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SAYIFA 2 

Ulus,bayramınıkut arken 
komployu da tel'in ediyor. 

Cumuriyet bayramı, yurddc:q
ların, Cumur BQJkantmıza yapıl · 
mak istenen komploya ha'l' duy
dukları nefret ve kin JuygulaTım 
tekrar izhar etmeye yol açmqhr. 
Vatandaşlann bu hislerini ve Ata
türk' e sevgi ve bağlJılılarınc bil -
diren yeni telgraflan ne,reJiyo -
ruz: 

A.ntepte: 
Anteb, 31 (A.A) - Cumuriyet bay. 

ramımızm sonu coşkun bir miting gek. 

Jini aldr. Sürekli yatmurJar altmda bÜ

tün meydanları, yolları doJduran halk 
Parti ve Halkevi binasmın hu yanını 
kapladı. Yumruklarını göstererek küs.. 

tah hainleri iğrenme ve ilenç lerle la • 
netlediler. Öfke Ye hınç içinde tepinen 
halkmuzm cotkun duygularını yüce ka 
tınıza saygı ve ııevgikr içinde suna -

ru. 
Balkevi b&Jk.anı v~kili A. Goğüs, C. 

H.P. ilyönkırrul B~. Dr. Gölu~J 

Göynükte: 
Göynük, 31 (A.A) - Bütün ilçe • 

ıni.z halkı cumuriyetin 12 inci yıldö -

nUımlinü kalblerinin bütün derinlikle • 
diyle kutlarlarken, ulusun göz bebeği 
olan büyük varbğmı%1 aöndUrmck isti. 
yen aJçakla.ra da içten. gelen nefretler 

SON DAKiKA 

yağdn:mışlardır. Halkımızın ulu önder. 
Jerin olan bağlılıklarını ve daha çok 
ramanlar bıı.şnnızda sağ olmanız temen
nileri ni saygılarla sunuyorum. 

Halkevi başkam Çınar 

* '* * 
Göynilk. 31 (A.A) - Bugün ilçe • 

mb. halkı cumurlutumuzun 12 inci yı. 
Jını ve bütün heyecanta candan kutlar 
iten yüksek varlığınıza karşı yabılmak 

iatenen suikasttan dolayı da ulu ön • 
derlerine olan bağlılıklarını gene son. 
ınu heyecan ve sevgilerle tekrarlamış. 
lar ve adaletpençeıinde olan soysuzla. 
ra da derin nefretler ve lanetler yağ
dırmışlardır. 

Bayram engin tezahüı·atla sevincı ve 
kıvanç iı;inde devam ederken ilçemiz 
hallrınm büyük: bağlılık ve aaygrla.nm 
aunuyorwn. 

Göynük C.H.P. Bş. Ş. Tııra11 

Kesldnde: 
Keskin. 31 ( A.A) - Büyük bayra

mımızın şen günlerini yaşıyan bizler 
büyük önderimizin önünde saygı ile 
eğilirken hainlerin bir kihleden yuğ -
rulmuş olan varlığınız önünde diz ~ök. 
me-lerini candan dileriz. 

ÔğreımM Ruhi, öğretZMD Hamdi 
(Sonu 6. cı sayrlada) 

İtalyan ı·esmi bildiriği 
Roma, 2 (A.A.) - Bildiriğ: Harmat 

.e Gerata bölgelerinde iatik~f hareket
leri yapılmaktadır. Tiğrenin muhtelif 

bölgelerinde gönilllü müfrezeleri teşkil 
edihni§tir. Bunlar bu bölgelerde emni· 
yeti temin edeceklerdir. Bütün cephe-

de bHhaaaa Dana.kilede bava ictilrş.afla.. 

rı yapılmıştır. 

Uçak1arrmu SomaJi cephesinde Gor

rahi bölgesinde dü mao topluluklarını 

bombardıman etmıştir. 

Habeşistamn yeni kuvvetleri 
Adisababa, 2 (A.A.) - Bu sabahtan 

beri asker kuvvetleri Gore b01gesine 
doğru ilerlemektedir. Bugün buradan 
35 bin asker geçmiştir. Bunlar iyi tec • 

biz edilmi~ bulunmaktadır. Bu askerle

rinnerede harp hattına ıokulacak1arı bi

Hnmiyor. 

Cephede son süel durıım 
Londra, 2 (A.A.) - Röyter ajansı 

bildiriyor: Tigre cephesine dolru önem. 

ll taze italyan kuvvetleri gönderilmek • 

tedir. Bundan da anlatJbyor ki, İtalyan. 

lar, taarruz hareketleri ımaınnda tim -
dilik zahir! mutavaat gösteren kabilele. 
rin kendilerini arkadan vurmalanna ma
ni olmak için dahilde ciddi tertibat almak 
azmindedirler. 

ltalyanlann •imal cephesindeki taz
yikleri durmadan artmaktadır. Bu, gU • 
neyden ilerlemekte olan general GrazL 
ani ordusuna karşı habeşlerin büyUk 

3 - Gırtlak 
4- Dil 
5 - Diş 

6-Dudak 
7-Alm 
8 - Göz 
9-Burun 

10 - Kulak 

1) Yukardaki kelimelerin ilk 
ve asıl kökleri nelerdir? 

il) Bu kelimeler nasıl t~kı.. · ı 
etmişlerdir? 

111) Bu kelimeleri tqkil etmek 
için köke ili.Te olunan ekler 
nelerdir ve eklerin herbiri · 
nin mana ve farkları bakı -
mm dan rolleri ne olmuştur? 

iV) Bu araştırma neticesinde : 
A - Türk dili kökleri ve, 
B - Türk dili ekleri, ve, 
C - Türk sözlerinin teşekkü 

lü hakkında bir kaide çı · 
karmak mümkün müdür? 

Yukarclaki iiçüncii clil anketi -
mize okurlantmzın vereceklm ce· 
vablan, gazetemiz yazı i§leri Ji -
rektörlii~üne gönclermelerini rica 
ederiz. Şimdiye kadar aldığımız. 
r-1Jrtblnrı nrasivle kovduğumuz 

Dtaaie kaıargihmdan kuvvet ayırıp gön. 

dermeJerine mani olmaktadır. 
General Graziani'nin rnotörlü kuv 

vetlerle hareket ederek daha pmdiden 
italyan somalisi Ue önemli habet mer • 

kezleri olan Ciciga ve Harrar arasında
ki yolun yarısını kaettiği söylenmekte -
dir. 

Yabancı müşahitler italyanlann asrl 

darbeyi cenup cephesinde vuracakları 

mUtalaasmdadırtar 

General Graziani'nin kuvvetleri 
de Bononun kuvvetlerinden daha az ol. 
duk1arından ileri yiirüyilşünü 11i.lr;.1tla 
terakki ettirebilecektir. Bu ordunun sol 
cenahr ise Şibe1i ve diğer şehirlere da
yanarak habeşlerin yandan çevirme ha

reketlerini akim bıraktıra!bilecektir. 

İtalyan botnbardıman uac;klarr Oga. 
dende büyiik faalivet göstermektedir. 

Bütiin cephelerde ve bilhassa Mu

saalide keşif kolları arasında durmadan 
carpışmalar olmaktadır. 

Danakil\er geceleri İtalyan ileri pos_ 
talarına karsr baskmlar yapmaktadırlar. 

Resmi tekzibe rağmen İtalyanlara 

izcilik yapan yerli kuvvetlerin Makal-
1eye girmiş olduğu şayiası Adisababada 
dolaşmaktadır. 

Bugün imparator ince bir yağmurun 
altında. batıdan yedi haftada gelen 12 

oin Gore savaşçısının geçidinde bulun
muştur. 

Bunlarlan bir çoğunun üzerinde ao
<'.ak altı kur •ın vardır. 

İmparatorun Dessieye gitmesi için 
hütün tertibat alınmıştır. İmparator bu 
ayın 10 una doğru hareket edecektir. 

lıalya ham madde alıyor 
Paris, 2 (A.A. )- İtalya. zecri ted. 

birlerin tehirinden istifade ederek l,;ı_ 

oil olduğu dere~de fazla iptidai m~d. 
deler ithaline çalısmaktadrr 

Yalnız dünkü gün Sen Gostaı -ıa-. t
t;.lyaya 12 bic vagon köıniir demi• ve 

•aire ~rmiştir. 
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DIŞ HABER E 
İngiliz uı-ay seçimle 

rinin sonuçları 
Londra, 2 (A.A.) - Gece yarısı OC)>· 

redilcn ingiliz uray seçimleri omıçları 

sunlardır: 

Muhafazakarlar 50 kazanmışlar 18 
kaybetmişlerdir. 

Liberaller 10 kazanmışlar 12 kaybet
mişlerdir. 

İşçiler 36 ka:zanmıtlar, 6<> kaybetmiş

lerdir. 

Nötürler 20 kazanmışlar 6 kaybet
mişlerdir. 

İngiliz kabinesinde 
değişiklik mi? 

Londra. 2 (A.A.) - Nev Kroniklc 

gazetesinin yazdığına göre seçjmden 

sonra değiştirilecek olan kabine bugiin

kU kabineden daha ziyade muhafazakar 
olacaktır. Bu gazete, yalanlamal.,-a rağ

~n. B. Edenin uluslar sosyetesi işleri 

bakanlığından çekileceğini yazmakta 

devam etmektedir. 

Biraz mutedil olan lord Ha1ifaks, 

bu gazetenin dediğine göre. sü bakanh

imdan ve Bolton - Eyres - Mensel i~ 
11yasal hayattan çekilecektir. 

Deniz bakanlığına büyük donanma 
taraftarlarından birisi getirilecektir. 

Nihayet Nevs Kronikle, Seaham SCC(

menlerinin, B. Mak Donalde rey ver

miyecek !eri kanaat.ini de gös.tcrme.kte. 
dir. 

Deniz konuşmaları 
etrafında 

Londra, 2 ( A.A) - Deniz işle.ri hak 

kında görüş.mek üzere buraya gelmiş 

olan fransız mütehassısları bu~ün Pa -

· rise gitmi~1erdir. İngilh: "e fransız ko. 

nuşmaları hakkında hiç bir resmi bil -

diriğ verilmemiş ise de fransız müte • 

bassısla.rının deniz konferansrnın açıla 

cağı 2 ilkkanundan ~vel Londraya tek

rar gelecekleri ı>öylenmektedir. 

Bazı fransız gazetelerinin ingiliz ve 

franeız gorüş.meleri arasında ayrılık 

olduğu hakkındaki iddiaları r'ebllliğ o -

!arak yalanlanmaktadır. 

Bir bulgar generali 
tevkif ·edildi 

Sofya. 2 ( A.Af!.) - Geçen hafta 

tekaüt edilen topçu general Semo! bu. 

gUn öğleden sonra tevkif edilmiştir. 
Generalin son komplo ile ilgili olduğu 

bildirilmektedir. 

Cumuriyetçi başkan 

tevkif edildi 
Atina, 2 (A.A) - Cumuriyetçi par_ 

ti başkanı Papanastasiu Mikonos ada_ 

sına slirgün edilmiş ve bugün sürgüq 
edildiği yere götürülmtistür. 

Doğu Afrikasına gönde -
rilen i tal yan kuvvetleri 

Napoli, ı ( A.A.) - İkinci kanun ve 
7 şubat fırkalarına mensub 10.000 siyah 
gömlekli, pazar günü Satumia, Colom. 
bo ve Piemonte vapurları ile doğu AL 
ı ikasına doğru yola çıkacaklardır. 

Selvio vapuru bu gece 15 subay ve 
5-« siyah gömlekJi alarak yola ~kmrş
UT. Anentino vapuru, 68 subay ve 600 
siyah gömlekli ile dün Musavvaya hare
ket etmiştir. 

l'ağmıırlar dinm.edı 
Adisababa, 2 (A.A.) - Yağmur mev_ 

simi epey zamandır geçmiş olmasına 

rağmen bugün gene şiddetli yağmurlar 
başlamı§tır. Yeı:liler hatta en ihtiyarla
rı bile şim<liye kadar böyle bir şey gör
mediklerini söylemekte ve bunda ita!. 
ıan ileri h&re-ikrini durdurmak için al. 
1ahın bir v;:ırrlım•nı görmektedirler. 

Cenevre konu~u aları 
( Bdıp 1. c j sayıl ada) 

Son dakikada ögr-enildiğine göre. 
dünkü BB. Liıval-Hor konuşmaları, 

ingili? dıc: isleri bakanlığı habeş işleri
daircsi ~fi B. Pcttrson ile fransız dıs 
işleri ba:kanlığı Afrika işleri dayresi 
şefi B. Sen Kenten arasında kararlas
unlan tekliflerin bir neticeye varamı. 
yacağı keyhyetini ku\'vetkndirmiştir. 

İngiliz h~ti, bu tekliflerin, 
Ha~~istanın ulU&lar sosyetesi üyesi ol
ması keyfiyetini göz. önüne almamakta 
oldutunu, bu ~bdıtcn dolayı daha ön
c-e ba~ş imparatornnun kabulüne ma.ı
har olmasr lazım geldiğini. halbuki lm
nun ise muhtemel bulunmadığını Pa-
risc bildirmiştir. 

Bununla beraber, Londra bu teklif. 
leri bir kill halinde reddetmiş değildir. 

Fakat bu teklifluden geri kalan kısım 

ise bu sefer İtalya tarafandan %or kabul 
edilect'k bir mahiyettt>dir. Gerçekten 
ingili:r. görüşüne gö«. beşler komitesi
nin yeniden ele ahnacalt ~ İtalyan ve 
habeş hükümetlcri aralarında arazi mu
badclcsi yapmaya davet edileceklerdir. 
Mesela, Ogaden'in ve kabil olduğu tak. 

dirde Eriıre ile italyan Somalisi hin
ter•andının İtalyaya bırakılmasına mu
kabU Habeşiatana denize bir mahrl!'ç ve 
bir liman verilecektir. 

B. Aloi&i'nin dün bu düşüncelere ne 
suretle cevab verdiği daha hala bilin
~mektedir. Bununla bua~r B. Lava

lin de bu.olan B. Aloisıyc söyleyip söy. 
teıTW"diği de şüpht'lidir. 

Bununla beraber. bazı çevenler, be§
lcr komitesi tekliflerinin herhangi bir 
uzlaşma ihtimali ic:in açık kapı brralt
ttğı fikrindcdfrlcr. Filhakika, beşler 

· 'komitesinin ıeJdifleri mucibince, ham-ş 
imparatorunun yanına be§ teknik müşa. 
.,.•ir verileceik v~ hunlardan birisi polis 
ve jandarma isine bakacaktır. Eğer bu 
makama bir itaJyan getirilecek olursa 
İtalya bu suretle Habe~istan üzerinde 
büyük bir kontr.o?a sahıb olmuş bulu
nacaktrr. Fakat bu dakikada bu saha
da rrıüsbet hiçbir şey elde edilmemiş. 
tir. Bütün bu fikirler. bir bal suretine 
doğru yapılan bazı araştırmalardan '· 
geJccek için ihtimaller bırakmak isten. 
mesinden başka ~eyler değildir. 

I talya - A nı..ırik.a tf!cim anla§nwsı 
Va.şingwn. 2 (A:.A.) - İtalyan bü

yUk el~İ1öİ dün drş baltanı B. Hullu zi. 

~ 

yarct etmi:ş ve B. Ru1ve1tin bitarafıJt 
hakkındaki diyt'vinin italyan - habeş 

anlaşmazlığından once görüşülmesine 

başlanmış olan Amtrika • İtaly~n tecinı 
muahedesi üzerinde nt' gıbi tesirler o
labileceğini sormuştur. 

Bu konuşma hakkında hiçbır !iCY bl· 
linmeme-ktedir. Bununla berabn B . 
Ruzveltin diyevi ile diş işleri bakan.. 

lığr tarafrndan mütekabiliyet esasına 

dayanan bir tt'cim anlaşmaın yap:1 ması 

için sarfedil~kte olan gayretlerin telif 
t'diltteği sanılmaktadır. 

Dış bakan vekili, ga1etecilrrt', A
mnika . İtalyan tecim anlaşmasının tet. 
ki lı edilmekte o1duğunu fakat bunun 
türlü zorluklarla karsılaştığmı bildir-
miştir. 

lnpiltert>nin l:t>tıİTI ılur11m11 
Cenevre. 2 (A.A} - B. Hoare'un 

bu sabah B. A!oisi ik yaptığı görü~me 
hakkında alman ha~rlere gön B. Hor 
ingifü görüşünU bfr k~n daha ~%ah e
derek hükümt>tin barıısçıJ bir anlaşmayı 
tercih etmekte olduğunu ve fa'kat Ne. 
güsün muvafakati olmadan ve uluslar 
sosyetesi dışınaa hiç bir tarzı ha1lin 
mümkün olmadığını bildirmiştir. 

B. Hor, anlaşmuhgrn bir de ita). 
yan . ingili:ı tarafı olduğunu tekrar 
reddetmi!Ş ve ingili2 • italyan gerginli. 
ğintn İtalyan matbuatının neşriyatından 

doğmuş ve aynı zamanda Libyada ital. 
yan kuvvctlerındcn dt: bahsedilmiş oJ. 

duğunu söylemiştir. 

İtalyan çevenleri §ayanı kayıd hi~ 
bir netice çıkmamakla beralbcr, göril§.
menin iyi bir havd ipndt: gt'çmiŞ ol. 
duğunu bildiriyor. 

Ro1nll t:c M'cri ~dbiTler 
Roma. 2 (A.A.) - Zecri tedbirlerin 

18 ikinci teşrinde Mcriyete gireceği 

hakkında Cenevreöen gelen b::ıbet bu· 
rada büyük b't intiba uyandırmıştır. 

Çünkü gazetelere gorE,' 1edbhl~ri:rf·tat. 
bik tarihi değil bizzat tadıik meselesi• 
dir. Diplomatik görüşmelerin h,.rhan ... 
gi bir şekilde devam edeceğine inanıl• 
rnıyor, zira Fransa ve İngiltere iç sı. 
\•asa meseleJcrile fazla meı;guldilder. 

İtalya, Fransanm dosta~ tavassutu. 
nu hakkiyle takdjr eb'M'kle beraber, 
zecri tedbirler 'hu•uıunda Fransayı 

ka~ı aa diğer memMretlere olduğu 1ra. 
d:ır enerji ile mulcanmct edecektir. 

