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Sıvas Erzurum 
ödüncü 

Ergani bak1r yolu ödün 
elinden a 1dığımız. hız büyük 
olmuştur. "Bir yeni anin yı 
tın , b.r yeni siıılemin, baş 

langıcı., olan Ergani ödün
cünden sonra Sıvas - Erzu· 
tum ödüncüne glriştık Ge 
Çen son kanunda bunun bı 
tinci tertibi başara ile kapa· 
ndı Önümüzdeki haftalar için 
de ikinci tertıb n satı§ma 
baılanacaktır Pu tertibin 
satııı yaklaştığı günlerde 
Ankara - Irmak Filyos 
kömür yolunun açılma töre
nine hazırlanı)'oruz Dıyar 

bekire ulaşan güney dugu 

demiryolunun töreni de satı 
tın ba~'adığı günlerde yapı· 

lf\caktır. Afyon - Antalya 

demiryo 'unun Karakuyuya 
kadar olan parçasının açıl
ma törenini ıkinci tertibin 
•atışı lcapanmadan yapaca 
iız sanırız. 

Bu üç baıarınm geniş 

sevinci ıçinde bütün yurdda 
ılar ödı!vlerini anacaklar, 
Yeni iç ödüncü ile hazırla 

tıan yurdseverltk fırsatını 

Önemle karıılayacaklardır . 
Türk büdcesinin üç büyük 

başarısını kutladığımız gün 
lerde yapılacak ödünç dört 
buçuk milyon lıralıktır Bu 
tnlkdar üç demiryoluna ha 
rcanan paranın yanında çok 
küçük kalır. Gene bu dört 
b u ç u k u i 1yon ban 
kalarımızdaki ulusai tutu-

mun büyük rakamına göre 
de ufaktır. l'u hal, ) eni 
iç ödüncün; devletin başa -

rılı gidışine her yurdda§ın 

kazancı ölçüsünde ve bir 
tutum duygusiyle katılmasını 
sağlıyrın bır tedbir o1duğunu 

aydınlatır. Ulusal tutum 
takamfRrı üzerinde biraz 
Uğraşırsak görürüz ki rejim, 
birkaç kişi için değil hütün 
Yurd genilığinde kaz..ınçlı 
bir hayat yaratmıştır ve ha 
ika sağlam bir tutum duy 
gusu içinde kazançlarını 
Yararlı kılmnğı öğretmiştir. 

Devlet iç ödüncü bu duy
gulan · kuvvetlendıren ve 
ona yurdseverlığin yüksek 
değerini de katan bir eğitim 
aracıdır. 

Sıvns Lrzurum ödün 
cünde, yurddaşlar tutumlan 
içtn ) üksek bir gelir bulaca· 
kları gibi kuruluş ve ilerle-
Yişlne bel bağladıkları vata· 
tıın yeni bir hizmetinde bu 
lu11maktan ayrı bir ' evk 
duvacaldard=r. Yeni ödünç; 
Sayası Erzuruma bağlıyacak 
demiryolu için yapılmakta 
dır . Bu yolun büyük anemi· 
rıı Atatürkün 1 ikinc ı teırin 

söylevinde bütün yurd kesin 
olarak öğrenmiştir 

"Değu \•i'ayetimizın bel i 
baılı bir ihtiyacı. orta ve 
batı illerimize demiryollarla 
bağlanmaktır." 

Bfıyük Önderin lüzumlu 
gördüğü her konuda olduğu 
&lbi yeni iç ödüncünde de 
bütün yurd yeni bir vazife 
heyecanı yaşayacaktır. 

Kemal Ünal 

Vu an ı Pre , P e ıs- İtalya ·lar il rliyorlar. Harrara h<i 
esler AtinaI_a_ ö .üyor 

1 
V Uz ilome re Yaklaşmışlardır. 

KraiGelince,EskıKral Ve Krali ili ı.· 1 «t l)t'Ş l)t\leg·('Sİ \ r cıııt•ıı<leıı (~i(lflcye 
çenin deCesetleriGetirilecektir·1 GiUi. ibııuussud \'(~Halk Tarafında·n 

İstanbul, 1 l (Özell - Bu cesedler halen İtalya- 1 • 

Atinadan bildıriliyor: da Floransadnki Rus kilise 1 H<ı ı· (1 r·e t I eli·· ··şı l<l ııdı. (.(t I y ;ı ıı la r (~(~ P-
Kralın Yunanistana avde- sinde bu unmal tadır . ) T • • ı 

tini müteakip Kralise Olga, Yunan hanedanından ha- ,ı •.el(•J·(fC \ Cllld('I) ita ı•t•kclc {ırcçliler. 
Sof ya ve Kral Kostantinin len Fora nsada bulunan bir Ô "' 

lstanbu:, ~l ( zel)- As· kaile kalesinde on bin lilşi·, Londra, il !AA.} - Bır 
cesedlerinin Yunanistar.a çok Prens ve Prensesler de 

1 
maradan bildiriliyor: Mak- lık Habeı kuvvelıne karşı Habef Delegoyunun Yem-

celbı hakkında tedbirler it bugünlerde Atınaya dönece · k \ 1 O 

1 
alenin işga i sırasında Ş<'h 2 sübay, 13 erbaş ve 1000 nden Ciddeye ge1 dığt ve ha· 

tihaz olunacaktır. k lerdır j 

1 
-========•=-::==-======- rin vazıyeh şövle idi; askerJe kırk gün kar~ı lcoy· raretle kar§ılanarak bnfasuut 

H b 1 T T 1 İta 1yan kuvvetleri şehri muş, sonra hepsi de feci bir tarafından miı ıfir edildiği a eş ere ay re OP bir virane halinde halmuş aki~etle karşılaşmıştır. o K~hireden bildi~iliyor 
' !ardır. Bütün Habeşlt:r ve vakıt Haheş kuvvetlerine lsta!'bul , 11 t Ôzel) - Ha· 

Ve S•ıla" h Verı·ı·ıyOr ,ehirhalkının bir kısmı ~aç· vımdiki lmp~ratorun babası 
• • mış, Kral Jan ile Ras Guk . kumanda edıyordu 

1 sanın sarayları soyulmu§ı İstanbul 1 l 1 Uzel] Lo 

H b l li.4 d s ·ı "'hl Kul- hatta Meryem türbesinin ndradan haber verilıyor: a eş eT~ IYIO ern l a QTl 1 eşyası, da alınıp götürül- Bugün öğleden s_onra to·p· 

/anma .. a Cok CabukAlışı)'Orlar müştü Evlerin çoğu yıkıl- !anan ~evlet hususı lrnmıs 
g ' ' 1 mış ve yakılmışb Habeşle r yonun da sir Samuel Hoar 

lstanbu , J 1 f Özeli - kabul edi diği takdirde şim· d 1 b- -k h fJ 1 de ha7.ır bu'unmuş ve lngil-
Adisababadarı bıldiriliyor: endifcr ve telsiz amirlikler y k d 1 terenin ltalya aleyhine ala 

1 

ıvar ara uyu ar er e: 
- a ın a gene ge ece-

Adisababrı af akında bu ine İngiliz zabitanı tayin ed- , ğiz' Cümleleri yazmı§lardı cağı zorlama tedbirleri etra 
gün dün öğle vaktı ilk de· ilecek fakat bunlar Mmr halyan askerleri §Chre gire· fında konU§UlU§tur. Bu bap 
fa olarak bir İtal)an taya hükümetinin memurları ad rken uçaklar da gayet a'ça taki kararname, kral tara 
resi görülmüştür. fından tasvip edirniştir 

