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Son haber er 
ı 2. ci sayıfada 

Her yerde 5 kuruş 

Biitüngurd k omployu 
tel'in ediyor 

ANKARANIN NÜFUSU 123.000 ! 

Genel nüfus sayımı nasıl yapıldı? 
Diifünceıiz ve hain bir kaç fQh

.. n Atatürk'e komplo hazırladık
ları haberi b.ütün memlekette de
rin bir tee .. ür uyandırmıf ve hef 
yerde lıomplocuları tel'in edf;n 
toplanhlar yapılmııtır. Ulu Ôn -
deri cana gibi hatta canından da
ha çolt •even ve ona yapılacak her 
hareketi kendine yapılm(f bir te
cavüz .ayan tiirlt ulu•unun bu iç
tem tezahürü kaytle değer bfr 
önem ifade etmektedir. Bir tek 
•e• gibi, memleketin bu suilıcucl 
lrarııantlaki tlüıünce•ini ve nefre
tini gö•teren toplantılara aicl yüz
lerce imza ICJ§ıyan telgraflardan 
"'tr ~ını koyuyoruz: 

Bayındırda 
Bayındır, 19- En büyüğü -

müz Atamızın ŞAhsında varlığımı
za kastetmek istiyenlerin bu mel
unca tetebbüslerini nefret ve la 
netle kartıladık. Böyle tetebbüs -
ler türkün tarihini lekelemekten 
bafka bir fey yapmamakla bera -

ber gözbebeğimiz Atatürk' e kar
şı yan bakanların en keıtirme yol
dan cezalarını görmelerini bekle
rız. 

Zonguldakta 
Zonguldak, 20 (A.A.) -Türk 

ulusunun yaratıcı, yaşatıcı ve en 
kudsal varlığına kıymak istiyen -
ler olduğunu duyan zonguldaklı -
lar dünyada bu kadar vatar. 
vicdansız insanların yaşıyabilece
ğini görmek bahtsızlığı karşısın -
da ıztırabla sarsıldılar. Büyük Ön
cl.ere uzanan eli tarihin ve ulusun 
çarpan kalbini koparmak için u -
zanan melun bir pençedir. Türk 
ulusuna ve türkün en !.ılusuna kar
,. saldırmağı kuranların onun ya
rattığı devrimi ve cumurluğu ko -
rumağa andiçen türk çocuğu tara
fından ezilec,,.Rini unutmamak la
zımdır. Ulu Önder türkün ve türk 
tarihinin başında türk ülküsünün 
bir bavra~ı S?ibi kutsaldır. 

TÜRK - SOVYET SPOR TEMASLARI 

Dün g e ceki güreş ler 
Sovyet güret takımı dün üçün

cü temasını ulusal takımımızla 
yaptı. Bunun için Halkevi tiyatro 
salonu hazırlanmıftı. Salon türk 
- sovyet bayraklariyle süslenmiş
ti. Yer yer partimizirı bayrakbn 
asılmıftı. 

Dün gece Halkevinin 600 ki -
şiden çok adam almıyan salonu 
tıkhm tıklan dtJlu idi. Maçları ha
zırlryan kuru! biletlerin sayımın 
bittiğini bildh m toplar atıldıktan 
aonra Halkevi l -le satılacağını ilan 
etmiıti. Bir çok kimseler bilet al -
mak için akın akın gitmişler ve 
kısa bir zamanda biç bilet kalma
mıştır. Bilet almadan dönenler 
pek çoktur. Maçların sonuçlarım 
öğrenmek isteyen bir kalabalık 
da güreılerin sonuna kadar Halk
evinin etraf mdan ayrılmamışlar -
dır. Seyirciler arasında Sü ve Güm
rükler Bakanları, Sovyet Büyük 
elçisi B. Karahan ve elçilik bü · 
yükleri, birçok saylavlar, türk 
spor teıkilatı batkanları ve ga -
zeteciler vardı. 

Maçlara 21 de batlanılacaktı. 
Sovyet taknnmda yarı aftrcla De
riç basta olduğundan konukları -
mız 6 kişi olarak güreşmek isti -
yorlardı. Arsıulusal tüzüğe göre 
buna imkan yoktu. Onun için bi -
zim takımdan hasta olan Saim de 
güreştirilmedi ve iki ulusal takım 
beter kiti olarak karşılaıtılar. 

Türk takımı: Filizde - küçük 
Hüseyin, en hafifte - Yatar, yarı 

ortada - Yusuf Aslan, ortada -
Nuri, ağırda - Mehmet. 

Sovyet takımı: filizde - Zeons
ki, en hafifte - Baskakof, yarı or. 
blda • Katolin, ortada - Zolotof, 
ağırda - Konca. 

Her iki takımdan hafifte: Sa
im - Sokolof ve yarı ağırda; Deriç 
- Mustafa maçı yapılmamıf. Hal
buki en önemli maçlar bunlardı 
ve takımımızın en çok kazanmak 
umudu olan katagorilerden ikisi 
bu ağırlıklardı. 

Saat 22,, 15 de iki takım alkıı
lar arasında minder üzerinde yer 
aldılar. Sovyet sporcuları kırmızı, 
türk güreşçileri mavi mayolar giy
mişlerdi. Ortada güreş f ederasyo
numuzun değerli ve çalışkan bat
kanı Ahmet F etkeri duruyordu. 
B. F etkeri biraz ilerledi, bu tema
sın önemini ve f aydasım anlatan 
bir söylev verdi. Ondan sonra iki 
takım "birbirlerine bayrak verdiler 
ve biri birlerinin ıereflerine bağır. 
dılar. Bando mızıka Enternasyo -
nal ve Erkinlik marılarını çaldı. 
Mızıka Erkinlik martını çalarken 
salonu dolduran bütün halk mar· 
tı bir ağızdan okudular. 

Kiiçiik· Hiiseyin - Z4!onski maçı: 
tik olarak filizde; küçük Hü

seyin - Zeonski karşılaıtılM". Kü
çük Hüesyin çok atak ve üstün gü
reıiyordu. Bütün yagıçların söz 
birliğiyle, sayı hesabiyle kazanmıs 
sayıldı. · 

(Sonu S. inci sayı/ada) 

Sovyet sporcularr şerefine verile-n şolenden bir enstantane 

Sayını ıııemurları ile beraber dolaşan arkadaşlarııııız 
dün gördüklerini anlatıyorlar 

Dün sabaha karşı beşi yirmi 
seçiyor ve biz gazeteden yeni çı .. 
kıyoruz. Her zaman bu saatte ge
cenin ve geçmiş 24 saatin cadde • 
ler üzerinde bıraktiğı süprüntüyü, 
tozu, kirliliği silmek · ve iki saat 
sonra caddeleri dolduracak anka
ralıya temiz bir yol üzerinde yÜ· 
rpmek imkanını vermek için so -
kakları dolduran urayın çöpçüle
rini bugün göremiyoruz. Zaten ol· 
sa bile onları görmiye imkan yok
tur: Ankara'nın bütün nakil vası 
talan koskoca uray otobüslerin · 
den, 935 modeli kübik otomobil -
lerden tutunuz da köşe hatlarının 
en eski, emektar taksilerine kadar 
hepsi Taşhan'm önüne yığılmıttır. 
Projektörleıin ağaran günün ilk 
•tıklan altında 'tlaha sarılaşmıt gö
rülen parıltıları Atatürk anıtrnın 
dört yanını bir elektrik sergisinin 
gözleri kama,tıran bir köşesi gibi 
aydınlatıyor. 

Korne sesleri arasında yavaş ya
·•aş ve zorlukla karıı tarafa geçi 

'Saat 9,45: ortalıkta kimseler yok 

yoruz. Saat 5,5 ... koca alan bir ıe- aynı gün ve aynı dakikada ayn1 
f erberlik ''üasülhareke,, si gibi tartlar içinde yapılan bir sefer -
kaynatıyor. Bu da bir seferberlik berlik, ki Batbakan lnönü'nün de-
değil midir? Hem de bir mıntaka diği gibi ''ulusun ne halde oldu. 
seferberliği değil ... Bütün yurdA<> ğunu,, anlamak için yapılmakta _ 

dır. 

Atstürk anıtının ilerisindeki 
polis noktaıının önünden geçer • 
ken izin ki.ğıdlarımızı soruyorlar. 
Sayım memurları mıntakalarına 
gitmek İçin önceden kararlaıtır -
dıkları yerlere toplandıkça, ön 
camlarında büyük harflerle «SA· 
YIM» yazılı otomobillerle mınta. 
kalanna dofru siden kalahalrk 
dağılınca, saat 7 ye doğru gecenin 
en seasiz saatinde bile hareketli 

(Sonu 3. üacü sayı/ada) 

Dil hakkında 
Etimolojik ve Moı:-f olojik 

il inci Anket 

Yenışehirde bir ev halkı yazılırken lstan6ul trttnindekl yolcu1ar yazılırlen 
1- lıık 
2 - Parlak 
3- ıcak 

İTAL YA - HABEŞİSTAN SAVAŞI 

Cephede uçak faaliyeti 
Aamara, 20 (A.A.) - İtalya 

uçakları Sudan sınırındaki Dan -
kalia bölgesinde yapmakta olduk
ları tar.assud hareketlerine devam 
etmektedir. Süel faaliyetinin mer· 
kezini ambalagide kurmak isti -
yen Ru Kasaanın kuvvetleri Ma
kalle'ye doğru yürümektedir. 

Roma, 20 (A.A.) - Bazı İtal
yan haberlerine göre, bir İtalyan 
uçağı, Taccaze nehri kuzayrnda 
bulunan Bircoodan bölgesinde biı 
köyü bombardıman etmittir. Ha
beşlerin şiddetli ateşine uğrıyan 
uçağın birkaç yerine kurşun İsa -
bet etmittir. 

Omager bölgesinde yapılan 
ketif uçuşları sı~asında İtalyanlar, 
hJbef kuvvetlerınin bazı toplan 
ma noktalarını tesbit etmişlerdir. 

Asmara, 20 (A.A.) - İtalya 
uçakları, Tsana gölü ve Gondar 
bölgesi üzerinde keşif uçuşlara 
yapmak üzere bu sabah Asmara
dan hareket etmişlerdir. 

Adisababa, 20 (A.A.) - İtal
yan uçakları büyük bir faaliyet 
göstermektedir. Her iki cephede 
de habeş keşif kolları İtalyan ile
ri karakollarına g-eceleyin keşif ta
arn1?IO\r1 vaom?.1ı;t:. ve el'irler f?P 

1 

tirmektedir. Raa Seyum'un kur -
mayı seçkin subaylarla tamamlan
mıttır. 

Adisababa, 20 (A.A.) - Gü -
ney cephesinde sükunet vardır. 
Bu cephede tayyare faaliyeti de 

' 

General do Bono harekatı gozden 
geçırıyor 

azdır. Buna mukabil Kuzay cep 
hesinde tayayre faaliyeti büyük 
tür. Bu cephede İtalyanlar ha\·a 
istikşaflarını babeş toprakları 
içinde 250 kilometreye kadar iler 
t•tmislerdir. 

"4-A.ıeı 
5-Gök 
6-" 
7- }'er 

8 - Toprak - torpalc 
9- Yıldı:; 
10- }'ıl 

1) Yukardaki kelimelerin ilk 
ve aııl kökleri nelerdir? 

il) Bu kelimeler nasıl teıekkül 
etmişlerdir? 

111) Bu kelimeleri tetkil etmek 
için köke ilave olunan ek. 
ler nelerdir ve eklerin hec 
birinin mana ve farkları 
bakımından rolleri ne ol -
muıtur? 

iV) Bu arattırma neticesinde: 
A - Türk dili kökleri ve 
B - Türk dili ekleri ~e ' 
C , ' 

- Türk sözlerinin tefek 
külü hakkında bir ka 
ide çıkarmak mümkü 
müdür? 

Yukardaki ikinci dil anketimi
ze okurlarımızın vereckleri cevab. 
ları gazetemiz yazı i§leri direktör 
lüğune göndermelerini rica ederiz. 
Şimdiye kadar aldığımız cevab -
ları sırnsiyle koyduğumuz. gibi 
bundan böyle de koyacağız. 

( IJil wıkeıimize gelen ceuab 4. 
a) ı/amızdadır) 



Zecri bir r komitesinin k arı ...... 
Konferans ay sonundc gene toplanaİGlll. - s· 

Snovden daha kunetli tedbirler i·dlı..-. 

Canre 20 (AA.) - Din akıma 
.at letlWrlu bmlitainin kabul etti-
11 4 nwıaJı ._., .. deniliyor ~: 

HO,.e devletler sillh ihracı yasalı 
hakkmdaJri 1 nmnanlı lrararm Z iDd 
fı1rnlmı qaptaki maddeleft fe1Mil 
edecıelderdir. 

B9tüa se ... n ı.,.. llayvanları 

at, kabl', ef4r, den ft mre. 
Kauçm, boksit, alilminium, okaid, 

alUIDİllİum, demir cınbederi, lamda de. 
mi• krom, maapnes, nikel, titan, vol
fnım, vanadium, bunlarm cevberlui w 
demir ile halitalan, kalay ve kalay mi!· 
retbbatı .e Mltihı madenler. 

9JC *9llderia ,...... sayıJaa 

- tfıleria, ltalylMID ft • ...,. ....... 
teleıiadea ...... Wr ,ere Daraç MiWi. 

il - ••lru•n n clc+*I• ft78 cloJa
pifle telmır ltalJap ilant ........ 
.. lcinl ...... tedWrlerl alacakJanlır. 

Y"'-*i fmaı..ta a,ıtJr tHlıider 
,.. ........... ..n .......... . 
...... adWir ............... ko. 
........ ,.... ....... qydar 
lıııl,.mk, 1 .. blrVbi 

Seat ıe•ı.m. ........... 
... MrleriDe ,.._ etme1eri Mi•• tı 

t•tl•lbnt ..... 1 ....... edll-
~ y ................ 11-

, • ' at 111 • .. .-at ...._ 
........ , ,,. IJC 4lnletJer ........ .......... 

Bu tı~ bnrc1an IODrA _,nferam, 
..crt tedbJrlen lra~ .._ .._ 
lldere batkan tarafmdm at•ini1ecek 
lılr mektep wetlni .._. ıl•IJIL. • 
•lıt•pta 11111,.. - ....... llDlıı 1 , .. 

t '\ •Ja:I .... ile kw)iD 7 01det-
rla ..... ft 1 blenin ' ft il 
9'111 la ............ ,.....ıı.n ft 

•eri tedbirler -..ıennm tarafmdm 
ı' .,. .... ,.,.... ... ..,.11r 1ıUcU-.-.... . 
... ,... "' 

h ıı' ta ....... , ._... 11 .... -
........... scl'?zı .. W.ıla;l-. .... ili.. . ..• yıp ... ,.,.. '* -
..... ..,, n t•irR n 1 ...... -
iecell • •zat ı ' f ı tem tek 
81 • •A n'm. 

eeı. IClll1'•·· · ..,,,. ... - 1 

ırl 
•• Utmaof, ..... 3 ,,. ..... ,.. .. 
ta Wunnü ...... _ ....... lal.o 

......... rilı .ecrlteAlda 
--inip )'CtmecliiW ft a.. chiMi • 

.. ilcddeld -··· l•klınla bk 8r. 

.- •Jm-ıee:' ..._ aelııllbd ıra,c1et -

... So'V)Ct ...,_.. 1N ....... 

wiy\e talıblk edeceiW _,,.?.,... w 
(wak bu tekliflerin -~JJ ....... 
a&'lline, ao.,et Rus,a badine da • 
flD tubhüdlerde deiif ,.apllak 1aakkı. 
m muhafua eder) demifdı 

Cenevre, 20 (A.A.- - Zecl teAii
ler konfer •• s n ,... teldi. 
a1r1t1Jme1i lllwada ıw • 1na • 
llplerl bil teklifleri ~ 
'9111dne tali• ~ etmlf1enlir ,_.. ...................... . 

yeleri ,,,,.,,.,..,_,........ 

edecelıler 
Cenevre. 38 (AA) - Gedel tamim 

-1tt'twl.• ~ ...... tMbilr edile • 

Oa eetislv bmiteü ltaJ,a_ya sir
mni ,..ak edllccek ft ..... kulluu.. 
Wlllece• blıtbca __..ler bakkmda 
,.,.... Jiae,i ona71mn.,... 

ltalyan ibncatmaa ..,lıetajı halı -
.......... _fı 1111 ;çrJan taklif 
.... edf1eıdt*. A._._,.. llacariL 

- ft Al'll9NlllDk ... bnra katılma-

ı.nana ftlen lıir ~ tecim .,,.... 
Direkt6r lsveçe ileride alaaağı bmıar 
lpn geJmlıtfr. 

ln.eç ldiktimeti finanul aecri trd -
bidn lmlrmda aı..ıar ~ 
tavsiyelerini kabul etmelt kanr .er -
mif gibi göriinilyor. 

Belçilıa • .ecri fftlMrler 
BriHrwel, IO (A.A) - Yan rellDii 

bir blldirii Belçika &ümriik w.e.iaiD 
daha flıbdiden ltaJya ma11anm sınırda 
aJUo,.u ıçin ~ .... caldulu 
laakkındalri rivayetleri yalantaaıakta

du. 
Tecim odlu, mala &önclenlili bir 

tıelpdU. t.eJPb ldik6metince .ım.n 
Urana aflrblnMta wa derece mBte -
eellr olclutuaa biJdirmittir. 

