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Bugiin yur'dda dil bayramı kudanma 
t<idır. - lstanb11l'da Abdurrahman N 
Demirağ uraklarına. Samsun' da da 6 U{'a 

<ıd konuldu. - Habeş meselesinde kar 
vernıek konseye dii.'fiiyor. - Sandıklıya i 
tren vardı. 

Her yerde 5 kuruş 

Dil barranıını bugla katıuroraz 
Gündelik 

DlL BAYRAMI 

F. R. ATAY 
1935 yazılarına dikkat ediniz. 

Hemen hemen hepsi terkipsiz'dir. 
Daha iyi bir şey ha her vermek is
terim: bugünkü edebiyat dilimiz, 
osmanlı edebiyat dilinden ölçüle
miyecek kadar ileri, üstün, ince 
ve güzeldir. Türkçe ile fikirlerini 
anlatamadıklarını söyliyenlere 
inanmayınız. Herkesin fikri ka
dar dili vardır. Bütün kusurları 
kafamızın yalnız bir parçasında 
bulmakla haksızlık etmiş oluruz. 
Bir firenk sayıfasınm karşısında 
duı..ap: "-' Türkçede bunu söyli • 
yebilirmiyiz?,, Diyenlere cevab 
veriniz: "- Kafanız bunu düşü
necek olgunluktamıdır?,, Büyük 
hir filozofumuz, büyük bir ro
~ .. ancımız, büyük bir şairimiz ol
mak için, eksiğ;miz, yalnız Larut 
kelimelerinin türkçede teker te -
ker karşılığı olmamasında değil 
dir. Fransızca yazan türk yazıcı .. 
ları, türkçede olduğu kadar yaz 
maktadırlar. 

Medrese kültüründen koptuk; 
fakat üniversitemizi daha yeni 
kuruyoruz. Buhran bütün kafa -

.mız ölçüsündedir. 
Bir dili, o dille düşünenler ve 

yaratanlar ilerletebilir. Garb kül
tür dünyası içinde türk düşünü -
şünün ve türk yaratışmm yüksek 
yerini almağa sa vaııyoruz. Dil 
devriminin erı. büyük değeri bun
dadır. 

Az çok ve yalnız edebiyatta 
çalışhit"ımız için onun dili, henüz 
batkalarını · • fikirlerini çevirip 
tekrarlamal an batka bir şey yap 
madığımız, H:mler dilinden iler -
dedir. Eğer Avrupa lisanlariyle 
Avrupa üniversitelerinde okuyan
larımız arasından hakiki bir alim 
yetişmis o!saydı, bırakınızki bu 
ilmin dilini de yapacaktı, fakat 
böyle de olmasa yeni buluşlarını 
yaymak için o lisanlardan birini 
kullanmasına hiç bir enge de yok 
tu. Medresenin kendi kültürünün 
kamusunu yapmak için ne kadar 
terim uydurduğunu bili
yoruz. 

Dil bayramının asıl ad. kültür 
bayramı olmak gerektir. Atatürk, 
türke, hem geçmişteki, hem gele
cekteki yerini aratmaktadır. 

Bugün ilk iş, ilim ve devlet 
dilini, edebiyat daine yetiştir 
mektir. Medrese terimleri ile üni · 
versite felsefesi okutulamaz. Hal!c 
çı cumuriyet, halk ile osm:ınl._a 
konusamaz. 1928 denberi arab ve 
fars dilleri okutulmayan bu me:n 
lekette, ne devlet Babıali, ne iinı 
versite medresetülkuzat, ne de 
liaşyazar servetifünuu dilini kulla 
nabilir. 

Türkiye'nh' yeni yeni anladl
ğımız büvük kuvvetine dayanarak 
batı medeniyeti Türkiyesinin ye 
ni kültür terimlerini bulmağa ça 
lışmalıyız. Hendese okuyan ço 
cuklarımızı her yıl terim deffiştir
mek sıkıntrsmdan kurtarmak v~ 
zamanlarını hendese öğrenmeğe 
hasr,.ttirmek l?.zımdır. 

Bizde eskiden beri dil yalnız 
edebiyatla uğraşanların bilmesi 
gereken bir şey sanılırdı. Okul ki
tablarımızın dil bozukluğunun bir 
sebebi de budur. Mühendis türk · 
çe bilmeğe lüzum görmezdi. Kita
bının anlaşılmamasında şaşılacak 

(Sonu 2. ci savı/ada) 

otL BAYRAMI NASIL KNTLANAcAKC.ff.P. Genel Sekreteri 
T.D.A.K. adına radyoları B. R. Peker geldi 
mızda söylev verilecek 

--· 
Dilimizin erkinliğini kutlamak için ))ütün 
yurıl'1a Hall{evleriı,.de tören yaı)ılacal{tır 

Ankara Halkevi 

İstanbul, 25 (A.A.) - Türk 
Dili Arattırma Kurumu Genel Sek
reterliğinden: Dil Bayramında 
Türk Dili Araştırma Kurumu ada 
na verilecek olan söylev Ankara 
Radyosiyle birlettirilecek olan Is 
tanbul Radyo merkezinden yarın
ki (bugünkü) 26 eyliil . perşembe 
günü saat 18 de verilecektir. 

nin zenginliği ve esikliği hakkın -
da ayrı hatipler tarafından söy • 
levler ve şiirlert Bay Hikmet Ri -
za ve diğer müzikçiler tarafından 
ulusal türküler, Cumur Başkanlığı 
filarmonik orkeatrat1 tarafından 
muhtelif pa.-çaİar. 

(Sonu 6. er sayrfada) 

Birkaç za -
mandanberi Av
rupat da bulu - ., 
nan ve öteygün 
1stanbul'a dö -
nen Cumuriyet 
Halk Partisi Ge· 
nel sekreteri Kif 
tahya saylavı B. 
Receb Peker 
dün sabahki ekı 
presle şehrimi -
ze dönmüs ve 
durakta Finans 
Bakanı, Birinci 
Genel Enspek -
tör B. Abidin 
Özmen, bir çok 
saylavlar, partililer, 
mı§trr. . 

gazeteciler ve dostları tarafından kartdan -

Karstaki kömür madenlerimiz işletilecek 
Bllfbakanımızm doğu yolculuğu 

sırasında, Kars ilinin Sarı orman 
ve Göle ormanlarını kurtarmak 
için eskiden brrakığı olan bir ma
den kömürünün devlet eliyle işle 
tilmesi istenilmişti. Gerçekten bu 
bölge için pek değerli olan Kars 
r rmanlarını mahvolmaktan kur -
taracak olan ve Göle ilçesi mer -

kezine yakın bir yerde bulunan 
J(osar kamı .... u maden kömür (. 
ğının işletilmesi imkinlermm &r&f' 
tırılmuı Başbakan tarafından i). 

gililere emredilmittir. Türkofia ve 
maden genel direktörlüğünün 
etüdleri müıbet sonuç verirse bu 
ocakların devlet tarafmdan itle · 
tilmeıiıie ba,larulacalctır. 

Ankara Halk.evinde 
Bugün 11aat 18 de dil bay.-·°' 

törenle Halkevinde kutlanacaktır . 
Bu törende T. D. Kurulunun rad· 
yo ile vereceği genel ayta dinlen
dikten sonra Ankara Halkevinin 
hazırladığı kutlamaya başlana 
c~ktn Pro~ram sudm: Müzik m n 
allim mektebi talebesi tarafından 
Dil ve istiklal marsları (koro ha -
linde), bir açma sfiylevi, türk dili -

Karar vermek konseye düşüyor 
İııgiltere ve _l.-,ransa sosyeteye sadık- İngiliz !Siyasası değişmiyor 

Londra, 25 (A.A.) - Deyli 
T ~legraf gazetesinin öğrendiğine 
göre uluslar sosyetesi prensipleri
ne kesin bağlılık hususunda İngil
tere ile Fransa arasında tam bir 

Abdurrahman Naci 
uçaklarına ad konuldu 

-40-

Korgeneral Fahreddin bu yiğit türk 
yurdseverliğini anlattı 

..., 
çocugunıın 

İstanbul, 25 (A.A.) - Bugün 1 
s~at 13 de Y eşilköy uçak alanı ... 

B. Abdurrahman Naci Demirağ 

da B. Abdurrahman NaciDemirağ 
tarafından Türk Hava Ordusuna 

armağan edilen 3 uçağa ad kon 
ma töreni yapılmıştır. 

ilbay 8. Muhiddin Üstündağ, 
ordu enspektörü Korgeneral Fah-
rettin, bazı saylavlar, İstanbul şar
t-urul üyeleri, Türk Hava Kurumu 
oruntakları, B. Abdurrahman Na
ci Demirağ'm anası, babası, eşi, 
çocukları, kendisi, birçok subay • 
lar ve sayısız birhalk törende ha • 
zır bulunmuşlardır. 

Saat 13 te erkinlik martı çalın
dıktan sonra hazırlanan kürsüye 
çıkan tiil'k hava kuruınu İstanbul 
şubesi direktörü B. l. Hakkı 01• 

(Sonu 6. cı «ıayrlada) 

B. Karahan geldi 
Sovyet Büyük Elçisi B. Kara. 

lian dün Ankara'ya gelmis1: 

anlaşma elde edilmittir ve yapıla
cak birge harekette yalnız Fran -
sanın değil Yugoslavya ve Çekos· 
lovakya'mn da tedbirlerine güve· 
nilmektedir. Cenevre'den ltalya'yı 
habeş sınırlarındaki kuvvetlerini 
geri çekmeğe sevk edecek bir Ö· 
uenmenin çıkması imkansız gözü 
küyor. Bununla beraber İngiliz ka· 
binesi parlamentoyu vaktinden 
öne._ toplantıya çağırmayı lüzumlu 
görmemiştir. Hükümetin kanağatr 
harbm daha önceden çıkmıyaca -
ğıdır, 

Cenevre, 25 (A.A.) - Fransız 
batbakam B. Lavalt aralarında 
bir çok İngilizler de bulunan elli 
kadar kimseden telgraf almıttır. 
Bu telgrafta uluslar sosyetesine 
sadık kalacağını bildirmit oldu -
ğundan dolayı kendisi kutlanmak
tadır. Bu telgrafı İmza etmif olan 
ingilizler, İngiliz kamoyunu değil 
yalnız Afrika' daki, dünyanm 1: 
ne tarafında olursa olsun vuku t _ 
lacak bir saldrrıma kartı kollek 

(Sonu 2. ci sayıfada) 

Habeştstan narb '&al:anııgı 



~AYlFA 2 

Bugün dil bavramı 
Buı;iln eylülün 26 sıdır. Bir.inci tiırk 

dili kurultaymm verdiği bir lı:arar, bu. 
günü türk kültür ve dil tarihine seçme 
bir hayranı olarak armağan etti. 

Bugün yurdun h<!r yönünde dil 
bayrammı kutlayacağız 

Yeryiızünün en cskıi tarihini yarat. 
mış. en eski medeniyetini kurmuş olan 
tiırk uJuı:m, coşkun zamanlarında fır· 

tınaJar gibi atılmıs durgun zamanla. 
nnda da esen fırtınaların, köpüren 
yellerin karşısına göğüs germiştir. 

Türk devriminin büyük başarıcısı , 

ilk defa ulus mukadderatına el koydu. 
ğu zaman, türk, yüzyıllarca süren bir 
bakımsızlığın, bilgisiz ve hayın bir yö· 
netimin etkisi altındaydı. 

Yaratıhşta fırtına olan en seçkin bir 
ulus, yüzyıllardır, esen yabancı fırtına. 
Jarın karşısına göğüs germişti ve göğ· 
8iinde içerdcki ve dışardaki yabancı 

JiaynakJardan kopup gelmiş tozların, 

pasların ve sislerin izi vardı. 
TUıık kıhcma sindirilmiş olan pas. 

Jarın Sakarya boylarında, tilrk sıyasal 
bilgisini örten uyuşukluğun Loznn u. 
foklarında nasıl darmadağın olduğunu 

bu.rada anlatmağa imkan bulunamaz. 
Uğursuz yüzyıllar, bütün benliğ.iıni. 

ze ve varlıgnnıza bu kadar kryarken 
zengin ve uyumlu dilimiz de doğudan 
ve güneyden gelen yellerin savurduğu 
tozların ve kumların etkisi altına bı· 

rakılmıştı. 

O dil ki, Altaylarda dünyayı ele geçir 
mek ve acunun almyazısJnı değiştirmek 
döleniyle at sürenlerin destanını yaz. 
mak gücündeydi. Yabancı sözleri ve 
kökünde yabancı olmadığı ha.lde kılığı, 
bi~imi değiştirilerek yabancılaştırılmış 

kelimeleri ona katık ederek uyumunu 
ve zenginliğini kaybettirdiler. onu ~ 
limsiz ve uyuşturucu bir doğu ninnisı.i 
haline getirmek istediler. 

O dil, ki Asyamn ve Avrupanın bfi· 
tün çağlryanlanndaki gür sesi, kelime· 
lerinin içdnde ; Asyanm ve Avnıpanın 
en köklü medeniyetlerini cümlelerinin 
kuramında anlatsın diye doğmu tu; o. 
na bir yarı sömürge halkının ağzına 

yakı ır bir boynu bükilklük, bir sızlan. 
ma musıkisi yamamaı1t densizliğinde 

lbulundulcır. 

Bu yüzden güz.elim türk dilı, mun 
ıaman yabancı pasların ve tozların al· 
tında kaldı. 

Ba.kımsız türk diline bakım, ışıksız 
turk yurduna ışıık, yenilmiş orduya ut. 
ku getiren tilrk devriminin başardığı. 
başarmağa koyulduğu büyük utkula1-
dan birisi de türk diline köklerinde ve 
kaynaklarında gizli kalmış olan zengin. 
Jiği ve enginliği vermek olmuştur. 

Bugün kutlayacağımız dil bayramı 
ışte bu başarının anılacağı gündür. 

iki yrldır, Türk Dili Araştırma Ku.. 
;rumu, türk dilinin durlaŞ:trrılmasr ve 
8z1estirilmesi yolunda durup dinlenme. 
den çalışryor. 

Bugün dil bayrarnrnı kutlarken o
nun adına söylenecek aytayr ve yurd. 
daşların bu konu üzerinde söyliyeccği 
söaleri dtnJiyecek, daha aydınlanacak. 
sın12. 

= 

Türk Dili Ara§tırmcı Kurumu bu 
!bayramda siu azun çalışmalarının ye· 
mişi olarak on binlerce bastırdığı bir 
kılavuzu da armağan olarak sunacak. 
tır. 

Bu kılavuzda lbulıınan 8000 kadar 
kelimeyi üç bölüme ayırabiliriz: 

Birincisi: Şimdiye kadar konuşma 
dilinde yaşadığı halde her nedenSI?, 
yazma dilinde, sanki bir hünermiş gibi, 
yabancı karşılıklannı ku1landığım12 

Sözlerdir Bunlarda yeni ve unutul· 
muş bir taraf yoktur. 

ikincisi: İleri ve geniş kavramları, 
anlam ve terimleri anlatabilmek için bir 
takım kelimeleri birleştirerek, yahut 
bir takım önek ve sonek getirerek ya. 
pı1mış yeni kelimeler. 

Ü çüncüsu: Şimdiye kadar yabancı 
malı sanıldığı halde uzun araştırma ve 
incelemeler sonunda tUrk k<Sk ve ltay· 
naklarından geldiği anlaşılan kelime. 
ler. 

26 eyl\il bayramım kutlarken yaptık. 
Jarını beğen ve yapacaklarını umudls 
anacağı."llız bu kurumun çalışmasındaki 
geniş ve ilmiğ amaç, şimdiye kadar il. 
min ya bilemediğinden yahut istemeJi 
ğinden aydınlatmadığı bir takım haki. 
katleri gün.eş gibi belirtmek, böylece 
hem türk dilinin zenginliğindeki en. 
ginliği, hem de öteki dillerin türkçe. 
ye ne kadar borçlu olduklarını ortaya 
koymııktır. 

Kurumun hemen gerçekleştirmek :s· 
tediği pratik amaç da şudur: 

Türkiye sınırlan içinde yaşıyan on 
sekiz milyon türkün kolayca yazacağı. 

okuyacağı, anlayıp anlatacağı sağlam 

ve yetkili bir dile vücud vermek 

Osmanlı imparatorluğunun başmd?. 

ki kapı kullan, uğulsuz bir parazit gi
bi çoğunluğu okuma, yazma bilmez oı r 
halk kütlesinin sırtından geçinmek: 
yaptrklarınr onlardan gizli tutmak di. 
]eğinde idiler. 

Türk cumuriyeti, bu ulusun tecimi
nf, ekonomisini, sıyasasını, bi1gisıni, 
eğitimini ilerletmek ve ge1istirmek için 
yıllardır savaşıyor 

Ulusun gelişmesinde, ve ilerleme. 
sinde kullanılacak araçm dil oldu~un. 
da şüphe eder misiniz? 

Durlaşan, arıtılan, enginJeştirilen 

ve eski zengin kaynaklariyle arasındR. 
ki ilgi uzun yıllardır kesilmişken şım· 

di yeniden diriltilen türk dili. 
BilmedikJerimizi bununla anlıyaca. 

ğız; ulusun duymadığını bununla ona 
duyuracağız. 

Öz türkçe, her ıurkün gönlünden 
yurddaşının gönlüne geçen bağdır. Bu 
bağdır k.i bizim kültürümüzil çağd.:ij 

medeniyetler düzeyinin üzerine çıica. 

racaktır. 

26 eylUl dil bayramı bugündür. Bu 

bayramı kutlarken hatırlayınız ki öz· 
~ş, durulmuş ve enginleşmiş bi.r 
tfirkçe ile yüzlerce yıl sonra bu bayra· 

mı kutlayanlar. bizi Atatilrkün bu bii
yUk başarıları başardığı günlerde yaşı
yan bahtiyarlar diye anacak, ne mutlu 
onlara diyece-klerdir 

Giirulelik 

DtL BAYRA 11 
(Ba~ ı. ci sayıfaaa) 

ne var? Türkiye'nin her okulun · 
da doğru türkçe öğretmeğe ve 
doğru türkce yazmağa en büyük 
önem yerilecek ıua gelmiştir. 
Derdini anlatmasını bilene hatip, 
gördüğünü yazabilene edip den 
diği kara devirden hızla ve onu 
hahrlamıyacak kadar uzakla~ma
lıyız. 

Atatürk, bütiın imkanları ha · 
zırlamıstır, bütün fırsatları yarat 
mıştır. Devleti, bütün vasıta: 
ve kuvvetleriyle kültür hizmetine 
vermiştir. Bu imkanlardan, fırsat
lardan ve hizmetten ası~lanar. 
fikir ve sanat Türkiye'ıini yük -
seltmeğe calıtalım. 

F. R. ATAY 

20 ILKTEŞRtN PAZAR 

Genel nüfus sayımı 
Sayımın biitiin yurtta bir günde ~rılmmı $uysal bir

lik ve çal~maııın en Rii::el bir belttesi olacaktır. 
811 Mi.yiili #!İinde deulı•tin lmyr111danna lwpimiz uyma· 

/ıyız •. .. 
Başvekalet 

İstC\tİstik Umum Müdürlüğü 
_........,_ .. , ...... ...____. ___ ... .____.-.....-.-...-·-·--·--·-·······----.. ······-····-----

ULOS 

DIŞ E 
Karar vermel~ konseye düşüyor 
(Başı 1. ci say1fada) 

tif bir mukavemete hazır olduğunu iHl
ve eylemişlerdir. 