Mısır harbiye bakanlığın do 'unacaktır. ktan uçuyorrardı Nıhayet İstanbul, 1 l !Özel) Sa· 
Ş k S d d ı 1 1 MaJta\le iual c<lıldilden so 

nan da lngiliz askeri heyeti ar i u an a ngi iz er n, ylav seçiminden sonra Sir 
-h· k d J • h •· nrn uça klnr burada ki faya re telsiz ve fİmendıferlerin ko. mu ım ıni tar a si a , mu 

1 meydanına mmişlcrdir. ntrolunun kendi1erine veril· hımmat ve layare lop am1ş· 

mesinf istemiş. Ru taleı. !ardır 
= 

Es "İ S tir, İm 
Niçi Gönderil 

~~~~~-----~-

rator 
. . ? 
ıştı .. 

İn gi li z Sefiri HabHş İmparator 
_Ye Reislerile Konuşm ştur. j 
lstanbul, l 1 !Özeli - Pa- ton da Habeş imparatoru 

risten haber veriliyor: Paris ve ı üesasıle uzun bir mü · 
sabık Habe§ sefiri M. Hava· lakat yapmı§lır 
ryatanın uluslar sosyetesi 

taı afındıın 1 la beı imparato 
ru nezdinde bir vazife i'e Kral 
!:~derildiği söylenmektedir Zecri te~birleri tastik etti 

Uluslar sosyetesi hali Londra, 11 !A Al - Bo· 
hazır ihtılafın su hen tesviye ğıngan sarayında ynpılıın İ 
si içın imparatora teklif at genel top 1antıda l<ral ltalya}a 
yapmıştır; denilmektedir. karşı alınacak zecri tedbir· 

Diğer tar ıftan lngılterenin lerin tatbikine ait emirna· 
Adis. Ababa ııefiri Sir Bar- meleri tastlk etmiştir. 

Makallenln rakamı 3040 

dır. Burası Tigre bö ges!ne 

hakimdir. 1932 de burada 

bir uçak meydanı yapı 1mışh 

Son zamanda Makalleden 
Dessaya bir de yol yapılı 

yordu. Makallenln zaptı. 

İtalyan 1 ar için Adunnın 
zaptı için lluihsel bir 
manaya haızd ~, l 8Jfi da 
İtalyan hinha~ı Galyato Ma· 

Habeş 
imparatoru anlaşıyor 

Londra, ı l 1 A.A. ] 
Adisababadan bildirıldiğine 

göre Habeş İmpara 
toru ile Yemen İmamı ara · 
aında ınühım Lir anlaşma 
yapılmış ve süd bır illifak 
d..t. aktedılınıştir. 

İbnissuu<lun da bu ittifaka 
girmesi bekleniyor. 

Alman Gazeteleri ne diyo 1 
~~~~~~7~~· .. ~~'A:: ~~~~' 
~ ~- Londra, l (A A . j - Al 
~ A ~ manyada Nazi partisi or 

~ LEV KAMÇILARI ~ :~t~.~~~.,~."~·:kgk~~~·:·i":: 
~ '! rettiği resimli bir ilavede 
F.ı T ~ de bu tedbirlerin İtaly" iç 
~ amamen Hayattan Alınmış Bir i1 in çok önem ı hir hadise 

~ Maceranın Romanı ~ teıkil ettiğini ve bunun 
~ ~ mitralyöz ateş i ortasında 

Samuel Hoar, siyasal bir 
söy ev verecektir. Bu söyl· 
ev, Cenevrede verdıği beya 

natla alakadar olacaktır. 

Lonclra, 11 (A.A .) Ho. 
madan alınan haber1erin 
iaşe işı tetkilatı yapıldıktan 
sonra l ıa lyanlar Kuzey cep
htsinde yeniden harekete 
geçeceklerdır Makalle Kur 
ran arasındft bir meydan 
mu har ebesi yapılacağ ı tah 
min edı l iyor. 

Kamu tayda 

Önemli gö. üşmeler oldu. 
Ankara, 11 [A.A.] Ka-

mutay bugünkü toplantısın· 
da askerlik mükellefiyeti 

hakkındaki Kanunun bazı ma 
1 ddelerini değiştiriçi kanun 

projesinin birinci müzaker 
esini yapmıştır Çarşamba 

günü toplanacaktır 

Türk - Sovyet dostluğu ' 
Ankara, 11 (A .A .) 

Türk-Sovyet dostluk paktı 
nın uzatılması münasebetıle 

İzvistiya gazetesi bu yeni 
belegenin 1 ci derecede 
ehemmiyeti haiz olduğunu 
ve iki memleketin hakika 
ten dos tane olan münase 
betlrr.nin bundan sonraki 

inkişafı için }eni bir mer· 
hale lt-şkil ettiğini yazmak 
tadır. '-1., A LE V MC1 '?; cephede taş kıran en küçük 

i K A • l A J jJ yol işçisinin bile mukaddP 
~ ratına hakim olduğunu ya ,~ ~ a 1 y insan Tiplerini Tahlil Eden Bir Eser 1 k d . n 

19 Al..ıE\T KAl\llÇILAIU zmKa ta ır 1 J . 
~ « r a o r J eşyalan ınüsg~ere e~ilecek 1 

~ A~KlN ISTIRA8ıN KAMPISIOIR. 'Jj M ) k t' d t ,f,,f Londra, ' 1 1 A A. lbı·f 
;~ V!iZ!IN: M. GÖZ~UIN ~ :~;! .. 8 ı1~8(A.!!~ eu~~~ !;~~diği:.d:~.:·,~:ldy:: •ıı•· 
f6 ")}. nan Kralı memJeketine dön- sının Haheşistana girmefi 

~
N. Perşembe Günu .. Başlıyor ~~~ mtire.ğe resmen davet edilmı~ yarından itibaren yreak 
~- edilecek ve gümrüklerde bu-

