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Her yerde S kuru, 

agln Tel'in Mitingi Tapılacak 
Gündeüh 

HABEŞİSTAN MESELESi 

Ilı :.•mandanberi babet dava-
11 laakkmda ihtiyatlı lisan kulla
nanlar, hak kazanmıtlardır. Doğu 
A.frikaamda harb devam etmekte
dir. İtalyanların her gün yeniden 
asker yolladlklarını telgraflarda 
oku,ona. 

Cene'Yl'e, zecri tedbirlere karar 
verirken, ltalya'yı iıyan ettirm~ 
..- Ye İtalyan dostlarını telaıa 
clütünn-ek eauından ayrılma
mqbr. Bu tedbirler, Habeıistanın 
değil, ancak, o da bir dereceye ka
dar, Uluılar Sosyetesinin kurtul
mauna yardım edebilir. Snowden
in yazdığına göre, harbın önüne 
geçecek hakikiğ tedbir, Süveyt 
kanalını kapamak ve İtalyan ya
rımadasını abluka etmektir: Bu 
me..tiJ'etİ İle hiç bir devlet kabul 
etmeie hazırlanmamqtır. 

Fransa, iki dostunu, Roma ve 
Londra'yı, anlqtırmak için yorul
makuzın çahfıyor. lngilterede ba-
11n hücumu gevtemittir; F ranaa
da gazeteler eskisinden daha az 
ümidaizdirler. 

Zecri tedbirlerin en bafiflerin
de bile Uluılar Soıyetesi üyele
rinin ne kadar çekingen da'Yl'an
DUf oldukları dÜfÜDülüne, daha 
Mit w laıtin kararlara varmakta· 
Jri ieelrinmhk kendiliiinden meJ· 
daaa ç-.. 

Şuruı bilinm4 ~ olur ki 
devletler deniz, ~Ya Ye kara kuv· 
vetlerini, ancak, kendilerini dol· 
ruclan doin• J& ilgilendiren yük
Hk menfaat eri için kullan•cak
larcbr. Herh . .r.gi bir Afrika veya 
Asya deYletiuİal erkinlik davuı 
ujruna, Uluılar Sosyetesi hükmü
nü yerine getirmek için, iki AY· 
rupa devleti biribiri ile boiazlat
mıyacaktır. 

Habet dava11nda gene ud me
sele, IÖIDÜrge tabibi büyük dev
letlerin, Akdeniz ve doğu A.frib
amdallıi menfaatleri meselesinden 
ibarettir. Bu menfaatler araıında 
seçici veya devamlı bir uzlqma 
elUI bulunacak oluraa, bir A. vru· 
pa harbının önüne geçilmit olmak 
nefeeİ, Cenevre'de n Cenene 
cl1p11da herkeee Habetistam unut
tun.c.Mn-. Böyle bir eta1 buhm
mazse, senit ölçüde politika ... 
Vafi habet harbından 10nra dahi, 
binbir tekil alarak, sürüp gidebi
lir. 

İtalya, Uluslar Sosyetesinden 
çekilmiyerek ve İngiliz menfaat
leri laakkında her pn yeni inan
ca venaeği aavsamıyarak, İngilte
re, zecri tedbirler 4avasını Ulu1-
lar .SO.yetesinin aktifliği ve im -
klnlan içinde tutarak, görütme 
ve uzl&fllla kapıları açık bırakıl-
mıftır. 

All'llllızın arsıulusal en nazik 
itlerinden biriııin göttermek ihti
mali olan sürprizleri hesaba kat
mak değru olmakla beraber, ha
bet davaaının avrupai tehlikesinin 
azalmıf olduğuna da hükmoluna
bilir. 

F. R. ATAY 

KAMUTAY KOMiSYONLARI 

ÇAGRILARI 
Gümrük ve Tekit Komisyonu 

bugün .. bah ... t 10 da toplana
caktır. 

Kamutayda dün gö . 
r~ülen kanunlar 

Kamutay dün Tevfik Fikret 
Sılay'ın batkanlığında toplanmıt
tır. Gündemdeki çiftçiler kredi ko 
operatifleri, tahlisiye genel direk
törlüğünün 931 •yılı son hesabı 
hakkındaki ı..nun projeleri görü
tüldükten sonra ikinci görüımesi 
yapılacak maddelere geçilmit ve 
tarımsal satış kooperatifleri ve 
birlikleri hakkındaki kanun pro -
jesiyle, limanlar kanununun 7 inci 
mad<\esinin değiftirilmesi hakkın
da kanun projesi, dıt bakanlık 
tasdik harçlan hakkındaki kanu
na bağlı cedvele bir fıkra elden -
mesine ve iki fıkra çıkarılmasına 

(Sonu S. inci sayı/ada) 

B. fon Keller 

Yeni alman büyüli 
elçisi geliyor 

Yeni alman büyük elçiıi Fon 
Keller yarm tehrimize ıelecektir. 

Alman bllyük t!l°Çisi B. l'on Jr~ll~r 

Büyük elçi 1899 ela hariciye mes
leiine gİrmit; 1901 den 1908 e ka
dar Kahire, KaP8tat, ve Kalküta -
da türlü memuriyetlerde bulun -
IDUflur. 1912 den 1920 ye kadar 
dıt bakanlıtnıda direktör olarak 
vazife görmiif, 1914 den 1911 ya 
kadar genel harhta bulUDlllUflur. 
920 den 924 e kadar Belgrad'ta, 
924 den -928 e kadar Briibel'de, 
1928den 1932 ye kadarda Buenos 
Ayreste elçi olarak bulunmgfblr. 
1933 yılı birinci tetrinine kadar 
Almanya'yı ulmlar IOlyetesinde 
tem1il eden Fon Keller, Fon Ro -
zenberg'ten 10nra Türkiye büyük 
elçiliğine tayin edilmittir. 

B. Fuat Bulca 
Türk Hava Kurumu baş
kanlığının onuncu yılı 

Tür1' Hava 
Kurumu Batka -
nı, Çoruh say -
lavı Bay Fuat 
Bulca'nın bas -
kanlığa ilk seçi
litinin onuncu 
yılı dün tamam
lanmıttır. Pa'f
lak eserleriyle 
her xıl daha 
çok övündüğü - B. Fuad Bulca 
müz Türk Hava Ku.,un1lnun ener· 
jili batkanmı kutlar, kendilİnden 
memleket için daha verimli biz -
metler bekleriz. 

~ ................... . 
Komploculara karşı flnkara'nın laneti 

Bugün saat on bir buçukta Hakimiyeti 
Milliye meydanında toplantı var 

Varlığına el uzatılan, yahud 
uzatılmak istenilen bir ulusun de
rin heyecanı birkaç beyinsizin 
Atatürk' e komplo yapmağa ha -
zırlandıkları haberinin memleke
te yayılması üzerine tam manui -

Atatürk'ün teşekkürü ~ 
Atatürk, kendisine karşı ya

pılmak istenen komplo dolayı
siyle yurdun her tarafında 
gösterilen sevgi ve bağlılık 
duygularına aşağıdaki satır
larla teşekkür etmektedir: 

Son yağınç teşebbüsü do
layısiyle yurdun her bucağın
dan ulusal kurum ve gruplar
dan birçok teessür telgraf/art 
aldım. BOyük milletimin bana 
karşı gösterc1· '!i derin ilgi ve 
sevgiden kıvanç duydum. Hiz
metinde bulunmakla övündü
ğüm asil milletimize şükran 
ve saygı duygularımı sunar 
ve ona sonsuz mut ve genlik 

Bugünkü mitingin yapılacağı Hakimiyeti Millly• awydaaı 

dilerim. K. Atatürk 

l'VVV'\"?'"::~~~~~~~~ 
le görillctd. emen her yerde, r 
tanmaD1 tUuDa baiblıiı Ye can
da seYSiyi ra.teren mitingler 
yapdmaktadır. Bu mitinglerden 
yalnız "linet ol1Un !'' sesini duy
mıyoruz. Bütün türk ulusu, nefre
tini gÖlterdikten başka, kadın, 
erkek ve çoluk çocuğu ile beraber 

o büyüklerin büyüfünU korumak 
ve onun emirlerini yerine ıetir -
mek için hazır oldupu açıkça 
ortaya koymaktadır. liayle bir tek 
kalb gibi çarpan bir ulmun kut -
.. ı varlıima bai._ Ye ıİDli bir ıöz 
dikmenio .ne olclajunu ve ne 10 -
nuç vereeejini gene o ulus söyle -
mektedir. 

Buaüa Aolr.ra da, Atatür~,ı: 
bi bir ulusa mal olmut, adı o 
ıun benliğine itlemlt bir varlıia 
komplo hazırlıyanlara linet için 
miting yapacaktır. Mitingi hazır -
lıyan kurul, büyük kurtarıcıya 
yürelden bağlıbiım tekrarlamak 

ITALYAN- HABEŞ SAVAŞI 

Italyanlar Şillav'ı adılar 
Aaınara, 21 (A.A.) - Havas 

ajansından: ltalyanlarm Somali 
cephesinde önemli bir muvaffa
kiyet bundıklan haber verilmek· 
teclir. !tanlar, Gerlogubi kuzayın
da bulunan Şii la v'ı it1al ederek 
iki top, birkaç kamyon ele geçir -
mit eY birçok esir almqlardır. 

Habefler Gorrahei bölıeainde 
ital;an ilerleyifine kartı gelmek 
için teıtibat almaktadırlar. 

10 İtalyan uçajı Kollafo yakı
nında bulunan Ued-Şeheli bölıe
sinin önemli bir habet ıüel mer -
kezi olan Gerrei'Ji bombardıman 
ederek yakmıtlardır. 

Uçaklann faalifetini koYab
yan İtalyan 1ardımcı laanetleri 
Ued-Şebeli bilıeeinde bulunan 
Burdoni'yi bomhardıman etmit -
lerdir .. 

TVRK · SOVYET SPOR TEMASLARI 

Eskrim ve futbol maçları 

Sovyeı ve tarJc futbol talcrmları bir arada 
(Yazısı befinci aayıfamuda) 

için, bütün ankaraldan bqün 1a

at 11,30 da Atatürk amtou:a hu • 
lunduiu parti binaamm önlodetd 
meydana çağırmaktadır. 

Birçok yerlerden aldıiona 
tel'ı. telgraflarmı üçüncil aa,da
mızda okuyunuz. 

Dil hakkında 
Etimolojik ve Morfolojik 

il inci Anket 

1-lıık 
2-Parı.k 

3 - ıcalc 

"' - tfıeı 
5-Gölc 
6-Su 
7- l'er 
8 - Topralc - torpM 
9- l'ıldu 
ıo-ra1 

1) Yukarclaki kelimelmin i& 
•• ud Jmld • -'-di0 

, en_. il'. 
il) Bu kelimeler aual tıııl Ml 

etmiflerdir? 
111) Bu kelimeleri teflril et.aek 

için köke ili•e ola-. tik 
ler nelerdir ve eklerin hec 
birinin mana ve futdan 
bakımından rolleri ne ol • 
muttur? 

tV) Bu arqtırma neticeaindeı 
A - Türk dili kökleri, ve. 
B - Türk dili ekleri, .., 
C - Türk sözlerinin tefek 

külü hakkında bir ka 
ide çıkarmak mümkü 
müdür? 

Yukardaki ikinci dil anketimi
ze okurlarımızın vereckleri ceva&
laTı, gazetemiz yazı İff eri direktiJf' 
l~ğün.e göndermelerini rica ed_ ;.. 
.Şımdıye kadar aldığımız ceuab -
farı •ıraBiyle koyduğumuz tıiW 
bundan böyle de koyacağız. 

ikinci ankete cevap 
(Dünkıi yazının devamr) 

Etimologi: 

Suh, ıuk, sıimsulc, sualmak gtbi keli· 
meler (su) nun alt anlamında olduğu
nu göstermektedir. Sus, ıuk, suz, ıüın, 

(Sonu 6. cı sayıfada) 



ON DAKiKA 

egüs Dessie1ye gid 
Adlababa, 21 (A.A.) - 1teu,ıer • 

GIMDID atrendipne göre, imparator 
lılllloda otomobil U. biU16ıaet mulre

n ayrılarak babef kunetlcriain 
hca toplanma merked olan Deaie
&idecektir. Ba yer Mildlıbmın 250 
ometre kadar kuaaymda " Malral. 
ın ele SOO kllemetre clney .... r. 

ratorwı .,.ıatnv tatıJan iki ,U. 
daha timdiden yola çıkmıftır. 

4l birçok yeni bmyoalar da harekete 
ır bulunmaktadır. 

Hubm imparator cepbc7c sitmedik
bafbyacai._ pek u ihtimal verili-

Bugln Ad~ Mrelret eden 
1111111~·torun muhafız kuvvetlerine men· 

aakedue anlan atJıpnık Bntoto 
ima lradtr b&l•te gltmiflerdir. 

Adiubaba'du kıtalar gittik -
oalarm ,mertne pıncucteQ b9tka 

plııDeldedlr.İmpu1ltorbula
,_ __ lnamudmlanm İallMll etmekte 

...,__.. ileri .... n.mı pri .. 
rak Abma • Adua - Adigrat hattındaki 
.....umai tMk• etmekte oWald•mı 
bildirmipir. 

Ote taraftan Ru Kalunın lıunet
leri .,_ kaAJa ve kmay dolURDa 
delra ilerlemelltedir Ba kuvvetler yel. 
nn ıecelerl ytlrtimdrte, g\ındüderi i1e 
pJ.ewktcdir. Çünkü italyan uçakları 
60 metreye kadar inerek bütUn araiyi 
mitralyöz atefiyk taramaktadD'lar. 

~ 21 (A.A.) - Bagün im· 
ptıratorun mubaf ıs lııtalarırun yüzde 
atmıtına Deuiedeki iğreti genel karar
cllla tlolru 1BrUmeleri emri 'ftrilmit
tir. lmparato~e de yamı l>Haie~ git. 
mek Uzere yolm çıkacaktır. 

Pran&al a.-lia1 ilbayı l>aimolo, 
Kajata ve ltcıinmf yola üzerinde Erit· 
re sınırı boyunca tahkimat yapılmaaını 
Ye tel lrcWerle müdafaa siperleri ri
cada ıetiriJmelini emretmiftir. Demir· 
yehmun iki tarafında da siperler ilan. 
leaılLtıi. 61"9 ~ellinde ..... 
ldba 16rme .. l8c de~ ctpbeslnde 
lletlf çahpwlan ftr4u, Qtlneyde en 
pir açalr ~ketleri o~ır 

• e mı bildiriği 

ve 40 yaralıdır. 

Mlatı•-.. mnır.tden bçan dOf -
3 tep, 2 .. w .. H tlfelr, 2 bm)'Clll 

n:. tflfek " bir ~ .,..._ -
bırakmıttır. 

'&bet hükumetine balh bulunma 
lia bölgen tefi sultan ololdinle • 
kuvvetleı'i italyan ukqoleri ile be
r bu ıUel hareket katdmıf1•cbr. 

-Sultan, dilrilatlUğilnil iebat için •• 
beye katılmak i•tcmiftir. 

Dagnerei muharebesinia bir M»DUC\I 

k bütün ŞaYeliı 'böl~ Halyan 
trolu altına geçmif bul..-..ktadır. 
Britre cepl:lainden. ltalyaa uçakla • 

nonnaJ Ye MYblceJf mtif UÇWf
...... bapa ~ bir badiee yoktur. 

Öteki taraftan, bfrosk lmçak Eritre
Sedit üzerindeki 111111'1 pterek Adi. 

,. dofru yWtlkled .......... 
" ceae A.....,_ba'dan selen haber 

adla dır. 

~ 21 (A.A.) - Büdn 'npe 
Yt Temkal blJıaindc bir lrıetif QÇ1lfG 

,.,... bir italJan aplz Gondar lsedn
de açmut •e Tsana ımtı ötesine kadar 
~dne denm etmitti:r. Uçak, ba
lııllerla ttlfek atqlne manıs bbmf" 
............ biri ..,....m ..... bir· 
bç kurfwıun lubet ettiği uçak, Aıma -
ra•Ja dönmüttilr . 

••• 
A--. 21 (A.A.) - Lavarv fqiL. 

ta pzetHi. cenub kalyan ord~an ~ 
ileri JtlrliyifGne lftirak eden bir uçman· 
Ja ,aptılJ millbtı ııepetmektedir. 

B• uçmanm 16ylediklerinc. ıöre Skil
laftl'ha sabtı f5yle olmuttur: iki kol 
Auebi ve ŞibeJl de harekette bulunur • 
ken lçlnctı bir kol Butfoll'ye tunaı 

etmlt •e seneral 01'Ui7anl'nln JrilçG1r 
lmnıetlerl Sktllaftl'i ltgal ebillfdr. 

Adilababa, ıı (A.A.) - Raı Kaua 
it.9fyanJan aeseıı Ru Gubanm yerine 
As- bl\lpal ~ıtwql ele aJ. 
11UftJf· Burada ltalyuıJar Dapma.,. 
ka6r llerleiDJ1ler ve siperler kumıt
lmbr. ltaa Kaua'nm kumandanlılt ele 
all8lf olmuı ıöstertyor ki, babqler 
banda ltaJyanlan brp pddetH bit ma. 
kaYemet J61termeye lauırlamyorlar. 

İtalyan uçaklan Setlt b81gesfnde mr
aır tarlaJuma bunda babq kuvvetleri· 
nla sl•ıe,.lt oldulftU suıarall beaıh
lar atmqlardır. 

••• 
AllDllnt Zl (A.A)- GGDcı ıwyan 

ordusuna menaup ataların Dagnerefyl 
- ki bu nokta Harrara giden yolun •· 
nahtandrr - ftgal etmesi flzerlne yap. 
tıklan ileri hareketi gaaterlyor iri, ıon 

~ rafmen ba bBlıe4e .Otl ha 
relsetler telllfar imlrin içine pmiftir. 
Vt paenl Gnd•inin kusa,. dotru 
IJerı..e.i laeklaai1or. Ba gcaeral kuv
.-etlerinden büyük bir kı1111ını Şibell 

aüri -,...C. atalar ceneN•ı tatmaya 
ayınmftu. 

Xmay ceplaeslnde bıç bir &nemli ha.. 

relret yektur. İtalyan ban lnnftt)eri 
cUncfeHk 1191,ıaruu yapmakta ve hı • 
.,..._ .. tlhfidatluma devma etmek. 
tedidn. 

talyan gemileri ingiliZ limanlannda yirmi dön 
saattan fazla kalamıyacaklar 

...... 21 (A.A.) - t.gilb blJ6k 1 ı .-. 11 (A.A.) - ,.,.. • Kıo
B. Drmnmoncl. 19aclD B. ilwıL n1111....-ı. IWrolıl .,..,_ lıl6. 
ptte haluaaralr Btlylk Brita- dillM a1re. ..... 41c+a Alribm °" · 

tle l&nlrgtlerfnla ft ... nm lto7 rit*rl, ltatJa Mlkllletl tanfmdan kul-
bharallı• aadla...-mı tadA lemin pilllJerill laclUa lilmJumda 24 

kte ohltltun blNirmiftlr. saatla fule ........,., JWk eden Wr 
Bunun maaw ,achar ld. lalf Wr 1- tanfmldı nlw •nwll tatW1t • .._.,. 

yan barb gemisi ftJa clotu Af rib- dir. 
llaııııllalri

0 

italyan lnıvwtlerbw Jiyealr, llapdWo'Ja "*61ecelı bemin. er. 
ve su gl>tUren ftaJyan geadJerl sak n _.,.,. Jlklenmelr için ilan.__ 
n~ bir incili• limamnda yirmi u...,...,. ıelmit olan. "Sarsam Carda.. 
saatt n fada kalamıyacalr ve ~ adlı italyan ıemW ,taleme itini bitir -
n yakın ıtalyan limanına kadar ce- meden Bmanclan aynlmak ronmda lıal· 
ıfayet edec~k komilr ve yiyecek mıştır. 

