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Alçaklar AT ATURK' e Gene Kasdetmek istediler 
Hükümet, Canileri Y akalamışbr • İTAL YAN - HABEŞ SAV AŞI 

Bu nıeselede Urfa saylav~ B. Ali Saih hal<:liında itham1ar görül
düğüııden dün, keııdi~inin teşrii nıasuniyeLİ l{aldn"ılınıştır 

İtalyanlar Kuzaydan ilerleyecek 

Dün geç uakit aldığımız ve 
bütün yurddQ§lara, bizim gibi, 
ızttrab verecek, bizim gibi, bü
tün yurJJQJları •ebeb olanlar 
hakkında lanet ve nefrete 
•evkedeek olan namuHuzca 
.ıe alçakça komplo hakkında 
öğrendiklerimizi yazıyoruz;: 

* * * 
Suriye' de Cumur Batkanımız 

Atatürk' e komplo y~pılması ka • 
rarlaştırılıyor ve bugün yakalan -
mış olan Yahya ile dört arkadaşı 
tabanca ve bomba ile silahlandı -
rılarak bu işi yapmağa memur edi-
liyorlar. Halebten bir otomobil 
ile sınıra yakın bir yere gönderi • 
len bu alçaklar, Kilisten hududu -
muza geçiyorlar. 

Bu hain maksatla türk ·sınırla
rından içeriye girmek küstahlığın
da bulunan alçaklar, her zaman 
uyanık ve canlı olarak yul'dun gü~ 
ven ve asayişini koruyan emniyet 
teşkilatımız tarafından yakalan 
mış bulunmaktadırlar. • 

Yakalanan bu caniler hakkm 

(.,.ü1uielik 

SOVYET GENCLiGl 

. Geçenlerde Ankara'ya sovyet 
alimleri geldiler ve ilim adamla
rmuzla bulu ~tular. lstanbulda ay .. 
rıca konfera ıslar vererek, bize 
dost memlek !lteki ilim hareketle
rinin kuvvet ve şeref misallerini 
gösterdiler. Dün de Ankara'ya 
sovyet spor gencliği, türk genetiği 
ile bulu§mağa geldi. Gittikçe ger
ginleşen, güvensizleşen arsıulusal 
münasebetler havası içinde, dev
rim Rusyası ile devrim Türkiyesi 
arasındaki asil dostluk ve daya -
nışma, barış ve sükun hasretlileri
ni kıskandırsa gerektir. 

Biz, sovyet hareketlerinin hiç 
biri ile yeni tanışmıyoruz. Yalnız 
her yıl, iki taraf, biribirinin, eko
nomide, ilimde ve her türlü faali
yetlerde yeni ve daima ileri ham
lelerini görüp anlamak için fırsat 
hazırlamaktadırlar. · 

Sovyet devrimi, kendi neslini 
yetiştirmiştir. Aramızda gördüğü
müz geneler, bütün kafa, kalh ve 
sinirleri ile, yüzdeyüz Leninist'
tirler. Sporcu bir parçasını gördü
ğümüz bu nesil, dost memleketin 
bütün hayat ve hareket cihazları 
içinde yerini almıştır. Kaytakhğ~n 
cesedi bile soğumuştur. Bu nesıl, 
t e ş r i n kaynaklarından, saf Ö· 

züne hic bir yabancı unsur katıl
maksızı~, coşarak, kaplıyara~ ve 
zafer türküsü çağırarak gehyor, 
Hürriyet kavgası kaynaklarından 
gelen ve Türkiyede Atatürk dava
sının tek dayancı olan Kamalist 
genelik, onun en iyi, en yakın 
arkadaşıdır. İkisi de halk ve ideal 
hizmetindedirler. Düşmanları ma
zi dostları istikbaldir. İkisi de bü
tü1n enerjilerini, memleketlerinde 
da valarınm zaferine, sonuna ka
dar, son kol ve göğüse kadar onu 
müdafaaya, arsıulusal sıyasa.da 
ise gene aynı azimle, barış ve m
sa~hk davasına hasretmişlerdir. 

Yarının en aydınlık ve doğru 
manzarası, bu memleketin genc
liğinden başka nesinde görülebi
lir? 

F. R. ATAY 

da yapılan tahkikat ve soruştul· -
malar sonucunda Yahya ile dört 
arkadaşının Suriye' de Cumur Baş
kanı Atatürk'e bir komplo yapma
ları kararlaştığı ve bunların ta -
banca .ve bomba ile silahlanduila
rak bu işi yapmağa memur edil -
dikleri, Halebten bir otomobille 
hududa yakın bir yere gönderil • 
dikleri ve Kilis'ten ·Türkiye top -
raklarına gizlice geçmiı oldukları 
anlafılmıştır. 

Sorguya çekilen bu hainler, 
verdikleri cevablarda komplonun 
ne suretle yapılacağını Urfa say -
lavı Bay Ali Saib Ursavaşın idare 
edeceği ifadesini vermiş oldukla -
rmdan Başbakanlık bir tezkere ile 
Kamutaydan, kendisine atf ve is
nad edilen suçun mahiyeti türk 
ceza kanununun bu babtaki hü -
kümlerine göre teşkilatı esasiye 
kanununun 12 inci maddesine mu· 
vafık görülmüş olduğundan dahi
li nizamnamenin 180 inci madde- • 
sine tevfikan Ali Saib Ursavaş'm 
teşrii masuniyetinin kaldırılması
nı istemiştir. 

l\'.lesele .-aınutayda 
Başbakanın bir tezkere ile tü

ze bakanlığının bu müracaatım 

kamutaya bildirmesi üzerine me-

sele adliye ve teşkilatı esasiye ko
misyonlarından mürekkeb muh ~e
lit komisyona havale edilmiş ve 
komisyon dün sabah toplanarak 

me~eleyi incelemiye başlamıştır. 
Komisyon ilk iş olarak beş kişilik 
ihzari bir encümen seçmiş ve bu 
encümenin verdiği rapor üzerine 
muhtelit komisyon Ali Saib Ursa
vaş'ın te~rii masuniyetinin kaldı -
rılmasına karar vermiştir. 

Komisyonun Kamulaya sun -
(Sonu 6. cı sayıfada) 

Adisababa, 18 (A.A.) - Ha
beş hükümetinin tahmin ettiğine 
göre, İtalyan kuvvetleri yakmda 
kuzay istikametinde yeni bir iler
leme hareketi yapacaklardrr. 

Habeı kaynağından gelen ha -
herler, İtalyan uçaklarının Amba
Alagui'yi üstüste bombardıman 
ederek birçok sivil öldürdüklerini 
bildirmektedir. 

Habet hu1cümeti. Amba-Ala -

So\1yet sporcuları şehrimizde 

!llltJ~~-1) 
111 .... 

Sovyeı :;porcularıtun karş11anmslar111a ait bir kaç görünü§. 
(YazISı beşinci sayıfamızda) 

Genel Nüfus Sayımı Yarın 
Sayımayannsaat 6 da başlanacaktır. 

Gayemiz, ııe bir elisik, ne )Jir fazla; tüı'k ulusuııun sayısını ve 
ne halde old uğuııu doğru olarak öğrenmektiı'." ismet lnönii 

927 den 935 e kadar sekiz yıl 
son asırlar tarihinde görülmemi~ 
bir genlik ve sükun içinde yaşıyan 
türk ulusunun sayısı ne bir eksik 
ve ne bir fazla olarak ta.m doğru

lukla yarın anlaşılacaktır. Aylar 
danberi bu tarihi günün hazırlık. 
}arını yapan İstatistik Genel Di -
rektörü dün bize şunları söyledi: 

''- Bütün hazırlıklar bitmiş . 
tir. Neticeyi emniyet ve kati bir 
ümidle beklemekten başka bugün 
bizi işgal eden bir şey }'oktur. Ne-
ticeler sayım günü akşamına doğ
ru gelmiye başlayacaktır. F akal 
bazı mıntakalarda köyler merkez· 
lea·e uzak ve yol zorluğu sebeble • 
riyle netic~ler iki üç gün içind.! 
toplanacak ve umumi rakamlar 
en geç 25 birinci teşrine kadar 
ilan edilmiş bulunacaktır. 

Yabancı uzmanla beraber 
İstanbul sayım hazırlıklarını tet -
kik ettik ve bugün döndük. İstan -
bul sayım bürosu çok sistemli biı· 
şekilde çalışmıştır. Müşavir ve 
ben teftiş ettiğimiz işlerden ta -
mamiyle memnunuz. Kaymakam 
ve nahiye müdürleri müteaddid 
konferanslarla sayım memurlal'ı
nı yapacakları iş hakkında iyice 

~ Sayım Hakkında bildiriğ ~ 
Ankara İlbaylığrr.dan; 
ı -Nüfus sayımı 20Birinciteşrın sabahı saat 

altıda başlamış olacal tır. 
2 - 11 ve 12 inci semte gidecek sayım ve kon -

trol memurlarının vesaiti Taşhan civarında bu
lunacaktır. 

3 - Kendi bulunduğu semtten başka mahal
lere gidecek memurların Ankaraya gelebilme -
leri için Çankaya, Yenişehir, Dikmen. Cebeci, 
Keçiören ve Etlik du aklarından sabah saat beş 1 

~ 
buçukta birer otobüs hareket ettirileceği ilan 

olunur. 
AA.~vvvv-.IV'./V'->'VV'"V'VVVV'V'VV..../V',./V'\.IV\J"-/VVVVV'VV>~·vv,vvvvvvvvvvvVVVV\~ 

tenvir etmişlerdir. Dün radyoda ı 
verdiğim umumi bir konferansı 
lstanbulun 29 muhtelif yerinde 
toplanan on bin kadar sayım me . 
muru dinlemiştir. 1 

Hulasa olarak diyebilirim ki 
İstanbul' da d<l .A,ıı karad<'I. n1 ' .. : ı 

gibi bütün sayrm memurları ya -
pacakları işleri bütün teferruatiy 
le kavramış bulunıtyorlar. Sayım 
talimatnamesi sayım gunü her 
mevkiin sayımı sonııçlan•ncıya ka· 
dar kims"'nin dışarı çıkmasma miı· 

( B aşr 3. cü sayrfada) 

gui'de hiçbir korunma tertibab 
mevcud olmadığını hatırlatmakta 
dır. 

Bu şehir Makalle'nin 100 kilo
metre kuzayında buJunduğundan 
İtalyan hava kuvvetlerinin yeni 
bir taarruz alam hazırlamak raye
s i güttükleri samlmaktadır. 

Aamara, 18 (A.A.) - HaYaa 
ajansı bildiriyor: ltatyanlarm Ja
kında yeni bir taarruz hareketin
de bulunacakları haber 'Teriliyor. 

Adisababa, 18 (A.A.) - Oga
dendeki İtalyan ordusu dinmeyen 
büyük yağmurlar dolayııiyle ye
rinde sayarken, bugün gerek ha -
beş kaynaklarından gerek öteki 
kaynaklardan gelen haberler lru -
zayda Makalle'ye doğru bir ita) -
yan hücumunun pek yakında ya -
pdacağmr göstermektedir. Bugün 
Makallenin İtalyanlar tarafından 
uçaklarla bombardıman edildiği 

(Sonu z. ci sayıfada) 

.· Dil hakkında 
Etimolojik ve Morfolojik 

il inci Anket 

1-lşık 

2 - Parlak 
3-Sıcak 

4-A.ıeı 
5-Gök 
6-Sıı 
7-Yer 
8- Toprak~ torpak 
·9 - Yıldı:: 
10- l"ıl 

1) Yukardaki kelimelerin ilk 
ve asıl kökleri nelerdir? . 

il) Bu kelimeler nasıl tetekkül 
etmişlerdir? 

il() Bu kelimeleri teşkil etmek 
için köke ilave olunan ek . 
ler nelerdir ve eklerin heı
birinin mana ve f aTklara 
bakımından rolleri ne ol -
muştur? 

1 V) Bu araştırma neticesinde: 
A • Türk dili kökleri, ve, 
B - Türk dili ekleri, ve, 
C - Türk sözlerinin te,ek 

külü hakkında bir ka 
ide çıkarmak mümkü. 
müdür? 

Bir halta bastığımız birinci 
anketimiz bitti. Aldığımız cevab
ları gazetemize koyduğumuz gibi 
gene de kaymağa devam edece • 
ğiz. Bunlar bitince, yukarJaki 
ikinci anketimize alacağımız ce . 
vabla.rt ne~re baslıvacağız. 

ikinci anliele cevap 
Türkçede her kelimeyi tek heceli 

bir köke kadar götürmek imkanı var· 
dır. Kök ve eklenti arastırmalarında bu 
esash nokta göz önünde bulundurulur. 
::.a faydalı olur. 

I - Onun için (ış~k) kelimesinin 
kökü de (ış) hecesidir. Bu kök, (ışıl. 

ışıldamak, ışıldak) gibi kelımelerde de 
göriılüyor. 

(Ik) hecesi, (Bayık, katık, kayı~ 

yarık) kelimelerinin sonunda da bulu~ 
nan bir eklentidir. Bu eklenti bazı kö~ 

(Sonu 3. cü sayıfada), 



SAYIFA 2 

SON DF\t<iKR 

ttalyanlar kuzaydan ilerleyecek 
(Başı ı. ci sayı/ada) 

ve: habcşlerin az çok kayıplara uğ
radıkları söylenmektedir. 

Roytcr ajansının, Adisababa 
aytannın iyi kaynaklardan haber 
aldığına göre, italyanlar Sulla ır
mağmm vadisinde ilerlemekte
dirler. İleri hatlar Makallenin 30 
!kilometre kadar kuzay doğusun
daki Adamesso civanna kadar gel-
mi terdir. İmparatorun emirlerini 
sayan haheş kuvvetleri çarpış
maktan çekinerek gerilerde top
lanmaktadırlar. 

Bununla beraber İtalyanlarla 
birkaç çarpışma yapılmış ve ital~ 
yanlar ba7.ı kayıplara uğramışlar
dır. Habeşlerin Makalleyi müda
faa edip etmiyccekleri daha bilin
memektedir. Bununla beraber mu
hakkak olan bir şey varsa o da j. 

talyanlann, cvelki tabiyelerini ye
niden kullanarak ordularının yan-
lanm şehirden ileriye doğru yü
rütecekleri ve · habeş ku\'Vetlerini 
çeviımeye teşebbüs edeceklerdir. 
Bu durumda habeş knvvetlerinin 
muharebeden çekinerek geriye çe
kilecekleri çok muhtemeldir. E
sasen Makallenin güney \Ye batı 

güneyinde erazi kıtalann hareke
tine pek elverişli değildir. Bun
dan dolayı italynalar iyice ve u
zun zaman hazırlanmadan oralara 
giremiyeceklerclir. 

Adisahabada sanıldığına göre 
Ras Kassanın kuvvetleri Ras Sey
yum kuvvetlerile birleşmiştir ve 
yahut birleşebilecek bir duruma 
gelmiştir. 

Habeşistana silah ve cephane 
gelmekte devam etmektedir. 

İtalyan ordusunda hastahk \>e susuzluk 
Londra, 18 (:A.A.) - Royter · 

ajansının Süvcyş kanalı mmtaka
eı özel aytan bildiriyor-

İtalyanlann en büyük sıkıntı
larından birisi su meselesidir. Ö
te taraftan askerler arasında EJc
fantiyazis hastalığı da baş gijster
miştir. Bacaklann alt kısmı üze
rinde tesirini gösteren bu hasta· 
hk kolayca tedavi olunabilmekte
dir. Aynı ;ramanda müteaddit za
türric ve böbrek hastalarına da 
:rutJanmaktadrr. Bununla bera-

her en büyük tesirini yapan ısıu
madır. 

Silahla nıücehhe~ olan ve mu
harebe eden ordunun arkasından 

yürüy~n 35 bin işçi General de 
Bonoya bir istida ile mÜl'acaat e
derek yol yapmaktansa vuruşmak 
istediklerini rica etmişlerdir. Bun
lann bu istidabrmdaki arzusu ye-
rine getirilmemit ve kendilerine 
yaptık.lan ipn zafer için en uaah 
iJ olduğu bildirilmiştir. 

Yahancılann korunma ı için 
Adi .. baba, 18 (A.A..) - Al -

man elçiliği, buradaki yabancı ko
lonilerinin korunması için yapılan 
hazırlıklarda ingiliz eliçliği ile be
~ çalıımaldadlJ'. 

Roma, 18 (A.A.) -Adiaababa 
•e Diredaua'cla asığları olan ya -
hancı devletlerin delegeleri, bu 

iki hölıenin hava bGmbardımanı
na maruz blrn•mutnı italyan 
hükümetinclen İatemİflerdir. 

ltalyan hiikümeti, bu yolda 
emirler- Termit olduju haldoncla 
inanca YermİftİJ'. Bu iki Jdırin ıii .. 

1 
el lna-netleriıa Te harb gereçleri -
nin toplanma üuü olarak kulla -
nıl......,..n brarla9tmlmrştır. 

~lı~ır(laki ingiliz a kerleri arbrılıyor 
Kahire, 18 (A.A.) - Mısır -

daki İngiliz garnizonu timdilik lı
kenderiye' de kamp kuracak olan 
yeni bir piyade alayı tarafından 
kuv-.etlendirilecektir. Bu al&y, bi -
ri lngiltere'den, ötekileri doğudan 
ıelen 4 taburdan kunalacalrtır. 

Biri ingiliz biri mlSll'lı olmak 
üzere iki tabur asker Marsa_:Mat-

ruk'un batı çölüne yollanmııtır. 

Dun1111 daha normal bir tekle gi -
rinciye kadar ba kuvvet orada ka
lacaktır. 

Bu çöle tiden bütün trenle.' , 

1 

asker tt harb gereçi ile doludur. 
Küçük taburların taşınması için 
develer kullanılmaktadır. 

İngiltere Sudanın müdafaası için tedbirler alıyor 

Kahire, 18 (A.A.) - Havas a
jansı aytan bildiriyor: Kıral Fu
ad, İngiltereden dönen mısır Su-
danı ilbayı Sir Corc Sturat'ı kabul 
etmiştir. 

Sir Sturat, bundan sonra Su
dan'ın muhtemel müdafaası hak
kında İngiltere yüksek komiseri 
ile göriismüştür. 

İki destr-0yerle batı sınırına sü
et kttvvetler ve harb gereçi yol
landığı haber verilmektedir. Böl
gesinden sivil uçakların geçmesi 
yasak edilen Mana-Matrouh'cla 
korunma tertibatı alınmaktadır. 

l Süveyş kanalı ile Port-Said üze
rinde uçmanın da yakında yasak 
edilmesi muhtemeldir . 

Habeş kuvvetleri Makale de mi toplanıyor? 
Asmara, 18 (A.A.) - Habeş 

kuvvetlerinin Tembien ile Maknl
le arasında önemli çalıımalar yap
tıkları anlaıılmaktadrr. Bu da, 
Makalle civarmda habet kuv-.et -
)erinin tahşit olunduğu ihtimal'-· 
rini teyit etmektedir. 

Akaum' da İtalyanlara karşı 

muta vaat hareketi devam etmek ~ 

l11ıly,ı lıe~n satın alıyor 
Süvey , 18 ( A.A) - Royter ajansı 

aytarr bildiriyor: 

Doğu Afrikasındaki İtalyan hava 
kuvvetleri .için benzin satın alma işle
rini yerli fabrikalarla görüşmek üzere 

Eritreden buraya bir İtalyan suel mü

messili gelmiştir. Eritrede şimdi bu -
Junmakta olan benzin ve petrol stokla

rı mahdut olup yenilendirilmcleri gü~-. 
tu.r. 

Suveyş fabrikaları kredi yapmaktan· 
k ınm ktadırlar. 

tedir. ltalyan makamları, Ak.a;.:.n
da Ayamara kilisesine 15 bin taler 
vennitlerdir. 