Karar vermek korıse)e dfö~ii.yor. 

Cenevre, 25 (A.A.) - ltalya'nm b 
ter komitesi önergelerini kabulden çe · 
kinmesi üzerint: şimdi bir karar vcrm~k 
uluslar sosyetesi konseyine düşmekte· 
dir. Bunun için İtalya'nın Habeşistana 
karşı olan şikayetlerini incelemek ve 
Haheşistandan f talya'nın 6 cylUJ tarih 
li andrcma karşı bir cevab almak gere
kecektir. 

Her iki tarafın hazır bulunmıyacağı 
1 rkomite, bu belgelere davnnarak · ·r 
ı-apor yapmaya memur ..!dilecel-tir. ~ 

kararlar alındıktan sonra konsey, hafta 
sonuna yani tcsviı:l komitcs;nin ıı t'\rı 

tavsiyelerini kaleme alacıığı gilne kadar 
toplantılarını geri bırakacaktır. Asam • 
blenin çalışmaları belki cumartesi günii 
sona erl"cektir. 

I ngiliz sıynsa.~ında ıle;iişiklik yok 

Londra, 25 (A.A.) - Röyter ajans 
nın bildirdiğine göre dünkü kabine top 
lantısrnda, tn,,.iltere'nin sıvasası hakkın· 
da hiç bir yeni karar verilmemiştir. 

Bay SamueJ Hor ve Bay Eden tara 
fından 22 ağustos tarihindeki kab" •e 
toplantısmdanberl, Cenevre'cle italyan 
habeş buhranı ile ilı:dli yapılmış olan hü· 
tün işler, onanmrstır. 

B. Eden'den başka kabinenin bütün 
ilycleri, bakanlar k•ırnlunun dünkü top· 
la"t.•mı;ı e-irMiı;J,,rrlir. 

lngiliz luıbine.ıcinin toplantısı 
ve gflzeıeler 

Londra, 25 (A.A) - Dünkü kabine 
toplantısında Fransa ile İngiltere ara 
aında bir anlaşmanın belinrıiş olmasnu 
gazeteler, gerçek bir hoşnutlukla ar
şılamışlardır. Gazeteler, İngiltere ta· 
rafından fransız dı~ işleri bakanlığı • 
nın sorularına ve.rilen uygun cevapla -
rın bu anlaşmayı berkittiğini yazınak _ 
tadırlar. 

Nevs Kronikl diyor ki: 

« Bugünkü gibi güç bir durumda, 
görüşm~lcrin başarıya erişmcın, Fran

sa ile İngiltere arasındaki anlaşmanın 
sağlam olduğunu isbat etmektedir. 

Fransız girgisine karşı lngilte.renin 
verdiği cevap metninin. uluslar sosye

tesi tüzüğüne lngiJterenin ne acrcce· 
ye kadar arka olacağı hakkındaki fran 
sız kaygılarını dağıtacağına inanıyo -
ruz.» 

Deyli Herald gazetefli de: 4(İngiliz 
cevabının, .:kesin bir evet» demek ol .. 
duğunu yazmakt;ı<lır. 

lıalyan lmhinesinin al.dıiı 
tf'llbirler 

Roma, 25 (A.A) - Dunkü kabine 
kurulunda bir takım süel ve yönetsel 

tedbirler alınmıştır. Bunların en ö -
nemlisı 1901 - 1914 doğumluların • 
dan şimdiye kadar silah altına almana.. 
mış olanların yeniden muayeneye tabi 
tutulmasıdır. Siyah gömlek1iler ör • 
gütil de ordu kadrosuna alınmakta ve 
milis subayları ordu ihtiyat subayları 
derecesini almaktadır. 

R. Mıısolini İngiliz elçi.~ini 
kohrtl Ptti. 

Roma, 25 (A.A) - B. Musonnı, 
Venedik sarayında İngiliz büyük elçi· 
si Sir Eric Drummond'u kabul etmiş· 
tir. Elçi, kendisine ingiliz dış bakanı 

Sir Samuel Horun şahtri bir mektubu

nu vermiştir. B. Samuel Hor, bu mek • 
tubunda eski bir dost ve bağlaşık sı • 
fatiyle uygun bir lisan kullana.rak, iki 
memleket arasında faydasız bir anlaş • 
mazlığın önüne geçmeyi bilhassa arzu 
etmekte olduğunu bildirmektedir. Du. 
çe, ingiliz büyük elçisinin ingiliz dış 
bakanının bu yazdıklarının önemini 
takdir ve kabul etmekte olduğunu ken 
disine bildirmesini rica etmiştir. 

Ciornale d'halia, bu sebeble diyor 
ki: 

«Bir çok defalar gerek resmi ve ge· 

ıck ya.rıremü surette söylenılm1ş oldu 
ğu üzere İtalyanın lngiltı:re ile hiçbir 
anlaşmazlığı olamu ve İtalya boyle 
bir anlaşmazlığın çıkmasını istemez. 

Ortadaki anlaşmazlık, İtalya ile Ha. 
beşistan arasındadır. Öyle ki, sagdu. 
yusu olan hiç bir kim:;e için bu anlas • 
mazlığı Avrupa alanına nakletmek ve 
bu yüzden italyan - İngiliz ilgilerıni 

bozmak istemek imkanı yoktur. Ve hat 
ta böyle bir hareket abeı;tir.» 

Bu gazete son olarak diyor ki: 
« Herhalde böyle bir ş.eye meydan 

verecek olan ilk devlet İtalya olmıya· 
caktı.r. İngiliz kamoyu, buna kani oL 
malı ve bunu kaydetmelidir.> 

Beşler komitesinin raporu 
Cenevre, 25 (A.A.) - Beşler komi

tesinin uluslar sosyetesi konseyine ver. 
diği rapor çok kısadır. Bu raporda ko. 
mitenin kuruluşu ile çalışmasının tarih. 
çesi yapılmakta, fakat hiç bir hüküm 
veya sonuç kaydedilmemektedir. 

Rapora üç ayrı mektup bağlıdır. 

Bunlardan biri, beşler komitesinin bi· 
linen önergeleri, öteki Habeşistanm 

cevabı, üçüncüsü de İtalyan delegesi B 
Aloisi'nin beşler komitesi başkanı B. 
Madariaga'ya söylediği dilşünce1erin 

özetidir. 
Raporun, şimdiye kadar bilinmiyen 

kısmını teşkil eden bu düşüncelerini 

özetinde B. Aloisi şunları belli etmek. 
tedir: Beşler komitesi İtalya tarafından 
Habeşistan hakkında ileri sürülen sarih 
ithamları dinlememiş ve Habeşistanın 

uluslar sosyetesi üyesi olmağa Hiyik 
kr.lrp kalmadığım gözden geçirmemiş. 
tir. İtalya, Habeşistanı sosyeteye girer· 
ken tizerine aJouş olduğu düşergeleri 
yapmamakla suçlanmaktadır. Sonra H;ı. 
beşistan, sosyete üyesi olarak kabul c. 
dilmesi içın Jıizrm olan yükenleri de ge· 
ne yerine getirmemiştir. 

İtalyan muhtırasında, anlaşmazlığın 
kotarılmasının Habeşistan etrafında bu. 
lunan bölgelerin, habeş tahakkümünden 
kurtarılmasından ibaret bulunduğu ö. 
nemle kaydedilmekte ve habeşlilerin 

bu bölgeleri acımadan sömilrdükleri i
Hive olunmaktadır. 

İtalyaya göre, arsıutusal kontrol bir 
kotarma şekli olamaz. çünkü ortada çok 
kuvvetli modern ailhlllarla cihazlandı. 
rılmış barbar bir memleket vardır. 

Habeşistanm uluslar wsyetcsine 
bir nola$1 

Cenevıe, 25 (A.A.) - Habeşistan, u. 
1uslar kurumuna bir nota vermiştir. Bu 

notarla habeş kıtaatının sımrdan 30 ki· 
lometre geri çekilme:k emrini tamamile 

yerine getirmiş oldukları beyan edıl. 
mekte, bitaraf müşahitler gönderilmPs1 

talebi hatırlatılmakta, uluılar sosyeresi 

konseyinden zaruri göreceği her türlll 

ıhtiyat tedbirlerinin yeritilmesine Ha. 
beşistanın yardım edeceği ilave ve bu 
+edb'rlerin l•nması istenmektedir. 

llabe~istmı bir komisyon gönde
rJlm.esini i.~tedi. 

Adis:ı h.ı 25 (A.A.) - Habeş hii. 
kümeti, Habesistanrn saldırım tedbirle· 
ri alıp almadığım görmek ve harbll 
hangi tarafın başlıyacağım saptamak ü. 
zere. Habeşistan'a hemen hava yolu ili." 
ve gerekirse masrafı Habeşistan tara. 
fından ödenmek şartile, arsıulusal bir 
komisyon gönderitmeııini uluslar aot.. 
yetrs1nden istemiştir 

8. Edenin Londraya giınwk 
ihtimaU var. 

Londra, 25 (A.A.) - B. Edenin baj· 

bakan ve dış işleri bakanı ile görU§mek 
üzere Londraya döneceğine ihtimal ve. 
rilmektedir: 

88. Luval, Eden ve Madariaga 
konıtftular 

Cenevre, 25 (A.A.) - B. Laval. B. 
Eden ve B. Madariaga arasında bugün 
öğleden sonra yapılan konuşmalarda 

bundan böyle uluslar sosyetesine ital. 
yan • habeş anlaşmazlığı hakkında yapı· 

'lacak muamele hakkında önergenecek 
olan usuller görüşülmüştür. 
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LE 
YUGOSLA VY A'DA: 

Yu1-:oslavya m:fllc ue nwtör 
alıyor. 

Londra, 25 (A.A.) - Yugoslavya 
hükümeti Havker uçak fabrikasına son 
model Fury sisteminde 10 avcı uçağı 

ısmarlamış ve fabrikadan bir lisan~ sa· 
tın alarak aym modelleri kendi fabrika 
larında da yapabilmek için lazım gelen 
tertipleri almıştır. Yugoslavya hükü. 
meti Ro11s • Roys fabrikasına da avcı 
tayyareleri için 75 motör ısmar l :ım. ,ur. 

INGfL TERE'DE: 

lngilterede. lr11Vt1 t.Phlilu•o:i..,e 
karşı h.azırlıh 

Londra, 25 (A.A) - İç bakanlığı 
hava koruma dayresi asbakan yardımcı. 
sı -binbaşı Hodsoll urayda hava koruma 
komitesi üyelerine hava tehlikesi hak
kında izahlar vermiştir. Bu izahlardan 
sonra Londranın hava hücumlarından 

korunması için hazırlanması lazım ge. 
len plan üzerinrle konuşmalar yapıl. 

mıştır. 

lıalyan gazetelerinin yazdıktan 

I.oma, 25 (A.A.) - Gazeteler, ya 
hancı memleketlerde yapılmakta olan 
tahmınlerin türlü ve mütenakıs mahiye• 
tini bir nevi istihza ile kaydetmckı .1e 
"' A 'rıisi'nin, beşler komitesinin pro .. 
jesine karşı vermiş olduğu muhtırasının 
· · tnini neşreylemekttrHrler. Ancak, bıı 
gazeteler, karılerini bir uzlaşmanın 

mümkün olmadığına ikna etmeye çalı~ 
maktadırlar 

ltalyan arıdUs·ında ne deniyor?. 
Cenevre, 25 (A.A.) - Beşler komi. 

tesi raporuna bağlı itıılyan ımdıçında 

sosyete paktının Heri sürdüğü araçlar .. 
la habeş meselesini halletmeye imkarı 

olmadığı da tasrih olunmaktadır. Çün. 
kü paktta, layık olmadığı halde, hakla. 
ra ve yükenlere saygı iddiasında bulu. 
nan bir memleket düşünülmemiştir. 

Manda usulü bir hal tarzımı en ziya .. 
de yaı.laşnnı olmakla beraber beşll'r ko.. 
mitesi bunu göz önüne getirmCfllİŞ ve 
tesviye suretini birge yardım fikrine 
dayandırmıştır. 

Beşler komitesi yabancı uzmanlar 
gönderilmesini dUşünmüşse de zaten 
HalM>şistanda fazlasivle yabancı uzman. 
lar vardır. Ve bunların eseri Habeşista. 
nm silahlı kuvvetini ve komşuları için 
tehlikeleri artırmak olmuştur. Bu hal 
tarzı çok fenadır. Çünkü beşler önerge· 
sinde ordu kontro1un dışmda bırakıl. 
ınaktaodır. 

İtalya, kendisinin özel asığlarıru 
tanıyan Fransamn ve İngilterenin doat. 
ça eğlimlcrini kaydeder. Fakat bunların 
fili gerçekleşmesi, İtalyan • babeş an. 
laşmaların:ı bağh bulunmaktadır ki L 
talya Habeşistanın bu anlaşmalara ria. 
yet etmeye muktedir olmadığı düşün. 
cesindedir. 

Rikcı'in bırakığının mlı. 
Kahire, 25 (A.A.) - Royter ajansı. 

mn haber verdiğine göre eski bakanlar. 
dan Tevfik Dos Paşa, bugün "Elehram1 

gazetesıne verdiği diycvde, bırakığı 

Rikete veren belgenin kendi tarafından 
yazılmış olduğunu söylemiştir. 

Tevfik Paşa, on milyon liradan faz. 
la bir kapital ile, yalnızca amerikah ve 
ingilizlerden ibaret bir .kumpanyanın 

kurulması hakkında olan kısmın bu koa 
tratm en önemli maddesi oldu2;unı.ı ııöy. 
!emiştir. 

60 parçalık bir ingiliz filosu 
Yunani&tan 11ularında kalacak 

Atina, 25 (A.A.) - Akdeniz İngiliz 
donanmasından 4 %1rhh, 2 uçak gemisi 
8 kruvazör ve 46 torpitodan katınç bir 
filo, bugün Navaun, Apostoli ve Korhı 
limanlarında demirliyecek ve 25 birin· 
ci teşrine kadar oralarda kalacaktır. 

Öte taraftan, İtalyan yedek filo. 
sundan bir kruvazörün de Kodu'ya geL 
mesi bekleniyot. İtalya bükümeti bu 
gemi için özel izin almıştır. 

Yunan amiralhğı deniz askerlik biz 
metinin 14 aydan 18 aya çıkarılmasını 
önergemi şti r. 
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Bavacılık bcılıi.deri 

Yürüyen hakik~at 
Bundan on onbeş yıl önce, u

çaıklann en üstün silah olduğu 
söylendiği zaman, eski düşüncele
re bağlı kalmakta fayda bulanlar, 

ı hep bir ağızdan hücuma kalkmış
lar, havacılığın hiç bir şeyi değiş 
tiremediğini ve değiştirmiyeceği
ni var kuvvetleriyle bağırmışlar
dı .. Ama, havadan inen bombanın 
en kuvvetli gemiyi batırabileceği 
ve hava silahının bu suretle - u
çakların uçuş alanları içinde - do
nanmaları üstünlediği, havalara 
eg emen olmıyan bir kara ordusu
mm hiç bir başarı bekliyemiyece
ği .. ve pek tabiiğ bir sonuç olarak, 
hava ordusuna büyük değerler ve
rilmek lazmıgeleceği hakikati ... 
Bu, on onbeş yıl içinde, üç beş yüz 
uzmanın kafasından, milyarlar
ca insanın yüreğine tam bir inan
la girecek kadar hLZla ve kuvvetle 
yürümüş ve genişlemiştir. 

Şimdi, dünyanın dört bir tara
fında, okuyup yazan herkes, bu
günlere erişmiş olan hakikatin 
temiz yürekli birer taraftarıdır
lar. Ve bütün memleketleri saran, 
hava ordusu yapmak ihtiyacı, iş
te bu yürüyen milyonlarca haki
kat taraftarının malıdır. 

Uzun deniz sınırlı Türkiye için, 
hava hakikatinin verdiği ders şu
dur ki, kuvvetli bir hava kuvveti
ne malik olan bir Türkiyeye de~ 
nizlerden yanaşmak, karalarına 
asker çıkarmak imleansızdır. Ve 
gene bu hakikat şunu anlatmıştır 
ki donanmalardan üstün ve bun
lara karşı egemen olan hava si
lahı, - ne kadar kuvvetli olursa 
olsun - bir düşman ordusunun ka
raya yanaşmasına, topraklarmıızı 
kirletmesine müsaade etmemek 
kudretindedir. 

Son yıllarda yapılmış tecrübe
lerden de şunları, ayrıca öğreni
yoruz: Bir deniz kuvveti, ona sal
dıracak olan hava kuvvetine mü
şavi bir hava kuvvetiyle de mu
hafazaya kalkışılsa korunmağa 
muktedir olamaz (ingiliz manev
raları); bir donanmayı batırmak 
için, her gemiye karşı, dört bomba 
taşıyan uçak kullanmak yeter. 
(Avusturalya manevraları). 

Türıkiyenin, en azı, beş yüz u
çağa ihtiyacı olduğunu söyliyen 
sayın Başbakanımız, hava tehlike
sinin aldığı geniş önem kadar ha
va ordusunun büyük değerini de 
anlatmış oluyordu; ama şimdi, 
karışan ve karıştıkça çıkmaza gi
ren dünya sıyasası, Başbakanın, 
duru bir zamanda istediği beş yü
zü, azrmsıyacak kadar ciddiğ sa
yılmak doğru değil midir? 

Yürüyen hava hakikati, eskiyi 
yenmiş ve büyük İsmet t'nönü
nün diliyle, bütün türk ulusuna 
malolınuştur. Bin uçaklı bir hava 
ordusu yapmak dileklerimizin, 
bunun içindir ki, çarçabuk ve ko
layca gerçeklesmesini haklı ola
rak beliyoruz. 

Şakir Hazim GÖKMEN 

Uşak Halkevinin 
çalı~maları 

Uşak, 25 ( A.A.) - Halkevi 
köycüler şubesinden bir grup dün 
doktorlarla birlikte köylere gitti
ler. Bozkuş köyünde elli çocuğu 
sünnet ettiler. Öksüz, Gedikler ve 
Susuz köylerinde yüz kadar hasta 
köylüye baktılar ve reçetelerini 
verdiler. Halkevi köylüler ve soy
sal yardım şubeleri birlik olarak 
bu hastalara ilaç sağlıyacaklardır. 
Bu faydalı çalısına her hafta de
vam edecektir. 

Döviz istatistiği 
Merkez bankası geçen bir yıl 

zarfında türlü dayrelere verilen 
döviz tutarını gösterir bir istatis
tik hazırla.maktadır. Bu istatisti
ğin kısa bir zamanda hiteceği u
muluyor. 

