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Son berl!er 
2. ci say fada l 

Her yerde 5 kuruş 

Büyük öndere yapılmak istenen komplo tahkikatı 

Cumuriyet genel savamanının durum 
hakkında Ulus'a söy ·edikleri 

Büyük Önder Atatürk' e yapıl
mak istenen alçakça komplonun 
tüzel safhaları etrafında bilge ri -
ca ettiğimiz Ankara Cumuriyet 
Genel Savamanı B. Baha Arrkan 
şunları söylemiştir: 

"- Suriye'de Çerkes Etem'in 
tahrikiyle Atatürk' e suikasd yap -
mak için gizli bir ittifak vücude 
getirilmiştir. Suikastçiler bundan 
.takriben bir buçuk ay kadar eoel 
hududu geçtikleri sırada Anderin 
kauucnın Kümbetir köyünde ya
kalanmışlardır. 

Polis tahkikata devam etnti§ 
ve takriben 20 - 25 gün evel me -
muriyetimiz tarafından iıe va:ıı ., 
yed edilerek sulh hakimine maz -
nunların sorguları yaptırılmı§ ve 
hazcrlık tahkikatına memuriyeti -

· miz taralı;.dan devam edilmiştir. 
o~, dört .gün evel hadise hakkın
Cla ilk tahkikat açılmak lüzumu 
hissedilerek hukuku amme Javcuı 
ikame edilmiş ve evrak ikinci is -
tintak dayresine teodi edilmi§tir. 
Eorakın tetkikinde ve hazırlık tah-

Giindelik 

HEP ONLAR! 
F. R. ATAY 

Dün türk gazetelerini açan 
yurddaşlar, ilk sayıfanın başında
ki komplo haberini okudukları 
vakit tiksinti ile ürpennişlerdir. 
Değil biz. hi-: hir yabancı, Atat~ .. !t' 
te bir devlet . veya sıyasa adamı, 
yahud bir kumandan görmez. 
Atatürk, Tür.üye demektir. Onun 
rakibi veya düşmanı olamaz: 
Atatürk' e kastetmek, Türkiye' ye 
kastetmek demektir. Onun için 
böyle bir kast, doğrudan doğruya, 
ulus ve yurd düşmanlığı olarak, 
ulus ve yurd düşmanlarından ge -
lebilir. 

Nitekim öyle olmuştur: Kom -
plo hakkındaki izahlarda Ç erhe11 
Etem adına da rastlıyoruz. Çerk~s 
Etem, kurtuluş harbımn en huh -
ranlı ve sıkışık günlerinde, silahla
rı ve kuvveti ile, türk ordusunun 
içinden karşı orduya geçen adam
dır. Bütün tarihlerde en büyük 
alçak ve hain tipi, işte hu harb 
,kancığı tipidir. 

Firenklerin 13 rakamı gibi, 
türkler için 150 rakamını uğur -
suzlaştıran yurd karalarının en 
serseri ve namussuzu, hiç şüphe -
siz, bir günde bayrak değiştiren 
bu Etem soysuzudur. Ondan, ve 
onun ayak takımından, Türkiye'ye 
karşı hainlikten başka ne bekle -
nebilir? 

Onun için dün okuduğumuz 
(Sonu 4. üncü sayfada) 

kikatının verdiği neticeye göre 
Urla mebusu B. Ali Saib'in de iş
te methaldar olduğu görülerek ma
suniyetinin reli için vekalet nez -
dinde teşebbüsata girişilmiş ve ve
kaletten gelen 18 - 10 - 935 tarihli 
tezkere mumaileyhin masuniyeti -
nin rel edildiğini bildirmesi üzeri
ne Bay Ali Saib hakkında da ilk 
tahkikat icrası taleb olunmuştur. 

Bunun üzerine müstantik B. 
Ali Saib'in ihz.arınr emretmiş ve 
ihzaren daireye celbolunarak sor
gusu yapılan B. Ali Saib hakkın
da tevkil müzekkeresi verilmiştir. 

Hadise iik tahkikat safhasın · 
dadır. ilk tahkikat saf hası mah -
rem olduğu için vaziyet hakkın -
da /azla maliimat veremiyece -
ğim •• ,, 

ltalyanlar ilerliyecekler 
Malta'daki İngiliz filosu İskenderiyeye gönderildi 

Asmara, 19 (A.A.) - Stefani 
ajansı aytarmdan: İtalyan kuv -
vetleri yeni bir ileri harekete ha -
zır bulunuyorlar. Geri hizmetleri 
mükemmel surette hazırlanmıştır. 
Uçaklar, bölgedeki durumu tama
mı tamamına tesbit etmektedir. 
Adua'nın kuzayında İtalyan kuv
vetleri akşama sabaha yeni bir 
hamle göstereceklerdir. 

Roma, 19 ( A.A.) - Eritre' den 
gelen haberler, İtalyanların Ma -
kaile istikametinde pek yakında 
bir ileri yürüyüş yapmağa hazır -
landıklarım doğrulamaktadır. Ön
cü kıtaların muhafazası altında, 
mühendislerle işçiler, hareket üs
lerini hazırlamağa ve yolları ta -
mir etmeğe hararetle çalışmakta -
dırlar. İtalyan uçakları, durmadan 
keşif uçuşları yapıyorlar. 

Bildirildiğine göre, uçmanlar 
İtalyanların yakınında biç bir ha
beş yığınağı görmemişlerdir. 

Ras Guksa, Makalle bölgesin
de kalmış olan askerleriyle sıkı 
bir temasta bulunmak üzere biz -
zat oralara gitmek niyetindedir. 

Londra, 19 (A.A.) - Tecim 
Bakanı B. Runsiman, talyan - ha 
beş anlaşmazlığına dair verdiği 
bir söylevde İtalyan gazetelerinin 
lngiltere hakkında takındığı düş
manca ve tehdid edici tavrın h1ç 

İstatistik Genel 

Direktörlüğü 

ANKARALILARA 

Nüfus sayımı dolayı -
siyle öğleden sonra 

güzel bir sürpriz ha -

zırlamıştır. 

sebebi olmadığını söylemiş, bun -
~ dan sonra İngiliz filosunun hare
ketlerinden bahsederek demiştir 
ki: (Sonu 2. ci sayıfada) 

Dil hakkında 
Etimolojik ve Morfolojik 

il inci Anket 

1 - l~ık 

2 - Paruık 

3 -Sıcak 
4-Awf! 
5- Gi'ik 
6-Sıı 

7-Yer 
· 8 - Toprak - torpak 

9 - Yıldız 
10 - ]'ıl 

1) Yukardaki kelimelerin ilk 
ve asıl kökleri nelerdir? 

il) Bu kelimeler nasıl teşekkül 
etmişlerdir? 

111) Bu kelimeleri teşkil etmek 
için köke ilave olunan ek. 
ler nelerdir ve eklerin ht•.c 
birinin mana ve farkları 
bakımından rolleri ne ol -
muştur? 

iV) Bu araş.tırma neticesinde: 
A - Türk dili kökleri, ~ ... , 
B - Türk dili ekleri, ve, 
C - Türk sözlerinin teşek 

külü hakkında bir ka 
ide çıkarmak mümkü 
müdür? 

Bir halta bastığ.ımız birinci 
anketimiz bitti. Aldığımız cevab
ları gazetemize koyduğumuz gibi 
gene de koymağa devam edece -
ğiz. Banlar bitince, yukardaki 
ikinci anketimize alacağımız ce -
vabları neşre başlıyacağız. 

(Dil anketimi::;e gelen cevab 6. cı 
sayıfamızdll'drr) 

TüRK · SOVYET SPOR TEi\IASLARI 

Dünkü futbol maçında 
berabere kal ık 

Tiirk şehirler urnsı tllkmu .3 - Soı-yet Bfrliği l<lkınıı .1 

1'enis: Noviko/ _ Uelmıed Ka raka~ 6-4. 6-0. 6-0 
Negreveıski - Sedad. 6· ·ı. 6-.1, 6-rl. 

Eskrim: Tiirk tllhmrr: 75. ~o ı·yet takımı: 23 puvurı 

Ötekilerini Negrebetski tutup 
kendi oyununa tahvil ediyordu. 
Kendi oyununa, yani file üzerin
den ktlincesi aşırılmış, tutulmaz 
uzun toplara. : 

Ötey gündenberi şehrimi.zde 
bulunan Sovyetler birliği sporcu
larile sporcularımız, dün öğleden 
sonra, saat 10 da, tenisle başlamak 
üzere, ilk An.kara karşı1aşmalarmı 
yaptılar. 

Tenis: 
Bu maçta gördük ki, kıvrak ve 

· şık oyn~ak başka şeydir, maç 
· ka ıanmak başka şey: Eğer Sedad, 
bir üsta gibi yaptığı incelikler!' 

Tenis maçları ıçın Muhafız 
Gücü kortlar1 hazırlanmıştı ve sa-
atin azad zamanına rastlamamak
ta olmasına rağmen oldukc.a se
yirci vardı. 

İlk maçı Mehmed -Karakaşla 
Novikof yaptılar; Mehmed Kara
kaş 6-4, 6-0, 6-0 kaybetti. İlk set
te oldukça varlık gösteren Kara
kaş, karşısındaki tenisçinin uzun 
l?oyunu hiç hesaba katmaksızın 
yaetığı toplarla adeta onuiı ekme
ğine yağ sürmüş oldu. Çünkü No- · 
vikof onun bütün loplarmı tutul· · 
maz smaş'lara çeviriyordu. 

İkinci maç Sedadla Negrebets
ki arasında idi. Bu maç çok daha 
büyük bir ilgi uyandırdı. Gerçi Se· 
dad 6-4, 6-3, 6-4 yenildi. Fakat 
kaydetmek lazımdır ki oyun tek
niği bakımından Sedad Negre
betskiye üstündü; servisleri, sağ 

. ve sol vuruşları, kupileri. lopları, 

• 

Zafer anıtına çelenle koyma törenı'nden ı1cı görana~ 

kısaca. tenis oyununun bütün tak
tik incelikleri Sedadda vardı. Ve 
bunları kıvrak ve şık bir oyunla 
yapıyordu. Yapıyordu amma -
bunların "tesirli,. olanları azdı. 

idmanlı bir atletin şiddetini kaca
bilseydi, setleriq hepsini alabilir
di. Yalnız şunu söyliyelim ki. Neg
rebetski'nin alçak - uzun · sert 

(Sonu 3. üncü sayrfada) 
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İzmirden gelen tel'in sesi 1 D 1 Ş 
lzmirin elli bin ~oc1ığu '' Atatürk., eni 
bizden ayıı·mak istiyenleri yok edeceğiz" 

diye and içtiler . , . 
lsmir, 19 (A.A.) - Büyük kurtarı · 

cımız Atatürk'e el kaldırmak, onu öl -
dürmek istendiğini haber alan izmirli -
ler bugün Cumuriyet alanında toplana
rak ona kalkan ve kalkacak elleri kır -
mak yoketmek için and içtiler, Büyük 
Şefe bağlılıklarına inanç ve güvençten -
ni bir kere daha Akdeniz krytlarından 

dünyaya haykırdılar. Cumuriyet alanrnr 
dolduran on binlerce izmirli ellerinde 
türk ve parti bayrakları olduğu halde 
sonsuz bir heyecan içinde durmadan 
.. yaşa Atatürk., seni bizden ayırmak is
tiyenleri yokedeceğiz.,, diye bağırıyor -
Jardr. İzmir bugün yerinden oynamrştır. 

Atatürk'ü öldürmek istiyenlerin bulun
duğu haberi bütün izmirlileri bir anda 
Cumuriyet alanında toplanmaya yetiş -
mişti. Bu sabah çıkan gazetelerde hal -

km duygularına coşkunluğuna terceman 
olan yazılar çıkmıştı .. Saat 17 de Cu -
muriyet alanı baştan başa dolmuş bulu-

nuyordu. İzmir barosu adına avukat Ba

ha, avukat Hayati, İzmir basını adına 

Denizli saylavı Haydar Rüştü Okten, 
esnaf ve işçi birlikleri adma Agah, okul
lar adına telebeler söz söylediler. Ata -
ttirk'ü öldürmek istiyenlerin alçakça dü
§ünliş ve hareketlerini derin bir nefret 
ve kinle haykırdılar. Bu dakikalarda tek 
bir kalp gibi açrpan on binlerce i:zmirli 
hep bir ağızdan "biz ölmeden A tatürk,ü 
81düremezler diye bağırıyorlardı. Her 
ll1ll.f halk adına söylenen sözlerden son
ra parti başkanı Yozgat sayJavı Avni 
Dogan kürsüye çıktı ve dedi ki: 

"- Milletin isteklerini miting heye· 
ti ilgili makamlara bildirecektir. Yurd • 

da§lar, bükümetin yetecek tedbirleri a -
lacağrnda şüpheniz olmasm. Müsterih 
olarak evlerinize dönebilirsiniz. Bütün 
tilrk ulusu Atatürk'ün uyanık bir bek • 
çisidir.,, 

SON Df\l<iKR 

Avnı Doğanın söz.terinden sonra on 
binlerce halk hep bir ağı:c:dan onuncu 
yıl marşını söyliyerok ve gösteriler ya· 
parak dağıldılar. 

Bornova halkı da Bornovada biıyuk 
lbir toplantı yaparak melUn suikast ha
reketini telin ettiler. İzmir mitıng he
yeti Atatürk'e, başbakanlığa ve iç işk. 
ri bakanlığına aşağıdaki telgrafı çek

tniştir: 

"Kama.l Atatüıık Cumur başkanı: 

Seni başında tutmayı dünyanın en bü
yük uğuru ve onuru bilen İzmirliler sa
na melun ellerin kalktığını duydular. 
En derin heyecan ile çarpan bir teık yü. 

rek halinde her zaman sağlığını dileyen 

İzmir bu kötü duygunun ıstırabı ile 

ayağa kalktı. Bit ulus güciınü ve bir 
ulus yaşayışını temsil eden aziz varlı
ğının korunması yolunda her varlığını 
feda etmeye hazır olduğıına and içtiler. 
Ulusun bağlılığı yurdun bayındırlığı 

ve tür.klüğe şeref, insanlığa gıiven o
lan sağlığınızla başrmızda çok yıllar 
yaşamanız öz dileğimizdir. 

Başbakanlığa, iç işleri bakanlığına: 

1. - Atatürk'e karşı yapılmak iste
nen alçakça kastı telin için bugün cu. 
muriyet alanında toplanan elli bin kişi 
bir tek yürek gibi çarparak büyük şefe 
bağlılığını ve onun uğrunda sevine se
vine ölmeyi andlaştılar. 

2. - Bu gibi melfınane hareketleri 
en kesin icraat ile ta kökünden sökmek 
üzere bükümetin yetik tedbirler alma
sını isteriz. 

3. - A tatürke uzanacak elleıi kı. 

racak seri, şedit hüküm ve icraatı sa
bırsızlıkla bekliyoruz. 

4. - İzmirlilerin sonsuz saygı ve 
sevgilerle bağlılıklarını ulu A tatiirkü
müze bHdirilmesini dileriz. 

Habeşlerin harb hazır ığı 
Roma, 19 (A.A) - Eritreden gelen 

Uberler, az zamanda Ras Kassa tara • 
fmdan gönderilecek taze kıtalarla kuv 
wtlendirilecek olan Ras Seyum ordu • 
.unun, italyan kuvvetleri tarafından 

llakalle üzerine yapıJacak olan hücu -
ma karşı koy.maya hazır olduğunu bil. 
dinnektedir. 

Karşılaşmanın Amba - Lagui bölge

sinde olması muhtemeldir. 

Raıı Seyumun italyan dostu bazı e -

lemanlarm kendi üzerine yaptıkları taz 

yik altında İtalyanlar tarafına geçmesi 

muhtemel olduğu hakkm<la yaymtılaır 

vardır. 

Ras Se}ıum ku'1'1dlerini tôpluyor 
Adisababa, 19 (A.A) - Habeş hü • 

ktkneti, Ras Guksa ile beraber yalnız 

125 kişinin italyanlar tarafına geçtiği • 
ni .bildirmektedir. İtalyan uçakçılığı, 

sivil halkı bombardıman etmek ve mit • 
ralyöz ateşine tutmak suretiyle tedhiş 
için yeni bir tabiye kabul etmiştir. 

Ras Seyum kuvvetlerini Tigre ilin. 
de toplamağa devam etmektedir. Guk -
sa ordusuna mensup bir çok g.ruplar 
Ras Seyuma iltihak etmektedirler. 

l talytmların aldığı ıilahlllr 
Roma, 19 ( A.A.) - Asmaradan ha

l>er alındığına göre, aon hareket ııra. 

•ında italyanların eline geçen silahların 

adedi on bindir. 

Gene aynı yerden haber alındığına 

cöre, bir italyan keşif uçağı Tsana gö

JU bölgesine kadar varını' ve Gondarm 
berinde uçmuştur. 

Ra.-ı Seyumım kuvvetleri )'tıtıaş 
yaunş azalıyor mu? 

Asmara, 19 (A.A.) - İtalyan şimal 

ordusu nezdindeki Royter muhabirinin 

bilc1irdğine göre, italyan karargahına 

gelen yerli habcş şefleri Ras Seyum 1 
kuvvetin ·n firarlar dolayısiyle azalmak

ta ol h ~unu söylemişlerdir. 

Agalll(; ilbayı general Kassa Scbacht 
ile Barant ilbayı general Tekla Guben, 
Ras Seyumun karargfilımda bulunmak -
tadırlar. 

Habeşliler, patlamamı§ İtalyan bom· 
balarını, kaza korkusiyle ırmaklara at · 
maktadırlar. 