Oda iyeleri, ltaı,a ile tecimlc1 il -
slJeri bllb&tla ............. ince iri
ce d&plnmelr -- aeWili ftlsrWe -
cHrler 

8. S.Ollllea ..... .,.,. ..,,..,. 
lerW'JW 

Lorildn, • (AA) - B. hotdeıl, 
l...tq KromJrJ paetetılne :rwbl• bir 
-Mah•e, aJmlar _,etnialn secrl ........ yeter......, ... dlJOC 1d. 
-ı~ .... .e_..1 ıın• lııeDcll-

111 ,............. ltaa lta17a OD bir Jd
danberl yabancı memleketlerde istlk
raa,., ımrıtır. Yalnu italyan malla. 
rmm atm abnmamau bu memleket l· 
cin 111aatrb bir ~· Harb aam1la
nnda ba tlrll mmtılara glth ger
mek 11111tattlr. Bmnm için w leAhler. 
.. 1111 Wri ltaly8JI lwbı Wtlımete 
medNI etmlyecelıtir. sa .. ,. ......... 
bpetr..._,, ltalJanm ablob ectilmni 
glW dalla lelirll leelrler Jhnndtt'. ır.
lrillt Prarw•n • te6iderl klllııll1 et
ıwl flplleH&. laphere de ,.ını. ... 
... ı..na.et ıılı 111 ... plrflewaf -............. .., ........ -......... 

JVar••c • wri •ı811 ler 
Owlo. • (A.A.) - Dl ,., ı..ı,a 

a ...... , , ............ , ... . 
ı...,., ..... ft ........... .... 
...... ... ıqtıı , •• 

... , 11 1 ... , ;ı ... 

C•••a ... 11ın 11 c••la...,. p 
._._ 1ımı •• -. ..... ... ..... ....... .,. ............ . 

s •••• ___ ,,, 
~ • CA.AJ - l1111to .... .. 

rilMle ............... pJar ..,_ 

dlr: 
Said aaar bqmı 11t11ena (ca

mari,.ıçl), ta. ...... .... ~ 
n,.tçl), elld bümlanlaa Ra"b (._.. 
ri,.eçi), n.n.,. (radillıll). D\imeail 
(c ai;reqi).. llenel (l'lllliW} 

8ea ,.. Pld-a •• b awetUIW 
lreymuı olan B. Lnal her iki yerde ele 
lsaz .- ...... ,.nlll•--
Ue ..,,. .. tllırm 111-.11 •f1et• .... 
iri radikal blılranlardan Penansyea by
btta iıtil'. 

paa., 20 (A.A.) - Oacıedca .ai&eD 
hlllerleria ....... llldilıal JW. 
bye 1e111to ~nde bybetmittir 

....._ llqkan• nıdUsal Jannöne He 
parlamento ikilld ... !r=ı eoayalitt 
Payra •• ı' .. . 

Beki .......... ...mraı Ser, -
yel .-W pad Dto ........ 'ft alri 
........ t lılril camud,etP Pe· 
re lraJld ';hr6. 

Jtcıml•lııiıt &Itri X.qen kuanm••· 

DA~I 

Preru P., ıo.draya pıd. 
Parla, 20 (A.A.) - Yuplav}'9 kı· 

ra1 naibi Prens Pol ile PrenlH Olga 
Lonma,. lııMelaıet eını'ı'• w Y .... 
Javya el~ ile ,- pNMi Nikola n-

···-. l'lriMl"" ..rtl ,..,,,_8 rafmdan 1elAml•q•'flardır 
..... mt _, 1ı...-. ----.. , .... ,.,,,., 

latokbo ) - Ouetelerla 1 Belpad, 20 (A.A.) - Sl:u"."na, 
tMlfkanlai• •Fil crapuaun namaedı Ste-

'*" verdikle~ ka1Jan ..S fan Çlri(i ~ir. Çiriç 171 oy aı.u,. 
falarfbtı 4İliektlrl lneçe 1aeclen terbiyeli bakanı Kommenoas. ıae 

'tlnlttir h ltaJyan f6rlbhna lpH 136 oy aJabıJmlttir. 

1 1 H BE L E 

Pari1, 20 (A.A.) - ll'ramn eendika 
odalal'ınm vennif old&ıkları bi.r f(ilende 
.a. 16Jliyen Marepl Franıe Deapere 
hlln.eclen lllualardan biri veya öteki hak
lıımda •rafgirlik etmediiiıai .a,Jemekle 
benller i1a1Jan .......... pnit öftiide 
ıikl hareketler sonucunda, en aonund.ı 
galib geleceğine inandığını ifade et 
miftir. 

Daihk bölgeler ve malarya kaynağı 
olan bataklık vadilerde Jrazandıtı büyük 
g8r&il ne, 'Makedonya Ba1kanlannm apl 
mu dağlannda ve Vardar'ln ubatc za· 
rarb ~uıncla harb etmİf olan Mareıal, 
Habqiltandald aavq prtlannm ıibe1 
bir tablosunu yaplDlftır. Bu fırsatla 1890 
da italyanlann Adua bMcunuadan bah
sederek. bunun 5 tetrinden beri ailindi. 
ğinl aöy1emitdr. 

Kaıeplan dcditine ılre Habetpta, 
mn sı11bları, c;ademl merkeziyet> \lauUl 
ile ldare edılen ve buıUnkü ıünde aa•q 
alanlarına hakim olan otomatik ailAhla 
na naad lkuJl.ıAlbcapu bilmeyen bu im. 
paratorlulna hcnU. ipridal bir halde -
dir. 
Ha~ aakuleriniıı .Ud tedbirleri de 

pek inJdpf etmit detlldir. Ancak 1Dll -

rqaho dediğine ıiSre en ufak arualan
na nrıacaya kadar tannlıldan kendi Ul
kelerııic1e babqler en modem bir orda 
için dahi tehlikeli ola)rilirter. 

BelMf .,._,.. d•ruın 
Adiaababa, 20 (A.A) - Reamij bir 

bildlrlie ıöre, babct 1umret1ui.aiıı top 
Jamna faali,.eti benib bitmİf deiildir. 

H*t bult pMDIAlll, babq INnederi
aia italyuı araWarıu kaqı mukavemet 
Jeriai •tf• t p,..ual takip ecdti 
llJ~. BllcllriWl&ine &IR. ili 
bq Dal ........,. "'• ... UallJifi -
ne c1M Wr cnael tefldl etmafleıelir . 

............... ..ıdll_,.t .. -,,_. e.......,.. oNata .a,ıewlr.. ...... 
Mairn. Gafa 'ft Volep llMPtlbla. 

DiMllııa Wlh • IS lıla 111111ik ....... 
ıt lıW ..... ....,. ••• '•*· , .. ,,, .......... ..,.. 
llAllltla .... 1'' ._..._Mt-
ııis*-

1 ' • h • D111i1 ,. .... ali ı•H ,... ............ ••:' .... -.-.u ... 1e1a1ı111111111••· 

taler wırılftlr. 
o.pAlrib....._ ......... -. 

peklılıtl ICnato &,eli ır.tellani. barb 
atanmc1ı JIJllDlt olclıalu bir teftit pzi. 
ilinden d8maı6t, itat,ular tarafından 
lramlıa ku,W.la balam pmarlat Us 

19lr te .-.m eıblıatl :per1*1e olıı1&a • 
lunu aöylemiıtlr. 
ı.ıoe.ooo ,,.,,.... ..,.,. .,,..,,. 

Roma, 21 (A.A.) - Altı bin ltifi 
yl1denmit olan Mermto, Umbria ft 

Sardeeya pndJerl Napoliden tola Af· 
rikwna llllrebt etllltler•ır. Gllete, P. 
la, Trielte. Vewre.lilr, Pin. Pe....- ft 

Urbim ,.erh1erinclen bl~ s&ıl1111e
ria Afrtkaya Hrebt ettikleri llaber ve· 
rilmlrıetedir. 

hıl,a bactın lılr ~ iki yUs biıa 
kitlJl .... •ltmdl ~
Ba lmnetia bir .ıı,.a •&i ltal,a
dadsr. Afrlbya ..eak bet tlnıeD Jol
lan ...... ı• • ...,. prea nnetle
rin geri kalanı miliı ve .auıarce ..ırer. 
lemlı• .U.kbWU. 

Nc•,•k.. (A..A.) - Ncı,-lr - Pi 
laclelflya •e Şilrago tellirleti•••• ,_.. 
lut iMlyaD ... ...,... ......teri 

Gekceık &s g1n ıçerhilHle sene eoao 
kiti sevk oluaacaktar. Bunlardan ıooo i 
s.naıiJe ıiclecelderclir. Bu ulınin 
bqmü soo subay anla. 

I ki /ramus gasete•İıain diifii,tceai 
Paria, 20 (A.A.) - .&ır. dl Pul 

gazeten, habcılerin İtalyanlara testim 
ediJmeainden tilrlyet e*alere, ... 
ıeDmndea 6tte ilçlnh ltaJya De 
an1qmağa ı-tr olduılllannı ve fakat 
İngiltere ve hakikatte harbı uıuaı. 
aosyeteainin tqvilri.yle yaptık"iarını ha. 
tırlatıyor. 

Bana brp Fipre paeteai. anJaş
mazbiJn hopmlluk verici Wr tanda 
SODa erdirilmesi hemen Mmcft imk.ia· 
sız oldajuııu 7umalrtadn . 

Habeşler güney ve kuzay
da şiddetle dayanacaklar 

Adi.-..,._ • 'A.A) - Jlo7'U a • 
J•nlltnm -.lalN..._ ...., ........... 
halı etleri o --para •tlieı w lıia 
tcbre doğru olacak ltalyan Derı.1.
karıı fiddetle dayanmaya lraru wermiı 
lerdir. 

AlmUa, 20 (A.A.) - ROJkr ajansı

nm ita1yan bzay orduqil~ lri.rlite bu 

1unan a7tarma ııre, italyaa ordUHDua 

Makaleye delru ileri melmetei bartma 

Kepf açalrları Ras •awanm mtı 

güneyinde• llallalıeye an-u '-"et -
ler gönderdiğini ve bunlarm yerine de 

yeai lrda1aı plcli&inl ~ ... lmlir. 

İtalyanlar, Makaley. doic'u ileti ha 

ttlııet Unılıiı ~ ._ıe A•rnt 
civarındaki -.ıu tkerilMle J11ftf ya • 

~ ..., ..... .... ...,_Mtl ... lio 

nü& Wr ,,,,.,.,,, 

İngiliz - İtalyan gergin .. 
liği kalkıyor 

Roma, 20 ( A.A - lngili% hü'ldtmc. 

tinin l>rumond - fttueelini alr61111 
llükmda dinlrii lııihliril• JllPhlı di
]"CV ve vait dununda duyulur bu sa • 
lab do&Unnllfblr. Roma aıyasal mahfil
leri buadm soma dt 8)'nr fikir ve du
rumun d"am edeceg_ını ummaktadırlar 
Herllalde bir UJ'UllllA,. ••rılacaiı a -
maı.aıttau. Giriifmeluein ,.1ma ... 
deaiz meaelelcdae ml-h•ır alıiuya -
cak dotu Af l'ikMı mueJea • ıöri • 
tlüeedrtir. 16 ıncı -ddeaia artık 

ikieci ala. -u1e1ar wlaiae clalr 

ola ız had ımddeaaa ... ,. ~-· 
li k.,.WW,-. ııaı,.n lrii'6ued " 
ul•a. Cellllmellia bılilmi 1aakir ftıd. 
Jete diişlnDclr myetiacle ~ 
atrenerek mutmaia oldolllan bt"kliri1 -
mntedir. 

B. ~l t&Jolinlnin B. LatNJla 
bir JJlelııaıllıu 

Pmia. 20 ( A.A) - On cueteü. 
kaynak g8•termeksuın,, C..evredea eL 
Cbiı bir haberde, Paristeki kalyan bO
yiik elçiainia 8. t....re B llaaolıninin 
özel Wr mek...,_ werdftilü biWlri. 
yor. B. Mmolini bu mcktapta. iaPlis 
kamoyu benus ıiiklaet kh 1' .W.. 
ğuadao tava.ut .... • ......... .. 

ve beklemek .,._ elaC911 buadal 
bllar etmekte 9C ...._..e .,...__. 

tqrild IMllıhl• ı&•CIMSl'nl hft 
eylemektedir. 

B. RMR(intaftla Wr aöylevi 
Londn, 20 (A.A.) - Tecim bakanı 

B. Runçiman dün venlığı bll' nutukta • 
cümle demi!dr ki. 

-lngiJterenin ,.pıe amacı, herhan• 
ci bir aa'Aflll öniiDe aes-e& ıpa ..-. 
1ar ~ yetki .. ataritıe m .... 
bb •tmektir. 

Bier bir twrua ~ _.,. 
lretimUclt lrea4i .... ....... .... 
... ..,1111$&&:ıılı .... .. 
lngDiz sryasaıınm Jnnrevti, deaiz bv-

ll.UO... a (AA) _ Kud •IMii- vetlerimWe ilsWGr.. 
llatlp a.ra. cleDb ...... ım .... 

kals ea•...,a ıı'i•• T•..;.. .. 
..... 1,11 ........ lılr ........ ... 
ler ı...,.._ Blllelltı ı ı .... ._ ... 
lral'fl çarp~ ptnlnl ...... . 

lerlaln,...,,... .. u ...... ,. tıkanl-
.... llDI la.um.... ' ...... =mm.ıt. 
tak. .,,,_. . ............... . 

Pada. 20 CU)'-~-
namda .. ifuet ettıUrltd ,...-
am tllJ!l edam, 1119 r f nl*I .. 

~..eı-11-cde..... ........ birik .. •vias ~-
......... , J..ı,m - hlıilet zr' 5 f 1•11- .. 

llOlll--. » (A.A.) - 12 HJdı•ia- ......... lpa fMik .._. ,.d.._. 
da letje& - ....... uw ı' M ..... peJr seiı it oltpna &fa' lfG ..... 
tlill llllma.. ~... ...... teler _.1 Hl iJ&lln'ıı .... ,. .. 

ıilkin ftricl Wr ............. it -
habeTlere &8" jlpoa 'ft lbDpko .._ meJerimlen öd_iıl, il.w İSİD elwıerilti 
kederinden mtiıübt 40 ldtiHk biı umadar •Je•tlra .. ida. Sa ... p • 
mllfıua Na..--.- .... en•• iki 

tanf --- •ı ... ile ...... aılt-
dtt edilmlt llJlllmlw •k ı ı tr• le Jet 
topn\lai.., &1a""*tir. Ba ailfrae 

S09)et topra~ 111 lrlJmııetre b
dar ilerleaaipii B_..... glMD iki atlı 

mw bekçiM 9"yet ~ W
laıl1tkı.naı ....... ... • lakat 

-- bellçlJerl ,..., .. sat.-. ... ~,.. -...... 
Mtltik Od ctnı&,- \olw 1lfelt • _. 
ralyh atql ~· De:tıt,4 ~ 
r 1duğu emn muclbkıce muliabele et-

ilıİf ve müfre.ıeyl geri ~kilmele mec
blw •alrmlft • 8a in lı ede ...n.. 
YC(- Mlaı lmlt w ld ...,et .,. 
keal pnillnc•ifl••· ................. 

... b: ..... (A.A.) - ı.. i• .. 
~ " ea ..ıri ••it a1ı ... UL 
.... -- birı..tablaa..,. ..... 
ifü l;tlı 

........ B. t....u. ,,• • 1 yolw .... 
çal.,..a.rm. ..........,.. ••• • • 
umlent~·~ 

• elliJ• diıor iri: 
cP.n.Ytıl_...lle ... •11 .. ;-. 

daki *'1D ••ırı hlrfer ıliicri..,.._ 
den~~.,.., ..... 
Bunwıla lııel ıl ı r. lrlril JdSrlae 11ir Jdk
binliktca as·-k prcktir. 

...... -- edllınif -.o • 
dir. ,.... har\I ~cek ı.er • 
tmcl aiJirU l>ir hlrlllılh ?.IP'lmnı. 
bertanf.idllmif Wft'Rlkhıdır 

1'amanm cllııkl1 bPdkiii A.Meaia • 
de yrlılmaya bath7an fu1ıu bu111tla. 
nm 419ims Ub& 
c •• ı., c.ra.ı• ,.. .. .,. ... .,.,..,_, 
L•m. • ) - O.erat & 

GmibMll. lracla1 S...-.. •• ıtnl ... ,.... ... ,, . 
·- • il ille lılr ...... ,.._ 

LMia .... iPE flııı:ı 1 J J tık MI 

,.."....,.. .. · ·--1 h .. 1 ....... llnllıMıiıil·1ılİIİllD 
,.... ..,. .-t-.,. ..., ... le lak:-.f Reb 911paruyla dop Afiikam bare. B 

ket etım.ıerdir. leldr ft WOrBmet -- "!!ı!l~Ql!S!._•..!!lıl' 
bmkn ile kaw.hk bir Wk göaiilll· 
lui•~· 

Napoli, 20 (A.A.) - Sahra kllçUk 
1ıa•tabane erlrAn ve m8atahdimJerlnden 
betyla kiti ile. yU. lradar ..,.,, 2500 
asker, harb levunm ve yla tane kqif 
~e bombatdıman aıçaiı tlllJm iç vıp\U 
.NBP.9llitn do~ •rrlbı• hı:reıc-.• 
miştir. 

