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F. R.ATAY 
" .. Türke ev bark olan her yer 

Hglığın, temizligin, guzel/igın. ~ 
d(lrn kültürün ornegi olacaktır 

" ... Devlet kurumları yanında, 

dogrudan dogruya bu İflerle ilgilı 

olan urayların bu g6rüı ve düşü 
nuıl• çalıfmalarını istiyorum. 

"Urayların devlftt nwrlezinde 
topJanlfl bu işin sonucu d~gıl, bıı.t

Jangıcıd.r ... 

Şark •e ıarb arumda bat clön
.türücü bir manzara farla Yardır. 
iki resmi, iki imam, iki kö,U, iki 
tehri, iki tarlayı, iki bh•eJİ, iki 
kalahalıiı yanyana ıetiriniz: Hiç 
tereddüd etmeksizin biri hMkm· 
da taıklı, biri hakkında prhh 
hük~lerini verininiz. 

Bu fark, en hafta, bir kültür 
farkıdır. Çünkü ayrılığın, zenıin 
prklı ile yoksul garblı arasında 
da aynı bat döndürücülükle d• 
vam ettiiini 'SÖrürsünüz. 

Diler bir noktaya dikkat edi
niz : Şark ya tam bir sömürıeclir; 
yahut yarı - sömürıedir; weya sö
murülmek üzeredir. 

Şark kültürü üstün olduiu za
man, durum, A vnıpanın büyük bir 
luımş aleyhine, ıene böyle idi. 
Tarihte türklüğün erkin olmadıiı 
hiç bir devir yoktur: Bunun ma
nası odur ki türklük, tarih bili ... 
diğindenberi, her devirde hüküm 
ıüren kültürün sahibi idi. ~ ve 
birçok sebeb, oamanlr imparator
luaunun fetih •nlarına kadar sü
ren bir üstünlüğe bir durgunluk 
getirmittir. Bütün yurdda, etki 
büyük manzara, aill' ajır, sönü1t 
göçmiiftür. Eier millet kendini bu
lup, dünyayı hayrete dütüren a
zim ve hızla kalkmmasaydı, tar· 
kın hazin talii icinde kararıp gi
decekti. 

Tarihiı ı-ıi okuyunuz: Garb 
kültürünün esaı kaynakları bizim 
olduğunu ıormiyor muyuz? Ka
ranlık ara devirin meMıliyetleri 

· milletin olmadığını, milli zeki Ye 
kabiliyetin canhhğından ve ku~
vetınden hiç bir teY kaybetmedı
ğini. Atatürk cumuriyetinin, laer 
bakımdan, 12 yıllık eserleri ile is
pat etmİf değil miyiz? 

• 

r.arblı türk kültürü, memleke
tin her tarafında eski manzarayı 
bo"uyor. Ara devirden kalma 
geri, ölü ve kaytak adetlerin ve 
unsı rların elinden halkı kurtarı
yoruz. Atatürk davasını güdenler, 
bir neaiHik, müddet içinde, manza
ra birliiini, yani kültür birliğini 
g .. rç akleştirecektir. 

Şimdi man~ra farkı, Türkiy~ 
ile herhangi bır garb memleketi 
arasında değil, Türkiyenin içinde 
göze çarpıyor. Bizim yeni mekteb
lerimiz, kunımlarımız, yeni tehir
lerimiz, bütün yeni cihazlarımız, 
en son garb örnekleridir. Fakat 
bir Y enisehir'e, lti.r de Kale'nin ar
kasındaki. dağa, bir yeni kurduğu
muz köye, bir de onun kartuın
daki köye, lstanbulda iki mahal
leye. hatta bazan bitiıik iki yapı
ya, yanyana çalrtan ve ıörüten 
iki yurd~ baktıiımızda yapan 
ve yaratan kültürle yıkılan ve öl
dürücü.-kühürün tezadlannı gör
mekteJiz 

" T iirlte _, krlt olcın er yer, 
aajlıfln, pullifin, telnUlifin, 
modern ltültürün örnefi olGealt -
fır!,, Ve bun-. yapmamak, hunu ba
şarmamak için kabiliyetsizlikten, 
bilgisizlikten ve inansı7.lıktan bat
ka hiç sebeb olamaz. Bütün ileri 
hamleleri koruvan, bütün devlet 
vasıtalarını ve kuvvetlerini mo -
dem kültüre belbağlamıt olanla -
rın emrine veren cumuriyet hükü 

~ine kartı, bu ,Uvene layık el-
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1 2. ci sayıfada 
Adımız, andımızdır 

Taarruz haşladı mı? 
ltalyanların ilerle -
dikleri bildiriliyor 

Roma, 3 (A.A.) -Resmiğ bil
diriğe göre, İtalyanlar bu sabah 
saat 6 da bütün cephelerde taar -
Tıı:ıa geçmislerdir. Bilhaua Ma -

ltalyan askerleri 

kau ... ye doğru ilerlemektedirler. 
Tiıre cephesi, 3 (A.A.) - ltal

yanların Makalle'ye dojru taar . 
ruz hareketleri pek yakındır. Ve 
ihtimal ki tafakla beraber batb
yacaktır. Bununla beraber, batka 
cephelerde de aynı zamanda taar
ruza ıeçilmesi ihtimali nrdır. Zi
ra bütün mesele, strateji bakımın
dan çok önemli l>ulunan Achıa -
Adigrat - Makalle müsellesini 
daraltmaktır. 

Her orchınwı inünclen yürü -
:recek olan yerli lcuYYetler antre ~ 
nörlük öclmai ıörecelder •e taar
nazun hızını arttıracaklardır. 

•f llq.nd• 

Süel 1ebeblerden batka, he 
nüa itıal edilmiyen yerlerde bi, 
k•mı İtalyanlara teslim olan "e 
bu yüzden habetlerin hıf1Dından 
korkan halkın imdadına yetitmek 
lizon ıelmektedir. 

Obür yandan ortalama yük -
sekliti 2500 metre olan Sintkala · 
Edagahmus - Adigrat daibk c il 
hesi de kuvvetlendirilmektedir. 
Böylece, Dankalilerin taarruz • h 
tikesine karşı, dolu cihetinde bir 
mudafaa kattı lcurulm'*f olacak -
br. 

(Sonu 2. cı sayıl ada) 

Dünkü spor hareketleri 
At yarışlarının beşin.-i i dün }apıldı · ı~ -

L----------· 
Her yerde 5 1 

"Ulus,, un dil yazıları 

Hidis -Hidi e 
Bu sözlerle "budu , hadi·,, ve" hayat ,.,söz 

lerinin etimoloji, morfoloji ve f oıı tı " 
bakımından ~özümlenm~. i 

H Dts - HADİSE 

Kelimenin etiınolojik fekli: 
(l) (2) (3) (4) 
(ah ag ad ıs) 

(1) ah: Köktür; ''ay'' ın bir bat
ka teklidir (ay, ag, alı, ah bir ka
tegoridendirler) . 

Bir teJİ yaratmak, yapmak, te
sis etmek; hayat vermek. ruh Yer
mek, vücuda getirmek anlamın -
dadır. [1] 

(2) ağ: Objeyi gösterir. 
Ah ağ ahağ olmuş, vü-

cut bulmuı ıey. 
(3) ati: (. J -1), yapıcılık, 

yapbrıcılık, yapılmıt olmaklık an 
• lam mı verir. 

(Ala ai ati) 
olan teY demektir. 

olmuş 

(4) iı: (. I); geniıltk, yani, 
bir süje veya objenin kendi muhi
tini taşarak tezahürünü gasterir. 
O halde: 

"Ala +· ai +· atl u" bu -
yük ohıf demektir. 

Morfolojik ve fonetik t..irler
le "ala" kölcünün wokali dütüyor. 
ilk ek olan 'af", ki uzatma vazi
fesini görüyor, onun da .azifesi 
kendisinden sonra gelen vokalin 
uzunca okunmasiyle yapılıyor. Söz 
''Hôtli." teklini all)'or. 

Bu sözün sonuna "eğ"' eki ge
lince, kelimenin manasını teabit 
ve ifade ediyor, o mananın adı 
oluyor: (Hadi• ef). Son ekin 
okunmaz ( ğ) si de dütüyor: keli
me sadece '' hôtli•e" olarak kalı -
:ııor; manası büyük oluı, büyük 
nkia demektir. 

Hl Dl. 

H oıs 
"Hadiı'' sözünde kökün mana

sı başk•drr. Etimoloiik .şekR: 
(1) (2) (J) 

.. ah ad ıs" tır 

( 1) ah: se.1, sa da, söz anLunı
nadır (alı, ok, uk, ala, ay, ağ, ar 
kökle.rinin hepsi aynı anl.a'Tla ~~ 
lirler)~ 

(2) ad: sözun müıbet olarak. 
vat'lığım gösterir. 

(.1) iı: görüldugu gibi uzak sa 
hayı, bir derece geni.liği, ço'tl\ ~ıJ 
gösteri,r. yani •Öziin uza~a. harice 
intikalini ve çokluğunu ıöateri.,. ( t 
de böyledir, bazı türk diyalektle 
rinde ı yoktur, Yakutça gibi). 

''Ah aJ i." lt&li. 
nutuk, çok söz. kelim demektir. 

Not - Hoıli•, aizüaGn ~ ... 
killeri de •ardır .. M..li: 

"Aydq" [Z] sibi. iki kelime -
nin büny•İ tamamen a)'Dldır. Eti
molojik '9killerini alt aka yua • 
lnn: 

(1) Hadis: "ah ad + .. ,, 
(2) Aydış: "ay acl • • 

Ala ay dır. (1) mele Wlliia 
Yokali clütmiif; (2) incide imik bJ 
mıt, fonetik icabı ortadaki ekin 
vokali diifmüttür. 

l• 1f ta..--.. a)'DlcLr. 
"E7'if,. oe "aytq .. ela a~tllr. 

(Büyüle Türk IGıati, ICuaa leh
çesi; Radlof lipti. 1) 

Ayılmalı ifade etmek [3] 
Eyitmek ifade etmek [ 4] 
Not - "Hatli•'" sözünü, liız 

yalmz peygamberlere atfolunan 
sözler için kullanmz. 

[2] Radlol Ulgatı I. "Teleüt ve Al· 
tay khçt!lflrı." 

tanbuldaki mar.larda Fener t tanbul po· '·HuJuı" .IÖ~~ :·hôJiı,, sözu_ -
~ nün vokallerı degııık batka bır 

r Jl Die Legttnde VOll Oglaus Q•c
han 

[ 4] Büyük Türk Ltgati. "ICıun 

lehçesı ... ru 6-2 Galata aray yunan muhtelitini ,eklidir. Bu iki sözün etimolojik 
~ ' şekillerini ak alta koyarak baka .. 

7-'2 vendi- Sovyet porcularının duygula~A' hm: 
(ah ug ud us) • hudus 
(ah ag ad ıs) == hadıs 

Dün han kapadı açtı, :rat -
mur yağmadı ama J&rlf meraklı -
larından bazdarmı kol'flltmut ola
cak iri kOfU 1eri ıeçen haftaki ka
dar kalabalık olmadı. 

Bqhakan, Sü •e Ekonomi Ba
kanlan da kOfUl&rı ıörmeie ıel
mitlerdi. Saat on dört buçukta 
kOfUlara baflandı. E•elsi günkü 
sayımızda kazamnuı ihtimali o -
lan atlan ıöatermiftik. Dünkü •
nuçlar tahminimizde yanılmadı • 
ğmuzı meydana çıkardı. Yalnız 
yarq yolunun çamur olması ne -
feuiz atlana ale,biae oldu 

(S•ıtU J. ca sayda'd 

Dil hakkında 
Etimolojik ve Morf olojilr 

iV üncü anket 

1-Ev 
2-0ba 
:J-.411 
4-.4iıl 
5 -Avlu 

(Sohu J. cü sav•t.?d~ 

H \AT 

''Hayat,, IÖZÜ ile "/4tiJu'' IOZÜ· 

nün yapıhtları birdir; ikincisif\de 
fazla olan ''iı" ekidir. Türk sözle
rinin okunuşundaki mekanizmayı 
göstennit olmak için "hayat" sö -
zünü de inceleyelim: 

Etimolojik tekli: 
(1) (2) 0) 

"ah ay at " tır 

·"Ala" ve "ay" kök olarak alındık
ları zaman her ikiıi aynı anlamı 
ıösterirler. Bunlardan birisi ek 
mevkii ne dü,ünce rolü deiitir. 

( 1) ala: Kök olarak, yaratmak. 
hayat Yermek, ruh vermek anla · 
mını ıöllerir. 

(2) ay: Ek olarak objeyi, yani, 
hayat mefhumunu haiz feyl ıös 

terir. 
Ah ay altay hay, um .. 

miğ olarak var olma demektir. 
(3) at, (4): (. t - d), ._.r 

şeyin olmuf, yapılmıt olduğunu 

gösterir. 
Demek ki: 
Hayat, müsbet olarak yaratıl -

mıf olmaktır· 

f l] Yakut ldgat' 

Fılıra. 

Sayfa anab 
Gautecililrte sayla sanalının 

ne olduğuna bilmiyenler, onun 
yalnız akınt.ılannı çelıen oleıırla
nmnılu. lllı saylatla bir yasının 
bq ıatın, ve altınıla fll cümle: 
"on ikinci saylaya balnnu!,,. Ya
ltud bir havadinn yedi satan, son
ra fu ihtar: "arka11 9 uncu sayla
mızda!,, 

Çünltii •aetelerin birinci say
lalanna karfıJ, ,.., l'iriincc,.• 
biT r•ıim verme• la.ur.Jar. llu 
u...ı en ~ ,,...,. wtJHtelerinJe 
vardır; bizim 8lllHd 6rnefimiz de 
onlar oldafiı ifin, lran•z sayla
cılıfanrn zarureflitrine 6oyun eğip 
gidiyoruz. 

F alrat sayla .ancıtı letla etlil
melr werelıen aa.lı meseleler var
Jır. Me•ela uluetil oe arnıılıHal 
PMntmfw#i •ÖZ P.ÖfİİPmİyen At 
fiirJ.'"" vtJr.r. nat~. rtt••''""· ~ 
tamamen, ilk. NYhııları,. illt l(itun· 
lanncla çılrrnalı idi. Bv ıeler bö,.
le olneamı,tır. 

Ar•aclaşlarımcaın nutha ver· 
mi~ t>ldulrl"" rh~ivelin tam 
olJujunu, birinci •aylalanruı mı
tuktan afı,, büyulı ltarllerle IHu -
tılıları cümleler i•bal etler. Ancak 
bundan aonra, dofnulcın doğruya. 
bizim olan ba '*ntltır elaemmivetli 
ltaclinlere Nyla aanah kaygula
rım letla etınelıliiimiz dalaa cloi-

4 ......... 
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Milli Ekonomi: 

.... a ı n vergı~ı ve ha 1aıılarımız 
lnönü nukumerııım aldıgı ıedbırler. 

Jr. du11 yıyecegimız ekmegın ununıı dı
şRrdan get1nrken bugıın bsşkB mcml<'. 
lrtttlere b ıgday sat nlar arasms karış. 
tı1ı Ve böylece "Tfırkıye ta11111 mem 
Jekerıdır • ,J .. m]mC'e gu/ünç olmaktan 
kıırtulduk. 

lnonü hiiku~tı tuz, ~l'ker c;ımen

to v• Jımendilerd~r, onrs tınıdı de sa. 
.,,m ,•ngısipı :ndıu/ı 

S11yım ,·eıgı ının indırılmrsı köylu. 
}t'ı ımır. ıçın yem bır enlik haz.ırlıyan 
~ muut bır hfJılı'>edir Saltan:ıı dtov· 
71;,de h11yvan, zorbsla11n servetı Vf' do. 
l•yısiy1e etlrısı ıdı. 

Sayım vergisi ıtıdırılmclc/~ köylu, 
d.aha fazla hayvan edinebiltcektir. Kl5y. 
liH•r{mizin hayvana ıhtiyacı büyüktur. 
Tarlalar hayvanla sUrülur Tarlaları 

«Übreyle ku1ı·vetlendirmek lbımd11 

KiJylü bol mık.darda hayvan t>dinmedık· 
~ hiç bir uman iyi bit çıltçi olamaz 
ve hiç bır zaman toprağından ıyı bir 
ürün alamaz. Sayım vergısının inme. 
ttiyle koyl/1 bu vergiyı kolaylıkla odı. 
yecek ve hayvan varını çoğaltarak, şim. 
diye 1cadar celeplerın elinde olan hay
van tecimine de Jrarışabilecelrtit. Hay_ 
van da, ç®an elinden çiltçı elıne geç. 
miş olacaktır. 

Ve bu suretle cumuriyet bukümeti
nin k/Jylıiyü zengin etmd ereği de ay
nı zamanda gerçekleşmiş bulunacaktır. 

Endüstrimiz.de de bu 11J1Jtlu hfidise. 
nın yansılarrnı gl>rueğiz. Çünkü me~ 
lebtimi:zi11 üç büyük ürilnünün - un, 
pamuk, fekeı • kökü topraktadır. Top. 
rsğın, bu ürünleri aranıldığı gibi vere
bilmtsi ifin, iyice hazırlanması JJzım. 
dır . ...Ou da tatlamn ıyi rlirlilmt!sı ve iyi 
gübrelenmesiyle olur. 

