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BİR DOSTLUK ANITI 

Kanıiil VNAL 

Kayseri kombinasının açdııı; 
dost Sovyet memleketinde geniş 
sevinç yarattı. Sovyet tekniğinin, 
böyle büyük bir eseri, beklenen 
kapasitesiyle çizilen günde başar. 
ması dostlarımız için gerçekten 
övünülecek bir şeydir. Sovyet tek· 
nisyenleri, orak çekiç damgalı bi
ni aşan makinayı, ana fabrikadan 
uzak bir memlekete taşıdı, kurdu. 
şimdi bize hepsinin ince bir ahenk 
içinde bütün randımaniyle işledi : 
ğini gösteriyor. Onlar, Kayseri 
kombinasını, büy:ük endsütri ha
reketlerinin yeni bir başarısı say
makta ve bundan ayrı bir tat 
duymakta ne kadar haklılar. An· 
cak dostlarımızın sevincini yalnız 
bu bakımdan ölçmek çok yanlıt 
olur. Sovyetlerin büyük eserlerini, 
dostlarının işleticiliğine bırakır -
ken gösterdikleri sevinç, kurucu -
luğun kendilerine verdiği övünç 
duygusundan daha yüce olmuştur. 

İki me .ıleket büyüklerinin, 
kombinanın açılışı üzerindeki 
duyuş ve gJrü.şlerini, karşılıklı 
telyazılarında okuduk. Molotof 
yoldaş, Başbakanımızı kutlarken 
türk endüstrisinin daha baymôır
laşması ve iki memleket arasında
ki sıyasal ve ekonomik çalışma 
birliğinin sürekli gelişmesi dile
ğinde bulundu. 
İnönü; cevabında, iki hüküm e

tin bütün alanlarda gerçekleştir
meği bildikleri verimli ve sıkı ça· 
hşma birliğiyle Kayseri' de tükel 
bir anıt yükselmiş olduğunu söy
ledi. 

Başbakanımız, Sovyet ağır en
düstrisi askomiseri 8. Piyatakof
un başkanlığındaki salgıtın açıl
ma törenine gelmesini de derin 
saygı beslenen çalışma birliğinin 
bir belgesi saymıştır. 

Geniş ve sarsılmaz dostluğun 
~n yeni anlamını B. Piyatakof'un 
İstanbul' dan ayrılırken türk bası
nına verdiği diyevde buluyoruz: 

'' Yeni Türkiye'nin Sovyet 
birliğine karşı beslediği derin 
dostluk duygularını yurdun heı· 
yanında yakından gördüğünün 
söyleyen askomiser; İstiklal sa
vasmın çetin yıllarında başlay-11 
ve :ı: barış uğrundaki savaşlar için
de genişleyen dostluğun Kayseri 
kombinasmdaki ekonomik ve tek
nik çalışma birliğiyle daha derin
leştiğini kaydetmiştir. Bay Piya -
takof, memleketinin duygularım 
anlatmak isterken şunları söyle • 
miştir: 

" Bizim de büyük komşumuza 
karşı beslediğimiz o nisbette de -
rin sempati ve dostluğu, - herkes· 

(Sonu S. inci sayrfada) 

Adımız, andımızdır. 
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lJil btr.} ranu ıliin yurdurı her taraftn 
biiyiil.· co~lmnlrthla parlak bir şekilcle ku 
fondı. - Romen uçakları lıaııa iyi olurs 
bugiin lstmıbıtl<fon uyrılacaklar. - lflrıs 
so.~yete.~i konseyi toplandı. 

Her yerde 5 kuruş 

italya-habes aıılaşına zlığıııııı soıı (lnrun1u . ' ' . . . . 

Konsey dün top andı 
Beşler gene çalışacaktır - Konsey sosyetenin sıyasa· 

sınr belitti - İtalyan basını hakkrmızr alacağız diyoı 

·Dil Bayaramı Uluslar ,,osyetesi konseyi toplantı halinde 

Ankara Hall~evinde dün çok 
güzel bir törenle lcutlandı 

CeneVl'e, 26 (A.A.) - Uluslar 
sosyetesi konseyi, İtalyan delegesi 
hariç olmak üzere diğer bütün 
devlet üyeleri bulunduğu halde 
özel bir toplantı yapmış ve bu top. 
lantıda italyan . habeş anlaşmaz
lığının kotarılması için güdüle
cek usulü birlikle kabul etmiştir. 

Dün Ankara Halkevi çok par
lak ve çok heyecanlı bir akşam ya
şadı. Saat 18 de yapılacak olan 
dil bayramı töreni için gelen çağ
rılılar salonu daha bir saat önce· 
do..n doldurmağa başlamışlardı 

Halkevi başkanı B. Ferid Celal Gırve-ıı 

Tören vakti geldiği zaman ne lo
calarda ne salonda boş tek bir yer 
görünmüyordu. Cumur Başkanlı
ğı locasında Bayan Af et' le Kültür 
Bakam Bay Saffet Arıkan oturu
yordu. İstanbul radyosunun söyle
vi biteı· bitmez sahne açıldı . Tö
ren sahneye dizilen müzik öğret
men okulunun kız ve erkek tale 
helerinin koro halinde söyledi ği 
Erkinlik ve Kurultay marslarivle 
başladı. Cok temiz ve cok i"·ten 
gelen bu bölümsüz ses dalgas; ge
n i ş salonu büyük bir heyecan ha 
linde dolduruyordu. 

Kısa bir süreden sonra Halke
vi Başkanı 8. Ferid Celal sah
neye gelerek açış söylevini verdi. 
Halkın içinden kopan duyguları.
m cok temiz ve cok duru bir türk
çe ite anlatan b~ söylevi dakika -
larca alkışlandı. Devrim Türki -
yesinin yüreklerden taşırdığı se-
vinç hislerinin her dakika biraz 
daha arttığı dinleyicilerin tunçla
şan yüzlerinde okunuyordu. B. F e
rid Celalden sonra B. Besim Ata
lay türk dilinin genişliğini ve bir 
çok ileri dillere temel olduğunu 
anlattı. Onun arkasından Şair B. 
Münir Müeyyed dil bavramı için 
yazdığı bir şiiri okudu. Bayan Me
lah:\t Sümer tlirk analarının dil iş
lerinde gösterdiği koruyuculuğa 
dokunarak bundan sonra türk ana
larına düşecek ödevin büyüklüğü
nü anlattı. 

Kısa bir dinlenmeden sonra 
Bay Genç Osman sazla ulusal tür-

küler söyledi. Cumur Başkanlığı 
orkestrası türlü parçalar çaldı ve 
bunlardan sonra, her yeri ayrı ay· 
rı birer heyecan kaynağı olan Bay 
Hüseyin Namık'm "Türk tarihi ve 
onunla yayılan türk dili,, adlı 
söylevi, Şair Bay Aziz'in Dil bay
ramı hakkındaki şiiri ve Bayan 
Hikmet Rıza'nın Anadolu türkü
leri dinlendi. Ve tören saat tam 9 
da büyük dil savaşımtı.a yaraşan 
bir haşariyle halkın dakikalarca 
uzayan alkışları arasında sona erdi. 

T. D. A. 1(. adına 
veriJcıı söylev 

1'iirk l>ili Kurum 11 Ge1lel 
Sekn~teri n. lbrtılıim 'l\'(•cmi 
Dilmen. Dil Knmmu adma 1 .... 
wnbrıl rmlyosrmda .~u lfi;~- ((•t·i 
ueı·nıi~tir: 

- Savın yurddaşlar, 

Üç yıl önceydi: Atatürk'liıı 
(Sonu 2. ci saydad a) 

Konsey beşler komitesinin ra
porunu her iki tarafça kabul edil
mediği için incelememeğe karar 
vermiştir. 

Konsey, sosyete paktının 15 İn· 
ci maddesinde yazılı tavsiyeler 
hakkında rapor vermek üzere. 
italy.an delege5i olmadan, bütün 

Romen ucalicılaı·ı 
-> ,..;, 

Dün şehrimize gelmeleri bek
lenen romen ucakcıl.-aı dün sabah 
saat dokuz kırkta fstanbul'da Ye
şitköy uçak alanına inmişlerdir. 
Romen uçakçılarr İstanbul - An
kara arasındaki yağmurun kesit
mesi ve havanın açılmasına inti-
zaren fstanbul' da beklemek zo -
runda kalmıs\ardır. Ucaklar hu 
sabah hava· iyi olduğ.u takdir
de Ankara'ya ~elmek üzere saat 
sekizde lstanbul'dan hareket ede
ceklerdir. 

ÜZÜM ve İNCİRLERİMİZDEN SONRA 

Fındıklarımızı a 
değer end·receğiz 

B. Celal Bayarın başkanl: ğrnda 7 birinci teşrinde 
fındık üretmen ve tecimer lerinin bulunacağı bir 

toplantıda gereker tedbirler alınacaktır. 
Ekonomi Bakam B. Celal Ba

yarın başkanlığı altında, Bakanlık 
binasında 7 ilk teşrinde fındıkla
rımızın üretim alım satım, amba
laj ve sevk tarzlariyle dış pazar-
lara gönderilmesi ve önürdeş 
memleketlerin durumlarım ince· 
(emek üzere Üretmen tecimer de
legelerinin katılmasiy)e bir top
lantı yapılması kararlaştınlmışhr. 
Bu toplantıda önemli Fındık üre
tim yerleri olan Trabzon, Giresun, 
ve Ordu ilbaylıklarmdaki üret
menler ile tecimer delegelerinin 
bulundurulması lüzumu i1~ili il 
baylıklara bildirilmiştir. Toplan
tıya memleketimizden dıs piyasa
lara çokça miktarda f mdık satan 
baslıca satış yapan kurumlar or ın 
taklarının gelmesi uygun görül· 
mÜştür. 

Memleketimize dışardan her 

yr1 7 - 8 milyon lira gibi önemli 
bir servet getiren bu ürünümüz 
son yıllarda spekülasyon konusu 
olmuştur. Ürünün verimli ve be
reketli olduğu yıllarda fiatlar, re
koltenin yüksekliği bahanesile dü
şürülmektedir. En önemli önür 
desimiz olan f spanya'nın bu yıl 
fı~dık rekoltesinin az olmasına 
kar~ın fmdıklarımızm fiatları 
mevsim baslangıcmdan şimdiye 
kadar metodik ve sistematik bir 
tarzda indirilmiştir. Bundan ta~ 
bii ö türk üretmenleri ve türk te-

" cimerleri büvük zarar!ara uj?ra-
maktadır. Ekonomi Bakanlığı bu
na kesin bir son vermek için radi. 
kal t edhirler almağa karar ver
miştil'. Bundan dolayı 7 ilk teşrin
de yapılacak olan toplantıda ve· 
rilecek k::\rarlara büyük önem ve· 
rilmektedir. 

konsey üyelerinden katınç bir 
"tahrir komitesi,, kwulmaıına ka· 
rar vermiştir. Bu komite itlerine 
yarın sabah başlıyacak ve işlerini 
imkan olduğu kadar çabuk bitire
cektir. 

Beşler komitesi gene kalacak
tır. Çünkü konsey tavsiyeler rapo
runu kabul edinceye kadar uzlat
ma usulüne devam olunabilir. 

Konsey bu akşamki ve aıam -
ble cumartesi günkü toplantıL"
nı sonraya bırakacaklardır. Gereli 
konsey gerek asamble her zaman 
toplantıya çağuılabilecektir. 

(Sonu 2. ci sayıfada) 

Çankırı, 26 (A.A.) -Çankıra 
sayla vı B. Sami Çölgeçen, bugün 
Çankırı' da nezfi dimağiden öl .. 
müştür. 

Saylavm ce
nazesi, aylesi la 
rafından Anka -
raya kaldırıla -
caktır. 

(ULUS: Çan
kırı saylavı 3. 
Sami Çölgeçen. 
devrim hareket
lerimizde her za 
man ön sıralar
da feragatle ça
lışmış çok de -
ğerli , çok içtem . _ 
hl . ki b' d B. Samı Çolgeçen a a ı ır yur -

s~ verdi. Seçim dayresinde ve \t 
başında iken birdenbire ölüşü, 
kendisini bütün tanıyanları çok 
kederlendirmiştir. Aylesine ve ar
kadas!arına bassağı dileriz.) - .. ,, :··· ·: \, ' .... . 

Geııç öğretmenleri · 
nıiziıı değerli 

•• • • 
ozverısı 

Yurdda bilimsizliğe kartı açı
lan savaşın bütün devrimlerimiz -
de olduğu gibi tam bir başarı ile 
sonuçlanacağını anlatan bir ha
diseyi, göğsümüz kabararak okur4 
larımıza sunuyoruz. 

Kültür Bakanlığının bütün öğ
retim kollarında yapacağı yeğri .. 
timin temeli olan ve bu alanda 
en büvük ödevi omuzlarında taşı
yan ilk öğretim öğretmenlerinin 
cahilliğe karşı açılan savaşın kut
sal köşeleri olan köylerimizde ça· 
lışmayı bir yurd borcu bilerek ba
kanlığın R"ön.:lerece~i her yerde 
ödev almayı istemeleri, bu büyüli 

(Sonu 5. er sayrfada ) 
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8. Fer·d Celat·n iÇ HABERLER 
açış söv!evi 

Dün Halkevinde, dil bayramını kutlama törenini, Ankara 
Hallnvi Başkanı B. Ferid Celal Güven şu söylevle açtı: 

Sayın Bayanlar, Baylar, 

Üçüncü yıldönümünü kutla
mak için toplandığımız bu dil 
bayramı gününde arkadşlarımıt:m 
ana dil için hazırladıkları söylev
lerden önce birkaç söz söyleme
me izninizi dilerim. 

Arkada::?lar: 
Osmanlı imparatorluğunun as

la bagışlıyamıyacağımız suçlar
d:.rn birisi de türkün ana diline 
karşı gösterdiği dikkatsizliktir. 
İmparatorluk bir türlü bu dikkat
si:diğin ne derece korkunç bir şey 
olduğunu anhyamamıştır. Bu su
retle halkla devlet gün ve zaman 
geçtikçe biribirinden ayrı, biri di
ğerinin derdinden, diğer öbürü
nün yapmak istediği şeylerden 
habersiz kalmışlardır. 

Osn.anlıca dediğimiz ve bir 
türlü halkın diline geçmeyen, u
yamıyan bu uydurma dil bir boş 
bulunmanın eseridir. Netekim os
manlıca, kitab yazı dili olarak dar 
bir tabakaya sıkışmış kalmış ve 
zaman zaman kendi içinde karı
şıklıktan karışıklığa düşerek bir 
türlü belli başlı çeşnisi sürekli bir 
varhk olamadığı g.i!bi halk bu kek
re ve çetrefil dile dilini uydur
maktan sakınmış ve kaçınmıştır. 
Eğer halk böyle bir sakınkanbk 
göstermemiş olsaydı ana dilin bu 
günkü izlerini kolayca bulamaz
dık. 

Bundan üç yıl önee, türkün u
lusal varlığını her yanda olduğu 
gibi kültür ve sosyal alanda da 
sağlamlaştırıp yerli yerine yerleş
tirmek için tedbirler alan, yol gös
teren ulu önder Atatürk, türkün 
duru, yüksek zengin dilini yaban
cı dil salkınlarından bir el önce 
kurtarmak için ulusun okur yazar
larını bu savaşa çağırdı. 