B B. l,aya} Ye Hor Önemli bireı· 

söy)ey verdileı 
Ccntvu:, 2 (A.A.) - Zecri tedbir. 

ler konferansının aleni celsesinde ilk 
önce söz alan B. !..aval Fransanın'ulus
lar sosyetesi paktına ve Cenevrede el 
birliğiyle alınacak tedbirlere uygun ha
reket edeceğini bildirdikten sonra an
•:tşmuhğı b.anş yoluyla h::ılletmeğe ça. 
lışmanrn herk-e! için bir o 'rv olduğunu 

.•övlemiş ve <lrmiştirki: 

"- Fransıı ile lngil'ere. aralarında_ 

ki teşriki mesainin bu .,}\ııda da ken

disini göstermesi hususunda mutabık 

kaJmışlardır Bu ödev Fransaya ehem. 

miyctle terettüp dmektedir. Çünkü 

Fransa 7 temmuzda İtalya ile bir dost

luk andlaşması imzalamıştır. Ve ben 

müzakerelere esas olabilecek her türlü 

unsurların araştırılmasına yorulmak 

biıme~ bir gayretle devam edeceğım 

Şuns•nı d;:ı kay.detmeliyım ki, müz.ıke. 
. ıe1er uluslar sosyetesi dı!fında asuı k;ı

ti şcdi:ıi 'flmıyacaktır. Tekliflerın in. 
i.tlenm"'>; ve bu hu ıı..ı;ta hi r karar i htı

ması anı-ak uluslar osyetesine aıt o1a
c«ktır. S, wetenin en yüksek barış öde
.1ini ye.::n~ getirtocegine guv-eı:üm var. 
dır ... 

B. L:ıva den sonra söz alan B. Samu
el Hor hOi!i~a olarak demiştir ki: 

••- ll. 1..avalin sözlerini büyük bir 
:>empati :le ve tam bir tasvib ile dinle. 
dim. Ze\:,..İ tedbirleri derin bir teessiir
lc tat~tk edeceğiz. Maksadımız harbı 

kıba keı.>tı:mektir ... 
Sovyet deJegesi Potemkin bir Afri. 

ka ve bir Avrupa anla mazlığı ar~Hıın,la 
hiçbir faık olmadığını ve diinyayı 1ıir 

felaketten korumak li.ıiun a;e1diğini MSy. 
!emiştir. 

İspanyol delegct.i Madariaga. küçük 
antantm ve balkan antantı adma B , Ti· 
tülesko, Polonya delegesi KomaTniclıd, 
B. Lava} ve Horun sözJcrjne iştirak et. 
mişlerdi~. 

Bundan sonıa konferans, Belçika 

başbakanı Vanzeelandın anlaşmazlığın 

halli çarelerinin araştırılmasına devam 
ödevinin İngiltere ve Fransaya verilme. 
si hakkındaki teklifi ile zecri tedi:ıirl~. 
rin tatbiki içiı 18 sonteşrin tarihinin tes. 
piti b,akkmPllki teklif konferansça ka.. 
bul 0Junm1..ışu ... ı. 

Cenevre, 2 ( A.A.) - Zecri tedbi::ler 
konferar.sında İsviçre delegesi B. Mot~ 
ta. bar.lj müzakerelerini hazırlamak d 4 

Le re Fr: ns.:ı ve İngilter.eye husus1 i.ıir 

ödev verilmesini tenkit etmiştir. LavaJ, 
Hor ve Aloisi bu akşam Cenevreden 
hareket etmişle~dir. B . Eden sa11ya ka· 
dar burada lralacaJ<nr .. 
Rcılkan anllmtı, kiiçiik ıınln~m.a 

t•e zecri te<lbirler 
Cenev.r., 2 (AA.) - Zecri tedbirler 

'koıı{t:ransmda kuçiilt iti1af ve lnl:<an 
antantı adına söyliyen B Titülcsko bu 

devletlerin uluslar Sı:>$yetesi paktına aa. 
dık hulun'1uklarını, bu paktın ana pren. 
sip1erint> riayet edilmek şartil• ulusl:ır 
sosyetesi çerçevesi ;cind~ ~nu:şr lcoru

rnağa çalışanlarla beraber oldu klrı rıı ı ve 
nihayet arsıulusal vazifderiııu• t tr. lva. 

ya olan dostlukları ile tclıf <"'tit' .1~'"" 

,.:i ümidı'1i hcslt.diklerı•: t:ııldır.ını~t ir 
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Urayımız, 250 bin nüfuslu 
Ankarayı h~zırlıvor 

P .u ti}~ bina - Ekmek işi - ~o ~uk ltuvu nu.ılızerıleri ı1e mezbll

lı•ı - Sayım sonuçları karşısın <la yarına luızırlık - (JıolJiisler 

.ı·l~·'"'ril:l~~ t!Jleıilecek - Y<ıkm ili ere 01t>bii1' serd.ıderi - Riiıiin 
yollar asfalt oluyor - f;l.·onomi i'!l,•ri. 

~,;r Kurulunun dünkü toplantısında 
ı/hay ve ~arbay11mz B. Tandoğanrn 
~cbır işleri üzerinde verdigi önemli 
u.ıhattan dünkü sayımızda kısaca bah

~etmiştik. Urayın bir senelik çalışma 

. programının ana hatlarını çizen ve te. 

mas ettiği meselelerin değeri bakımın. 
daa ayrasız her yurddll§ı ilgilendiren 
bu Soylt'Vİn bazı kıSlm/arznı alıyoruz: 

Parum.ize birıa 

« - A~kadaşJar 1 kendi ideallerini 
Cumuriyet Halk Partisinin gerçekleŞ;o 
tirmekte olduğunu gören türk yüksel. 
me oemiyeti hükümete müracaat etmiş 
ve infisahını bize bildirmiştir. Bugün 
tatbikatta kendi kendini tasfiye halin.. 
de bulunan bu müessesenin bi~en al -
dığı ve timdiye kadar bedelinden 18099 
1iıraaını ödediği binayı, Kınacı hanında 

iki odaya sıkışıp kalan Cumuriyet Halk 
Partisinin Ankara merkezine vermeyi 
muvaflk bulduk. Yilksek muvafakatini. 
ıi iatih.alden emin olarak fikrimizi 
tatbikat aahatına geçirdik. En derin 
bağlarla bağlı bulunduğumu partimize 
çok uygun olan bu binanın tcmllkini 
beplmf• bterls. (Muvafık ve fU.phesis 
ıteıleri) 

c Son bet ay içinde olduğuna ve 
ileride de olacağına kaniğ olduğum ek. 
ınek spekülasyonuna ıoa verip halka 
ucuz ve adıht ekmek yedirmek için 
cezri bir tedbir olarak ,ehirde bir ek.. 
mek f abrlkuı kurmayı lüzumlu görü. 

yorum. 
Emden belcliyen·İn olan ve billha.. 

re un elanek flrketine devredilip bugün 
tuflye halinde olan ıirketten alınablle. 
tek bamur makinclerindeıt faydalan
mayı göl'. önünde bulundurmakla bera. 
ber An.karanın bet eene sonra (250) bin 
nUfuea malik olacağını ıö.z 5nüne ala. 
tak ona göre bir ekmek fabrikası yap. 
matı· n buğday •tokunun daima belc
diyenio elinde bulunmasının imme biz. 
metlerinden biri addetmenid ve bana 
bu hususta istediğim •llbiyetl verme. 
nbi rica ederim. Bunun için iki tedbir 
vardır. Birisi otobUaler için Sovyetler· 
den kredl tedar~k ettiğimiz gibi bu de. 
iirmen ve ekmek fabrlkasmr temin et. 
mektir. Bu tesisat için yerimiz de var· 
drr. Bilhusa tren güzerglhında bu mak· 
tatla istfm11k edilmiş Bomontl fabrika

'' yanmrla verimiz vardrr. 

Soğ1tk hava ve mezbaha 

Soğuk bava işi mezbaha işiyle mil
teradiftir. Bankadan mezbaha işi için 
yfü: il:>in lira istikraz ederek mezbahayr 
yaptlk. Biliyorsunuz kl Ankara !Jehre. 
ınanetinin birçok müessese ve vatandaş.. 
tara üç milyona yakın bir borcu vardı. 
Ben bu borçlan öderken İş banıkaıuntn 
yüksek heyetinize olan itimadından 

istifade ederek büyük yardımlar gör. 
düm. Eşhasa borcumuz kalmamıştrr. 

(Bravo ecsleri) İş bankasından mezba· 
ha için aldrğrmıı: borçlar bitince mez. 
baha size büyük: bir varidat temin ede. 
cektir. Bu para ile de firifon ve bil· 
hassa ileride yapılmasını düşündüğüm 
halin vt bunun için de gene bir firifon 
v.ınrn;ıP.:r itli«<iinlivoruz. 

• 
Sayım, şehirde çok muvaffakiyetle 

yapılmıştır. Bunun yegane sebebi nu. 

me-rotaj hakkındaki viki te-kliflerimi.d 

kabul etmenizdir. Şehrin nlifusu 123 bin 

küsuru bulmuştur. Bundan hepimiz ay. 
rı ayn hu duyduk. Bu noktayı gerek 

sizin namrnı.:>:a, gerek kendi namıma tek-. 

rar etmek fırsatını bulduğumdan çok 

memnun11m. Umid ediyorum kl çok kı· 
sa hir zamanda temsil ettiğiniz tehrin 
nüfusu hatrr ve hayalden geçmiyecek 
bir raddeye vasıl olacaktır. 

N umerotaj sayesinde şehirde ara
nan yeri bulmak. çok kolay t>ir iş olmuş.. 
tur 

Otol>tis isini 
Bi•a;ı: r.eç kalmtş olmakla beraber 

otuz bir gfln va ·· "i 0• h:;ı-; isini eli. 

mi.ıe aldık. Otoblisler hakkında bana 

s .. lahiyet vermiştiniz. Ka<lro ve buctce 
vaıiyetini hazırlamak üzereyim. 

Şimdiki servisler haddi kemalinde 
degildir. Bir çok noksanları vardır. 

Kaptıkaçtılar her evin önünden mlil • 

teri ahyorlardı. Bu itiyadJardan halkı
mızın bazılarını vazgeçirmek biraz 
müşkül oluyor, biz her evin önünde o. 
tobüslerimizi durduramıyoruz. Fakat 
halkın ihtiyacına en uygun şekilde ser. 
visler tanzim etmege çalışacağız. De. 
diğim gibi, otobüs servisi sizin ve bi -
zim istediğimiz şekli henüz bulmamı~. 

tır. 

Otobüs ışi için heyeti aliyeniz bana 
bir istikraz salahiyeti vermiştiniz, Bu

nu istimal etmedim. Sizden bir tedbir 
ihtiyatı olarak her sene almaktayım. tş 
bankasından • hatırlarsınız. _ 75 bin li
ra almışttk. Bunu da yirmi günlük oto· 
büs basılatiyle ödedik. Yani bu verdiği. 
niz salahiyeti 50 gün istimal etmiŞ, olu
yorum. 

Yakın illere oıobü• 
Otobüs mevzuunu auederken eğer 

tedbirlerimizde hata etmezsek bUtUn 
bu otobüs serviaini civar vilayetlere ve 
civar -kazalara da te~mil etmeği, valiniz 
sıfat ve aal&hiyetiyle aizden rica edece. 
ğim. Bu hususta aalahiyet istemekte. 
ylın. 

Elekırikle oıobüa 
Sonra bir. batıra olarak anediyorum. 

Otobüsleri elektrikle i'lctmeği dalına 
göz önünde bulundumı.aktayan. Bunun 
için de hali muhaberedeyiz. Kendi ve. 
aaltimlzle elektrik istihsali göz önünde 
tutularak, yakın bir ııamanda, otobüs 
servislerini Ankaramn günden güne i· 
!erleyen diğer vaziyetlerile mütenasip 

bir tekilde elektrikleştirmek bUBui ça.. 
lıpa mevzuumuz olduğunu auederim. 

Yollara geUnce ı 
Yollar hakkında geçen devrede de• 

marwatta bulunmll§tum. Bu sene zaman 
ve imkin nisbetlnde yollarımızı yap. 
mağa çatıştık. Birkaç aene sonra inpl· 
Jah Ankaramuıın "l>ütUn yollarını asfalt 
olarak yapmağa muvaffak olacağız. Öy. 
le tahmin ediyorum ki bUtUn vatandat
lu bir iki sene zarfHtda toz ve çamur. 
dan kurtulpl\1§ olacaklardır. 

lntallah bu auu ve kararlarınızı da 
yerine getirmek imkSnı bana sevinçle 
nasib olur. · 

Belediyenizin hiç bir yerde, biç bir 
kimseye tek santim bile borcu yoktur. 
Bütün işlerimizi kendi vesaitimizle ve 
imkin nisbetinde yapmaktayız. 

Ekonomi iıleri 
Biraz evet maruzatta bulunmuştum. 

Bu, nihayet ilim mevzuu halini almış. 
tır. Bilhas.cıa ihtikar meselelerini, gıda 
meselelerini benim yapmama imkan bu
lamamaktayun. Bu işleri tetkik için be. 
nim müşavirim olacak vaziyette ha.ıır. 
lamanrzı rica edeceğim. İktısadi işlerde 
hiç bir tedbir alamama.ktayım ve bun· 
dan da çok UzUlüyorum. 

Atatürke sevgi ve komployu 
telin 

"- Atatürke memleket ve meclisi. 
miz namına heyetinizin tazimlerini arz 
ve komplo badısesinden dolayı duydU
ğumuz nefreti heyeti aliyenizin umumi 
bir arzusu olarak bildirmekle büyük bir 
haz duyarım. .. ,, 

Çocuk Esirgeme Kuru -
munun yardnnlan 

Çocuk Esirgeme kurumu genel mer. 
kezi 12. 10. 935 tarihinden 1. 11. 935 
tarihine kadar 1121 çocuğa yardım et_ 
miş bunlardan 243 hasta çocuk ve ann,. 
genel merkezin polikıliniklerinde ba • 
kılmış ve sağıtılmış, diş bakım evinde 
216 çocuğun dişleri bakılmış ve sağıtı]. 
mışt1r. 573 çocuk ve anne genel merket 
zin banyolarında y1kamruk, süt damla • 
sından her gün 7 5 çocuğa sUt verilr-:s 
ıs günde 201 kilo 180 gram bedava sUt 
dağıtılmış, yardım için genel merkeu 
başvuran yoksul çocuk ve annelerden 
14 üne para vardımı yapılmıştır. 

ULUS SAYff/\ ' 

• 
iÇ HABERLE 

l'=T AN BUL 1 E.lEt~ONLARI : 

İspanyaya gidecek 
heyetimiz 

1stanbul, 2 - Deniz ticaret gö
rüşmeleri i~in İspanyaya gidecek 
heyet iiyelerinden bazıları dün 
Ankar.ıdan şehrimize geldiler." 
Heyetin hafta sonunda Madride 
gitmesi ihtimali vardır . 

Kar yağacak 
İstanbul, 2 - Rasathanenin 

dün bildirdiğine göre, pek yakın
da kar yağması ihtimali vardır. 

İkinci ekmek çıkanlar~,· 

lstanbul, 2 - Uray halkın 
tiyacmı göz önünde butundurara 
piyasaya ikinci nevi ekmek çıka
nlmasma karar vermiştir. 

Yeni. gelen göçmen ter 
lstanbul, 2 - Köstenceden son 

hafta içinde gelen göçmenler 2214 
den fazladır. Bunlar kendi eşyala
rından başka 600 at, 525 araba ge. 
tinnişlerdir. 

Talebelere ucuz 
tramvay bileti 

İstanbul, 2 - Tramvay sosye
tesinin yeni mukavelesine, her 
yaştaki talebenin ucuz tarifeye ta
bi tutulması. üniversite ve yüksek 
okul talebesi için de muayyen bir 
mesafe dahilinde yüz paralık bi
letler ihdası hakkında bir kayıd 
konulacaktır. 

Askerlik yapmamış yük -
sek okullular memurluk 

edebilecekler 
Yüksek okul· diplomalıların

dan orta ve yüksek askerlik ehli· 
yetnaınesi almış olanlarla hiç as
kerlik ehliyetnamesi bulunımyan
lann veya sıhht sebebleri dolayı
siyle askerlik hizmetlerini bir yd 
geriye bırakmış bulunanların bu 
yıl istedikleri zaman askere ahn
mıyacaklan hakkında bir karar 
verilmişti. Finans bakanlığı bu 
karan göz önünde tutarak bu gibi 
şartlar içinde bulunan yüksek o· 
kuJ diplomaltlarınm açık bulunan 
ücretli işyarhklara ~eya namzed 
olarak maaşlı işyarlıklara ahnma
lan hakkında :Sakanlar kuruluna 
bir teklif göndermiş ve bakanlar 
kurulu da bu teklifi onaylamıştır. 
Buna göre bu yıl bu gibi vaziyet
lerde bulunan yüksek okul diplo
malılan devlet dayrelerinde açık 
bulunan ücretli işyarhklara ve 
namzed olarak da aylıklı işyarhk
lara atanacaklardır. 

Bakalorea ve olgWlluk 
smaçlarının programı 

Bu yıl eski talimatnameye gö
re bir gruptan sınıfta kalarak li· 
seden diploma alamamış talebe
lerle olgunluk imtihanında bir 
gruptan kazanamamış talebelerin 
biray sonra smaçları yapılacağını 
ve bu smaçlar sonunda kazanan
ların bu yıl üniversiteye devam et
mek hakkını kazanacaklarını yaz· 
mıştık.. Bugün bu smaçların prog
ramını aşağıya yazıyoruz: 

Eski talimatnameye göre yapı
lacak yazılı mezuniyet smaçtan: 

25.11.35 pazartesi yabancı diller 
26. 11.35 salı: felsefe ve içtimai

yat ve edebiyat 
27.11.35 çarşamba: Fizik-kimya, 

riyaziye 
28.11.35 perşembe: tarih-coğraf

ya, tabii ilimler 
· Yeni t~limatnamPw· p-f~<" va-

Gölcük yağ gemimiz denize iııdirif,Ji 

rouhendis ve ışçilerinia cumuriyetten sonra ıtt y.aptr1cları G61cat yağ gem 
.ııı Oölcılktf! t6r~nle denize iadirilmittir. 1255 toıı bUyflklüğünde olan gt'!rı' 

kendi tipinin güzel eser/erinden biridir. 