.......... ,-. ., .. Deleri ....... 
t.n.ıı.ek lı 112 .. ,.,.... olaaj;ilırii ... 

·-·...... .,.. ...... - ... ,. .. •e-
...,.. • (A.A.) - • ""......, ...... ,.. .......... ~ ~ 

....._,. L--.L.- •• -· __.. -6..... alıı • • ....... Wr ..,. 'ftW' w,; _, 
u- - -·· __ .. - --·" da.fncllten9aln ~..,.. unbti 
b&a fuNtJa 11GJ11r ilk ...._ J&f!l'm uta r • KmoHnl 1n,ms ..,.,_"'rinla ht. 
BWa yedi kath o111Calt ,.. btk&n Dlti· sat tnaldyttial ka t •e te~ rnı i'!ti;ff 

yas.Jara yetecektir Yapı Us 711da bt"ta. llildt. tıiı ·uf'ıe n• dire A lrdeni•'dc 
riletektir. l'ftn ıı'm yattl dt!I a...,or , 
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Sayım Gününde Ankara • • Aldığımız Resimler 
(Başı ı. ci saydada) 

olan tarihi meydan boş tenha ve 

•essiz k::ı 10 ı 

Hu suyıınm tarihi 
Bızde istatistik ; cumuriyetle beraber 

gebnf~ ve İsmet İnönü hükümetinin ana 
sıyasasma girmiş bir mevzudur. Eski 
devirlerin n üfus denince hatıra gelen 
ıkötil bir nüfus kütüğü• telakkisi yeri
ne bütün büyük davaların temeli olan 
ulusun sayıııınr, içinde bulunduğu sos 
yal ve ekonomik durumu doğru olaral; 
hilm.ek fonnülünü koyabilmek i~ İı • 

met l.non iı en modern araçlara sahih bir 
cistatistik genel direktörlüğü• kurmuş
tur. Baş,nda yurd un genç ve değerli ÇO· 

cuklarmm bulunduğu bu makineleşmiş 
kurumun 20 birinci teşrin 935 sayımı 

için, ta Q27 rlrf'hPri cahc:trğrnı bilmeliyiz. 

Suymı nu .... ıl lwzıı Luııdı? 
Sekiz yıl e•ü<l erlilen bu hazırlık bu 

buçuk yrldanbcri fili ve arasız bir çalış · 
ma devresi gec.irmi~tir. Sayım için kul 
lanı lan cfefter .:;ay ı s ı 139.500 dür. Sayım 
m~·· ı .. ı r • "0 bini bulmustur 

Harcanan kagıd miktarı 140 tona yak 

·""· g'Tiniincle AYfluıra'nın b'bmboı ~okaklnrı - "'kağa 
1,·iur."erıiıı çıhmcmwsını fı•min ; ı-in tlet1riyı• gezen rmlis me -
mrırfo ı ı - 1 .-ıtan1mltlmı {.{P.len tren t,!arcı ~ırıyor - t~wnlml 

tr·mıittdt>n ,,ı, rm .volr.ulnr . 

laşmıştır. Yıllarca süren bu uzun ve yo· 
rucu çalışmanın büyüklüğünU ve geniş· 
liğini, sayım tamamiyle bittikten ve eli
mize türk ulusunun cihan içindeki yeri
ni anlatan sonuçlar geçtikten sonra an -
hyacağrz. 

A nkaruda sayım 11.ı~ ıl geçti?' 
Saat 6 yı 20 geçiyor .. "fsmetpaşa, ma· 

hallesinin dik yokuşlarrna dü~en bir 
sokağının köşesindeki evin kaprsrnı ça
lan sayım memuru ile beraberiz .. Kapı
yr genç bir okullu açıyor ve memuru bir 
dakika bile faıla bekletmemek için e. 
vin içinde olanların isimleriRi ve def
tere yazılması lazım olan şeyleri bir 
~un eve tinden hazırladığı bir kağıd
dan okuyor. Genç neslin cumuriyetin 
bütün büyük davalarını bir tek kalp ve 
şuur halinde yerine getirdiğini bir da

' •a görüyoruz. 

Uyuyan ~d·ir 
Eski Ankaranm en sık evli mahal· 

lesi olan İsmetpaşa ve Hacıbayram ma
hallelerinin dar sokaklarındaki bol ço. 
cuık kalabahğmın çıkardığı bin bir gil· 
rültü ve ses yerine bugünkü insana se. 
bebsiz bir hüzün veren sessizlikte tam 

bir "boşalan şehir,. manzarası var. Bu 
altı saat süren sessizlif-::-r 'l;:ıugilnkün
den daha canlı ve hareketli bir hayat 
ya.ratmak savaşına temel olacağını bil. 
mek ve inanmak bizi teselli ediyor. 

Kalede sayım 

Saat on dörde on iki var .. Bir top ı>e
ıi, bir daha ve bir daha.. Bu aes daha 
derinlerden ve daha yakınlardan da ge· 
liyor: Sayım lbitmiştir ... 

Karşımızdaki evlerin kapısı a ~ l: 
.,e belk! virrni kadar çocuk ne§e li ve 
heyecanlı :.okağa fırladılar. Onlar da 
bir bayram •" im büyük gün içinde ol
duğumuzu ... ııl amışlardır. Hep hir ağrı
dan, ciğerlerin i ~i şirerek ve hl!yecan
larını an lat'!ldk için bütün kuvvetlerini 
seslerine \ ererek haykınvorlar · 'r:k 

trk açık alınla.,. 
Gerçe lc.ı.e n türk u!usu, ougun ı"ıenç 

boylarından tutunuz da Kara yaylan. 
na, Akdenizin yeşil kıyılarından. Kara .. 
denizin toert poyrazının yaladığı sahil
lere kadar bütün yurdun sayım sava. 
şmdan açık alınla çıkmıştır. Şimdi Tür· 
kiyenin kalbi olan Ankararun yurdun 
dört köşesinden dolgun ve sevindirici 
neticeleri bekle~ktcn baska vapaed ~ı 

lcalmamıstrr 

·· Uenıleket bir leh utlam t.!ibi 
yüriitlii.,, 

Caddelc! insan a mıyor Ura~ nto

• Sayıfayı ~~·lllW4. 

Kaleye doğru çıkan dar yokuşlarda 
ki tıektü~ evlerdeki sayanı çok çabuk 
yapıp geçiyoruz. Saat 7.5 ğa doğru, 

pencerelerde toplanan ve çoğu çocuk o. 
lan bir kalabahk memurları bekliyor. 
Daha sekize varmadan ınıntakasını bi
tirip işlerini tamamlayanların sayısı 

gittikçe çoğalıyor ve şehrin dört bu
cağına yayılmış olan memurların oto. 
mobitlecle yavaş yavaş döndüklerini 
görüyoruz. 

Dün saat ısekizde Ankaranm 01.ribf ( A 
kalesinde l<'rt, yayla rüzgarın.ıı çı· 

jcardığı sesden başka hiç bir şey i~ite 
RlCdik. Hergün bir uğultu ııalinde ,,:-a. 
ya kadar uzanan şehrin gürültüsünden 
eser bile yok.. Ankarada sayımın OC.
ğurduğu sessizliğ=n en iyi duyulduğu 
yer hiç şüphesiz ki Ankara kaleaidir. 
Yamaçlara bel vermiş esıki evlerde sa· 
yan her yerden da.ha önce bitti. 

Gece yerlerinde kalanlar 
Anafartalar caddesile ona muvazi ı.o. 

kaklarda sıralanan lokanta ve kahveler
de gar~onlarrn birçoğu gece gitmemiş. 
s:ıyımırı. bitmesini bekliyorlar .. İçlerin· 
de en tezcanlrları nihayet kapının önü. 
ne çıkabilmişM Biz birisinin önUnden 
geçerken etinde soyduğu patatesin ka
bul<larmı ~uprüntü ~petine atmak için 
iicrleyen bir aşçı çrrağma uıtası hid· 

dı-tli hiddetti ~ğırdı: 
"- Gir içeri bakayım 1 Adam ba~ına 

25 lira ceza alındığını bala anlamadın 

mr? .. 
Sonra gt'ne bir ıessizlik ... 

Unullllurı :eytinytLğı lıiluiyesi 
E~kişehirde -h ır mahalle ara!lmdan 

ge!:İyoruz .. Kapısını çald ı~ımcz evin i. 
l cl'isindcki k:ıcşılıkh iki evin açık o
l L' n penccr.:lerinde iki bayan biribirinr 

dc!"<l yanıyor: 
"- P:ıtiı,~an krzartacakı rm. Dlin zey-

tin yağ almayı unutmuşum. Bilınem ne 
yapsam? .. 

Komşu lı:ıyan tam bir feragatle ve 

d!:r!1al cevab veriyor: 
"- A ayol! üzülecek ne var? Ben 

~imdi s!ze bir fincan veririm .. ., 
z,)1 hığa bakınrz; insana neler yap. 

tır.yor: iki dakika geçmeden pencere
den bir sırığın ucuna takılı ve pence· 
rede \.;u konuşmayı dinleyen çocuğunun 
oynadrğr ufak bir su kovasını komşusu. 
na t!ı.atan özverili komşu bayan heye· 

C3.nla ba~rrıyor: 
"- Aman iyi tut 1 Kovanın içindeki 

fincanda zeytin yağr var .. ,. 
Yaratıcı kadın buluşu!. ... 

Sa)'mt 1Jitti: saat on dörde 
on il.:i var. 

Saat on dôrde do ğru şehirde bir 
'""rckl't ihtiyacı var gibi .. Yapılı§ından 
fıt·ri bir dakika bile hareket5İ7. ve ses
.-:11 kalmamıs olnn basschir bu sndte ka. 
dar sayımın ne uir cks:ıc. ne bi r fazla 1 
olmaması için olduğu fTİl.ıi yerin le k:ıl · ı 
mıştrr 

Artık sayım memurları dönmüşler 

ve neticeler ilbaylıkta toplanmaya baş-

lamr.ştrr 

l ' ılcu&ıır Yfi:::.:lıırken - Sayım '' " ntro[ mPm11rlnrı i~!ınt rıln orlt1ı ,, 
- Kontrol memurlarına :,arflur <l<ıf!ıtılır kPıı -- Uiil:.!rlpJİ~ fil.o~. 
lığa getirilen fişleri. - istatistik gcrıel ıliıPkt~rliigiirul» ,.Hıyuııı.~ı 

'tonucunu alnıak iı;in vapılart çınlı.şma 
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u"!crinin durmadan işlediğini, tak.i. 
Jorin birjbirini kovaladığını goruyo· 

ıu.. Şimdi gece yarısmdanbcri savnn 
ıflnin ~ında koşan ve dünkü azad g;.i-

11Dn~ de çalııan igtatietik genel direk
tlriiınilıı odasında, genel direktörle 
muavini B. Selim Ay.lrutu Jrutluyoruz. 
Genel direktör anl«tıyor: 

- Memleket bir tek adam gibi bu bÜ· 
yUlr davayl başarmış•ır. Bu ulus adına 

büy(l.k bir kuvvetin ııemboliiclür.,. 

Sayımı ilk bitiren ilçe : 8.AlYA 

1atatistilc g<=nel dire·ktörlüğüne ge
len haberlere göre Türkiyede :;ayımı 

ilk defa bitiren ilçemiz Balyadır. 

Balyadan sonra sayımı ikinci·lik -

ı~ bitiren yer Ankaranın Ayaş ve 

iiı;i.inciiluğli alan da Diyarbekirin 

Kulp ilçeleridir. Bunlardan sonra üç, 
beş dakika farklarla diğer ilçe ve iller. 
den sayımın bittiği hakkında telgraflar 
gelmeye başlamışlardır. lzmirdeki sa
yımın s<ıat 2,5 da bittiği telefonla ha
l>er verilmi~tir. 

Tı./!.fruflw· rnıstl ,Lfeliyortlu? 

İstatistik genel direıktörlilğü geçen 
sayımın verdiği tecrübelere dayanarak 
dışardan gelen haberlerin doğru olması 
için ilbaylıklara ve ilçelere basrlmış 

birer telgraf formülü vermiştir. Gele. 
cek telgraflarm sayısı 500 e yakın ol
duğundan bunların kolaylrkla tasnif e
dilebilmesi için buna lüzum görülmüş. 
tür. Dün, gece sabaha kadar istatistik 
genel direktörlüğü ile telgrafhane ara
sında gidiş. geliş hiç eksik olmamış

tır. 

123.000! 
Ankara merkez il 3e:.ının sonucu, 

dün akşam muvakkat rakam halinde 
1935 e kadar sekiz yıl içinde Ankaranın 

1935 kadar sekiz yıl içinde Ankaranın 
nüfusu 49 bin artmıştır. Geçen sayımda 
74 bini bulan nüfusun 123.000 e var
masının büyi.ik nisbeti yılda 6 bini bul
maktadır. 123 bin, bütün tahminlerin 
üstünde bir ra:kamdır. Başşehrin, aldı
ğı övünmeye değer olan bu sonucu bol 
nüfuslu, şen, kala.balık bir Anadolu ya. 
ratmak savaşının ilk zaferi olarak kar
ŞJlıyoruz. istatistik genel dire-ktörlü
nitn ankaralılara hazırladığını dı.in yaz_ 
dığımız bu sürpriz. bu sonuçla biitün 
yurdu ilgilendirecek bir değer almı tır. 

Göçebeler th tesbit etlUtli. 

Nüfus sayımının eksiksiz ve tam bir 
isabetle sonuçlanmaaı için alınan ted -
birler arasında öul bir önemi olan gö· 
çebelerin de te&biti için alınan tedbir

ler de vardLr. Hatta her iki ilçe sa ken 

di sahası içindeki göçebe nüfusun hare

ketini adım adım takip ederek sayım 

güaü nerede bulunacaklarını tayin et • 

mit ve kendi sınırından çıkmış ise bu. 

mı yanındaki ilçeye bildirmiştir. 

·"onw·u ne umum alllcttğız? 

Dün gece o1duğu gibi, bu sabah da 

nericder genel direktörlüğe gelmekte 

devam ed cektir. Bütün memleketten 

sayım için gelen sayıların arkası alın 

dıktan sonra tasnifine başlanacak ve en 

çolt ayın 25 ine kadar genel m vakkat 

rakamlar alınacaktır. Nüfusumuza yeni 

milyonların katıldığım bildirecek olaı 

sonucu, itimad, emniyet ve ümitle bek -

liytbiliri:ı:. 

İstanbulda sayım 
İstanbul, 20 (A.A.) - Genel nüfus 

sayımı İstanbul'da tam bir intizamla ya
pılmıştır. 

Savrmı bitiren birinci bölge deniz 

l:o'"t' i lir ki, ı~ir.i 12.20 <le tamamla. 
mı!Jtır. 

İlçeler arasında S;myer ilçeli sayı
mını 15.20 de tamamhyarak birinci, Bey
koa ilçesi 15.45 de tamamhyarak ikinci 
gelmiştir. 

OıküJar ilıteai 16.05 de, Beıiktat il· 
çesi 115.10 da, Beyoğlu ilçesi Ul.35 de, 
Fatih ilçesi, 16.55 de, Kadıköy ilçeai 17 
de, Bakırköy ilçeai l7.3!lda, EmlntinU 
llçeai 17.35 de i1luini bitirmitler n aa. 
ynnın sonunu bildiren toplar 17.40 da 
atılmıştır. 

l>il tmkeıimiz: 

• 
ikinci 

1. Itık. 

Kelimesinin ses • .tnlam ardasından 
örnekler: 

iş: buy, meşgale (ıç: içtinap, hayret, 

ık: cereyan, rebap. Is: alamet) 
Iı;ıh: miğfer 

Iıık: 1.iyc1. 
Işı lak: mücella 
Işılamak: inşia, lemean etmek 
I~ıldamai<: ,, ,, ,, 
l~ılgı: lamba 
Jşım: berk 
1 şın: berk, teşaşu ( ıçın: hakikat, sa-

hih) 
Isınmak: 'iulelenmek 
1 kırık: berk 
I lamak: lemean etmek 
lşok: hasta 
lş•tın: lamba 

lş: amel, ti il (iç: batın, ik: dert, fü. 
lez: hastalık 

lşanç: itikat, it~at 
lşanma~ itimat (ıçanma: ıçtinap) 

lşçen: gayretli 
işçimen: işgüzar 

İşçi: amele 
işek: bevil 
İşeme: te evvül 
lşenç: itıkat, itimat 

lşgil: tere düt, zan, şüphe 
Işi: prem;es 
lşik: eşik 

İşitme: semi 
işkil: şüphe, terı::ddüt, zan 

işlek: idmanlı 

İşlev: amel. fiil 

Ik: cereyan, rebap 
!kış: cereyan 
lklık: kemençe, rebab 

Ikmak: cereyan etmek, idrak etmek 
Işık) kelimesinde (ziya) anlamını, a. 

sıl (ış) bölümü taşımaıktadır. (Ik), (ak) 

gibi (cereyan) anlamındadır. (lş). ziya 
anlamını, ((ık) sıı birçok kelimelerle 
ortaklaşmaktadn. Işlak, ışılak, ışıla

mak, ışıldamak, ışılgı, ışım. ışın, ışın

mak, işkmk. ışlamak, ıştın gibi... (iş) 

dd (İş) şekli ile ortak olarak, fiil, amel 
anlamı da vardır. (Iş) da cereyan, seye
lan vardır. Ziya aıkar bir olgudur. Ik. 
mak'tan ıkış: cereyan demektir. İnsan 
natür içinde ziyasını gördüğü kaynakta 
sıcaklık da duyduğu için (ış) ve (ıs) 

arasında bir ş-s ses değişimi ile biri ö
tekıne yakın ve bir arada duyulmuş o
lan iki ayrı duyuşu, dile getirmekte ay. 
nı söz şeklinden asığlanmış olabilir. 
(Ak) ve (ık) sonekleri salak ve salık, 
yarak ve yarık gibi hemen daima biri
birinin yerini tutaraık kelime düzmeğe 

yaramışlardır. (Daha ziyade (ak) ta fa
itiyet, (ık) ta mefuliyet gözüküyor. 
(lk) ilk anlamını değiştirmiş ve alık: 
apdal, kalık· sogan küçüğii. baslk: te· 
pilmiş ve saire gibi _kelimelerde türlü 
anlam nüanslarına hizmet etmittir. Ge. 
reK (ık) ve gerek (ış). her yere serbest· 
çe ekliyebileceğimiz birer anlamlı söz 

bölümüdürler. (Işık) ın (şavık) şeklin

de yine ziya anlamına bir şekli daha 
vardır, arabça teşvik'teki şevk yahut 
şavk siilasisi ile ilgili gibi görünür. 

