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Her yerde 5 kuruş 

nemli kona nıalar 
Cephelerde yeni bir şey yok Dost Sovyetler bir. iği 

sporcuları Ankara'da İtalyaıı uçakları keşif ve llomhardıman a devam ediyorlar .. 
Roma, 17 (A.A.) - Dün, Ha

betistan'da İtalyan krtaları tara -
fmdan kayde değer hiç bir hare -
ket yapılmamıştır. Yalnız, Tigre 
cephesinde başlı başına bazı kara
kol hareketleri olduğu bildiril -
mektedir. 

ltalyanların Ogaden ve Harrar 
bölgelerindeki uçuşlarda gazlı 
bomba kullandıkları hakkındaki 
haber yalanlanmaktadır. 

Adisababa, 17 (A.A.) - Bu -
rada Makalle'nin İtalyanlar tara -
fından kuşatıldığı hakkında bazı 

Gündelik 

SATI~ SÖMÜRGE ·t 
F. R. ATAY 

Aylarca uğratırsınız; memle
kette ite yarar ne teşkilat varsa, 
hepsini, adım adım hazırlarsınız; 
on binlerce lira sarfedersiniz; 
maksadınızı halka anlatmak için 
bütiin edebiyat kuvvetinizi kulla
nırsınız. Çünkü doğru bir nüfus 
sayımı yapmak lazımdır. Bu top
rakta kaç kiti olduğumuzu, nasıl 
olduğumuzu ve ne yaptığımızı bil
mek istiyoruz. 

Sayrm günü yaklaıpıaktadır. 
Tam o sırada gazetenin biri bir 
havadis uydurur: ''Devlet, nüfus 
sayımından sonra bekar vergisi 
koyacaktır.,, 

Bu halk, 'i:i imparatorluk dev
rinde hiç ke.1cli hayrına bir it ya
pıldığını görmemittir. Bu halk, 
ki onda devlete kartı inan hissini 
biz kurmağa, biz köklendirmeğe 
çalıııyoruz. Bu halk, ki içinde ca
hili var, fesadcısı var, inansıza var, 
böyle bir havadis onun üstünde 
elbet eser brrakacaktır. Acele 
telgraflar, Lildirikler, radyo ve 
gazete, her türlü vasıta ile bu se· 
fer havadisin uydurma olduğunu 
anlatmağa çalııacaksınız. 

Yalnız bu mu, fU habet harbm
danberi satıf rekoru kırmak 
için bir takımımızın yaptık· 
larmuz ! Her gün bir suru 
telgraf Ye gazete havadi.si. geli~. 
Bir yığını uydurmadır, t•tırmecbr. 
Bunu biz gazeteciler bafkaların
dan daha iyi biliriz. Fakat hava
diıler arasında arar, arar, saf so
kağı avlamak için en münasibi 
hangisi ise onu alır, 750 bin ha be
ti Eritre'ye sokar, İtalyan kolordu
larını çevirtir, Aduayı ayak topu
na çevirir, herkese memleket ıe
viyesi hakkında acı hükiimler ver
dirmeğe çalııırız. Rakam da bili
riz, harb da etmitizdir ! lakin iki
sini de unutarak, var kuvvetimiz
le karalcıhğa dökülürüz. Çünkü 
bir defa halkı heyecanlı haber'e 
alııtırmıtızdır. Her gün daha he
yecanlı haber vermeğe çalıımalı
dır ki satıt hızı soğumasın. Eğer 
gelen telgraflarda sükun varsa, 
kızanz; ve en basit yalanı kendi 
aletimizle ısıtır, halka öyle suna
rız. Hem bu hal nasıl meselelerde 
olur, bilir misiniz? Dıt sıyasada ! 
Yahut en nazik devlet itinde! 

Bir alman yahudisinin ermeni
ler hakkındaki romanı sinemaya 
almıyor diye Amerikayı altüst et
meğe kalkarız. Amerikada gaze
teciliğin ve netriyatçıhğın ne ka
dar kontrolsuz olduğunu dütün-

(Sonu J. Uncü sayılada) 

yaymtılar dolatmktdır. iki İtal -
yan uçağının Adfenbiket bölgesi 
üzerinde uçtukları öğrenilmiştir. 

Güney cephesinde İtalyanlar 
Kebbes - Kibili vadisindeki ilen 
~ıareketlerine devam etmektedir -
1~r. 

rf1beşistanda çarpı~anlard"ifiı bı"fftç r7fJ 

A.smara, 17 (A.A.) - Doğu 
Tigre'sinin işgalinden sonra, bu -
gün mevzi tahkimatı safhasında 
bulunulmasına l'fimea, İtalyan u -
çakları büyük bir faaliyet göster -
mekte devam etmektedirler. Ketif 
ve bombardıman filoları, dün ve 
ötey gün parlak sonuçlar elde et -
mitlerdir. 15 inci hava filotillası 
ötey gün 300 çadırlık bir dütman 
kampını yok etmiftir. 

Filotilla, bundan sonra, Bel 
Mariam üzerinde uaçrak büyük 
bir cephane deposunu bombardı • 

man etmiş ve yıkmııtır. Uçmanla
rı arasında Bruno ve ltwittorio 
Musolini bulunan başka bir filo -
tilla, Makalle etrafında bir keıif 
uçuşu yaptığı sırada habeşlerin 
tüfek ateşine uğramışlardır. Fa -
kat uçmanlar hareketlerine de • 
vam ederek çektikleri fotoğrafla
rı üslerine götürmütlerdir. 

Adiaababa, 17 (A.A.) - Ha• 
vas bildiriyor: Hükümet, hapisa
nelerdeki mevkuflara, silah dağı .. 
tarak cepheye sevkedilmelerini 
emretmiştir. 

Ras Kassa'nm durumu güç bu
lunan kuzay cephesine yürümek 
üzere, ordu ile depre tabor'dan git
tiği hakkında bir yayıntı dolat -
maktadır. 

B. Lavalin )Jarış yol 
undaki çalışmaları 

Paris, 17 (A.A.) - B. Laval, 
İtalyan buyük elçisi B. Cerutti ile 
İngiliz büyük elçisi 8. Corç Klar 
k'i ayrı ayrı kabul ederek, uzun 
uzadıya kon uf muştur. 

Resmi s;evenlerce gösterilen ih
tiyata rağmen, B. Laval'in uzlaı
ma için çalrtmaya devam ettiği 
sanılmaktadır. 

Genel intibaa göre, görütme -
lerde henüz bir ilerleme yoktur. 

lt<ılycının göriişme ~llrtları 
ne imi~? 

Paris, 17 (A.A.) - Pöti Jur -
nal gazetesi, İtalyan büyük elçisi
ı'lİn, ltalya'nm hangi tartlar için . 
de harba son verebileceğini gö . 
rüşmeye giriteceğini B. Laval'e 
bildirdiği sanılmaktadır. llk şart, 
İngiliz filosunun Akdenizden çe~ 
kilmesidir. Bundan başka İtalyan 
hükümeti, zecri tedbirler tehdidi 
altında görütmeye yanaşmamak -
tadır. 

Dıırum deiişmemif. 

Paris, 17 (A.A.)- B. Laval'in 
dün italyan ve İngiliz elçilerile yap 
mıt olduğu ıörütmeler hakkında 
henüz resmi hiç bir şey öğrenil -
memittir. İngiliz elçisinin 8. La
val'e İngiliz kabinesinin dünkü 
toplant111nm sonuçları hakkında 

(Sonu 2. ci sayıfada) 

Dost sovyetler birliği sporcu • 
tarı bugian sabah saat 8, 1 O da 
şehrimizde olacaklardır. Delerli 
Sovyet sporcuları Ankara istaı -
yonunda törenle karıılanacaklar
dır. Bunun için ilgililer garda 7,30 
da bulunacaklardır. 

Cumuriyet Halk Partisi Gen -
yön kurul üyesi ve Tekirdağ ıayla 
vı B. Rahmi Apak, Asilbay B. Sa
lahaddin, Astarbay B. Tahsin, An
kara Parti baıkan vekili ve Kütah-

(Sonu S. inci saydada) 

C.H.P. 
Genyönkurul 

toplandı 
Cumuriyet Hallı Partui Gen

yönlıurulu dün yaptığı halta -
lık toplantısında Partinin iç 
işleri üzerinde çalı.1mı§tır. ~ 

Kam uta} ın bugünkü 
toplantısı 

ı Kamutay bugün toplanacak -

1 tır. Gündemde bazı üyelerine izin 
verilmesi hakkında Batbakanlık 
tezkeresi, denizyolları ve Akay it 
letmeleriyle fabrika ve havuzlar 
ve kılavuzluk drektörlükleri ve dev 
let batkanına aid deniz araçlan 
İfyarlar, subaylar, tayfalar ve if· 
çiler hakkındaki kanun projesiy -
le, Devlet Demiryolları ve Li -
manları itletme genel direktörlü
ğü memurları tekaüd sandığına 
ek kanun projesi ve inhisarlar ko
ruma sandığına dair olan 2469 sa
yılı kanuna ek kanun proiesinin 
geri verilmeleri için Başbakan) k 
tezkereleri vardır. 

Gündemin su kısmınd Af 
yon Karahisar s lavı Bere Tur -
ker'in orman y n r.la ma k rsı 
ne gibi mani tedbirleri almdığm'a 

Harartn bqlıc• ~ydantnda cepMy~ gitmek uzeıe toplanaıı kalabalık (Sonu 3. cü ~ yrf da) 

Dil hakkında 
Etimolojik ve Morfolojik 

il inci Anket 

l -l~ık 
2- Parlak 
:J-Sıcak 
4-A&ef 
.'i - Gök 
6-. u 
7- Yer 
8 - Toprak - torpalt 
9-Yıldız 

10- Yıl 

l) Yukardaki kelimelerin ilk 
ve asıl kökleri nelerdir? 

il) Bu kelimeler nasıl tetekkül 
etmitlerdir? 

111) Bu kelimeleri teılril etmek 
için köke ilave olunan ek -
ler nelerdir ve eklerin her 
birinin mana ve farklan 
bakımından rolleri ne ol -
muftur? 

iV) Bu arattırma neticesinde: 
A - Türk dili kökleri, •e, 
B -Türk dili ekleri, ve, 
C - Türk sözlerinin tefek 

külü hakkında bir ka . 
ide çıkarmak mümküu 
müdür? 

Bir halta ba•tığımız birinci 
anketimiz bitti. Aldığımız cevab
ları gazetemize koyduğumuz gibi 
gene de koymağa devam edece -
ğiz. Bunlar bitince, yakardaki 
ikinci anketimize alacağımız ce -
vabları nefre baslıvacağız. 

ikinei aııkete cevap 
- Isık .• Bu sözun ı r, ışın, ışım, ı-

ıl biçim] i old ıgurıa göre ilk önce 
go lcr ' kökünde durur. Kudatkuhi· 
lıkt ya ın, ya ık biçimlerinde güneş 
yerinde kullanısr Zindavcstada mahitaö 
yerinde olarak (a) şım) biçiminde geçi. 

(Sonu S. ci sayıl ada) 



SAYIFA 2 

SON Dftt<iKft 

• 
ltalyan 

Roma, 17 (A.A.) - Stefani a
jansından: Basın ve propaganda 
ltakanhğı aşağıdaki 21 numaralı 
l>ildirigi neşretmiştir: 

"General de Bono, Adigratta 
ulusal kıtalarla Ras Gabanm kı
talarım gözden geçirdiğini tel
grafla bildirmiştir. General de Bo
no, bu teftiş sırasında Raa Guksa
yı, kıral adına Tigre ilbaylığına 
atadığını bildirmiştir. Bu sözler 
teflerle bütün halkın sevinçli gös
terilerile karşılanmıştır. Yeni top
raklarda teşkilit yapılmasına de
'9811l edilmekte ve büyük bir gay· 
retle çalışılmaktadır. 

bildiriği 
Otokarlar, muntazam snrette 

Senafe'den Adigrata sefer etmek-
tedirler. Hava filoları İtalyan hat: 
lannm batı ve güneyinde ve aynı 
zamanda büyük düşman kuvvetle
rinin toplandığı Makalle bölgesi 
üzerinde her zamanki gibi keşif 
uçuşlan yapmışlardır. Makallede 
İtalyan uçaklarına şiddetli bir tb
fek ateşi açılmış, fakat hiç bir :za

rar vermemiştir. 
Cephenin öteki kısımlariyle 

Somali cephesinde kayda deeğer 
başka bir hadise olmamıştır. 

Habeş askerlerinin fişekleri yokmuş 
Adiaababa, 17 (A.A.) - Reuter 

ajansı aytanndan: İtalyan kuv· 
wtlerinin Makalle ~ yalan· 
larmd4 bulwıduğta ve tehri zap
tıettiii b-1ckmd• bir yayıntı dolaş
müta&r. Bu yaymtıyı teyid ede
cek hiçbir haber almamannıtır. 

Adinha~/ ı7 (.tcA.1 - lh
bllenin düttUfi haldnndaki p-
Jialar teeyyyüd etmemiftir. Bu 
Mber için vakit herhalde çok er
kendir. ÇOnktl bqün Makallenin 
lmzay bölgesinde bul italyan a· 
bılan ohn111 iH de hllbet ileri 
bl1an, önemli italyan bvvetle
riain varlıfı hakkında f:liÇ bir ha
ber getirmemiflerdir. 

Eğer babefler, imparatorıan. 
mn tavliyelerini uyarak her tür
lü meydan muharebesinden sakı
DD' ve italyan mfinakale yollan
ma uzaman m.betinde fulabp
cak olan kiç6k Wl1Jllll8lat ve 
IJMlmılar yapanık italymlan hır-

palamakla iktifa ederlerse önı.. 
müzde uzun bir çete harbı var de
mektir. 

Habeşlere, maldnah tüfek, tü
fek ve cephane gehneğe baflamıl
tit. Fakat bunlar hlll lüzumu ka
dar fazla delildir. 

Aıli8'lbablld• bqgUn yapılan 
elli bin ukerin geçit töreninde 
bulanan Royter ayt.an telgrafm
da diyor ki: 

"Fitekleri bulunmayan bu ka
dar askerin manzarası hakikaten 
acmacak bir haldi. Şelia eyaleti 
•ftKllarmdan yedi kiti önümde 
benim için bir harb oyuna oynadı· 
lar ve sonra bana bOf f"qelderi 
g&tererek bunlan doldurmak için 
bana yalvardılar. Geçide giren .. 
kederin bilyük bir lmmmm elle
rinde ancak ve yalnu bugfin için 
bilenmit bulunan ve güneş altın· 
da panldayan kılıç ve mızraklar 
vardı. 

Negos'On askerlerine ta"Siyeleri 
Adieüa._, 17 (A.A.)-R6,

ter ajanaı aytanndan: imparator 
bafkumandaa llfati,le llitin ha • 
ltet ordusuna ....-ettiii Wr IHlcli -
riitie, lutaJana taYu,.lerde ba • 
lunarak tunlan J"zm•kteclu: 

'' - Hiç bir uman toplu bir Mide,_..._,_.., cet- mabare
ltesi taktiii lmlla11ın1L Sabll'h olu
lllD. Bir dütmaa uçaiır ,.. ,ar. 
!Dr' hemen dafıbnız. ltelay bir 
laeclef olmaktan kurtulwek içia 
.. yaz elbiselerinizi çıkanp hiki 
Gniformanızı ıiJiniz.,, 

Adisababa, 17 (A.A.) -Röy
ter ajamı aytanndan: imparator, 
eon günlerde payıtahta ıelmit bu-

lum &0.000 savawa• ıeçid res
minde hasır bahmmat ve kendi 
mabaf m kıtalarmdu cepbe,e P. 
den 4.000 kİfİye veda eıtmiftir. 

.. ıecid Nalİ ..anda Sü 
Bebaı a.. Malapeta impuato • 
ra yaldqmıf, ...-. attan inerek 
mbam c-4•it ve Habefi.un için 
&lmete hasır halandajana .aya. 

:..: .. ID~· 

imparator, birkaç tine kadar 
her halde ıenel karmaya merkez 
olacak olan Deuie'ye aiclecektir. 

Ru Mulugueta, bugün btiyük 
bir ordUDDD bqmcla oldaia hal -
de Deaie'ye hareket etmektedir. 

İtalyanlar /t\u5awa'yı tahkim etmişler 
LoDclra, 17 (A.A.) - Rörter 

aja•mın Süven 1ra .. ı. bölıesi 
kel ·~ bild"uiJor: 

ltalyanlar, Mu.na liawnını 
t.iJük bir imla birinci muf Wr 
müet•hkem mnlD haline ıetir • 
meldedirler. 

Mmavva'nua bir~ kilometre 
bsaymda çal tepecikleri arasına 
ıizbnmit olarak 30 kilometre 
••• un 38 lik toplu rerlııtiıil
dili eöylenmMteclir. IJmanm al· 
mıı hafif krandrı.le torpido -
lan pi8kiiıt.eWleeek 105 milimet
relik toplar ..adafaa etmektedir. 
1 Wmn ilerindeki adaçıklara da 
105 ve 155 milimetrelik toplar 
b •ftur. Ba toplar, adacıklara 
pc111e7bı1e .............. r. 

• mretle taWriw edjlwif bir 
....... meafrnine malik balu
ıc...ı-.m İtalyan kunetlerinin 

hicum vasfı mülhit bir bal almıt
br. 

lta11anlarm uçak uıiktarmm 

500 e ıaklattıiı anılmaktadır. 
Hava kuvvetleri kararıilu 6'ssab
clır. Fakat bununla beraber, ihti
yaca g8re Auah veya Aımara'ya 
ıönderilmek üzere Musa na' da 
bir eok ~ bahmmaktad1r. Bu 
uçakların bir çoğu orta kuvvette 
bombardıman uçaldanclu. Bun -
lardan 100 kaclannda ikiter ma -
kineli tefek ftl'dır ye alçaktan u
çabUecelı aurette ppılmıflarclu. 
Bu suretle ha uçaldar habet lnw
vetlerini bir kmpn yalmuruna 
tutabllecelderdir. 

Musana'dan bir mil makb -
i• kadar büt6n deniz, et1alannı 
bota)tma1r &zere bekfıyen ıemi • 
lerle cloluaur. 

-------------------------
Akdenizde Fransız - İngiliz işbirliği 

1Aedn. ı 1 ( A.A) - B. Lna1, inci- BliyUk elçi. puartıesi günü B. ı.a..ı. 
dal-•••ıınmaıa kufi yapalacak l»ir ita) Akdenisde bir italya taaıırmu takdl _ 

rinde lngilia bflklmetinin fransn do -
,_ taarrU•u takdirinde İlagiltere hü -

ltlmetinin fTamm donanmMIDlll yard1-

mmı temin edip etmlyeceği hakkında -

1d ıuale bir ıki güne kadar cevap vere

eelfni. ingılb büyük dçiliaır: bildir -

nanmaıunın yardmıma güvenip güvene

miyecefini 110rdufu &mlall, B. Laval, 

İngiltere Akdeniadelri filosunu daha 

normal bir hadde indirebwdiğl takdirde 

bu soruya daha kolaylula ınüsbet hır ce
vap verebileceğini ıöyJemiştır. 

ULUS 

1 DIŞ HABERLE 
l 11kenderiye plajlarına tığı r 

ıoplar yeşle§tirildi 

lakcnderiye, 17 (A.A.) - İngilia ek· 
niz bakanlıgı, lirnanlann müdafaaarnı 

tanzim etmekle meşguldür. Bazı kı _ 
sımları halka yasak edilmit olan Douk
hcla çe Moka plajJanna büyük çapta 
toplar yerleştinJmiştir 

lıal.yan ordmmna •ıiınan yerliler 
Roma. 17 (A.A.) - Haber verildi · 

gıne göre, italyanlar tarafına gecçn Sc • 
Jasiye Guksa'nrn askerleri Silva fırkası-
na alınmıştır 

Bu askerler, esasen son sıstem oları 
silahlarını muhafaza etmektedirler. 