Karadeniz'deki fırtına 
Kayıklar ve mavnalar battı, denize düşen SO kişi 

kurtarıldı - Zarar 80 bin liraya yakındrr. 
Giresun, 2 ( A.A.) - Lunan1mu;da 

bulun.ın alman va.puruna fmdtk yükle. 
nirlcen birdenbire çıkan frı tına denizi 
müthiş bir surette lc:alıartarak büyük 
dalgalar yaptı. İskele.te bulunan yüklU 
mavnalar parçalandı. Binlerce fındık içi. 
ve ceviz çuvalları denize dökülctıı M:ıv. 

nalardaki insanların kurtanlma ı çok 
tor oldu. Vapltrun yanındakı 'T'avnala. 
r111 içinde bulunan insanla-rı· v;.pur sa
panla aldı ve mavnaları yedeğııv• lJ lğ

lıyarak açıldı. Yedekteki ma1rnalardan 
ikisinin halatları koparak· buvük dal. 
g"lar arasında parçalanch. ln•~nlatmı 
kurtarmak için sahilden yüzdürülen 

kayık büyük dalgalar arasında ka~·bol

du. Bunların ve diğer batan mavnalarin 
içinde ve deni~ ıı::.ti.!nde kalmış .,, ıların 

bir kısmı halat atmak ıuretıle ve bir 
kısmı da yüzmek ıuretilc butları ya-

ralı ve bazdarı bitkin ve bir t.mesi de 

aklını kaybetmiş bir haJde çok zorhık 

ve fedcıkirltklarla kurıtanlat>ildi ve he
men tedavilerine baslanrldı. Henüı. kur

tarılmamış ınsanların çocukları, eşleri, 

anaları ağlaşıyor. Bütiln Giresun h.olkı 
deniz kıyılarını doldurmuş ve gdı:lerl 

yaşarmış olduğu halde' ı yii k bir lı~ ye· 
can ve helecan içinde kurtarma •ş•ni ta

k~b ediyor. Denizin listiınde kC"tlan ';..ı 

zavallılarrn da kurtarılacagı umuluyor. 

İlbay yanınd2 liman başkam vr güven

lik direktörü oldu~u halde ""h 1< na

rında kurtarma isinin tezelden hitiril. 

mesine gereken bütün tc<lbırlerı aldın .. 
y()r. Polis kuvveti, urcıv · :>:abıtasmın hep 

sı, itfaıye teı;\?litı 11 halk.tası bnçok 
fedakar insanlar dcnlzdeloi inaanlarm 
kurtarılması için çahtıy0t. Zuar si,aa 
ve batan mavnaların tayısı ile insan u.. 
yiatı ıbe11i değildir 

Fırtma devam ediyor 

Giresun, ı , A A ) - Dünkü fırtına.. 
dan batan mavn~ların deniz ilıtilndrlri 

kalan tdyfal..ırınt ırnrtanna ışl aaat ZO 

ye kadar sUl"Tt'Uş ;.re elli ki,l olan bu 

tayfalarm hepsı de lcurtarılmııtır. Fır_ 
tınadan on mavna bir kayrk pa.rçalau.. 

rak batmıştır Doyçe LevantUnye kum 

panyasrnın Angora vapurunun borda" 

smca gotün.Jugli i'(l mavna ile tayfala. 

rm n akıbetlerinden hcı'°ler atmamam.,. 

tır. Bu tayhiların vapura alınarak can.. 

JarmJD kurtıl.rı im Sl '"'I rur kaptanrlla 

telsizle haber verilmek üzere gece u.. 

at 19 da denı:ı: yolları. ıdaresine yıldı . 

rımla bıldirılmı•ı·ır. Batan mavnaI.rla 

beraöer rür.carların ~<.ıOO çu.al olduğu 

sanılan fındılc, flndık içı ve cevir.len 

de deni7e dokiılmiiş. bunlardan iki yüa 

kadar fındık ve ceviz çuvalları ıslalı. o. 

larak kurtarılmı$tır. Batan bu malların 

sigortaları oldugu samlıyor. Yıı.lnız 

top saaşlarm lstanbuldan yapılan ıı.l -

gortalarının .tam 111 nda yapılıp yapd 

madıgı belli d~gıldir. Zarar ve 1;iyarı 

ise hemi:ı: tesbit edilmem.işse de 70 ile 

80 bin lira arasında oldugu tnhmın c.. 

el ili yor 

Süvari ~uhayla rın117.111 nıül\.a ... 

fatları dün a~tıldi 
(Ba~ı ı. ci sayıfada) 

lusal sporda memleketin içinde ve dışrn. 

da alaka ve memnuniyetle karşılanacak 

neticeler a1acağmrzı ümid ederim.,, 

Başba 'kan birinci gelen iubaylarımt. 
za hizmet ettikleri kttalan ve nerede!l 
geldiklerini sordu ve binicilik okuluı. da. 
ki çalışmaları. atların yetiştirilmesi etrd. 
frnda tüm general Mürsel ve binkilik 
retmeni yarbay Şahin'den uzun boylu 
izahat alarak kendilerivle görfüıtU. Mii 
kafat alan sııhaylanmı:o: sıınl ırdır 

Birinci k:ıtagoriıi ı: 

placak yazılı olgunluk smaçları: 
Fen kolu: 
25.11.35 türkçe kompozısyon 
27.11.35 fizik, kimya, riyaziye 
28.11.35 tabii ilimler 
Edebyat kolu: 
25.11.35 tii.rkre kompozisyon 
26.11.35 felsefe, içtimaiyat, ede-

biyat 
28.11.35 tarih 
Bu smaclard'.l sorulacak soru

lar ayrı birer genelge ile ilgili di
rektörlüklere gönrlerilecektir. 

Birincisi: Be. okl. yzb. Abd,ı!lah, ıbn.. 

cisi: be. okl. yzb. tgm. Sadettin. 

İkinci katagori macar kıamınd!ln 

Birincisi: hr. sv. gr. tgm. Fahrı. ikin

ci i: Mh. sv. gr. astgm. Kudret, Uçür: il 
Mh. sv. gr. atı:;m. Cahit, dördüncü: "r't. 
sv. de; yzb. Ziya. besinci: be. okl. ~tg. 

Avni, aıtıncr Be. okl. dan, yzb. T • ''P 

Üçüncü katagori yerli kısmından: 
Birincisi: 54. A. atgm. Klmil, 3. ~ 

yzb. Szlahattın, 5. A atgm. Aziz, 46 ı\ 

atg:n. Süreyya, S. A. ııtgm. lMdr ?S. 
ıop. A. tgm. Cemal.. 

Yeni bir ilçe 
iç Hakanlık Balıke tr •li içınde P, ın 

dırma ilçesine tıa h M nvııs nahiyesinin 
ilce haüne konulm ına lilzum görmllı. 
tür. Bakanhk bu hu usta bir kanun pro 
jesi haztrlamıştır 

l!i:tanhul urayı hukuk ışlen 
asdirektiirl iiğü 

İstanbul unyı hukuk işleri a~u·rcır.. 
torluğünc ur .. y avukatlarından "B i~'? 

r fin tavini onaylanmrştrr 



Ulus'un Anketi 
------- ·------

Ankarada mesken meselesini nasıl 
halledebiliriz ? 

Cumuriyet lıiilıiintetinin An
aartula malıen m._,ainin laalle
'lilmaine ne lıotltıT önem oermek
.. olJafaım 6iliJOF1D. EmlMı " 
E7fam Banlıtm yeıti ...... _,.,. 
WlnnJa tetlıilılflrtlc ...,__. -
ı.la. 

AıtJ.niJ• 6Üfa ı• •nıwl.
n ~ ~ .,,,.,_ 6ir 
liaNf ........ ""'-~ A. .......... Bara'..,_ .,. nil 111 

,.. 6i7iil 6ir ,.. .,,.. ...... 
il• ......ıe ile a p6 ilsili • 

,.,.,_,, 6ir'-r .. ~ c. 
., • ., ....... ...,,..,,crlıtin, 6irpl lıro
... Je 6•H:C .. tL .. .,..,, ........... .... 
n1.ı ..... .,. AaJ..,.ı1,. •-ıa lir 
yartlunJa bulumalc dtiyorua. 
Y ollatlafıınız aaall.er pınlartla: 
Arzu eden heria 6a •allerdan 
birine .. ,._,.,.,...,,.... ..... 
6un tla yollayabilir: 

1 - Devlet .............. __. __ 
leri: 

a) Memur me.kenleri bahçeli 
evler halinde mi, büyük apub
ımnlar haHncle mi yapilmahdn? 
Fayda ve mahzurlan. 

h) Bahçeli evler mulii tercila o
~ bititik evler •• l.bçeler 
lietemini mi.~ .,.. ........ 
içiade ayn nler süte 1 l mi tc:-
.-!L dam • • , 
Clll ........... 

c) EYier ,.,_ - 11hn-•• 
-w.1F..a w 
v-..11 ...... 
melidir? F... '"t lıu. 
2- v ... ıc •• ,.,, .. r: 
a) Yapa kooperatifleri han · 

u-ı.r için faydah olabilir! ~ 
l»)Yapr~lld-

rak ıermayeıi ve yardımcı ıe.· .. 1a
ye na11I temin olmmahdwr? 

3 - ltÇi metkenleri. 

Aileli .. teİHrcle --- --ran İtçiler, menim İtÇileri, be!..i:-
itçilere ai• ifP e•lm hakkmııla
ki ~ilneeleriniz? 

* • * 
ikinci cevap : 1 

Dün eu anlıetİıılİM AM...a 
dad~ ~ ıniınar B. Vi -
fllıi Violli• J.,. oUaiınıu t:elHlhı 
lıo.)'lllllllui. B1111iin ıle aıluu hil -
Jirmiyen bir olan 11 ı .ıaa .Wlja
~ ceuabın birinci Aunnm lıo,a-
70raz. Onemli olan bu cevabın 
•eri lıalan lır•mlannı araayle 

-~: 
Sol'planıuz hakkmda diifünceleri • 

mi yuaadan önce, bir korkumu duyur
mak isterim: 

Ulusun. hakikaten önemli bir mevzua 
dokunan bu anketi. buı gazetelerin 
okuyucu sayısını artırmak için yaptığı 
teıebbüsler mahiyet ve akibetine malı • 
kim olmamaht Bgt1l •tlar n daireler
ce ciddiyetle okunması, takib edilmesi 
temin olunmalı ve hatti bunlar hep bU 

araya getirilerek broşür halinde neşro. 
hmmahdır. Bunu dedikten sonra sual • 
lerfnbfn cevabına geçmeden, bu cevab-
larda g8s&rihıdt tutulma• lcabeden 1 • 

maml tlMpinceyi de ıa.ca arzctmekte 
fayda &örilyorum: 

BIKt n YBNt ANKARA: 

Bugtinlrti Ankadyı gören, ee· 
ki Anlııarayı da bilenler, timcJiye kac1ar 
tariedilmiı emeğin ilci ana ufhaunı 
açıkça görürler: 1) Plinh Anlı:ara. 3) 
Nnsu Ankara. Birincisinin~ Ye. 
nitebirdir. İkincisinin misali esti şebrftı 
'6ğri111e IOhbn111 veya dağ bqlarm<h ...... ,.ı,....,.. 

Pllnlı .....,. 4loina tMil olarak blııJ.. 
1amıt elan hlcum bİlllılla IU iki neticeyi 
-4oprmuıtur: · 

1 - Bu uha kıymedcriniıı. tiata ri.. 
cad veren her nevi ekonomik elemanlar 
mabulan fettdnltl tamamen iılpeJriJJldf 
mahiyette artanı olmnı, 

Z - Vllcude ıetirilıait yapdann 11 -

mumiyetle ispektllltif bir akar tefecili .... ,.. .......... 
Devlet airelerillill Yeaipbire nakli 

bu ilci cereyanı ,..,idea ımı.çw""lbJ'. 
lladamki batlanlıçta beleclfye bu uha.. 
JI istimlik ederek bunlardan esas olan 
birinci neticeyi, önleyememiştir, şu hal
de timdi yapılacak savatın iki ana isti • 
kameti fU olabilir: 

1 - Yeniıebire yakın, sağlık şartla. 

n v .. manuruı uygun sahalara mnnta
sam yol ve muntazam otobüc seferlsi 
tesis etmek 

2 - Bu aahalarda ıunları temin ey. 
lemek: 

I - Mekteb, 
lI - Gerek Yenişehirle gerek mu. 

taavver mahalle ve sokaklan arasında 

temiz yol, 
m - Meydan, tenis, futbol yerleri, 
IV - Umumi bahçe ve çocuk babçe.. 

ai. sinema 
V - Su, elektrik, gaz 
VI - Posta. te]paf, telefon 
VII - PoJıs noktan, 
Vlll - Kana!iz~veya tahliye 

merkealııeri, 

IX - Sonlarda ev yapacaklHa ko
Jık ve buralarda ev yapmak içia pro. 

paaanda ve burada oturanlara yarı fiatla 
otobüs ile seyahat imkinı. 

X - Bu yerlerde birer banka şubesi 
tHisi (Bu nokta ıayet mühimdir.) Böyle 
bir ıubenin Yeniıehirde bile fimdiye b. 
dar açılmamıı olması bile b6yülr bir 
nobandır. 

Bu suretle ana tehire yani Y enifebir, 
esaa plin dahilinde inpata münhuır ka
lır ve serbest inıaat p1in ve sistem dahi. 
linde bu sahalarda yapılır. 

Halen btltiln ileri memleketlerde ıu 
milcadeleler vardır : 

1 - Ucuz ve ıılıht meıkenler telili 
2 - Ucuz amele ve müstahdemin 

evleri tesi~ 
3 - Yeni mahalleler ve kısımlarla 

cıkt Şehirlerin tttlif. 
Bu mücadelelerin ana s~beblerinden 

başhcalan plıırdn: 
1 - Uluaal ulallat kaygueu, 
2 - Hayatı ucmlatmak Jrayguau, 
3 - Killtürel ve moral seviyeyi ylk

seltmek kaypsu 
4 - Her vatandap vatanda ev sahi. 

bi yapmak kaygusu. 
5 - Memleketi gilzeJleıtirmek lray. 

gusu. 
Dnnyanın en büyiik ıehrl olan ve 8 

milyon nüfusu ihtiva eden Londramn 
Ten1iı şimal uhiline, City dı!dllderl 
kalbglhma, en mubtetem caddeU oı.t 
Osforcl Street'e mavui ~ok ırk>h 
n vardır ki siyuas, fİıl, berbacl evler 
an kovanı giW dolumu. Dirt bet IDle • 
nin bir tek odaya dotdulu yerler var • 
dır. 

Parll'te Emil Montan dedllderf bir 
mahaD'e varcfır ki UJl bavaga.a. teMr 
suya, bldmm nedir Mma, Brlibefht 
en bilyik avenÜIÜ olan lnıhar Anabahm 
hemen gerisinde ,an ydtlhmt evlerle 
tlola dar solraklar vardır ki, cemiyette 
her suretle dpriiatü olmağa m::ıhkftm 

sardalya halinde ıılaşmıı sefil mııfJa 

doludur ... fnı.. mı .. Buralara (tandis) 
derler ve todilerle mücadele bel' mem • 
lekette içti...a 9C lliyaal mücadelelerin 

en mühimlerin4en biri •Jlbr· 
Hamdelauıı memlclıletimiziD hiç bir 

kÖfelÜMle '- JOktar. hat vaktüade teo 
bir aJmmual, 1'aJila ~m birlalf &J 
evel ısüzel bir bqyazmDcfa ipret •ttili 
veçbBe uı. aatlınrr •a aerisinlekl sı. 
hada. Ankaranm en iu.d parça.Janndan 
biri olan Kale cinnMa ve Aıklröpril cL 
vannda, billlusa Kaleain cenub yaka • 
lannda böyle buin yerler çimlemnek la. 
tidadım göstermektedir. Buralan işgal 
edenler: ı) amele ve rençber tabmr, 
2) KCS,Jenlen mullaceret etmit ........ 
3) Küçtlk memur ve ~r. 
UJm matbmslnm öniiadte adi lnallbı.o 
ine11 JCghe yeWan lrir JU eBntl er -
kenden geçilirse, tek octalısnndl bmlata. 
r k sokağa yatak serTJlit olanlan rut -
)anır. 

KISACA· Dün anm en modern fC· 
birleri d n b'ri ohn k istidadına malik 
olan An a'da her smd için ucuz ve 
sıbıh~ me k n bahsini de, günün me '" 
si halinde c' <liy t e şimdiden nazara 
al...,ak 7 ..., nı p lmişt" 

ULUS 

Y ahancı gazetelerde okuduklarımız~ 
~ 

İtalyan istekleri kabül edilebilir mi? 
Bilindiği üzere, ltalya ile Habeşistan ara .. nda banfı korumu k üzere lngiltere, Fran•a ve 

ltalya aruıntla konuın::. ' _,. ya pılmaktatlır. ltalya banfl kabul el melt için bir takım i•telJerini 
ileri Rirmiiftiir. La Tribün de Naayon •azet'*-tlen alıp ataiıya lıoyılujvmuz ~., 6anlann 
Wul edilmaine imkan o!_p olmadığı ara,tınlmaktatlır. 

Diplomatik durum iyileşmiştir. Ga. 
zeteler daha u bcdbindirfor. Bununla 
beraber ve B. Laval'in uğraşmalarına 

rağmen, İngiliz donanması Akdcnizde 
toplanmış olarak kalmakta, Libye'de, 
Mısır sınırında bir iıalyan ordusu top. 
lanmış bulunmakta, İngiltere Mısıra aa. 
kr göndermekte ve ıurada burada iki 
devletin deniz ve karadaki süet çalış.. 

malarına aıd bin tane emare kaydedil. 
mektedir. Banttnla beraber, konuşma. 

lar yapılmıştır. B. Musolini ile Roma
daıkıi ingitiz bOyük elçisi uzun bir ko. 
nu.-na yaptıklarına göre. İngiltere t. 
talyan tektinerinden resmiğ olarak ha. 
berdar edilmiştir. İngiltere bunları ka.. 
bul edebilir mi? 

Durum deiifıi 
Hatırlandıiı üzere İtalya üçler kon. 

feransınm teklifierine aldırl§ etme. 
mitti. Bu toklifleriıı ıayeıi, Habeıis

tanda arsıulusal bir manda kurmaktı. 
Bu manda da İtalyanın büyük bir rolü 
olacaktı. Komşularunız, apğı yukarı 

Fransanın Akeein JıenknMmda bu. 
kmduğq durıu9<1a buluuçaklardı. F. 
ransa ise, o zaman hnc1telne verilen 
aerbeaılik\ea neler çilnlrdljau pelt iyi 
itilir. 

1taıyanıu ba tddWl'ri ~aüa. 
Bacb ~ kati llif Mr ıq 11,.k r "I 
olmakla benıber. iJi. Wr 8let a.ıa 'ı 
lııaluaa,..ı.. Adiant. ..._ w .AJr. 