Bu gemi ancak en yakın ıtalyan lirna 1 
nı olan Kiamayu'ya gicf~{'i temin 
edecek ata~r 

D ş HA E 
ITALYAN-HABEŞ SAVAŞI 

ltalyan ordıuwaun eailılc ...... 
Asmara, 21 (AA.) - Sallık yüce 

komisen Profesör Xntellani, italyan • 
kertertnln •thlı mükemmel olduğuau 
91Jlemitir. Bir ay içeriainde, yalnız 

KaJifomiya adındaki hastane gemisi, 
4 aubay, 9 yarsubay, 10 deni& ve 94 ka
ra aaktti ve 95 lıaragömlekU ile Eritr~· 
den kalknu9tn. Bu adamJann hepsi de 
butadır Anlarında hiç bir yaralı yok· 
tur. 

Bu bas\alann İtalya'ya pnderilme • 
lerine sebeb, eğer yeni çarpttmalar olur· 
•. cephe hastanelerinde yaraldar için 
fazla bot yatak bulundurmak kayguıu 

oldup söyleniyor. 
Bet vapur hastane cemili baliııe kon

muıtur Bunlar Urania, KaJifornia, Te. 
vere, Vienna •e Heluan nparJandır. 

lçJeTlndm bir taneei lluu.,,. ini.nele 
demirlldlr. 

lıalyan otor~ bateleftle,. 
Roma. 21 (A.A.) .-..Akaum!un 200 

kiliacsi ile Tııre'nin 15 camilAc mcnaub 
4in adamları toplu olarak ital1•n (Otori. 

~1eı1n• bat e.lmisJerh 
Euaha bölıesinde Decca.a'm otlu 

H.W llariam da italyanlara batel · 
miftir. 

&ir ıecinıi ycualc ediliyor 
Adua, 21 (A.A.) - Ticre balıesin· 

de esir teciminin J8Uk edilmeli beri · 
ne, mevcud esirler, mubaf11, yahud ay -
nca maaı alan blsmet9 afatiyle- efendi· 
Jerbdn n1erin& 1ca1abl1eeelderdir. 

.4duayı alanlanJ naiiW/aı 
Aaımra, 21 (A.A.) - Adua'tun sah-. 

tına iftirak etmİf olan aakari-lule 1896 
daki Adaa cengine iftirak etmiı olan 
nki cenkçilere cumartesi cUnB par1 mü· 
kafatJ dağıtılmqtır. 

lıoJyanlar BabefU&an& 6 aene de 
mi mptıedecelcler 

Londra, 21 (A.A.) - Genenl Ten · 
eJ~Qtetlnde pbn bir,. .... dlJwki: 

" - ltalyanlar, Deri llarelıetine tim
ddi ,. ..... kla clenm ededene. A&
ababa',a nrmü için ea apia Ds ..... 
....a ..._ ıelecektlr. ~ W .- • 
neniD ,... Jedi ..,. inin ,~
dir. ııu,an ıeaeı kurmayı .. birbç ., 
önce buna " iç MDede Adiubabaya 
ftn1&ktaa eoma memWrctin ıeri kalan 
knmmı ele ccçirmek Çıa daha iç darı 
1e11e 1'mn ıel"etlnl Gattt kapalı olarak 
itiraf etmi•ti. ., 

il~ Ybeeels .,. - .... ,... .... 
Miubal9a, 21 (AA.) - Dô18 ~ 

bealndco bildirilditlne göre, geçenlerde 
iki ltaJyan kola. Deri harekete ~k 
ilzere Muaa AB b6lgninden b1kmlf'-r
dır. Birlnd kol, ~ide, bofuca bir llCÜ· 
la çok lmb Derlemi! n sonunda yiye • 
cek eemsfnfn buJandul• Hdnd kol ne 
irtibatını kaybebnlttir. BirtncA kolan Jl
yecet De suyu uçaklar va11tMl)'le' temin 
edilmelrtedfr. 

Diler tarafta, 11- Ali ,u.nJarm 
da ,ol yapıMkta olu itaı,.t uarleri
nln göz butaJalJ planekte ohhddari bil
diriliyor. Bu hntahfa eebeb, odunu. ,oa 
yapısında lnallanılan kalrtt9 atacı IUJU
nun yabcr tesiridir. 

Benü ciddi bir harb ollllOmlf 
Adi...,., 21 (A.A) - g_, cep.. 

lteeinde danmlan darpa oNal1I bildi
riliyor. Opdea cepbainde, halJIDla 
rm CerlopH eu aNtMım itpl ettik • 
1erine dair ,.,.uıar -..........-. 
Bmnmla beraber. oıadald tebia l9tM • 
JOllU plııpwlrta de.-. ...,.. e..aa 
cerselr bir laarb ola E ftiil. He'qlel 
Tipe ......- hYftt ,......,. ele. 
YamediJwls.Barada,.._keladi· 
lertne mtlaittlr AJaalfnin tctia 4uro • 
ma. aruiain uuab, UrHmle ..... ol 

..... l1athNN bir - isle ....,.. 
lum bunda Uerlemelerlae ..... ola -
calrtır. 

Habef lıili..ı biiıin •lu• 
laarlto Cflianyor 

Adısababa, 21 (A.A.) - Habet ldlL 
sesi biitiln ulusu italyanlara arp ma
knemete •e taarrun tepik etmektedir. 
Habe! kıHseıının beyannamealnl bura· 
ela ablliyet olan me.lUmanlar da. allat
'arla -karsı1amı ]ardır 

lNGILTERE'DE ı 

~r gerPnJiiin ltafiflenıe
.ınder& .mdyor 

Londra. 21 (AA) -Bu sabahki ga

seteler, babef meacleeindeki cerginli • 
lin haf.inemit o!mumdaa •e hususiy
le İnpltereaia B. Musolini1e verdiii 
teminatla ''~n cumartesi lngilterenin 
İtalyaya karp ayn bir harekette bu • 
lunmıyacatını temin eden B. Baldvia.. 
in ıöylevtnden dolayı aevinmelrtedirler 

Londra, 21 (A.A.) - İtalyan - haıbet 
anlqmazhğrnın halli için Parit, Londra 
ve Romada yapılmakta olan aıyatal ça. 
lıpnalar ve lngilterenin tek batına hiç 
bir tefCbbüıte bulunmıyacatına dair 
Baldvinin cumarteei plıll aöyleviade 
verdiği teminat boruda çok elveritli 
bir tesir yapmıttır 

Gazeteler bu teminat metaauniyet· 
le kaydetmekte bei11A>er bu tominat ne 
me1eli · A lrdenlzde ıngiliz c!onanmau
Dm toflaillllaaı ve ingilb topraklar~ 
daki ital~mt pbnbnaU ilbi laCll· 
seler atum4aki alapbDU teudı m6· 
"bede etmekt~ln. 

8UJtua lçindu tci Sl• Wuıet l(~ 
avam kamarasında verecell lllJ1" h 
noktayı ıydınlatacafı Umidİyle Mylk 
bir sabırsızlıkla beklenmektedir 

Loodra. Zl (A.A.) - Yarın italyan 
• habet anlqmazlıfuu müzakere edecek 
oJan parlamentonun topJant111 mUnase· 
be~ıyle 'b9fbabn B Bald-rin bucla ar· 
kada•larmdan bir ~oklarr ile g8riJpntlf" 
tOr Bunların araamda bl1husa Monsell, 
amiral Erelecbatfield. Jobn Simon •e 
Eden göre çarpıyordu 

Bay Rendenoıt ildi 
t.ondra. 21 (A.A.) - StW.ları bı· 

ra.kma koaferuım bafkanı B. Hender. 
son, geçenlerde yatmlmıt oldutu hn
lahanede, bncilerlne yapılan lnemlf 
bir ameliyattan IODn 72 ,.. ... 11-

mllttlr 
Vlular ...,.,..,,.. aee11ir 
Cenewe. 21 (#.:~) - B. Headerso

aan 61~ ~ ...,. .... ~ 
rlncte laikiki bl'ı- teeiilı ~
ÇUnldl siW.lan bu._ lıoafennunm 
pl"llD'"N lrad wette 10D wamemell 
onan wretlle olmıı•& Bade .... 
DWI il .... ...., ................ dana· 
munda t.W delltiklf .. ...,.. • .....,._ 
calltlr. 

Bir ..,....... ...... :re.t 
ı ...... 21 ( A.A.) - v ....... ... 

mi ... _,..._... ........ ~ .. 
ber ,.ıeeaı. Ba ı ,... 17 ~ a.n 
nımart..ı ...... -A ........ ceml
vl kendi llallne bırakarak açıbmtlırdı. 

Bhçols _,..tar, botu bcituna ant
aımaaan. clıenm tdi1or1ar. 

f'artına bir .,....,.. ........ 
Kopenhag, 21 (A.A.) - 0f ......._ 

beri Danlmarlra llnrlnde bildim llren 
fırtına fimdi en iiddetll devrnine P. 
miftW. Daimarb ... ....,_..,. 
Pe...._ iagilis apanmua tehlike 
ipretlerbd ~. Yapar ._.. 
bndad letifOl'da. N~ -trla.. wapara 
Pendenais'ln 22 tayfuan aon daldmm 
brtanmftır. Bir clalrib aonn da npuı 
betmıttır. 

l'ırtmadaa daha bi~ waparan Mt· 
talı tıildfrllmektedir. 

Mebilcada ltalya at.ylünde ....... 
llelmlb, 11 (A.A) - Uı..l ı.nll

niat komitesi, 4111 !taıya aleyhinde bil

lilk bir _pstcri tertip etmiflerdir. 
DMtrlk fllbrlba ifsileri cmmrte

tl .......... ıı .. 20 .... elektrik 
cereJllDIDI keeerek ~ w 
hllrilaUrm iflımcline eaıel e1ınatJa11. ... 
~. 1'81,a ile B. lıllllOlinl w 

,.._ ale1Wncle ptdetli •taHH .ay. 
lemltlmllr. 
............ ,. ......... yardulll 

m.tl, 21 (AA) - HawM ajmm W1 

c1idJor: -- lmalhk ..,.... ...... 
Dawt Pata ,.... c1oborlar " bir -
çok ~ oldup halde Cibati'ye ıelmit
tir. Paıa iU8all treale AdilaW.'ya ci
derelr orMa 900 ,.takb bir llMtane ini 
racüw.. 

Cibuti w Berbera'an ....... .,. 
cephane glSnderildiii de qlllliJOI'. 

LE 
trALAYA'DAı 

lı.alyada yrrıi monopollar 

Roma, 21 (A.A) - Hükllmetin kur. 
mak niyetinde olduğu mayi yakacak • 
lar monopolu 1-7 taribindenberi itle • 
mekte bulunan bakır, k&mir, lralay ve 
nikel monoyollan 1ergirini tmlalftlıya
caktıır. 

Mayi yakacaklar monopolu satıp doğ 
rudan doğruya hükiimetin kontrolu a1.. 
tına konacaktır. Perakende satışı da -
raltan kayıdlar konulacaktır. 

Esasen, 1926 da kurulmuş o an(ıtal. 
yan genel petrol ajanhgı) boyle f>ır kon 

trolu filen ya~ta ida. Anonım bır 

aoqetc olaa bu kurum. batlaca. devlet 
tarafmdan -.erilmif sermayelerle kurul 
mut olup, ut.. fiatlarını içercle tamım 
etme'clt mükelleftir. Bu 1nmam. ham 
nebad 1•tlarm taktiri ve inceltilmesi 
endüstr;ainin tam bir surette pti.-e
ıl ııya..,DJn baflmıcıç aolrtaea olnnıt
tur. 

' 1. ı. 1935 deaaberi. bu gibi madddC'l'tlt 
girmesiı izine ıı.&lb •Jhmmailt9dlPr • 
,~ki taı• ctevteı, balkın ihılyWI 
nr•d.ld~ ... ,. ,.Ucaldar rfhMablf 
lala Jrelmelrte ;,e flatlart \eHili te9bit ' 
·~lıtecHr. Karulmw ......... "tllO 

nopol ltlarm, bqünldt '7abcıelrlw •-
)iminde bir takım küçtik deiifilrlilrln 
yapacaktır. 

l lt.tlyamn ~ açıjı 
RODY. 21 (A.A) - Huinenin 30..9 

tarih.in4'eld hesabı, eylül a1J için 131 
mfJ1on bOdçe a~ıfı kaydetmektedir. 
Dolu Afrika11 için hnomal masraflar 
bu ay islade 633 mUyona vamııftır. 

ALMANYA'UA 

'4ı.anya Cennredera Nabillin 
,,,n1qor 

Ceaewre, 21 (A.A) - Almlıll,a. 1Mt 
ctm~n ltftJaren uı-.. ...., ... ,. ..... 
.._. ~ ....... , ,, ,.., 
ıo. 2. ne tarihinde ao11cteye girmek 

iıtemif " ba düeti lrMuJ edilmiftir. 
O....lr ki A'Wt ,. 1 w _,_. 

e,.uam .. .........,._. Ba1111saı1ı11-

na a&e. ll1almslaw lı.oilllnu...._ 
iri almeD dele..,_• 1wfba weWH a 
fon Ddabtdea 14. 10. S3 taribiadt 

Berlinill emri berine A1111aa1anm 
bem uluslar ao1yete.ındea. .._ liJala • 

••• ._ ~ •kiWlllD• 
~ıclfll. 

lt...t .. , n••• aı. 10. il de wril 

........ 
(iepD tubatta japoD dclq .... 

koltup .uı kal~ alman •• 

1e'"'91n ...._, -••*"' koltlllw 
d• ,Ulll ., .. lmldın1acaktar. 

...... , .. bull ....... ... 
uı....ı it lamt)ltt.lk ......... , it .... 
l'OIU tm,-e bc,e\inden gektldiiQM!n. 
bu Nretle bof kalan b6kilmet ppaaa 
yeni bir tlyıenin lqilmni bu .. fta için
de , .... caktır. 

Almayaam yerini K ......... m Jtpl 
edeceli ımabtemel carünmelltedlr. 

~ ...... .lci .... ....... .,,... 
Bedia. 11 (A.A) - Ot 41elikaab. 
~ eJsililini• btklane • • 

-- ..,..... tUrlp ltmltler· ,... 
çenlerilll ~ ... ~. 
da a1man1ara kart• yapallnakta oa•utm 
llJI• ......... ....,..., .. Çelııle • ......,.,....,., ...... . 

Tnldf.._ ............ ... 

..... oldaklanm fabt Çelı ı ı'lftlı,. 

tebuuadan INfuadukl•ma lly,pif • 
lenffr. Elçilhı: ~lmıt olan taWdblm 
oeticeMi beldwktedlr. 

Elçilik, ba pnçlcrln hekikaten çe-
kotlcmk tebafmd•a olup olmadrklan.. 

nı bilrnemekteclir. 

Preru Pol Londrada 
Loadıa. 21 (AA)...., Yapalav llllbl 

Prcna Pol ile pıeme- 01'9 dla Pm .. 
ten bunyıl gelmiflmHt 



ran-nyual 

Polonyada yeni 
hüküm et 

Poloııya. t/IJeral uluua4ül ü -
ıaobuldea n FranAıua klyıdals fUI
.,. dostu olmd aıyasuıada. Z.t•Ml' -
,t if 1Mfıatla11 ıeri .ı.ııhri ayrıl11Uftl. 
Pllaudslıfnin bu bruı, o vakltld 
allSrtlen p1'aım bh oev•p ayılllJlf .,.. 
bunda, lıeatliaiae bByllı dnı.t muame
lesi yapılmıy•• Poloayaıua bir blı 
tutmuı ••ilmifti. 
· O ıtJodeabeıi, Poloayqı, daha al -
yade Al,,,.,,,.,.,. yuılllllı ılrımfe ı • 
llffllı. Bandın Hfb da. Poloayam 
orta A .,.,.,,. ifleriyle sıkı szhya llıil•11 
4lllııl ı&tlü. rı,,... balınnıntlu iM, 
l'oloaya, ,,..,,, aemM~sioe elillM• 
ıeJdill lultl• ılfllWer çı.brınüta 
idi. Biti• ba politikayı cmirllqlu re
/lml• Mlı nrilmifti, plllkl blr çolı mJ. 
r.tqları •anfl!J .ı.,.;ı idunlıı bapu 
ptlrmiftl. 

• .,.,,.,,. Mimiad•• .... 6• ,. • 
brda .,.,_,,_,. yelli tutuma _,,_ 

"" ,...,,. otıutaad .. ,.., yeııl th •• 
_,.. ...,,_ .ıa. •• :rw w .. 
dlllll .. ., ....... .,.,.. tMbilı edildi. 
l'aarıı ..u.ı.yıar njİlllİ• ili ıyllıU 
tmCIM1: .... ppıldıfı OIJIUI .mi ...... 
• .,. bball anluıntl• Htl• ,,._. 
...,., .... JMla edllmlftl. 

flml, ,.ııı ~ ......... Pol-. 

Ptl• "' ,.,_ ~'" olıaflff•· v. ati ......... sı.- ,.ldıenıt 

;eri•-"',,.. .... ~~-
~· lflell .. .,,,,,,. •• -

Almu,. ,. ,.,....,, ll61Jeıitllril. .. 
,etlıill .ıma ,. ,,...,. ıaeteıerillla 

... d•llfWilı ••hncltti .auı..ı .... 
- ,,.,... olaı,ab•: Al_,,.., ..... : 

•s. dellflklliia flmdllik bir .ı,... 
.., n ı.tibınet defiftlrmek ...... 
4ı defllae d• 6a pldı ltllllUf blr .,,,.. 
dır. Hlldl_, nl.Ufl• Ddlllp il• 
.uı, KOfYlllıovMI pthll-'ftlr. B• sat ,.,.. ,,u.,.. "mlralql• ,,..,,. ... 
ü/11 ldan flMl/lerlııl asıma ,wı .. 
iisme• de qltb olarak tnül nmlf. 
ıl, bıtd aon aeç/m mlcadeletiad• ,.... 