Kral Parls • Roma tarikile lunan İtalyan eşyası da mu 
~~~~~~~ ~~~~iZ Atinaya gelecektir. sadere olunacaktı't. 

raı dan gelen ve henüz te 
eyyüt etmiyen bir habere 
bakılacalt olursa, Habeılerin 

cenup orduları kumanddnı 

askerini mukabil taarruza 

geçırmiştir. Bu kuvvetler 
1imd1 Ruba nehri boyunca 
Jtalyanlara doğru ilerlemek-
tedirler. 

İstanbul, 1 1 <Özel) 
Royter ajansının Harardaki 
muhabirinin bildırdiğine gö

re, Habeı, kuvvetleri Gora. 
hainin sukutundan sonra 
2-3 kilomdre tlmaldeki 
mevkilere çekilmiı l erdir. 
İtalyan uçakları Oogabura:;ı 
bombardıman et mitlerdir. 
Burada ikamet eden birçok 

Yunanlı ve Araptan da te e· 
fat vardır. 

Cenup orduları kumanda
nlarından Ras Na si bu ref a
ka tindP. Vehip (Paıa1 oldu-

ğu haf de ı .u ıehre gelmiıle · 
rdir ltalyanlar timdi bura
Yd hücum etmek istemek
tedir .er. 

Ras Nasibu ile V ehip pa 
ıa burada İtalyanların hü· 
cum arına ve tanklarına zı

rhlı otomobıllerinin geçme 

lerine mani olmak üzere 

tedbirler almağa, ayni za · 
manda hendekler, siperler 
kazdırmağa baılamılardır. 

İtalyanın kuvvetleri bura· 
da çok şiddetli bır mukave
mete maruz kalacaklardır. 

1 labeşliler bu suretle İtalyan· 
lara Harar yolunu kapataca· 
klar \ e muvaffakiyetle ba 
şarıldığı takdirde İtalyan 
planı da suya düıecektir. 

RtiS Nasibu, müdafaayı 

takviye etmek için önemli 

miktarda kuvvetleımiıtir . 

Bir Japon 
~inlıler taraf mdan öl~ürüldü 

Tokyo, l 1 {A.A.) Şang· 
hayda Japon bahriyelisinin 
öldürü mesi üzerine Japon· 
ya Çimlen mücrimlerin tev
kifini ve meselenin tenvirini 
istemittir 

Bir Japon gazetecisi Şang. 
httya gelmiştir . 

Londra, 11 (A.A.) - Ja. 
ponya ajansı Japonya tat. 
min edilmediği taktirde Çin· 
deki Japon kuvvetlerinin 
müdahalede bulunmftları ih· 
timalinden bahsetmektedir. 



SAYFA 2 

DÜSTUR 
Kelimenin etimolojik mor
foloji ve f o neti~ bakımı

ndan çözümlenmesi 
(1) (2) (3) (4) 
(ed+üs+üt +ur) 

( 1) ed: Köktür Burada 
"yükseklik, büyüklük , kuv 

vet. kudret, egas, asıl sahip" 
anlamlarını gösterir . 

(2) üs: 1 • + s 1 ektir 01. 
dukça geniş bir sahayi ve 
mananın bu sahaya geni~

leyitinl göstetir. 

Ed -t- üıı = edüs: kuvvet, 
kudret, sahiplik v. ı. aııla -

mlarının büyük üğü demek· 
tir . 

Kelimanin batka şekille 

ri de vardır: 
1. Edis ..::: Mürtefi 

ır. t.diı = Bala 
111. Ediz - Yüksek kıy. 

mel, ali , mürtefj 
ıv. Etiz Ali 
V. Edizlik irtifa 

Vl Tös - a11l temel, 

sanem 
Vll. Töz - A11l, menşe, 

tabiat, kuvvet 
Vlll . Tusa - Saadetimize 

hizmet eden her ~ey 

(3) üt: [ + t f eki, sözün 
anlamını katiyetle tesbit ' 'e 
tayin edecektir 

1. Rad/of lıi~/at~ . 1. Uy. 
gur lehçesi 

il Uyg :r metinleri. Ana
lyetisclıer l11de:11 den /•ün{ 

aslen Sllicken der Tıirkls · 

chen Turfan Tcxle ( lfong, 

von Gabaln) 

111. Jfodlof lıiijalr l Ça 
!/alay lthçesi, Analylischer 
lndex rn den Fıinf crste11 
Stıicken <frr J'urkisclıcn Tu
r.fan l'exlc ( IJallf/, vo11 lİ tı 
bain) 

il'. Radlof lıi!iali I Ko
man le lıçesl 

ı ·. Dlvrımi lüf/af i! 1 ıi
rk. 

l'l. lfodlof ILifialt Ill. AL 
tay lehçesi v s 

\'11. Dluami L1i{jrıl it. 
'f'urk 

l'l/J. l 1c•lwrski, Yukııl di 
li l.Jığalt 

Düs + üt ::::-: düsüt: Ge

niş anİamda kuvvet kudret 

sahip hakim temel demek· 

tir 

(4] ur: ( . + r ) eki, ke 

limenin manasını muayyen 

kati bir sahada tahakkuk 

ve temyiz ettirir. O halde: 

jed + üs + üt + ürl son 

morfolojik ve fon etik şek 

lini kullanalım, DÜSTUR 

= kudreti hakimiyett, bü

yüklüğü, esas olduğu kabul 

edilen, tanılan, ona kati · 

yen riayeti icap ettiren ~ey 

demektir. Yani kanun de · 

mektrr, değiımiyen şekil 

demektir. umumunun riayet 
etmesi icap eden bir kaide 
demektir. 

Bu kelime Aarapçaya da 
"aıal, kanun,, ve "veziri 
azam" anlama geçmışlir 

I" 1 
Farsçadcl da: "sahip, izin, 

asıl, kanun. piş va" gıbi an
lamlarda kullanılır. ( >+) 

(*) Ahteri Kebir 

l**) Lisan ·ül Ace!ll J. 

•••••••••••••••••••••••••• • • : Küçük Lfaberler : 
• • 
·········•~&••······ .. ···· 
Doğum ağrılarmı ortadan 

kaldırmak için 
Hugün Sverd'avsk şehrin

de .linekolojı kongresi tö
ren1e eçılmıtl r Kongrede 
doğum ağrılarını ortadan 
kaldırma mese esi önemlı bir 
yer almaktadır. Bu yolda 
profesör Lariye tarafından 

bu:unan bazı usuller bir 
çok hastahanelerde muvaf
fakıyetle kullanılnıalı la dır. 
Profeı;ör usullerini kongrede 
izah etmiştir, Doçent Fır 

saf ebelik ve Jıne\(aloji 

enstitüsünün önemli ttcrü· 
beleriııi saymış ve diğer bu 
yoldaki tecrübe ve metot
lar da muhtelıf üyeler ta· 

fından bahsa konulmu~
tur. 

140 tezua~ı idare e~en ~ir 
dokumacı ta~m: 

v ıçuk oehrindeki bir bü· 
yük dokuma fabrikasında 

bir tek iıçi kadınının 140 
tezgahı birden idare etmesi 
tecrübeleri yapılmış ve eyi 

sonuçlar vermitlir. Ame'.e· 
den Marya Ş ava yedi iş 

saati içinde ! 40 tezgahda 
1548 metre kumaı imal et· 
miş ve bu suretle mutad 
olan işin mislini baıarmıı· 
tır. 

Bürün işçilere orta mek
tep malumatı 

Sovyetler Birliğinde bü
tün işçi ve memurların en 
az orta mektep malümatı 

sahıbi olmaları kararlaştı 

rılmıı ve bunun içın bir çok 
şehirlerde orta derecede 
gece mektepleri açılmıştır. 

Yalnız Baköde bu çeş ı tten 

13 ~ orta mektep kurulmuı · 

tur Bu mekteplerde 7 OUO 
İfÇi orta tahsil görmekte ve 

olgunluk smaçlarına hazır