Memleketimizde eskıye gore tarla. 
]arı iyi sürebilecek pulluk sayısı ro. 
ğalmışsa da ~cut gene yetmemekte
dir. Çünkü çiftçinin bu pullukları çek
mek için gereği kadar hayvanı yoktur. 
Çokluk bu yüzden tarlasını iyi süre 
ınez. 'Tarlasınr iyi süremedıği ıçin çok
luğun aldığı ürün cılız kalır. Tarlalar
da yabani otlar ürer ve ürünler utar. 
lı böceklere yem olur Gübresız tarla 
Jrıt ürün verir. Biraz kuraklık olursa 
bu ilrün d:ıyanmaz.. 

Köylülerimiz tarlalarının kl5ye en 
yakın olanlarını, o da ancak 3 • 5 sene
de bir defa gubreJiyebiJmelrtedirler. Bu 
suretle gübrelenen saba genel sahanın 
yüzde beşine bilt varamaz. 

Kuvveti artsız arasız t'milen tarla. 

far gubresndıır.ren gun ge tıkçe kısır. 

laşır ve toprağa bağlı endustrılerımizin 
durumu tehlikeye duşer. Halbukl güb

re mese/esıni ac;mak memleketimizde 
zaman zDm:ın baş gosteren kuraklığın 

bebıyet verdıgı urün azlığının önem. 
lı bır mıkyasta önune geçmek dt'mektir. 

Memleketmıizde her gun çoğalan 

endust11 hamlelerinin de hızlarınr ko. 
rumak, haııu onları kuvvetlt'ndirmek 
ıçin onların ıs11mla olan uyarlığım tcs. 
bıt etmek çok faydalıdır. 

Enduı;ırimizın guvenliğı ta11mımı

ZJn yiik elmf' ine bağlı olduğtından bu 
da bizdi' hayı•sncılığı çok ılerletecektfr. 
Hayvancılık i e ıptidai maddelerini 
topra1ctan alan biJtün endustri için bu 
suretle pek onemlidir. Midi olarak 
bunların en ba~a gelenlerınden biri o. 
lan eşlcer endüstrı'sini ele alalım 

Bu endüstrimiz bidayette yukarda 
saydığımız tıkelerle bir müddet boca
ladı. Sonra tarıma hattj hayvancılığa 

hususi önem verildi. Çift hayvanları 

\C tarlalar az çok düzene konmak su
retile başarıldı. 

Aynı zamanda şeker endüstrisinin 
de hayvancılığa hamle vermek husu
sunda ayrıca değeri vardn. Çünkü o 
pancardan şekeri aldıktan sonra küs. 
pesini çok esaslı bir yiyecek olarak 
gene hayvana bnakır. 

Son 7amanlarda yaş küspe carif ele
rirun indirilmesi de teker fabrikaları 

bölgelerinde sayım vergisinin indiril. 
mesinden &onra derhal lıaydedilccck 

onemli bir h§disedir. 

Dünya türlü türliJ tehlikeler, türlü 
türlü krizler içind~ bocalarken yurdu. 
murun recim, tarım ve ekonomi saha. 
!atında gittikçe artan bir hızla yücf!'l· 
diğini giJrmekle yürelılerimiz ne Aadar 
kabarsa yeridir. 

Köylülerimiz ıçin bayvancıTılc, her 
memlekette olduğu gibi, memleketimir.. 
de de ~birlerin bankalardaki turum he
sapları ILabUinden ulusal servete katı. 
lan yeni biT tutum, bir kazanç olacalrtır. 

Amerika birle~ik hOkürootlerimn 
ekonomik yükselmesi 5ebeblerini araş
tıranlar bu memleketin cvvellı hayvan 
er/ıkla ilerlemeğe başladığını, bunun 
arkasından ıarrm Jcalkınmasının ve on. 

dan sonra da tecim endüstri gcnişleme
$lnin gelditinl bilirler 

Cumuriyet hükümetimizin bu brar. 
ları bu yakın Atiyi bize müjdeliyecek. 
tir. 

ital~1anların ilerle dikleri bildiriliyor 
( B~ı 1. cı ayı/ada) 

Harrar, 3 (A.A.) - Diredaua'dan 
bildiriliyor: İtalyan atlıları fransu so -
malisi hududu boyunca Musaoli dağının 
guneyinc doğru ilerlemektedir. 

Ogaden'in birçok yerlerin~ yağmur 
yağmaktadır. 

Adisababa, 3 (/\.A) - Hukümet 

mahfillerinden 6ğrcniJdiğim: göre, ital • 

yan kıtaları doğu kuzayı bölgesinde A. 

Jagcraya varmı tır. Danakil bölgesin • 

den gelen italyan kıtalanyJe lmmıni böl. 

gesındeki habe kuvvetleri arasında ş1d

det1i çarpışmalar olmuştur. Gü

ney cephesınde İtalyan usaklarmın ke. 

Jİf uçuşlan hariç ak üzere, sükun 

vardır. .üde 

Asl.erl«>r stıilnm havalı yer 
arı)orlar 

Adisababa, 3 (A.A) - Ogadende 

buküm sürmekte olan malarya hastalı. 

ğmdan 6türii aa•atçılar havagı daha 

aağlam bölgeler araştırmaktadır. 

Ra.; Seyum tarafından esir alınan 
iıalyanların buraya ııevkedilmekte ol • 
duldan haber wriliyor. 

HUkUmetyakmda imparatorun ge -

~ccek olduğu Dusie yolunu tamir e. 
decek işçileri taşımak için 50 kamyona 
dkoymuftur. 

Htıbeşisımun e.•ki Runuı elçi.•İ 
ordmmnun bfqında 

Adiı;ababa, 3 (A.A) - Ha.be inanın 
eski Roma elçisi ve lleıbadur ilbayı 

Decaz Makonen, otuz günluk bir yol 
dan 20 bin kişi ile buraya plmiftir. 

Y ·ı .. le hir ııhc:ivet olan Malmncn 

buradaki Avrupalılar arasında da çok 

tanınmış ve sevilmiştir. 

Bir çoğu bundan otuz yıl evel, Me

nelik tarafından satın alınmış eski gra 

tüfekleri taşımakta olan Makonenin 

askerleri, Adisababa sokaklarında bir 

geçit töreni yapmışlar ve halk tarafın. 

dan alkı lanmışlardır 

iyi disiplin görmüş ve en modern 

eılahlar ve mıtraly6zlerle sı lahlandırıl

mış düzgun kıtalar bu geçit törenını 

tamamlamıştır. 

Adisab ba, 3 (A.A) İmpaırator 

taç giymesinin yıldonümü dolayısiyle 

yapılan kabul töreninde ezcümle de • 

miştir ki: 

« - Kendisine tamamen güvendi. 

gimiz Allahm yardunı ile, Habcşisu. • 

nın bu aa\•aştan ferdiyle çıkacağını u

muyorum. Bu fırsattan istifade ederek 

hlilrümdarlarlnrZ ve devlet başkanları • 

nu için en iyi &aadet ve refah dilek.. 
]erimizi bildiririz.:t 

llabe§i~ıanın istediği para 
yardımı 

Cenevre, 2 (A.A) - Habc~istan U

luslar sosyetesinden istedifi para yar. 

dımını, saldırıma uğrıyan devlete yar. 

dun edilmesi hakkındaki 2 ilkteşrin 

1930 tarihli anlaşmaya dayandırmakta. 
dır. 

Konı J'ir«..:i Uuwvvaya gidiyor 

Cibuti, 3 (A.A.) - İtalyan elçisi 
Kont Vinçı ile arkadaşları, inmek is. 
tedikleri Mıısavvııya gitm~~ üzere bu. 

,. ' 1,_.,.,1:r 

IDIŞ HABERLE 
Zecı·i tedbirler konf eraıısın1n kararlaı-t 
Cenevre, 3 (A.A) - Zecri tedbirler 

konferansı ta .. afından kabul edilen ka 
rarlar aşagıdaki ekilde hulasa edilt -
bilır: 

1 - Kredilere tatbik edilecek .un • 

bargo hakJcında, 39 devlet, İtalya ... e sö. 

mürgeleriyle her türlU finansal mua • 
meleri imkansız kılacak tedbirler al -
mış veya almaktadırla.r. 

2 - İthalat vt ihracata dair 2, 3 

ve 4 numaralı ttcrt tedbirler hakkı" • 
daki teklifleri 44 devlet kabul etmiş 

ve ayrıca 6 devlet, bu tekliflere ait met 
ni çok geç aldıklarından, bu tekliflerı 
teveccühle incelcmege hazır bulunduk. 
larını bildinni~lttdir. Finansal ve eko. 
nomik zecri tedbirlerin tatbikine 
18. ıı. 1935 de başlanacaktır. 

S - Konferans, İtalyadan gönderi. 
lecek mallar üzerine .konmuş ambargo. 
nun tatbiki hakkında şu kararı vermiş. 
tir: Bilhassa kle.ring anla~aamdan 

doğan ve zecri tedbirlerden ötilril tas

fiyeleri imkansu bir hale gtjen ita1 • 
yan borç,Jarı olduğu gibi kalacak ve bu 
hususta nakden ödeme yerine aynen 
ödeme yapmak üzere italyanlar tarafın 
dan yapılması muhtemel tekliflere itı • 
bar edihniyecektir. 

İtalyan hükümetinin, ulusla.r sos -
yetesi paktının 16 ıncı maddesinin ken 
di aleyhine tatbik. bahis mevzuu değil. 
miş gibi, alacaklı devletlere karşı ta 

ahhüdletini yerine getirmesi için, zec_ 
ri tedbirlere katılan bütün ulus1ar sos. 
yeteıi üyeleri, bu tedbirlerin tatbik e
dileceği son güne kadaı kartılıklı yar
dımda bulunacaklardı.ı. 

Devlctlecden bıri, bu tcdbırleı yU • 

zünden zarara uğrarsa uygun §ekilleı . 
de bu zararları karşılamak üzere, 16 ın. 
cı maddedeki karşılıklı yaırdım hüküm. 
leri tatbık edilecekti• Kartıhklı yar. 
dım komitesi, rnevcu.3 alacaklaun bir 
hstesıni yapacak •e devletlerin uğn • 

yacağı ıararlan karşıhyacaı. vasıtaları 

ınceliyecek•L Bugün tatbıli edilegel. 
mekte olan anlaşmalara aaygı gösteril. 
meaı rneseıesı. bu kararlıı bu sonuca 

bağlarımı~ değildir. 

l{onfcr.anııın ekonomik komitesi, bu 
husustaki görütrnelerıne gelecek hat • 
ta devam edecektir 

l.ecri tedbirler icin kuruları 
tali komiteler 

Cenevre. 3 ( A.A) - Zecri tedbirler 
komit~si bir takını tali komitele.rc ay. 
nlmıştn Bunlar yarın toplanıp, dUıı 

görüşülen tedbirleri lcatileştirccekle ı -

dir. 
Zecri tcdbirlet komıtesi, bu tali ko. 

mitelerir> kararlarını onaylamalc için a. 
yın altısına kadar toplu kal:ıcaktır. 

Tôli komitelerin ruporları 
Cenevre, 3 ( /\.A) - 18 ler ltomiteıı 

bu avın altısınd1.1 toplanacak ve dlı 

komitelerden gelen ıaporl:m tetkik e • 

decektir 

Zecri tedbirlerin ıesbiıi 
Cenevre, 3 C A. 1\) - fiili \tomıtere_ 

ler yarın toplanarak zecri tcdbiırlert 

ait hususların tesbitine başhyacaklar • 

dır. 

Zecri tedbirlere kaı ~· 
Roma. 3 (A.A.) - Zecri tedbirlere 

karşı müdafaa teşkilitı hararetli' de
vam etmektedir. Bu akpm çıkarılan bir 

bildiriie göre, 6 ikinci teırinden itiba. 
ren kömür tasarrufu için yolcu trenle· 
ri seferleri yüzde yirmi a.ıa1tılacaktır. 

Keza kıt aylarında daireler ve mağaza. 
lar erken kapatılarak başka tasarruflar 
da elde edilecektir. Resmi gazete, do
kuma ve aavaf endüstrilerine lltrm olan 
bir çok önemli maddelerin ihracını ya. 
sak eden kararlar neıretmektedir. Res. 
mi gazete de u uyfa ile çıkmaktadır. 
Tarım bakanlığı, buğday, mısır, pata
tes ve sebze üretimini arttırmağa matuf 
emirnameler nefretmiştir. 

B. [aval, B .. 4.loisi ile g;>riiştü 
Cenevre, 3 - (A.A) - B. Lava! 

Kle.rmon Ferran'a gitmiıtir. Hareke -
tindeo nnce kıs:ıc:> İtalyan ha~ delege. 
.. : R !. , • : .... 

IJ. Aloi~i 3•cni teklifler 3·cıpmr~ 
Cenevre, 3 (A A.) - Havas aytarı. 

nın bildirdiğine göre, Baron Aloisi dun 
sabah Sir Samuel Hor ile görUştügü sı. 
rada. bazı tekliflerde bulunmuştur. Bu 
teklifler Londradakilerdcn henuz çok 
uzak olmakla beraber, oldukça mute. 
dildir. Bununla beraber bu t('lklifler öy
le bir smıda yapılın• ur ki. Sir Hor, 
Baron Aloisinin bunları kendı namına 
mı, yoksa hükümeti ağzından mı yaptr. 
ğmı kestirememiştir. 

İyi haber alan çcvenlcrin düşilndük. 
)erine göre. eğer bu, Bay Muııolininin 
bir teşebbüsü ise. bu teklifJN bilhaı;s:ı 
bir yol gösterrmk balumından önemli· 
dir. 

Aıılıu:zs ,;;;zs/P.r 
Cenevre, 3 (A.A.) - İtalyan dele. 

gasyonunun herhangi bir vesile ile. Av. 
rupadaki en gerçekli tehlikenın alman 
tehlikesi olduğunıı söyledi~ı b\lrada 
yalanlanmaktaılıı 

B. amuel llor'ura bir diyeui 
Cenevre, 3 (A.A) - Sör Samuel 

Hor, :adyo ile yayılan bir diyevinde 

demiştir ki· c Ellı altı Ulkcdcn ellisi. 
uluslar sosyctel'ın<' milzaheret vadet • 

mişlcrdir Harbin dchşrtine son ver -
mek gayesiyle bu elli ulusun birleşik 

hareketleri dilnya ta.rihinde dilckatc de 
ğer bir hadisedir.» 

Cenevre, 3 (A.A.) - B. Samucl Hor, 
Cencvreden ıyrıtrnııdan önce İngiliz mil

letine hitaben radyo ıle 1u diyevde bu
lunmuştur: 

··- 2 teşrinisani 1935 giıniı uluslar 
ıosyeteıi tarihin'1e önemli bir tarih ol. 
muştur Uluslar sosyetesi, kollektif bir 
tesanüt göstermek auıetiyle hayatiyeti· 
ni İ&bat eylemiştir. Zecri tedbirler hak. 
kındaki şüpheler ortadan kalkmıştır. 56 
ulustan ellisi sosyetenin tekli flcrine 
müzaharet vadetmişlerdir Bu sonuç 
ingiliz veya ingilh: • franuz baskısı Ue 
değil, küçük büyük bütün devletlerin el 
birliğiyle vanlmı!ltır. Suraaı muhakkak. 
ur ki, uluslar birliğinin bütün üyeleri. 
nin biricik hedefi harbın acıklı şeyle. 
rini mümkün olduğu kadar kısa kes

mektir. Bu fikir iledir ki bu sabah A. 
lolsi ile açık surette görUştUm.,, 

Sir llor /_,ondrada 
Cenevre, 3 (A.A.) - B. Eden B. Sa

muel Hor ile birlikte buradan ayrılmış
tır. 

Londra. 3 (A.A.) - Sir Hor bura
ya geldi. B. Von Zelandtn devlet adamı 
ııfatiylt. otan meziyetlerini kaydetti ve 
onun teşcôblisünden dolayı pek ziyade 
memnun olduğunu söyledi 

l11gi"'•rf><lc~ lw~ımdluk 
Londra, 3 (A.A.) - BUtün çevcnfer, 

l aval.Hor arasındaki sıkı it birliğinden 
hoınud görilntiyorlar. Hele sol yan, B. 
Von Zclandin franEız.ingiliz gayretle. 
rini takdir etmek suretilc, kendilerine 
uluslar sosyetesinin tasvibini bildinniş 
olmasından hoşnuddur. 

B. Tiıiilesko t'e ulıı~lar sos;, etel(i 
Cenevre, 3 (A A.) - Anadolu a. 

jansınm özel aytanndan: 
"B. Titülesko, zecri tedbirler kon. 

feransımn dunku celsesinde, küçük 
anlaşma ve balkan antantı adına söz 
söylıyerek, bu iki antantın paktın sa. 
dık hadimi olduklarını, yaptıkları fe
dakarlıkların vusati arsıulusal camia 
tarafından takdir edileceği wnudun. 
da bulunduklarını göylemiş: 
"- Fakat, uluslar sosyetesinin ama. 

eı, her şeyden önce savaşın önüne geç
mek ve savaş baıladığt vakit de barışı 
tekrar kurmaktır.,, demiıtir. 

B. Titüleako bunun için İtalya ile 
Habe,iıtan arasında ldilane bir barış 
kurulması için bu lilkUden mlilhem O

larak gereken gayreti aarfedenlerle be
raberdir. Fakat bu iki antantm anladı. 
ğı şekilde barı§, uJuslar ıosyetesi çeı 
çevesi içinde paktın esas prensiplerine 
saygı gösterilerek kurulmahdır. Bu. 
nun için, iki antant. uluılar aosyetesi 
ile birlikte barıı için çalışanlara yar. 
dun edeceklerdir. İki antant. bu yol. 
da sebat suretiyle arsıulusal ödevleri. 
ni, kendilerini İtalyaya bağ1ıyan sami
mi cfostlukb telif edebilecekluini an. 