,,.,.,., ···-~ 11wn .. .....,.. lif .. ..w-w.ı. HN• 
ıe hrp oepbe .tüllmiffl. VJJ• ııuata
bsıntla pltlikler Alıibi olıa ba At 

llalk pollıllıMı. tüibl eullıuıdır. h 
,.ıltllra lld ...,. dqun: I - Yıfnl 
ltl• .,,,.,,, olıad, I - Yılı• gfdl 
6lrlllr mıınll.ıa.,.tler ...u--. 
u ... yıll• denm ••• ....,,.,.,.. 
dea ••• ppıı ıylıll'da Poloaya M
klllllftiaia Vkrıay• elc.tllyetlerlnl• "'' 
hmu il• blrqmuı ICogatlıovsti'ııla 
•setidir ve Slavelı bbiııesiaia de yeıt
ae lllll'l'lllaldyetlai tefkil eder. H8H
met tebedd8l8111bı bl!ylJk IJlllJ&l1 "mi. 
rmylu rejimi,, ai11 deli,.,..k prlM 
demohat bh n/hıd• plmesl eleme.i
t.il'. O.Vlet m.ı, mJraı.ylu rejimi""' 
tülb ettlfl polltihıulJ milletçe turill 
edilmedifiaı glJrlnoe buııllft delifdı
ımlc lıiyuetlal glaffrmlftlr. r.ı
•sti bblaedea Beclc yegble mir.tay o
lvllı yem bbloed• hmp. Y•ııl ta. 
blııe ddl Alman - Lelı d.,.,.,_ tao 

Mltvdır ... 
IClblae deflfilıliğiadelıi IJaeıallllfl 

Le Tempa de qaret ediyor. O dı ml
t.ıe.ıuım 61ylk bir ihtiyat ile ileti 
drlyor: 
•varpvldı vaki oWı baholu ,,.,._ 

" ,.,.,.. •• ,.,., PJl..ısld'ıılıı .. 
llJm#Jnden beri nıku plea Ulc dellfme 
olmaı ,,.,,,,.,..._ prçelc bir ,_ .. 
bıizdiı. Po10ff7atlı ba6'JllH ~ ıü
tll_ial onqa ..uu esti ..-1u Sinek 
idi. Hllbrıti brdufrı ..,.,,, ancll•· 
ıılıı .aJıutaııa baırllllllf ıoe oııa orta. 
m .... ..,,,..,. nwc6ıu bırdmqtır. 

lfte, 6afl.U defipaeye balit tir 11 .. 
,,. .... slpıle IJ•m nrilıaealai ~ 
ıwlcll hı. ,.., bucltın 

Feal .... thn •ayın IC.Of1.duln
lıl da,.. Wllltd• lt ~t ....... 
•• .palf ,,,..,.,. .ı.l.W ol""'°"a ,.. 
,.,..,, ola lllr fÜlilyea/z. ..... " 
.... plmelll ile ••ır.ıqlar • ....... 
•• tw••• ,,.alıl.Uıfı bN.el .._ 
., ollllÜUl4U. reel bbi•"'* .., ,,. 
...,., C9fldl ... ·•·"· s ...... nld, rı... Babaı Itri~ ,. ,._ 

•r ..• ........ı --. ""'""""'•· 
•unu tir.,.. ralA..,.-. it-
ler- 8abar ~ .-'I• 1 tıwı. tal
- dolayıaı-,Je ,,.,.,,,.,.. ,, " tlif ., •*.,,,,,, .... ,. tleflfllA. 

iÇ HABERLER 
IS'T ANBVL 'TELEFON1ARI ı 

B. Şülaü Kayanın 
birdiyevi 

lıtanbul, 21 - B. Şükrü Kaya 
bugün öğleden sonraki trenle ha
reket etti. Hareketinden önce ga
zetecilere diyevde bulunarak ka
panan malOD localan baklanda: 

"- Türk maaonlan kendi ide
allerinin hükümetin esu progra
mına dahil olduğunu görerek ken
di tefkilltlartm kendileri fesbet
llİİflerdİr. H'ükümetin bu iş üze
rinde hiç bir teşebbtiaii ve alika11 
yoktur.,, dedL 

Hekimler odasında 
tstanbııl, 21 - Hekimler odası 

yönetim kunılu ve haysiyet diva
Q.I seçimleri yapıldL BB. Niyazi 
İsmet, İhsan Sami, Rı.za Rüstem, 
Orhan Tahsin ve di§ tabibi 'Mu
ammer yönetim kuruluna, BB. M11r 
rad tbrahim, Ali Fuad, dil tabibi 
Osman Bürbaneddla ve eellC' 
Hu.eyin HUtml bajwl,_ dl..,. 
na leÇildller. 

Yem~ 
ditektM 

latpbal. 21 - latanbu1 ldll
tlr dlrektörltiğUne atanan ldiltür 
bakanhlt genel enapekt&rlerinden 
B. Tevfik bagtin htanhala geldL 

lstanbulda buğday 
fiatlan 

latanbal. 21 - tatanbal ahire 
ve ticaret borAllnda bulday utı• 
p Ud gUa 8acekl bar•etinl kay
betti. Yumupk buidaY tlzerinden 
bir tek muamele. doku kun1I on 
paradan oldu. 

Sert buğday 7 ile 7.75 kurut a
ramdadır. Bugln tekrar toplanan 
narh koljt19)'Glba dm'1111111 ,...... 
c8aden ıcçbmli ve çarpmbadan 
muteber olmak Bzere ekmeğe 20, 
franca1aya 40 para sam yapmqtır. 

. 
Ankaramn nüfusu 

Kelia aa)'llara göre Ankaranm 
nlfuu 12U14 dtir. Bunun 74.632 
Iİ erkek, 48Jl82 ai kadındır. 927 
saynnmda 100 erkeğe karp 52 kadın 
bulunuyordu. Bu sayımda bu nis
bet 66 ya çıkmqtır. Ankanmn et
rafındaki kamunlanu ve köylerin 
nllfuau 46.368 dir ki böylelikle An
kara merkez ilçesinin niifusu 169 
bin 882 ye yilkaelmiştir. 

lstanbula gelen bir uçak 
V11JWVA, 21 (A.A.) - Kımıan

dall Karpimki, makinist Rogals
ki "mavi kut.. turizm uçağıyla bu 
sabah aaat- 9:30 da V&rfOva-Mel
burn ıeyabati için UÇlllUftur. Ha-
va ·u miiaittir. 

l:81merhale tltanbaldur. 

Asılsız bir haber 
8erlba, 21 (A.A.) - Anadolu 

.ajliamua &rel aytatı bildiriyor: 
1lerllıı bli,uk elçimiz B. H8J't1 

dl AlNlim'm bir .. partiıind~ A 
~ bllytik elçiaini kazaen ya 
raladilıba dair Noye Fraye Pteue 
~ vm.niş o1dup haber _,,..men a111mt!ır. 
"" ,...,. •- iM de pal Q. 
61• c«~ lflade ba -•yyea ııya
....,., ...,_ ,_,., ,.,,.,,.. olu pt. 
lbılle• ...... bir fS#lde ntlft olanHL ,, .... ,.,,,,,,., .. 

r.J.,,,. lserirıde •n lffl• bllfi top
,,,_ • ilci meml•ltıtl• deditlerl h 

PldabNI ..... ""''-'""" lııkl..,.,., 
..w.ı-ı •• flofr,,.,,,ra. f• .,.,. iri. 
••lıall7lu te/lal,. al• arıtdmurna 
dofnr 1'41l~lifal lra,,.,.I• q,ı., il 
...,... da bbıı1 edl.,_ı •. 

llurtaın •••.GR 

Bütün yurd komployu telin ediyor 
Büyük Ônder Atatürk'e kar~ı 

yapılmak istenilen yağıaç dolayı
siyle yurdun her tarafından ve dı
ıardan gelen telyazılarını apğıda 
neşrediyoruz: 

l•ıanbulda: 
İstanbul, 21 (A.A.) - Yüksek 

varhğuuza soysuzlar tarafından 
hazırlanan suikast teıebbüsünü i
çimizden kopan derin nefretle 
karşdar ve bu aoysmlan lanetle 
andığmuzı yüce katınıza bildirir
ken candan olan en samimi saygı 
ve bağlılık hislerimizi tekrarla· 
maktan haz duyanz. 

lstanbul liman işleri idaresi i§
yarları. işçileri ve denizcileri na
mına Rsuli Manyas 

••• 
Büyükada, 21 (AA.) - Sisi, 

tarihiD en ul11adiıu, en büyqttaıtl. 
varmak iadyenlere ,as bbı kere i-
1.-.ç oltun. OkidUnuiZdald çôeuk
~ .... u ve cc.n•• Çok 
114t'wtli ~ ... Hep birlikte 
~Wt kere daha and içtik ize
~&ISek de yqatacağu. En kı
nlmu bağlanmuı, ell sandmu 
sevgilerimizi en tlOll8Uıl uyp ile 
sunarız. 

Bltjl#ada ilk Okul talel»leri 
vo &fretmeaieri adına: Oz 

••• 
Bayuıt, 20 (A.A.) - Yurdu 

kurtaran, kuran ve koruyan Ata
tUrk'e ı'iıikut olduğunu bilen İ• 
tanbul tbıiversiteai, biyanet ~I> 
bllıUnl acı ile öğreamJltir. BlltUn 
talebe ve profesörlerin yürekleri
ne terceman olaiak hain tepbbii
ıil telin eder. eterin saygdanmm 
ulafbfnım. 

• •• 
Galata, 21 (AA) vgi # 

lu gönüllerimize acılar ll%dıran, 
...... ~~bala ... Casa
dan lbetler diliifi:tJtiIIUD, Hiüıı 
için bir~~ delinmez 
kalkanm ve k«11J11CUDclur. 

Tiirklye Jlm11nciler Birliği 

••• 
Bayazıt. 20 (A.A.) - Sana ve 

Ulküne tek Jtirekle candan )»ağh
bğımuı y8bm" yalnız senin ve 
yarattıtm ulusal devrim için ya
pdığımızı bir daha inançla, antla 
söylüyor, alçaklara linet diye hay· 
tanyoru.z. 

Ulasal Tark Talebe Blrlili 

••• 
·~· tmıir, ZO (A.A.) - Seni ba-
pcla tutmarL dünyanm en bü
yük utunı ve onuru bilen İzmirli
ler sana melibı el~ kalktığını 
duydular,• denn heyecan ile 
çarpan bir *k yürek halinde her 
zaman 8-8JJiiail dlleyen bmlr bu 
kötil duygamm ıstırabıyla ayağa 
kalktı. Bir ulus ~ii ve bir ulus 
yaşayqım ıemsil eden aziz varb
ğnun kOl"ilDlft8ll yolunda her wr
ııpu feda etmeye hazır olduğu
na and içti. Ulusun aağhfı yur
dun ba)19-ldırt.fı ve tDrklüğe şe
ref in.uhfa cBven olan aağbim-
1• blt-cJl1llt.dll eoll yıllar yapman 
6P. rU1di...,.iKClfr. 

~ltl• beVttti ""ına: Do~an, 
ICtmtal it. 1.,.." "~en, Tazay .. .. 

f tıpıir. 21 ~) - AN tah-
11nıa ~ ın.uıaaavver ~ 
tan ıuibttteD chfydufhıınus acı 
teeuilr ve ütfiallerimizi buzuna 
dev1etbdae ib1tta mtiRaraat eyler, 
d~n muh .. hhet 9e merf,11tlyet1e
rh1ıf d t1U119ft1'. 

lsmlı TIJrlı Killtiir Birliği 
atf.r•• AflJ,,r Ferld"n 

••• 

anlattılar ve hainlere linet ettiler. 
Ve başımada daiına esen kalma
nızı dilediler. 

Halk adına: Fehmi Yığın 

••• 
Çeşme, 21 (A.A.) - G&ıillle

rimizde yaşıyan varlığına kıymak 
sitiyen menfur suikastı haber a
lan çeşmeli evlitlarm cOfkmı bir 
nefretle melWılarm bu hareketini 
telin eder ve şiddetle cezalandml· 
malanm isterken yürekten balh
hğmuzı tekrarlarY. 

Miting komitesi ba§bnı· Yurt
oğlu Barbaros Al4emir 

• •• 
Depi.ude: 

Denizli, 21 (A.A.) - Atattltke 
karp dÜfÜllülen ıuibst haberi bu
rada duyulunca hedre9cle laqial• 
n bq1 derin bir aefnt a~ 
IDJIUI'. llayiD1eri .a içia ,..... 
llilpllk bir miting yapdllllialmr. 

••• .,..,,., 
Buna, zı (A.A.) - Atatilrke 

yapdmak istenen kastı haber atan 
Banaya bağli yakıia ve uzak bll
ttia köylerden gece yanlan yol
lara cl&ldllerek Bunaya geleD kly
ımer, baiün aat onda Camariyet 
Halk Partisi önünde toplanarak 
bu kastı llnetlediler. Ve alm ca
nmm Atatürk'e )'ıkılmU bir liper 
olduğunu öne koydular. Parti adı
aa ilyönkurul bapar B. Sadi Ko. 
nuk cevab vererek bükBmetin bU 
İl üzeriıideld dikkatini ine koya
rak rahat ~ ,.ayJedL g... 
me bundan IOlll'll till1dllnet IDcma-
tı önOnde toplanarak hainlerin 
derhal cezalandırdmalarmı iste-

• Bundan sonra ağır ağır da
tıJddaı'. Bu~ sut 17 df Cama· 
riyet alamnda u1uiıal wr mitmı 
yapılarak ulusal §Cfimize el uza
tanlara IAnet edilecektir. 

••• 
Balıkairtleı 

Balıkesir, 21 (A.A.) - Buı 
melunlann büyük ve ulual teli
miz, türkün göz bebeli Atatiirke 
alçakça ıuikast yapmak için teşeb
biiae geçtikleri haberini balıkeair
liler büyük bir heyecan ve asabi· 
yetle karşılamışlardır. Bugün ıe
hir a1anmda binlerce kişinin ııtira· 
kiyle büyük bir toplantı yapılmıt
tır. Bu toplantıda verilen •tefli 
ve heyecanlı soleyvlerde Atatür-
kün açtığı ışıklı devrim yoluna i· 
nanla ve levgıylt k;!ttlan bahke-
ıirlilerin Ulu öndere candan bağ· 
blığı açığa vurulmut ve alçaklar 
llnetle anıhnıştn'. 

* • • 
Tolcaua: 

Tokat. Zl (A.A.) - Cumurf.. 
yet alanında toplanan halk Ulu 
önderimisin çok kıymetli şahsi· 

yetine el _uzatmak denactiyle yur
da aOkulan hainlere linet etti. Bü. 
yllk Ataaua ama lmtlrler dile
di . 

••• 
ucardaı 

MuQU'. zı (A.A.) - aa,uıı 
~8"'11D -.ıitlilderi~ bir 
~ devrlmf* ~ il; 9't kili
dir alanındaki ;taiihf yerini .ıan 
tlirk uıus...- lllU~ylflat çeke
ıııiyea, ym.ıta ,.....,. ...... 

lann kuvvetiyle •isleri kama'8" 
şafkm aaib..,.._ yak•lumuı 
1ll aevloçte hUer alan ilçemiz hal
la biildimet bali~deki yüce A 
tatflrk biilltii öniinde tdp1mwU 
Ulu &lelere suikaat yapmak iati
~ere brp CGflt1lll Wr llaet ve 
befret glsterdi. Atatlrldln ebedi
yen bqmıuda varolmalan dilek
leriyle oaa lçten l>atbblmma bir 
tta&a •t Çl4i. 

sa.-~ 

Kuduzlar ... 
Oç giiıldeaberi tlirk alusu, tir 

irin kaynağına nstlalDlf ıibidir. 
Oç giia önce do,yalu F,kln ,. 
haber, ber kulüta ve ıı. ylrekı. 
sonsııs bir tibbıti bırlllıtı. 

On sekiz milyona, ayn ayrı ı.. 
yat imkinı bağıılıyan biylJk 'Oa
dere kıymak istiyen bir avuç .,_ 
çak, çirkefe hasmı§ bir pabuç as.. 
rine sinmiş tozlar gibi, Türkiye 
sınırıatlan içeri geçmek lüstahlı-
lında bulundular. • 

Böyle alçakların tlrk sımn 
içiııtl11 bir tek yeri vardır ve yıl 
lamnıı haydıı4 çerkn Ethemm 
hadisi kadar #Myafı ,.mlan. 
bııglJn tlirk polisinin ve dri ta.. 
sinin çftiltten ,_1'ÇflSI .ıtındatlır 

Bu M~r. tiri 10pratl9rının y~ 
dl iklimi ve dart bdcafmh bir 81-
ke dalgası, bir aelm Wllhnı • 
yandırdı: Her dri, bltlrr dlJny• 
aın hayatına bst~ttili t.rh"f 
ve iar• günlerdfl kendlai,.. ,,.,_, 
getiı'en büyük Atasına blÜOIJt 
b11r eli p11rçal-iı ilk lrlık .,,, bi
rinci &lev tana. 

Bir iö~k ~ yur.ddm bçr11-
dflfmailara sıfmmıf Olnlarm ~ 
b.,aıı yard clıpııl• tiJ,,etl• Pi 
slldlaenletin lnidrn Nrbıferinl• 
Y•flYU "8yle btr cann..ııi ilfl
b&rıaı. bir andı lılşlcat;Jtped W 
ret/mis ve ,,_,,.,,.m,. ohlai
bl• ier. 4•1J• .,.«nılf .,ayonıs· 
,., .... , bit •fhlı ,,...., -
tlrk topralrlarına lrulf.m HpeW. 
rin -g;rmesi, eNt/iyn. W•r ,. 
saktır. 

DilnFuıo t111 ..,_ .,*"1 " 
6arı~• o1.n A tlltllrlt'e tlrlı ol•• 
ve ol•yanın dtı•acafr lrıyRa .,,,,_ 
ms -.~ ve $1111e sn~ olabili,.,,, • 
OnDll düsmanlıtra ~lilttM bir ita. 
le iratlar sarn tlaran varlıfı, do~ 
lara en sıcak ~l!f!fl(İler wı -*btl• 
le dolutlıır. Ona ltan~f• ~ 
tene" i6oelder. valnıJ! tiri ulrı~11-
nrı de~I. blftltn Mr dlJnv11yr. J.IJ. 
tlln bir tarihi ve medeniyeti ,.,. 
büvülr P,asından mahrum «m,.,e 
Jwlt-4~ 

l'aat oıl1mll N ,,..,.,, ,.-

tılıJt:- 011111 lı«i•in 611_, •• 
r11kti: Tllriiin Mfıntla bir bayr•i 
gibi ~ığı AtatlJrk'• atılacalı 
krırırın. en az, oa sekiz milyon ~ 
§İnin vücudunu dt-lmHm ona • 
laşmıyacak. 

Ve tek bir inana bağlı td 6iı 
wönlJI balindeil on um milyoa. 
ıu1c tlltl11, böxl• w• yaratılıflıf• 
nn lknine kari~ 11.iı çıf ıilli 
ç6ktcelttir/ 

M. N. ARTAM 

Erzurun ıvas 

tahvilleri 
18 ikinti tepinde Bnurum _ 

Sivas istikrazmm 4,5 mil100 lira
lık ildaci tertib tahvillerinin kar
dına başlanacakbr. Finans babo 
lığı bu hususta ilbaylıklafa ıam. 
gelen emri vermiştir. 

Çorum defterdan 

POLISTBı 
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8\.01nşular1m1zda 
neler oluyor? 
YUNANİSTAN'DA: 

Son hadiseler ve komünizm -
La Bulgari gazetesi 17 sonteşrin 
tarihli sayısında Atina hükümeti -
nin komünizme karşı enerjik ted
birler almak niyetinde olduğunu 
bildiren bir haberi ele alarak bu 
karan son anarşi devresi zarfın -
da yunan komünist partisinin gös
termiş olduğu faaliyetin tabii bir 
neticesi say.yor. 

La Bulgari diyor ki: Hükümet 
değişikliğinden önce komünistle
rin faaliyeti sosyal ve sıyasal alan
larda aynı zamanda başladı. Re -
jim me~elesinin meydana çıkardı
ğı şiddetli mücadeleler Moskova
daki son Komintern kongresinin 
verdiği ''bütün demokratik kuv -
vetlerle faşizme karşı elbirliği,, 
yapmak kararının tatbikine çok 
elverişli bir zemin hazırlamıştır. 
Komünistler, önemli merkezlerde 
cumuriyetçilerin hazırladıkları ve 
~oğu kanlı hadiselere meydan ver
miş olan gösterilerde fili bir rol 
al~lardır. 

öte yandan, kıralcdar da, yı
Jocı ve ulusçuluğa kartı komü · 
nizmJe cumuriyetçilerin bu elbir -
liğini cumuriyetçilerin ve cumu -
riyet rejiminin aleyhine istismar 
etmekten geri kalmadılar ve kerı 
di taraftarlarını venizelist - ko · 
münistlerle savafmaya teşvik etti
ler. Ve hatta, kırallığm aleyhı'lta 

yapılan mücadelenin komünistle
rin dışardan aldıkları finansal 
yardımiyle yapıldığmı iddiaya 
kadar vardılar. Bu itham, iki mu. 
hatif grup arasındaki ayrılığı büs
bütün şiddetlendirdi. Ciddi hadi -
selerin çıktığı her yerde, kıralcılar 
aldı~ları enerjik tedbirleri komü
nistlerin tahriklerini ileri sürerek 
azürlendirdiler. Şu halde, komü
nistlerin cumurculara yapmış ol -
dukları yardımın tam tersine bir 
tesir olduğu söylenebilir. 