Ayrıca teslim olan 1.500 cenkçi, A -
digrat'ta yığılmı,tır. Bundan başka Tiı
re yerlilerinden 6.500 kitinin italyan or
dusuna girmek istedikleri bildirilmek 
tedir. 

Dumdum hurıunu mu 
kullan ılıyor? 

IİogadıfO, - italyan Somalıaa - 17 
(A.A) - Bir takım ıazetder Hurar~ 
da BirleşdE Amerılcalı bir doktorun, ya 

rabları muayeneden sonra, italyanlarm 
dumdum kurıunlal'ı kullanma'kta ol -
duJdarını möyledicini yumıtlardır. Bu 
uılsu haberi yalanlamak bile lüzum • 
ınızdur, meger ki mevzuubW olan, ba· 
betlerin italyanlara karfı kullandıkları 
inciliz markalı dumdum JwrfUDları oL 
aun. Bu i.e, çoktan iebat edilmittir. 

lıalyon uçman ve mühenduferi 
•iliilı altına çajınlıyor 

Roma, 17 (A.A) - Uçman yahut 
mühenduı olup da 1906 sınıfına mensup 
bulunan yedek subayları silah altma 
çağıran bir ırade neşredilmıftir. 

I ıalyan uçaklarının çalıf maları 

Aamara. 18 (A.A.) - Vakalle'nin 
gUneyinde ketif UÇUfU yapan uç uçak 
elli kilometre güneydeki Belmaryam 
mühimmat stoklarını bombardıman et· 
mitlerdir. Uçaklar clöneııken dumaa-IL 
tunları yükseldiğini &örmilflerdir. Stok
lanıı lnfiıtk ettitl sanılıyor. 

Uçaklar kendlletine ateı ~ habq 
gruptan görmütlerdir. 

Adiubaba, 11 (A.A.) - İtalya U• 

ça1dan diln kuny cepbeıinclekl fuJI. 
yetJerinf Amba Ata;'a kadar uzatmıı· 
lar ve ba fdırl 'bambardlman etmifler
dir. Sivil halk aruında birçok ölil ol. 
duğu fakat tcbirde hiç aaker olmadığı 
için kıtalar aruında Jıaiç kayıp olmadı· 
I• bildiriliyor. 

GUney cephesinde keşif uçufları de-
vam etmlftir. 

Zuslo ilinde 100 bin kiti Adisabab&
ya dotna hareket etmiıierdir. iki cOn 
sonra orada olacaklardu. Bu kıtaatta 
nuıl istifade edilecell hakkında benlb 
bir emir verilmemiştir. 

lngili• omaluinln aınırlan 
kapatılaı 

Beıbera. 17 (A.A) - tngffis Soma -
Jid - - Bütan amırlar kapatılmlftır · 
Kara ımırlannda lngilis 1n&netJeri 11-

ln ıurette karakol nsifnıi g&ımekte • 
clir. Daha Jıimdiye kadar ingilis Soma· 
Jiıine hi~ bir kimle sığmmamJtUf· 

llabqialanda ;.yanlar 
rıkıyorıauf 

Aımara, 17 (A.A) - Havas aj_, 
aytannc1an: Halk tarafmdaD ~Jmek
tıe olan JtM Hallonun ulindeıs ödiril 
Goam ilinde bir çok i9yan ft baJdat· 
luk ftlraları olduju haber verilmekte. 
tlir. Ras Hailonun yerine Ru Cimini. 
ron aummfbr. 

Adiababa, 11 (A.A) - HaYM a • 
anu aytarmdan: Bilclirildiiine cOre, 
Acffeebebe etrafmda kadm •e çoaak • 
larlyle beraber 100000 uku toplaaDUt
tır. Bunlar cepheye gitmeden ince, 

imparatorun 6nlbıcle bir aeçid rcmd Ja 
pacaldarclır. Buı 6nemab yabeDCI dit
manlıtı .abları oıdutu baber .erli • 
mekteclir. Halkm çoğunluğu sakin ve 

akımardır. 

llenkober bölccsinck Anramalka • 
da fCYh Hocnenin kamandaaı altındı -
kı Adal oymaklarının ayaklandıklaı:ı 

ve '>u ~anın Tacamalka köynde birçok 
kavıblara ı~b olctup biJdirlJınektedir. 

A vu turya kabine -
sinne değişiklikler 

Viyana. 17 (A.A.) - Resmen bil -
dirilmektedir: Federal bafbakan B. Şu~ 
nic bugun ôgleden sonra, ı 934 ana ya • 
sasının 82 rnCJ maddesı cereğince le • 
deral b skan B. Miklas'a butün bakan 
Jann vazifelennden çıkanlmalan teldi • 
frnde bulunmuş ve aynı zamanda gene 
82 ine madde ceregince kendi ı t faaını 

da vermıttir 
Federal başkan, bakanlann nıtifalan

nı kabul etmış. fakat başbakanın istifası
nı kabulden çekinerek, B Şuşnig'den en 
az bir zaman zarfmda yem hukümeti 
kurmasını rica eylemiştir. Bafbakan fe
'<ieral batkarun arzusunu kabul ile ken~ 
sine bır hükumet listesi sunmuı ve bu 
listo başkan tarafından k bul olunmuı 
tur 

Veni lc.abınede B. Şuşnıg başbakan
lık, ulusal mudafaa bakanlığı ve kültür 
hakanı ışlennı gorecektır. 

Bedrtal lwWa, ~ teklifi 
merine ~ khme~ 19M w 
yauamın 82 inci macldai ~
bınc uyesı tayin etmiştir 

BB. Starhembcrg · asbqbakan, Val
denegg: dış işleri bakanı, BarbarenfeJı: 
ıç ifleri ve emniyet bakar.ı, Debretsbcr
ıer: Sosyal yardım bakanı, Drabler: 
P"mans bakam, Stokinger: tecim ve mü
nabUt bakam. Vintenta}'I\.: Tike ı..
lranı. Strobl: tarım ve ennanlar bakanı, 
Buret · Ekonomik itleri idareye me -
mur balam. 

Kabineye cıren yiiMtkerler. 
BB. Pertner: kWtür .. Gencal Zela -

ner. ulusal mOdafaa, B. Znidaftc • ._ -
yal yardım. 

Zecri tedbirler işi 
Zecri ıalbirler ıôli ~ 

Cnnre, 11 (A.A) - Z.crf tıedbk. 
lw dli 1romltealacle her dkHI kal,.. 
idbalatmm me•••J-ni ... ......,. ..... ia 
gllls tekHftnin nriiZakereal esnumda, 
Polonya delegeU mevcut koatcajan"
rm icra edilip edllmiyeccli --lesiai 
Jlcri drmif " Sok kati ,. ...... abD-
ımııem mahsurlarma ipret ....... . 

Polon,. cleleıai. PolonJa ....,_.. 
,... tarafmdan İtalyaya yapma " .... 
rwma bir kmDa ldCnmif ......_ Wr 
vopur dparltiai ...... oluü ....... 
miftir. 

t.ftçre dclepli ime, A....,,_ w 
llacariltaDm aldıWarı durum lh.
lmdar lydmlamn'f bulu~ 
ivu ve tumin meselesi balledUmedi • 
ğiDdcn ve hviçre ekonomik durumu
nun hel oluf'Uldan dolayı incilis tıeL 
lifine ~tiralr cdemiyec:efini hllcHanit
tır. 

Ceııcvre, 17 (A.A.) - R6Jter ajan. 
11 aytan bildiriyor: llObrem maddeler 
üzerine konulacak ambargo ile itaJyu 
ihracatına brp yapı1-cU senet .of -
kotaj baklandaki tetkikler inl&ipf et • 
mekte oldafundan, tamim komleellnln 
c~ aitnl tı.anl•n pre.-, ltilla. 
riyle kabul cdec:etl leftllmalrtadrr. 

Fraıua ..W.«oy• lrabtd etli 
Cenevre, 1 7 (A.A.) Frama bülriiıac

ti aecrt tedbirla komitainin 11 biıiaci· 
tepinde balyaya ıönderilccek lilall ve 
miihfnumta ambu'ıo k,omnMı Mlglqoda 

aldıiı karan kabul ettİp uJmtar IOL 

Yeteaine bi1dirmittir . 
ltolombiya " Pinland ya hüklmetl .. 

ri bu karan kabul ctmitJerdir. 

,,.,)"Cl)W petrol ......,..,.. .al 
Londn. 11 (A.A) - Peuol piJ-. 

..... ıtaı,.,. ,.,.ı.cü .......... 
fllUD b6sbltlba clunlanalm9I itin Ce
Dnr ede ctiriifımlele baflaadıjı hak • 
lrmdaki yaymtıt.r doinaJmktadır. 
Petrol tecimerleri, ~ iJI 
~ bu slriiplelcre 8"Jet ... -
k&netiace de tqebbaa edildiiiai alJ • 
liJorlar. llsill kurumlar, bcrhuci bir 
diyevde buJuıamaktan çcldniJorlar. An.. 
cak f'U'88I kesindir ki. lncilis ve ..., 
rikarı IOl}'cteleri delegeleri, Cencnede 
ileri ltlriHen teklifleri bııgiinH cflnde 
ıncel~ktedirler 

P'llllıilnya petrollarına gelince, ro.. 
?Mn 1'Uktimetinın meselenin e1Stına 

B. Lavalin barış yol 
undaki çalışmaları 

(Başı 1 cı sayı/ada) 

bilgiler vermİ§ olduğu fiipheaizdir. Ge. 
nel camı fU merkezdedir: bir uzlaşm:ı 
tq~bb&sünde bulunmak Dur& yapıl -
mış olan müzakereler sonucunda du • 
rumda bir deiifiklik hami olmuş değil • 
dir. 

IRKil'-ere Akdenü /iloıunu 
mıalıııııyor 

Londra, 17 (A.A.) - Alman bab r 
alma bürosu bildiriyor: Röyter ajansı -
nm Paris'tcn aldığı bir habere göre, d\İJl 
akşam İngiltere büyük elçisi Sir Corç 
KJark B. Laval'ıa Akdeniz filo9unan 
azaltılma• hakandaki teklifine tncD • 
terenin cevabım bildinniftir. 

Söylendiğine göre, dçi B. Laval'e in
cili& hlikümetinin Akdenisde &ilftnliği 
garanti altına -1mak öd'9ine ubib olaa 
kvvcıtleri, Fransa Akdeniz güvenliğine 
i . k ~ği u.Wirde ~p 
~rmiftir. 

PranMJ İtal.)'(JIJ ~ mi 
f 1~' or'i' 

LoaMlra, 17 ( ,._A.) - 'Deyla illeyi 
gazetesine CeneYreden gelen bir ha
berde, B. Laval'in ııyuaaiyle lqilte· 
renin ve diier 49 üyenin aıyaauı ar~ 
sında görünür bir ger&inlik basıl ol· 
makta buJunduğu bildirilmektedir. ~u· 
rum garib bir tckil almıfbr, çünkii, 
Franunıa üç barb itleri büani1le il. 
ıili .framu memurlarının çotwwn İn· 
giltere ile sıkı elbirliğilıi memleketleri 

için bayati .blr &nemde u1dıkJantüp
hesiı:clir. Ote yandan 16ylendiifne ıa. 
re, B. Lam be plıaen. l..,utere ile 
bir sotukluk büaıma da olu, ltal,a 
ile dbirllfine devmDI tercih etmekfe. 
dtt. 

Aym konu tberiDe tehirlerde a.ta
nan NiJib Kronikl psetai de, dlD 
fnnaız • lncilis ...Unawbetlerlnde aal 
bir bulana oWatmı• yasıyor. B. Lna
Jln m6UfU ettitl bir slrtlfe g&e, fa. 
gilb takviye ıemileri AkcleııUe ulus. 
Jar 10.,,.eeaiaia branndllı önce ..,. 

•erilmittk· BmMlan dolayı lnsilU filo
- Alaleaisde bllıla rı 109Jetenia 
•erctiii yetkiye day.-ırta ~le&. 
'Bunun maaaaı pdur W. bir ~ta. 
arnwı balinde, tn,ilten Fn....-. Wç 
t.lr yardım beklememelidir. 

B. Lami dıı balaınunıs .,. biiyiilc 
elçinaW. lcol&l&fıu 

Puia, 17 (A.A) - lhfbUan B. l.a. 
Vll Tartiye D1f Bakanı B. T. RlttG A· 
uı iJI Tirkiye Bi.,all ~hi B. Sudi 
b~n ı.bal ederek Cilrifmlttlr• 

B""1ar lcabinul ~or 
8ofya, 17 (A.A) - Balpr ajmlı 

bilc!irl)'OI': 
Bası ~ 9f-1ar tuafmdaa ,. 

kında Bulpriltanda bir bbiae t.bram 
o~ ihtimali bakkmda yapılan f811-
alai baldbte uymamalabdır. 

BuJpr ajalw. kabine içinde tam 
bir ballıhk oldulunu biWnnete me • 
sundur. 

MACARISTAN9DAı 

Fonl, iıalyaalara lranayon 
• ....... ,. 

Detroit, 11 (AA) - Pord motör 
...,eteai diıektkllljil, bu-b bqlıyalı • 
danberldir, dola Afrikaya biç bir tep 

bmJoma ihraç edih'Ndijiwl llJll •-*· 
tedir. Detroit Pree Pftlle sue..._ 
p, Porcl to1yetai, bu ydm ı.p+ 
italfm l&Dilrplerlne 2056 ...,_ 
ı&ldennifti. Ancak, barb .... '*fla. 
mu yollamıılan laemen dardw-t• b 
nr 'ftaDittlr. 

&o.yete, ba bnrmt •Dil L•M lıerb 

gereçled lmaaltnlne WWinniftir. 

clripneklidn, edeceii lneriyc bir -
ırlık werilmesi lüzumu üscrinde _.r 
edildiji umlıyor. 

lngl1U çevenleri, Romaa)'Mald im
tiyuh kalyan eoeyetelerinm, tabi bu

lunduldan 6zel rejim yüünden secrl 
tedbirlerin botum 'Olup olauyacaitnı 

ıorut~nnaktadrrlaıı. 
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Sözün gelişj_ 

Bir ertİli kurbanı 
Adisababa'da otuz bir yaşında 

bir gazeteci, evlenmesinin ilk yıl 
dönümünden yedi gün sonra öl
dü. Şimdi bu ertikdeş, yakında 
ita/yan uçaklarının üzerinde uça
cağı tepelerden birisinde gazeteci 
arkadaşlarının ve sadık uşağı 
Mehmedin yığdıklarr çiçek yığı
nının altında gömülü yatmakta
dır. 

Habeşistanda bir ölüm ... Smır
larmda bu kadar beyaz avrupalı 
ve siyah alrikalr ölen bir savaş 
ülkesinde bir Villred Barber'in 
ölümüne ayrı bir yazı ayırmak, 
belki de bir takım okurlarımıza 
tuhaf gelecektir. 

Lakin öyle olmasın. Hen üz ev
lenmelerinin üzerinden bir tek yıl 
bile geçmeden gene karrsnı bıra
kıp habeş topraklarına koşan bu 
gene, hakkında yazılan yazıla~d~n 
öğrendiğimize ~öre, çok ~teşlı bı~ 
gazeteci idi. Öteki ertıkdeşlerı 
gibi Adisababada o~u~arak habe
rin ayağına gelmesmı bekleme-
mi§, Ogaden'in "sarı cehennem,, 
adını alan malarya yataklarına 
kadar gitmiş, orada kendi göziy
le gördüklerini ve kendi kulağiyle 
duyduklarım, içine yalan katmak
sızrn, yazmak istemişti. 

Sarı cehennemde kayna§an 
malarya mikrobunun öldürdüğü 
bu ilk avrupalı gazetecinin ulus 
ve gazetesi değil, ertiği bizi ilgi-
lendiriyor. 

Doktorlar, len yolunda incele-
meler, araştırmalar yaparken ö
lenlerin adını nasıl unutmazlarsa 
bizde içinde gazetecilik ve doğru 
haber alma aşkrnı Ogaden'in ma
larya kaynağı olan sarı cehenne-
mine gidecek kadar ileri götüren 
gene aytarın ölümüne acımalıyız. 

Villred Barber, son yazıların
dan birisinde "buradaki malarya 
beyaz adamı öldürecek!,, diye 
hay/lanmıştı. Verdiği bu hükmün 
doğruluğunu kendi ölümiyle ispat 
etti. 

Bu hadise üzerinde duruşumu-
zun bir ergesi de gazete sütunla
rında okurlara her gün sunulan 
haberlerin nasıl toplanmakta ol· 
duğuna bir örnek vermektir. 

Doğru haber almak yolunda 
can bile verildiğini gören bugün
kü gazeteci de, bu ölümden ken
dince bir ders alabilir. 

M. N.ARTAM 

(;iindelik 

SATIŞ SÖMÜRGESİ 
(Başı 1. ci sayıfada) 

mek bile istemeyiz. Aramızda hiç 
bir anlaşmazlık ve münakaşa ol
mıyan devletlerin hayati önemde 
tuttukları davalar hakkında neza
ket göstermek aklımıza gelmez. 

Dünyanın bütün propaganda 
mekanizmaları işleyip duruyor: 
Biz bu mekanizmanın çarkları 
ar~ma girip alabildiğine sürük
lenmek zoru altında değiliz. 

Biz halkın hislerini sömürme
ğe değil, halkın fikrini doğru yol
da tutmağa borçluyuz. 

Halkı satış sömürgesi değil, 
bize inanan, bizden öğrenmeğe 
çalııan kardeşler yığını olarak 
görmeğe ahşmalcyız. 

Bir devrim ve rejim basını o
lan türk gazetesi, ticaret hırsları
m ikinci safa bırakmalıdır. 

En küçük vazifemiz, en büyük 
hakkımızdan üstündür. 

F. R. ATAY 

Kamutayın hugünb.~ü 
toplanbsı 
(Başı ı. ci sayıfada) 

dair z; r~::-.t Vekaletinden ve d~na
mit bombalariyle nesli tüketıle.n 
balıklar için şimdiye kadar ne g~
bi mani tedbirler almdT;r,,.u\ c.latr 
Maliye Vekaletinden şifahi sual 
takrirleri vardır. 

Arttırma eksiltme ve ihale ka · 
nununun 22 inci mad'1-:ısine bh· 
fıkra eklenmesine dair kannn prn 
jesinin de birinci görüşmesi yapı
lacaktır. 

- ç 
tST AN BUL TELEFONLAR! : 

Kazım Dirile geliyor 
İstanbul, 17 - Trakya genel 

enspektörü General Kazım Dirik 
bu sabah İstanbula geldi ve ak
şamki trenle Ankaraya hareket 
etti. 

Finans yönetkerinin 
söy !edikleri 

İstanbul, 17 - Bugün lstan
bula gelen maliye yönetkeri B. 
Faik şunlar söyledi: 

"-Eski liman sosyetesi tasfi
ye kurulunun hazırladığı bilanço 
şimdi kabul ve tatbik olundu. Bu 
yıl Finans bakanlığının önergiye
ceği kanunlar bu bir haf ta içinde 
Kamu taya gönderilecektir. Yeni
den yapılacak finans teşkilatı için 
finans bakanlığının hazırladığı 
proje kamutaydan geri alınmış de
ğildir. Büdce komisyonunda tet
kik edilmektedir.,, 

Kömür depolan için 
verilen karar 

İstanbul, 17 - Kuruçeşme kö
mür depolarının oldukları yerler
den kaldırılmaları hakkında hak
yeri taraf mdan verilen ve bugün 
ilgililere bildirilen karan depo sa
hibleri temyiz ettiler. 