Bu savaş kolay bir savaş de
ğildi. Alışkanlıkları sökmek onun 
yerine yenisini koymak için bü
yük uğraşmalara ihtiyaç vardı. 

Fakat önderimizin şimdiye ka
dar gözüne kestiripte yerine ge-

durmamışlardır, elleri buna yet
memiştir. 

Dil birliği ulusun en kuvvetli 
yamdır. Herhangi b~1 topluluğu 
işe yaramaz ve kolayca içine gi
rilebilir bir şekle sokmak için en 
eyi usul o topluluğun içine dil a
yırtım sokmaktır. Ne kadar acı ki 
imparatorluk bu işi de yapmış 
türk ulusunun varlığına bir yan
dan da onu dil ayrılığına düşür
mek suretile kıymıştır. Birkaç 
yıllık uğraşma dilimizin sonsuz 
güzellik ve zenginliğini ortaya çı
karmıştır. Büyük bir ulus olan 
türkün tarihi ve soysalhğı gibi 
dilinin de büyük, geniş eski olma
sı kadar tabii ne olabilir. 

Rüzgar bir yerden tohumları nasıl 
alıp yüksek dağlardan ovalardan 
aşırarak bir ülkeden diğer ülkeye 
götürüp yayarsa, türk akınları, 
türk akmlarile dünyayı kucakh
yan türk soysallığı, türk dilini de 
en yüksek yerden en engin yerle· 
re kadar akıtmış, dağıtmış, tohu
munu diğer ulusların dillerine at
mıştır. 

Çok geçmiyecek duru, çağıltı
lı, kaynağı elmas gibi göz ve gıö
nül kamaştıran ana dilimiz, türk 
dili, dillerin en alımlısı en cana 
yakım olduğunu ve bu dilin dil
ler anası olduğuna dünya çok geç
meden inanacaktır. Var olduğu 
gibi dilimize dönen ana dilin tüm
den konuşulduğu yazıldığı gün, 
geriye attığımız uydurma, o ne 
olduğu bellisiz dilin çirkinliğine 
bir defa olsun dönüp bakmağa gü
zel duygularımız dayanamıyacak
tır. 

Dil devriminin türk ulusuna ve
receği sayısız faydalara onun de
ğer biçilmez kuvvetine içten ina
narak bağlıyız. Dilimizdeki ya
bancı alışkanlıkların üzerinde u
yuşup kalmak devrim alanında 
şahlanmış bizim gibi bir nesle el
bette yaraşmaz. Biz yapılamaz, 
olamaz denilen. şeyleri yapan bir 
önderin ordusuyuz. En kuvvetli 
yanımızda imkansızlıklara diz çö
kertmektir. 

İşte bugün bu uğurlu dil bay
ramım önderimizin yüksek şere- ı 
fine, yüksek varlığına gönlümü
zü, gönlümüzdeki şükranları bağ
hyarak başlıyoruz. 

Yeni öğretmen -
lerimiz 

Bu yıl öğretmen okulundan çı
kan gençlerden Ankara ilbaylığı 
emrine verilenler şunlardır: 

Edirne krz öğretmenden Şük
riye, Huriye. 

Edime erkek öğretmenden: 
Hidayet, Adem. 

İzmir kız öğretmenden: Mela
hat Zehra, Sıdıka. 

Bursa kız öğretmenden Fatma 
Semiha, Nezihe, Muazzez, Leman 
Sabiha Sultan 

Konya kız öğretmenden: Kad
riye, Mebrure, Münire, 

İstanbul kız öğretmenden: Ze
kiye, Mübahat, Hayriye, Pakize, 

Konya erkek öğretmenden: 
Necmi. Remzi, Şevki, 

Srvas erkek öğretmenden: 
Mehmed: Mehmecl Mahir 

İstanbul er~ek öğretmenden: 
M. Kemal. Satılmıs, HulOsi, M. 
Altay Yusuf 
. Balıkesir erkek öğretmenden: 
İbrahim, Bekir, H. İbrahim. 

Adana erkek öğretmenden: 
Cahit 

Önce yükümsel hizmeti olan
lar sonra kalacak açıklara neha-
riler atanacaktır. · 

Finans yönetgeri geldi 
Finans bakanlığı yönetgeri B. 

Faik Baysal dün sabah şehrimize 
gemiş ve öğleden sonra ise başla
mt$tır. 

Yurdda dil bayramı 
Özel aytarlarımızdan ve Ana

dolu ajansından aldığımız haber
lere göre, yurdun her tarafında 
dil bayramı büyük bir coşkunluk 
ve sevinçle ve geçen yıllara göre 
çok daha parlak bir şekilde kut
lanmrstrr. 

Boluda bir köy yandı 
Bolu, 26 (A.A.) - Geredenin 

Ahmetler köyünde dün gece bir 
yangın çıktı. 15 ev, 30 samanhk, 
15 ahır tamamen yandı ve yalnız 
bir ev kurtarıldı. Köylünün zahi
releri ve eşyaları da yandı. 

YanO'ın bir ahırdan ve köylü
nün ha;vanına gece çıra ile bakar
ken otların tutuşmasından çıkmış
tır. 

tirerned iği hangi iş vardı ve yap
tığı işlerin hangisi kolaydı !l< O bu 
milleti karanlıktan, bunaltılardan 
geriliklerden kurtarmak için çe
tin işleri başarmak icin yaratılmış 
bir büyüktü. 

Dil işlerinde de onun büyük
lüklerine, yol bulup gösteren var
lıklarına dayanarak izimize düş

tük. Günden güne süzülerek duru
laşan, öz kaynak çeşnisini bulan 

İstanbul gazetelerinin bas yazıları ., .. 

kekreli~i kalmıyan bir dille ko
nuşmaya başladık, ana dil kelime
leri yerlerini alıyorlar. Dizi olarak 
kullamlan sözler uzun bir ayrı
lıktan sonra sevgisinin güzelliği
nin bolluğu ile gelip dilimize yer
lesiyorlar. 

Halk kendisine kendi dilile 
kendi konuşuşu şekillerile söyle
mesini bilmiyenlere karşı çetin
dir. Osmanlı imparat'orluğunun 
sarsılıp yıkılmasına sebeb olan 
~eylerden birisi de bu dil aynlı
ğı olduğuna şüphe edilemez. İm
paratorluk kendi sınırları içinde 
yaşıyan diğer ulusların dil ayrı
lığı üzerinde bir parça durmak 
yükümü omuzuna almamakla kal
mamış bir yandan da öz yığınla 
arasında bir dil ayrrlığr yapmış
tır. Halka sesini, fikrini, duygusu
nu duyurmasını bilmiyen halkın 

iç sezişlerini uyandırıp onları bes
li ve hareketli bulundurulması 
gerekliğine inanmıyanlar, halkı 

kendi köşesinde dermansız bıra
kanlar nasıl olur da onlardlh!l bir 
şey umarlar, . onları kendilerine 
yar ve yakın görmek isterler. 

Çok şükür ki halkın uzun asır
lar kol ve emeklerinden geçinme 
yolunu tutanlar dilini kendi dü
şünce, kendi ters anfayış\arma u\· 

• deki başyazı:smda 

Cumhurıyel Bay Yunü.s Nadi 

ita/ya - haoe§ an/a~prıazltğrnın son dıı_ 
run:ıu etrafında şunları yazıyor: 

"İtalyanın uluslar sosyetesi tarafından 
gelen ilk uzlaştırıcı önergelere karşı red 
ile muakebele etımiş ve aynı zamanda 
her ihtimale karşı savaş hazırlıklarını 
çoğaltmış ve sıklaştırmış olduğunu 

gördük. Bu, böyle olmak için İtalya
nın kendisi hakkında en nihayet süel 
tedbirler almmıyacağına emin olması 
ve yahut bu yolda çok kuvvetli umut
lara veya vaidlere malik bulunması la
zımdı. Fram•ızlann uluslar sosyetesi 
genel kurulundaki sözlerine rağm.en ka
ti bir karar almamaları ve gevşeklikle
ri İtalyanın cüretinin başlıca sebebi oL 
masıdır. 

Çok haksız bir işte ulusla.r sosyete
sini layık ve lazım olduğu kadar tut -
mamakla Fransa, hem İ~alya, hem bin _ 
nefis kendisine fenalıklar etmekte ol
duğunun farkmda değil midir acaba? 
Buna ihtimal vermek havsalaya sığmı. 
yor. 

Artık dört gözle dikkat olunacak 
günler geldi çattı. İnsanlığın tarihi ye. 
ni ıen ,., •. ,.,. 1• 1:-manlara yetiştik ... 

T A llll!ıı..J daki başyausında 

~ Bay Şükrü Esmer 

lJ. " rııe ,;ele etrııt ında ~unları yazmak -
tadrr: 

"İngiltere Hood ve Renown g.ibi en 
kuvvetli zırhlılarını Akdenize geçirdi. 
İki üç hafta zarfrnda İngilterenin Ak-

deniz donanması iki misline çıkmıştır. 
Böyle bir vaziyette Musolininin Habe
şi~tanda bir savaşa girişmeğe cesaret e. 
deceği şüphelidir. Fakat şimdi büyük 
devletlerin diplomasisi, projesini koru • 
yarak Musoliniyi içine atıl hğı teşeb· 
büsten kurtarmak noktasmd1 toplanmtş. 

t rr. 
Beşler komitesi guya Habeşistanı~ 

istiklalini koruyan bir şekil buldu. 
Şimdi de Musolinin prestijini koruyan 
bit şekil bulunursa, meseleyi İngilte. 
renin sıyasal amaçlarına uygun şekil. 
de halletmek için bütün engeller orta
d:ın 1<-:ılkmrs ()tur .. 

da B. Asım Us 

KURUN diyor ki: 

··tık dil ve kılavuz çalışmaları baş. 

!arken osmanhCB lugatler ve konuşma 
ile yazı dilimizde yer bulan birçok ke
Jimeler öz türkçe sayılmıyor. Tabii ola. 
rak bunlara da öz türkçe lfıgatinde yer 
verilmek istenilmiyerek karşılıklar a. 
ranıyordu. Halbuki kılavuz üzcrindP 
çalışmalar ilerledikçe yabancı kökler. 
den gelme sanılan bir çok osmanlıca 
kelimelerin öz türkçe olduğu anlaşıldı. 
Bu suretle türk dil devrimi için yeni 
bir faaliyet ufku açıldı. Şu halde Tür~ 
tarihi araştırma kurumu da yeni çalış
malariyJe kendi malımızdan, kendi ta. 

savvurumuzdan el çektiğimiz kelime. 
leri meydana koyacak, bunlar dil bakı. 
mından hayata afarnıza dönmeseler bi
le türle dilinin asilliğini isbat bakımın _ 
dan tarihimize bir hizrnet olacaktır.,. 

ulusal 
bayramı dolayısile 

verişilen telgraflar 
' 

Meksika ulusal bayramı dolayı-

siyle Meksika Birleşik hükümet

leri cumurluğu başkam ile Cumur 

Başkanımız arasında çekilen teL 

graflar: 

Meksika Birleşik hü.kümetleri 

cumuriyeti başkanı 1 
S. E. General Lazaro Cardenas 

Mcksiko 

Meksikanın ulusal bayramı mü. 

nasebetiyle Son Ekselansınıza sa- S 
mimi tebriklerimi sunar ve şahsi 

saadetleri ve Meksikamn bayındır
lığı hususundaki lıararetli dilekle. 

rimin kabulünü rica ederim. 
Kamil Atatürk 

Son Ekselans K.ama.1 Atatürk 
Cumur Başkanı 

Ankara 

Meksikanın ilanı istiklalinin 
yıldönümü münasebetiyle gönder

mek lfitfunda bulundukları tebrik 
telgrafından dolayı teşekkifr'erimi 

sunar ve türk milletinin refah ve 

ikbali ile şahsi saadetleri için bes
lediğim samimi temennilerimi ar_ 
zederim. 

Lazaro Cardenas 

Tarım Bakanının 

etüdleri 
Giresun, 26 (A.A.) - Tarım 

Bakaniyle birlikte şehrimizde bu
lunmakta olan tarım uzmanları üç 
kola ayrılmışlar ve incelemelerde 
bulunmak üzere bugün Piraziz ve 
Kesap ilçe ve kamunlarma gitmit
lerdir. 

Trabzon bölgesinin 
ordumuza armağanı: 

On uçak 
Erzincan, 26- Dün buraya ge

len on uçak adlarım almış olduk
ları Trabzon, Sürmene, Rize, Ho
pa, Gireson, Görele şarlarını dola
şarak Üzerlerinde uçuşlar yapmış 
ve bildiriğler dağıtarak dönüp gel· 
mişlerdir. Uçakların saat 16 bu
çukta alanda binlerce halkın, ko
mutan ve subayların, il başkan ve 
işyarlarmın katdmasiyle çok par~ 
lak olan ad konma töreni yapıl~ 
mış, söylevler verilmiştir. 

Uçaklar yarın Diyarbekire dö
neceklerdir. Törende uçakları ad 
alan yerlerin delegeleri de bulun
muştur. 

:(. * * 
Giresun, 26 ( A.A.) - Bu sa

bah sekiz buçukta üç uçaktan ka
tmç bir hava filomuz şehrimiz ü
zerinde çok alçaktan turlar yap
mış, sokakları dolduran ve pence
relere koşan bütün şehir halkı sı
cak bir ilgi, büyük bir sevinç ve 
heyecan içinde ucakfarımrzı can
dan selamlamrşlartlır. UçaklarırrıTZ 
sehir üzerine basbakamm.ız İ smct 
İnönünün hava tehlikesini bildi
ren kıymetli sözlerinin bazT par
çalariyle türk hava kurumnnı•ıı 
hava tehlikesinin bilinmec:i ı e 
hava kurnmuna her yurddac:m V"'r 
dım etmesi hakkındaki sözl~ri 
yazılı kağıtlar atmıslar ve Trab
zona doğru yollarına devam et
mişlerdir. 

Habeşistan elçisi 
Habeş orta el~isi B. Berhan 

Markos ötey gün İzmir vapuruy
la İstanbuldan Pireye hareket et
miştir. B. Markos bir ay kadar Yu
nanistanda kalacak, orta elçilik 
i&lerini işgüder sıfatile B. Petri
dis yönetecektir. 

Ankaranııı yeni mezarlığı 

xnkara şehri mezarlığı kroıcıleri ya rı:jlmısı dün yaptlmı ıl. Y r"mav 12 
mimar girmiş olup bunlardan 6 sı viyanalr, biri alnuuıdu 

Birinciliği Proi. Martın E/zesser, ikinciliği Dr. lng. ft'ran:. Rayıll \"ark: f 

mimar Jozef Şillıol, üçüncülüğü de mimar Affan Sug~l ~e arkada~ı mınıaı Nu..ı.. 
nıeddin kazanmışlardır. 