Yunanistanda geneloy 
başladı 

Atina, 3 (AA) - G ndoy h kkın. 

da yapıhb sonuna e en hareketler cid
-:li hiç hır anla •na hg~ sebeb oll'l'amış. 

tır. 

Bu hareket, cumurıyrtçi gaıe! le • 
rin yabancı durdukları hir kır~kılar 
monoloğundan ibaret kalmıştır. Bunun 
sonucu hiç bir üsnomalhk gôsternıiye
cck ve kıra] tarafta.rlan için bhyük bir 
başarı olacak gibi görünüyor. 

Atina, 3 (A.A.) - Gcneloy butun 
memlekette tam bir duzcn ve stikfın i. 
çinde cereyan etmektedir. Alınan i1k 
sonuçlar kıralhk taraftarlarının kahir 
bir ekseriyet kaıandıklarını bildırmck· 
tedir. Atinanın 6 ıneı eçiroı bölge inde 
65 reyden 849 u kırallığa ve 16 sı cıı

muriyete rey vermi tir. 
Agia Paraskevi banliyösimde 824 

reyden 820 si kırallığa ve 4 n cumuri
)lete rey vermiştir. Göçmenler k"alaba. 
lık lcütleler halinde r~y vermişlerdir. 

il. Kontlifücin bil,üriği 
Atina, 3 (A.A.) - Naip Koıfdilis, u

lusa hitaben bir bilcliriğ neşretmiştir. 

Kondilis bu bildiriğinde, memlekete bh 
çok fenalıklara mal olmuş .olan s.ıyasal 
anarşiye son vermek zamanı geldiğini 
bildirmekte ve ulusu -sıyasal feflerle ih
tirasları tabri~ çalışanlan dinlememe. 
ğe ve fakat bugün pek lüzumlu olan cez· 
ri ıslahatı başarmak için elzem olan 
kırallığın yeniden kurulmasını tasdika 
çağırmaktadır. 

B. Kondilise göre, ulvi hakem olan 
kıralhğın mevcudiyeti, memleket için. 
deki ayrılıklara ıon verecektir. 

Naip diyor ki: 
"Elen ulusunun tarihi, kırallığm o. 

nun bizzat mahiyetinde mUndemiç ol. 
duğunu .isbat etmektedir. Yurdu, ulu
tal büylik1üğe sevk için bizimle bera.. 
ber geliniz. Bugünden itibaren yeni 
bit devre başlamaktadır•) 

Kırallık istiyenler çoğaldı 
Atina, S (A.A.) - BUtün bitaraf 

müşahitlerin düşüncesine göre, Yuna. 
nistanda lıalk arasında kıra1lı demok· 
rasi lehinde tıiiyUk hir değişiklik var
dır. 

Atinada yapılan mitinılerde yilz 

binlerce kişi bulunmu§tur. Bu mitin&· 
lerde naip KondiJhı ile eski bafbakan 
Çaldariı söz almıılardır. KıraJhk ta
raftarlarının bugilnkU gcneloyda ka
hir bir ekseriyet kıl.zanacaklan nla. 
şılmaktadır. 

Dış sıyusa deiiımi)·ur 
Atina, 3 (A.A.) - B. Kondili&, ga. 

zetecileri kabul ederek, yunan kıralh· 
ğının dış işleri SJyasası önceki rejim 
sıyasasının aynı olacağını teyit etmiş 
ve demiştir ki : 

"- Yunanistan bütün büyiık dev .. 
Jetlerle dostluk münasebetlerini devam 
ettirmek ve balkan paktı pren&ip1eriıı• 
tamamen bağlı bulunmaktadır .. , 

DA(;INJK HA HERLER: 

}'eni çin dı~ bakam 
Şanghay, 3 (A.A) - Son suikast 

ta yaralanan dış bakanı Vangşingvci'u 
yerine Tokyodaki eski Çin bi.ıyük el. 
çisi Çiangsobin tayin edileccktır. 

} eni ispmıyol kul>iıwsi 
Madrid, 3 (A.A) - Başbakan B 

Chapaprieta bi.r gazeteciye diyevind& 
barlaınentodan yardım beklediğini fa • 

kat yardım görmese de gene progra • 

mını değiştirmiyeccğini ve bu yardımı 
parlamento -dı~ında arayacağını söyle
miştir. 

Bafbakanın bu sö.ıleri par'lamento -
nun icabında daC1tılacağ1 ıuretind• 

tefsir cdilmektedi.r. 

Bir semi kuMlMı 
Ciotemberg, 3 (A.A) - LinKard a. 

dındaki iin yelken gemiıi Lacsoe açık
larında adı sanı belli olmıyan bir va • 
purJa çarpıpı~tır. 

Gemi Gotcmbcrge kadar yedekte ge 
tirilebihniştic. 

c es 

( Uış haberlerinı.Uin ~onu ulım
rı suyfmla) 



4 SONTESRtN 1935 PAZARTES( ULUS 

iÇ HABERLERi 
Balıkesir Çocuk Esirge -
ıne kurumunun türlü 

ça lı~m aları 
Balıkesir çocuk esirgeme ku

rumu cumuriyetin 12 inci yılında 
482 çocuk giydirmiş, 500 çocuğa 
defter, kalem, kitap, 110 çocuğa 
altı ay sıcak yemek vermiş, 2500 
çocuğa parasız bakmış, fakir yav
ruların ilacını vermiş, 60 çocuğu 
sünnet ettirmiştir. Dokuz çocuğu 
yat[ okuluna yerleştirmiş. ilçeler
den ve köylerden orta okula ve li
seye devam etmek üzı;re gelen elli 
altı okura kurum binasını acmıs, 
karyola, yatak yorgan, battaniy~ 
ve çarşaflarını temin etmiştir. Ku
rum bu suretle 12 yaşından yuka
rı ola okurların da bilgilerinin art
masına, sosyal yükselişine, sağlı
ğını korumağa elinden geldiği ka
dar çahşmış ve çalışmaktadır. K u
rum bu yıl içinde 5966 çocuğa tüç
IU yardımlarda bulunmustm. 

Y eşilay lı gençlerin 
toplantısı 

İstanbul, 3 (A.A.) - Yeşilay 
gençler kurumu bugün 9.30 da 
halkevinde Dr. Fahreddin Kerim 
Gökaym başkanlığında toplanmış
tır. 

İçki düşmanlığını gösteren ve 
gençlerin bu büyük düşmandan 
korunmasını istiyen birçok söy
levlerden sonra yeni idare heyeti 
ıeçirni yapılmış ve toplantıya son 
verilmiştir. 

Dış Bakanlığı yönet -
keri çekilmiyecek 

Ankara, 3 (A.A.) - Hariciye 
müsteşarı B. Agih'ın istifa etti
fine dair bir İstanbul gazetesinde 
görülen havadisin katiyen esassız 
olduğunu bildirmcğe Anadolu A
jansı mezundur. 

Nihayet Maraş da çarşaf 
ve peçeyi atıyor 

Maraş. 3 (A.A.) - Çarşaf ve 
peçeyi atmakta pek geri kalmış 

olan Maraş kadınlarına canh bir 
örnek olmak üzere yerli 43 memur 
ilbayhkta toplanarak en çok 15 
gün icinde ailelerinin üzerindeki 
.çarşaf ve yüzlerindeki peçeyi ata
f"ak medeni kılıkta Maraş kadın
larına örnek olmağa söz birliği 
yapmışlardır. 

()il hakkında 

d(ii·rliincü anket 
( Başr ı. ı:ı .:.ayifada) 

(, - Ora 
7 - l'rırd 
8-t>cak 
1) 

fi) 

Hl) 

Yukardaki kelimelerin ilk 
ve asıl kökleri nelerdir? 
Bu kelimeler nasıl teşekl · 
etmişlerdir? 

Bu kelimeleri teşkil etmek 
için lc''!ce ilave olunan ekler 
nelerdir ve eklerin herbiri -
nin mana ve farkları bakı -
mından rolleri ne olmuttur? 

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

lü hakkında bir kaide çı
karmak mümkün müdür? 

}' ukardaki dördüncü dil anketi
mize okurlarımızın verecekleri ce
vabları, gazetemiz yazı iıleri di -
rektörlü*üne göndermelerini rica 
ederiz. Şimdiye kutlar aldığımız 
cevablcrrı ıırasiyle koyduiumuz 
gibi bundan böyle de kovn;,.;;.. -

Dünkü spor hareketleri 
At yarışlarının beşincisi dün yapıldı • İs -
tanbuldaki maçlarda Fener İstanbulspo

r~6-2 . (;alatasaray yunan m1;1htelitini 
7-2 yen~İ· Sovyet sporcul~r1!n-ı~,. duv!!lılan 

'. l.Ja~ı !. cı ,ayrfocl.-ı) 

Birinci kosu: hiç ko~u kazanmamı:. 
yarım kan İngiliz tayları içindi. Mesa
fesi 1600 metre idı. Koı:;uya dört tay 
girdi. B. Mecidin Necıa ismindeki tayı 
birinci, Prens Halimin Kuhinuru ikin~ 
ci oldu. 

İkinci kosu: dört ve daha yukarı 
yastaki yerli, yarım kan ve :ırıkan arab 
at ve kı~raklara mahsus handikaptı Me
safesi 2400 metre idi. 62 kiloya handi
kapın ba~mda gelen B. Abdullahm Me
sudu kolaylıkla lıirinci geldi. Ceylan İ

kinci olau. 

Üçüncü koşu: dört ve daha xukarı 
yaştaki ankan arab ve at kısraklan İ

çindi. Mes.lfesi 1600 metre idi. 
Koşuya altı at girdi. Bunlardan bir 

tanesi de ikinci koşuyu -kazanan Mesut_ 
tu. Bir at aynı günde iki koşu koıtabi
lir. Fakat Mı-sudun koştuğu bu iki ko.. 
şu arasında yarım saat biı:- ara vardı. 

Sahibi yerin çok ağır oluşunu ve ikin
ci koşusunda kuvvetli bir rakible kar
şılaşacağım düşünerek atını koşmıya

caktı. Mesudun ayakJ"'rı zaten tedavi 

görmüs ve daima yeni bir arızaya mey
yaldir. ikincilik ikramiyesi hoyle bir 
atı kavbetrneee değmezdi. 

Neticede yorgancı Ahmedın Onliı· 
sü birinci Mesud ikin.ci oldu. 

Dördüncü koşu: Dört ve daha yu
karı yaştaki arıkan ingiliz at ve kıs. 
raklar içindi. Mesafesi 3000 metre ıdi. 

Kosuya B. Akifin Bekarı. Bayan 
Binsin Barçı ve Prens Halimin Şurba
rası girdi. 

Bekarın bu kosuda güzel kotacagı 

ve Şurbara için tehlikeli olduğu umu
luyoı:-du. Fakat bekar büyUk bir varlık 
gösteremedi, ikinci oldu. Koşuyu Şur
bara kolay kazandı. 

Beşinci koşu: dört ve dıtha yukarı 

yaşta ve 1935 senesinde koşu kazanma. 

. mıt yarım kan ingiliz at ve kısrakları 
içindi. Mesafesi 240Q metre idi. 

Bu koş\lda küçük Klas ve büyük 
· ıaa isminde iki kardeı koştu. Küçül< 

Klas ıi;abdiıini ıeçerek birinci aldr 

1iinkü varr~larrl:ın iki en!itameı 

lskmlnd Juii.ıol ~amµiyuttalfı 
İstanbul. 3 (A.A.) - İstanbul bölge. 

si futbol şampiyona~ına bugün başlandı. 
Yeni alman takımlarla mikdarı on ikiye 
varan birinci küme luılüplerinden seki • 
zinin bugün biribirleriyle . karşılaşması 
kararlaşmıştı. Fakat Apollon _ Panatina-. 
ikos muhtelitinin ziyareti dolayısiyle 

Taksim'deki maçlar geciktiri1ctiği icin, 
bugün resmi müsabakalar Kad1köyiin -
de yapılanlara hasredilmış oldu. 

Kadıköy alanı günlerden berı dcvarıt 
eden yağmur dolaytsıyle çamurlu bir 
halde idi. Hava un soğuk ve yağışlı ol _ 
masına rağmen olrlukça kalabalık bir se. 
yirci yığını toplanmıŞtı. 

"'** 
GünUn ılk maçını ikinci kümeden 

Karagümrük ve Ortaköy takımları yap

tılar. Maç Karagümrüklillerin 1--0 ka
zanmasiyle bitti. 

İkinci maçı Vefa ile Topkapı yap. 
tılar. Birinci kümenin kuvvetli takım. 
tarından biri olan Vefanın bu kilme
nin genç uzuvlarından olan Topkapıya 
karşı alacağı sonuç merak ediliyordu. 

Vefalıların eksik bir kadro ile maça 
başlamaları, genç Topkapıhların ikinci 
kümedeki kuvvetli durumlarını bilenle 
rin onlara şanıı vermelerine bile yol aç. 
tı. 

Vefa takımı ~yle bir kadro ile a. 
lana çıktı: 

Haluk - Cudi, Saim - Münir, Hü-

seyin, Adnan - Rıdvan. Muhteşem, 

Gazi, Latif, Kavi. 
Oyunu İzzet Muhiddi.; Apak ida-re 

etti. 
Müsabaka baştanbaşa Vefalıların a. 

ğır baskısı altında geçti. Yeşil - be • 
yazlılar, eksik kadrolarına rağmen du. 
ruma daha hakitn olmasını bildiler. Bu 

nunla be.raber birinci devredeki aayı • 
durumu oyunun cereyanını anlatacak 

kadar kuvvetli olmadı. Topkapı alan • 
dan ancak Z - 1 yenilmiş çıktı. 

Topkaptldar, bu 2 - 1 muvaffaki. 
yetli sayılacak sonucu tutabilm~k için, 
birinci devrede çok enerji harcamışlar 
dı. Bunun sonucu olarak, ikinci dev _ 
reye çok yorgun başladılar ve gittik • 
çe kuvvetten düşerek 6 - 2 mağlup 
oldular. 

~ * il(• 

Son maçı Fenerbahçe ile İstanbul. 
spoı:- yapıyorlardı. Fene,rbahçe şu kad. 

ro il~ maça başladı : 

Hüsam - Yaşar, Fa.zıt - Cevad, 
Aıli Rıza, Reşad - Niyazi, Şaban , E. 
aad. Namık, Fikret. 

Buna karşılık lstanbulspor takımı 
da Şöyle idi: 

Oaman - Sabih, Samih - Enve.r 
' 

Hasan, Aziz - Orhan, Nevzad, Samih, 

Salih, Aziz. 

Maçı Sadi Karsan idare ediyordu. 
Oyn, çamur içinde ve kısmen yağmur 
altında oynatunaiima rağmen, her za • 
man heyecanlı ve güzel geçti. Her iki 
takım, fena şartları ehemmiyetten dü
fUren bir beraberlik ve bilgi ile oyna • 
dılar. 

Maça FencrJiler ba,ladı. İlk hücum, 
İltanbulsporun yardım ve müdafaa bat 

larrnda süzillerek avuta kadar uzandı. 
Bunu bir ikinci Fener hlicumu takip 
etti. Fakat Fikretin indirdiği top, Ni. 
yuinin ilerde olması yüzünden of • 

aaydla kesildi 

Oyunun ilk dakikalarından itibaren 
Fenerlilerin ağır bastıkları görülüyor. 
Bu baskı sonucunu vermekte gecik • 
medi: Altıncı dakikada, Fik•etten bir 
pas alan Esad, sıkı bir sutla ilk golü 
kaydetti. 

Bu gol İstanbulsporluların manevi. 
yatını kırmad . R r" rlı..,.i ktır-.•.,' >a-

ynun pe,inde büyük bir gayretle ça • 
foprıaya koyuldular. Vo dokuzuncu da 
kikada, Samihin gUzcl bir ıutu bera • 
berliği kurdu. 

Oyun ilerledikçe Fenerılilerin yeni • 
den oyuna haklın oldukları görülüyor. 
Fakat hilcwn hattı hakettiği randmıa. 
nı bir türlü bulamıyor: 1 stanbulspor 
kalesinin önünde büyük bir çamw- der. 
yaamın olması akıncıların süratini kes.. 
mekte ve tob kontrolunu çok güç bir 
hale sokmaktadır. Bunun sonucu olarak 
lstanbulspor müdafaası her inişi kes. 
nıek kolaylığını buluyorlar. 

17 inci dakikada: Oyun tamamen İs 
tanbulsporun yarı alanında oynanıyor. 
Fikret, Re,attan aldığı bir pası kapa • 
rak lstanbulspor kalesine doğru aktı 
Önüne çıkan yardımcıyı ve müdafii 
atlattıktan sonra kaleci ile karşı kar -
şıya kaldı ve plase bir şutla ikinci go. 

lü kaydetti. 
Fenerin biribirini kovalıyan hucn .. ı 

lanna karşı koymak içın İstanbul por -
lular canla başla çılışıyorlar. Bu çarpış. 
ma 31 inci dakikaya kadar sayısız de . 
vam etti. Fakat Namılı., 31 inci dakika. 
da, güzel bir şutla Fenerin i.ıçuttcü go
lünü yaptı. 

Birinci devre bu şekilde._ 3 - ı Fene. 
rin üstünlüg.ıyle bitti 

İkinci devrede Feneri.n baskısı ve 
hakim oyunu daha açıktı. Birinci dev • 
renin son dakikalarında sakatlanarak 
oyundan çıkan Cevad yerine dönmediği 
için Fener 1 O kişi oynuyord~. Orta akın
cı Esad, sağ yardımcı yerine g.eçmitti· 
lstanbulspor kalesi çok zor".ı 1dığı hal
de bir türlü sayı çıkarılamıyordu. Fe . 
nerli1erin dört akıncı ile oynaması İs -
tanbulspor yardımcı hattının ceza çiz. 
gisinin içinde oynarcasına müdafaaya 
çekilmesi gol sayısının art:nasına engel 
oluyordu. Nihayet H ve .;1 llncU dakL 
kalarda Fikret ile Niyazi iki gbet hü -
cumla iki gol çık !ar. 