lanmaktadır . 

Sovyetler Birl iği ticaret 
filosunun genişletilmesi 

Sovyetlcr Birliği ticaret 
ve endüstri bakanlığı 

tarafından ticaret filosunun 
genişletilmesi için Avrupa 

ter~anelerıne büyük hacımda 
15 vapur siparif edilmiş~ir. 

Bu vapurl ltdan yedi danesi 
İngiltere, iiçü Danimllrka ve 
üçü de Hollanda da yapılac 
aktır. Bu gemiler Kuzey 

buz denizinde yeni münak · 
ale yollarının açılması do;a -

ylsile oralarda itliyebilecek 

şekilde sağlam olacak ve 

cihazlanacaktır. İngilız ter 
ıanelerinde yapılmıı olup 
frigorif ık tesisatı bulunan 
10,00,0 tonluk bir vapur Mo 
rman limanına gelmiş ve 

Rus ticaret filosuna iltihak 
etmiştır . Bu vapurda balık 
ve etleri soğuk havada mu 
mu haf aza edebılecek 5500 
tonluk anbar kısmı Vdr lır 

Soıydthr 8 ' rlığin~e f at
lar indir itiyor. 

Almanyada erzak ve hil · 
hassa yağ , et , yumurta gıbi 
erzakın azalmasından ötürü 
vesika usulü tesisi tasar1an 
ırken Sovyetler Birliğinde 

TÜRKDILJ ikinci Teırln 12 -, 
1 

. . ·~ .. 
~ - .. . . . ·~ ~ 

~ . ... . ..... . . ... '.... ~ .. ..._. , . ; 

• 
iki 

ılçe~ayın yerleri ~eğiştirildi 

U. .\lıinip İllmn 

Susığırhk İlçebayı Münip 

İlban Tı revari İlçebaylığınil, 
Bürhaniye İlçebayı İsmail 
Hcikkı ~ usığırlık İlçebay· 

lığına, Bürhaniye İlçebay:ı. 
ğına da Kevaş İlçebayı Sa
lahittin atanmışlardır. 

• 
llsürel 

Komisyonu ~ün roplandı. 

• ... k .:~ ' .. ' ... 
·> 

Parti 
o~ak ~ongreleri dün~en it

i~aren başla~1. 
C. H . Partisi şehrimiz oc 

akları dünden itibaren yı 1 lık 

kongrelerini yapmağa baş 

lamıılardır. Dün ilk olarak 
K"raoğ lan l<amun ocağı, 

Karaiıa kamun ocağının 

kurağmda toplanarak k<-n 
gresini aktetmi§tir . 

Buiün fzmider, yarın Ay. 
gören ve Osmaniye ocak cı~ 
rı kongrelerini yapacaklar 
dır. 

Vilayet idare ~eyetinin 
toplantısı 

Vılayet idare heyeti dün 
Yarilbay it Ekrem Yalçın· 

kayanın başkanlı~mda top· 
lanarak günlük işler üzerin 
de görüşrr üş ve kararlar 

vermiştir. 

Bir atanma 
İhtisas muhakemesi zabıt 

katıbi Şevket Ankara tem 
yiz muhakemesi üçüncü hu 
kuk muhakemesi katipliğine 

atanmıştır. 

Gelenler Gidenler 
!falya llçebayı Rif at Ye

nal ile, Gömeç Parti Baş· 

kanı Ferit Karahan dün 

At K o ş u 1 a r ı Pazar 
Günü Yapılacaktır ... 

Son~a~ar koşusunun ~u yıl ço~ güzel olac3ğ1 umuluyor. 
iştire~ eden ~ayvanları bol mükafat dağıt1l2caktır. 

Yarış ve ıslah encümeni 
tarafından . tertip edilen ııo

nbahar at koşusu bu ayın 

on yedinci pazar günü Koşu · 

alanında yapıl?.caktır. Bu 
yılki koşunun geçE>n yıllar 

dan daha güzel o'acağı um · 
ulmaktadır. Koşuya iştirak 

etmek üzere ıimdiye kadar 
muhtelif cimlerden muhtelif 
yerlerden birçok hayvanlar 
getirilmiı ve kaydulunmuş-

tur. 

, bugün bitmif bulunmakta· 

dır. Diğer koşuya girecek olan 
hayvanlar ayın on dördüne 
kadar kabul edilecektir. 

Koşuya pazar günü saat 
tam on dörtte baş 1 anacaktır. 

Ko~u dört kısma ayrılmır 
tır. Bu dart koıuda yarrf 
kazanan atlara, erkek 
ve diti taylara yar. 
ımkan ve hal iskan 

İlsürel komisyonu düıı il. şehrimize gelmişlerdir 
bayın Başkanlığmda topla- 1 .. 

Handikap koıusunn gi 
recek hayva.n 1arın kayclı 

Arap kısraklarma, yerlı ya
rırnkan İngiliz at ve kısra
klarma boli kramiye dağıtı
lacaktır. 

nar ak 
yolunun :;1'.~~'T ~~:··;;;,~ ıldman Bölgesi Kurulu-
metreleri arasında yaptırıla
cak esaslı tamiratın ihalesi 
ni yapmıı ve dairelerden 
gelen evrak üzerinde görüı 
meler yaparak kararlar ve· 
rılmitir. 

serbest ticarete dönülerek 

erzakın çoğalnıası ve fi-fat · 

ların düıınesi muvazi yürü · 

mektedir. 

Sovyetler Bırlığinde ilk teı 

rinden itibaren pazara em 

tea arzının çoğalması dola 

yışile fiatlar düşmektedir. 

Bilhassa Okranyacla fiat ar 

yarı yarıya inmiştir. M~sela 

bir tavuk 7 Rubleden 3 ru 

b leye, ~üt litresi 1 Rubled 

en 50 kapike (santimt') el n 

lolosu 7 Rubled t: n 4 ruble · 

ye, yumurtanın lane~i 50 

santimden ~5 santime düt· 

müştür . 

Bir yeni ra~yo makinesi 
J 7 yaşında ve Grinberg 

adında biri gayet küçük ra 

dyo ahize 'eri y<ipmıştır. Bu

nlar şimdiye kadar yapı' a 

bilen cıhazların en küçük 

hacimde ve sıkl t: tte olanla

larıdır Bu keşif hakkında 

yabancı ı lerde malürnat al 

dıktan sonra bir Amerikan 
gurubu bunu Sı:\ltn almak 
arzusunda olduğunu bildire

rek muhlerie müracaat et 
miştir Kaşif cevabında "ben 
kendı u~usum ve ülkem için 
çalışıyorum ve k<'şiflerim 

onun malıdır,,, diyerek Am· 
erikan gurubuna Sovyet 
hükümetine müracaatta bu
lunmasını bildirmittlr. 

nun Toplantısı 
i~man bölgesi kurulu ve sosyete delegelerinin iştira~' 
ile Halkavinde ~ir to~1antı yapıldı. Parti taraf mdan 

delegelere bir şölen verildi. 
İdman bölgesi kongresinin 

cumartesi günü toplanarak 
merkez ve fen kurulları se
çimini yaptığını bundan Ön· 
ceki 'sayımızda yazmıştık. 

Bu kongrede bö ' geye bağ'ı 

sosyetelerin raporlarının yenı 
seçilen bölge kurulunca tel· 
kik edilmesi karar'aştırıl· 

mışdı 

Bu karar mucibince kong 
reye geler. bütün sosyete 
delegelerinin iştiraki ile id
manbölgesi Batkanı h. Fey
zi Sözenerin Başkanlığında 

Halkevinde büyük bir top 
lantı yapılmııtır. 

Bu top lantıda gerek ilçe 

gerek, kamun ve gerek mer 
kez sosyeteleri delegeleri 

dileklerini, dertlerini açıkca 
ortaya dokmüılerdir ve top 