Komü,..istler, kıralcılık aley . 
bindeki mücadeleleriyle 1.>eraber, 
aynı zamanda, bütün hoşnudsuz -
lar ve ekonomik buhran dolayısiy
le sıkıntıda olanlar arasında ge 
niş ölçüde propagandalar yapıyor-
lardı. Yunanistan'da çıkmış olan 
bütün grevlerde ve kan dökülme
siyle neticelenen bütün isyanlarda 
komünistlerin tahrikleri bulun · 
duğu iddia edilebilir. 

işte bu bolşevik tahrikleridir 
ki General Kondilis'in memleke · 
tinin selam ti namına aldığı şid
detli tedbirleri hak1ı gösteriyor. 

Türk - yunan dostluğu - Pro
ya gazetesi ycı:zıyor: · lstanbul'da 
bulunan yunan elçisi, yunan hü · 
kümelinin şimdiye kadar takib 
edilmiş olan samimi dostluğa de -
vama karar vermiş olduğunu türk 
hükümetine bildirır ~k için Anka. 
raya gitmiştir. Şüphesiz ki bu h~ 
1Usta hiç bir şüphe olamazdı. Türk 
yunan dostluğu ve bunun dah"- ge 
niş şekli olan Balkan paktı, Yu 
nanistan'm dış sıyasasının sc- r.t- ı1 

temel!dir; türk yunan do~· 1 llğu 

şimdiye kadar çok d-enenmiş ve 
sağlamlığı hadiselerle isbat edil 
miştir. Fakat Yunanistandcki re · 
~im deği~ikliği bu dostluğun sağ
lamlığını bir defa daha resmi ve 
kesin bir şekilde müşahede e~me
mize i.nkan vermiştir. Böyle an · 
larda, hususiyle türk - yunan d 
luğu ve dört Balkan devletinin sı
kı dayanışması çok büyük önemi 
olan bir garantidir. 

Elefteron Vima gazetesi Yu • 
nanistanın Ankara elçisi tarafın -
dan Türkiye hükümetine veril -
miş olan teminat yunan halkının 
hislerine cevab veren bir hareket 
olduğunu yazıyor. 

Mirac 
. 

gecesı 

Receb ayının yirmi yedinci günü 

25-26 birinci teşrin cuma giinil akşamı 1 
(cumartesi gecesi) miraç olduğu ilan 
olunur. (3130) 

ULUS 

Yabancı gazetelerde okuduklarımız1 
k -

İngiltere ve italyanııı karşılıklı durumları 
Son ha/tal.arın sıyasal hadiselerini dikkatle gözden geçirenler, italyan - habeş anlQ§mazlı
ğının ltalya ile lngiltere arasında da büyük bir gerginlik doğurduğunu şüphesiz bilirler. ln
gilterenin Ak.denizde mel tedbirler alması, Mısırın aınırlarını kuvvetlendirme.i, buna kar
fı ltalyanın da Bingazi'ye asker göndermesi, bu gerginliğin sonuçlandır. Son günlerde 
bir taraftan Roma'daki İngiliz elçisi ile 8. Musolini, öte taraftan da Paris'teki ingÜiz elçisüe 
B. Laval arasında yapılan konuşmal.ar sayesinde ortadan kalkacağa benziyen bu gerginli
ğin ne olduğunu ve nasıl yok edilebileceğini anlatmak faydasız olmıyacaktır. 

Yediye ayrılmış J uılya geleceğini düşündü. İlk şaşkınlık anı hafta veya birkaç ayda işgal olunabi. 
İtalyan devleti, denizin birleştirdiği geçtikten sonra İtalya hiç de korkmuş lirdi. İtalya ise burayı aldıktan sonra 

yedi parçadan meydana gelmiştir: ital- görünmedi. İngilterenin Fransaya yap- müzakerelere girişirdi. Fakat, Adua 
yan yarım adasiyle onun iki büyük a- tığı "İtalya bizim gemilerimizden biri- etrafında yapılan harblarm şiddetinden 
dası; Akdenizin öbür ucundaki on iki ne saldırırsa, ne yaparsınız?,, suali İta}. de anlaşıldığı üzere, Habeşistan oco-
ada: Trablus ve yalnız İngiltere ister- yanın kılını bile kıpırdatmadı. O, bü- Jayca zaptolunamıyacaktır. Bu işi başa-
se geçilebilecek olan Süveyş kanalının tün bunlara Musolininin şu sözleriyle rabilmek için, ayda dört ıbeş yüz mil-
öıbiir yanında da Eritre ve Somali. cevab verdi: "Ekonomik zecri tedbirle- yon 1 iret harcamak şartiyle yıllarca 

İtalyanın yiyeceği var mı? Bu. hal. re, az yiyip içmekle, harb hareketleri- beklemek gereıkecektir. İngiltere, ital. 
]edilmemiş bir meseledir. İtalyanın ka- ne ise harlı hareketleriyle cevab vere- yanların hiç bir zaman Adisababaya va-
fi mikdarcla demiri yoktur, hele kömü- ceğiz ..... Fakat Musolini bir taraftan ramıyacağmı düşünmektedir. Belki de 
rü hiç yoktur. Buna karşı, epi buğda· da, İtalyanın İngiltere ile harb etmcği aldanıyor; habeş kuvvetlerinin değer· 
yı vardır: 75 milyon kıental. Pctrolu ol- düşünmediğini söyliyor ve söyletiyor, }erinin ne olduğunu hiç kimse ıyıoe 

mıyan İtalya, bu maddeden yılda 700.000 B. BaJdvni ise ona aynı cevabı veriyor- bilmemektedir. Olsa olsa italyanlarm 

ton harcar. Bazı gazeteler. İtalyanın du. memleketin içine girecekleri ve güçJük-
süratle tren hatlarını elektrikleştirece- Şunu da itiraf edelim ki, İngiltere de lerin büyüyecekleri söylenebilir. Öte 
ğini yazdılar. Fakat yirmi veya otuz italyanlar için Maltayı zaptetmek im· taraftan, tankları ve uçakları görünce 
bin kilometrelik tren hattı, birkaç haf- kanı ve Mareşal Balbo'nun Mısır üze. şaşıran habeşler, birkaç hafta geçince 
ta içinde elektrikleştirilemez. İtalya- rine bir yürüyüş yapmasının hakikate modern harbm metodlarını öğrenccetk. 
nın önemli demir, kömür, petrol stok. uygun oluşu hakkında dolaşan dediko- terdir. 
}arma sahih olduğu da söylenildi. Fa- dulardan korkmadı. İngilizler, çölün Buna göre, Adua'nın öcünü almış o-
kat bu stoklar ne kadar önemli olurlar- büyük bir engel olduğunu ve mareşal lan İtalya, müzakerelere girişmekten 

sa olsunlar, biç ithalat yapılmamasının Balbo'nun az zamanda yiyecek, içecek başka bir ~ey istemiyecektir. Zaten, 
önüne geçemezler. eksikliği yüzünden kötü bir duruma harbın ilan edilmemiş oldl'ğu da unu-

On iki ada, muhtaç olduğu şeyleri düşeceğini düsündüler. Yalnız Mısır'ı tulmamalrdır. Cenevrede de Londrada 
. ana vatandan alır. 80.000 askerin tah· müdafaa haline soktular ve bekliyor- da, delegeler yerlerinde durmaktadtr-
şid edildiği Trablus, 250.000 askerin lar. Jar; geriye yalnız müzakerelere başla. 

toplandığı Eritre ve Somali için de hal mak kalıyor. 
böyledir. bu dört noktada. İtalya.. 11nlJ4•şİ.4'ton lrnlu)·fr/da 
nm yardımı olmaksızın yaşamak imkan- ztıı,tedilemiyet·ek 
sızdrr. Fakat, İtalyadan Trablusa ve on İngiltere şu hesabı yapıyor: Cenev· 
iki adaya çabuk ve kolay gidilebilirse redeki işler ne kadar yavaş yürürse 
de, Eritre ve Somaliye giden yol uzun yürüsün, bunun sonu zecri tedbirler al-
ve güçlükle doludur. Ya kolayca 'kapatı- maık olacaktır. Bu zecri tedbirler ne 
labilecek olan Süveyşten, yahut da, keza kadar hafif olursalar olsunlar. gittik-
kolaylıkla kapatılabilecek olan Cebe. çe büyüyec~klerdir. İtalyan finansı çok 
lüttarıktan geçmek gerektir. Yani, Erit- iyi 'bir durumda değildir ve İtalyanın 
re ve Somaliye ancak İngiltere i!'t~ artık ne Amerikada. ne Londrada kredi-
yiyecek, içecek gönderebilir. si 1calmamıştn. Eğer Habe istanda şo

se ve demirvolu olsaydı, orası hirkac 

lnµiliz se/crberliği 
Bugüne kadar Cebelüttarık'ın, Mal

tanm. Adcn'in mevcud olduklarını bi
liyorduk, fakat bıı yerlerden bahsolun. 
mıyordu. Birkaç hafta içinde İngiliz 

üs-leri ön plana geçiverdile.r. Filhakika 

İngiltere öyle bir tavur aldı ki, bu ka
pıları kapatmamış olduğu halde, kapat
mağa hazır görünmektedir. 

Söylenilenlerin tersine olarak, ana 
vatan filosu Akdenizde değildir. Ce
be lüttarrkta dört hattı harb gemisi, Siı. 
veyş veya lskenderiyede de iki hattı 
harb gemisi vardır. Zat ... n bunlar da ye
ter ya ... İtalyanın harbtan önce yapıl
mış ve lngilterenin bir tek gemisiyle 
bile savaşamıyaca.k olan dört hattı harb 
gemisi vardır ki bunların ikisi hurda 
halindedir. İngiltere, iki ucta bulunan 
Cebelüttarık ve İskenderiye - Süveyş. 

Hayfa mevzileri arasında. Yunanistanm 
güneyıne, mütaharrik kuvvetler olan 
kruvazörler ve destroyerler yerleştir

miştir. Bunlar da İtalyanın sıra ile 
Tarant, Bingazi ve c>n iki adaya yer
leştirdiği kuvvetleri kontrol etmekte ve 
bunların birleşmesine engel olmakta. 
dır. Maltada ise yalnız uçak kuvvetleri 
ile birkaç torpido ve denizaltı gemisi, 

biraz da asker vardır. 
Bundan başka, Mısır da kuvvetle 

tahkim edilmiştir. İngiliz subayları ta
tarafından 100.000 Mısır askeri toplan· 
drğı, İngiltere ile Mısırın bir ittifak 
andlaşması imzaladıkları söylenmekte
dir. Muhakkak olan bir şey varsa o da, 
İngiliz müdafaa tertibatının Filistine 
kadar uzadığıdır. Maverayişeria'nm 

çölden geçerek Irakla birleştiği ve lra

ka, Şapdenizindeki İtalyan denizaltı 

gemileriyle karşılaşılmaksızın hind as
kerleri gönderilebileceği düşünülürse, 

Mısırın kolayca yutulacak bir lokma ol
madığı itiraf edilir. 

En güneyde olan Aden ise, lngilte
renin Hindi~tan filosundan bir kısmı. 
mn zaten yerleşmiş olduğu korkunç bir 
üstür. 

lld lllrn/ da biribirlerinden 
korkmuyordu 

İngiltere ~iki, bu donanmaDın mev-
cudiyetinin italvavı ltorkutmağa kAfi 

'$imdiye kad:ır binlerce kişiyi 
zengin etmiştir: 

Yeni tertib pl~nırn ,..,örünüz 
1. inci kesidf' 11 11<.inci

te"irin """ a.,.,-l•r 

Büyük ikramiye 
25.00() 11rar1rr 

\yrıca: 15 000, 12 000. 10.000 
liralık ikramiyelerle ( 20.000 \ 
liralık bir mükafat VC\rdır 

Planlan okuyunuz ve bu zen · 
gin piyangonun talihlileri 

arasma ı?ir1niz ... 

Dr. HALİL ÇIRAY 
• 

NÜMUNE HASTANESİ DQ. 
GUM VE KADIN HASTALIK

.LARI MÜTEHASSISI 
Anafartalar. Otabatmaz apartmanı 3 

telefon: 1228 

Kiralık büyük ev 
Yenişehirde İsmet ve Kazım 

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

ı\nafartalar r.addesinde Zenit 
saatları üstünde Doktor Cevad 
Arifden aranması telefon: 2037 

t-4670 
~lillllllUlll'lllllltllllllllllll!ltllllUlillntlfftınıımıııııtnıırnıııı ın KNlmlNl~ 

1 İngilizce ders i~= 
== Kısa bir zamanda iyi ve 
~ doğru ingilizce i"\ğrenmek is- ~ 
1 tiyenlere tecri'" r ve mukte- 1 
~ dir bir öğretmen ders vermek-1 
1 tedir. Evlere de gelebilir. M. 1 
§ G. rumzu ile idaremize bildir· ~ 
~ meleri. 1-4796 ~ 
§ g 
iim ı:MA hlAUIHRlllRlUIUWllll!; 

/,omlra' tlald kmı u ~m<ılar 

Londra'da Sir Samuel Hor'la B. 
Grandi arasında ne oldu Gazeteler bi-
ze sadece muhasamatın başlamasının 

konuşmaları kolaylaştırmıyacağını bil
dirdiler. Sir Samuel Hor'un da, "İtal-
ya Negüs işe karışmaksızın konuşmalar 
yapılacağım sanıyorsa aldanıyor,. deli. 

--ği soylenildi. Bildiğimiz bundan iıbaret-
tir. Fakat o zamandanberi B. Musolini 

İngiltere ile konuşmalar yapmakta ol
duğunu tekrarladı ve İtalyanın binefsihi 
habeş olan topraklarla ötekiler arasın
da bir fark gözeteceği hakkında haber. 
ler dohştı. Filhakika, Habeo:ıistanın bü· 
yük bir kıo;;mmın müsliiman olduğunu, 
bu kısımda hakim olan sultanların vak
tiyle muhtelif Negüsler tarafından ye. 
nildiklerini ve büyük Menelik'in ise 
Harar'ı bundan otuz kırk yıl önce ele 
gecir<liğini biliyoruz. Bilhassa müslü
mın olanlar Galla'lardrr. Galla'lardan 

baska fransız somalisinin batı ve kuzay 
batısı tarafında olan Danakil'ler ise 
Negüsten hemen hef"',en ayrı gibidirler. 

Şu halde. doğrudan doğruya Habe

şistanın erkinliğine dokunulmaksızın, 

İtalyanın Danakil'lerle Galla'lar üzerin. 

de bir protektora kurması bahse mevzu 

olabilir. 

Bu bakımdan. bir anlaşma yapmak 
imkanı vardır. Fa.kat, İngilterenin de 
söylediği gibi, buna Negüs'ün de razı 
olması lazımdır, çünkü . yalnız Harar
rı ele alalım • Negüs son zamanlarda 
oraya gitmiştir ve kendisinin otorite
si Hararda tanınmaktadır. 

Buna göre, İtalyaya verilen toprak
lar. asi rrkların oturdukları ve sömür. 
geleşme~e elverişli olmıyan yoksul top
raklar olacaktır. Şu halde, yeniden İ· 
talyanın Habeşistan üzerinde hususi 
bir nüfuzu olması kılıklı bir şeye dö. 
nülmek gerekecektir. (Bu da, bazı İn-

gilizler veya habeşler tarafından bazı 
kayıtlara tabi tutulacak ve tabiiğ Ulus
lar Sosyetesinin kontrolu altına konu. 
lacak bir manda gibi bir seyler ol '1ilir) 
MPğer ki İtalya diplomatik bir başarı 

elde edemesin. yahut da pahalı ve güc;; 
bir harba devama karar versin. 

Zaten Londrada. Pariste, Roma da 

ve Cenevrede İtalyayı bu işten yüz akı 
ile. çıkartacak ve Habeşistana da zarar 
ettirmiyecek sekilde her şeyi hallet
mek için çareler vardır. Asıl lazını olanı 

bunların vakit ve zamaniy1e kullanıl

masidır. İtalyanlar, zamanın "terbiyeli,, 
olduğunu söylerler. Fakat, zi"mc..-ı r.e 
kadar "terbiyeli,, olursa olsun, günün 
birinde kendisine pek fazla güvenı:n. 

lere karşı da dC.nebilir. 
r ~ r,.;1,;;n ·!"' Nasyon - Paris . 
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Biliyor~usumız 
k . ? 

l • • • ' 
Garantili evlenme 

§ Almanya hükümeti "eTlen
meğe elverişli olmak,, adında bir 
kanun çıkarmıthr. Bu kanuna gö
re, atide, yalnız sağlam züriyeti 
garanti eden evlenmelere izin ve
rilecektir. 

Selamlaşmıyorlarmış 

§ Viyana gazeteleri Pari Suar 
gazetesinden alarak yazdıkları biı 
habere göre, İtalyan gazeteleri 
Akdenizde dolaşan İngiliz gemi
lerinin, artık İtalyan gemilerinin 
selamlarına karşılık vermedikleri
ni bildiriyorlarmış. 

Gelece~ıl için 

§ Birleşik Amerika hükümetle
rinin deniz bakanlrğı gelecek yı
lın deniz programım neşretmiştir. 
Bu programa göre, 35,000 tonluk 
bir dritnoi:, aiti denizaltı gemısı 
ve on iki destroyer yapılacaktır. 
Bundan başka sü bakanlığı da 
orduya 800 tane yeni uçağın ka
trlacağmı bildirmİftİr. 

Deprem rekoru 

~ Geçenlerde Yugoslavyanın 
Banyaluka şehri ve yakınlarında 
on gün icinde hiribiri arkasmd'\n 
birç~k depremler olmustur. Bu 
dempremlerin say1sı on günde yir
mi sekizi bulmuştur. 

Otomobil hastası 

§ Otomobil meraklıları arasın
da en çok otomobil değiştirmekte 
rekoru kıran bir ingilizmiş. lngil
terenin lsthorn şehrinde oturan 
bu İngiliz, 850 tane yeni otomobil 
değiştirmiştir. Bu adam son tip 
otomobil meraklısı imiş. Yeni bir 
tip çıkınca elindeki otomobili sa
tarak yeni tip satın alıyormuş. 
Eser yazmak rekoru 

§ Edgar Valas zamanımızda en 
çok eser yazmış olmakla tanınmış
tır. Fakat 1870 de ölmüş olan ro
mancı Aleksandr Düma'nm reko
runu bugüne kadar henüz kimse 
kırmamıştır. Bir fransız edebiyat 
tarihi uzmanı, Düman'ın yetmiş 
bir yıl süren yazıcılığında 1200 
eser yazdığını hesablamıştu·. Buna 
göre Düma her iki haftada bir, 
bir eser yazmıştır 

Satılık adalar 

§ Bundan birkaç ay önce bir 
japon sosyetesi Karolin adaları 
arasında olan üç adayı San Fran
sisko' da bulunan bir firmaya 60 
bin dolara satmış. 

Bu üç adanın yüzölçüsü 40 ki
lometre murabbaı imiş. Amerika 
firmasının niyeti bu adada ipek 
kozası yetiştirmek imiş. Amerika
lılar, bir vapura bir yığın malze
me ve işçi yükliyerek adaya gön
dermişler. Üzerinden iki hafta 
geçtikten sonra sosyetenin San
fransiskodaki direksiyonu şu tel
grafı alıyor. "Adalar kaybolmuş
tur!,, Vapur kaptanı günlerce uğ
raşmasına, aramasına rağmen, a
daların yerinde yeller estiğini tes
hil etmiştir. Amerika firması için 
japon mahkemelerine başvurarak 
malı satan japonları dava etmek
ten başka çare kalmamış. Japon
lar, adaların satıldıkları zaman 
mevcud olduklarını bu adalara 
uğrayan vapurlarla İspat ediyor
larmış. Kaybolan japon adaları, 
batan ise Amerikanın 60,000 do
larıdır. 

Caz müziği yasak 

§ Alman radyosunun genel di
• ektörü Hadamovski bütün alman 
radyolarında caz müziğinin çalın· 
masım yasak etmiştir. Bunun ye
rine alman dans havaları çalına
caktır. 