Cepheden dönen İtalyan genel 
sağlık enspektörü askerlerinin sıh
hatinin gayet iyi olduğunu bildir
miftir. 

f~gaf edilen yerlerde birçok su 
kaynal&lan buım.duğu ıöyleamek
tedir. 

l ıuly''" ~lçiaine kar~& göıcı.eri 
Adisababa, 18 (A.A) - Havas ajan-

ı aytarı bildiriyor: Şehir dışında 

kamp kunnu ve hükümet nizamları ü
zerine hareket etmemekte bulunmuş o
lan Volams oymağından bazı haheşler 

İtalyan elçisi B. Vinçinin oturmakta 
olduğu Ras Destanın evi civarında top

lanarak elçiye karşı niimayişte bulun
muş ve onu tehdit etmişle.rdir 

imparatorun muhafaza kıtaları hn· 
dıse yerine gonderilerek nümayişçilere 
k, rşı koyan polise' yardım etmişlerdir. 

I DIŞ 
İtalyanın tekzibleri 

Roma, lb (A.A) - Yabancı ,gaM"tc· 
lc.r iki bin kadar silahlı askerin başın
da bulunan 7 somalili şefin habcş süeJ 
otoriterlerine tesfün olduktarını razmı 

lardır. Bu haber, asılsızdır. 

Roma, 18 (A.A) - Bazı yabancı 

gazeteler, İtalyan uçaklannın Domo -
ny'yi bombardıman ederek şehirdeki 

yedi cami de dahil olduğu halde bura • 
sını harab ettiklerine dair resmi bir ha

bcş kaynagından gelen bir hah r yay -
mışlardrr. 

Aynı gazetelerin ilave: ettikler.ine 
gore, hava bombardımanları sivil halk 
arasmda da tahribat yapmış ve italyan
Jar zehirli gaz kullanmışlardır. 

Kötü niyetle yayılan bütun bu ha
berler re-sını"!n yalanlanmaktadır. 

Roma, 18 ( A.A) - Ste.fani aJansı 

bildiriyor : 16 bir:incitep·in tarihli D y
H Telgraf gazetesi, italyan hükfuneri -
nin Frımsaya ba vurarıık Brcnner sı -
nırına karşı bir taaruuz olursa İtalya -
mn fransız yardımına guvenip güvene 
miyecegini sordugumı .,;c [ransız hilkü
metinin bu müracaatı ccvab 12 bıraktı. 

gmı ,azmrştu. 

Yetkili çevenlerdcn ahncın maluma. 
ta göre, İtalya bükümcti tarafından, 

bu tarzda hiç bir teşebbüs yapılmarm • 
tır. 

Roma, 18 (A.A.) - Stcfani aıansı, 
yabancı memleketlerde pkan ve B. Mu· 
aolini ile General dö Bono'nun arası
nın açılchjını ve Kıralın ikiainin aril -
smı bulmaya çalıştığını bildiren ha~r· 

Jcri yalanlamaktadtr. 

HalJeş kıt41lm-ı ku.~· ceplteıciıw 

gidiyorlar 
Adisababa, 18 ( A..A) - Süel kıta -

lar, kuzay bölgcıünc doğru ileri hare • 
ketlcrinc baflamışlardır. Yiyecek. içe
cek ve ilaçlarla y,ii1dü kıtaları seYkcden 

kadınlaır bu kıtalan takip etmektedir. 

Aüerleri.rı yiyecekleri yol üzerindeki 
kualtalar tarafından temin edikcektir. 

Euaen yüz bin lıi§inin hu yollar: üze • 
rinde yiyeceklerinin temin edilme i 
için her tarafa emirler verilmiştir. 

Ras Ulugueta. henüz. buradadır. Fa
kat bir miiddet son.ra bu kıtaları takip 

ve onlara iltihak edecektir. Ras, impa
ratoru üç cep~ ile temasını muhafaza 
edebilmesi makaadiyle Adi.,•babada 

kalmaya tc~vik etmektedir. 

8. 'l'elde lluwriaı"ın bir diyeııi 
Manilya, 11' ( A.A) - Habe istana 

gitmek üzett 'Vapura binen B. Tekle 
Havatiat, gazetecilere Habe§istanm 

anca.Jt. halya ile müsavi şartlar altın • 
da konuşma yapmak tartiyle vucuda ge

lecek şercC ve haysiyetli bİT barış ka. 
bul edeceğini ıöylemiftir. 

E'k,momik tetlbirl~r tıili 
lionıiı.esinde 

Cenevre, 18 (A.A.) - Ekonomik 
tedbirler tali komitesi toplanmıştır. 

Fransız delegesinin yasak edilen eş
yanm dolambaçlı yollarla İtalya'ya gir -
mcsinin önüne geçilmesi tedbirleri hak. 
kında yaptığı teklif tahrir komitesine 
gönderilmistir. 

İngiliz delegesi, ambargo ile ithalat 
yasağının aynı .:zamanda tatbiki ve tat 
bik tarihinin de bir an önce tesbiti : 
teklif etmiştir. Bu teklif de tahrir ko -

mitesine gönderitmişir. 

İthalat yasağmın tetkiki &Jrasında 
İsviçre <Ulegesi özel durumları bakımın
dan bazı memleketler le-hine istisna ya. 
pılrp yapılmıyacağını sormuştur. B. Vaıı 
Consillas özel durum fikrinin ithalat 
yasağı prcnsipini boT.rnryacağı cevabını 
vermiş ve bu böylece kabul ~unmuştur. 

Nihayet tali komite yasak teklifinin 
cumartesi giinü 18 ter komıtesine tevdi_ 
ini kararlaştırmıştır . 

1'eli/ ,.,! ıan:im lwmitt•si 
Londra, 18 (A.A) - Ccnevreden 

Deyli Telgraf gazetesine bildiriliyor: 
Telif ve tanzim komitCJ>i, gizli bi,r 

celsesinde, konse~ ve asanıble celsele
rine ait rapoı:ların .Amerika, Japonya, 
Brezilya ve Almanyaya teblin edilme' -

sine karar ''crmiştk Kez finansal v 

HABERLER 
-

Avam kamarası 
toplanıyor 

Londra 18 (A.A.) - Padamento 
salı guniı toplanacaktır. Sır Samuel 
Hor. gür. Avam kamara<ı:ında anmı.. 
JusaJ durum hakkında önemli bir söy· 
lev verecektir. 

Bundan sonra avam kam.arası top-
lantılarının sonray bırakılması halt-
kındaki proJe göruşüJecektir, 

Sir Srımucı Hor'un vcN>ceği sovlcv 
buyir'k bir onem verilmektedir. 

J rncı maddenin 3 ürıeü paraı,.'l"afı.t 

gereğince uluslar ııosyetesi ni~amname
si çiğnenerek taarru?. karşrsında Jralan 
her üyeyı korumak hususundaki tciıth~ 

hüdiınü tamamik yerine getfriJ) getif'.. 
miy<>ceği hakkrnd;:ı İngiliz hüküm4.:ti ta~ 
rafından Fransaya yapılan soru üzeri• 
ne fransız ve ingiliz hültümetlcri ara.. 
srnda son yapılan görüşmeler hnkkm• 
da drş isleri bakanı tarafındnn iznhlnı 
verilme · beklenmektedir. 

1ngil ere'nin Pads bü~ ük elçısı Sir 
Cor': Ki. rl<cı bildirildiğine gör • B ~~ 
val ;pvaı;tcşı giınu kabi°t'İ arkada lan 
ile görüştükten sonra, fransız hukiuneti 
bu hususta bir karar verecektir. Fr.ın
sanm alacağı karar. 5ir Samut.1 Her, 
öylevini v<'nneden önce ' Londrad; me

lfmı olacaktır. 

1..mulrmhı ıdilikeli hnlwrlR..1 
tl~y6r 

Londra. 18 (AA} - t>iin akşam 

diplomatik durum, c.olt bFJtılt i4t. hı .. 
gilterenin ftalyaY.ı küçuk dii üttcck şe
kilde Habcşistandan çokilmeğs icbara 
bazırlandıarına. Musolinini Jcani bulun
duğu ve bu itibarla italyan ha baltanı. 
nm şimdi hadiselrri hızlandırarak ln
giltcreye karşı san~ açma •a karar -.er
diği hakkmd.a. Romada.ki ingiliz büyült 
el~isinin, ingiliz kabinesine malfıınat 

verdiğine dair ısr<ır:la dolaşan yaymt'r. 
lar, Londrada hu >lı'k bir hey .. c:an uyan
dırmıştır. 

Bu halberm mahiyttınin af.Jrlıfı do
Jayısiyle resmen doğrulanmaması muh
temel olmakla beraber resmi- scw.nle
rin bunu yaranlamaktan ~JR1•ii .. feriai 
de kaydetmek gerektir. 

thtimal büyük elçi tarafHMian yapı
lan bildirii bu dertce aftt mabİJCtle 
dcğildk Ve yalruz 8. MusoıiaiıKn iL 
tikbali nasıl ciddi l>ir şekik'te fiıürw»
ğü hakkında.. in~lu .kabinc"inin cJik a~ 

tini çekmiştir. 

f'rnnsanın du.rum.u nM 

§4llül alaeuJı 
Londra, lb (AA.) - Dcyli Telgraf 

g22etcsi, fransu • İngiliz buhranı halı:. 

kında Cenevreden JJl yaz.ıyı ahruşt : 
Laval bükiimetirıin ul..islar S011yck

sinc kayıtsız Ye şartsız yardımdan çe
kinmesi, ortaya bir !ransız - ıngHiz mü
nasebetleri meselesi çılrarmahadır. 

İngiliz hakümcti, B: Musolfoiıüıı 

barışı görüsmclı i tcyip iat~medijifti ve 
istiyorsa hangi esaE üzerine istediğini 
öğrı.!nmek arzll$lUMfadw. Bundan Mfka, 
B. Muaolini bunı.a l't4Wettiii t:aWirdct 
Fransanm durumu ne olacağllK öin&. 
mek istiyor. B. Lavalin ilk «ev9'lallı 

uluslar sosyetesi doalarma cesaret ve
recell mahiyette değildi. 

DiğcI taraftan, B. Lavalin, İngilte
reyi ingiliz filosunun biç bir halde 1. 
talyaya karşı Şap denizinin veya Sü
veyş kanalrnrn ablukası için yığılmr§ 

olmadığını bildirmeye davet ettiği söy
lenmektedir. B. Laval herhanp ~ir ele. 
niz yardımı hakkında lngiltcınye yapı
lac.ak v$dın İtalya bükümeti tarafından 
bir tahrik harcık«i ,eJdindc telilk) e
dileceği dü1iiacesinöedir. İnciltere Du 
fırsattan fayclalaııuu ıimdi Lekano 
andlaşması mukadderatının mevzaubahı 

olabileceğini hatrr1atmaktad•. Fr.anaa 
tcahhütlerinc riayet etmek istemezse, 
İngiltere bu -'bölgelere güvenlik pa!ctmı 
nt suretle tefsiı: t-deccği mesdcsini tet. 
kik edecektir. 

ekonomik zecd tedbirlerle silah ambar
gosu hakkındaki kararlar da memleket
lere bildirilecek v bu mcselclc.r hak -
kındaki miıtalealan istenecektir. Bu 
devletlerden, İtalya ile şimdiki tecim 

hacimlermı muhafaza edereic zecri ted 
birlerd n hasıl olacak bo luğu doldur
mak içın bu tecimi artırmamaları rica 
edilecc:knr. 

Akdenizde fransız- ingi 
liz işbirliği 

Pa.ıiıı, 18 (A.A) - B . Lava\ bu sa 
hah İngiliz büyülı: elçisine, ltaly:ı ta 
r.afından yapılacak bir tecaviiz takdi .. i&ı 

de Fransanın İngiltcreye Akdenizde 

yapacaGı ::v.ardım hakkrndaki fı.a:ısız Cf 

vabırun metnini bildirmiştir. 

Metni bu akşam büyü1t elçi~ \fC • 

rHecck· olan cevapta denildiğine gorc 
Fransa, uluslar eosyetesi statüsünü 
lG mcı maddesinin 3 üncü fıkrasını t;ı 

bik ctdt!cektir. Fakat cevap, aynı zaııı .. 1 

da, bugünkü durumda İngilterıcyc 'karş 
bi~ italy.an kcavüzünün ihtimali olma.o 
dığtnı da hatı.rlatmaktadır. 

Bu cevabın cioğur.acağı hislerin, t · 
talya ve İngiltereyi Libyada •c Akde. 
nizac sücıl tedbir:lerin önemini. azalt • 
maga. saik olma&ı hiç de imkinısı.z de -
ğilıiir. 

Havas ajansının bildirdiğine gör 
öte taraftan B. Lavalin bu sabah ital• • 
yan bbyük elçisinden, Romanm ç-ar \ 

pışmalara nihayet vermesini gerektire 
cck prtlar hakkında baz.ı malUımat al-
1dığx da ';Duhte~l görünmektedir. 

Londra, 18 (A.A.) - İngiliz soru
larina Jrransanrn verdif i c;evabm. ajana 
haberleriyle tabmi11 editen mdDİ, bura
cbı aiiprn Ystiine dofru lııff nhatbk 

bi.ssi tıemiıı e~. f>iic:r taralıaıı in. 
gilis .. i§Jcri babnl Sir He•, ital)an 

büyük elçisi B. Grandiyi, llcacliaiDe 1n
gilter.cnfcı bar>§ sever niyetkriai yeni
den Dileirmeıl izerc yannıa Pill1nlf
tır. 

Paıis, ıt (A.A.} - Reytu ajamıı ay· 
tan e,;JcJUiyer: B. Lawal ile itacifüı ~~
yü Jr elçisi araa.mcla hpn }Nlpabn ko. 
nuşınada hiçbiı' ulapıaya ~41· 

~ baöer wrilmektedir. 

FronH ga:reıelıeri llalyaya uzftıt .. 
moya YtUUlfmcuuu '°"şiye 

ediyor .. r 
Paris, 18 (A.A.) - GUdduiıı talı. 

min ettiktıırine gire .. CllJ SIJ'U8 prcn 
aipkriıwle daima ulular ~•i ni

Hmnamcsine ıiayanank, Praau, paktıo 
16 mcı maddtsiain uçüncil paragrafı. 
nın lenin tefsiri halııkmda lagittereye 

miiAid bir cevalt vermekte ~k çek· 
miycce.ktil'. Pıatik fC>zgeleı temini isti· 
yen basın, İtalya ile İngilıer.emn uzlaı
.ma i§ia harekete ppnclui &aekli-f i 
fiı1tri.Mriir. 

B. llı&Solmicka clunamu .UinleJ
tire.cek bir llar.elrct ~kycn gautelcr, 
Duçcye dOğrudan doğruya hitab et
melttedirlu. 

Dlf balcaalarik büyüle elçiler 
armıncla göriqııaelu 

. LeMr~. 1.8 ~AA) - B. Gr..ıi. dün 
Sir Saauael Her iJc ~tür. lapn 
dış işleri bakanı, itııly• l>M n n inci • 
Ju clış aıyaaaaı baltkmeaJD Y..ı.t tefsir
leri iiaerine italyan hilriiMctinia 41ikka
tini §dtmittir. 

Paris, ıs (A.A.) - B. Lavaıl bugün 
ingiliz ve italyan elçileriyle ayn ayn bi
rer saat cörüşmiiJtür. Pariısr Londra ve 
Roma arasmda yapdmakta elan ıörüş • 
mderde büyük bir değişiklik yoktur. 

İtalya Habe~ cea~lcme istelr
lerini.rı asğari hacfclini henüz bildirme -
miştir. Öte taraftaa Fnasanm hciıtc • 
reye rcrckince ~rdan etmesi Mısusun· 
daki prtbar ela bcnüa tespit eaiJmi§ dt:

ğildir. ı.avaı ile incim dçisiılirt ~örüş -
melerc bu akşam ia .ae.am c'ındui ih-. 
timali vardır. 

lngiiU - /rtuUı:a mü.l'U.Uebetleri 
hı-is, 18 (A.A.) - Anadolu ajan. 

sının özel aytarı bildiriyor: Son gün· 
lerde ingili.z - fransız miınascbetleri 

ciddi bir safhaya girmektedir. 

Finansal Taymis gazetesi, B. La. 
valin yerine sıyasal çoğunluğa d:ıyanan 
birinin iş başına getirilmesi zam nrdır 
diyor. Bu neşriyat senato mahafılınd~ 
hoşnutsuzluk uyandrrmı§trr. 

Fransız iç İ§lerine yabancı mudd 
halesi scıyılan bu neşriyata şiddetle kar
şılık verilecektir. 
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iY arı - şıyasal 

Barışçılığın 
verimleri 

Dışarda, ltalya - Habeş sava
§' devam ediyor. Dışarda, bu sa
va:şın U.Juslar Sosyetesinin başı 
na ördüğü çorab uzadıkça uzuyor. 
Dışarda sanksyonlar masasının 
üzerinde eller birleşiyor fakat al
tında meni aatler gittikçe daha 
f a~la çatışıyor. Dışarda, yem sı
lahlanmalar, yeni anlaşamama se
bebleri, yeni sıyasal manevralar 
alabildiğine gidiyor. 

Kemalist Türkiye bütün bu 
dışardaki hadiseleri büyük bir if~ 
gi ile gözetliyor. Fakat, . 

lçerde, Kemalist Türkiyesınin 
yapıcılrk başardarı bir an için dur
mıyor. 

Geri imparatorluktan kalan gü
zel yurdu en çabuk zamanda ba
yındırlığa kavuşturmak işlerimiz 
son aylar içinde temposunu gene 
hızlandırmıştır. 

Başbakan doğudan döndükten 
sonra büıün bakanlıklarımız doğu 
gezisinin verdiği amaçlara. göre 
tedbirler almağa koyuldular. Ba. 
kanliklarrn ayrı ayn aldıkları bu 
tedbirleri birleştirmek, ahenklej .. 
tirmek işini de Başbakammız ü
zerine aldı. Kendine mahsus olan 
enerji ile temaslarını her bakan
lık ile sıkı tutarak .gayet kısa bit 
müddet içinde hükümete önemli 
kararlar verdirtti. 

Şimdi yeni sivil ve tüzel ko
tarılat ile, imparatorluğun hiç be
aimsememiş olduğu doğu illeri -
miz bakanlıklarımızdan her biri 
için bir enerji ve başarı amacı ol
muşlardır. M ekteble, yollar, ba
yındırlık ile ve hiç şüphe yok ki 
bunlarla beraber kredi ve istihsal 
planları ile doğuya çevriliyoruz. 

Bundan başka Trakya'da ge-
niş bir göçmen yerleştirme sıya
sası tatöik edilmektedir. Orasını 
da bayındırlık içinde bırakmak a
cele işlerimiz sırasma girmiştir. 

Acele iş diyoruz. Türkiyede 
hangi iş acele değildir. Kemalizm, 
ilk gündenberi, nefes almadan, 
mola vermeden, bir davadan son
ra bir davayı bir reformdan sonra 
bir reformu ve bir devrimden son
ra bir devrimi getire g~tire bu yol
ları sökmüştür. Ve hiç bir rejim, 
kendi yaptıkla.rma karşı onun ka
dar titiz değildir. 

Bu titizlik, denebilir ki, Ke
malizmin canıdır. Çünkü çalışma 
şevkinin, bas.arma cesaretinin ve 
dönüp arkadakinİ seyre dalmadan 
daha ileriyi tutmak iradesi. hep 
o titizliğin çocuklarıdır. 
· Dışardaki barut kokusunu içer

deki bu güneşli yapı arsası ile 
karşılaştırırsak, gene ve barışçı 
bir ulu ... olmanın manasım anla-

rız. 