Habeş grupları, kuzay cephesinde 

İtalyan ileri karakollarını yenmişler ve 

bazı esirler almışlardır, Hi1;bir tarafta 
İtalyan ileri hareketi kaydedilmemiştir. 

.Süel duru.m 

Adisababa, 19 (A.A.) - İtalyan şi

mal ordusu taarruza geçmemiş olmakla 

beraber öğrenildiğine göre, Ras Seyum 

yeni hatlarını Makallenin 60 kilometre 

kadar cenubunda tesbit etmigtir ki Ma

kallenin ancak ehemmiyetsiz bazı ha. 
be§ kıtaları tarafından müdafaa t'dile
ceğini göstermektedir. 

Tigrede birçok İtalyan keşif uçak· 

ları faaliyeti görülmüştür. Bu keşifler 

hatta bütün Amhara'yı geçerek ünlü 
Tsana gölü civarına kadar ilerlemiştir. 

Güneyde Ogaden baştan aşağıya bir 
bataklıktır ve bu sebepten dolayı gene

ral Garaziani ordusu aşağr yukarı ha. 
reketsiz bulunmaktadır. Yalnız/bu or
dunun bava tkıtaları biraz faaliyet gos
termektedir. 

İtalya ilerliyecek 
(Başı 1. ci sayı/ada) 

••- Mutat olarak Malta'da du. 
ran filo İskcnderiye'ye nakledil
miştir. Stratejik nokta artık Malta değil 
İskenderiye'dir. Keza Cebelüttank'a da 
ana filodan gemiler gönderilmiştir ve 
bun1ar bugiin de orada Akdeniz önünde 
kontrol vazifesini görmektedirler. Bu 
gemiler mazı.deki ananaya göre vazifel. 
rini yapmakta ve hukuk. doğruluk ve 
tarihın yerinde gösteremiyec.eği hiç bir 
şeyi. yapmamaktadırlar. 

İngiltere hiç bir suretle harb iste -
memc:ktec1ir. İngiltere'nin mevkiini ve 
prestijini ve dünya banşmı, bir barba 
başvurmaksızm, muhafaza için elimiz • 
den geleni yapacağız. Uluslar Fosyete.ııi 
otoritesinin muhafazası için bizimle el
birliği edecek uluslar bulunduk~, on • 
larla beraber yürüyeceğiz, fakat yalnız 

başımıza hareket etmek istemiyoruz. 

Napoh, 19 ( A.A) - Belvederc va
puru (;2 subay, 1300 aske.r, bir batarya 
hava topu. bir müfreze bombacı ve bir 
mikdqr da barb gere!jleri ile Musavva.. 

ya gitmi§tir. 

Bundan başka önemli harb gereçleri 
ile yüklü dört vapur kalkınıŞıtrr. 

Roma, 19 (A.A) - Fransanın Adi
sababa elçisi, İtalya elçisi kont Vinçi 
ile ataşemiliteı albay Kalderiniyi ziya
ret etmiştir. Her ikisinin de sıhhatleri 
iyidir. 

Kont Vinçınin Adisababadan ayrıl -

masına izin \eren İtalya hükfuneti, bu

nunla beraber kendisinin Magalodaki 

tecim ajanını beı.<lemck hususundaki 

niyeti-ıi uygun bulmuştur. 

lNGlLTERE'DE~ 

İngiltere donanmasını 
kuvvetlendirecek 

Loncl.ra, 19 (A.A) - Deyli Telgraf 
gazetesi, lngilterenin Vaşington ve 
Londra deniz anlaiolllaları müddeti bi • 
ter bitmez, yani 1937 yılının başlangı • 
cında, bir kısım kruvazörlerin yerleri • 
ne yenilerini koyan ve kruvazör sayı • 
smı ar.oran prograınunı tatbik mevki. 
ine koyacağını haber veriyor. Filonun 
tiC - 70 kruvazörle yani şimdiki modern 
gemi mikdarının iki misli gemi ile kuv 
vetlendirilmesi düşünülmektedir 

Hab~isıandan gelen haberler in
gili:a :4encilerini tahrik etmiş 
Londra1 19 (A.A.) - İngiliz Gü -

yan'ındaki şeker kamışı ekiminde ~ '1 -

şan zenci işçilerin grevinden bahseden 
Deyli Herald gazetesi, bu işçilerin hoş
nutsuzluğunun Habeşistandan gelen 
herler tizerine arttığını kaydederek di · 
yor ki: 

Perşembe giınü 1.000 zenci ve hint. 
li işi terketmişlcrdir. Durum gergin b:r 
hal almıştır. Grevciler bir çok işyarlatı 
hırpalamışlar ve direktörlerden birinin 
elbisesini çıkararak kendisini işçi elbi -
sesi giyinmeye ve bizzat kamış kesme
ye mt'cbur etmişlerdir. 

B. Rikeı Bağdaı'ıa 
Londra, 19 (A.A.) - Finans adamı 

Riket'in Bağdada gelişi hayret uyan
dırmıştır. Kendisinin daha geçenlerde 
Amerikaya gittiği sanılıyordu. Gazete
cilere yanlış malfunat verip, onları şa.. 
şırtmı' olan da gene kendisidir. Buna 
da sebeb, Kahireden geçerken orada 
çıkan hadiselerdir. Hatırlardadır ki, 
B. Riket, orada iken, iki kişi tevkif o
lunmuş ve !bunlardan biri kendisinden, 
Habcşistanla yaptığı anlaşmanın met
nini koparmak istediğini itiraf eyle
mişti. 

B. Riket'in adamları, Bağdad hava. 
sının ona iyi geldiğini ve yapılmakta 
olan mfü::akereleri yakından taıkib ede
rek burada dinlenmek arzusunda bulun
duğunu söylemektedirler, 

40.000 grevci 
Londra, 19 ( ~ A.) - Gazeteler, gil

ncy Gal iilkesinclc 40.000 İ§çinin grev 
ılan etti;ini biMiriyorlar, 

HABERLE 
Zecri tedbirlerin ikinci kısmı: 

1 -iıalyadan mal alınmıyacak.tır 
2 · İtalyaya hamınadde satılnuyacalitır 

Cenevre, 19 (A.A.) - Uluslar sos
yetesi üyesi devletler konferansı, kati 
surette, italyadan yapılacak ithalatın 

menedilmesine ve iptidai maddeler ü. 
zerine amb:ırgo konmasına karar ver
miştir. 

Konferans aynı zamanda karşılıklı 

yardım teşkilatı hakkındaki metni de 
kaıbul etmiştir. 

Cenevre, 19 (A.A.) - Zecri tedbir
ler komitesi, italyan mamulatı ithala
tının meni hak.ltmda tedbirlerin icra 
mevkiine konacağı tarihi tesbit etmek 
üzere 31 teşrinievelde toplanacaktır. 

B. Titülesko uzun bir söylevde bu
lunarak, uluslar sosyetesi üyesi olduğu 
halde zecri tedbirlere iştirak etmiyen 
devletler aleyhine ceza tedbirleri alın
masını istemiştir. Malfim olduğu üze
re, bu devletler, Avusturya ve Maca
ristandrr. 

B. Litvinof B. Titülesko'nun fikri. 

ne hararetle iştirak etmiştir. Romanya 
delegesinin fikrine göre, bu devletler, 
İtalya aleyhine kollektif surette yapı
lacak hareketten ekonomik alanda isti
fade edeceklerdir. Bundan dolayı, bu 
memleketlerin ihracatının azaltılması 

lazım gelmektedir. 

İsviçre delegesi B. Motta, konfe
ransın, alacağı kararlarda, katiyen dar. 
grnlık ve yahut intikam hissi ile hare
ket etmemesi icab ettiğini söylemiştir. 

İspanya delegesi B. Madariaga ise, 
hukuk bakımından Avusturya ve Maca
ristanın aldıkları durumun adab ve ka
ideye muvafrk bulunduğunu bildirmiş 

ve -,apılan bu ilk tecrübede fozla sert 
bit durum almmasmın doğru olmadığı. 
nı ileri sürmüştür. 

Nihayet B. Titülesko tarafından tek
lif olunan metin bazı hafiflettirici de
ğişik1 iklerle kabul olunmuştur. 

18 inci komite hala toplantıda 'bu
lunduğundan, alman neticeler hakkın. 

da konferans ancak gece celsesinde kati 
kararını verecektir. 

İtalyan resmi 
bildiriği 

Roma, 19 (A.A.) - Resmi olarak 
bildiriliyor: 

18 teşrinievel tarihinde ingiliz bü • 
yük elçisi italyan hükümeti başkanının 
yanma gitmiş ve İngilterenin, bugün -
kil italyan - habeş anlaşmazlığı hak -
kında, uluslar sosyetesinin sadık bir 
üyesi sıfatiyle kendisine terettüp eden 
kollektif mecburiyetlerden ve yahut 
uluslar sosyetesi tarafından, statü ah -
kamına tevfikan kabul veya tavsiye edi. 
lecek şeylerden fazla hiç bir harekette 
bulunmak niyeti mevcut olmadığı hak
kındaki teminatını tekrar etmiştir. 

Eric Druımnond, aynı zamanda, in.. 
giliz hükümetinin bu işteki durumu -
nun hiç bir suretle özel menfaatler se
bebiyle vaki olmadığını da anlatmıştır. 
Bu yoldaki bütün ifadeler, hiç bir esa. 
sa dayananarnakta ancak iyi haberdar 
olmryan yahut karışıklıklar çıkarmak 

istiyen kimseler tarafından yapılmış bu 
lurunaktadır. 

Fransanın cevabı Londrada 
iyi karşılandı 

Londra, 19 (A.A) - Royter diyor 
ki: 

« İtalya ta.rafından bir tecavüz ya -
pıldığı takdirde Fransanın Akdcnizde 
1ngiltereye yardım edeceği hakkındaki 
fransız mü~bet cevabı Londrada büyük 
bir memnuniyet doğurmuştur. 

B. Lavalin, bir (evet) dem1:k için bir 
kaç bin kelime kullanmış olrn:ısrna rağ
men., cevap sarih surette mfü:ccttir. 

Londrada bugUn mevcut ok.n fikir 
şudur ki bu ccv:.ılıla bir fornhl:::nanın 

en birinci §artı vücı:d:ı getiril:n::!<tc bu
lunm;ıktadu. Fr~n ız cevabı sıy.::ıal ve 
hukuki olmak ~zt:'rc iki kı:;.mdrr. 

Roma, 19 (A.A) - Do'~"a.1 ~· yic:
hıra görl', hiiki"met vn] mdrı k;:ırJÜ an
lar iizeı·ine inh:sar ':orcaL ve ecri 

tedbirlere rey veren memleketlere ih. 
racat için hiç fbir müsaade vermiyecelt· 
tir. 

l tcılyan - habeş konuşmaları 
Londra, 19 (A.A.) - Romadan ge

len bir habere göre habeş imparatoru 
ile Musolini arasındaki pazarlıklar, her 
suretle umud verici bir şekil almı~tır. 

Fransız basını bugün umutludur. 

lngiliz - italyan anlaşma.~ma 
doğru çalışm<ılar 

Roma, 19 (A.A.) - Havas ajansın· 
m diplomatik aytan bildiriyor: B. Mu_ 
solini, ile Sir Erik Drumond, arasındaki 
konuşmanın, İtalyan - İngiliz havasını 

kaplıyan bulutlan sıyırmak hedefini 
güttüğü haber veriliyor. 

İtalyan gazeteleri, ingiliz donanma
sının Akdeniz'de toplanmış bulunmasın· 
dan, İngiltere'nin süel tedbirler al -ık 
ve hiç değilse İtalya kıyılarınr abloka et
mek gibi bir niyet beslediği zannı hasd 
olduğunu yazıyorlardı. Sir Drumond, 
gerek bu hususta ve gerek Süveyş ka. 
nalının kapanacağına dair olan dediko· 
dular hakkında B. Musolini'ye inanca 
vermek imkanını bulınuştur. Öte yandan 
İngiltere'nin hiç bir zaman münferid 
bir harekette bulunmaya niyet etmediği. 
ni de bildirmiştir. 

B. Musolini, İngiliz büyük elçisine 
karşılık olarak, italyan sryasasırun ne 
doğrudan doğruya, ne de dolayısiyle 1n .. 
giltereyi tehdid etmediğini ve İtalyanın 
harbm çevresini genişletebilecek her -
hangi bir barektten dalına çekinmek is
tediğini söylemiştir. 

Denildiğine göre, B. Musolini ile Sir 
Erik Drumond, bundan baska ingiliz 
anayurd donanmasiyle Trablusdaki ital· 
yan kuvvetlerinden birer kısmının geri 
dönmesini de görüşmüşlerdir. 

Bununla beraber bu husustaki karar, 
fransız hükümeti ile yeni müza!<erelenfo 
bulunulduktan sonra alınacaktır. 

Resıniğ italyan çevenleri Musolini 
ve Erik Drumondun bu görüşmelerinin 
sonucundan hoşnud olduklarını söylü· 
yorlar 

Görüşmelerin devamı, yakın bir ge· 
lecekte harb olacağını uman İtalya hal· 
kı üzerinde yatıştırıcr bir tesir yapma .. 
dığr halde, dolaşan korkunç yayınttlarıa 
hadiseler tarafından filen yalanlandığı 
görülmektedir ki, bu da son zamanlarda 
bütün İtalya'da haıkim olan kaygulan 
yatıştırmaktadır. 

iki İngiliz kruvazörii geri 
çekiliyor 

Londra, 19 (A.A.) - Havas ajansı 
aytarından: Resmi çevenlerden bildi· 
rildiğine göre, İngiltere hükü.meti, Cc .. 
belüttarıkdaki harb kruvazörlerinden L 
ki tanesini yakında geriye çağırmak ni· 
yetindedir. 

Buna, Fransanın Akdenı:c:de İngilte· 
reye yardım edeceğine dair olan cevabı 
alındıktan sonra karar verilmiştir. 

KOMANY A 'DA: 

Romanya - Rusya 
demiryolu açıldı 

Bükreş, 19 (A.A) - 1918 denberi ilk 

defa olarak tren. genel harb sonunda 
tahrib edilmiş ve şimdi yeniden yapıL 
mış olan köprü üzerinden Tigina - Ti· 
ra.pol arasında Sovyetlcr Birliği - Ro 
manya sınırını geçmiştir. Bıı rnUnase • 
betle iki tar.aftaki tren istasyonları do.. 
nanmrş ve iki memleketin barı§ı sağh· 

yan dostluk miinacebetlcrinc dair •ÖY • 

lc'ırler vcrilmi~tir. 

lngWz genel lwrnwy başlmm 
d-.;jJi~İJor 

Loııdra, 19 (A.A.) - Doğu bölge~ 

sinJcl.i ordur.ı:n baş komutanı general 

Sir Cydl D(verell, ge1ccek nisar. baş· 

lan,..·cmcl::.n yürür-olm:ık iizere Sir Mon. 

eon :..ı·! j.fo:inı:;bcrd'in ycdnc genel kur<

ı-1ay b'. ':·ır.l:ğına atanm:~tır, 
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e or ma 
(Başı ı. ci sayıfada) 

topları maçın sonucu üzerinde 
başlı başına tesir etmiştir. 

Dünkü futbol_!!laç_ııu Sovyet-

Önce enternasyonal ve sonra 
türk erkinlik marşları ayakta din
lenildikten sonra söylevler veril
di, bayraklar armağan edildi, pa
ra atılıp kaleler seçildi ve oyuna 
3. ı S de B. Sup hinin hakeıııJi2 i ile 
ba~andı. 

~ 

1 

'\1 uhafız gucu kortlarında yapılan tenis maçlarından bir enstantene 

ter birliği takımı ile türk şehirler 
. arası takımı yaptı. Yeni stad he

nüz hazır olmadığı için Ankara 
gücü stadı temizletilip düzeltil
miş, tribünleri genişletilmişti. 

Ancak, böyle büyük bir maçı sey
retmeğe koşacakların pek çok o
lacağım tasarhyan ankarahlar -
maça 2,30 da başlanılacağı bilin
diği 'halde - saat 12 den itibaren 
stadı dolrlıınnağa başlamışlardı. 

Maçtan çok 

Stmı~:ı görüniişü 
Maçın başlama saati yaklaştı

ğı halde otomobil ve otobüsler 
hala stada seyirci taşıyor ve ya· 
yalar da akın akın geliyordu. İki 
buçuğa doğru biitün tribünler hın
cahınç dolmuş, alanın dört yanı 
sık bir kalabalıkla çevrilmişti. Şe-

. ref tribününde Cumuriyet halk 
partisi genel sekreteri B. Receb 
Peker, Sovyetler büyük elçisi B. 
Karahan, tüze, sü, tarım gümrük 
ve tekitler bakanları, birçok say· 
lavlar, birçok komutanlar, türk 
ve sovyet spor örgütleri ileri ge
lenleri göriinüyordu. 