ULUS 

iÇ HABERLER 
'"iT AN BUL TELEFONLARI : 

Açıkta kalan talebeler 
yerleştirildi 

İstanbul. 25 - Açıkta kalan 
ilk ve orta okul talcbelerin ~ n yer
leştirilmesine başlandı. 500 talebe 
Kumkapıda Jan Dark okuluna, 
350 talebe de Ortaköyde İnönü 
okulunda açılan kısma yerleştiril
di. Tam yerleştirmenin sonu bir 
haftaya kadar alınacaktır. 

Ü ni versi te açılıyor 
İstanbul, 25 - Üniversite 1 bi

rinci teşrinde rektörün bir söyle
viyle açılacak, Prof. Akil Muhtar 
açılış dersini verecektir. 

Romen uçakları 

İstanbul, 25 - Romen uçakla
rı yann geliyor. Konukların ağır· 
lanması için zengin bir program 
hazırlanmıştır. 

Üsküdar ve Kadıköy 
kanalizasy.onu 

İstanbul, 25 - U :ayın tt skü
dar ve Kadıköyünün kanalizasyon 
projesini yaptırmak üzere çağır
dığı uzman Vind geldi. Uzman 
eskiden İstanbulun kanalizasyon 
planını yapmıştır. 

Şüpheli bir ölüm 
İstanbul, 25 - Albaylıktan mü

tekaid 75 yaşında B. Aziz Pera
palas otelinde banyo dayresinde 
ölü olarak bulunmuştur. Ölüm 
şüpheli görülmüş, cesed morga 
gönderilmiştir. 

Uşakta .okul sıkıntısı bitti 
Uşak, 25 (A.A.) - Çocuk çok

luğu yüzünden geçen yıl şehrimiz 
ilk okullarının birinci kurlarında 

yarım gün ders yapılıyordu. Bu 
yıl yeni bir okul daha açıldığı için 
yarım günlü okunmaya lüzum kal
mıyacaktır. Öğrendiğimize göre 
ilçe merkezindeki altı aylık okul
Jarda bu yıl geçen yıldan 300 faz 
!asiyle 2107 çocuk okuyacak ve o
kuHardan daha önemli randıman 
alnnnasma çalışılacaktır. Yeni o
kulun yapısı ve bütün ayğrtları 
hazırlanmıştır. Çocuk yazımı de
c-am etmektedir. 

~ Asılsız bir lıahet ~ 
Türk-yunan filolarının 

birge manevraları 

haberi yalanlanıyor 
Atina, 25 ( A.A.) - Atina 

Ajansı, Türkiye ile Yunanis
tan'ın iştirakile yakrnda Ça
nfkkale'de hava ve deniz ma-
nevraları yapılacağı hakkında 

alman kaynağından cıkan bir 
haberi yalanlamaktadır. 

Bu haber, yunan amira/l 
Sakellariu'nun idaresi altında 
yapılacak olan manevraJa. 
ra iki romen torpidosunun da 
iştirak edeceğini ilave etmek- ~ 
te idi. 
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Türk ve yunan 
halıları 

Yunanistan hah ofisi reisi Tür
kiye ve Yunanistan halıcılığı hak
kında bir etüdde bulunmak üzere 
lzmir'egelmiş ve ilgililerle görü, -
meye başlamıştll'. Bu yolculuk 
uzun zamandanberi söylenen türk 
ve yunan halılarmm elbirlif{iyle 
dünya piyasal<\rtna en elverişli şe
k;llerle ıevkedilmesini sa~lıvacak 
olan (türk - yunan birge hah ofi. 
si) nin kurulması ile ilgilidir. 

Yunan hııl1 ofisi ba~kanı, Ati
na'da bulunan Ekonomi Rakanlr'ı 
yönetgeri B. Faik Kurdoğlu ile 
bu yolculuk için anlaşmıştır. 

Sehir otobüsleri 
' 
ı. birinci teşrinden başlıyarak 

işliyecek olan yeni otobüslerin bi
let tutarlarmm değiştiği durak 
yerlerine dikilecek olan sütunla
rın üstünleme işi bir iki güne ka
dar bitmiş olacaktır. Bu sütunların 
sayısı 20 tanedir. Bir ay sonra 
hepsinin kurulma işi bitecektir. 
İlk planda istasyon Taşhan, Sa
manpazan, Cebeci, Havuzbaşı, 
Sergi önü, Kavaklr dere, Çankaya, 
Bakanlıklar durağının yapılması 

kararlaştırdmtştır. Yeni dikilecek 
sütunların içi ışı~h olup dışarısı 
buzlu camlarla çevrilidir. Camla
rın iç tarafına ilanlar konulacak 
ve yüz tarafı da o noktadan geçen 
otobüslerin hareket saatlerini ve 
tarifeyi gösterecektir. Sütunlar 
cok modern bir sekildedir. 

İstanbul gazetelerinin ha~yazıları 

TA ~ da: B. Ali Naci l 'ZAMA""' da; Z aman inu.alı 
~ Karacan hava teh. 1 ~ başyazıda "Me. 

Jikesi fıakkındaki başyazısında diyor mel işi incelenmekte ve denmektedir 

ki : 
"Büyük tehlikeyi gösteren nutıkun 

üzerinden bir sene geçmemiştir. Nutıık. 
tanberi havalarımızda tehlikenin azal. 
dığı da iddia olunamaz. Belki tamter. 
si, arsıulusal durumun günden güne 
karışık safhalara girip çıkması gözle
rimizi dört açmak zaruretini emret 
mektedir. Hemen bir tehlike var mı. 
dar? Vardır ve yoktur. Yarın harb o. 

labilir, ve daha kimbilir, belki de elli 

sene harb olmaz. O halde vaziyet şu
dur ki, en açık tarafımızı mümkün ol-

duğu kadar çabuk kapamak, tavansız 

evimizin üstünden akabilecek kızıl 

lavları ve boğucu gazları önliyecek ileş 

yüz tayyareyi bir an evel temin ede· 

rck korunmak çaresitııt. baş vurmak la. 
zımdır. 

Çünkü tehlike , sayın Başbakanın 

kudret dolu lisanları ile açık anlattık

ları gibi, o kadar büyüktür ki, derhal 

parlayıp sönen saman alevini andırır 

uyanık! rklarla yatıştırılamaz.,, 

ki: 
"Memel işinde yegane ve selametli 

ve çıkar yol orayı hiç durmadan gönül 
rızasiyle. tatlılıkla B. Hitlere vermek. 
tir. Bu suretle verilmezse o, Memel'i 
zorla alacaktır. Bu vüzde yüz katidir. 
Velev ki bu yüzden dünya bir daha 
lcarmakarışık olsun. Böyle bir karışık· 
tıktan ise. asıl mesuliyet Fransaya te 
veccüb edecektir • ., 

VURIJN da; Asım Us. Bal-
1'. kan fe stivali do. 

/ayısiy/e ~unları yazmaktadır: 

"Balkan festivali dolayısiyle bu !<e. 
re yapılan eğlenceler lstanbulda büviik 
bir eksikliği hepimize göstermiş oldu. 
Bu eksiklik festival gibi, geniş ölçi.ırie 
şenlikler için bir kır tiyatrosu buhıo. 

mamasıdır. 

Herhalde gelecek festivallerde bu 
yıl Lünapark'taki hadiseler ve manza. 

ralar bir daha görülmemelidir. Bu de· 
fa için ilk tecrübe olmak üzere eksik· 

tikler affolunabilir. Fakat, gelecek yıl. 
lar için hiç bir mazeret kabul edilru\. 

1 yeceğini iyi bilmek lizımgelir .•. 

1'arıın Bak.anının 

inceleıneleri 
Gireson, 25 (A.A.) - Şehri

mizde incelemelerine devam et
me ktc bulunan Tarım Bakanı B. 
Muhlis Erkmen bugün tecim ve 
endüstri odasma gelerek fındık 

çıkatçıları ve kıncılariyle üç saat 
kadar görüşmüş, fındık fiatlarmın 
ucuz olmasındaki sebebleri, fiatla
rın yükseltilmesi için almmasr ge
rekli görülen tedbirler ve üret
menlerin fiatlara müessir olan du
rumları hakkında incelemelerde 
bulunmuş ve tecim ve endüstri o
dası başkanının istatistiklere da
yanan ve fındık fiatlarının niçin 
düşerek ucuz satıldığını açıkça bil
diren sözlerini dinliyerek not al
mıştır. 

ilk tren Sandıklıya 
vardı 

Afyon, 25 (A.A.) - Antalya 
demiryolunun Karakuyu - Sandık
lr bölümünün bitmesi ve Sandıklı 
istasyonuna ray döşenmesi dola
yısile bngün Sandıklıda büyük bir 
tören yapılmıştır. Törende bütün 
Sandıklı halkından başka köylüler 
ve yakın il ve ilçelerden gelen ku· 
rullar bulunmuştur. Sandıkh hal
kı elli kadar kurban kesmiş ko
nuklarla hatta çalışan işçi ve köy 
liilere büyük bir şölen verilmiştir. 
Töreni Bayındırlık bakanlrğı adı
na Afyon ilbayı açmış ve Antalya 
hattı çalışmasında büyük bir sürat 
rekoru krrrldığınr, 35 güne kadar 
Af yon - Sandıklı arasının da ha
zır olacağını söylemistir. 

Ondan sonra kürsüye çıkan 
Afyon halkevi başkam B. Demir
er heyecanlı söylevinde "Sandıklı 
durağındaki tÖren bizi yakında 
Antalyada bekliyor,. demistir. An
talya, Denizli, Burdur, İsparta, 
Dinar ve Sandıklı adına söz söy
liyenler de cok alkt5'lanmıslardır. 

Halk trene kavu~maktan dolayı 
sevinç içindedir. Tören esnasında 
ilk tren bayraklar ve cam dalla
ri 1le süslü olarak Sandıklı istas
yomma girerken on hin ki~ivi ge· 
çen hir halk kitlesi tarafından or
tah_ğ-ı inleten bir alkrs tufanı ile 
'<arsı lanmıştır. 

Halk geceleyin de şenlık yap 
maya hazırlanıyor. 

B. Tahsin Fazıl 
İstanbul ithalat gümrük direk· 

törü B. Tahsin Fazılın ödevi ba
şından ayrılarak Finans bakanlı· 
ğmda }'eni bir ödev alcağı söylen 
mektedir. 

İstatistik genel direktörü 
Konya da 

Konya, 25 (A.A.) - İstatistik 
genel direktörü yanında yal5ancı 
uzman ile bir dayre direktörü ol· 
duğu halde şehrimize geldi. Bu
gün saat 17 de uray sinemasında 
nüfus sayımı hakkında konf era w . 
lar verecektir. Nüfus sayım işleri 
tamamen ha.zırJanmış, bö1geleı 
ayrılmış, bütün ha7.ırhk isleri bıt 
mistir . 

İlk okullar ders programı 
llk okullar d 1.; rs pı ogramlarmı 

:m·eliyerek yem bir program sap· 
Lanıak için Kültür bakanlığında 

tnplanan komisyon i i nı bitirm i s
tir. Komisyonun h;:ı z ırladığı rar Jr
lar bugünlerde Kültür Bakanlı ~t 
talim terbiye kuruluna verilece~
tir. Kurul raporları gözden geçır
dikten sonra kes: snnııc anlaşılmış 
ılacaktlr. Kültür bakanlıgı ilk o
kullar ders programlarının alaca
ğı son şekli gazetelere birer ge
nel g-e ile bit<lirecektir. 
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Değerli bir doktu .. 
rumuzu k.ayhcııik 

Bütün türk sporcularınııı ~ok 
sevdiği Dr. kimyager B. l l adi ls
tanbuldan An karaya dijnc ı-k«n. 1 S· 

tanbul ekspresinde, Sinran dura
ğında, kalb durmasından o Jmıış 
tür. 

Dr. B. Hadi Ankaradcı ı e:m:i 
kurumlarımızdan birinir. kimya
geri ve Türkiye idman cemiyetle
ri ittifakı geneJ merkezi sıığışma 

8 . Dr. Hadi 

nı idi. Gerek ı esmi ve gerek spor 
işlerinde üzerine almış olduğu ö
devleri büyük bir gayretle ve epay
ce zamandanberi hasta olduğu hal· 
de bezginlik göstermeksizin yap
mış olan bu değerli doktor ve 
sporcuyu birdenbire kaybeden ar
kadaşlarının acısı büyüktür. Bun
lara ve aylesine en içtem başsağı
larımızı sunarız. 

Cenaze bugün saat 12 de Hacı
bayram camisinden kaldırılarak 
Cebeci mezarhğma gömülecektir. 

Finans yönetgeri 
geliyor 

Bir aydanberi izinli bulunan 
Finans bakanlığı yönetgeri B. 
Fnik BaysaPm bu sabah şehrimi
ze gelmesi bekleniyor. 

Tekitler yönetgeri 
doğuya gidiyor 

Gümrükler ve Tekitler Bakan
lığı yönetgeri B. Adil bugün do
ğ u illerine gidecektir. B. Adilin 
bu gezisi doğu i11eri gümrük işle
ri ile, rübrahama kaldmlmasma 
karar verilen Kıztldize gümrüğü
niın nakil işlerini incelemek için
dir. 

Bomonti rakı fabrikası 

acentası kaçak rakı 
satarken yakalandı 

Bomonti bira fabrikası Ankara 
şubesi rakı kaçakçılrğmdan suçtu 
olarak ihtisas mahkemesine veril
miştir. İlgili orunlardan öğrendi
ğimize göre acenta bir kamyon 
dol•ıı;11 rakıvı; kanuna göre alma
sı zorağlı ol<ın satış tezkeresini 
almadan sehir içinrleki satıcılara 
satrs yaparken. suc;,üstü olarak te
kitler yönetg,."i isyarlan tarafm
dan vakalanmıstır. 

Ya tan gerc;in ve kayıtlar üze
rindeki incelemelerde hadisenin 
790 numaralı kanunun kaçak~11ar 
h akkındaki hiikiimlerine uvması 
dolayı~ile k..,ı~von ve i6nneki ra
kılar zanted.ihıis ve suclular hak
kında "kanuPi' tak1bata.. başlan

mrştrr. 

Tutulan kacak rakıdan ahna
ca k ceza 20 lirayı ac;tı~mdan 1918 
num~rah kanım hiiki.imlerine ~öre 
Bomontinin i!ıtisas mahkemesindt 
duruşması yanılacaktrr. f lk gerçi
ni y~nım teldtler haş direktörlii~ü 
evrakı dün ihtisas mahkemesine 
gönc1ermis t:i r. 
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~9R1Jularımızda 
1teler oluyor? 

tfJfi:ANtST ANDA: 

§ Batf>akau B. faWaria \'radi
.. gazetesinin bir aytarma verdi-
. il bir diyevde, Vieaaede bulunduğu 
sırada rejim meselesi hakkında 
uzun uzadıya dütündüğünü, iki 
yoldan birini seçmek gerektiğini. 
bunlardan birinin geneloyu ge
ciktirmek, öteki · de çabuk yapmak 
olduğunu söylemiştir. Geneloyn 
geciktirmek, meseleyi kotarmak 
demek olmıyacağı için 8. Çalda -
ris bunun çabuk yapılması düşün
cesindedir. Kendisi başbakan ol
mak dolayısiyle bu işte tarafsız 
bir tavur takınacak ve geneloymı, 
hakiki surette ulusun fikrinin an
lanmasına dikkat edecektir. Ancak 
başbakan yunan halkçı partisi 
baskanı sıfatiyle kıra11rktan yan~ 
dı; ve ilk teşrinin yirmisi ile out
zu arasında yapılmasını doğru 
gördüğü geneloyun da, ulus, ne 
türlü bir yönetim sistemi istediği
ni açıkça bildireceğine göre, b'r 
nevi !•cim olduğu dütünceainde
dir. B. Çaldaria, imal Jorj'un tah
siyetini de övmüş ve onun yunan 
tahtına layık olduğunu ıöylemit
tir. Başbakanın kırallıktan yana 
oldı•ğunu resmen bildirdiği tak· 
dirde yunan cumur ba~kanınm 
çekileceği yolundaki haberler 
hakkında 8. Caldaris'e fikrini so
ran gazete aytanna ba,balcan, B. 
Zaimis'i sevdiğini ve saydığmı, 
kendisinin geneloyun sonuna ka
dar iş başında kalmaıı doğru ola· 
cağını söylemi§tir. B. Zaimis 8. 
Çaldaris' e, cumur başkanlığından 
çekilmiyeceğini söylemw olmak· 
la beraber, B. Çaldariı, onun çe
kilmesi halinde cumur baıkanlığı
nın iğreti olarak ulusal kurul bq
kanı tarafından yapılacağını bil
dirmittir. Başbakan, geneloyun 
dürüst olarak yapıbnası için al1p 
ması gereken tedbirleri ve genel
oy sırasında kimin İç bakanı ola
cağını kararlaştırdığını söylemiş, 
bunları kabinedeki arkadaşlarına 
bi' ~~dikten sonra ulusa kendi dü
şüncelerini bildirmek üzere bir 
bildiriğ çıkaracağını ilave etmiş
tir. 

ROMANYA'DA: 

§ Gene liberal partisinin orga
nı olan Miskarea gazeteti, Ro
manyada rüşvet ve irtikabın yal
nız reımiğ yönetgeleri değil, iş 
başındaki bazı şahsiyetleri de 
pençesine almış olduğunu söyle
mekte, son yıllardaki bu gibi itle
rin bir istatistiği yapılırsa bu ıj . 
bi işlerin çokluğuna ve bunlara 
' .. "'l.!'ıtan şahsiyetlerin büyük ıayı
s ·"'m anlaşılacağını yazmaktadır. 

BULGA.RİSTAN'DA: 

§ Tiize bakanı B. Kara.gözof'un 
başkanlığı altında bir bulgar hu
kukçular salgılı yugoslav hukuk
çularının kongresinde bulunmak 
üzere Belgrad'a. gitmiıtir. Salgıt 
21 eylulde, harbta ölen ve Belg
rad mezarlığında yatan bulgar a• 
kerlerinin mezarına bir çelenk 
koymuştur. Z4 eylwde de bu grup 
krral Aleluandr'm mezarına bir 
çelenk koymuıtur. 

§ Bulgaristanda iç tecimi dü
zenlemek için bir kanun projesi 
hazırlanmaktadır. Buna göre, top
tan ve perakende tecimiyle ğra-

tanlarla, gezginci esnaf bazı tart
ları haiz olacaklardır. Pazartesi 
günü Sof ya' da tecim odalarının 
oruntakları toplanarak bu kanun 
projesi üzerindP. konuşm.uılardır. 
Bu toplantıda tecimerler birliği 
oruntakları da bulunmuşlar ve fi
kirlerini söylemişlerdir. 

§ Sofya üniversitesinin smaçla· 
rı 1 ilktcşrinde başlıyacaktır. Ka· 
yıt işleri de 25 eylulde başlamış 
olup 15 ilk teşrine kadar sürecek
tir. Üniversitenin yeni rektörü o
lan profesör Arnaudof, 21 eylul · 
de isini..... ~ ... na ı!PCmiştir. 

ULUS 

Yabancı gazetelerde okuduklarımız 
RUSYA NtÇtN tNGtLTEREDEN YANADIR? 