.... ital,anlarca _,eediJmıitdr, yakın. 
da Môalle berine ya~m tılr He. 
ri hareketinden balısolunmaktadır. Bir. 

kas yerli .-• "" -. --. • ı...u• 
hayli nüfuzlu görünen Guksa, f talya. 
dan...,... pçmiflerd& ............... 
halet gelmekıi&in, kanUtmt)ara giri!C. 
bilir. 

ltalyan istekleri 
İtal7a asıl HabepatMla. Habcpata

nm aömtlrplıeri arumda lak fark ~ 
zetmekte, Opdeaisı ldç bir &aman ~ 
ejmedjiiai, Harsarm MaeJik uma. 
a.mda ahM8iWipei. Tipe!aia ia ile. 
melik'ia ilk kurtlaja kıralbia llıli1a el
maclJiını siy~. 

Onan icln. tw,a pnlan ilıte9aıetı.. 
&ettiJ': 

l - lla..,........ a,nbıcall ... 
TilNt ttaı, ............... albacla trtııla 
Mı JaraHık 3'KÜlll. 

Z - Harar ,. Opf• 
ttaı,a Wüne ....... 
dbi tutulacakbr. 

3 - Hapı .... ateki laam\arı 
tberfncle kurulacak ollln bir lııondomlG.. 
y411D (m&fterelr ldue) lıtgDü. hmııt 
~ ftalyaıt 1lalrtanH •YI' glltereıd 
............ llW..feadmlı ....... 
....... lalaaldır. 

~ hsiı.t: " :FnDA De elet.. 
nıdan doğruya kıaaıımalllr Jll 1 il. 
tediğini ilave etmekte ve Uluıtar SOL 
yetıeü1le ıabiii Habetistanı illl1laJ eder 
g8rtlnmektedlr. 

~.....,.... 

Ba ietelrlae lraql .-ı.ç mWabaza 
yapılabilir ~ baialas ingi-lizlerin de 
yapmaktan &eri dmmıyacaklan miila • 
bazalardır. Şüphesiz, Muur Sudaniyle 
bilhaua Tuna g8Jti Uzerindeii tehdit! 

bertaraf edflmi, elac:aktır. Şlpbeıis, 
Jtap•tan Kahire'ye pten yol artrk telt. 
dil edi11'rivecektiT. HitMfistall yn • ı. 

zerihtleki feltdlde gelince, lıa ela ar1ml
yaaktır. çtinldl ba ipe hatp lriynlım 
biı kilometre bile fada yer kaaanmı. 
yacaktır. 

Fakat Ogaden ve Harar igia bakir 
olan italyan düşüncesi, Tiıre için hak. 
Jı değildir. Filvaki Tigre daima Habe. 
şistanın idi ve Şoa yahut Gocam gı"bi, 
ha b&yilk derebey~ lrnaDığı fedrns.. 

yonunun kırallıklarmdan birili idi. 
laa kırah olan Memelik bunların b~p
sini birleştirmiştir. Fakat 1896 dan bir. 
az örıc:e Tigre lmab llaa.gaşya da bun
ların hepsim birleştirebilirdi. Memelik 
ten önr tr' l.rrr 1 rt Ti~reli idi Zaten 

imparator Hayle Seliaie'den baıJca bü
tün habcş imparatorlarının tac; giydik. 
leri mukaddes Aksum sehri de Tigre. 
dedir. 

Esasen, Aksum'un zaptı hal;erini 
işitince ağlayan Hayle Selaaie'nin. im.. 
paratorluğun bu kadar büyilk bb par. 
çasından vaz gcçemiyeceği dü•Unille. 
bilir. 

Şunu ilave edelım ki, İtalya tarafın
dan, Ha.bcşistanın ıulahsızJandırılma. 

ıiyle il~· abcr göz önünde tutulan kon. 
dominvo'll. Habeşistanın Uluslar Sos. 
yetesiııde bye olduğunu hesaba katma. 
maktadır. Bunu itilince §Öyl~ söyU. 
yenler bulunabilir: Niçin yalnız Habe. 
fistan eitahıızlandmhyor da bafb her 
banci bir devlet ıDahsızlandırılmıyor? 

1'0Aaf,..-.. de••• Me'•lliı ..;1 
Habe§istana göndedlecek ıolaft ve 

cephaneler üzerindeki ambargonun kal
dırılmış olması dolayısiyle Sudan ve. 
ya inıilu SomaJisi yoliyle oraya çok 
biiyiWr miıkdarda silah ve çcplsane pn. 
derüdijimkn, durum biraz çapra,.klq. 
malrtMır. Bwact. birkaç lafta soua 

HMeti-.n • binlerce ..._ •ilaha " 
milyr 'erca dllra im~ ..... eıa.IL 
tır. Mitralyözlerden, toplardan. tamll 
toplarmdan, hava toplarından, hatti 
tanklardan bile ~. Ya. 
nl, ne lradar nman &tı9ltet, 9*ps
tan o lıadar fJd llflahllnmıt o~. 
Şana da clBfBneffm W, Rabetfltlnın .._ 
felberfftf bttınfı, fabt Mfhrterin ta. 
bafflctll Mtımemfştfr. 

İtalyanm hemen kooupnalara 1iri1-
mA!&i daha iyi olur. HabefİStanın ise 
bunda hiç bir menfaati yoktur. fııeilı.ı. 
tefin 'bu ,ıntar i~tncte lfal>epıtanr kö.:. 
nuşmağa girişmeğe sevketmiyecekleri 
sanılabilir. Zaten Negiif. gcçealerde 
1ımetikalı patecilue Wı tll>prak par. 

paHMlaa ... _g..-yi Wıat -- ..... 
fi da Wz tc~ler elde etaıii 41tfi•dL 
iiaii ~letnitd- (Bu mti,\e B. Mola. 
iD J81>tıi• tekliidl' iri ...... sin a. 
....... ingiis -liliMt. Wr ..._ .... liman.....,., ...... ı.ı,. o. 
gaden'in !tir pupmu aJacaıkUr). 

lngilıs seçimlerinden sonra 
1taı1anlarm ifkri kelMU Mbl&dA& 

çevirmek için İngiliz seçimleria& W. 
mitler vardır. Sesimde ya -..ı ka-

biae ....... ,._ - bir itti laıbL 
imi it .... gelecektk. it .... '* 
itçi kabimll ,.._ - ki ...._ itil*. 
aıyual durumu mlktakil olmaama raj. 
men belki de B. Sacwlm de ...._. 

cütır • MD itçi koacretiAin lrararları. 
am .uDUtulmıJacaiı umhıbiıtr. ltiH 
ulual t.btne it batında iafma, !talya 

keDClisiae karp B. Eden jibl adamlar -
la. Akdcnizde olup bitenle~ ylrinden 
ciddaı tok ka7gu.11 düşmlit olan bU.. 

tin incilia emperyam.iai Wacalı:uı. 
Bundan batka, .alulal tıüine iffileJin. 
kamoyunu hesaba katmadan hareket c. 
demiyeeetrth. O zmmır fR, aMobftnt 
dü1ünülecdi kuvvetle iddia oJwuıMllr. 

. fta!ya le~. bmoyana daya. 
nan bir ingitlz l!BWhnetf ile, kuvvetU 
ıurette silahlanmış bit' Habetfıtan bu. 
lacalrtrr. Açıkça görUldllğU tbttt, L 
talyanm menfaati, hıgiJiz seçimlerin. 
den önce konuşmalara bastamaktır. 

Ekonomik w /inan.al _,,..,_r 
Çünkü İtalya bu işe yüzlerce mil

yon bağlamryttr. Hesablandrfnl8 g8re 

Habe!İstaa seferi ona a,da 459 ile 500 
milyon lirete mal olacalttrr. Bu rae epf 
param. Sonra. zecrf tedbirleri tatbik. 
tekı güçlükler ne olursa olsun, f talya 
birçok ulusların aldığı tavur yOzünden 
güçlüğe uğramakta. ne İngitterede. ne 
Amerikada kredi bulamamaktadır; AL 

maaya ona kredi açacak durumda delil. 
dir. İtalyanın aldığı tel'in parasını pe. 
fİll vermelli lizımchr. Bu bakımdan da 
onun menfaati, konuşmalara giri,meaf
ni aerektirmektedir. Buı habeJ clelege. 
leri. Habe$istanın yıllarca harb edebi. 

leccğini .c>ylediler; bu dotradur. Bir 
babqli nfnde otm'Sun veya badt enin, 
bunun farkı dCYlet finanmada duyul. 
mas bile. Halıbuki tıaı,a ~in ayaı ~ 
aöylenemcz. 

Harar meselesi 
Asıl önemli nokta • •• lcmiaJ'Ol"D, 

ne İtalyanın Tigre ve Oeaden hakkın
daki ktıekleri değil, İtalyanın Harar'ı 
ahnak istemesidir. Filhakika, İtalya 
Harar'ı aırrsa Tigre ite ft~yan aomati. 
ılni blr1eştirlr, fakat fngitiz aomaliıiy. 
le Habefiıtanın allkasmı ıkeamis olur. 
Halbuti 190& ve 1925 tarlhJi a9dlaşma
larda, fngiıterenfn Sudandan, ıngıfü 
IOlllaliainfn bir limanı olan Zeyta•ya biı 
demiryoltt yapabikce~i rimdilmiJtir. 
Bu 9mtlanla da in~lızkr dt'Tin sutu 
bir liman "1tptnaktadırhw. İt•lya pro. 
jeeıiAi ~lestintsmi. ır-.manm Sap 
denbi• batnı. ~.farı i,.,uk n fu. 
aundan çıkacakbr. TeNIM olan.il:. t. 
talya bu isi başaramauaı tm;ıtne, ıs.. 

kenderiyedcn kalkarak Zeylaya varan 
bir yol yapabilecektir. Bv yol l• Sa. 
veyş kanalından vaz geçmegi ~tin 
kılacak ve öte taraftan da. Babilmende. 
bin güneyinden Musavn ~ ,...Vtfııtfri 
italyaa mcw.aileiiyle Cibuti'41e.ki Cran
U& mc•iledm g&wirc:uktir B11 da yiia.. 
Juce imparatorluk yollarm4an birisi 
olacaktır. 

lladme 
Netice itibariyle İtalyanın ~iliz 

seçimlerinden ve abloka tehıiıke.ınden 
lince konupnalara gfl!İfeceit • tnmun 
tenini yaparsa, devlet ac1amtannm ze. 
kltarından umudu keamelt &1enikir.: 
kon1J!1$1arm pnce ba\~;a~.tt.r r.· 
liyle yapılaca&ı ve sonradan her tcYin 
Uluslar Sosyetesi ö.nlinde kotarılacaiıı 
nihayet italyanlarm ilık önce ~j siir. 
dtllrleri iatefderıi azaltacaJdaıı ,. her 
te.fİll, ftalyanm özef hatdanaı blna1 
eden ve orta~ ı.-a •...u., 
bak.atı. araemda fark güe•dde be.. 
raber ~ impafttoduiuq .. k ._ 
J'almuyaaı bir uzlafma ile bi'Meii aaa1-
labilir. 

Şuruı ....... r ki. hU,ua en. 
l'iyle ""2etlerill F9§CIWl!ek yalmda. 
W uilllleriıli ~ ... katJll&k 91rdr
tıir. t.ıy..- 1ıdıl • lltı Mh iDi 
paırtak bir nfede laıllllll etei•ıll hti
yeceklerdir. ltafyanlarrn fule pyler 
elde etm« ı.te:vfp, 1ıir ieYf yentfeft 
ortaya ı ,..._ tm d ....... 

ı.. nfNlt ~ lla.,.rt. Parls • Jıf.lfl-ll 

POIJS'J'E: 

M•tınr_. çorMcı ._...ot" 
lu taoyaa ltalmnm ile ıe- loyaeı 
Mebmed otlu Ahmed .,aklrllııırtı.oıy_.tr 
,......_ b9p etmil)ler w ..... .,_ 
...... '" ı .U. lılpkıa •1111 ı ı ı r' kor. 
ı..ttup mlap1-t ,,.. ..... .AlıılFlld ya. 
latlannnştsr. 

Sal'ltot kav-
Katırcılar aokağmda Halilin yanın. 

da rakı içmüee .-NICllll • ..-ı. 

Kh'kor 11daetluk tlolqaliıle Wdlakle. 

r.iac .cMJmcgc baı\amqlaır, 1* allmek. 
fulı bir anıda ua""""1ı 11app..,. 
bet. olm"f w kavıa ..... Ne14tl ın. 

çMla 1'irkoru IOl -~ Jıt•'• 
JIUIUr. Suçhl ~cati ..U- maimdaa 
,..,, ... dla&p -ıA'm\it. y~ 
da baıtabaneye bltınlmı9tır. 

Kamyon pb 

Uraya aid 1079 aayıh &.nyenu ida

re eden Arif ojl11 tofBr U,- ........ 
pazarı cadc1eıinc1en Cebeciye cfolru git. 
mefrte ilen 9 ,..ıarmcta ..., ofla -
lende çarparak bqmdan ve vl\cudunrl 
tilrUl yerlerinden yaralanmuma _. 
oJmut, zabıta yaralıyı hutaneye 1ıa1dı. 
rarak euçlu toföril tüzeye gıstilrma\tur. 
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(l- Memleket Postası HIZIM DA\Al.AHl\HZ 

lstanbuldaki futbol ınaçı (Ba~ı 1. ı •yıl . ) 

Beşiktat güzel l>iroyunla yunan liarnıa 
takımı Apollonu 3 2 } endi 

birden kendi müdafaaları taaaıı 
na dü~h.iler. SilRhaızlanma konfe
ransı yiınisliı kıddı. Her yerde 
harb endüstrileri olanca hızlan 
ile, ölüm cihazları haıırl~maıa 
ba9ladılar. 

\ eııi kurulan Elazizde yeni bir e Pr: 
Çocuk hah~e. i.. 

ı.ıanbul, (Telefonla) - Şehrimize 

aelen Atina'mn Apollon • Panatinailıos 
muhteliti ilk maçını buıün Takıim •ta
dmda Bcşiktat takımı ile oynadı. Atina. 
nm en kuvvetli iki takımını birlettiren 
muhtelitin fatanbulun en kuvveli fut -
bol takımlarından birine malik olan Be. 
9ıkaş'a karşı alacagı netice merak edili. 
yordu. Bunun için sahanın çamurlu ve 

havanın da kıamen yagışlı olmaıına rağ. 
men stada oldukça kalabalık bir seyirci 
kutlesi toplanmıştı. 

31 inci dakika yunanlıların soldan 
inifini Nuri gayri nizami kesti. H ':em 
penaltı verdi ve yunan muhtelitinın or. 
ta muavini takımına bir sayı kazandır -
dı. Betiktaş aynı hakim ve guzel oyu • 
nu devam ettiriyor. Yunan mudafaaaı 

inaan takatının üıtüne çıkan bir gayret. 
le besiktaşlıların biri ·r:ni kovalıyan bü. 

cumlarını keamege ugraşıyorlar. 

Uluılar ıosyeteainin aıicaıında 
bir takım fÜpheli görÜ!meler ve 
anla!Dlalar batladıtını ıezmiyen 
yoktu. Hepıinin bir tek seh~bi, Ce· 
nevre'ye güvenilmemekten ibaret-

Elazi .. deki kültar mahLlHinık, ltalk
evinin (socuk oyun yeri) ile (çoc\lk 
parkında) topJu çocuk bahçe.i yapı•m• 
ba!l•Mlllf.,. pwk oyu11 ~ ....._. 

tondan sek u pıah bit oyun ... ;ıkl r ıc;in 

30 me'tre murabbaında h41vm, bir ma'·•· 
ralı havai hat, 3 paralel k•ınaÜIM.w. vı 

bir cl.aa pieti " ıyrıca ~5u "ıa 

İlk hücumu beşiktatlılar yaptılar top 
ıcri bir inişle avutu buldu. Bunu yunan. 
hlann bir mukabelesi takib etti. 

Betiktatlılar iltk aayı fırsatını S in. 
ci dakikada, yakaladılar, Efref'ten tüzel 
bir paı alan Muzaffer ula bir fırlayıfla 
toplu yakaladı ve takımına ilk ıayıyı ka. 
zandudı. 

Devre bu ıuretle 3 • 1 Befiktq'ın 

üstünlüğü ile bitti. 

İkinci devrede oyuna yunanlılar ba9. 
Jadılar. İlk hücumları komerle netice • 
lendi. Fakat bu korner YUl1lfU emel biw 
şutla ve .oıiçin ayağiyle ııole çnrildi 

Vuiyet 3-2 Betiktat için teh
likeli bir tekil almqtı 

ti. 
Öyle görünüyor ki milletler, 

uluslar sosyetesinin. yani barıı ve 
güvenlik davasının iflla etmesine 
razı değildirler. Uluılar aoayetesi 
~tlenir ve ot.iteai kunt.na, 
dünya rahat eder. Uluılar ....,. -
te9İ yakılırsa, güwenaialilr &llUJi -
sinden bqka meydanda ne kala
bilir? Küçük devletlerden büyük 
imparatorluklara kadar, herkesin, 
toprak veya hegemonya hofaz • 
latmaıma fırsat aramaktan hatka 
yapacaklan ne kahr? 

Bqiktatın daha ağır basması bekle. 
nirken yunanlıların oyuna beraberliic 
gO.teren bir cereyan vermeie muvaft'tk 
olduklarını görüyoruz. Fakat beşiktqlı. 
lann durıunluğu kısa .urdü. Ve oyuna 
tamamen hakim olmağa başladılar. 

20 inci dakikadan ıonra Beşi~'ın 
ustunlüğü kati bir tekil aldı. Her sa • 
manki iyi oyımlanndan ltirini çıkaran si. 
yah _ beyuhlar yunan lraleei etrafmda 
fırtına gibi dolafıyorlar. Hakkı'nm Ye 
Şeref'in iki güzel şutu, 23 ve 26 ıncı da. 
lrikaJarda yunan kalesinin direğini yalı. 
yarak avuta gitti. 

Bqiktaıhlar oyuna daha adu ba!'ad. 
lar. Fakat 4 üncü dakikada çıkan bir 
hadiae oyunu yanda bıraktı. Yunan ta

kımmm sağbafı hakemin ihtarı.nna 

oyun terbiyesine kar1J hareketlere -'e • 
vam ediyordu. Son bir hadise tberin~ 

Suphi, bu oy\lftCuyu dqan çallannak 
zorunda kaldı. Fakat evvela çıkardan 

oyuncu, sonra bütün takım itiraza baş. 
Jadılar. Fakat hakem ıanT etti ve yunan. 
ldar ultadan çeJdldiJer. 