Burhan BELGE 

Genel nüfus sayımı 
yarın 

(Ba~ı ı. ci sayı/ada) 

saatle etmediği için pazar günü Istan 
buldaıı kalkacak olan Toros ekspresi de 
yolcu bulamıyacak fakat ogün sabahle

yin Sirkeciye gelen semplon yolcuları 
arasında Irak ve Suriyeye geçecek 

transit yolcuları bulunduğu için arsru • 
lusal münakalatı bozmamak gayesiyl.! 
semplon transit yolculanmn sayımları 
yapıldıktan sonra hususi bir motörle 
Haydarpaşa'ya geçmelerine ve Toros 
ekspresinin yalnız bu yolcuları ala '< 
hareketine istisnaen müsaade edil -

miştir. 
Sapm bLitün Türkiyede en geç saat 

8 de baslamış olacaktır. Bazı şehirler 
hususi zaruretler dolayısiyle sr at beş
ten itibaren seyrüseferi menerlecekler -

6ir.,, 

Rizede sayım hcızrrlriiı bitti 

Rize, 18 (A.A.) - Genel nüfus ;;a. 
ynnı hazırlıkları bitmiş, nahive ve köy· 
lere atanan sayrm işyarları defterleri
ni ala-rak kendilerine ayrılan kollara 

Y<' 11 anmağa başlanmış.tar :lrr 

ISTANBUL TELEFONLARI , 
v .. . .. 

Atatürk köprüsü 
İstanbul, 18 - Atatürk köp

rüsünün eksiltmesine yedi firma 
girdi. Tekliflerin gözden geçiril
mesi bir hafta sürecektir. 

Trakya gümrük işleri 
İstanbul, 18 - Trakyada güm

rük işlerini gözden geçiren İstan
bul bölgesi gümrük baş direktörü 
İstanbula döndü. Raporunu ba
kanlığa gönderecektir. 

* Bir yumurta üretmenler ko
operatifinin kurulacağı haber ve
riliyor. 

Selanik panayınndaki 
türk ürünleri 

İstanbul, 18 - Selanik pana
yırında teşhir edilen inhisar li
körleri ,kon~erveler, sardaly3.t kuş 
tüyü için sif Selanik fiat talebleri 
vardır. 

* Bafradan sazan balığı ihracı 
için teşebbüsler vardır. 

Tütün satın alacak 
Avusturya heyeti 

tstanbul, 18 - Avusturya fi. 
nans yönetkeri ve Avusturya reji 
genel direktörünün başkaruığmda 
bir heyet pazartesi günü İzmirden 
İstanbula gelecektir. Heyet t'z. 
mirde tütün satın almak için te
maslarda bulunmuştur. 

Cumuriyet bayramına 
hazırlık 

İstanbul, 18 - İstanbulda cu
muriyet bayramı şenlikleri için 
hazırlanan program bitti. Gerek 
parti, gerek ilbaylığm programla
rında geçen yıla göre değiş~klik 

yoktur. 
Bayramda k;.utlamalardaıı son

ra geçid resmi ve fener alay lan 
yapılacak, halk kürsüleri kurula
cak, cumuriyet anıtına çelenkler 
konacak ve Edirnekapı şehidliği 
ziyaret edilecektir. 

Sömikok fabrikasının 
ilk kömürü 

İstanbul, 18 - Zonguldakta 
sömikok fabrikasının çıkardığı 
kömürden ilk besyüz ton İstanbu
la geldi. 

Ekmek fiatı 
İstanbul, 18 - Bugün topla

nan narh komisyonu ekmeğin ki
losuna 30, francalaya 20 para .zam 
yaptı. Yarından itibaren İstanbul
da ekmek 11,50 kuruştan, franca
la 15 kuruştan satılacaktır. Dün
denberi f ınıılarm önünde topla
nan kalabalık ancak bu karardan 
sonra dağıtabildi. 

Uraylar kongresinde İs
tanbul delegeleri 

İstanbul, t 8 - An karada top
lanacak uraylar kongresinde f s
tanb ı1 urayım ilbayla uray hesab 
ve ekonomi işleri direktörleri 
temsil edeceklerdir. 

Büyükdere yüzme havu
zu yapılıyor 

İstanbul, 18 - Büyükderede 
amatörler için bir yüzme havuzu 
yapılacaktır. Bu havuzun dinlen 
me ve banvo verleri olacaktır , . 

Atatiirl<le çin cunıur 
haşk.anı arasında 

verişi]cn telgaflar 
Ankara, 18 (A.A.) -
Çin ulusal bayramı münasebe

tiyle Reisicumnr Atatürk'ün Cin 
Cumuriyeti ulusal hükümeti b~s
kam B. Lien Sen'e gönderdiği teb
rik telgrafı ile B. Lien Sen'in bu
na verdiği cevab aşağıdadır: 

"Ulusal Çin bayramı münase
betiyle en hararetli tebriklerimi 
Ekselansınıza sunmak.la mübahi
yim. Şahsi saadetleri ile Çin'in 
baymdrrhğı hususundaki samimi 
dilek!erimin kabulünü rica ederim. 

Kamal Atatürk 

Ulusal bayram dolayısiyle 
vaki tebriklerinizden derin bir 
surette mütehassis olarak Çin u
lusu adına Ekselansınıza samimi 
teşekkürlerimi arzetmekle şeref
yabnn .. , 

Dış ba~lar arasında 
Ankara, 18 (A.A.) -
Çin ulusal bayramı münasebe

tiyle Dış işleri bakan vekili Şük
rü Kaya ile Çin drş bakam arasın
da da aşağıdaki tebrik ve teşek
kür telgraftan verilip alınmıştır: 

"Ulusal bayram dolayısiyle en 
hararetli tebriklerimin kabulünü 
Ekselansınızdan rica ederim.,, 

Drş bakan vekili 
Şükrü Kaya 

Cumuriyetin yıldönümü mü
nasebetile göndermiş olduğunuz 
tebrik telgrafından dolayı teşek
kürlerimi ar.zederim. 

Gümrük işyarlarmın 
vekaletleri 

Tekitler ve gümrükler bakarı
hğı gümrük idare işyarlannm ö
devleri başlarından 15 günden faz
la ayrılmamaları ve yerlerine ve
kalet edecek olan en yakın işyar
ların da 15 günden fazla vekalet 
yapmamaları hakkında ilgili day· 
relere birer genelge göndermiştir. 
Ancak bu genelgeye göre 15 gün
den fazla izin alacak olan işyar
lar için bakanlıkça idare işyar 
vekilliği yapacak işyar gönderile
cektir. 

Fındık fiatları 
Trab:wn. 18 (A.A.) - Fındık 

fiatlan dündenberi biraz daha 
yükselmistir. Bir haftadanberi pi
yasaya az mal gelmekte., fiatlarm 
daha fazla yükselmesini bekleyen 
istihsalciler mallarını tutmakta
dırlar. Bu sabah borsada tombul 
fındık 22 kuruştan 23 kuruşa ka
dar, sivri fındık 21 buçuk kuruştan 
22 kurusa karlar satdmıştır. 

Yenice paketlerinden 
ikramiye çıkacak 

İstanbul, 18 (A.A.) - İnhisar
lar genel direktörlüğünden bildi
rilmistir. 

"İdaremi-r. mamulatından "Ye
nice., sigarasının önümüzdeki i
kinci tesrin başlangıcında piyasa
ya çıkartılacak kutulannda para 
ikramiyesi kazandıracak bonolar 
bulumıcakur. "Yenice., sigarası i
çhı müşteriJeriınizden talililer, sa
tın aldıkları kutulardan birinin i
cinden yü.z liradan beş liraya ka
dar para k<t'~andıran bir bono bu
lacaklar ve bu bonoyu t stanbula 
merkez veznemize ve öteki vila
yetlerde bulundukları verin inhi
sarlar veznesine ibraz eder etme~. 
isabet eden parayı alacaklardır. 

Satın aldıkları paketin ikraıni
veli paketlerc:ien ol<lu~unu herkes 
paketin içinden çıkacak ikramiye
li Yenice ilanım yahu<l bir ikra
miye bonosunu bularak :ınlıyacak
trr. Esasen ikramiyeli Yenice si
garaların piyasaya çıktığı başka 
neviden sigara paketlerine konu
lacak reklam fişleri ile ilan edi
lecektir ... 

B. Laval Dış Bakanı -
mızla görüştü 

Paris, 18 (A.A.) - B. Laval, 
dün ingiliz Büyük elçisi B. Corc 
Klarck ile Türkiye dış bakanı B. 
Tevfik Rüştü Arası kabul etmiş
tir. 

Dış Bakanımız Ce -
nevreye döndü 

Paris, 18 (A.A.) - Anadolu a
jansının özel aytan bildiriyor: 
Dış bakanrrruz B. Tevfik Rüştü 

Aras Paris büyük elçimiz B. Suadla 
birlikte dün B. Laval ile görüştük
ten sonra akşam Cenevreye dön
müştür. 

Benzine ispirto karıştır
ma kanunu 

Tarnn Bakanlığı Kamutaya 
sunulmak üzere iki gün önce baş
bakanlığa bir kanun projesi ver
miştir. Bu kanun projesi benzine 
kanştırılacak ispirto hakkındadır. 
Ezilmiş üzüm, çürümüş meyva ve 
sair şekerli maddelerin toplanma
sı suretile çıkarılacak ispirtoların 
dışardan gelecek benzine karıştı
nlmasını temin etmek ve ithalatı 
azaltmak maksadını güden kanun 
ulusal ürünlerimizi değerlendir

mek ha.kınımdan çok önemlidir. 
Proje Tanm bakanlığı tarafın

dan ekonomi. gümrük ve tekitler 
bakanlıklarının düşünceleri soru
larak hazcrlanmıştrr. Başka mem· 
leketlerde benzine yüzde 30 kadar 
ispirto karıştırılmaktadır. Bizde 
bu mikdar tesbit edilmemiştir. İs
pirto yapılırken şeker fabri.kala
rmd a bir işe yaramıyarak bir ke
nara bırakılan melaslardan da 
faydalanılacaktrr. Bundan başka 
yer yer ufak ispirto fabrikaları 
yapılması düşünülmektedir. 

Taşköprü panaym 
3 üncil Taşköprü merkez panayırı 

7.10.935 pazartesi günU büyük törenle, 

on binlerce halkın huzurunda açıldı; 

henüz üç yaşına ayak basan bu panayı

ra bu yıl ilçemize civar olan bütün il 

ve ilçelerle Karadeniz sahilinden ve iç 

Anadoludan pek çok tacir, esnaf ve sa

natkar iştirak etmiş olduğundan pana

yır yeri adeta büyük bir meşher man· 

zarasmı iktisab eylemiştir. 

Bilhassa bir kendir deryası olan 

ilçemiz panayıra ilk gün (600) ikinci 

ve üçüncü günlerde (1000) ner balya 

kendir getirmiş ve hepsi de değer fi. 

atla satılmıştır, müteakib günlerde da

ha çok kendir geleceği tahmin ediliyor; 

hayvan alış verişi ile diğer tecim ve 

endüstri eşyasmrn satışı da hararetli 

bir surette devam ediyor. 

Bugün panayırın dördüncü günü ol

duğu ve hava da yağışlı bulunduğu hal

de mal ve insan galebeliği geçen Uç 

günün çok fevkindedir; halk gece ve 

~ündüz neşe ve heyecan içindedir. Ya· 

rın akşam alışveriş muamelesi kesile

cek cumartesı pehlivan güreşi ve pazar 

gilnü de mevsimin büyük at koşusu 

y-aptlacaktrr. Tafsilatı ikinci me·ktu

bumla bildireceğim. 

1'ürki,ye baş pehlivanlığı güreş

leri {(elecek yıla kaldı 

Çocuk Esirgeme kurumu tarafında•ı 
tertib edilmekte olan Türkiye baş peh
livanını seçme güreşlerinin 1 ikinci teş

rin 1935 tarihinde Ankarada yeni stad 
yomda yapılacagmı önceden yazmıştık. 

Stadın henüz yapısı bitmemiş olmasın
dan ve stadın bu yıl hiç bir spot' için 
tahsis edilemiyeceği Ankara İlbayhğın

ca bildirilmiş olduğundan güreJler ge -
letek yda bıtakılmıştıt. 

1 
ilciııci ankete cevap 

(Ba§ı J. ci sayıfada) 

leri sıfat (yarık gibi) ; bazı kökleri de 
(kayık gibi) isim yapar. "Iş., kökünün 
sonuna gelen "ık,. eklentisi de bunu 
i~im yapmıştır. 

il - "Parlak,, kelimesi, (yuv.ar + 
laık), (topar .,,- lak) gibi (par·Hak) k1. 

srmlarmdan meydana gelmiştir. "Par .. 
hecesi ise "parıltı,, .,parlama,. kelime
lerinde olduğu gibi 'bir köktür. 

III - Sıcak kelimesi "ısıcak,. keli
mesinin aşınmış şeklidir. Isıtmak keli. 
mesinin de kökü olan "ıs,. ve "ısı,, ha
raret anlamındadır. Bu şekilde kul· 
]anıldığı yerler de vardır. 

"Cak,. eklentisi ise "ılıca.,, ,.kaplL 
ca., kelimelerinin sonundaki (ca) nev
inden bir hecedir. 

IV - Kanaatimizce ateş kelimesin
de (gün+eş) gibi, bir kökle bir eklen. 
ti vardır: (At+eş). Bu eklenti, Anado· 
lunun birçok yerlerinde ahenk kuralı
na daha uygun olarak (aş.ataş) şeklin
de söylenir. Buradaki (at) kökünün. 
doğ.rodan doğruya (ateş) anlamındaki 

(od) kelimesine olan yakınlığı ve ben
zerliği pek göze çarpmaktadır. 

İranlılar bu kelimeyi kendilerine 
malettikleri gibi, arablar da "atş,. keli
mesini bundan almış olacaklardır. 

V, VI VII - Gök, su, yer keli mele.. 
ri teık heceli oldukları için bunlarm 
doğrudan doğruya konulmuş adlar ol
duğunu kabul ediyoruz. 

VIII - Toprak kelimesi, (top) kö
kli ile "rak,. eklentisinden yap.ılmıştır. 
(Rak • re.k) eklentisi türkçede müba
lağa, tafdil (pıtrak. yeğrek kelimelerin
de olduğu gibi) eklentisidir. 

Top, küıne, kitle ve heyeti mecmua 
anlamına geldiği için. bunu mübalağa.. 
}andırmak ve en masif nesne anlamını 
vermek üzere toprak kelimesi yapılmış
tıt'. 

IX, X - Yılan kelimesinin de aslı 
olan "yıl., kökü, kanaatimizce, •'döne 
döne hareket etmf:ık.,, "devretınek., ve 

"devir., anlamınadır. 
Yılanın üzerinde het' yd bir yeni 

halka peyda olması da ~u kanaati k\l'I. 
vetlendirir. 

"Yıl +dız,. kelimesi de "yal +du .. 
gibi bir ~kle bir eklentiden meydam 
gelmiştir. 

M.N.ARTAM 

POLiSTE: 

Bisiklet hırsın 

Dün Hakkı oğlu Kemal bisik
letini Çocuk esirgeme kurumu ö
nünde bırakarak yukarı çıktığı bir 
sırada Mustafa oğlu Osman tara
fından çalındığı anlaşdmış suçlu 
yakalanarak adliyeye verilmiştir. 

RADYOLAR 
ANKARA 

19.30 • Salon orkestrası: 
Kalman: Çardaş operetlndea 
bilyilk potpuri 
Schubert Serenade 
Leo Fall: Vals 
M. Oscheit: Liana intennczao 

20.10 - Nüfus sayımı 
20.25 • Seçme tangolar (pllk) 
20.45 • Haberler 

ISTANBUL 
18.- Dans musikisi (plak) 
19.- Çocuk saati. Hikayeler. Mesut 

Cemil 
19.30 Hafif musiki (plaık) 
20.- Şehir tiyatrosu artistlerinden 1. 

Galip konuşuyor. 
20.30 Bayan Bedriye Tüzün, radyo 
caz ve tango orkestralarile beraber. 
21.35 Son haberler - borsalar. 
21.50 Bayan Baıbikyan. Şan piyano re

fakatiyle 
22.10 Plak neşriyatL 

Yurdun toprağı kadar, onu 
işliyen ve koruyan nüfusunu ı 
da tantmamız lazımdır. 

Bunun için de: ı 

20 İlkteşrin pazar • 
Günü yapılacak olan genel 

nüfus sayımında; sorgulara • 
doğru cevap vermeliyiz. 

BAŞVEKALET 
İstatistik Umum Müdürlüğü 
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K 1t ' 
omşu arımzzaa 

neler oluyor? 
Kırallığın kurulma•~ ve gaze -

leler - Yunanistan'da kırallığm 
ilaniyle neticelenen hükümet dar
besinin ertesi gunu, gazetelerin 
çoğu, hiç bir tefsirde bulunmadan 
Ye hiç bir düşünce ilave etmeden 
yalnız bir gün önceki hadiseleri 
hikaye etmekle kalltlışlardır. Kı -
ralcı Proya gazetesi bu hadisenin. 
çok önemli olan bir sebebten doğ
muş olduğunu kaydediyor: Ge -
çen haziranda ortaya atılmış olan 
rejim meselesi ilkteşrine kadar 
as.kıda bırakıldı. En basit bir man
tık kaidesi bile böyle bir duru . 
mun altı ay süremiyeceğini bize 
anlatır. Kurulmuş olan hükümet 
-;ok karışık meselelere karşı koy -
mak zorundadır. Onun başarısı, 
yalnız kendini değil fakat bütün 
memleketi ilgileyen bir iştir. Her 
feyin üstünde Yunanistanın asığ -
larmın bnhmdu~u unutulmamak 
gerektir. 

Kıralcı Katimerini gazetesi de 
ulusu birleşmeye çağırıyor: Kıral
c.ılar, cumuriyetcilere çekilen ka -
binenin veya bugünkü hükümetin 
twaftarları, hepimiz, hadiselerin 
yaratmış olduğu durumu incele -
meli ve bu yolda Yunanistan'a na
sıl faydalı olabileceğimizi gözd l 

geçirmeliyiz. Cumuriyet ilga ve 
kırMılık ulusal kurulun reyiyle ia
de edilmiıtir. Ona karşı ileri sü -
rülmüş olan itirazlar ne olursa ol
sun, tek umud, tek nizam garan -
tiai, tek kurtuluş yolu olmak sıfa -
tiyle luralcılığın geri dönmesi ge
rekti. Bu dönüş, belki de, manevi 
narşinin sonu ve yeni bir ulusal 
·-84yı ın başlangıcı olacaktır. 

Cumuriyetçi ve Venizelosun 
e'ki organı olan Elefteron Vima 
IJ&Zetesi de zafmdan ve kararsız -
lığmdan dolayı Çaldaris'e sitem 
ederek diyor ki; yeni durum, hiç 
olmazsa, Çaldaris'e nazaran, daha 
aamimidir, bütün soravlarmı üze
rine alarak kendine çizdiği hede
fe doğru yürüyor. 