Aş«ifrrhki resimler, birinciliği kazan an pro;enin n " ""'Ktİviclir 
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Komşuiarımızda 
neler oluyor? 
BULGARİSTAN'DA: 

§ Bulgar hükümeti, felaket gö
ren çiftçilere hububat ve yemlik 
vermek suretiyle yardnn etmeği 
kararlaştırmıştır. Felakete uğrı
yan bölgelerde kurulacak komis
yonlardan bir kısım yardım göre
cekl~rin listelerini hazırlıyacak
lar, ötekiler de bu listeleri gözden 
geçirerek bunlar üzerinde lüzum
lu görecekleri düezltmeleri yapa

caklardır. Bundan sonra listeler 
her yerin ilbayına gönderilecek, 
onlar da köylülere hububat ve 
yemlik vereceklerdir. Bu iş acele 
olarak yapılacak ve gelecek ayın 
sonuna kadar ihtiyaç içinde olan 
köylüler yardım görmüş olacak
lardır. 

§ 1935 te yapılan bir plan gere
ğince, Sofya bölgesinde sosyal 
yardım yapılması için 4 milyon 
260 bin levalık bir para ayrılmıi
tır. Bu bölgedeki sosyal yardım 
komitesi toplanarak bu paranın 
nasıJ dağıtılacağı hakkında görüş
müştür. Okul kantinleri, ihtiyarla
rın bakıldıkları evler, öksüz yurd
ları ve kreşler de yardım görecek
lerdir. Ayrıca ilçelerde yoksulla
rın gece kalmaları ve hasta sakat 
çocuklar için yurdlar açılacaktır. 

YUGOSLA VY A'DA: 

§ Yugoslav Tarım Bakanlığı. 
mn gönderdiği özel bir komisyon 
Banat bağlarına girerek, don yü
zünden buralarda meydana gelen 
zararları gözden geçirmiştir. Ko
misyon zararın 30 milyon dinarı 
aştığını ve bağların bu yıl en çok 
800 vagon şarab verebileceklerini 
anlamıştır. Bu sebebden dolayı o 
taraftaki bağcıların durumları 
güç olduğu gibi, satış fiatmın art
tırılması da donun verdiği zarar
lan kapamağa yetmemektedir. 

§ Nisan, mayıs ve haziran ay
ları içinde Yugoslavya'da 40 kişi 
iflas etmiştir. Geçen yılın üç ayı
na göre bu sayıda o/o 45.2 nisbetin
de bir azalış vardır. Nisan ayı 
içinde 14. mayısta 9, haziranda 
17 iflas olmuştur. Konkordato ta
lehleri de 54 tanedir. Bunlarda dl\ 
geçen yıla göre yüzde 40 nisbetin· 
de bir azalış, fakat 1935 yılmın 
ilk üç ayına göre yüzde 20 nisbe
tinde bir çoğalış vardır. 

SURIYE'DE: 

§ 1936 yılmın ilkbaharmda 
Şam'da "Şanı panaym,, adı altın
da bir panayır açılacaktır. Endüs-
triyel mahiyette olan bu panayırın 
bir de turizm kısmı olacak ve Su
riye hükümeti buna tarı:n kısmiy
le İştirak edecektir. Panayırm 

masraflarını karşılamak için 
100.000 Suriye liralık bir piyango 
yapılacaktır. Bu piyango biletle
rinden satılanların değerinin yüz
de 45 i ikramiye olarak dağıtıla
caktır. Ayrıca hükümet 20.000 lira
lık bir para da ayırmış olup, pa
nayırın kurulması hakkındaki ka
rarname kabul edilir edilmez bu 
para panayır komitesine verile · 
cektir. Fransız yüksek komiserli
ği de panayır için Suriye hüküme
tine 42.000 lira vermiştir. Bu pa
nayıra çağrılacak devlel ler arasm
da Türkiye de bulunmaktadır. 

§ Suriye' deki fransız yüksek 
komiserliğiyle İran hükümeti ara
sında yapılmakta olan konuşma
lar bitmiş ve iki memleket ara
sında bir tecim anlaşması ımza
lanmıştır. Bu anlaşmaya göre 
fransız mandası altında bulunan 
memleketlerin lran'a gönderecek
leri malJar, mütekabiliyet şartı 
altında, normal tarifeden istifade 
edeceklerdir. İran, manda altın
daki memleketlerden gönderilmiş 
veya transit suretiyle buralardan 
geçirilmiş mallara genel konten
janın yüzde 10 nunu verecektir. 

ULUS 

; 

[ Yabancı gazetelerde okuduklarımız.J 
~ . J 

Harbla barış aı·asındaki Habeşistan 
« ••• Dünya yüzünde Tibet 'Jen bcqka ltiç bir yer yoktur ki, yü kıelı habeı yaylaları gibi ta

bii bir iatihkcim halind~ olıun. Burada itaya ıedleri dalga halinde her yeri kaplamakıadn. Mo
dem olarak rilahlanmı§ ve asrımızın atratejilt esoslariyle hareket eden 50.000 kiplik bir ordu, 
bu ülkeyi a§tlriWU bir ltale geli rmeye yeter ... >> 

<• ••• Harb ba.ıJIJl' baılama~ imparator, hemen aakerlerinin yam na gidecek ve çadırını harb 
alanında kurdurarak orduları üzerinde etkisini yapacakhr ... » 

İmparator Haile Selasie ile dams. 
manları, yağmur mevsimi sona ererken, 
anlaşmazlığın silahla düzelmesinin ö. 
nüne geçecek bir Cenevre kararını.ı 

gelmesini beklemektedirler. Bu işler 
hakkında söz söylemek yetkisi olan 
çevenlerce sağlandığına göre, Habeşıs· 
tan hala, herhangi bir harb çıkmasına 

engel olmak maksadiyle memleketin 
ulusal şeref ve haysiyetine dokunmıyn. 
cak imtiyazlar vermeğe hazır bulun· 
maktadır. Ancak, bu imtiyazları verir. 
ken de, habeş devletinin yüzlerce yıl. 
hk erkinliğine bir son vermek anla· 
mmda olan İtalya mandası kurulmasını 
veya arsıulusal süel ve polis kurwnla. 
rının kontrolu altına girmeği hiç bır 
zaman kabul etn.e k dileğinde değildır. 

Sıyasal ufuklarda yığılmakta olan 
fırtına bulutlarının korkunç bir ekil 
almış olmasına rağmen, İtalyan bom 
bardıman uçaklarının ilk hedefi olac.:ık 
olan Adisababa'daki gündelik hayat 
nomal şeklim değistirmiştir. Hatta de. 
nilebilir ki. Adisababada. Londra, P.ı. 

ris, Roma. İskenderiye, Kahire yahut 
Portsaid'de•ki sinirlilikten ufak bir e· 
ser bile yoktur. Fakat Adisababadaki 
bu durum, rıe ulusal bir kayıdsızhk n 
ne de kaygusuzluktan ileri gelmiyor. 
Bunun asıl sctbebini, yayım işlerinin 

ilerlemiş bir ölçüde olmaması yüziın. 

den, halkın, yurdlarmın üzerinde do
laşnrnkta olan felaket; henüz adamakıl. 

Iı öğrenememiş olmasında aramak ge. 
rektir. 

Durumu ~nceden inceye bil«ı, yal· 

nız imparatorla, kendine yakın olan 
!kimselerdir. Bütün sorav ve ulusun ge. 
Jeceğini ilgilendirecek olan kararların 
yükü, yalnız onların sırtına yüklenmiş· 
tir. 

Burada, yağmur mevsimi 26 veya 
27 eyllılde, tabiiğ bir musluğun kapan. 
ması, gibi birdenbire kesilir. O zamana 
uluslar sosyetesinin fayda vermiyecek 
kararları ile geçecek olan, on gün kal. 
dı. İmparator, tabiatin bir vergisi olan 
bu nefes alma devresinde ülkesinin mü· 
dafaası için lazım olan kararlarını ve. 
recek, tedbirleri alacaktır. 

İtalyanların yapmakta olduklclrl 
harb hazırlıklarını bugüne kadar göz 
önünde tutan Habeşistan işlerini h1~ 

bir suretle ihmal etmiş değildir. İtal

yanların saldırışlarma karŞı ilk muka. 
vemetlerde bulunmak maksadiyle stra. 
tejik bakımdan önemi olan bütün nok· 
talara kuvvetler gönderilmesine var 
hızla devam edilmektedir. Bugün içın 

gerekli b;.itün tedbirlerin alınmış oldu
ğu söylenebilir. 

Dünya yüzünde Tibetten ba ka hı~ 
bir yer yoktur ki, yüksek habeş yayla
ları gibi tabiiğ bir istihkam halinde ol. 
sun. Burada kaya sedleri dalga halin. 
de her yanı kaplamaktadır. Burada 
lunmakta olan süel uzmanların fikirle. 
rine göre, modern olarak silahlanmıj; 

ve asrımızın stratejik eşaslariyle hare
ket eden 50.000 kişilik bir ordu bu üJ. 
keyi alınmaz bir hale getinneğe yeter. 

B. Musolini lejiyon1armın, Habeşis. 
tanda karşılarına dikilmiş olan zorluk· 
lar yanında Anibal'ın alptan geçişi. siı
el tarih bakımından adeta bir çocuk 
oyuncağı gibi kahr. Tepesinde güne
şin kaynadığı Cibuti'den 2400 metre 
yüksekliğindeki hükümet merkezine üç 
gün süren tren yolculuğu bu zorluk. 
ldr hakkında az çok bir fikir vumeğt' 
yetişir. Biz avrupalılar, bu yüksek yay. 
la ülkesinde yürek çarpıntısından ve 
nefes darlığından neler çektiğimizi bi· 
liriz. Trende giderken. ufuklara kadar 
uzanan ve bir damla suyu bile olmıv.ın 
~tepler, insanı umudsuzluk içinde bı. 

rakryor. Her yanı geçilmez diken furı
dalıkları kaplamış; dağlarda, yürüne. 
bilecek, doğru dürüst adım atılac ık 

yol olmadıgı şöyle dursun, her tarcı! 

uçurumlarla doludur. Dere ve tr,...,cıld.u 

dan geçilebile<:ek ne bir yol ve ne de 
köprü vardır. 

Dünyanın dört bucağından kalkıp 

buraya gelmiş olan 70 den fazla harlı 

aytan ve bir o kadar sinema operatö. 
rü işlerini, bu durum karşısında pek 
güç başarabileceklerdir. Savaş boyları· 
nın uzun zaman, Adisababadan 500 ve 

700 kilometre uzakta kalacakları büyük 
bir ihtimal içindedir. Habeşistandaki 

taşıt araçlariyle hükümet merkezinden 
bu savaş boylarına ancak iki veya üç 
haftada varmak imkan içindedir. Sa. 
vaş boyunda bulunan aytarın işi çok 
güçleşmektedir. Harb alanlarında du· 
yup gördüklerini bütün dünyaya yaya. 
bilmek için, bu haberleri Adisababaya 
yetiştirmek hem zor ve hem de çok 
pahalı olacaktır. Buna bir de. habtş 

kabiylelerinin aklara karşı besledikleri 
hrnç dolayısiyle aytarın ölüm tehlikesi 
karşısında kalması ihtimalini de kat
mak gerektir. 

Habesistan tarafından toplanacak o
lan harb hcıberleri, sabahın yedisinden 
akşamın yedisine kadar AdiS.aibaba tel
sizi ile gönderilebiJecektir. Adisahaba
nm durumu bozulunca, ki İtalyan bom. 
bardıman uçaklarının ilk hücumlarını A
disababa'daki telsiz istasyonuna yap· 
malan beklenmektedir, geriye, alman, 
fransız ve İngiliz elçiliklerinde-ki tel. 
siz istasyonları kalacaktır. Ancak, ga· 
zeteler~ haıher göndermek için bu is.. 

İngiliz sıyasal 
karikatürleri 

Ecel köprüsü üzerinde 
• Nir İst 

- Biz barı§t.an bahsederken radyoyu 
susturmak mümkün değil mi? 

_ Deyli Ekspres -
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ltalyan kabinesi Musolininin sıyasasrnı 
onaylamqtır. 

. St. Luiz Post - Dipeç -

tasyon)ardan bugüne kadar hiç bir fay. 
da görülememiştir. 

Elçilikler, hem kendi işyarlarının 

ve hem de tebaalarının uçak hücumları· 
na karşı korunmaları için geniş ölçü. 
de tedbirler almışlardır. 

Bu işde en esaslı tedbirkrı aıman 

elçiliği almı~ " .. almanların sığmma1a-

n için yüz k:ş.iden fazla adam alabile. 
cek yeraltı sığınakları yaptırmışlardır. 

Birleşiık Amerika hükümetlerinin 
elçisi, anlaşılan kendini, beton ve yet. 

altı sığınaklarından çok, KeJlog paktı 

ile korumak istiyor. Amerika elçisinin 

verdiği emre göre, elçilik binasının 

çatısına bir Amuika bayrağının resmi 

yapılaca'k, Amerika hasta evleri ve mıs 

yon istasyonlarına da ayırd edilebile. 
cek işaretler konacaktır. 

Harb başlar başlamaz, imparator, 

hemen hükümet merkezinden hareket 

ederek savaş boyunda çarpışan askerle· 
rinin yanına gidecek ve harb alanında 
çadırmı kurdurarak orduları üzerinde 
etkisini yapacaktır. 

Ogaden çöllerinde 
Habeşler müdafaaya nmnl 

h<1zı rlamyorlar? 

Adisababadan 20 eylül 1935 tarihli 
Deyii Herald gazetesine bildiriliyor: 

Burada hazırhk ile haurhksızhk 

birbirine tuhaf bir ~kilde karışilllştır. 
Bununla buaber, Habeşistanda herşes 
bir ita1yan saldırımı karşısında kan 
dökerek ka.ıışr koymağa andiçmiştir. 

Ku:ıaydaki Ogadene kadar bütün 

vahşi yerlerini de dolaştrğım Habeşis. 

tanda edindiğim kanaat bu olmuştur. 

Harar şarbayı, kendisini son gör -

düğüm gün, elini tabancasının üzerine 

koyarak dedi ki: 

« - Ben, bin italyanr öldürmek ü

zere adımı yazdırdım.> 

Uzun bir yolculuk sırasında kendi

leriyle görüştüğüm herkeste bu tas.km 

yurdseverlik .ruhunu gördüm. Herkes

te. ellerinde modern silahlar olmadığı 

halde büyük bir güven göze çarpmak

tadır. 

Go::rlogubide gördüğüm siperler, 

herhalde eski osmanh generaJlerinden 

Vehip paşanın eseri olsa gerektir. 
Çünkü habeşlere kalsa onlar, düşman.. 
la kılıç kılrca ve mızrak mıznğa dö -
ğü~k tarafına gideceklerdir. 

İtalyan askerleri, habes ileri ıtara

kollarını geçecek olurlarsa bir taraf -
tan 40, öte taraftan 60 mil yürüyüp 

terlemedikçe su bulamıyacaklardır. 

Oraya vardıkları zaman da Amha
ralılarla Somalilileri orada harb etme.. 
ğe hazır bulacaklardır. 

Her tarafta ha~lcri savaşa hazır

lanmı · ve harbı beklemekte buldum. 
Görüstüğüm komutanlar, pek yakında 
kızılca bir kıya.'lletin kopacağım uma
rak hazır bulunduklarını söylediler. 