1'uhmılur olmulcı 
Saat tam üçtü; gözlerini ta

kımların görüneceği yollara dik
miş olanların sabırsız bakısları a
rasında, sagclan sovyetli futbolcu
lar, ve soldan türk futbolcuları, sü
rr- i alkışlar arasında, alana çık
tJlar. 

ilk yarı oyun 

Sovyetli futbolcuların golki
k'i ile başlayan hücfun hemen ke
sildi ve sol açığımıza giden top 
uzunca bir vuruşla avt oldu. llk 
yirmi dakikada inisyatif hep ta -
kımımızdadır. Akıncılarımız, bir 
arada oynamamış olmakla bera
ber oldukça anlaşılıyorlar. Niya
zi, Hakkı, V ehap arasında derin 

heyecanlı bit an 

paslar yapılıyor. Oyuncularımız 
sıksık şüt çekiyorlar. Fakat Sovyet 
kalecisi çok atıl~an ve usta bir o
yuncu; kuvvetsiz şutları kolayca 
tutuyor. Misafirlerimiz kalemize 
ilk şutlarım on altıncı dakikada 
çekiyorlar; kalecimiz tutuyor. Fa
kat tam yirminci dakikada sağdan 
gelişen bir akında sağ içe gelen 
uzun bir pas bir baş vuruşu ile gol 
oluyor. Birkaç dakika sonra Sov
yet kalesi önünde bir hendbol ya
pılıyor; - penaltı: Hakkı topu ka
lecinin eline atıyor ve durum de
ğişmiyor. Akın üzerine akın ya
pıyoruz. Gene sovyet kalesi önün
de bir favl oluyor. Bu sefer ceza 
vuruşunu Vehap çekiyor; kaleci 
topa yetişiyor, fakat tekrar Veha
bm ayağına gelen top, tutulmaz 
bir vuruşla kaleye giriyor; bera
beriz. 

Td:ıınımır: maçtan önce ulusal mar.şlart ılın/erken 

Artık maç 41 inci dakikaya ka
dar iki taf'afta da görünür bir üs
tünlük yok. O dakikada demarke 
olan Sov.;ret sol açığı kalemizin 
önüne kadar inerek topu ikinci de
fa ağlara takıyor. Şimdi bütün i
nisyatif misafirlerimizdedir. Sıkı
şıyoruz ve 44 üncü dakikada Sov
yet sol içi bir baş vuruşu ile üçün
cü golü de yapıyor. Tam yarı o
yunun biteceği sırada sağ açıktan 
sola doğru gelen uzun bir pası 
Muzaffer sıkı bir şutla gole çevi
riyor ve hakem de yarı oyunun 
bittiğini bildiren düdüğü çalıyor. 

ikinci yarı oyun 
İkinci yarı oyunun genel vasfı 

bizde durgunluk, yardımcı hattın
da göze batacak kadar açık bir ha
reket.sizlik ve buna karşı misafir
lerimizde, pek tabii olarak, iyice 
görülen bir üstünlüktür. Zaman 
zaman biz de hücuma geçiyoruz. 
Fakat tesirsiziz. Bu durum böyle 
4.55 e kadar sürüp gidiyor. O da
kikada, kale çizgisi içinde bir a
kıncımız sertçe itilip düşürüldüğü 
için bir penaltı veriliyor. Bu suret
Je üçüncü ve beraberlik golümüz 
de oluyor. Biraz sonra iki takım 
biribirini yenememiş olarak, al
kışlar arasında, alandan çıkıyor
lar. 

Oyunları ve oyunumu~ 
Kısaca söylemek tazım gelirse 

denilebilir ki geçen yıllara nis
betle türk ve sovyet futbolu daha 
ilerlemiş, daha teknikleşmiştir. 

Dün karşılaşan iki takıma ge
lince, süphesiz, sovyet takımı, bi
ribirini daha iyi tanıyan daha iyi 
anlaşan bir takımdı. Türk şehir
ler arası takımı ise, birçoğu ilk 
defa yanyana gelen futbolcuları 
bir araya topladığı için, futbolun 
en lüzumlu tarafı olan birgc ha
reketi ancak vakit vakit realize e
debilen bir takım manzarası gös
teriyor ve tabii olarak tesiri de, o
yuncularının tek başlarına yaptık
ları hücumlarda belirebiliyordu. 

Türk şehirler arası takımı ne
den böyle kurulmuştu. Biribiri i
le daha iyi anlaşabilen futbolcu
lar neden bu takıma konulmamış
·tı? Bu suallere, sanırız ki futbol 
federasyonunun verecek tek ceva
bı "takımın şehirler arası takımı 
olduğu., dur. Yoksa, hepimiz iyi
ce biliyoruz ki İstanbulda ve An-
karada iki kamp kurulmuştu ve 
dünkü maça, Ankara kampında 

bulunmuş olanlar zayıf sayılıyor 
idiyse, İstanbul kampında bulun
muş olanların çıkarılması çok da
ha iyi bir netice verirdi. 
~·~'.>~~~o~uoa. 

1 
Bu .~kşamki ll 
gureşl~r !f 

i Bugün sovyet - turk ulusal gü- O 
~ reş takımları maç lan saat 21 de Hal- 'İ 
~ kevi salonundadır. Öğrendiğimize i 
~ göre, bugün sayım bittikten sonra ! 
r satılmağa başlanılacak biletler için r 
• 150, 100 ve 50 kuruı fiat konulmuş _ l 
j tur. 
~oı:soıtı>ıVGOD:Ollıa JZ()CO~ , 

~ 

iki tarafın ırııptanları, yargı~ 

B. Suphi ile beral;Q 

Yarınki ikinci maçta bu yan
hşhğm tekrarlanmıyacağmı uma
lrm. 

Eskrim: 
Bu akşam Gazi enstitüsü jim-

Sı_>or kafilesi şerefine bir süpe ver
dı. Sovyet büyük elçisi B. Kara
han ve elçilik işyarları, c. H. P. 
g )• önkurul üyeleri, türk spor 
te:,r~l~~ı ile .An~ara c;por kulüp
lerı mumessıHerı de çağnlılar a
rasında idiler. 

Sovyet BiJyiJk ElçisJ B. Karahan ve C.H.P. Genel Sekreteri B. Peker dünkü tna{tlJ 

nastik salonunda Sovyct eskrim 
takımı ile ilk maç yapılmıştır . 

Saat 21.30 da resmi geçid ya
pılarak önde Sovyet erkek ve kadın 
eskrimcileri, onları müteakib bi
zim erkek ve kadın eskrimciler 
halkı ve biribirlerini selamlamış
lardır. Her iki takım kaptanı kısa 
birer söylevden sonra biribirleri
ne birer bayrak ve büket vermiş-

Bu gece yapılacak 

güreşler 
Bugün genel nüfus sayımına rastla

dığından gündüz aovyet aporcularile 
herhangi bir spor teması yapılmıya

ccıktır. Yalnız, gece halkevinde güre~ 
maçları vardır. Bu maçlara ulusal güreı 
takımımız girecektir. Kimlerin güre· 
şeceği kon.u.klarunızın çıkaracai!• q. 

Maçları ilgi ile seyredenler 

lerdir. Muhafız Gücü mızıkası ta
rafından Sovyet ve erkinlik marşı 
çalınarak bursah iki gencin işti
rakiyle kılıç ve kalkan oyunları 

gösterilmiştir. 

Bundan sonra türk ve sovyet 
takımları kılıc müsabakası ya
pılmıştır. Neticede türk takımı 

büyük bir farkla birinciliği almış
tır. Kılıçla yapılan 16 mübareze
den türk takımı 14 dünü kazanmış 
yalnız ikisini kaybetmiştir. 23 tu
şa mukabil 75 tuş vermişlerdir. 

Bayanlar arasında yapılan mü
barezede sovyetler 11 tuşa karşı 19 
tuş vererek birinci gelmişlerdir. 

Şehir lokantasındaki supe 
C. H. P. Genel Sekreteri, Kü

tahya sa.ylavı B. Peker dün akşam 
23 c1f" Sehir lokantasında sovyet 

kıma göre belli olacaktır. Takım şu 

güreşçilerden mürekkebdir: 
Filiz • Kenan, Küçük Hüseyin; en 

hafif. Yaşar, Abbas; hafif - Saim, Sa
dık; yarı orta - Yusuf Aslan, Şaban; 

orta • Ahmed, Nuri; yarı ağır - Adnan. 
Mustafa; agır • Mebmed. 

1stanbulda birinci maçta çok iyı gu· 
reşen Ankaralı Necmi bir revanş yap· 
mak üzere -imdiden lzmirc gitroıştır. 
İstanbul maçlarını gören uzman aclta. 

daşların anlattıklarına göre bu maçta 
Necminin yenilmiş sayılmasını icab et
tirecek kuvvetli deliller yoktu. Hatta 
yakından ilgili olanlar Necminin üstün 
güreştiğini söylemektedirler. Aynı şey· 
ler Kenan ve Abba::. için de ortaya a
tılmaktadır. 

Şimdiye kadar yapılan güreşlere gö. 
re takımımızın 5-2, olmazsa 4-3 kazaıı· 

ması umudu çoktur. Sovyet gureşçileri 
arasında en kuvvetli ve teknik olanr ha. 
fif siklette B. Sokolofdur. F::rkat bunu 
söylemekle diğerlerinin degerıni e 

Oyun başlamadan nel ki törende Sovyet takımı 
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D .. nkü at yarışları 
Dün ııonbahar at ya.r~larımn üÇıiln

cıılıiııtiıi yapıldı. Yar~ yeri rus futbolcula
l'İi'le yapıla11 maç dolayısiyle oldukça 
~a idi. Koşulara saat üçte ba§:landı. 

Neticeleri yaz:ıyor-uz: 
Birinci koşu: Oç yaşındaki yerli ve 

araıl:ı taylara mahsustu. Mesafesi 1200 

metre idi. Koşuyu Bay Kazımın Güler 

ismindeki tayı kazandı. 
İkinci koşu: Dört yüz liradan fazla 

ikramiye kazanmamış ankan ingiliz at 
ve kısraklaıra mahsustu. Mesafes.i 1600 

metre idi. Çok kuv'l.'etli bir mücadele -

den sonra Bayan Bins'in Barç ismin -
deki atı birinci, Bay Atıfm Kaz:badal

yası ikinci oldu. 

Uç üncü koşu: Dört ve daha yukarı 
yaı,taki yarırnkan ingiliz at ve kısrak -

lara mahsus handikaptı. Mesafesi 2600 

metre .idı. İki hafta üst üste birinci ge
len Selten taşıdıgı fazla kilo yüzünden 

koşuyu ka}'betti. Bay Fahrinin Boz -
~rtu birinci Rüstemin Nonası ikinci 

oldu. 

Dördüncü koşu; Dört ve daha .. yu -

karı yaştaki arıkan ingiliz at ve kıs -

tııaklara mahsustu, me!:-afesi 2200 metre 

idi. Koşuyu Prens Halimin Şurbara is.. 

mindeki kısrağı çok kolay kazandı. B. 

A.kifin Bekarı ikinci oldu. 

Beşinci koşu: Döre ve daha yukarı 

yaşta yerli 'le araıb at ve kzsraklara 

mahsustu, mesafesi 1600 metre idi. Se

kiz at arasında yapılan bu koşuda Bay 

Ahrw:din Ünlüsü birinci, Bay· Abdulla

hm Mesudu ikinci oldu. Bütün koşu -

lacda birge bahs çok iyi para verdi. 

Bilha!'sa üçüncü koşuda Bozkurta oy

nayanla.t bir liralarına mukabil on iki 

Jira aldılar. 

Adanada cumuriyet bay
ramı hazırlıkları 

Adana, 19 (A.A.) - Cumuri
yet bayramının bu yıl da çok par
lak bir Sl''"ette kutlanması için 
önemli toplantılar yapılmakta ve 
zengin bir program hazırlanmak
tadır. O gün şehrin türlü yerle
rnide halk kürsüleri kurulacak ve 
hatipler cumuriyet ve yapılan iş
ler üzerinde söylevler verecekler
dir. Şehirde taklar yapılmaktadır. 

Her noksanı tamamlanan A
tatürk heykeli 30 ilkteşrin ça_rşam
ba günü törenle açılacaktır. 

.KAM l lTA l KOJ\11SYONLARJ 

ÇAG-RILAR 
Divanı Muhasebat Komisyonu 21 -

akteşrin - 1935 pazartesi günü saat 

onda toplanacaktır . 

kadar olsun sarsı.lmıs saymamak la
zımdır. Muhakkak olan bir şey varsa 

bugüne kadar Sovyet güreş takımı, aya

ırında değil, lbelki ona yaklaşacak kuv

vette bile bir güreş takmu memleketi. 
mize gelmemiştir. Sovyet güreş takı

mında enerji, teknik, kuvvet gibi, ilk 
planda gelen sporculuk meziyetlerini 
·kafi derecede göreceğiz. Herhalde gü· 
reşler çok heyecanlı ve zevkli olacak

tır. 

Kendisiyle görüştüğümüz güreş fe. 

derasyonunun değerli başkam B. Ah

med retkeri maçlar için bize şunları 

sciyJedi: 

"- Takımımız çok iyi hazırlanmış
tır. Teknik, nefes dereceleri yerinde
dir. Gençlerimiz Üzerlerine aldıkları 

zorlu ve ağır ulusal ödevin büyüklüğü. 
nü kavramışlardır. Kendilerine güveni
miz çoktur.,, 

Yarının programı 

Yarın saat 15 de sovyctli konukları

mız Ankara gücü alanında şehirler kar

ma ta.kımı ile ikinci futbol macını ya. 

pacaklardır. Öğleden sonra ilba) \ e şar. 

bay B. Tandoğan Sovyet s. ,n-cularını 

saat 1? .30 da Şehir lokantasında bir ça
ya çağırmıştır. Gece Gazi enstitüsün

de ikinci e~krim teması yapılacaktır. 

1 Yabancı gazetelerde okuduklarımız.! 
\. ------

İtalyan -hahe~ sava~ı - Yunanistanda kırallık 
Bir yandan habeş - italyan harbı devam ederken, öte yandan dost komşu Yunanistan'aa re

jim değişikliği oluyor. Dünyanın biribirinclen uzak iki yerinde olan bu iki hadise cihan kamoyu
nu hemen hemen aynı derecede ilgilendirmektedir. Bu iki mevzu etrafında iki büyük İngiliz ga
zetesi - Deyli T elgral ve T aym is - in birer yazısını alıyoruz: 

Süel bir müta aa 
İtalyanlar neden yavaş 

ilerliyorlar? 
Deyli Telegraf gazetesinin süel ya

;-:arr general Temperley 12 İlkte<ırin 935 
tarihii sayıda şunları yazıyor: 

Ha":ıeşistanda bulunan harb aytarla. 
rından gelen haberler, İtalyanların ora
da ne kadar büyüık güçlüklerle karsı 

karşıya bulunduklarını anlatmaktadır. 

Orada savaşı iyice takih etmek is
tiyenler, bu haberJeri çok dikkatli o. 

kumalıdrrlar. • 
İtalyan mühendislerinin altı tümen

lik bir kuvveti ateş boyunda besleye
ıbilme k için yol yapmakta gösterdikleri 
mebareti ve orada yapılan menzil teski. 
)atını insan, ancaık takdirle karşılıvabi

lir. 
Romad.,·1 verilen bildiriğlerin satır 

aralarım inceliyerek okuyan bir kims . 
bu güçliiklere italyanların nasıl gögus 
gerdiklerini anlar. 

Bir aytar, sekiz millik bir yolu pi
rümek için yedi saat yol yürümek icab 
ettiğini, iklim sartları pek çetin olcJu. 
ğu için heniız Adovaya hiç bir arabanın 
varmadığını bildiriyordu. 

Bugüne kadar İtalyanlar ancak 18 

mil ilerliyeılıilmişlerdir; halbuki Adis
ababa ise 400 mil uzaktadır. 

Bunun için hemen hızlı hareketler 
ve ilerlemeler bekleyemeyiz. Herhalde 
bütün i1erlemeler gayet ağır ve yavaş 

olacaktır. 

Bu, harekete geçmiş olan kıtalarm 

kabahati değildir. İçinde hareket edi
len memleketin şartları bunu böyle 
yapmaktadır. 

Kuzay ateş boyuna gelince bundan 
iyi anlaşılır. kesin haberler gelmemek

tedir. 
Her ne kadar bir takım ilerleme ya.. 

yıntıları duyuluyorsa da italyan bildi
rileri bunu tekid etmemektedir. 

Herhalde general Grazyaninin, bir de
fa makinalaşmış ordusu harekete geçe. 
cek olursa büyük bir hrzla yürüyecek

tir: buna kanaatim vardır. 
İtalyanlar, ilk zayiat listelerini ne~

rtetiler. Ölen, yaralanan ve kaybolan. 
tarın topu bu listede 133 kisi olarak 

gösteriliyor. 
Bu mikdar pek az görünür. La.kin 

Romada basın ve propaganda bakam, 
henüz ciddiğ harblara başlanmamış ol
duğunu sövlemistir ki bunun doğru 

olduğuna İn'\Il.ID.-lı: isterim. 
Silahh ~ '1,;ında bir eşitlik olmadı

ğı için hab erın zayiatı daha ağır ol.. 

muştur sanırım. 

Birinci ordunun Adigrat'tan on mil 
ilerlemesinden başka geçen cumartesin
den beri durumda hiç bir değişme ol-
olmuş değildir. 

Hahe~istandan yalan 
haberler . 

Habeş hükümeti sansor 
koymayı düşünüyor 

Adisababadan 12 ilkteşrin 1935 ta

rihli Deyli Telegraf gazetesine bildi. 

riliyor: 
Habeşistanm davasını Cenevre'de 

izah etmiş olan Paris elçisi general 

Havaryat, imparatora bir telgraf çeke

rek kendisinin 100 bin kişilik ordusuna 

kumanda etmek üzere dönmesine izin 

istemistir. Havaryat gelip Adovayı ge

ri almak istemektedir. 

İmparator. bu dileği kaı'bul etmiş 

ve Havaryat'ın yerine madenler ha.kam 

Baltingeta Voldemariam'ı tayin etmiŞ
tir. 