(lş) ile (ık) fonetik bakımından ay

nı kaynaktan gelmiş de olabilir. ı, · ıh
ık şeklinde bir ses değişimi mümkün
dür. (Ak), nasıl beyaz ve ziyadar an
lamından cereyan ve seye1in anlamına 
geçiyorsa (ık) da aslında (ış) demek 
olabilir. Yahut (ık), (ış) a geçmiş ola
bilir. (iş) da g • ç .ee değitimi de mfun
klindür. ı,: faaliyet anlamı ta,ıdığı haL 

de (ıç) içtinap ve hayret anlamı ver
mektedir. Ziyanın, onu gören insana 

hayret vermesi anlatılabilir, ziya, ia
sanı irkildir de. 

2. Parlak. 

Kelime arasından «nekler: 

Par: alev. mevcut 
Paramak: ihtimam etmek 

Paran: •ekil, eıı.mw 
Parıldama: lom'a 
Parıltı: Jem'a 

Farım: azimet, sefer 
Park: mesken 
Parlak: ziyalı 
Parlama: iltima etmek 
Parmak: 
Parsamak: şefkat gösteımeık, 

etmek (şefkat, türkçe şafak'Ja 

iz 
ilgili 

Adalar ilçesiıtin bir kaınunu top a
tıidığı zaman heniiz sayımını bitirme
mişd. 

UT.US: Dün Emi11önü ilçeei dahil 
o1rtı:ldan 1.te nir.ıld;ı Nycrn aon!lCU 630. 
l1i•1cii. 1 

görünür). 

Not: Bu yazıdaki Jrelime örnelrJerirı 
pd au müıtepa, fOğu Tarama Dergı 
sin<len aJınmı~tır. 

tJJ,US 

ete 
Par sak: me ı ,,. ıııctli 
Panı: cilt (banı) 

ge!en 

B . .u: mevcut, hal, izin 

Baran: şekil, esmer, kudret 
Baı <lak: nıaşrcıpa 
Barı: baru, siper, sur 
Banğ; a.ziınet 

}farımak: tmniyd altına almak 
Barım: ıkticlar 

Barın: kuvvet 
Baı mak: kulübt. 

Barınmak: fltica etmek 
Barış: sulh 
Bar lak: mel:::e 
Barlık: servet 

Var: ma . mevcut 
Varak: menzil 
Varcın: nıusıp, vasıl 

Varış: frhm, muvasalat 
Varlık: servet 
Varma: aıimet 
Varmak: vasıl olmak, azimet etmek 

U 1: ccı;iı, esas. temel 
Ula: alamet 
Ulag: posta, sal, vasıta 

Ulak: haberci, hiı:metçi, posta, sai 
Ulamak: \asıl olmak 
Ulalma: nema. tekessür, terfi 
Ulamak: ilave etmek, il sak etmek, 

isal etmek, 

Ulanmak: ittisal etmek, teselsül et. 
mek, devretmek 

Ulaşmak: iltihak, ittisal etmek 
Ulaş: ittısal, mücavir, mütemadiyen 
Ulaşuk: nesep 

Ulatmak; takdis etmek, tanzim et
mek 

Ulayı: muttasıl, mütevali 
Ulmak: fesade uğramak, tefessüh et-

mek 
Ulk: cezir, kök 

Ulcay: baht, ikbal 
Ulayu: kezalik, mütevali, tekmiJ 

[Tarlayu: tar + ulayu: mezraa 
Yaylak: ay .J.. ay + ulak, a + yay + 

ulak 
Yay t ulak, yaylak 
Yay: hilal. kavs] 
Etimologi: 
(Parlaık) kelimesi, kendi ardasından 

birçok diğer kelimelerle ortak olarak 
ziya anlamı ta:ı maıktadır. Ziya anlamı 
(par) söz bölümündedir. (Par), (bar) 
ve (var) şekillerile ortak olarak (mev
cut) anlamı da vermektedir. Bu bakım. 

dan p .. b - v ses değişimi görünüıü 

vardır. Halbuki ziya anlamında. (par), 

gr. pharos ve fr. phare ile birgedir; 
burada p - f ses değişimi, kendisini 
göstermekt!!dir. (Par) söz bölümünüıı 

asıl kaynağı. ap + ar şeklinde ekleş. 
mi::ı i•ki ayn ilkçil söz bölümünden mey
dana gelmış gibi düşünülebilir. Ap + 
ar, çok temiz demektir. Ap + ar, a + 
par, par olmuştur. (Par) da tali olarak 
(hararet) anlamı da vardır. (Par) ın, 

batı dillerindeki par ve para öneklerile 

de ilgisi vardır. (Lak) söz bölümüne 
gelince, bütün (lak) !arda olduğu gi
bi, bunun da (ul+ ak, ulak) tan geldi
li çok yakın bir düşüncedir. Ul + ak. 
u -ı- lak, lak olmuştur. Tarlak yahut 
tarlayu .ve yaylak gibi kelimelerde de 
bu, böyledir. 

Parlak: ziya isal eden demektir 

3. Sıcak. 
Kelime ardasmdan örnekler: 

Is: alamet, buy, malik, sada 

Iscak: har 
Isı: har 
Isılık : neşmünema 
!sımak: hararet vermek 
Isınmak: ha. raretlenmek, imtizaç et-

nıek, muhabbet bağlamak 
Isıtma: hurmna., malarya 

Iskın: takat 
Islak: nemli 
Ish : mamur, meskun 
Issız: gayri meskun 
lshk: safir 
lsmık: tefessüh etmiş, mahcup, muh

teriz 
ha: malik 
Iııeı: bir, hararet 
Isaıcaık : germ, har 
Etimo1ogi: 
(Sıcak) ın asıl kayı.ağı {ıs + sı + 

cak) tır. Sıcaklık anlamı, kökel olarak 
(ıs) tadır. İnsan güneşin (ışık) ı ile 

«akhğrnı aynı zamanda duymu~tur. 

1 
r s) ve (ış) arasındaki yakın ilgiye, 

inceki örneklerde isaret etmiştim. 
I"" '·' ,··..,. ' ... -·; tınt-" '"'-.,.,ırt ,...ap-

c vap 
.n / b.1.lı (yail: - cak) şeklinde bir y-c 
ses deği~imi göri.ınüşü vermektedir. 

Yımi buradaki (cak), (yak) demektiı. 
Biı m~ ,.,kcn hakkında ıslr, ıssız denme

si, sahip anlamına ıssı denme&i hep yi
ne bu .ınlama bağlıdır. !nsanm o1duğu 
yerde ocak vardır. (Is) da sada anlamı 
da var. (Islık) ta olduğu gibi. (la) da 
koku anlamı var. (lsmık) ta olduğu gi
bi. (Is) da güç anlamı var (ıskın) da 
olduğu gibi... (ıs) da rutubet anlamı 
var: (ıslak) ta olduğu gibi. (Islaklıık), 
dcgek duyuşunun yani limisenin fonk. 
suyonuna bağlıdır. (Sulakhk) ise, da
ha ziyade görek'in yani basıranın fonk
~uyonuna bağlıdır. 

Gorülüyuı ki (ıs) ın (ı§) ile de ya
kmlıgı dikkate alınırsa, insanın beş du. 
yağının yani görck, işitek, koklak, ta
dak. ve <lcğek duyaklarının duyuşları
nı dile getiriyor. (Takat) anlamı ver
mesınden dolayı da kımıldanış duya. 
kının (kinestezi) fonksuyonunu ı.lile 

getirıyor. Bu kadar her taraflı anlam· 
lar taşıyan bir söz bölümü, ar:kaik şek 
lini hala bile koruyan kökel bir (ek) 
olarak alınabilir. 

4. Ate~. 

KeJime ardasından ôrnekle r: 
At: nam. şobret 

Ata: cet, eb, alim 
Atamak: tayin etmek, tdkip etmek 
Atan: meşime 

Atanak: cezir 

Ataş: humma (araç: ceddani. atak: 
cüretkar, mütecaviz) 

Ateş: fiyevr. hararet, lehip 
Atmak: defetmek, endaht etmek 
Atmı.ık: meniy 
Ad: falihayır, şan 

Ada: peder ( cezıre) 
Adaş: hem nam 

Admak: rametme-k, tahakküm etmek 
Aşmak: haddi tecavüz etmek, taaddi 

etmek, tecaviız etmek, ubur etmek 

Od: Ateş 
Etimologi: 

{.At aş) da ~i:ltJ m ve (aş) ın an· 
lam fonksuyonları araştırılınca, bu ke. 
limenin kendi ardasındaki ôteki keli
melerle ortak olarak taşıdığı bir (lehip) 
anlamı yoktur: Bu anlam. onun tili 
anlamı olmak ihtimali vardır. (Atmak) 
ve (aşmak) anlamlarmr insan, natürde 
gördüğü ilk (lehip) kaynaklarından e
dinmiştir. Şımşek, yıldırım ve yıldırım 
yangını ve yanar dağ gibi kaynaklar. 
bu anlamları beslemiştir. (Ataş) insan 
elile elde edilmeğe başlayınca evde o
cağa bağlanmıştır. Ocak, insanın llk 
ailesinde (gıda) olan (aş) ın ve mü. 
camaa olan (yat • at) ın karargihı ol
muştur. (At) ın (ad). (yat) ın (yad) 
anlamları da dikkatı çekmeıktedir. Yat
mada (biri) ve (öteıkl) vardır. (Aş) 

hem gıda· hem mücammaadır (Atmık) 

meniydir. (Atmak) endaht etmektir; 
(adamat) nezretmek ve tesmiye etmek. 
tir. (aşmak) ta tecavUz ve teaddi anla
mı, fakat (aşam) da tegaddi anlamı 

vardır. 

(At + eş) in bir de şu şekilde etimo
logisi yapılabiliyor: Eğer (od) söz bö

lümünün kökel anlamı (lehip) ise (od 
-1- ış), ateş'in asıl kaynağı olabilir. Çün. 
kü (ateş), ona yakınlaşan ve onu gö
ren insana hem hararet hem de ziya 
duyuşları vermittir. (Adaş) kelimesi 
ad + aş, a + daı şeklinde gelişerek 

(daş) son P'kini yaratmış gibi görünür. 
(Daş) buradan ayrılarak, analogi yoli
le birçok kelimelerin sonuna eklenmiş· 
tir. At + aş. a + taş. taş (yahut daş) ın 
hacer anla.nı. fırlatılabilen maddiğ bir 
kitle olması yahut yanmanın, pipnenin 
maddiğ kitleye sertlik V'Crmt'Sİ gı'bi gö. 
rünüslerden mi kaynak alıyor, acaba: 

5. Gök. 
Kelime ardasından örnekler: 
Göğde: 

Göğen: mavi 

Göğer • meık: yeşillesmek, tencbbüt 
etmek 

Göğünmek: kemal bulmak 
Göğüs: ağuş, sadr, sine 
Gök: asuman, eflak, felek, mavi, se

ma 
Gökçe: ahdar, litif, mavi, semavi 

Gökçek: amen, behiç, latif, melih, 

zarif. 

Gökçen: dilber, zarif 
Gökçül: nilgfin 
Gökşin: mavi 

Ög: zeka 
1 
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Ög: akıl, zihin, si.ne 
öge: akıllı, zeki 
Öğek: iburç 

- ..___ 

Öğlemeık: hatıret feCmek, ıştiy<ık 
duymak 
Öğleşme: meşveı·~t 
Öğlü: ha.kim, .zıeki 
Öğme: medih, sitayi' 
Öğrek: cemiyet, ma~r 
Öğrenme; istihbar. te.y&kkun, tt •1 r. 

rüs 
Öğrük: munis 
Öğrünç: memnun 
Öğrünrne: ünsiyet 
Öğsemek, öğsim~k: an:u etmek 
Öğün: defa, hisse, vakrt 
Öğünç: İftihar 
Öğürme: gaseyan 
Öğür: refik. en is 

Öğürsemek: istinas etmek 
Ögitrsek: şehvetli 
Ögüş: binihaye, fazla, medih 
Öğüt: direktif, nasihat, rey 
Ögümek. öğütmek: tahnetmek 
Ök: akıl, sine, sadr 

Öke: hışm 
Öklemeık: tedıp etmek 
Öklcnmek: Tefehhüm etmek (Bğlen· 

mek: aklı başına gelmek) 
Öklü: akıllı 
Ö kme k : hamdetme k. ceme-trqek 
Ökmen: hasat 
Öksemek: arzu etmeık 

Öksümek: arzu etmek 
Öksü7: yetim 
Ökünmek · endişe etmek, n~t et. 

mek 
Ökünç: pesimanlık 
Ökürnırk · teess\if etmek 
Öküt: dirnktif 
Ökütmek: maharetle idare etmek 

Etimologi: 
(Gök) anlamlı söz böliimü. yüksek· 

lik, olgunluk, güzellik anlamları ver· 
mektedir. Asıl kaynaktaki anlamı ma. 
vilik olsa gerektir. Bu kelime üzerinde, 
zaten kendiliğinde görünüşlerile ve 
kaynaklarilc biribirlerine yakın komşu 
olan yesil ve mavi anlamları karışmak
tadır. (Gök) ün ilkçil anlamı, bir renk 
duyusu anlamı olsa gerektir. Mavi o
lan sema yu kanlığı dır ki, olgunluk an. 
lamını da beraberinde getirmiştir. (Öğ1 
ve (öık) anlamlr söz ~ölümlerinin insa
nın iç yaşayışına bağlı olguları iıaret· 
lc-mesi de (gök) e ilgili gibi görünilr. 

İnsanrn anlayışı, kendi tarihsel gelişi. 
minde daha ziyade konkreden abstreye 
geçtiğine göre, (sema) ile (akıl) yani 
(gök) ile (ök) biribirine ula§ıktır. İn
san. (gök) ü öğmüştür. Çünkü (gök) 
güneşin dolaştığı uzaklrkları V"C yük· 
seklikleri kucaklamaktadır. Ve çünkü 
(gök). ona yağmuru da vermiştir. 

(Gök) aybath. güzel ve korkunçtur, 
da ... (Gök), yeri idaresi ve tahakkümü 
altındR tutmuştur. (Ök), himayedir: 
(öksüz) himayesiz demektir. (Ök) akıl. 
drr; öklil akıllı demeıktir. (G<Sık) keli
mesinin asıl gelişimi şöyle geçmiş ol
sa gerektir: Ök + ök öğ + ök, ö + 
gök. gök. (Gök) ile k) anlamlan 
arasındaki ligi anlaşılabilir bir ilgidir. 

6. Su. 
Kelime 
Su, sub, suğ, sup, auv: ~ 

Suh: sakin 
Sus: rsm 

Suk: heves, htrs 
Suz: can 
Sü: tı.sker. Jeşker 

'Sük: '>akin 
Süm: his 
Siimsük. mislun 
Siivün: gafil 

Sualmak: fena bulmak 

Sulak: iska yeri (su 1- ulakt sulak) 

Sulama: irva, laka 

Sulanç: şarap içmiyen (7ani su isen~ 
~ 

Sulanma: teleyylin 

Sulav: iaka yeri 

Suğat: iska ~ri 
Susak: (su us + ak): atpD 

Suvak (suv + ak, ıuvaik, •m): ka-

nal 
Suvat (suv + at, suvat) .: baYUz, 

hazne 

Yahut 
[Su uvatmak'tan suvat. Uvatmak: 

ll:al'etme k. kesretmek: uvatmll: mlna· 

safa] 
Su: akıl, zeki 
Usağ: at§ 
Usak: fenalık 
Usal: Atıl, cebin, zayd 
Usan: gaflet, keJal 
Uskarmak: iska etmek 
Uslu: sakin, mazlUm. 
Usmak: atşan olmak 

(Sonn vat) 
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lıadüatri btıhi sleri: 

Nıacar endüstrisi Tiirk -
(Başı 1. ci sayıiada) 

Sovyet spor 
kiX:.;laıca al~l;:ındr. Fakat KoıiOC& orta

ya 5ıkrruı.d1 Ve yargıçların ü~ defa ça.. 