Çöl ortasında bir takım istihkam -
lar, kaleler, ileri karakollar, sözün kı. 
sası, almmıs bir çok harb tedbirleri 
gördüm. 

Bütün bu hazırlıklar iyi yapılmış -
tır: fakat Habeşistanın işleri son daki.. 
kaya bırakması memleketin selametini 
t ehlikeye koymuştur. 

Çölde kumlar üzerine bırakılım~ 

ve rüzgarla sav.rulup bozulduktan son
ra onarılmamış telefon telleri gördüm 
Bunların onarılmaınasının sebebi şu -
dur: Habeşliler Adisababa ile görü; -
mek için portatif radyo cihazlarına bel 
bağla.~ıs bulun.."Jlaktadırlar .. 

. ' 
2.7 EYLÜL 1936 CUMA 

Biliyormusunuz 
ki ? ... 

§ Avusturya'daki kıralcı gaze
telerden biri, Artidük Otto dö 
Habsburg tarafından bazı A vus
turya şarbaylarma göderilen bir 
mektubu neşretmektedir. Bu mek· 
tubta şöyle bir kısım vardır: ''ba
zı şehirlerin onursal hemşeriliği
ne seçilmekliğim beni çok sevin
dirdi. Bana verilen bu şerefi hoş
nudlukla kabul ediyor ve sizi! 
bundan dolayı minnetlerimi bildi 
riyorurn. Şimdiki şartlar içinde, 
bu seçiş, halkın, 1918 ikinci tesri
ninde başlıyan cinai devrimin bit
mesi için beslediği sıcak arzuyu 
göstermektedir. Yeni Avmıturya
yı kurmak için eski Avusturya'mn 
yıkık alanındaki taşlar aran
mağa başlanıldığından heri. hall.: 
~eleceğine inanmağa başlamıştır. 
Bu a1anda, hiç bir Habsburg'un 
boş bir süs saymadığı ve içlerin
den çoğu için bir diken tacı olan 
taç da bulunabilir. Bu taç benim 
için de bir diken tacı olmuştur. 
Fakat halk itiraz götürmez bir o ,..,. 
ritenin kurulmasını isterse, ben bu 
arzunun yerine getirilmesinden 
kaçlJlamam: çünkü, Avı sturya 
ulusunun vekili olmak, kurban im· 
par;:-tnrun oğlu icin hir ö'°'evd: .. 

§ Fransız bakanlar kurulu, tu
rizmin korunmuı için, Fransa'da 
gezmek veya kalmak isteyen ya
bancı yolcular için, bunların tabi 
oldukları devletlerin aldıkları 
tahdid tedbirlerine mukabele bil
misilde bulunmağa karar vermiş 
ve bunun için de bir buyrultu - ka
nun çıkarmıştır. Bundan böyle, bu 
gibi memleketlere giden fransız
lardan özel hir yol resmi alınacak
tır. Bu resim nisbidir. Ve o su
retle hesablanacaktır ki, hiç bir 
zaman 5000 frangı geçmiyecektir. 
Resrniğ ödevlerle giden veya otut"
dukları yer dışarda olan kimseler 
le, gezmek için gitmediklerini is
bat edenlerden bu resim almmıya
cakbr. Turistin vereceği bu ref>İm, 
turist fransız toprağında ise ilbay. 
lar. dış.arda ise fransız konsolos
lukları tarafından alınacaktır. Bu 
resmi vermemek için pasaportta 
veya isme yazılı fonn;ilde görü] 0 • 

cek yolsuzluklar 15.000 franğa ka
dar varan hir para cezası ile ceza
landmtacaktır. Ayrıca, para ile 
değiştirilebilir bono veya kıymet
lerin farnsız toprağında satışı ve
ya tedavülü, bu gibi işler arsıulu
sal turizm pazarlarının dengesini 
bozacak bir hal alırlarsa, yasak 
edif·~H,.cektir. 

§ Bazı insanların ad1arı çok 
çabuk dünyaya yayılıyor. Bazıla
rı da bütün ömürlerince uğraştık
ları ha1de kendilerini tanıtamıyor
lar; bazı kimselerin de öldükten 
sonra adı sam dHlere destan olu
yor. 

Eriş Mariya Römark, "Garb 
cebhesinde yeni bir şey yok,, a
dındaki eserini bastırdığı gün, 
kendisini komşuları bile tanımı
yorlardı. Sabahleyin kalktığı za
man adı bütün dünyaya yayılmış
tı. 

Şimdi habeş - İtalyan anlaş
mazlığında Musolini'nin, habeş 
İmparatorunun adından sık, bir 
amerik~ it komisvonrunun adı ge
çiyor. 8•1 cfa Riket'dir. 

§ Hindistan, Greta Garbo'daıa 
filimciclik öı?renmek istiovr. Bu
günlerde Kodumal Esard~s adın
da bir banker, Greta Garbo'yu 
Hindistan'a götürmek üzr:re lstok
holm'a gelmiş. Fakat Garbo'nun 
Amerika filim kumpanyaları ile 
kontratoları olduğu için Hindis· 
tan'a e;ideceği süphelidir. 

~ Fölkişer Beobahter gazetesi
ne Sofva•d.,.., bildirildiğine göre, 
Varna ve Burgaz limanlarında 
bulunan İngiliz vapurları hic va
kit k21.vbetmeden hemen c,..~lüt
tarık'a hareket etmeleri için emir 
almıslardır. 



2.7 EYLOL 1931 CUMA 

Dil nedir? 
Dil bayramı loloyı.i.yle B. Be•İm Atalay'ın dön Halheuin-
41• vettlifi .öylni ..,a faya koyayoru: 

(1) 
Bir klfb.t.in karımndatiftl ...,..._ 

lıerini ve .. kinini iyıic:.e anlatllbUmMI 
ıifiıı ttıulla.ndıfı araçlerın en 1yki Te •n 
anlanı'fl»ı dildh'. 

"En iyıhıi ve en anı.ruth•ı,, demit
tİln. Çünkü daha ıbirçok araçlar vardu 
ki onlarla da diifündUlderimizi " t,.. 
tıeıklerimizi kar~ımızdakine anlatablli. 

rh. 
Ellerimiz, gözlerimiz, çehremkin 

çizgiler.i dahi birer anlatma UKJdu. 
Bu iş için yaratılm.at olan ör.p "etil,. 

dir. Saydığım ara~ların hiç birlıl dil 
denlii doğru, dil denlü açı·k olarak bu 

i~i göremez. 
Bu her zaman böyle değildir. Öyle 

ııırcılar olur ki ıbir damla göz yaşı bin 
~iı sözden daha etker olur. Öyle an. 
]ar bulunur ki bir boyun bUkil§ bin bir 

yakarıştan daha koygun gelir. 
Bir bakışın bir ~k gilbi yilrekkr de

lişi yokmudur. 
Her ne ise konuşmak ve anla§018.k 

için en nomal araç dildir. 
Dil üzerinde söylenmiş birçok eöz

Ju vardır; en iyisi yine (dil) dJr, DJl 
gibi güzel bir kelime tatlı bir elSz var 
mıdır? 

Dil kadar da kötü bir nesne olmlıdr
ğı da bilinmelidir; dil yaruınm bıçak 
yarasından daha etker oJduğttnu !bil. 
miyen yolktur 

§ 
Söyliyen kimsenin aklına, görUşilne, 

okuyuşuna, anlayışına göre dil de de
ğişebilir. Bir kişinin durumuna göre 
dilin değiştiği gibi bir ulusun durumu.. 
na göre de dil birçok değiştkllklere 

uğrayabilir. 

Yaşayışı basit, düşünüşü basit olan 
bir ulusun dili de basittir. 

DiJleri !birkaç sözün içinde dönü.p 
dolaşan oymaklar ve uluslar çoktur. 

Dilleri en az elli altmış bin sözle 
dönen uluslar da vardır; bu sonuncu 

ulusların bilgi ve sanat kelimelerini de 
sayıya alacak o1urııak yü.z binlere va. 

rır. . 
Onunçundur ki büyük bir dilcinin 

~ner .. li bir sözünü her zaman göz önün. 

d~ tutmak gerektir. Söz şudur: 
"Hiç bir kimse yoktur ki kendi di

linde kullanılmakta olan bütün keli. 
mcleri bilebilsin ... 

Hangimiz, boyunduruğun zelvesinin 
6ağ yanında bulu.nan çivinin adını bi. 
1iriz. Haydi bunu bilelim. 

Bir~ok zanatlar ve bilgiler vardır 

ki o zanatı işliyenlerin, o bilgileri bi. 
lenlerin iş baı?ında kullandıkları ay
kıtların adlarını. söyle<likleri sözlerin 

anlamlarını kaç kisi bilir? 
Sözün kıs;ısı .. Diller de uluslarla 

birlikte <loğar. biiyür. yükselir, alça. 
hr. ~enişler veya daralır. 

Bir ulusun '-"vsallıkta ne rlenlü ile. 
ri ? · tmiş old ıığun u an 1amak için onun 
diline bakıvP.rmek yeter; bu, şaşmaz 

bir ölçüdür. 
Türk ulusunLtn eski çağlarda ne bü

yük bir soysalhk geçirmiş olduğunu 

eski dil andaşlanndan pek iyi anlaya· 

biliriz. 
Bundan (850) yıl önce yazılmış bu. 

lunan (Divanı Lugat) te türklerin ötü 
kullanmış oldukları yazılıdır. Mendilin 
türkler eliyle dünyaya yayılmış oldu. 
ğunu tarih okuyanlar bilirler. 

Daha ite.risini söylersem şaşmayınız. 
Kıravatın. mantonun türklerce çok eski 
çağlarda kullanılmı~ olduğunu Kaşgar 
illerinde smaylarda gösterilmektedir. 

(2) 
BiR DİL NASIL YÜKSELİR 
Eı:.ki ve doğru bir örnekle dili bir 

ağaca benzetebiliriz. Ağacın büyüme. 
si. serpilmesi nasıl ki k~kleri~den da~
larına ve gövdesine dogru gıderse dıl 
de öyledir. Dil kökünden aldığı kuvve.t. 
le dallanır. budaklanır. genişler, serpı. 
lir. Kavağa kayısı asılar gibi yabanr:ı 
bir kök üzerine baska bir dil asılanmak 
ve kurulmak istenilirse hiç bir nesne 

elde edilemez. 
Rir soydan olmıyan iki ağaç biribi-

rin ac;ılanamaz. Aıplansa emek boş::ı 

~~r. . 
İşte buralarını iyi anlamıyan . e~kı 

saltanat yazıcıları, kör beıuetıcıler 
türk dilini sözde güzelleştirmek, ge
nisletmek, bezemek için bol bol arap. 
ça' ve aoemce kelimeler aldılar. Dili ta. 

Dilimizin bu don.lil bozulma6ına, bu 
deruil wqık bfr ~bja 1ıOJwlmaema 

-.rayın da haylı yard:ımı ofmuftur. Sa. 
nlf her y~rde kendinıi halktan ayrı tu
tuyor, ha&ı kendilerine hianetçi ola. 
rak yaratılım~ bir ıürU aa.nıyordu. Ya. 
pyışı halktan ayrı olen sarayın dili de 
ayrı olacaktır. 

Dil duyıunun bir yaııkuauduı. Dili 
ve duygueu, lbUyük yığının dilinden 
ve duyguıundan bllsbütün ayrılmıo o. 
lan aaray, halkın ae•ini işitmiyec~k. ntr 
dini dhlJemlyecektıl. 

'B. Besim Atalay 

Uyle saraylar vardı iri orada t.. . 

ten ba§lka ıher soydan adamlar bulun ur. 
du. Öyle eultanlar vardı ki ana dili ye. 
rlııe yabancı dil kullanırlardı. 

" Aum Şahı., dediğimiz Şah lsma.il 
tiirok.çe nefesler yazarken Yavuz Sultan 
Selim (Sam) adını takınarak farsça 
şiirler yazıyordu. 

İran tarihini, İran edebiyatını yoktan 
var eden türk saraylarıdır. "Acem Zfo
degerdem bedin parisi., diyen İran şai. 
ri bir türk sultanının sarayında yetiş.. 

mişti. 

Din uluları da dilimizin bozulmas1 
işinde çok yardım etmişlerdir. Onlara 
göre varsa da araıbça, yoksa da arabça 
idi. 

*** 
Gele"lim işimize .. Dil de ya§ıyan her 

hangi bir (ö.rge) gibidir; bir varlıktır. 
Her yaşıyan varlık ölmemek için bes. 
1eyici şeyler almalıdır. İçerisine aldı· 
ğı nesneleri sindiremiyen bir varlık 

yok olur; yaşay<ımaz. Türk dilinin ö. 
lüm haline gelmesine ,,ebeb içermne 
gelişi güzel sokulmuş olan yabancı ke
limelerdir. Bu kelimeleri oldukları g.i. 
bi yazmak ve söylemek, söylenişinde 
hiç 'bir değişiklik yapmamak, yapılır
sa yanlış saymak, ktifür demek dili öl. 
dürmeğe uğraşmak demektir. 

Yine ağaç örneğin.i ele alalım. Bir 
ağacın gövdesini yaralamak, dallarını 

kırmak, kendi büyüyüşüne b1rakmamak, 
beri taraftan da dört yanını kötü sar. 
maşıklarla sarma-k o ağacı kurutmaz 
mı? 

8 s 
Halbuki türk dili türk soyu gibi yer. 

yüzünün en büyük dili olmağa atan
mıştır. 'Bir dil yedi sekiz bin yıJdan. 
beri bilgi ve soysallık dili olmuştur. 
Bir dil ki bugün bile Bosna'dan Peki. 
ne, Sudan'dan buzlu denizleredek 
yayılmıştır. Bir dil ki binbir yağınçla. 

ra, bin bir saldırışlara göğüs germiş; 

ölmemis. Hiç kiişüm etmemelidir ki ') 
dil, ulusu gibi büyüktür, büyüyecek
tir. 

~ 
"Yedi sekiz bin yıldanberi bilgi ve 

soysallık dili olmuştur.,, demiştim, bu 
sözümü tanıklamak için size birkaç ör. 
nek vereceğim. (Farisi) adı verilen bir 
dil vardır. Bunun bugün edebiyatı ta. 
ri hi ve baska her seyi vardır. 

Bu rlilin yarıyarıya türkçeden gel. 
mıs olduğunu söylersem şaşmayınız. 

Daha birçok dillerin temeli olan 
türkçemizin büyüklüğü karşısında ö
ğünç ve kıvanç duymamak elde değil. 
dir. 

Farsçada bugün bile kullanı1an u. 
mut, sürme, tensuh, kurut, çabik, ça. 
lak gibi sözlerin türkçe olduğunu söy· 
lemeğe kalkışmak, "güneş var,. demeğe 
uğraşmak gibi bir şey olur. 

en size daha baska örnekler vere. 

ULUS· 

Gündelik 

BiR DOSTLUk ANITI 
(Ba§ı ı. ci sayı/ad•) 

ce bilindiğinden zaid olmakla be -
r.ber - burada bir defa daha te -
,.id etmek iaterim . ., 

BütüD bu aöylenenlerde, b.
tındakilere yürekten bajb olan ilci 
memleket halkının temiz cluygut.
rım bulabiliriz. 