General Havaryat, Habeşistanda en 
muktedir bir kumandan olmakla meş

hurdur. General Havaryat. Senpetres
burg, harb akademisinden çıkmıştır. 

Buradaki bir takım aytarlar tarafın. 
dan o kadar inanrlmıyacak, yalan bamr 

ler uçurulmaktadrr ki hükumet bunla
rı sansör koymakla tehdid etmiştir. 

Verilen bu haberlerden bir kısmı ta
mamiyle hayalden uydurmadır. 

Habeşistanın ancak i'ki, yahut üç cS

ki tertib telgraf hattı vardır. Bunclan 
dolayı merkeze savaş boyundan hemen 
hemen pek az haber gelmektedir. 

Adova ile muhabere büsbi.itiin ke
silmiş olduğu için buradan merkeze 
hiç bir sey gelmiyor. 

Onun için burada Aksum şehrinin 
clüşi.ıp dii~mediği de bilinmemektedir. 

Kuzay savaş boyunda şiddetli harb
lar oldugu hakkında buraya gelen ha. 
berlere masal dıye bakılmaktadır. 

Bugün verilen biricik resmiğ haber, 
Assua'da bir İtalyan uçağının düşiirül
diığüdiır. 

ı ani~ nda 
! ı·al!ık 

11 ilkte-şnn 1935 taı·ihli T.aymıs ga. 
zetesimlen: 

Yunani,,tan ordu, hava ve <lenız şcf
lerı kırallı~ın hemL'11 kurulmasını ve 
bu hu!:usta parlamentonun karar ver
mesıni istediler. 1916 yıiında Venize. 
!osun kıral Kostantin aleyhine Yuna-
nistanı mfütefikler tarafına çektiği 

gundcnberi yunan kaınoyunun ikiye 
ayrılmasına sebeb olan çekişmenin son 
durumu budur. 

Diın, birısinin basında Başıba. an 

Çaldarisin bulunduğu kanuncu kıralcı

larla başlarında general KondiJisin bu. 

lunduğu biran evel işe girişmek fikrin

de olan kıralcılar arasındaki ihtilaf bir 

sonuca ermiştir. 

Atina süel garnizonu efleri Çalda

rise toplanacak olan parlamentonun 

kırallrğm geri getırilmesine karar ver. 

mesi lazımgeldiğini söylemişler, bunun 

üzerine kabine çekilmiştir. 

Pıetıisitten ön« kıralhğın geri geti: 

rilmesi önergesi karşısında Çaldaris 

için soğuk kanhhkla çekilmekten baş

ka ısıkar yol yoktur. 

Herhalde yurddaşlarından birçoğu, 

cumuriyctçilerin çıkardıkları isyandan 

sonra hemen yapılacak bir pJebisitte 

bal•kın kanaatle değil de öfke ile kıral.. 

lıktaıı yana rey verecekleri hakkındaki 

Çaldarisin fikrine iştirak etmişlerdir. 

Demiri tavında döğmek taratıısı o

lan bir takını kıralcılar da bu sebeblc 

Çaldarise giıcenmi§ler, ve geçen hazi

randa kıralcı olan sil bakanı general 

Kondilis ile elıbirliği ederek Yunanista. 

nın sürekli bir hiikürnete ihtiyacı ol

duğunu, cumuriyet rejiminin memle

kette yerleşemediğini ileri sürmüşler 

ve davalarını yürütmek istemişlerdir. 

General Kondilis. bir müddettenbe. 

ri başbakanı, bitarafhktan ayrılıp kıral

hğı bir an evci getirrneğe eğiJtmek is

tiyordu. 

Generalin bu ısrarları para etmeyin. 

ce arkadaşları bu işi ileriye götürmiış

ler ve bugün Çaldaris çekilmiştir. 

General KondiJis başbakan olmuş

tur ve parlamento, kıralhğın geri geJ. 

mesine karar verecektir. 

Plebisit, gen(' yapılacaksa da bugün

kü şartlar, onun gerçek önemini, artık, 

ortadan kaldırmış olacaktır. 

Sonra yapılan hü:kümet darbesine 

karşı herhangi bir hareket olduğuna 

dair hiç bir haber gelmemiştir. 

Memlekette örfi idare ilan edilmesi 

ve general Kondilisi" kendisine muha

lif olanlara çok çe.Jfl davrandığı bilin. 
mesi, herhalde, herhangi bir gösteriye 
meydan bırakmamış, böylece kısa ve 
kestirme yoldan kırallığa dönülmüş o
lacaktır. Fakat ileri giden kıralcdarın 
dileğiyle yapılan bu hareket karşısın

da cumuriyetçiler, Plebisit'te fazla rey 

sağlıyabilirlerse o zaman durum gtiç. 

leşeceıktir. 

1920 yılında Venizelosun yaptığt 

tecrubeden de anlaşılmıştır, ki Atina, 

köylünün neler düşündüğünü çok defa, 

bilememektedir. Bugünlerde Atinada 

olup biten şeylerin büyük lbir manası 

olması gerektir. 

Vunanlrlar memleketlerine durluk 

getirmek için yaptıkları bu hareketin 

son olmasını istiyorlar. Fakat bu şart

lar içinde Yunanistana kırallık getiril. 

mesinin istenilen bu durluğu getirece

ği şüpheli gibidir. 

Ven ize !islerle kıralcılar arasındaki 

yirmi yıllıık çekişmeyi dışardan seyret. 

miş olan yabancı gözmenler, bu kıral

dan fazla kıralcı olan komutanların ka.. 

rariyle kıral Yorgi'nin A tinaya dönü

şünü hayretle karsılamaktadırlar. 

Uluslar sosyetesi sıhhi 
komitesinde tezlerimiz 

Cenevre. 19 (A.A.) - Uluslar sos· 
yetesı sıhhiğ komitesi toplantılarına baş
lamıştır. Komite önce firengi tedavisi 
hakkında türlü memleketlerde yaprlan 

tekikatm sonuçlarını görüşmüştür. Ko

mite görüşmelerine giren sıhhat bakan

lığı yönetkeri B. Hüsamettin memleke

timizde bu hastalığın tedavisi ve tatbik 

edilen usulleri ve savaş sistemlerini ko

miteye uzun boylu bildirmiştir. Bun · 

dan sonra komiteye B. Hüsamettin köy

lerde tegaddiye ait tatbik edilen us ıl -
]eri anlatmıştır. 

Sıtma savaşına gelinee B. Hüsamed

din Türkiyenin türlü yerlerinde bulu -

nan sıtma nakili sivrisineklerin cins -

leri ve bu cinslerin sıtma ile olan ilgi
si hakkında yapılan tetkikatın sonuç -
tarını bildirmiştir. 

B Hüsameddinin bu diyevi aıhhi ko 

mite tarafından pek büyük ilgi ile din.. 
lenmiştir 

Giindelik 

HEP ONLAR! 
(B~ı J. ci saylfada) 

bu haberi iğrenç olduğu kadar ta
biiğ de buluyoruz. T abiiğ buldu • 
ğumuz ikinci bir fey de, teıebbü
ıün daha ilk adımda meydar.a 
çıkmış olmasıdır. Çünkü bütün 
memlek~ aklı ile, hissi ile, sinir -
leri ile, şuurunun bütün kuvvetleri 
ile Atatürk üstüne titremektedir. 
Hiç bir kast, Atatürk'ün yolu üs -
tünde ilerliyemez. Bu halk onu 
ayak izinden, nefesten, bakıştan, 
kımıldayıştan, bir noktada mutlak 
sezer. Atatürk'e kastetmek, inti -
hara karar vermek demektir. 

Her komplo, ancak, kurtarıcı -
nın etraf mda kurtulmuş olanların 
saflarının daha pekişmesine, şu -
urların daha uyanık durmasına, 
zeka ve hislerin daha İyi islemesi
ne sebeb olur. Atatürk ve Türki -
ye, ikisi de. böyle h;r tecriibeden 
daha kuvvetli olarak çıkarlar. 

Cumuriyetin 12 inci yıldönümü 
geliyor: Türkiye ve onu sevenler 
için ne sevinçli bayram, onun düş
manları için ne acı yas: serserile -
rin ruhları içi!'lde. fesad. hmç, kin 
ve öç, yılanların hepsi birden, ~a
rı zehirlerini kusarak, kıvranıyor; 
beyinleri irin bağlıvor. Ne yapsa . 
far, nasıl yapsalar? 

Hiç birşey yapamazlar. Sakar
ya ve Dumlupınar Türkiyesi, ken
di yarabcısı ile, talii her gün da -
ha aydınlaşarak, yükselip gittik 
çe, onların düşmanları için, hayat, 
bir ölüm zındam gibi, darala da . 
rala, nihayet lı~psini kendi kanla
rı içinde boğacaktır. 

F. R. ATAY 

Biliyormusunuz 
ki ? .. 

Bir muhalazahôrlık ifratı: 

§ Fransanın en tamnmr~ ve kı-)
metli edebiyat ve kültür mecmua
larından biri olan Mercure de 
France muhafazakarlrğıy)e meş • 
hurdur. O kadar ki, bu mecmua, 
Fransa' daki bütün ilerlemelere 
rağmen, Paris'in en eski mahal -
lelerinin, en eski sokaklarından 
birinde çok eski ve harab bir bi
nadaki idarehanesini başka bir ye· 
re taşımaya veya tamir etmeye h · ç 
bir zaman yanaşmamıştır. Dahası 
var, bu idarehaneye, kuruluşun
dan beri telefon da girmemiştir. 
Şimdi :meşhur romancı Jorj Du -
hamel'in mecmua direktörlüğ"ne 
getirilme<Jİ dolayısiyle, nihayet 
idarehaneye telefon alınacağı u -
mudu ileri sürülmekte iste de, mu
hafazakarlığiyle ve makine düş • 
manlığiyle şöhret almış olan Du
hamel'in ııahsiyeti de hu umudu 
pek gerçekleştirecek gibi görün • 
mıyor. 

Bir benzeyiş: 

Şu karikatü • 
rü kime be 'Z'° • 

tiyorsunuz? r~. 
tanbul llbayı B. 
M• hiddin O.- ··n 
d~ ğ diyece'~ · · 
niz, değil r; ·? 
Fakat hayır ya • 
mhyorsunuz, bil 
Fransız ressamı · 
nm elinden cık· 

mış ve Gringoire mecmuasında 
neşredilmiş olan bu karikatür ge
çenlerde ölen fransız senato üye
lerinden ve tanınmış yazarların -
dan B. Henri de Jouvenel'e aicltir. 
Ölülerin kalbini çalıştırmak: 

• § Moskova "çocukların sağlı -
ğını koruma enstitüsü,, üyelerin -
den B. Osinovski türlü hastalıklar 
yüzünden ölmüş çocukların lmlb
lerini yeniden işletmek h susun
da birçok başarılı tecrübeler yap· 
mıştır. Yaptığı 50 tecrübeden 35 
inde kalhleri işletmeye muvaffak 
olmuştur. Bazı hallerde suni ola
rak tahrik edilen bu kalblerin ça
hımaıı 25 saat sürmüştür. Hususi 
bir mayiin kullanılması sayesinde 
birçok kalbler ölümden sonra nor
mal olarak üç dört saat çalışmış • 
lardır. Sovyet ilim mahfillerinde 
bu tecrübelere büyük bir önem 
verilmektedir. 

Sentez yoluyla kaufuh yapJ.maft 

Tas ajansı bildiriyor: son iki 
ay içinde Sovyet kauçuk endüstri
si ham madde istihlakini ilci mis
line çıkarmıştır. Rusyada yapılan 
otomobillerin git gide artması te
kerlek lastiklerine olan ihtiyacı da 
artırmıştır. Y ılhk lastik yapışı 1 33 
de 600.000 iken 1933 de 2 milyo
na çıkmıştır. Bundan başka her 
türlü kauçuktan yapılmış madde
lerin günden güne ve daha fazla 
İstenilmesi ham kauçuğa olan lü
zumu da çoğaltmaktadır. Sovyet .. 
ler birliği kauçuk istihlaki bakı .. 
mından şimdi dünyada beşinci 
gelmektedir: (Birleşik Amerika, 
İngiltere, Almanya, Sovyetler bir .. 
liği). Fakat iki sene sonra üçüncü 
mevkie ve dört sene sonra da ikin
ci mevkie gelecektir. 

Memleketi dısardan ham mad
de getirme!:::ien kurtaran sentetik 
kauçuk yapılması çok büyük bir 
öneme sahihtir. Bu yıl, bu endüs
tri şubesi 24 bin ton sentetik kau
çuk kulbnaca.dır. Gecen sene İ!· 
tihlak ·edllmiş olan se"ntetik kau .. 
çuk mikdan ise ancak 8000 ton, 
du. 

Yapılışında sentetik kauçuk'. ... 
tan faydalanılan maddelerin sa..ıl 
yısı gitgide artmaktadn. Gelcce!C 
!Oene Sovyet fahrikaları 40.000 ton 
sentetik kar.ıcuk ver,..,.,ek suretile 
dünya isflJs~ !in:l" .. ;·- 1~ ber.ini is
t;h<;R.f ~h..,;c: '-''"ra~l"', . . ı .. 
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iÇ HABERLE ayımızı bugüı nlı 1oruz Bayta.dar hakkında bir 

kanwı ~·-

JsTANBUL fELEFONLARI : 

Sovyet prof e örlerİ 
ı) ittiler 

O .. d.. .. ı 1 
or uncu gene en. · 

pcktörliik k11rul11) •ı 

a)unın bittiği en çahuk bir şekilde 
lıalka hildi rilcccl\..t ir 

Muvaı:enei umumiyedetı baytarlara 
maaşlı veya Ucretll fi .-e uray bıtytarhk. 
1 rın.n birle ebileceğf hıı ltktnda olan 
·a u ' projesı llı!ll kt>rııw ,.r()rılar dan ge. 

~ 
le~ul, 1 - .Misa.tir sovyet pro -

fuorieri ou a.~ ck6presle ve Bcrlin 

yolı.ıyla meml ketlcrın~ donduJer. Bu

gun ?erapalcıı>ta 6azcteı:.ıleri kabul e -
den profesorlcr, kendilcı ıne Turkıyede 
gosterılen büyuk ve dost nıisafırpe.rver 

aiktcn çok mutch ıs ıs o' luklaımı bil -
dııınışlcr, Anı< ranın yapı ve bayındır
lık ı 1 rını, turk h kımlıginin büyük 
bir derce yevarmış olan yuk~ek deger 
ve durumları ha kında takrlirlerini söy
lemı 1 rdı . 

Istanbulda ekmek 
darhgı 

lstanbul, l 9 - Dun urayın ekmek 
narhını yeniden tesbit etmiş olmasına 

ragmen bugün de fırınlar halkın ihtiya
cına yetecek ekmek çıkarmadılar. Fı -
nnlann onü g ce geç vakte kadar ek · 
mek beklıycn insanlarla dolu idi. Ba ı 

yerlerde fırınlann camları, kepenkleri 

kırıldı. Birçok yerlerde de halkı tatmın 
için polis duruma karışmak zorunda kal 
dılar. Urayın yetkili amirleri ekmek buh
ranının fırıncıların fena hareketi ve 
halkın sayım gunü için fazla ekmek 
edinmek telaşiylc izah etmekte ve pa -
zartesi giinü isin normal hale gcleccgini 
söylemektedirler. İlbay gaz tccilere. b ı
gün uray örgutiınün faaliyet geçtibi · 
telaşa lüzum olmadığını söyledi, gerçi

nime göre, ckmeksizliğin gercek sebebi 
dün bildirdiğim zammı fırıncıların az 
görmesi ve mümkün olduğu kadar a 
zarar etmek iddiasiyle yetecek kadar ek. 
mek çıkarmamalarıdır. Hadis nin hal < 
Ü r" ~ 1 • t •• oltltıkra a r~·r 

Cogra'vcı "' ur1.ırı \J,nbırini lic"' di· 
yen bır kı ıın ıller'n t:U1<!:nlık ve İn:c:. 

bst, ckoıı ,mi, ı.t>syal ve <ııltb el no' a • 

lardan ve ha\ mdır'ık bekımın ·al :; ık_ 

sek yetki v: toplu g··rusı::r d.ıre""l ~mı 
kollamak :naksaiivl· lı. tin 
genel en p ktörltik k · l n~ 
den kurulması lrnrd · 1a'l I• ur <l ve 
Munzur illeriyle El · i :liııi icap amak 
üzere bir dordiincu b 1 e s örlük 
kurulması lüzumlu gorulmiı t r. 

Bu dördtincü genel enspcktorl.ıgıin 
kadrosu hakkında hükumet bu i.ı!l' rd 
Kamutnya bir k mın projesi v ktir. 

Kadroda 150 lira a li maa h ' ·r ge
nel en pektor. 55 lira maaşlı ozel ).alem 
direktörü, yirmişer liı a maa 1ı iıç sek
retı:r, 125 lira maaşlı bir ba danışm. , 
80 lira maaşlı bir finans danı manı, 70 

şer Jira maaşlı ekonomi, iskan ve adlı 

danışmanlıklar, 12 5 lira iıcretli bir sek 
reter, 200 lira ücretli bir leva ım ve d:ıy

re direktörü ile ot ız lira ücretli on oda
cı vardır. 

Adanada pamuk piyasası 
Adana, 19 (A .. ) - Borsada 

pamugun kilo., 3- q :• • . yer
li pamuklar da 35-36 dır. Bug-day 
fiatı 4,87 ita he kuruştur. 