Siivey~'ten geçen vapurlar 

§ Süveyş kanalından güneye 
doğru eylul ayı içinde 258 vapur 
geçmiştir. Bunlardan 87 tanesi 
iblyau vapurudur. Kuzaya doğru 
cı;idcıı v~purların sayısı 250 yi bul
muş olup bw1larclan ela 73 tanesi 
lta1ya Vl\ punıdur. 
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Tlrk 
Dün Sovyet sporcuları öğleden son

ra saat on beşte Ankara Gücü alanında 
şehirler karma takımı ile revanş maçla
nnı yaptdar. Futbol karşılaımasmdan 
aenra Gazi terbiye enstitüsünde eskrim 
ulusal taku~lannın maçlannı seyrettik. 

ULUS SAYIFA 5 

• Sovret spor temasları 
re takımları maçları yapddı. Türk takı
mı Enver, Sermed , Cevad, Mustafa; 
Sovyet takımı Yetokof, Klimof, Mado -
vin ve Bozdanof'tan kurulmuştu. 

16 maç yapılmıştır. Bunlardan 12 ıi. 
ni türk takımı kazanarak birinciliği at -

!P. • 

auretiyle Hakkıya güzel bir pae verdi. 
Ve bu pas gol ile neticelendi. 

Arası beş dakika geçmeden .rua ta.. 
arruzlannm birinde topu kapan aol a -
çıkları yeırden bir tüt çekti top kaleye 
muvaz.i. bil' ~kilde uzaklara doğru ka. 

çar.ken Lütfiye çarparak kalecimizin 
kımıldamasına bile meydan bfrakma -
dan ağlarımıza .takıldı, bu suretle aov
yetler bizim ayağrmızla beraborliği te. 
min etmiş oldular. 

35 inci dakikada Fikretin gayreti 
ile müessir bir hücum yaptık fakat Fik
retten M'uzaffere gelen top havadan 
gitti. Bu esnada bir kaç hücumumuz ha. 
kem tarafından ofsayd ile kesildi. Bun 
dan sonra iki tarafın da çalışması so. 

nuç vermeden bölüm bitti. 
İkinci bölümde takımımızda bir kaç 

değişiklik yapılmıştı. Vahap çıkmış 

Muzaffer ortaya geçmiş ve sol açığa 
Ankaralı Niyazi konulmuştu. Bu mev

kie biraz sonra Nuri geçti. Oyun baş -

lar başlamaz 9iddetli bir toz fırtınaaı 
ve rüzgir etrafı Bardı. Oyuncular Ade
ta topu görmez bir hale geldiler. Bere. 
ket versin ki bu vaziyet S-6 dakikadan 
fazla sürmedi. Oyun son derecede seri 
ve canlı bir @urette oynanıyOıTdu. Sos-

rara itiraz ettiler. Hakem fikrinde ısrar 
ettiği için 15 dakika kadar oyun inkıtaa 
uğradı. Nihayet hakemin kararı kati 
olduğu nalaşılarak iki yeni taçmenlc 
yeniden oyuna başlandı. 

Takımımız üst üste hücumlara baş • 

t1ftnkü maçta ru.s kal~srne bir dın Kamutayda dün gö -
rüşülen kanunlar 

Futbol maçında sovyet kafesine bir gol yapılırken 

• u.ty ve Şarbay B. Tandoğan 17,30 da 

konuldarııruzın ıerefine tehir lokanta 
srnda bir çay ziyafeti verdi. Akşam sa.. 
at 21,30 da Sovyet büyük elçisi B. Ka
rahan'ın elçilik evinde büyük bir BÜTa· 

resi vardı. Cuma sabahı Ankaraya gelen 
ve dört gündür şehrimizde bulunan Sov 
yet takımı bugün lzmir'e gitmek üzere 
saat 19,45 de trene binecektir. Ayın 23 
inci günü akşamına kadar İzmir'de ka. 
lacak olan Sovyet sporcuları orada iki 

futbol, bir tenis ve bir güreş maçı yapa· 
caklardır. Ondan sonra Cumuriyet bay
ramı şenliklerini görmek üzere Anka -
raya gelecekler ve bayram akşamı İstan. 
bula döneceklerdir. İstanbulda ayın 30 
uncu günü İlbay ve şarbay B. Muhidd:n 
Üstündağ Parkotelde bir ayrılış şöleni 
verecek ve o gün bir vapur konuklarımı
zı memleketlerine götürecektir. 

mıştır. Bugüne kadar tlirk - aovyet ta -
lamları dört maç yapmışlardır. 

yet takımının haf hattı mükemmel bir 
tarzda akıncılarını besliyor ve çok 
güzel iniş yapmalarına yol açıyordu. 
İki taraf mütemadi hücumlarına bir 
sonuç aJamadan yarım saat kadar de -
vam ettiler. Bu müddet zarfında ha _ 
kemin gene bir kaç yanlış kararı gö -
riildü. Konukla.rımız oyunu aynı sert _ 
liği muhafaza ediyordu. Hakkı yarala
narak oyundan çıktı. 

lamışt/ Bir kaç dakika sonra sağdan 
bi.r korner oldu. Fikretin ayağmdan 

çıkan topu sol açık Nuri başla geri at. 
tı yeti§:Cn hakkı çok güzel 'hir kafa vu
ruşu ile bunu gole tahvil etti. 

(Başı 1. ci sayı/ada) 

Dünkü fut bol maçı 
Dün sovyetlerle ikinci teması 

Eskrimde 16 maçtan 
12 sini kazandık 

Dün 18 de türk - sovyet plusal fio. 

yaptık. Büyük bir kalabalık huzurun -
da ve saat 15.20 de oyuna başlandı. 

Türk takımı: Cihad - Yaşar, Lütfi -
İbrahim, Nuri, Reşad - Necdet, Hak
kı, Vahap, Muzaffer, fikret şeklinde 

yer almıştı. tik dakikalardan itibaren 
taknnmıızın korkulduğu zayıf bir te

şekkül olmadığı ve bilhassa haf hattı
nın iki gün eveline nazaran daha iyi 
işlediği kendini gösterdi. Oyuncuları • 
mız güzel bir ahenkle üst üste işleme
ye başladılar. 20 dakika kada.r üstün -
lük daha Ç;Ok bizim tarafta idi. Buna 
karşı sovyet takunı da yerden güzel 

paslarla ilerliyordu. 

20 inci dakikada türk takıırnı yeni 
bir taarruz yaptı. Topu kapan Vahap 
biraz sürdükten sonra bekleri atlatm k 

dair kanun projesiyle, İzmir nh
tJm şirketinin imtiyazı ile tesisa -
tının satın alınması hakkındaki 2309 
sayılı kanuna ek kanun projesi ve 
kuvvetli tayın kanununun üçüncü mad
desinin değiştirilmesi, sü bakanlığına 

bağlı teşekküllerde kullanılacak yaban
cı devlet tebaasından mütehassıs ve us· 
talara gelecek yıla geçici mukavele ya· 
pılmasma izin verilmesi, tabiyet mua . 
me1elerinden alınacak harçlara dair ka· 
nuna müzeyyel 1942 sayılı kanunun i -
kinci maddesinde ya.zıh müddetin üç yıl 
daha uzatılması hakkındaki kanun pro 
jelerinin ikinci görüsülmeleri yapılarak 
kabul edildi. Gündemin birinci görüşüL 
mesi yapılacak olan maddelerinin içinde 
bn1unan muvazenei umumiyeye dahil 
baytarların uhdesinde maaş a veya üc · 
retli vilayet ve belediye baytarbk1arı • 
nın içtima edebileceğin dair olan kanu 
nun birinci göriisülmesi yapıldı. Kamu
tav varın tonlanacaktır. 

30 uncu dakikada: Kalemiz önüne 

gelen bir rus akını esnasında top of -

sayd vaziyetinde bulunan sovy-et s .. g 

açığına gitti. Oyuncularımız el kaldır

dılar. Hakem düdük çalmadı Güzel bir 

şandel ile sola giden topu ise sol açık. 

ları bir eşape ile i1erliyerek kalemize 

soktu. Buradaki ofsayd vaziyeti şütü 

çekende değil ona biraz evci pas ver -

miş olan sağ açıkta idi. Hakem topun 

ortaya gönderilmetıi işa.retini verdi. 
Türk takımı ve yan hakemleri bu ka _ 

Ahalinin ,çılgınca alkışları arasında 

bizi beraberliğe çıkaran bu sayıdan son 

ra takımmıız çok sıkı bir oyun götiter. 

rneğe başladı. Üst üste yaptığımız a • 

kınlar sovyet kalesi için ardı arkası ke 

silmiyen tehlikeler teşkil ediyordu. 

Fakat biraz sonra bu tazyik hafifledi. 

Konukla.rımız da aynı suretle kalemizi 

sıkıştırmaya başladılar. Fakat oyun 

bitmeye yaklaştığı halde iki taraf da 

sayı yapmaya muvaffak olamıyordu. 

Nihayet 44 üncü dakikada iki sovyet 
oyuncusu süratli paslarla ilerliyerek 

hiç beklenilmiyen bir sırada Ü<JÜW.cü ga 

libiyet sayılarını da kaydettiler. Maç 
da bu suretle 3 - 2 sovyet takımının 
galebesi ile neticelendi. 

Kamutaya gelen kanun 
projeleri 

Diyanet isleri riyaseti 1935 büdce
sinde bin liralık mü-.akale yapılmasına 
dair kanun projesi Kamııtaya gelmiş ve 
biidce komisyonuna gönderilmiştir. Hu. 
dl'tta <'tkacak ihtilafların tetkik ve hal
line m""•ea11ik Sovyet Rusya ile aramız
daki 6 ağııs•os 1928 tarihli mukavelenin 
üç av t mdidi hakkındaki protokolun 
t< ·ıiikine dair kanun projesini hükü
met Kamutaya göndermiş ve hariciye 
komisyonuna verilmiştir. Posta ve te. 
lefon merkezlerinden bazılarında mu· 
vakkat memur çalıştırmak hakkındaki 
lranun projesi büdce encümenine gönde-

~ovyet ve rıırk gare§ ralcımlarr ' rilmiştir. Güreş maçlarınaa Narimiı bir girişi 

ULVS'un romanı: Tefrika: 16 

Kırmızı Zanbak 
Yazan: Anatol FRANS 
Türkçeye çeviren: Nasuhı BAYDAR 

Kont Marten Bellem erkekleri cigara sa
lonuna götürdü. Pol Vans kadınlarla kaldı. 
Prenses Seniavin ondan romanım bitirip bi
tirmediğini ve konusunun da ne olduğunu 
sordu. Bu bir etüd idi ki Pol Vans bununla, 
biribirine katılmak suretiyle bedahate yak
laşan bir takım "doğruya benzeyiş,, lerden 
mürek1,eb hakikate erişmek istiyordu. 

- Böylece roman, tarihin, kurşun gibi 
hafifliği içinde, hiç bir vakit malik olama
mış olduğu ahlakiğ bir kuvvet kazanır, dedi. 

Prenses bu rorr.dnm kadınlara göre bir 
kitab olup olmadığını sordu. Pol Vans, ese
rin kadınlar için yazılmamış olduğunu söy
ledi. 

- Mösvö Vans, kadınlar için yazmamak
la hata ediyorsunuz. Yüksek bir erkeğin on
lar icin van~hileceği tek şey ancak b·1dur. 

Ve Pol Vans, bu düşünceyi ona neyın 
verdiğini ö ren'Tlelt isteyince: 

- ç·;n 1·ii, bütün zeki kadmhrm beyin
~izltrle "'<'"~ ~ı! l?r ..,1 !!Öriiyon1m, dedi. 

- Onların canlarını sıkan beyinsizler de
ğil mi? 

- Tabiiğ. Fakat yüksek erkekler ka~n
lann daha çok canlarını sıkabilirler. Zıra 
bunun için ellerinde daha çok imkanlar var
dır ... Siz bana romanınızın konusunu söyler 
misiniz? 

- Israr mı ediyorswıuz? 
- Ben hiç bir şeyde ısrar cuııc:m. 
- Peki. Öyle ise işte romanımın konu-

su: Bu halk adetleri hakkında bir etüd, ka
naat sahibi ve ismetli, gene ve kız kadar 
güzel, bakir ve kapalı ruhlu bir işçinin hika
yesidir. Bu işçi hakkaktır ve çok çalışır. _Ge
celeri, pek sevdiği anasının yanında, .kıtab 
okur. Sade ve çıplak zihnine fikirler, bı~ du
vara giren kurşunlar gibi, yerleşir. İhtıyaç
sızdır. Onda, bizleri hayata bağlıyan hır~lar 
ve faziletsizlikler yoktur. Bunun tamtersı o
lan bir karakter sahibi olduğu ~in gurur du
yar. Bahtsız ve kaba saba insanlar aras~nda 
yaşar. Çektikleri acılan görür. Onda 'baş
kalarını düşünmek,, dediğimi.z ?~n~k me_r: 
hamet vardır. Şehevi olmadığı ıçın_ ınsanıg 
de değilir. . A 

- Ya insanig- olmak içın şehevı olmak 
' .. 

mı lazımdır? . 
- Elbet Madam. Şefkat ... e kadar sat:tıı 

ise merhamet de o kadar derunidir. Genç ış
çi de iştibah edecek kadar zeki değili~. O 
inanan bir adamdır ve okuduklarına ınan
maktadrr. Evrensel hahthhğı kurabilmek 
icin ,. .. ..,,;,,pt; yıroak gerektiiiAI bir yerde 

okumuştur. Cemiyetin kurbanı olmak su
suzluğu içini yakmaktadır. Bir sabah anasını 
öpt~kten sonra evinden çrkar. İlçesinin sos
y~lı~t ~ylavhnı gözetlemeğe gider; onu 
g?runce ti.zerine atılır ve "yaşasın anarşi,, 
dıye bağırarak saylavın karnına bir hakkak 
bıçağını sokar. Tutarlar, fotoğrafisin\ alır
lar, sorguya çekerler, ölüm cezasına çarpar
Jar ve giyyotinle kafasını keserler. İşte ro
mannn. 

- Romanınız pek eğlenceli olmıyacak. 
Fakat kusur sizde değil - Sizin anarşistler de 
biit~D: ~teki fransızlar gibi, korkak ve itidal 
sahıbıdırler. Ruslar, böyle bir işe girişince 
çok daha cesaretli ve fantezicidirler. 

Kontes Marten gelip Pol Vans'tan, hiç 
ağzını açmıyan ve dört yanına, şaşkın şaş
kın bakıp duran şu sessiz adamı tanıyıp ta
nımadığını sordu. Onu kocası eve çağırmış
tı. Adını bile bilmiyordu. 

Pol Vans'ın bildiği onun senato üyesi ol
duğundan ibaretti. Onu bir gün, Lüksem
burg sarayında, kitab salonu olarak kulla
nılan galeride görmüştü. 

- Ben oraya Dölakrua'nm, mavimsi bir 
öd ağacı üzerine eski zamanlar kahramanla
riyle hakimlerinin resimlerini çimıiş oldu
ğu kubbeyi görmeğe gitmiştim. Yoksul ve 
acıklı hali ile bir köşede ısınıyordu. İhtiyar 
meslekdaşlarla konuşuyor ve ellerini biri
birine sürterek: "Bence cumuriyetİlı en iyi 

hükümet olduğunu ispat eden şey, 1871 de, 
bir hafta içinde, halkı kendinden soğutmak
sızm, altmış bin azıyam kurşuna dizebilmiş 
olmasıdır. Böyle bir tenkilden sonra her
hangi bir rejim tutunamazdı,,, diyordu. 

Madam Marten: 
- Öyle ise bu pek kötü bir insan 11 1•?, 

dedi. Ben de ona bu kadar beceril-..siz, bu 
kadar çekingen olduğuna bakarak, acıyor
dum. 

Çenesini göğsüne yavaşca dayamış olan 
Madam Garen, ev 1-~dını rnhunun sakinliği 
içinde uyukluyor ve Luar ırmağı tepeler:n
deki sebze bahcesinin rüyasını görüyordu. 

jozef Şmol ile general Larivyer, birib~ri
ne anlatmış oldukları çankınlık hikayeleriy
le hala gözleri parlıvarak cigara salonundan 
çıktılar. General, prenses Seniavin'le Madam 
Marten'in arasına oturdu. 

- Bu sabah ormanda, pek güzel bir ata 
binmiş olan Madam Varburg'a rastladım, 
bana: "General hep böyle güzel atlarınız 
olması için ne yapıyorsunuz? diye sordu. 
Ce~~b verdim: "İnsanın, gü.zel atlan olma
sı ıçın ya çok zengin, yahut çok kurnaz ol • 
ması lazımdır.,, 

Bu cevabını o kadar beğeniyordu ki göz
lerini kırparak iki defa tekrarladı. 

(Sonu var) 
~ 



IJil wı/;etimi::.: 

İkinci ankete cevap 
(Başı ı. ci sayı/ada) 

savün gibi kelimelerin can, heves ve 
hırs, can, his, gafil gibi tine! ve içel 
insan yaşayışlarını işaretlemeleri, 

aynca bu kanağatı güçlendirir. Can, 
hırs, his gibi insanın iç yaşayış

ları altta gizli ve saklıdır. Usağ, usmak 
gibi kelimeler (su) ve (us) un bağlan
tısını gösterir. Us, usan, uslu kelimele
ri, insanın tine! yaşayışlarını işaretle
mede (su) ile (us) un yine bir olduğu. 
nu göstermektedir. (Su) ve (us) un sa
kin, mülayim anlamları da (alt) fonk
suyonunu kuvvetlendirir. (Su) nun 
(ah) anlamına gelişi, (su) yun aşağı ve 
daima alta akmasrndan Heri gelmiştir. 
Suğat, suvat, suvak gibi kelimeler alta 
akışı gösterir. (Suvak), (savak) la il
gilidir; suyun savılmasında, suyun aşa. 
ğıya akması da vardır; savak • şafak 
etimologi bağlanışında şafakta ışığın 

~Ökten yere akması vardır. Bizim (su), 
batı dillerinde (sous), (süb) gibi şekil
lert.e ve öneık olarak kelimelerin başla
rına gelmektedir. (Suvak'taki birinci 
söz bölümü bizim (su) yumuzu, (ak) ta 
latincenin (acua: akua) sını yapmıştır. 

(Su), ilk gelişiminde us + su, u 1-
su, su ~eklinde evirilmiş olsa gerektir. 

7. Yer. 
Kelimenin ardasmdan örnekler : 

Yerenmek: mahzun olmak 
Yerge: kademe, mertebe, ziya 
Yergin: mahzun 
Yerilmek: nUzul etmek 
Yerinmek: h&set etmek, mahrumiyet 

cfuymak 
Yeritmek: icu etmek 
Yermek: gıybet etmek 
Vernik: mahrum 
Yar · 
Yara : 
Yarık: 

Yarak: 
Yırtık: 

Yöre : muhıt, saha 
Yörü: daire. muhit 

Yörenmek: devretmek 
Yörümek: 
Yörük: 
Yirim: hufrt. 
Yirmek: şakketme.ır: 
Yirik : ıakkedilmit 
Yir: meldn 
Yoru: mana 
Yormak: itap etmeık, izah ettnek 
lğermek, iyermek: devretmek 
Etimologi: 

(Yer) ile başlıyan birçok kelimelerde 
(aşağı) anl.wnı görlilüyor. Yar, yara, ya
rık, yırtık, yirim, yirtik gibi kelime. 
ler düzolmama, arızalı olma anlamı ve
riyor. (Yöre) ise daire anlamındadır. 