Oyunun 5 • 1 gibi kati bir 90nuç ile 
Fenerin lebino dönmesi lstanbubporlu
lan müdafaa aistemlnden çıkardı ve 
oyun canlı bir tekil almağa başladt. A -
rada Birada güzel inişler yapan İstanbul.. 
sporlular Fener defansını müşkül duru. 
ma sokuyorlar. 

31 inci dakikada sağdan Nevzad'ın 

ortaladığı topu 18 metıede yakaby.ın 
Orhan güzel bir şutla taklmına ikinci &o· 
lil kazandırdı. Fakat Fenerliler Usttin 
oyunlarını kurmakta gecikmediler. O -
yun gene btanbulsporlutann yan ala • 
nma döndü. Ve Niyazi'nin ayağiyle 39 

uncu dakikada altıncı gollerini çıkaran 
Fenerbahçeliler sahayı 6 • 2 gatib terk. 
ettiler. 

Oyunun ~cııel şekli Fenerlilerin iyj 
hazırlanmış olduklarını gosteriyorclu. 
Hele yardımcı hatları çok iyi cabstı. 

Apoll#,m - ı•mıatiruıikmı ve 
(;ultııwmrny maçı 

İstanbul, 3 (A.A.) - Şebnmizdc 

bulunan Apollon • Panatinaikos yur • ı 
muhteliti ikinci maçını bugün Taksim
de Galata:.aray ile yaptı. Stad oldukça 
kalabalıktı. Galatasaray alana şu kadro 

ile çıkı: 

Avni • Lütfi, Osman - Suavi, Nihad. 
Kadri • Necdet, Adnan, Gündüz, Fazıl, 

Danyal. 

Hakem Beşiktaşlı Sadri. 

SAYIFA S ·-
dırdı. Ceza. içzgı&i içinde ay<lirtaft ay:ıp 
dolagan ve bir tilrlü uazklqtmlaaııyu 
topu yunan ort .. yardımcısı elle 1 ıt•·ı . .S. 
apaçık, bir penaltı idi ve Necd~t sıkı h;ı 
şutla beraberliği .kurdu. 

Galatasaray ağır baskısı gittikçe 
tehlikeli bir şekil alıyor. 24 ve 29 uncu 
dakikalarda Necdet, Fazıl, Gündüz Uıt.. 
üste üç gol fll"satı kaçırdılar 35 inci da. 

kik~ Nihat'tan derin bir pas alan Nec _ 
det sıkı bir inişi yere~n bir şutla ta • 

mamladr. Ve Galatasaray'a ikinci goli 
kazandırdı. Birinci devre bu tekilde z_ ı 
-Galatasaray'ın üstünlüğüyle bitti. 

İkinci devre Galatasaray'm hücumu 
ile başladı, ve san - kırmızılar bu ilk hiL 
cumda yunan kalesinin önünde yeri ~ _ 
tiler 4 üncü dakika Gündiiz'ün sıkr bic 

şutu kale direğini yalıyarak avuta gıtti. 
Bu hakikaten bir talihsizliki. 7 inci da.. 
kika · gt:ne Gündüz Fa ıldan aldığı bir 
P <>ı iyi kullanarak takıma 3. cU golii
nu kazandırclı. Fakat bir dakika sonr.t. 
yunan sağlçinin, kt:ndi takımı hesabına 
ikinci sayıyı kaydettiği görülüyor. 

3 - 2 Galatasaray'ın lehine olan dlL. 

rum hiç de emin görünmüyor. Fakat H

n. kı~uzıhlar çok iyi bir oyun çıkan
yo~lra. 

On beşinci dakikada: Danyal'm ZS 

metreden attığı falsolu bir ~utu yunara.. 
h kaleci çeviremedi ve Galata!larv <für_ 

düncü golü kazandı. 

Oyunun bundan sonrası, Galat:un .. 
ray'ın mutlak üstünlüğünü gösterm 
~ir şekilde geçti. Yirminci dakikacb 
Gündüz beşinci, 23 üncü daldkada pe~ 
altıdan Necdet altıncı, 35 inci daki~ 
da Adnan yedinci golü attılar. Ve Ga.. 
}atasa.ray alandan 7 - 2 Ribi parlU. 
bir sonuç ile çıktı. 

.~ere/ stadırulaki mm.::lar 

İstanbul, 3 (A.A) - Bugun Beşi«.. 
taşta Şeref stadında yapılan maçlarıa 

sonuçlan şunlardır: 
İkinci kümeden Hisar idman Yurd\l 

Doganspora 1 --0, Kasımpaıa Sümer -
spora 9 - 1 galip geldiler. 

tkinci kümeden birinciye alıruaa 
Anadolu. güzel biroyunJaBeykoıu 2-0 
yendi. 

Türkiyeden dönen sov -
yet sporcuları duygu -
larmı anlatıyorlar 

Moskova, 3 (A.A.) - Tas ajan
sı bildiriyor: Türkiyeyi ziyarete
den spor heyetinin başkanı, Sov
yetler birliği yüksek beden terbi
yesi kurulu başkam B. Mançef, Çi
çerin vapurunun radyosu vasıta
siyle Tas ajansına aşağıdaki cli
yevde bulunmuştur: 

"- Sovyet sporcularının seya
hati yeni ve parlak bir sovyet -
türk dostluk tezahüratı halini al
mıştır. Daha Türkiyeye geldiP.i
miz anda, samimi dostlar arasın
da bulunduğumuzu hissettik. Tür
kiyede kaldığnnrz iki hafta zar' m
da, türk ulusunun bize karşı olan 
sevgisinin ne kadar derin olduğu
nu anlamak imkanını elde ettik. 
Bütün yol esnasında, hararetli a
laka gördük. Veda bilhassa heve
canlı oldu. Binlerce halk dost bır 
memleket mümessillerine "allaha 
ısmarladık,. demek için sokaklara 
fırlamıştı. 

Türk sporcularının yüksek o
yunlarım bilhassa kaydetmeli
yim. Oyunları eskisine nisbetle 
çok yükselmistir.,, 

Fındık satışları 
Trabzon, 3 (A.A.) - Bugiln 

borsada fob Trabzon hazır iç f ın
dık 46 buçuk kuruşa talep gönnü~ 
ise de satıcılar 48 kuruştan aşağı 
inmemişlerdir. 80 bin kilo tombul 
fındık 22 kuruş 30 paraya kadar 
satılmıştır. Fiatlarda sıcaklık var· 
dır. ~lçelerden mal gelmemekte
dir. Ürün iptidasından ilkteşria 

Oyuna yunanlıların sağdan bir ini. 
şi ile başlandı. Galatasaraylılar hücumu 
yardımcı hattında kestiler. Soldan bir 
inişle cevab verdiler. Birinci maçlarım 

B~şiktaş'a karşı kaybeden yunanlıların 

bu müsabakavı kazanmak için b8yük bir 
enerji ile çalı~tıklan g&riiUiyor. Hele 
sağdan yambn bütün akınlar Suavi'nin 
iyi çalısmam.,sı yüzUnden çok tehlikr1i 
dmumlar doğuruyor. Kısmen yunıı,..1 • 

ların baskısı altında geçen ilk on ~ ... 1rL 
karla gol çıkmadı. Rıınıtnla beraber yu. 
nanhl?.rm bir seyJer yapacakları f'~ ' 

görünür bir şekil alıyor. 10 unc" daki. 

ka: Gene ~uavi'yi atlatan sağ açık r·~gi 

üzerinden topu ortaladı. Ve yetişen sol 

iç demir gibi bir şutla takımına güzel bir 
gol kazandırdı. · sonuna kadar tahmin edilen rekol

tenin yarısından çoğu ihraç edil
miştir. 

Bu golden sonı:-a Galatasaray'ın git. 
tikce güzel oynamağa basladığını görü. 

yonız. Nihad"ın cok iyi beslediği hücum 
hattı dai,;kadan cl:-'·ikaya artan bir teh . 
like halini alıyor. Yunan defansının yıp. 
ratırcasına çalıstığı ve çok güçlükle mu. 

vaffak olduğu göze çarpıyor. 20. ci da. l 
kikada Danyal'rn bir ortalayısmı kafa ile 
karşıla van vunan ,.,.;;,i,fii tonıı h., • 

Fırtrnaom Trabzooda yaphkl.ut 

Trabzon, 3 (A.A.) - Dünldl 
fırtınada limanımızda iki mavuna 
parçalanmıştır. Uraym yeni ya~ 
makta olduğu beton iskele yrkd
nıt~trr 
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Dil ankeıimi:z: 

4JLUS 

parçasına (f). ekı gelmekle do~ı.ııtur. 
Yenilen ,eyleri ezena J'lfÇBlıym ye a .. 

Vçüncü dil aııketine rcvap 
ğütten a,zımız. isiaadeki ura umi.ldcre 
ad olmuştur. DeğirDMn tatlarının yü. 
zündc yapılan ve un öıutmeye yarayan 
kabartılaıa da addır. Tınfllk ve taragm 
ara!ıkh sivri parçalanna da ad verit. 

mi9tir. 

ı, 1 
L~emleket Pos as_~ _ _J 

1. tnci 9Öz - Ağız 

Bu IÖz bir kllr ik Mr ekten urcme. 
tlir. (Ac) ıôıiin racfilmt köküdür (ız) i
ııvectb, ekdfr. Kök helik ~tme mana
•nı bildirir taM manalı radikal köktür 
buna (u) ilavetile llotan bu ıöz ihllk 
ve inihllk vnıtaeı olan manasına bil. 
diğimiz uzva ad olmuştur. Duzak ma
.-ma olan (.Ag) ve zehir demek olan 
CAtı) aibılerile (Agrı) sözü hep bu 
Wkten çıkmadır. 

2. inci söz - Boğaz 

Bu ıöz de ağız gibi bir kök ile bir 
ekden üremtdir. (Bog) llÖzün radikal 
köküdür (az) ekttir. Bu asıl kök olan 
(bog) mesafni az ve dar olma manam· 
nr bildiren tam manalı radikal bir kök
tür. Daralama ve srkılma manasını yük. 
Jıtnen ~e mesafe ilk mefhumuna giren 
(bo) ana Tclittünden türemiştir. B()dur, 
krç, boupıak, bog, bobça. bok gibi 
skkr •u kalı:ten çıkar. (Not - An. 
lıöl dediğimiz lnı parçdara verilen tn1 
ad haki.ki antamıu defDdir.) 

(Bog) radikal ıraküne (u) ilavem
ıc 41eian bu ı5a ağızm sonunda bulunan 
:1ar ,•erin adı olınu§tur. 

(z) ilavesi 
(A, E. ı, 1. U, 0) vayyeijerile birlikte 

ı - ad ilavesi olur, ayaz, övez, a. 
nn, den.iz 

2 - sıfat ilivesi olur, topuz. tıknaz, 
ikiz. kebiz, k.ıöreır, lıudu.ı. 

ı - Sıfatlarda ulık ilaveai olur, gö

'M& {stiic•>· 
3. üncü söz - gırtlak 

Bu söz de bir kök ile bir ekden ve 
iıltinci derecede doğmadır. (Gırtla) kök 
(ali) ekdir. Gırtlamak aödl de (gırt) 
sözüne (la) itavesile doğmu§ iş adıdır. 
.Yar, sıfatlar ve batta yabuu Misler 
biJıe tıu (la. le) ilavHile ff <-Jı, mek) 
ile dilimiade it adı yapılmaktadır. Gırt 

rııık Çekoslovak tebaası yapılan 100,000 

ltıWiain ımılla4derab. laad, IGIUilll Av. 

Np .... ÇÜ• --~ ilçi .. ki 
__..lana ,_..aa, V11f!"B ile Prag 

arasında derin bir uçurum olacak kadar 

twajik bir mesele değildir. 

Lehistan ile Çekoslovakya aruında

lai bakikiğ aykırılıklar azınlık sıy-.

smdan deiil. her iki devletin dı§ ııya. 

auından değmaktadır. Aııl anlaşmaz.. 

1.., Lehiatuı dıı bakarunm Vistul neh

ri boyunda Le--na ltb ~ devlet 

dlllmmı wrmete kalkııtıiı _.. ı.,. 

1-"ır. Lehistan th! nyaaaamrn 1Ju 
pyesi Pragda 1Uildiği ginden itiba. 

ren, yalnız 17 yılanberi bllyük zahmet 
ve aynı zamanda uıtaJrkla kurduğu ken. 
di anrulusal sıyaaal durumunu delil, 
aynı kökten olan •l•vaklar \berindeki 
nufuzunu yakın bir atide llaybetmekten 
korkan Çekosloıııraı.,. ... .-.,... pk 
sert bir muhalefeti ile kartılaştı. Çiin· 
ku bu korkulan şeyler c_crçekletaıeıl 

("~koslovakya devletinin fatrlmuı de. 
~ı dhlnfu. Benq'hl Leillbtan dit ıı. 
yaRmm brp - Od yıNDheri ~· 
drfi mulıalefet itte ini 61....ıa bab 
edt"lebiHr. 

Foltifn aulalıter...Jl.19.JS 

sözü de sesknme n .. ın.ısını bildiren 

(&ı) ana kökünden çıkmadır (gıglamak, 

ııilamak) eibi ve hayvan ıeslerit1i bil. 

diren (gıt, ııdak) ve gırt olmuş söz_ 

leri hep bu kökten çılanadır. Gırtlamak 

sesıenmeık manasınadır. Gırtlak ses ya

pıcı manasına bildiğimiz uzva ad ol. 
muştur. 

(ak) ad yapan kökün manasını ada 
çeviren bir ilavedir. Bu ilave ikinci an. 
ketin (ışık) sözü sırasında iza.h ediL 
mittir. 

4. üncü söz - di' 
5. inci söz - di§ 

Bu her iki aöıün etimolojisi •t Cm) 
paa-~an biwibirine uygun ol«Wğuadan 
her iki&i billden analiae edilmek dotru 
olur. 

Bu sözler birer teşelr.ldildür. Dil sö
zü (di) ve (1) parçalarmdall wc dit sö.. 
zü de (di) ve (t) parçalarmdan türe
medir. Bu parçalM' hep birer clrdir. 
Keadi vadıklarında manaları vardır. 

Ancak süje ve objeleri (varları, v~rhk. 
ları kendi mümeyyi.ı vaaıflarile bildi. 
recek an~da kulanılmular. Bu elrle. 
rin llir araya aelmeail~ tam manalı ~ 
ler tliremittlr• Nitekim .bir te~ 
uzuvları teker tıeılııer yalıua baflarına o 
teşekkülün anlamım ifade edelnuler 
ik11n hepisi bir araya gelince te...._ 
lün anlamı hasıl otmuı olur. 

(di) p&rÇMı da inunm ağz.1ndaıı a.. 
na ve ilk mefhumlar dahilinde mana 
dilfi1ınülereıTt çıkmış bir paraçdır. 

Gewçi insanlık IÖze (a) ve (o) aibi 
ııeali harflerle bqlMnı§tlr. Fakat bun. 
1aı ilk ve ikinci devrede birer işaret ma.. 
hiyetindc olup llonaonlarm bidtp:Hi· 
le, tam ıözler türcmiıtir. (A) ve (O} 
dan koneonlua ıeçerek apım abftlfUl 
im. dofruca lıu konaoalardaa da sös 

ttiretmit ve meeeli (id) derkca ıe)ııl. 
mtil edeııek (dl) de demiftir. Bu ~ ... 

sinin natürel bir halidir; her §eYİ lleri
letmeık, çoğaltmak. 

(dll) eöaitn4e (di) aiylemek muut. 

sını yüklenmif bir ana kakdür. (dimek) 
sözü de bu lrökden türeme radikal bir 
kllıdBr. Ana 1ı6k olan ba ~ (L) 
ilawelil• (8) .... tlftmif*k. o.. 
mactdl n maanl hariçte ~ bir pyıhı 
anlamı olmayan (dl} pupeı blJ'lece 
hariçte, alemtle bir obje bildiren um 
manalı bir ııö& olmuttur. Söz söylemeyi 
yaptıran bildiğimiz, ağzımız içindeki 

et parçaaı malindeki, uzvun aaı oımu .. 
tur. (tiun, A.) dütüncelerini bildirmek 
için kııım kısmı insanlar arasında ka
nulan ve kullanılan sözlere de a411an
mıştıı. Odalann bpılannı tutturmalı L 
çin takılan ince ve u.zun .demire 'ff Jıa. 
::-anın dt!tlbe Pf1• çıba pmıpnna dr 
ad .,ed!a.htir. 