Hindistanın uluslar sos -
yetesi delegesi 

İstanbul, 17 - Hindistanm u
luslar sosyetesindeki delegeleri 
İstanbula geldL Ayın on dokuzun
da Ankaraya hareket edecek, ora
dan Hindistana gitmek üzere yol· 
larma devam edeceklerdir. 

Saynn hazırlıkları 
İstanbul, 17 - İstanbul sayı

mında yedeklerile beraber 15 bin 
memur çalışacaktır. Bugün me
murlara istatistik genel direktör
lüğü İstanbul radyosunda bir kon
ferans verdi. Sayım için İstanbul 
her birinde 20-25 ev olmak üzere 
9500 bölgeye aynlmışı Tr. 

B. Tahsin Uzer geldi 
Üçüncü genel enspektör B. Tah

sin Uzer dün şehrimize gelmiştir. 
B. Tahsin Uzer bölgesine aid teş
kilatla uğraşacak ve bakanlıkla 
temas edecektir. 

Zonguldak tarım 

direktörü 
Zonguldak tarım direktörü B. 

Lütfi Aygün görülen lüzum üze
rine Tanın bakanlığınca eli işten 
çektirilmistir. 

B. Adil ay sonunda 
gelecek 

Doğu illerinde incelemeler yap
makta olan Gümrükler ve tekitler 
bakanlığı yönetkeri B. Adilin bu 
ay sonunda şehrimize geleceği 
kuvvetle umulmaktadır. · 

ULUS 

Finans liannnları 
lu 7ırhıııdı 

Finans lıak.:ınlığı bina tahrir 
kıymetlerinde yüzde 25 tenıil ka
bul edilmesme, erazi ve bina ver
gilerinin hususi idarelere devrine 
ve hayvanlar vergisindeki nisbet
Ierin indirilmesine dair olan 3 ka· 
nun projesi üzerinde son etüdleri
ni hitim"Iİ!:?tir. Kanun projeleri ya
rın bakanlar kuruluna verilecek
tir. Her 3 kanun projesi önümüz
deki hafta icerisinde Kamutaya 
verilecek ve Kamutayda acele gö
rii$.ülecektir Finans bakanlığı teş
kilat kanun projesi ise hu proje
ler kabul edildikten sonra Kamu
tayda görfü~ülecektir. Kamutay 
büdce komisyonu husuEİ idarele
re devre<lilecek erazi ve bina ver
gileme ~i<l te.-:ki15t, k~nun proje
sindeki l·aclrol;m proie<len cıkara
cakttr. B;na ve era?i ver,gisi işiy
le nğrasmakta olan Finan.:; bakan
lığı memurları hu<:;USİ frlareler 
emrine verileceklerdir. 

Yapılacak yeni vaourlar 
Deniz yollan işletme idaresı 

için yaptırılacak vapurların pro
jelerini incele1,J.1ek üzere ekonomi 
bakanlığı deniz ve hava yönetke
ri B. Sadullahın başkanlığında 
kurulan uzman kurul bugünlerde 
işini bitirecek ve raporunu bakan 
lığa verecektir. Bakan lığ m bu ra 
poru kabulünden sonra vapurların 
yapısı için A vrupanm tanınmış 
gemi destegahlanna projeler gön 
deriJecek ve fiat istenecektir. Kı 
sa ve uzun hatlar için vaptırılacak 
bu varyurlarda fennin en son arac· 
larmdan faydalanılacaktır. Sürat. 
yoku ve ~·ük ta$,rma1dıı eldeme,• 
cud olanlardan üstün olacaktır. 

Yeni orman kanunu 
Tarm bakanlığı tarafından ha

zırlanan ve bu yıl Kamutaya su
nulacak olan yeni orman kanunu
na göre yurddaki bütün ormanlar 
devlet malı olarak kabul edilmek
tedir. Ve gene ormanların i~let
mesi de devlet tarafından yapıla
caktır. Bu merkezde hükmi şahsi
yeti olan bir orman genel direk
törlüğü ve bir de bakım sandığı 
olmak üzere iki idare kurulacak 
ve bu yeni örgüte göre bugünkü 
merkez ve taşra örgütü hirlestiri
lecektir. Bundan başka bir de ge
nel muhafız kumandanlığı kuru
lacak ve bu genel kumandanlık Ör· 

gütü eliyle orı:1anlar~ızm korun· 
ması temin edılecektır. Bakım san· 
dığı ile genel <lirektörlük idarele
ri mevcud onnanlanmızın bakımı 
ve inkişafı vohmda gereken ted
birleri alacaktır. 

Sağlık sergisini gezenler 

~ağlık ve sosyal yardım bakan· 
lığının Sergievinde açtığı sağlık 
sergisini hergün yüzlerce kisi zi
yaret etmektedir. Ankara kültür 
direktörlüğü Ankara okuUan di
rektörlüklerine, talebenin sergiye 
herhalde götürülmelerini yazmiş 
ve bunun için gidilecek saatleri 
gösteren bir program hazırlıyarak 
göndermiştir. 

B. Şül{rÜ l(aya gitti 
İç bakanımrz B. Şükrü Kaya 

dün akşamki trenle İstanbula git
mistir. Kendisinin kısa bir müd
det sonra ~ehrimize döneceği u
muluyor. 

İki Bakanlığın işyarlarına 
gösterdiği kolaylık 
Ekonomi ve Tarım bakanlıkla

rı, işyarları icin, iyi bir şeye ka
rar veıınişlerdir. Bakanlık binala
rı Y enişehire taşındıktan sonra, 
çoğunun evi dayrelerine uzak olan 
işyarlar öğle yemekleri için sıkın
tıya düşmüşlerdi. Bayındırlık ba
kanlığı ilk olarak bir lokanta aç
nış ve işyarlanna otuz kuruşa ye
mek vermeğe ba~Jamıştı. Az ay
lıklı işyarlar için bu parayı da çok 
gören Ekonomi bakanlığı daha 
pratik ve ucuz bir sekil bulmuş ve 
bulunan bu fikri Tarım bakanlığı 
da ihtiyaca uygun bulmuştur. Her 
iki bakanlık öğle yemeklerinde 
müşterek büfelerinde soğuk yiye
cekler bulunduracaklardır. Bunun 
için bir salon · 'haz'rrlanmaktadır. 
Bu salonda sütlü kahve ve çay i
çin sifonlu otomatik semaver ve 
diğer yiyecekler için de buz dolab
ları yapılacaktır. 

Büfede A vrµpanın birçok yer
lerinde olduğu gibi (self service), 
yani kendi kendine hizmet şekli 

kabul· edilmistir. İş yarlar elleri
ne bir tepsi alarak yapılan bir 
kontuvarın önünden geçecek ve 
kontuvar üzerinde~ soğuk hava 
dolabında duran yiyeceklerden is
tediklerini tepsiye koyacaklardır. 
Bu dolaplarda çay, kahve, sütlü 
kahve, iyi su, maden suyu, haşlan
mış yumurta, peynir, tomates, sa
lata, soğuk et. jambon, sandviç, 
tereyağı, meyva, soğuk tavuk ve 
benzerleri bulunacaklardır. Üzer
lerinde fiatları bulunan yiyecekle
ri alanlar bir işyara parasını yaz
dıracaklar ve sonra ma~alarına o
turarak yemeklerin. viyecekler
dir. 

Ekonomi ve Tarım bakanhk
larmı işyarlarına göstcı ·likleri bu 
kolaylık ve yardımdan dolayı say
gı ile kutlamak gerektir. 

Teki tler Bakanlığının ye

nı örgütünün tatbikine 
ba!?landı 

Kamutayın bu devresinde ka
bul edilen Gümrük ve tekitler ba
kanlığı teşkilat kanununun tatbi
kine başlanmı:ştır. Bu yeni teşki
lat kanununa göre genişliyen kad
ronun doldurulması işi üç yıla bö
lünmüştür. Bu yıl yapılacak olan 
tayinlerin on gün içinde bitirile· 
ceği umulmaktadır. İlk olan yeni 
kanuna göre açdan müfettiş mua
vin likl erne Tekitler bakanlığı iş
yarlanndan B. Naci, B. Medeni ve 
B. Şadanm tayinleri yapılmıştır. 

u, &ylar Bankası binası proje yarrşmasrnda kazanan mimarların isimJerını ve aJdıkları dereceleri dünlcü sayımızda yaz -
mıştık. Bugün de, projelerden ikisinin resmini koyuyoruz. Sağdaki maket, birinciliği kazanan mimu Seylettia Arkan'ıa 

solrl:ı'{i malcet de ikinciliği kaaznarı mimar Adnan Lugal ve Nizamettin Doğu'nun dut 

At yarışları cumar • 
tesi günü yapılacak 

20 ilkteşrin pazar günü genel nüfus 
sayımı olduğundan sonbahar at yarış.. 
larmın üçüncüsü yarın yapdacaktır. 
Koşulara iştirak eden atları ve iç!erin
de kazanması ihtimali olanları koşu sı
rasile yazıyoruz. 

Birinci koşu: üç yaşında ve hiç ko. 
şu kazanmamış yerli, yarım kan ve arı
kan arab taylara mahsustur. Mesafesi 
1200 metredir. Bu koşuda Güler ismin
deki tay rakibsizdir. 

İkinci koşu: Üç ve daha yukarı yaŞ
ta ve bir defada '100 liradan fazla ikra
miye kazanmamış arıkan İngiliz at ve 
kısraklara mahsustur. Mesafesi 1600 
metredir. 

Birinci hafta 1400 metrelik koşuyu 
kazanan B. Ahmedin Şorompo ismin
deki atının yarın da kazanacağı umu]u. 
yor. Fakat rakib1cri olan Barç ve Kaz
badatya hafta içindeki idmanlarında gü
zel tecrübeler yaptılar. Onun için Şo. 
romponun şansı olmakla beraber kuv
vetle kazanacağını söylemek kabil de
ği1dir. 

Üçüncü koşu: Dört ve dah_a yukarı 
yaştaki yarıtn bn mgitir at ve kısrak. 
lara mahsus handikaptır. Mesafesi 2500 

rnetredir. . 
Bu koşuda geçen hafta çok hafif i:ıir 

kilo il~ koşarak birinci gel.en Selt~n en 
fazla yükü taş~k!a~ır. Onun için ko-. 
şunun birinc~liğ..ini bu sefer Nona ile 
Yavuzun P.aylaşac~klarını zannediyo-
ruz. 

Dördüncü koşu: dört ve daha yukan 
yaştaki arıkan inğitiz at ve kısraklara 
mahsus handikaptır. Me!;afesi 2200 met. 
redir. Bu koşunun gözdesi olan Prens 
Halimin Şorbarası 62 kilo ve geçen haf
ta arkasından ikinci gelen Bekir 6<J 
kilo ile koşacaklardır. Bekilrm ahrr ar
kadası olan Markizin kilosu hafif ise de 
koşuda mühim bir san~ı yoktur. 

B. Ahmedin Şoromposu burada da 
yazılıdır. Fakat birinci koşuyu koştuğu 
takdirde burada koşmaz. Onun için ko. 
şunun birincisi Bekar veya Şot1hara 0 • 

lacaktır. 

Beşinci koşu: dört ve daha yukarı 

yaştaki yerli, yarım kan ve arıkao arab 
at ve kısraklara mahsustur. Mesafesi 
1600 metredir. Bu ko~ya sekiz at ya
zılmıştır. 

İçlerinde en iyisi Ünlüdür. Ankara
ya yeni gelen Mesud da rakibinden a
şağı kuvvette değilse de yol yorgunlu

ğu birge bahis meraklılarını düşUndü
rebilir. Geçen haftaki koşuda ikinci 
gelen Ceylan Yekta da şanssız değildir. 

Çifte bahis dördüncü ve beşinci ko. 
şular arasındadır. Yukarda her iki ko
;:ıunun en şanshlarmı yazdık. Bunlardan 
iki tanesini seçmeği oyunculara bırakı-
yoruz. A. H. 

Keten ve kenevir uzm.aru 

şehrimize döndü 
Kastamonu ve Karadeniz böl

gesi ile, Tire. Ödemiş, Antalya ve 
Mersinde keten ve kenevir ürün
leri üzerinde incelemeler yapmak 
üzere Tanm bakanlığı uzmanla
rından B. Ekrem ile bu havaliye 
giden prof. Tobler dün şehrimize 
dönmüştür. Uzman hazırladığı 
geniş raporu bakanlığa verecek
tir. 

POLiSTE: 

llesab lravga.•ı 
Tahtaıkale cad:lcsinde wo1.aikçi Mus. 

tafa oğlu tbrahim ile gene mozaikçi Ah

med oğlu Rıza arasında bir hesab yü

zünden kavga çrkmış ve kavgada lbr~· 
hirn Rızayı başından sopa vurmak SU· 

retile yaralamıştır. 

Zabıta suçluyu yaıkalıyara.k tüzeye 
vermiştir. 

Ölüm 
Ankara ilgenkurul üyesi, eski 

kültür direktörü Muharrem Dinç
men lstanbulda ölmüştür. Anka
ranm çok sevdigi öz bir yiğit türk, 
yurduna çok bağlı yüksek bir insan 
idi. Ay lesin in acılarrnı -:>rtaklaşı .. 
rız. 



SAYIFA 4 dLUS 

Komşuiarımızda l - ---
neler oluyor? 1 Yaba cı gazete e okuduklarımız 

ROMANY A'DA: 

Gagauzlar ve türk dili - Dob
ricada Balcık kasabasında çıkan 
••Yıldırım,, isimli türkçe gazetede 
okuduğumuza göre Bükreş elçi
miz Bay Subhi Tanrıöğer gagauz
larm toplu olarak bulundukları 
yerlerde türkçe ders için birer 
kurs açılması için Romanya hükü
meti nezdinde teşebbüslerde bu
lunmuştur. Romanya kültür ba
kanlığı bu isteği esas itibariyle 
kabul etmiştir. Bu sene, ilk defa 
olarak, Besarabya'nın Komrat ve 
Çadır isimli kasabalarında ve Ka
varnadaki orta okullarda ihtiya
riğ birer türkçe kurs açılacaktır. 
Bu kurslarda ders göstermek üze
re Dobrucah müslüman türklerden 
öğretmenler gönderilecektir. 

Romanya' daki türk emlaki 
Bükreşte çıkan Kurentul gazete-
9İnde okuduğumuza göre Roman
ya hükümetinin Türkiyeye göçen 
halktan alacağı toprakların tutarı 
150 bin hektardır. En bereketli 
topraklar müstesna olmak üzere 
bugünkü fiatlara göre bir hektar 
toprağın değeri 3000 - 4000 ley 
(25-30) lira arasındadır. Roman
ya hükümeti bu toprakları, biri
biri üzerinden 5000 leyden almak 
istemektedir. Bu fiat üzerinden 
uyuşulursa Romanya hükümetinin 
Ledelini Türkiyeye mal olarak 
borçlanacağı mikdar 750 milyon 
ley, yani bizim paramızla 6 mil
yon lira olacaktır. 

Türk topraklarının satılma 
i§i - Balcık'ta çıkan Yıldırım ga
zetesi türk göçmenlerinin emlaki 
hakkında şu malumatı veriyor: 
Hükümet göç eden türklerin top
raklarını satın alma meselesinde 
hiç bir kimsenin romen olmak şar
tiyle 25 hektardan fazla toprak 
elinde toplamamasını şart koş

maktadır. Hükümetin bu kararı
na, hileye müracaat ed~r~k. mu
halif hareket edenlerin ve türk 
topra!Jarını alan yabancıların sa
h! mukaveleleri hükümsüz sayıla
cak ve böyle hareket edenler ce
zalandırılacaklardır. 

YUNANİSTAN'DA · 

Batı Trakya' dan beı talebe ge~ 
liyor - Kültür Bakanlığımız bu 
sene de türk mekteblerinde batı 

Trakyalı be~ türk çocuğunu para
sız okutmaya karar vermiş ve h~ n
lann yarışma ile seçilmeleri ıçın 

Gömülcüne k<>nsolosluğunu me -
mur etmiştir. 

Verilen talimata uygun olarak 
yarışma smaçları, Gömülcüne' de 
türk merkez okulu binasında ya -
pılmışbr. 

Smaçlar yazılı olarak üç gün 
devam etmiş, bakanlığın gönder -
diği mühürlü zarflar konsolosu -
muzun önünde açılarak smaç so -
ruları sorulmuş ve toplanan ce -
vablar da gene konsolosumuzun 
ve öğretmenlerle talebenin g:lzle
ri önünde bir zarfa konara.c mü 
hür lenmiştir. Yarışmaya biı :si kız 
olmak üzere 15 kişi girm;ştir. 
Bunların yedisi lskeçe' den ve se -
kizi Gömülcüne' dendir. 

SOVY~T RUSYA'DA: 

Leningrad'ta bir habe§ aergi -
.i - Sovyetler Birliği ilim akade
misi tarafından Leningrad'ta ilk
teşrin orta larında bir Habeşistan 
sergisi açılacaktır. Burada bilhas
sa Profesör Çekanovski'nin baş -
kanlığında Haheşistan'ı gezmi~ 

olan heyetin getirdiği nümune)er 
teşhir olunacaktır. Bunlar arasın
da Habeşistan'ın ziraatına, en -
düstrisine, dini ve kültürel yaşa -
yıtına aid nümuneler çoktur. Aynı 
zamanda Habeşistan' da tanınmış 
bazı habeş ressamlarının ve sa
r.'\tkc!arınm resim ve heykdleri 

- ·~·terilecektir. 

,, 

Zecri tedb: ·-~rin kuYvctli ve zayıf tarafları 
J:J. Fransi Dölezi'nin yazısının, dünkü sayımızda neşrettiğimiz parçasında, ltalyanın ya
bancı devletlerden getirttiği malların neler olduğu anlatılml§tı. Bugün de, ltalyaya karşı 
alınacak zecri tedbirlerin, ne gibi şartlar altında tesirli olabileceği keyfiyeti İncelenmek
tedir. 

İtalya. iki methali olan bir «iç de -
niz > in ortasında bulunan bir yarım ada 
dır. Kendisine sivil ve süel ihtiyaçlan 

icin lazım olan esyayı, dört yoldan ge
tirtebilir; 

1) İng;ltcrenin muhafazasında olan 
Cehelüttarıktan; 

2) İngiliz donanmasının beklediği 

Süvcyş kanalından: 

3) Fransız ve İngiliz donanma armın 
nezareti altında olan A!ttdcniz ve Kara· 

denizdeki kıyı memleketlerinden; 

4) Alp daglarmdaki yollardan. 
a) Cebelüttarıktan geçen e!jya için 

İtalya (1), 
İngiltere tarafından gönderilen şeker 

(yüzde 26), font (yüzde 33), Haddeden 
geçmif demir (yüzde 41), makina (yüz-

de 16), elektrik dinamoları (yüzde 10) 

ve diğer elektrik aletleri (yüzde 10), 

nikel (yüzde 31), maden kömürü (yüz.. 
de 39) gibi !:;Cyleri getirtemiyecektir. 

Kanada'dan sert buğday (yüzde 23) ve 
un (yüzde 18). 