• • 
Sovyetler Birliğinin italye.ı.'l - habeş anla§mazlığındaki düşünce si nedir? Emperyaliıt ınyaıa, 

ıömürgeler halkını naaıl ayand ınp sonunda oonlan, kem/ilerini ıö miiren clevletelere nanl düı -
man eder? Dünya sömürgeleri yeniden paylCJ§dabilir mi? Kara ırklar neden Habqiıtan'Jan ya • 
nadır ltalya'nın Alrika'da lıa rb etmesi, Avrupa için ne gibi tehlikeler doğurabilir? Okurlan .. 
mu: bütün bu .,,allerin ffl)abla rını, ünlü Sovyet yazarlarından 8. Kari r 0 ll'in Deyli Herald 
gazeteıine yazdığı aşağıdaki betkede bulacaklardır : 

Sovyetler Birliğinin Habeşistanda 

ne ekonomik. ne de sıyasaJ hiç bir ası. 
ğı yoktur. Bunun için Rusya, kendi 
düpedüz asığları tıakımmdan Habeş.Is· 

tan iızerinde yapılan çekişmelere lıir 

seyirci kalabilir. 
Fakat hiç bir devletin bu ~ekişme 

karşısında ilgisiz kalamıyacağmı anla
mak için uzun uzun düşünmeğe ihtiyaç 
yoktur. 

Böyle gen.işlemelerin geri ka.lml§ 
insanların gelipnesi için bir fayda ver. 
mediğine kanığ bulunan Sovyetler Bir. 
liği sömürge alarak genişleme~'!re her 
zaman karım durmuıtur. 

Emperyalist devletlerin aldıkları 

yerlerde demiryollar yaptıkları ve dl'. 
reheyliği, anaqiyi bir dereceye k, < • • •r 
ortadan kaldı rc-,i rkları yalan değildn. 

Fakat bunların sömürgelerden detebey· 
leri gibi asrğlanmayı ortadan kaldır

dıkları görülmemi§tir. 
Kapitalist sömürged sıyasaaı, yer. 

linin tabiiğ ve yarı - tabii&' ekonomisi. 
ni harab eder ve onu arSJUlusal tecim 
yoluna sürükler. Bu hareket. söıntirgt:· 
!erdeki kütleleri incitir ve bu ytızden 
oralarda halk kmııldanışları başlar. 

Sömürge haltkının bu kımildanışı 

ilerleyişe doğru yol açar; çünkil bu ha· 
rekıet her zaman emperyalizme karş1. 
drr. 

Harbtan önceki arsıulusal 606yaliz. 
min bu karakteristik diljüncesi, harb. 
tan sonraki deneçlerle gerçekleşmişti!. 

Harb içinde sömürge ha1Juna ve 
te.baalara kendiler.ine. daha iyi şartlar 

ve kendi kendilerini yönetme hakkı 

bağışlanacağı ha.kıkmda verilen sözler 
yerine getirilmemiştir. Bunun için küt
le kurtuluş yolunda savaşa girmiştir. 

Hindistanda, Çin'de ve Mısırda ya
pılmakta olan hareketler, sömürge dün. 
yasının yeni bir alana girmiş olduğu.. 
nu göstermeğe yeter. 

Emperyalist devletler ek bunun far. 
kında olduklarından Alma.nyadan alın· 
mı§ sömürgeler~ Türkiyeden ayrılmJt 
olan topraklarda bir nevi manda yö· 
netgesi kurmuşlar, yahut oralardaki 
burjuvalarla elbirliği ederek yen.i re. 
jimler yapmağa girişmişlerdir. 

Almanya. Japonya ve balyanın tim
di sömürgeleri eşit olarak bölmek, ya· 
but şimdiye kadar her nasılsa erkin 
kalmış bir takım toprakları ele geçir· 
mek yolunda ileri sürdükleri dileıkleı, 
bu devletlerin zamanlar ardında ne de. 
receye kadar işi ilerletmit oldukların.1 
gösterir. 

Bunlar, öteki biıyük emperyalist dev. 
!etlerin sofrasından dökülen kmntda· 
rı toplamakta geç kalmışlardır. 

Bunlar sömürgeleri yeniden bölüf 
mekte de başarı göstere.miyeceklerdir. 
Çünkü artık sömürge halkı, sömürge. 
cilere olan inanlarını kayı'hetm.işler ve 
kendi haklarını kendi güçleriyle kazan. 
mağa güvenmeğe başlamışlardır. 

Habeşistanm kara renkli halkı, fe 
laketli bir durum içindedir. Bunlar. 
kütle halinde köleliği temsil ediyorlar 
yer yüzündeki kara renkliler Habeşie • 
tandan yanadır. Çünkü her ne kadar 
nüfusun liçte biri müslüman ise de bu 
memleket hıristiyan memleketidir. Fa. 
kat bu hal, Mısır ve Sudan'daki halkın 
da Habeşistana karşı bir sempati bes. 
lemesinin önüne geçmemektedir. 

Bu hadisenin izahı basittir : R enkl.i 
uluslar, Habeşistanı A frikada kalmtş 

biricik erkin ulus olarak görüyorlar ve 
bunu kendi gelişme ve ilerlemeleri ıçin 
bir düzey gibi görüyorlar. 

Habeşistandaki İtalyan tehdidıne 

karşı renkli insanlarm göst~rdi ği tep· 
ki, bugün sömürgelerde emperyalizme 
karşı olan kalkmmanm arttığım ve ge
nişlediğini gösteriyor. İtalyanın Habe. 
şistandaki durumuna karşın olmasım 

bir tarafa bırakalım, Sovyetler Birliği 

barışın korunması isteğindedir. 

Habe§ ışiııde 

Rusyamn ne -
den lngiJ~ere -
den yana ol -
duğunu anla -

tan B. Karı 
Radek 

Topraklarını genitlıetmek miicaae. 
lcaine giritecek olan ltaıyı, Avru.peda 
zıayıflu ve bu yü.den almanlar tıe:ı el· 
den Tuna yöruine ft Balkanlara 1al. 
dırmafa kalkıpbilirler. 

Bundan çıkacak bir tehlike daboa 
vaıdır: Avruparun bati§ yöney~ •lmrıla· 
bilir. 

Bu kuşkuları yatı§tırma.k e.rge&iyle 
İtalyanların büyük ve aüel manevralar 
yaptıkları ve böylece ordularının bu 
türlU tehlikeleri önliyecek kadar .kuv· 
vetli olduğunu göstermek fsredikleri 
şüphesizdir. 

Dünya harbında italyan ordusu bil. 
yUk bir cesaretle çarpışmışlardı. Daha 
sonra Musolini iş başına geldikten 
sonra İtalyaya kuvvetli bir hava, deniz 
filosu ve makinalaşmış bir ordu kazan· 
dırmıştır. 

Fakat mesele, sadece ltalyan ordu· 
sunun kuvvetH oknaamda değildlr. 

Habefi.atanda girl!Jilecek olan ııcrUven 

İtalyanın finansal bu)ıranıuı artıracak.. 
tır. Ondan aonra bu barb uay1p at.. 
derae İtalya üzerinde-ki etkileri ne o. 
lataktrr? 

Brenner geç.idindeki manevralarda 
ingiliz ve franaız ordu oruntakları bu· 
lundular. Herhalde bu Avrupadaki 
barış yöneyinin bozulmıyacağını gös
termek için böyle yapılmış olmalıdır. 

Fakat Stresa'da buluşanların bu bir. 
lik g&terişi yapılmakla peraber, lngi. 
tiz ve italyan gazeteleri, barba karşı 
zecri tedbirler alınmak meselesinde bi. 
ribirini en ağır toplarla bombardnnan 
etmekten geri durmadılar. 

Böylece italyan habeş çatışması bir 
italyan - ingiliz çatışması halin~ bü
yüdü. 

Bu çatışmanın yatıştırılıp yatıştırı. 
lamıyacağrnı bir tarafa bırakalım. _ bJ 
i~in barrscıl bir yolla kotarılmasını di · 
teriz. 

İtalyanın Haıbeşistam sağlam 'bir ıu
rette yönetimi altına alması. İngiltere. 
nin ana muvasala yolJarını telıdid ede 
ceği şüpheıizdir. 

Bu hususta İtalyanın vereceği her. 
hangi bir inanca İngiltere imparator
luğunu kandıramaz. 

Kendi mukadderatını kendi elleriyle 
yürütenler, pek güzel bilirler ki poli 
tikatia önemli olan ıöz değil, istir: 

Bunun sonucu olarak da İngilter .. 
nın Akdeni :ı:rJe Mısırda. Sudan'da ken 
di durumunu devamlı bir tehdid ve 
tehlike altında olması yalnız İtalya ile 
Britanyayı ilgilendirmez : bu, arsıuıu. 
sal ilgiler üzerinde etki yapmaktan 
geri kalmaz. 

Habeşistan mese- lesinı büyük biı 
dikkatle kovalıyan alr , gazeteleri 
günün birinde 1ngilterenin alman ku. 
cağına düşeceği umudunu gö terroek. 
tedir. 

Bütün bunlar gösteriyor k i Habeşis. 
tan çekişmesi sıyas; 1ıır h' tim rlÜn \1

• 

barışına bir tehdid olan &t 
devletin ellerini çözecek. 
tir. 

Esasından 8ömilrge BJ. 

yasasına karşın olması ve 
İtalyanın Habeşistanı zap
tetmesini öteki sömürge. 
ciler sıyasasından daha kö. 
tü bulması bir yana bıra.. 

kılsın ; Sovyetler Birliği 

Habeşistan hadiseledni 
merak ve ilgi ile göz ö. 

nünde tutuyor. 
Ortada öteki 

devletlerin İtal. 

yaya lkarıı olan durumunu daha ziyade 
1ldStüleştirmek isteği yoktur. Bundan 
dllny31Wl kazanacağı hiçıb.ir şey yok. 
tur. 

Bu, f talya'yı Almanya'ıun kucağına 
düşürebilir. 

Öte taraftan Sovyetler Birliği ile in. 
giliz sıyasasmın motifleri arasında bir 
dayanışma bulunması meselesi de yok
tur. 

Fakat eğer İngiltere Akdenizdeki 
keneli asığlarını korurken dünya barı. 
şını da koruyacak olursa o zaman Rua. 
ya, lngiltereye karşr daha uygun dav · 
ranmak sıyasasını güdecektir. 

Kollekıtif güvenlik sıyasasmda İn. 

gilterenin yaphğı suçlar, onun barıp 
sağlamlaştırmak yolunda giriştiği gir~ 
gilerden yana olmamak için bir kanıt 
olamaz. 

Yalnız bu, japon ve alınan militarist 
teri tarafmdan tıerış tehdid olunduiu 
uman. İn.giltıerenin kendisine daha ya. 
km alanlarda yapılacak olan bu hare· 
lretkre elbirliği ile kaf§ı koymasını 

gerektirecek bir kanıt olabilecektir. 

Eğer Büyük Br.itanya barışın bö. 
lünmez bir bütün olduğunu sözle de 
gil de fiil ne tanıyacak olursa ha.lxş 
meselesinde takındığı duruma daha ge. 
niş bir ölçüde yardrmcılar bulabilir. 

Biz, barı:;ın müdafaası İtalyanm er. 
bUyük asığı olduğuna ve bu devletin 
kendisini başına felaket getirecek si. 
!ahlı bir çatışmadan alrkoyacak olanb· 
ra ilerde minnet duygusu duyacağına 
kımığ bulunuyoruz. 

Bu işin yanyolda İtalyayı bir eko. 
nomik mesele ile >karşı karşıya bıraka 

cağını anlamak güç değildir. 

Göz mütehassısı 
. Dr. CEVAD ARiF ATASAGUN 

Anafartalar cadde!!i Zenit saatleri 
mağazası üstünde pazardan başka her 
gün ubehtan akşama kadar hastaları. 

nı tedavi eder. Sah günleri yoksuzlara 
parasız. 

Acele kiralık 
4 odalı mükemmel bir apartıman Ye

nişehir paşalar tep esinde Fevzi Çakmak 
sokak No : 7. üst kata müracaat. 

1-4259 

Dokotr 

Ali Maruf Ünver .. 
DERİ, FİRENGİ VE BELSOGUKLU
ÖU HASTALIKLARI MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başında Altmta~ 

sokak No. 17. Hastalarım hergün 9-13 
ve 15-20 ye kadar kabul eder. 
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Biliyormusunu.z 
k. ? 

ı . . . . 
§ Dikkatsizlik, ihmal &ibi huy

lar sD'asına göre, yalnız küçük ve
ya büyük kazalara aebeb olmak
la kalmıyor, korkunç cinayetleri 
de yaratmak için birebir geliyor. 

Bundan birkaç gün önce, Çe· 
koslovakya'nın Fridek kasabası 
yakınlarında köylünün yığdığı on 
vagon saman birdenbire tutuımuş 
ve dağ gibi alevler her yanı teh
did etmeğe başlamış. Gelen itfai
ye, yangını söndürmenin imkan
sız olduğunu görünce, samanların 
kendi kendine yanıp sönmesini 
beklemiş. Samanlar yanmış, kiil 
olmuş. Meğer, yanan yalnız sa · 
man değilmiş. Küller içinde dola· 
şan itfaiye neferleri, karanhkta 
bazı iniltiler işitmişler. Gelen se!-
lere doğru yürüdükleri zaman, 
ayaklarına, küller içinde kavrul
muş bir insan takılmış. Bunun ü
zerine yapılan araştırmada, tam 
on altı kişinin on vagon samanla 
birlikte yanıp kavrulduğu anla
tılmıı. 

Bu zavallıların, gündelik işle
rinin yorrunluğundan bitkin bir 
halde, samanlar üzerinde serile
rek uyuyan işçiler olduğu, birden · 
bire parlayan samanların içinden 
uyku seraemliği ile kendilerini 
toplayamadıkları anlaşılmı"hr. 
Yanımın dikkatsizlikle ahlan b ir 
sigaradan çıkmıı olduğuna hük
medilmektedir. 

§ Loyd Corc, barb muhakkak
tır, diyor. Eaki batbakan, bu ay1a 
on dokuzunda Stratford'da verdi· 
fi bir söylevde demiftir ki: 

Bir iki hafta içinde yeni bir 
saldınt harbı ile kartıkal'!ıya ge· 
lecefiz. Bu harb tıpkı, dünya har· 
hında alınanların Belçikaya sal· 
dırdıkları gibi, büyük bir harb 
doğuracaktır. Bana öyle geliyor 
ki, dünya bUyük bir felakete doi
ru gidiyor. 

§ Avrupadaki altınlar Amerİ· 
ka'dan başka yerde rahat etmi
yorlar. Dünya harbında, mütare
ke yıllarında ve ondan sonraki yıl 
lar içinde, vapurlar dolusu altın 
hep Amerikaya taşındı. 

Avrupa'daki son durum ve dil· 
lerde dolaşan harb, dünya harbı 
gibi korkunç sözler, Avrupa bü
yük devletlerinin itlerini allak bul 
lak etti. Londra piyaaaıı, altınla
rını Amerikaya kaçırıyor. Birkaç 
gün önce Savthemten limanından 
kalkan A vropa adındaki vapurla 
Nevyork'a bir buçuk milyon İngi
liz liralık altın gönderilmiştir. Bir 
ıki gün sonra daha dört milyon ın· 
giliz liralık altın gönderilecekmiş. 

Londra piyaaaaında en büyuk 
altın stoku, amerikalıların hesa
bına aatm alınmıt olan 200 mil
yon İngiliz liralık altın stokudur. 
Ejer buhranın arkası kesilmiye
cek olursa bu altınların hepsi 4 -
merikaya ta,ınacakmış. 

§ Ulus ıehri - Gıranatada bir
kaç asırlık bir ağaç kesilince, lsa
nın doğumundan 2.500 yıl önce
ye ıdd hakikiğ bir ulus şehri bu
lunmuştur. Cesedleri yabancı "av· 
vanlardan korumak için, taştan 
yapılmış olan mezarlar birer eve ı 
benzemektedir. Cesedler yan yatı
rılmıt olup dizleri karınlarma 
doğru hükülmüttür. Her cesedin 
yanında iki vazo bulunmaktl\dır. 
Gıranata şehrinin halkı buradaki 
eşyalardan çoğunu aıınp evlerine 
götürmüşlerdi'°. 

§ Yürümek okulu - Laipzig· 
de bir okulda "yolda yürüme,, sa
lonu açılmıştır. Burada, bu iş için 
yapılmış tablolarla çocuklara, 
büyük bir şehirde yürümek usulü 
öğretilmektedir. Bütün okulların 
talebeleri biribiri arcbsıra bu sı
nıftan geçmekte ve özel öğretmen· 
ler tarafından verilen dersleri din
lemetkedirler. Bu haberi veren 
fransız gazetesi, nazilerin geçid 
alaylarındaki gibi sıra halinde ve 
düzgün adımlarla vürümeği ff e 
buradamı öğrettiklerini ~onıvcr. 
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YURD HABERLERİ 1 

a.lRESON'DA: 
§ Geçen pazar gUnü Gireson tecim 

ve endüstri odasında bir toplantı ya· 
pı1mış, memleket tecimini ilgilendiren 
önemli meseleler konuşulmuştur. 

§ Gireson yakınındaki Alınyoma 

köyünde geçen yıl bir ilk okul yapıl. 
mı~tı. Güzel ve çiçekli ve ağaçlı balı. 
çesi olan bu okulun yanına bir de kü. 
mes yaptırılmı.ştı. Bu yıl, ıbunun ya
nına bir de fındık örnek bahçesi yap
tırılacaktır. Bir taraftan okulun kışlık 
oyun bahçesi yaptırılmıştır. Aynca o. 
raya iyi bir su da getirilmiştir. Çeşme. 
si yakında yaptırılacaktır. Okul ıç.ın 

bir radyo ve bir telefon makinası da 
alınacaktır. Her köyün Alınyoma köyiı 
gibi hareket etmesi arzuya değer .. 

EDREMlD'DE: 
§ Edremid'de bir geziye çıkan Ba. 

lıkesir Halkevi tiyatro kolu oralarda 
temsiller vermekte ve etraftaki köyle
ri gezmektedir. Geçenlerde genelerin 
verdikleri bir müsamere çok güzel ol -
muş, salon tıklım tıklım dolmuştur. 

Geneler 23 eylfilde Edremid'den Balı. 
kesire dönmüşlerdir. 

ADANA'DA: 
§ Uram arasında ve bakkallarda H

tılan gazyağlarmın içine mazot ve au 
ik:.arıştırıldığı_ ve bunların çok pahalıya 

satıldığı görülmektedir. 
Uray za:bıtasmın bu hilenin önüne 

geçerek bunu yapanlan oezalandıracak
tır. 

§ Bu yıl orta öğretim okullarına 

başvuran talebeler.in diJekleri tamamen 
yerine ge1:irilmiştir. 

Bu suretle erkek lisesi talebe sayı. 
sı 1200 i, ıkız lisesi talebe sayısı da 620 

yj bulmuştur. 

Orta okul ve karışık orta tecim, er. 
kek öğretmen okulları ve tarım lisesi 
Ue birlikte bu yıl Adanada orta tahsil 

okullarınd~ talebelerin sayısı, iki bin 
beş yüzden aşağı olmxyacaktır. Bu ka. 
dar kalabalık bir talebeye yer ve öğret
men bulmak oldukça zor bir iştir. 