(Dit) MSlhl yapan parçalarcllll (di) 
parçası dildeki (dl) nin yak:Jıet-lt el
dwp aolMıı.tla delildir. Bunda (ti) a· 
aa Ukil harap ye belak ilk na meOw. 
mu dabilin4c a,ırmak, pMpl-all .. 
nalarını yükleameılateda. (ditmü. iil
mek) gibi radikal kökler buradan doi. 
madır (Dit) 91116 de aywmak, parpla
ımk manasına olan (eli) ana lrA:lne, 

6. mcı ııöz - dudak 

Bu söz dönmedir (tutık) tözünden 

dönmüştür. (Tutak) tutmak işinin (tut) 

köküne (ak) iJavesile üremıştir. Solu

makta ve ağı.ıı daima yaşb buhındur • 
mak vazifesini gören aalyayı korwmar1c 
için agızı tutan ve eğilip büküln. açı
lıp kapanan et kısmını.n adı olmuştur. 
Alt ve üst kısunları vantıl' • 

1. inci SÖ7 - alın 

Bu söz (al) köküyle (ın) eandeıı ü. 
remedir. (al) açılma manasınadır. Kiiy 

•c ,ehirler dışarısında oturaktan, otu. 
randan hali. açık yerine OTalara ad o
lan (alan) sözü de tıu kikden çıtıı.adır 
ltu lia de Cal) klküne (m) İtHesile 

çliıımıştJr. Başın in tasa.fında k-. ik 
1111! kıllan arasındaki açııkhk yerin adı 
elmuştur. 

(N) ilavesi 

(A, E. I, t, U, 0) vayellerile birlikte. 
ı - Ad ilavesi olur: kıran, köken, 

ılın, geJin, boyun, tütiiıl. 
2 - Sıfat ilavesi eluı; çapan, &e. 

feıi. kalın, derin, bütün. 
3 - lıleyici ııfatı yapar. 
4 - İ§lenmi§ sıfat~ yapar. 
5 - Vakit muıasınm telli4İ olur. 

ltıtın, yum. 
IJ (feil) ilaveai olur: beğenmek, &a

Jrmmak, ımızganmak, güvenmek. 
7 - !9tıeri meçhul yapma ilavesi o

lur. Alınmak, basınmak. 
8 - t§in nefisde belirdiğini (muta

vaat) bildirir. Kaçınm&k, didinmek,4iU-

tunmak. 
9 - Alet adı ilavesi olur; kapan, dü.. 

ven. 
1. inci aöz - göz. 

Bu söz. (gö) ve Ca) parçalarınoan, 
olderiılden tepkiil etmif tam manalı 
Wr liadiir. Yukarda (41il, di§) .o~Jeri. 
nia etimelojiai gibitlk. (Gö) ana kö. 

kü 1nnıvct, lruchet ilk mefltumunu ha

mil olan bir parçadır. Ya~rmış, kuv. 
vet bulmut manaaına olan (gök) ve 
,.malı lmbiHyetı g69termlt manası. 
na olan (gkek) ve fg8Yde, göğUe) töz. 
lerl hep bu k6kttn çıkmadır. (Görmek) 
kökü de bundan çrkmqtır. Varı, varlığı 
ayırıp aeçmdr manasınadır (kuvvei ha
sıra) A.) 

(Gö) parçasile (Z) ekinin bmeşme. 
sile doğan (göz) sözü varlığı tanıyan, 
görmek, gücünün kayııap olan bildiği
mia unuauuun atlı olmuştur. Suyun 
Dtınğuhlayarak çıktığı kaynağa, ve ağaç
ların ppn* n dal, budak çıkaran to

murlarına, ve çiçek çı.karan tomurcuk
larına ad oldutu gibi dotabların kııım. 
larma n oc1atarrna da H olarak kula. 
nrlmaktadır. 

9. ımou 8k - burun. 
.. 

Bu ıöz (bur) radikal köküyle (N) 

ilavesinden üremedir. 

1 
Burmak. burkmak herhangi bir fC

yin iıtikqnctini, doğruluğunu bozmak, 
ghlermelı: demektir. Harap ilk mefhu-

muna daJtildir. Sokakların istikametini 

Tosya köylerinde Atatürk anıtı 

Tosya t.lçcliaia Jurdumu.Ma köy 

llllnmMA ~ne iacıe Htllmlf ve di· 

Bugün köylerimizin yolları köy konak· 

Jarı Ye her ıeyi görülecek ve göğüı ka. 

bartacak birer varlıklardır. 

Köy kanununun son tatbikat nümu. 

nelerinden biri de karıı köyünün büd· 

c.e karfılığı ile değil, ancak köy imece. 

si ile bqanlığı Atatürk AnıtMlrr. Bir. 

çok köyler yalnız anrt yapmışlardrr 

Fakat böyle belediyesiz ve muhtarlık· 

la idart edilen bir köyde Atatürkü1' 

büstü ile anıtın yapılmaaı yurdumuz. 

da lıir rekor olmuftur. Bu 

eser Kargı köylünün Atatürke ilgisini 

duygusunu tamamen gösterecek kadar 

güzel ve gösterişlidir. 27-9-935 de çok 

kalabalık ha•k önünde açıl.ana töreni 

yapılmı§tır. Kargı kiiyü Kızdırmak ci. 

varında Tosya - Osmancık - Tatköpr6 

ve Boyabat ilçeleri ortasında bir muh. 

tar Irktır. 

boz~k bunnakdır, ince dallardan bir. 

leşmiş ağaç. ve tellerden birlcfll'İ§ de. 

miri tellerinin istikametini bozarak kı. 
vrrmak bunnaktır. Havanın .t.ğru cere
yanını bozmak bunnaktır. Burun dernek 
ciğerlerimize giden, giren bavanm iı

ttkamctini bozan, wran demektir. 
Çünıkü b!lrun dı~rdan gelen havayı 

do~nıcq cigerlere bırakmaz onda olan 

toz "e pisli klL rı almllk ve temiz:lemek 
için bava üzerinde bir ameliyat yap. 
tıktan sonra ve bu suretle cenyaıunı 

bozduktan sonra ic;eri~ bırakır. 
(Bur) l6ki1 h r.ap manasını bildir n 

(Bu) ana kökünden cık-aadır. Buda
mak. bucak gibi sözler bep bu kö.'tten 
çıkar. (Bur) köküne (un) ilavesile do
ğan (bunıa) sözümiz bildiğimi<! u.ıvuıa 
atlı olmuştur Kararım denin u anan 
kısmına da ad olur. (N) i1awıe9i hak
'kmda vukıtnb sözlerimiz vardır. 

lfl uncu sÖ7 - lrnhtk 

Bu lils (tı11) rMiılııll Jılllll • (ak) 
ckiaaa lısemettir. (K.l) tuma --.. 
aını bildirir bir körilalr. Tutmak ilk tnef. 

humuna girıerı ~ manasmı y&le. 

nen (ku) ana kökUnden çıkmacJır. Tut. 

sak, cdilmiı. istediii Pbt barcllctten 

mani cdilmi§ awıMma olaa ~wl-ôeadc. 
F. Ahid, A.) .e.üyJc (lınalaı) (lalı...• 
(kulun.ç) gibi aözler bep -... ftk. 
ınMır. (Kulak) t"*tlclt ckwııel:tfr. Tut. 

ma manasına olan (kul) klikUne (ak) 
ilaYesile ti1remıf tutucu manaama, ka. 

farıın sağ ve sol taraflarında se•re5' et 
ve kıkırdaktan tcşek.Wl Ctıaı.İ1 bir 7u
varlak ile çevrilmiş. bildigimiz delik uz· 
vumuza ad olmuştur ki. i.fitaack ifüün 
vasıtasıdır. Ses ile &elen hava daca. 
larını tutarak sözleri, &esleri, iıitmemi

e:e yarar. (Ak) ilave• hakkında y•r
tla sozlerimiz vardıt: 

A'1 1~ ra Avukat Emi.n Hü.loJia ~ar 

lJl..lJS'"" r••••u T efrilla: 29 limnsa öylece yeni baştan kurmağa kalla1-
ma11 idi. Filip Döpıtr ise asB'lamı, yavaş 
yavq. bir kiliseye. bir çekilgeye. bir şatoya 
ilave etmiş oldukları her şeye saygı gister
mekten yana idi. Yenilikleri yok etmek ve 
bir kurağı ilkel birliğine döndürmek, ona. 
bilgisizlik kadar korkunç bir ilmiğ barbarlık 
gibi görünüyordu. Şu sözleri tekrarlayıp du
nıyordu: "Atalamnmn eli ve ruhu ile taş
lara hakkedilmiş olan izleri silmek bir cina· 
yettir. Eski üslGba göre kesHmiş yeni taşl':r 
yalancı şahitlere benzerler.,, Arkeolog • mı
mann ödevinin, duvarlan destekleyip sağ· 
lamlaştırmaktan ibaret olmasını istiyordu. 
Hakkı vardı. Onu haksız çıkardılar. Önür
deşi zafere erişirken Döşartr gene yaşında 
ölerek kendine edebileceği kötülüğil tamam· 
lamış oldu. 

- KadınlMdan hoşlanır mı? 
- Bunu bana neden soruyorsunuz? 

ger'lc olan alakasını ortaya vurdu. Döfortr 
da buna kızarak ondan ayrıldı. Tankred şim
di dire "<.törleriyle yaşamağı daha pratik ve 
Döı;artr ise geziler ycıpmağı daha zevkti bu
luyor. 

--------

Kırmızı Zanbak 
Ynan· A11at0J P'RANS n,.,.. prittn: lf•mlıı BAYDAR 

Madam Marten Vansm sözünü kesti: 
- Aklımda iken söyleyim: dostunuz Dö

şartr'dan dolayı sizi kutlamak isterim. Pek 
~eki .. 

Soma ilive etti: 
- Belki ketti içine biraz fazlaca çekilen 

bir adam. 
Vans, Döşartr'ın onu ilgilendireceğini 

soylemiş olduğunu hatırlattı. 
- Onu ben ezbere bilirim: çocukluk ar-

kadqnndu'. 
- Aylesini tanıdımz mı? 
- Evet, Filip Döşartr'ın biricik oğludur. 
- Mimar Dösartr'm mı? 
- Evet, üçüncü Napolyon devrinde, Tu-

ren ve Orleane'de birçok eski kilise ve şatoyu 
yeni baştan kurmuş olan mimarm oğludur. 
Çekingen ve pek vumuşak bir adam olan 
Döşartr, o vakitler cok nüfuzlu olan Viole
lö - Dük'e hücum etmek tedbinUıliğinde ~ 
hınmuştu. Onda hatalr ~ördüğij şey, yapıla
n, ilk giinkü ş~killPri r" ;se veya ne olmak 

Bununla beraber, oğluna ve karısına ol· 
dukça varlık bırakmıştı. Jak Dösartr, kendi
sine tapman anası tarafmdan büyütüldü: 
Ana sevgisinin onunki derecesinde siddetlt 
olabileceğini sanmam Jak sevimli bİİ" genç· 
tir, fakat yüz verilmiş. bir çocuktur .. 

- Halbuki o pek kayıtsız, kolay yaşar, 
ve her şeyden uzak gibi görünüyor. 

- Sakın bu haline kanmayınız. Onda ıs
tırab çeken ve ıstırab veren bir muhayyele 
vardrr-

- Elbet, evlenmek için değil. 
- Evet, hoşlanır Onun bir bencil ol-

duğunu söylemiştin> Kaclınla.-ı sahiden se
venler ancak bencillerdır. Jak da, anası 
öldükten sonra. ünlü aktris Jan Tankred'le 
uzun zaman yaşamıstır. 

Madam Marten, pek güzel olmıyan, fa
kat endamı pek mevzun ve yaptığı asık ka
dın rollerinde biraz zoraki zarif olan J an 
Tankred'i az çok hatırlıyordu. 

Pol Vans sözün~ rlevam etti: 
- Ta kendisi Otöy'de yat:eminler !;:el,

rinde, küçük bir evde>. adeta birlikte ya~rvcr
lardL Sık sık gidip 'lnları görürdüm. 00-
şartr'ı hutyalanna dalmış, ıslak bezler altın
da kuruyan bir hcyl.:'"le şekil vermeği unut
muş. düşüncesiyle haşbaşa, söylenilenleri 
dinliyeme,.z halde ve Tankred'i de rollerini 
ezberler, yüzü düzgi.ınlerle yanmış, gözleri 
şefkat dolu, zekası ve hareketliliği ile güzel 
bulurdum. Tankred bana Döşartnn dalgın, 
somurtgan ve güçlük çıkarır olmasından 
dolayı sızlanırdı. Jak'ı çok sever ve yalnız 
rol almak için onu aJdatlrdı; aldattığı .zaman 
da bu işi hemen yapar ve bir daha aklına bile 
getirmezdi. Ciddif bir kadındı; fakat Kome-
1; Pr~nc;ez'e aldrracağmr umarak Jozef Snin-

- Tankred'i acaba esefle mi anıyor? 
- Böyle kaygılı ve haııeketli fJir zekast 

olan, bencit ve hmsh. ltendi.ni YCrme~ e 
ve hemen geri almağa hazır, dünyada rast
ladığı bütün g'iittl şeyleı:-a,: kendi kendini 
cö!'lıerdce seven bir insanın kafasmdan neler 
gecm !kte Olduğunu bilmek imkanı var mıdır? 

Tcrez. sôziı birdenbire değiştirdi: 
- Romann ız ne oldu Mösvö Vans? 
- Son bahisteyım Madam. Küçük hak-

kak işçinin başı kesildi. Dudaklannda ha
yatın sıcak tadını hiç duymamış ola aızu
suz lazoğlankız'larm kayıtsızlığı içinde can 
verdi. Gazeteler ve halk yapılmıt elan IMı 
adalet itini temkinle uygun buluyorlar. F'• 
kat bir tavan arasında, kanaatli. kederli ve 
kimyacı bir başka işçi, bunun öcünü alacak 
cinayeti işlemeğe ancliçiyor. 

V ans kalktı, izin aldı. 
Terez hatırlattı: 
- Mösyö Vans dediğim ciddigdir. Bana 

Şulet'i bılup getiriniz. 
(Sonu var) 
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Arkeoloji bulıisfori 

E ki e erler hakkın da gerekli bilgiler 
Gerek yerin altında, gerek yerin üs

tünde eski çağlardan kalmış anıt. hey. 
kel, paralarla, madenden yapılmış her 
cins eşya, kemikler, dokumalar ve agaç 
ve tahtalardan yapılmış eşyalar eski~-
erden sayılır. Eski eserler üç yolda 

elde edilmiştir. 
1 - Geziler 
2 - ' l'oprak altından tesadüfen çık 

makla 
3 - Kazılarla 

Kazılar da iki maksatla yapılmıştır: 
A - Kıymetli eşya bulmak maksa

diyle geli i güzel yapılan kazılar. (Bu 
gibi kazılar eski eserler için çok kötü 
olmuştur.)· 

B - Bir sistem altında yapılan ka. 
z:ılar söz gelimi ingiliz arkeologların • 
dan Lcyard'la }filmi Paşanın 1852 de 
Asur Ulkesinde yaptığı kazı ile diğer 
bir çok yeni kazılar buna örnek göste 
rilebilir. 

İnsanlarla tabiat kuvvetleri eski e· 
serleri tahrib edegelmişlerdir. İnsanla. 
rm tahribatından biraz olsun tapınaklar 
kurtulmuıtur. Eski eserler için yapı • 
lan geziler on be inci yüzyılın ilk ya · 
rısından başlar. İlk gezi (Ankula) lı 
Siryakos tarafından yapılmıstrr. 

Yer altındaki ilk eski eserler temel
ler kazılırken, tarlalar sürülürken te • 
sadlll yoluyla bulunmuşlardır. Her yer· 
de eski eserleri korumak için nizam . 
nameler yapılmıştır. En eski antika nj
nmnamesi 1515 yıhnda papa tarafın • 
dan neşredilmiştir. Bu nizamnameye 
göre ltalyada yabancılara kazılar yap • 
tmlamaz. TUrkiyedede 1322, 10 nisa 
'ında bir nizamname çıkarılmıştır ki 

· nizamnameye yunan nizamnamesi e
tutulmuştur. 

Şimdi iae eski "eserler için. yeni ve 
etraflı bir kanun projesi hazırlanmıştn. 

Eısl.·i ı•snleritr incelerı nlf' 

r.c ')'rıyum 
Mimariğ anıtların incelenmesi: Bu 

anıtların incelenmesi kazılarda eski e. 
terleri bulanlar tarafından yapılır. Bu 
lncetemelcr tllm mahatu olur .. Her şey
den önce binanın planı yapılmak gerek· 
tir. 

Abidelerin teknik bir şekilde kop • 
yalarının alınması: Bu ba~lı başına bir 
bilgidir. Ve lbu şu suretlerle yapılır: 

1 -Kabartmaların üzerine kağıd ko. 
yup kurşun kalemle kopyasını çıkart • 
mak. 

Bu ilmi bir usul değildir. 
2 - Alçıdan kalıbı alınmak suretiy 

le. eser daha doğru incelenmiş olur. 
Müzeler biril.ıirine. eserlerin alçıdan 

kalrularını göndermek suretiyle yardım 
ederler ve bu suretle karşılrklı deği • 
meterde bulunurlar. 

3 - Fotoğraf: Her şeyden önce bir 
eseri incelemek için o eserin fotoğra • 
fisi alınmalıdır. Şu halde bir eseri in
celemek için gerekliğine göre 

A - Plan 
B - Kabartmanın istinsahı veya is 

tampajı 

C - Alçıdan ka,lıbı 

D - Fotograf gibi dort esasa ba 
vurmalıdır. 

Kitabeleri tetkik Epigraphie ve bu 
- bash ba ına tbir sanattır. 

Anıtların ne olduğunu bilmek için su 
beş noktayı göz önünde bulundurma -
lıdır: 

1 - Eserin malzemesinin cinsi 
2 - ÖlçUsU, ağırlığı. 

3 - Nerede çrktığ1 
4 - Kimin olduğu ve eser hakkın. 

da dahıı. önce bir basımda bulunulmuş
sa bunun hakkında bir fikir. 

5 - Son ekli. parçaları. onarılmış 
sa bildirilmesi. 