Kıralcı Viradini gazetesi !Un -
larr yazıyor: Dünkü gün tarihi bir 
aün olarak kalacaktır. Bu, bütün 
yunanlıların kalkınıf ve temizlen
me ıünü olmuttur. Bu, metru ol
mayan tiddetten takat doinıut bir 
rejimin kaldınlmuı günüdür. 
Anarıiyi kanunlqtmnış olan bu 
reJmıin kaldırılması hakkında 

Hal1c Partisinin üyeleri arasında 
biç bir z&mfln anlaımazhk olma
mıttır. Yalnız rejim deiitmesinin 
hangi usul ve tartlar içinde de.;iı
tirileceği meselesinde ufak bazı 

görüt farkları bulunmuştur . 
Gene kıralcıNeon Fos gazetesi 

de diyor ki: Strimon zaferinden 
beri, ordu ve yeni seferber edilmiş 
olanların hükümet merkezine ve 
köylerine kırallık mar§İyle dön -
dükleri zamandanberi cumuriyet 
htikümden düşmÜ!tÜ. Onu, sahte 
bir hayat perdesi altında daha ye
di ay sürdürmüş olmak bir hata · 
cLr; bu hatayı, Yunanistan, y _ni 
bir iç buhranla pek ağır ödeye -
cekti, fakat dün, silahlı kuvvetle -

rin '""' halkın yorucu bir avaklan
masiyle bu hale bir son veri!mistir. 

Cumuriyete meyleden müsta -
kil Hestiya da yazıyor: Çaldarisin 
hükümeti kadar hadiselerin ve 
liin lütfuna uğramıt pek az hükü
met vardır. Aym sene içinde yu
nan halkı tarafından iki defa ·1

- -

tıdar mevki ine getirilmit olan Bıı r 
Çaldaris, 6 mart 1933 de, budala
ca bir isyan teşebbüsünü boşa çı
kararak, parlamentodaki itibarı 
nı kunetlendirdi. Muhalifleri, b:ı

dalahklan ve akla sığmaz hare -
ketleriyle 1 mart 1935 deki isyan
la da onun mevkiini büsbütün kuv 
vetlendirmek i~in elinden geleni 
yaptı1ar 

U L U .3 
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İtal)ra hakl{ında fliinyanın vt:.rdiği hiiküm 

İtalyan uçakları İngiliz gemilerini bombalıyabilirler mi ? 
Dünyadaki güçlüklerin kökleri 

Deyli Telgraf gazetesi., elli bir devletin oybirliği ile ltalya'ya zecri tedbirler tatbikine la 
bulunduklarını bildirclikleri asamble toplantısını anfotarak lngilte renin görüıünü müdal ~·: 
mekte ve B. Aloizi'nin sözlerini ''safsata,, kelimesiyle vaullandır maktadır. aa e 

'' Liter~ri Da~cest,, Napolyo n'un 1~sır seferiyle ltalya'nın ıimdi yapmakta olduğu harbla, ltal
ya ve lng~terenın donanma hu vvetlerı araıında bir inceleme yapm altta, eski selerlerde orduların 
ha_rbta".,.zı.yade hastalıklar yüı: iinden lurıfdığını örnekleriyle anlat arak, tarihin tekerrür edip et
mıyccegını sorutfurmaktaclır. 

S~ flerbert SamtJel de, yalnız :::ecri tedbirlerin, diinyanın alla k bullak olmasına engel olamı
y~cagını, de~dleri kökünden temizlemek için hammaddc alanlarının paylaşılması ltizımgeldiğini 
soylemekteclır. 

Uluslar Sosyetesi asam lesi . Avus· 
turya, Macaristan ve belki de Arna
vutluktan başka . kuvvetle kc"lseyin 

kararını onaylamışlardır 

Dünyanın elli bir ulusu İtalyayı bır 
saldırganlık harbma girismiş olmakla 
itham ediyor. Aynı elli bir ulus, eko
nomik zecri tedbirlerin tatbikine hazır 
bulunuyorlar. 

Bu, Uluslar Sosyetesinin temsil et
mekte oldugu biıtiın bir dünyanın hal· 
ya hakkmd verdiği hükümdür. Her ne 
kadar Avusturya ile Macaristanm bu 
birlikte açtıkları gedik onemli ise de 
tamiri imkansız değildir. 

Herhalde bu iki memleıket, kendi

lerini düşünmekten gayri bir kaygı ıle 

bu ayrılıgı göstermiş olduklarını ıddıa 

edemezler. 1talya, son zamanlarda bu 
iki devlete karşı koruyucu bir durum 

takınmıştır. Sonra bu iki memleket pı· 

yasası da ekonomı alanında halyaya 
adamakıllı bağlı bulunmaktadır. Bu ha. 

reketlerinden dolayı onları ayıblamak 
istemeyiz. Fakat bunlar, Lokamo pak

tını imzalarken Uluslar Sosyetesi pak· 

tının on altıncı madd~sini Bay Muso
lininin nasıl tefsir etmiş olduğunu pek 

ala hatırhyabilirlerdi. O, öteki imzalı· 
yanlar o zaman "Uluslar Sosyetesinde 
üye olan bütün devletler, bir saldırgan. 
lık olduğu zaman coğrafiğ durumları· 
nın müsaadesi nisbetinde zecr:i tedbir· 
lere katılmağı Üzerlerine alırlar,. de

mişlerdi. 

Bu iki memleketten başka ıbıitün Ü· 

yeler, Bay Eden'in onergesini kabul et. 

mişlerdir. İngiliz mümessili, 

- Şimdi harekete geçmelidir, de
mit ve bu alanda büyilk Britanyanın 

bütün variyle bu tedbire iştirak edece· 
ğine söz vermiştir. 

B. Lava}, "Fransanın andlaşmayı 

göz önünde bulundurup yükenlerinden 

ayrılrnıyacağını bildirmiş: Rusya mu· 
rabhası, memleketinin bütün soravları· 

nı yerine getireceğini söylemiştir. 

İsviçre murahhasları, bu dayanıştk

hktan ayrılmıyacaklarını, fakat mem· 

leketin bitaraflığını tehlikeye koya· 

cak zecri tedbirleri tatbik ile kendile

rini mükellef görmediklerini söylemiş· 

}erdir. 

lhtimal ki öteki memleketler de 

"irtibat ve telif,. komitesi genel zecri 

tedbirler planını yapıncaya kadar, bu 

hususta kendi özel mütalealarım bildi

receklerdir. Fakat herhalde hepsi bir· 

ge yöneyi zayıflatmaktan kaçınacak· 

tardır. 

Uluslar Sosyetesinin bütün mesele
ye el koyması üzerinde Baron Aloizi. 
nin söylediği sözler. pe-k o kadar Uze· 

rinde durmağa değmez. 
İtalyan delegesi, sosyetC'yi r· · 

hebini ortadan kaldırmamak. kendi ana 
kanununu ıslah etmemek. ftalyanın ü

zerinde baskı gibi duran andlaşmala· 

rı yeniden gözden geçirtmemek, barbar 
bir devleti üyeliğe kabul etmek, İta]. 
yava davasını iı:ah için zaman verme
mek, nihayet harb· toptan ortadan kal· 
dırmak imkansır. olduğu için bir harbı 
ortııdan kaldırmağ'"" calısmak suçlariy
'e ithama veltenmektedir . 

Baron Aloizi'nin en çürük iddiası, 

1-ıir milyon ki iyi askere cağıran Habe· 
c:istanın saldırganlık tehdidi karşısın
da zaval)J İtalyanın Uluslar Sosyetesi
ne friivenemİ\·erek kendini koruyacak 
üel tedbirler almak yükümündc kal 

hgını övlemesidir. 
Buna gore hakikatte saldırgan olan 

İtalya degil, Hai> şıstandır vt: ıtalyan 
ıstilası, b.ır saldırma harbı degıl, kendi 
kendını korumak ıçın alınmış sueJ bır 
tedbırdır. 

Bu ıddıa, afsatanın bugune kad.ır 

gorulmuş sınırlarını da asmıştır. 

* * 
··insan, ancak doguda buyuk şeyler 

yapabı\ır.,, Bu sozu söyliyen bır İtalyan 
degildı: fakat bır korsıkah ıdi ve he. 
men bu prensip i.ızerinde harekete geç· 

ınışti. 

Gene general Bonapart l temmuz 
1798 de topladıgı 250uo sı:çme askH\e 
İskenJenye'ye çıkıp geri kalmış Mısır 
Hidivligini fethetmeğe kalkışmıştı. 

Fakat ıngiliz donanması ancak on· 
dan bir ay geride idi. O yılın 1 agusto· 
sunda amiral Nclson, Abokır'da fran. 
sız karargahının karşısında idi ve erte· 
si gunu şafakla beraber fransız karar
gahı ortada yoktu. 

Böylece 1ngiltere, denizlerin ege 
meni oldugunu bir defa daha ispat et. 

miş oluyordu. 

Nevyork Herald Tribün gazetesı, 

Akdenizin bugünkü buhranlı durumu 
karşısında tarihin bu safhasını eşcliye· 
rek bir yazı yazdı. Trab1usgarb'a ve ... 
Şapdenizi kıyılarına asker döken ltal· 
ya, yem bir Afrika serüvenine girişı · 

yor. 

İngiliz donanmas1 i e 1798 de oldu. 
ğu gibi gene imparatorluk menfaatleri
ni korumak için tedbirler almakta, bu 
yüzden İtalyan · habeş anlaşmazlığı 

Roma ile Londra arasında bir gerginli

ğe yol açmaktadır. 

İki ulusun donanma kuvvetleri şu 

şekildedir: 

Büyük barb gemileri: İngilterenin 
on beş, İtalyanın dört. 

Ağır kruvazörler: İngilterenin on 

sekiz. İtalyanın yedi. 

Hafif kruvazorler: 1ngilterenin on 

yedi İtalyanın on iki. 

Destroyerler: lngiltt:renin elli altı, 

İtalyanın elli beş. 
Denizaltı gemileri: İngilterenin 0-

tuz altı, İtalyanın kırk sekiz. 

Herald Tribün gazetesi mütaleasına 

şöyle devaııı etmektedir: 

Eğer bir çarpışma olacak olursa 
ingilizlerin ağır toplarının üstünlilğü 
görülecektir. Tecrübeler. bütün tedbir
lerini almış olan üstün ve kuvvetli bir 
filonun kolayca torpillenemiyeceğini 

de göstermiştir. 
Havadan bombalamak muvaffakıyet

li olabilir. Fakat İtalyanların uçak ta· 
şıyan gemileri yoktur. YB!kın karargah. 
hırdan kalkacak uçakların himayesi al
tında bulunan Portsaid limanındaki bir 
filo ise İtalya yarım adasındaki en ya· 
kın limandan hiç olmazsa 1000 mil u

zaktadır. 

Şapdenizinin öte tarafında, Adisa. 
babadaki sarayında habe§ imparatoru, 
danıl}Dlanlariyle bütün bu durumları in· 

celemektedir. 
Bir başka amerikan dergisinde yazı. 

lan bir yazıda A frikaya giden Avrupa 
ordularının memleketlerine birçok bas
talııklar getirdikleri de söylenmekte ve 

denilmektedir ki: 
"İsa'dan 212 yıl önce Musolini'nin 

ecdadı olan romalılar. Sirakuza harbm 
da kartacalılarla çarpışmışlar ve ora
dan çiçek hastalığını '!larak memleket
lerine dönmüslc:rdi \ rupada bu has
talık, ondan onra yayılmıştır. 

Bundan birkaç yıl önce yapılan Rif 
harbında A frikada İspanyol askerleri. 
nin riflilerin süngülerinden ziyade has
talık kırıp geçirmiştir. 

Tar;h. kendini •ekrarlıvacak mıdır? 

Bu soruya cevab verirıken şunu hatırla
malıyız ki Napolyon'un Afrikaya gön
derdiği ordu da sUel hareketlerden faz
la hastalıklar ytizünden kırılmıştır. 

Litereri Daycest 

* * * 
Bu yazının taşıdıgı gaye, İtalyanın 

H.ıl>eşıı>tana &aldırması dolayısiyle U
luslar Sosyetesının faalıyetı uzerınde 

konuşmak degıldır. Btiyiık Britanyanın 

durumu, huktimetinin dıyevleri ile ap. 

açık oıarak ortaya konmu\>tur. Bu dı

yevkrın arkasında da Brıtanya ulusu
nun koskocamdn yıgını durmaktadır. 

Bolgunku l<abıneye muhalif bir tavur 
takınmış olan lıberal partisi de bu me· 
ı;elcdc kabinenin yanını tutmaktadır. 

Y ılhk konferanıoını yapmış olan işçi 
partısi de, daha birkaç gtin önce, vere. 
cegi sonuç ne olursa C!lsun, yiız bin oya 
karşı ııki milyon oy ile, Uluslar Sosye
tesının saldırana kar ı zecri tedbirler 
kullanması yanını tuttu. İşte İngiltere 
budur ve ıaten başka türlü de olamaz. 

Bu böyle olmakla beraber, bugünkü 
gunde bu gibi diyevlcrin gereği olan 
l.iiçimde konu~mak ve faaliyete geçmek 
ondan sonra da koUarı kavuşturmanın 

işleri duzeltmege yetmiyecegini gören 
birçok İngiliz vardır. Daima, Ulusıar 

So~yetesinden, andlaşmaların kutsallı

ğından, yeni bir dünya yangını dolayı
siyle medeniyetin tehlikeye yuvarlana. 
cagından herhangi bir saldırmaya kar
şı birge olarak karşı koymaktan, hasılı 
buna ~nıer şeylerden bahsetmek de 
yetmez. Bu sözlerin çok büyük önemi 
olduguna biç şüphe olmadığı gibi ko
layc.a yııkılabilecek bir idealizmin kof 
cümleleri diye &anılarak körükörüne 
reddedilmesi de büyük bir çılgınlık o· 
luı. Halbuki bunun büsbütün tersine o. 
larak ben öyle sanıyorum ki, insanlığın 

refahı için beslenen en büyük umud, 
bu esaslara elimizden geldiği kadar var 
kuvvetle yardım etmek üzerinde top
lanmaktadır. Fakat bütün ~u şeyler de 
yeter ölçüde değildir. 

Nasıl oldu da Uluslar Sosyetesi 
dünyanın en büyük uluslarından birka
çını birliıkte çalışmak için kazanama
dı? itte hı cihet, onun el ile tutulacak 
kadar belli olan zayıf tarafıdır. Bu za. 
yıfhğı ortadan nasrl kaldırabiliriz 

Birleşik Amerika hükümetlerinin 
Cenevreden uzak kalmasının özel bir 
sebebi vardır. Amerikalılar. ne Uluslar 
Sosyetesi ülkülerine karşı reddedici 
bir tavur takınıyorlar, ve ne de Ulus -

lar Sosyetesinin atlattığı her buhran· 
dan sonraki gelişimlere karşı kayıtsız 

kalıyorlar. Ancak, kendi ülkeleri dışın· 
daki anlaşmazlıklardan uzak kalmak 
karan Amerika ulusunda perçinlenmit 
bir karardır ki. bu, Amerika cumurlu
ğu kurulduğu gündenıberi sıyasalarının 

derinlere kök salmış bir esasını teşkil 
etmektedir. Dünya harbına girilmesi 
meselesi bir istisna ve Vaşington hW<U
metine zorla verdirilen bir karardı ki.
Amerika ulusunun fikrince. bir daha 
tekrarlanmıyacaktır. 

,,. ,,. :(. 

Peki. Almanyanın. Japonyanın. şim
di bir bakımdan İtalyanın da Uluslar 
Sosyetesine kar ı yabancı bir tavur ta· 
kınmalarınm sebebi nedir? Bana kalır
sa bunda, bir değil, iki sebeb vardır. 

Bunun birinci sebebi, bütün ülkelerde, 

harbın lüzumsuz ve kötü bir şey oldu -
ğu değil, fatalistçe kabul edilmesi za. 
ruri olan bir hadise olduğu düşüncesi
nin, çok kuvvetli ve hatta hAkim bir 
halde bulunmakta olmasıdır. İkincisi. 
bu gibi devletler, diinyadaki dunun. 
larından memnun olmamalarıdır. Bu 

19 ILK11:.ŞRlN 19'1~, CC\lA:\ --
iliyormusunuz 

ki ? ... 
T uhal bir rastlayış 

Bir 10 ilkteşrin günü Yunanis
landa cumuriyeti devirip kıraHı
ğı ilan etmiş olan hükümet darbe
si, eski bir yunan ihtilalinin taın 
yıldönümü gününe rastlamıştır. 10 
ilkteşrin 1862 de, kıral Oton sey
yahatta iken çıkan askeri bir iı
yan geceleyin sarayın Ye hükümet 
merkezinin işgalinden sonra Oton 
sülalesinin tahttan diişürülmesile 
neticelenmişti. Bu defa da, aynı 
ihtilalin yıldönümü günü, Otonun 
tahttan indirltmesine karar veril
miş olan aynı sarayda, bir hükü
met darbesinin kırall ğı niden 
kurmuş olması p~k tuhaf bir tP -
sadüf eseri deiPl midir? 

Göçebelik meselesi 

Tas ajansından: Sovyetler bir
liğinde göçebelerin toprağa bağ
lanması ve yerleştirilmesi işine bü
yük bir önem verilmektedir. Hü
kümetin büdcesinde hu hususa ay
rılmış olan kredi mikdan 100 mil
yon rubleyi bulmaktadır. Şimdi
den 7 milyon göçebe oturak h le 
gelmiştir. Onlar için binlerce ev, 
birçok hastaneler ve okullar insa 
edilmiş, 'kendilerine tarım varacla
rı dağıtılmıştır. Yalnız Kazakis
tan cumuriyetinde 169 okul bina
sı, 17 hastane ve 27.000 ev •apıl
mıştrr. 

Bugün Sovyetler birliğinde gö
çebe halde kalmı' olan nüfusun 
mikdarı ancak 3 milyon olarak 
tahmin edilmektedir. Çarlık Rua. 
yasında bunlann mikdan l O mil
yonu geçiyordu. 

devletlerin büyük ve çogalmakta olan 
bir halkı vardır. Bu uluslar muhtaç ol
du;ldarı beslenmek ve ham maddeleri 
büyük ölçüde olmak üzere dışardan ge
tirmek ı.orundAchrlar. Sl>mUrgeleri yok· 
tur. Bu duru.Ma gore ithalatlarını nasıl 
güven altına dabilirler? Ve bu ithal&. 
tı ödemek ıçin araçları nerede bulabilir
ler? Bu devletler, dünya yüzünün beş
te liçünün, Britanya imparatorlugu, 
fransıı devletı, Birle ik Amerika hU
ki!metleri ve Rusya gibi dört tane sı. 

yıul unsurun kontrolu altında olduğu-

ıı l görüyorlar. Bu ülkelere onlar da di

yorlar ki: 

"Sizler ki, on sekizinci ve on de

kuzuncu asırlarda, elinize gcçirdiiğniz 

imkanlardan fa}ldalanmak için kuvvete, 

enerjiy~ sahih olduğunuz gibi deniza. 

şm .mülklerinizi yıkmak mevkiinde 

idiniz, bugün kalkıp yirminci asırda ar

tık barış devri başlamıştır; bundan do

layı başka devletlerln bu gibi yayılma .. 

tarda bulunmaları için diınyada yer 

kalmamıştır, demenizden kolay bir şey 

yoktur, Uluslar Sosyetesi onun arkasın. 

da duran şeylerin hepsi, bugünkü du

rumu kendi faydanız ve bizim zararı

mıza olmak üzere, ebedileştirmek için 

bir araçtan başka bir şey değildir.,. 

Bu devletler sözlerine devam edi

yor ve diyorlar ki, "bu sıya6al unsur. 

lann kendilerine yetecek ve müstakil 

bir birleşik ekonomik sistem kurmak 

meyilJerini de yakından t&kib ederek 

hareketlerini göz önünde tutuyorus, 

Britanya acunsal devleti bile aoana'ri 
sıyaaasını bir yana bırakarak, pazarla• 

rını gittiıkçe, kendi ülkesinden. olanla

ra hasretmektedir. Dünyanın yarısın .. 
dan fazlası mallarımızı almıyacak olur. 

sa, refahımız, hatta varlıfımız için ha· 

yati bir mesele olan bealenmek ve ham 

maddeleri ödemek için parayı nereden 

bulabiliriz?,, 

İşte asıl mesele budur. BUyiık sö

mürgeleri olan devletler bunun önün:
de başlarını başka tarafa çevirmemeli. 
dirler. Hatta Uluslar Sosyetesi bu me .. 
seleyi göz önünde tutmalı, düşünüp ta 
şmmalı ve gereğine göre faaliyete geç· 
melidir. 