}!ir büyük inpıia pzea..i di -
yor ki : ••ulualar soıyeteıi laatti 
bu harbı menedemedifi için öle
cek oaursa, bundan dolayı 1914 
deki haidaflnalar •e kuıı-hal --.....1ar 9ietemine dönmd: defil, 
U91111eri daha pratik, fakat aynı 
derecede idealiat bant cemiyetle. 
ri kurmak lazımdır. Yeni cemiyet
te meıuliyetler açıkça tayin edil • 
meli, Ye ıerektifinde büttin anı 
rf fedaklrlıklan ,apacak olanlar 
hu cemiyete üye olmalahrlıar.,, 

rek açılmıftn'. S7'10 metre W llllMıda ve 
haJkevimizin yanında yapılan (çocuk o

yun yerinde çok ufaklar lçi9 liri •· 
petli •hnc:ek. Dlrt aWrtkl bl7tlk .. 

nipn pollıonu yapılmııtır. 
Her üpm gruptmı ilti s t onc 

çılan bahçe yalnız ytls'kr" çocu..,ı 
111. oaJarın beytt1rtedfti M :1.ıı ,. • r 

20 inci dakika Hakkının sıkı bir eta. 
pe ile yunan müdafiini atJattttı ve bom
ba gibi bir ıutla topu attara taktığı gö. 
r61üyor. Uç dalrilla sonra gene Hakkı • 

nm bir inişini favuna kesen yunan mü -

dafii bir firikik vW'Uıuna sebebiyet ver. 
di. Hakkı öntlne diailen yunanlı oyuncu. 
lar aruından eçktiği sıkı bir şutla Uçün

cü goliı de yapıyor. 

Saba bet dakikadan fazla bot kaldı. 
Fakat yaprlan hareketin çirkinliiial an. 
lıyan miufirler abaya d&ldller ve 
oyun yeniden ba•landı. MOsabalra sinir. 

li bir tekil almlttJ. Befiktathlar enda 
aopakanlılıklarmı sonra da oyuna olan 
halrimiyetleriai aybettiler. 

Bu arada Bepkt8f bleainin ciddi 
tehlikeler ıeçirdiil ıörlldti. Bu sinirli 

hava içiode saten .zevlmis ıeçca •JUDa 

bntlrm bir yaimur •tnatmm teeiriJ
Je bileblttin tatuaJlıftı. 

Hakemin düdliii\ çahlaiı uman Be 

şiktaş 3 • 2 galib olarak Bahayı terlrttti. 

Bugünkü at yarışları 
mea kasanmaaı ihtimali Jıunetıidir. 
Kopnadılı t.üdinla kofuyu Ceylm 
Jcuanır anaediyonu. 

Atatürk kendi .lnletini Wr ı.
rıt kuvveti ve da~ olarak kur
muftur. Atatürk, türk ulusçuluğu
na btitiin irreclantimn Ye nnmhtı 
uamrlanndan temiıılemiflir. Ata
wm cumKriyetiaia • .,....., ....,_ 
çdar deiil, buıtçdula betaMr oJ.. 
maktan pyri o'-mezclı. 

Sulhun cloıtu olan her dwlet 
gibi, Türkiye de, hiç J,ir de.Jetin 
düımanı delildir. 

F abt bir dewletia bant 11111U

ru olabilmesi, her tiirlü Aldmt -
lara kendi yurdunu müdafaa ede
bilecek kuv.ette olmuı de laalri
kf ve faydalı olalrillr. Bugun yabılacak olan sonbahar at 

yarışlarının beşincisine iştirik edecek 
atlarla içlerinde kazanması ihtimali 
olanları atagıya yazıyoruz : 

Birinci ko'u : 3 yaşında ve hiç koşu 
kazanmaınıt yarımkan in&iliz taylara 
mahsustur. Mesafesi 1600 metredir. 

Usündt k09U : Dört" daha yukarı 
yaştaki arıkan arap at ve kısraklara 
mahsustur. Mesafesi 1600 metredir. 

Bu kOfuya altı at yazılıdır .. Önlü ve 
Mesud rakiblerine nyaran kuvvetli. 
dir. Onun için birincilik ve ikincilik 
bu iki at arasında payıla111acaktır. 

Atatürk, büten dlnyaya bqı, 
Türlriye'nin bent afmclaM yeri -
ni, Ye keneli milleliBe de, .. 7el'i 
muhafaza etmek w faydalalKID' • 
mak için üstüne düfen vazifeleri 
gösteriyor! F. R. ATAY 

111> aaluıcak, 'I tabtanwalll 8 zencirli 
aalmcak bir haı1m. blr 7ayJ1 atlama tah· 

tau, Wr _. aW mmlivu. lıiri otu

raklı it.eki ayakta Ud fuı141ak, iki be. 

me.lne, ft llaftlıda din ..._ ballrffj 

or--... tanfmduı verilen lroımr. 

terde yiblerce bUytlklerin çok manalı 
bir toplantı yeri o1maktadır. 

Koşuya yazılı taylar arasında en 
fazla kazanmaaı umulan Prens Halimin 

Kühinur ismindeki tayıdır. 

İkinci kotu : Dört ve daha yukarı 
ya,tak.i yerli, yanmkan ve arıkan arap 
at ve kısraklara mahsus handikapta. 
Mesafesi 2400 metredir.· Kofuya aire
cek atlarla taııyacakları kilolar ıun • 
laru : Mesud 62, Ceylan 57, Dervif 
55, Coştu 48 

Dördüncü kotu : Dört we dalla yu
karı ya,taki arıkan ingillıır at 'ft lrıL 
raklara mahsuıtur. Mesafe.ı 3000 met

redir. 

den pek kıDlay kofu alacağa bememi. 
yor, fakat muhakkak Bekar'ın lruana. 
caeını söylemek kelaanet ohv. Hanp 
iyi kOfUU o kuamr. Baban Bim'in 
Barçınm bunlara rakip olacağını um. 

muyoru.z. 
Befind lrıopJ : Dert 'ft daha yukarı 
yafta ft ts5 _...... Mı ko!a kann. 
..... , ...... illllis at " Jnarak.. 
1ara mabsustar• llnafeai 2680 met.. 

Büyük Klas sınıfının en kuvvetli atla. 
rmdan biri idi. Pabt uzan nımandan 
beri, a~i ariza doJayıaiyJe, ..,_ 
turu.._. Yarmki kOIU)'a da tmaa. 
mile huu bW vui,cttc 4cjildiı. Onun 

için ~ kardetine ıecikmeie mec. 
QUr olac?.k gibi gozüküyor. 

E1uiz banre.f yalnız ufak çocukla

rı ~ yeni 1etİfm ,acJer 

için •. w ~ ,criDin ,_.... bır 

apk cimaaltilı .... Jnumatlar. Bu •• 
ı...- 1 trapu 1 hallıra. l -.rfilm. ı pa

ralel, 1 hav.ı ufki merdiwll, 1 ya 

atlama tahtau vardır. 
Geçen hafta AnJtarada bu menim • 

de ilk Jlotulunu kan== Bay Aldlia 

redir. Mesud aynı .zamanda üçüncü kofuya 
da yudıdır. Şayet burada •ııı_,. 
olum en futa kiloyu tat •• mi-

Bekin oldukça fonmuıu buhnut bir 
vuiyettedir. iki .hafta tistüste kendi. 
aini pçe.n Prens Halimin Şurbara 

i.na•kl lmntı yann Bekir'ın elin. 
- Bu kOfUda küçük Klu ve büyük 
Klas ismindeki iki kardet koşacaktır. 

Çifte bahiı ikinci ve uçünc\ı koıtu
lar arasında olduğuna gore biriken 
bahis lllffÜldan Mmıd - önllı çif. 
tine oynarlarsa kaybetmealer .rannedı. 
yoruz. 

A. H. 

IWkevı U5 ydDMla &ıaauin ltutün 

çocuklarına ve a~nc~ruıe çok ubı ve 

terbiyevi bir Ja& me-. IUDI ı.Prtlmt ol

makla aa öaaah öckv~rindea binsııu 

yapm11lardır. 

VLVS'un ro,,....ı Tefrika: 24 

Kırmızı Zanbak 
Yaau· AuıoJ FRAllS 
Tlrqqe teırin•: Nanlu BAYDAR 

- Ah bu benim kitablanmL. Bir kitab
ta insan, söylmıek iatedifinin hiç birini IÖy
liyemez. ~ anlatmak iı •lnus
dır ... Evet, ben de, hertumgi bir kimse ka
dar, kalemimle aöylemeği bilil'İlll. Fakat 
söylemek ve yazmak, ne acıklı şey! Hece
leri, kelimeleri, cümleleri teşkil eden bu kii
çük işaretler, düşünülecek olursa, ne sefil 
şeylerdir. Fikir, güzel fikir, hem idi, hem 
acayip olan bu kötü iyeroglifler altında ne 
hale gelir? Benim bir sayıfahk yazımı oku
yanlar ondan ne anlıyorlar? Bir sürü yanlış 
anlam, ters anlam ve anlamsızlıklar değil 
mı? Belki güzel çevirmeler vardır. Fakat sa
dık çevirmeler yoktur. Madem ki okurlamn 
kitablanmda kendi anhyabildiklerini beğe
niyorlar. şu halde kitablanma hayran olma
larından bana ne! her okur, bizim g8rüşle
rimiz yerine kendi görüşlerini koyar. Bizim 
ona verdiğimiz muhayyelesini gıcıkbyacak 
malzemedir. Bu gibi seylere malzeme yetiş
tirmek ise iğren,.tir Bu yakışıksız bir mes
lektir. 

Mösyö Marten sordu: 
- Alay mı ediyorsunuz? 

Terez: 
- Sanmıyorum, dedi, Mösyö V ans, ruh

lara nhlaRa nüfuz edilmez olduğunu testim 
ediyor ve bandan delayı da acı duyuyor. ~
lindtiiü vakit kendini yalnız, yazdığı vakıt 
yalnız hissediyor. İnsan ne yaparsa yaps~ 
yer yüzünde tek başınadır. Demek istedigı 
badur ve bunda da haklıdır. Her vakit fikir
ler söylenir, fakat hiç bir vakit anlatılamaz. 

Pot Vana: 
- Jest'ler vardır, dedi. . 
- Mösyö Vans sanmıyor mUBUDU ~~ 

onlar da bir çeşid iyerogliftir? Bana Jılösyo 
Şulet'ten haber veriniz. Onu biç gördüğüm 
yok. 

Vana, Şulet'in simdiki halde, Sen Fran
suva tarikatini ıslah ile çok uğrqmakta ol
duğuna aöyledi. 

- Bu ite atılmak fikri, Madam. oaa. Ma
rianm Otel Diyö hasta yurdu arkumdaki, 
nemli ve çarpık çurpuk evlerle dolu IOkağ~
daki evine gittiği bir gün, inanılmıyacak bır 
şekilde gelivermiş. Bilirsiniz ki u.na, her
kesin günahmı yüklenen bir çeşid "azize., • 
din yolunda kurban· olan kadmdır. Şulet, Ma 
rianm evine varmca, kaprm Ustünde duran 
ve iki asırdan beri gelip gidenlerin a~ç1a
malanndan dolayı yağlanmış olan keçı aya
ğı zil tokmağmı çekiyor. Maria, alışkın ol
duğu sarapçı dükkamnda bulıındt,ö-u ve ya
hut odasmda çal tığı için kapıyı açmıyor. 

Şu1et çıngırağı uzun zaman ve öyle hısla çe-

~i.> or ki, keçi ayağı da, çmgıragm ipi de e
hnde kalıyor. 

Senbolleri ve herşeyin gizli manasını sez
mekte mehareti olan Şulet. bu ipin, manevi 
kuvvetler izin vermedikçe yerinden kopamı
yacağmı hemen mlıyor. Düşünüyor. İp kara 
ve kaygan bir l:irle örtüJüdür. Şulet bundan 
kendine bir kemer yapıyor ve Sen Fransu
va tarikatini ilk temiz haline getirmekle ö
d!vlenmiı olduğua inanıyor. Kadınların 
guzelliğinden, şiirin zevkinden, z:ıf erin par
laklığnwtan vaz geçerek Sen Fr:msuvamn 
hayatını ve tarikatini in1.:elcmcgc t:oyuluyor. 
Bunuaıa beraer, bu sırada d~. dedi;inc ba
lubrsa, ıevişmenin her türlüsünü anlatan. 
Blandia admdaki Herini kjtapçıya 5' u
yor. Şalcı ba kitab:na. oldukta zarafetle -..ı
yacı ı&iinmiif o1Juğımu r.öyliycı ek ö<..llııu
yor. Fakat bu eser ~ulet'in mistik girişim
lerine 2arar verıecek yerde faydalandın yor i 
şu bakrmdan ki t1:ıha sonra yazacağı bir baş
ka tserle c!üıtltilcrck pek ı12musluca ve ör
nek ıayılacak bir kit1p haline gelecektir ve 
Çünkiı almıt olc!nğu fakat fa2ilctli bir kitap 
Yaıırnrı o?••un dı alAmıyacatı altrn • o :tlunJar 
diyor - Assiz denilen kutsal yeri gbrmesine 
yanvac~kur. 

Bütiın bu anlatılan teYlerden hoslanan 
Madam Martt-.. ,. h .. dve<leti do m tar. 'l~rm 
han"ilt"rİ nlduwur.~t ıorc!u Vanıı:, bc·ıla .. 1 bil
mcğc Juı'kr~mamak llzım ge'diw :ni ı::o ledi. 

Vam, .. irin idealci t•r1hyazan okluğunu 

yarı kapalı ıtıraf ediyor ve anlattıiı ıeyknn 
olduklan gibi ve kelime i kelimesine dogn1 
sayılmaması gcrcktiğ" 1 il. ve ediyordu. I ı
ce bildiğini ise Şuletin, B andisi ne'2retti e 
Sen Fransuvanın çekilaec:iyle kabriaı :-.. -
me,,.e gideceği idi. 

Madam Marten bagırrlı: 
- İyi ama ben onu t alyaya gotur e 

ğim. Mösyö Vana, Şulct'ı bWup bana t • 
riniz. Gelecek hafta hare et tdiyorwn. 

Mösyö Marten, dalta fazla kalamıy 
ğın an dolayı özür clıledi. Ertesi güniı 1-

me 1 lazım gelen b'r raporu bitirmek zon ıı
da ıdi. 

Madam Marten, kend c:mi Snlet kadar h;ç 
b'r kimsenin ilgilendirme<liğıni söyledi.. PcJ 
Vans da onu, insan acaipJiı,in n hüytik Öl· 
neklerinclen biri sayıyordll 

- İnamimı:tz lıa}·atiarını olwduğmrat. • 
~üılerden pek [arklı bir insan aeğilc:li:-. Ol! at 
gibi samimid.r, duygulan pek incedir ft n> 
hunun ıiddetli bir korkunçluğu verdlr. H• 
reketlerindcn çoğunun dikkate çarpıt- a 
ha zayıf olmasından. dal ;ı RZ tutalmakta bu
lunmasından, yabud bel ti de daha yaıan ">iı 
müı:;ahede altınd:ı tutuln1asmdandır. Bun 
ha '(a, kötü melekler oldttıt ı gibi, kcmt az 
ele vardır. S det de kötll b:r aı· .. ,fü ve me e-
1e ' mc!an ibarettir! Pakat şiir1 pek gu J 

.. rler rr ve on yed" ci 8S1Tda rli ve tiyatıcı • 
a nlarımn vumış oldukl:ınıı "vilerin· 

derv.Jir. (Soı u var) 



ULUS 3 SONTEŞRIN t935 PAZAR 

Cumuriyetimizin yıldönümü dolayıs'le Ulus,bayramını kutlarken 
Yabancı detJlet nazırlarih~ Başbakanımız '1e Dış komployu da tel'in ediyor 

bakanımız arasında \Jerişilen telgraflar 
Cumuriyetimizin 12 inci yaldö

nümii dolayuiyle BCl§bahan lımet 
lnönüne gelen kutlama lelgral/a. 
rına Başbakanımız. tarafından ve
rilen teşekkür ceuablan: 

Sovyeder Birliğinden: 

S. E. hmet lnönü, Başbakan, Ankara 

Türk Cumuriycti ilanının ytldönU -
mü münasebetiyle benim ve Sovyet 
Sosyalist Cumuriyetleri Birliğinin Halk 
Komiserleri ku0rulunun tebriklerimizi 
ve başkanlcğınızdaki hükümetin devam
h muvaffakiyeti ve dost türk ulusunun 
refahı için olan temennilerimi kabul et 
menizi rica ederi.m. 

V.M. Molotof 

S.E. V.M. Molotof, Sosyalist Sovyet 

Cumuriyetlerl Halk Komiserleri kuru -
Ilı başkanı, Moskova 

Türkiye Cumuriyeti ilanıtwl yıldö. 
nUmü münasebetiyle pek nazikane bir 

aurette izlıa.r buyurduğunuz temenni -
lerden dolayı, Cumuriyetin Bakanlar 
Kurulunun ve benim en hararetli te • 

tekkürlerimizi ve dost Birlik ulusları • 
om refahı için beslediğimiz en samimi 
temenn.ileı:ıi kaıbu !-etmenizi rica ederim. 

İsmet İnönü 

Yunanist.andan: 

S.E. !mıet İnönü, Bafbakan, Ankara 

Elen bükü.metinin en hararetli teb. 

dldedni ve aail tUrk ulu.unun saadet 
ve refahı için beslediğim samimi te -
mennilerimi ekselan~larına arı için bu.. 
(Üll elde ettiğim mesut frrsattan hu • 
auat bir memnwıiy~tl~ istifade ediyo -

rum. Kondilis 

S.K.B. Kondilis, Başbakan, Atina 

Türk Cumuriyeti ilanının yıldönü.. 
mil milnueıbetiyle lutfen çektiğiniz na. 
slk telgrafı husuıi bir sevinçle aldım. 
Bundaa dolayı ekselanslarına ha.raretli 

tqelddk ve Cumuriyet Hükfunetinin 
Elen HWrilmetine en hararetli teşck -
kürleriyle asil dost ulusun aaadet ve 
refahı için beslediğim Ümimt temenni 
yat1mm kabulünü kendilerinden rica e. 
derim. ismet İnönü 

lrandan: 
S. E. hmet lnönli, Başbakan, Ankara 

Türk cumuriyeti ilanının yıldönümü 

mlltıdebetiyle Ekselanslarına en hara.. 

retli tebriklerimi ve dost tUrk ulusunun 

refahı için beslediğim hararetli temen. 

nileri arzetmekle bahtiyarım. 