Kara humma hastalığı var 
Ankara, 19 (A.A.) -
Sağlık ve Sosyal Yardım ba

kanlığından: 
İstanbulda kara humma vaka

lanmn sayısı dikkati çekecek de
recede çoğaldığından sayın hal
kımızın devlet ve belediye mües
seselerinde parasız olarak tatbik 
edilen aşıdan istifade etmeleri ve 
kendilerini aşılatmaları tavsiye o
lunur. 

" 1 

sayı 

ubal-

•att Ge Dı t!r l 

k K tav ıi · .. ıııl• 'Tlı• r1r. 

Adanada '-aglık 
yardım an 

Adana, 19 (A.A.) - Ge ene\'
lfıl ayı içinde ura di pan eri e 
hac; vt ran h taların sa ı ı 5 6 
dır. Bunlarcl n 443 ha tanın ilac
ları bedava v rilmis ve 143 ha~ta 
memleket hastanesinde tedavi e
dilmiştir. 

RADYOLAR 
ANKARA 

19 30 - E ıt"m ti· Dr H. F"k-
ret Kan r konu uyor. 

19.40 - H lıl B dun Mac r be te-
karı List hakkında bir konu sı. 

19.45 - Musiki · 
Sana Listten Nakguru ve R s dıl 
20.15 - Yurdda gezi 

20.20 - Musıki: 

Pl~k neşriyatı: Li t'ın e eri rınd n 
20.45 - Haberler. 

20.30 
18-

19.-
20.-

20.30 

21.35 
21.50 

22.10 

ISTA~BUL 
Hafif musiki ve dans mu iki i. 
Çay ti otel tokatlıyand n 
nakil 
Lafavorıta (plak) 
Ziraat bakanhgı namına kon. 

feran . Bozuk ve gıdası olmı
yan etler. Ekrem Vardar. 
Radyo caz ve tango orkestra. 
ları. 

Son b herler 
Şan. Bayan Rita Mahmut. Pi
yano refakatile. 
Plak ne riyatı. 

Almanya ile tecim imiz 
İstanbul, 19 - 1935 in ilk altı ayın

da memleketimizden Almanyaya 52 mil
yon mark kıymetinde ihracat yapıldığı 

buna karşı Almanyadan 33 milyon mark 
lık ithalat vaoıldıl'ı saptanıyor. 

Üsküdar tramvayında 
ücretler 

Eski eserleri sevenler 
• kurulu 

İstanbul, 19 - cEski eserleri seven 
len diye bir teşekkül için gi.ri imler 
vardır. Bunlar Türk Tarihi Ara tırma 
Kurumu ile işbirliği yapacaklardır. 

Hazırlığı ayıardanberi süren genel 
f s sayımı bugun yapılıyor... Bütün 

yurdda sayım hazırlıklarının cksiksi 
ve istenildiği gibi tamamlandığı gelen 
haberlerden anlaşıldığından türk ulusu
nun ne bir eksik, ne bir fazla tam bir 
r nılukla sayısını öğrenebileccgiz. BU 

tün yurd davalarının temeli olan bu bu 

yük iş içinde bulundugumuz durumu 

ve yarınımızı aydınlatacaktır. 1statis -

tik Genel direktörünün dediği gibı biz 

sevinç, ümit ve zevk verecek olan buyuk 

neticeyi emniyetle beklemeden başk;ı ._ ~ 

İstanbul, 19 (A.A.) - Üsküdar J:.al· 
kı lstanbulun en uzun tramvay hattı 
olan on iki kilometrelik Eminönü - Be -
bek arasında altı kuruş on para ile s• 
yahat edildiği halde beş kilometrelik 
Üsküdar - Kısıklı arasında sekiz bu -
çuk kuruş ödemek yükümünden ve la -
tanbul tramvaylarında talebenin paso ile 
yüz paraya gidip gelmesine karşı Oskü
dar'da üç buçuk kuruş alınmasından 
sızlanılıvor. 

İstanbul uray kurulu 

Süel okul talebelerinin 
şenliği 

İstanbul, 19 - Bugün süel okullar 

talebesi Fenerbahçe stadında idman şen 

likleri yaptılar. 

Büyükadada bir yangın 
İstanbul, 19 - Dün Büyilkada'1a 

Taşlıkta atılan bir !:'iga.radan ateş çık

mıı. bet metremurabbaı fundalık yan
dıktan sonra söndürülmüştür. 

Ölülerin dişlerini 
aşıranlar 

fstanbul, 19 - Uraylar kongresinde 

Istanbul urayını oruntayacak olan ku -
rul bu akşam hareket etti. Kurulda il -
bayın yerine uray asbaşkanı Ekrem 

vardır. 

İ9tanbul, 19 - Polis, Edirnekapı _ 

sında gömülü ölü dişlerini çıkaran bir _ 
kaç hırsızı yakalamıştır, Jstatistik genel direktörü B. Celil ve i§ arkadaşları 

UlUS'un romanı: Tefrika: 14 

K rmızı Zanbak 
Ynzan: Anatol FRANS 
Tiirkçeye çeviren: Nasuhi BAYDAR 

Madam Marten sordu: 
- Ya siz, Mösyö Vans, Napolyon hak

kında ne düşünüyorsunuz? 
- Madam ben kılıç sarhoşlarından pek 

az hoşlanırım' ve fatihler bana tehlikeli çıl-
gınlar gibi görünürler. Her şe~e. r~ğmeı:ı b~ 
imparator siması, beni, herkcsı ılgılendırdı
ği kadar ilgilendirir. Ben o_nda k.arakter ve 
canlılık görürüm. Gülünç bır şekılde yazıl -
mış olmakla beraber, Napolyonu~ hatı~~ları 
degerinde ne bir şiir ve ne de bır seruven 
romanı yoktur. Madem ki Napolyon hakkın
daki düşüncemi öğrenmek istiyo;~unuz, Ma
dam, şunu söyliyeyim ki z~f.er ıçı~ yaratıl
mış olan bu adam, zaferin ıçmde bır ~estan 
kahramanının sadeliği ile görünür. Bır kah
raman insaniğ olmak gerektir. Napolyon in
saniğ olmuştur. 

Her taraf tan: 
- A ! a ! sesleri yükseldi. 
Fakat Pol V ans devam etti: 
- Napolyon'un meşrebi şiddetli ve hafif-

ti; ve. b~ndan dolayı da, pek insaniğ idi. De: 
~ek ıstıyorum ki herkes gibi idi. Herha~gı 
hır adamın beğenip istiyeceklerini, kendıne 
mahsus bir kuvvetle istedi. Uluslara verdi
ği ham hayaller kendinde de vardı. Bu onun 
kuvveti ve zafı oldu. Zafere inanırdı. Haya
tı ve alemi, kendi kumbaracılanndan herhan
gi biri gibi atsavvur ederdi. Kılıç ve trampe-
~e oyll?1~rma pek. uyan çocukça ağırbaşh~ı
gı, ve ıyı askerlerı meydana getiren şu bıl
diğimiz masumluğu sonuna kadar muhafaza 
etmiştir. Napolyonu, kuvveti, samimi ola
rak, beğendirdi. O er oğlu er, insanlığın öz 
cocuğu oldu. Hareket anlamında olmıyan hiç 
bir fikre sahih değildi, ve bütün hareketleri 
de büyük ve genel oldu. Kahramanları ya
ratan işte bu bayağı büyüklüktür. V c Napol
yon eksiksiz kahramandır. Beyni, hiç bir va· 
kit, elinden daha büyük olmamıştır; o el ki 
küçük ve güzeldi, ve bütün dünyayı içinde 
sıkıp ezmişti. Napolyon erişemiyeceği bir 
şey icin, hic bir vakit, tasalanmamıştır. 

Garen söze karıştı: 
- Şu halde, sizin fikri. · ~ce N apolyon 

entelektüel bir J eni değildir. Bunda sizin
le beraberim. 

Pal Vans devam etti: 
- Elbet, onda, sivil ve süel alemin çev

resi içinde evrimini oarhık hir c::11rette. yapa-

bilmek için lüzumlu olan jeni vardı. Fakat 
onda fikirler yaratan, ne diyeyim, spektüla
tif jeni yoktu. Büffon'un dediği gibi, bu çe
şid jeni başka türlü bir şeydir. Y azılannm 
ve düşüncelerinin bir arava derlenmiş oldu
ğu kitablar elimizdedir. Ü slubta hareket ve 
hayal vardır. Bütün bu fikir kalahalığı icin
de bir tek felsefi tecessüs, bir tek "bilinmi -
yen,, kaygısı, alınyazısını kavrayan sırra aid 
bir merak eseri bulamazsınız. Sentelen'de, 
tanrıdan ve ruhtan bahsederken. on dört ya
şında iyi bir kilelik talebeye benzer. Dünya
nın ortasına atılmış olan ruhu kendini onun 
ölçüsünde hissederek her şeyi kavradı. Bu 
ruhun hiç bir parcası sonsuzluk içinde kay
bolmadı. Şair olan Napolyon ancak hareke
tin şiirini bildi. Hayat hakkındaki kudretli 
hulyasını yeryüzüne hasretti. Bir insanın 
büyük olabileceğine, korkunç ve yürek sız
latıcı saflığı ile inandı ve bu çocukça halden 
zamana ve bahtsızlığa rağmen kurtulamadı. 
Gencliği, daha doğrusu delikanlılığı ömrün
ce sürdü, cünkü yaşadığı günler, şuurlu bir 
olgunluk meydana getirmek üzere, biribiri
ne katılmamışlardı. Bu, hareket adamları
nın inanılmaz halidir. Onlar, bütün varlrk
lariyle yaşadıkları zamana kendilerini ve
rirler ve jenileri bir nokta üzerinde toplanır. 
Bunlar rlunnak.,ızın yenilegirler ve uzamaz-
1:.ır lhnt~ .. u~c?m"kt~ devam etmezler: bir 

'iey kalmamıştır. Nüfusumuza yeni mil· 
1onlann katıldığını göreceğiz 

Sayımın bittiği en •eri vasıtalarla 
halka bildirilecektir. Resmimiz bu bü • 
yük davayı muvaffakiyetle başarabilmek 
için aylardanberi durmadan çalışan de
ğerli istatistik genel direktörümüz B. 
Celal Aybarla muavini Selim Aykut'tı 

ve yabancı uzmanı göstermektedir. 

hareket silsilesi içinde biribirini kovalarlar. 
Bundan dolayıdır ki onların deruni hayat -
Jarı yoktur. Bu eksiklik, kendi icinde hic bir 
vakıt yaşamamış olan Napolyon'da i 
hissedilir. Başına gelen bütün fenahkl 
bütün yanlışlarının sonsuz yüki.ıne kola 
la dayanmasına imkan vermiş olan kar 
ter hafifliği de bundan gelmektedir. Her 
man taze olan ruhu her sabah yeniden c n
lamrdı. Onda, herhangi bir insandan f::ı la 
kendini eğlendirebilme hassası vardı. Sen
telen kayalıkları i17erinde güneşin yüksel
diğini ilk görrl ,ü gi.in yatağından. Jshkla 
bir romans havası calaral fırlardı. Bu talie 
üstün olan bir ruhun sükfınu, her vakit ye
ni bastan canlanma - a hazır bir zihni etin 
hafifliği idi. o. !115 al mde yaşardı. 

Zeka ve a·ı epyeni belirislerinden 
hiç l-ıoslanmıyan Garen, sonuca hemen var
mak istedi 

- Bir kelime ile anlatmak tazımgelirse 
bu adamda biraz canavarlık vardı, denilebi
lir. 

Pol Vans ccvab verdi: 
- Yeryüzünde canavar yoıcıur. Ve cana· 

var samlan adamlar iğrenme duygusu ve
rirler. Napolyonu bütün bir ulus sevmiştir. 
Onun kudreti ardısıra sevgiyi coşturması 
idi. Askerleri onun yo1unda ölmekten zevk 
ahr]~rdı. (Sonu var) 



lJil wıhetimiz: 

ıke im· ze gelen •·evab)ardan 
1 - Işık (ı şık) buZ U, (ış) ko künden 

alınını ve (ilk) ekıle birlcşeıek (ışık) 

u mu l!r. Sıfattı r. Aydınlık ve parlak. 
l ık demektir. Güneşin parıldısına da 
( ı şın) denir. Işrn: ın müteaddi ve liiZ"lIIl 
fıı lleri vardır fiil müteaddisi (ışılat

mak) fiil lazımı ise işıldamak. Bu ek 
ve okten şu kuralları çıkarabiliriz . 

a,. - Temız ve tahir kavramında 

tar -ur ı ) '(anmaktan ( kan, kanık) tanı. 
makt n ( tan-tanı k) aymaktan (ay.ayı!-;) 
basmaktan (bas-basık) saçmaktan (saç. 
,.,açık) kaymaktan (kay-kayık) baymaık. 
tan yani zenginlemekten (bay-bayık) 

ç ı kmaktan (çık.çıkık). 

"b., - Bundan başka (irk velik) var
Jır ve bunlar adlara (isimlere) ta.kışıp 
çatkın (mensub) özgü (mahsus) anla
mile sı fatlar kurdukları gibi başkaca 

sıfatlara tak ışıp katışarak mastariyet 
anlamile adlarda (isimler) kurmakta
dırlar. Ancak bu yön konumuz dışında 
olduğu ve uzun bir açıklamanın (izaha
tın) okurlarımızı sıkacağı için bunlar 
halııkında bu satırlar üzerinde kalem 
yürütmeği gereksiz görüyor ve yukar
daki kuralları ergeyi (maksadı) sağla.. 
maya yeter buluyorum. 

2 - (Parlak) sıfattır parlayan de
mektir bu sözün kökü (.par) dır (par) 
(ıl) ile birleşmiş (parıl) olmuş, sonra
<!an (L) in sonuna (ak) eki eklenerek 
parlak yapdmıştır. Parıl sözü mükerrer 
de kullanılır (parıl, parıl) (pırıl, pı. 

rıl) (pır, pır) burada geçen (pır) sözU 
(pardan) gelmedir ki bu (kelime) ya 
parın muhaffefidir veya (a) nın (ı, ya) 
değişmesile (tebdilile) ( inkılabile) 

(prr) olmuştur. Parlak sözünün fiili 
müteaddisi (parlatmak) fili lazımı da 
parıldamaktır. Müteaddiye örnek (yü
zünüzü parlatmak gerektir) lazıma ör
nek (kılıncın parlayor) Yine parlak ke
limesi etkerliği (nüfuzu) güzelliği, sa
nı (şanı) erkeyi (iktidarı) (kudreti), 
cilayı ve lcmanı !bildirmekle beraber 
öfkeye de gelir. Şöyle ki (Ökmen son 
günlerde parladıkça parladı, bu adam 
birdenbire parladı, geçen gün arkada
şını öyle bir parlayış parlardı k i, hiç 
sorma) gibi. 

(Ak ve ek) cklerilc sıfat yapıldığı 

gibi yerine göre ismi mekan da oluyor. 
(Okunak) okunacak yer, (tapanak) 

mabed ve ibadethane (sığınak) siper ve 
sığınılacak yer (Gire k) methal demek. 
tir. 

İşte, okunak ve girek sözlerinin son
ralarına gelen (ak ve ek) ekleri meka
nı gösteriyor. Yine bukez (ak) ekinden 
asrğlanmak suretiyle gene ve güzel 
karşılığı (ablak) kolsuz karşılığı (ço. 
lak) aptal karşılığı da (salak) gibi yeni 
sıfat kurulları çrkarılabilir. 

3 - Sıcak kelimesinin aslı ısıcak

tır. (Is) ve (ısı) dan alınmadır. Yani 
kökü (ıs) ve (ısı) dır. Bu (ıs) veya 
(ısı) sözü sonradan (cak) ekile birle
şerek (ısıcak) çlmuştur. Yakmıyacak 

kertede (derecede) kızgın, soğukluğu 

giderilmiş üsütmez ve ısmmış anlamına
dır. Sıc~k sozunun sonuna getirilen 
(cak) eki ile çıkardığımız kurallar şun
lardır : Ulucak (büyi.ik yer) (ocak) (bu
cak) köşe ve koltu•k (sızacak) menba 
ve temizleme yeri, buna asıl (sızak) de. 
nir. Yine s ığmaktan (sığacak). Bundan 
başka kucaklamaktan (kucak) yuvarlak 
ve tümsek kavramında (yumrudan) 
(yumrucak ). Yalnız buradaki yumru
cak kelimeı; i iki anlama gelir: Birisi 
kasık altın la çıkan (Ur) a ikincisi de 
küçük ve toplu çocuklara yumurcak 
yumrucak denir. Sallamaktan ( salın -

cak ) ve !;arınmaktan (barıncak) (ba. 
rınacak) ve sokmaktan (sokacak), 

ılıktan ( ı lıcak ), sarmaktan ( sara -
ca.k ), almaktan (alacak), küçükten 

(küçücek ), iriden (iricek). kızmaktan 
(kızacak) ve beneerelri kurallar da ya. 
pabiliri :ı 

4 - Şemsettın Sami türk kamusun
da ateş sözünün Süryaniceden alındığı
nı fa rslar da fa.rı;ca olduğunu savla -

maktadırlar. Halbuki, hiç te öyle olma
sa gerektir. Zira, bu kelimenin kökü 
ot) tur Ve burada görülen (o) harfi 
farsı rca ( ) ile değiştiril e rek (t) ol
mttş ( t) da (eş) eki ile birleşmiş ve 
böylece (ateş) sözü çıkmıştır. Bu sö. 
zı.in "fılı mıiteaddi i ve fili lazımı ol
makla beraber (eş) ve (aş ) eki ile yeni 
yeni ıfat kuralları da çıkarmak im
.Jnı vardır. 