Ben şu fikirdeyim ki, zamanıma. 

sıyasasınm asıl meselesi, işte bu mcse· 

ledir. 
Netye Frnve Presst'ritn 



ULUS 

Sov ,.et s orculart diın geldiler 
~~----------------------------~-- Memleket Postası 

Dün hararetli llir surette kar.,ııanan do t sporcular bugün 
dokuz buçukta Atatürk anıtına çelenk koyacaklar. 

---........ ·--

Aydında türlü çalı~malar 
Bugün öğleden öı ce tenis, öğleden sonra fut bol, gece eskrim maçları var Sa~·ı m luızullkları A~ dan orta okulunun ~ 

lovyet eporcuJAU'ı dün 9 da tehri • 
mille geldiler "" iıııtw7onda ttil'enle ka?"· 
Fı..dılar. Konuldarınıu Ankara Pa -
ı... inmifl..-dir. Saat ıo da C. H. P. 
Oeael Sekreteri B. Receb Pekeri, il ve 
tpbayı, c. H. P Anama başkanını .zi. 

yaret ettiıkten 90nra s:ıat 16 30 da Hal
-.min verdiji çayda bulunmllflardır. 

Bundan batb 1ıOvy•tli sporoııdaı JUD 

otobüslerle Ç1mkayaya dogru bic iHİn
ai yapmııtardır. Bugun, maça çıkacak 
futbol ve yarın karşrlatacU Pl"Ci ta. 

Jnmla ı e RiaJerini yapmıtlerdır. 
Halkevinde ~li aporculardan bat
ka C. H, P. genyönkurulu üyeleri, ıpor 
~kilatı büyükleri, Ankara kulüble.ri 
bafkanları ayleleriyle beraber bulun -
muflardır. Akpm ıaat 20.30 da T. l. 
C. t. batkanı Er.zururn saylavı B. Aziz 

Aıkyürek Anadolu kulübünde bir ye -
mek .ziyafeti venniştir. Yemekte 6. H. 
P. Genel Sekreteri B. Receb Peker, 
Sovyet el~ai B. Karahan, spor tetkila
ıı haf kan ve üyeleri ve diler bir çok 
atlar ve ayleleri balamnuttur. Yeme
jin sonunda B. Akyurek bir MSylwle 
konukları eelamlamıt ve tcrefltrine ka.. 
dmini kaldınnıftır. 

Buna .,.,.t •porıcumı nfileei a -
dına B. Bobrof cevap vermiştir. 

Bugun aovyet sporcuları saat 9.30 

da Atatürk anıtına çelenk koyacaklar -
da-. Saat 10 da Muhafı.z Gücü alanın. 
da tenis maçları yapılacaktır. Takımı • 

mu iyi bir haldedir. Sovyet aporcula -
nnm kafile i.ldnoi ba§kanı ve So~t 
Rnıya İdman Şuraıı tensi eelllliyonu 
tefi B. Bobrof bir arkad8fımı.za bu maç 
lar hakkında ıuııu eöylemiftiı': 

.. - Suad ve Sedad'ın buraya gel -

diklerini ve hmire rf deceklerini itit · 
tik. Bu, dost türk sporcuları a.raaında 
tenisin beoiU o Udu 7'l~ 
ıc»ı.rmellteclir. Manlelle?hı ,. .. taile 

gok önem verilmektedir. Yalnız Mos -
hvada 40Q kort ve 10 bin tenieci var. 

dır. Çok eğlenceli ve faydalı bir lıpCll" 
olan tenis, ihtiyar, genç. erkek ve kadın 
için elftrqıii4ir. Bu spor ,..._... de 
tok aevdıi ... iı ttlrk katdeflerimlale 
lırartılattığmuza memnunuz.,, 

Bugün 14,30 da Ankara Gücü üa -
-mnda futbol ması vardır. Bu maça ttirk 
w ~ takmları p IDllD wermebe· 
dirler. Maç her halde çok heyecanlı ve 
ııwldi olacaktır. Ttirk fdalrlerl karma 
takımı Ankarada yapılacak her iki ımç
• da en wnetll fCldlyle çdııac:aktır
- iSID latanlNl'dan Mrlmç oyan-
• getirtilmiştir. 

İttabuJ'cla ild maçta pk giael "'I" 
myan futbolculanmızm bu maçlarda da 

iyi sonuçlar alacaklarını ummaktayız. 

Bit sorumuza cevaben futbol fcdcras . 
yonu başkanı B. Hamdi Emin: "-Ço
c ıklanmmn Ankarada iyi biT oyun 

g'öıtereceklerini kuvvetle tahmin edi • 
yorum. Nrift kabiliyetimiz -azam! had · 
dindedir.,. demiıtir . 

Sovyet kafilesinden ilgili bir zat da: 

"- Tilrk f11tbolcu1arında geçen yıllara 
g3re gözle görünen bir terakki var. Ta-

lamlanıuz ~k pel oynuyorlar. 1924 
de lıloakova'da yapılım bir maçı hatır • 
hyorum. llldmfaa çok iyi oynadığı c 
kunedl oldalu balde, akmcılannız mü
tereddld ldlieT •e bu yhden maçlaırı 

kaybetmiftinis. Halbuki timdi hıicfJm 

hattının akınlarında bir tekniık var ft 

altmlar ~ mtieasirdir. Buradaki maç. 
ların İ&tanbuldaki kadar zevkli olaca

lına ..,._,oktur. Çıkacak talnm için 

bir fıtY 18yll,emmı. Yalnu Tirlriyede u, teJıkde 07Jı&7ac:ak taknnlarımu, bü

tün •por tubeMrinde, aynı kuvvet ve 
delercledir.,, 

Gece aut 21 de Gazi beden terbi. 

)'ffİ jfmnutik. ulonunda eakrim maç. 

ları vardır. Bu 1D1191ar İ4)ia dahuliye 

yolltur. Saat 19 dan baflıyarak otobüs 

Mrviüeri tı1miD edilmiftir. Ttirk • ecw-

19t Hlatlnlllerl taMltııa edildtlrten eon.. 
ra Burudan a*n Hakkı ve Munafa. 
... ttldı uoll labç ile 9'lrUflD8 

ı•ıuftti ~lenbr. a...-. ...... 
ı.dmlır arwnda floN ...-clır. Bu maç
lara iki I09)'et w iki ttırk bayanı gire
cektir. Tldr talnmuada B. Haean Cemi. 
lin kuı aa,.n Halet ve B. Ahmed Pik-

ruş yapılmakta ve vücudun dieer kı
sımlarına dokunulmamaktacbr. ~ vu. 
rinfo kızı Bayan Suad vardır. Bilindigi 

üzere flore maçlarında valnız CÖK9C vu-

rut yapan taraf kazanmış aayılmakta. 

dır. 

Erkekler arasındaki kılıç karıılaş

malarmda Enver takım kaptanıdır. İl

hami, Olman, Cihad takımı te§kil et. 
mektedir. Orhan yedektir. Kılıç belden 
yukarı vilcudun bütün aksamına vur. 
mak ve dürtmektir. Takımlardan en çok 
vuruı yapan ka.zanmıt sayılmaktadır. 

Baı hakem B. Nizamettindir. Ayrıca i
ki aovyet ve iki türk yan hakemi var. 
dır. 

!ki dost ulus sporcularının bu te • 

maslan, yalnız spor alanında değil, kur
tul\IŞ aavaşımı.zdanberi başlayan içtem 
ballan kuvvetlendJrmek balnmmdan ö.. 

nemle eöae alınacak kadar deferli bir 
beclieeclir. Sovyet ve türk aporcula.rına 

baprıJar dileri:.1. 

Soneı •porcıdarı l ~mitten 
geçerlren 

İzmit, 17 (A.A.) - Do.t Sovyet 
aporcuları getiren tren saat 5.30 da fdı. 
rimizden geçti. fıtaayon bmcahmç dol
mut ve bol ıpklancbrılmıttt. Tren iı· 
taeyona girel'kcn muılra aovyet 1DU1ın1 
çalJ10rdU. Mf11fir apon:ulara hatltevi 
tarafından İanit gençleri namına tbt. 
rinde nttÇa '11tnit balllnt lpoml ıenç
Jeri. büyük cloet ~t ıporcuların ı 

engi •e •111 ile ıeliımlar.,, cümlesi 
yuıh olan ,eseı tık bubt •erildi. iki 
dOR mlUetia sporcuları iatuyoada br
detÇC ft büyillr bk IWDimiyetle 1ıra...,. 

lıimiadc genel nüfus eayımı huır. 
lıklarına önemle devam edUmektedir. 
Ötey &im HalkCYi salonunda kontrol 
ve sayım ifyarları ilbay o.~ .. Gün
dayın ba§kanhğında bir toplantı yap
mışlardı. B\ı top!antıda ilbay İfYarluı 
sayım öğreneği ve odevleri halakında 
aydınlatmııtır. Kontrol isyarluı sayım 
işyarlariyle şımdıden çah,malarına 

baflaımılardır. 

Hcıva relıfikesini bilenler: 
İlimazde yalnız Aı dında eyli\! 935 

sonuna kadar 231 hava tehlikesini bi. 
len ve 300 de yardımcı uye yazılm .. -
tır. Gerek merkezde ve gere-kse ılçe ve 
kamunlarda tiye ya lınasıaa devam o 
lunuyor. 

Giillii ılıcası 
Germencık kamununa baglı olan Gul

lude çok faydalı b"r ılçe ve bir de ça

mur tarlası vardır. İki yıl om::eye kadar 

İamir ili auurı içinde bu un n bu ilçe. 

ye yaz kil ihmizin ve kom u ıJlenn her 

butagından birçok yurdd lar gelirler. 

Bakımsız bir halde olan ilçenin asri 

bir tekilde yaptırılması ıçin o el yonet

se budcesine ıeçen ve b yıl tahsi at 

kooulmuıtur. Dun ilbay Özdcmir G n

day yanında bas miıhendis ve daimi k • 

rul üyeleri oldugu halde ılçeye gıderek 

incelemede bulunmutlardır. lJçede bud

cede-ki tahsisatın yetecegi kadar bu 

yıllık bir oda, bır mutfak ve bir ban
yolu üç yapı ile çamur tnlaunda da 
5 oda bir gazıno yapdacaktrı. Onümüz. 
deki yrl büdcesine yeter tlMlaat ~ 
nularak iJçenin yapısı tukellenecektır. 

laşular. Tren hareket ederken 'v a 
'ft hurra,, sadaları ile candan sel~mlaş. 
ttlar. 

ot'yef ıporcufon Adtıpazardnn 
geçerken 

Adapazar, 18 (A.A.) - Dost Sovyet 

ıporculannın Ankaraya geçt cekler nı 

CSğrenen aporcu gençlerimizden 200 k • 

tilik bir kafile başlannda ılçebay, Par

ti ileçyönkurulu bafbıu, Hallce~ bat· 
bm ve prbay olduiu halde Arifiye ie-

tuyonuna ıklerck doat koallldarımw 

ıelimladılar. Arifiye iauayoa• tUrk. ao•

J'Ct laayraklariylc .,_tdlnıfti. &oouk • 
!arımızı ıetittn tren iataeyonda durdu-

ğu aaman konuldanmu vagondan indi

ler. Bu ura pnmu bedoıu catcrW· 
yonal marpnı çaldı. Arkadan iatik"AI 
mal'fUDJS çahndı. Martlar 1aJ11 De din 
lendikten 90Dra konuklammsla beraber 

Aydın orta okulunun tahbe pansı
yonuna bu yıl 70 iıcretli talf'bc yazıl. 
mrştır. Bundan başka 14 de eeçen yıl
dan 12 si de bu yıldan olmak üzere 26 
yo'ks~ı o\tur da özel kurul taraf nd n 

yerleştirılmiştir. 

Özel kurulca undan ba k;ı lıaede 
okuyan ikı talebeye yardnn edılmiştır. 

Halkevi ıoysal yardım tubeai'nck 
Denızti lisesinde 4 talebe okutmakt•
dır. 

l' ol ve köJ!rii yupunı 
İlimizde Menckres ü erindeki 110 

metrelik dört ahpp köpruden üç 
tamirı biti ilmiş gelı gid e 
Bırısi de yakında b tır er 
dışe açılacaktır. 

Aydın • Çine yol n 

m nda ve ger kse d ama 
Çin 'ye olan varya 
olunmaktadır. 

Söke, Kuşadası } olu 
zeredir. 

Na.ıiıli • Denızli ~nin toprak 
tesviyesi iler em lrtedir Denizh sın rı. 
na 3 kiJometn:hk bir yer kalnw,tır. 

Bundan batkı il budcesındeıı yap•· 
lan birçok kamun yollarında da yuk 
ili iııçıler çalr tırılmaktadır. İlbay bat
muhendisile bug yakında y pı a 
b lanacllk ol n S rıkemer Berçır. yo
lunu inttleme~ r tm ır 

Hflyvan ıtllflfl 
Aydından eyh'.il ' 

Ja Malta ve Pıre e 2 
ğır gönderılm1 t r. 

Bu ayda Aydın k 
na, 60 inetk, 22 öku 

da İzm r yo y. 
koyun 15 2 ı-

ında 171 da-
3 malak 379 ko. 

yun, 108 kuzu, 23 k çı ve 4 o 1 k k,. 
~lmuıtir. O B~cenl 

olan ::;aylav B. Cevdet Kcrım ar lı}a . 

lan konuklarımızın başkanına t ttı. 

Buadn eoAl"a doktor SWeymaa Aclaplı

zan rcnçlijinin clotmuk dunuJann •n· 

latan ima bir diynı rueça eöylfl!ı. Ve 
gtnçlifin hanrladrğı bir buketi ıundu. 
Buna kat1dtk olarak korıuklamnmn 

başkanı bir diyndt bulundu. V t gtil • 
ttrllen içten gelme aevıtye b11r tt~lt
lıer edeftk türlr ft .,.,et doetlupnun 
90MUt oldutunu Ye dlthna böyle olac:ı· 

Rmı ıMSyllyertlr lrafUeye türk . ruı doat· 

lutu tcref'me Uç kere borra dedirtti. 
Tren kalkarken koauklanmız yap ı
leri ve mwka ile bareber bütiln ıençJe

ria bir apadan eöyledilrle-ri Cumunye-t 
marpJle 't_turlandılar. 

S. ıece aöbeari ecaa e i 
S.mapnaanada 

(MERKEZ) eaa emir 

ULVS'un romanı: Tefrika: 13 niye etüd konuau olmağa bqlamıt bulunan 
Napolyon iherinde toplandı. Napolyon bun
lar da, Norvis'in, Beranje'nin, Şarle ve Raf
fe'nin Napolyon masalını yazıp ortaya koy
duldan eski günlerd~ halkın sevdiği bir 
kahraman, vatanm çiDncli yan tannsı değil, 
bir tecessüs mevzuu, moda olan tuhaf bir 
tahsiyet, canlı içteınliği içinde eğlendirici 
bir tip üslftbu artistlerin hoşuna giden, ha
reketliliği budalalan çeken bir sima olarak 
görünüyordu. 

ha geri vennedifini temin etti. Bunu her
kes öğrendiği için, günün birinde, devlet 
t"1raauıda tahta enfiye tabakalarından baş
kası getirilmez olduğunu, ve bu hikayeyi de 
Munye'nin oğlundan işittiğini myledi. 

olduğunu söyledi. Bu komedya ec.zacısı, 
zevzek ve aç italyanın herkesle alay ettiği 
sanıldı. Sistemi, o vakitler, pek rağbette o
lan doktor Gal'm talebeleri maskeyi şüphe
li buldular Maskede jeni çıkmtılan yoktu 
ve üstadın teori1crine göre incelenen alnın 
te,ekkülünde ise dikkate degcr hiç bir şey 
yoktu. 

Kırmızı Zanbak 
Yazanı Anatol FRANS 
Türkçeye çeviren: Nasuhi BAYDAR 

Bu küçücük adamın bütün taaanıı.u~ 
ıeridc bırakan bir tabüğliği vardL GW~ç 
olduğu kadar da zalim ol.an Şmol ~~~
ii ile bütün masadakilen 18§kma donduru
yordu. $6.zlcriytc eğlendirdiği Madam Mar-
ten: 

- Hiç olmazsa siz dindaşlarumı müda-
faa ediY'Of'sunuı, dedi .. Siz, Mösr~ ~' ya
hudi 10eyeteainin ilen gelenlerını evıne ka
bili etmekte olduğunu bir gazetede okuyun
ca kendisine hakaret edildiğini her tarafa 
ya~an tanıdığım pek güscl bir yahudi hanı
mına hiç bcnzemiyonunuz. 

- Eminim ki Madam siz, yahudi ahlakı
nın ne kadar güzel ve öteki ablaklardan ?e 
kadar üstün olduğunu bilmiyorsunuz. Sız, 
Oç Yüzük hikayesini bilir misiniz? 

Bu sual, dış politikanın, resim sergile~i
nin kibar alemi skandallannm ve akademık 
ısöyİevlerin çarpıştığı çifte konupııalarm gü
rütfüsiı içinde kaynayıp kaybol~. Y cm ro
mandan ve yakmda oynanacak pıyesten bah
sedildi. Bu bir komedya idi ki içinde Nopol
yon'un da bir rolü vardJr, 

Konuşmalar, çok defa tiyatroya sokul
muş ve çok okunan lritablarda yeniden ye-

Politikadaki bqanlanru impadtorl~ 
düşmanlığı üzerine kuran Garea, berk•m 
kendini bu yeni zevke kaptırqmJ, pek aami
mi olarak, mau•wz baı.yonhı. Banda ne 
tehlike cörüyor ve ne d• kerku duyuyordu. 
Garen'de korku birdenbire ve zalimce ken
dini gösterirdi. Şimdiki halde pek sakindi: 
Çünkü ne temsilleri yasak etme~ ne ki
tablan toplarrıaktan, ne onları yuanJan n
hirlemekten bahHtti. 

Herkes hakikiğ Napolyon'u tanf etmek 
istedi. Kont Marten, imparatorun annağanı 
olan sofra takımı ile kanadlı Zalctr'ler kU1ı
sında, teşkilatçı ve idareci Napolyondan 
uygun bir tekilde bahsetti ve onu. karanlık 
noktalan fikirleriyle her •akit aydınlatmış 
bir devlet tunun bafkam oJ?t'Ü çok ytikselt
ti. 

Garen, bu pek üniü topJantılarda Na~ol
yon'un, bir parça •fiye is~ck bchanesıle, 
damşmalanlan aJ4ıi4 rtainyat6rler1e süslü. 
elmaı;larla bezenm• tabekalannı ahp bir d;ı 

Montessüi, Napolyon'un intikam fikrıni 
beğeniyordu. 

Resimci kafasiyle düşünen resimci Dö
vikc ne diyeceğini pek bilemiyordu. NapoJ
yon öldükten sonra almıp Sentclen'den ıe
tirilmiş olan yüz maskesinde, madalyalarla 
büstlerin herkese tanıttığı o güzel ve kud
retli aimenm çizgilerini bulamıyordu. Altın 
yalduh tahtadan kartal ve sfenks'ler arasın
da. hemen her nalbur diikk'inmda asılı du
ran bu maskenin tunçtan yaprhmş örnekleri
ne bakılarak dediklerinin doğnıluğuna inan
mak kabildi. Ve Düvtke'nin dttşlncesine ba
kılırsa, mademki Napolyorım Mkilriğ yüzü 
napolyanvlri değildi. ıu halde Napolyon'un 
balrildğ ruhu da napolyonviri olmıyabilir
di. Bu ruh belki bir burjuva ruhu idi: Zaten 
bunu İleri sürenler de olmuştu, ve kendisi 
de buna inanacak gibi oluyordu. O asnn re
simlerini yapmış olmakla tifünen Dlivike 
ünlü adamlann tasarlandddan gibi olma
drklannı da biliyordu. 