(Yer) veya (yir), herhangi bir (mekan) 
veya (arz) olarak alındığında, üstünde 

dolaşılabilen bir bölgedir. Kelimeyi 
i + yer, yer yahut i + yir, yir olarak 
gelişmiş diye alırsak, ilk insan için ar
z'ın yuvarlaklığı henüz belli olmadığı 
için, yalnız ilkçil insan takatma gire. 
bilen herhangi bir dolaşma ve devret
me hatıra gelebilecektir. (İğ) insanın 
epeyce ilkçil bir eğirme aletidir. Elde 
iplik eğirmeğe yarıyan bu alet döndü
rlilcl'eık çalıştmlır; (devir) anlamı ile 
(iğ) in yahut (kirmen) yani aslında 

i+kir -1-men olacak) nin fonksuyonu 
arasında bir ilgi olsa gerek. İk -Hr, iğ 
+ir, iy + ir, i + yir, yir gelişimi ile 
olgulaşan (yir) ve} a (yer), üzerinde 
dolaşabilen, düz olınıyan bölgedir. İlk 
insan, güneşi, her gün tekrar tekrar 
doğudan kalkıp batıda inmeık suretile 
iğerlr ve yürür görerek iğ + er, iy + 
er, i + yer, yer demiş olabilir. 

8. Toprak. 
Kelimenin ardasmdan örnekler: 
Top, yekun, mecmu, küre 

Topak, topağ, topa: kürevi 
Topal: lenk 
Topan: daire 
Toparlak: kürevi 
Topcuk: küreyve 
Toplama: cem, insıbap, tahsi' 
Toplanç, toplanma: tecemmü 

Toplu: mabut, mtiçtemi 
Topla~ma: tecemmu 
Toprak: arazi, arsa. hik. cıyn. türap · 
Toptaık: müstevi 
Topuk: kbp 
Topur: kütle 
Topuz: gürz 
Tepme 
Tepmek: 
Teprooıe: 

Tepe: 
Tepsi: 

Tüp. asıl. cezır. temel, ıemln . 
Deprem: 
Deprenme : 
Tepresme: 
Deprenik: ziru.h 
Dip: asrl. esacı, gavr, kaır, ki.inh. mer

kez. 
Etimologi: 

Bütün top, tep, tüp ve dcpli sözlerde 
tepoıc anlamı vardır. (Top) un yuvar
lakltk anlamını da burada aramalıdır: 
tepilen herşey içten çukur, drstan çı
kınh halinde topluluk, etrafı çevril. 
mişlik hali alır. (Top) hem güllenin. 
hem de giilJeyi tepen aletin adıdır. 

{Tilp) kök, temel, iz demektir. Batılı
ların (typographie) sindeki (tüp) bi
zimdir. Timsal anlamına gelen gr. tü
pos, fr. type de bu ardanın kelimele
riyle ilgidedir. İnsanm arzda zelzele. 
ter ve diğer afetler dolayısiyle gördil
ğil depremlerin sevkile olsa gerektir ki, 
yine o arza deprek, teorek, toprak de-

ULUS 

mıştir, gibi gorünür Tepenin zirve, 
tüpün zemin oluşu, (teprek) in yamrı 

yumru, inişli yokuşlu arz sathını hatır. 
]atmakta olduğu da görülür. Kımılda
nış anlamını düz bir satıh değil ancak 
arızalı yer yilzü verebilirdi. (Tepre
nik) in ziruha ad olu~, kımıldanış an. 
lamına bağlıdır. (Toprak) kelimesi, 
fonetik şekil bakımmdan ot + oprak, 
o + top + rak, toprak gelişiminde ol
gulaşmış bulunabilir. Ot (od) ateş de
mektir; ( opraık), girdap ve fersude de. 
mektir; (opramak) mahvetmektir. Ya
nardağ ağı7.ları, yıldırım yangınları ve
ya herMngi bir kaynaktan çıkmış mah. 
vedici bir ateş görünüsil (ot + oprak, 
o + toprak, topra:k) ses - anlam şeklini 
vermiş olabiJir. Teprem, bu natür ol
gularının hangisinde yoktur. (Toprak) , 
teprektir. (Oprak), (op + ur + ak) 
mrdır, acaba. (Ot) u nebat anlamında 

alırsak. ot + oplak, o + toplak, toprak 
gelişimi de mümkündür. Otu oplatan 
yani otun opladığı yer, topraktır. Top. 
rağı, böyle alısta teprek anlamı gine 
vardrr. 
. (Topalak) denilen ve çiğdem gibi 

kökü olan; sivri, ince, yeşil yapraklı 

bir (ot) vardn. Bu ot, toprağı iten ve 
kaldıran bir nebattır; toprağı tepreten 
arsız bir ottur. (Topalak) söztinün ge
lişimi. ot + oparak, o + toparak, topa. 
rak, topalak (r - 1 ses değişimi ile) şek. 
tinde geçmiş olabilir: yahut doğrudan 
doğruya ot + opalak, o + topalak, to. 
pa1aık şeklinde gerçekleşmiş olabilir. 
Bu kelimeyi, (toprak) sözUnün etimo· 
logisini yaparıken hatırlamamak müm. 
tcnn olmadı. 

9. Yddız. - 10. Yıl. 
kelimelerinin hirge 

neklet: 
ardasından ör-

Yıl : dehe. sai .. -;ene 
, Yılağı: hamr 
Yılan : eri 
Yılankavi: helemnl 
Yıldam: seri 
Yıldırak : Dirah~ao 

Yıldırım: ber, saika 
Yıldırmak: aci;ı: kılmak, dehşet ver. 

mek, teşaşu et. 
Yıldıru: Berrak 
Yıldız: T<evl<ep 

Yılgın: panik 
Yılık : aciz, mai.l, münhant, ~eh19. 
Yılrmak: süki\n bulmak 
Yılı~kan: araız 

Yılmak: lciz kalınak, dehşet 
kalmak. mebhut olmak 
Yılma: inhizam, acz 
Yılparık: rutuhet, rutu.betli 
Yıltırak: dirahşan 

Yıltız: kök 
Ildam : çalak, seri 
lldıravık: ziyadar 
lldır: tema 
Ildrramak: lemean etmek 
.Ildırar: şeffaf 

rtdrrım: berk 

içinde 

lldırnıak: aksi hasıl olmak. iltima et-
mek 

Ildız: kevkep 
Ilga: fiyevr 
Ilgama: hücum 

Ilgar: garet, hilcum, savlet, seri 
llgımak: iltima etmek 
Ilgın, algın: serap, ufk 
Ilgıt: aheste 
Ilık: 

Ilıca: 

Yal: mücella, Ucret 
Yal .. bımak: iltima etmek 
Yalabık: mültemi 
Yalaf: alev 
Yalamaık: temas etmek, 

etmek 
Yalap; berk 
Yalaz; alev 
Yalaza: şule 
Yalazan: berk 
Yalazı: alev 
Yalbırdak: uryan 
Yalbırtı: in'ik.as 
Yalcı: hizmetçi, ecir 
Yalçın: cilalı 

Yaldırak: mücelli 
Yaldırayık: elektrilt.. 

dil ile temas 

Yaldırınak: ziya vemıek {Jaltınnak) 
yaltmk: ziya 
Yalgın: serap 
Yel: had, bava, rUzgir, veca 
Yelmen: seri 
Yelmek: acele etmek 
Yelim·: hareket 
Yula: meşale 
Yulduz : kevkep 
I ğ ı1 : aheste 
İğmak: cereyan etmek 
Ik: cereyan 
Ikmak: cereyan etmek, idrak etmek 

. y,ğı: içtima 
Yiğılr: müterakiın 

Yığılmak: teraküm etmek 
V ığın ; yıgm : kütle, mecmu 
Yığmak: 

Yıkmak: harap etmek, bedmetmek 
lya: mütevali 
Iyaltı: muvakkat 
lyık: hafta 
Iyrlmak: muvazi yiiriinıek: 

Daz: ferç 
Dazmak: süratle har*t etmek 
Taz: fahişe 

Tazar: acele 
Tazarmak: tazelenmek, taze olmak 
Dızzık: makat 
Dızrkma.k : sürat le hareket etme~ 
Dize: arus 
Dizeme, dizgi: nizam, tertip 
Dizgin : fren, inan 
Dizi: katar, nizam, saf 
Dizim: nizam, saf 
Dizmek: tanzim etmek, tasnif, tasfif, 

tertip etmek 
Etimologi: 

Bu kelime zenginliğinin hepsinin de 
uzun uzadıya çözelennesi, burada müm.. 
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kün olmyacaktır. Kelimelerin çoğun -
da ışık, parlaklık, sıcaklık, çabukluk, 
kımıldanış ve en sonunda devam ve te

raküm anlamları vardır. Yıldam ve d
dam (seri) demek olduğu halde, dgıt 

• (abeste) demektir. (Il) ve (yıl) da de-
vam ve vakıt anlamı var; çafouk ve ya .. 
vaş olma anlamlarını son söz bölümle
ri getirmektedir. (Gök) ile (kök) Lıo 

münasebeti gibi yıldız (kevkep) ile yıl
tız (cezir) in münasebeti vardır. (Gök) 
yukarda kök aşağıdadır. Yıldız yukz:r
da, yrltız aşağıdadır. Ayni ses zencir. 
lenişlerinin zıt anlamları dile getidi
ği olmaktadır; tüten ve düden, t epe , e 
dip (tüp) gibi insanın natür orta!'ında 

ilk oryantasyonunu, seslilerin hangi e
ğilimleriyle ve sessizlerin hangi deği. 
şimlerile, düzenli olarak dile getirdiği
ni iyice saptamak için, geniş bir söz ge
reçi üzıerinde ve sistemli, ayrrdedici bir 
çalışma ile sağlam başarılar elde etmek 
gerektir. (Yıl) ve (ıl) söz bölümü taşı.. 
yan kelimelerde hem teraıküm yani 
(mekan) fonksuyonu, hem de devam ya
ni zaman fonksuyonu bulunduğuna gö.. 
re (yıldız) m bir mekan gerçekliğini 
(yıl) m da bir zaman gerçekliğini işa
retlemesi anlaşılabilir bir olgudur. 
(Yıl) ın (yal) şeklinde yani ı • a eği
liminde (ışık) anlamı, halbuki (yel) 
şeklinde yani ı - e eğiliminde ıkmulda
nış anlamı kendini göstermektedir. 
(Yd) da hem yığılma (yani teraküm). 
hem de ığma ve ığılma (yani devam) 
anlamları vardır. (Yıl) ne için on iki 
ayın adıdır? Buna ~öyle oevab verile
bilir: (Yıl) lar, aı>ka arkaya ve düzen
li olarak biribirlerini koğalıyan, biri
birlerine benzeyen. biribirlerine denk 
yığınlardır. (Yıl) m fonetik gelişimi 

ığ + ıl, ty + d, 1 + yıl, yıl ~klinde 
olabilir: Genel olarak, insanın zaımn 

ölçüsünde güneşin, ayın ve yıldızların 
oynadığı rol, zaten bilinen şeydir. (A \ 
ak. ağ - ay gelişimile hem gökte dit ·
gUn ve düzenli devirlerde tekrar te '< -

rar gelip giden (kamer) in hem tfe 
(yıl) ın on ikide birini ölçmeye yarı
yan dört haftanın adı olmuştur. Zam<'!n 
ölçüsü olan (ay), yukardaki (ay) m 
devirlerine, evirimlerine bağlıdır. O ğ: 
akıl demeıktir. Üğ + Un, ü + gün, gün 
gelişimile (gün) ölçüsü meydana gel
miştir. Bu ölçünün adı (güneş) in gök
de düzenli olarak görünüşlerine bağlı
dır. (Iyık) hafta demektir. ı + yd. 
(yıl), on iki ayın adıdır. 
{Yıldız) daki (dız) son ekine gelin. 

ce ... yukardaki d - li ve t - z 1i söz ar. 
dasında görüldüğü gilbi, gün + düz, 
yal + dız, yul + dıu, bal + dız, çuval 
+ dız gibi kelimelerde d • ı: li son ek
lerin rolü, nizam, tertip, parlaklık, kı
mıldanış gibi anlamlar getirmektir. 

(Yıldız) lar yaldırak ve yeldirektir
ler. (Yıldız) lar rnekan ft zaman içi0-
de düzenli bir görünürdedirler. 

Dr. C. Savrao 
"'111riıııuııuı1Hııuıı111nmmıııııııııııınıulff:uıııım111111ltlff11t111111w"" 
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Müsabaka imtihanı 
alınacakbr 

ile Jnemur 

Si mer Bank 
Umumi Müdürlüğünden: 

Bankanın Teşkilatiyle fabri.kaları.nda istihdam edilmek 
üzere müsabaka ile memur alınacaktır. 

Bu memurlar bankanın ve fabrikalarının idare, Ticaret, 
Teknik gibi iş bölümlerinde muayyen devrelerle çalıştırıla
rak yetiştirildikten sonra liyakat ve ehliyetleriyle temayüz 
edenler bir seçim imtihanına taıbi tutulacak ve bunda muvaf. 
fak olanlar tecrübe ve bilgilerini tekemmül ettirmek üzere 
Banka hesabına ecnebi memleketlerde Fabrika ve Ticaret mü
esseselerine gönderileceklrdir. • 

Müsabaka imtihanında kazanacaklara başlangrç maaşı ol
mak üzre muvaffakıyet derecelerine göre 50, 60, 70, 80 lira 
verilecektir. 
İmtihana kabul şartları aşağıda yazılıdır. 

1 - Türkolmak, 
2 - Ankara, İstaoıbul Ticaret Mekteplerinin Lise muadili 

kısımlarından 1933 - 1934 • 1935 ders seneleri zarfında me
ı:un bulunmuş olmak? 

3 - 18 yaşından aşağı 25 yaşından yukarı olmamak. 
4 - Sıhhati tam olmak. 
İmtihana girmek istiyenlerin en son 15-11-935 tarihine ka. 

dar Ankarada SOMER BANK UMUMİ MÜDÜRL0ô0NE 
İstanbulda SÜMER BANK ŞUBESİ MUDORLOÖONE 
aşağıdaki vesikaları' tevdi etmiş olmalar ılazımdır. 

ı - Dilek kağıdı, 
2 - Hüviyet cüzdanı veya tasdikli sureti, 
4 - Mektep şehadetnamesi veya tasdikli sureti, 
S - 3 Vesika Fotoğrafı, 
İmtihan 23-11.935 cumartesi günü saat birde Ankarada 

SÜMER BANK UMUMİ MÜDÜRLÜÖÜNDE, İstanbutda 
SÜMER BANK ŞUBESİNDE yapılacaktır 

İmtihanda aranılacak bilgiler şunlardır: 
Hesap 
Muhasebe; 
Ticaret Hukuku; . 
İktısad; • 
İktrsadi coğrafya; 1 
y~hancı dil (3117) 1~791 

8 kalem yazlık ve krşhk 
efrat elbisesi 

Tahmin edilen bedeli (4357) 
lira (70) kuruş olan yukarda 
mikdan ve cinsi yazılı malzeme 
Askeri Fabrikalar Umum Mtl
dürlüğü satın alma komisyonun
ca 7. 2 teşrin 1935 tarihinde per
şembe günü saat 14 de açık ek
siltme ile ihale edilecektir. Şart. 
name parasız olarak komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (326) lira (83) ku.. 
ruş ve 2490 numaralı kanunun 2. 
ve 3. maddelerindeki vesaikle 
mezkftr gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (3119) 1~802 

ZAYi 
927 senesinde Ankara beledi. 

yesinden almış olduğum 306/165 
No. şoför ehliyetnamemi kaybet
tim. Yenisini alacağımdan eski
sinin hükmü yoktur. 

Şoför Adanalı Ali oğlu 
Ahmet 

Ankara ikinci sulh hu
kuk hakimliğinden: 

Ankarada tsmetpaşa mahal
lesinde Poyracı sokak 20 No. lu 
evde kiracı Memed'e: 

Dudu tarafından aleyhinize 
açılan tahliye davasının ilanen 
gıyap kararı tebliği suretile gı. 
yabınızda yapılan muhakemesi 
sonunda: İsmetpaşa mahallesin
de Poyracı sokak 20. N o.lu evin 
işgal edilen odasının tahliyesine 
17.10.1935 gününde karar veril
miş olduğundan tebliği günün
den itibaren sekiz gün içinde 
temyiz etmediğiniz takdirde hük. 
mün katilcşeceği iaanen bitniri- · 

lir. t-4flOil 

Dr. Cevad Arif 
Atasagun 

~ Anaafrtalar caddesi Zenit 
;. saat mağazası Ustünde No. ~~ 
~ 70 sah gilnleri . Yoksu7l~ra ~ 
I~ parasız ~~ 
g•ı uııımill ııııııııırııımııııuımııııwmımıııııııııııııDıııımııınıwıuı; 
~ ~ 
~ Dr. TURGUT ~ 
E Cebeci Hastanfcıf Operatörü 1 
~ ~ 
~ Hastalarını Adlive Sarayı ~ 
3 kı.rşrsmda Hayati apartmanın == ~ ~ da her gün 15 den 19 za k:ul:ır ~ 
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Devlet Demıryolları ve L manları Umum 
Müdürlüğii ilanları 

Muhammen bedeli 14273 lira olan kazma, kürek, yaba manivela 
demiri ve manivela 22.11.935 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf 
usulü ile Ankara İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1070,50 liralrk muvakıket teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, keza kanunun 4 üncü madde
si mucibince işe girmeğe kanuni manıleri bulunmadrğma dair be. 
yanname ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar ltomisyon re
isliğine vermeleri lazımdır. 

Buna ait şartnameler parasız ,olarak Ankarada malzeme dairesin.. 
den ve Haydarpaşada tesellüm ve sevk müdürlüğünden alınabilir. 

(3110) 1~793 
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§ ~ 
§ lVliHi IVlüdataa Vekaleti Satnı Aıma § 

i 1 
3 Komisyonu ilanları ~ 
~ ~ 

Bir daktilo laznn 
İnşaat şubesinde daktilosu lS.zımgelen işleri yapmak için sekiz 

aylığına imtihanla bir daktilo alınacaktır. Sekiz aylığın tutan 
( 500) liradır. 

Keşif ve şartlarını görmek ve anJamak için komisyonumuza mü
racaat olunacaktır. 

İmtihan 24.X.935 perşembe günü saat 11 de yapılacaktır. İmti.. 
hana girebilmek için ilk teminat 37,5 liradır. İmtihana girebilmek 
istiyenler ilk teminatlarile birlikte gün ve vaktmda M. M. V. sa-
tın alma komisyonuna gelsinler. (3067) 1~745 

BİLİT BİLİT 
1 - Beher metresine biçilen 

ederi 650 kuruş olan Z6SO metre 
kurşuni kaputluk kumaş kapalı 
zarfla alınacaktır. 

2 - Şartnamesini parasız al. 
mak ve örneğini görmek istiyen
lerin her gün öğleden sonra ko
misyona gelmeleri ve eksiltmesi
ne gireceklerin kanuni 1291 lira 
88 kuruşl1:1k ilk i~ançları ile 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 
maddelednde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını 2 2. 
teşrin 1935 cumartesi günü saat 
ı 1 den en az bir saat evel M.M. 
V.Sa.Al.Ko. na vermeleri (2976) 

1-46l7 

1 - Yerli fabrikalar mamu.. 
]atından ve bir tanesine biçilen 
eder 280 kuruş olan yedi bin ili 
on bin tane kilim kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 1 ikinci teşrin 
1935 cuma günü saat ıs dedir. 

3 - Şartnamesi 140 kuruşa 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan almrr. 