Jantı çok samimi bir şekilde 
geçmiştir. 

B Feyzi Sözener sosyete 

dileklerini yakın bir zaman 

Nışanlanma 
Girasun nahiyesinde eıraf

tan tütün serbayii Bulgur 
cu bay Mehmet oğlu Veysi 

ile Küpeler nahiyesi eşra 

fmdl\n tütün serbayii Glridli 
Mustafa Zeki kızı Emine 

Üıkerin nışanlanma mera · 
simleri Küpeler nehi 
yesinde h r iki nahiye 
nin davetlileri arasında ya · 
pılmııtır. Çif t1€ri k utlularız 

da yerine getirmek için 
çalııaca ğım söylem it ve ge· 
nçlerin dileklerini büyük bir 
ılgi ile takip etmiştir Top· 
lantıdan bütün delege~er bü 
yük bır umut ve memnuni
yet1e ayrılmışlardır. 

Bir Teneke 
Petmez nasıl ayaklanoı. 
~dzar günü saat on sekiz 

sıralarında Hacıisml\il ma 
hallesinden eskici Ali Ka -
dir oğlu Ramazan zahire 
pazarmda yemişçi lbrahi 
min dükkanı önünden bir 
tenke petme7.i çalarak evi· 

ne götürdüğü anlatılmıştır. 
Ramazan petmezle birlik 

te yakalanarak genel sava 
manlığa gönderilmiıtir 

Partinin şöf eni 
Kongreye ittirak eden 

sosyde delegelerine Parti 
Baıkanı Kütahya saylavı B. 
Lüıfi Kırdar tarafından öğ·. 

le üzeri Şehir Kulübünde bir 
öğle şö 1 eni verilmiştir Şöl · 

ende ilbay ve Şarbayımız 
B. Salim Gündoğan, Parti 
ilyön kurul üyeleri ve 
idman bölgesi hazır bulun 
muş'ardır . Şülende gerek 

İlbayıınız ve gere~se Parti 
Baılcanımız gençlerle sami 

mi görüşmelerde bulunmu~ 

lardır. 

Eytam 
ve müte~aidenin yoklaması 

Eytam, Eramil ve müte · 
kaidinin İkinciteşrln yokla· 

malarına bugün'erde batla 
nacaktır . Onun için ilgili 

olanların resmi senedi, nü· 
fusu cüzdanları ve yoklama 
ilmühaberleri ile bilikte Vi
layet muhasebes;ne müraca· 
atları lazım gelmektedir. 

Bir Kadın 
Oç yıl hapse mah~Om o;~u 

Kaçakçılık tertip etmek 

suçundan ötürü, Dursunbe· 

yin Vakıf mahallesinden 

Halil kızı 35 yaşlarındaki 

Esmanın düıı yapılan durut· 

mn sonunda suçu sa bit 

olduğundan üç yıl hapsine 

ve ayrıcı hafıf para ceza~ 

sile ceza'andırılmasına ihti 

sas muhl\kemesince karar 
verıl mittir. 

Bıçakla omuzun~an yaraladı. 
Eve'isi gece İzmirler ma

hallesinden Halil Kamilill 

kahvesi ön.ünde büyük bir 

kavga olmuıtur 

H.ımdiye mahallesinden 

kasap Ahmet oğlu Uürhan 

ettın, hmirler mahallesinderı 

Ali oğ'u İbrahim bir mesele 

yüzünden kavgaya giritmit · 

ler, neticede BürhaneUin. 

İbrahimi sol kolu üzerincten 

bir haftada eyi olacak dere· 

ced.e yaralamııtır. 

Suçlu yakalanmıf ve tah· 

kikata başlanmııtır 
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• l< EHRIB \H Ti<~ Bili • 
wl ınılakı Frarıııı ı<'a şiır 

kıtnbı nılan nPHC ~' ırme 

Gel sevgilim gel , seni it · 
tıyakla bekliyorum. Ufukta 
dağlar güneıi sakhyalı hayli 
oldu!. . 

Nerede ise bu güzel VA· 

dide süküt, karanlıkla ku • 
caklaşacak . gel artık sev· 
giltm!. 

Ge1 sevgilim . senin1P yo· 
lumuz koru'uğa düısün! Ku 
ıların cıvıltıları arasında bu· 
se1erimiz bizi birlettlrsin! O 
tenha hayabanda btrbtrfmlıe 
can ve dilden sarılarak gü 
zel kokularla dolu bu 1rece 
fçfn kendimize bir yuva 
arıvalım!.. 

Gel· sevgilim. atkın, ıece
nfn kanAtları altında eğlen
diği ve atıkların gönüılerlne 
saadet akıttıfı ıu ulvi saat· 
te mukaddes imanımızla bi
rbirimize yeminler edelim!.. 

Gel sevgilim, gel. bütün 
tüphelerden uzak kalarak , 

ağaç1 arın gittikçe koyulaıan 
gölgelerinde kotlarım sana 
betik olsun ve dudaklarım , 

serho, ve me"t gönlümü du

daklarıra sunsunlar!.. 

Ona 
Mademki ıanft hiç b ir ıe· 

Yi ~ çıkca söylemiyor, senin 
hakkındaki takdir ve preı 
tiılerimin büyüklüğünü an 
ll\tamıyor, bütün meftuniye 

timi bir bakııe ve bu dil. 
st~ atkımı gizi ı bir tebe111ü 
rne sığdıramıyorum!. . 

M ... demki en küçük bir 
ktn3 yede, ve sana her ıeyi 

hır anda anlatacak b ir ha
rekette bulunrra ğa veya bir 
kelime bile ıarf etteğe cesa · 

ret edemiyor, senin bir ser
tliğine maruz kalacağımdan 
çekinerelc veya alay edece 

Rinden ıüphe eduek tatlı 
hü'yalarımı gizlemek için 

susuyorum!.. 
O ha1de müsaade et de 

buselerimi. yakıcı nüvazit· 
lerimi, hülyalarımı, arzula· 

tınu, acı ümitsizliğimi ıu 

gü 1en güllerin kalplerine 
ıaklıyayım; onları, kokla
mak için, beyaz ve müıfik 
ellerinin arasına ald ı ğın za· 
tnan senden, benim için ta . 
tlı ve sonsuz bir ümit iıte
&in\er! .. 

Müştak Baykal 

.....___--~-------------

Bir Kez İçinmiş 
Bir daha tekrarlanmıyor. 

Artık tekrarlanmıyacak!. ... 

Çiinkü, bir kez içlnmtt o .. 

Bana inan!. 

"O", sonrasız "cennet" ten 

Çıkrnıt bir altın ııık gibi baı 

liı~rine doğdu Ve ben , gök 
len inen bir güneı kadar 

l>arlak olan bu "ilahe" ön -

Urıde diz çöktüm. Ona lapın 
dırn . H

0

ergünkü tapıncım "O., 
oldu. 

Lakin. Bir ke~ içinınış o. 

Geri dönmiyecek art ı lc.. 
Bu acaba, sadece bir rü 

Tabfatla 
Baş· Başa 

Aktam her tarafta derin bir 
sükun 

İnljyor sahiller, çıkıyor ıealer 
1 abiat bir süküt içinde mea

kdn 
Açılıyor timdi yorgun nef eıler 

Dalmııtım ben ufka, çok u

zaklarıı , 

Rüzgarlar çarpıyor renksiz 
yüzüme, 

Açmııtım kalbimi, paslı dal 
lua 

Ririkmftti yatlar nemli gö · 
züme. 

Tabiattan bekler iken teselli 
Heyhat ağlıyor da çırpına

rak 
Onun da hüznü var, yüzündeon 

b .. lli 
Düıtü ellerime ıolgun btr 

yapı ak 

Ağlıyacak benim, benim, 
elbet 

Mademki bu keder h iç din
miyecek 

Tııtllcağım artık ebedi matem 