Atatürk, geçen mayıata Büyük 
Parti Kurultayının açıt IÖy -
leTinde Sovyetler Birliğine a&JI'"' 
mızı önemle anmıtlardırc 

) 

SAYIFA 5 

Dünya medeniyetinde 
Türk dilinin rolü 
Deierli tari/arimü B. H ÖHyİn Namılı Orlıun, Dil bayramı 
Jolayuiyle Jiin Hallini nJe rJerJiği ve llf"iaJla koyduğu
muz aöylevinJe, tirit Ji linin Jiin)'a meJeniyetindehi ro-
1-iinii fÖyle anlatmaktaJ ır: 

Çok yakın biı geçmi~e kadar tarihi. 
mizin en cU.i çağları kayr boyundan 
olan Osman oiulları hanedanı ilr ba.t
latılmakta idi. Vakıa Süleyman Pata, 
Ahmed Veük paşa, Necip Aaım gibi. 
ler tarihimizin daha eski çağlarını ::ı.. 

"Sovyetlerle dostlutumuz her 
zamanki gibi sağlamdır ve içlem· • 
dir. Kara günlerimizden kalan ' •a§tırarak ortaya çdcarmıtk itıtemİŞlCI 

asla di.kkatt almamışlar, akt>ine olarak 
Sami dil ile yazanlar ıbu metinleri ken. 
di dillerine ç.evirmeye çalısmışlardı. 

Ünlü bilgin Oppcrt 1854 de bu dilin 
Turan dillerinden bir dil olduğunu or. 
taya koydu. Oppert'in bu mesele üze. 
rinde daha önemli bir hulusu vardır 
Bu çivi yazıtıını bulanlar Babylonia'd~. 
ki Samiler değil Turan dilini kullanan 
bu ulustur. Oppert'in bu buluşu artık 
sosyallık eskiliği şerefini Sami ulusla
rın dinden gittiğini ilan etmekte idi. 
Bundan ötürü he.men mu sevi bilgin ı ... 
ri ortaya atılmış. bu ~erefi ellerinden 
kaptırmamak için aytı~maya başlamıs. 

bu dostluk bafım türk ulusu unu
tulmaz bir hatıra bilir. iki memle
ket arasında her yönden değetler 
sıklaşmakta ve genişlemektedir.,, 

Sovyet halkı; türkün her tey
de ve her zaman büyük Ondel'İ 
gibi düşünüp duyduğunu bir doat 
olarak çok yakın ve çok iyi bilir. 
Bu sebeple kendileri için söy -
lenen ıaygılı sözler de, - Atatürk
ün her sözünde olduğu gibi - hü· 
tün mem.leketin aeııini duymu.lar
dll'. 

B. Piyatakof, Sovyet ülkeaine. 
Türkiye'nin derin ıaygıaım götü -
rüyor. Sevimli konuğumuzun de. 
ferli hatıratını her anıtta dottlu
iunun bu esel'ini df' unutmıxa-
cağ12. -

Kamal VNAT. 

cegim. Bu örnekJerin farsça oldukları. 
nı açık sayanlar çoktur. Halbuki bir 
parça araştırılacak olursa türkçe olduık. 
lan meydana çıkacaktır. 

(Arzu, asan, aşamiden, baru, birehi, 
bizar, baran, tiz = tez, endam, hayli, 
daru, dürüşt, kahraman, kağıt, yar .. ) 
kelimeleri gibi .. 

Bilginin istediği tanıkların hepsini 
bu yolda getirebiliriz. Bu kadarı da 
tuttuğumuz yolun doğruluğunu göster
meğe yeter. 

§ 
Türk soyunu düştüğü, düşürüldügü 

ölüm uçurumundan çekip çıkaran, onu 
yeryüzünün her yanında eaydıran bü _ 
yük Önder; türk dilini de kurtarmış, 
onu in. anlığın en büyük, en eski ve en 
kullanışlı dili olduğunu herkese gös. 
tenniştir. 'Bin saygı bunu başarana, bin 
sevgi bunu yapana .. 

!.( 
l) 

Yeni dilde yazılmış ufak bir siir 
okuyarak sözümü kesmek istiyoru~. 

Ş11R 

Ne günlerdi dınleyin, o ne kara gün. 
}erdi 

Kan ve ateş denizi kudururdu kükrerdi 
Ne karanlTk günlerdi, san t'serdi her 

yerde 
Ay doğmazdr, yıldızlar yanmazdı 

göklerde. 
Güneş her gün kıpkızıl kan içinde 

doğardı 

Herkes türke düşmandı. Her şey tür
kü boğardı 

Ne günlerdi derr tasa 
Bir çıldırmış kudurgan deniz gibi 

ulusa 
Yüklenmişti, ezerdi. yok etmeğe ko. 

şardı 

Dalga ds/ga yükselen zulüm dağlar 

aşardı 

Ne ~iinlerdi her gönle bin bir acı 

dolmuştıı 

Yeryüzü türk soyuna sanki tamu ol. 

§ 
muştu. 

Gün kararımş her bucak şimşeklerle 

yanardı 

Bin zulumla türklüğün kara bağrı 

kanardı 

Türk ulusu yaralı aslan gibi inlerken 
Beklenirdi ölümü, yoktu umut kim. 

sedPn 
Derken ulus içinden bir demir el 

yükseldi 
Arkaswdan çok yüce bir uyaran ses 

Parçaladı sisler. 
Dedi Türke "ileri!,, 
Ey bahtı yar türk oğlu 
Önünde onur dolu 
Ve san dolu bir yolu 
Sen bu seste bulursun 

~eldi 

Durmadan ilerlemek sana yeni din 

olsun. 

B . HOseyin Nsm1lc Orkun 

ı•e de bu değerli araştırmalar bırka'< 

yabancı eaerden bilgi a.lma.kla kalmı~
tı. Biz tarihimizin kaynaklarını bu ka.. 
dar yakından aramakta iken yabancı 

ellerde çok önceleri mesela Fransanın 
kıralhk çağında yetişmiş olan tarihc:.i 
ile türıkün geçmişini Çinin kuzeyinde 
oturan Hiung.nu yani Hunlara bağla. 
makta idiler. Hunların tarihi iae eli.. 
mi.zde·ki açık belgelere göre İ6adan ön. 
ce yirmi dört yüz yıla kadar çıkmakta

dır. 

Arkadaşlar; her ulus her şeyden t. 
vel kendi ulusal geçmişini araştmr. 

Yabancı bilginlerin bizim tarihimizi 
araştırması bu işi yabancı göziy1e gör. 
mek demektir. Netekim bunun çok a.. 

çık sonuçları da meydana çıktı. Bunu 
bir misal ile açık olarak göstereyim: 

Biliyoruz ki bugünkü Avrupa soy. 
sallığının kökü yunanlılar vasıtasiyle 

Mezopotamyaya kadar dayanmaktadır. 
Buralarda bulunan eserler ise hep Sami 
dili ile yazılmış olduğundan Sami ulus
ların soysallığın ilk esasını kurdukları 
iddia ediliyordu. XIX ci yüzyılın ilk 
yarısında Layard ve Rassam Ninive yı. 
kılan arasında Asur kıralı Assurbana. 
pal'm kitabsarayını açınlamışJar, bura. 
da yüzlerce hatta binlerce çivi yazılı 

yazıt elde etmişlerdi. Bıınların yazııa. 
rı ve dilleri Persepolis yazılarmın ti. 
çüncü yazısiyle birleşmekte olup bu 
dilin de Sami bir dil olduğu biliniyor. 
du. Asur kxralmın kitabsarayında bu. 
lunan bu yazıdlar araştırılırken bütün 

yazxdlarm dili aynı di1 olmadığı, bir de 
Sami olmıyan dil ile yazılmış ya.zıdlar 
bulunduğu bilgi adamlarının dilokatini 
çekmişti. Bu yazıdlarm hemen hepsi 
r!iniğ metinlerdi. Dikkat edildiği vakit 
surasr da anlaşıldı ki bu metinleri ya. 
z:ınlar Sami dil ile yazılmış metinleri 

]ardı. Bu musevi bilginler arasında hf. 

1.e romanyah musavi olan Josef Halevi 
en fazla çabalamıştır. Hale-vi bôylc bir 
dil olmadığını, bu dilin Sami rahiıble· 

rin k.endilerine göre bir yazısı ve dili 
olduğunu ileri sürmeğe başlamıştı. O 

zamanlar bu dilin elde edilen eserleri 
pek az olduğu için ve bu eserlerinde 
hep dinlğ olduğundan Halevi birçok 
bilginleri de kendi tarafına çevirmeğe 
başarıyordu. Oppert ve vanatları i1e 
HalC'Vi arasında çok çetin aytı~malar 

sürerken öbür yönden Sümer dili adı 

verilen ve yaııdlarda Eme.ku adıyla 

anılan bu ulwıun dil araştııımaları da 
iledemek.te idi. Bir yandan da birçok 
bilginler eski eserleri aramak için bu. 
ralarda kazılar yapma:kta ve yeni yeni 
eserler elde etmekte idiler. En sonra 
Tel.loh'da bulunan eserler ~ok açık bir 
surette ortaya koydu ki, soysallığm 

eskiliği Sami uluslaruı değil Turani 
dedikleri bu Sumer ulusundur. Deliç, 
Homel gibi bilginlerin de açık olarak 
ispat ettiklerine göre Turan ulusu de

dikleri bu ulusun dili yalnız vıc yalnız 

türk dili ile ilitiklidir. Fakat soysallık 
eskiliğinin elden gittiği giıbi bütün Av. 
rupa soysalhğının kökü bu türk ulusu. 
na dayanınca avrupah blginler bu isi 
daha fazla ka.rıştırmamak için ellerin. 
den gelen emeği harcamışlardır. Mc-se
leyi buraya getirip kıendilerinden yana 

çıkmadığı için burada bırakan avrupalı 
bilginlere teşekküT eder ve işi daha 
ilerilere götürmek ödevini kıvançla Ü

zerimize almamız kadar tabiiğ bir St'Y 

oh•r mu? ... 
Aııkadaşlar; türklt:rin Orta Asyada 

birçok şehirler kurduğu \;f! çok eski 
çağlardan beri yüksek bir soysallığm 
temellerini attıkları hepimizce bilinir. 
Yine avrupalı bilginlerin araştırmala. 

rına dayanarak Avrupada türklerin ö. 
nemli büyük ı;ehirler kurduğunu göre
biliriz. Budapeşte üniversitesi profe. 
sörlerinden Meli eh J anos yer a<llarını 
araştırarak tarihin yazmadığı birçok 
hakikatları c,rtaya koymuştur Biliyo. 

ruz ki türklerde Ak~hir; Kırşehir; 

Akhisar; Karahisar gi:hi yerlere ad ver. 
mek usuJü vardır. Bu misalleri daha 
çoğaltabiliriz. Anadolu da Akkaya; Ak· 
köy: Aktaş adlı bir çok köyler vardır. 
Rusyada Akerman yer adını biliyoruz. 

(Sayı/ayı çeviriniz) 

ı ~b ı aoJITOrıtlrımızdan lrımyager B. Hadinin ötey gün trenle Isıanbulda ı 

Ankaraya gelirken trende kalp durmasından öldüğünü yazmı~tık. Yukardakı 
resim. Dr. Hadinin diin yapılan l'l'?naze alayından bir görünüştür. 



SAYIFA 6 

Dil varlığı.n 
temelidir 

n:ı Bcı.11rtH1U dola.vısiyle 
ge~-;s aır fi"' Mü-irr Miil!y~ 

)ed Bek an'ın Har ev !n -
ae o: . .J~ağu :i:r ~:rr 

Sönnır!L. iıİr ate.~ yaktık, amaca giden. 

yolda, 

Fışkrrıyor devrimin. kökleri sağda 

solda; 

Ka7.d ığrmız toprakta, öz izi görüyo
ruz, 

Ülkiiyü dokuyoruz. ülküyü örüyoruz!. 

Şair B. MOnür Mileyyed Bekmar• 

Benliğimiz türkW.ktür. gelişmez hiç 
b61üme, 

Vargıya ermek ü;in, can veririz ölü. 
me; 