Bunun iç.in şehrimizde bulunan ve 
eI1kek lisesinde yatıp kalkan Külütür 
Bakanlığı genel igpekterlerinden Bay 
Kadrinin başkanlığında diln kültür di· 
rektörümüz Yunus Kazım, ve diğer or. 
ta öğretim okulu direktörleri kız lise. 
sinde toplanarak bu duruma, bulunması 
gerekli tedbirleri saptamışlardır. 

§ Hükümet konağında yeni yapılan 
başvurmak bürosu yarından itibaren 
halka açılacaktır. Bu hususta ilbaylık. 
ça bir öğrenek hazırlanmıştır. 

Bu öğreneğe göre halkın başvuraca
ğı bu büroda işler gayet kolaylıkla gö
rülecek ve kendilerine lazımgelen ka. 
nuniğ yardımlar yapılacaktır. 

İşlerini gördürece<k olan halkın a. 
yakta be~lememeleri için büronun ö. 
nüne ve hükümet konağının birinci ka
tının koridoruna oturulacak sıralar kon
muştur. 

Yönkurul, sürel encümen kalemleri 
de yeni yapılan odalara geçmişlerd!r. 

Sıkışık bir durumda oturmakta olan 
diğer kalem işyarları da bunlardan bl'). 
şalan odalara taşınmışlardır. 

§ Un Hatlarının artması dolayısiy. 
le ekmekçiler sosyetesinin narhın artı. 
nlması haıkkındaki dilekçeleri uray ko

misyonunda incelenmiş ve bunların is
tekleri yerinde görülerellr !birinci türlü 
elaneğin kilosuna yirmi para ek yapıJ. 
mak suretile dünden itibaren kilosu 8,5 

kuruştan satrlmağa başlanmı§tır. 

İkinci türlü ekmeğin kilosu ise 7 
kuru~ 10 p-radır. 

§ Tarım irektörlüğünce bahçeler. 
deki Narinciye ağaçlarındaki krızum. 

fa]os kurdlariyle savaşa önemle devam 
olunmaıktadır. Ayın on dötdünden dü· 
ne kadar bahçelerde 5950 ağaç iHiçlar.
mıştır. 

§ Tecim ve tarım odaları ve çiftç_ılcr 
birliği üyeleri Mersindeki Türkofis di
rektörü Celalin de katışmasiyle şehri
mizde bir toplantı yapmıştı. 

Bu toplantıda Halkevi başkanı Ka. 
sım Enver, Tecim ve endüstri odası 

başkanı İzzet, Borsa komiseri Mahir. 
Tarım Bankası direktörü Fazlı, tarı

merlerimizden İsmail Safa, Ragıp Se
pici, Ata Yolgeçenli ve İbrahim Bur. 
duroğlundan katınç sekiz kişiJ.ik bir 
komisyon kurulmuştur. 

Bu komisyon ayda bir kere toplana. 
rak ilimizin tarımer ve ekono -
mi durumunu inceleyip elde edeceği SC\· 

nuçları bir raporla Mersindeki Türko 
fis direktörlüğü aracile bakanlığa gön
derilecek ve bu suretle ilimizde yetişen 

yer ürünlerilıe fabrikalarımızda çıkarı. 
lan ipt.ik, bez ve sair malların Avrupa. 
da tanınmalarına bunlann oralara ucuz 

tqıına aracile gönderilmelerine, ürUn 

ve malların değer fiatlarla satılmaları
na ve mal sahiplerinin kar etmelerine 

çal~calrtır. 

ZONGUWAK'TA: 
§ Filyos ile Çatalağzı arasında de-

• 
miryolu yapımı ilerlemekte olduğu gi-

ibi Çatalağzı ile Zonguldak aral'mda da 

hızlı bir kınav vardır. 
Şehrimizde, kömür tireni durağı ya

nında açılmağa başlanan ve Kapuza ka. 

dar uzanacak olan büyük tünel. şimdi· 

ye kadar otuz metre kalmıştır. 

Filyos ile ~talağzı arası birinci ve 

çatalağzı ile Zonguldak arası ikinci kı 

sım olup bunlar üstenci mühendis lr. 

fan ve Ata Dağdelen tarafından yapıl. 

maktadır. Zonguldak . Kapuz tünelini 

de üstenci Ayhan açmaktadır. 

Irmak - Filyos hattı yapun Başmü

hendisi Tiryakinin ac~klı ölümünden 

sonra, çok değerli mühendislerimizden 

Adnan, bu ödevin bqma getiriJm1tt.iı 

Başmühendislik bütün örgütüyle, Çan. 

kırı'dan şehrimize taşınmıştır. 

Kiralıli 

Bakkal dükkanı ve kahve 
Koçzade apartmanı ve Kulüp Sine -

ması arkasında bakkal dükkanı ve kah

ve bir yıl için kiralıktır. 1064 numara -

ya telefon edilmelidir. 

ULUS 

POLiSTE: 

Saide başından yar~Jandı 
Dün Muınafa oğlu gezgin satıcı AH 

umumhaneci Saidı:de olan alacağını is~ 
tem.esinden dolayı Saidenin dostu Hüs. 
nü ile aralarında çıkan kavgada başın
dan yaralandığı anlaşılmı§ ve suçlu 
Hüsnü yakalanarak tll.!eye verilmiştir. 

Pencer.-den baktığı i~in 
Dün akşam Akalar mahallesinde o. 

turan berber Ahmed oturduğu yerin 
penceresinden mücellid Abdullabın 

baktığını iddia etmiş ve suçlu yaıka1a. 
narak tüzeye verilmiştir. 

Alacak yüziirnlt•n çıkan kavga 
Hamamönü pazarında bostancı an

karah Osman ile yorgancı İbrahim ara
sında bir alacak yüzünden kavga çrlanış 
ve kavgada Osman İbrahimi sol baca.. 
ğından bıçakla yaralamıştır. Polis suç
luyu yakahyarak gerçinliğe başlanmış. 
tır. 

Kadın mt'"'elesi ve kavga 
Dün Ağa.zade hanında sarayköylü 

yumurtacı Ali ve arkadaşı Mehmedle 
gene ayni köyden yumurtac1 Ati ara. 
amda bir kadın meselesinden dolayı 

kavga çr.kmış ve suçlu AH ve Mehmed 
davacı Aliyi başından yaraladıkları an

laşılarak yakaJanmrşlar ve tüzeye verit 
mişlerdir. 

Arsasiyle satılık ev 
Y enişehirde İsmet Paşa caddesinde 

Postane karşısında Lozan Meydanına bi. 

tişik olan beş odalı evde elektrik, hava
gazı ve ıu vardır. İfrazı kabil olan ar -
sasiyle ve içindeki eşyasiyle satılıktır. 

Görmek istiyenlerin içindeki bekçiye pa
zarlık için de Telefon 2471 Ekreme 
müracaat edilmesi. 1-4258 

Acele kiralık ev 
Yenişehirde Sclanik caddesinde N o 

39 dört odalı bir ev, mobilyalı veya mo· 

bilyasrz kiralıktır. Mutfak, banyo, elek 

trik, havagazı, telefon mevcud. Her gü~ 
öğleden sonra görülebilir. 1-4257 

Kiralık daire ve oda 
Yenişehird~ elektrik, su, hava gaz· 

nı havi daire ve bayanlar içın oda kira • 

lıktır. Tercih;.n sabahlan 184 ı e teJefo 

1-4278 

Şimdiye ıt~dar bi~le.rce kı~ıyi 
zen.gın ctm1ştır. 

19 uncu tertib 6 mcı keşide 11 /l 
inci teşrin 93.5 tedir . 

Büyük ikramiye 

200.000 lira 
Ayrıca: 30.000. 20.000. 15.000. 

12.000, ıo.OOO liralı~ ikrameiyeler. 
le beheri (50.000) lıralık iki müH 

fat vardır. 

SPOR 

Ankara karma takı
mı ekzersize haşlıyor 

Ankara Ayakıopu kurulu1l
dan: 

Yakında gelecek dost rus fut
bokularile karşılaşacak karma 
takımın hazırlanması için Futbol 
federasyonu tarafından Ankara 
futbolcuları için kamp kurulacak
tır. Kamp kuruluncaya kadar a
şağıda adları yazılı idmancrlarm 
eksersiz için çarşamba, cuma ve 
pazar günleri saat 16 da Ankara 
Gücü lokalinde spor gereçlerile 
birlikte hazır bulunmaları. 

Altınordudan: Mehmed, Mah
mud, Oğuz, Ziya, İskender 

Ankara gücünden: Natık, Ali 
Rıza, Semih, Bilal, Muzaffer, Ab
di, Nazmi. 
. Çankayadan: Aptüş, Nihat, K. 
Ömer, Osman, Mustafa, Hasan. 

G. birliğinden: Cihat, Halid, 
Rasim, Ahmed. Niyazi, Ahmed. 
Selim, Münür. 

Muhafız gücünden: Bekir, Saf
fet, İhrahim, İhsan, Naci 

Avcılar kulübü yılın ilk 
sürek avını yaptı 

Ankara Avcılar kulübü Yabanoba 
çevresinde yılın ilk sürek avını tertip 
etti. Avcılar dünkü çarşamba günü 
yola çıktılar. Sü.rek 5 : 6 gün sürecek
tir. İlbaylık Tarım Direktörlüğü &Ü

reğe katışacak olan köylülere dağıtıl -
mak üzere kurıun doluları vermiştir. 
İkinci bir sü!"elk partisi daha hazırlan
maktadır. Yeri henüz belli değildir. 
İlçelerden ve köylerden alın.acalr bilgi
lere göre nerede zararlı hayvan çoksa 
oraya gidileoektir. 

SAYIFA 5 

ANKARA RADYOSU 
19.30 - Salon orkestrası: 

E. Kalrnann "Das Holland Wı ih. 
eben,, operetinden büyü~ potpuri 
F. Popy: Valse. 

20.10 - Dil bayramı saati. Osmanlı • 
ca • tür.k~e 

20.35 - Hafif plak musıkısi: Türkçe 
tangolar. 

20.45 • Haberler 

Avcılar gardenpartisi 
Ankara Avcrlar kulübü ile süel 

kombinalara bağlı Ankara Gücü avcı • 
ları büyük ve güzel bir gardenparti ha
zırlamaktadırlar. 

Gardenpartiden bir gün önce ôt.ı-
keklik avı yarışı yapılacak ve ertesi giin 
de plaka ve canlı giivercin atış yarış -
laırı olacaktır. 

Ankara avcılarının geçen bayramla
rında görülen intizamı, beraberliği ö -

verek yazmış ve güzel resimler basmıi· 
tık. Bu 5eferki yarışları da yazacağız. 

Maks Bir yenildi .. 
Nevyork, 25 (A.A.) - Joe Luis, 

Maks Bir'i dördüncü ravntta nakavtla 

yenmiştir. 

Birinci ve ikinci ravntları, daha ça
buk yumruk salladığı için, Joe Luis ka 
zanmıştır. Birinci ravnttan başhyarak 
Bir'in yüzü kan içinde kalmış, üçüncU 
ravntta, yere yuvarlanarak dokuz sa -
niye kalmıştır. 

Bir kalktıktan sonra tekrar yuvar -
lanmış ve dört saniye yerde kalmıştır. 

Dö.rdüncü ranvtun başından itibaren 
Maks Bir yumruk yağmuru altında kal

mış ve yenilmiştir. 
Bu kadar vahJi ve bu kadar hızlı 

bir döğüşme şimdiye kadar görülıniiş 

değildir. 

M~tan üç saat önce J oe Luia, zen
ci istenoğraf Marva Trotter ile evlen
miştir. 

2 ve 20 kc,. pr m~ .~ amb,) d a d.ı 

b .. u 

Ambalaı ve kornprımelerın ~'!Jliitıı-..._ 

uzerınde halıslıgın lıms.alı 

:>lan @ markasını ar ay nıı 

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

ULUS'un romanı: T ,..r .. . '"'fi 

• 
Levis ve lren 

Yazan : Pol MORAN 
Türkceve çeviren: Na~ııhi BAYDAR 

İren, beğenildiğinden dolayı övünmiyor· 
dı.:. Onun istediği şey evinde oturmak ve 
birkaç yunanlı ile başbaşa konuşmaktı. LP
vis eve döndüğü vakit, salonda, "Z., harfi-
nin sık sık tekrarlandığı kalın bir konuşmanın 
sürüp gittiğini işitiyordu: Bu iyiliksever bır 
yunan komitesinin toplantısı idi. Levis bun· 
dan bir şey anlamazdı ve fransızcadaki yu
nanca kökleri hatırlaması da faydasızdı. 
Bunlardan dört beşini ve aralarında kapka
ra yüzlü, masmavi kirpikli, karamelaya ben
zer gözli.i, parmakları zümrüdlerle ve dökül
müş buz p1rcalarını andıran tek taşlı pU'
lantalarla lnplı Klitemnestr halayı söylece 
görüp konuştuktan sonra kaçar, odasına ka· 
panır, ayakl 'nm yazı -~ ... ~mın \i .. nrinr uza-

tır, İreni düşünerek ona sevgisini nasıl b~l
li edeceğini ve ondan nastl intikam alacagı
nı arardı. 

XIII 

GÜNÜN PİYASASI 

Eski .; 
kapanış eı. 

Son İlk 

piyasa piyasa 
Kıymetlerin adı 

·---ı---·--------·1----- -
1106 

510 

1080 Apostolatos Bankası 

535 Franko-Afriken 

XIV 

1065 70 

Piyasaya çıkarıldıktan üç hafta sonı a, 
yunan borçlanma aksiyonları, yalnız Apos 
tolatos bankası gişelerinde, iki kere kapan 
mıstı. Bir akşam, İren ve Levis, bu başarı· 
yı kutlamağı ve yalnrzlıklarından vaz geç · 
meyi kararlaştırdılar. 

İren'in, beyaz lameden rubası yüzünü lrn 
rartıvor, t~ninin doğululara mahsus sıc~ı-·, 

ğ~ı. koyulaştınyordu: yunan mozaikleri gi
bı sıyah ve gümüşü ... 

. Levis onu almak için odasına geldiği va
~ıt, dar rubasmın içinde, yumuşamış, bo 
gumları meydana çıkmış bedenini seyrettik
ten sonra kendi kendine: 

- İşte, hiç bir eksiğı yok! dedi. 
Danslar, toparlak omuzlar, makinalas

mış simokingler arasında, lüzumundan faz
la bir akşam yemeği yediler. Bütün gece bir 
kabareden öteki kabareye gittiler. Levis 
Monmartr'da dostlara rastladı. Bir projek 
törün ışığı içinde, bir dansör, dansözü bir 
atkı gibi, boynuna sarmış, bravolar arasın
da götürürken, fren, kendini beğenmiş bır
az geckin, sardunya dudaklı güzel bir ka
dınla tanıştırıldı 

İmkan bulur bulmaz, kadının adını Le· 
vis'ten sordu: 

- Cannn anlıyamadm mı, Elzi Man
yak? 

Levis ondan kendisine sık srk bahsetm1ş· 
ti. İren, tannnadığı halde ,ona kin bağlamış
tı ve hatta bir gün J.,evis'e: 

- Onun mevcud olduğunu hatırlamak 
beni rahatsız ediyor, demişti. 

İnsanlar hakkında nasıl da yanlış diıstin
celere sapılırmıs? Elzi Mnnvak sevimli i'ii. 
İren'le madam Manvak da dost olchıltlr. 
Biribirinden ayrılmadılar. Dans edildi, bir
likte icildi. 

Saat saba hm L · ine doğru, üçü de Pigal 
meydanında buluştular. Bol hava başlarına 
vurdu. Otomobiller uyukluyordu, elektrikli 
afisler uyuyordu. 

I...evis: 
- Eve Jönmivelim, dedi. 
Madam Man vak atıldı: 
- Gelip bi7de arkadaşça bir seyler ic<:e. 

niz? ~ 

- Ne dersin? 
İren yumuşak, istenileni yapıyordu. Rır 

mevlcvi gibi fırıl fınl dönmekte oldufrunu 
sa:ııyordu. Levis onun bütün yollarını }\es
mıs olduğu için karşıkoymak icin kenrlmcte 
kuvvet bulamıyor ve öyle tazım olduö-un
dan dolayı öylece devam edip o-iden hlltün 
bu hadiselere uysalca baş eö-i;ordu. 

(Son lVar) 



n·ı bayarmı yurdun her 
tc rafında kutlanıyor 

(Ba§ı J. ci saytfada) 

Bu törene Halkevi üyeleri ve halk -
tan her dileyenin gelmesi Halkevi Baş
kıı.nhğmdan bildirilmektedir. Bu tÖr.!n 
aynı zamanda Ankara Radyosuna bağ -
lanacaktrr. 

Türk Dil Kurumunun 
üç yıllık çalışması 

lstanıbut, 25 - Türk Dil Kurumu 
Genel Sekreterliğinden: 

Türk Dil Kurumu, bugün saym türk 
yurddaşlarına "osmanlıcadan türkçeye 
cep kılavuzu,, nu sunmaıkla sevinç duy
maktadrr. Bunun endeksi olarak hazır. 
lanan "türkçeden osmanlıcaya cep kı. 
lavuzu., da basılmaktadır ve pek ya. 
kında ortaya konacaktır. 

cCep kdavuzları> 1933 martından

beri sürüp giden bir çalışmanın verimi. 
dir. Bu çalışmanın amacı da, yazı dili. 
mizde kullanrlan, fakat halkın konuş. 
ma dili~de yeri olmadığı için yabancı 
saydan !<izlere öz tüI'kçe kar§tlıklar 

bulmaktır. 

Dil devriminin gidişini ilgi ile göz 
önünde tutanlar, bu iki küçük kitaıbrn 
ne bUyüık emeklerle yapılmış olduğu
nu pek iyi bilirler. 

Türk dil kll{Utnu, 1933 martında aç. 
tığı "di1 anketi,, ile bu işe el koymuş. 
tu. Bu anketin verimleri bir araya ge. 
tirilerek gene o yılın yaı:ında bir "kar
şılıklar ·kılavuzu,. hazırlığına da başlan. 
mıştL 

Ancak, yalnız ankete gelen ceva\ı. 

tarla bu işin eksik kalacağı görülerek 
geniş bir tarama işine de girişildi. El. 
de bulunan 120 bin kadar derleme fişi 

ile 150 kadar kitab, arabca ve farsça sa
nılan sözlere karşılık olabilecek karış. 
mamış türkçe sözler bulmak ba:kımrn. 
dan tartıldı. Bu çalışmadan da 1934 ya. 
zmda ortaya konulan "tarama dergisi., 
çıktı. 

Tarama dergisi üzerine gelen dil· 
tünceler, anketin verimleri, kurumun 
elinde bulunan ve bu işe yararlığı umu. 
lan bütün belgeler, bir araya getirilerek 
1934 yılı sonlarında yeniden kılavuz h:ı. 
zırlrğına el konuldu. Kurum genel 
merkez kurulu üyelerinden başka yur. 
dun yazı ve dil ile uğraşır seçmelerin· 
den 15 ki~iyi de içine alan kılavuz ça. 
lışma kolu, aylarca süren çalışmalardan 
.anra "Osmanlıcadan türkçeye karşı. 
lrklar kılavuzu., adr altında hazırladı. 
ğı bir taslağı bütün gazete ve mecmua
larla halkın gözü önüne koydu ve her. 
kesten önerge istedi. Gelen önergeler 
ile kılavuzda eksik kalmış söz listeleri 
ve şekil birliğini sağlıyacak etüdler bir 
araya getirilereık son bir defa daha kr. 
lavuz sözleri gözden geçirildi. 