M. A. Furugi 

S. A. Furugi, Başbakan, Tahran 

Cumuriyetin ilanının yıldönümü 

münasebetiyle türk ulusu halckmda iz
har buyurdukları nazik temctutilerden 
ve samimi tebriklerden dolayı altesle. 
rine hararetle teşekkür eder ve dost 1. 
ran ulusunun refahı için beslediğim ha. 
raretli temennilerin kabulünü kendile. 
rinden rica ederim. 

İsmet İnönü 

r rıgoslav~·adan: 
S. E. İsmet tnönü, Başbakan, Ankara 

Yugoslavya ile dostluk ve ittifakı 
Balkanlarda refah ve barış için sağlam 
bir rehine olan Türkiyenin ulusal bay
ramı münasebetiyle Ekselanslarına en 
hararetli tebriklerimi arza "samimi bir 
,sevinçle .ııüsaraat eylerim. 

Stoyadinoviç 
S. E. B. Stoyadinoviç, Başbakan, Belgr.,d 

Ekselanslarının türk cumuriyeti ila. 
nınm yıldönümü münaesbetiyle bana 
lütfen çektikleri nazik telgrafı hususi 
bir 11evinçle aldım. Balkanlarda barışın 
bUyilk nefine olarak türk ve yugMlav 
uluslarını bağlıyan samimi ve vefalı dos• -
.tuk ve ittifakın bu yeni niaşnesinden do. 
tayı en hararetli teşekkürlerimin kabu -
JünU kendilerinden rica ederim. 

İsmet İnönü 

Roman.yadan: 
S. E. lamet İnönU, başbakan, Ankara 

Türkiye cumuriyeti ulusal bayramı 
bıtinasebetiyle en hararetli temennileri. 
bÜn ve memleketimi sizinkine bağlıyan 

inhilal kabul etmez dostluk hissiyatmın 
kabulünü ekselanslarından rica ederim. 

Titüle"' 

S. E. M. Titülesko, dışişleri bakaru, 
Bükreş, 

Türkiye cumuriyeti ulusal bayramı 
münasebetiyle izhar buyurduğunuz na. 
zik temennilerden pek mütehassis '>13.

rak en hararetli teşekkürlerimle birlikt.e, 
Türkiyeyi asil romen ulusuna bağlır • 
dosluk hissiyatının kabulünü ekselans -
tarından rica ederim. 

İsmet İnönü 

Dış Bakammrr.a 
gelen telgraflar 
Cumuriyetimizin on ikinci yıl 

dönümünden dolayı hariciye na -
zırlarından dıf bakanı Dr. T evlik 
Rüıtü Aras'a gelen kutlama tel -
grallariyle dıt bakanımız tara: .. 1. 

elan eçkilen lefeklrür telırraflan: 

Son Ekselans Riiştü Aras 
Ankar'i 

Türkiyenin milli bayramı münase
betiyle en hünnetkarane hissiyatıma ve 
nedb memleketinizin saadeti hakıkın

daki temenniyatıma Son Ekselans Rei. 
aicumur nezdinde terceman olmanızı 

rica ederim. Bu fırsattan bilistifade si. 
ze karşı beslemekte olduğum sadıkaN: 
ve samimi do~tluk hissiyatımı teyid e-
derim. Titulescu 

Son Ekselans B. Titulescu, dış ışlerj 
bakanı Bükreş 

Türkiyede cumuriyetin ilanmm yıl 

dönümll münasebetiyle Ekselansınızın 
reisicumur nezdinde terceman olmaya 
memur etmiş olduğunuz hissiyatı ken
dilerine arzetmekte kusuc etmedim. SL 
zin dostane temennilerinizden feV'kala. 
de mütehassiı olan Reis Atatürk beni 
teşekküratmı ıize iblağa memur etti. 
Ben bu teşekkürlere cwnuriyet bükü. 
metinfo ve kendimin teşekkürlerimi ib
lağ etmekle bahityarım. Sizden dost ve 
müttefik romeo milletinin refahı hak. 
kİndaki en samimi temennilerimi kabul 
etmenizi rica eder ve bu fırsattan bilis
tifade ben de ıiz.e karşı beslemekte ol
duğum sadıkane ve samimi dostluk his. 
siyatnnı tevid ederim. Rüştü Aras 

Son Ekselans Rü,ıü Aras, Dı§ lşleri 

bakanı Ankara 

Memleketimin dostu ve mtittefiki o

lan, münasebetlerinden bihakıkin mağ· 

rur bulunan ve parlak bir istikbale hak. 

lı olarak itimad eden bir memleketin 

bütün dünyanın hayranı olduğu şefi 

etrafında toplanarak onun şahsında va. 
tanı alkışladığı bugtinde Ekselansınız
dan uzakta bulunan ve fakat kaLben ya. 
km olan bir dostun Türkiyenin refahı 
ve azameti hakkındaki temennilerini 
kabul etmenizi rica ederim. El<selansı
nıza ve Madam Rilştüye selamlar 

Ciuntu 

Son Ekselans B . Ciuntu, Romanya 
elçisi Moskova 

Cumuriyetin ilanının yıldönümü 

münasebetiyle bana göndermek nezake· 
tinde bulunduğunuz tebrik telgrafna. 
mesinden dolayı fevkalade miltehassi
sim. İzhar etmiş olduğunuz hissiyata 
karşı samimi surette teşekkür ederken 
sizin Ankaradaki ikametinizden çok 
dostane hatıra muhafaza etmekte oldu
ğumuzu tıekrar etmek benim için büyük 
bir mahzuziyettir. Tevfik Rüştü Aras 

' Son Ekselans B. Tevfik Rüştü Aras 

Ankara 

Bugünün mesud hadisesi münasebc. 
tiyle Ekselansınıza en hararetli tebrik
lerimi ve ilecibane bir surette vakfı nefs 
etmiş olduğumuz sulh işinin iki mille
tin ve bizzat 11ulhun menfaati namına 
devam etmesi hakkmdaki temennileri. 
mi arzetmeyi tatlı bir vazife addederim. 

Theotokis 

Son Ekselans B. Theotokis, dış iş. 
/eri bakanr A tina 

Cumuriyetin ilanının yıldönümli mil
nasebetiyle bana göndermek liltfunda 
bulunmuş 1>lduğunuz dostane tel~2f-

1 
tan fevkalade mütehassis olduğurn hat 
de Ekselansınızdan en haı"aretli te~ck. 
kürlerimi kabul etmenizi rica ederim. 
Türkiye ile Yunanistan arasındaki sağ. 
lam dostluğun mazide olduğu gibi is
tikbalde de her iki milletin menfaati 
namına sulhu tarsine medar olacağın 
söylerken ıki memleketimizin efkarı u. 
mumiyesine terccman olduğum muhak-
kaktır. Tevfik Rüştü Aras 

Son Ekselans Tevfik Rü.ştü Aras, 
Dıı lşleri Bakanı Ankara 

Türk curnııriyetinin yıldöni.unünün 

tesidi mürı..ısebetiyle dostane tebrikle. 

rimi kabu !etmek lfıtfunda bulunmanızı 

rica ederim. 

Brezily.1 Hirleşik cievletleri drş işleri 

bakam /pse Carlos Macedos Soares 

EksellliAS B. c.u.Jos Macedos Soares 

nış İ§lcri bakanı Rio-de.Janeiro 

Curnuriyetin ilanmm :yıldönUmü 

milru;.sebetiyle Ekselansınızın bana ib. 

lağ etmek Jlıtfunda bulunmuş old1>klan 

tebriklerden do1ayı hararaetle teşekkür 

ederim. Tevfı'k Rüştü Aras 

Dış Bakanı Ankara 

Dost tlirk ulusunun ·kutladığı bay. 

ram vesileAile içten tebdklerimi sun-

mama müsaade buyurunuz. 

Hariciye n:ızarı ,;a~ına hariciye müs. 

teşarı Cenl~ros /ose A.ngel 

Son Ek.seıans Ceniceros jose .Angel 

Hariciye Müsteşarı Meksiko 

Cumuri vt"tin yıldöniimll münasebe. 

tiyle b~na göndermek llı_tfunda hulun. 

muş olduğunuz tebrik telgrafından do. 

layı hararetle teşekkür ederim. 

Tevfik Riiştü Ara$ 

Son Ekselans Te-.>fik Rüştü .A.ras, 

Dış itleri Balcanz Ankara 

Dost Türkiye cumuriyetinin millt 

bayram günü. aize en hara~etli tebrik 

terimi ve umwni• sulhun temini için 

maaruf· feyizli faaliyetinizde mütemadi 

muvaffakiyetler elde etmeniz hakkın

dcki temennilerimi iblağ etmekle. hah· 

tiy~rım. Litvinof 

B. Mazim Litvilıoi dı:j işleri komiser/ 

Moskova 

Büyüık memleketinizin · dostu olan 

cumuriyetin yıldönümU münasebetiyle 

'Jana göndermek lutfunda bulünmuş ol

duğunuz do;;tane telgraftan dolayJ ba.. 

• ıtretle teşekkür ederim. Ben de bilmu· 

;abele sizm umumi sulhun nıııhafaza 

ve takviye.;ı için sarfetmekten hali kat. 

ınadığınız ırorulmak bilıne7. faalıyette 

t.m bir m• •v;ıffakiyete maz ıar olmanızı 

temenni ed~rim. Tevfik Rıiştü Aras 

B. Tevfik Rüştü Ara.s, 
Bakanı 

Dış 1şierı 

Ankara 

Türk cunıurinyetinin ilanının yıl. 

dönümü münasebetiyle Ekselansınızdan 
en hararetli t~iklerimi ve asil tUı:ık 

milletinin azamet ve refahı ile ve onun 
çok sevilen ve çuk büyük sefi At:ıtiir· 

klin aadeti ve uzun zaman muammer 
olması hakkındaki temennilerimi kabul 
etmenizi rica ederim. Kazım/ 

Son Ekselans Kazimı Uı~ lşleri Ba. 
kanı Tahran 

Cumuriyetin ilanının yıldönümü mU.. 
nasebetiyle izhar etmiş olduğunuz te. 
mennilerden fevkalade mütehassis oL 
du~um halde Ekselansııı zdan en sami
mi teşekkürlerim; k< bul etmenizi ve a. 
sil İran milletiııhı refahı ile onun nam
dar ve muhterem hükümdarının saade
r; hakkındaki samimi temennilerinıe iti. 
ır.ad buytannanızı rica ederim. 

Tevfik Rüştii Ara~ 

Kızıl Av Balosu 
31. 12. 935 

Büyük sigan miiziği. Ba1et 
ve yıl başı eğlenceleri 

~~'°"'-""JV!'VV"""""'°"'~""'VV''-"'"'""'°IVY\A 

(Başı 2. ci sayıfada) 

Ye:ıilJ.:ijyde: 
Yeşilköy. 31 (A.A) - Bugiın t>ı.z 

Yeşilköy türk ortodokslan koyi.unl.i -
:ı:ün kili:;esinde toplanarak ulu şahsi • 

yetinize karşı suikast yapmalc istiyen 
vatansız hainleri telin ile yüksek Jc • 
hanızm ülkemizde daimi olarak beka. 
l>mı Tanrıdan diledik. Bu vcı;iyle ile 

cemaatimizin sonsuz saygı ve bağlı -
lıklarııu yüce ka tınııa iletiriz. 

Ye:,ilköy türk ortodokslatt cemaatı 
yönPtim kurulu başkam K.onstantın 

lmcr 

* • "' 
Ycşilköy, 31 (A.A) - Bugün bıı 

Yeşilköy okulu ögretmenleriyle çocuk
ları köyümüz kilisesinde toplanarak u. 
lu şahsiyetinize karşı uzanan vatan ha. 
inlerini saf kalbimizle telin eder ve 
ulu Tanrıdan kıymetli varhğınuın U.ze. 
rimizden eksik olmamasını ve acı göz 
yaşları dC>ken çocukların kutsal varlı. 
ğın yolunda ölmeye hazırdır. Ataya yan 
bakan gözler kör olacaktır. 

Yeşilköy tiirk ortodoks okı•lu direk
törü, 6ğretmenleri ve tale~leri 

P. Kondopufos 

Huğazlı,·amta: 

Boğazlıyan, 2 (A.A) - Yükı>ek de. 
hanı.ıın yarattığı cumuriyetin on ikin 
ci yıldöniimünU kutlayan nahiyemiz 
halkının yüksek şahsiyetlerine karıı 

besledikleri minnet ve tükran duy • 

gularını arzederkeo denaetle tneş -

buğ hain eller tarafınaan tertip edi • 
len suikast hadisesi ' de nefretle telin 

edilmiş ve bu maksad için ka.mun 
merkezimizde konulan anıt etrafında . 
da devamı ömrü Uiyetleri temenni • 
y:ltr tekır:ar edilmiş olduğunu derin ve 
sonsuz aaygtlarımızla arz.eylerim. 
Şarbay M. Kışlalı, M. Atıb.ıı, C.H. 

P. ba~kam Knyvar 

lzmitte: 

İzmit, .n (A.A) - Kırılmaya mah. 
kfun hain etlerin şerefli varlığımıza 

karşı yeltenen teşebbüslerini nefret ve 
lanetle anar aziz hayatınıza uzun sağ •· 
tıklar diler derin saygılarımı ıunarım. 

Nuri TürkoKlu 

Çalda: 
Çal, 31 ( A.A) - En sevimli cu • 

muriyet bıı.yramımu.:ı kutlarken yük • 
sek şahsiyetleri hakkında saadetler 

dileriz. Toplanan binlerce kadın er • 
kek ilçe halkı tarafından suikast al • 

çaklığında bulunanları tel-in etmiştir. 
Daima başımızda bulunmanız duası • 
nm canı ~önülden tek.rarlandığıru ar • 
zeylerim. 

iş Kumoarası 
sahiplerine 
senede 

20,000lira 
m·ükifat 

Komite başkanı M. Aykan. C. H. P 
ilyönkurul başkalJl A. Kıra.yıuTı, .sar. 
bay H. Çetintaı. 

Sunıfta: 
Suruç, 31 (A.Aı -· YlLce 1eıııııır.r: 

kötü emelle uzanan eli kıran tı:şkilatı
mızı tebrik eder, mütecasirlt'.'rı Mihşiı. 
pınrır halkı namına telin ede.ri..ı. 

Mürşitprnar halkı namma Vllıılı 

Rif tıt CMtı 

.4 rı1t•1,ıe: 

~ntep, 31 (A.A) - Cuınuııyet bar
ramımızın son günkü gösterileri çok 

co~kun hır miting şeklini aldı. Şiddcth 
yağmurldr.ı rağmen bütün meydanlaı • 
halkevi "e parti kurağını dolduran hallı 
Ataturkı:: ı1apılmak istenen alçakça te. 
cavüzü lanet ve ncfntle andı. Coşktm • ve ateşin söylevler verildi. Halkevi bai· 
kanı ateşli soy'e-vin<lr ııoruyordu 

''Bu hainlc-r ne Vdracctktı? Atcıtur. 

kim varlığına son mu veıeceklerdı ! 
Türk ulusu yaşacf rkçcı A taturk vardıı. 

O::ıun yeri göniJ ileı- le ve climağlard<1. 

dır. O her türkün \..af.ısında doğan biı 
giıneştir. Böyle bir \'.;\İ11eş söndürülebi. 
lir mi? KöpC.:..}erin göklere bakıp ulıı. 

ması, güneşin vti.rl1mesine bir zarar ve 
rir mi? 

Hatip <>ıiL.lerinı şöyle bitirdi. 

"İyi biJ.;ln hainler ki, Atatürkun gü

neş varlığı, türle ilini ~ydınlatacak türlt 
onun izinrle yürüyece<ktir Ve i1erliyı:. 
cektir.,, 

Antep hnstanhas.ı heycc;.m 1çinde<f•. 

Kenuıli)·ctlP.: 

Kemaliye, 31 A.A) - Yaratıcı ata .. 
mıza uzanmak istiyen kirli ellerin kah 

rolmasını kemaliyeli yurddaşlar can .. 
dan dilerken ıçten baş sağhklarınr au. 

nar. 
C.H.P. Baş. Şakir Oğuz, şarbay C. 

Bali, tecim mümessilleri S. Tarlabqı 
Mustafa, köylüler namrna Pagir Mrıstaf• 

Haıızada: 

Havıa, 31 (A.A) - Düf013nların el 

ve dil uzattıklarını işittim. Kendileri. 
ni lanetlerken on ikinci yddönümün8 
kutlar esenler diler sonsuz aaygdarı 
oıı ımnarmı 

Çilçi Kadir 

Babaeskide: 

Babaeski, 31 (A.A) - Kurduğu .. 
nuz cumuriyctin 12 yd içinde yurdu. 
muzun her blr derdineı ulUSUll her bir 
ihtiyacına el uzatarak ne kadar feyia. 
li olduğu gösterdi. Bu varlığa hepi • 
mfz &e'1inir slze ve cumurlyetlmbe 
tükenmez ömür, çelik gibi eaeolik. 

candan. gönülden dileriz. 
Şarbay H. Hatama 

iki muhtelif tertip - Yedi kura 
BIRIN(-:J TERTIP ... 
S.-ned.. iki dd ada 
414 kişiye on bin 

lira ikramiye 
iller -c l •1111111 n: 1 ilktqrtndr kı.ım

..,.. •hJbl .. rt •rw~ıachı ~lıllf:n hrııı.nb 
~ lıo def1111n1d.ı 2U7 l.1'11c .,.._,,. t>ta Un 
'e9d.eıfllırr..•ı~llr 

Blriael mlllılfatı iOOO Un 
Odıd • ıso • 
<>n ldtirw ...... 1000 • 
Ylnal R elllterclea 1000 • 

~75 ~ -- t7SO 
~La. Uratıllnnı 

1 llktetrinde ttl<ilf«lıdr 

IKtİ'CI TERTiP. 
Sent·de beş def• 
d;1 bet: kişiye OD 

bi•• lira ikramiye 
~ .. ot lhd• e.lileu be brıı..._ ._, 

hfrhuff' te• knmboH ntılhfae ili lı1lı .. 
ııu-.,,.ı,.e orerllıuf'J.tııdlr. 8u luınler-

41.,. ...... drf•· 

~b91. Rufnuı, T-ınPc.. E1lil " 

81rfoc1U.aa 

utannm '"' 14't1ll'rf ('f't.11,....~ı..11~ 

Kuralara iştirak edcoilrrel< için '1.t.ımbara sahiulernir.aa&ısıi 
vinni beş lira biriktirmıs olmalan Unmdır. 