Mademki sevgilim geri dön

miyecek 

Dertlerimizle biz, çıkt ık ıa 

VRta 
Ağl11ttık bu aktam ikimiz 

baş bata! 

H. Süha Çağlayan 

Deli GöniJl 
• l'• rı ı; a na• 

Deli gönül yine coımuı 

yaylalarda küheylan, dağ · 

larda CPylan olmak istiyor . 
Deli gönül kur bakııla 

bir tahin olmak istiyor 

Gönül tüyleri boz, gözleri 
a 1 bir kartal olmak istiyor. 

Deli gönül yatağma sığ 
mıyan bir ıu, çılıınca akan 
bir sel olmak istiyor .. 

Dertli batını asırlar gör · 
müı kaya 1ara çarpmak lıtiyor 

Deli gönül bir yel. bir po
yraz olmak istiyor. Kevuk
lardan kavuklara dolup bo 
ıalmak istiyor. 

Deli gönül bir Marti ol -

mak istiyor. Kah bulutlar 
arasında uçmak kah dertli 
batını engin denizlerin tuz · 
lu sularında sokup çıkar 
mak istiyor. 

Deli gönül acı istirapdan 
ıerhoı olmut, ona fifa suna
cak bir derman istiyor . 

Deli gönül bir pervane 
olmuı . yarin etrafında, dön· 
mek. dönmek iıtiyor . 

Deli gönül vurulmuı göz 
leri yosun renkli Lir dilbere. 
Hep güzellerle oturup kal · 
mak istiyor . 

Deli gönül yarinden, di· 
yarinden ayrılmıya ölüm, ke· 
ftn istiyor. 

H.SÜH!t 

ya değil miydi? Acaba?. 

Hayat, bunu insana yal 
nız bir kez için verir Bugün 

o bir ıaaJettlr - Yarın 
için rüya .. Evet , hayat bir 
kez için verir bunu insana 
Çünkü b8harın ya 1nız bir 

• May111 vardır 

Fe. Faşman 

OLUVER 
Kül ettiğin gönlü al, rüzgarla savurda 
Gözüme dolup bo,an hemen hayll oluver 
Geceleri yatağımın bat ucuna g<'ç durda, 
Beni gölgelendiren z(lmrül bir dal oluver .. 

* • 
Geçen günlere yas tut , geleceklere gülde, 
Beni yaıat her zaman, gel gönlüme dökülde, 
Dikende vardır vefa, onu arama gülde 
Geleceil bekleme, ban~ bir hal oluver .. 

* 
Kara saçın hafladı . Beni de bir telile 
Seni yaratmıı Tanrı, özenerek eli !e 
Sen de yoldaı oluver, es, bir ıece yeli1e 
Beni okta biraz da, bir ihtimal oluver! 

* 
Beni örten toprafı yıkamadan tU güneı 
Kara gözlerin gibi. gece olsun bana et 
Sevg·ni aörmek için, gel de fU kalbi bir det 
Beni bakıtlarla ört, bana bir ıal oluver .. 

Exber İnanç 

GÖLGEME 
Aramızda ne fark var? Sf'n sim siyah, ben yaalı .. 
Ne benden bir seıı çıkar, ne senden bır nefes, 
Yokluğa çıkacakhr bu yolumuzun aslı 
Ve bu yolda akacak tkimh ribi herkes. 

* 
Siyahlara bürünmüt dullı Hhberler gibi 
Sen yerlere serildin, benim gözüm topraktı 
Yürüyoruz bu yolda sehpaya gider gibi 
Sentn kalbin naaıl katı, benim hislerim haat11. 

* 
Nerdeyıe biraz sonra ak§am bizi si lecek 
Gönlümüzü yırtan bu hayat tahtasından .. 
Ôlüm1erin önilnde batımız eğ.ilecek 
Bir yudum içmek için Azraflin tasından .. 

ffYDltl 

ANKARA YOLUNDA 
Harca hızım bu yolda, bu yolda tüket hıncını! 
Höyle gidı l ir görmeğe; acunun tek kıhncını! . 
Haydi tren; dinlenmeden gönenciı.I güçle hayk1r!. 
Yoluna duranları kır! Önüne ge len 'eri kır! .. 

Kıracaksın elbetde ya!. Yoı ulmadan varamauın!. 
Varsın koca evren ıeni btr tamu fimteği sanım! 
Sen aldırma! ki gürültün; kahkaha yağmuru aanki! 
Hanri bulut yaratır, bu sevinci söyl~yin haııgi!. 

Dönsün Lütün tekerlekler; Lü ıün demirler dönıün! 
Dönemezlene söyle ki: hepsi bu uAurda ölsün! 

Kara, uzun saçlarmı; yay! Rüzaar1 arın bağnna. 

Haber versinler; göklerin, en mutlu yıldızlarına: 

Ve hepsi de birer birer, ıtık ıaçun yollarına! 
Kavuıulur. itte böyle Ankaranın kollarına!. 

Fethiye Orbey 

İSTIRAP 
Kalbimin acıları düjümlendi içimde 
Güzel bahar kokusu hep tükendi içimde 
Karanlıklar gönlüme öbek, öbek çöktüler 

* 
Su berrak, lf •ma berrak, ay ve yıldızlar berrak 
Çırpındı kalbim ajhyarak, aya bakarak 
Karanlıklar gönlüme öbek. öbek ç6ktüler, 

Necdet Erdem 

j Bir cevap 

Ruhundan 
gİ;zlü şaire 

•••••••••••••••••••••••••• 
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Geçen günlerin birinde 
sert adam 1arla kaldırımları 

bozuk bir sokaktan geçi · 
yordum. Bir kaç gün evel 

ya~an yafmurun armaganı 

olarak çukur yerlerde kü· 

çük gölcükler dlllralanıyor, 
rüzgar 4amur ve su biri 

kinti lerfni yalıyarak sokak 
tan sokaia bir Kovboy 
gibi at koıturuyordu Bir · 

den nıuıl oldu b i1mem dlz 

rarın önü ne katıl mıı kaç 

makta olan çamurlu bir 
kifıt parçuı paltomun ete· 
ğine: 

- Şllp 

D 1 y e yapıttı · Eli-
lerek kifıt parçumı ahp 

atmak istedim, fak at bir
den çamur ile ııvanmıt bu 
kağıtta (Y•kamoz ) gibi bir 
imzanın parladığını ( ! ) aör
düm. 

- Yayık . . . Yaıık ... 
Dedim . Hu ımza çırnıurlar

da ha . .. . . 

+· 
Sokakta kaldmmlar ara

ımda bulduium bu kafıt 
parçası nasılıa altm kalem-

li ( ! ) 
Bir tairln cebinden düt· 

müt. 

Bir çatııma mektubu .. . 

- Kime? . . 

Bana yazılmıı. Acıdım . . 
iğrenerek acıdım. Benim 

için kaldmmların araıma 

dütmüı ıalrin altın kale· 
mine acıdım. Bu tiirinde 
Fıziki ilim 1erden de anladıfı 
nı ileri sürüyor: 

( Üflemekle daha çok 
parlar korlu bir alet 

Sen o hidiıeyi hiç d, ne 
medin mi kardeı < ? ! ) 

Evet anladık fakat bak 
ben ne diyorum: 

. . . . . . . Yanan bir 
metaleyi söndürmefe kal 
kııtı n nefeılnle a gafil . . 

Merak etme dostum. Se· 
nln Manyaı g61ünde yelken· 

ler tltiren o nefesin yanan 
bu heyecan, gençlik meı· 
alesini tltretmedt bile . 

Galiba ruhundan gözla 

bu ıalr , her ıeyi pek eyi 
görmüyor, diyor ki: 

(Meier ıen bir nefeıle sö · 
nec .k ölümütsün 

Saçma ile yakılacak asılsız 

bir devmipin.) 