ğırmasr cevabsız kaldı. Mchrnad ,gür91 _ 
meden gene aJıa,tar an1Joda miftd.r -
den ayrıldı. 

temasları 
Aı-..:c.my.ı, J•lırialsıoi, Nc-v ıı oa.lci MTMuı 
dan ~He~r. h...ıdapeşu'de kaldığımı:ı günlerde 

Mac.ar endüstri bilgi sekreteri B. Vegh 
bi&e çok değerli yol gösterirli·k etti. 
Thr.M.ç.eyi çok güzel konuşan B. Vegh 
bizi yeni kurulan Endüstri Bakanlığı 

mtisteı;an \ ite.z Petnehazy Antal ile 
macar endüstriyeller birliği direktörü 
doktor Maks Fenyö ile tanıştırdı. Bu
.zatlar bize Macaristan endüstrisi haık
kında değerli şeyler öğrettiler. 

;ıurasınr hemen söylemeliyiz ki bu
giınkü Macarü;tan her şeyden önce bir 
tarım ülkesi olmakla oeraoer güçlü bir 
endustri devletidir de. Son istatistik
lere gore Macaristan nüfusu iş bölümü 
bakımından ~oy le ayrılmaktadır: 

Tarım ile ugraşanlar % 55,8 

Endi:stri ile ugraşanlar no 19, 

Tecim ile ugra~anlar % 5 

Türlü ıne:;lekler o/r 21.2 
Gör üliıyor ki endüstri ile ugraşanlar 

genel nüfusun 1,5 ini bile bulmamakta
tlır. Fakat üretim değeri bakımından 
Macaristan ekonomisinde endüstrinin 
yeri bundan daha çok yü,ksektir ( 1): 

Tarım üretimi: 3.860.000.000 Pengö. 
Endi.ıstri iiıetimi: 2.700.000.000 Pengo 

Bu rakamlardan anlaşılmaktadır ki 
mcıcar endüstri üretimi tarım üretimi· 
nin dörtte üçüne yakındır. 

Bugünkü macar endüstrisi yalnı:t 

toprak üriınlerini hammadde olarak 
kull•.an ilkel düzeyden çıkmış bulun
maktadır. Gerçi Macaristanda birçok 
un, alkol, konserve. bira, zeytinyağı, de
ri fabrikaları vardır. Fakat bunların 
yanıbaşında demirle işliyen büyük fab. 
rikalar, tarım ve endüstri makinaları, 

e.]ektrote knik ve radyo makinaları ya· 
pan büyük ve ileri bir endüstri de ku
rul.n;..ıı; bulunuyor. 

B. Petnehazy Antal'm anlattıklarına 
göre Macaristanda, büyük ölçüde en
düstrilesme hareketi 1867 de başlar. 

Devlet o tarihte çıkardığı bir kanunla 
bazı endüstri kollarına bilvasıta ve de
miryollarına ise doğrudan doğruya pa· 
ra yardımları yapmağa baş1amı§tır. 

Devletin endüstriye yardımı 1907 

de daha ziyade artmıştır. 1907 de bir
~ok fabı ikaları kurmak için devletçe 
30 milyon kron harcanmıştır. Devletin 
bu yardımı üzerine M acaristanda en
düstri İlim çok parlak bir inkişaf dev
resi aı;.ı1mıs ve bilhassa madenler ve 
demir endiistrisi önemli surette ilerle

miştir. 

Genel savaştan önceki yıllarda macar 
makina ve gıda maddeleri endüstrisi 
oldukça ilerlemiş bulunuyordu. Bu 
devrerle devlet artık doğrudan doğruya 
para yaı dımlarını kesmiş ve ancak ver
gi muafiyetleri (bağısrklık) gibi ted
birlerle endüstriye yardım ediyordu. 

Trianon andlaşması Macaristanın 

ekonomik alanda vardığı bütün eyi so· 
nucları altüst etmiştir: topraklarının 

Uc;e ikisi ile nüfusunun yarısını kay
b;den Macaristan yeniden çok zor bir 
duruma girmistir. Mesela: bugünkü 
MacariHanda pek az orman kaldığın. 

dan yalnız odun ve kereste ithalatı için 
her yıl aı~arıya 100-150 milyon Pengö 
verilmektedir. 

Tri.ınon andlaşması Macaristanın en 
zengin demir madenlerini de ulusal sı

mrlar d1şında bırakmıştır. 

(1) Bu rakamlar 1929 yılma aittir. 

Savaştan sonra Macaristan endüstri. 
ye canla başla sarılmıştır. Yeniden bir 
endüstci bakanlığı kurulmuştur. Bütün 
bu çalışmaların hayati scbebleri var· 
dır: 

1) Nüfusun sıklığı: Macaristanda bu
gün sıklr Km 2. de 93 diir. Ha1'buki ta. 
rım Km 2. ancak 70 kişiyi geçindire· 
bilir . 

2) 'Bundan baş.ka Avusturya • Maca· 
ristan imparatorluğu zamanından kal
ma kabarık bir işyar ve orta sınıfın kal 
mış olması, bunların çoğunun geçinmek 
için türlü endüstrilere başvurmaları. 

Savaştan önce Budapeşte etrafında 
toplanmış bulunan macar endüstrisinde 
Transilvanya ve Slovakya gibi toprak
ların yabancı devletler eline geçmesi 
üz..:nr.t: müthiış bir hammad le -.ıkıntı

sı baş göstermişd. Bu yüzdc::n bu en· 
-ii: t tımin yaşay ~hilmcsini sağlamak için 
en rasyonel mı!todlara başvuru.ak ge
rekmiştir. Mesela: savaştan önce 22 
milyon kental buğday öğüten Budapeş
te un fabrikaları şimdi ancak 5 milyon 
kentallik iş bulabiliyorlar. Endüstri 
Bakanlığı Macaristanın karşılaştığı 

bütün zorlukları daha kolaylıkla hallet
mek için kurulmuştur. Bu bakanlık ül
kedeki bütün madenleri metodik bir su
rette nraştırmak ödevini de üzerine al
mıştır. 

Yeni endüstri bakanlığı bundan baş
ka ülkedeki elektrik kuvvetlerinin is
tihsal ve dağıtılmasını da kontrol ede· 
cektir. Macar hükümeti 1933 de çıkar
clığı bir kanunla endüstriye yeniden 
bazı y .. rdrmlarda bulunmağa başlamış
tır. Bu kanun kurulacak yeni fabrika· 
!arın 15 yıl müddetle hemen hemen her 
ti.irlü vergiden bağışık tutmaktadır. 

Fakat fabrikalara bu yardım memleket 
ihtiyaçlarının '7r 70 ini temin edecek 
bir düzeye varılıncaya kadar yapıla. 

caktır. Bu hadde varıldıktan sonra ye
niden fabrika kurulabilmesi için endüs· 
tri konseyinin kararı alınmak gerektir. 

1933 kanunu buhranlı bir zamanda 
bulum ... lmasına rağmen çok iyi sonuçlar 

vermi~ ve yeniden açılan fabrikalarda 
bugüne kadar 15.000 isciye is bulun 

Dr. ORHAN CONKER 

Bozanönü - İsparta ara -
sında ray dö~niyor 

Isparta: 20 (A.A.) - Afyon . 
Antalya hattının şube kolu olan 
Bozanönü - İsparta cle:niryolunun 
yapı ve toprak dü:reltme işi bit
miş, dün Bozanönünde makas at
ma işi yapılmıc; ve ray döşenmesi
ne başlanmı~tır. Bu hat üzerinde 
olan gerek Bozanönü ve gerekşe 
Ispartada!<i istasyon binalarının 
yapı işleri bitmiş, sıvalarının ya
pılmasına ba~lanmıştır. Çok kısa 
l:ıir zamanda muvaffakiyetle başa
rılan bu yolun memleket ekonomi
si üzerinde yapacağı rolden dolayı 
ıspartalılar sevine içindedir1er. 
Cumuriyet devrinin ve cumuriye
tin çelik sıyasasınm yurdun bu 
köşesini de kaplaması sarsılmaz 
bir dölenin, yıkılmaz bir inanın 
canlı bir eseridir. 

Küçük Hüseyin • Zeonski maçı gü -

nün en zevkle seyrtdilen güre'.?İ oldu . 

l' (lfur - Bash.ak of nıaçı: 
Çok teknik ve usta bir gürcıçi olan 

Yaşar'ın hamlesiyle başlıyan bu maç 
hep onun hücumiyle ve Baskalofun min· 
der dışına kaçmasiyle getçi. En hafifte 
Yaşar'ın kazanmış olması lazımdı. Fa -
kat yargıçlar çoğunlukla Baskalof'ı ka
·,an mrş saydralr. Halbuki Yaşar'ın göz
, ' görünür bir üstünlüğü vardı . 

Eskrim maçlarında Jr.ılıç ve kalkan 
gösterişleri yapan gençlerimiz 

} 'usu/ Aslan - Katolirı m.açı: 
Yusuf Aslan'ın bugün mütereddit 

giircşmesi dolayısiyle yan ortada kay . 
bcttik. Katolin sayı hesabiyle maçı ka 
zandı. 

1\'uri . Zoloıof murı: 
Ulusal takımımızın ortada en iyi gü

resçisi olan Nuri bugün kendisinden 
beklenildiğinden daha oçk güzel bir 
maç çıkardı. Altta ve üstte bir çok oyun
lar tatbik etti. Maç tuşsuz bittiğinden 

sonuç yargıçların takdirine kalmıştı. Bu 
s n•ıc ilfın edilmedi. 

Melırned - Kon<'tı mil(,;'I: 

Ağırda Mehıned - Konca maçı gü 
n:h ôzlcnen bir güresi idi. Onun için 
C. ban minderde göründüğü ıaman da 

Güre§çllerimi•ln söateri§l~ri: 
Ulusal talnmnnu.:a mensub gfüqçi · 

lcrden bugün maça girmiyenler bu ara
da, birer gösteriş maçı yeptılar. o~. -
terdikleri oyunlar halkı kendilerini da
kikalarca alkışlamatta sevketi'i •e maç
lar 12,30 da bitti. 

Bugün ikinci futbol 
maçı var 

Bugün sovyet sp<ırculariyle ikinci 

bir revan~ maçı vardır. Bu kar -

şılaşma saat 15 de yapılacaktır. Bi. 

rinc,i maçtaki noksanlar göz önünde tu

tularak bu gün karma takımın daha iyi 

bir şekilde çıkacağını umut ederiz. Ö

tcy günkü maçı görenle.r haf hattımı • 

zın daha J<Ok müdafaa yaparak forvet 

hattını beslemediğini ve kartı tarafın 

bundan faydalandıklarını söylemekte _ 

dirler. Bu fikir çok d<ığrudur. Hasta o

lan Niyazinin yerine de Selim veya 1s.. 
mailin oynatılması doğru olur. İlgili -

lerin her ihtimali göz önünde bulundu_ 

rarak iyi bir takım ku.rmağa çalışacak

ları şüphesizdir ve bu onların ödevidir. 

Takımımızın kazanması için biz fut -
bo1culardan daha çok çalışma bekliyo
ruz. Üzerlerine aldıkları ödevin önemı
ni göz önünde bulundurarak biraz da
ha enerjik oynamaları lazımdır. 

Eskrim ulusal takımları 
karşılaşıyor 

Bugün futbol maçlarından sonra sa 
at 18 de gene c~-: Terbiye Enstıtu . 
sünde eskrim maçları vardır. BugünkU 
maç sovyet ve türk ulusal florc takım. 
ları arasında olacaktır. Her iki taraf 

dört kışilik birer takım ~ıkaracaklardır 
Türk takımının Enver, Sermed, Mua 
tafa, Cevad olarak çıkacagı umulmak -
tadır. Diğerleri yedektirler Sovyet ta. 
kımı da Kilimof, Mordevin, Bodonof, 

Ulusal esknm takımımız 

T üı k ve sovyt:>t gençliğini 
tir araya to()}ıy<Hl 

şölenler 
1ıbey w ptbay 8 . Tandıoflırı bugün 

Mat 17.30 da Şehit- lokantaaır1dı •ovyct
U kon\\klar terıefi~ bir çıay Myftf~ ve
recektir. Sovyet btlyük elçiaf B Kıu·ı
han da _saat 21.JO dı Sovyet büyü.k clçı-

Sovyet - türk eskrim maçl11r111~ gııEn 
Bayan Suad ve Halet 

liğinde bir suvare hazırlamıştır. Çay zj. 

yafetine ve suvareye sovyet sporcuları, 
C.H.P. genyönkurulu üyeleri, saylav. 
lar, türk spor tesıkilatı ba~kan ve Uye
leri ve daha birçok kimseler çağrrılmış
Jardır. 

Yarının programı 
Konuklarımız yarın sabahleyin 9.30 

da Tarım ve Gazi ter.biye enstitülerini 
ve çiftliği gezeceklerdir. Öğleden son. 
ra dı§ bakanlığı tarafın-dan 16.30 da 

Ankarapalasta bir çay ziyafeti verile

cektir. Bundan sonra Sovyet sporcuları 
eaat 19.45 ekıpresiJe İJımire gidecekler
dir. 

RADYOLAR 

ANNKARA 
19.30 - Eğitim saati: Dr. H . Fikret 

Kana.r konUfuyor. 

19.40 ~ HaHI Bediin Macar beste • 

karı List hakkında bir konuşması. 

19.45 - Musiki : 

Sana Listten Nakguru ve rapsodi 

:Z0.15 - Yurdda ge.zi 

20.20 - Musıki: : 

Plak neşrıyatı: List'in eserlerinden 
20.45 - haberler 

Muğlada un fiatlan 
Muğla, 20 (A.A.) - Un fiat

ları yükselmektedir. Bir haf ta i
çinde bir cuval un 150 kuruş art
mıstır. Bugdav bes buçuk kuruş
tan 8 kuruşa yükselmiştir. 

VLUS'un rom.tını: Tefrika: 15 Sesler, gümüş takımlarının şıkırtılarına 
karışıyordu. Çıkan buğularla ağırlaşmış sı
ca~ bir hava salol'\U yıkayordu. Solan .. ~ü-~
lerın yapracıklan birer birer örtüye dokulu
yordu. Düşünceler beyinlere daha ateşli çı
kıyordu. 

rak görünür. Ben bu hayat safhasrm L<'ndıal . 

dostum Ceyms Lovel'in anlatmış olduğu 
bir İngiliz masalından öğrendim. Bu masala 
bakılırsa o büyük aldatıcı, üç kadınla vakti
ni kaybetmiş: bu kadınlardan b.i.ri bir bur
juva imiş; kocasını seviyormuş. O teki rahi
be imiş; rahibe kalmak için içmiş ol
duğu anddan dönmeğe razı olmamaış. U zı 1 

bir fuhuş hayatı sürdükten sonra çirkinleş
miş olan üçüncüsü kötii bir evde hizmetçi
lik ediyornlUŞ Yapmış olduğu, görmekte 
bulunduğu şeylerden sonra sevdanın onca 
bir anlamı artık kalmamış. İşte bu üç kadın, 
ayrı ayrı sebeblerle, aynı harekette bulun
muşlar. Bir tek hareket hiç bir şey ispat et
mez. Bir insanın değerini meydana getiren 
şey bütün hareketlerinin kül halinde, ağırlı
ğı ve yekunudur. 

- Terez'in hakkı var ... Bazıları da ken
dimize hiç ben1emezler. Bunlar, uykuda ol· 
muş arab yavrularıdır. 

Kırmızı Zanbak 
Yazan: Anatol FRANS 
Türkç~ye ç~viren: Nasuhi BAYDAR 

Kontes Marten, Döşartr'ın de düşünce
sini söylemiş olmasını isterdi. Fakat o ade
ta ürkeklik göstererek bundan çekindi. 

Şrnol gene söze kanştı: 
- Bir Portekiz yahudisinin eşsiz ilhamı 

olan üç yüzük hikayesini biliyor musunuz? 
Garen Pol Vans'ın yaptığı parlak para-

' k~ doks'tan dolayı onu övmekle beraber, ze a-
nın böyle ahlak ve adalete karşı harekete 
geçebilmesine esef ediyordu. 

- Çünkü, dedi, bir prensip vardır; bu 
da, erkekler hakkında, yaptıkları işlere gö
re hüküm veri1eceği prensiptir. 

Prenses Seniavin, damdan düşercesine 
sordu: 

- Ya kadınlar? Onlar hakkında da yap
tıkları işlere göre mi hi.lküm verirsiniz? Ve 
ne yaptıklarım nasıl bilirsiniz? 

General Larivyer rüya görür gibi yanın
dakine: 

- Beni emekliye çıkardıkları vakit, gi
dip Tur'da yaşıyacak ve çiçek yetiştirece
ğim. 