. 
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Yurd haberleri 
Uşak.ta l ürl ii çalı~ına lar 

l~ık 
Uraym ynickn satın aldığı t !ektirik 

makinesi şu günlerde İzmir gümrüğün. 
den çıkarılacaktır. Son sistem bir loko. 
mobil olan makinenin kurulması ve cer
yan vermeğe başlaması bir bucuk ay 
•onra kabil olacaktır. 

Halkımız bu eyi günü sabı~ızhkla 
beklemektedir. Uraym elektirik işi ü
zerinde ki çalışması sevinçle karşdana
eak bir iştir Şarbay bu iş için günler
dtnberi uğraşmakta idi. Urayın bu ba
Jarılı işini diğer önemli işler kovalaya. 
caktır. 

Okul 
Buyıl şehrimizde yeniden bir ilk o

kul açılmış ve yüzlerce çocuk bu okula 
yorleştirilmiştir. Buyıl ilk okuUaı-a de-

va.m (den talebe sayısı 21C-O zil geçkin. 
dir. Orta okulda da geçen yıla nazaran 
daha çok talebe vardır. Sayın ilbayı

mız B. Hazım Türegün okul, yol ve 
sağhk işlerimiz üzerinde derin bir Uği 
ile çalışmakta ve gereken yardımları 

yapmaktadır. 

Halkevi çaJı.şnıası 
Ha1kevi çalışma şubeleri kendi alan

larında başarı ile yürü:ınektedirle.r. E.. 

vin ar şuğbcei muzik kolu cumuriyet 

balosu için bir caz takımı hazırlamakta

dır. İlk denemeler bu takımın çok başa
rı elde edeceğini göstermektedir. 

Diğer şubelu ~alışması özenle yü -

rümekte ve faydah i§ler görülmekte

dir. 

Edirnede Eski eserleri sevme kurumu 
Birinci teşrin 1935 şin beşinci cu

martesi günü Halkevinin 'bağrında yeni 
ve önemli bir kurum daha açıldı. Genel 

önünde yürüyeceğine ve bize hız ve
receğine yüzümüze karşı söz verdi. 

Tarihçiler içinde büyfrk çalrşmala.. 

rilc bedizseverler arasında büyük ye

ri ile ve en son bu alanda İzmirdeki Ö· 

nemli başarımlarile yalnız yurdumuzda 

değil yaban illerde de ün alan bilgin 
generalin Edirnede uzattığı bu sıcak 
ve sevimli ele sanlımyacak ve onunla 
y\irümiyecek tek bir kişi sanmıyorum. 
DU.nkü toplantıdaki sıcaklık ve gönUI 
birliği bizde bu inanı yarattı. 

Jspektörümüa General Kizım Dirik'in 
ön· ayaklıhğt ile uzmanlarımızdan, bil-

ginlerimizden, işyarlarmuzdan ve şeb. 
rimizin olgun ve dolgun çocuklarının 
bir araya getirilmesinden yaratılan bu 

kurumun yaptığı ilk toplantısında yal
nu: Edirnemizdekilerin değil bütün 

Trakyadaki tarihsel anıtların korun

ması için elbirliği ile ~lışılmağa IÖ.ı 

kesildi. Kbım Dirik bu işte hepimizin Kurum Trakyada çok iş görecek ve 

..,.. gWWWI &l:ııııımıl-tWiMllll!L 
~l'A'rl.~r.ııı~~ = Diş Hekimi 1 

Milli Müdafaa Vekaleti i il A. Rıza Oktay i 
Satmalma Komisyonu ~ 1 

hanlan ~ 1 Adliye sarayı kar,mnda !2 

l - Hepsine biçilen eder 459 
bin lira olan 855 ila 900 bin met
re yazlık elbiselik bez kapalı 
zarfla ekniltmcye konulmuştur. 

2 - İhalesi 5 ikinci te~rin 935 
salı günü saat 11 dedir. 

3 - Şartnamesi 22 lira 95 ku· 
ruşa M. M. V. satın alma Ko. 
dan alınır. 

4 - Eksıltmeye girecekler 
22110 liralık ilk inanç parası 
mektup veya makbuzlarile kanun
un 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yuılı belgelerle birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatından bir 
saat evvel M. M. V. satm alma 
Ko. na vermeleri. (3048) 1-4727 

~ No: 58 Telefon: 3881 j 

i- Gece gündüz hastalarını ~ 
kabul eder. 1--4603 !i --•m n •11===mım•v111; 

ı---llllHlllllm•ımılll!llllllllllill 

1§ Dr. TURGUT ~ 
5 = 

1-Cebecf Hastanesi OperatBrU i 
Hastalarını Adlive Sarayı ~ 

E 
ka.rşuımda Hayat! apartmanın ~ 

1 da her gtin 15 den 19 za kadar ~ 
kabule başJamrşttr. g 

&111111•m•ı••naa~nıını~ 

kendini pek tanıtacak ve çok sevdire· 
cektir. Kurumdan çok o:ıey bckliyeceğiz 
v~ kavuşac.ağız. 

Eskilerin faydalanmak ve saklamak 

için biı:e bıraktıkları art:'!-. yaradılmaz 

eserleri dalta b:ıymdrr ve daha parlak 

görmek isteriz. 

Yapılabiltcek viranlrkla.rın kendi 

kendine yıkılma.masmr isteriı. 

yapılmasına yol olmıyan ve busün 

pis: berbad bir halde kalan eserleri hiç 

olmazsa tertemiz görmek iı;tuiz. Edir

nemizin güzel bir rehberini, panurama

srnı isteriz. Zengin bir müzeye kavus

mak isteriz. 

Edirneyi, Trakyayı olduğu gibi an

lamak ve anlatmak isteriz. Edirne, 

Trakya bu yolda çalışacak c.n büyük 

bir çevredir. Çckmece-lcrde kurduğu 

büyük ve tarihsel köprüleTile doguyu 

batıya bağhyan Sinan, Tekirdağında, 

Çorlu'da, LüJeıburgaz'da Bahaeski•de, 

Havzada sözün kısası bütün Trakyada

ki camilerile meltteb ve medreselerile 

imaretlerile çeşmelerile. sebillt:rile bii

tün bu yurdu bir abideler tarlaı;ına ÇC'" 

viren Koca Sinan en son Vezir hama

mile Rüstem paşa hanlariJe. Saray köp

rüsü ile "Ve daha birçok ş.;ıheeerlerile 

Merici zümrüdlerl~ çevrilmif pırlanta

larla işlenmiş mavi bir lfemeI" gibi be

line saran gelin Edirneyi süslemiş ve 

bu güzel gelinin başına Selim.iyeyi bir 

taç gibi geçirerek adını yalnız Tilrk.i

yenin tarihine değil acunun tarihini! al
tın yazı ile yazdırmış, yalnız lrendi a
dını değil kanmı taşıdığı türkün ve 

türklughn ad!m d:a beıalıcı yii!kseltmi~
tir. 

Bu eserler ve bunlar~a beraber ikin
ci Mlıradın yaptığı Uç şer fcJiler, M u

radiye, Darülhadisler, mimar Hayred
dinin Edirneyi siı stiyen şaheserleri ve 
diğer uzmanların bıraktıkları güıel 

parçalar bugün doğan eski eserler ku
rumundan çok fayda görecektir. 

Eski eserlere çok bağlı olan ve bu

nu programının belli başlı bir ödevi ta

nıyan ve kendi amacına <loğru çok bü

yük ve öenmil bir adım atıldığını gör

mekle çok sevinen halkevinin bütün 

socuıkları bu kurumla elele b~başa ve

rerek çalı§1?1ağı boyunlarrn., bir borç 

sayarlar. E. S. 

1 *" 
Türk Hava Kurunıu 

IJüyüli pi)'augosıı 
Şimdiye kadar binleree lrişiy; 

zengin ctmittir: 
Yeni terbl> planım ııft!'ihıti:ı 

1. inci ke~ide 11 jkinci
teşrin 93S tedn·. 

Bi:yük ikramiye 
25.000 lirad-rr 

A.yrıca: 15.000, 12 NJı) . 10.000 
liralık ikramiy~Jerl"' <;'" ,.....,. 
liralık bir mül:M "t "'" .. ~ 
01anları olru:t·unuz. ve b1t fi"" 

ı.ıin pivanJ!onun t'ıt P'- m . .. ....... ,., .. ~·- · ·-

Türk 
Antrasiti 

geldi 
• Sıhhi - Ucuz 

l\lliiracaat rer • • 
o,u)AZ~Rl 

-Her yerde yana1 

Türk ticaret bankası 
Ortaklar servisile merkez kolu 

IŞIKLAR CADDESİ Telefon 2338 vr T~lefon 23Hi 
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~ Ankara Leva~ım Aınırliği Satın 
i 1 Alma Komisyonu ilanları 
li 

1 - Erzincan garnizonu kıta ve mfü:sse-sclcrı ihtiyacı için ka. 
palı eksiltmeye konulmuı olan iki milyon beş yü~ bin kilo ota ta.. 
lip çıkmadığından kıta ve müesseselerin ihtiyaçları olan otu 
644,00<l ve 500000 ve 580000 ve 776000 kiloluk olmak fü:ere dört kıe. 
ma ayrılmı,tır. . 

ANKARA ASLİYE BİRİN. 

2 - İki rrjlyon be§ yU.ı bin kilo otun muhammen bedeli IS7500 
lira ilk teminatı 6563 liradır. 

3 - 644000 kiloluk kısmın muhammen bedeh 2540 Jira ılk t:cı.. 
minatı 1691 liradır. 

Cİ HUKUK MAHKEMESİN. 
DEN: 

An.karada Bankalar caddeı.in. 
de doktor Selahi Vehbi apartı
manında kapıcı Ilgazh Mahmud 

4 - 500000 kilouk kısmın muhammc;n: fn:deli 17500 lira ilk te
minatı 1313 liradır. 

S - 580,000 kiloluk kısmın muhammen bedeli 20300 lira ilılr 

teminatı 1523 liradır. 
6 - 776,000 kiloluk kısmın muharn.meri 'b:t'dcli 27160 lira ilk te

minatı 2037 liradır. 

BİLİT 
1 - Bır metresine biçilen e. 

der 51 kuruı olan 120 bin metre 
lacivert renkte iş elbiselik bez 

, kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. 

Doktor 

Hilmi Koşar 
Cebeci Hastahanesi Cilt; Saç, ~ 

ZUhrevt hastalıklar 
MUtehaaaı 

İngiliz kanzuk eczanest ı:ıbo
ratuvarlarında hazırlanan Juvan· 
tin saç boyalan muzur 11e zehirU 

Karınız Ankarada NaLım bey 
mahal1csinde 42 numaralı evde 
Mehmet kızı Fatma tarafından 
aleyhinize Ankara Asliye birinci 
hukuk mahkemesine açtığı ihtar 
davası neticesinde kanunu mede
ninin 132 inci maddesine göre 
bir ay zarfında karınız fatma 
hakkında aile vazifesine riayet 
etn11mizin ihtarına 30-9.935 gil· 
~ünde karar verilmiş olduğu ve 
ikametgalnnrnzın meçhul olma. 
smdan karar sur.eti mahekme di. 
!anhaneaine talik edilmif oldu. 
gu malfım olmak ü~re Hanen teİl· 

7 - İhalesi 18/ 2. teş/935 perşembe günlı saat 10 da tümen satın 
alma komi5yonunda paurlıkla yapılacaktır. Şartnamesi Erzincan 
tümen satın alma komisyonunda her gün gorülebilir. (3238) 

1~9'10 

t LAN 
latanbul komutanlığı ihtiyacı için alınacak olan Z7000 kilo an. 

bun ta.palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Muhammen tutan 715~ 
liradır ilk teminatı 537 liradır. Eksiltmesi 18/2. teş/935 puarte.i 
günü saat 15 dedir. Şartnamesi İstanbul komisyonunca 250 llurug 
mukabilinde alınabilir. EbUtmeye gireocklufo ilk teminat mak.. 
buzları ile 2490 numaralı kanunun 2. 3. ind maadclerindeki "Ye&J
kalarla birli:kıte teklif mektuplarını belli giln ve ihale saatınthın en 
az bir saat eftline kadar fındrkhda komutanlık sann alma komie. 

2 - İhalesi 5 ikinci teşrin 935 
sah günü saat 15 dedir. 

3 - Şartname 306 kuruşa M. 
M. V. satın alma Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler 
4310 liralık ilk inanç parası mek
tup ve makbuzlarile birlikte ka· 
nunt şekilde hazırlayacakları 
teklif mektuplarını ihale saatın
dan bir saat evvel M. M. V. sa. 
tın a1ma Ko. na vermeleri. 

(3047) 1--4726 
BIJ ... tT 

(500) tane buğu marpuçu baş. 
hğı ile yatağı satın alınmak üze
re açık eksiltmeye konulmuştur. 
Hepsinin tutarı (830) liradır. 
Evsaf ve "Şartnameler parasız o
larak komisyonumuzdan alına
caktır. 

İhalesi 4.XI.935 pazartesi gü. 
nü saat 11 dedir. İlk teminat 62 
lira 25 kuruştur. Eksiltmeye gi· 
recekler 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde istenen 
belgelerile ihale gün ve vaktin
de M. M. V. Satın alına komis
yonuna geleceklerdir. (3066) 

1-4764 
BİLİT 

M. M. V. binası içinde açık 
eksiltme ile tamirat yaptmla. 
caktır. Ke§if bedeli (944) lira 
59 kuruştur. Ketif ve p.rtnamesi 
bedeline karlı inşaat şubesinden 
llmacaktır. balesi 18..zı-935 pa
sartesi günU saat on beştedir. 
İlk teminatı: 70 lira 48 kuruş
tur. 

Eksiltmeye girecekler 2490 sa.. 
~ılı kanunun 2, 3 cü maddelerin
CJe istenen belgeler ile hirliktc 
:ihale V,iin ve vaktmda I\'[. M. V. 
eatına·•ma komisyonuna gelsin. 
Jer. (322F) 1-4964 

ODA ARANIYOR 
Fransızca ve almanca bilir. 

Oda arıyor. 
S. K. rumzu ile basımevimize 

hi!r1irme!eri 

Balıkpuarında P olis nokta.. ~~ 
sı kar~ıaında, Çıkrıkçılar yo- I! 

kuşu alt başmdaki evinde, 1 
Haıtalannı her gün 8ğleden 11 
sonra kabul eder. ~ 

Telefon: 3506 ~ 
~ ~ ~ ":. 

maddelerden tamamen ari olup 
saçlara tabii renklerini bahşeder· 
Juvantin saç boyaları kumral ve 
•ivah olarak iki tabif renk ilze· 
rinde tertib edilmi~tir. 

Gayet tabif ve sabit olarak te-
min edilen renk vıkanmak ve-ter· 
)emek battA denize gfnnek 9ure
tiyle de çıkmaz. En ciddf ve em-

G •• Z niyetli mar:kadrr. Eczaneıerde ve 
~~!l.."Jl!~i!ml'l O ~ • -" ·~ ··'·~·~'"" ~~vıntı 

Mütehassısı l --·-K-i-ra-1-ık_e_v __ _ 

Dr. Cevad Arif ~ 
Atasagun 

~ Anaafrtalar caddesi Zenit '{ ... 

1 
saat mağazası üstünde No. l· 
70 'Salı ~ünleri . Yoksuz1ara ~,._ 
~parasız~., 

Doktor 
Ali Maruf Ünver 

DERİ, F IRENGt VE BELSO· 
GUKLUGU HASTAt.IKLARJ ' 

MUTEHASSJSJ 

Tabakhane cadde9i bapnda Al 
tınta§ sokak No. 17. Haıtalarını 

bergUn 9-13 ve 15-20ye kadaı 
kabul eder 

Operatör 
~ .. 
~~Omer Vasfi Aybar 
"'... . ~ 
~ Muayenehanesıni Kınacı ~ 

hanında 14 numaraya nak • l· 
1 ·•H ··3 6 ~ etmıştir. er gun - 1.2 ~ 

hasta kabul eder. 

liğ olunur. 1-4971 

Kiralık ev 
Hisarda Cobeciye nazır kale 

önünde yeni ve müstakil dört o
da ve müştemilatiyle ne.zareti ka. 
mileyi havi ev kiralrktır. Pa. 
zarlık için Emlak bankasında 
Bay Osrnana görmek için için. 
dekilere müracaat. 1-4959 

Kiralık oda 
AyJe yanında möble ve kon. 

forlu, Yenişehir Tuna caddesi, 
Yiğit koşun s"kagı No 15 

yonuna vermeleri. (3237) 1:....4971 

Hali tasfiyede hulıınan Turhal 
Şeker fabrikası Ano ıim Şiı,.keti 
tasfiye heyetinclen : 

Şirket hissedarlarının 20. 11. 935 tarıhıne tesadüf eden 
çarşamba günü içtimamı yapmak üzere daveti kararlaştı· 
rılmış olduğundan hissedarların o gün saat 12 de Şirketin 
Ankarada Türkiye İş Bankası binasındaki Merkezini şe
reflendirmeleri ve Türkiye İş, Sümer, Ziraat Bankalarına 
veya Eskişehirtde Şirketin Genel Direktörlüğüne tevdi 
ile duhuliye kartı almalan rica olunur. 

Ruzname 
ı. - Tasfiye Memurlanmn neticei muamelat hakkın

ki raporlarının tetkik ve tasvibi, 
2. - Murakıip raporlarının okunması ve tasdiki. 
3. - Tasfiye Memurları ücretlerinin takdiri. 