Göstetilen ereğe, yel gibi ko§uyoruz, 
Türkçe düşünüyoruz, türkçe konU§U· 

yoruz! .. 
*.r.* 

Yüce soy kültürüdür, acuna ışck sa. 
çan, 

Türk dili kaynağıdır, soysaJJcğa yol 
açan, 

Eski atrihimize, gururla bakıyoruz, 
YE.ıi tarihimize, son hızla akıyoruz! .. 

~~~ 

Bizi. bizden ayıran, yok oldu içimiz. 
den, 

Artık kımıldatamaz, hiç bir güç ye. 
rimizden; 

Ulus içinden çıktık, u/uSıa gidiyoruz, 
Ulusa giden yolda, utkuya eriyoruz! .. 

**.ır. 
Ulusal bir var!Iğa, temeldir. dil bir. 

Jiği, 

Aym duyuş hazırlar, buduna her dir. 
Jiği,· 

Bu güvenin içinde, inanla yaşıyo·ruz 
Kalbimizde ATA TÜR(( a!Jkrnr ta.'ir· 

yor uz ... 

Ak belli olduğu gibi Kerman da §ehir, 
demektir. Bir Hazer kalesinin adı Sar. 
kel'dir. Sar türk<icde ve btıgiinkü Çu. 
vaşçada ak. kel de kule; kale el" ·~ktir. 

İşte türklerin bu suretle ad verdikle. 
ri yerler başka, ulusların eline geçince 
oraya türkçeden çevirerek '<endi dille
rinde o manaya gelen bir h1imc koy. 
ır. ı~lcı:-dır. Mesela bizim Sarkel dediği. 
miz yere ruslarda Bela Veza demişler. 
dir; ki tamamiyle Sar kel si-' zi.inün rus
c"ya çevrilmiştir. Evelce Avar türkleri
nin b; r şehri olan b'ugünkü Bulgaris -

tan'da Preslav yöresinde hulunan ve 
bugün yrkı olan bir yer vardır ki buna 
da Slav dilinde Bjalgrad \,mi Akşehir 
demişlerdir. O halde profesör Melich 
J anos'un ispat ettiğine göre bugünkü 
Belgrad sehri de türkler tarafından ku. 

rulrnuş bir şehir olup sonra slav ulus
larının eline gecince bu isim türkçe. 
den çevrilerek konmuştur. Doğrusu <la 
bütün tarihiğ belgeler Belgrad'm bir 
Hun şehri rlduğunu göstermektedir. 
Daha sonra Bükreş adının burayı kn. 
ran Buğraç adlı bir türk beyinin arlrn. 
dan alınarak konduğunu bütün yaban· 
cı bilginler ispat etmektedirler. Basa. 
rabya adı da Basar apa denilen bir 
türk kahramanmın adıdır. Buda ~e·ırirıi 
Atiliinın kardeşi Buda'ıım kurdu~unu 

lbütün yabancı tarihl"er de vazmcı ktarlrr. 
Bu cağlarda ise Paris §ehri daha mey. 
danda yoktu. Onun yerinde Lütes adı 
verilen küçük bir köy vardı. :S.erlin'in 
ise adı sanı yoktu. Berlin adı belgeler
de ilk önce 1244 yılında yazılmağa Baş. 
'·rımı~trı-. Eski çağlarda Vendlartn o. 

• .. ··-· • 1 • 

ULU~., 

A na d i 1 imiz? 
Bayan Melahat Azmi'n in, dil devriminde türk 
düşen ödevi anlatan güzel söylevi şudur : 

analarına 

Türk tarihinin şu birkaç yıl içinde 
geç.irdiği devrim bağınsız duyuşwnu. 

zun bir izidir. Bu devrim bize öz kül. 
türümüzü gösterdi. Bu kültür içindP. 
çarpan yüreklerimiz, beynimize karı. 

şan, ruhumuzu kavrayan, öz sözler is
tedi. Yalnız kabuıkta kalan yabancı kül. 
türün yabancı sözleri artık benliğ.imizi 
sarmadı. D i 1 imiz i n geçirdiği dev. 
rim de bu yönden yine duyuşumuzun 

bir izidir. Biz dilimizi yorulmadan ara
dıık. Onu kaybedişimiz özlüğümüzü 

kay.bettirecekti. En karanlık günlerde 
hayatımıza doğan büyük güne§, A t a. 

, t ü r k ü m ü z , türk varhğını, türk 
... yurdunu, türk adını bütün dünyaya ta. 
nıttıktan sonra, bu büyük türklin ana 
kucağını ve bu kucak ile anlaşan tür. 
kün a n a d i 1 i n i bulmaık için 
yollar açtı, bir utku yarattı. Bu utkuya 
sürek vermek için de en büyük ödevi 
analara verdi, çünkU gelecek nesli on. 
lar yaratacaklardı. 

Çocuk ana kucağından doğar, ana 
kollarına atclır. Ona gülen iki hayal 
analı~ hayalidir. Çocuk bütün varlığı 
ile bu hayale bağlanır, onun yaptığım 
yapmalk. onun söylediğini söylemeık is_ 
ter. Aba gilbi ilk seslerden sonra, işit
tiği sözler, hafızasında yer eder, yan. 
yana üstüste dizilmeğe başlar. işte bu 
ilk devirde çocuk ilk sözlerini anadan 
alrr. Anadan aldığı için dili ana dit.i. 
dir. Bu dil ananın çocuğuna vermek is. 
tediği ruhiğ ve fikriğ oydamlarma bir 
yol, bir temeldir. Üzerinde ananın bü.. 
yük etkisi vardır, çünkü ona en yakın 
olan anasıdır. Beşik ile okul arasında. 
ki anlan gözümüzün önünde bulundu. 
ralnn, her basamakta ananın yavrusuna 
karşı olan durumunu saptayalım; ço. 
cuğun hetikesten çok anasına olan bağ. 
hhğmı, herkesten çok anasına olan inıı. 
nışmı bu çağlarda buluruz. 

Şu halde ananın yavrusuna söyliye. 
ceği ilk sözler de ana söz, öz tlirkçe 
olmalıdır. Bu türkçe yeni yapılan bir 
türkçe değil, çok eskiden kalma değiş
lerle, varlıklarını yetinneden dilden di. 
le, boydan boya geçerek bugüne kadar 
erişen bir türkçedir. Örnek olarak bir 
ananın kaybetmiş çocuğu başında söy. 
lediği ağctı okumak isterim. Her tür. 
lü kayıtsızlıkla bera:ber, bize kendi 
duru dilini nasıl saklı bulundurduğu. 

nu gösterir. 
"Karşı dağ. gök ekin 
Gövermez bizim ekin 
Herkez benzim sorar 
Sormazlar yürekte kin.,, 

Gök, gövermez, beniz ve buna ben. 
zer sözlerle birlikte etkisini güzelli ~i. 
ni hiç bir devirde, hiç bir zaman yitir-

Arkadaşlar: şu kısa anlatı§lar bize 
iki önemli noktayı açıkça göstermiye 
yeter. 

Bunlardan birincisi bütün dünya 
medenıyetinin kökü Mezopotamya'dan 
ve Mezopotamya medeniyetinin kökü 

de türklerden çıkarak dal budak sal. 
mıştır. İkincisi de yalnız Orta Asya

da değil Avrupa'da dahi en eski kül
tür merkezleri olan büyük şehirleri 

türkler kurmuşlardır. Yabancı bilgin. 

lerin vardıkları bu sonuçlara bizim de 

araştırmamızı katar isek ti:irk medeni. 

yetinin yalnız Mezopotamya'dan değil 

buraya da Orta Asya'dan geldiğini açık

ça öğrenebiliriz. 

Arkadaşlar; soysallxğtnm bu kadar 
eskiliğini ve g.mişliğini ve derinliği. 

ni kısaca izah ettiğim türk ulusunun 
dünya yzüne yayılıp yerleşirken bera. 
berinde götürdüğü birçok kültür vası
taları başındjl dilinin olduğuna hiç bi
rimizin şüphesi yoktur. Bir ulus dün. 
yaya yayılırken dilsiz yayılmaz ya ... 
Gittiği yerlerin içine daldığı sosyete. 
nin dil !erini öğrenerek gezmez ya!... 
hiç siiphesiz ki kaynayıp dünyaya ak. 
tığr yerlere türk ulusu dilinin güzel
liğini. yüceliğini de beraber götürmüş. 
tür. Nctekim incelemeler bize bu akr. 
şın ve bu akr~tan doğan birle!;!meleri.n 

izlerini gösteriyor. 
Tarihimize kendi varlığımıza bizi 

atan Ulu Atamız dil alanında da türk 
ulusunu kendi öz kaynağına götürmüş 
bulunuyor. Biz bu kaynağm serinliğin. 
de dünya dili.erinin en örnekli ve. gü

zelini yapacağrz. 

miyen izerler yapan bu türk anasıdır. 
Amacımız, yabancı sözleri çııkarmak, 

yerine ıkökünden türk olan bu gibi eski 
• sözleri koymak, ana sözü yaşatmaktır. 

Türk diline giren ve onu binlerce yıl. 
da!1beri tutsak yapmağa uğraşan yaban. 
cı sözlerle yetişen analar hep birlikte 
lbu sözleri arayıp bulacaktır. 

üç yıllık çalışmalar sırasında os. 
manlı dilinin uydurma dil örneğinden 
kendisini ~n çok korumuş olanları, köy 

Bayan Mel§bat Sümen 

lerimizde, halkımızın arasında, türk 
kadmmda bulduk. Derlemelerin gerek 
konuşma gerek söz bakışından zeng.in. 
liği türk kadınının dilindedir. Asker. 
lik, şehklerle ilgilenmek gibi sebebler 
içinde erkek az çok osmanlıcaya kaç
mıştır. Türk kadını ise her alanda ta. 
rihi kadar eski olan dilini bağrında 

sakladığı çocuğu gibi içinde saklamış. 
tir. Onun için bugünkü ana hiç bir Ö7. 

veriden çekiruniyeoek, köylerde, halk. 
ta arryacak, bulacak öğrenecek, öğrete. 
cek, yüreği her vakit bu erek, bu ülıkü 
için çarpacak, yavrusunun en içten du. 
yurueusu olacaktır. Bu yönde yürüye. 
ceği yol, çocuğunun ruhuna ilık sözle. 
rinin ilk izlerini kazarken, yadırgx söz
ler yerine öz sözler serpmektir. Niçin 
çocuk önce (çabuk) yerine (acele) de. 
sin, (yavaş) yerine (ahesteyi) öğren. 

sin. (Söylemek) yerine (arzetmek), 
(gülümsemek) yerine (tebessüm et. 
mek), (haykırmak) yerine (feryad et. 
ıııek) bize aykırı gelmiyor mu? (Gay. 
ret et çocuğum) demek ne kadar so. 
ğuk kaçıyor! Onun yerine (uğraş, ça. 
bala) sözleri daha çok hareketli, dana 
çok canlı ve daha çok candan değil mi 
Hiç kimsenin sözü cocuk üzerinde ıı. 
nadan gelen sözler karlar etkin olamaz. 
Bunun için ananın seçeceği sözlerin 
çok büyük önemi vardır. Ana, diliyle 
çocuğuna türklüğünü aşılıyacaktrr. Öz 
diliyle onu ulusuna, sosyetesine, kül. 
türüne hazırlıyacaktır Türklüğün asıl 
ve büyük anla~ma bağını türk diliyle 
o kuracaktrı. Ulusal temeli ana atacak. 
tır. Okul ananm attığı bu temel üzeri. 
ne yapı yapacak, onun üzerini işliye. 

cek, şive güzelliğini, uyum içtenliğini 
gösterecek, öz varlığını tanıtacaktrr. 

Türık cumurluğunun bitikleri, program.. 
lan, yürütgenliği, yeğritimliği, her şe
yi bağxnsız hayatımızın amacını ve ile. 
ri kolunu doğuran bu devrime bağla_ 
mr. Dil devrimimizi tamamlıyacak en 
büyük utku en yüksek amactır. 

Sakarya, İnönü, Dumlupınar, İzmir 
utkularını yaratan Atatürk'ün buyruğu 
altmda ulusal ve süe1 şerefimizi kur. 
tarmak için temiz kanlarının son dam. 
lasını dökerek adlarını tarihin hafıza. 
sına bırakan ti.irk yiğitlerin anası, türk 
kadını, devrim ve ödev uğrunda ölmeyi 
bilen, yeni türk nesline kültür eğitimi 
kucağını açmakta bir an şaşalamamış. 
tır ve şaşalamıyacaktrr. 

Sırtındaki mermiye çocuğunun kun. 
dağını sararak savaş alanlarında gün. 
lerce, haftalarca çıplak ayaklan, giyim. 
siz sırtlariyle koşan yurdunu işleten, 

tarlasını yeşerten türk kadını, öz dilin 
kadınıdır. Onun hilr ana vatan gi·hi, 
hilr ana dil olmasının ödevleri karşı. 
srndayız. Ulu Atatürkü.n açtrğr ve ay. 
drnlattığı bu yollardan· yürüyecek olan 
türk kadrnı, türkün anası yeni nesH 
elinden tutarak go'türeceğtni" yürekten 

adıyor 
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Genç öğretmenlerimizin değerli Özverisi 
(Başı 1. ci sayıfada) 

davanın ulusun aydınlarında nasıl bir 
ideal haline geldiğini anlatmaktadır. 

Uzak ve ıbasit bir köyü; en ileri şe
hirlerimizle bir tutarak gidecekleri ye. 
ri Bakanlığın isteğine bırakan ve emir • 
lerine verilecekleri ilbayhkların yalnız 
köylerini isteyen, bu yıl okullarım bi. 

· tirmiş olan genç öğretmenlerimizin ad
larını övünerelk yazıyoruz: 

Herhangi bir yer olursa 
gidecekler 

Bursa kız öğretmen okulundan: Ba. 
yan Münevver, F.ıınel. 

Konya kız öğretmen okulundan: İfa
kat, Sabahat, Naciye, Sadakat, Zekiye, 
Mebruke, Nedime . 

İzmir kız öğretmen okulundan: Ca
hidıe, Zehra. 

Edirne kız öğretıınen okulundan 
Muzaffer, Seher, Muzaffer . 

Sıvas erkek öğretmen okulundan: 
Seyfi, Hamdi, Ramazan, M. Emin Nu.. 
reddin Kaya, Mehmed, Abdurrahman 
Tekin, Mahir Mahmud Bekir H'" ·· • , , usnu, 

Konya erkek öğretmen okulundan : 
Mustafa, Osman Nureddin, Zübeyir. 

İstanbul kız öğretmen nkulundan: 
Nadiye. 

İstanbul erkek öğretmen okulundan: 
Yusuf, Şaban, Behram, Nuri, Şevket, 
Abidin, Adem, İsmail; 

Erzurum erkek öğretmen okulun -
dan: Ramazan, Fuad, İsmail. 

Verilecek illerin köylerini 
istiyenler 

Edime kız öğretmen okulundan: 
Hikmet, Mediha, Müni.me, Şadiye. A
dviye, Hadiye, Sen.iye, Meliha, Hayri. 
ye, İrfan, Behice, Makbule, Lütfiye, 
Ummehan, Bahriye, Memduha, Mü~ 
rem, Müzeyyen, Safiye, Mediha, Bed -

riye, Leyla, Mualla, Şükriye, Sadiye, 
Hatice, Handan. 

Kültür Bakanımız B. Saffet Arıkan 
bu özverili ve yurdsever memleket ço. 
cuklarma; gösterdikleri arı duygular -
dan dolayı şu mektubu göndermiştir: 

« - Öğretımen okulunu bitirirken; 
çalışmak istediğiniz yer için, yurdun 
her köşesini bir görmenizden çok duy
gulandım. 

Türk öğretmeninin ve ertik özveri. 
sinin hakiki ruhunu belirten bu duru -
munuzdan ötürü sizi tebrik eder ve ye_ 
ni ödevinizde başarılar dilerim."» 

Baka11ın bu değerli iltifatından baş 
ka gençlerimize bu özverilerinin birer 
andıcı olarnk Bakanlığın yayınından 

birer takım aı:ımağan edilmiştir. 

Bakanlık verilecekleri ilin köyleri

ni istiyen öğretmenlerimizi yetiştiren 

Edirne kız öğretmen okulunun direk _ 

tör ve öğretmenlerini kutlamış ve te

şekkür etmiştir. 

Kültür Bakanlığı; aynca kültür 

direktörlüklerine bi.r genelge göndere

rek bu yıl öğl'etmen okulunu bitiren 

gençlere ilk zamanda karşılaşacaklarr 

güçlükıleri yenmek için yardnm etme -