Sonra, iyi bir bahçevan olduğunu söyle-
di. Adını bir güle vermişlerdi. Bundan do
layı kendini bahtiyar sayıyordu. 

Şmol, üç yüzük hikayesini bilip bilme
diklerini gene sordu. 

Bu sırada prenses saylavı kızdırıyordu: 
- Demek ki siz Mösyö Garen, insanla

rın aynı şeyi ayn sebeblerle yaptıklarını bil
miyorsunuz? 

Montessüi prensese h&.:: verdi· 
- Evet Madam, dediğiniz gibi, yapılan 

işler hiç bir şeyi ispat etmez. Bu düşüncenin 
doğruluğu, Don Juan'm hayatının, ne Mol
yer ve ne de Mozar'ca bilinmemiş olan bir 
safhasında, göze çarpacak kadar açık ola-

Madam Marten: 
- Hareketlerimizin bazılarında kendi 

halimiz, kendi simamız vardır: bunlar bizim 
öz çocuklarımızdır. Bazıları da kendimize 
hiç benzemezler. 

Kalktı ve generalin koluna girdi. 
Prenses, Garen'in kolunda, salona geçer

ken: 

Halılardaki nenfolar, kendilerine bakmı
yan konuklara, geçmiş tazelikleriyle bosu
boşuna güli.imsiyorlardı. 

Madam Marten, gene yeğeni Madam 
Bellem dö Sennon'ta birlikte kahveyi da
ğıttı. Po1 Vansı, sofrada söylemiş oMvğu 
sözlerden dolayı kutladı. 

- Siz .Napolyon'dan, işittiğim konuşma
larda nadır rastladığım bir zeka hürriyeti ile 
bahsettiniz. Dikkat ettim ki bir takım kü~ük 
çocuklar, nazlandıkları zaman Vaterlo akşa
mındaki Napolyona benziyorlar. Siz bana 
bu benzeyişin derin sebeblerini duyurdunuz. 

Sonra Döşartr'a dönerek sordu: 
- Ya siz, Napolyon'u sever misiniz? 
- Madam ben ihtilali sevmem. Halbukl 

Napo1yon çizmeli ihtilaldir. 
- MösyiS Oöşartr, neden bunu yemektd 

söylemediniz? Görüyorum ki siz ya~ruz, in· 
sanla haşhaşa iken nükte yapmağa razı olu· 
yorsun uz. 

(Sonu var] 
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Saray-Bosna 
Bosnanın müslümau olduğunu 

oilmekle beraber, balkanların 
kuzay ucunda, memleketimden 
birkaç günlük mesafede, beni tek
rar bir Aaadolu manzaraswın kar
ıılıyacagmı sanmıyordum: Ağaç
lı tepelerle çepçevre sarılmış olan 
Saray-Bosna'yı, yüksekçe bir sırt
tan seyrederken, gözlerimin önü
ne serilen bu bol ye§illİ bol mi
nareli panorama bana o kadar 
Bursa'yı hatırlattı. Ve şehrin so
kaklarında dolaşırken, Zaman 
nehri üzerinde tersine bir akışla, 
rJn yddan öncesine aid bir maziyi, 
sanki bir rüyada, yeniden yaşıyo
rum sandım: fesler gene, yolları 
bir gelincik tarlası gibi kızıla bo
yuyor ve güzel mi, çirkin mi ol
dukları belirsiz kadrnlar, akpak 
çarşafları ve kapkara peçeleriyle, 
köleliğin görunmez zencirlerini 
srdlarında sürükliyerek, ağır ağır 
ve başlarr eğik, önümden ~eçiyor
lar. 

Türk Anadolu ve Rumelinin 
dar ve dolambaçlı tipik sokakla
rım, cumbalı, kafesli ve çifte ge
niş kapılı tipik evlerini, ince uzun 
ıninareli tipik camilerini, ~ehille
rini, havuzlarını, medresPlcrim 
mezarlık ve türbelerini, rnescid ve 
tekyelerini, basık tavanlı. tavla 
ıakırtılı kahvelerini, gürültüsüz 
ve disiplinli hayatını koyrıunda 
toplamış olan Saray - Bosnada, 
bir Anadolu şehrinde bu unmak 
hayalini kaybetmemek i'ı;·in, ku
laklanmı, etrafımdaki yüi'leri ba-

bilir Jıangı boşnak kızlarının ve· 
ya delikanlılarının yıllaryılı göz 
nuru dökerek sırma ve ipekle iş
ledikleri bütün bu motifler, silah
lar ve kutular üzerindeki bütün bu 
sedef kakmalar, kapılarda ve tah
ta eşyadaki bu eşsiz oymalar, hep
si hepsi, buraya asırlarca evel, 
din yoliyle girmiş olan halis türk 
kültürünün en güzel. en hayret 
verici örnekleri. 

Ve bu bir başından girip öbür 
hRşından çıkıncaya kadar, kulak
larınızı çekiç sesleriyle dolduran 
bakırcılar çarşısını, bu rahat - Jo. 
kumcu/arı, bıçakçıları, bütün bu 
türke has olan el sanat/arım, tür
ke bas şekliyle balkanların hatta 
içinde hala büyük türk kalabalık
ları bulunan şehirlerinde bile bu 
kadar tam olarak, bu kadar mu
hafaza edilmiş olarak bulamazsı
mz. 

Ve slav ırkının en temiz, en 
güzel ve muntazam yapılı soyuna 
burada rastlıyoruz. lslamlık on· 
/ara biraz daha suples vermiş, an
lan biraz daha yumuşak ve uy
sal bir hale koymuş. Kim bilir, 
belki bu hükmümde ifrata kaçıyo
rum ve belki de kültür birliğinin 
verdiği yakınlık bana onları bir 
sempati adesesi ardından göste
riyor. 

Fakat her ne de olsa, türk ol
duğumu öğrendikleri her yerde 
görüştüğüm Boşnakların şahsım
da türklüğe karşı göstermiş ol
dukları taşkın sevgi ve ilgiyi hiç 

Saraybosnada- Yuıcarıda solda: Pazar yerı, orcacta: şarbaylığa giden solf11 k. 
sağda: Kazancılar, altta: Bir kahve, B§8ğıda solda: Şarbaylık binası, 

sağda: Be gova camisi 

na bu şehir kadar sempaıik gelen 
insanların konuş~alarıııa tıka
mak istiyorum. Biliyorum ki bu 
her şeyiyle vatammı andıran yer
de benim dilim konuşul mı yor. 

Fakat dillerini bu kadar ısrar 
ve iııadla korumu~ olan müslüman 
Bosııalılar:da slav kültür ve ana
nelerinden hiç bir iz bulamav•ınız. 

Aydınlarmın, Anadoluda oldu
ğu gibi, yeni yeni batı y."isayıs.ını 
kabul etmeye başlamış oldukları 
Bosnanm eski evlerinde, hala, ço
cuklar, okul dönüşü, kunduraları
m sokak kapısınm yanında bıra
karak, tahta merdivenlerde ve 
döşemelerde ayaklarının ucuna 
basarak, ve gürültü etmekten kor
karak, yumuşak bir mindere bağ
daş kurmuş olan büyük babaları
nın elini öpmeye ve hayır duasını 
almaya giderler. Hala, boşnak kız
ları, pişirdikleri kahveye hususi 
bir öum göstererek hünerlerine 
hayran etmek istedikleri erkek 
misafiri. oda kapısının yarı aralı
ğından seyrederler; ve akşamları 
hep bir arada toplanan ayle, ye
mc~i. k;ılaylr bakır kablarla tahta 
kaşıkların dizilmiş olduğu koca
m'ln /Jakır <iİnilerde, yere diz çö· 
kercic yer. 

ff 'l <ikatc11 görülmeye değer 
bır zenginlikte olan Saray - Bos
na müusinde heni en çok ilgilen
direı1, etnogralva kısmı oldu. Bu· 
rs'1a. 1'~tolik ve ortodoks halka 
air1 eşya miiste<;na. ~ene bir türk 
T""i~ceoinin irin'1e g;hiydim. Pa-

ı,j,..:r.,..P?. kumaslar üzerinde. kim 

bir zaman unutamıyacağım. 
Yukarda anlattıklarımın okur

larımı yanlış bir zanna sürükliye
bileceğini J,•ssediyorum. Hemen 
söylemeliyim ki Scıray - Bosna 
baştanbaşa bir müslüman §ehri 
değildir. Seksen bin kişilik nüfu
su arasında katolik ve ortodoks· 
lacın mikdarr da önemli bir yeku
na varır. Fakat müslümanlar ço
ğunluktadırlar ve bu yüzdendir 
ki Saray - Bosna bir müslüman 
şarbayı taraf mdan idare edilmek
tedir. 

Daha çok hıristiyan halkın o
turduğu ova kısmında gelişen, Av
rupalrlaşan ve güzelleşen Saray · 
Bo.ma'nın, müslümanlar, yüksek
çe sırtlarına tırmanmışlardrr. 
Bahsettiğim asıl müslüman Bos· 
nada bu sırtlar ve hemen etekle
rinde bulunan kısım/ardadır. 

Saray - Bosna' da, yenileşme 
sinde ve modernleşmesinde, tıp· 
kı Ankara veya başka bir Anado
lu sehri gibi bir manzara gösteri
yor. Pek az değişiklerle ananavi 
şeklini muhafaza eden eski şehir 
oldu~u gibi bırakılmış. bütün ba· 
yındırlık gayreti, yeni kurulan ta
raflarına harcanıyor. 

Saray - Bosna, kendini bana 
hemen sevdiren ve daha fazla ka
lamarlr ifıma acınarak ayrıldıftım 
seyrek Balkan şehirlerinden biri 
olrlrı. Bu vaumda onun hakkında
ki drıv~ularrmr anlatmaya çalış· 
trm, C::Jravhrı.,nalılardan da ayrı 

hir _y;j,uyla bahsetm<'k istivorum. 
V :l<;ar NABİ 

ULUS 

Korkunç bir fırtına 
Londra, 20 (A.A) - Atlas denizi 

Manş tlenizi ve kuzay denizindeki bü -
tiın kıyılarda çok zorlu bir fırtına bil -
küm sUrilyor. 

Dün akşam fırtınayüzünden iıç ki
şinin öldüğü, bir çok kimselerin de ya. 
ralandığı bildiriliyordu. İslanda adasc

nın dokuz yüz kilometre açıklarında 

fırtınaya tutulan Verdulia vapuru tel -
sizle imdat dilemiş ve tayfa vapuru 

terketmek zorunda kalmıştır. 
Esbe adlı Finlandiya vapuru Küm -

berland yakınlarında kayalara çarpmı' 
ise de, içindekiler kurtarılmıştır. 

İngar adlı Norveç vapuru Mersey 
kanalında tehlikeli bir durumdadır. 

Hayland vapuru Kormer açıkların

da uskurunu kaybetmiş ve gemiyi ye
demek mecburiyeti hasıl olmuştur. 

Bir çok yerlerde uçak servisleri ya 
pılamaımaktadır. tngilterenin kuzayın. 
da, İskoçyada telefon muhaberatr ke -

ııilmiştir. 

Vapur yangınınm bilançosu 
Roma, 20 (A.A.) - Loyit Triyesti. 

no vapur sosyetesinin genel direktörlü
ğü, dün, tskenderiye limanında bulun
duğu sırada tutuşan Ausonia vapurunun 
yanması hakkında vermiş olduğu bir 
bildiriğde, gemi mürettebatının yangı· 
m söndürme hususunda ing~iz harb ge. 
mileri, liman memurları ve itfaiye he
yetlerile birlikte arkadaşlık duyguları
nı fedaklrhk mertebesine kadar çıkar
dığını bildirmektedir. Altı kişi yiğit. 

çesine ölmüs yedi kişi de yaralanmıştır. 

f esadcı papcıslar 
Meksiko, 20 (A.A.) - Guadalajara 

polisi, Jalisko bölgesinde karışıklık çc
kamıağa çalışmaktan suçlu 36 papas tev
kif etmiştir. Polis aynı zamanda birçok 
sil5.h, cephane ve evrak ele geçirmiştir. 

Has 
Kalmin\ 

SATILIK VE\ A KiRALIK 

Konforlu ev 
Çankayada 6 odalı, havagazı. 

su ,elektrik sofaj santral, 8 do· 
nüm bahçe, garajı havi ev kira 
lık veya satıhlrtır. 

1368 telefon numarasına mU. 
racaat. 1-46r,Q 

Kiralık dükkan ve 
yazıhaneler 

Yemhal ile devrim ilk okulu 
aıasında cadde üstünde yeni ya 
pılmakta olan kapah çarşıda ki· 
ralık dükkanlar ve yazıhaneler 
İstivenlerin belediyeler banka. 
smda B Neşet Sinangile müra· 
caatları. 1-4720 

Dr. HALİL ÇIRAY 
NÜMUNE HASTANESİ DO

GUM VE KADIN HASTALIK
LARI MÜTEHASSISI 

Anafartalar, Otabatrnaz apartmanı 3 
telefon: 1228 

Türk llava Kurumu 

Büyük piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

~ 
zengin etmiştir: 

Yeni tertib planını J?Örünüz 
1. inci keşide 11 ikinci

teşrin 935 tedir. 

Büyük ikramiye 
25.000 liradır 

ı ı\.yrıca: 15.000, 12.000, J0.000 ~ 
liralık ikramiyelerle (20.000) 
liralık bir mükafat vardır ~ 
Planları okuwnuz ve bu zen · 

gin piyangonun talihlileri 
ar3.~ına giriniz ... 

.ll ii i-..TEŞk!'l 1~1: \7 \ı .. 1 

--~~·~,:t'.,.,.~~r~!lı. <f 
d 

Uçak malcinisti aı·ülı.!: or 1 
Tiirkkuşı: içm miiuh~ktt ile Y .. ::;111..t->· r 1 :l:. ı"ist :' 

okulu mezunu bh· makiniırt alın.ttı.~ictır ~.-tck!İ!"nn 
ilgili kağıtlari\t: beraber her ~ün Ha~·;ı ~L.n111ıt1 r.·er .<. 
kezine basvumla 1art . l-4i6-;' ~ 
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Ankara Levazım Amırligı ~atın 

Alma Komisyonu ilanları 1 
İLAN 

1 - Garnizon eratınm ihtiyacına sarfedilmck üı.cr~ açık c:tt
siltmeye konulan 35,000 kilo kuru soğanın münakasa giıııiı veı iıı:a 
fiat gali görüldüğünden ~ksiltmesi 28-10-935 tarihine ınusl'lnif pa.. 
zarteai günü saat on bire bırakılmı~tır. 

2 - Açık eksiltmeye konulan kuru soğanın mecmu tutaı • 140ct 
lira olup teminatı muvakkatesi 105 liradır. 

3 - Şartnamesi Ankara Levazım amirlıği satın atma konııs) o· 
ııunda her güıt. parasız görülüı. 

4 - İsteklilerin mezkur gün ve saatte temınatı muvakkate ındk.. 
buzları ile birlikte Ankara Levazım Amirliği satın alma komısyo-
nuna gelmeleri. (3105) 4778 

iLAN 
1 - Garnızon dahılındeki kıtaat ve müessesat cratrnm mayıı 

935 gayesine kadar vaki ihtiyaçlarına sarfedilmek üzere açık ek· 
siltmeye konulan patatese verilen fiat gali görüldüğünden on gün 
uzatılmıştır. 

2 - 60,000 kilo patatesin açık eksiltmesi 28-10.935 tarihine 
milsadif pazartesi günü aaat 10 da yapılacaktır. 

3 - 60,000 kilo patatesin mecmu tutarı 3600 lira ve ilk temı
natr 270 lira olup şartnamesi Ankara Levazım Amirliği satın alma 
komisyonunda her gün görülebilir. 

4 - İsteklilerin mezkQr gün ve saatte teminatı muvakkate mak.. 
buzları ile birlikte Ankara Levazım Amirliği satın alma komisyo-
nuna gelmeleri. (3104) 1-4777 

İLAN 
Genel kurmay başkanlığı matbaasındaki linotıp makınesınde 

yalnız gündüzleri çalışmak Uzere 100·110 lira ücretli bir linotip 
operatör makinistine ihtiyaç vardır. 1stiyenlerin Büyük er.tam 
harbiye matbaası müdürlügüne müracaatları (3025) 1-4677 

İLAN 
1 - Garnizon kıtaat ve mü

essesat hayvanatmın ihtiydcı içın 
kapalı zarfla münakasaya konu. 
lan 810,000 kilo kuru ota verilen 
fiat yü~sek göıUlGüğünden 1 
2. teş. 1935 tarihine müsadıf cu 
ma gü!lu saat oa beşte pazarlığa 
ciökiilmüşlür. 

2 - Şartnamesi Ankara leva 
zıın amirlıği satın alma komis. 
yontında tatil günlerinden maada 

Adliye sarayı karşısında 
No: 58 Telefon: 3881 1 
Gece gündüz hastalarını 
kabul eder. 1-4603 

Wll il U.111111111111-llUll 111 

~ Doktor 

HtLMiKOSAR 
' ~ 

ı Cebeci Hastahanesi Cilt, Saç, 
1~ 

Zührevi hastalıklar ı 
Mütehassı ~ 

Balrkpazarındıt Polis nokta. i~ 
} SI karşısında, Çıkrıkçılar VO• ~. 