TASFİYE HEYETİ 
Tasfiye Memuru Tasfiye Memuru Tasfiye Memuru 

Ziya Arif Sirel Süheyp Derbi1 Fa~il Ö:ziş 
~r.~ ~~t.ı. ;a:~~ ·;,·•?'"~ 

SiYAH 
Simon · Simon, Harry Baur 

ikhsat vekaletinden: 
lktısat Vekaleti ile Ziraat Vekaleti binası kaloriferleri için 

alınacak 350 ton simikok ve kok kömürüniln ihale gtinü olan ilk
teşrinin 31 inci perşembe günü ancak bir talip zuhur etmiş ve tek
lif eylediği bedel komisyonea 15.yıık had görulrrı niş oldt1J!un ın 
on beş gUn müddetle yeniden eksiltmeye konmuştur. Talip ler; n 
İkinci teşrinin 15 inci cuma günii saat 10 da lktısat V cka et· .. ~ 
müteşekkil komisyona ve şartnameyi istıvenlerin Le· az m ~ ı· 
<liirliiğiinc müracaatları ilan olunur. (3214~ l-<40 2 

• 
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Kavaklıdere şarabq 

Yenişehir halkının da i 

1 ayağına ve sofrasına yakın ! 
gelmektedir 1 

Yenişehir şubemiz İ 
açılıyor! ~ 

Ye işehir'de 
ki198uj0 kuruşa 

i 
avaklıdere şarabt1 

i~k! i . = = 

ULUS 3 SONTEŞRIN 1935 PA.ZA·~ 

Tophanede İstanbul Le· 
vazuıı Amirliği Satın 

Alma Komisyonu 
ilanları 

IHUUlll~llllllHHUUlllfflllllllllHllHlllHHlllllHHUUllHllHlmUllUIHIHll~'lllUlllllUllHltlUHllUHllllUlllHHii' 

Ankara, Çankırı, Kastamonu, Kırşehir, Nevşehir ve havalisi § 

İLAN 
§iv. üstakil CHEVROLET Bayii 1 

1500 adet like karyola 12 ikin- 5 Ham·f Zade hır· aderl er·. o bil be • E citeırin 935 sah günü aaat 15,30 E tomo şu Si a 
da Tophanede satın alma komla- § :5 - Bankalar Caddesinde_ 8 numaradaki meşherini 55 
yonunda kapalı zarfla ekliltme- 55 Büyu··.• nnatahane karşısında Lozan Palas binası köşe sinde 16 § 
ye konulmuştur. Tahmin bedeli E k r-.- numaraya il_ 
beher karyola 12 liradır' İlle te- § nakil eylediklerini saym müşterilerine ilan ederler. ;;; 

minatı uso liradır. Şartname ve a Telefon: 3150 i 
niimuneıi komisyondan görüle· !i !'!! 
bilir. 1stoklilerin kanunda yazılı ii Ankara MERKEZ CHEVROLET bayiliğinin tama mile müStakil o1du- 5i 
vesikalarla beraber teklif mek- 55 ğunu İstanbul ve sair diğf:r bayiliklerle katiyen hiç bir alikaaı ·Olmadığım ve == 
tuplarmı ihale saatından bir saat § bilumum mübayaatm doğrudan doğruya fabrikadan icra olunmakta bulundu- = 
evel komisyona vermeleri. E ğunu bilhassa tavzihe lüzum görürler. 1--4968 § 

(ılS) (
6
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Ankara ilbaybğından: Ankara ilbay.dan: 
Necati bey caddesinde huaust idareye ait 9iftlik lokantuı o~a

rak kuJJandan dUlrkinda yapılacak lilıın inıaatı açık eksiltmeye 
konulmuıtur. 

Ke§if be'deli·60S liradır. • 
İhale 11-11-935 puartesi günü saat 15 de vilayet daimi encü

meninde yapılacaktır. 
isteklilerin ihale günü 45 lira 38 kuru,ıulr teminat makbm Ye. 

ya mcktubile daimi encümene müracaatları prtnameyi g8rmek ı ... 
tiyenlerin husust muhasebe direktörlilğilııde görebileulderi ilalı 
olunur. (3185) 1--4905 

Emniyet direktörlüğü için 50 ton yerli kok WSıınürönün alın.. 
ınuı 3.11.935 tarihinden ttibıll.rıeıı 20 gUn müddetle ... .ı.utıme:ye 
ko1"llmuftur. Şartnameli emniyet clirekıtörliiğilndedlr~ ao.11.935 
~plilba atini ... u ,. nwe.ı 1•ıtacaiınduı atıe.ldllena ,_,_ 
lan glio ve autH temfpatJerile birlikte ilbayldrta topllD8ft k.._ 
yona müracaatları. (3ıU) . 1~ 

Cenap Serçeşmebeyler 

Kavaklıdere Tjirk Şarap 
Fabrikası 

~ Harita Gen~l Oirektörlüğünden 
lılerkesi ril&yette müllhal o1aıı imamet ve mü.enin kayy11nltk 

vazifelerinin ttvdhi i~ia 15.11.935 cuma günü saat (15) te y11pılao. 
cak müsababya ittkl!lk ede"k Cllln talihlerin im.ti.ban gününden 
evel istida ile müdürlUğUmtiae mflraıeaat etmeJcri ilan olunur. 

~ 1 - Muhammen bedel ( 4350) lira Harita Genel Direktörlüğü 
= için (150) ton yerli kok kömürü açık ekıiltme ile satın alınacaktır. 
5 2 - istekliler şartnameyi görmek üzere her gün ve eksiltmeye 
5 gireceklerin de 326 lira 25 kuruı teminatı muvakkate makbuzlarile 

(3Z22) 1--4961 

5 8-11-935 cuma günü saat (14) te Cebecide harita Genel DlreıktCSrlti-
Ankara i ...;;ğü_aa_t_ın_aı_m_a_k_o_m_i..:sy~o-n_un_a....;;.ge_1_m_eı_e_rı_ • .;.(3_1_s5...;,) ____ 1_-48 __ ss __ _ 

Ankara llbaylığından: 
Ankaranm Kuılıbey Şubesi qevresindeld Emniyet tirketi fab. 

l'ilcasında marangoz:luk ve müteahhitlik yapmıf ve bilabara me1a. 
leketi olan Bulgariıtana gitmi' ve yeni ikametgihmı bildinnelidf 
bulunan KostO namına 930 eeneainde tarh edilen 2438 Ud bkı dört 
yüz otuz: 1ekiz lira 36 otuz: altı lmruı --~ veref•l ve sam cewı.. 
nın 1326 No. •e 2-4.933 tarilaM itiru komieyonu kanın ild tacli.k 

1111111-ual 
Adana Şarb~ylığırdan: 
ı - Htildlmet 'öQiaden bqlıyarak Tqköpril önünden Abidin 

pqa caddeaile birlqea 701, Şarbaybık Fen itleri Direktörlüğünde 
bulanan proje, prtnmaesi ve keşfine göre şoseden parkeye çevri
lecettir. 

2 - Yola ba§lamıün projesine göre kesilecek yerler kesilecek 
ve yeniden prtnametlİne göre yapıldıktan sonra yol projesi zemi
ne uydurulacaktır. 

3 - Bu itin para tutarı 6933,10 kuruıtur. 
4 - Proje ile ekini olan şartname keşif ve tahlili fiyat cetvel

lerini görmek iıtiyenler her gün öğleden evel saat ondan on ikiye 
1mclar fen itleri direlııllkftlğiine bq vurabilirler. 

S - İhale kapalı sarfla 22 teıriniaani 935 cuma günü öğleden 
ııoma aaat onbeşte daimi encümende yapılacaktır. 

1 - Muvakkat temiaatı 520 liradır. 
7 - İsteldiler Nafia direktörlüklerinden ihaleden bir gün evel

ki t8rihi ta§ıyan bir dıtlyeti fenniye vesikasını fen itleri direk. 
ta.Jllünden tasdik ettirerek daimi encümene gCSstermcye mecbur-
durlar. (3167) 1-4885 

Ankara valiliğinden: 
Karapurç•k köyüda tatlar deresi mevkiinde kiin şarkaa imam 

otlu Ahmet, garben ..,.alrk ve Mustafa, timalen kayalrık ve cenu
bee yol ile mahdut ~ metre murabbarndacı ibaret olan 159 lira 
be4eU mubammen1i ~'° ~iyetinin ihalesi 26-10.935 tarihi.n
elen itibaren bir ay ıllliiddetJ.e puarbia bırüdmııtır. İhale bedeli 
~n ve pefinen t.etM,. edilecektir. tıte.klilerin 11 lira 93 kuruş. 
lak diposito makbuile 15-11-935 ıarihkıe kadar Defttrdarlıkt:a 

. toplman •tıt komi""'"" müracaatları. (3236) 1--4972 

Lüleburgaz şarbaylığıodan: 
Bedeli ketfi (9819) lira (97) kurut olan mezbahanın açık ek. 

mi~ ile inp11 me..Wi' icraya konulmu§tUr. tbaJe gUn ve saatı 
5 Tqritüsani 935 dil'. Şartname ve projeyi görmek iltiyenlerin Be
JedtJe dairesine tnitıacü1an ve pey sUrmek lstlyenlerlıı dlpozito 
~ni ltıateclen bir uat evet yatırmalan ilan olunur. (3111) 

1-4194 

Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme ilanı 

Sıb-it ve içtimai Mııavenet Vekaleti 
Ankara Merkez Hıfzıssıhha müessesesi 

direktörlüğündtn: 
1 - Ebiltmeye lreaıdan iş : Ankara Merkez Hıfzıssıhha Mües. 

ıeeeai Direktör odalarına mahsus takımla mektep için ahşap mal. 
• leme in:!aatı. 

Z - Yapılacak iŞİll tahmin bedeli (6168.-) lira (40) kıuruştur. 
3 - Bu işe ait şastmme ve evrak şunlardır: 
A - Ekrsiftme ~. 
8 - Mukavele ~jeat, 
C - Fenni Mrtnl!IDC. 
D- Ketif eewe14 . 
B-RMUiıler. 
fstfyen.ler bu evrakı ariieueseden alabilirler. 
4 - :&bilttne ıe..ll-1935 ç8rşamba stıntl uat (11) de A~kara 

lııl«ke Htf zruıhha Müesaesesinde satın alma lr4miayonunda ya. 
pılacaktır. 

5 - Eksiltmeye gi«"ebiJmek için isteldilerin (~1.-) lira (88) 
bnqluk ilk teminatlarmı Hudud ve Sahiller Sıhhat Umum MU. 
dirlüğü veznesine yatırmıt olacaklardır. Ve bundan başka aşağı
dald veıikalarr da haiz olup gösterme.lwi lizımdrr: 

A - 2490 sayılı kanqnun iatediği vesikalM, 
B - Mefruşat itlerile iştigal eden bir müessese oteaguna dair 

i~t odaıı vesikası, 
C - Resmi bir miloseeseye en aşağı (10000) liralık ve tescilli. 

mfl •tisi yapılmı' bir it yaptığına dair veıik.; 
8 - Veaikam hakkında karar ittihazı satın alına komisyonu

n llit olup bu huautta ftiru kabul edilmez. 
ı - Teklif mektqplsı Uıa1e aaatından bir saat evelıiae kadar ko-

misyon reialiğine vuilmif olacaktıt'. (3227) l--4963 

Ankara Ubayhğından: 
HusUıai idare için baıttırrlacak defter ve oetvel açık eksiltmeye 

konulmu,tur. 
tbaıe 18-11.935 pazartesi günü saat 15 de viliyet daimi encü

meni.nde yapdacakır. 
Tahmin edilen bedeli 1200 liradır. 
Eksiltmeye ginMk istiyenler 90 liralık teminat makbuz veya 

mcktuplariyle ihale günü encümene gelmeleri llzandır. 
Şartları öğrenmek iatiyenlerin ıartnameyi hueusl muhaaebc 

Direktörlüğünde görebile~leri ilan olunur. (3235) 1--4973 

Harita genel direktörlüğünden: 
1 - Muhammen bedeli (680) lira Hari~ Genei DirektörlülU 

için bir adet Kaltmat6r aleti açık eblttme He satm afınaedtır. 
2 - İstekliler şartnameyi görmek il.zere her gün ve eksiltmeye 

gireceklerin de (51) lira tminat makbuzlarile 4.11-931 pazartesi 
gtlnU saat (14) te Cebecide Harita Genel DiroktCSrlilğtl satın alma 
komisyonuna !lelmele~. (3106) 1-4771 

Ankara llbayhğından: 
İlimiz Mektubi kaleminde açık bulunan 10 lira aıll maqb ki. 

tipliğe Dahiliye memurları kanundaki evsaf ve teralti bals Orta 
mekteb mezunlarından yazı makinasıru kullanmasını iyi bilir bir 
ityar alınacaktır. 

İsteklilerin belgelerile biı-likte 7-11-935 İklnciteırin pertemıbe 
günü imtihanı yapılmak ilzere müracaatları llan olunur. (3208) 

1-4939 

Ankara C. Müddei U mumiliğinden 
Ankara adliyesinde açılı: bulunan 40 lira icretll bir kitipllğe 

yazı makinesiyle çabuk yazanlar arpııula 4 T. unl 1935 puarteal 
günü adtiye encümeninde GlllubaQ lrntUuıaı yqılacaktu. İı•k. 
Iilerin memurin kanununun 4 ilncil maddeaindeld velikalarla bera. 
ber encllmene inUracaat etmeleri nan olunur. (3211) 1--4943 

Ankara llbaylığından: 
Mlitekaidini ıskr.riye ve mülkiye ile eytam ve eramıilin 935 IC· 

nesi klnunuevel ikınei yolcl--.aı 4-11..935 gllntinden itlbareft ya.. 
pılacaktır. Sağlık ilmi.jhaberlerindelri •uallen yazı 'ile cevap yuıt. 
dıktan '°nra yoklqmaları askeri mütekaitlerin askerlik •ubesine 
aabrt eramil ve yetiaılerile mülkiye tekaüt ve yetimlerinin ı:mıh· 
tartık dairesine taıitJik ettirildikten sonra maaş cüzdanı resmt se
netleri yeni harflerle yazılı nUfus tezkerelerile birlikte muhaaebei 
vilayete müracaatları ilan olunur. (3233) 1-4974 

111 1 •11111••-··-
Bayan Bedia 

Paris modellerini bergun 
3 de-n 6 ya kadar g6stermek. 
tedir. 

Mevsimin en yeni ipek ve 
yUnlil kumqI.-mı, kürkleri. 
ni, ajurlu korselerini getir. 
mtıtır 

Atölye 
ANKARA HAL ARKASJ 

YENt HAMAii A.PA.RTMAN 

_....,;...._ __ 
ln~aat sahip

lerine 
Taş, Kum. Tuğla ve her ne

vi nakliy'e işlerinizi çabuk ve 
ucuz olarak yalnız tı Bürosu 
y:apar. 

Anafartalar cadqe~ T. L 2037 
14909 

edildiği ilan olunur. (3230) 1--4969 

ANKARA ASLİYE BİRİNCİ HUKUK MAHKE
MESİNDEN: 

Ankaranm İemet Pıp mahalleei.nde 10 numaralı hMede kuap 
Osman kızı Sıddılkıa: 
Kocanız Ankaranm Kavaık.lı köyünde yaralı oğullarından 01111ı1a. 

oğlu M-ehmet tarafından aleyhinize açtığı b.opılma advasmın dq.. 
rupnasr 23.10.935 ~nü saat 14 yapılacağı hakkında An.karada çı
kan Ulu9 Oazetıcıainde ilanen tebliğ edildiği halde mıezkOr gU.nde 
gelmediğinizden davacının talebile hükın!fda gıyap kararı telbli• 
ğine ve muhakeme gUırl1 olarakta 13..11.935 çaqamba Mat 14 e ic
nama kanır ,_.Jımittiır. lleltkti Pin ve llı8atte Aa11ıma •H,,. bL. 
rinci hukuk mabıkıemesinde hazır bulunmanrr: ve yahut masaddak 
bir vekil göndermeniz abi takdirde gıyabınızda muhaktmeye de. 
vam olunacağı gıyap .kararı makamına kaim olmak ibere usulGn 
401 inci maddesine tevftkan keyfiyet ilanen tebliğ olunur. l-497S 

ANKARA BİRİNCİ SULH HUKUK MAHKEME
SİNDEN: 

Öbilz:oe maı.allesi Nu- bey sokak 45 No. ıu Mehmet ata 
evinde eski muameıat memuru Tahaine. 

GUmrilık ve lnhisarlar wkill avukat Hilmi Repdlıı aleyhinize 
mahkememize ikame ettiği 43 llH 7 kurut alacak danenıda: AcL 
rainbin malOım olmadıimdan dolayı uauliln 141 lacl maddeli mu. 
cibinoe 3 UktetriG 935 pertembe tal'ihli Ulu ıueteelle yapıla 
ilanen t-cıbliğatta gelip bir defide bulunmadığınız veya bir vekil 
göndermecliğ.inb görlllmüt ve u.ulikı 398 inci madde9l mucibince 
verilen gıyap kararmm yine ulUllıı 141 cnad411i aaOibinoe ilWil 
icrasına .karar ftrilmiftir. M\lhakeme gUnil 29-11-935 IUt t,5 tadzr, 
Yevmi muayyeacle gelmenis veya bİI' vekil gönde1'Mftis abl balcll 
muhabmeye bbul olunmıyacalmıı bilclil'Wr. 1-4965 

Hali tasfiyede bulunan Anadol 
Şeker fabrikaları Türk Ano

nim Şirketi tasfiye heyetinden: 
Şirket bi.se4ad..,.,_ ib. 1 ı. 935 tarihine tesadtif edea 

çarşam6a günü lçttınamı yapmak üzere daveti kararlqtı
nlmış oldu!und• lÜutdarlann o gün saat ı ı de Şirketin 
Ankarada tGi'kiye Jı ~ı binasında.ki Merkezini şe
rcflendinneleri ve top1-tı giiiıünden bir hafta evet his
se senetlerini Ankal'ada Türkiye İş veya Ziraat Bankası
na te\tdi ile dıthu1tyt! kıttı almalan rica olunur. 

Ruzname 
• 1. - Tasfiye Memıırlannm neticei muamellit hakkın· 

ki raporlannm tet\tik ve tasvibi. 
2. - Murakıip raporlarmm okunması ve tasdiki. 
3. - Tasfiye Me111urlan ücretlerinin takdiri. 

TASFtYE HEYETİ 
Tasfiye ~ectıuru Tasfiye Memuru· ~a.fiy~ lhm~ · 

Ziya A~f Siret .. SUJ.ıqyp Derbil Fant Önt , 
. 1~9('Q. 

r SiNEMALAR ~ 1 ;:ı lmtiyu sahibi ve Baıanu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neıriyatı idare eden 
Yuı itleri MUdUrll Naeuhi 
BAYDAR 

Çanlcm caddısi civarmda 

I Uluı B•rımıvindı bısılmış· 

L '"· 
~--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİIİİİİiiiiiiiii~~ 

BU GOl\ıl BU GECE 
Sine a aleminin en aehhar yıldız
larından Claudette Colbert'in 

temsil ettiği 
KiRiK HAY ATLAR 

Fransızca ıözlü bü..,ük a~k filmi 
Aynca: Dünya Ha~nı.di1'1eri 

BU GON HU GECE 
(KULOP 

~· ~H~~I~ 
P.antALI 