4 - Eksiltmeye girecekler 
2100 liralrk ilk inanç parası mek
tup veya makbuzlariyle birlikte 
kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rindeki belgelerle birlikte tek
lif mektuplarmr ihale saatinden 
bir saat evet M. M. V. satın alru 
T<o. na vermeleri. (Z978) 1-461İ 
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arsıulusal arttırma günü olan 31 Birincitcşrindc Ban
ka Şube ve Sandıklarında bir biriktinne hesabı açnrarak 
en aşağı 10 lira yatıranlar arasında 100 kişiye aşağıda ya
zılı ikramiyeleri verecektir: 

Birinciye 100 Lira 
İkinciye 80 " 
Üçüncüye 60 ,, 
Dördüncüye 40 " 
Beşinciye 20 ,, 
AJtmcıdan ellinciye kadar ıo ,, 
Elli birinciden yüzüncüye kad~· 5 · " 
Kura Biriııcikinunun 7 sinde Ankarada Merkez bina

sında çekilecektir. Koraya girebilmek için para yatıran
ların paralarını 7 birindkanuna kadar çekmemeleri la-
zımdır. ' 1--4684 

. İkbsat vekfiletinden: 
lktıaat VekiUetile Ziraat Vekaleti binası kaloriferi için 350 ton 

7erli sömikok ve kok kömürü 10. 10 - 1935 tarihinden itibaren 20 
gün müddetle kapalı zarfla indirmeye konmuştur. Taliplerin 31 ilk 
teşrin 935 perşembe günü saat 10 da İktısat vek.iletinde möte§ek· 
kil satın alma komisyonuna ve şartnameleri görmek istiyenlerin 
Levazım müdürlüğüne müracaatları. (2954) 1-4579 

Ankara Hukuk Fakültesinden: 
Ankara Hukuk Fakültesi okuyucuları çamaşırlarının yıkanması 

eksiltmeye konmuştur. Tahmini tutarı 2210 liradır. Muvakkat te· 
minat 165 lira 75 kuruştur. İsteklilerin 2-11-935 cumartesi günü 
uat 12 de eksiltmeye gelmeleri. (3063) 1-4730 

Ankara nüınune hastahanesi 

Baştahihliğlııden: 
Haataııenin 1935 mali yılı eonuna kadar ihtiyacı olan 1700 kilo 

francala ve 35 bin kilo birinr.i ekmek puarlıkla alınacaktır. Tab· 
min edilen bedeli 4297 liradır. Teminatı muvakbte miktarı 322 
Ura 30 kunı§tur. · 

Taliplerin prtnameyi görmek üzer~ Ankara Nümune hastaneıi 
Bat Tabibliğine mürac:at etmeleri. . 

Ebiltme 4 teşrinisani 935 pazartesi günü saat 15 de Ankara 
Hümune hastanesinde yapılacaktır. (3062) 1-4717 

Ziraat Vekileti 
Sabn alma komisyon nundan 

Muhammen bedeli (3.400) lira olan 10 ton arsenikli kmyun ta.. 
zu (Ancniate de plombe) 20. İkinci tepin. 1935 çarpmba günü 
ıact IS te kapalı urf usuliyle Vekilet binasmda ekıiltmeye konu
lacaktır. Şartnameler Ankarada ııatın alma komisyonunca. ve. lıstan
bulda Zfraat Müdürlüğünce parasız olarak verilir. lsteklilerın tek. 
lifleıile (255) liralık teminat mektuplarmı prtnamede yazdı bel. 
geleri yukarda yazılı eksiltme aaatından bir saat önceye kadar ko-
misyona vermeleri lazımdır. (2843) 1--4466 

Karacabey Harasında Müteşekl{il 

l A:!~~iap~~~i~~l~:~~~:ok kömil<Ü eksHtm•y< 
konulmuftur. Tahmin bedeli 870 liradır. İstekli olanların J J 1.935 
cuma günü saat 11 de Sıhhat Direktörliiğüne gel~leri. 

(3007) 1-4648 

Ankaı·a ilhaylığından: 
Hususi idare ile umumi' meclis ve daimi encümen salonları içm 

alınacak 25000 kiJo meşe odunu açık eksiltmeyr konulmuştur. Talı. 
min edilen bedeli 437 lira 50 kuru tur. 

İhale 4-11-935 pazartesi günii saat 15 de daimi tncumendc 
yapılacaktır. 

Eksiltmeye girmek istiyenler 32 lira 82 kuruşluk teminat mak
buz veya mektuplariyle daimi encümene gelmeleri teraiti öğren • 
mek istiyenlerin hususi muhasebeye müracaatları ilan olunur. 

(3034) ı - 4688 

Ankara urayı otöl)ÜS 
işleri Direktörlüğünden : 

1 - Açık eksiltmeye konulan şe} 34/720 eb'adındaki OtQbiıs 
lastikleri için 150 adet zencirdir. 

2 - Tahmin bedeli: 3000 liradır. 
3 - İlk te'i1nat mikdarı 225 liradır. 
4 - İhalesi 25 ilk teşrin 1935 cuma giınıi saat 14 de otobıı~ direk-

törlüğünde yapılacaktır. 
S - İsteklilerin şartname ve mukavelename&inı görmek için hu 

gün Otobüs Djrektörlüğü Levazım Şefliğine müracaatları 
(2965) 1-4597 

Ankara Hukuk Fakültesin den: 
Tahoün Tutarı Eğretı tut ak 

En a2 En ~ok fiyat L1. Ku. Lira kuruş 
Crnsı kilo kilo kuru' 
Ekmek 20000 25000 9 2250 Hı8 75 
Et 10000 15000 30 •soo 33; 50 
Çay 20 zs 300 75 5 63 
K. şeker 1500 1750 44 770 57 75 
T~ tek~r 1500 1750 40 lOO 52 50 
Pirinç 3000 3500 20 700 52 50 
K. fasulya 1000 1250 25 312 50 23 44 
Un 2000 2500 10 250 1 18 75 
Nohut ıoo 125 10 12 50 64 
Soğan 1500 2000 .5 100 '} 50 
Salça 100 125 39 37 5() 2 81 
Patatea 2500 3000 5 150 lJ 25 
Nişasta ?5 100 25 25 1 88 
Makarna 250 300 25 75 5 63 
Şehriye 100 125 25 31 ı.ı; 2 34 
Yumurta 20000 30000 1.50 450 33 75 
Yoğurt 1500 2000 25 500 37 50 
Süt 800 1000 20 200 15 
T. Bamya 200 300 15 45 3 38 
T. fasulya 1800 2000 20 400 30 
Kabak 1000 2000 10 200 ıs 
Bakla 400 500 8 40 3 
Maydanoz 1000 1500 2 30 2 25 
Limon 5000 7500 2,5( 187 50 14 06 
Ispanak ısoo 2000 5 ıoo 7 50 
Sarımsak 20 30 30 9 68 
Domates 750 1000 10 JOO ' · 50 
D. biber 300 400 20 8() 6 
Patlıcan 1300 1500 15 225 16 .sa 
Buğday 75 100 10 10 75 
Tereyağı l 75 200 JSO JOO 22 50 
İrmik 75 100 20 20 ı 50 
Yaprak 100 125 15 18: 75 1 41 
Mercimek 75 100 25 25 ı 88 
Prasa '150 1000 8 BO 6 
Lahm 250 300 10 3() 2 25 
Semizotu aoo 250 11 37 50 2 81 
tyi su Teneke 3000 500-0 10 soo 37 50 

Hukuk Fakültesi leyli okuyuculan için Mayıa 936 nilıayetine 
kadar alınacak olan yukarda yazıl~ c~;a.~ açık eksi1tmeye konum~-
tur. İsteklilerin 2-11.935 cumarte&ı gunu saat 12 de gelmeleri. 

(3064) 1--4731 

Ankara tlbaylığından: 
lmar müdürlüğünce şuyulandınlmı~ olan hususi ıdareyc.: ait es

ki yangın yerinde 82,96 metre murabbaı arsa şuvuun izalt>Si için 
açık artırmaya konulmuştur. 

İhale 4.Jl-935 pazartesi günU saa! 15 de yapılacaktır. 
Artrnnaya girmek istiyenler 12 hr~ ~~ kuruşluk muvalckat te· 

minat makbuz veya mektubile ihale gunu saat 15 de daimi encü
mene gelmeleri lazımdır. 

Şartnameyi görmek istiyenlerin husus! muhasebe .miıdürlüğüne 
müracaatları ilan olunur. (3108) l-4776 

Merinos Y etişW:~~ ~~1~.iği İnhisarlar umum Müdürlü~nden: 
MudurJugunden• ı - Tekirdağı şarap fabrikasında. 45000 l~ra bcdelı keşifli kav 

Merinos yetiştirme çiftliği ve Elit sürü hayvanları içi? (9690) 
lıilo mısır, (6839) kilo tuz, (319669) kilo yulaf, (93609) kilo arpa, 
(83917) kilo Susam, küspesi, (6731) kilo bakla kırıntısı, (35743~ 
kilo kepek kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur •. ~u yolda~ 
prtnamesi çiftlik Müdürlüğünde bedelsiz olarak ven:lır. Iste~lı
lerin (1630) lira muvakkat teminatlarile birlikte ek~Jlt:me . gu.~~ 
olan 4 teşrinisani 93S pazartesi günü saat 15 de Mermo& çıftlıgı 
Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (6493) 1-4753 

Sar~şla arkasında TOP. A 
aı-tırma Eksiltme Komisyonu 

RiyasetinClen: 
1 - Alay ihtiyacı için (90000) kilo un kıtpab .arf u 

Akasaya konmuştur. 
2 - 26/1. Teş./935 cumartesi günü saat ıı. de Sankış!a a~;asın

dakl alay ordugahında artırma eksiltme komısyonunda ıbalecı ya-
pılacattır. 

3 - Teminatı muvakkate 742 lira 50 kuruştur. K · ·· ··-ı den sonra o 4 - Şartnameyi görmek istiyenlerın her gun og e • 
misyonumu~a müracaatları ilan olunur. (2938) 1-4566 

ve tefenuatı inşaatı kapalı zarf ":sulı~le eksıltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme §artnanıe ve pro1e.lerı 225 .kuruş mukabilinde ka

bata9ta levazım ve mübayaat '1-!_besı ~ezn~sınden alınacaktır. 
3 - Eksiltme U-ll.93S tarihıne musadıf pazartesi günü saat 15 

de Kabataşta Alım. Satım komisyon~nda Y.apılac.aktu. 
4 - Eksiltmeye iştirak edeceklerın tayın olunan gün ve r.aat· 

ten bir saat evel yani saat 14 de kadar % 7,5 muvakkat güvenme 
paralarile birlikte kanunuıı tarifatı ve §3rtnamedeki şeraitine ta· 
mamen. uygun ve noksamu: kapalı zarfları Komisyon Reiaine mak
buz mukabilinde ve behemehal teslim etmeleri lizımdır. 

(6602) 1-4803 

İmar Müdürlüğünden: 
Muhammen 

Sokağı Ada p;arse) bedel lira 
No. No. 

K..mden Htimlak 
ediJdii Mwlleal 

B•y Ali Rıu Hatuni~ Hamam 184 18 150 
Bay Cevdet lmam Yusuf Ak Pibek 185 5 100 

Yukarda kaydı gösterilen evlere verile~. ~del haddi layık go
rülmediğinden 25. Tesrini evel 935 cuma gunu saat on beşde ihale 
edilmek üzere bir hafta müddetle temdid edilnıiştir. (3097) 1--4788 

Liilehurgaz ~arbaylıgı""' ndan: 
~ .. 

Bedeli keşfi (9819) lira (97) kuruş olan mezbahanın açık ek. 
siltme ile insası mevkii icraya konulmu<:tur. İhale giın ve saatı 
5 Teşrinisani 935 dir. Şartname ve projevı görmek i tıycnlerin Be
lediye dairesine ınüracatları ve pey sürmek i ... tıyenlerin dipozito 
akçcJedni ihaleden bir saat evd yatırm:ı • rı ilan olunur (3111) 

1--4794 
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DAKİK, HASSAS, SAÔLAll Te BASİTi 
~- işte bUtiln dünyada tanınmış olan 

REVIJE ... tıerinin 
bqiıca evsafı bunlardır. 1 
REVUE uatlerinin yeni koleksiyonu. 
nu görmeden UM almayınız. 

Anbra"da, Rıza Tnfilr Buııı.ıu 
caddeli 8 

U 2 DEi al 

Polatlı garnizon kıtaat atın 

alma komisyonundan: 
l - Polatlı garnizonundaki kıtaatm ihtiyacı içın 3000 kilo sa

de yağ 230000 kilo arpa 330000 kilo yulaf 308000 kilo kuru ot pazar. 
hk sureule 25/ 1. Teş/935 cuma güniı ihalesi yapılacaktır. 

2 - Taliplerin teminatı muvakkatilc birlikte 25/ 1. Teş 935 gil· 
nü saat 13 cien 16 ya kadar San Kışla civarındaki kıtaat artırma 
eksiltme komisvonuna müracaatları. 

3 - Şartna~eyi görmek istiyenlerin her gun oğleden sonra 
komisyonumuza müracaatları. (3065) 1-4732 

Ankara ilhaylığından: 
Hususi ıdarc ile umumi meclis ve daimı encümen salonlaıı ıçin 

alına<".ak 20 ton kok kömürü açık eksiltmeye konuJmuştur. Tahmin 
edilen bedeli 640 liradır. 

İhale 4-11-935 pazartesi günü saat l S dl' daimi cncurnende 
yapılacaktır. 

EksiJtmeyt gırme-k istiyenlerin 48 liralık temiQat makbuz veya 
mektuplariyle daimi encümene gelmelerı şeraiÜ oğrenmek isti : 
yenlerin hususi muhııı;ebeye müracaatları ilan. olunur. 

(3035) 1 - 468? -

Satılık apartman 
Türkiye Zira~ıt Bankn~u~ıh•n~ 

Ziraat Bankasının tasarrufunda buluna~ Ankarada A
nafartalar caddesinde Mersin Palas namile 

1

maruf her da
iresi üç oda bir mutbak bir banyo ve tuvalet olmak üzere 
altı daireden ve alt katta üç mağazadan ibaret bina 15 
ikinci Teşrin 935 cuma günü saat on altıda. aşağıdaki şart 
lar dahilinde, satılacaktır. 

1 - Müzayede kapalı .zarf lsulile olacaktır. 
2 - Satış peşin ve taksitle de yapılacaktır. Ancak tak

sitle satış y;ı ~ • •hğı takdirde ilk taksit peşin olmak ve beş 
sene ve be~ .avi taksitte senevi o/c 9 ~i?.ile birlikte 
ödenmek üzere satış bedeli istifa olunacaktır. 

3 - İsteklilerin pey akçesi olasak, 3000 liralık nakit 
veya Banka mektubu ile birlikte tekliflerini havi zarfla
nnı satış zamanından eve) Ziraat Bankası Merkez Mü
dürlüğüne tevdi etmeleri ve fazla tafsilat almak veya bi
nayı gezmek için de Merkez Müdürlüğü muhasebesine 
müracaat eylemeleri ilan olunur. l-4493 

Ankara llbaybğından: 
Necati Bey caddesinde hususi idareye ait dUkkinların tamiratı 

kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
İşbu tamiratın ke§if bedeli 11819 lira 17 kuru§tur. 
Eksiltme 4 ikinci teşrin 935 pazartesi günü saat 15 de vilayet 

daimi encümeninde yapılacaktır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını ticuet odası ve11ikası ve 886 Ji. 

ra 50 kuruıluk muvakkat teminat makbuz veya mektuplarile nafıa 
müdürlüğünden alacakları fenıır ehliyet vesikaaile biı:likte ihale 
günü sa.at 15 şe kadar viliyet daimi encümeni riyasetine vermeleri 
llmndır. 

İstiyenler keşıf evrakını ve ~artnamelerini Ankara Viliyeti hu· 
susf muhasebe müdilrlüğünde görebilecekleri ilan olunur. 

(3107) 1-4175 

Gümrük muhafazr genel komu
tanlığı İstanbul sabnalına komis
yonundan: 

ı - Deniz vasıtaJarı için satm alrnacak 210 ton birinci ve 28 ton 
ikinci nevi benzinin 28..10-935 pazartesi günü saat 11 de kapalı zad. 
la eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasmlanan tutarı birinci benzinin 75600, ikinci benzinin 
9240 olmak nzere 84840 liradır. 

3 - Şartname ve enaf komisyondan 425 kuru§ mukabilinde 
alınabilir. 

4 - İstekliler % 7,S tutakları otan birinci benzin için 5670 ve 
ikinci bem:in .için de 639 liralık vezne makbuzu ve1a banka mck· 
tuplarmı teldıf mektuplan ve kanuni veaikalarile birlikte saat 10 
da ltomfsyona vermeleri. (6068) 1~1~ 

Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

Yük.ek Ziraat Emtiribüırihı bir senelik ihtiyacı olan aşağıda 
yuıb 7 kalem sabun, IOCla ve saire almacağmdan hi.za1arında gös
terilen muhammen bedeller üzerinden 24-10-935 pel'femlıe giin6 sa. 
at ıs açlk eksiltme ile ihale edileceğinden mez.kQr ihale 1aatına 
lradar muvakkat teminatı tutan 186 Hrayr enstitil ve.z.nesine yatırıp 
•1aealıJan ımkbmJa f dare ve ihale komisyonuna mttracaatlan. Pa. 
rasız şartnamesini ve nümunelerini görmek istiy,. .. lrr enstitü lda· 
re Müdürlüğünden istemeleri. (2898) 
Miktarı Kilosu Cinıi Piatt 
4000 _ 5000 l Sabun !2 lrunıt 
lOOQ - 2000 ,, Soda. İltanbul kristal 9 

150 kutu 250 Gr. Brasso 35 " 
1250 ., Pml " 25 .. 
1000 Adet İstanbul aüplirgesı 25 .. 

500 .. 120 . 130 santim 

150 .. uzunluğunda süpürge sapı 
Sifon süpürgesi sapı 
ile beraber. 

12,5 .. 

12,5 H 

1-4513 
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Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alına Komisyonu ilanları 1 
t LAN 

l - Tümen kıtaatı ıçın evelce ılan edılen unun ıhalcsindc ta. 
fiı ın " rdiğı fiat yuksek görüldüğünden yeniden 176 ton unun 
k p ı z rfla eksiltm ye konulduğu. 

2 - B h r kilosunun muhammen bedeli 12 kuruş 15 santim olup 
ihal ı:.i 29·10. 935 tarihine müsadif sah günü saat 15 de Bayramiç 
tiımen s tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin verecekleri unun erait ve ev a
fını bulunduğu yerin satın alma komisyonuna miıracaat ederek 
ögrenebilirler. 

4 - Taliplerin 2490 numaralı kanunun 2. 3 ünci.i maddeleri mu. 
cibince istenilen vesaikle teminatı muvakkatesi olan 1604 liranın 
veya bank mektubunun ihaleden bir saat evel tumen muhasebesi. 
ne verilmesi. (2834) 1-4487 

Cinsi 

Demir dökme soba 
soba borusu 

,, dirseği 
tahtası 

Miktarı 
adet 

7 
70 

16 
7 

İLAN 
Bedeli 
Lr. ku. 
126 
28 
6 40 
14 

174 40 

İlk teminatı 
Lr. ku. 