'c. - Sıfat otan ( ateşlı) kelimesi 

kızgm ve canıtez'in veya tezcanh'nın 

bir deyimidir. (İfadesidir). 
« ç » - (ateşlendirmek ) ateş ver

me k ve bir kimseyi çok kızdırmak, bir 
yeri ise tutuşturmak anlatımıdır (ifa
desizdir) ve fili müteaddidir. Fili Ja
zımına gelince: O da ateşlenmek yani 
ateş almak, tutuşmak, pek çok kızmak 
ve dolayısiyle azmaktır. (Öktem bugün. 
lerde çok ateşlidir). Dersek Öktemin 
bugünlerde pek kızgın ve çok azgın 
oldugunu açıkça anlatmış oluruz. 

D - Yeni sıfat kuralları şunlardır. 
B.ı kasabalı (kentdaş) bir şehirli (şar
daş) bir ırktan (ırkdaş) yardımcıya 

karşılık (koldaş) meslekdaşa karşılık 

(ertikdeş) bir soydan (soydaş) hemdem 
ve refik karşılığı ( edeş) bir fikirli 
(epdes) veya (ökdeş) adı bir veya bir 
adlı (adaş) dır. 

5 - Gök kelimesi (göğ) den alın

madır (göy) de olduğunu savlayanlar 
var. Bence doğrusu (göğ) dür ve bu. 
radaki (ğ) veya (y) (k) ile değişmiş 
gök olmu:ıtur. Şu halde bu sözdeki ek 
(k) dır. 

Anlamı yerin gözle görülebilen u
fuktan başlıyarak yukarılara kadar çı

kan kubbenin içi gibi görülen boşluktur 
ki arada bulunan havanın birikmesin. 
den açık mavi görünür. Bu da 
gündüzün güneş ışığiyle yaltınklanrr 

gecede yıldızların pardtısile ışıldar ve 
bu yıldızlarla süslenir. Renk vermesi 
dolayısiyle de gök göz veya gök gözlü 
(gök yemiş) yani ham yemiş (gök kan
dil) yani sarhoş kavramında sıfat olur 
bu kadar uzun anlatıştan (k) ekinden 
şu kurallar kurutabilir. Dökmekten 
(dök) sökmekten (sök) (kök) fikir kar
şılığı (ök) gibi. 

6- Topırak - Bu kelimenin kökü (top) 
veya (topr) dır ·bir toprağı kazar iken 
(topr, topr) gibi ses verir. Topta yere 
atılınca topr sesini verdiği duylur top. 
rak acunun (kürei arzın) üzerini kap
lıyan katı bir maddedir. Bu madde su 
ile karışınca yumuşayıp çamurlaşır. 

Kuruduğu vakıt da toz halini alır. Yer, 
arz, zemin, İl (memleket) karşılığıdır. 
Bizim topraklar, bizim iller, gibi. 

Torpak sözüne gelindikte bu söz ün_ 

Jü yanlış olarak (galatı meşhur) k ul
lanılmaktadır. 

Çünkü (tor) sözü türkçede (to) ile 
başlayıp sıfatların başına gelerek abart
mayı (mübalağa) pekitmeyi (tekidi) hil
dirir. Tortop, torpak ve tor toparlak 
gibi. 

Yu.kardaki bildirişe göre (topr) kö
küne (ak) eki eklenerek toprak olmuş
tur. Bu ekle de şimdi biz yeni kurallar 
yapabiliriz. Vurmaktan (orak), kurmak
tan kurumuş yer anlamında (kurak), 
sulu yer veya suyu bol yer karşılığı 

(sulak), mahrece karşılık (çıkak), du
racak yere (durak). hasta ve bozuk kar
şılığı olan çordan (çorak). 

7 - Yıldız (yaldan) gelir. Alev ve 
parıltı karşılığıdır. Yahbımak, par1a. 
mak gibi, buradaki (a) (ı) ile değişip 
(yıl) oluyor ve bu (yıl) kelimesinin 
sonuna eklenen (dız) eıki ise bunu yıl
dız yapıyor. Parlaklık demektir. Necim, 
kevkep, settare karşılığıdır. Açkı (cila) 
yapma (sun'i) parlaklık karşılığı (yal
dız) eşin kızkardeşi karşılığı (baldız) 

bedia, nakış, tezyin, ziynet anlamında 

(bediz) sözleri ( dız) ekinden çıkan ye

ni kurallardır. 

8 - İsimler müsemmasına veya mü
semmasınm tefsirine göre kullanılmak. 
tadır buna nazaran yer kelimesi soyut
tur (mücerrettir) yani yalnız demektir. 
Göke yar denilmiş olsaydı belki yerin 
muadili bulunabilirdi, denilmediği için 
yerde kök görülememektedir şu var ki 
(fakat) yerden ergemiz (maksadımız) 
toprak olduğuna ve toprağında bütün 
yaratıkları (mahlitkları) yeyip yutarak 

yok ettiğine (mahv) göre yer sözünün 
kökünün yemekten (y) olması pek ihti
mallidir. (muhtemeldir) bu böyle olursa 
yer ı;özünün sonundaki (r) harfini ek 

kabul etmek gerekir ve o vakit erkekten 
(er) terlemekten (ter) gözün bakma 

gücünü gösteren (fer) gibi yeni kural

lar çıkarılır. 

9 - Altay ve soyot lehçelerinde su 
sözünün sonunda (ğ) vardır ve (su) 
(suğ) okunmakta ve öyle söylenmekte
dir. Yakutça da ise (u) sümercede (o) 
olduğuna göre suyun kökünün (u ğ ) ve 
ya (oğ) olduğu anlaşrlm~1~•3c · ~ 

ULUS 

10 - Yıl ayın hareketidir kökünün 
aydan alınması gerekmeokte ve böylece 
(ay) kökünün (ıl) ekile birleşerek 

(ayıl) olması sonradan ise (a) harfinin 
(y) harfinin ıbaşından düşerek salt yı
lın kalmış bulunması ayrıca bayrk (mu. 
hakkak) görülmektedir. Nasıl ki yakut
çada aya (ıy) denilmiş eski türkçede 
de (y) nin (L) ile değişimi olmuştur ve 

eski çağtaylarda yıla (ıl) demişlerdir 

bu açıklamadan çıkan sonuç yılın aydan 

gelmesi olasılığının (ihtimalinin) kuv

vetliliğinden ibarettir. Demek ki yıl 

sözünün sonuna gelen (ıl) ı veya sade. 

ce (L) yı ek kabul eylemek bizim için 

bir zorağ oluyor. Böyle olunca da aşa

ğıda yazılı yeni kuralları çıkarmak fay· 

dair gözüküyor. Ayılmaktan (ayıl) bıl. 

dırdan (bıl) kılmaktan (kıl) rhktan 

(ıl) gibi. 

SONUÇ·: Işık, parlak. toprak, srcak, 

ate~. gök, ye r, yıldrz, yıl sözlerinin ek 

ve kökleri hakkında ne biliyorsam hep

sini yukarda birer birer açıkladım (izah 

ettim) anlası lmaz ufak bir benek bile 

bırakmadığ ımı sanıyorum eğer eksik 

bir şey görülürse onun da eyi niyetimi

ze bağışlanmasını sonsuz saygdarımla 

dilerim. 

Ankara Urayı ispekteri 

Adanalı 

Kemal AKMAN 

Kurumu 

Büyül{ piyangosu 
)imdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir: 

Yeni terti b planını görünüz 
1. ;nci keşide 11 ikinci

teıı.rin 93ı:; t~dir. 

Büyük ikramiye 
25.000 l iradır 

Planları okuyunuz ve bu zen · 
gin piyangonun talihlileri 

:trasıha giriniz ••. 

Dr. HALİL ÇIRA Y 
NÜMUNE HASTANESİ DO

ÔUM VE KADIN HASTALIK
LARI MÜTEHASSISI 

Anafartalar, Otabatmaz apartmanı 3 

telefon: 1228 

Güven kundura mağazas1 
Belediye karşısında Mermerci apar

tımanı altında yeniden "Güven kundu. 
ra., mağazamızın açıldığını saygılı müş

terilerimize bildiririz. 
19.10.1935 

Adapazarı Mermerci katibi kımis 
Ararat 

IGralık 
han e l e r 

. Y~nişehirde Kazım paşa cad
desinde 7 odalı 17 No. h hane 
ile Vilayet evleri arkasında ve 
dere ağzındaki evin üç oda ban
yo ve matbah ve tarasdan ibaret 
üst katı kiralıktır. 

Divanda Bay Alime mliracaat. 
1-4768 

1'1olıilyalı ev 
Veya iki oda 

aranıyor l· 
Çocuksuz bir alman aylesi ~ 

karı, koca, iyi döşenmiş mo. ~~ 
hi lyıılr bir ev veya ik i, oda, ~~ 
i ld ay için kiralık aranıyor. 
Ankeıra: Posta kutusu 10 ~~ 

>~ n " ' "r.:w;ı ·-n r1iri1mesi. ~ 
~ .~.f!t-..: 

Ankara Belediye Reisli~i İlanları 
İLAN 

7 

1 - İtfaiye Memur ve müstahdemini için ('YO) takım kışlık el-
bise açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

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

zım Direktörlüğü odasında yapılacaktır. 

5 - Şartname ve nümuneyi görmek istiyenler her gün İtfaıye 
direkt&lüğüne müracaat edebilirler. (2971) 1-4594 

1 LAN 
1 - Belediye dairesi ve ~u- 5 - İhale 1.11.1935 cuma gü-

beleri için lüzumu olan (17 5) ton nü saat on beşte komisyon ıh va· 
kok kömürü kapalı zarf usuliy· pılacaktır. 
le eksiltmeye çıkarılmıştır. 6 _ İstekli olanlar artırma 

2 - Muhammen be.deli (5075) 
liradır. 

3 - Muvakkat teminat (381) 
liradır; 

4 - Şartnamesini görmek is
tiyenler hergün levazrm direk. 
törlüğüne gelmelidirler. 

ve eksiltme kanununda yaz ılı ta
rifat dairesinde olmak kaydiyle 
teklif mektuplarını tcminatlari. 
le birlikte ihale s:ıati nden bir sa
at eveline kadar komi syona ver· 
mis olmahıl ırlar. (2989) 1-4609 

Ziraat Ve • 
etı 

Baytar umum mü dürlüğündt"n: 
Merinos koyunları yetiştirme teşkilatı için satın alınacak bir 

adet deforden cihazı, bir adet kırma makina sı, b ir odet yeşil kesen 
makina, üç adet tetovir aleti (12 şişe hususi siyah mürekkebilc be
raber) ve on ~ki adet bordizonun 14-10-'H5 tarihli pazartesi günil 
saat 15 de yapılan :ıçık eksiltm~;;ine talip ç ıkmamış olduğundan 
eksiltme 25.10-935 cuma günü saat 15 de yapılacaktır. 

Şartnamesi Veok!let Baytar Umum Müdürlüğü Merinos mu
basipliğinde n ve İstanbulda Vı layet Baytar Müdür.ıüğünden pa
rasız olarak alrnabiliı 

İsteklilerin 2490 say ılı k:ı n unda yazılı şartlar dah ilinde mu
ayyen günde 86 lira 47 kuruşluk tcminatlarile birlikte Ziraat Ve. 
k'aleti Umum Müdürlüğünde toplanacak satın alma komisyonuna 
müracaatları. (3100) 1-4765 

~nkara valiliğinden 

Mahallesi 
Boyacı Ali 

Umum 
Mevkii sokağı Cinsi No. 
Şamlıoğlu Ev 15/5346 

Metruke 
No. Müştemilatı 

292 3 oda hela mutfanc 
. odunluk 

Yukarda yazılı evin icarı mukaddema talibine ayda 15 lira be
delle ihale edilmiş ise de teahhüdatm ifa edilememesinden ihalesi 
feshedilerek yenidn açık artırmaya konulmuştur. İhal 5-11-935 sa
lı günü saat 15 de yapclacaktır. tsteklil~rin şeraiti öğrenmek ve 
pey sürmek üzere yevmi mezkfırda 7 lira 20 kuruşluk dipozito maık.. 
buı:ile defterdarlıkta kurulan komisyona müracaa tları (3079) 

1-4763 

Türl~ofisce çıkarılacal~ Türkçe 
v ~Fransızca hültenleıin ha su ması 

• 
açık el<.siltmeye k:o·nulmuştur. 

1 - Türko.fis tarafından T ürkce ve Fransızca ayrı ayrı olarak 
ber on beş günde bir çıkarılacak bültenlerin basılması açık eksilt.. 
me ile eıksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 4-ik inciteşrin-1935 pazartesi günü saat 10 da An
karada Yenişehirde Ekonomi Bakanlığı bi nasınd a toplanan Türk.. 
ofis satın alma komisyonunca yapılacaktı r. 

3 - Gerek türce ve gerek de fransı zca bültenlerde kullanıla
cak kağıt ve kaplık Türkofis tarafrndan verile ceıktir. 

4 - Kaplarından maada 16 sahifeden ibaret olacak olan Türk
ofis on beş günlük türkçe ve fransızca bültenlerin b eher sayısı için 
baskı adedi türkçe için 1500, ve fransızca için 1500. olmak üzere 
3000 dir. 

5 - Mayıs 1935 gayesine kadar olmak üzere 14 türkçe, ve 14 
fransızca ıbültenlerin fenol şartname mucibince hasılma ve cildlen
rnesi bedeli 1100 lira olarak tahmin edilmiştir. 

6 - Umumi ve fenni şartnameler Türkofis Ankara Merkezinde 
İstanbul şubesinde meccanen verilir. (3115) 1-4773 

Ekononıibakanlığı Türkofis 
Başkanlığından: 

1 - Türkofis tarafından neşredilecek olan Türkiye Adres ki
tabının tab'ı kapalı zarf usuliyle münakasaya konmuştur. 

2 - 600-700 sahife kadar tutacak olan bu kitabın beher forma
sının muhammen bedeli 160 yüz altmış liradır. 

3 - İhale 1 ikinci teşrin 1935 tarihinde Ankarada Ekonomı Ha
kanlığı binasında Türkofis Dairesinde yapılacaktır. 

4 - Talip olanların umumi şartname ve hususi şartname su. 
retlerini almak üzere Ankara Türkofis Merkezine ve İstanbul T ürk· 
ofis şubesine müracaatları lazımdır. Bu evrak meccanen verilir. 

5 - Talip olanların 450 dört yüz elli liralrk muvakkat t eminat 
ile kanunun tayin ettiği evrakı ve kanunun 4 üncü maddesi muci
bince işe girmeye kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname 
ve tekliflerin 4 ikinci teşrin 1935 pazartesi günü saat 14 de kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. (3114) 1-4774 

Ankara ilhaylığıµdan: 
Necati Bey caddesinde hususi idareye ait dükkanların tamiratı 

kapalı ıad usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
İşbu tamiratın keşif bedeli 11819 lira 17 kuruştur. 
Eksiltme 4 ikinci teşrin 935 pazartesi günü saat 15 de " ı ·et 

daimi encümeninde yapılacaktır . 
İsteklilerin teklif mektuplarını tic::tret odası vesikası ve 88 > l i. 

ra 50 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya mektuplarile naf a 
müdürlüğünden alacakları fenni ehliyet vesikasile birlı kte ı h;ı · 
günü saat ıs şe kadar vilayet daimi encümeni riya~etine ve-rn• 1en 
lazımdır. 

lstiyenler keşif evrakını ve sartnameler ini Ankara Vılay tı ıil
susi muhasebe" müdürlüğünde görebilecekleri ilan olunur. 

(3107) 1 477r, 



Milli .M iida faa Vekaleti 
Satmalnıa Komiıo>yonu 

il anlan 

BlLlT 
lstanbuldaki KuJeli ve Mal

tepe liselerile Bursadaki Bursa 
Askeri lisesinin 10 ve 11 inci sı. 
nıfrarına yeniden talebe alına
caktır. Girmc:ğe istekli bulunan 
lann bu mekteplere veya asker. 
Jik şubelerine hemen müracaat
ları ilan olunur. (Z866) 1--4448 

BİLİT 
1 - Bir metre~ine biçilen e

der 270 kuruş olan 6500 metre 
haki elbiselik kumaş kapalı zart
la eksiltmeye konulmuştur. 

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

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

4 - Eksiltmeye girecekler 
1316 lira 25 kuruşluk ilk inanç 
parası mektup veya makbuzlari
le birHkte kanuni şekilde hazır
ladıkları teklif mektuplarını iha
leden bir saat evvel M. M. V. 
satın alma Ko. na vermeleri. 

(2936) 1-4564 

BİLİT 
Ordu sıhhi ihtiyacı için (50) 

adet Subay ve (300) adet erat 
etejeri açık eksiltme suretiyle 
sa~ın alınacaktır. Hepsine biçi
len kıymet (3300) liradır. İha
lesi 26-10.935 cumartesi saat 10,5 
dedir. Muvakkat teminatı (247) 
lira 50 kurustur. Evsaf ve §art
namcsini al~k ve görmek üze· 
re bede1siz olarak her gün öğ. 
leden sonra M. M. V. satınalma 
komisyonundan alınabilir. Ek
siltmeye gireceklerin 2490 nu
maralı kanunda· gösterilen ve sa
ikle ve teminat mektubiyle bir
likte belli gün ve saatrnda M. M. 
V. Satmalma komisyonuna gel· 
meleri. (2948) l-4583 

BtLlT 
1 - Bir metresine biçılen e

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

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

3 - Şartname parasız olarak 
komisyondan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler 
117 liralık ilk inanç parası mek. 
tup veya makbuzlarile birlikte 
kanuni gekilde hazırladıkları 
teklif mektuplarını ihaleden bir 
tıaat evveJ M. M. V. satın alma 
Ko. na vermeleri. (2937) 1-4565 

BİLİT 

ı - Hepsine biçilen eder 4000 
lira olan beş kalem m~tbaa ~
%emesi açık eksiltme ile eksılt· 
meye konulmuştur. 