Bir eser hakkında yazı yazmak için 
u noktalara önem verilmelidir: 

l - Coğrafi durum. eser nerede çık· 
mıştır? 

2 - Hangi ulus veya kavmin malı. 
dır:> 

3 - Hangi devrin ve asrın sanat 
e eridir' 

Bundan ba ka mimariğ. heykeltra i 
ve türlü anatlarla lahitler. aletler, va
zolar. meskfıkat. tabletler hakkında da 
ayrı eserler yazılabilir. 

Ka ar ma lar bir kaç türliı olur: 
J - Akak kabartma Bas relief . 

2 - Yüksek kab rtma - Haut relief 
g - Orta k artma • Moven relief 
Bas re': ·f - y rım v~ya alçak kabart-

~ , r rh nh:ıni v ya düz bir fon • sa. 
tıh üzerinde hafıfr yükselen kabart · 
mntardır 

Alçak kabartmalara örnek olarak Mı
ıurda Abydos mabedindeki kabartma, 
Atinadaki Parthcnon kızları ve Re. 
naissance devrinde Floransa'da Luca 
delJe Robbia tarafından yapılmış genç 
şarkıcılar ve bizde Hacıbayram depo . 
sundaki bir çok Eti eserleri gösterile 
bilir. 

Yüksek kabartmalar ise fona bitişik 
fakat fondan ayrılır gibi mücessem su
rette görünürler. Ziyaretçiler bu nevi 
eserlerin etrafında dolaşarak her çev. 
resini görebilir. 

Yüksek kabartmalara örnek olarak 
da Paris müzesinde Fremiet'nin (Taş 
devrınde adam) Romadaki Marc • Au· 
rcle'in takı ve gene Pariste sanatkar 
Dalou'nun yapmış olduğu Mirabeau 
ve markiz Drcuse - Brcze eseriyle bi • 
zim müzelerdeki bir çok eserlerimiz 
gösterilebilir. E~er yapılan kabartma · 
nın her tarafı boşta ve mücessem ise 
ona da Ronde bosse _ Mücesseman de
niyor. 

Yer altı'1dan çık.ın e"kı ~:.er er ı -;ı 
maddeden 11. ıı'mı~ bulunurlar 

A - Uzv\ agaç ve a..,ıçtan vapılan 
işler. h r n ı dokumalar; kemikler 
gihı 

H - U vı olmıyanlar: Tuglalar. 
ta !ar 'ıle her tiirlü ıl'ad~nden yapılmı 

e erler gibi. 

B.ııı:ılarında goz oıı ünck LL• ıı'1duru -
lacak en gerekli i~ esyanın cıkl "ı yer 
}erdeki durumlarını ve lıan6i yonde hu. 
lunduklarınr oldugu gıbi :ıaptamaktu 

.Eski es<-rlcrin onarılması ve temız 
lenmcsi: 

Onarılma ı gerı-kc•ı eski eserleı bu 
işle ugraşaıı n uzcc..ı heykeltraşlaı tara-
fından asıl ıllerı bo?.ulmıyarak ona 
rılmalıdu. ,ı nıtı onarırken şu n•.1k. 
talz.rı düşunıı e gcrektır: 

1 - Anıt bitmış mıdir? Yoksa va 
pıldıgı sırad.- mı noksan kalını tu 

2 - Anıt bütün muclür. Y<•k:.;ı a-111 
anıtın bir parcası mıdır? 

3 - Anıt 1-.ırık mıdır, yok...a ora
dan mı kırılmı tır? 

4 - Anıt bozuksa hava tesırır:den 
mi bozulmu tu~? 

Bunları dıbündükten sonra onar ak 
işi kolaylaşmış olur. Restauratıon .. e 
planlar da miızeci mimarlaı tara• ın 
dan yapılmalıdu. Temizlenme ı ı de 

laboratuvarlarda yapılm;;lıdır. Poterile. 
rin temizlenmesi içıA tuz mhu mah . 
ll'ıllerinden istıfade edılebiliı. Bunun 
içinde bir çok formülleı vardır. lhlı 

ıar ve etnografık eşyalar ılc kıtaplaı ın 
temizlenmesı ı'.lın de özel ıormıillcre 

baş vuıulmalıdır 

Eskı eı;t ı ıenn te hiri: Eı;kı c-.erı"'· 
mimarığ, lıeykeltrdşı. poterı. kıta tar 
gibi bölümıere ayrılaıak teşhi redilme 
lidir. Salonlar uluslan ve kroncıloJı 
esaslara göre ayrılmalıdır. So:ı: ı: lım1 

eski Mısır, Sumer, Eti Asur, Huma 
yunan saıonıarı gıbi Eserıeri ratla• iı. 

ıerine en agu ları a::.agıda en hafı t erı 
de yukarda olmak iızcre koymalıdır 

Teşhirde salonların durumiyle beraheı 
duvarların boyası da goz onünde bu 
lundurulmaltdır. Kül ve esmeı tenkli 
hey ketler ıçın kırmızı, renkli heyke 1 . 
ler ıçın ele kul renkli boya kullanmak 
daha dogrudur. Eserlerin üzerine ışı 

ğm geliş ve yayılısı da büyük biı tr.sir 
yapar. Büyük anıt ve heykellerin teş • 
hir edileceği salonlara bol mk gelme
lidir. 

Orijinal eserlerin incelenmesi· A.n· 
tika ticareti bugün çok ka~ançlı bir iş 
olduğundan biı çok sahtekarlar tal<lit 
eserler yapmaktadırlar. Taklit e erler 
üç nevidir. 

l - Sade ve hakiki bir antikaya ha 
zı işler eklemek ve daha süslü bir hale 
sokmak suretiyle meydana getirilen e 
serler. Bu nevi sahte eserlerin orijinal. 
!erinden ayırd edilmesi kolaydır. 

2 - Sahtekarlar tarafından eski 
malzeme kullanmak veya eski hakiki 
bir kitabe veya kabartmayı kopya et · 
mek suretiyle me}•dana getirilen taklit 
eserler. Bunların ayırd edilmesi önce
kilerinden biraz daha güçtür. 

3 - Görünuşte hakiki bir antika gi 
bi gosterilmek istenilen ve sahte mal. 
zen.e ile yapılan taklit eserlerdiı. 

Taklit eserler için kullanılan malze
me: Sahteldirlaı taklit taşlar veya su 
mermeri yapjlrlarken alçıyı bir tabaka 
cam tozu ile cilalar antika cam tak
litleri için < ... ..,ı jelatin biraz da mika 

lNGlJ .. 1 f..:RKDE: 

lngilterede l:iimiir nuliisrı·isi 

Londra, 3 (A.AJ - Biıtiuı komlir 
madenleri sahipleri kömür endüstrisi 
buhranına çare olmak üzere satış \ize. 
rinde kontrol tesis olunması teklifıni 

kabul etmişlerdir. Halbuki LJncahire 
maden işçileri patronların dogrud,ın 

doğruya müzakerede bulunmak teklif • 
lcrini rec'ldctmişlcrdir. 

B. Çt•m.bc1'iu.lıı'm. bfr ~if)ln·i 
Londra, 3 (A A.) - t'ınanı; uakan 

B. Çem crlayn, radyoda verdıg cım 

söylevinde hiıkiımetin be~ yılJık im } ol 
progran• hazırhıdıgını v bunun 100 

mılyon ısterlin tutacagını bılrlnmi tir 
Finans bakanı ışc:izlik ı tatisuginin 

yarın ne r dileo.;e ,ini ve eyLıle nisbet· 
le 40 bi'l azlık olchıgıınu da 'IÖ} lemıştır 

Zt'crı tt>dbırlcr 'n l:krncla da B Cem. 
berlnyn :i('mı tiı kı: 

.. Zecrı tedbırıerin. h;sır..,iz ka acagı. 

nı iddı ı mek icin vakit c;ok erkcndır 
halv. ~ aı ou tedlıır erin te!.ırlı C'l<ıc-ag 
ı naati ' rlir. \iın l·u aldıg t• lbırler 

unu • '"' rme :tedir Madamkı ıecn 

t dbirJ r • ırlid r. uluslar o vt: esi hik. 
ll1 tı vu unu i :ıt t-tmıt- olm. tadır 

Ve biit 'unyıı lrıocektır kı arı .,oı 

lu usul ı yer nt ı•vvetc ı.ıs•urm.t~ 

ı..ırlı "lir "def'ilclır~. 

1 Z\h"'~HKB\: 

Krt::.m ('İ11 ı•r1dnfi1: f-.ı;,"' 

Lon l 3 <I• J - Ku.ı:cl}' lınJekı 

eı kinli!. b.ıreketi dikkatle t kilı eclıl. 

mektcd '\Jakarlar çeven eı Tok\ od ı 

eııı gele haberlerde, Tientsir gi:mriıl 
lrrının ge ıri kar-ıı ık tutu mak :.urcu 
e Ingılter nın H' . old ı u ~ırcl, r 
ı •rudarı <loğruya t hrlid <1i 1 Jı.,ın• eıl 
ı.-ktedır c Ulkerıı t konomık , kıw 

dan inki a•, içın ~ .. e<I er ·ın'ık t •ku 
ne11 o hri' .. elerch · 1r lan unıı u .. g • 
•i~lerinr e11<ovacak olurc;; in ilu alacak 
!arma k. ılık lıuhınan bütı.ın u! inler 

ıok oını. ·• mah mduı Bc1m nl, t" 

raber gt eral K.t ~ek tıemiz kuza\ Çın 
pölgt• ·n den ı rn'tmak ıstemed;gin 
!en ve o;. nırda ba ıa Y.uv\"Cl yıg1 lmak• 
olduğund<111 bl' tLhlike henin: \1 •Jk gı. 
bİ görunuvoı 

Herl -ide so lendi~inc go. , Ç111 
rııerkez ı ı• umcunin uahhüdlerin, tJo 
kunacdJ. h rhangi bıı mesut htikumet 
kar • "t r redbirler a macal<tır. 

S.ırbrucken, ( A A.) - Lıcr.eral 

(iörıng ~ur da ve: lıgi biı O}'lcvde sar. 
lrları /\ in ınyaya bağlılıkhrındarı do. 

•ı kııt rı ış ve ç ci zorl klar ktırşı 
• ıcla 1 l"T ırt uzlu a d 15ulm n im tav. 
•\e l'tttı •ter sonr;ı rlemı::.tic l<ı: 

··- HPc top, gullc ve tayvare temın 
e 1 11 f ~ artıkların lllÇ bıri 11 gel. 
TC'!n• l rlıı l\1ukarlderat -; • t nın çaldı. 
;.ı gun. , r , ki tonumuz olı;, ın V·ırsın 

<tnrnu.r.u"'"ı ,,. tere" ımız olm sın •. 

Gencr ıı Gorıng. llıtler n S.ı me· 

~ •csı h ~ "l'cii ldı kt n onı f- r. n-sıı ile 

ııı mızd lııçbıı a , «rn /. ılı ka mıva 

c ktır.. sm:lerini r:le tıatırlatmı tır 

tolu nıaiuuuyle cıli:ı1adı ktan ı;oııı a uze 
rine ispirtoda eritilen anilin boyaları 
tatbik edilir. Bu halde sahte cam eseı 
ntika cam gibi görünürse de sıcak su. 

ya konunca üzerindeki parlakhklaı he 
men gider·. 

İstanbulda taklit antikaların satıldı· 
ğı en işlek merkez kapalı çarşıdır. Mı. 
sır, Haleb, Bağdad. Paris, Roma, Ko • 
ıonya taklit antika yapan başhca mer
kezlerdir. ( İstanbul Asarıatika ınüac. 

teri eski şark m:hesinin 4 üncü salo 
nıımda taldit antikalarla dolu bir vit. 
rin vardır. 

iT L\ \"UA: 

Göste,.ilcrc l;ur'iı ıe,lbiT 11luulı 
Roma, 3 (A.A.) - Salahiyet sahibi 

çcvenl~rin söylediklerine göre herhangı 
bir yabancı devlete karşı yapılacak düs. 
manca gösterilere engel olmak için çok 
ert tedbirler alınacaktır. İtalyan genç. 

liğinin heyecanı haklı olmakla beraheı 
bu tedbirler kativcn tatbik c•lilecektiı 

lstalisıiJ,· (_,."ılwrtlmı~ 11c11h 
Roma, 3 (A.A.) - Devlet daireleri_ 

nın ekonomik ve fi'1ansal istatıstikler 

"esretmcleri bir emirname ile muvak 
knten ., ac::.,k edilmistir. 

/Jol.-u:. )"~rntla biı· e:iirıiillii 
Rnmn. 3 (A.A.) - Geçenler(le bir 

uçak kazasında ölen Afrika ka iflerin • 
den Franketti'nin dok\17'. yaşındaki og. 
hı Raimundo Bav Musolini'ye başvura. 
rak Afrikava gitmek istedijtini söylemiş 
tir 

lrı:.!ilh - /rmuı::. wtltıljm<tl'f 
,.,. lwl.wı 

Rc•m.ı. , (A./1 Van resmi te -

venler yalmz gazctc·hıthcrleriyle ög • 
rendik) ri. İngiliz . fransız anlaşmaları 
hakkın•l hiç lıir cfüşüncc yürütememek. 
trclırıı r. Rı ccvt'"h·rin {ikrıne göre. do. 
insan h;ı 1rrler dogn• olduğu takdird:
f talva h 0 ilrlimcti, ı ski harb ba~la 1kları
nrn hı• hıı.; sta fı1<:rini sormama1anni4an 
ntiirH h • ret eclecı"'k•h 

'l\i;,,,;;, ''*' lwnzirı ımı fi'!Jalını 
lwmıak it;iıı 

Rom .. J (AA.) - Bıı ayın altıoın. 

dan ıtilıare 4f trenin lagverlilmesi kö. 
mür sarfiy~tınr k•ı:;mak makCJatliyle ahn. 
mı bir teclhlrclir Otr taraftan benzin 
fi thırının artr.- ı taksı ıırif,.lerinin 

yiık e'mc-;·ne p' €'h olmu tur 

llur•11 lıiicumloruw kurfı 
Roma ~ (AA) - Me::.sina'da hava 

hucumlar•na kıı~ı sığınaklar yapılmc1ıı 
ıçın bir k:ırarname il~ bir milyon liret 
vnlmıstıı 

BllU.E!"\IK Dl·\ 1.1!.Tl.ElfDE: 

11 l/İf ,J,.premler 
Nevyor" 3 ( A A.) - NeV)'ork bil. 

1 Umcunı{ ~ırnal uvıgesinde V(' bütün 
Kanad .. snıııı boyunca yenıden hafif 
lepremıeı olml>ştur 

Halen" (Amerika). 3 (A.A.) - Bu. 
dda bL.gi.ın gene bir deprem olmuş ise 

'le ne okıı nt: dt- önemli 'bir zarar var. 
drr. 

Olt.ıvd. 3 (A A } - Onıarıo'nun bir. 
çok ~ehirlerındı: hafif c'lepıemleı ol
muştuı 

ıt1;"' bt1lm tıl<lşt•miliıeri 
Va:;ıın~ıoJl, 3 (A.A.) - Sü bakam 

Adisab;ıba m:aşemıhterliğine bir topçu 
vıizba:.ıs tayin etmiştir. 

Vaşınb'1'Jn, 3 (A A.J - Adisababa a
tnşemili terli •ine tayin edilen yüz batı 
Meade }akında yola çıkacaktır. 

J.l·.U b·n \ 'il \ : 

(;~·/,· ldı 1-:cr:!İrıliği az.cllıyor 
Varsova 3 (A A.) - Prag elçilik yö. 

rıNgerı Cho tacki şimdilik vekil sıfa· 

tiyle Pragda işgüderlik ödevini yapa
caktır Rirk-ç gündenberi Polonya ile 
Cekoslovaky arasınriaki münas ... betler
r'le gerginligin a?:!ll'lı.:ıkta olduği! göze 
çarpıyor Hiiklimet au:etelerinin lisa. 
nı oldukça vumuc:aktır. 

FR.\ ~A UA: 

l Nlİ bir sosyali.tıl 11urtisi 
kuruluyor. 

Paris, 3 (A.A) - Sosyalist pam. 
sıne baglı birçok federasyoıılarla Jırond 
federasyonu üyeleri bir demokrat ve 
cumuriyetçi ekseriyeti vücuda getir01clı 
üzere yapılan bütün gayretleri birleş 
tirmek için ''Yeni sosyalist partisi, a
dında bir parti kurmağı kararlitştınnış.. 
!ardır. 

Partiu·1· amlllrm<la l>iıl,•şiyorluı 
Par s, 3 (AA.) - Cumurıyeçi sos. 

yali t lıirlıği kongresi tarafından üç 
partiye: hitaben kabul edilen bildirigde, 
hiikümctin, hakiki arsıulusal işbirliği 

usullerine dönmeğe ve kollektif gUven
Jigi uluslar sosyetesinde aramağa "mec. 
b•ır •. edilmeııi teklif edilmektedir. 

l'cTlİ parıitıirı bildiriği 
Paris, 3 (A.A.) - Uç aıyasal grup 

"miistakil sosyalistler, Fransa sosyalist 
partisi, osvalist cumuriyetçiler fransız 
ı;oyalıstleri .. arasındaki birlik kongresi 
toplanarak ·'cumurıyetçi sosyalist bir. 
hği., ı!dı altında te~riki mesaiye karar 
Vt rdi. 

Dün ku:-ula:ı 'yt-ni Fransa sosyalist., 
p:ı'·ısının de bunl • ı"t ~"ltıhnası ihtimali 
varc'I rr 

... ~ * 
Paris, 3 (A.A.) - Eski başbakan Poı 

Bonkurun t>Mkanl•ğı altında toplanan 
yenı "Cumurıyetçi sosyalist birliği .. 
grupu ittltakıa aş:ığrc!aki kararı vcı· 

miştır 

1. - Bilhassa liglere karşı şiddetle 
hareket eriı ımeCJi ve cıımı.riyetın korun. 
ması. 