Danycl Salomon, imparatorun canuz yü
zünden alınıp doktor Antomarşi tarafından 
Avrupaya getirilmiş olan bu maskenin, ilk 
defa, 1833 de, Lui Fi1ip devrinde, açılan pa-
ra yardrmite tunçtan döküldüğü vakit herke· 

· · .. ~nanmazhk duygulan vennış 

Prenses Şeniavin: 
-Tabiij. dedi. N.poJyon'un dikkate de

ier tarafı Volney'in kamını tekmelemiş "e 
elmaslı tabakaları çalmq olmasmdadır. Bu
nu bize şimdi Mösyö Geren öğretti 

Madam Marten: 
- Acaba Volncv'in kamına tekme attı~ 

doğru mu ki? 
Prenses Scniavin neseti neşeti, sözune 

devam etti: 
- Nasıl da zamanla her şey biHnip öğ

reniliyor! Bakmız Napolyon ~kme bile at
mamış, kafası da bir beyimizin kafası imiş. 

General Larivyer de. hücuma ~ 
sırası geldiğini hissederek: 

- Napolyoa'mı 1813 seferi de pek ıiiı>
helidir, dedi. 

General, Garen'in hatuna gitmefi düş(i. 
nüyor, ve başka bir 1ey de düpinmiyordu. 
Bununla beraber biru pyret ederek, umu
mi bir fikir ileri sürebildi: 

- Napolyon birçok )'8Dh1hklar etmİ§tir• 
o durumda bir adam yanlışlık etmemeli idi: 

Ve aonra, kıpkmnm kesilerek, sustu. 
(Sonu var) 



SAYIFA 6 ULUS 

fllçaklar 1\tatürke kasdetmek istediler 
(Başı ı. ci sayıfada) ., 

duğu rapor, Kamutayın dün saat 
17 de yaptığı ikinci toplantıda 
okunmuştur. Komisyonun rapo -
ru şudur: 

" Reisicümhur Atatürk, e sui -
·asd yapmak için aralarında giz

lice ittifak ederek silahlı cemiyet 
teşkil etmekten maznun Yahya ve 
6r ··ada-;ları hakkında yapılan tah~ 
hikat .. ırasında, Urla ıaylavı Ali 
Saib Ursavaş'ın da bu gizli itti -
lakta eli bulunduğu ve suikasd 
~in Türkiyeyc gelen adamları 
sevk ve idare etmeği teahhüd etti
i:i anla ılmallla olduğundan hah -
kmda kanuni takibat yapılabil 
mek için teşrii masuniyetinin reli 
Baıvekaletin li-10-1935 tarihli ve 
1744 rmmaralı tezkeresiyle taleb 
eJilmui üzerine bu babtaki evrak 
Muhtelit encümene tevdi kılın -
makla dahili nizamnamenin 
118 inci maddesi hükmüne tevli 
lıan bu evrak tetkik edilmek üze · 
re iltzari encümene verildi. 

ihzari encümenin tetkikatı ve 
Ali Saib UrsaVO§tn istimaı netice 
ri olarak tanzim eylediği ma.zba
tcJa; ifadeleri alınmıf olanların 
ıöylediklerinin hulô.saıına gö. c 
SuriyeJe Cumhurreisi Atatürk'e 
bir mikast yapılmaıı kararlattı -
rdmlf ve Yahya ile dört arkadafı 
tcrbanca oe bomba ile ailahlandı -
rdarak bu İfİ yapmağa memur 
edilmiı tJe Halebten bir otomobil 
Ue laaıluda yakın bir yere gönde 
rilmif ve Kilis' ten Türkiye hudr.:-1 
arına gizlice geçmİ§ olJuklan ve 

yapılması tasarlanmış olan suikas
dın ne suretle yapılacağını me
bus Ali Saib Ursava§ın idare ede
ceği. yazılmı§tır. 
Şu hale nazaran mebus Ali Saib 

UrsaVa!Ja ati ve isnad edilen su
çun mahiyeti türk ceza kanunu . 
nun bu babtaki hükümlerine göre 
te§kilatı esasiye kanununun 12 in
ci maddesine muvafık görülmü1 
olduğundan dahili nizamname · ı 
180 inci maddesine tevfikan teş
rii masuniyetinin re/ine encüme -
nimizce de karar verildi.,, 

B. Ali Saib Ursavaşm 
söyledikleri 

Raporun okunmasından sonra 
söz alan B. Ali Saib Ursavaı 17 
y1ldanberi aşkını taşıdığı Atatür
k' e kar~• olan komploya iftiracı -
ların ismini karıştırdığını fakat 
bu iftirayı da meydana çıkararak 
büyük Atatürk'ün ve Kamutayın 
huzuruna sevgiye layık olarak çı
kacağım, tahkikatın derinlestiril
mesini, damarlarında arı türk ka
m taşıyan bir adamın elem, feli -
ket ve ızhrab adamı olamıyacağı
nr, Atatürk'ün sayesinde her feye 
eristiğini, uşak diye kabul edemi
yeceği Çerkeı Etem için uğrunda 
aaçlarmı ağarth;;ı kendini ya -
ratana nasıl kıyabileceğini söyle -
di. 

Baıkan raporu oya koyarak 
kabul edildi. Haber aldığımıza gö
re teşrii masuniyeti kaldırılan Ali 
S"'ib Uraavaş di.in akşam tevlıif 
edilmiştir. 

Görüşiilen (li~t~r 
l.Cawut,yın bınncı toplam ında ' 

aaylavlarırruza izin veril~si hakkında 
ba~kanlık tezkt:eai okunarak kabul edil 
mit Denizyolları ve Akay işletmeleriyle 
fabrlka, havuzlar ve kılavuzluk direktör· 
lükleri ve devlet başkanına aid deniz va
a:talan memurin, zabıtan mürettebat ve 
mUstahdemleri hakkındaki kanun proje
siyle, Devlet Demiryolları ve Limanları 
lıJetme umum müdürlüğil memurlan te
kaild sandığı kanununa ek kanun pro; sı, 

inhisarlar kurumu sandığına dair olan 
2469 sayılı kanuna ek kanun projeleri 
hlikUmetçe geri alınmıştır. Denizyollan, 
Akay, Devlet Demiryollan ve inhisarlar 
glbi miktarı önemli bir yeld\na varan 
memur sayısı kullanan bu dayrelerdeki 
Ucrctll memurlara, diğer devlet memur
lan gtbl tekalldlük hakkını kendi özel 
Uıtiyaçlanna ve başka başka formüllere 
göre veren bu kanunların hükümetçe ge
ri alınması müşterek ve aynı esaslara 
bağlı tek formüllü bir tekaüdlük kanu· 
nu esaslan hazıılanması imkanı verdi . 
ğlnden önemlidir. 

Bundan sonra. Afyon saylavı Bere 
Türket'in orman yangınlariyle, dina,1it 
bombalariyle nesli tüketilen balıklar için 
orduğu sualler okunmuş ve Tarım Ba -
kanı olmadıgından Finans Bakanı B. 
Fuad Agralı balık hakkındaki suale şu 
c:evabt vermiştir· 

Finans bakanının cevabı 
"- Dinamitle balık avlamanın mem.. 

nuiyeti hakkındaki ahkam, zabitai say
diye nizamnamesine bazı mevad tezyili 
hakkında 926 sene inde neşrolunan 721 

numaralı kanunla başlar. Zabitai say

diye nizamnamesinde balıkların yumur
talarını itlaf etmek memnudur, gibi 
&özler var a da dinamit hakkında bir 

huküm, bıraz evel arzcttiğim gibi ka
nunda vardır. Bu kanunun maddesinde 
denir ki, göllerde, denizde, nehirlerde 
dinamit ve ı:ıair mcvaddı infilakiye kul
lanmak veyahut geceleri karbür ve ase
tilen gibi kuvvetli ziy neşreden vası

talarla zıbkm kullanmak suretile balık 

avlamak memnudur. Bu yolda balık av
layanlar hakkında bir aydan üç aya ka. 
dar hapis ve on liradan otuz liraya ka
dar para cezası hükmolunur. Tekerrürü 
halinde bu cezalar tazif edildiği gıbi 

kullandıkları kayık, sandal ve alat ve 

edevat müsadere olunur. Kanunun ic
tasma dahiliye, adliye, iktısat ve mali. 
ye vekilleri memurdur. Maliye vekaleti 
balı~ resminin tahakkuk ve cibayetiylc 
meşgul bir daire olmakla beraber balı
ğın r • 1Jı ve taLiatiyle balık resmine 

menfi tesir yapcicak vaziyetlerin berta
nf edilmesini icab edecek ~dabiri de 
nazarı dikkette tutrnu~tur. Bu arzetti. 

ğim kanun hükmünü tatbik için bütün 
teşkilı1tı maliyeye muhtelif tarihlerde 

icab ettikçe tamim yapmıştır. Ve vali
lerin dahi müstemirren nazarı dikkati
ni celbetmekten hali kalmamıştır. Bu 
meyanda 927 senesindenbcri İstanbul 

balıkhane ine gelen balıklar bulunup 
bulunmadığını, eğer var:;a s:ıhipleri 

hakkında tahkik ~t yapılma~ı usulü it. 
tihaz edilmiştir. 

Gene 1927 denberi dahiliye vekaleti
nin tava sutu ile bilUınum mülkiye ve 
zabıta memurla.rınm kaçak takibine me
mur olan maliye ve giımrük memurla. 
rı gibi ntfikadarlara böyle dinamit ha

diseinde dahi zabıt varakaları tanzimi 
taınin en tebliğ edilmiştir. Diğer taraf
tan gene bu alman tedbir cümlesinden 
olmak Uzere barut inhisarı, ba.rut ve 

... 01,~·etlt•rle llomanya arasında 
tlemiryolu açılıyor 

Moskova, 18 (A.A.) - Sovyetler 
Birliği ile Romanya arasında doğu de· 
miryolu bugün açılacaktır. 

Yeni Avusturya kaMncsinin 
1-uırakteristiği 

Viyana, 18 A.A.) - Havas aytan 

bildiriyor: Yeni kabinenin göze çar 

karakteri, Şuşnig • Starhemberg işbir

liğinin daha fazla sıkrstınlmış olması ve 

Heimvehr elamanlarının yanında B. "" 

robl ve Dobretsberger gibi hıristiyan 

partisi şah iyetlerinin yer almış olm" _ 
sıdır. 

Amerikanın yeni ıt(akları 
Los Anceles, 18 (A.A) Amerika 

dcııiz kuvvetlorine katılacak büyük de

niz ke if uçakları programım haber ve. 

ren deniz havacılrğı bürosu şefi kontr

amira! King, 65 uçağın derhal San -

Sicgoda yapılmağa başlanacağını söy
lemiştir. 

Bu uçaklar, Panamada Colon ~hri 

ile Kaliforniyada Alameda şehri ara -

ında 3200 mil mesafeyi 35 saatte ve 

duraksız alınrı; olan deniz uçağının ti
pinde olacaktır. 

Bunlar, Okyanosu duraksız geçebi. 
lecek ol"ln hava kruvazörleri filosunun 
ôz kuvvetini teşkil edeceklerdir. 

mevaddı .infilakiyc şirketleriyle muta
bık kalınarak re!;mi ruhsatı haiz olan.. 
lardan başkasına dinamit satılmaması 

memur ve acentelerine tamim ettiril. 
miştir. 

Kezalik gümrük muhafaza teşkilatı 

takviye edilerek askerleştiği sırada on
lara dahi bu teşkilatın bu hadise ile de 
meşgul olması tamim edilmiştir. 

Bütün bu arzettiğim tedbirin, taki
batın neticesinde balıkhanelere dina. 
mitle öldürülerek balık gelmesinin ö
nüne gc~ilmiştir .. 

Fakat bu böyle olmakla beraber di
ğer bazı iskelelerde, şurada burada ka.. 
çak olarak satılan bahklaı meyanında 

dinamitle avlanmış balıklar dahi görül. 
mektedir. Bunların başlıca sebebi yani 
tedbirlerin nakafi olmasının başhca 

sebebi ı:ıahillerimizin geniş olması ve i
cab eden zamanda neza.retin müJkül ve 
hatta gayri mümkün bulunması ve bu
nun nt:ticesi olmak üzere dinamitle ba
lık avhyanları suçun ikaı anında yaka.. 
lamak mümkün olmadığı için velevki 
hasılatı cünniyeleriyle birlikte olsa da
hi mahkemeye verildikleri zaman onla
rın o cürmü ika ettiklerinin sabit olma
ması yüzünden ekseriyetinin mahkfimi

yeti cihetine gidilememelctedir. Bunları 
nezaret cihetinin temini için muayyen 
mrntakalarda süratli motörler, sandal
lar kullanmak lazımdır. Bunun için 
maliye vekaleti alakadar diğer vekalet
lerin d:ıimi surette nazarı dikkatlerini 
celbetmiştir. Bütçenin müsaadesi nis.
hetinde yapılmaktadır. 

Arzettiğim gibi sahillerimiz pek ge. 
niş 'oldu u için şimdiki nezaretten de 
bundan fazla netice beklenemez. Bun
dan dolayıdır ki balık cinsinin ıslahiy
le, üretilmesiyle alakadar olan iktısat 
vekaletinin dahi iştirakiyle bir layiha 
hazır1anması düşünülmüştür. Elimizde
ki kanun dinamitle balık avltyanlarr ce
zalanıhrmaktadır. Bu arzettiğim layiha
da vaziyet daha tevsi edilmiştir. Dina
mitle avlanmış olan balıklan satanlar, 
saklıyanlar, satmaya tavassut edenler, 
bBerek alanlar, bunlar hakkında dahi 

cezalar konulmaktadır. Bu kanun ya
kında :necfüıj aliye takdim edilecektir. 

Maliye vekaletinin aldığı, düşündü
ğü tedbirler bu arzettiklerimden ibaret

tir.,, 

Gündemin son maddesi olarak .ntır
ma, eksiltme ve ihale kanununun ıı in
ci maddesine bir fıkra eklenmesine 
ir kanun projesinin birinci görüşülm<!Bİ 
yapılmış ve maddeler okunarak klbul 
edilmiştir. 

Kamutay pazartesi gilnü toplana 
caktır . 

Amerika 1936 olimpiyadına 
girmiyecek 

Atlantic·Ctiy, 18 (A.A.) - Ameri

kan iş federasyonu kurultayı Amerika· 

nın 1936 Berlin olimpiyatlarına iştirak 

etmeml.!si lehinde bir karar aimıştır. 

Y anartlk batan vapur 
İskenderiye, 18 (A.A.) - Suriyeden 

gelen 12.000 ton hacmindeki Ausonia 

adını taşıyan italyan vapurunda bir 

yangın çıkmıştır. Vapur, alevler için
dedir. 

Kahire, 18 (A.A.) - Ausonia vapu

rundaki bütün yolcular kurtarılmıştır. 

Tayfadan üç kişi kayıptır. Vapurun üst 

köprüleri kill olmuştur. İngiliz harb 

gemilerinin kanoları yangının söndü. 

rülmesine yardım etmektedir. Fakat çok 

şiddetli bir rüzgllr söndürme işini işkal 

etmektedir. Kazan dayresinin patlama

sından sonra daha birçok patlamalar 

olmuştur. Yangın petrol sarnıçlarının 

ateş almasından çıkmıştır. 

tskenderiye, 18 (A.A.) - Ausonia 

vapurunda çıkan yangın sonunda 240 

kişilik tayfadan 7 kişi ölmüş, 7 kişi de 

yaralanmıştır. Vapurdaki yolcu miktarı 
yalnız 3 5 idi. 

İskenderiye, 18 (A.A.) - tçind~ 

yngın çıkan 12 bin tonluk Ausonia İtal
yan vapuru batmıştır. 

19 lLKTEŞRİN 1935 CUMARTESi 

Anl\.:ara evkaf Müdürlüğünden: 
1 - Ankarada Tabakhane mahallesinde harap tiyatro, rnüskitat 

ve kereste fa!brikalarile müştemilatı ve bahçenin mülkiyeti satıl .. 
mak üzere kapalı zarf usuliylc ve peşin para ile artırmağa konul
muştur. 

2 - Muhammen bedeli on bir bin liradır. 
3 - İhale 4 teşrinisani 935 tarihine tesadüf eden pazartesi gü. 

nil saat onbeşte Umum Müdürlüğün tasdikma talikan Ankara Ev
kaf Müdürlüğünde ihale yapılacaktır. 

4 - Talip olanlar teklif mektuplarını yevmi ihaleden bir saat 
evveline kadar komisyona vereceklerdir. 

5 - Muvakkat teminat sekiz yilz yirmi liradır. {3086) 1-4751 

Anlcara evkaf Müdürlüğünden: 

Muhammen belel 
üzerinden alına-

Cinsi Mevkii Muhammen bedeli cak M. Tevk:itat 
Arsa Ahiyakup, Mezarlık S. 2500 187 50 

,, Bostani, Soğukkuyu 3421 2Sfi 57 
Depo Koyunpazarı, pideciler 48 3 60 

1 - Yukarda cins ve mevkileri ve muhammen bedelleri ve mu
vakkat teminatları yazılı akarat ve arazii vakfiyenin mülkiyeti 

' açık artırma' usuliyle ve peşin para ile artırmağa konulmuştur. 
2 - İble 4/Teşrinievel/935 tarihine tesadüf eden pazartesi gü

nü saat on beşde Ankara Evkaf Müdürlüğünde yapılacaktır. 
3 - İzahat almak istiyenlerin her gün Ankara Evkaf Müdürlü-

ğüne müracaatları. (3087) 1-4752 

Kırkağaç belediye Reisliğinden: 
. Sıhhat ve Nafıa Vekaleti celilelerince tasdikli projesi muci

bınC:C (Kocasu) yun çetrk borular içerisinde Kırkağaç kasabasın
da~ı depoya. akıtılması eksiltmeye konulmuştur. Keşif edilen be. 
deh (24453 lıra 79) kuruştur. Şartname ve keşifname suretleri be
delsiz olarak Kırkağaç belediye reisliğinden alınır. Tasdikli pro
jeler Kırkağaç belediyesinde görülebilir. Eksiltme 1'5 birinci teş
rinden itibaren (45) gün olup ihale, 29 ikinci teşrin cuma günü 
saat 16 da Kırkağaç belediye dairesindedir. Eksiltme kapalı zarf 
usuliledir. Muvakkat teminat mikdarı (1834) liradan ibarettir. ta. 
teklilerin 2490 sayılı kanundaki vesikalarile iştirakleri ilan olu-
nur. (3072) 1-4746 

Pazarlık ilanı 

Maliye V el{aletinden: 
1 - Pazarlığa konulan işler (Başvekalet binasnun gir!§ kapı.. 

ile dahilinde ve umum aaçaıkların tamir işi). 
Keşif bedeli 225 liradır. . 
2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlMdır. 
a) Fenni ve hususi şartname 
b) Keşif cedveli 
İstiyenler bu şartname ve keşif cedvelini bedelsiz olarak göre· 

bilirler. 
3 - Pazarlık 4 ikinci teşrin 1935 pazartesi günil aaat on beıte 

Maliye Vekaleti Milli Emlak müdüriyetinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme pazarlık ueulile yapılacaktır. 
5 - Pazarlığa girebilmek için isteklinin 16 lira 87 kuruş mu

vaklc.at teminat varakasını ve Nafıa müdürlüğünden verilmiş feıı· 
ni ehliyet vesikasının göstermesi şarttır. (3075) 1--4747 

Nafıa Bakanhğından: 
Bakanlık binası koridorları için muhammen bedeli 1817 lira 14 

kuruş olan ceman 660,28 metre murabbaında yol keçesi açık okailt. 
meye konulmuştur. 