2 - İhalesi 18-11-935 pazarte
si günü saat 11 dedir. 

3 - Şartnameler parasız ola
ra M. M. V. Sa. Al. Ko. dan 
alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler 300 
liralık ilk inanç parası makbuz 
ve mektuplarile kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı belge 
terle birlikte ihale saatında M. 
M. V. satın alma Ko. da bulun-
maları. (2828) I-4398 

BİLİT 
ı - Hepsine biçilen ederi 

'f200 lira olan 16 kalem rasat a. 
Iet ve malzemeleri müteahhit 
nam ve hesabına açık eksiltme 
ile alrnacaktır. 

2 _ Şartnamesini P.~rasız al-
mak isti yenlerin her, gun ve ek
siltmesine gireceklerın 18-11-935 
pazartesi günü saat 11 .. de 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 cu madde· 
}erinde yazılı vesikalar ve 3.15 
liralık kanuni ilk inançları ıle 
'M. M. V. Sa. 1\.1. Ko. na gelme-
leri. (2850) 1-4418 

BlL1T 
ı - 5124 kilo dura] saç lev 

ha kapalı zarfla eksiltmeye kım. 
muştur. . 

2 - Hepsinin biçilen eden 
20496 lira ve ilk inanç parası da 
1537 lira ZO kuruştur. 

3 - İhalesi ıı.ıt-935 paz.tr. 
tui günü saat 15 dedir. .. 

4 - Şartnamesini görmek u
zere her gün saat 15 den .16 ya 
kadar komisyona gelmelerı. . 

5 _ Eksiltmeye gireceklerın 
2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 
maddelerinde istenilen bilgileri. 
le birlikte teminat ve teklif mek
tubJarını kanunun emrettiği mü· 
hürlü bir zarf içinde ihale saa~· 
tinden bir saat evel M. M. Veka 
Jeti satınalma komisyonuna ver. 
meleri. (2749) 1-4290 

B1L1T 

Daima sabit daima 

İngiliz kanzuk eczanesı ı:ıtıo
ratuvarlarmda hazırlanan Ju~a~
tin saç boyaları muzur ve zebırlı 
maddelerden tamamen ari olup 
saçlara tal>ii renklerini bahşeder. 
Juvantin saç boyaları kumra) ve 
aivah olarak iki tabii renk iize
rinde tertib edilmiştir. 

Gayet tabii ve sabit olarak te-
min edilen renk yıkanmak ve ter· 
lemek hatta denize girmek sure
tiyle de çıkmaz. En ciddi ve em· 
niyetli markadır. Eczanelerde ve 

- ·' ~ .,-lan arayınız 

Kiralık daire 
Kavaklıderede tenis mahalli 

karşısında dört oda, banyo, elek. 
trik ve havagazr tesisatını havi
dir. 

Şehir bahçesine müracaat. 
Telefon: 3797 1-4756 

~llUIHlffttlllHUlllllRIHlllllllHllllMlllllllllllll~llUll§ 

; Diş Hekimi i 
1 A. Rıza Oktay i 
~ Adliye sarayı kar§ısında ~ 
§ No: 58 Telefon: 3881 ~ 
g Gece gündüz hastalarını 1 
~ kabuJ eder. 1--4603 s 
~aıtUUllMHllllllllllllllllllll ... lnlllllntmlllllllMlllllHHlllllNll s 

Doktor 

Ali Maruf Ünver 
DERİ, FlRENGl VE BELSO· 
GUKLUÔU HASTALIKLARJ 

MÜTEH A SSISJ 

Tabakhane caddesi başında Al 
tıntaş sokak No. 17. Hastalarını 

bergiln 9-13 ve 15·20ye kadar 
kabul eder 

Mütehassısı 

Dr. Cevad Arif 
Atasagun 

~ıııınttl~lllllllllllUHIUlllıuıınıınıllllllUlıallllllllllllllllllll~ 

1 Dr. TURGUT İ 
! Cebeci Hastanesi Operatöril 1 
~ Hastalarını A.dlive Sarayı i 
= ~ 
~ kc.rşısında Hayati apartmannı· ~ 
§ da her gün 15 den 19 ıa kadar ~ 
~ kabule baslamıştn. ~ 
~t1111ııtn1!11Hlllllllllt ____ ..,,...~ 

laraık komisyonumuzdan alına

caktır. 

İhalesi 4.Xl.935 pazartesi gü. 

(500) tane buğu marpuç•.ı ~.aş. 
lığı ile yatağı satın alınmak uze- ı 
re acık eksiltmeye konulmustur. 
Hepsinin tutarı (830) liradır. 
Evsaf ve şartnameler parasız o-

nü saat 11 dedir. İlk teminat 62 
lira 25 kuruştur. Eksiltmeye gi
recekler 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 iincü maddelerinde istenen 
belgelerile ihale gün ve vaktin
de M. M. V. Satın alma komis
yonuna geleceklerdir. (3066) 

1-4764 

KüÇüK ANNE 
F ranciska Gaal 

Harita genel direktörlüğünden: 
1 - Muhammen bedel (1815) lira harita genel direktörliığü 

için (8) kalem fotoğrafane malzemesi açık eksiltme ile satın alına
caktır. 

2 - Şartnameyi görmek istiyenler her gün ve eksiJtmeye gire· 
ceklerin de 136 lira teminat makbuzlarile 22.10·93'5 salı gUnU saat 
(14) te Cebecide Harita genel direktörlüğü satın aJma komisyo· 
nuna gelmeleri. (2882) 1-4470 

Kültür Bakanlığı 
Arbrma, eksiltme komisvoııundan 

el 

Eksiltmeye konulan iş ::.anat okullan için makina, avadanlık ve 
malzeme: 

Tahmin edilen Muvakkat 
bedel teminat 

1. - Elektrik Lalburatuvar alat, makina 
ve malzemesi. 15 160 1.137 

2. - Tesviye, Demir ve Ağaçişleri için 
32 adet muhtelif cins makina. 40.<lOO 3 067.05 

3. - Tesviye Demir, döküm ve ağaçişkri 
için avadanlık ve muhtelif cins ve 
miktarda malzeme. 13.572,60 1.017,95 

Sanat okulları i~in satın alınacak olan ve yukarda yazılı bulu. 
nan elektrik alat ve malzemesi, tesviye, demir ve ağaçişlerı için 
makinalar ve tesviye, demir, ağaç, dökümişleri içın avadanlık ve 
malzeme kapalı zarf usulile 25.9 1935 tarihinde cksıltmeye konul-

muştu. . ·f 
Saptanan giinde yapıla'? eksıltm~de ~apılan t.ekh ler haddi 

layık görülmediğinden yenıden 45 gun muddetle ılanma karar ve. 

rilmiştir. . . . . 
Bir numarada gösterıkn ıhtıyaçlarm cksıhmesı 11/11/935 pa. 

zartesi günü saat 14 de. 2 numarada gösterile:ı iht_ıyaçl.arı.n eksilt
mesi aynı tarihte saat 15 d~. 3 numarada gosterılen. ıhtıyaçların 
eksiltmesi aynı tarıhte saat 16 da Kültür Bakanlığı bınasında ar. 
tırma Eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

ı ve 2 numaradaki ihtiyaçların teslim müddetleri değiştirı1miş 
olduğundan umumi şaTtnamede değişiklik yapılmıştır. ller üç ,nu
marada gösterilen eksiltmelere ait teklif mektupları ay~ı tan~te 
saat 13 te komi3yon reisliğine verilecektir. Eksiltıney.c gırmek ,ıs. 
tiyenler eksiltmeye konulan eşyaya ait şartnamelerı ~nkara d~ 
Kültür Bakanlığı Gereç Direktörlüğünden parasız alabıleccklerı 
gibi fstanbulda Sultanahmet'te sanat okulu Direktörlüğünde de 
görebilirler. (2868) 1-4446 

1\fersin belediye Rei~liWnden: 
Keşif değeri ı 7909 lira 20 kuruş olan 100 metre uzu~luğun~a ve 

altı metre genişliğinde yeniden yapılacak beton arme ıskele ın~
atı kapalı zarf Lısuliyle eksiltmeye konulmuştur. Önergel~nen ft. 
atlar uygun görülürse 22.10.935 sah günü saat 11 de ~ete<l.ıye d~ı-
.resinde alabilecekleri ve keşif değerinin yüzde 7,5 nısbetınde sil. 

resiz tutak belgeleriyle beraber önerg~ bitikJc~i~i ihale gi.in~ s?~t 
ona kadar belediyede toplanacak komısyon rcısınr vermclerı bLlıt 
olunur. (6212) 1-4540 

Ankara Ceza evi Müdürlüğiind.en: 
Ankara Ceza evinin 935 senesi ihtiyacı için (82) kalem mualice 

16 gün müddetle açrk eksiltmeye konmuştur. Bedeli muhamme • 
nesi 1250 liradır. İsteklilerin yüzde 7,5 teminatı muvakkate akçesi 
olan 93 lira 75 kurusluk banka mektubu veya o mikdar paranın 
Ankara Defterdarlığ; veznesine yatırıldığına dair makbuzlariyle 
birlikte yevmi ihale olan 1. 11. 9~.5 ta:ihine ~~~~dif cu~a gün~ 
saat 15 de Ankara Cıımuriyet Muddeı umumıhgınde muteşekkı1 
komisyona ve mualicenin .~i~.s ~:.~vsaf~~ı ve şer~itini anlamak 
üzere Cebecide Ceza evi mudurlugune mııracaatları ılan olunur. 

(3022) 1 -4691 ------
1\taliye Vekaletinden: 

ı _ Eksiltmeğe konula~ iş (~evlet şfirası binasına mıv~ten yap-
tırılacak üç bölüklil depo bınası ınşası 

Keşif bedeli 6764 lira 70 kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
a) Eksiltme şartnamesi 
b) Mukavele projesi . 
c) Nafıa işleri şeraiti umumıyesi 
d) Hususi şartname 
f) Keşif cedveli 

g) Proje · k b d 1 · 1 k ·· b·ı· 1 lstiyenler bu ~rtnamelerı ve cvra ı c c sı:z o ara gore ı ır er. 
3 _ Eksiltme 31 teşrini:vel 1?.3~. P~~~~mbe günü saat on beşte 

Maliye Vekaleti Milli Emlak Mudurhgunde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme açık eksiltme ile. ~ap~lacak.tı~. . 
5 _ Eksiltmeğe girebilmek ıçm ıstekltnın 507 hra .. 35 k1;1r~§ 

muvakkat teminat vermesi. bundan başka Nafıa Baş Muhendıslı
ğinden verilmiş ehliyet vesikasını haiz nlup göstermesi Hizımdrr. 

(2984) 1-4606 

Ankara Cezaevi müdürlüiünden: 
Ankara ceza evinin 935 senesi ihtiyacı için 44.000 kilo yerli 

Kadrltöy kok kömürü ve 35,200 kilo meşe kömürü ile 31810 kilo kı· 
rılmış metc odunu 16 gün n;ıüddetle açık ekailtme~e ~onu!.muştur 
Bedeli muhammenesi 3372 Iıra 68 ku~uştur. İsteklılertn yuzde 7,5 
teminatı muvakkate akçesi olan 252 lira 96 kuru~luk Ban~a mek -
tuba veya 0 mikdar paranın A?1<~ra Defte~d~rlıgı veznesıne yatı
tıldığına dair makbuzlariyle bırlıkte yevmı ıbale ola~ 1. 11: 935 
tarihine müsadif cuma günil saat 15 de Ankara cumunyet müddei 
umumiliğinde müteşekkil koıni7yona, şartn.am~.Yi .. g~.~ek ve .. fazla 
izahat almak istiyenlerin Cebeeıde Ceza evı mudurJugune muraca-
atJarı ilan oJunur. (3023) 1- 46;,;;9~2 ____ _ 

P.T.T. Baş müdürlü~nden: 
ı _ tdar· ihtiyacı için Ankarada ve şartnamesinde gösterilen 

yerlerde tesli:n edilmek şartiyle 207 ton kok kömüriı kapalı zarfla 

eksiltmeye konulmuştur. . . . . d 
2 _ Eksiltme 2 inci tesrin ıkıncı cumartesı günu saat on bır e 

Başmüdürliik komisyonunda .YaBpıla~~dk.~ır1 .. k 
3 _ İstekliler şartnameyı aşmu ur 1 kalemine muracaatla 

f 

her gün görebilirler. . 
4 - Muvakkat teminat 574 lıradır. . 
5 _ 1 t klilerin eksiltme saatından n hcıyet hır saat evveh~e 

k d t s. e ~ıarmı Basmüdiirlak vezne ine yatırılarak teklı 
a ar emına• . 1 • •1 1 (3041) t-4703 roektuolarmr knmisvona tevdı etrn' "rt ' .... o unur. 

Ankara ilbay lığından: 
Hususi idare ile umumi meclis ve daimi encümen salonları için 

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

ihale 4-11-935 pazartesı guniı saat 15 de daımi encüm~ndc 
yapılacaktır. 

Eksiltmeye girmek istiyenlerin 48 liralık teminat makbuz veya 
mektuplariyle daimi encümene gelmeleri seraiti ögrenmek isti · 
yenlerin hususi muhasebeye müracaatları ilan olunur. 

(3035) 1 ~ 4687 

Polatlı garnizon lutaat satın 
alına komisyou .. ından: 

ı - Polatlı garnizonundaki kıtaatın ihtiyacı içın 3000 kilo ~a· 
de yağ 230000 kilo arpa 330000 kilo yulaf 308000 ki1o kuru ot mmır. 
hk suretih: 25/ 1. Teş/935 cuma günü :halesi yaprl2caktır. 

2 - Taliplerin teminatı muvakkatile birlikte 25/1 . Tcş/935 f: u 
niı saat 13 den 16 ya kadar Sarı Kışla civarındaki lutaat :ırtırına 
eksiltme komisyonuna müracaatları. 

3 - Şartnameyi gormck istiyenlerin her gün oğleden SO" a 
komisyonumııza mliracaatları. (3065) 1--4732 

Ba~1n gent~l direktörlü~nden: 
Basm genel direktörliıgii bir ç~~ çeşit fotoğraf gercçini .ıçtk 

eksiltem ile alacaktır. Bu gereçler ıçın umui:ın para 2000. yatırıla
cak iğreti inandırıcı para yüz elli liradır. Bu işle ilgili olaıııar 
şartları öğrenmek üzere genel direktörlü~ün vil.ıyctler ~vin' ' ı 
eksiltme komısyonuna bas vl'rmaları . Üste brrakma 26 ılktc•,.ın 
1935 günü saat 16 dadır. (3038) 1 -4696 

AnJiara ilhayhğından: 
Yüksek Ziraat Enstitiısü yanında bulunan tecrıt evi için rıa. 

zarlıkla alınacak bir Kovinatör S. D. 782 buz do1·ıbı 23 10-93'i çar
§amba günü saat on beşte açtk eksiltmeye korıulmu~tur. t~tcklile. 
rin Baytar DirektörlUğüne başvurmaları. ( 2995) 1--4612 

Maliye \ 7 ~kaletind<~n 
Yugoslavyada mal terk eden turk tab'3sınrn malhırırıa mukabil 

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

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

arsıulusal arttırma günü olan 31 Birinciteşrinde Ban
ka Şube ve Sandıklarında bir biriktirme hesabı açtırarak 
en aşağı 10 lira yatıranlar arasında 100 kişiye aşağıda ya
zılı ikramiyeleri verecektir: 

Birinciye 100 Lira 
İkinciye 80 " 
O çüncüye 60 ,, 
Dördüncüye 40 " 
Beşinciye 20 ,, 
Altıncıdan ellinciye k~dar 10 ,, 
Elli birinciden yüzüncüye kadar 5 ,. 

Kura Birincikanunun 7 sinde Ankarada Merkez bina
sında çekilecektir. Kuraya girebilmek için para yatıran
ların paralarım 7 birincikanuna kadar çekmemeleri 13-
znndır. 1-4684 

İstanbul sıhhi müesseseler arbr· 
ma ve eksiltme komisyonundan: 

Azı Çoğu Muvakkat T. 
Akliye haatanesine 500 

200 Çocuk ,, 
Kuduz tedavi müessesesine 55 

600 Ton 1080 lira 
SOO Ton 540 ,. 

75 Ton 135 • 
Yukardalri 11hhl müesseselerin kok kömürü müteahhitleri n

nuni müddet içinde muvakkat garantilerini kat'ı garanti miktarı. 
na çıkarmaınıt ve mukavelelerini y<lparak noterliğe tasdik ettirme• 
miş olmalarından dolayı ihaleleri feshedilmiş olduğundan yeniden 
ve ol baptaki prtnamesi veçhile ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

ı - Eksiltme 23.10.1935 çarşamba günü saat ıs de Cağaloğlun.. 
da Sıhhat Müdürlüğü binasındaki komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiat beher tonu 24 liradır. 
3 - Muvakkat garantileri karşılarında yazılmıştır. 
4 - İşbu müesseselere ayrı ayrı ihtiyaçları için de teklif yapı

labilir. 
5 - İstekliler şartnameyi bedelsiz olarak komisyondan alabi. 

lirler. 
6 - Eksiltmey girecekJerin 935 ticaret odası vesikasiyle 2490 

sayılı k unda y ıh belgelerini ve muvakkat g, ranli ma' bu:. ve. 
ya banka mektupl rrnı ve usulü dairesindeki teklif mektuplarını 
havi zarflarını yukarda yazılı ksi!tme saatinden bir saat önceye 
kadar makbuz mukabilinde komisyona vermeleri. (6170) 1-4539 
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Ankara'nın Sayın 
Halkına: 

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

CUMURİYET1M1Z1N 12 inci YIL DÖNÜMÜ 
Y AKLAŞIYO.R. 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 ÇEKECEGİ ELEK-
TRİK KUDRETİNİ TEZELDEN SOSYETEMt
ZE BİLDİRMENİZİ DİLERİZ. 