2. - Ruhrana \car'}r koymak lüz ı. 
mu, 

3. - Arsıulusal ekonominin can' ·ı· 

<lırılm:ı.sı ite b~rısın lcurtarJması. 

Bir /ransı:. ga:.cte!ıİnin anketi 
Paris. 3 (A.A.) - Pöti Jurnal ga. 

zetesi, 'bitaraflık mı yoksa zecri ted· 
birler mi., .rnketinin sonucunu bildirL 
vor: 

Grupmıuılarrn vUzde 53,15 zecri ted
hirler ve gerisi de bitarafhk lehinde reJ 
vermiştir. Bitaraflıı\c istiyenler arasında 
ulusal cephe, "!İraat sendikaları ve saf 
cenah eski savatçılan vardır. Okuyucu. 

!arın yüzde 62,49 u bitaranık istemek· 
tedir. Zecri tedbirler istiyenlerin ylhde 
36,26 sı ekonomik tedbirler ve ylhde 
l,26 sr da silel tedbirler istemektedir. 

R. T.aV<J istifa mı etmek uıemlf Pı 
Paris, 3 ( A.A.) - Övr gazetesi Ce. 

nevrcden öğreniyor: Burada dönen ba. 
zı şayialara göre, B. J..aval Cenevreden 
hareketinden önce süratle Parisc döae .. 

rek cumur başkanına istifaatnı vermek 
istemlt ve ancak birçok müdahaleler. 
den sonra, bir karar vermeden önce "Şa 
todön,, e giderek birkaç giin dlnlen.. 
meğf kararlaıtırmrıtır. 

YUGOSLA VYA'DA: 

Yeni bir •ıymal parıl 
Belgrad, 3 (A.A.) - Yan rcsmt çe. 

venlcrde söylendiğine göre, bugUn hB
kümetl tutan ve 140 üyesi bulunan ra.. 
dikal birliği parlamentoda mutlak: ek. 
seriyeti haiz değillir. Bununla beraber 
en kuvvetli partidir. Bu birliğin ya. 
nında son günlerde "it grupu,. adıyll' 
yeni bir grup kurutmısştur. 40 liyeıl o
lan bu grup radikal birliğine hağlı ol
mamakta beraber hükümeti tutmak filr. 
rindedir. Hükümet, bu grupun yardı· 

mıyla demokrat kanunlarını parlamcn.. 
todan geçirebileceğini ummı1ktadır. 

Antrasiti 
geldi 

Sıhhi 

Müracaat yer 

Ucuz 

• • 
Anu• ZARI 

Her yerde yanaı 

E~ki eserlerin değeri: Bir ulusun 
killtiir ve tarihini en iyi gösteren var
lık eski eserlerdir. Türkiye Cumuriye
ti toprakları eski eserlerin adeta beşi 
ği ve hazınesidiı. Bunun için Türkiye 
Cumuriyeti hükümeti müzelerin evri . 
mi ve eski eserlerele anıtların korun • 
ması için buyük bir enerji göstermek
tedir. Arkeolojinin tarihe ve.medeni 
yete olan hizmeti ve yardımını göz ö • 
nünde bulunduran Küttür Bakanlığı 
bunun içindir ki arkeoloji ve mlizeci • 
liğe büyük onem vermiştir. 

Türk ticaret bankası 
Arkeoloji müzesi direktörü 

H;kmet Turhan Dağhoğh.ı 

Ortaklar servisile merkez kolu 
ISIKLAR CADDESi Tetefon 2338 ve J Telefon 2316 
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iş kumbarası 
sahiplerine 
senede 'I 

20,000 lira / 
mükafat 

iki muhtelif tertip- Yedi kura 
BiRiNCi l'ERTIP ... 
St-11erle ikj defada 
414 kişiye on bin 

lira ikramjyc 
Rcı -~ 1 .ı ... n "' t uı.ı..,.n..- lıo-

._. _......,. ............ """"- ... ,. ..... 
• ._ ., ...... 20'7 """re ~r bl• lln 
-.....ua-lı.ı..tfr. 
-.-ı .. wıatı •OOO Un 
lriad .. ıs& • 
O. ~· yibrr,.... 1000 • ..... .. ...... ·- . 
"'~-... t7SO 

~ ~tn tiralılı '"'" 
l IQ.ı.,.... .. dr rı:ı.ılttt"lıll• 

iKi CI TERTIP. 

S.-m•df' hq dt-f •· 

da ~ kiti~ •• 
bin lira ikramiye 
....... -4-- ... ~ •. ................... ........._ ......... 

.,._tn ~rilMdNodlr .... __... _ -..,.., .. 
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Kuralara iştirak edcbıhT ek için l?.ımbara sahıblernan asgari 
,,ima~ lira bln1'rimns otmaıan llnncbt 

-------------------------
Ankara lJJ)aylığın dan: 

Mutckaıdini askcrıye ve mulkiye ıle eytam H erarnıhn 935 St:· 

ncsı kanunuevel ikinci yoklaması 4-11-935 gunundc:n Jtibareıı ya
JUlacaktrr. Sağlık Bmühaberlerındeki suallere yazı Jle c.evap yazıl. 
fhJnan sonra yoklamaları askeri mütekaitlt'rın aıı'llerlik tubcsine 
as.kert er,amiJ ve yetimlerile miılkiye tekaüt ve yetimlerinin muh
tarlık dairesine tasdik emrıldikttn sonra maaş cUztlaııı reami se
netleri yeni harflerle yazılı nilfus tezkere1erne: birlikte muhas bei 
'Yilayetc: müracaatları ilan olunur. (3233) l--49?4 

Ankara ilha. hğın(lan: 
lbmız Mcktubı kalcmınde açık oulunan 10 bra uli maqb ka. 

tiplile Dahiliye memurları kanundaki tvsaf ve ,eraitı haı:ı Orta 
~kteb mezunlarından vau malı:inasını kullanmagını iyi bıhr bir 
şyar lmacaktır. 

1ateldilerin belgeJerile bırlılrtc 7.11.935 lkıncıtetnn perşembe 
KIJnu ımtihanı yapılmak ur.ere müracaatları ilan olunur (3208) 

1-4939 

Uevlet Denıir yollan dördünf•Ü 
~letme n1üfettişlipnden: 

Muhammen bedclı ile evsafı aşagıda yazıh Polatlı deposunda 
yapılacak temizleme l~i. S.5.11-193.5 tarihinde ruthyan cuma ginu 
.. t 15 de açık artırma ıusuliy1e Kay~ride ;,ıetme mtiftttışhlr bL 
naamda ihalesi yapılacaktır. • 

Bu işe girmek ıstıycnler (490) kuruşlulı tcmina. 
t1 muvakkate vermeleri ve kanunun tayin ntiğl wsiblarJa bu i§C 
girmeğe manii kanun! bulunmadığına dair beyanname Ye teklifle. 
d ile ayru glln saat 1.5 e kadar 4. UncU ışletme ttom1syt'ftuna mura
cıaatlan wya mektupla bildirmeleri lazımdır. 

Bu ite ait şartn1meler ve mukavele pr~Jerı parMız olarak 
::zseri İşletme mUfcttişlifin& ve Polatlı lstatyonunda d.1111. 

tadır. 
JŞ1N MAHİYETİ. 
1darcnin Polatlı dcposundalu lokomouflerındcn ~ılıan cürufun 

. ~t kulluk pisliklerinin \'e makına kanAJlarmın v tkpo içeriailc 
drafın temir.lenmeai. 
1Ş1N MUHAMMEN BEDELi 
Yapılacak bu temizlige mukabıJ muteahhıde yaJnu curuf içın. 

ı den çıkacak yanmıı kok komuril verılecck, e, muteahhıtten bu ı 
1c;ın ayrıca ayda (on) lıra al nacaktır (3204) J--4935 

f( ii lıiir Bal~aıılığından: 
Kııltur Bakanlı ında çık ol n 17 50 lır a li maaşlı ı.:e makına 

il<' çab k ve iyı )' zanlar arasından smaval bir iiekretcr alınacaktır 
Sınava gırcc<'kle rın durumlarının. memurin kanununun 4 ünciı 

• maddesinde yazılı artlara uygun olması H bu kanunun (E F G ) 
bölekierinde gtıreken belgelen dt' göstermelen gercktır 

Sınav, ıkrncite rın ayının 7 ıncı perşem~ giınu saat 14 Bak n. 
Jııkta yapılacaktır Sınavı kaıananUır ara•ında fran11zca alman \e 
rngıli7cc dılJerınden birini bılcnler u&tün tutulacaktır (3226) 

J---49.57 

ııkara rıiiıııune ha!!tahane. i 
Baştahihli~in,lt~ıı: 

Hastanenin 1935 mali yılı aonuna kadar datıyaa .ı.n 1700 kilo 
fr.uıcala ve 35 ~ın kilo birinu ekmek paıarlrkla almacaktır. Tah· 
min edilen bedeli 4297 liradır. Tcmınatı muqk1llt«' aıilrtarı 3%2 
Jis,a 30 lruruftur. 

Taliplerin şartnameyı görmek ilnre Ankara NUmunr hastanui 
Baf Tabibllğine muracat ~leri. 

Eksiltme 4 teşrini anı 935 pazartt'si gilnü saat 1~ d~ Ankara 
Mtbnune hastanesinde vapılaca1rtır (3062) l--4717 

Kar~u·ahe} Haraı-;ı 1üdürl~öiinden 
Haranın 31 tC§rİnicv8) 936 tarıhıne .kadar bir M:nelik Manda ve 

Kara Sığır sütleri kapalı zarf ur.uliylc artırmaya konmuştur f stek
'liluin 20 teşrinisani 935 tarıbinc musad'f çarşamba giınü saat 15 
(t!OO) Ura muvakkat teminatlariyle birtiktr Hara Mudutlugune 
mtiracaatlan. (6816) l--49i'? 

l iıılıisarlar 

den: 

ULUS 

ınıun üdiirlüt!üıı b 

1 - K bat şta ın olunacak 45000 hr. 'bedeh kc ifli anbar bi-
a ı kapalı zarf usul:ylc eksıltmeye konulmu tur 

2 - Şartname ve projeler 225 kuru mukabılındc K b ta ta Le
vazım ubesi vezne:sinden alınacaktır. 

3 - Eksıltme 7-11-935 tarıhine musadıf per§Cmbc gunu sa.at 
15 te Kabataşta Levazım ve mtibayaat ubesi hinasındakı alım ko
mısyonunda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin kanunun tarifesi daırc ind % 7 5 muvakkat 
guvcnmc parasile birlikte kapalı zarfları tayin olunan saattan bir 
saat evel yani 14 c kadar komisyon reisıne verıJmesi lazımdır. 

(6540) 1--4754 

Kırkağaç Belediyf Rei ~«iııden: 
Nafıa Vekaleti cehlesince tasdikli proJC1iı, keşifname ve fenni 

şartnameleri dairesınde Kırkağaç kasabamıd kurulacak yeni 
elektrik tesisatı, eksiltmeye konulmuştur. 

Keşfedilen bedel (38857 lira 40) kuruştur. Şartname ve ke§ifname 
suretleri bedelsiz olarak Kırkağaç belediye rcudiğindcn alınır. Butun 
tesıaatın projesi de Kırkağaç belediyesinde gonilcbılir. Eksiltme 15 
Birinci teşrinden itibaren ıki ay olup ihale 16 klnunuevel 935 pa
zartesı gunü saat on altıda Kırkağaç Belediye dairesinde yapıla. 
caktır. Eksiltme kapalı zarf usuliledir. Muvakkat teminat mikda
rı (2915) Jiradır. İstekliler 2490 sayılı lı:anunun bütün ahklmmı 
uymak şa"iJc eksiltmeye iştirak edebilecekleri ilan olunur. 

(3073) 1-4779 

nknra ümune ha tane i 
haştahihliiinden: 

1 - Ha tanenin muhtelif şubelerine ait S09 kalt'.m alitı tıbbiye 
15 gün müddetle kapalı zarf usulü ile eksiltme~ konulmuştur. 
Bedeli muhammeni 9892 liradır. 

2 -; Liste ve evsaf şeraitini görme'k istiyenler Ankara Numune 
Hastanesi ba§ tabibliğine ve lstanbulda Sağlık ve Sosyal Yardım 
Direktörlüğüne müracaat edeecJderdir. 

3 - Eksiltme 9-11.935 cumartesi günü aaat 10 da Ankara Nü
mune hastanesinde yapılacaktır. 

4 - Elcıiltmeye girmek istiycnler 741 lira 90 kuruşluk teminat 
mektupları veya vezne makbuzları ıetirmeleri lbımdır. 

5 - Teklif mektupları yukarda yazılı Uçüncii maddede yazılı 
Aatten bir saat eveline kadar Ankara Niimune hastanesine geti
rilecek ve eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde ve
rilecektir. Posta ile gönderilecek makbuzların nihayet üçüncü mad
de de yazılı saate kadar gelmi~ olması ve dış zarfın mühür mumu 
ile iyice bpatılm11 olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. 

6 - Listede yazılı alitm her birinin fiaıını ihtiva eden müfre· 
datlı faturalar teklif mektubuna raptedirecektir. Asgari Fiat lis· 
teler mecmuu nazarı dikkate alınmak suretiyle tayin edilecektir. 

(3113) 1--4812 

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

için hır adet matbaa OFZET makinası kapalı zarfla eksiltmeye 
konmtıjtur. 

2 - İhale11i 23-11.935 cumartesi güriu saat (9) dadır. 
3 - Şartname Harita Genel Direkt8rlü~U satın alına komisyo. 

undan paraaıs verilir. 
4 - Eksiltmeye girecekler (1200) lira kanuni ılk inanç veya 

makbuzlarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 c.U maddelerinde yazılı ve. 
saikle birlikte teklif mektuplarını ihale saatından bir saat evvel 
Cebecide Harita Genr1 n:~ •,tnrlüiU satın alm. k'lrnlcw,.,nıma ge. 
tirmelcri. (2849) 1-4486 

KHrU./ 

JV 

Jandarma gene) komutanlığı 
Ankara ahn alma komi8yo. 
o undan: 

1: Enaf ve Cirneğine uygun (1500) tane portatif çadu Anka· 
ra Jandaı:ma genel komutanlıjı kurağında satın alma komisyonun· 
da 5-11·935 sair günü saat 15 de kapalı zarf eksiltmesiyle .. tın atı
naealrtrr. 

2: Bu portatif ~dır için ((618) kuruş fiyat tahmin edilmiş ve 
ilk teminatı (695) hra (33) kuru§tan ibaret bultınmn§tur. 

3: Şartname parasız olarak komisyondan alabilir. 
4: Eksiltmeye girecekler kanun ve şarnnmede yazılı belge ve 

ilk temin.at sand~k makbuzu veya banka m'"ktubu içinde bulunacak 
teklif mektuplarını t'ksiltmeve vaktinden bir nııt c.vel komisyo. 
na vern;İ$ olmafarı (302:: l-471~ 

SAYIFA 7 

ıt ,. .... 
Bromura1 .. Knorı-

... 

.Knoll A-0., 1<imyt\•I madd~le fabrikalar Lud" igshafrn r~ 

rG!CllliG18ll•••r::•11D:11•a111r ,.,enxsr•111ıH•11G1 a•ı•GGHIGIG•D~ 

SlYAH GöZl~l~R 
Simon . Simoa. Harry Baur i 

ili 

•• .. •UAL•ımııa••••••• ••4 

Ankara Urayı 
u işleri dlı·ektörlüğünd~n: 

l - Ankara Urayı Su işleri Di~ktorlugu ıçın (SSOO} lııttlık 
Font boru ve ek parÇ4lları alınacaktır. 

2 - tstekliler bu i~ ait şartnameyi Su İşlerı Dırektorlu~u u
vazımından parasız alabilirler. 

3 - Eksiltme 11-11-'935 pazartesi gunu saat J5 de Ankaıa Uıa· 
yı Su tşleri Direktörlüğünde ka~lı url ut>uliylc olacaktır 

4 - Ek&iltmeye gırebilmek için muvakkat temınat olarak 413 
!ıra Ankara Urayı Su 1ıleri Dirtktörlü&u vezne11nc yatınalcaktır. 

S - latcklilcr Ticaret odasma kayıtlı bulunduklarına dair ve. 
sıka göstereceklerdir. 

6 - İatckliler teklif mektuplacını ve vc:5ıkalannı ihale saatm. 
dan bir saat evvel komisyona vermiı bulunacaklardır. Posta ıle 
gönderilecek olan mektuplann nihay~t l uncu maddede yazılı ıı.a
ata kadar gellnit olması ve dıt zarfın muhur mumu ile ıy1cc kapa
tı1mıt bulunması Jhımdu. 

7 - Postada olacak gecikmeler kabul cdılm z (3169) 1--4898 

İnşaat sahip

lerine 
Tat. Kum, Tuğla ve her ne

vi nakliye İ§lerinizi çabuk ve 
ucuz olarak yalnız İ§ Büro.u 
yapar. 

Anafartalar caddesi T. L 2037 
1-4909 

Daima genç 
daima güzel 

KANZUK 

Balsamin kremi 

Elli senelik biı maziye 
malik ve dllnyanm her tara· 
fındı takdir kuanmıı gü
zellik kremidır. Cildinizin 
gilzcllik ve tazeliğini dal· 

•HllDl!llM ' M- U nın•ut'lllllllY 911 1 
Dio: Hc·ldmi 

A. Rıza ()kta) 
Adliye s r yı karşısrnd, 
No: 58 Telefon· 3881 
Gece gilndua hastaJarrnı 
kabul eder. l-4603 

" 1 ,,..... 