Güney Afrikası birliğinden yün (yüz· 
de 13), fıstık (yüzde 13), 

Portekizden bakır (yüzde 22), lsveç
ten nikel (yüzde 15), Arjantinden yün 
(yüzde 20) ve Şiliden nitrat (yüzde 99) 

getirtemi yece ktir. 
b) Süveyş kanalından geçen eşya 

için ise, İtalya şunları kaybedecektir: 
İngiliz Hindistanından ham pamuk 

(yüzde 16) ham kauçuk (yüzde 47), fıs

tık (yüzde 78), 
Felemenk Hindistamndan kauçuk 

(yüzde 45), benzin (yüzde 9), parafin 

(yüzde 7). 
İrandan benzin (yüzde 33), petrol 

(yilzde 10), 
Avusturalyadan ham yün (yiızde 44) 

c) Akdeniz ve Karadenizden; 

Sovyetler Birliğinden sert buğday 

(yüzde 26). kereste (yüzde 16), demir 
cevheri (yüzde 30), maden kömürü 
(yüzde 6), petrol (yüzde 26), benzo], 
tolüol, ksilol (yüzde 20), malı:ina yağı 
(yüzde 10), 

Romanyadan petrol (yüzde 39), ben
zin (yüzde 16), makina yağı (yüzde 5). 

İspanyadan kurşun (yüzde 57), Ce
zayirden demir cevheri (yüzde 21), 

d) Avrupadan: 

Fransadım yana İtalya bilhassa ma
den endüstrisinde zarar görecektir. 
Çünkü maden cevherinden (yüzde 17), 

font (yüzde 29), çelik ferayı (yüzde 
47), font ferayı (yüzde 22), hususi çe· 
likler (yüzde 47), un (yüzde 19) kay. 
bedecektir. 

Belçika ve Lüksemburg için de hal 
böyledir. İtalya bu memleketlerden 
dtmir ve çelik (yüzde 29), font ferayı 

(yüzde 10). haddeden geçirilmis demir 
(yüzde 21). bakır (yüzde 5) getirtemi

yecektir. 

Bundan baska, Hollandadan font 
(yüzde 12). benzin (yüzde 5), Çekos
lovakyadan demir ve çelik (yüzde 24), 
hususi çelik (yüzde 8) ve saç (yüzde 
12) alamıyacaktır. 

Bütün bunlar da a.blukanın şimdi zec
ri tedbirlerden yana olan devletlere 
mahsur kalmasının bile İtalya için ne 
kadar vahim olacağını oldukça sarih 

bir şekilde gösterir. 
Fakat. başka Avrupa devletlerinin 

Uluslar Sosyetesinin kararlarına itaat 
etmemeleri de mümkündür. Bu halde 
ne İngiliz donanması, ne fransız ordu
su bunla~ın, mallarını Alp yolJarından 

İtalyaya göndermelerinin önüne geçe • 
mez. Hatta İtalya bunlardan. Fransa 
ve İngiltere ile müttefiklerinin kendi
sine vermedikleri eşyanın büyük bir 
kısmını alabiJir. 

Şimdiki '-' üzde nisbetleri, bu memle
ketlerden her birinin İtalyaya gönde
rebileceği mallar hakkında ancak pek 
zayıf bir rikir verebilir: 

Almanya: Demir ve çelik (yüzde 
11), hususi çelikler (yüzde 10), had-

( 1) Yııkardaki yfjzde nisbetleri, İtal
yanın ithal:.ıtının mecmuu üzerinden ih
racat yapan memleketin his:sesine düşen 
mikd:ırı ı:östermekteclir. 

deden gccmiş demir (yüzde 25), elek
trik dinamosu (yüzde 58). nikel (yüz
de 7). 

İs·ıiçre: Demir ve çelik (yüzde 8). 
hususi çelikler (yiizde 9). makine (yüz

de 3), elektrik dinamosu (yüzde 13). 

Avusturya: Dc'l1ir ve çc li k (yüzde 
12). hl•susi ce'ik'.er (yüzde 23), saç 
(yi.izde 8), k, -e .. te (yüzde 28). 

Polonya: Hususı çelikler (yüzde 
4). ır-den J;()mi.irü (yüzde 10), kok 

(yüzde 12). parafin (yüzde 8), 

Macarb;tan: Yumuşak bugday (yüz
de 26), un (yüzde 31), se!<er yüzde 30). 

Bundan da anlaşılacağı iizer~. hat
ta bütün maddelere tatbik edilen ek<>
nomik zecri tedbirler İtalyanın harb 
endüstrisini, hiç olmazsa maden, kim
ya maddeleri ve elektrik endüstrilerin· 
den yana çok güçlükte bırakmıyacaktır. 

Fakat, merkezi clevletlerin İtalyaya 
v~remiyeceklcri bir madde vardır: 

petrol. Petrol yalnız Polonyada vardır, 
fakat pek bol değildir. Bu da insana, 
1918 c1e mütareke günü Lord Kürzon'
un söylediği sözleri hatırlatıyor: "İli. 

laf devletleri. petrol dalgaları üzerın· 
de zafere L1 laştılar.., 

Bu noktada, Amerikanın alacağı ta
vur, işe kati şeklini veriyor. B. Ruzvelt 
amerikalılarrn silah, cephane. gemi, u· 
çak satmalarını yasak ettiğini bildir
miştir. 

Fakat sivıl ve süel işlerde de kuL 
lantlan ··muhte Iit mal., lardan bahso
lunmamıştır ve B. Ruzvelt. amerik;ın 

petrolunun İtalyaya girmesinin yasak 

edilmesine razı olmıyacaktır 
Barış zamanında ltalyaya giren a

merikan mallarının yüzde nisbetlerini 
gösteren birkaç rakam, bu kararın bü· 

tün önemini anlatacaktır. 
Birleşik devletler: Petrol yüzde 15. 

benzol yüzde 18, makina yağları yüzde 
78. parafin yüzle 72, bakır yüzde 31. 
nikel yüzde 26, font ferayı yüzde 40, 

demir ve çelik ferayı yüzde 27, saç 
yüzde 15, makina yüzde 27. ham pamuk 
yüzde 61, pamuk deşesi yüzde 46, sert 
buğday yüzde 31, yumuşak buğday yüz
de 47, un yüzde 20. 

Buna göre, orta Avrupa Uluslar 
Sosyetesini dinlese bile. İtalya bütün 

eksiklerini Amerikadan tamamlayabi
lir. İngilterenin de kendisine Cebelüt
tarık boğazını kapamağa cesaret cde
miyeceği biricik devlet Amerikadır. 

,lşte, üzerinde yeter derecede düsü · 
nülmiyen bir mesele. Hiç bir ekonomik 
zecri tedbir, Amerika katılmazsa tesir
)j olamaz. Ameri.ka ise Uluslar Sosye. 
tesinde üye değildir. 

İtalyaya karsı bir a~loka yapıldığı 
takdirde. bunda iki eksiklik olacaktır: 
Biri Cebelüttarık. öteki de Alpler. YaL 
nız bu iki nokta, zecri tedbirleri tesir
siz brrakmağa yeter. Onun için, görü· 
nüşe göre, Londra'da realitenin çok ça
buk tesirsiz bı.rakacağı bu gibi tehdid -

terden vaz geçilmiştir. 

*** 
Fakat, Habeşistanm ablokası - yani 

ihtiyatsızca Habeşistana girmiş olan 
İtalyan ordusunun ablokası - için hal 
böyle değildir. Cephane ve yiyecek 
gönderen üslerinden 3000 kilometre u_ 

zakta olan 200.000 İtalyan askeri, iki 
tarafından da kapatılması kolay olan 
dar bir geçid içine yerleştirHmiştir. 
Bunları aciz bırakmaık için. kendilerine 
gönderilen cephane ve yiyeyeck sevki. 
yatını felce uğratmak yeter. Her şey 

de, İngilterenin kıyılarını işgal etmek. 
te olduğu Süveyş kanalından geçmek
tedir. Uluslar Sosyetesi mütecavize si
lah gönderilmesini yasak ettimi, B. 
Ruzvelt de bu işe "evet .. dediği için, 
B. Musolinınin ordusu kapana kısılmış 
olur. 

Ancaık, hukuki bakı~1dan bir güçlük 
vardır. 

29 ilkteşrin 1889 da 1stanbu1da ya· 
pılmış olan ve İngiltere, Almanya, A
vusturya - Macaristan, Fransa, İtalya, 
HoJlanda, Rusya ve Türkiye tarafın· 

dan imzalanmış olan bir anlaşmadan 
çok kereler bahso]undu. Bu anlasmanın 

birinci maddesine göre : 
Süvey~ kanalı, barış zamanında ve

ya harb :zamaımula olsun, bayrak farkı 
gözetilmcksnin her türlü tecim ve 
harb gemilerine açık bulunacaktır. 

Bu sözler çok açıktır ve hiç bir 
zecri tedbire elveri§li değildir. Hatta 
bu mdtldenin saygı gormesi için bazı 
tedbır ~ r bile alınmı§tır. Dokuzuncu 
maddeye gon:: 

Mısu Jıükiimeti bu an<lla§nıanın tat 
bikı için gereken tedbirleri alacaktır. 

Mısır hukıimeti bııııun için, yeter de
recede ~·asnalaı·a malik olmazsa, osman_ 
lt hiikiimetine başvuracak, o da bu da
vete cevab vermek için gereken tedbir
leri almakla beraber bıından, 17 mart 
1885 tarihli Londra biidiriğini imzalıyan 

devletleri haberdar edecek ve lazımge
lir:se onlarla ıJ.a birleşecektir. 

i:.tanbul<laki >ullan, Türkiyenin Mı
sır Ü.terindeki "izafi,, hükümranlığı do. 

layısi}'le bu andlaşmadi zikredilmişti. 
.Fakat zaten atu yıldanberi İngiliz as
kerleri kanalın kıyıları i.izerinde bulu
nuyorl;:;rJı. 

HS98 deki İspanyol . Amerikan harbı 
sırasında, Madrid hükıimeti Filipin a
dalarına birkaç kruvazör göndermek is
tedi. Hidiv. müstakimane bir şekilde 
bunlar ııı kanala girmesine izin verdi 
ama gemiler ancak en yakın limana gi
debilecek kadar kömür alabildiler. Bu, 
nizamlara uygundu, fakat Barselon, Ma. 

nilla'ya göre daha yakın olduğu için 

gemıler İspanyaya dönmek zorunda 
kJidılar. 

1904 deki rus - japon harbı esnasın
da, Akdeniz filosundan bir rus gemisi
nin kanala girmesine izin verildi. ı·a

kat Baltık [ilosu ümidburnu'ndan do

laşmağı daha ihtiyata uygun buldu. 

1911 deki Trablus harbında İtalyan 
gemileri, o Lamanlar Mısırda hükümran 
olan su !tanla harb halinde olmalarına 
rağmen. kanaldan geçtiler. 

O zamana kadar lngilterenin ~n
faatleri doğrudan doğruya ortada de· 
ğildi. Bıiyük harb başladı. 15 ağustos 
1915 de, Türkiyenin harba girmesinden 
üç ay iince, işgal kuvvetlerine kuman. 
da eden İngiliz generali, hiç bir düş
man gemisinin kanala gırmiyecegını 

bildirdi. İlkkanun 1914 de İngiltere 
Mısırı koruması altına aldığını ilan 
etti \•e harbı kazandıktan sonra da bu
nu tasdik ettirdi. 

Fakat 1922 de Mısır hu korumayı ıs

temedi. 1923 de Türkiye, Sevr andlaş 
masiyle haklarınc'lan vaz geçti. 

Böylelikle de bundan sonra kanal 
üzerinde hakkı olan yalnız Mısırdır. 

Mısır Uluslar Sosyetesinde üye olma
dığı için, bunun arsıulusal bir nizamı 
da yoktur. Bununla beraber İngiltere 

kimseden izin almadan. kanalın kıyıla
rına askerlerini bırakmıştır. Bunların 

orac'laki durumu, İtalyan askerlerinin 
Habesistandaki durumu kadar kanun
suzdur. 

Kısaca. 1888 andlasması filen ve hu
kukan hükümsüzdür. Kanal, hukuki ba 
kundan, hiç kimsenin olmıyan bir yer. 
dir. 

Onun için kanal genkurulunun İngiliz 
üyeleri, harbtan doğabilecek zararların 
önüne geçme kiçin, bir ihtiyat tedbir 
olmak üzere kanalı kapamağı dlisiin

dü1er. 

Bu takdirde İngiltere ve Fransa zec
ri tedbirleri tatbik etmiş olmak ıçın 

değil. kendi tebaalarının menfaatlerini 
korumak için işe karışmıs olacaklardı. 

Fakat "lokma,. biraz büyüktü. Dey
li Herald'ın yazrsın ın fransız gazete te
rinde bazı yankılar uyandırması. bu 
işten artık bahsolurunarnasına yetti. 

Uluslar Sosyetesinin iki üyesi, ilan 
edilmemiş bir harb yaparken, işlerin 

aldığı durum da budur. 

Ulusların ekonomik bakımdan biri. 
birlerine olan bağlılıkları bir hakikat
tir. Zecri tedbirler, bunların tatbiki 
için herkes anlaştığı zaman tesirli ola
bilirler. Fakat her hükümet bunları, 

yalnız kendi menfaatlerine yarıyacak 

şeıkilde ku11anmak istivor. 
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Biliyormusunuz 
ki ? .. 

Altay dağlarında pkeolojik ka
zılar: 

Tas ajansının verdiği bir ha . 
herde okuyoruz: Altay dağları 
bölgesinde 700 kadar tarihi anıl 
vardır. Moskova devlet tarih mü -
zesinin gönderdiği bir heyet bu 
yaz buralarda birçok höyükleri 
kazarak araştırmalar yapmı~tır. 

Bu höyüklerin bazılarında içinde 
iki üç ölünün atlarile beraber gö
mülr.ıüş olduğu kollektif mezarlar 
meye' 1a çıkarılmıştır. Bir höyük
te 1 · z devrine aid insan iskelet
leri bulunmuştur. 

7 ve 9 uncu asırlara aid mezar
larda bir veya iki atıyh beraber 
gömülmüş erkek ve kaçlın kemik
lerine rastlanmıştır. Bunlarla be
raber, zengin ziynet eşyası, hay -
van takımları da çıkmıştır. Diğer
lerinden farklı bir höyükte 224 
tane eski eşya bulunmuştur. Zen
gin bir cengavere aid olan altın 
ve gümüşlerle süslü iskeletin ya .
nında bütün takımlariyle bera -
ber gömülmüş üç at ve kıymetlf 
bir harb enasr kolleksiyonu hu -
lunmuştur. Bu eşyanın arasında 
dibinde orhon harfleriyle yazılar 
bulunan son derece kıym~tli bir 
gümüş taıı da elde edilmiştir. Mü
kemmel bir şekilde işlenmi~ 65 
puldan mürekkeb bir ziynet takı
mı ve birçok gümüş gemler, bı -
çaklar, üzerine çok güzel desen -
ler oyulmuş bir kemik sap da pek 
kıymetlidir. 

Höyüklerin birinde bir el de -
ğirmenioin taşları bulunmuştur. 
Gerek bu ve gerekse meydana çı
kan bir sulama sistemi, Altay'm 
kuray siteplerinde çok eski za • 
manlarda toprağın işlendiğine en 
güzel delildir. 

Bu kazılardan alınan neticele
rin türk tarihi bakımından olan 
pek büyük önemine işaret etmeyi 
lüzumsuz buluyoruz. 

16 kiplik bir planör: 

Sovyet Rusya'da 16 kişilik ye
ni bir planörün tecrübeleri yapıl
mış ve planör çok iyi uçuş kabili
yetleri göstermiştir. Bunun eşi o -
larak daha iki büyük planör yapı
lacak fakat bunlara 100 beygirlik 
birer motör de ilave edilecektir. 

Firengiye karft: 

Moskova• da Uspenski adında 
bir doktor firengiye karşı koru -
ma için çok enteresan tecrübeler 
yapmıştll'. Bu tecrübeler, bazı 
hayvanların her türlü bulaıık ve 
hastalıklara ve hususiyle firengi
ye yakalanmamak huaıusiyetlerine 
dayanmaktadır. Doktor Uspenski,· 
köpek kanından aldığı bir maya
yı hususi bir tertible hazırladık
tan sonra bunu maymun \ 'e tav -
şanlara aşılamış ve aşının firengi
ye karşı dayanıklık verdiğini gör
müştür. Doktor, şimdi, bir may -
mun yetiştirme istasyonunda bu 
tecrübelerini derin)'!ştirmekle meş· 
guldür. Bu usul pral ik bir hale ko
nula bitirse büyük bir kazanç teş
kil edecektir. 

TurbJtan çıkarılan yakacak: 

Leningrad endüstri enstitüsü 
turb'un gaz haline getirilmesin • 
den sonra kalan posayı hususi bir 
tertibten geçirdikten sonra mo -
törler için mayi halinde bir yaka
cak elde etmiştir. Turb posasının 
100 tonundan 40 ton yakacak a -
lmmaktadır. 
~-...._·--...--............. - .... -·-·-·--.. - .. .-..i 

j 20 İlkteşrin pazar ı 
!Genel nüfus sayımı 
l Sayım günü bulunduğunuz 

1 

yere sayım memuru gelmiye
cek olursa veya sehven yazıl
mıyacak olursanız hemen hü

t kümete haber yollayınız. 

~ 1 . ~kAUŞVEKAM~~d~ 1"-" 
\ ___ ,..!~~1.~~.!.~_....!;.!~~u 
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pa ıınlulılmM, 
Drinci ankete cevap 

(Baıı l. ci •yıla4a) 

~göz önünde tutulmalı (ıpnmak) iman 
etmek anlamı da görlildil.kberl sonra w, 
Jssı, ısın, ıı;ım, ısımaık anlamıyla bu lbi
fİm]erin yakınlığıru görürüz. Bizim 
(is) dediğimiz &özün eski kullanışım 
divanda ış diye de buluruz. Is sözünün 
ır olması, ır sözünün ıl olabilmesi, söz. 
)erden daha artık, seslerle, seslerin da
ha ileri seıilerin biribirine ilintisini gö
nirüz. 

I1 hayal, ır uzak, ış şua. ıs hararet 

aftlamı veriyor. Ir hem ıraklık hem ses 

veriyor. Iradı, uzakladı. Ir ses teren
nümdür. Irmak, ırak. Yıldız öz kulla. 
Dl§ta ıldızdır. Ildız hayalet midir, par

ak mıdır. Ilarmak hayal etmek, ılgar 

hayaldir. Ildız ıldır, yıldız yıldmm ol
dugu gibi ılgar, ılgaz oluyor. 

- Aateş. - Gün; günes nasılsa ot 
oteş de öyledir. Ti.irkçede koca hoca 
sözü farsçada nasıl hace olmuşsa oteş 

de ateş olmuştur. Biz ateşe od diyoruz, 
ateşi acemceden geri almış gibiyiz. 

- Yıldız. - Bu sözü ışık sözüyle ka
rışık söylemistik. Bu biçim üzerinde 
bilgilerimizi genişletmek için şu dü
ştinceteri de katıyorum. Yrldız gündüz 

gibidir. Yolduz denir. Yıldız gibi. ıldız 

biçimi de var. Anadoluda bile, Çangm
dan ileri istasyon lldrrımdır. Bu söz 
yıldırım mıdır, yıldız mıdır. 

Başka köksel adlarımız da vardır. 

Eıkendiz, sekendiz gibi. Eıkendiz cfıza, 

sekendiz zuhaldir. Ekendiz astl ikiz 

değildir. Sekendiz tek oluyor. (S) sesi
nin rolünü görüyoruz. Oymak soymak, 

almak salmak gibi, karşıt anlamı veri -

y-0r. Sekendiz: sekendir. sekendür de O

lur. (İs.kender) sözünün özü budur. 
Türkçede erentüz müşteri'dir. Görülü
yor bu ek atmasyona gelemez. Derin 

inceleme istiyor. 