SOSYETEMİZ DONANMA TESİSATININ 
MUAYENELERİLE UGRAŞACACINDAN 25. 
10. 1935 TARİHİNDEN 2. 11. 1935 TARİHİNE 
KADARYENİABONELERERAKORDMANY~ 
PILAMIY ACAKTIR 

Ankara Elektrik T. A. 
Sosyetesi 

1-4738 

Adapazarı Belediyesindeıı: 
1 - Şehir İçme Suyunun halihazrr tertibatına göre ve ilerde ya

pılacak tesisata uydurulacak vaziyette javalizasyon projesi Ye 
hesabı. 

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

3 - Çark makina dairesinde şehrin mevcut ve musaddak su 
şebekesi planına nazaran istikbal için yapılmasr zaruri kuvv.ei 
muharrike tadiltaı projeleri ve hesabatr ve su kudretinin ölçülmesi. 

4 - Şehirde yapılacak su kulesi projesi ve hesapları. 
5 - Lüzumu halinde kullanılmak üzere suyun ta fiyesine aid 

tertibat (Filitrasyon, Koagülasyon) projeleri ve hesaplarr. 
6 - Keşifname raporu. 
7 - Fenni izahat raporu. 
Adapazarı şehir iÇJllC suyu içın yukarda 7 madde ile gösterilen 

proje ve hesabatın yaprlma:oı 9-10-935 tarihinden itibaren (35) gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

İhale 13-11-935 çarşamba günü saat 16 da Adapazarr Belediye 
encümeninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminatmikdarı (200) liradır. Talip olanların ıhti· 
sas vesiıkaları ve son beş sene içinde yaptıkları projelerin Nafıa 
bakanlığından tasdik olunarak red olunmadrğını havi bakanlıktan 
aldıkları şehadetnamelerile birHkte ilan olunan gün ve saatta be· 
lediyeye gelmeleri. 1stiyenterin şartnamesini belediyeden itlabilir. 
ter .. (3000) 1-4660 

İstati tik Genel Dirfktörlüğü 
Eksiltme Komisyon undaıı: 
Şurayi devlet daireesı için (50) ve istatistik umum mudiırlüğü 

dairesi için de ( 40) ton ki ceman (90) ton kok kömürü alınacaktır. 
Bu kömürün evsafr % 10.11 kül, % 1-1,5 kükürt, % S rutubet 

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

lü ile Teşrinievelin 31 inci perşembe günü saat 14 de Devlet Şura· 
sı ve İstatistik Umum Müdürlüğü binasında teşekkül eden eksilt. 
me komisyonlaqnda ihalesi yapılacaktır. 

İsteklilerin % 7,5 muvakkat teminat mektuplarile birlikte zarf
ların açılma saatinden bir saat evvel Komisyon reisliklerine ver-
meleri lazımdır. (3010) 1-4647 

Ankaı·a tlbaylığından: 
Hususi idare ile umumi meclis ve daimi encümen salonları için 

alınacak 25000 kilo mese odunu açık eksiltmeye konulmuştur. Tah. 
min edilen bedeli 437 lira 50 kurustur. 

İhale 4-11-935 paz~rtesi günü. saat 15 de daimi encümende 
yapılacaktır. 

Eksiltmeye girmek istiyenler 32 lira 82 kuruşluk teminat mak· 
buz veya mcktuplar;iy~ daimi encümene gelmeleri şeraiti öğren -
mek istiyenlerin hususi muhasebeye müracaatları ilan olunur. 

(3034) 1 - 4688 

Devlet Demiryolları ve L manları Umum ı 
MüdürlüğH ilanları 

İLAN 

Muhammen bedeli 40.000 lira olan Ankara; Eskişehir, Konya 
ve Samsun depoları su tasfiye tesisatları 31. 10. 35 günü saat•ıo da 
pazıo.rlık usuliyle Ankara idare binasında ihale edilecektir. 

Hu işe girmek istiyenlerin 3.000 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 üncü maddesi mucibin
ce işe girmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname ve 
tekliflerim aynr gün saat 14 de kadar Cer daiersi komisyon reis
ligine vermeleri lazımdır. Bu i e ait ş:ırtnameler 200 kuruş muka· 
bılinde An ra ve Haydarpa a veznelerinde satrlmaktadır. 

(2982) 1-4652 

Ankara valiliğinden: 
Aşagr ayr ncı mevkiinde kaın 360 metruke No. lu 4 oda hala ve 

mutfagı mu t mit evin aylık 8 lira bedeli icarı muhammen üze. 
rinden icarrnın ihal sı 1·11-935 cuma gı.inü saat 15 de yapılacak
tır. fsteklılerın er ıtı o renmek ve pey siırmek uzere 7 lira 20 
kuruşluk dıpo.zito makbuzile birlikte yevmi emzkürda Defterdar. 
lıha top! n n komisyona müracaatları. (2998) 1-4654 

uLUS 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alrria Komisyonu ilanları 1 
İLAN 

1 - Tümen hayvanatı ıçın münakasaya konulan 539 ton arpaya 
verilen fiat kumandanlıkça gali göriıtdüğünden artırma ve eksilt· 
me kanununun 46 mcı maddesinin "R., frkrası mucibince pazarlık
la münakasası yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi her gün Manisada askeri satın alma komisyo. 
nunda görülebilir. 

3 - Eksiltme 28-10·935 pazartesi günü saat 10 da Manisada as· 
keri satın atma ıkomisyonunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 1779 liradır. 
5 - Muhammen bedeli 4 kurus 40 santimdir. 
6 - Eksiltmeye gireceklerin 24ğo sayılı kanunun 2 inci madde. 

sinde tarif edildiği gibi teminatlarını birlikte bulundurmaları . 
(2983) 1-4605 

t LAN 
Genel kurmay ba kanlığı matbaasındaki linotip makinesinde 

yalnrz gündüzleri çalışmak üzere 100·110 lira ücretli bir linotip 
operatôr makinistine ihtiyaç vardrr. lstiyenlerin Büyük erkanı 
harbiye matbaası müdürlüğüne müracaattan (3025) 1-4677 

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

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

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

kilo fasulya için on bir kuruş fiat tahmin edilmiştir. Teminatı mu
vakkate akçesi 1407 liradır. 

4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
S - İsteklilerin Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesi· 

ka göstermek mecburiyetindedir. 
6 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 21\90 sayılı kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ile teminatı 
muvakkate makbuzlarını ve teklif mektuplarını ihale saatından eıı 
az bir saat evvel komisyona vermiş bulunacaklardır. (2958) 1-4578 

İLAN 
Bursa garnizonu içın (242,000) Mudanya için (139,000) ve ban· 

dırma için (212,000) kilo un satın alınacaktır. Tahmin edilen bede. 
li Bursanın 26225 lira Mudanyanm 15637 lira 50 kuruş Bandrrmanın 
23320 liradır. Şartnameleri satın alma komisyonundadır. Eksiltme 
22.10-935 salı günü saat 16 da Bursada tophanede satın alma ko· 
misyonu binasında olacaktır. Eksiltme kapalı zarf usuli iledir. Mu. 
va.kkat teminat Bursanm 2041 lira 88 Mudanyanın 1172 lira 85 
kuruş Bandırmanın 1749 liradır. Teklif mektupları 22.10·935 salı 
saat onbeşe kadar satın alma komisyon reisliğine verilmiş olacak-
tır. (2908) t - 4497 

iLAN 
1 - Iğdır kıtaatının bir senelik ihtiyacı olan 300000 kilo un 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmu~tur. Muhammen bedeli 48,000 
liradır ilk teminatı 3600 liradır. İhalesi 4.11.1935 pazartesi günü 
saat 9 dadrr. 

2 - Surbahan kıtaatının bic senelik ihtiyacı olan üç yüz bin 
kilo un kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 
48,000 liradır. İlk teminatı 3600 liradır. thalesi 4.11.1935 pazartesi 
gGnü saat ondadır. 

3 - İhaleleri Karakosede tı.imen binasında satın alma komisyo
nunda yapılacaıktrr. istekliler ihale saatinden bir saat eveline ka · 
dar teklif mektuplarını komisyonumuza vermeleri. (3027) 1-4675 

t LAN 
1 - Siirtteki tum ve jandarma kıtaat ihtiyacı için 684 ton ar

pa ve 718 ton saman 25.10·935 cuma gı.inü saat 10 da kapalı zarf 
usulü ile eksilttttesi yapılacaktır. Arpanın muhammen bedeli 27360 
lira samanın 21540 liradır. İsteklilerin % 7,5 teminatları ile mez. 
kur günde ve saat 9 da teklif mektuplarının Siirtte satın alma ko· 
misyonuna vermeleri. (2892) 1-4479 

İLAN 
ı - Tumen krtaatı ıcin evelce ilan edılen unun ihalesinde ta. 

libinin verdiği fiat yükS'ek görüldüğünden yeniden 222 ton unun 
kapalı zarfla eksiltmeye konuldugu. 

2 - Beher kilosunun muhammen bedeli 12 kuruş 15 santim 
olup. ihalesi 22·10.935 tarihine müsadif salı günU saat 15 de bay. 
ramiç tlimen satın alma komisyonunda yapılacağı. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin verecekleri unun şerait ve evsafı
nı bulunduğu yerin satın alma komisyonuna müracaat ederek öğ. 
rene bilirler. 

4 - Taliplerin 2490 numaralr kanunun 2. 3. üncü maddeleri mu. 
cibince istenilen vesaikla muvakkat teminat tutarı olan 2023 lira. 
nın veya bank mektubunun ihaleden bir saat evel tümen muhasebe-
sine tevdii ile komisyonda hazır bulunmaları. (2835) 1-4464 

İLAN 
ı - Tiımen kıtaatı için evelce ilan edilen unun ihalesine ta· 

libinin verdiği fiat yüksek görüldüğünden yeniden 222 ton unun 
kapah zarfla eksiltmeye konulduğu. 

2 - Beher kilosunun muhamrven bedeli 12 kurug ıs santim 
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olup, ıhalesi 23.10-93:ı tarihıne mu adıf çar amba bunu saat 15 de 
bayramiç tümen satın alma komisyonu bınasmda yapılaca tır. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin verecekleri unun erait ve evsafı
nı bulunduğu yerin satın alma komisyonuna miıı.:ıcaat ederek og. 
ıenebilirler. 

4 - Taliplerin 2490 numaralı kanunun 2. 3. ünciı maddeten mu. 
cibince istenilen vesaikla muvakkat teminat tutarı olan 2023 lira 
nın veya bank mektubunun ihaleden bir saat evel tümen muhasebe-
sine tevdii ıle komisyonda hazır bulunmaları (2836) 1-4465 

t LAN 
İzmit ve Gebzedeki inşaat için alınacak malzemenin 8 2. teş 935 

cuma günü saat 15 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 
2 - Eksiltme İlmit'te tümen binasındaki satın alma komisyo

nundadır. 
3 - Kapalı zarflar bir saat eve! komısyona makbuz karşılıgı 

verilecektir. 
3 - Tutarı 26.000 liradır. 
5 - Muvakkat teminatı 1950 liradır. 
6 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
7 - İstekliler belli giın ve saatında kanunun ıstediği belgelerle 

komisyona gelmeleri (3095) 1-4766 

İLAN 
Kıtaat ihtiyacı için l60,000 ki1o sığrr eti kapalı zarfla 19/10/935 

den itibaren eksiltmeye çıkarılrnrştrr. 
2 - Maliyet fiatı 32500 lira muva~kat temınatı 2438 liradır. 
3 - Eksiltmesi 6·11-935 çarşamba günU saat. 9 da Sankamış'da 

askeri satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Şartnameler parasrz olarak Sarıkamış'da satrnalma komi&o

yonundan alınabilir 
5 İsteklilerin teklif mektuplarını vesaıki ile bırlikte saatından 

bir saat evvel komisyona vermiş bulunaccaklardrr. 
6 - Hariçten istekliler teklif mektuplarını 2490 sayılı eksiltme 

kanunun 34 düncü maddesindeki esaslar dahilinde postaya venniı 
bulunacaklardır (3105) 1-4772 

İLAN 

l - İhtiyacatı askeriye için aşağıda cin:i, mikdar teslim yeri, 
muhammen bedeli muvakkat teminatı ve ihale tarihleri yazılı iki ka
lem arpa kapalr zarf usuliyle münakasaya konulmu;ıtur. 

2 - Şartnameleri Ankara ve fstanbul levazım amirlikleri satın 
alma komisyonlarında ve Tekirdağmda askeri satın alma komis. 
yonunda her gün görülebilir. 

3 - Eksiltme Tekicdağmda askeri satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girecekler tecim odasında kayıtlı olduklarını 
ve ehliyeti ticariyelerini gösterir 935 seneainde tecim oda$ından 
aldıkları vesikayı komisyona göstermeye ve vekil gönderenler 
bunlarla beraber vekaletnamelerini birlikte bulundunnağa mec
burdurlar. 

5 - Kapalı zarflar ihale saatinckn bir saat evel komisyon bat-
kanlığına verilecektir. (3030) 1--4672 
Cinsi teslim yeri miktarı muhammen muvakkat ihale T. gün.aa., 

kilo bedeli teminatı 
kuruş santim Lira 

Arpa Tekirdağ 
Arpa Malkara 

720,000 
360,000 

4 25 2295 1/ Z. te§/935 16 
4 50 1215 1/2. teş/935 17/30 

İLAN 
1 - Burnovadaki tümen bir· 

liklerinin ihtiyacr olan (36450) 
kilo sade yağı kapalı zarf usulü 
ile satın alınacaktır. 

2 - Münakasası 5 2. teş. 935 
salı günü saat 15 dedir . 

3 - Umum tahmin tutarı 
27337 lira 50 kuruş olup ilk pey 
1051 liradır. 

4 - Şartnamesi her gün ko· 
mi:.yonda görülebilir • 

5 - İstekliler 3490 sayılı ıka 
nunun 2. 3 üncü maddelerine 
göre istenilen vesaikle muvak. 
kat teminatlarını havi teklif mek· 
tuplarını ihale saatından bir sa· 
at evci Burnovadaki askeri sa -
tınalma komisyonuna vermeleri. 

(3039) 1- 4697 

ZAYİ 
Ankara Nüfus memurluğun. 

dan aldığım nüfus ıkağıdımr kay
bettim yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. 

Adliye sarayı karşısında 
terzi Salih Zeki 

1-4762 

ZAYİ 
2197 makbuz sayısiyle 793 sa

yıya bağlı köpek markası kay. 
botmuştur. v~msini alacağundan 
eski sayının hükmü olamıyaca- ı 
ğı Han olunur. Seyit 

ı\~keri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü Satınalma 

~ Komisyonu ilanları 
58000 KİLO YONGA SATIŞI 

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

15800 KİLO UN 
Tahmin edilen bedeli (2145) 

lira olan yukarda mikdarı ve cin· 
si yazılı malzeme Askeri fabri
kalar Umum Müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 4/2. Teşrin/ 
935 tarihinde pazartesi günü sa
at 14 de açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız o· 
larak komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan 
160 lira 88 kuruş ve 2490 numa
ralı kanunun 2. ve 3. maddele· 
rindek.i veaaikle mezkfir gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

(2981) 1-4651 

Kiralık büyük ev 
Yenisehirde İsmet ve Kazım 

paşa caddelerinin birleştiği kö
şede Avusturya sefirinin otur
duğu kalorifer sıcak su garajlı 
ev möbleli veya möblesiz toptan 
veya kat olarak kiralıktır. 

HER SENE BiR ÇOK Ktl\ISELE RE ZENGiN iKRAMiYELER DA CITAN 

Türk Maarif Cemiyetiniı 

Anafartalar caddesinde Zenit 
saatları üstünde Doktor Cevad 
Arifden aranması telefon: 2037 

1-4670 

Satılık ev 
Paşalar tepesinde Yaltırak 

caddesinde köşe başında üç da
ireli ev satılıktır. İzahat atmak 
istiyenler yeni sinema yanında 

tütüncü Ali Tömene müracaat. 
Telefon: 1252 1-4728 

~ --
lmtıyaz sahibi ve Başmu 

harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı işleri MUdUrU Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddesi cı\arrnd .. 

I Ulu& Basmıevinde basılmış 

l UT. 

• 
,. 

Büyük eşya piyangosu 
6. 12. 935 de çekiliyor 

• 

ikramiye: 15.400 lira 
BiR BiLET HIR LlRADIR. HUT ÜN P1Y ANGO SATICILARINDA BULUNUR 
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YENİ J BUGÜN BlJ GECE 

Chevalier'nin son eseri 

FOLIE BERGERES 

Emsalsiz muvaff akiyetler kazan
maktadır. Mutlaka görünüz. 

AŞK KADRiLi 

BU GECE l KULÜP) 

Aşk - Heyecan ve macea a tıımı 
YER TİTREDi 

Canlandıran: Jak Oakie 

Magda Schneider 