!erini, ödevlerinin bulundukları çeven
lere göre gösterilerini W:ah etmeleri 
ve aydınlatmalarını .bildirmiştir. Bu a
landa yapılması ge.rekli olan şeyleri 
izah eden Bakan nihayet; bütün bu iş-

lerde öğretmenlerin birleşik vicdanla_ 

rmm vıe kamoyun duyganlığını belirt • 
mek ve öğretmenlerin hareketlerini bu 
v.icdanın yükseltici ve düzeltici etkile
riyle karşı karşıya bırakmak suretiyle 

kendilerinin, yurda, ulusa, ertiğe V(: 

kendi yarınlarına en çok yarayacak şe. 

kilde çalışmalarını ve muvaffak olmalan
ni dilemiştir. 

20 iLKTESRtN PAZAR 
' 

Genel nü u sayımı 
Sayımın biiıün yurtta bir giinde b~arılması soysal bir

lik ve çalışmanın en güzel bir belgesi olacaktır. 
Bu büyük günde devletin. buyruklal'lna hepimiz u:yma

lıyız .••. 

...... .. _ .. ··-··· 
Başvekalet 

istatistik Umum Müdürlüğü 
-----------......... 111111 dHHUl_, ___ Ul-• ... rlf-t1f-f"_'_111-IU_M_ .... ..,...._ 

Otobüs bilet tarif esi 
Ank.ara Şarbaylığı.ndan: 

1 ~Ik ~~şrin 9~5 de ~işlemeğe başlryacak otobüslerde sayın halk. 
tan btle~. ucretlerı aşagıdaki şekilde alınacaktır. 

Otobus yolları bölgelere ayrılmıştır. 
İlk bölgeler .için: S kuruş, fazla bölgelerin her biri için yüzer 

para almacaktır. 
Misal olarak bu esasa göre Taşhandan başlayan yolculukların 

şu şartlara tabi olacağı ilan olunur. (2773) 
Askeri fabrikalara 
Bakanlrklara 

Taş.handan : 

Cebeciye 
Çankaya ya 
Çankaya ilk okulasına 
Dikmene 
Dış Bakanlığa 
Etliğe 
Havuz başına 
İstasyona 
Kavaklıdereye 
Keçiörene 
Saman pazarına 
Sağhk Bakanlığına 
Tarım enstitülerine 
Yenişehir ve bakanlıkloara 

7,5 
10 
10 
20 
17,5 
20 

5 
15 
10 
5 

15 
15 
5 
7,5 
7,5 

lt 
1-4311 

.. 
" 
" 
•• 
" 
•• 
" 
" 
" ,, .. .. .. .. .. .. 

l(iralıl'

Bakkal dükkanı ve kahve 

Arsasiyle satılık ev 
Yenişehirde İsmet Paşa caddesinde 

Postane kar~rsrnda Lozalil Meydanına bi 

tişik olan be~ odalı evde elektrik, hava

gazı ve su vardır. ifrazı kabil olan ar -
s:ısiyle ve içındeki eşyasiyle satılrkt!r. 

Görmek istiyenlerin içindeki bekçiye pa

zarlık için de Telefon 24 71 Ehe- ıe 

Koçzade apartmanı ve Kulüp Sine -
masr arkasında bakkal di.ikkanı ve k;ıh
ve bir yıl için kiralıktır. l 064 numara 

va telefon edilmelidir. 

KİRALIK EV 
Yenişehirde Kazım Paşa caddı':;İıı. 

de 11 numaralı evin dört oda bir hol ve 
bütün konforu haiz olan birinci bu 

kiralıktır. Her zaman görülebiltr. Gô 
rUşfnek için de Ekonomi Bakanlıg1 Le. 
vazım müdürü Bay Zekiye müracaat 
olunması (2767) 1-4313 

mürara;\t cdilmrsi 1-42!'i8, 

Acele kiralık 
4 odalı mükemmel bir apartıman Ye. 

nişehir paşalar tepesi.nde Fevzi· Ça1k. 
mak sokak No: 7. üst kata müracaat. 

1-4314 
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I\ılanisa valiliğinden· 
l - :Manisa - Akhbaı yolunun 34 H-0 - iZ 860 ıncı kilo.met. 

reler.i arasındaki tamiratı esasiye 25488 lira 97 kuruş bedeli keşif 
iizeımden k~palı. zarf ı~:suliyle eksiltmeye çıkarılmı~tır. 

2 - Bu ışe aıd kcşıf evrakr parasız olarak Manisa Nafıa Mı!. 
dürlüğünden alına'bilir. 

3 - l~ale teşrini~velin on birinci cuma giınii saat on birde 
Manisa VıHiyet Daimı Encümeni önünde yapılac~ktır. 

4 - Eksiltme kapah 7.arf usuliyledir. Mnvakkat teminat mik. 
dan 1911 lira 67 kuruştur. 

5 - l~ksiltmeye gireceklerin bu seneki Ticaı·et odası vesikası· 
nı kapalı zarf icine koymaları şarttır. 

6 - Bu eksil11necle esas 2490 sayılı kanundur. Kanıma ayknı 
teklifler tetkik"i4. ı e<l olunur. (2727) 1-4238 

1af uı Rakaıı lı~ndan: 
Bakanlık binası koridorları için muahmınen bedeli 1817 lira 14 

kuruş olan cem'an 660.78 metre murabbaında vol keçesi açık eksilt

meye konulmuştur. 
Eksiltme 10 birinci teşrin 935 perşembe günü saat 14 de Anka

rada Bakanlık maJzeme müdürJüğünde yapr1acaktır. 
fstekliJerin ticaret odası vesikası ve 136.29 Ifralık muvakkat t'!. 

DlinatJan ile birlil<te aynı gün ve !;aatte komisyonda hazır bnhı!'l. 
malan Ja.ıımdır. 

istekliler bu husustaki şartnameyi parasız olarak Ankarada Ba. 
kanlrk malzeme Müdürlüğünden alabilirler. (2673) 1-4250 

1\nkaı·a Evkaf Müdürlüğünden: 
MahaJlesi Caddesi No. Cinsi Eski kiracısı 
Altı~ Taş An~fartalar 51/16 Kargir hane Peynirci Nabi 

Cıns ve semtı yukarda yazılı Evkafa ait kargir mağaza on gl\n 
müddetle açık artırmaya konmuştur. 

Artırma 30.9.935 pazartesi günü saat on ikidedir. Tutmak isti. 
yenler % 7,5 teminat akcelerile birlikte Ankara Evkaf Müdfülü-
ğüne gelmeleri: (2654) 1-4159 

• 
Harita genel dire1\:töı·lüğünden: 

1 - Şartnameleri ayrı, ayrı yapılmış Harita Genel Direktörlı.i. 
ğü fotoğrafanesi ve deniz şubesi için zirde r:nubammen bedelleri.le 
ihale giln ve saatlan yazılı (8) kalem fotoğnfane mabcmesile (5) 
adet Aletin eksiltmesinde talip çrkmadığrndan işbu malzeme ve 
alat paıarlıkla satın alınacaktır. 

2 - İstekliler şartnameleri görmek için her gün ve pazarlığa 
gireceklerin ıle muvakkat teminat makbuzlariyle 28-9·935 cumar. 
tesi günü saat (10) da Cebecide Harita Genel Direkt8rlliğU satın 
aJma komisyonuna gelmeleri. (2586) 1--4060 

Nafıa Bakanlıjiından: 
Kapalı zarf usuliyle eksiltme 

l - Eksiltmeye konulan iş: (Bolu vilayetinde Gerede • Kızıl. 
cahaınaın yolunda Ulusu üzerinde Betonarme Afatlar köprüsü 

İnşaatın keşif bedeli (22000) Jiradrı. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
a) Eksiltme şartnamesi, 
b) Mukavele projesi, 
c) Nafıa isleri şeraiti umumiyesi, 
d) Tesviyci tilrabiye, şose ve kargir inşaata dair feııni şartname-, 
e) Betonarme büyük köprüler hakkında fe.nni şartname, 
f) Keşif hulasa cedveli, 
g) Proje, 
lstiyenler bu şart.nameleri ve evrakı (110) kuruş bedel mulfa. 

•• dinde Nafıa Vekaleti şoseler Reisliğinden alabilirler, 
3 - Eksiltme 9.10.935 tarihinde çarşamba günü saat 16 da An· 

karada Nafıa Vekaletinde şoseler Reisliği dairesinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (1650) lira muvak

kat teminat vemtesi. bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz ol. 
ması lbımdır: 

1 - Ticaret Odasma kayıtlı bulunduğuna dair vesika, 
2 - İsteklilerin yapmış oldukları işlere ait veslıka1arı ihale. 

den en az üç gün evvel gösterereok Nafıa VekAletinclen 
alacakları ehliyet vesikası. 

6 - Teklif mektupları yukarda iiçitncü maddede ya.zıh saatten 
bir saat evveline kadar Şoseler Reisliği dairesine getirilerek Ek. 
ailtme komisyonu Rei!>Jiğine makbuz mukabilinde verilecektir 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet UçüncU maddede ya
zılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ite iyice 
kapatılmış olması l~zımdrr. 

Postada olacak gecikmeler kab.ul ed~lmez. (2702) I--4253 

l\lanisa valiliğin den: 
l - Turgutlu • Manisa yolunun 1 x074.17x474 uncu kilometre. 

lerınde 26 adet beton anne menfez inşaatı 11580 lira 98 kunışhık 
kesifnamesi üzerinden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş· 
tur. 

2 - Şartname ve sair keşif evrakı µarasıı olarak Manisa Nafıa 
Müdürliiğünden alınır. 

3 - Eksiltme teşriııievelin 4 iincü C'Uma guni1 saat onbirde Ma. 
nisa vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyledir ve 2490 sayıh ·anun 
esa::.tır. 

5 - Muvakkat temınat miktarı 868 lira 58 kuruştur. 
6 - Eksiltmeye gireceklerin kapah zarf içine bu senenin tıca. 

ret odası vesikasını da koymaları ve teklif mektuplarrnın saat ona 
kadar daimi encümen riyasetine tevdii şarttır. (2643) 1-4140 

Edirne Jandarma t>:frıul ol<u1u 

komutanlığından : 
Un şartnameı;indeki evsaf değişmesinden öt ürü (2490) sayılı 

k.anunun (12) inci maddefilnc göre evelce yapılan kapalı zarf ek. 
•ıltmesi hüıkümsüz kalmrstrr. Bu unun tekrar kapalı zarfla eksilt . 
lllesi 14-10.935 pazartesi günü saat (9) da Edirne merkez Müdürlü. 
itinde yapılacaktır. Teminat tutarı ve unun mikdan aşağıda yazrlı. 
dır. İstekliler teminat mektuplarr ile birlikte Komisyona gelme. 
lldirler. Zarflar saat (9) dan ( 10) na kadar kabul olunur. Hususi 
lar_tları öğrenmek istiyenler Okul Komutanlığına miirat'aat ede. 
l>ilırler. ( 5885) 

Cinsi Kilo Tutan % 7,5 teminat Şekli Gün 
Un 200000 23000 1725 Kapalı zarf 14-10.1935 

pazartesi 
l-4308 

U L lı S 

• 

lngil.zce •• w • 

ogretmeın 

. aranıyor 
lstcklilerin Özel B~ım Okul dır ktörlüğU e ba Ttmnalan 

Telefon: 2459: (2?fl) t-4300 

Kültür 
Bakanlığından: 

.ı.. ~z:karada _DiL, TARİH VE COGRAFYA FAK"OLTESİN. 
DE · :kıncıteşnn 193S te derslere b.ışlanacaktn. 

Talebe yazılnıa şartları 
ı. Glintfüz taleb~si için: 

.. a) Li~ı: o1bvunluk veya b<l!kalorya sınacını n:rmiş olmak ~ a 
yukbek hır oknldan çıkmış olmak lazımdır y 

~) ?iind~z talebesi oJmak istfycnler 1. birıno teşrın 1935 ten 
1 ikıncı teşrın 1935 c !radar Bjağı belgelerle Ankara'da Evkaf 
Apart~an1ar~~a Fakiiltc Dehn katjpfiği~ ba~-vmmalıdırJar: 

l. Dıleık Jragıdı 
2. Oklll şehadetname \ICya tasdıknamesi 
3. Sağlık ve siçek aşı ı raporlan 
4. Hüviyet karnesi 
5. Eyi halmi bildirir okul belgesi veya mazbatası 
6. 6 tane fotoğraf 
3. Yatılı talebe için: 
a) Falriilteye krz ve erkek olmak üzere yar t ıle 40 yatılı talebe 

alınaısaktır. 
b) Varş1ya girmc.k l§iD lise olgunluk sınacını geçirnuş veya 6 

ydbk ~jreınıea • kulun• :N~ "lmat: lflemıdu. 
~> lısffkliler yu.J.arda yaMlı t..:ı~ lerle ve dilek oogıtları:nda ya • 

tılı _t alebe sma_e~a gire1ekl riai ~ıksa yaas.rak en geç ıo biHn.ci 
'leşnn 1935 tarıhıne kadar YfiJ{sek Öğretim Genel Direktörlöğfinc 
başvurmalıdırlar. 

4. Smaçlar l 5-~6 biı incite~rin t.935 ~ünlerinde yapılacakıtır. 
5. Sın~ yerlerı. An karada Gazı Terbiye Enstltöı:;ü · lstanbıılda 

Yiikse"lr Öğretmen okuludur. Srnaglaı'Q saat 10 d 3 ca.şla~rr. 
(2768) l--4312 

Ankara C. 11\
1lüddel l lnıuıniliğiııden: 

. 1 - 1552y ~ir? _70 kı~rtış keşif paralı Ankara ceza evi elektrik te. 
sısatının degıştırılmesı tekrar açık eksiltmeye konuJmU#.tur. Ek. 
siltme 3. teşrinievel 1935 perşembe günti saat ı 5 de Ankara Müddei 
U. lik dairesinde yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat mikdarı 116 lira 45 kuruştur. 
3 - İsteklilerin teminat makbuzu, ikinci sınıf montorluk eh.. 

liyetnamwesi göst~rmesi v~ya bu ;hHyctnameyi haiz bir montör ça· 
lıştıracagı teahhııt etmesı ve carı seneye ait Tfraret odası vesıkası 
göstermesi lazımdır. 

4 - Şartnameler Ankar:. miıddei uınumilir ir.den par..~11: olarak 
verilir. (2652} b 1-4148 

Hu~usi Bizim OkuJ 
Direktörlüğünden: 

1 - Okulun bulunduğu ev yol için yıkılmıştır. Okul Sarnanpa.. 
zarı civarında Albayrnk okulu yamodn evelce bulunduğu eve ta
şınmıştır. 

2 - Kayıt için hergün saat ondan 17 ye kadar gelinebiJir. 
3 - İlk kısmın birinci smıfına 929 doğumLılar da almır. Tele· 

fon: No. (2459) (2495) l--3932 

Ankara Belediye Reisliği İlanları 
1 - Yenişchirde olup aşağıda ada parsel ?umaralariylc mik:ar. 

1an ve muhammen bedellerile muvakkat temınat1an yazı1ı arsalc.>.r 
açık artırma !le satılacaktır. 

2 - Ada Nr: Parsel Nr: :Metresi Muha.mınen Muvakkat 
bedeli Lira K. T. LiraK. 

1171 142 482 1928 144 60 
1172 )42 ~60 2240 168 00 
1112 142 4t 2124 163 80 
1172 J 42 160 3040 228 00 

• 3 - Bu arı;aların ~artnıunesini oku~~~ .. ve haritasını görmek is. 
tıyenler her gün hesap işleri di rektörlugune gelmelidirler. 

4 - ihale 4·10.935 cuma günü saat on beşde komisyon huzurun 
da yapılacaktır. 

İstekli olanlar ihale saatından evvd tcmıntlarını belediye vcz. 
nesine teslim ile mukabilinde al:ıcaklarr makbuz ilmiıhnberterini 
komison reisliğine verecek ve artırmay'a iştirak edecektir. (2644) 

1-41?9 

Bostancılar esnafının göz önüne 
.. ~en<ld~ı~esinden akan pis sularla sulanan ve Saime kadın köp. 

rusunden Jtıbaren başlayan bostanlar 1 mart 936 dan itibaren sulan. 
mıyacaktır. Bunun için şimdiye kadar bostanlarında kuyu kazdır. 
mıyanlar bu müddet içinde bchemeh~l , kuyu kazdıracaklardır. 
Kaıdırmıyanlann zerriyatına izin Y'Crılmıyeceği gibi ekilenler dahi 