- Gök. - Gök yüzüne mavi1iği için 
mi gök dendi, yoksa köymek tarassud 

etm6k olduğuna göre göyük, gök ra
sad edilmiş mi demektir. Gök bence 

meri demektir. Gök yüz denilmeyip gök 

yüzü denmesi de ıbu adJamanın renkten 

önce olduğunu gösterir. Hoş köymek 
göymek sözünün görmek, gözmek sö. 
.zünden bir ayırdı yoktur. Sonra köymek 

bakmak anlamına da geldiğine göre top

tan birçok sözlerin bir arada irkildiğini 

görürüz. 

Kobaş. güneş, gün, göz köz ve koz, 
kuzu, kuyruk, koy, koyun, kül ve kü
rek, güve, köyde ve güdük ve günkiit, 

göğüs, kömür, kor ve güzel, koy hep 
JŞik, hararet anlatan, veren. bayan (k) 

h sözler. 

- Toprak. • Küre demek olan top 
ısözüne süs olarak gelen (rak) eki ile 
bir kullanısı: Divanda (top) küre de-

-.eıktiır. Yaprak, bayrak sözlerinde ol -
duğu gibi. Benzerleri çoktur. Adlarla, 
işleri gelişlerinde anlıunlar değişir. 
(Bayrak) sözünün kökü bezemek sö-

Bibliyografya J 
YURD 

TUrlk köyllisüne paı·tinin armağanı 

olarak on beş günde bir çııkarılan ve 
60.000 taneye yakın bastırılan para8ız 
olarak köylere dağıtılan bu çok değer
li ve faydalı gazetenin 15 ilkteşrin ta
rihli 47 inci sayısı çıkmıştır. Bu sayı
da "tarihiğ anıtların korunması., , "Cu· 
muriyetin 12 inci yıldönümü,., "kuru 
tarım,., "Habeş - İtalya savaşı., , "sağ
lık bilgisi .. , ve daha birçok resimli ha
berler vardır. Duvar gazetesi kısmı da 
20 ilkte~rinde yapılacak nüfus sayımı 
ile, toprak ürünlerinin değerleneceğini 
köylüye rnüjdeliyen yazılar vardır. 

Yurd, gündengüne gelişen olgun yazı· 
}arla. her bakımdan öğülmeye değer bir 
varlık olmaktadır. 

ARK1TEKT 
Memleketimizde modern yapıcılığın 

yayılması yolunda beş yıldan.beri siste
matik çalışmasiyle büyük hizmetlerde 
bulunmuş olan bu çok değerli meslek 

mecmuasının be.şinci yıl 7 ve 8 numa· 
cah sayıları bir arada olarak çıkmıştır. 

Bu sayıda: İstanbul sebze ve mey. 
va hali. Ankarad;ı ev. Yerli mallar ser
gisi. Köylü evleri. Güzel sanatlar aka
demisi yıllık talebe sergisi. Eski me
deniğ eı.erlerimiz. Yapılarda bava ko
nmmasr. Sinema salonlarında ses tecri
di ve akustiık. Belediye mezarlıkları 

nizamnamesi. Güzel sanatlar bfrHği rf!
sim şubc5i tergisi. D grupu sergisi. Ar
sıulusal mimarlar kongresi programı. 

Şehirlerimizin planları gibi çok fayda
lı ve lüzumlu yazılar vudır. Güzel re· 
simler ve planlarla süslenmiş olan Ar
kitekt'i bütün mimarlara, sanat ve ya
pı merakhlarma tavsiye ederiz. 

VARLIK 
l ilkteşrin tarihli 54 üncü sayısı 

Yaşar Nabi, Ahmed Muhib, AbdüJhak 

Şinasi, Nahid Sırrı, Nurullah Ata, Cev

det Kudret, Cemil Sena, Reşad Cemal, 
Yakub Sabri, Bekir Sıdkı, Orhan Al
san'ın yazılariyle çıkmıştır. Gene bu 
nüshada Maksim Gorki'den dilimize 
çevrilmiş nefis bir hikaye bulunmakta 

dır. 

zunun kökü olan (bez) e dayanır. Bay
rak bezeyen. bayram bezenendir. 

Kanrak gibi s~zleri buna karıştırma
mahdu. Kanrak, sandalın zokasına der
ler. Bu tıpkı bıçak gibi bıçmaktan. ka
ğırmaktan koymadır. 

Toprak sözünün balçıık, çamur de-

mek olmadığını işitenler aşnui bir 
çağda insan bunu nasıl sezerdi diyorlar. 
Maymuna vahşi insan manasına olarak 
(geyiık kişi) deyen ilk adam bunu da 
s.ezmiş olabilir. Toprak küreden başka 
·ey değildir. 

Turgud 

ULUS SAflFA5 
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Bir • 
re.sım 
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sergısı 

Jtalyada sanat tahsilini en yüksek üstadların yanında tamamladıktan ve uzun zaman klftsik müzelerde ~alrşwrr a n 

"' 1nra memlekete dönmüş olan Sabri Fettah ismindeki genç ressamımız lstanbul güzel sanatlaı akademisi salonund11 ı;ok 

basarılı bir resim sergisi açmıştır. Hakiki bir kabiliyete ve usta bir tekniğe sahib olarak sanac hayatm11za karışan hıı 

değerli gencimizio memlekette kazanacağı ba~arılar ilk sergisınin uyandırmış olduğu takdir hislerinden kolayca anla~rla-

bilir. Resmimiz bu sergiden birkaç tabloyu gösterTTlf'ktedir. · · 

Dost Sovyetler Birliği 
sporculaı·ı Ankaı~ada 

(Başı 1. ci sayrfada) 

ya say1avı B. Naşid Uluğ, Spor teşkiJatı 
birinci ve ikinci başkanları Erzurum 
saylavı B. Aziz Akyürek, Beyazıt say
lavr B. Halid Bayrak, bölge İkinci baş -
kanı B. Ziya Ateş, Muhafız Gücü ve 

Ankara Gücü kulüblerinin başkanları, 

Yarbay İsmail Hakkı ve Fikret, konuk_ 
}arımızı trenden indikleri yerde kan~ı 
lıyacaklardır. 

Muhafız Gücü bandosu en basta ol -

mak iizere Muhafız Gücü ve Ankara 

Giicü sporcuları, spor kıyafetleriyle, di

ğer kulüblcr üyeleri sivil olarak istas
yon içinde gösterilen yerlere sıralana . 
caklardır. Konuklarımız kulüblerin ö 

nünden geçerlerken kulüb başkanları v 

idare kurulu üyeleri kendilerine tanrtı -

lacaktır. 

İstasyonun içi ve dışı sovyet ve türk 

bayraklanyle ve dövizlerle donatılmış

tır. Bu dövizlerde (safa geldiniz, türk 
sporcuları aziz konuidarını sevgi ile ı;c. 
lfım]ar) diye yazılıdır. İstasyondan Za
fer anıtına kadar da caddeye iki taraflı 

bayraklar asılmıştır · 
Sovyetli sporcular, istasyondan doğ

ruca Ankara Palas'a gidecekler ve din . 
leneceklerdir. Öğleden sonra saat 16.30 

da Halkevi konuklar şerefine bir çay ve

recektir. Bu cayda konuklardan başka. 
sporcular ve idareciler, spor teşkilat1 

başkan ve üyeleri ve diğer ilgili zatla.
bulunacakJardır _ 

Rus sporculan ilk spor karşılaş -
masını yarın Ankara Gücü alanında fut
bol takımımızla yapaca:dardır. Maç, sa_ 

at 14.30 da başhyacaktır. Biletler şim -
diden Akba ve Tank Edib lritabevlerin· 
de, Florya mağazasında ve Piyango bi
letleri satış şubesinde satılmaktadır. Tri

hün biletleri bir maç için I 00, iki maç 

için 150 kuruştur. Yalnız girmek için de 
bir maç bileti 25, iki maçlık bilet 40 ku
ruşa verilecektir. Alanda yeniden 1700 
kişilik tribün yapılmıştır . 

Tenis macçlan için Muhafız G-ı.icü 

kortları haz1rlanmıştır. Maçlar 19 bi _ 
rinci teşrin cumartesi saat ondadır. Es -

krim maçlan 19 ve 20 birinci teşrin ge 

celeri saat 21 de Halkevi salonundadır. 

Güreşler 20 pazar ak§amı saat 2 l de 
gene Halkevinde olacaktır. 

C. H. P. Genel sekreteri ve Kütah

ya saylavr B. Receb Peker 19 • 20 ge 
cesi konuklarımıza Şehir lokantaıımd;. 

bir yemek verecektir. Bu yemekte Par -
ti ve spor teşkilatı üyeleri, her ku1ühteıı 
bir mümessil bulunacaktır. 

~ * * 
Yann yapılacak futbol maçı için Nec

det, Niyazi, Necdet, İbrahim. Lütfi, Re

şad ve Eski§ehir Demirspordan İsmail 

Ankara'ya gelmişlerdir. 

RADYOLAR 

ANKARA 
19.30 - Çocuk saati 

19.45 - Musiki: 
Dvorak: 3 romantjk parça 
Keman: Necdet Rentti 
Piyuıo: Ulvi Cemal 

20.05 - Ev kadınına öğutler: NüfUti 
sayınıı 

20.15 • Musiki: 

Coperin: Les Graces Nahı
rell~ 

Gluc.k: Gavotte 

Lully: Gavotte 

Francoeur: Skilienne et Ri
gaudon 
Keman: Necdet Remzi 
Piyano: Ulvi Cemal 

20.35 • Hafif pla.k musikisi 

20.50 - Heiberler. 

lSTANBUL 
18.- D4Ds musikisi 

18.30 Hafif muıı.jıki 

19.- Ege caz 

19.30 

20.20 

20.30 

21.-

21.50 

1

21.36 

Bayan Pakize luet. keman soıo 
piyano refakatile 

Haberlt'r 

Stüdyo orketstrası 

Radyo caz ve tango orkestraları 

Son habuler - borsalar. 

Macar halk havaları. Bayan May

ler ve arkadaşları 

lJLUS'un romanı: Tefrika: 12 olan Mösyö Bellem dö Sennon ve evde ilk 
defa akşam yemeğinde bulunan Döşartr sı
ralanmışlardı. Önceleri yavaş ve zayıf ba~
layan konuşmalar genişleyip vuzuhsuz ?,ır 
mırıltı halinde uzayıp giderken Garen ın 
sesi yükseldi: 

ğişirler. 1870 denberi memleket dört beş, 
finansal ve endüstriyel buhran geçirmiştir 
ki ekonomiciler bunların olacaklarını tah
min edememiş oldukları gibi ne olduklarını 
da henüz anlayamamu~lardır. Değişme
ler sosyetede, tıpkı tabiatteki gibi, içerden 
vuku bulurlar. 

- Ortacağ, dedi, ancak talebeye zihinle
rini bozmak için verilen tarih kitablarında 
kapanmıştır. Hakikatte barbarlar eski bar
barlardır. İsraililere düşen vazife ulusları 
aydınlatmaktır. Ortaçağ'da Avrupaya, As
yanm akıl ve hikmetini getirmiş olanlar j s
raililerclir. Sosyalizm sizi korkutuyor. Bu ela 
monarşizm gibi bir hrristiyanhk illetidir. Ya 
anarşi? Bunda Albijuva'larla Vocluva 'larm 
eski hastalığını görmiyor musunuz? A vru
panm gözünü açıp onu nizama sokmuş olan 
y_ahudiler, ancak onlar, Avrupayı yiyip bi
tınnekte olan incili tıaStalıktan onu kurtara
~lir~er. Fakat onlar da ödevlerini yerine ge
t~rn:ıyorlar. Hıristiyanlar içinde onlar da hı
nstıyanlaşmışlardır. Tanrı onları bunun için 
cez~landırıyor; sü.:']üp soyulmalarına izin 
verıyor. Antisemitizm her tarafta korkunç 
sure~te ilerliyor. Dindaşlarım Rusya'dan 
v_a~şı hayvanlar gibi koğuluyorlar. Fransada 
sıv!I ve süel işler yahudilere karsı kapanıyor. 
Arıstokrat muhitlere artık a-iremiyorlar. 
Yeğenim İzak Koblenç, parlak

0

bir smaçtan 
sonra diplomasi mesleğinden vaz geçmek 
zorunda kaldı. Meslekdaşlarımdan birçokla
rının karıları, Madam Şmol kendilerini zi
yaret ettiği zaman, bir takım yahudi düşma
nı ?'azeteleri, mahsustan gözlerinin önüne 
s~.rıyorlar. Sonra, istemiş olduğum koman. 
dor hacını kültür bakanlığının benden esir
gemiş olduğunu söylersem inanır mısınız? 
İşte nankörlük! işte yanlış yol t yahudi düş
~anh_ğı. - ~~i.:iy~r musunuz? - Avrupa mede-

Kırmızı Zanbak 
Yazan: Anatol FRANS 
Tiirkçeye çeviren: Nasuhi BAYDAR 

Resimci U dri'nin kapılar üzerinde, göl
geler arasında, şurada burada, benekli kö
peklerinin çizilmiş bulunmaları lazırrıgelen 
yemek salonunda; yıldızlar ve anlar serpili 
sofra takımının karşısında, mumlar taşıyan 
iki Zaier'in ortasında kont Marten Bellem 
- biraz hüzün verici nazikliği, kederlendi
rici terbiyesi ile - misafirlerine ikramda bu
lunuyordu. Sağındaki, eski adliye bakanının 
karısı Madam Garen'e; solunda, takıp takış
tırmış olduğu elmasları içinde bağıracak 
kadar sıkılan prenses Seniavin'e, zaman za
man, bir takım boş sözler söyliyordu. Onun 
tam karşısında, çiçek sepetinin öte tarafın-
da, bir yanında general Larivyer'in, öbür 
yanında da tarih akademisi üyesi Mösyö 
Şmol'un bulunduğu kontes Marten, ince ve 
düzgün omuzlarını yelpazesinin rüzgarla
riyle okşıyordu. Masanın iki yuvarlak başı
na doğru sağlam yapılı, mavi gözlü ve par
lak renkli Montessüi ile uzun ve zayıf kol
larını ne yapacağını bilemiyen Madam Bel
len dö Se·mon adında gene bir yeğen, resim
ci Düvike, Mösyö Danyel Salomon, Pol 
Vrıns, sayl~v Garen. tanınmamış bir senatör 

- Her yanlış fikir tehlikelidir. Hayal pe
şinde koşanların kimseye bir fenalığı dokun
madığını sanırız, buna inanmamalı; onların 
kötülüğü çoktur. Görünüşe göre en zararsız 
olan ham hayallerin hakikatte, ziyanlı te
sirleri vardır. Bunlar insanı realiteden iğ
rendirirler. 

Pol Vans: 
- Belki bunun sebebi realitenin güıel 

olmamasıdır, dedi. 
Eski adliye bakanı, imkanlı her ıslahtan 

yana olduğunu söyledi. Ve, imparatorluk 
zamanında, daimi orduların kaldrrılrnasmı 
ve kilise ile devletin biribirinden ayrılması
nı istemiş olduğunu hatırlatmaksrzm, pro
grama sadık kalan bir demokrasi taraftarı 
olduğunu bildirdi. 

Dediğine göre onun umde si: nizam wve 
terakki idi. Bunu kendisinin bulmuş oldugu
na inanıyordu. 

Montessüi sert sadedilliği ile söze karıştı: 
- Mösyö Garen, biraz samimi olunuz. 

İtiraf ediniz ki yapılacak rr1"'h. yo~~u~ . ve 
olsa olsa, posta pullarının rengı degış~ırıle
bilir. İyi ve kötü, her şey, olmaları lazım
geldiği gibidir. Evet, her şey, olmaları Ia
ıımgeldiği gibidir. Ancak durrnaksJZın de-

Montessüi. hükümet işlerinde kısa ve va
zıh görüşlere inanıyordu. İçinde bulunduğu 
zamana sıkısıkıya bağlı ve geleceğe karşı 
kayıtsız olduğu için sosyalistler kendisini 
hiç düşündürmiyordu. Günün birinde kapi
talin de güneşin de sönüp gideceğini aklı
na bile getirmeksizin bunlardan faydalanı
yordu. Ona bakılırsa yapılacak şey kendini 
akıntıya bırakmaktı; yalnız beyinsizler bu
na karşı durur ve deliler de ilerisine varır
lardı. , 

Fakat karakteri dolayısiyle kar2 ·sar bir 
adam olan kont Marten'in kötü önduyuları 
vardı. Kapalı sözlerle bir takım felaketler 
haber veriyordu. 

Onun korkak sözleri, sepetteki çiçekleri 
aşarak, Mösyö Şmol'un kulaklarına çarpıp 
yüreğini kabarttığı için onu sudamp kahin
lik etrneğe sevketti. Hıristiyan ulusların, 

yalnız başlarına ve kendi gayretleriyle bar
barlıktan tamamiyle kurtulmalarının im
kansız olduğunu ve yahudilerle arahlar ol-
masaydı, A vrupanın bugün bile, "ehli salib,. 
zamanında olduğu gibi, bilgisizlik, sefillik 
ve zalimlik içinde kaynaşıp duracağını an
lattı. myetmın olumu demektir. (Sonu var) 
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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 aşağıda ya
zılı ikramiyeleri verecektir: 

Birinciye 100 Lira 
İkinciye 80 ,, 
U çüncüye 60 t• 

Dördüncüye 40 t• 

Beşinciye · 20 .. 
Altıncıdan ellinci ye kadar 10 · ., 
Elli birinciden yüzüncüye ka<tar 5 u 

Kura Birincikanunun 7 sinde Ankarada Merkez bina
ımda çekilecektir. Kuraya girebilmek için para yatrran
lann paralarım 7 birincikanuna kadar çekmemeleri la-
zmıclır. 1-4684 

Maliye Vekaletinden 
Yugoslavyada mal terk eden türk tab'asmın mallarına mukabil 

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

Komisyon mesaisinin ·neticesinde tazminatın ~rkli tevzi nisbe
ti gazetelerle ilan edilecektir. Komisyon kararına intizar eyleme. 
leri ilan olunur. (2968) 1-4639 

iktısat vekaletinden: 
İktısat Veküetile Ziraat Vekaleti binası kaloriferi için 350 ton 

yerli sömikok ve kok kömürü 10 • 10 - 1935 tarihinden itibaren 20 
gün müddetle kapalı zarfla indirmeye konmuştur. Taliplerin 31 ilk 
teşrin 935 perşembe günü saat 10 da İkt1sat vekaletinde müteşek
kil satın alına komisyonuna ve şartnameleri görmek istiyenlerin 
Levazım müdürlüğüne müracaatları. (2954) 1-4579 

Gümrük. nıuhafazaGenel 
komuianlığı 

İstanbul salınalma komisyonundaıı. 
1 - Gümrü.k muhafaza memurları için yaptırılacak olan 1047 

takım elbise 543 tane kapotun 1-·11.935 cuma günü Saöt 16 da ka-
pah zarfla ek;..iltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutaı tarı elbisenin 15705 kaputun 7656 lira 30 
kuruş olmak üzere 23361 tira 30 kuruştur. 