Anladınız 1111 bir ıey? f~en 

anlamadım, ıairin anlatma 

kabiliyeti bir az f az lac• 

( ! ) Ô ünün yanan bir teyi 

varmı ki 11önıün? Sonra ben 
yaııyorum ve daha yaıa

maia niyetim var. Aman 

dostum bana çifte çevirme 

ona dayanamam Zira çifte 
atan, her tarafı pek bolca 

saçma l armıt. 

Şair ne çabuk caydın, ne 
söylüyorsun? 

.( Yazık bana çok yazık 

yaptığıma pitmamm) 

Sakın ha . . . Neden yap· 

İki Gözyaşı 
İki gözyatı gereğinde he· 

rteyi anlatır. Gözyatlarında 
hazan "Saadet., bile ıakh 
dır .. 

Sevgiyi gerçekt~n öğre· 

nen ve böylece "ıeYen,, ad· 
am, ıize her güzel ve ıenç 
kadının "zayıf,, olduiunu 
söyliyebilir. Yalnız bunu, bu 
zayıf yönü ıörmek gerektir. 

Sadakatın birdenbire uçup 
aider •. 

Ve sen 
Sonra uzakt .. n yalvarıcı 

bir ıeıle "Bafıtla!" diye in · 
l ediğin zaman onun ıözleri 
nde iki yaf damlası görünen 
bu "Zafer., alimeUdtr; kut 
lama l111n! . 

Kadın, rereiinde herteyl 
sana iki göz yaıile anlatır. 

Relkide bu iki ıözyaımda 
"Saadet" bile saklıdır. Hat· 
ta gözyatları . hafifçe: 

" - Seni seviyorum, ael!" 
der .. 

Gözyat1 arı hazan, 
gibi konuıı1r . 

ıözler 

fkt ıözyatı çok zaman, 
senin cennetinin kapılarını 

açabilir. Ah, o gözyaıları ! •• 
Ki sana, artak "Son" un 
yakınlaımakta olduğunu .la 
söylerler . 

Evl'l, kadın gerefinde iki 
gözyaıiyle herıeyi anlatır. 

Ve belki de, bu gözyatları· 
nı da "Saadet,, bile saklı. 

dır . . 

Bir Ri1.ya 
Çocuk! . Sevrin, tat 1 ı bir 

rüya idi benim için.. Biraz 
korkulw . İztiraph, fakat tat 
lı bir rüya . Neye . yarar? 
Böy1e, bir gün içinde gelip 
geçtıkten .. 

Bir gün içinde dofup uç · 
tuktan ıonra .. 

Şimdi yalnızım 

Yalvarıcı kollarım karan. 
lık l ara açılayor . Karanlık-

larda bomboı kapanıyor. 
Senin gön'ünü oralarda 

arayorum . Nerdeıin Çocuk!. 
Atkımı unuttun mu?. 

Bir tatlı rüya idi benim 
için sevıin . . 

Fakat, neden bu kadar 
çabuk uçtu?. 

Neden?. 

Fe. Faşman 

tıjına plfmansm?. Senin 
çiftenle ben ölmedim, merak 
etme . . Katil olmadın . ... 

Sonra ben bir cenglver 
değılim ki ata bineyim. Şu 
sözünü ıihver: 

(Bir daha ses çıkarmam 

sen ıahlandır atını) 

Eter sen elinde mızrak, ok 
Ye yay beni bekliyoraan: 

(Hız aldılın yollardan dön
dürmek iltemttim) 

Yine ayni terane dudakla
rında ise haber ver de ıana 

yoncadan yapılmıt bir çiçek 
demeti getireyim .. 

Kazım Feyzi Ozan 

Not: Sokakta • bulduium 
tiirini neırettirmekten çe· 
kinmezıln tabii? •• 



SAYFA 4 

8 A lJ K [ ~ 1 B A S K [ R İ S A T 1 N A l M A 
. .. I " 

KOMiSYDNU ilAfflARI .. 

Kw: ihtiyacı i~in 400 ton un eski talip nAmıhesabına 

kapah zarfla yeniden eksiltmiye konulmuştur 2 2·2 Tei rin 
935 cuma günü saat 16 da kor satınalma komisyonunda 
ihalesi yapılacak tı r. Tahmin edilen bedelı 49.00ü ve mu · 
vakkat tepıı~l;ltı '3 ,675 liradır . Tek ıf mektupları ı ha le sa· 
atlnden bir saat eve! makbuı mukabil inde komişyona 
teslim e ddecektir. 

4 - 262 
.::! .:l! 

Kor ihtiyacı için kapal;·· ~·~rf usu 'ile l. 2 Teşrin 935 
Cuma günü saat \5 ,30 da eksiltnıiye konan 5lı5l O kilo 

• 
TÜHKDlLl İkinci Teşrin l 2 

----~---~-----=---------==-=rııı:=-m••~ '911111111111111111111111eıııııııı•ııııııııııı" 

G e ı i y 0 r - ~ ınşaat sahiplerinin. mühendi~ ve müteahhitıerin ~ 
§ nazan dıkkatme : : 

Ayağınıza Lastik mi 
Almak İstiyorsunuz? 
ÖYLE lSE HİÇ DÜŞÜNMEDEN .HEMEN 
Yeşilli Camii civarında (B!IY fili Oô
LU CEMİL).Ustanın dükkan~na gidiniz. 

- .. - .. 
: Her zaman taze çimento, Eskişehir : 
E kiremidi, cam ve en eyi yağ ve boya : 
: çeşitleri. = - -
~ inşatta hllanılan tütün malzeme toptrn ve pe- ~ 
~ rakente olarak : ~ - .. - .. - . .. - ahıHlırnıa l"lıH\t Pa~a Caddc·~iııdı: .. - . -- .. - .. - .. bulgura verilen fiyat tahm in fiyattan: yüksek olmagı iti 

barile kanunun 40 ıncı maddesine tevfikan 19 2 · Teşrin 
935 salı günü saEtt 15,30 da kapa lı zaı f usulile yeniden . . .. 
eksi tmeye konulmuştur. Muhammen fiyatı 4545 liradır . 
Muvakkat teminah 340 lira 88 kuruştur . Eksiltmiye işti 
rak edecek er şartname ve numunelerini görmek üzere 
hergün ve val<li muayyeneden bir saat evvel d e teminat 
ve teklif mektuplarile Kor satına\ma komisyonuna müra· 

ll
c;CNl{İ: 

1 Bura~an Oünyanrn en sağalam martası olan 
( T rııpez, Nokıa, Cizlavıt) 

- .. E MEHMET NUR~ VE @GEU HAMDİ ~ - -- .. - ... - Deınir hırdavat n1acazasında bulunur. ... - ...... .. - -- -
caatları 4 - 1 - 24<) 

~~ .:z 
~ '•" 

BalıkesJr garnizonu lutatın hayvanatı i htiyacı için 290 
ton kuru ot kapalı zarfla eksiltmeye koı ulmuşlur. 25- 2 
Teırin pazarteİi günü saat 11 de kolordu satın alma 1<o . 
misyonunda iha 1esi yapıtacaktır. Tahmin bedeli 11600 mu-

vakkat tem inatı 970 lirad.r . Teklif mektupları ihale saatı · } 

ndan bir aaat evvel makbuz muka bilinde &atın alma ko. 
misyonuna müracaatları. · "266 

** 
Kapalı zarf urnlile 6- 2 Teşrin 935 tar ihinde ek5iltme· 

ğe konulan Balıkesirde inşa olunac:ak 3 binaya vakat mu~ 
ayenae talip çıkmadığından kanunun 40 rcı maddesine 
tevfikan (2:lf 2 Teşrin 935 saat 15 de pazarlığa konulmuş · 
lır . Muhammen bedeli 8992 l ira 26 kuruştur. Muvakkat 
teminatı 675 liradır. Şartnamesini görmek istiyenler her 

gün pazarlığa İftirak odecekler vaktı muayeninde"teminat 
larile kolordu satın alma komisyonuna muracaatları. 

267 