- Doktor ~~" 

Hilmi Ko~ı-
cebccı Hastahanesi Cilt. Saç ~ 

Z ühreyt hastalıklar 
Mütehauı 

Balıkpaıannda PoJiı nokta. 
eı kaqnında, Çıkrıkçılar yo- ~ 
kufU alt başındaki evinde. 
Hutalannı her ıün öğleden 
sonra kabul eclu. 

Telefon: 3506 

--•-ımr, rıırın•ıı • 

Dr. TURGUT 
Cebeci Haatanuf Operatörn 

Hastalarını Adliye Sarayı 
1tı.11ısında Hayati apartmının 
da her gün 15 den 19 za kadar 

kabule baslamıstır. 
i-

........ G ö Z ----·
Müteha ısı 
Dr. Cevad Arif 

Atasagun 
Anaafrtalar caddesi Zenit 
aat rnatuası üstünde No. 
70 Ulı l"f}nleri . Yokıuzlan 

puasız 

Yeni Eczane 

,,. 

ma mubafaa eder. Bal• 
min kremi memleketimizin 
kibar momfiliDde ratbe• 
earmllı ciddi bir kremdir. 

Çilleri " bmufllklan U. 
it e4creı. tene fevlr.alide 
bit cazibe babfeder. Rab
nhaa kokusu ile aynca 
töhret kazuımııtır Bal11· 
min benU 1ılıti7en IJaru. 
mu. Teoinbin lhit tu• 
liğinı, cil!tiniıhı cazip ta· 
rHetinJ anc:alı Uem Bal .. 
min ile Dll',ydana çıkaıabi

lirsinu. Bh defe Bahıamln 
kul!anan beşlı:a krem kul· 
lanunu. fanılmıı itdyaı 

mAı?tıuıları ıle büvülr ~eza 

Zeiss göilükleri, korular. ~ 

• ., <f' "'" 

ODA'. A'RANIYOR 
Fransızca ve almanca bılir. 

ı: 

Oda ar~or. 
S. K. n&lllZU ıle balnnevimiıe 

bildirmeleri. 

İ§arıyor 
Avrupa& tahsil ettim. Mil. 

1 

kemmel fnnsı:r,c.a ve almanc? o
kar y.uar ve tercüme ederim. Mü
nasip i1 anY.orum. Adres: An
kara Marank~z fabrikası 1HSAN 

1- 493fi 



')A' lfA ~ 

1 nıa ı· ~ 1 iidürl ijğiindeıı: 
<\ımol'.1 iauınlak Muhcımm n b~dd 
tdıldıgı M h~ luı &oı<ag ı Ad Na. pa ,,el No Lır 

Bav Cemal Hatunl}C Ak 1ıbe~ 185 4 O 
'8olvan Sureyya H .. c .b.shd~· Arı.; 190 4 200 
'8•1 1 Süphl 1 n~m \ uımf A ... ıca 190 7 1 ) 

Yuk.ırda ıca d. çıkarı lan evlcıın en.ı:az ır· ı S 11 935 scılı ~ıınu Sd· 

:at on beşde hılmlilc1Yeile satılacagında talıplcrin İmar Mudurlu-
~ıınnekı it n ı • l'la ın rıc.ıatlarr (31"1) 1-48l0 

. .\nkara -Vila, Ptİ .f aıularnıa 
Ko111utc.1nhğı ndan: 

l - An1<;o .ı tı. jand '"llla K. lıı;ına bagJı Kcçıorcnde }'enidcn 
Wl.,. ettıı ılecek ıc ı akol tnrıasının 20·ll-93'i gunlemtcıM rastlıyan 
•ar•a&lllh<ı ıcunu a:ı.ı 15 de açrlı: ekaıltmuı Ankara İl J. K lıgt bi. 
1\ :ı.ııınd• oıçı laca .. tır 

1 - inş; ettırılecu ou irarılcolun ~deli ke~fı 22HJ 'ıradıı. İlk 
-uınat 100 lıradır ~••ci<.ılcqn mı.a:yvcn gıir ılc t,.minat mcktuo. 
•"'"' somİ•vı:>n• •ı:rmclerı lazımdır. 

3 - Fu'a •a•n•t uırwk iatiycnlc:.n ve plan kc if ".ı.rı.ıkasrnı 
'" 'Q\.e• lhu-• tacı cUıı il J. K. lıgnı•h müteşekkil komıo;yona has 
"'"'""111rı lltm 0!11":.ır. (JZ31) 1--4984 

HADUI::Ll::~.1< IÇIN 14 KALL,. .• 
MALZEME 

Mun.ıkasası 12 ı. Kan 935 tcı 
rıhı.1de yapılacagı evelce ılan c, 
dilıp feıını şartnamesıne bır sa. 
hih: daha ilave cdılcn ve tdhmın 
edilen lıedeli (150000) !ıra olan 
yukarda mikdarı ve cınsi yazılı 
malzeme Asken fabrıkalar U
mum Müdurlugu atınalma ko· 
mısyon.mca 23 ı. Kan 935 tari. 
hinde pcı:ı:artesı f:Unu saat J5 te 
~apalı .ıarf ile ıhale edıleccktır. 
Şartname (Yedı) lira (50) ku, 
ruş snukabilindc komısyonclan 
veriltr. Taliplcrın muvakkat te
minatı ,uelıı (8i50) lirayı havı 
teklif m ktuplaı ını mezküı gun. 
ele saat 14 • kadar komisyona 
vernıe!eri ve kendilerınin de 
l490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
ınaddclerindekı vcsaiklf mezkur 
gün ve saatt~ kom1syona ımiı a. 

· 1 caatıaı ı. (3ll5) 1-.4982 
\nkaı·a llirinci i\lıntaka Etilıha 

Bar.;kanhğıııdan: Odası 
Yenı idare hcyetı seçilmesi için te bit edilen 22 birınci teşrin 

1935 ulı günu ekserıyet olmadıgından seçim yapılamamış ve Ni
nmnamenin 6 ıncı maddesi mucibince 6 2. inci teşrin 1935 çar. 
ıamba gününe bırakılmış olduğundan Ankaradaki üyelerimizin 
yukarda yazılı günde saat 17,30 da Yenışehirde Kızılay genel mer. 
kezi salonuna gelerek reylerini kullanmaları rica olunur. (3241) 

1--4985 

Yüksek Ziraat Eıı~titüuü 
Rektörlüğünden 

1 - Kapalı zarf usuli ile 50 X 70 ebadında elektrikle işler 2700 
kilo aiırlığmda matbaa makinesi. 

2 - El ile işler SOO kilo ağırlığında kağıt kesme makinesı. 
3 - 200 voltluk cereyanla işler komitatörlü elelctri-k motöru. 
4 - Basım aathı 30 X /JO, 800 kilo ağırlığında 3 merdaneli pe-

dal makinesi alınacaktır. 
S - Bu dört parça makinenin muhammen bedch 7500 liradır. 
6 - Muvakkat teminat 563 liradır. 
7 - İhale 27.11.935 çar,amba günü saat 15 de Ankara Yüksek 

Ziraat Enstitüsü Rektörlük binasında yapılacaktır. Daha fazla taf. 
silat şartnamede yazılıdır. Parasız verilen t'"•tnameleri almak için 
f dare Müdürlüğüne müracaatları. (3216) 1--4981 

•1111111111111111m11mmn1111tAUlllllllHllllllllllllHlllllHlllllllllllUllllUHlllUU. 

~ ~ ~ Satdık bina ; 
~ Ziraat Baııka~ı ~1erkez :: 
~ c = 1ü<liir liit!iind~n: 
! --
= 
~ 

BİR ALMAN FİLOZOFU 
Türk kültuı ve asarını tetkık 

ve tetebbu etmek u.:ere misafir 
sıfatile kıbar bil 1urk ailesı nez
dinde ikamet arzusundadır. Mu. 
kabilinc1e almanca dersleri vere
cektir. Tekliflerin almanca. in· 
gilizce veya fransızca "B. 20401 .. 
rumuzile zirdekı adrese gönde. 
rilmesi: 

ALA 
w 35. 

Anzeigen A. G .. Bertin 
1-4987 

il.AN '"i \flTl.AKI 
BHer Beheı 

Sarıfa Santimı Sayrfe c;..,.,ttm 

---------
2 300 3 
4 150 5 100 
6 80 7 40 

8 30 kuruıtur. 

ı - Hayıı tşlerıne ve yenı 

~~ çıkan kitablarıı .,;,1 ilanlardan 
t ıt;, 15 ten:dlfit vaptln. 

2 - Zayi illin bt'rlrollert ma k. ~ 
tu vüz otuz kuruştur. 

3 - T"brik. tr"Şl"kkUt, evlen· 

AHO EŞ \HTI.ARI 
~üddet OahilM Harıçte 

17 Lir~ 30 
9 16 .. 
5 .. 9 • 

ULU~ 4 SONTEŞRİN 1935 PAZ\TUı' ' 

em •• Mit a R'B t• w•nnn nrrtos *", e ttn,,... 

Dikkat! 
1~ ·•<l) olarınızı alınaz,Jan c\' f'I 

Ouunıiizdeki lıafta gt•le~ek olan: 

Yeni ırodel 

PB.İLİPS 
Radyolarını göriinüz 

Türk PhiJipı; 

44690 - 44699 
Limited Şırketi, Frenkyan han Gıalı\La, Telefon: 

1-4986 

~ ~ ~ ~ ~~~~~y~ .·.~ı~ 
Milli Miidafırn Vekalt'li : 
Satmalma Komİ!-1\'0IHI . 

Winları 

B1L1T 
ı - Bir tanesine biçilen eder 

19 lira 60 kuruş olan 200 tane 
soba açık eksiltme ile -satın alı. 
nacaktır. 

2 - Eksiltmesi 14.11.1935 per
sembe günü saat 11 dedir. 

3 - Şartname parasız olarak 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan ahmr. 

4 - Eksiltmeye girecekler 
294 liralık ilk inanç parası mek
tup veya makbuzlarile 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin
de yazılı belgelerle birlikte iha
le gün ve saatinde M.M.V. satın 
alma Ko. da bulunmaları. 

(3198) 1--4919 

YENİ ŞEHİRDE 
Gaz ve elektrikli 6-7 odalık 

bir ev acele aranıyor. 
Sovyet Elçiliğinde 1572 tele. 

fonuna müracaat. 1--4979 
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ii 1 Ankara Levazım Amirliği Satın 

1 Alma Komisyonu ilanları 

İzmit ve Gebzedeki in,aat ıçin alınacak malzemenin 8 ·2. teı/935 
cuma günü ıaat 15 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Eksiltme !zmit'te tumen binasındaki satın alma komisyo· 
nundachr. 

3 - Kapalı zarflar bir saat evci .komisyona makbuı kertılıgı 
verilecektir. 

3 - Tutarı 26,000 liradır. 
5 - Muvakkat teminatı 1950 liradır. 
6 - Şartnamesi komiayonda görülebilir. 
7 - İstekliler belli gün ve saatında kanunun ıstedigı belgelerle 

komisyona gelmeleri. (309'5) 1-4766 

lLAN 
Tefenni garnizonundaki kıtaatın senelik ihtıyacı olan 315,000 

kilo arpa eksiltmeye konuldu. 
2 - İhalesi 18-11.935 pazartesi günü saat ıs d~ Ispartada tiını 

satın alma komisyonunda yapılacaktır 
3 - Muvakkat teminatı 1418 liradır. 
4 - Teminatın ihaleden iki saat önce muhasebecilik vezne i, 

ne yatırılmış olması ve teklf mek tuplarmın kanunda yazılı fomıu
le uygun 'bulunması zaruridir. 

5 - Şartnamesi her giın komısyonda görülebilir. 
6 - Tahmin bedeli 18900 lira dır. (3195) 1-4925 

Kuruluş U A N 1 !S Ser~etı tunu~ 
1 8 9 ı ., yerme ~ıkar 

1 
Ziraat Bankasının tasarrufunda bulunan, Ankara- = 

da Anafartalar caddesinde Memurlar Kooperatifi na- _ 
mile maruf bina kapalı zarf usuliyle satılığa çıkarıl- -
mrştır. - Posta ücreti gönd,.rilmiv,.n ~ 

TERZİ 
Bay Cemalin 

Ankarapalas'taki ekspozis. 
yon unda 

44 senedir durmadan cıkmakta olan bu haftalık 

resimli gazetenin Ankara'da satış yeri AK B A K1 
tapevidir. Senelik abone 10 lira. Sayısı 20 kuruş. = = 

~ = -
~ -= § 
Ei 

Bina, 240 metre murabbaı arsa üzerine inşa edil- = 
;::::: 

miş olup bodrum katı, zemin katı, birinci, ikinci, ü-
çüncü kat olmak üzere beş kattan ibarettir. 

Bodrum katında kalorifor dairesi ile kömür mah
zeni, dört büyük anbar. 

Zemin katmda bir büyük mağaza ve bir Müdürlük 
odası. birinci katta beş oda. bir büyük salon, koridor, 
halalar, 

İkinci ve üçüncü katların beherinde sekizer oda 
'e birer büyük salon, }coridor, halalar vardır. 

----------= --------
~ 
-----

Binanın yüksekliği 19,50 metrodur. Bina badanalı = ve boyalıdır. Zemin katındaki dükkanın döşemesi 
§ Karo Mozayik ve bütün katlar döşemeleri linolyom-

--==-- dur. 

=~--D 

Binanın her tarafında lambalarla techiz edilmiş 
_ elektrik ve kalörifcr tesisatı vardır. 
E Satış 29 ikinci teşrin 935 cuma günü saat on altl
S da Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğünde yapılacak, 
=: tır. 

E İsteklilerin beş bin liralık depozito akçelerile bir
~ likte tekliflerini havi zarflarını bu tarihe kadar Mer= kez Müdürlijğüne tevdi etmeleri ve satış şartnamesi
E ni tedarik etmek veya binayı gezmek istiyenlerin 
E Merkez Müdürlüğü Muhasebesine müracaat eyleme-
~ teri ilan olunur. 1-4908 

--------
-
------------------
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Ankara ümııne hastanesi 

Baş Tabipliğinden: 
l - Hastane Radyoterapi servisi için 18 kalem malzeme kapalı 

zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. Bedeli muhammeni 1710 li.. 
radır. 

2 - Liste ve evsafını görmek istiyenler Ankara Numune has
tanesi Baş Tabıpliğine müracaat edeceklerdir. 
• 3 - Eksiltme 11-11.935 pazartesi günü saat lS de Ankara Nu
mune hastan sinde yapılacaktır. 

4 - Eksıltmeye girmek istiyenler 128 lira 25 'kuruşluk temınat 
ve vezne makbu larınr getırmelcri lazımdır. 

5 - Teklif m Ktupları yukarda yazılı saattan bir saat evveline 
k dar Ankara Numune hastanesine getirecekler ve eksiltme ko
mısyonu reisligine makbuz mukabilinde vereceklerdir. Posta ile 
gonderilecek makbuzların nihayet üçüncü maddede yazılı saate 
kadar g~lmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmıs 
olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(3112) 1--4848 

Hr. ('El\1. 'in 

Nasır ilacı 

En eaki naıurlan bile pek 
kısa bir zamanda tamamen ve 
kökünden çrkarır. 

Umumt deposu: lnıcıliı Kan· 
zuk eczanesi, her eczanede bu· 
lunur, ciddi ve mile11Ü' bit na · 
sır ilacrdır. 

Kiralık ev 
Hisarda Cebeciye nazır kale 

önünde yeni ve müstakil dört o· 
da ve müştemilatiyle nezareti ka. 
mileyi havı ev kiralıktır. Pa. 
zarhk için Emlak bankasında 
Bay Osmana görmek için için. 
dekilere müracaat. l-495Q 

MODELLA ŞAPKALARI 
hüyiik rağbet kazanmıştır. 

Mode la 
Beyoglu, istiklal caddesi 318 

1 1--4980 ~I 

• _.m••~mom~•••m•C!•~ ~ 
Kiralık hane 
YENİŞEHİR: İsmet paşa cad. 

desi 47 numaralı beş oda ve mU~ 
temilatı saireyi havi hane kira, 
hktır. Görmek için i~indekilere 
görüşmek için müdafaai hukuk 
caddesinde asfalt fabrikasında 
mühcı:dis SALİHE müracaat. 

Telefon: 2350 1--4948 

"' !L 

lmtıyaı sahıbi ve Haş.mu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri MUdilrU Nnı ıhı 
BAYDAR 

Çankırı caddtsi en aı ırıda 
Ulııı Buım•vinde buı/mış· 

t "'. 
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KASE 

NEDKALMiNA 
Ankara Evkaf Müdürlüğünden: 
Artırmaya konularak ıstekli çıkmamasına binaen iıç gün mud, 

de.tle uzatılmasına karar verilen ikinci vakıf aııartımanın 2/7 nu. 
maıalı dairesinin ihalesi 6-11-935 çarşamba günü saat 15 de yapı. 
lacağından istekli olanların Ankara vakıflar direktörlüğiıne mu-
rac-,, .. +ı -~rı '""'~Q\ •l'\Q~ 

SİNEMALAR 1 
BU GECE 

Fransızca sözlü şarkılı komedi 

GECE BÜLBÜLÜ 

Edith Mera - Henry Garat -

M. Rolland 
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MONTE KRISTO - EJi"a La11di - R. OON \ T 

(KULOP) 