3 - Şartname, evsaf nümune komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İstekliler t:lbise ~e kaputun % 7,5 tutağı olan 1753 liralık 

vezne makbuz11 veya banka mektuplarını teklif mektuplariyle bir. 
tikte saat 15 de komisyona vermeleri. (6166) 1-4521 

AnJiara ul(.uli. Faliill.lesin den: 
Tahmin Tutarı Kğreti tutak 

En a~ En cok fiyat Li, Ku. Lira küruş 
Cinsi kilo kilo kuruş 

Ekrnelı. 20000 25000 9 2250 168 75 
Et 10000 15000 30 4500 337 50 
Çay 20 25 300 75 s 63 
K. şeker 1500 1750 44 770 57 75 
T. şeker 1500 1750 40 700 52 50 
Pirinç 3000 3500 ·o 700 52 50 
K. fasulya 1000 1250 25 312 50 23 44 
Un 2000 2500 10 250 18 75 
Nohut 100 125 10 12 so 64 
Soğan L500 2000 5 100 7 50 
Salça 100 125 39 37 50 l 81 
Patate~ 2500 3000 s 150 ll 25 
Nişasta 75 100 25 25 1 88 
Makarna 250 300 25 75 s 63 
Şehriye 100 125 25 31 25 2 34 
Yumurta 20000 30000 1,50 450 33 75 
Yoğurt 1500 2000 25 500 37 50 
Süt 800 1000 20 200 ıs 

T. Bamya 200 300 15 45 3 38 
T. fası:ılya 1800 2000 20 400 30 
Kabak 1000 2000 10 200 ıs 

Bakla 400 500 8 40 3 
Maydanoz 1000 1500 2 30 2 25 
Limon 5000 7500 2,50 187 50 14 06 
Ispanak 1500 2000 5 100 7 50 
Sarımsak 20 30 30 9 6S 
Domates 750 1000 10 100 7 50 
D. biber 300 400 20 80 6 
Patlıcan 1300 1500 15 225 16 83 
Buğday 75 100 10 10 75 
Tereyagı 175 200 ı r;o 300 22 50 
İrmik 75 100 20 20 1 50 
Yaprak 100 125 ıs 18 7.'\ 1 41 
Mercimek 75 100 25 25 1 88 
P:rnsa 750 1000 8 80 6 
Lahna 250 300 10 30 2 25 
Semizotu 200 250 11 37 50 2 81 
İyi su Teneke 3000 5000 10 500 J7 50 

Hu.kıık Fakültesi leyli okuyucuları için Mayıs 936 nıhayctine 
karlar a·mac"k olan yukarda yazılı erz2k açık eksiltmeye konmuş-
tur tste~dilerin 2-11.935 cumartesi günü saat 12 de gelmeleri. 

(3064) 1-4731 

• ' 
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~ Milli Miıdataa Vekaletı Satın Aima ~ 
~ 3 

r Komisyonu ilanları 1 
BİLlT 

PİL: 5000 sahra ve 2000 anot 
pili kapalı zarf usuliyle satın a· 
lınmak için eksiltmeye konmuş· 
tur. Her iki cins pilin tahmin e. 
dilen tutarı 6110 liradır. Şartna. 
meleri parasız olarak komisyo
numuzdan alınacaktır. İhalesi 21. 
x.1935 pazartesi günü saat on bir· 
dedir. İlk teminatl: 458 lira 25 
kuruştur. 

Eksiltmey~ girecekler Z490 
sayılı kanunun 2. ve 3. cü mad 
delerinde istenen belgeleri ile bir
likte teklif mektuplarını ihale 
saatinden en geç olarak bir snat 
evcline karlar M.M.V. satm alma 
komisyonuna verl'celderdir. 

(2430) l-38fi0 

BİLİT 
l - Bir metresine biçilen eder 

35 kurnş olan 3200 mdre ba'.ci 
ve 3180 metre kursunt a:.tarlık 

bez açık ek<;iltme ile satın alına · 
caktır. 

2 - İhalesi 2S- L0.93~ cuma g-u 
nü saat 15 dedir. 

3 - Şartnam ~ pffasız k.omis~ 
yondan verilir. 

4 - Eksiltmeye girecekler ltı7 
Hra 48 kuru<.iluk ilk inanç para.. 
sı mektup vcva makbuzlarile ka· 
nunun 2 ve 3 üncü madrlel~rın· 
deki belgelerle · birlikte M. M. 
V. Sa. Al. Ko. ~a bulunmaları 

(2935) 1--4550 

BİLİT 
1000 baş dağ top ko~um katır. 

ların pazarlık gününde talip çık
mam1stır. Bu clefa pazarlığı 
21-10 9~5 pazartesi günü saat 
1~ dedir. B_eher hayvanın bedeli 
(330) liradır. Muvakkat teminat 
(17750) on yedi bin yedi yüz el. 
1i liradlr. Evsaf ve sartnaınesini 
almak ve görme', üz.en ( 16) Ji. 
ra 50 kuruı:; mukabilinde M. M. 
V. Satın alma komisyonunda a 
lınacaktrr. Pa7.arlığa istirak c .. 
deceklerin (2490) No hı kanun. 
da gösterilen vesaik!e ve temi
nat mektubile birlikte belli gün 
ve saatrnda ~atınalma komisyo 
nuna gelmeleri. (2977) l--4649 

Hl 1. tT 
1 - .Eelaziz garnizonu ıçın 

hepsine biçilen eder l6.000 lira 
olan bir milyon kilo meşe odunu 
kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. 

2 - İhalesi Z2 LO 1935 salı 
günü saat onda Elıhizde tümen 
satm alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - Şartname Ankarada M 
M V . Sa. Al. Ko dan alınır 

4 - flk inanç parasl 1200 li 
radır. 

5 - Eksıltmeye gırecekieı 
ıc:ınuni şekilde ha.ıırladlklan tek. 
lif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evel Elazizde tümen o;;a 
tın alma Ko. na vermeleri 

(2867) l--4447 

HI UT 
!starıbuldaki Kuleli ve Mal. 

tepe liselerile Bursadaki Bursa 
Askeri lisesinin 10 ve 11 inci sı. 
tııflarma veniden talebe alına 
caktcr. Girmcğe istekli bulunan 
!arın bu mc kteplert• veya asker. 
lik subelerine hemen miirac.ıat. 
lan ilan ohınur (2f\'16) 1 -4'1 48 

BtLlT 
5000 adet miistah:ıar ::.aıgı pa 

zarlıkla satın alınacaktır. Pazar. 
lığı 21.10-935 pa.~artesi ı;ünü sa 
at 14 dt:dir. Hepsinin tahmm e. 
dilen bedeli 995 liradır. Muvak 
kat teminat (74) lira 63 kuruş· 
tur. Evsaf ve şartnamesini al. 
mak ve görmek üzere bedelsiz o. 
tarak M. M. V. satın alma komis· 
vonundan alınacaktır. Pazarlığa 
istirak edeceklerin (2490) numa· 
r~ıı kanunda gösterilen vesaikle 
ve '14 lira 63 kuruşluk teminat 
mektubile birlikte belli gün ve 
.::<>.atında M. M. V. satın alma 
lrnmisvc,nuna gelmeleri. (2851) 

1-4417 

B1L1T 
l - Biı- metresine biçilen e

der 35 kuru§ olan 100 bin metre 
yatak kıhflığı bez kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

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

3 - Şartnamesi 17 5 kuruşa 
M. M. V. satın alma Ko. dan a 
lınır. 

!§ 
;;; 

vardır. O'cret bidayeten 126 tira
dı' İstekli olanlar nüfus tezke
resi, hal tercümesi ve diploma 
tasdikli suretleri ile bonservis, 
sıhhat raporu ve istihdamına ma
ni bir hali olmadığı hakkında 
emniyet Md. hüsnühal mazbata· 
lariyle Hava müsteı;ıarlrğına mü
Tacaat etmeleri tıılip fa7.fa bulun. 
duğu takdirde müsabaka imtiha-
nı yaprlacağı. (306S) 1-4733 

BİL İT 

1 - llep:..ne bıçden eder 459 
oin lira o.an ö:ı5 da 900 hın met
re ya;ıl ıe e,bisclık bez kaı.ıalı 

zarfla '< .i!tl'Jl(.;je konulmuş ur. 
2 - İhalesi :ı ıkinci teşrin 935 

salı günü saat 11 dedir .. 
3 - ~artname~i 22 l ira 95 ku· 

nı~a M. M. V. satın alma Ko. 
tlan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler 
22110 liralık ilk inanç parası 
mektup veya nıakbuılarile kanun
un 2 ve 3 i.mcü maddelerinde 
yaıılı belgelerle birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatından bir 
saat evvel M. M. V. satın alma 
Ko. mı. vermeleri. (3048) l-4727 

BİLİT 

l - Bır metresine biçilen e. 
der 51 kuruş olan 120 bin metre 
lacivert renkte iş eLbiselik bez 
kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. 

2 - İhalesi 5 ~kinci teşrin 93S 
sah gimü saat 15 dedir. 

3 - Şartname 306 kuruşa M. 
M. V. satm alma Ko. dan almfr. 

4 -:-- Eksiltmeye girecekler 
431·0 liralık ilk ınanç parası mek
tup ve makbuzlarile birlikte ka 
nuni ~ekilde hazırlayacakları 
tı;klif mektuplarını ihale saatın
dan bir saat evvel M. M: V. sa. 
un alma Ko. na vermeleri. 

(3047) 1--4726 

15800 KİLO UN 

Tahmın edilen bedeli (2145) 
lira olan yukarda mikdarı ve cin· 
si yaz1lı malzeme Askeri fabri
kalar Umum Müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 4/2. Teşrin/ 
935 tarihinde pazartesi günü sa· 
at 14 de açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız O· 

tarak komisyondan verilir. Ta· 
!iplerin muvakkat teminat olan 
160 lira 88 kuruş ve 2490 numa
ralı kanunun 2. ve 3. maddele· 
rindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

(29~1) 1--4651 

30 ton bor yagı 
20 ton yirmi numaralı yağ 

10 ton 25 ,, ,. 
20 ton 35 

6 ton 26 
10 ton 46 " .. 

" .. 
•• 

Şartnamesınde tadilat yapı -
lan ve tahnıin edilen bedeli 
(45840) lira olan yukarda mik • 
thrı ve cinsi yazılı malzeme As.. 
keri Fabrikalar tımum müdürlü
ğü satmalma komisyonunca 1 
2. tc~rin 935 tarihinde cuma gü-
nü saat 14 de kapalı zarf ile iha
le edilecektir. Şartname (iki) li
ra (30) kuruş mukabilinde ko -
misyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (3438) 
lirayı havi teklif mektupla.nm 
mezkur günde saat 14 e kadar 
komisyona vermeleri ve kendile
rinin de 2490 numarah kanunun 
2. ve 3. maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatta komisyo· 

· na müracaatları. (2939) 1-4618 

58000 KİLO YONGA SATIŞI 

Tahmini bedeli 580 lira olan 
yukarda mikdarı yazılı yonga 
5/2. Teşrin/935 tarihinde salı 
günü saat 14 de Askeri fabrika
lar satın alma komisyonunca a. 
çık artırma ile satılacaktır. İs
teklilerin muvakkat teminat o· 
lan 43 lira 50 kuruş ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 maddele. 
rinde yazılı vesaikle mezd:ur gün 
ve saatta komisyona müracaatla-
rı. (2980) . 1-4650 

18 'LIÇTEŞRlN 1935 CU ... 

ıı Devlet Deniiryolları ve L rnanları Umwn 
Müdürlüğii ilanları 

1 LAN 
İlk .ki eksiltmesi feshedilen ve muhammen bedeli 8856 lira olan 

mikdarlarr aşağıda yazdı yatak eşyası 26·10.935 cumartesi gunu 
saat 10 da pazarlıkla Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin 664,20 liralık muvakkat teminat verme
leri ve kanunun tayin ettiği vesikaları ve işe girmeye manii kanu
ni bulunmadığına dair beyannamelerle aynı gün tayin edilen saat. 
te malzeme dairesi komisyonunda hazır bulunmaları lazımdır. Bu 
işe ait şartnameler Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğün· 
de. Ankarada Malzeme dairesinde görülebilir. 

200 tane pamuk şilte, 30 tane seyyar karyola şiltesi, 1600 tane 
yatak ve yorgan çarşafı, 200 tane küçük, 1000 tane büyük yastık yü 
zü, 50 tane küçük, 300 tane büyük baş yastcğı, 200 tane cibinlik. 

(2972) 1~4595 

l LAN 
Muhammen bedeli 18 bin lira olan 9 tane basit makas takımı 

25 ikinci teşrin 1935 pazartesi günü saat 1.5,30 da Ankarada idare 
binasında kapalı zarf .usulü ile satm alınacaktlt'. 

Bu ışe girmek istiyenlerin 1350 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 üncü maddesi mucibin
ce işe girmeye kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname ve 
tekliflerinin aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine ver
meleri lazımdır. 

Şartnameler parasız: olarak Ankarada :n.:ılzeme dairesinden ve 
Haydarpaşada Tesellüm ve sevk Müdürlüğünden dağrtdmaktaoır. 

(~865) 1--4600 

İLAN 
Muhammen bedeli 11500 lira olan hava çekiç ve makkabları ile 

boya tabancaları 12. 11. 1935 salı günü saat 15.30 kapalı zarf usuliı 
ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 862,5 liralık muva.kkat teminat iJe 
kanunun tayin ettiği vesikaları, keza kanunun 4 cü maddesi muci-. 
binc.e iışe girmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname 
ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine ver
meleri lazımdır. 

Buna ait şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme daıre· 
sinden ve Haydarpaşada Tesellüm ve sevk mildürlüğünden alma. 
bilir. (2991) 1--4613 

İLAN 
7/Xı93S d~ yapılan kapalı zarf eksiltmesinde verilen fiat haddi 

layıkında gcrülmediği.nden Ankara - Kayseri hattı üzerinde Balı· 
şeh İstasyonu civarında 108.000 kilometredeki ocaktan çıkarılacak' 
ve muhammen bedeli 6400 liradan ibaret bulunan 4000 metre mi 
kap balast yeniden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltmesi 23/ X/935 tarihinde çarşamba günU saat 15 de Kay~~. 
ride İşletme müfettişliği binasındaki dördüncü komisyonda yapı· · 
lacaktır. Bu işe girmek isti yenlerin 480 lira muvakkat teminat ver- · 
meleri ve kanunun tayin ettiği vesikalarla kanunun 4 nci.ı maddesi 
mucibince işe girmeğe manii kanuni bulunmadığına dair beyan· 
name ve tekliflerini eksiltme günü saatından bir saat evveline 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazrmdır. 

Bu işe ait şartname ve mukavelenameler Kayseri'de Yol ba~ 
müfettişliğinde Ankarada Yol MUdUrlüğünde ve Balışeh İstasyon 
memurluğunda parasız olarak dağıtılmaktadır. (2979) 1-4615 

İLAN 
Muhammen b~deli 4-0.000 lira olan Ankara; Eskişehir. Konya 

ve Samsun depoları su tasfiye tesisatları 31. 10. 35 günü saat 10 da 
pazi\rlık usuliyle Ankara idare binasında ihale edilecektir. 

Bu işe girmek istiyenlerin 3.000 Iirahk muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 ünc:U maddesi mucibin
ce işe girmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname ve 
tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar Cer daiersi komisyon reis
liğine vermeleri laztmdlr. Bu işe ait şartnameler 200 kuruş muka· 
bilinde Ankara ve Haydarpaşa veznelerin<le sat1lma;ktadır. 

(2982) 1--4652 

l LAN 
22-10-935 tarihinden itiJbaren iş'arı ahire kadar Haydarpaşadan

Ankaraya salı günleri, Ankaradan • Haydarpaşa çarşamba günleri 
Toros sürat katarları tarifesini takip etmek üzere birer yolcu ka· 
tarı hareket ettirilecektir. Haydarpaşadan saat 9.40 da Ankaradan 
saat 7,03 de kalkacak olan bu ktarlarda her sınıf yolcu araba1ari1e 
bir yemekli vagon bulunacağı muhterem yolculara ilan olunur. 

(3013) 1--4721 

İLAN 
Ankara . Kayaş • Gazi . ve Ankara - Çankırı arasında pazar 

günleri işlemekte olan gezinti trenlerinin 20. 10. 935 gününden 
itibaren işlemiyeceği ilan olunur. (3074) 1--4729 

(;ümrül{ muhafaza genel komu
tanlığı İstanbul satınalma liomİs· 

• 

yon undan: 
1 - Deniz vasıtaları için satın alınacak 210 ton birinci ve 28 ton 

ikinci nevi benzinin 28.10-935 pazartesi günü saat 11 de kapalı zarf_ 
la eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasmlanan tutarı birinci benzinin 75600, ikinci benzinin 
9240 olmak üzere 8'4840 liradır. 

3 - Şartname ve evsaf komisyondan 425 kuruş mukabilinde 
alınabilir. 

· 4 - İstekliler % 7,5 tutakları olan birinci benzin için 5670 ve 
ikinci benzin için de 639 liralık vezne ma1<buzu veya banka mek· 
tuplarını teklif mektuplan ve kanuni vesikalarile birlikte saat 10 
da komisyona vermeleri. (6068) 1-4492 ------
Nafıa Bakanhl{~ln( an: 
18193 lira 50 kurus muhammen bedelli 555 paraçdan ibaret muh

telif cins mobilya k;palı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 1 ikinci teşrin 935 cuma günü saat 15 de Ankarada 

Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde yapılacaktır. 
İsteklilerin tekliflerini ticaret odası vesikası ve 1364,51 liralık 

muvakkat teminatları ile birlikte 1 ikinci teşrin 935 cuma günü 
saat 14 de kadar Malzeme ·v .. ıfürlüğüne tevdi etmeleri 15zmHı.r. 

İstekliler bu husustaki şartname ve eklerini parasız olaral: l\.n· 
karada Baıkanhk Malzeme Müdürlii~ündcn alabilirler. 

(2960) 1-4657 

P.T.T. Baş Müdürlü~ünden: 
4 - Eksiltmeye girecekler 

2625 liralık ilk inanç paralarile 
birlikte kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplnrmı iha. 
le saatinden bir saat eve] M. M. 
V. satın alma Ko. na venneleci. 

----- Telsiz verici istasyonunda bulıın <ı rı l30 tc-ne \ o :;a~t·l~ı-= .. r .. :a 
Heayvy dizel yağ'ı varili ile döı t varil t!o 'ı: su m11 '·

4 eh f buyuK luk· 
te rivata ve som .n pazarlıkla satı' ac:t '·tır 

(2825) 1-4443 

İLAN 
Hava müste~arbğr in~aat şu

hesi i, :n l :r muhcrıJise ihtivac 

Zayi 
716 araba numaramı kaybet

tim. Yenisini alacağımdan eski
sinin hü\.:mü yoktur. 

Arabacı ityas oğlu Mustafa 
1-4739 

Varillerin her hiri 180 kilo vn" t>hr. 
. Variller için ayrı somıın ve civatılar için ayrı sattlacak ve 

lrnt'i ihale günü 24 ıo.035 p~rşe rı e Unü ınat 15 te yarııl;ıca1 :tıı . 
İstekli olanların P. T. T. Uııs M \i ılurlüğüne miircır-:a~ :.m ilan 

olunur. (2941) 1-4553 
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Ankara Levazım Amirliği Satın 
~ ~ 

1 
~ 
ii 

1 Alma Komisyonu ilanları 

İLAN 
Merzifon garnizonunda oulunan kıtaatın senelik un ihtiyacı 

olan 222.000 kilo ekmeklik un 27 cylfıl 935 günlemecinden itibaren 
30 gün müddetle kapalı eksiltmeyı konulmuştur. 

Tahmin edilen bedeli 26640 lira muvakkat teminatı 1998 lira. 
dır. İstekliler şartnameyi İstanbul Ankara Levazım amirliklerin
de ve Merzifon artırma ve eksiltme komisyonunda görebilirler. 
İhalesi 28/ 1. teş ı935 günlemecinc rasthyan pazartesi günii saat 
onbeş buçuk:tadır. 

2490 savrlı artırma ve eksiltme,> ve ihale kanununun 2 inci mad. 
desindeki vasıfları haiz olan istekliler ihale gününde teklif mek
tuplarım teminat u akLuzları ıJo.: birlikte saat on beşe kad,1r ko. 
misyon dairesine , ermiş olacaklardır. (2913) 1-4505 

İLAN 
1 - Merzifon garnizonunda bulun::ın k Ltaat hayvana tının sene

lik ihtiyacı 328.000 kilo kuru ot 27 eyliH 935 günlemecinden itiba· 
ren otuz gün müddetle kapalı eksiltmeye konulmu~tur. . 