~ kuşu alt basındaki evinde,I ~ 
1
1 Hastalarını her gün ~ğleden ~4 

lf sonra kabul eder. l 
ı · Telefon: 3'i06 4 

~~~~~" 

~~ Mütehassısı 

Dr. Cevad Arif 
Atasagun 

Anaafrtalar caddesi Zenit ~~ 
•• saat mağazası üstünde No. ~1 

1 70 sah !?Ünleri . Yoksmlara ~ 
~parasız ~ı 

&~-ı 
Cebeci Hıı!ltan~sı OperatörO 1 

Hastalarını Adlive Sarayı 
k<..rşııtında Hayatl apartmanın 
da her J?;Ün 15 den 19 za kadar 

il kabule lıaslamıstır. 
e qıaıı•i!8Mllülııınç~ 

,.. • 4 

YENi ECZANE :: 
~ 

Zeiss gözlükleri, korsalar ~~ 

•••B11a•D,..•m11.ea•m•Mt0·4 

Kiralık daire 
Kavaklrderede tenis mahalli 

karşısında dört oda, banyo, elek. 
trik ve havagazr teııisntınr havi 
dir. 
Şehir bah~esine mfüac.1at. 
Telefon: 3797 1-475'1 

hergün görülebilir. 
3 - Şartname parası 203 ku 

ruştur. 

ı - "~t<siltmeye gırece cıcr 

mezkur otun mecmu tutarı olan 
40,SOOt liraya mukabil 3037 lira 
50 kuruş teminatı muvakkate 
makbuzları ile mezkur gün ve aa· 
atte Ankara levazım amirJiğl 
satın alma komisyonuna gelme. 
leri. (3018) 1-4689 

l\skcri f<abrikalar Umuııı 
Miidiirlü~ii Satmalma 

Komi!!lyonu ilanları 

MUHTELİF ELEKTRiK 
MALZEMESİ 

Tahmin edilen bedeli (70000) 
lira olan yukarda rniktan ve 
cinsı yazılı malzeme Askeri fab
rikalar Umum '1\ıtüdürlüğü satın 
alm.ı komısyonunca 7 /2. Teşrin/ 
935 tarihinde perşembe günü sa· 
at 15 de kapalı zarf ile ihale e
dilecektir. Şartname (üç) lira 
(50) kuruş mukabilinde komis.. 
yondan verilir. Taliolerin muvak 
kat teminat olan (4750) ırayı 
havı teklif mektuplarını me kOr 
günde saat 14 e kadar komi yo 
na vermeleri ve kendilerinın de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vcsaikle m kQr 
gün ve saatta komisyo 1ıı mlir:ı-
caatlarr. (301 ı;) 1--4704 

Kayaşta yapılacak ınşıı. t 

Keşif bedeli (3580) lira (60) 
kuruş olan yukarda vazrlı in :ı:ıt 
Askeri fobril<alar umum müdlir
lüğü satın alma komisyonunca 6. 
2. tesrin 1935 tarihinde carsamba 
günü saat 14 de a~ık eksiltme 
ile iheıe e-litecekt:r Şartname 
(18) kuruş mukabilinde komis
yondan verilir. Taliplerin mu· 
vakkat teminat olan (268) lirı 
(55) kurus, 2490 numaralı '<anu
nun 2 ve 3. maddelerinde vazıh 
vesaikle muavyen ~füı ve s;ıattc 
komisvnna müracaatları. (3014) 

1--4663 

5 kilo 22 bome i amonyak 
20 top şeffaf resim muşanı,';2111 

4tJ\.I ~o? prusvat kağıdı 
50 top ozalit kağıdı 
25 top şeffaf ozalit kiij!ıdı 

Tahmin edılen bedeli (1 5) 
lira olan yukarda mikcla~ı 
cinsi yazılı malzeme A keri 
rikalar umum miıdhri•ıgı' 
alma komi:.yonunca 4. 2 t 
1935 tarilıiıı<.le paza rte i ti 
at 15 <le açık ~K ı'cme i c 
fdilcceiniı. ş~ıtr ıımc pare\ 
tar.ık h·ı•ı::ıvondarı vcrilu 
Hp:rr:n mı:\."al<:loıt teminat ian 
(142) Jiı:ı (13~ kuruş \C ı 90 
n ·ıl':ıra!ı ka•ı nun 2. v,. o ci
dt"~ri·,dcic.i vcsıılklc.' o e7.lı.Ut ~un 
"' '\111 1 tt' İtı'lfn 1 sv<•rı ı mücaca9• 
l:ırı ::ı.~ı ı;l 1--466? 



ı\nh:ara ilhaylığından: 
Ank;;ranın aşagı ayrancı mcvkiinde kain verginin yeni kaydın

da yeni 84 numarasınd;ı Müytap İbrahim adına yazılı olan 9 dönüm 
miktarındaki harap bağın senetsiz tasarrufattan tapuya tescili va. 
risleri tarafından istenilmiş olduğundan bu yerin mülkiyeti hakı
kmda yt·nnde tahkikat yapılmak üzere 4-11-935 pazartesi günü sa. 
at dokuzda yerine memur gönderilect'ğinden bu bağda benim hak• 
kmı var diyenlerin ellerindt'ki belgelerile berabr Ankara tapu di
rktörlüğünc ve yahut tayin edilen günde yerine gidecek memura 
baıJ vurmaları bildirilir. (3090) J-4784 

Jandarma genel ],c mutanlığı 
Ankara satın alına komisyo · 

nunclan: 
l - Jandarma ıhtiyacı için aşağıda madde çeşit ve miktar, ek

siltme gün ve ilk teminat bedelleri yazılı üç kalem yiyecek ve ya-
kacak komisyonumuzca açık eksiltmeye konulmuştur. . _ 

2 - Her üçüne ait şartname parasız komisyondan almabılır. 
3 - İsteklilerin e-ksiltmc saatma kadar ilk teminat makbuz ve

ya banka mektuplarını komısyona vermiş olmaları. 
4 - 2000 liralık makarna 8.11-935 cuma günü saat (10) da ilk 

teminatı 150 lira kilosu 25 kuruştan 2000 liralık çekirdeksiz üzüm 
8-11-935 cuma günü saat 14 de ilk teminatı 150 lira kilosu 25 ku
ruştan 2942 liralık .kok kömürü 9.11-935 ·cumartesi günü saat (10) 
da ilk temınatı (220) lira (65) kuruş tonunun bedeli (2900) ku-
ruştur. (3088) 1-4785 

Kırkağaç BelediyeReisliğinden: 
Nahtı Vekaleti celilesinct tasdikli projesi, keşifname ve fenni 

şartnameleri dairesinde Kırkağaç kasabasında kurulacak yeni 
elektrik tesisatı, eksiltmeye konulmuştur. 

Keşfedilen bedel (38857 Iıra 40) kuruştur. Şartnarr..e ve keşifname 
suretleri bedelsiz olarak Kırkağaç belediye reisliğinden alınır. Bütü0: 
tesisatın projesi de Kırkağaç belediyesinde görülebilir. Eksiltme 15 
Birinci teşrinden itibaren iki ay olup ihale 16 kanunuevel 935 pa-
2artesi günü saat on altıda Kırkağaç Belediye dairesinde yapıla. 
caktıı. Eksiltme kapalı zarf usuliledir. Muvakkat teminat mikda
n (2915) Jiradıı. İstekliler 2490 sayılı kanunun bütüııı ahkamını 
uymak şarti1e eksiltmeye iştiraık edebilecekleri ilan olum1r. 

(3073) 1--4779 

Ani ara ilhaylığından: 
ı - Ankara Sivrihisar yolunun ıı+ooo. 14+000 kilometreleri 

arasında 800 metre mik!p taş ibzaratı 1600 lira bedeli keşfile pa
zarlık suretiyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 28-10-935 pazartesi günü saat 15 de Ankara vila-
yet binasında vilaj et daimi encümeninde yapılacaktır. . 

3 - Ekt>iltrncye girebilmek için 120 liralık muvakkat .temınat 
He bu işi yapabileceğine dair Nafıa Müdürlüğünden ehlıyet ve· 
ııikasmı haiz olması lazımdır. 

4 - İstiyenler bu işe ait şartname ve keşif evrakını ve sair 
nrakı Ankara viJayet; Nafıa Müdürlüğünde okuyabilirler. 

(2996) 1-4611 

Mali ve 
•' 

Pazarlık ilanı 

Vekaletinden: 

------

ı - Pazarlığa konulan işler (Baş!e~~et binasınm giriş kapısı 
fü dahilinde ve umum saçakların tamir ıfı). 

Keşif bedeli 225 liradır. 
2 - Bu işe ait şartname vı.: evrak şunlardır. 
a) Fenni ve hususi şartname 
b) Keşif cedveli • 
lstiyenler bu şartname ve keşif cedvelinı bedelsiz olarak göre-

bilh-k r. _ .. .. 
3 - Pazarlık 4 ikinci teşrin 1935 pazartesı gunu saat on beşte 

Maliye Vekaleti Milli Emlak müdüriyetinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme pazarlık usulile >:apıla?1~tır. • 
5 - Pazarlığa girebilmek için ısteklinın 16 lıra 87 kuruş mu

vakkat teminat varakasını ve Nafıa müdürlüğünden verilmiş fen-
ni ehliyet vesikasının göstermesi şarttır. (3075) 1-4747 

Ankara ilbay lığından: 
lmar müdürlüğünce şuyulandırılmış olan hususi i~reye .ait. e.s

ki yangın yerinde 82,96 metre murabbaı arsa §Uyuun ızalesı ıçın 
açık artırmaya konulmuştur. 

İhale 4.11-935 pazartesi günü saat 15 de yapılacaktır. 
Artırmaya girmek istiyenler 12 lira 50 kuruşluk muvakkat te

minat makbuz veya mektubiJe ihale günü saat 15 de daiıni encü-

mene gelmeJeri lazımdır. • ,. . .. . .••. 
Şartnameyi görmek istiyenlerın bususı muhasebe mUdurlugune 

müracaatları ilan olunur. (3108) 1-4776 

Harita genel direktörlüğünden: 
ı - Muhammen bedeli (680) lira Harita Genel Direktörlüğü 

tçin bir adet Kalimatör aleti açık eksiltme ile sat~~ alınaea~tır. 
2 - İstekliler şartnameyi görmek üzere ~er gun ve eksıltme~~ 

gireceklerin de (51) lira tminat makbuzlar~le 4~.11:?3.~ pazartesı 
pnu saat (14) te Cebecide Harita Genel Dırektorluğu satın alma 
komisyonuna gelmeleri. (3106) 1-4771 

NEDKALMiNA 

) Afyon ilbaylığından 
Afyon Kadınana su şırketi hisse sencdlerinden 35000 otuz beş 

bin liralık hisse senedine malik olan 1darei Hususi.yenin sözü ge
çen hisse senedleri peşin para ile esham tahvilat ve hisse senedle~ 
rinin alınması ve satrlması hakkında cari hükümler ve usuller ve 
emsaller ve teamüller vcçhilc ve 2490 f>Clyılı kanunun kırk altıncı 
maddesine tevfikan satılığa çıkarılmıştır. İsteklilerin 1 ikinci teş
rin 935 gününe rastlıyan cuma günü saat on beşte Afyon daimi 
encümeni vilayetine müracaatları. (3059/6246) 1-4713 

Nafıa Bakaıılı,iından: 
18193 lira 50 kumş muhammen bedt-lli 555 paraçdan ibart:t muh

telif cins mobilya kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 1 ikipci teşrin 935 cuma güni:i saat 15 de Ankarada 

Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde yapılacaktn. 
İsteklilerin tekliflerini ticaret odası vesikası \ e 1364,51 liralık 

muvakkat teminatları ile birlikte ı ikinci tt'şrin 935 cuma günü 
saat 14 de kadar Malzeme Müdürlüğüne tevdi etmeleri lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartname ve eklerini parasız olarak An
karada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. 

(2960) 1--4657 

Ankara valiliğinden: 
Kara Purçak köyünün Tatlarderesi mcvkiin.de kain şarkan 

İmam oğlu Ahmet garben kayalık ve Mustafa şimalen kayalık ve 
cenuben yol ile mahdut 5300 metre rnurabbarndan ibaret 159 lira 
bedeli muhammenli bağın mülkiyetinin ihalesi 25-10-935 cuma gii
nü saat 15 de yapılmak üzere artırma işi on gün uzatılmıştır. İs
teklilerin ti lira 93 kuruşluk dipozito makbuzu ile yevmi mezkur. 
da defterdarlıkta kurulan satış komisyonuna müracaatları ihale 
bedeli nakden peşinen tediye edilecektir. (3080) 1-4780 

Maliye Vekal~tindcn: 
600 adedi, dibi ve kenarları bez kaplı kontrplak evrak koymağa 

mahsus sepet ile muhtelif boyda 1400 adet fersude kağıt sepeti 
açık eksiltme ile milb.ayaa edilecektir. Muhammen kıymetleri 2450 
lira olup isteklilerin 190 lira 50 kuruş teminat mektupları ile bir. 
likte 1-11-1935 günlemecine tesadüf eden carşamba günü saat 14 de 
maliye vekaleti kırtasiye müdürlüğünde müteşekkil komisyona 
müracaat etmeleri ve memhur nümuneleri Ankarada merkez ve ts
tanbulda Dolmabahçe deposunda görülüp buralardan şartnameleri 
alınacaktır. (3005) 1--4656 

Harita Genel DireliJÖrlüğünden 
1 - Muhammen bedel (16000) lira Harita Genel Direktörlüğü 

için bir adet matbaa OFZET makinası kapalı ıarfla eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - İhalesi 23-11.935 cumartesi günü saat (9) dadır. 
3 - Şartname Harita Genel Direktörlüğü satın alma komiı:ıyo. 

nundan parasız verilir. 
4 - Eksiltmeye girecekler (1200) lira kanuni ilk inanç. veya 

makbu.z1ari1e 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı ve. 
saikle birlikte teklif mektuplarmı ihale saatmdan bir saat evvel 
Cebecide Harita Genel Direktörlüğü satın alma komisyonuna ge. 
tirmeleri. (2849) 1-4486 

Gelibolu jandarma ol<:ulu ko mu· 
tanhğı satın alma komisyonundan 
Erzakın Mikdarı Tutarı Teminatı İhale G. Sa. Açık veya 
Cinsi kilo Li. Ku. Muvakkate tutan kapah zarf usuJile 

Lira. kuruş yapılacağı 
Ekmek 215000 20962,50 1572 19 1·11-935 14 kapalı zarf 

1 - Okul erat ve hayvanatınm iaşesi için kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulan ekmeğin cinsi mikdarı ve tahmirrbedeli ve te. 
minatr muvakkate mikdarı ihale günü ve saatı yukarda yazılıdır. 
Yalnız teklif mektuplan saat l4 buçuğa kadar jandarma satınalma 
komisyon başkanlığı tarafından kabul edilebilir. 

2 - Eksiltme Gelibolu Belediye dairesinde yapılacaktır. Ve 
şartnameler 11 sayılı jandarma Okul Komutanlığından parasrz alı
nacaktır. 

3 - İsteklilerin verecekleri teminatı muvakkate Maliye san· 
dık makbuzu ve hükümetçe muteber banka mektubu devlet ve ha. 
zine tahvilleri ve hükümetçe tayin edilmiş sair milli eshama ve 
tahviller "Borsa fiatından % 15 noksanile kabul edilir. 

(3058/6435) 1--4714 

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 l 00 Lira 
İkinciye 80 ,, 
Üçüncüye 60 ,, 
Dördüncüye 40 ,. 
Beşinciye 20 ,, 
Altrncıdan eıtinciye kadar l O ,, 
Elli birinciden yüzüncüye kadar 5 ,, 
Kura Birincikanunun 7 sinde Ankarada Merkez bina

sında çekilecektir. Kuraya girebilmek için para yatıran
ların paralarını 7 birincikanuna kadar çekmemeleri la-
2lmc1Jr. l-4684 

SAYJFA 7 

Adliye Y<ı.kaletindeıı: 
Tahminen 12-15 forma te~kil c-decek olan isviçreli Jiugo Oserin 

borçlar kanunu.n~n b~her formasından ikişer bin adedinin pazar. 
lıkla bastırma ışı 25.10.935 tarihine müsadif olan cuma günü saat 
H ~e Adliye Veka1eti levazrm müdüriyeti odasında müteşekkil 
eksıltme komisyonu tarafrndan ihalesi yaprlacakur. 

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

cıkçesini nakden yahut devletçe nakıt makamında kabul edilen tah
vilatı malsandığma yatırarak mukabilinde alacakları makbuzlarla 
heFaber eksiltme günii mezkfır komisyona gelmeleri ilan olunur 

(2945) l--4557 

KUrUL 

AN'~A 

o!l ıu ı'9 

Karaköse 
ilbayiığından: 

1 - 75777 lira keşif bedellı Diyndin ilçesı mt>rkuındekı ılk 
mektep binası inşaatJ .kapalı 2arf usuliyJe ve on beş gun müddet.ı-
ek~iltmeye konmuştur. · 

2 - Bu işe ait evrak !jUnlardır: 
A - Fenni şartname 
B -İdari şartname 
C - Keşif hulasa1' 
D - Mufassal keşif 
G - Rayiç cedveli 
F - Plan 
3 - Muvakkat teminat 633 liradır. • 
4 - İsteklilerin en az on bin liralrk hUkUmet inşaatı'hı mu.ar. 