İşte bugün ilk kısmı ortaya konu. 
lan "cep kılavuzları,, bu kadar uzun ve 
ö.zenli çalrsmaların ürünüdür. 

Oç senedenberi dil işinin türlü yön· 
leri üzerinde çalışmış ve çalışma· · - fl. 

lan türk dil kurumu, kılavuzu ortaya 
koyarken herkese açıkça bildirmeyi 
borç bilir ki, türk dilinin geniş ve zen. 
gin varlığı. ne "tarama dergisi., nde, ne 

de ''Cep kılavuzu .. nda tam olarak gös. 
terilebilmiş değildir. Dilimizin öz kay_ 
naklarına doğru girildikçe, türkçede a. 

na söz köklerinin varlığı, bunlardan 
tlirlü sözler üretmeğe yarayan eklerin 
zenginliği, köklerle eklerin birleşme. 

sindeki dit sisteminin genişliği kendi. 
ni göstermektedir. Bu yönden yapılan 
araııtırma tarın vermi, akıl şaşırtıcı bir 
değerde ve henüz dünya lengüistleri~in 
sez .. mediği •bir enginlikterlir. 

"Cep kılavuzu,. nda öz türkçe kar· 
şılr~ı gösterilen sözler de, etimoloji ba

kımından tiirk rliline yabancı sözler de 
ğildir. Bir yandan türkcenin en eski ve 
el deö-memis varhkfarı. öte vıın<hn ;n 

do • örooecn ve hamito _ s~mitik d~ni
len dil fomilyafannın etill'o1oiisi fö~r. 

rinde yapılan derinleştirır.e!er. tiirkçe 
den başka denilen dillerin de aynen türk 

kaynağından olduğunu, günden güne 
daha kuvvetlenen ve daha sarsılmaz bir 
inan haline gelen bir gerr,ek olarak or. 
taya koymaktadır. Hele türk olduğuna 
şi.i ... hemi:ı: ka1mamtş olan Siimerlerin di· 

li hakkında iki, üç senedenberi alimler 
taraf~ndan ortaya konulan ince araştır. 
ma eserleri göz önüne alınırsa, işaret 

ettiğimiz büyük hakikatin az zamanda 
güneş parlaklığı ile kendini gösterece. 
ğine şüphe edilemez. 

Türk köklerinden geldiği anlaşılan 
sözlerden pek az bir kısmı kılavuzda 

gösterilmiştir. Ancak türkçenin başka 

üLelerde söylenip yazılan dillere ver. 
gisi bu kadarcık değildir. 

Kılavuzu y<lparken. türkçenin tarihi
ni, hatta tarihten öncesini derinleştiren 

bir ilim eseri ortaya koymak düsünül _ 

memi~tir. Daha çok pratik olarak. bu -
günkü halkın anhyabileceği açık, sade 
canlı bir dile yer vermek düsüncesine 
bağlanılmıştır. . 

"Cep kılavuzu., halk için yazı yaz 
mak isteyen türk yazarlarının alıştıkla
rı osmanlıca yazıdan türkçe yazıya ge-; 
melerini kolaylastırmak isteğiyle yapıl· 
mıştır. Büyük türk sözlüğü üzerindeki 
çalışmalar, dilimizin geniş zenginlikleri
ni ortaya dökmek umuduyla, sürüp git· 
mektedir. Bundan başka dilimizin en il
kel varlrklarmı bulrrıak ve bunları ya • 
bancı denilen ditlerin sfö kök\erh·1e kar· 
şılaşttrmak yolundaki ça1rşmalıır rla dttr 
mamıştır. Kurum, o yoldaki çahşma!a • 
rın verimlerini de ayrıca ortaya koya· 
cakttr. 

"Cep kılavuzu,, ne dilimizin zengin 
kaynaklarını daraltmak, ne de konuşan 

. ve yazanları zora sokmak kasdiyle orta
ya konmuyor. Onun amacı, halk için ya
zılan yazıların. yalnız okuma yazma öğ· 
renmis olanların da kolayca anhyabile 
ceği bir dille yazrlmasına yol gösterici • 
lik edebilmektir. 

Bütün yazar ve okurların bu maksa
dımızı göz önüne alarak krlavuzu iyı 

kar•ulavııcaklannı umanz. 

Cep kılavuzu satışa 

çıkarıldı 

İstanbul, 25 (A.A.) - Türk Dil Ku
rumu Genel S"kreterliğinden: 

Osmanlrcadan türkçeye "cep kılavu
zu,, bugün satışa çıkm1strr. Bunun en -
deksi olan türkçeden osmanlıcaya cep 
kılavuzu da basılmaktadır. Cep kılavuı 
tarının bu basımı halk için ucuzluk ba
kımrndan yaodmıştlr. Bunun için kar -
ton kaph olarak çıkarılan kılavuzla •. ı 
ikisine yalnız 40 kuruş fi at ko"'.,, 'lŞt 
İki kılavuz bir kitab sayılır ve ayrı sa -
trlma7.. Ancak, istek edenler şimdid.:rı 

iki kısmın bedelini vererek birinci kısnı• 
alabilirler ve ikinci ktsım çıktri?;ı, zam • 
almak üzere bir fiş alırlar. Pek az mik 
tarda olarak yaptırılmış olan bez cil 

ve reoertuarlr kılavuzların fiatı 80 ku 
ruştur. 

Satıs merkezi İstanbul'da Ankara 
cad,Lsinde Türk kitabcılığı limited şir
ketirtir. 

Yurdda dil bayramını 
kutlamak için hazırlık 
Dil bayramını geçen yıllara göre çolt 

parlak bir şekilde kutlamak üzere yur • 
dun her tarafrnda Halkevleri tarafından 
hazırlıklar yapılmıştır. 

OA(;JNIK HABERLER: 

Rir casu.duk clavası 
Paris, 25 (A.A.) - Komünist ~a. 

hemroyter Nilson casusluk meselesi 

dün heyecanlı bir şekil almıştır. Yapı

lan tetkikat danimarkalı Nilson'un Da. 

nimarka komünist partisi ikinci başka. 

nı Sauersen olduğu ve düzme pasaport 

ile yolculuk yaptığı anlaşılmıştır. 

Y 11 nan haşbtıkanlık yönetgeri 
Atina, 25 (A.A.) - Batı TraJcyanm 

eski ilbayı B. Lontos başbakanlık yö. 
netgerliği orununu alacaktır. 

Danzig uçaklarının yeni rekoru. 
Vaşington, 25 (A.A.) - Mühendis 

Benjamin King, 4876 metre yükselmek 
suretiyle deniz uçakları dünya yüksel. 
me r~runu kırmıştır. · 

ULUS 

Abdurrahmaıı Naci 
uçal<lanna ad )\:ondu 

(Başı 1. ci sayıfada) 

duya bu güzel armağanı yapan B. Ab
durrahman Naciye teşekkür etmiş ve 
ödevini bununla bitirmediğini, sonuna 
kadar buna devam edeceı;:ini söyliyen 
B. Abdurrahman Nacinin hakikaten ö. 
devine devam ettiğini ilave etmiş ve 
bir misali bu uçaklar olmak üzere, 
türk ulusunun gösterdiği büyük ozveri_ 
nin Başbakanın i§aret ettiği hava tehli. 
kesini bertaraf etmiş olduğunu söyle -
miş.tir. 

Türk hava yüzba;;ısı B. Kemal, türk 
ordusu ve uçman arkadaşları adına B. 
Abdurrahman Naciye teşekkür edeıek 

türk uçmanlarm, mavı türk göklerinin 
erkinliği ve özgürlüğü için her dakika 
sevinerek canlanm vereceklerini ve 
büyük türk ulusunun özverisini boşuna 
çıkarmıyacaklarınr söylemiş ve bu gök
lerin yalnız türk uçaklarının hür alam 
olduğunu ve öyle kalacağını ilave et -
miştir. 

Şarkurulu adına B. İsmail Şevketin 

teşekkür söylevinden sonra kürsüye 
çıkan B. Abdurrahman Naci, türk yuı:.. 
dunda çalışan ve kazanan her türkün 
her şeyden önce borcu, yurdun hizme
ti olduğunu söylemiş ve bu üç uçağ·ı 

almakla ödevinin bitmediğini, kendisi
nin ve ayleı.:ini~ bu yurdun kendilerine 
sağladığı bütün kazancı gene o yurda 
hasredeceklerini ilave etmiştir. 

B. Abdurrahman Naci, kürsüden in 
dikten sonra Korgeneral Fahreddin, 
kendisini elinden tutarak, etrafta bu -
lunanlara heyecanlı bir sesle dedi ki: 

c - Ben B. Abdurrahman Naciyi 

Çanakkale harbında tanıdım. Orada ye. 

dek ya.rsubay olarak bulunan bu türk 

çocuğu, siperlerimizi, tahkimatımızı 

yaptı. Sonra yurdun demiryollarınr 

yaptı. Şimdi türk havasmı koruma öde 

vini yapıyor. Ona teş.ekkür ederim.» 

Çok alkışlanan bu sözlerden sonra 

ilbay B. Üstündağ, uçakların ai!lan ya

zılı olan yerlerde örtülü kumaşları, u. 

çakların ~ rvanelerini birbirine bağlı

yan kordelaları keserek ad konma tÖ· 

renini tamamlamıştır. 

Bundan sonra B. Abdurrahman Na. 

ci Demirağ uçakları, teğmen Nuri, teğ 

men Necdet ve gedikli çavuş İrfan'm 

idaresinde havalanmışla.r ve bu üç türk 

çocuğu, bütün halkın göğüslerini se

vinç ve gumr heyecanlariyle kabartan 

ve en coşkun gösterilerle dolu çok ba

şardı akrobatik uçuş hünerleri yap • 

mışlardır. 

Uçuşun sürdüğü müddetçe bütün 
alan, alkış ve yaşa sesleriyle çınla -

mıştır. 

Samsunda da 6 uçağa 
ad kondu 

Samsun, 25 (A.A.) - Samsun, 
Kavak, Fatsa alaçaınhlar tarafın
dan alınmış olan altı uçağa bugün 
ad konma töreni yapıldı. Halkın 

ilgisi çok derin oldu. Uçmanlar 
şerefine urayda bir şölen verildi. 
Yann uçaklar yerlerine dönecek-
1 Prdir. 

Boluda yağmursuzluk 
Bolu, 25 (A.A.) - Mayısın 

yirmi bes.indenberi beş aydır Bolu 
ve çevresine yağmur düşmediğin· 
den bircok sular kesilmistir. Cift. 

• 1 

çi nadas ve c.kim yapamadığından 
zahire her hafta birer kuruş yük 
selmektedir. Havalar temmuz gi
bi sıcak gidiyor. 

Siirdde nüfus sayımı 
hazırlıkları 

Siirt, 25 (A.A.) - Genel nüfus 
sayımını yapacak işyarlara bu sa
yrmm şekillerini öğretmek için n. 
bayın başkanlığında halkevincle 
bir knrs açılmıştır. Derslere her 
gün birer. ~~at devam edilecektir. 
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l(ızılay Cemiyeti geııcl 
merkezinden: 

Kl2ılay Cemiyetinin Ankaradaki Gaz maske fabrikasının 
pres dairesinde çalışmaık üzere iki ve tamirhanesinde çalış. 
mak için de i•ki işçi hizmete almacaktu·. $artlar aşağıda ya· 
zılıdır: 

1 - Türk olmak, muvazzaf askerlik vazifesini yapmış bu
lunmak, yaşı otuzu aşkın olmamak, sıhhati yerinde olmak. 

2 - Türkçe okuyup yazması, biraz hesap bilmesi ve pres 
tezgahları ile tamirhane işlerinden anlaması şarttır. 

3 - Hizmete girmek istiyenlerin (1) birine ite§rin salı 
günü saat on beşe kadar istida ile Ankarada Yenişehirde 
Kızılay Genel merkezine müracaat etmeleri lazımdır. 

4 - İstidaya şu vesikalar iliştirileceık.tir: Askerlik vesi
kası, sıhhat raporu, çalıştığı yerlerden aldığı bonservislerin 
asılları veya suretleri, polisten tasdikli hüsnühal şehadetna· 
mesi ve iki vesika fotoğrafı. 

5 - Verilecek ücret hi?:mete alrnacak işçinin değerine gö. 
re tayin olunacaktır 1-4283 
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w+- in na rru 1 

iş KumDarası 
sahiplerine 
senede 

20,000 lira 
mükafat 

ra 29 'O ı« 

iki muhtelif tertip - Yedi kura 
BtRlNCI TERTIP .•. 
~enede iki def ada 

414 kİ~İye OD bin 
lira ikramiye 

fter ııene 1 alııan ~e l IJktqrlnıfe kum
..,. .ahlhlc!l'f ... ~ ... "· ~ ... - .... ,.. ....... 
q W defunııla 207 ~,. llqf>r blD U.. 
tnzf edl1mektedlr. 

Btriııel mllklhtı 1000 U.. 
l1ıiad • 250 • 
On ld,ı,. ,...... 1000 • 
Ylnııl .. eDitaden 1000 • 
.,s ldtiJ• ~ 1750 • 

8q bl• llralılı bnı 
1 111.tetırinde ttkilttektlr. 

lKtNCI TERTlP. 
Seoedt> bet defa· 
da beş kişiye on 
bin lira ikramiye 

Veni OMiM edOen ba ı...nhu9 -
Mmlde ıelı ••mt..n edolhl11e ili W. .. 
ikramiye werdmekıed.lr. a. t.nfu _. 
d. bf,. ıWaı 

Şube&. ffalna. T-ata. ~,uo
Blrfncı'Ua• 

nfamtm .. Jfhıltrf (ekl~ktfT. 

Kuralara iştirak edebilrr ek için 1-1.unbara sahiblernin asgari 
yirmi beş lira biriktirmis olmalan laznndır. 
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Kuruluş U \' A N 1 ~ :::ıer ... etı tuttuı 
1 8 9 t • yerine çıkar 

44 senedtr durmadan çıkmakta olan bu haftalık 
resimli gazetenin Ankara'da satış ven A K B A Ki 
tapevidir. Senelik abone 10 lira. Savısı 20 kuruş. 
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Alma Komisyonu ilanları 

İLAN 
Garmzon dahilindeki kıtaat ve müessesat hayvanlarının senelik 

lbriyaçlal'..UUJ sarfedilmek üzere 470,000 kilo saman kapalı ~arfla 
tksiltnıeye konulmuştur. 

2 - Eıksiltmeye konulan samanın ~cmu tutarı 11?50 hra olup 
teminatı muvakkatesi 881 lira 25 kuruştur. 

3 - İhalesi 8 ilkteşrin 935 salı günü saat on beştedir. 
4 - Şartnamesi Ankara Levazım Amirliği satın alma komı.yo. 

nunda her gün parasız görülebilir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin teminatı muvakkate makbuzla=ı 

2490 numaralı kanunun 2. 3. üncü maddelerinde yazılı vesikalarla 
birlikte tek1if mektuplarım münakasanın yapılacağı muayyen ia. 

atten en az bir saat eve} Ankara Levazım amirliği ııatın alına ko. 
misyonuna makbuz mukabilinde vermeleri. (2700) J--4213 

İLAN 
Ordu sıhhiye ihtiyacı için 134 kalem ilfiç kap~lı zarfla eksılt. 

me.ye konulmuştur. Muhammen bedeli 49997 lıra. olup iha1esi 
Jl/1. teş/935 cuma günü saat 15,30 dadır, Şartnamesı !s.t~nbul k?. 
nıutanhğı satrn alma komisyonundan 250 kuruş mukabılı almalıt. 
lir. Eksiltmeye gireceklerin 3750 liralık ilk teminat _mekt~bu ~eya 
makbuzu ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 Uncü maddclerıodekı vesıka. 
larla birlikte teklif mektuplarını belli gün ve ihale saatmdan en 
az bir saat evveline kadar Fındıklıda komutanlık !'>atın alma komis. 
yonuna vermeleri. (2689) 1-4208 • 

1 LAN 
ı - Mucssese ihtıyacı için 533 ton yerli kcik komüru kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Münakasası 17 birinc:i teşrin 935 tarihine musadi1 perşembe 

günü saat onbeştedir. 
3 - Yerli kok kömürünün mecmu tutarı 15190 lira 50 kuı uş 

olup muvakkat teminatı 1139 lira 29 kuruştur. 
4 - Şartnamesi Ankara Levazım Amirliği satın alma komisyo. 

nunda parasız görülür. 
5 - Eksiltmeye girecekler 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddeJerjnde yazılı vesikalarla teminatı muva.kkate makbuz veya 
banka mektupları He teklif meıktuplarrnı münlrasanın yapılacağı 
muayyen saatten ıbir saat evet Ankara Levazım Amirliği satın al. 
ma komisyonuna vermeleri. (2717) 1-4286 

İLAN 
l - Hadımköy, Çatalca Çer. 

kes köyünde bulunan birlikler 
:iç:in 96,000 ki1o sığır eti 3/1. teş. 
rin/perşembe günü saat onbeş· 
te kapalı zarfla Çatalcada satın 
alma komisyonunda eksiltmesi 
yapılacaoktır. 

Tahmin bedeli 24,000 liradır. 
ilk teminatı lBOO Jiradrr. Şartna. 
mesi her gün komisyonda görii.. 
lebilir. İsteklilerin 2490 sayılı 
kanunun 2. inci ve ücüncil mad. 
dclerinde istenilen vesaikle be 
raber belli saatten bir saat evel 
teklif mektuplarını komisyona 
getirmeleri. (2631) 1-4153 

lLAN 
ı - Konya garnizonunda bu. 

1unan kıtaat ve müessesatın bir 
senelik idareleri için 13S,000 ki. 
Jo sığır eti kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. Tahmin 
bedeli 20250 lira 'muvakkat te
minatı 1519 liradır. İhalesi Kon
yada kor komutanlığı binasında 
satın alma komisyonunda 30 ey· 
un 1935 pazartesi giinü saat 13 
de yapılacaktır. Şartnamesi ko. 
misyondan bila bedel verilir ve 
ıartname Ankara levazım amir. 
liği satın alma komisyonunda 
görülür. İsteklilerin ihale saatin. 
den bir saat evel komisyonumu· 
ıra teklif mektuplarım vermeleri. 