Tahmin edilen 'bedel 19680 lira muvakkat temınatı 1476 lıra
cır. istekliler şartnameyi İstanbul Ankara Levazım Amirliklerin
de ve Merzifon artırma ve eksiltme komisyonunda görebilirler 
ihalesi 28 ı. teş/ 935 günlemecine rastlıyan pazartesi günü saat 
on altıdadır. 

2490 sayılı artırma ve eksiltme ve ihale kanununun 2 inci mad. 
desindeki vasıfları haiz olan iste·kliler ihale gününde teklif mek
tuplarını teminat makl:-uz1arı ile birlikte saat on beşe kadar ko. 
ınisyon dairesine vermiş olacaklardır. (2912) 1--4506 

İLAN 
Pınarhisar topçu hayvanları için 18315 liralık 407 ton arpa ka

palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
İlk pey 1374 lira ihalesi 31/'l. h:§/935 per:jembe günu saat 16 

dadır. İsteklilerin Vize satın alma komisyohuna gelmeleri. 
:. . (2988) 1--4~34 

1 b. t ı1 \ I 1 t .. 

t L A"N ·' 
Erzıncan g~rnizon kıt'a ve m'Öe~se1er 'ihtiyacı rçın ıkı milyon 

bcşyüz bin kilo odun kapalı eksiltmey~ ·konulmuŞtm. 
2 - Muhammen bedeli 87500 liradır. 
3 - İlk teminatı 6563 liradır; 
4 - İhalesi 30/1. tıı:ş/935 günü saat ı ı de tümen satın alma ko

misyonu binası içinde yapılacaktır. 
5 - Şartnamesi Erzincanda tümen satın alma komisyonunda 

438 kuruş karşılığında verilir . . 
6 - Şartnamenin dördüncü maddesme göre istekliler 2490 sa

yılı artırma ve eksiltme kanununun 32, 33, 34. maddelerine göre talip
lerin mezkfır saatten bir saat evveline kadar kapalı ve mühürlü 
teklif mektuplarını Erzincanda tümen 'artırma ve eksiltme komis-
yonuna vermiş bulıınacaıklardır. (3009) l--4642 

1 LAN 
Genel kurmay başkanlığı matbaasındaki linotip makinesinde. 

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

1 LAN 
1 - Ordu sıhhiye ihtiyacı için, ;ı.lınacak olan 134 kalem ilaca 

verilen fiat makamca pahalı görüldüğünden tekrar kapalı zarf 
usuli ile eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 44878 liradır. 
ihalesi 6.11-935 çarşamba günü saat 15 dedir ilk teminat 3366 li
radır. Şartnamesi İstanbul komutanlığı satın alma komisyonunda 
olup 225 kunış mukabilinde alınabilir. İsteklilerin ilk teminat mek
tup veya makbuz ve 2490 numaralı kanunun Z. 3. üncü maddele
rindeki vesikalarla birlikte teklif mektuplarını vakti muayyenin<le • 
ve ihale saatmdan bir saat evetine kadar fındıklı satın alma ko-
misyonu ibaşkanhğına vermeleri. (3069) 1--4734 

1 LAN 
1 - Garnizon dahilindeki kıtaat ve müeı.sesat hayvanatı ile be

rom aşı cvindcık.i hayvanların ihtiyaçları için kapalı zarfla mün_a
kasaya konulan 510320 kilo yulafa istekli çıkmadığından paıarlıga 
dökülmü tür. 

2 - ıazarbğı 4/2. teş/935 pazartesi günü saat onbeiitedir. 
3 - Yulafın mecmu tutarı 28067 lira 60 kuruş olup ilk temi

natı 2105 lira 7 kuruştur. 
4 - Şartnamesi her gün Ankara levazım amirliği satın Alma 

komisyonunda görülebilir. 
S - Pazarlığa iştirak edeceklerin 24?0 numaralı ikanunu? 2, 3. 

\incü maddelerine göre iktiza eden vesaık ve muvakkat. te.~~natla. 
rı ile birlikte tıelli gün ve saatte Ankara Levazım Amırlıgı satın 
alma komisyonuna gelmeleri. (3044) 1-4724 

1 LAN 

1 - Karaköse mec-kez kıtaa
tmın senelik ihtiyaçları olan 220 
bin kilo un kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konmuştur. Tahmin 
bedeli 30800 liradır. İlk teminatı 
2310 liradır. İhalesi 25.10.935 ta. 
rihine müsadif cuma günü saat 
ondadır. 

2 - Kai'i:ızman merkez kxtaa. 
trnm senelik ihtiyaçları olan 
206000 kilo unu kapah zarf u· 
suliyle eksiltmeye konulmuştur. 
Tahmin bedeli 28840 liradır. İlk 
teminatı 2163 liradır. İhalesi 25. 
10.935 tarihine müsarlif cuma gü· 
niı saat 11 dir. 

3 - İhaleleri Karaköse süva. 
ti tiimen binasında sattn alma ko. 
miwnn unda yapılacaktır. fstek
lile~in h~lli gün ve saatten bir 
s:-;ıt eve! teklif mektuplarını ko
misyonumuza vermeleri (2932) 

1__.537 

1 LAN 

Cln•;i 
':'•l'lik 
f renk gömlegi 
"•atfc: '·a don 
Yiln f'<'nila 
:Ien fanila 
l'9n çorap 
'1'ftre çorap 
I>tf'ama 
-,ratak örtüsü 

Mu ham.. 
Miktarı 

adet 
200 cift 
400 
400 
396 
400 

men B. 
lira 
140 
600 
160 
596 
280 

171 çift 
176 çift 
200 takım 
200 

85 
52 

560 
450 

2863 
İlk teminatı Lira Ku. 

214 72 
Kırıkkale askeri sanat mek

te•ıleri ihtiyacı olan dokuz ka· 

lem melbusat açık eksiltme su. 
retiyle ~ 1. teş. 935 cuma günil 
saat 14 :17 ye kadar satın ah na. 
caktır. 

Taliplerin muhammen bede
li olan 2863 liraya mukabil (214) 
lira 72 kuruş teminatı evvetiye
sini Kırıkkale askeri fabrikalar 
muhasebeciiiğine yatırarak vak. 
ti muayyeninde komisyona mü. 
racaatları .(2928) J--4534 

İLAN 
1 - Erzincan kıtaat ve mil

essesat eratınrn ihtiyacı olan 20 
bin 250 kilo sade yağı yeniden 
kapalı eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 12656 
lira 25 kuruştur. 

3 - İlk teminatı 949 lira 22 
kuruştur. 

4 - Sartnameler Erzincanda 
tümen satm alma komisvonun. 
dan bila bedel verilir. 

S - İhalesi 24.10.935 günil sa. 
at on birde tümen satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

6 - Şartnamenin dördüncü 
maddesine göre istekliler 2490 
sayılı artırma ve eksiltme kanu
nunun 32, 33, 34. inci maddeleri. 
ne göre teklif mektuplarını tan. 
zim ve ihale saatından bir saat 
evel komisyona vermiş buluna-
caklardır. (2916) 1-4531 

İLAN 
t - Garnizon dahilindeki 

kıtaat ve müessesat hayvanları
nın sene Jik ihtiyaçlarına sarfe. 
dilmek üzere 470,000 kilo sama· 
na istekli çıkmadığından bir ay 
ıcerisinde pazarlığa dökülmüş
tiir. 

2 - Pazarlığı 24 ilkteşrin 935 
tarihine rastlayan perşembe gü. 

ULU :S 

1 
Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme ilanr 

Urfa gümrük: Satına ima 
J(omisyonu başkanlığından: 

1 - Eksiltmeye konulan i~ Urfa'da yapılacak Gümrüok Muhafa
za Alay Talimgab binası inşatıdır. 

• !nşa~t Urfada Külaplı mevkiinde ya.pılcıcaiktır. ln~at ·ı .ıim-
gah hela ve mutbah ve banyodan ibarettir. 

Ke~if bedeli "31756,, liradır. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
A: Eksiltme sartnamesi 
B: Muıkavele projesi 
C: Nafıa isleri şeraiti umumıyesi 
D: Tesviyei türabiye, ŞOS( ve kargir ınşaata dair fenni ~rtnamc 
E: Hususi sartname 
F: Keşif cedveli 
G: Proje grafik 
fstiyenler bu şartmımt:lcri ve evrakı Ankarada Gümrük Muha

faza Genel .. K .. ~e 1stanlıu1da Gümrük Muhafaza Baş Müdürluğiı 
ve Urfa Gumruk Muhafaza alayı ikinci taburda satınalma komis~ 
yonlarmdan alabilirler. 

3. -:- ~ksiltmc 11~11-935 cuma gı.inu ::>aat 11 de Urfa gümrı.ik ala
yı ıkıncı tabur satın.alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı .zarf usuliylc yapılacaktır. 
.'i - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin ''2382,, liralık vez· 

ne ~kbuzu ~cya banka meıktubu vermesi ve bundan başka aşağıda 
vesıkal~rı haız olup göstermesi lazımdır. Eksiltmeye iştirak ede
c~kler ınşatın mcsu1iyeti fenniycsini deruhte edece-k bir mühen
?ıs veya en aşağı yirmi beş bin liralık bir in~atr muvaffakıyetle 
ıda~e e~eceğine dair aid olduğu vilayet Nafıa Müdürlüğü ve be· 
led~yesı tarafından müştereken tasdik edilmi~ bir ehliy~ti fenniyl 
vesıkasını hamil birisini bulunduracaktır. 

6 - Teklif mektuplan yukarda 3. cü maddede yazılı saatten 
bir saat •evveline kadar gümrük ikinci taburdaki satrnalma komiı;. 
ypnuna getirilerek eksiltme komisyon reisliğine makbuz mukabi
linde verilecektir. Posta ile gönderilecek mc~tupla.nn nihayet 
3~ cü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarhn mühür 
mumu ile iyice kapatılmış olması Jazrmdır. Postada olacak ._gecik-
meler ,kfıbul edilmez. (6497) l--4786 

Mobil:yalr ev -veya iki oda kiralık aranıyor 
Çocuksuz bir alman ailesi karı koca, iyi dö~rnmiş mobilyalı bir 

ev veya iki oda iki ay için aranıyor. 
Anl:ıtra: Posta kutusu 10 numaraya müracaat. 

Ankara ilhaylığıiıdan: 
Etimesut dispanseri için 30 top yerli kok kömürü eksiltmeye 

konulmuştur. Tahmin bedeli 870 Iiradtr. İstekli olanların t.l t.935 
cuma günü saat 11 de Sıhhat Direktörlüğüne gelmeleri. 

(3007) 1--464& 

nü saat 11 de yapılacaktır. Mez· 
ktir samanın tutarı 11750 lira o
lup ilk teminatı 881 lira 25 ku. 
tuş•.ur. 

3 - Şartnamesi Ankara leva· 
zım amirliği satın alma komis
yonunda hergün görülür. 

4 - Pa?.arlığa iştirak eue. 
ccklerin teminatı muvakkate 
makbuzları ile birlikte muayyen 
saate kadar komisyonda bulun· 
maları (2944) 1--4556 

t LAN 
Erzincan kttaat ve müesse· 

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

2 - Muhammen bedeli 64912 
lira 50 kuruştur. 

3 - İlk teminatı 486& lira 50 
kuruştur. 

4 - Şartnamesini görmek is
tiyenler Erzincanda tümen satın 
alma komisyonunda hergün gö· 
re-bilirler. 

5 - İhalesi 25 ı. teş. 935 gti. 
nü saat on beşte Erzincanda tü. 
men satın alma komisyonunda 
yaprlacakttr. (2917) 1__.532 

t LAN 
1 - Erzincan kıtaat ve mü

essesat hayvanatının ihtiyacı o· 
lan altı vüz otuz vedi bin doi<u.ı 
yüz yirmi beş kilo .ıaman yenı. 
den kapalı eksiltmeve konulmuş.. 
tur. 

2 - M uhamrnen bedeli dokuz 
bin be' yüz altmış sekiz lira sek
sen yedi buçuk kuruştur. 

3 - hk teminat vedi yüz on 
yedi lira altmış yedi kuruştur. 

4 - Şartnameler Erıincanda 
tümen satın alma komisyonun
dan bila bedel verilir. 

5 - İhalesi 25 ı. teş. 935 gü. 
nü saat onda Erzincanda tümen 
satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

fi - Şartnamenin dördüncü 
maddesine göre istekliler 2490 
sayılı artırma ve eksiltme kan~
nunun 32, 33, 34 maddeleri mu~J
bince teklif mektuplarını tanz:ırn 
ve ihale saatından bir saat evel 
komisyona vermis. bulunacaktar-
clrr. (29U) 4530 

t LAN. 
Bursa garnizonu için 50,000 

kilo koyun eti satm ahnacak.tır. 
Tahmin edilen bedeli 17500 Iıra
dır. Şartnamesi satm alma ko· 
misyonundadır. Eksiltme 25.10. 
935 cuma günü saat 16 da Bur:ıa· 
da Tophanede satın alma kom!s
yonu binasında olacaktır. Eksılt
me kapalı zarf usuti iledir. Mu
vakkat teminat 1312 lira 50 kuruş. 
tur. Eksiltmeye ilitirak cdccc~11:r ticaret odasında kayıtlı old~ A • 

rına dair vesika göstermelerı la. 
zımdır. Teklif mek•upları 25.ıo. 
1935 cuma saat on beşe kadar sa
tın alma komisyonu reisliğine ve· 
rilmİ!i ohrıılctır r2cı27) 1- 4533 
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i Diş llc·kimi -

İ A. Rıza Ol\:tay 
~ 
~ Adliye sarayı kar§ıSında = No: 58 Telefon: 3881 1 Gece gündüz hastalarını 
~ kabuJ eder. l-4603 ~ 
sU~IM!lnııııtınlllllmlll1IE 

~i.'!"'2111-GöZ~ 

l\ı1 ütehassısı 
Dr. Cevad Arif 

Atasagun 
Anaafrtalar caddesi Zenit 
saat mağazası üstünde No .• ~ 

~~ 70 sah 'dinleri . Yoksuzlara ~ 
~,.~ parasız ~ı 
§ııııunııımııumııınıııımınu11nııH11111ıııın11ıın111111ım11nıııı1111111uıu111§ 

İ Dr. TURGUT 1 
1 Cebeci Hastanesi Operatörü 

~ Haıtalarım Adliye SarayJ 
§ kı;.rşısında Hayati apartmanın· 
~ da bet gDn 15 den 19 ~a kadar 
§1 kabule baslamıştn. 
~!IDllllWtllllilllll l 2 ı•l9tllffllllllllllllllllttlll1Ul1•-•~ 

Or. CEMS'io 

Nasır ilacı 

En eakf nasırlan bile pek 
krsa bir zamanda tamamen ve 
kökünden çıkarır. 

Umumr deposu: İngiliz Kan· 
zuk eczanesi. her eczanede bu· 
lunur, ciddi ve müessir bit na· 
sır i[gcıdır. 

Doktor 

:~HiLMi l(OSAR 
~ ' ~ 

\ Cebeci Hastahanesi Cilt, Saç, ~~ 
~ Zührevi hastalıklar ~ 
~~ Mütchassı ~ 
·l' Balıkpazarmda Polis nokta.~~ 
i.~ sı karsrsmda, Çıkrrkçılar yo- ~. 
~~ kuşu alt başındaki evindc. I' 
~ Hastalarını her gün öğleden ~· 
~~ sonra kabul eder. ~~ 
~~ Telefon: 3506 • 
~ ,., ,.., :.. .: 
~~ ~ ;A;';Al'.Arıi:~ :.-.::~ 

SAYJFA 'i 

Basıu gent~I diı·ektörJüğündcn: 
;s~sın. genel direktorlüğü bır çok çeşit fot<>ğrnf gereçini açılı 

ck~ıı~~m ~I~ alacaktır. Bu ger~çlcr için umulan pruıa 2000, yatırıla· 
tak. ıgre~ı. ınandmc.~ para yuz c~Ii li:ad~r .. Bu. isle ilgili olanlar 
şar,lan ogrenmek uzere g~nel dırektorlugun vıhlycfler evindeki 
~l:siltmt komisyonuna bcı ... vıırımıları. Üste bırakma 26 ilktesrin 
1"35 günü saat 16 dadır. (3038) ı -4696 

Ankara urayı . 
Su işleri direktörlüğün den: 

4-6 Be) gir kuvvetinde ve saatte 15 metre suy\J 15 metre yük· 
~kiiğe verebilecek takatta bir motopomp sa~ın ahı ~cal ur. 

İsteklilerin. 21.10·935 giınünc kadar tekliflennı Ankara Urayı 
Su işleri Diıcktbrlugiıne vermeleri. (2887 ) 1--4472 ------

Ankara ilha~ lığından: 
Yüksek Zıraat Enı:.tıtusü yanında bulunan tt>.crit evı ıçın pa. 

zarlıkla alınacak hlr Kovinat<ır S. D. 782 buz dolabı 23-10 935 çar
şamba gt.ınu sc:at on beşte acık tksiltmeye konulmuştur İc:tekliJn. 
rin Baytar Direktörfüğiıne başvurmaları. (2995) J-4612 

Enın İYet isleri 
' Umum ~lüdürliiğiiııdf-n: 

1 - Zabıta memurlarının 935 senesi e lbı~ .t:ri icin hır mc trt si
nin bedeh muhammeni (425) kuruştan azı (13000) çogu (13500) 
metre kur uni renkte ellıiseJik kumaş 20 gün muddctle ''C lı:. pah 
zarf usuliylc ckı;ıltmeye konulmu tur. 

2 - 1haJesi 2.'i~t0,.935 günü saat J5 de Emmyet İşleri. Umurn 
Müdürluğiınde te ekkül t'den komisyonda } apıl. caktır 
• 3 - Şartnamesi komisyondan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler 5062,5 lıralık muvakkat tc.mın<\t mek• 
tup veya rTıakbuzla 2490 sayılı k, nunun' Z: ·3 Ün~i:ı maddelerinde Y.3" 

. zılr belgelerle bırlikte teklif mektupldn.nt ilialt S<ratmdan für ~:ı-.: 
at evvel komisyona -.~rmcleı{i '(2918) l-4 fı9 

Ziraat Veki'eti 
Satın alma konı.i~'onnıından: 

.J 

Muhcimınt:n bcdeh (3.400) lira olan 10 toıı arsenıkh kurşun to. 
zu (Arseniate de plombe) ZO. İkinci teşrin l~l!i .çarşamba günü 
sa· t 15 te kapah zarf usuliylc Vekfüet.bınası,ntia·elcsiltmeye konu
lacaktır. Şartnameler Ankarada satın alma ko,mişyonnnca ve 1sta~ 
bnlda Ziraat Miıdürluğünce parasız olarak v&i1ir, İsteklilerin tek. 
lifleri le (255) liralık teminat mektuplarını şart rıamede yazılı beL 
geleri yukarda yazılı eksiltme sa:ıtrndan bır saat önceye k.:ıdar ko-
misyona vermeleri lazımdır. (2843) 1--4466 

KASTA Di,7A 
Martha Eggerth 

"' " 

Sarıkışla arka~ında T0P. A. 
artırma Eksiltme Komİsiouu 

Riyasetinden: 
1 - Alay ihtiya<ı için (90000) kilo un kapc,ılı zarf n uliyle mü. 

nakasaya konmuştur. 
2 - 26/1. Tel)./935 cumartesi günü 5aat 11 de Sankışla arkaıwı· 

daki alay ordug5hmda artırma eksiltme komisyonunda ihaltei ya.
pıfacakur. 