Eksiltme 31 birinci Teirİn 935 perşembe günü saat 14 de An
karada Bakanhk Malzeme Müdilrlüğünde yapılacaktır. 

İsteklilerin ti~aret odası vesikası ve 136,29 liralık muvakkat 
teminatları ile birlikte aynı gün ve saatte komisyonda hazır bu
lunmaları lazımdır. 

lstokliler bu husustaki şartnameyi parasız olarak Ankarada 
Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. (3051) 1-4744 

Satılık ev 
~ 

• 

Paşalar tepesinde Yaltırak 
caddesinde köşe başında üç da. 
ireli ev satılıktır. İzahat almak 
istiyenler yeni sinema yanında 
tütüncü Ali Tömene müracaat. 

~~ Türk Hava Kurumu 
~ 

Telefon: 1252 1-4728 

SATILIK VEYA KlRALIK 
Konforlu ev 

Çankayada 6 odalı, havagazı, 
su ,elektrik sofaj santral, 8 dö
nüm bahçe, garajı havi ev kira· 
hk veya satılıktır. 

1368 telefon numarasına mü. 
racaat. 1-46fıQ 

aııım••=•a~mg'""e1•••111 

Tophanede t~taobul Le· 
vazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu 
tlanlan 

İLAN 

~ 

İstanbul Levazım Amirliği
ne bağlı kıt'at için 500 ton un 
23/B. Teşrin/935 çarşamba · gü 
nü saat 16 da Tophanede Satın 
alma komisyonunda kapalı zarf. 
ta Eksiltmeye konulmuştur. Tah. 
min bedeli 59900 liradır. İlk te-
minat 4245 liradır. Şartname ve 
nümunesi her gün komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin 2490 sa· 
yılı kan:ınun 2,3 üncü maddele. 
rinde istenilen vesikalarla bera. 
ber teklif mcktup1arrnr ihale sa
atından bir saat evet komisyona 
Ycrmeleri. (181) (6095) 1-4468 

: Büyük piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kitiyi 

zengin etmiştir: 
Yeni tertib planını görünüz 

1. inci keıide 11 ikinci
teşrin 935 tedir. 

Büyük ikramiye 
25.000 liradır 

Aynca: 15.000, 12.000, 10.000 
liralık ikramiyelerle (20.000) 
liralık bir mükafat vardır. 
Planları okuyunuz ve bu zen . 

gin piyangonun talih~ileri 
arasma ~iriniz ... 

Dr. HALİL ÇIF~Y 
NÜMUNE HASTANESİ no. 

ÔUM VE KADIN HASTALIK
LARI ~TEHASSISI 

Anafartalar, Otabatmaı apartmanı J 

telefon: 1228 

İş arıyor 
Türk~e. fr.:ın:.ızca, İtalyanca 
bilen turk tebaası bir •Jyan 
mürebbiyelik için iş arıyor. 
Miiracaat: P .K.: 459 

l-46fı6 
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KüÇül\. ANNE 
Frandska Gaal 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Atma Komisyonu ilanlan 

t LAN 
ı - Tiımen kıtaatı için evelce ilin edilen unun ihalesinde tali. 

·t>;nin verdrgi fiat yüksek görülmesinden veniden 209.000 klo unun 
-kapalı zarfla eksiltmeye konulduğu. . . 

.2 - Beher Jcilosımun muhammen bedclı 12 kuruş 15 santım 
.oaç ihalesi 24-10-935 tarihine müsadif pt'lembe günü saat 15 de 
fJaryramiç 'tiimen satın alma kmnigyonu binası içinde Y,apılacağı. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin verecekleri unun şeraıt ve evsa-
"'fmı bulunduğu yerin satın alma komisyonuna müracaat ederek 

fğı-eıttbiliıier. .. . 
4 - Taliplerin 2490 numaralı kanunun ~- 3. uncil maddeleri 

8ludbince istenilen vesaikle muvaıkkat teınınat tutarı ol.an 1905 
tiranın ve bank mektubunun ihaleden bir saat evel tüınen mulıase. 
~sine tevdii ile komisyonda hazrr bulunmaları. (2837) 1-4442 

!LAN 
ı - 857 ton levemarin kömürli ile 143 ton tuvo.nan kömürünün 

fiatı kapalı zarfla eksiltmesi 22.10-935 &alı günü saat 15 Selimiye 
askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Marin lave kömürünn tahmin fiatı 13644 tevanon kömürü-
nün tahmin fiatı 1716 lira olup her ikisinin muva;kkat. teminatı 
U52 liradır. 

3 - Teminatlar eksiltme saatından iki saat •yel muhasebecilik 

vunesine yatırılacaktır. . 
4 - Başka malsandıklarına yatmlmı~ olan teminat makbuzları 

iJe banka teminat mektuplarının ve diğer belgelerin teklif mek. 
toplarının içinde bulunması ve mektupların l<anttnda tasrih olu- . 
nan formüle uygun bulurunası şarttrr. 

5 - Şartname her gün komisyonda gcirüleibilir. (2841) !-4421 

1 LAN 
1 - Kırklarelinde 600 ton arpanın kapalı zarfla ihalesi 1 teşri. 

ııieani 1935 günü yapılaeaktır . .Eksiltmeye girmek istiyenler ihale 
pi teklif me.ktubu ile kanuni 'belgelerini saat on bete kadar ko· 
miJ>yon reisine vermeli ve &a&t 16. da .kom~syonda bulunmalıd~r. . 

'2 - Arpanın tahmin edilen bır kilo fıatı 4 kuruş "44 aantıındır. 
3 - İlk teminatı 1998 liradır. Şartnamesi Kırklareli 11atın alma 
i~yonunda görlilebilir. (3026) i-4676 

1 LAN 
ı - BW'sa garnizonu için 432,000 Mudanya ve Bandırma için 

24000 kilo lraru ot satm almacaktır. Tahmin edilen bedeli Bunıaııın 
16200 M\ldanyanm 9()0 Bandırmanın 720 liradır. Şartnameleri Bur. 
aa aatm alma komisyonımdadır. Eksiltme 21-lo.935 pazartesi giinii 
saat on altıda Bursa.da tophanede utın alma komisyonu binasında 
~Jacalıtır. Eksiltme Jı:apab urf usulü iledir. Muvakkat teminat 
Bunanın 1215 lira 'M.udanyanm 67 lira 50 kuruş Bandırmanm ~ 
Uradır. • 

Te1r.lif mektı.ıp1arı 21.J.0-935 puar~i saat 15 tt adar Sa. Al. 
Jı:omisyon ttt.liğine verilmi§ olacaktır. (2909) J-4498 

1LAN 
ı - 'Kıftlarc'linde 20 ton ıade yağm kapalı ~adla ihalesi birin. 

eite,rin 22 iiıtd alı günil yapılacUttr. Eksiltmeye girmek iaüyen. 
kr ilıale gDDa teklif mektuba ile kanun! belgelerini ıaaat oıı '9eşe 
kadar komisyon reiBine vermeleri Ye eaat on altıda komisyonda bu. 

1unmahdır. 
~ - Sade yağın tahmin edilen bir kilo fiatı 80 kurut ilk temi· 

natı 1200 liradtr. 
3 - şartnamesi her gün kırklar eli &atın alma komisyonunda 

görebilirler. (2893) 1--4490 

lıL.AN 
1 _ Kırklarelinde 900 ton unwı kapalı .zarfla ihalhi ı teşrini

eanl 1935 tarihirıe müsadif cnma günil yapılacaktır. EbUtmeye 
girmek i&tiyenler ihale günü teklif mektubu He kanuni belgeleri. 
al aut on dörde kadar komisyon reisine vermeli ve saat on beşte 
lr.omisyonda bulunmalıdır. 

2 - Unun tahmin edilen bir kilo fiatı 12 kuruş 69 aanti.nıdir. 
s - Şartnamesi Kırklareli satın alma komisyonunda her giln 

a&tilebmr. (3029) ?673 

1 LAN 

Genel kurmay başkanlığı matbaasındaki linotip maltinesinde 
7a1au gündüzleri çalışmak üzere !100 UO Ura &retli bir linotip 
-operatör maldn:istine ihtiyaç -vardır. Jstiyenlerin Bilyük erkim 
harbiye nıatbaaaı müdürJiiğüne müracaatları (3025) l-4677 

JLA N 

1 - Tümen kıtaatı için evelcc .ilin edilen unun ihalesinde tali. 
binin verdiği fiat yüksek görülmesinden yeniden 209,000 kno unun 
)rapah zarfla eksiltmeye konulduğu. 

2 - .Beher kilosunun muhammen bedeli 12 kuruı 15 santim 
olup ihalesi 25-10-935 tarihine milıadf cuma gilnil saat il5 de 
Bayramiç tüı:r• , ~tm alma komisyonunda :yapılacağı , 

3 - Eksilt-:eye gireceklerin ıverecekleri unun ferait ve evsa
fmı bulunduğu yerin uun alma komisyonuna müracaat ederek 

·Öğrenebilirler. 
4 - Taliplerin 2490 numaralı kanunun ~· S. üncü maddeleri 

mucibince istenilen vesaikle muvakkat temınat tutarı olan 1905 
liranın veya bank mektubunun ihaleden bir saat evel tümen muhase. 
besine tf.vdii ile komisyonda hazır bulunmaları. {2838) 1-4441 

tLAN 

ı _ Konyadaki kurumların ihtiyacı için kapalı zarfla eksilt
meye konulan 600,000 kilo una. istekli çııkmadığmdan pazarlık &u-

..-~tile satın alınacaktır. 
ı - Eksiltme 21/1. teş/935 pazartesi günU aaat 14 de olacalmr. 
3 - Şartnamesi Ankara ve İ1>tanbul Le~ ~rlikleri ve 

• Konya kor satın alma komisyonlarında her gun ıstekhlere okuttu-

rulacaktır. 
4 - Ederi 60 000 lira ve ilık teminatı 4250 liradır. 
5 - İstekHJ~rin mai!Wuz veya mektupları ile birlikte vaktinde 

lı:onyada kor satrn alma komisyonuna gelmeleri. (3084) 4749 

İLAN 

Manisada merkez kıtaatJ ih
uyacı için kapalı zarfla müna
kasaya ıkonulan 240.000 Jdlo una 
talip zuhur etmediğinden 2490 
numaralı kanunun 40. ıncı mad· 
desi mucibince bir ay zarfında 
pazarlıkla eksiltmesi yapılacaık-
tır. 

2 - İhalesi Manisada tümen 
11atın alma komisyonunda 5.1 l. 
1935 sah günü saat 13 de yapı· 
lacaktrr. 

3 - Teminatı muvidtkatesi 
2160 liradır. Muhammen fiatı 12 
kuruştur. 

4 - Şartnameı;İ 145 kuru:? 
mukabilinde Manisada tümen 
satın alma komisyonundan alı· 
na bilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 numaralı kanunun ikinci 
maddesinde tarif ettiği vesaik 
ve teminatları ile bitlikte bu-
lunmaları. (3094) :1......4758 

=vııuttwımıı l.ıl!!ll1nıııııu111ııuu ____________ ,, 

~ Milli Müdafaa Vekaleti Sat;~ 1 ~ 
Komisyonu ilanları 

Bir daktilo lazım 
İ_?~aat. ~ıı?'=~inde ~aktilo:-U lazı.mgelen ijleri yapmak için -M:kiz 

aylıgma ımtıhanla hır daktılo alı.nacaktır. St?ıki:.ı aylığın tutarı 
(500) Jira&r. 

K.eşif Ye artlarmı görımt:k ve anlamak içın komiı;yonumu:.!a mu
racaat olunacaktır. 

İmtihan Z4.X.935 per!jembe günü :ıaat 11 de yrıpılacaktır. İmtL 
hana girebilmek için ilk teminat 37.5 llıadır imtihaııa aircbitrack 
istiyenler ilk teminatlarile hir.Hkte gun ve 'Vdktmda ;t. V. -
tın alma komisyonttn.a gelsmler. (3067) t-4745 

B1L1T 
htanbuldaki Kuleli ve Mal. 

tepe liselerile Burı;adaki Bursa 
Askeri lisesinin 10 ve 11 inci sı. 
nıflarına yeniden talebe alma
caktı.r. Girmcğe istekli bUlunan 
lann bu me'kteplere veya .aSker~ 
lik şnbeluine hemen müracaat. 
Jarı ilan ohınur. (2866) 1--44'48 

BtJ.1T 
1 - G. Anteptelti birlikler 

için 361 .200 kilo un ve 822.850 ki
lo arpa kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Unun bir kiloı;una biçi
len -eder 8,.S kurt1 ve .arpanın 3 
kurustur.. , 

3 - Unun ilk inanç parası 
2302 ve ıırpanın 1 1851 liradır. 

4 - Un.un ihalesi Z8-l<l·<l35 
pazartesi günü .saat 14 de ve ar
panın da .aynr gün saat 16 dadır. 
!haleler Orfaaa Tümen satm al
ma Ko. da yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye ' girec(!kler 
usulü veçlıilc baurladıklan kll
lif melttuplarını ih.mdaı bh· sa.. 
at evet Urfada Tü~ satrn al
ma Ko. na vermetui. ~33) 

1...---ı;~2 

sturı 
1 - lhalesi feshedilen l50 

ton ağrr Benzin kapalı udla 
eksiltmeye komnuştıu'. 

2 - İba1esi 25-10.935 cuma 
günü saat 11 dedir. 

3 - Hepsinin bi~ilen ederi 

ft.AN 
Kırık~ale · askeri b11nat mek

tepleri ihtiyacı . .olan 90 ton kok 
kömürü 28. ı. inci teşrin 1935 
puartesi günü laat J4'.17 ye ka
dar a~ık ~ks'ilhhe 'ılı:ırctile sııtm 
alınacaktır. Taliplerin muham. 
men bedeli 3060 liraya .11n7kabil 
2Z9 lira 50 kurl.ll teminatı evve
liyesini Kmltkale askeri fa~ 
kalar mubasebecilifiıte yatrrarak 
vakti muayyeninde mek~p atm 
alma komisyonuna. miı·acaatlan. 

(t895) ı--:.t547 

Kiralık büyükev 
Y cnisdıirde lı;met ve K.a'l:lm 

paşa caddeleriniıı. birleşti~ kö. 
şede Avusturya aefirinin o~· 
duğu kalorifer sıcak su garaıh 
ev möbleli veya ~m toptan 
veya kat olarak kiralrktır. 

Anafartalar caddesinde Zenit 
saatlan üstünde Doktor Cevad 
Arif den aranması ulefon: 2037 

ı-467tl 

Saçlan 
dökillenJer 

KOMOJEN KANZUK 

SaçEksiri 
Saçların dökülmesine ve 

kepeklenmesine mini olur. 
Komojen saçların köklerini 
kuvvetlendirir ve besler. 
Komojen saçların gıdasıdır. 
Tabii renklerini bozmaz. la· 
tif bir r:ayihası vardır. Ko
mojen kanZtJk saç eksiri ma
ruf eczanelerle ıtriyat mağa· 
zalarınrla bulunur. --
LİNİMAti!TOL K.ANZUK · 
RdM'AT1ZMANIN KATİ 

,.DEVASIDIR. 

48750 Jira ilk inanc Jı<trn~ı 3e>Sf; 
liradrr. 

4 - İhaleye gireceklerin 2490 
!>ayılı karıunun 2, 3 üncü madde· 
terinde istenilen bilgelerile te. 
minat ve tc'k!H mcktuplarmı j. 
bale saatından bir saat evvel M. 
M. V. Satınalma komisyonuna 
vermeleri. (2900) 1-4.546 

BlLİT 
Serom a ı evinde mevcut uı; 

büyük ve uç orta boyda altı ba~ 
domuz artırma ile satılacaktır 
Satış günü 25-10.935 cuma giı· 
nü saat 14 dedir. Büyüklerin bc
herine 15 ve küçüklerin beheri 
ne 10 tira fiat biçilmistir. İstek
liler 563 kuruşluk tcmmatlarilc 
birlikte satış günü ve saatınrla 
komisyonda bulunmaları ve do. 
muzları görmek için <le Etlikte 
serom aşı evine başvurmaları. 
Artırma M. M. V. Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktrr, (3082) 1-4748 

BfLİT 

1 - 850 &det kcteu iplik 'l>f 
ipe talip çıkarndrğrndan yenidt>n 
;-pazarlılıl:ı cksiltmt>yt' korunur 
tur. 

2 - Muhammen bedeli 5~.s 
ve .ilk teminatı 66,5 lir.adlr. 

3 - İhalesi 26-10-935 cmmır. 
tesi saat 10 dadır. 
ıt-- Eksiltmey-: girec:elclt:rin 

ihale ~ü vesaiklerile ıbirliıkte 
M. M. V. uttn alma komisyo-
ırnna gelmeleri. ( 3046) 1-4742 

,,.. e•••aın: ~ 

l \!>!lu:ri tı'ahrilrnlar. Linıuml 
Müdiirlü~ii 'atlnalma 
Komi~'onn Unnlan 

5 kilo 22 \>omcli amonyu 
20 top ıeffaf resim mu ambuı 

4ıW t~p pnısyat kiğ'ıdı 
50 top ozalit kağıdı 
25 top fCHat -ezalit kağıdı 

Tahmin edilen bedeli (10!75) 
lira olan yukarda miltdan ve 
cinsi yazılı malzeme A'Skerı fab
rikalar umum mü<lürlüğü s-ıtın 
alına komisyonunca 4. 2.teşrin 
1935 tarihinde pazartesi güniı sa· 
at 15 de açık ek~iltmc ile ' hal~ 
edilecektir. Şartname pacaa:.r.: o· 
larak komisyondan veriliı. Ta
liplerin muvakkat tem1nat olan 
(142) lira (13) kuru§ ve ı2490 
numaralı kanunun 2. ve 3. mat1-
delerindeki vea;ailde mc:.:klır gün 
ve saatte komisyona miiracP.ııt· 
ları. (3015) 1--4662 

Kaya.şta yapılacak insaat 
Xrşif bedeli (3580) lira (60) 

kuruş olan yukarda yazılı inşaat 
Askeri fabrikalar umum müdüı
lüğü satın alma lromisyonunca 6. 
2 ... t:~n 1935 t:arihiııd~ çarşamba 
gun.u saat 14 de atık ıeksiltme 
i.le ihale edilecektir. Şartname 
(18) kuruş mukabilinde komi&· 
}'ondan verilir. Taliplerin mu· 
v.akkıt teminat olan (268) lira 
(55) kuruş, 2490 numaralı kanu
nun 2. ve 3. maddelerinde yazılı 
ve11aikle muayyen gün \.'e saatte 
komisrona mUracaatlan. (3014) 

l--4663 

MUHTELfF ELEKTRİK 
MALZEMESİ 

. Tahmin edilen bedeli (70000) 
lira olan yukarda .miktarı ve 
cinsi yazılı m lzeme Askeri falr 
rJkalar Umum Miidürlüğtt satm 
alına komisyonunca 7 /2. Te.şrm/ 
935 tarihinde persembe günü sa· 
at 15 ele kapalı :zarf ile ihale e
dilecektir. Şartname (üe} lira 
(50) kuru mukabilinde komiL 
yondan verilir. Taliplerin m~ 
kat teminat olan (4750) Tirayı 
b~vi teklif mektuplarını mezlı:itr 
gunde saat 14 e kadar komisyo· 
na vermeleri ve kendilerinin de-
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatta komisyona miira· 
caatlım. (3015) 1-4704 

ZAYİ 

1934 yılı Ankara erkek lise
si altıncı smıfdan aldrğım tas
diknamemi kaybettim. Yeni~ini 
alacagımdan eskisinin hükmü 
yoktuı. 