fakiyetle yaptıklarrna dair vesika ve ticaret od~smda kayıtlı bu· 
lunduklanna dair de makbuz ibraz etmeleri lbnndtt. 

5 - Bu tahsisattan beşbin lirası 935 büdcesinden 93S mali yrlı 
sonuna kadar ve üç bin dört yüz krrk lira da 936 bUdeesinden 936 
yılı ağustos sonuna kadar yapacağı iş nislıetinde tediye edilecektir 

6 - -Kat'f ihalesi 25-10-935 cuma günü saat 15 de viliyct encü. 
menindedir. 

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

;l:.......4t)79 

Mardin Gümrül\: taburu sabna] 
ma komisyonundan~ 

1 - Gümrilk Muhafaza teşkilitı için aşağıda cins ve: mikdarı yazılı 
yirmi iki kalem erzakın 1 ikinci teşrin 1935 cuma 2 ikinci teşrin 
1935 cumartesi günleri saat 9 da Mardinde bulunan gümriik tabu. 
ru satın alma komisyonu tarafından kapalı ve açrk kırdırma yapı. 
lacaktır. 

2 - İstekliler kırdırmanın taı;dikli şartnamelerini görmek üze
re bergün komisyona müracaat edebilirler. 

3 - Kırdırmaya girecekler alınacak erzakm komisyonca tasar~ 
lanmış tutarlarının yüzde 7 ,50 Mardin Gümrük vezne makbuzu ve. 
yahut banka mektubiyle gelmeleri ilan olunur. (6176) 
Erzakrn cinsi Kilo Erzakın cinsi Kilo 
Un 82000 Sabun 1500 
Şeker 1100 Kuru Uzüm 1400 
Sığır eti 21000 Nuhut 620G 
Bulgur 8700 Sade yağ 250G 
Odun 400000 Salça 451 
Soğan 4100 Tuz 4000 
Pidnç 3noo Biber krrmı~ı 90 
Zeytin 500 Ot 230CO 
Patate~ 4000 Arpa 38000 
Gll2 2000 Saman 20000 
Çay 50 
Kuru fasulva 6200 J--4538 

Devlet Demiryolları ve L: manian Umum 
Müdürlüğü ilanlan 

l LAN 
3000 lira muhammen kıymetli on bir kalem manometre ve yedei'I 

g~~ilklcnmiş olarak teslimi şartile s_ Birinci Klnun 935 perşemb!t 
gunu saat 15,30 da Ankarada f da re bınasmda kapalı zarf usulü ile 
satın almacaktır. 

Bu işe ~irme~ _ ~stiy:nlcrin 225 liralık muvakkat teminat ile ka~ 
nunun tay·n ettıgı vesıkalarr, kanunun 4 üncU maddesi mueibinca 
işe ~irm~~e kanuı~.i manileri bulunmadığına dair beyanname va 
teklıflerını aynı gnn saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine verme .. 
leri lfizımdır. 

Bu i'?e ait şartnameler parasız olarak Ankarada malı.eme daire• 
sınde ve Haydarpaşad;ı tesellüm ve sevk mildlirJüğünde d:ığıtıJ• 
maktadıı. (3081) 1-4781 

t LAN 
~2-10 9.15 tar=hinden itibaren iş'arı ahire kadar Haydarpa~udan

Ankara~~ salı ~~n1eti A~ka~ndan - Haydarpa~a s:ır~amba gLln!eri 
Toros surat katnrları t•~ıfc"ıni takip etmek ü.:cre bir~ı ygicı.ı ka
tan har~ket ett1rB"c.c1

:\ ir. Ilaydarpeı:;ıaclan aat 9.40 (,fa An k~rad~"l 
s~at 7,03 cl7 kall~m:::ık c.ı~., im kt rlürdll her sınıf yoku arabalarile 
bır ye.meklı vng n b lh acaeı m~hterem yolculara ıl, n olunuı. 

(3013) 1-4~21 



SA Yit· A .... 

Kapalı zarı usuıııe eksiltme: 
afia vekaletiııdcıı: I 

!-Eksiltmeye konulan iş Tokat vilayetin 
de Niksar - Resadiye yolunda betonarma 

Fadlr köprüsü inşaatı) d ır. 
İn aatın keşif bedeli (21500) liradır. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak sunlardır. 
a) Eksiltme şartnamesi, 
b) Mukavele projesi, 
c) Nafıa isleri şeraiti umumıyesı, 
d) Tesviyei türabiye, şose ve kargir ın;ıaata dair fenni sartname, 
e) Betonarme büyük köprüler hakkında fenni şartname, 
f) Kesif hulasa cetveli, 
g) Proje. 

lstiyenler ıbu şartnameleri ve evrakı (107.5) kuruş bedel muka
bilinde Nafıa Vekaleti Şoseler Reisliğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 11-11-935 tarihinde pazartesi güniı saat 16 da 
Ankarada Nafıa Vekaleti Şoseler Reisliği dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (1612.5) lira mu

vakıkat teminat vermesi, bundan baska asağıdaki vesikaları haiz: 
olması lazımdır: 

l - Ticaret Odasına kayıtlı bulunduğuna dair vesika, 
2 - İsteklilerin yapını§ oldukları i lere ait vesikaları ihalede.n 

en az üç gUn evci göstererek Nafıa Vekaletinden alacakları ehlı
yet vesikası. 

6 - Teklif mektupları yukarda iıçünciı maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Şoseler Reisliği dairesine getirilerek ek
siltme k)tllisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Pos. 
ta il gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı a
ate kadar gelmiş olması ve dıs zarfın mühiır mumu ile iyice kapa
tılmış olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3015) l-4787 

Kapalı zarf usulile ek siltme: 
afi.a vel{aletiııden: 

1- Eksiltmeye konulan iş: Ankara vilayeti 
Çubuk kasabası içinde Çubuk çayı üzerin 
de betonarma Çubuk köt rüsü inşaatı) dır 

İnşaatın keşif bedeli (1 l.500) liradır. 
2 - Bu i e ait şartnameler ve evrak sunlardıı 
a) Eksiltme şartnamesi, 
b) Mukavele :projesi, 
c) Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, . . • 
d) Tesviyei türabiye, şose ve kargı'I" mşaata daır fennı şartname, 
e) Betonarme büyük köprüler hakkında fenni artname, 
f) Keşif hulcisa cetveli, 
g) Proje, 
lstiyenler bu şartnamelen ve evrakı (62.5) kuru bedel muka. 

bilinde Nafıa Vekaleti Şoseler Reisliğinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 11-11-935 tarihinde pazartesi güniı saat 16 da 

Ankarada Nafıa Vekaleti Soseler Reisliği dairesi ... de yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
S - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (937.5) lira mu

vakkat teminat vermesi, bundan başka asağıdaki vesikaları haiz 
olması lazımdır: 

1 - Ticaret Odasına kayJth bulunduğuna dair vesika, 
2 - İsteklilerin yapmış oldukları işlere ait vesikaları ihaleden 

en az üç giın evcl göstererek Nafıa Vekaletinden alacakları ehli
yet vesil.ası. 

6 - Teklif mektupları yukarda uçüncil maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Şoseler Reisliği dairesine getirilerek ek
siltme komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Pos
ta il gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı sa
ate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühiır mumu ile iyice kapa
tılmış olması lazımdır. 

Pbstada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3052) 1-4783 

Gümrük ve İnhisarlar vekilliği 

f üfettiş n1uavinliği 
müsabaka imtihanı 

Vekillik Teftış heyetine 35 şer lira asli maaşlı dort Miıfettis 
muavini müsabaka ite alrnacaktır. 

ı - Bu imtihana girebilmek içın: 
A) Memurlar kanununun dördüncü maddesinde yazıh vasıfla-

rı haiz bulunmak; 
B) Ya§ı otuzdan yukarı olmamak; 
C) Askerlik vazifesini bitirmi§ olmak; 
D) Mülkiye, hukuk, yüksek ticaret ve iktısad mekteplerinden 

veya bunlara mümasil aynı derecedeki bir ecnebi mektepten mezun 
bulunamk; 

E) Ahlak ve seciye itibarile kendisine güvenilir oldugu anla
şılmak gerektir. 

2 - İstekli olanlar- ikinci teşrinin onundan önce dilekçe ile 
Vekillik Teftis Heyeti Reisliğine müracaat edip oradan verilecek 
basılı istek kağıdını, eklerile birlikte ve Üzerlerinde anlatıldığı gi
bi, eksiksiz olarak doldurup en gC\,Ç ikinci teşrinin 20 sine kadar 
Vekalet Teitiş Heyeti Reisliğine ulaştırmış bulunacaklardır. 

3 - İsteklilerden evsafı yukaırki şartlara uygun görüldüğiı 
kendilerine bildirilenler birinci kanunun ikinci pazartesi günü di
leklerine göre ya Ankara veya İstanbulda mali, iktısadi ve huku. 
ki mevzular dahilinde tahriri imtihana çekileceklerdir. 

4 - Tahriri imtihanda kazananlar Ankara'da ayrıca bir de si
fahi imtihan vereceklerdir. Bunun günü ve buna kimlerin girebi
leceği Vekillik Tefti Heyeti Reisliğince adreslerine bildirile
cektir. 

5 - Şifahi imtihanda da kazananlardan, ilmi eserlerinden isti
f4de edilmekte olan yabancı ulusların dillerinden birini bilenler 
üstiın tutulacaklardır. (3102) 1-4786 

A< live v~ka!etinden: 
\3utun m hakim ve devairi Adliye ihtiyacı icin 9400 adet def

l r n baskı i i açık eksiltme usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 25-10.935 cuma günü saat 14 de Vekalet levazım müdü· 

l"i} eti odasında toplanan eksiltme komisyonu tarafından yapıla
~<ıktır. 

Muhammen bedel 4250 liradır. 
Eksiltmeye girecek isteklilerin muhammen bedelin % i,5 ğu 

olan 319 lirayı nakden veya nakit makamında kabul edilen tahvilin 
malsandığına yatırıldığına dair sandık makbuzlarının veya bu mik
clnı banka mektuplariyle eksiltme komisyonuna gelmeleri veya ka-
nuni vekil göndermeleri (2946) 1-4558 

ULUS 21 ILKTEŞRIN 1935 PAZART-

EVLERİNİZİ, APARTMANLARINIZI, VE DİG ER İNŞAATINIZI 

Ankara Çimentoları T. A. Ş. • 
nın 

8 İNCİ KİLOMETREDEKİ 

KARTAL Fabrikasının Yeni imal ettiği, mühürlü ve damgal 
torbalar içindeki Alman Sun'i Portland 

• 
Çll\r.ENTOSU ile yapbnnız 

KARTAL ÇİMENTOSUNUN EVSAFI: 

İstanbul Mühendıs Mektebinin 4.9.935 

tarih ve 80 .aumaralı raporuna göre: Terkibi 

Mukavemett Ateşte zayiat· 

Si 02 
0,42 ,;, 

!0,70 % 
7,00 % 

Harç 1: 3 
A12 03: 

Çekme Sıktn" Fe! OS ~ 2,80 % 
Ca O: 65,5Z % 
Mg O: 1,28 o/o 
s 03: 2,17 o/o 

3 1 7 28 ~8 c 3 7 28 28c 

Tesbit edilemiyen: 0,11 % 
100.00 o/o 

Bütün buyük işlerde mi.ıteahhidlerin kullandıkları bu cimentonun mukavemet. tazyık •e 
tasallübündeki evsafı fevkalade ve emsal" f' faik olduğu gibi fiatça da ucuzdur. Sipariş -
ler büyük bit- süratle ve bir kac saat i~inde in aat mahaHine kadar teslim edilmek suretile 
infaz olunur. 

SATIŞ ~CENTELERİMİZ: Bay Vehbi Koç. Tecim Evi Tel: 1068 

Uaima genç 
daima güzel 

KANZUK 

Baf ~amin kremi 

!!:ili senelik bh maziye 
malık ve dilnyanın heı tara· 
fında takdir kazanmış gü· 
zellik krcmırlıı Cildinızın 

güzellik ve tazeliğini dai· 
ma Duha faza edeı Balsa
min kremi memleketimizin 
kibar mehatihnde rağbet 

görmiı ciddı bir kremdiı. 

Çillerı ve buru ukları iza· 
le ederek tene fevkalade 
bir cazibe bah edeı. Ruh
nüvaz kokusu ile ayrıca 

şöhret kazauımşttt. Balsa
min kremi katiyen kura· 
maz. Teninizın latif taze
tiğinl, dldinizm cazip ta
ravetinJ anc:ak krem Balsa
min ıle mevdana çıkarabi· 

lirsiniz. Biı deta Balsamin 
kullanan başka krem kul
lanamaz. Tanılmış itriyat 
mağazaları ile büviik ecza. 
nelerde bulunur 

Kiralık büyük ev 
Yeni hirde İsmet ve Kazım 

paşa caddelerinin birleştiği kö
şede Avusturya sefirinin otur
duğu kalorifer sıcak su garajlı 
ev möbleli veya möblesiz toptan 1 
veya kat olarak kiralıktır. 

Ana-fartalar caddesinde Zenit 
saatları üstüncle Doktor Cevad 
Arif den aranması telefon: 2037 

1-4670 

. ~ 
lmtıyaz sahibi ve Baş.mu ı 

harriri Falih Rıfkı ATAY 
Um ımi neşriyatı idare eden 
Yazı Jşleri MüdilrU Nae hl 
BAYDAR 

Çankırı caddesi ci~ arınd;ı 
U/ıu Basım~vindı basılmış· 

t~. 

_) 

Demir ve malzemei in.şaiyc şirketi. 
Şark levazımatı inşaiye ticarethane:si. 

.. 
" 

1760 
1251> 

3 1 Tc~ı·iııiev\rel günü arsıulu~al 

aı·tırma giinüdüı· hu münasebetle: 

ış Bankası, Çocuklar Arasında 
Bir Müsabaka Açtı 

1-ter çocuk "ftrtırma,, hakkındaki düşüncesini on 

satu ı geçmiyecek surette yazmahdır 

Bu yazılar: 

29 T. E v v e l t a r i hine k a da r 
iş BANKASI İSTANBU L ŞUBESİ 
adresine gönderilmelidir. 

En iyi yazan çocuğa100 liı-a ınükafat verilecek, 
il{iııciden itihaı·en 25 kişiye hiı·er kumlıara hedi

ye edilecektiı·. 

Mükafatlar 31 teşriniev' relde dağıtılacaktır. 

1illi l\1 iidafaa Vekfılt•li 
Satmalma Komis,·onu 

ilanları • 

BİLİT 
1 - Bir metresine ta:.ınlanan 

ederi 570 kuruş olan 7000 metre 
haki elbiselik kumaş kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. 

2 - üslermesi 8 ikinci teşrin 
935 cuma :gunu saat 15 dedir. 

3 - Süreksiz inancası 2992 li. 
ra 50 kuruştur. 

4 - Şartnamesi iki liraya M. 
M. V. Sa. AI. Ko. dan alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler ka-
nunıın ? ' ~ .. ,j m'2nfip1,.rinrle 

r 
yazılı belgelerle birlikte sürek
siz inanca parası mektup veya 
alıtlarile önergelerini ıisterme 
saatmdan bir saat evvel M. M. 
V. satın alına komisyonuna ver-
meleri. (3083) 1-4782 

RlLIT 
1 - Evvelce kapalı zarfla 

eksiltmeye konmuş olan 21750 
metre çamasırtık beze verilen 
fiat gali görüldüğünden yeniden 
pazarlıkla alınmasına karar ve
rilmiştir. 

2 - Hepsinin biçilen ederi 
5437 lira 50 kuruş ve ilk inanç 
parası 408 liradır. 

3 - İhalesi 22.10.935 salı 
günü saat 10 dadır. 

4 Pıı:ıı:ıırhca gi .. ecekler 24CJr 

sayılı kanunun 2 ve 3 cü madde
lerinde yazılı bilgilerile birlikte 
M. M. Vekileti sahn alma ko· 
misyonuna varmaları. (2899) 

1-4491 
İLAN 

Hava ~üsteşarlığı inşaat şu
besi için bir milhendise ihtiyaç 
vardır. Ucret bidayeten 126 lira
dır. İstekli olanlar nUfus tezke
resi, hal tercümesi ve diploma 
tasdikli suretleri ile bonservis, 
sıhhat raporu ve istihdamına ma· 
ni bir hali olmadığı hakkında 
emniyet Md. hüsnühat mazbata
lariyle Hava müsteşarlığına mU
racaat etmeleri talip fazla bulun
duğu takdirde müsabaka imtiha-
n~ •:ın•ı ... r .. "ı f':l'll\C!\ 1 47'.H 

r SİNEMALAR 1 
[ YENi ] 

~UGUN BU GECE 
mi arzu üzerine 

fOLIE BERGERES 

Maurice Chevalier'nin en son 
şaheseri mutlaka görünüz. 

BUGÜN BU GECE (KULÜP] 

Aşk - Heyecan ve mac • ~ ı u.n, 
YER TiTREDi 

Canlandıran: Jak Oakie 

AŞK KADRlLl Maızdn Schneider 