(2549) 1-3997 

lLAN 
Konya garnizonunda bulunan 

kurumların bir senelik idareleri 
için 80,000 kilo koyun eti kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Tahmin bedeli 20000 lira muvak. 
kat teminatı 1500 liradır. İhalesi 
Konyada kor komutan1ığı bina. 
smda satın alma komisyonunda 
30. eylfil 1935 pazartesi günü sa. 
at ondörtte yapılacaktır. Şartna· 
mesi komisyonumuzdan bila be 
del verildiği gibi Ankara leva. 
zım amirliği satın alma komisyo. 
nunda hergün görülür. (2551) 

1-39<)9 

İLAN 
1 - Kıı:ıklaro elinde ikı mil. 

yon sekiz yüz elli bin kilo odu
nun kapalı zarfla ihalesi birinci 
teşrinin 11. inci cum~ günil yapı
lacaktır. İ&tekliler teklif mektu. 
bu ile ıkanunda yazılı belgelerini 
ihale günil saat ıs e kadar ko. 
misyon riyasetine vermeli ve sa. 
at 16 da komisyonda bulunmalı· 
dır. 

Z - Odunun tahmın edilen 
bir kilo fiaıtı 75 santimdir. 
İlk teminatı 1604 liradır. 

3 - Şartnamesi Kırklareli 
satın alma komisyonunda hergün 
göriiJeıbilir. (2757) 1--4298 

İstan llu l -Oniversitesi A. E. P. 
komisyonundan: 

Cinsi 

Krıple, huy made.n 
kömürü 

Mikdarı 

1125 Ton 

Muhammen 
bedeli 
17 lira 

Tutarı 

19125 

Temınatı 

1434,37.5 

11.9.935 de kapalı zarf ile eksiltmeye konulan maden komürü
ne verilen teklif muti:dit görülmediğinden .3·10.935 perşembe günil 
saat 15 de pazarlıkla alınacaktır. (5822) t-4294 

Ev.kaf llmunı Müdiirliiğünden: 
Esl:i ehirde yapılacak Yenice hamamı için yeniden açıian ek: 

•iltmcye yevmi ihale olan 29-9.935 tarihinde talip zuhur etmedı. 
ğiııden bu inşaatın muaddel eksiltme şartnamesindeki vasıf ve şart
Itır dairesinde vahit fiat üzerinden pazarlık suretiyle ihalesi takır
rür etmiştir. 

Muaddel ekle göre bu i~in muhammen keşif bedeli (kırk bin 
dort yüz doksan dört) liradır. 

ı - Bu inşaat için isteklilere verilecek evrak şunlardır 
A _ 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayılı avan proje ile 'J numaralı muaddel plan 

ve ( A) harfli hamam arsası relövesi. 
B - Eksiltme ve fenni şartnameleri. 
C - Mukavele örneği. • 
lı.tekliler bu evrakı iki lira üç kuruş karşılıgında İstanbul, An. 

lı:iira, Eskişehir Evkaf Müdürlüklerinden alabHi~ler. B~ evr~kı 
l'labilmek ve pazarlığa girebilmek için ~~el emırd~ muş~e~eken 
mesul olmaık şartile beton arme ve s~ ~ute~ass~~Jarıle teş.rık~ me. 
1'ai ederel< bu ayanla ve miktarda nızagsız. 1§ vueuda getı~~~ ~!
dukJarına dair resmi vesikaları göstererek Evkaf inşaat Mudurlu· 
tünden ehliyet vesikası almaları lazımdır. . _ 

ı _ Pazarlık 7·10.935 tarihine gelen pazartesı gunii saat 16 da 
Evkaf Umum Müdiirliigüncle toplanacak eksiltme komisyonunda 
yapılacaktır. . 

3 - Paıarlrga girebilmek için iı.teklilcrin (3038) lı~a tcmınat 
-.ermesi ve bundan başka aşağıda.ki vesikaları göstermesı 1§ .. ımdn. 

A _ 2490 numaralı kanunun 17 inci maddesine uygun muvak~ 
kat teminat. . 

B - Ticaret odasında kayıtlı bulunduğuna dair 935 tarıhlı ka. 
ınıni vesika. (2742) 1-4289 
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Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alm;ı 

Komisyonu ilanları 1 
BlLIT 

1 - Bır 5iftinc biçi1en eder 
500 kuruş olan 7900: 8250 çif~ 
dışarı ve 3410: 4300 ç.ift içerı 
mektepli fotini kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 28.9-935 cumarte. 
si günü saat 11 dedir • 

3 - Şartnamesi 314 kurusa ko
misyondan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler 
4706 lira 25 kuruşluk ilk inanç 
parası mektup veya makbuzla
riyle 24go sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı bel 
gelerle birlikte teklif mektupla. 
rmı ihale saatından bir saat ev. 
veJ M. M. V. Sa. Al. Ko. na ver. 
meleri. (2541) 1-4020 

BtLfT 
1 - Malatya garnizonu ıçın 

400,000 kilo arpa kapah zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 28.9-935 cumarte. 
~i günü saat 10 dadır. 

3 - Hepsine biçilen eder 
20.000 ve ilk inanç parası 1500 1i 
radır. 

4 - Şartname M .M. V. Sa. Al. 
Ko. dan ve Elaziz Sa. Al. Ko. 
dan alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekleı 
teklif mektuplarını ihale saa. 
tından bir saat eve] Elazizde tü 
men satın alma Ko. na vermele. 
ri. (2579) 1-4048 

t LAN 
Kaloriferlere konulacak tas. 

fiye cihazlariyle kalörifer kaza. 
m tamirı kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. &eşif 
bedeli 9484 lira 50 kuruştur. Kc. 
sif ve şartnamesi bedeli karşılı 
ğmda inşaat şubesinden alına. 
caktır. 

thale:si 27-9.935 cuma günü 
saat 11 dedir. İlk teminat. 711 
lira 34 kuruştur. Eksiltmeye gi 
recekler 2490 sayılı kanunun 2.3 
üncü maddelerinde istenen bel. 
gelcrlc birlikte teminat ve teklif 
mektuplarını havi zarflar en geç 
olarak ihale saatından bır saat 
evveline kadar M. M. V. satınal
ma komisonun:ı vermeleri. (2559) 

1-4023 

BlLlT 
ı - Bir danesine bıçılen eder 

2800 lira olan attı tane kamyonet 
kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Şartname::;i parasız olarak 
komisyondan alınır. 

3 - İhalesi 28-9.935 cumarte 
si günil saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye girecekler 
1260 liralık ilk inanç parası mek. 
tup veya makbuzlariyle 2490 No. 
lu kanunun 2 ve 3 linci.\ madde 
]erindeki belgelerle birlikte tek. 
lif mektuplarını ihale ısaatından 
bir saat evvel M. M. V. satın 
alma Ko na vermeleri. (2539) 

J--4019 

B1Ll1 
1 - 850 adet keten ıplık ve 

ip pazarlıkla eksiltmeye konmuş· 
tur. . 

2 - Hepsinin bıçılen cderı 
552 lira 50 kuruş ilk ınanç para. 
sı 66 lira 40 kuruştur 

3 - İhalesi 14.10-935 paz .r. 
tcsı günü saat 14 dedir 

4 - Şartnamesinı görm k ıs· 
tiycnlcrin her gün saat ~5 de,n 
16 ya kadar eksiltmeye gıreceK3 
}erin de 2490 sayılı kanu!1un 2'.

1 Uncli maddelerinde istenıJen !:ıı • 
gilerile ihale giinii M. M. VekS· 
Jeti satınalma komisyonuna var. 
malan. (2750) 1--4291 

BİLİT 
ı - 5124 kilo dural saç lev 

ha kapalı zarfla eksiltmeye kon. 
muştur. 

2 - Hep~inin biçilen ederi 
20496 Jira ve ilk inanç p<ırasr da 
1S37 lira 20 kuru~tur. 

3 - İhalesi 11.11-935 pazar. 
tesi günü saat 15 dedir. 

4 - Şartnamesini gcirmek U· 
zere her gün saat 15 den Hi ya 
kadar ıkıomisyona gelmeleri. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayıiı kanunun 2, 3 Uncü 
maddelerinde istenilen bilgileri. 
le birlikte teminat ve teklif mek. 
tublarmı kanunun emrettiği mü
hürlil bir :zarf içinde ih, le saa. 
tinden bir saat evel M. M. Veka· 
leti satmalma komisyonuna ver. 
meled (2749) 1-4290 

BİL İT 

ı - BiJ: metresine lıiçilen e
der 260 kuruş olan 30 hin ıls 
37 bin bcşyüz roetre kaputluk 
kumaş kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuıştur. 

2 - İhalesi 16.10.935 çarşam· 
ha gunu saat 15 dedir 

3 - Şartname 488 kuruşa 
M M. V. Sa Al. Ko. dan alımt 

4 - Hepsine biçilen eder 97 
bin 500 liradır. 

5 - Eksiltmeye p,ırecekler 
6125 liralık ilk inanç parası 
mektup veya makı1mzlariyle bir. 
tikte kanuni ~ckilde hazırladı!{· 
lan teklif mektuplarını ihale 
saatından bir saat evel M M V 
satm alma Ko. na vermeleri. 

(2714) 1--4285 

B1L1T 
ı - 1 metresine biçılen eder 

245 kuruş oJan 40 ila 50 ıbin met· 
re kışhk elbisehk kumaş kapalı 
zarfla el i'tm y J..."Onulmuştur 

ı - İh ı ec:i 14.10-93S pazar. 
tesi günü sa t 15 dedir 

3 - Şartnamesi 613 kıınış~ 
M. M. V. Sa. Al Ko. dan alınır. 

4 - Hepsine biçilen ed"r 122 
bin 500 Hradır 

s - Eksiltmeye girecekler 
yedi bin üç yetmiş liralık 
ilk inanç paralan ile birlikte ka. 
nunr şekilde hazırladıkları tek
lif m ktuplarrnı ihale saatmdan 
bir saat eve) M. M. V. satın al. 
ma Ko na vermeleri. (2711) 

1--4284 

B1LIT 
1 - Amasya garnizonu ihti. 

yacı için 33.600 lira biçilen ede· 
ri olan 240.000 kilo ekmeklik un 
kapalı zarfla eksiltmeye konul. 
muştur. 

2 - İhalesi 11 birincı teş. 935 
cuma günii saat 15 de Amasyııda 
Telgrafhanede yapıJacaktır. 

3 - ftık inanç parası 2.520 li· 
radır. 

4 - Evsaf • ve şartname her 
gün Amasyada Komisyondan •.-e. 
rilir. 

S - İstekliler teklif mektup. 
Jarını ibal~den bir saat cvel A
masyada satın alma Ko. na ver. 
meleti. (27SJ) 1--4292 

BİLİT 
ı - 50 metre mikabı gürgen 

kalas açık eksiltmeye konmuştur 
2 - Hepsinin biçilen ederi 

2000 ilk ·nanca p~rası ısa lira. 
dır. 

3 - İhalcsı 14.10.935 pazar. 
tesi saat 10 dadır. 

4 - Eksiltmeye gircceolderin 
2490 sayıh kanunun 2,3 üncü 
maddelerinde istenilen bilgele. 
rite M. M. V. satın alma komis. 
yonuna varmaları (2634) 1-4201 

Ankara ilbaylığından: 
ı _ Keşif bedelı 6500 lira olan Ank~ stadyum ve hipodrum 

· •t esı' · kateden noktaya agaç kaplama yapılması ka. rcsmı geçı şos k 1 palı zarf usuliyle eksiltmeye l o;~ muştur.be .. ü 15 d A 
2 _ Eksiltme 3 teğrinıev.e perşem gun saat e n 

kara vilayeti daimi cncümenkınde {apı~acaktırd. . (4a
7

) 
3 _ isteklilerin teklif ıne tup ~ tıca~et o ası vesıka.~ı ~e .. ~ .. 

lira (50) kurusluk muvakkat te~natl.arıle ~e. Nafıa mudurlugun· 
den alacakları ·fenni ehliyet _ve~ıkalarıyle bırhkt~ aynı gUn saat 
14 de kadar vil§yet encümenı rıyasettne vermelerı. 

4 _ İstiyenler keşif evrakını ve. şaı:tıameierini Ankara vilaye. 
ti Nafıa Mlidlirlilğünde g<Szden geçırebiHrler. (2640) 1-4137 

Nafıa Bakanlığında~: 
Haydarpaşada sif supalan teslim şartiyle ve Kliring kanalı ile 

416 lira bedelli 1300 adet komple telgraf fincanı açık eksiltmeye 
kont1lmuştur. 

Eksiltme 2.U.935 cumartesi günii saat 10 da Ankarada bakan. 
hk malzeme müdürlüğünde yapılacaktır. 

İsteklilerin ticaret odası vesikası ve 3l.20 liralık muvakkat te· 
minatları ile birlikte aynı giın ve saatte kornisyonda bulunmaları 
lazımdır. 

İstt"kliler bu husustaki şartnameleri paraf!rz olarak Ankarada 
Rakıınlrk malzeme mildiirlilğünden alabilirler. (2620) 1-4129 

SAYIFA 7 

Maliye Ve iletin den 
Staj için Avrupaya gönderilecek 
memurlar haltlunda ilan 

1. - Meslek bilgilerini artırmak, ve iki sene müddetle tahsil ve 
stajda lbıulunmak üzere, Avrupaya müsabai1ııa i1e Maliye mcmunı 
gönderilecektir. 

ı. - İstiyenlerin şu şartları haiz olmaları lazımdır: 
A.) Maliye Memuru olmak. 
B.) Yaşı otuz ikiden fazla olmamak. 
C.) Sıyasal bilgiler okulu (Mülkiye mektebi}, Hukuk veya yUk

sek Ticaret ve iktısat mcktebleri veya bunlara muadıl olmak şar. 
tile ecnebi memleketlerdeki mckteblerclcn mezun bulunmak. 

D.) Askerlik l1izmetini yapmış veya askerlik vaziy ... ti, tahsille· 
rinc devama mani olmıyacağın:ı dai şubelerin~eu vesika getirmiş 
olmak. 

3. - Müsabaka imtihanı Maliye, İktısat ile Fransızca veya AL 
mancadan tahriri, bunda muvaffak olanlar içm ayrıca şıfahi olarak 
yapılacaktır. Tahriri imtihan An!rnra ve lstanbulda şifahi imti. 
han da Ankarada icra olunacaktır. 

4. - 1stiyenlerin: mektcb şe!.detname ve nüfus hüvıyet ve d'l 

kerlik vesikaları, sicil cüzdanlaı ı veya bunların t:ısd~kli suretleri 
ve dört fotoğraf ile arzuhııllarrnı, 12 birinci teşrin 1935 tıırilıinc 
kadar Maliye Hususi Kalem ~h;,ı,Jrtüğüne göndermelerı l:izım. 
dır. (2723) i-4_28_7 ____ ~-

Anli.ara Tohuın ıslah istasyonu 
miicliirlü o·iinff~n: • 

Ankara Tohum J...,Jii.h İstas~·onu binasında pazarlık usulıyle ın-
şaat ilavesi yaptırılacaktır. 

Yapılacak inşaat il5.ves•nin kc~ıf bedeli 1139 lir:ı 64 kuruştur. 
Bu işe ait şartname1er ile plan ve kcllıt parasız olarak Ziraat mrk. 
tehi caddesi ilzcrindc Ankara 1 oh~rn Islah istasyonu müdiırluğün. 
den alınac..ıktır Pazarlık 11-10.9:\5 cuma günü saat onda tohum 
ısliih istasyonu binasında tvplancın komisyonda yapılacaktır. 

İsteklilerın 85 lıra 50 kur .. sluk muvakkat tem.inat mektup veva 
m:ık~uzları ve ticaret oclasmJan Na!Ja Baş mühendisliğinden bu 
iş için alacakları vesikalar ıle bi'Tlil<-te yukarda yazılı gün ve saat. 

_!!_komisyona gelmeler!. (2754)_ 1-429-;.;3;.... ___ _ 

Ankara Evkaf l\'lüdürlü;ıünden: 
Numarası Mevkii 

206 Etimcsut 
211 " .. 
212 " •• 
213 " " 
214 il " 

36 Koyun pazarı 
86 Ulu kapı 

173 Kurtuluş 

215 Cebeci 
220 Polatlı 

52 Koyun p zarı 

60 Mi.ineccim yokuşu 
150 Dellak karaca 
133 Saraçlaı 

Cınsi 
Diı 1<kan 

" Otel 
Han 
Dükkan 
Değirnıcı. 
Bara'\uı 

Tarla 
M ubat lı çif tliğı 
Ka vehane 
Dükkan 

98 Koyun pazarı ., 
84 N~ım bey •• 
8S Nazan bey " 

100 Koyun pazarı ,, 
Yukarda cins ve nıevk'leri yazılı Evkafa ait ııs parça emlak 10 

gün müddetle açık artırmaya konmuştur. Artuma 2.10.93S çarşaın 
ba günü saat on dörttedır. Tutmak ve şartnamesini görmek isti. 
yenler % 7,5 temin t l<çelerıle birlikte her gün Ankara Evkaf 
Müdür1üğüne v.elmeleri (2'120) 1-4230 

Beypazarı şarbaylığuıdan: 
Bdediyemi.ı tarafından yaptırılacak olaıı 3489 lira 56 K. bede. 

li keşifli bir kıta Mezbaha 11.9.935 günlemecinden itibaren 15 giln 
müddetle açık eksiltmeye konmuştur. Fenni şartnamesini görmek 
istiyenJerin Şarbaylığa müracaat etmelerı ve isteklilerin 26·9.935 
perşembe günü saat 16 da % 7,5 muvakkat teminatla komisyon. 
2elmeleri ilan olnnur. 1-4118 

Jandarma genel komutanlığı 
Ankarasabnalnıa konıisyonundan 

Örnek ve evsafına tamarniyle uygun olmak gereğiyle (25,000) 
tane harp paketi 4.11.93S pazartesi günü saat (11) de Jandarma 
genel komutanlığı kurağında kapalı zarf usulU ile satın alınacak. 
tır. Harp paketinin bir tanesi için (30) kı?ruş paha biçilmiştir. İs· 
tekliler eksiltme gün ve saatından bir saat önceye kadar 2490 sa. 
yılı kanunun (2 ve 3) cü maddelerindeki belgelerle (562) lira (50) 
kuruşluk ilk teminat parasını havi sandık makbuzu veya banka 
mektubunu muhtevi tekliflerini komisyona vermeleri ve örneği her 
gün komisyonumuzda gönilecegi gıbi şartnamesinin de parasız ol. 
duğu. (2547) 1-....,..4092 

lngirzce ôğretme11i 
aranıyor 

İsteklilerin Özel llizim Okul direktörlüğüne ba§ vurmaları 
Telefon: 2459: (2761) 1~300 

Karacabey harası 

Direktörlüğünden: 
Haranın bu se~e mahsulü Penbe, Kara kılçık, Kasım bayaer. 

kı~ızı kılçık nevılerinden yüz yirmi bin kilo çeltik kapalı ud 
usulıyle artırmaya konmuştur. İsteklilerin 4 teşrinievel 935 tarl. 
hine müsadif cuma günü saat 15 de Hara Direktörlüğüne mUraca· 
atları ilan olunur. ( 5811) 1-4262 

Ankara Evkaf Müdürl~öiinden: 
~ 

Yağ Battal köyilnden Elmadağrnda evkafa ait beş adet kaı lcu. 
yusu doldurulması ki cacıya ait olmak Uzere 22.9.935 den itibaren 
10 gUn ~üddetle açık ar.tı~ya konmuştur. Artırm~ ~-10.935 çar. 
şamba gunü saat 11 dedır. Ki~lamak ve şartnamesını görmek is. 
tiye.nlerin Ankara Evkaf Müdürlüğüne gelmeleri (?719) t-41.J.9 



SAYIFA 8 

Ankara AslierfiJ, şubesinden 
MalQl Zabitan ve Efrat ile Sehit Yetimlerinin 935 sene

.,me elit tütün ikramiyeleri 15 temmuzdan 2 teşrin 935 gü
nüne kadar tevziatı yapılacaktır.Eshabı istihkakın yetlerin
deki maaş senedi resimleri ve nüfus tezkereleri ve ikişer 
tane fotoğrafı ile askerlik şubesine müracaatları ilan olu-
nur. (1678) 1-2865 

I azilli panıuk: ıslah ista.syonuııdaıı: 
1 - Nazilliden Botdoğana giden şosenin beşinci Km. sinde ve 

halen kurulmuş bulunan pamuk istasyonu yanında tohum üretme 
~iftliği için bir Çdkmkevı iki tohum deposu ve bir işçi evi yeni. 
den yapılacaktır. 