13 18 

Kırıkkalq askeri sanat mektepleri ihtiyacı olan yukarda cins ve 
miktarları yazılı dört kalem eşya bir şartnamede 25·1. inci teş . • 935 
cuma günü saat 14 :17 ye kadar açık eksiltme suretiJo satın alına. 
caktır. Taliplerin muhammen bedeli olan 174 lira 40 kuruşa muka· 
bil 13 lira 18 kuruş teminatı eveliyesini Kırıkkale askeri fabrika. 
lar muhasebeciliğine yatırarak vakti muayyeninde mektep satın 
alma komisyonuna müracaatları. (2896) 1-4515 

İLAN 
1 - İzmir mustahkem mevki kıtaatmın 219,000 kıto un ıhtıyacı 

kapalı zarf usuli ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhalesi 4 2. teş 935 pazartesi günü saat onaltıda lzmirde 

kışlada müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Unun tahmin edılen mecmu tutarı 29565 liradır. 
4 - Beher kilo un için 13 kuruş 50 santim fiat tahmin edilmıştir. 
5 - Teminatı muvakkate akçesi 2218 liradır. 
6 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebi~r. 
7 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

gCistermek mecburiyetindedirler. 
8 - Eksiltmeye iştirak edecekler kanunun 2 ve 3. uncu mad· 

delerinde ve §artnamesinde yazılı vesikaları ile teminatı muvak
kate makbuzları ve teklif mektuplarını ihale saatmdan bir saat 
evet komisyona vermiş hulunacaklardır. (3057) l--4709 

İLAN 
1 - İzmir müstahkem mevki kıtaatımn 208200 kilo un ihtiya

cı kapalı zarf usuli ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İbalni 4/2. teş/935 pazartesi günü saat onattı buçukta İz. 

mirde kı§lada müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

3 - Unun tahmin edilen fiatı 13 kuruş 50 santımdir. 
4 - Unua teminatı muvakkatesi iki bin iki yüz dokuz lira olup 

umuna 28107 lira tahmin etlilmiştir. 
6 - Şarı.anesi her gün komisyonda görülebilir. 
7 - fsteldilor ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek niecburiyetindedirler. 
8 - Eka~ye i§tirak edecekler kanunun 2 ve 3. üncü mad

delerinde ve §artnamesinde yazılı vesikaları ile teminatı muvak
kate makbuzları ve teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat 
~ve1 komisye>oa Yermiş bulunacaklardır. (3054) 1--4706 

İLAN 
1 - lzmic müstahkem mevki kıtaatının "530,000,. beş yuz otuz 

bin kilo un iMi)fatı kapalı zarf usuli ile eksiltmeye konmuştur. 
. 2 - İhaleai 4:/2. teş/935 pazartesi günü saat on beş buçukta İz· 

mırde kışlada miıstahkıem mevki satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

3 - Unua tahmin edilen mecmu tutarı 68900 liradır. 
4 - Beher kilo un için on üç kuruş fiat tahmin edilmıştir. 
5 - Temiaatı muvakkate akçesi 4695 liradır. 
6 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
1 - fstekUler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
8 - Eksi11meye i§tırak edecekler kanunun 2 ve 3. üncü mad· 

delerinde ve prtnamesinde yazılı vesikaları ile teminatı muvak
kate makbuzları ve teklif mektuplarını ihale saatrndan en az bir saat 
evet komisyona vermiı bulunacaklardır. (3055) 1--4707 

İLAN 

1 - İzmir miıstahkem mevki kıtaatının 200,000 kilo un ihtiyacı 
kapalı zarf umli ile ecsiltmeye konulmuştur. 

2 - İhaleai 4/2. tıc•/935 pazartesi günü saat on yedide İzmirde 
kışlada müst.ahkcm mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Unun tahmin edilen mecmu tutarı 27,000 liradır. 
4 - Beher kilo un için -0n üç kuruş elli santim fiat tahmin edil-

miştir. 
5 - Teminatı muvakkate akçası 2025 liradır. 
6 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
7 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
8 - Eksiltmeye ittirak edecekler kanunun 2 ve 3. iıncli mad· 

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

İLAN 

1 - Garnizon dahilindeki kıtaat ve muessesat hayvanatının 
senelik ihtiyaçlarına sarfedilmek üzere kapalı zarfla münakasaya 
konulan 636,600 kilo arpaya talip çıkmadığından pazarlığa dökül. 
müştür. 

2 - Pazarhgı 2 teşrınisani 935 cumartesi giıniı saat 11 dedir. 
3 - Arpanın mecmu tutarı 20238 lira 50 kuruş ve ilk teminatı 

2267 Jira 89 kuruştur. 
4 - Şartnamesı her gün komisyonda görülebilir. 
5 - Pazarhga ıştirak edecekler belli gün ve saatte Ankara le

vazım amirligi satın alma komisyonuna gelmeleri. (3040) 1-4705 

İLAN 

Kırıkkale asken sanat mektepleri ihtiyacı olan 70 ton lınyıt ô· 
müni açık eksıltme sur tiyle 5-11-935 salı günü saat 14 :17 ye ka. 
dar satın alınacaktır. Taliplerin muhammen bedeli olan 1052 lira
ya mukabil • 78, lira 75 kurus teminatı evvelıyelerini Kırıkkale 
asken fabrikalar muha ebcciliğine yatııarak vakti muayyeninde 
mektep satın alma komisyonuna müracaatları. (3061) 1-4715 

İLAN 
1 - Tümen kıtaatı için evelce ilan edilen ihalesi esnasında 

talibinin verdiği fiat yiıksek görülmesinden yeniden kapalı zarfla 
220 ton unun eksiltmeye konulduğu. 

2 - Beher kilosunun muhammen bedeli 12 kuruş 15 santim olup 

ULUS 

ihalesı 26.10.935 tarıbıne musadıf cumarte i gunu saat 11 de Bay· 
ramiç tümen satın alma -komisyonu binasında yapılacağı. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin verecekleri unun şerait ve evsa
fmr bulunduğu yerin satın alma komisyonuna müracaat . ederek 
öğrenebilirler. 

4 - Taliplerin 2490 numaralı kanunun 2. 3 iıncü maddeleri mu. 
cibince istenilen vesaikle teminatı muvakkatesi olan 1975 liranın 
veya bank mektubunun ihaleden bir saat evci tümen muhasebesi. 
ne tevdii ile komisyonda hazır bulunmaları (2833) 1-4488 

İLAN 
1 - Tumen kıtaatı için evelce ilan edılcn ihalesi esnasında 

talibinin verdigi fiat yüksek gôrulmesinden yeniden kapalı zarfla 
165 ton unun eksiltmeye konulduğu. 

2 - Beher kilosunun muhammen bedeli 12 kuruş 15 santim olup 
ihalesi 28-10-935 tarıhine musadif pazartesi gunu saat 15 de Bay. 
ramiç tümen satın alma komisyonu binasında yapılacağı. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin vereceklerı unun şerait ve evsa
fını bulunduğu yerin satın alma komisyonuna müracaat ederek 
öğrenebiiirler. 

4 - Talıplcrın 2490 numaralı kanunun 2. 3 iıncü maddeleri mu. 
cibince istenilen ve.saikle muvakkat teminat tutatrı olan 1504 liranın 
veya bank mektubunun ihaleden bir saat evel tümen muhasebesi. 
ne tevdii ile komisyonda haZ1r bulunmaları (2831) 1-4489 

İLAN 
Zaradaki kıtaatının 8-10-935 de kapalı olarak eksiltmeye konu

lan 250,000 kilo ununa verilen fiat pahalı olduğundan ihale kanu. 
nunun 40 ıncı maddesine tevfikan !bir ay içinde pazarlıkla intaç 
olunacağı. (3125) 1--4797 

İLAN 
Sıvas me.rkezinin 8.10.935 de ıkapalı olarak 

0

eksiltmeye konulan 
400,000 kilo ununa verilen fıat pahalı gôl'üldüğiınden ihale kanu
nunun 40 ıncı maddesi mucibince şartnamesinde tadilat olmamak 
üzere bir ay içinde pazarlıkla intaç olunacağı itan olunur. 

(3124) 1-4798 
İLAN 

Demir köy hudud alayı için kapalı zarfla ok$iltmcy~ konulan 
440 ton ekmeklik una ihale günü istekli ç~kmadıgından bir ay pa. 
zarlıga konularak ilk pazarlığı 25-l. teş - 935 cuma güniı saat 16 da 
yapılacaktır. İsteklılerin Vize satın alma komisyonuna gelmelerJ. 

(3123) 1--4799 

İLAN 
1 - Konyadaki kurumlar hayvanlarının ıhtiyacı olan 418 bin 

kilo arpanın .kapalı zarfla eksiltmc~inde istcklı Çfkmadığından pa
zarlıkla eksiltme suretile satın alınacaktır. 

- Muhammen bedeli ı•20 liradır. 
2 - Şartnamesi her gün kor satın alma komisyonunda isteklı. 

!ere okutturulur. 
3 - Eksiltme 25-J0-935 cuma günü saat 15 de olacaktır. 
4 - İlk teminatı 1254 liradır. 
5 - İsteklilerin teminat makbuz veya banka mektupları ile 

vaktinde komisyona gelmeleri. (3121) l-480l 

t LA 1' 
Bir şartnamede 

Cinsi 

Patates 
Whana 
Pırasa 

İspanak 
Kuru soğan 
Ker-eviz 

Miktarı 
kilo 

4000 
2500 
2SOO 
3080 
4000 

500 

Muhammen B. 
Lira ku 
600 
259 
312 so 
450 
400 
100 

ilk teminatı 
Lira ku 

2112 50 158 44 
Kırıkkale askeri sanat mektepleri ihtiyacı olan altı kalem Ya§ 

9Cbze açik eksiltme suretiyle 11/2. teş/935 pazartesi günü saat 
14-17 ye kadar satı nahnacaktrr Taliplerin muhammen bedeli olan 
2112 lira 50 kuruşa mukabii 158 lira 44 kuruş teminatı eveliyclerini' 
Kırıkkale askeri fabrikalar muhasebeciliğine yatırarak vakti mu. 
ayyeninde Mp. sa. Al. ko. na müracaatları, (3122) 1-4800 

I LAN 
Konyadaki kurumlar hayvanlannın ihtiyacı olan 584 ton yulaf 

satın alınacaktır. Ederi 23360 liradır. 
2 - Şartnameleri İstanbul ve Ankara Levazım amirlikleri ve 

Konyada kor satın alma komisyonlarında isteklilere her giln okut. 
turulur. 

3 - Eksiltme kapalı zarfla olacaktır. 
4 - Eksiltme 11-11.935 pazartesi saat 10 30 da Kon yada kor 

· satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
5 - İlk teminat 1752 liradır. 
6 - t~teklilerin ihal~den bil' saat evv,.line kadar teklif mek. 

tuplarını komisyona vermeleri. (3096) 1-4789 

t L A N da Tophanede satın alma komis. 
ı - Erzincan kıtaat ve miı· vonu binasında olacaktır. Eksilt. 

essesat hayvanatının ihtiyacı o· me kapalı zarf usuli iledir, Mu-
lan altı vüz otuz yedi bin dokuz vakkat teminat 1312 lira 50 kuruş. 
yüz yirmi beş kilo saman yeni. t~r. Eksiltmeye iştirak edecekler 
den kapalı eksiltmeye konutmut- tıcaret odasında kayıtlı oldukta. 
tur. rına dair vesika göstermeleri lL 

2 - Muhammen bedeli dokuz ' zmadır. Teklif mek":upları 25.18. 
bin beş yüz altmış sekiz lira sek- ! 19" cuma saat on beşe kadar sa-
sen yedi buçuk kuruştur. tın alma komisyonu reisliğine ve· 

3 - ilk teminat yedi yib on ribniş olacaktır. (2927) 1-4533 
yedi lira altmış yedi kuruştur~ 

4 - Şartnameler "Erzincanda 
tümen S<\tın alma komisvonun· 
dan bila bedel verilir. 

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

6 - Şartnamenin dördünciı 
maddesine göre istekliler 2490 
sayılı artırma ve eksiltme kanu· 
nunun 32, 33, 34 maddeleri muci 
hince teklif mektuplarını tanzim 
ve ihale saatından bir saat evet 
komisyona vermiş bulunacaklar. 
dı~ (2915) 4530 

1 LAN 

t LAN 
1 - Karaköse mel"kez kıtaa· 

tının senelik ihtiyaçları olan 220 
bin kilo un kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konmuştur. Tahmin 
bedeli 30800 liradır. İlk teminatı 
2310 liradır. İhalesi 25.10.935 ta. 
rihine müsadif cuma günü saat 
ondadır. 

2 - Kagızman merkez kıtaa. 
tının senelik ihtiyaçları olan 
206000 kilo unu kapalı zarf u· 
suliyle eksiltmeye konulmuştur. 
Tahmin bedeli 28840 liradır. tık 
teminatı 2163 liradır. İhalesi 25. 
10.935 tarihine müsadif cuma gü· 
nü saat 1 ı dir. 

3 - İhaleleri Karaköse sıiva. 
ri tümen binasında satın alma ko. 
misvonn.,,:ı • ..,, ı ..... ıı~tır fııtek-

1 Ankara Belediya Reisliği İlanları 
İl.AN 

1 - Yenişchirde 1068 inci a
dada eski mimarlar yeni okula 
sokağında eski 26 yeni 8 kapı 
numaralı 638 m2 arsa ü erine ya· 
pılan bir katlı kargır ev kapalı 
zarf usuliyle satılı a çıkarılmış. 
tır. 

2 - Bedeli nakden ve pc i
n n verilme-k şartile ( 5906,88) li
radır. 

3 - Muv kk t temınat (444) 
liradır. 

4 - Şartnamesinı gormek ıs· 
tiyenler hergun muhasebeye ge. 
le bilirler. 

5 - İhale 4.11.1935 pazar
tesi günü saat on be tc artırma 
ve eksiltme komisyonunda yapı
lacaktır. İstekli olanlar tarafın· 
dan artırma ve eksiltme kanu. 
nunda yazılı tari fat dairesınde 
teklif mektuplarını teminatlari
le birlikte ihale saatinden bir sa
at evetine kadar komisyon reis· 
liğine verilmiş olmalıdır. 

(2966) 1--4587 

İLAN 
1 - Yenişehirde müdafaa cad. 

desinde ve emniyet abidesi kar
şısında etrafı dıvarla çevrilmi§ 
(1111,11) mt arsa üzerine yapı
lan su, elektrik ve havagazı te· 
sisatı mevcud i.ıç katlı ev kapalı 
zarf usutiyle satılığa çıkarılmış.. 
tır 

2 - Bedelı nakden ve peşi
nen verilmek şartile (24180) li
radır. 

3 - Muvakkat temınat (1813, 
50) liradır. 

4 - Şartnamesini ve evi gör· 
mek istiyenler hergün muhasebe. 
ve gelebilirler. 

5 - İhale l.ll.1935 cuma gü
nü saat on beşte artırma ve ek
siltme komisyonunda yapılaca· 
ğından artırma ve eksiltme ka. 
nununda yazılı tarifat dairesin
de teklif mektuplarını teminat
lariyle birlikte ihale saatinden 
bir saat eveline kadar komisyon 
reisliğine verilmiş olmalrdır. 

(2967) 1--4588 

İLAN 
1 - Temizlik işleri, bahçe

ler ve sıhhiye hayvanlarının bir 
senelik iaşeleri için lUzum olan 
(75 bin) kilo arpa ve (75) bin ki
lo saman kapalı zarf usuliyte ek. 
siltmeye konulmuştur. 

2 - Nümune ve JartnalDCBİ· 

lilerin belli gün ve saatten bir 
saat.evet teklif mektuplarını ko
misyonumuza vermeleri (2932) 

1-4537 

t LAN 

Erzincan kıtaat ve müesse· 
sat hayvanat ihtiyacı için bir 
milyon otuz sekiz bin altı yilz ki. 
lo arpa pazarlıkla ihale edilecek.. 
tir. 

2 - Muhammen bedeli 64912 
lira 50 kuruştur 

3 - İlk teminatı 4868 lira 50 
kuruştur. 

4 - Şartnamesini görmek is
tiyenler Erzincanda tümen satın 
alma komisyonunda herglin gö
rebilirler. 

5 - İhalesi 25 1. teş. 935 gü. 
nü saat on beşte Erzincanda tU.. 
men satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. (2917) l--4533 

t LAN 

1 - Erzincan kıtaat ve mü
esscsat eratının ihtiyacı olan 20 
bin 250 kilo sade yağı yeniden 
kapalı eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 12656 
lira 25 kuruştur. 

3 - İlk teminatı 949 lira 22 
kuruştur. 

4 - Sartnameler Erzincanda 
tümen satın alma komisyonun. 
dan bila bedel verilir. 

5 - İhalesi 24.10.935 günü sa. 
at on birde tümen satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

6 - Şartnamenin dördüncü 
maddesine göre istekliler 2490 
sayılı artırma ve eksiltme kanu· 
numm 32, 33, 34. inci maddP.leri. 
ne göre teklif mektuplarını tan. 
zim ve ihale saatmdan bir saat 
evet komisyona vermiş buluna-
<';ıklarö ır (2C)16) 1--4531 

ni gonnek istıyenler hcrgun te
mı iMi: iıtcri dlrcktorlügune e· 
lebilırler. 

3 - İhale 4.11.1935 pazartesı 
gunu saat ond beledıye bına
sında levazım dırcktôrlugu oda· 
sında yapılacaktır. 

4 - İsteklı olanlar artırma 
ve eksiltme knnununda ycuıh t 
rıfat dairesinde teklif mektupla 
rını teminatı rile birlıkte ihale 
:ıatınden tam bir saat evelıne 

kadar komisyona vermış olm h
dırlar. 

5 - Muhanunen bedeli (6750) 
ve muvakkat teminatı (506,25) 
lıradır. (3098) 1-4759 

İLAN 
1 - Temizlik mustahdemini 

içın (272) takım elbise (kasket 
dahil) açık eksiltmeye çıkarıl
mıştır. 

2 - Elbiselerın mubanuneo 
bedeli (2448) muvakkat temina· 
tı (183,60) liradır. 

3 - Eksiltme 4.11.1935 pazar· 
te11i günü saat ıs de levazım di· 
rektörlüğü odasında müteşekkil 
komisyon huzurunda yapılacak
trr. 

4 - Teminatın ihale saatın
den evel belediye veznesine tes
limi ıle mukabilini alacak mak
buzla eksiltmeye girecektir. 

5 - Şartname ve numunesini 
gor-nek istiyenlcr hergun temiz
lik işleri direktorlügüne gelmeli· 
dirler. (_,J99) 1......4760 

İLAN 
l - Yenişehirde eski 21 ın· 

ci adada Ononuluk sokağında 7 
kapı numaralı 570 M1 arsa ize· 
rine yapılan kargir ev kapalı 
zarf usuliyle satılığa çıkarılmış. 
tır. 

2 - Bedeli nakden ve peşi· 
nen verilmek prtiylc (5740) li
radır. 

3 - Muvakkat teminat (431) 
liradır. 

4 - Şartnamesini görmek ia. 
tiyenler her gün muhasebeye go 
leıbilirler. 

S - İhale 7. 11. 935 pel'§Cm· 
be günü saat on be§te artırma 
ve eksiltme komisyonunda yapı
lacağından artırma ve eksiltme 
kanununda yazılı tarifat daire • 
sinde teklif mektupları teminat· 
lariyle birlikte ihale saatından 
bir saat evetine kadar komisyon 
reisliğine verilmiş olmalıdır. 

(3045) ı- 4699 

iLAN 
22 teşrini evet 935 den itiba· 

ren birinci ekmeğe on iki buçuk 
kurus fiat konulmuştur. (3137) 

1-4807 
ımımmlDllllmlli•ı• r 11111 

Mobilyalı ev 
Veya iki oda 
aranıyor 

Çocuksuz bir alman aylcai 
karı, koca. iyi dötcnmiı mo. 
bilyalı bir ev veya iki, oda, 
iki ay için kiralık aranıyor. 

Ankara: Posta kutusu lO 
numaraya bildirilmesi. 
.... •• • •• 1 

Dr. CEMS'ia 

Nasır ilacı 

En eski nasırlan bile pek 
kısa bir zamanda tamamen ve 
kökünden çıkarır. 

Umumt deposu: İngiliz Kan· 
zuk eczanesi, her eczanede bu· 
lunur, ciddi ve müessir biı na• 
sn il~,.,.:ı,, 

Bursa garnizonu için 50,000 
kilo koyun eti satın alınacaktır. 
Tahmin edilen bedeli 17500 lira. 
dır. Şartnamesi satın alma ko
misyonundadır. Eksiltme 25.10. 
935 cuma günü saat 16 da Bursa· 

lmtıyaı sahibi ve Baş.mu 
harrlri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri MUdUrU Naauhl 

r SİNEMALAR 
1 

BAYDAR 1 

Çankm caddtsi civarında 1 
1 Uluı Basınıtvind• basılmış· ! 
lur. J 
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