3 - Teminatı muYakbte 742 lira 50 kuruttUf'. 
4 - Şartnamey) gönnelt istiyenJerin her gün öğleden ı;onnı Ko-

misyonumuza müracaatları ilan olunur. (2938) J-456fi 

Eksiltme ilan. 

Çanakkale Jandarma Okulları 
Sabnalma Komisyonu 

Reisliğinden: 
30/91935 günlemt<.>nck kapalı :ıarfla eksiltme&ı yapılacağı ilan 

edildiği halde isteklisi çıkmayan Çanakkalede 1, 3, 9, 10 sayılı jan.. 

darma okullariyle jandarma hastanesini!1 senelik ihtiyacı olan 
893,650 kilo bas ekmeğin ek11iltmesi 21-10-935 pa:ıaıt si glinü saat 
ıs de bclt:diye daireaiode salahiyettar komi.yonca pazarbk1a yapı
lacaktır. 93833 lira 25 kuruş tahmini bedelli ve 5941 lıra 67 kuruş 
muvakkat teminatı olan bu eksiltmeye girmek istiyenler teminat 
makbuzlarını aynı günde saat 15 §e kadar komisyona teslim etmi~ 
olacaklardır. Şartnamesi parasız komisyonda görtilebilir. 

(6222) l--4573 

ÇerJ\.:esköy Beledi}esinden: 
Çerkesköyde yapılac:.aık elektriık ttsisatı kapalı ~rf ua.ıliyle 

eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli (25906) lira muvakkat temi. 
nat 1942 lira 95 lmruftuı. İhalesi 23 birinti teg.rin çarşamba günil 
saat 15 te Çerkesköyde belediye. encümeninde yapılacaktu. 

Teklif me-ktupları ihale aatmdan bir saat evveline kadar ka. 
bul edilir. Buna ait proje ve şartnameler istekmere (125) kurnı 
mukabilinde posta ile gönderileceği gibi arzu edenler İstanbul 
Şarbaylıgı Fen heyetinde bulunan bir nüshasını da paranz görebi· 
lirler. İsteklilerin şartname maddelerinin nazarı dikkate almaları 
ve 2490 sayılı kanunun 3 cü maddesindeki ves.ı1ralardan başka bu işi 
yapmağa ehil olduklarına dair resmi bir dairenin vesikasıar da ver• 
meleri şarttır. Keyfiyet i'tekli olanlarca bilinmek iittre ilan olu~ 
nur. (2842) 1-4402 

İmar Müdürlüğünden: 
Kimden istimlak Muhammen bedel 

edildi i Mahallesi Sokağı Ada No. parsel No. Lira 
1brahim oglu HUl;eyın Hatuniyc Bağçe 184 15 150 

Yukarda kaydı çıkarılan evin enkazı 22.10.935 sa1ı günlı aat 
on l:eşde bilmu yede satılacağından taliplerin İmar Müdürlüğün-
'ieki kQmisyona müracaattan (2943) 1-4619 
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Ankara' ın 
Ha kın 

··ı·· n 

• • 

a • 

Ankara Elektrık T. A. 

Aııkara ){ul{u) 

Sosyetesi 
1-4738 

"i,ak.iiJtesiıı < en: 
Ankara Hukuk Fakültesi okuyucuları çamaşırlarının yıkanması 

-'lksiltmeye konmu tur. Tahmini tutarı 2210 liradır. Muvakkat te
minat 165 lira 75 kur.uştuı. İsteklilerin 2-11-935 cumartesi günu 
saat 12 de eksiltmeye gelmeleri. (3063) 1--4730 

. {aracahey Hara-ıııda ii 10şe { {il 

Yetiştirme Çif ı · ğiı ( en: • 
erın 

Merinos yetiştirme çiftliği ve Elit hayvanları ıcin (9690) kılo 
Mısır (6839) kilo uz, (319669) kilo yulaf (93609) kilo arpa, 
(83917) kilo susam küspesi (6731) kilo bakla kırıntısı. (35743) kı
lo kepek kapah zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. İsteklilerin 
(1630) lira muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme gunu olan 
4 Teşrininani 935 pazartesi günü saat on 'beşde Merinos Çiftliği 
Müdürlüğüne müt aatları ilan olunur. (6498) 1-4735 

o·cııe] komutanlı_, 
~ 

Janclarına 

Anlcara '"'atın alına konıisyo -
nuııdan: 

1: Ankar~ jandarma ve poli mektebi civarında mevcut şartna· 
me v~ pUba göre yaptırılması lazım gelen Erat kovuşu ile hayvan 
tavlasınm yapılmask {fapalr zarf eksiltmesine konulmuştur. 

Ek"iltme 7-l1-9lS perşembe günü saat ıs de jandarma genel 
komutanh~ı kurağrtıda satmalma komisyonunda yapılacaktır. 

2: İki kısım bina iç.in 21,554 lira 66 kuru bedel keşfedilmiş, 
ilk temınatı 1616 lira (60) kuru tur. 

3: İı;tekliler a ğıdıı yazılı şartname ve teferruau 108 kuruş 
karşılrğmda her gün komisyonumuzdan alabilirler. 

Eksil tın<; 
A: Şartname surctı 
B: Fenni şartname sureti 
C: Keşif cetvelleri 
D: Dört tane pUin. 
4: Eksiltmeye girmek istiyenler şartname ve kanunda yazılı 

belgelerle ilk teminat sandık ma~uzu ve yahut banka mektupları
m muhtevi teklif mektuplarım eksiltme vaktrndan en az eir saat 
evel komisyona makbuz karşılığında teslim etmiş olmaları. 

(3043) t--4725 

. Jaııdarma o·enel konıutanlıuı 
t':' ~ 

Aııkaı·a aiın alnıa 1 omisyo -.. 
nundaıı: 

l: Evsaf ve örruıgine uygun (lSOO) tane portatif çadır Anka
ra Jandarma genel dcomutanlığı kurağında satın alma komisyonun· 
da S-11-935 salı günü saat ıs de kapalı zarf elcsiltme'iyle satın alı
nacaktır. 

2: Bu portatif çadn için ((618) kuruş fiyat tahmin edilmiş ve 
ilk teminatı (695) lira (33) kurustan ibaret bulunmustur. 

3: Şartname paı:asız olarak komisyondan alabilir. 
4: Eksiltmeye girecekler kanun ve artnamede yazılı belge ve 

ilk teminat sandık makbuzu veya banka mektu'bu içinde bulunacak 
teklif mektuplarını e.ksiltmeye vaktinden bir saat evvel komisyo. 
na vermiş olmaları. (~021) 1-4723 

. İ parla asliye hukukundan: 
Isparta İnhisar ida resine izafetle M uhakemat memuru Yaşar 

tarafından Isparta abtk İnhisar idaresi muhakemat memuru Ali 
Riza ve arkadaşlart aleyhine açtığı alacak davasını cari muhakeme
sinde Müddeialeyhlerden Ali Riza namına çıkarılan gıyap kararı
na müddeıaleyhin İstanbul taraftarına gittiği bildirilmi~ olmasın
dan tebliğat yapılamamış ve Müddei Yaşar Ali Rizanın ikametga
hı meçhul bulundugundan ilanen gıyap kararının tebliğini iste. 
miş olması ı.izerine Müddeıaleyhe ilanen gıyap ıkararmı tebliğine 
ve muhakemesinin de 7.11.935 tarihine talikine karar verilmiş yev. 
mi muhakeme olan mezkur günde gelmediğiniz ve ışbu gıyap ka
rarma itiraz etmediğmiz veya bir vekil göndermedığiniz takdirde 
bütün vakıaları kabul etmiş nazariyle bakılacagmız gibi muhake. 
meye kabul edilmiyerek muhakemenin gıyabınızda bakılacagı gı
yap kararı makamın~ kaim olmak üzere ilan olunur. (3031) 1-472Z 

ULO;, 18 ILKTEŞRIN 1935 CU 

\nkara Belediye R<"iısliği 
Hanları 

İLAN 
1 - Yenişehirde 1068 inci a

dada eski mimarlar yeni okıula 
sokagında eski 26 yeni 8 kapı 
numaralı 638 mZ arsa üzerine ya· 
pılan bir katlı k5rgir ev kapalı 
zarf usuliyle satılığa çıkarılmış. 
tır. 

2 - Bedeli nakden ve peşi
nen verilmek ~artile (5906,88) li
radır. 

3 - Muvakkat teminat (444) 
liradır. 

4 - Şartnamesini gormek lS· 

tiyenler hergiin muhasebeye !!e
lebilirler. 

5 - İhale 4.ll.193S pazar
tesı günü saat on beşte artırma 
ve eksiltme komi:.yonunda yııpı
lacaktlr. İstekli olanlar tarafın· 
dan artırma ve eksiltme kanu. 
nunda yazılı tari fat dairesinde 
teklif mektuplarını teminatlari
le birlikte ihale saatinden bir ıı
at cveline kadar komisyon reis· 
liğine verilmiş olmalıdır. 

(2966) 1--4587 

t LAN 
1 -- Yenişehirde müdafaa cad. 

desinde ve emniyet fibidesi kar
şısında etrafı dıvarla çevrilmiş 
(1111,11) m2 arsa üzerine yapı
lan su, elektrik ve havagazı te· 
sisatı mevcud üç katlı ev kapalı 
zarf usulivle satılığa cıkanlmış. 
tır 

2 - Bedeli nakden ve ııesi
nen verilmek şartile (24180) li
radır. 

3 - Muvakkat teminat (1813, 
50) liradır 

4 - Şartnamesini ve evi gor· 
mek istiy~nler hergiin muhasebe. 
ye gelebilirler. 

S - İhale 1.11.1935 cuma gü
nü saat on beşte artırma ve ek
siltme komisyonunda yapılaca· 
ğından artırma ve eksiltme ka. 
nuıvında yazılı tnrifat datresin
de teklif mektuplarını teminat
lariyle birlikte ihale saatinden 
bir aat eveline L-adar komisyon 
reisliğine verilmis olmalıdır. 

(2967) 1-4588 

Alaka kesilmesi 
Belediye karşısınd· Mermer

ci apartımanr altmtiaki "Remzi 
kundura mağaz, mı., terk ve bir 
itişigim kalmadı'iını ilin eyle-
rim Remzi 

1-4737 

Satılck ev 
Paşalar tepesinde Yaltırak 

caddesinde köşe başında üç da. 
ireli ev atıhktır. İzahat almak 
istiyenler yeni sinema yanında 
tütuncu Ali Tömene müracaat. 

Tele ton: 1252 1-4728 

Kiralık dükkan ve 
yazıhaneler 

Yenihal ile devrim ilk okulu 
arasında cadde üstünde yeni ya· 
pılmakta olan kapalı çarşıda ki
ralık dükkanlar ve yazıhaneler 
İstiy.enlerin belediyeler banka. 
s•nda B. Neşet Sinangile müra· 
caatları. 1-4720 

Kiralık büyük ev 
Yenişehirde İsmet ve Kazım 

paşa caddelerinin birle:;tiği kö
şede Avu turya sefirinin otur-

• duğu kalorifer sıcak su garajlı 
ev möbleli veya möblesiz toptan 
veya kat olarak kiralıktır. 

Anafartalar caddesinde Zenit 
saatları üstünde Doktor Cevad 
Arif den aranması telefon: 2037 

1-4670 

Doktor 

li Maruf tinveı· 
DERl, .FlRENGl VE BELSO· 
ÔUKLUOU H ASTAI.IKLARJ 

MÜTEH ASSISI 

Tabakhane caddesi başında A 1 
tmtaş sokak No. 17. Hastalarını 

hergUn 9-13 ve 15-20ye kadar 

kabul eder 

~~ e~ 

lmtıyaz sahibi ve Başmu 1 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri MUdilrU Nasuhi 
BAYDAR 

Çankrrı caddesi cıvarrnda 
I Ulu& Basım~vinde bssı/n11ş· 

L ,~. J 

/ l\laliye 7 ekiileti ve' 'ürkiye Cii nl 
Banliasıııdaıı: 

ri yet l\ er {ez 

16 • 3 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Baknası idare merkezinde yapılan 

İkramiyeli% S faizli 1933 istikrazına aid 

Beşinci ikramiye keşidesin de kazanan ikramiyeleri göı;;terir 

tasdikli listedir 
lkramiyeler İkramiyeleı 1kr am yeıer İkramıyc:lcr İkramiyeler 

Numaralar T. Lirası Numaralar T. Lirası Numaıalar T. Lirası Nuınarnlar T. Lirası Numaralar T. Lırasr 
10671 120 48451 120 81101 120 128231 120 183611 120 
10672 120 48452 120 81102 909 128232 120 183612 120 
10673 120 484'i3 120 81103 120 128233 120 ı 3613 120 
10674 120 4 4"1 120 1104 120 128234 120 11)~614 120 
10675 120 4845"i 120 sııo:ı 120 ı2~235 120 ıs:t6ıs 120 
10676 ııo 48456 120 81106 120 1282% 120 183616 120 
10677 120 48457 120 8ll07 120 128237 120 18~617 120 
I067S 120 48458 120 81108 120 128238 lZO 183618 120 
10679 120 484S9 120 81109 ızo 12s239 120 183619 120 
10680 120 48460 120 81110 909 12s240 ııo ld362o ızo 
13161 120 59591 120 9793l 120 142081 120 ıtl94ll 120 
13162 120 ~9592 120 97932 120 142082 120 189412 120 
13163 lZO 59593 120 97933 120 142083 120 189413 120 
13164 120 5959<\ 120 97934 120 142084 120 189414 120 
13165 120 59595 120 97935 120 142085 120 189415 120 
13166 ızo 59596 ıao 97936 120 142oso 120 189416 120 
13167 120 59597 120 97937 l20 142087 120 189417 120 
13168 120 59598 120 97938 120 142088 120 189418 120 
13169 909 59599 120 97939 12() 142089 120 189419 120 
ı3170 120 59600 120 97940 120 142090 1ıo ıs9420 ııo 
17431 120 6766l lZO 101s21 120 148571 120 190631 ııo 

11432 ızo 6766Z 120 101az2 120 148572 120 190632 15000 
17433 120 67663 120 101823 120 148573 120 190633 120 
17434 120 67664 120 101824 120 148574 120 190534 120 
1743S 120 67665 120 101825 120 148575 120 190635 3000 
17436 120 67666 120 101826 120 148576 120 190636 120 
17437 120 67667 120 101827 120 148577 120 190637 120 
17438 120 67668 120 101828 120 148578 12<> 190638 120 
17439 120 67669 3000 101829 120 148579 120 190639 120 
11440 120 67670 120 101830 120 148580 120 190640 120 
19691 120 69991 120 106081 120 176781 120 197461 120 
19692 120 69992 120 106082 120 l76782 120 197462 120 
19693 120 69993 909 106083 120 176783 120 197463 120 
19694 120 69994 120 106084 120 176784 30000 197464 120 
19695 120 69995 120 106085 120 176785 120 19746S 126 
19696 l20 69996 120 106086 120 176786 120 197466 120 
19697 120 69997 120 106087 120 176787 120 197467 120 
19698 120 69998 120 106088 120 176788 120 197468 120 
19699 120 699::>9 120 106089 120 176789 ızo 197469 120 
19700 120 70000 120 106090 120 176790 120 197470 120 
23201 ı20 12151 120 124181 lZO 181441 120 199011 ı20 

23202 120 72152 120 124182 120 181442 120 199012 120 
23203 120 72153 120 124183 120 181443 120 199013 120 
23204 120 72154 120 124184 120 181444 120 199014 120 
23205 120 72155 120 124185 120 181445 120 199015 120 
23206 909 72156 120 124186 120 181446 120 199016 120 
23207 120 72157 120 124187 120 181447 120 199017 120 
232os 120 121ss 120 1241~8 l~o 181448 120 19901s 120 
23209 120 72159 120 1241d9 120 181449 120 199019 120 
23210 120 72160 120 • 124190 120 181450 120 199020 120 
26621 120 80591 120 126211 120 183091 120 199521 120 
26622 120 80592 120 12621Z 120 1830n 120 199S22 120 
26623 120 80593 120 126213 909 183093 120 199523 120 
26624 120 80594 120 126214 120 183094 120 1995Z4 120 
26625 120 80595 120 126215 120 18J09S 120 199s25 ııo 
26626 ı20 80596 3000 l26Z 16 ızo 183096 11.0 199526 120 
26627 120 80597 120 126217 120 183097 120 199527 120 
26628 120 80598 120 126218 120 183098 120 199528 120 
266i9 120 80599 120 126219 120 183099 120 199529 120 
26630 120 80600 120 126220 120 183100 120 199530 120 
1 -:-. Bu istikrazrn halen tedaviılde lbulunan A. B. ve C. tertibi tahvıtıerinden kur'a çıkan numaraların 

her bmne yukarda yazılı ikramiyelerin Uçte biri öde nir. 

2 - İkramiyeler TUrkiye Cümlıuriyet Merkez Ba nka ı, Merkez ve ŞubeJerındc ve Merkez: Bankasının 
ınüess~s olmadığı yerlerde de Türkiye İ~ Bankası şubelerinde bu tasdikli keside li teleri üzerinden öde .. 
necektır. 1-4740 

Türk Hava Kururnu 

~ Büyüli ı)iyaugosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir: 
Yeni tertib planını görünüz 

1. inci ketide 11 ikinci
teşrin 935 tedir . 

Büyük ikramh·e 
25.000 liradır 

Ayrıca : 15.000, 12.000, 10.000 
liralık ik ramiyelerle (20.000) 
liralık bir mükafat vard ır. 
Planları okuyunuz ve bu zen -

gin piyangQnun talih lileri 
arasma giriniz ... 

Ankara ilhaylığından: 
Hususi idare .ile umumi mec'is ve d imi encümen salonları için 

alınacak 20 ton kok k6mfirU açı'k eksiltmeye konulmuştur. Tahmhı 
edilen bedeli 640 liradır. 

İhale 28. 10. 935 pazartesi günfi saat ıs de daimi enclimende 
yapılacaktır. -

Eksiltmeye girmcık istiyenlerin 48 liralık teminat makbuz vey 
mektuplariyle daimi encUmcne gelmeleri şeraiti öğrenmek isti • 
yenlerin huıusi muhasebeye mUracaatları ilan olunur. ' 

(3035) 1 - 4687 

Polatlı garnizon kıtaat .~atın 
alma l\:omisyoııundan: . 

1 - Polatlı garnizonundaki kıtaatın ihtiyacı için 3000 kilo sa· 
de yağ 230000 kilo arpa 330000 kilo yulaf 308000 kilo kuru ot pazar. 
lık suretile 25/l. Tes/935 cuma günü ihalesi yapılacaktır. 

2 - Taliplerin teminatı muvakkatile birlikte 25/1. Teş/93S gU• 
nü saat 13 den 16 ya kadar Sarı Kışla civarındaki kıtaat artırma 
eksiltme komisyonuna müracaatları. 

3 - Şartnameyi görmek istiyen1erin her gün öğleden sonra 
komisyonum•.ı .. a mtiracaatları. (3065) l-4732 

1 SİNEMALAR 1 
ı= YENi j 

Büyük Gala Gecesi 
l"tcu.ır \;. Chevalier'nin temsili 

muhteşemi 
F'OLIE BERGERES 

"lumaralı yerlerinizi gündüzder. 
tedarik etmeniz rica olunur 

AŞK KADRiLi 

BUGUN BUGEE 
' KULÜP) 

Georges Milton tarahmıan 
temsil edilen 

PARA KIRALI 
f ransızca sözlü: Comte Obligado 

operetinden 

Magda Schneider 