Mehmcu ğlu Rasim 
1-47$7 

,A.nkara ilha) lıfrtndan: 
~nka~ İli oze ıd:ırt d ,p .. nsc.n i~İr. ıı tane JVI1laosko a ık 

eks1ltme de sa~n alınacaktır. Tahmllı bedtli O~l'S) li d ~ ç k 
kat teminat:? ~134) liradır. 1stclı.Jilerin ş rtnamesini r; .. u . J.t u~ • 
Ankara ve İstanbul Sağhlr Direktörlu~ne ve eksiltme t>:- 1{1" 
24 J0..935 pert::em'he gima saat ıs de: tı daimi ene . nlu 

0 
an umemne gc melt>ri 

(29i3) 1--4596 

ek aletinden 
(3SO.O) §işl!'si 500 gramll-k, 5000 ~i~1 25C gramhk 7.500 

125 gramlık (8(}00) i esı 75 gramlık olma .kuur< ?400, o ,.1.,.. ~§ea> 
km "h l · Y ·'• z.arn-

ed ~ _ ~ e gunu olan J4-10·93S tekli! olunan fiyat haddıl•ovz.iı goriıl. 
m ıgınden ıbak 24.10.935 tarihine ınüsadif perı:;emıllc ~ 
:; d~ tekrar yapılacalrtır. Muhammen kıy.met ms lir.cdu 1sts;:t 
:-~~ı'net~09k lira. - luıruş mnvakkat temıruiltlanlc bırli.Jct m Ji,,,; 
"ıı::'Acil t II'tUlJ t' ınfid" }" · ~,, '" J )an. Şart uı: ugunl.R müteşekkil komml'on mwracaat-

name :merkudt kır:tasi' e müdürlii"uudı:ıt. 1stan ~ Dol 
.mabahçe kırtasiye de:rıosundan ~ınalJilit t:3'049) 1-4743 

Karat·ahe J Hara ında Müteş kkil 
Y etiştirnıe iftliö-i 

lüdürliiğiinde n· 
1 lerino~ 

. Mcnnoı; )'~tı§l~t'. çıitlı&i ve Elit ı:.hru haıyva1'l:ın ı~n ( v 
lti1'1 DlMiu, (6839} kılo tm., (31%69) kilcı yulaf, .(93609) kilo arpa 
(~911) kilo Su am. küspesi (6131) kilo bakla kırmt~ı. (3'5i43) 
kilo kepek kapalı .zarf uswiylt: eksiltmt) c konmuştur Bu yoldakı 
~~si çi~tliA dürluğündc bedel i2: olaralr vnılir lstr ı. 
lerın (1630} hnı .mu ak.kat teminatlanfe birlikte dsiltm~ {.rütıu 
ol~-~ ~-:ıwsaru 935 pazartesı günü s;ıat 15 dt :M.f'npos çıf1Jı 1 

Mudurlugune muraqatları ilan olunur (649 ) . 1--4153 

tıılıi~arlar umum 
den: 

1 - Kaoataşt. ınt><ı olun<Jr.aı.ıt 45000 lır<> tıed~ı K:t~ıflı antı .. r tu
n.a.&ı kapalı zad ı sulı •k elı:siltmeye )conu1mu,.tut 

2 - Şu~ ve .ım>JC:lcr 225 kuru mukahi.J"md~ Xabat:aş ~ ı,.. 
va:um tube•ı vezncıı.ınderı ahnacaktır. 

3 - Eksiltme '·l:l-935 tadhıne m~füf 1'tiıı:t:rnlır ı;imll .raa1 
ıs. tc Kabdtit> ta Leı au.m ve miıbavaat lbe!;i bin:ımndaki .. »m k-0-
mısyonunda yapılacaktır. 

•. 4 - İstekli.lc:ı:ın Jiianunım unf.csi <laırt"ı;tn.dt> '1. 7.5 mmıekil4ı 
gunnme pa~ılc ir.hktt kapalı zadları tayın o un;m S2aıtan )ir 
sa.n ev 1 yanı l4 t' :\radar k-oırugYon reisım vrril esi iUizımdtr 

(6540 l....-4~ 

1 
~ıı:ıırnıımıalııınııııııı lllliUllllıllUlmur...ııııa:,ı:11Ktlllll!ııf1. 

Ankara H~ediye Rt>iı-;lt~i ! Dr. TURGUT ~ 
llinları :: C .__ . H ~ 

~ l!ı.><:cı ıt~tanr ai Operatör» 1 
.~N . ~ Hastalarını Adliye $a 

. 1 - 'Jcni.şehırdtı u ı_ 21 ın· ~ k~.r umıda Hayari •pan~ ., 
cı adada OııonuluJt aukagm<la 7 :g da her gün ıs 0 . llJ za lf.:ılttaı 
k_apı numaralı 570 ~- ar.ısa üz.e. 1 kabule ba,ıa-..tıt 
rıne yapıl.an 'kar-ı:ır ~v llapab r_ ... ________ .;. ___ .i 
.aarf usuliylt wauJrğ plı:.aubntı-

tır. 2 - Bt'.de.li nalı.der. ve JM,§t· Ji~'-!ı:""i!m-a~ (; ÖZ ---
nen verilmek- urtıyl«' (.:5740) lı· 

raclıl'. 
3 - Muvakkat ternm<at (43'1) 

liradır. 

4 - Sannameı>inı eormek ıs. 
tiyenler her gün muba~!Htye gr; 
1ebilirlcr. 

5 - İhale ?. 11 gg~ perşcın
be günü saat on beşte artırma 
ve eksiltme komisyonunda yapı
lacağından artırma ve ebihme 
kanum.ında yawı ta:ritat Uiu • 
sintie t1ıtkli{ mektupları teminat~ 
larlyle ibklilih ilıalt .aaMJndan 
bir saat eveline kadar komisyon 
rda.lifine verilmiş. olmaJ..,r. 

(:3645) 1- 4699 

!LAN 

1 - '.l emizlik l§k.n, balı~· 
lcr ve sıhhiye hayva&lannın bir 
senelik ia~eleri için lüznm olan 
(75 bin) kilo arpa ve (75) bin ki· 

Jo saman kapalı zarf ustiliyle t'k. 
siltmtye konulmuştur 

2 - Nümune ve pıname&ı· 
ni fÖl'mek istiycnler b:er&ün te· 
mı.izliık i§leri dir~ktCJrlilğfinc ge
lebilirln. 

3 - İbaJe +.11.193~· pazar j 
Wıü aaat onda belcdıyc itina. 

sında levazım dıreiktbrlup oda
sında yapılacaktır. 

4 - İstekli olanlar anırma 
ve eksiltme kanununda yuıb ta· 
ıırifat dairc..':Sinde teklif nıelrtupla
:rmı tıcı:ninatlarile birlikte ihale 
ısaatiDcicn tam irir ua-ı -evetine 
hdat' lumıis oııa vemıi olmalı • 
Lthtlat. 

J - 11.uh~n 'heııkli. ~67'SO) 
ve muvalrkat temi:Jatı (506,25) 
ıJiradJr. p~) l-"'!19 

1LAN 

1 - Temiz..li.k müstah emini 
:için (.272) talmn elhist (iaskr:ı 
dahil) açık eksilnney çıkanı. 
mıştır. 

2 - Elbiselerm muhammen 
bedeli (2448) muva lı:at temma
tı (183,60) liradır. 

3 - Sks1ltme 4.11.1935 paz r
t esi günn o.aat 15 de lev.aum dı· 
rektorlüğii odasınd miıteşekkil 
komisyon huzurund. } apılacak. 
ur 

4 
teS· 

k_ 

üt has~ı. ·ı 

Dr. Cevad Arif 
Atasagun 

Anıoairtalar ca8'1ı sj Zcnıt 

1 
saat mağazası üııtündo No. 
'lO sah ~ı;i • Y elınıuzl:ara 

a • par,aınıı 

illlltlM!ılll lllNMI P'llll 7 W'I 

İ A.~:ôkıa 1 
~ · ı g Adlıye ur~,p m ısmtb 
g No: 58 TeJdgn: 3S8ı 
; Gcc günd"U:ı 'hastalarını 
§ kabul ed'er. ll'--4.MS 
i5ff , ......... . r 

Doktor 

HtLMiKO Mı 
Cebed l:bmU-ai CUt Sas 

Zührevi Mıtahkıar' 
14iitdlllssı 

Balıkpazarırntıl Pofü• nokıa.. 
ıı karpsında Çıknlrçı-bıT yo-
kuşu alt başındaki evlı:ıde, 1 
Hastalarını her ~ün .öğ:teden 
sonra kabul eder • 

Telefon: 3~06 ~ 
"""'"""' .. ""'-~~-il ~ 

Zeis~ gözlükltti, tıbbi 
korsalar. 

kiralık ev 
Kavaklıd re ~m.s maııam 

karşısında dört da; bmyo, elek.. 

tnk ve bavagau tcnsatmı havi· 
diT. 
Şehir bahçesine muracna.t. 
Telefon· 379? l-47S(i 

buzla kı;iltmeyc girecektir. 
.. 5 - ~aı:ma.me ve nümnneaini 

~or.;ıek ıstıyenler hergün temiz
lı~ ı§leri direktörlüğüne gelmeli· 
dırler. (3099) 1~76" 



Ankara'nın Sayın 
Halkına. 

Bütün resmiğ dai -
relerin,Bankaların, 
müesseselerin elek 
trik iş yarlarına: 

CUMURİYETl:MİZİN 12 inci YIL DÖNÜMÜ 
YAKLAŞIYOR. BAYRAM GECELERİNİ BOL 
IŞIKLA KUTLULAMAK VE ARIZASIZ CERE
YAN VERMEK ANCAK HER BİNANIN DO
NANMA TAKATINI BİLMEMİZLE MÜMKÜN
DÜR. YAPACAGINIZ VEYA EVELCE YAP
TIRDIGINIZ TESİSATIN CEKECEGl ELEK
TRİK KUDRETİNİ TEZELDEN SOSYETEMİ
ZE BİLDİRMENİZİ DlLERİZ. 

SOSYETEMİZ DONANMA TESİSATININ 
MUAYENELERİLE UGRASACAGINDAN 25. 
10. 1935 TARİHİNDEN 2. ıi. 1935 TARİHİNE 
KADAR YENİ ABONELERE RAKORDMAN YA
PILAMIY ACAKTIR 

Ankara Elektrik T. A. 

KUrU.L 

Sosyetesi 
1-4738 

Kara köse 
ilbaylığıoda n: 

1 - 15777 lira ke~if bedelli Diyadin ilçesi merl.ı. 11 ıe .• ı ilk 
mektep binasr inşaatı kapalı zarf usuliyle ve on be;ı giın müddetle 
"ksiltmeye konmu§tur. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır; 
A - Fenni sartname 
B -İdari şa~rtname 
C - Keşif hulasast 
D - Mufassal keşif 
G - Rayi~ cedveli 
F - Plan 
3 - Muvakkat teminat 633 liradrr. 
4 - 1stekt.ilerin en az on bin liratrk hükümet tn:?aatını muvaf. 

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

5 - Bu tahsisattan besbin lirası 935 büdcesinden 935 mali yılı 
sonuna kadar ve üç bin dört yüz kırk lira da 936 büdcesinden 936 
yılı ağustos sonuna kadar yapacağı is nisbetinde teöiye edilecektir. 

6 - Kat'i ihalesi 25-ıo;.935 cuma günü saat 15 de vilavef encü. 
menindedir. 

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

1-4679 

Jandarma Genel l{omııtanlığı 

\nk~araSabıı Almal(omisyonıındaı. 
1: (10) bin kilo vazelin yağr 1-11.935 cuma gunu ,,aat 10 da 

kapah zarf usulü ile alınacaktır. Kilosuna (55) kuruş paha biçil
ınistir. İstekliler 412 Jira ~O kuruşluk ilk inanç . sandık lbalıtı ve

ya banka bitiği ile eksiltme saatından bir saat önceye kadar ka
rıuni şekilde hazırladıkları teklif bitiklerini vermeleri. 

2: 100 - 150 ton kok kömrü 31-10-9"35 perscmbe günü saat 10 
ua açık eksiltme ile alınacaktrr. Tonuna 30 lira değer verilmistir. 
İlk inanç parası 337 lira 50 kuruştur. Eksiltme gün ve saatında 
sandık makbuzu veya banka mektubu ile gelmeleri. 

· 3: Gali görüldüğünden kapalı zarf eksiltmesinden pazarlığa 
çevrilen 1900 metre kaputluk kumas 31.10-935 perşembe günü sa
at 14 de pazarlıkla alınacaktır. Bir metresi için 275 kuruş değt'r 
verilmiştir. İsteklilerden pazarlık gün ve saatmda 391 lira 88 ku· 
ruşluk ilk inanç makl>uzu veya banka mektubu ile gelmeleri. 

4: İstekliler istenilecek belgeleri göstermeleri 
5: Eksiltmeye konulan vazelin. kömür ve kaputluk kumaşın 

şartnameleri parasızdır. İstiyenler her gün komisyondan alabi
lirler. 

6: Bunların eksiltme ve pazarlığı Jandarma genel kumutanhğı 
kurağındaki satın alma komi.syonuncla yapılaca?;ı. (2999) l-'1653 

UL Ul.. 

iNSAAT SAHiPLERiNE: 
' 

BİNANIZI MODERN VESAİTLE YAPILMIS VE --
EVSAFI EN İYİ ÇİMEN TO İLE YAPTIRINIZ 

AN KARADA MUESSES 

Kft~RT bri a ının 
' 

Çıkardığı Mallar Bu Hassaları 
Haiz Otan Rakipsiz Çimentodur 

Fiatlarda y~ni tenzilat 

Yüzde 7 ,5 raddesnde. tasarruf 

Afyon ilbaylığından· 
Afyon Kadınana su sırketi hisse senedlerinden 35000 otuz beş 

bin lirahk hisse senedine malik olan İdarei Hususiyenin sözü ge
çen hisse senedleri pesin para ile esham tahvilat ve hisse senedle. 
rinin alınması ve satılması hakkında cari hükümler ve usuller ve 
emsaller ve teamüller veçhile ve 2490 sayılı kanunun kırk altıncı 
maddesine tevfikan satrlığa çıkarrlmıstır. İsteklilerin l ikinci teş
rin 935 gününe rastlıyan cuma günü saat on be§te Afyon daimi 
encümen~ vilayetise müracaatlan. (3059/ 6246) 1-4713 -----

Boliı viliyeti 
Hususi i\luhasehe 

Oirektörlüğünden : 
12242 lira 59 kuruş keşif be.delli vilayet merkezinde yeniden 

yapılacak (VALİ KON AGI) insaatı kapalı zarfla isteklilerine 
7 teşrinievel 935 pazartesi günü ihalesi mukarrer olduğu halde 
taliplerin teklifleri kabul edilmediğinden 23 teşrinievel 935 ~ar· 
şamba günü saat 15 de daimi encümende toplanacak heyetC<.e pazar-
lıkla ihale olunacağı ilan olunur. (2985) 1-4633 

Aıık.ara Evkaf mii<li1rlii!!iinden: 
Vakfa ait hatip çayı kenarındaki 86 numaralı Uzun Uluk n;ı

mile maruf değirmen alat ve edevatiyle birlikte beş sene müddetle 
kiraya verilmek üzere artırmaya çıkarılmıştır. Talip olanların şo
raiti anlamak üzere evkaf idaresine müracaat eylemeleri ve yevmi 
ihale olan 21.10-935 pazartesi ~ünü saat on beste teminat akçelerit.e 
birlikte gelmeleri. (2970) 1-4593 

Ankara urayı otöhüs 
.ı 

işleri Direl{törlüğiiııden: 
l - Açık eksiltmeye konulan §ey 34/ 720 eb'admdaki Otohii& 

lastikleri için 150 adet zencit"dir. 
2 - Tahmin bedeli: 3000 liradır. 
3 - İlk teminat mikdan 2ZS liradır. 
4 - İhalesi 25 ilk tesrin 1935 cuma günü saat 14 de otobits direk

törlüğünde yapılacaktır. 
5 - İsteklilerin şartname ve mukavelenamesini görmek icin her 

gün Otobüs Direktörlüğü Levazım Şefliğine müracaatları. 
(2965) 1--4597 

Türl{iye Büyük~ Millet Meclisi 
idare Heyetinden: 

l - Açrk eksiltme ile Meclis ve mü;.temilatı kaloriferleri için 
(iki yüz) ton kok kömürü satın alınacaktır. 

2 - Sartnamesi Meclis Daire Müdür lüğfü'ıden bedelsiz alına-
bilir. 

3 - Muvakkat temınat tutarı (450) dört yüz elli liradır. ' ' temi. 
nat Banka mektubu, olacaktır. 

4 - Açık eksiltme 7/XI/ 935 per~embe günü saat on beşte Bü
yi.iık Millet Meclisi İdare Heyeti odasında icra ~ıl.ınacaktır. 

5 - Eksiltmeğe girmek istiycnler 935 senest tıcaret odası tes-
cil cüzdanını beraber getirecekleı-dir. (2990) 1- fi61 

lmtıyaz sahibi ve Baş.mu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı işleri MUdilrU Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddesi civa:ında 

r YENi 
ı\'löUJ ,._ · 

mulıtesemi 

BIRl .kTl~fN KrlZı:lNIR 
ti 

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 too Lira 
İkinciye 80 ., 
Ü çi;incüye 60 ,, 
Dördüncüye 40 ,. 
Beşinciye 20 ,. 
Altıncıdan ellinciye kadar 10 " 
Elli birinciden yüzüncüye kadar 5 ,, 
Kura Birincikanunun 7 sinde Ankarada Merkez bina· 

smda çekilecektir. Kuraya girebilmek için para yatıran
ların paralarını 7 birincikanuna kadar çekmemeleri la-
zımdır. 1-4684 

Maliye Vel{aletinden 
• 

Yugoslavyada mal terk eden türk tab'a:>ının mallanna. mukabil 
alınmış olan tazminatın tevzii için teskil olunan komisyon tarafırı~ 
dan alakadarlara taalluk eden binlerce dosya tetkik edilmektedir. 

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

Anl{at"a Evk.af l\lüdürlüğünden: 
1 - Polatlı ıkazası dahilinde Muhath namiyle maruf çiftliğin 

mülkiyeti satılmak üzere kapah zarf usuliyle ve peşn paria ile ar
tırmağa konulmuştur. 

2 - Muhammen bedel on bir lbin yedi yü:.: doksan altr liradır. 
, 3 - İhale 4/ Tesrinisani/935 tarihine tesadüf eden pazartesi 
giınü saat on beşde Umum Müdürlüğün tasdikina talikan Ankara 
Evkaf Müdürlüğünde ihale yapılacaktır. 

4 - Talip olanlar teklif mektuplarım yevmi ihaleden bir saat 
evveline kadar komisyona vereceklerdir. 

5 - Muvakıkat teminat sekiz yü;;ı; seksen dört lira yetmiş ku-
ruştur. (3085) 1-4750 

] 
f KULOP) 

BUGUN BUGEE 

L~~'." Basm>1vind• b=ş'j FOLIE BERGERES 
l\lumarah yerlerinizi gündüzden 

tedarik etmeniz rica olunur 

Georges M-ilton tarafıu ........ .. 
temsil edilen 

PARA KIRALI 
Fransızca sözlü: Comte Obligado 

operetinden 

AŞK KADRlll - - Magda SchneiAPr 

• 