2 - Yapılacak bu binaların hepsinin keşif bedeli (16,062) hra 
(79) kuruştur. 

3 - İstekliler bu işe aid fenni şartname, eksiltme şartnamesi, 
keşif cedveli ve Avan Projeleri Nazillide pamuk ıslah istasyonun. 
da, Aydın, İzmir ~ btanbulda Ziraat Müdürlüklerind~ Ankara· 
da Ziraat Vekaleti Ziraat Umum Müdürlüğü pamuk bürosu şefli. 
ğinden bir lira mukabilinde alabilirler. 

4 - Eksiltme 'f; teşrinievel 935 pazartesi günü saat 16 da Na. 
zilJi Belediye daireııinde kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

5 - :IDksiltmeye girebilmek için mühendis veya mimar olmak 
veya teahhüt i§lerinde bu dereceyi kazanmış müteahhit bulunmak 
ve her ne suretle olursa olsun şimdiye kadar en az on bin liralık 
devlete aid inşaatı muvafık bir şekilde yaptığına dair vesika ibra· 
ziyle bu seneye aid kayıtlı bulunduğu Ticaret odasından musad. 
dak vesika göstermeleri lazımdır. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin % 7,5 itibarıyie 
1204 liralık muvakkat teminatın malsandığına yatırılması lazımdır. 

7 - Teklif mektupları yukarda dördüncü maddede yazıJı saat. 
tan laakal bir saat evveline kadar Nazill" 1elediye dairesinl kad:ır 
gelerek eksiltme komisyonu başkanlığına gelerek makbuz muka· 
bilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların yine dör. 
düncü maddede yazılı saata kadar komisyona gelmiş olması ve 
bu zarfların dış tarafmın mühür mumu ile iyice kapatılmış bu. 
lunması 11izrmdır. Postada vuıkubulacak gecikmeler sayılmaz. 

1-4237 

15 Tüm komutanlığı 
a. Al. komisyonundan: .. 

1 - Samsun garnizonunda bulunan ve bulundurulacak olan kı. 
taat ye müessesat eıcıtmın bir senelik ihtiyacı olan (110000) kilo 
sığır eti kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedelt 
(220~ liradır. 

2 - Şartnamesi 15. Tüm. Satın alma komisyonundadır. 
3 - İhalesi 4/1. Teş./935 cuma günü saat 15 de Tümen satın 

alma komisyonunda kapalı zarf usuliyle yapılacaktlr. 
4 - İsteklikrin 2490 saydı kanunun 2. madde.alo.de yazıh ve. 

saikle birlikte gelmeleri. 
5 - Muvakkat teminatı (1650) lindır. 
6 - Kapalı zarflarını (teminatlarını havi banka mektup veya 

vezne makbuzlarınm) ihaleden bir saat evvel komisyona verme. 
leri ilan olunur. (2724~ 1-4242 

Maliye Vel{aletinden: 
Ankara Kı:z:ılbey Maliye şubesi kaza\iç memur muavinliğinden 

Muntazam borçlar lhüdürlüğü kadrosunda açık bulunan 17,S lira 
maaşlı kitabete naklen tayin kılınan Cemll 31 Ağustos 935 tarihin 
denberi vazifesine devam ~tmeınekte olduğu gibi sebebini de daire. 
ıine bildirmemiş olduğundan ilan gününden itibaren beş gün zar. 
sine bildirmemiş olduğundan itan gününden itibaren beş gün zar. 
raporu göstermediği ta'kdirde müstafi addedileceği iUln olunur. 

(2710) 1-4227 

Kültür Bakanlığından: 
Bu yıl Kültür, Tüze .ve Tarım Bakanlıklariyle Harita Genel 

Direktörlüğü hesabına yahancı memleketlere gönderilecek talebe. 
)erin, yarşiya girmek Üzere çıktıkları Fakülte veya okullara mü· 
racaat müddeti bu ayın sonuna kadar uzatılmı~tır. (5774) 1-4261 

Otobüs işleri .Direktörlüğünden 
İdaremizce ba~tırılarak Otobüs Hareket cetvelile ücret tarıfe. 

lerini havi yol rehberine ve şehrin muhtelif yerlerinde dikilecek 
ışrkh bo1ge sütunlarına ve arabaların içine konulmak üzere ilan 
kabülüne başlanmıştır. İsteklilerin doğruca Direktörlliğe mUrac'.l. 
at etmeleri. {2734) 1-4260 

Oalctilo aranıyor 
M. T. A. ENSTİTÜSÜl\ DEN: 

Türkçe, Almanca ve Fransızca iyi bilen kuvvetli bir daktilo 
işe alınacağından, isteklilerin Ankara"da Maden Tetkik '<(e Arama 
Enstitüsüne vesikatariyle müracaatları. Bu dillerdeki yazıları ıca. 
hında bizzat kale~ alabilen namzetler tercih olunacaktır. 

1-4196 

Anliara ilhaylığından: ' 
1 - Keşif bedeli (Z665) lira (81) kuruş o_lan stadyum tribü?le. 

ri için satın alınacak olan oluklu saçlara talıp çıkmadığından ıha. 
lenin 30.9.935 perşembe gününe kadar uzatılmıştır. 

2 - Muvakkat teminat (199) lira (94) kuruştur. . ·~· 
3 - İstekHJer şeraiti hergün vilayet nafia baş mühendıslıgınde 

gözden geçirebilirler. (27S6) 1-4297 

Bolu vilayeti hususi muhasebe 
L>irelitörlüğünden 

İsteklilerine kanuni tarifatına müsteniden 61 kuruş bedeli mu. 
lkabilinde gönderilmek üzere hususi muhasebe direktörJUğ.ünde 
saklı Bayındırlık Bakanlığı yapı işleri direktörlüğü~ce tasdikli 
plan, hulasayi keşfiye tahmini fiat; mesaha cedveller_ı, muk~v~le. 
name örneği hususi ve fenni ve umumi şart?amelen mucıbın~e 
Bolu merkezinde yeniden yapılacak (12242) lıra (59) kuruş keşıf 
bedelH Vali konağı 7.10·935 pazartesi günü saat 15 de encümende 
toplanacak heyetçe ihale olunmak üzere _kapalı zarf us~liyl~. ~-~· 
sHtmeye konulmu!ltur. İsteklilerin hususı muhasebe dırektor.u. 
ğüne başvurmaları ve -ihale gününden evel % 7,5 teminat parası 
919 tiranın Bolu Ziraat Bankasına teslimi ile alacakları vezne mak· 
buzu veya buna muadil milli esham veya banka mektubunu teklif. 
nameleriyle birlıkte ihale günü öğleye kadar vllayıH daimi cncti· 
mt:nine teslim e~lerl ilin 'Olunur. (2729' t-4240 

ULUS 26 EYLUL 1935 PERŞEMBE 

Daima genç 
daima güzel 
KANZUK 

· Balsamin kremi 

Em senelik biı maziye 
malik ve dünyanın her tara· 
fında takdir kazanmış gü· 
zellik kremİrlıı Cildinizin 
güzelli!< ve tazeliğini dai
ma muhafaza eder Balsa
min kremi memleketimizin 
kibar mehafilınde rağbet 

görmüş ciddi bir kremdir. 
Çillerı ve buru~ukları iza· 
le edtrek tene fevkalade 
bir cazibe tıahşedeı Ruh
nüvaz kokusu ile ayrıca 

şöhret kazaıımıştıı Balsa· 
min kremi katiyen kuru· 
maz Teninizin latif taze. 
liğinı cildinizin cazip ta· 
ravetini anc<ık krem Balsa
min ile mt"ydana çıkarabi· 

lirsinız. Bir defa Balsamin 
kullanan ba~ka krem kul
lanamaz. Tanıtmış itriyat 
mağ-dz!lları ile büyük ecza. 
nelerde bulunur 

"" ,... . ,.,, .. ~ 
Tophanede İstanbul 1 .f' ~~ 

A • ı·~· c ~~ vazını mır ıgı ~atm ~ 

Alma Komi~yonu ~) 

ilanlar• :~ 
İLAN '" 

İdareleri İstanbul levazım 
amirliğine bağlı kıtaat için 70 
ton sade yağı 3 birincite§rİn 935 
perşembe günü saat 16 da top. 
hanede satm alıma komisyonun. 
da kapalı zarfla alınacaktır. 

Tahmin bedeli 32500 liradır. Mu· 
vakkat teminatı 3875 liradır. 

Şartnamesi 263 kurusa komis. 
yondan alınır. İsteklilerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 maddele. 
rinde yazılı vesaikte beraber 
teklif mektuplarını ihale saatın· 
dan bir saat evel komisyona ver. 
meleri (146) (5555) 1-4116 

~ ~~,..-;:y_, .... ~~ ~~ ~ ~~ ~~ 

\skf!ı·i Fabrikalar Ommıı~ 
Miidiirlü~ü Satmalma ~ 

Komisyonu ttanları ~~ 
• 

1 ADET MOTÖR POMP 
Maa teferrüat 

Tahmin edilen bedeli (950) 
lira olan yukarda miktarı ve 
cinsi yazılı malzeme Askeri Fab· 
rikalar Umum Müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 11 B. teşrin 
935 tarihinde cuma günü saat ııı 
te pazarlık ile ihale edilecektit 
Şartname parasız olarak komis 
yondan veril\!. Taliplerin mu. 
vakkat teminat olan (71) lira 
(25) kuruş ve 2490 numaralı ka 
nunun 2. ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkOr gün ve saatt• 
komisvona müracaatları. (2696' 

1-4224 

lilllU 1 .1 1 1 ili il!lllWlll in ı!ll Illllllll TII ff E 

Dr. TURGUT __: 

1 
Cebeci Hasta~sl Operatörü 

Hastalarını Adliye Sarayı 

Devlet Demiryolları ve L;manlan Umum Müdürlüğü ilanları 

Muhammen bedellerile mikdar ve vasıfları ve mahalleri, saatları ocaktan alınacak balastlar ayn 
ayrı ihale edilmek üzere açık eksiltmeleri 3.10.935 perşembe ı::-ünü Kayseri işletme binasındaki 4 üncli 

isletme komisyonunda yapılacaktır. 
Bu ise girmek isti yenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminatı vermeleri ve kanunun tayin ettiği 

vesikalarla kanunun 4 üncü maddesi mucibince işe girmeğe manii kanuni bulunmadığına dair beyanna 
me ve tekliflerini eksiltme günü saatma kadar komisyon reisliğine venneleri lazımdır. 

Bu işe ait şartname ve mukavelenameler Kayse ri'de Yol baş müfettisliğinde Ankarada Yol Mudur. 
IUğUnde, Küçükyozgat, Amasya. Zile istasyon me ,,.,,ırluklarmda parasız olarak dağıtılmaktadır. 
Cinsi Mikdarı Muhammen Muvakkat Balast çıkacağı İha1e 

bedeli teminat ocak yeri ve saatı 
Lira Mikdarı K. M. Sİ 

Küçükyozgat 
Bala::ıt 4000 m3 5000 375 Lira 52 • 000 10 

1500 .• 1650 

.. 1500 ., 1800 

İLAN 

123.75 .. 

135 

Kız oğlu 

163 . 000 
Ulusulu 

263 • 400 

Muhammen bedeli 5444 lira olan 30 tane 500 kiloluk ve 3 taııe 
de 250 kiloluk baskül 24. 10. 1935 perşembe günü saat 15,30 da 
kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bina&ında atın alınacaktu 
Bu işe girmek istiyenlerin 4-08,30 liralık muvakıkat teminat verme· 
leri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve işe girmeğe manii kanu. 
ni bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerle ayni gün saat 
14,30 a kadar Komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Bu işe ait 
şartnameler Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünde ve 
Ankarada Malzeme dairesinde parasız olarak dağıtılmaktadır. 

(2708) 1-4254 
İLAN 

D. D. 84 numaralı gidiş • dönüş yolcu tarifesinin eylül ~95 s.>· 
nunda bitecek olan meriyet müddeti, Birincikanun 935 sonuna ka. 
dar olmak üzere ve aynı şartlarla üç ay daha uzatılmıştır. (2733) 

1-4288 
İLAN 

Kapalı zarfla eksiltmeye konup istekli ~rkmayan aşagıdaki ma. 
hal, mikdar ve muhammen bedeli ile muvakkat teminatı yazdı iki 
yerdeki balasttn ihzar ve teslimi ayrı ayrı kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. · 

Eksiltme 7.10.935 pazartesi gıiniı saat 10.30 da Adanada İşlet. 
me müfettişliğinde yapılacaktır. 

Şartname ve mukavelename projesi Adanada işletme müfettiş
liğinde ve Fevzipaşada şube şefliğinden parasız alınabilir. 

İsteklilerin 2490 No. lu kanun mucibi ve şartnamede yazdı 
j 

istenilen vesaik ve veznemize nakden yatırılıp alınacak temınat 
makbuzu veya tbanka teminat mektubu ve fiat tekliflerini havi 
zarflarını eksiltme saatinden bir saat önceye kadar Adana işletme 
müfettişliğine makbuz karşılığı vermeleri ve posta ile gönderile· 
cek mektupların da aynı saatte bulundurulmaları ve eksiltme saa. 
tinde de teklif sahiplerinin işletme hazır bulunmaları. (2760~ 
Kilometre Yeri Mikdaı ı Muhammen teminat müddet 

421.000 
58.000 

Ceyhan 3300 
Eloğlu • Narlı 4000 

Fi atı 
120 
120 

Devlet Demir yolları 

297 L. 
360 L. 

1-4299 

3 AY 
4 AY 

(2627) 

lLAN 

l1 

15 
1-4133 

Muhammen bedeli 21808 lira 
olan lokomotif ve otomotris ka. 
zan borulariyle buhar huruç ve 
duhul boruları ve bagalık çelik 
çekme borular 1 ilcinci teşrin 
1935 cuma günü saat 15,30 da ka· 
palı zarf usuliyle Ankarada ida. 
re binasında satm alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 
1635,60 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesika. 
ları, kanunun 4 üncü maddesi 
mucibince işe girmeğe kanunt 
manileri bulunmadığına dair be· 
yanname ve tekliflerini aynı gün 
saat 14,30 a kadar komisyon re. 
isliğine vermeJeri lazımdır. Bu 
ise ait şartnameler parasız ola.. 
rak Ankarada Malzeme daire· 
sinden Haydarpaşada Tesellüm 
Müdürlilğünden verilmektedir. 

(2514) 1-4114 

KİRALIK 

KIRAATHANE 
Sakarya mahallesinde bir nu· 

maralı kıraathane bUtUn eşya ve 
takımlariyle sahibi tarafından kt. 
raya verilecektir. Talip olanlar 
mezktlr krraathanede sahibi 'SU.. 
leyman efendiye hergün mUra.. 
caat edebilirler. 1-4150 

ve limanları 

Umıımi l\'lüdürlüğünden: 
Muhammen l>edellerile mikdar ve vasıfları ve yerlerı ve her gurup için icap eden muvakkat temi. 

nat paraları aşağıda yazılı olan bala6t 30.9.935 pazartesi günü saat onda kapalı zarf usuliyle ve 4 gurup 
olarak ayrı ayrı Haydarpasada Devlet demir yollan 1. inci isletme müfettişliği binasında satın alınacak. 
tır. 

Bu işe girmek istiyenlerin aşağıda her gurup yanı gurubu teşkil eden kısımların hitalarmda gösterilen 
mikdarlarda muvakkat teminatları vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikaları ve .kanunun 4. Uncu mad

desi mucibince işe girmeğe kanuni bir manileri bulunmadığına dair beyanname ile şartnameye uygun o· 
larak her gurup için ayrı ayrı teklif mektupları aynı gün saat 10 a kadar Haydarpaşada ıkomisyon reisti· 
ğfoe vermeleri lazımdır. 
Gurupları teşkil eden kısımların mikdar ve vasıfla rma göre muhammen bedellerile değiştiğindon her 

guruba ait teklif mektuplarında gurubu teşkil eden kısımlar için ayrı ayrı fiat vermelidir. 
Bu bapta fazla izahat almak istiyenler Haydarpaşa yol baş müfettişliğine müracaat edebilirler. İşe gi. 

recekler artname ve mukavelenameyi Haydarpaşada yol baş müfettişliğinden Ankarada yol mildürlUğün.. 
den ve Eskişehirde 4 Uncü şube şefliğinden parasız alabilirler. (5356) 
Grup Kila Muhammen 

No. Hattı metresi miktarı bedeli. L. teminatı evsafı 
Kırma ocak 

taşı 

1 Ş.2.H.P .• Eski~ehir 147.800 24000 36000 2700 

2 

3 

4 

3 ., ., 258.000 4000 5600 420 .. .. 
S Eski ehir Ankara 479-300 10000 l1000 82S .. ,, 
s ,.... .. 536-600 10000 15000 ll25 " .. 
4 .. Afyon 39.970 4000 4000 30f ,, .. 
6 

" 90. 91 3000 3000 22J " 
,, .. 

114-950 • 4000 3608 270 ,, .. XI Kütahya-Balıkesir 
12 .. .. 183-000 4000 3200 240 Toplama kırma 

63000 81600 

HER SENE BİR ÇOK Kİl\ISELE RE ZENGt T iKRAMİYELER DA GITAN 

Türk Maarif Cemiyetinir 

Biiyük eşya piyangosu 
6. 12. 935 de çekiliyor 

• 

ikramiye: 15.400 lira 
' BİR BtLİ<:t BİR UR~DIR. BOT ÜN PiYANGO SATICILARINDA BULUNUR 

25252 .. S~ 25 

1§ karşısında Hayati apartmanın i2 
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1 Yazı İşleri MUdilrU Naauhl YENi _ 
BAYDAR BUGUN 8UGEE 

Luı..a Hait - Szök~ Szkatl Ç11nkm cadd~si civarrndı 

1 
Uluı Basımıvindı basılmış· 

tll. 

l 

lKI KOCALI 

~imanca sözlü filminde 
Aynca: Canh resimler 

BU GECE 1 KULÜP] 
Tim Mac Coy'un ı ... .. 

muvaffakiyeti 

GECE YARISINDA BiR SES 

Atk - Heyecan - Macera 

• 