- -: Sifiarlşlcr dalıa/ lnşaul safılplcri11e ue İll§aul : 

- mo.'wlfrrine sıi rcı tle qöndu i.ir l'C yelişlirilir. : = ' -- -lastiklerini her yerden daha ucuza ala~ilirsiniz. - ... - -Bayauhra şıJ, \'C sağlaııı ~a~oııJar, İ~karpirılf'r · E f iatlar her mağazadan daha ucuzdur. ~ - .. Her ·;vi kösele, deri vesafr kundura malzemesi 1 
- .,. 

'E01?'i.rAN VI~ P -A.RAKNDE ı S Bir defa deneyiniz. 5 
Bir defa uğrayınız. l.11111111111111111111111111.1111111ı1111111111.I 

w • ı' o Memnun kalacaksınız ... : ..... (le-a• •B411-.•ıı--ı 
." ___________ r=-__ _ 

.......... .......... 
•İ i Ti F A DE N iz · ff, MÜŞTERİLERİMiZE : 
:: H ı • Ucuzluğu ı 

9J5 perıembe günü •aat 15,30 da eksiltmlye konulan 35 •• • • .. • on Moda 
t2~_kuru fasulyeye verilen fiat tah'lHin Aattan yüksek '~ lstanbul ve lzlf'!.İT depo/arın-ıı ' • • 
olması itibarile kanunun 40 ıncı maddesine tevfikan at k r ~ l l , "' M ll ·ı d " 
t8İkinciteşrin !l35 pazartesi günü saat 15,JQ da kapalı t da İ Tİal ara, ~ ! a a QTl le tanı lğlnlZ .. 
zarf usu

1
ile :yeniden eluiltmiye l<onulnıutttur. Muhammen · t4 & •• • ~ F~ f • T 1 • .. . •. ,., ı ı· ı ,., \f ş,·111 1 ' be<ieli 725 Hradır. Muvakkat teminatı 354 , Jira 38 kur JI' Her nevi C~m, Ayna, kontrepfaJ(, •• 

~ıtur. Eksn!miye iştirak ~d~ceklerın şartı;ıamesini görme~ !te k '>rnej, lstor, kaplama almak istiye- •J a fantaz"ı Man'ıfatura Ve Kumaş Magwaz~sının • 
uze.rc: hergun, ve ihale gununde vaktı muayyeninden bir h• . t• il li fi 
saat evel teklif mektubu ve •teminfltlarile komisyona mü tt nler her halde. tt ,, t.f ~ N i1l~ (} )) \ ' 
racoatları 4 - 1 241 I" H , .. JI' [.-ı 1 

Kapa'ı zarfla 11- 2 T;ırin 935 pazutesi günü ıhale ,ti - Yeşilli cıvarında Camci ffilminin :~ • Tllİl\OTA.I KISLIK IWlllXK' YÜNLÜLEllr•, 
edileceği evvelce ilan olunan 7500 kilo benzin ve 1442 tf •• ":. , , '.. . · 
kilo mutelıf otomobıl ve:gazyağı iç ı n t:al ı pçılın~ adığından f ~Ü~~antna Uğramahdlr ı1 c~L\:\""l'OLl KL.\B, PAL 1 OLl l\L.\H, !·.LBI- a 
açık pazarlı~a konulmuştur. c istek er in tarıh ilanından :~ ' ı~ İ SELİK Kl'.\L\SL.\Hl.\llZ nEIJli~TIH. 11 
itfbareo bir ay zarfında her gün kolordu &atınalma komi- .a ..., w w •••••••9W1199'W ' • a ......,. ıa"il\\ ,-_ awııra _1M11l'ıı:"A..AnllB-

- •A WAAA& ~---~--- & AAAAAAG&W ~· ---~·--~·iUl'~-
gyonuna muracaatlan ılan olunur. Satılık i!iii~r-cı..:ır:se...;:-~~i!.!ii!Si!s~fili--re!iı~i!:l~- k~fil°:=ahi:! ~ -::--.5.~~1* -~-----------4- 275 fiili________ _ _ __ ______ ____ --s a r b a y 1 1 k t a n· ıını Halkevi Bakıevi 1 

1580 Sayılı uray kanunun 54 üncü maddesine tı :vfikan 
meclisin mutad içtimaı uray salonunda yapılacağından 
üyeler in 15 ikinci teıtin cuma günü saat 15 te gelmeleri 
rica olunur. 

EV 1 CU Halkevlmizin Soayal yardım komitesi tarafmdan eski Uray Dispanseri yapı· I 
~ 1 sın da a çılan bakıevinde aşağıda ya nlı günlerde do '.<.tor arka :taşları :nı7. fakir ııl 

'ına halka be davK bakacak lardır . Halkımızın bakıevimize baş vurma larını dileriz. I ı 
Kızortaokulu caddesinde Ln 

Kayıp~mü~ür. 
(Sarraf Bayram Hocanın) illlı H A S TA L J K LA R B A K I Z A M AN 1 U Z M A N 1 N AD 1 ı~ı 
32 numaralı e v satılıkhr. na 
isteklilerin sahibi kolordu ıını İç hastalıkları Pazartesi günü saat 14-15 Bay Dr. Mrdeni Akkt nt ıı (Hüseyin) adlı mührümü 

kaybettim Yeni sini alaca · 
ğımdan hükmü o1madığı :ı 

ratıf ortaklarından muhasebeci l iğinde Akife mü· ım Göz hastalıkları " " " 15-16 Bay Or: İh sön Oskay 
Ayşebacı köyünden racaatla rı ilan olunur. .ıli 
3 ~ numaralı Hasan ~ Ku'uk hastalıkları Salı " ,, 15 j6 .. " Dahi mı 
oğlu Hüseyin 6 1- 454 iD Ö ~ı 

i lan olunur 

Yak4p kredi koope· 

Lise ve öğretmen okul direktörlüğünden: 
Geçen hazıran ve eylu\ olgunluk sınavlarında bütün gruplardan muvaffa k o lup da 

yalnız bir ders gurubundan rnuvaffak olmıyanlar; eslci öğrentk gufğince Lire rrezuni 
yet imtihanlarına girerek bütün gruplardan muvaffak oldukları halde yalnız bir ders 
ttrubundan kalanların 2 inciteırin ayı içinde bir defa calıa ) cklarr.alara il lınmal arı · 
na Kültür Bakanlığın~a mGsaade edilmi~tir . 

Bu gibilerin aıağıda yazılan günlerde yoklamaya gh mek üzere olrn lumuza baş\'ur-
malan ilan olunur. 

2 Teırin Mezuniyet Fen kolu Edebiyat kolu 
25 Pazartesi · Yabancı dıl (yazılı Türkçe kompozisyon Türlcçe komr ozisyon < yazılı) 

26 Salı 
(yazılı) Riyaziye(söz 'ü • Felsefe içtima iyet (sözlü) 

Fefse içtimaiyet ve l'iz .k Kimya (sözlü) Felsefe içtimaiyat (yazılı ) 

Edebiyat ( yazılı ) ve Edebiyat 
27 Çarıamba F,ızik - Kimya , Ri Fizik Kimya, Riya· Ede biyat (fözlü) , Tarih (ş özl ü) • 

yaziye (yazılı) ziye (yazılı) Tabiiye (sözlü) Tarih ( yazılı) 

28 Perıembe Tatih - Coğrafiya, Tabii ilimler { yazılı > 

Tabii ilimler ( yazıla ) 1 

Cerrahi hastalıkları " ., .. 15=-16 ,, ,. Sadi zatay ar. 

1 ~ 
l{il !!l 
lffil j Kulak, boğaz. burun H. Çarşa mba " 15-16 ,, Ka vıl Sesli oğlu 

ıW Çocuk hasıalokları . " ., ., 16 17 • ., Memduh lı 

~l Deri hasıalıkları Perşembe • 15- 16 ., Mehmel Alı ~I 
1 Doğum ve kadın H " " 16- 1 ~ " ,, Ha ı it Üzel 1 

~ ~ 
IMU İ ç hastalı\c:l a rı Cuma " " 15-16 " Raif De miralp rnı 
~ Cerrahi hastalıkl~rı • • • 16-17 • Ali Rıza Tezel l~ 

mi Ha lkevi Başlrnnlığı jiQI 
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Bas1n yeri il matbaası: 