yoldurulacaklar. (2772) 1--4310 

tLAN 
27 ey!Ul 935 cuma gününden itibaren birinci ekmeğe yirmi pa· 

ı·a zammite on bucuk lmruş fiat konulmuştur. (2771) l-4309 

Ankara iııhi~arlar 
Ba~mü dürliiğiinden: 

1 -:: Açık eksiltmeye konan ış Oro;ınn !(İftliğindeki memur evi 
bahçesı etraf duvarlariy1e evin cephesınde parmaklık yapılmasrdır. 

2 - Keşif bedeli 1048 lira bir kuruştur. 
3 - Eksiltme 15.10.93.5 salı günü saat 15 dedir. 
4 - Muvakkat inanç parası 78 lıra 50 kuruştur. 
İhale saatından iki saat evveline kadar Arık.ara İnhisaılar Ba_v-

miidürlüğü veznesine makbuz mukabilinde yatuılrnış olat'.alrtır. 
S - Bu işe ait evrak şunlardır. 
A - Şartname 
B - Fenni şartname 
D - Nafıa umumi şartmııne!'.ı. 
c - Plan. 
6 - İstekliler 2490 No. kanunun tarifatı dahılinde ~raiti umu

miyeyi haiz olmakla benıi>er fen :ıc1amı olmaları mt§fllttur. 
-~758) )--4~01 

SAYIFA 7 

~lllllllllflffllllllllllllllll-lllliWWWDtillClll!llllllll 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 

t LAN 
1 - Denizli garnızonundaki kttaatın senelik ihtiyacı ol:ı.n 

ı~ı.ooo kilo yulaf kapalı zarfla eksiltmeye konuldu. 
. 2 - İhalesi J.10..935 salı gUnU saat 15 de 15. tüın satın alma ko· 

mıbyonunda yapılacaktrr. 
3 - Muvakkat teminatı 1686 liradır. 
4 - Teminatın ihaleden iki saat önce muhas.cbecilik veznesine 

. aurılmııı; olması ve teklif mektuplarınm kanunda yazıtı formül~ 
uygun bulunmaı;ı zanıridir. 

!i - Şartnamesi her giın komısyonda görülebilir. 
f - Tahmin bedeli 22480 Jiradrı. (2559) 1-4030 

1 LAN 
ı - ı;>enu:lı garmzonundaki kıtaatm senelik ihtiyacı olan 

273,000 kilo kuru otun kapalı zarfla e-ksiltmeye konuldu. 
2 - lhaleSl l.10-935 salı günü saat 14 de 6 tüm satın alma ko. 

misyonunda yapılacaktır. 
3 - Muvakkat temınatı 2239 liradır. 
4 - Teminatın ihaleden iki saat önce muhasebecilik veznesin 

) atmlmış olması ve teklif mektuplarının kanunda yazılı formük 
uygun bulunması zaruridir. 

5 - Şartnamesi hergiin komısyonda görülebilir. (I spartada) 
6 - Tahmin bedeli lü380 lıradır. (2570) 1-4031 

İLAN 
Denizli garnızonundalri kıbatm senelik ihtiyacı olan 331.000 

kilo un kapalı zarfla eksiltmeye konuldu. 
2 - lbale~·i 1-10~935 sah giinU saat 11 de 6 tüm satın alma ko· 

misyonunda yapılacaktır 
3 - Muvakkat temınatı 2979 Jır:ıdır. 
4 - Temınatm ihaleden ikı saat önce muhasebecilik veznesine 

yatırılmış olması ve teklif mektuplarının kanunda yazılı formüle 
uygun bulunması zaruridir · 

5 - Şartname her gun komısyonda görülebilir. (Ispartada 
6 - Tahmin bedeh 39720 liradır. (2571) 1-4032 

İLAN 
Dcnızli garnızonundaki kıta..'ltm senelik ihtiyact o an 257,000 ki. 

Io arpa kapalı zarfla eksiltmeye konuldu. 
2 - İhalesi 1.10-935 salı giintı at 16 da 6 tüm s.ıtın alma ko. 

misyono.nda yapılacaktır. 
3 - Muvakht teminatı 1157 liradır. 
4 - Teminatın ihale•len iki saat önce muhasebecilik ve nesint' 

yatırılmış olması ve teklif mektuplarının kanunda yazılı formule 
uygun bulunması zarurıdir. 

5 - Şartname her gün komı yon da gbriılur ( bpartad 
6 - Tahmin bede:· 15 420 liradır. (2572) 1-403 

t LAN 
1 - Mityattak.i kıtaat hayvanatmın hır senelik ıhtiyacı olan 

240 ton arpanın kapalı zarfla eksiltmesi 3·~0-935 perşembe gunu 
saat 11 de yapılacaktır Muvakkat teminatı 450 liradır. Talipler 
mezkUr günde şartnamc"ıni görmek istiyenler pazar h~riç her giın 
Diyarbekir kor ve tümen K na ve Mityattakı satın alma komisyo. 
nuna müracaatı rı. (2568) J-4034 

İLAN 

1 - Sıvas garniıorw içın 450 
bin kilo arpa kapalı olaıalr ek. 
siltmeye konulmustur. 

2 - Tutatı 31.500 lıradır ilk 
teminatı 2362 lira 50 kuruştur. 

3 - Sartnamesi Sıva Tüın. 
artırma eksiltme ko."llisyonunda. 
dır. 

4 - S ilk t.e--rin 1935 cumar. 
tesi saat on birde srvast::ı yapıla
caktır. 

S - İsteklilerin ihale saatın. 
dan bir saat eveline kadar tek. 
lif mektuplarını Sıvaı Ttım. ar. 
tırma eksiltme komisyonuna 
makbuz karşılığı vermeleri. 

(2641) 4126 

ZAYİ NUMARA 
Ara.bamın 786 numarasını 

lkaybettim. Yenisini alacağımdan 
eski:;ini.n hükmü yoktu~ 

Arabacı Mustafa oğlu Battal 
1--430? 

Sahlı \. 
5000 liralık bir ev arıyorum.. 

Taliplerin Ulusta Z A rumzu-
na müracaatları. 1-4317 

Göz mütehassısı 
Dr. CEVAD ARiF 

ATASAGUN 
Anafartalar caddesi Zenit 

saat leri mağazası üstfinde pa. 
zardan başka her giln sabahtan 
akpma kadar hastalarını tedavi 
eder. Sah günleri voksuzlara 
parasız. 

ZAYİ NUMARA 
Arabamın 313 numarasını 

ikıaybettim. Yenisini alacağ1mda1 
eskisinin hükmü yoktur. 
Arabacı Mm tafa oğlu İbrahim 

1-4306 

Devlet demiryollan ve limanları işlet 
me umum müdürlüğür den: 
İzmit istasyon önü peronunun 1008,37 metre mi:kaoı karolajı ve 

istasyon arkasındaki 2722 metre murabbaı sahaya parke döşenmesi 
v; 100 m~tre tulde bordör taşlarının tanzimi 16364 lira 75 kuruş ke. 
şıf bede!ıle 2.10.35 ça:ş~ba günU saat 10 da Haydarpaşada Dev. 
Jet Demı~yolları 1 incı ışle°!1e müfettişliği komisyonunca kapalı 
z~rf usulıyle ve şartnamelennde bazı tadilat icrasile yeniden ek.. 
sıltmeye konu!mustur. 

~ksiltmeye g~rmek Jstiyenler 1227 lira 35 kuruşluk muvakkat 
temınat vermelerı ve kanunun tayin ettigwi ves"kal ı k 4 ü ·• dd · .b. b ı ar a anunun 

y ncu m~ esı mucı ınce u işe girmeye manii kanuni bulunma. 
dr~ına daı~ ~c:_~anname ve t~kliflerini aynı gün saat ıo a kadar ko. 
mıs;:on re.ıshgıne vermelerı lbımdrr. Bu işe ait Eksiltme şartna
mesı !en.o~ şartname ve mukavele ile müfredatlı kcşii Haydarpaşa. 
da 1 ıncı ış1etme yol ha§ müfettişliğinden Ankarada Yol MUdür-
lüğünden parasız olarak verilecektir. (5391) 1-4017 

AEVUE ~ın lateytnta. 

Cins. mc>4Al ve fiyat fluau eunn• eıt•r rUı.••• 

--. -u...ı. muk•Y••• edin••· 
ttu~n Dl• ~IM l r edlnlnla. 
loı.. o vailll neden ,_...,,, 

REVUE 
ıı-.aunı'--ıtı .nıvını e nı• vac•ksınız. 

DAKTiLO UN ASKI 
' Mari Glory - Rene Lefevre 



SAYIFA 8 

Devlet Demiryolları ve L=manları Umum 
Müdürlüğü ilanları 

1 LAN 
Muhammen bedeli 23.100 lira olan cebire, solet ve şomın.man 

takozu 6 ikinci tesrin 1935 çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zarf 
usulü ile Ankarada idare binasında satm alınacaktır. 

Bu ise girmek istiyenlerin 1732,50 lirlrk muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 üncü madi:iesi mucibin. 
ce işe girmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname ve 
tekliflerini aynz gün saat 14,30 a kadar komısyon reisliğine verme. 
leri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme dairesinde ve 
Haydarpa§ada Ttsellüm ve sevk müdürlüğünden dağıtılmaktadır. 

(2553) 1--41~1 

t LAN 
Muhammen bedeli 44973 lira olan lokomotif, tender ve vagon 

bandajları 5 ikinci teşrin 935 salı günü saat 15,30 da kapalı zarf 
usulile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 3373 lirahk muvakkat teminat ılc 
kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 üncü maddesi mucibin. 
ce işe girmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname ve 
tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komi3yon reisliğine verm~. 
leri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler 220 kuruş mukabilinde Ankara ve Hay. 
darpa§a veznelerinde satılmaktadır. (2552) 1-4202 

t LAN 
İlk eık.siltmesi feshedilen ve muhammen bedeli 8856 lira olup 

mikdarları aşağıda yazılı olan yatak eşyası 7.10.1935 pazartesi gilnli 
saat 15,30 da kapalı .zarf usulü ile Ankarada idare binasında satm 
alınacaktır. Bu iıe girmek istiyenlerin 664,20 liralrk muvakkat te. 
minat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve işe girmeğe 
manii kanuni bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerle aynı 
gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazundır .. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşa'da Tesellüm ve sevk mü
dürlüğünde ve Ankarada Malzeme dairesinde paras1:1•: olarak dağı. 
tılma.ktadn. 

200 tane pamuk şilte; 30 tane seyyar karyola şiltesi, 1600 tane 
yatak ve yorgan çarşafı: 200 tane küçük 1000 tane büyük . Y.as:ık 
yüzü: 50 tane kilçUk 300 tane büyük baş yastığd 200 tane cıbın!ık 

(2472) 1--4204 

t LAN 
Muhammen bedeli 18829,80 lira olan 627, 660 M3 çam dilme ve 

tahta 8 birinci teşrin 1935 salı günü saat 15.30 da kapalı zarf us1.1-
lü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek Jstiyenlerin 1412,23 liralık muvakkat temina.t .ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 üncü maddesi mucıbın
ce işe ginneye kan~ni manileri bulunmadığın~ dair be.ya.~~ame ve 
tekliflerini ayın giın saat 14,30 a kadar komısyon reıshgme ver. 
meleri lazımdır. 

Şartnameler parasız 
Haydarpaşada tesellüm 
dır. (2709) 

olarak Ankarada Malzeme dairesinden ve 
ve sevk müdürlüğünden dağıtdmakla-

l--4247 

t LAN 
Muhammen bedeli 19250 lira olan 425 ton ham döküm piki 23 

birinci teşrin 1935 çarşamba günü saat 15,30 da Ankarada İdare 
binasında kapalı zarf usuliyle satrn alınacaktır. . _ 

Bu işe girmek istiyenlerin 1443,75 lıralık muvakkat temınat ı~e 
kanunun tayin ettiği vesikalarr, kanunun 4 üncü maddesi mtıcı· 
bince ise girmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname 
ve tekliflerini ayni gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine ver. 
meleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden vf'! 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünden dağıtılmakta. 
dır. (2690) 1--4248 

Devlet demiryolları ve limanları işlet-
me umum müdürlüğür den: 

Adapazar istasyon önü peronunun 1102.75 metre murabbaı Ka. 
rolajı ve istasyon arkasındaki 1286,22 metre murabbaı sahaya par
ke döşenmesi ve 100 metre tulde peron bordürü inşasile rampa üze· 
rinde 500 metre mikabı tesviyei türabiye ve rampa üzerinde 1748,25 
metre murabbaı parke döşenmesi 18635 lira 31 kuruş kesif b.edelli 
2.10.935 çarşamba günü saat 10 da Haydarpaşa Devlet Demır~ol· 
tarı ı. inci isletme müfettişliği komisyonunca kapa1ı zarf u:ıulıyle 
ve şartnamekrinde bazı tadilat icrasile yeniden eksiltmeve kon
mustur. 

Eksiltmeye girmek istiyenler 1397 lira 63 kuruşluk muvakkat 
teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalarla ve kanunun 
4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye manii kanuni bu
lunmadığına dair beyanname ve tekliflerini aynı gün saat 10 a ka. 
dar ko~isyon· reisliğine vermeleri Hizımdrr. 

Bu işe ait eksiltme şartnamesi fenni şartname ve mukavele ile 
müfredatlı keşif Haydarpaşada 1 inci isletme yol ba~müfettiliğin. 
den Ankarada yol müdürlüği.inden parasız olarak verilecektir. 

(5392) 1-4016 

Belediye otobüsleri .. 
işlemeğe başlıyor 

Belediye 
Reisliğinden: 

1 teşrinievel 1935 salı gününden itibaren 
şehir sınırları içinde belediye otobüsleri iş-

nakil lemeğe başlıyacaktıT. Her nevi toplu 
vasıtalarıle eşhasa ait otobüs, kaptıkaçtı ve 
otobüs tarif esine bağlı otomobillerin işle · 
r-1eleri yasak edilecektir. 1 -4044 

Ankara bölge sanat 
ol{ulu Direktörlüğünden : 

Gündüz ve Akşam okullarında 30.9.935 pazartesi günil derse 
aşlanacağmdan bütün talebenin bugünde Okullia bulunmaları 
{CrE'klidir. (2746) 1-4274 

(J L US 27 EYLÜL 1935 CUMA 

EVLERİNİZİ, APARTMANLARINIZI, VE DİÖER İNŞAATINIZI 

Ankara Çimentoları T. A. Ş. . 
nın 

KART 
8 İNCİ KİLOMETREDEKİ L Fabrikasının Yeni imal ettiği, mühürlü ve damgal 

• torbalar içindeki Alman Sun'i Portland 

ÇIMEN*I.OSUiıe yaphrınız 
• 

KARTAL ÇiMENTOSUNUN EVSAFI: 

htanbul Mühendi.,; Mektebinin 4.9.93S 
tarih ve 80 numaralı raporuna göre: rerkibi. 

Mukavemeti 
Ateşte zayiat: 0,42 % 

20,70 % 
7,00 % 

Harç 1: 3 

Cekme Sıkma 

·, 

20.t ı u j 

28 
1 

~8 c 3 1 7 1 28 28 c 

!.7,2 42.0 j 278 13301 415, 'ili 

Si OZ 
Al2 03: 
Fe2 03; 2,80 % 
Ca O : 65,52 o/0 

Mg O: l,28 % 
s 03= 2,17 "!o 
Tesbit edilemiyen: 0,11 Wo 

100,00 % 

Bütün büyük işlerde müteahhidlerin kullandıkları bu ciment"'nun m. uka m t t ·ı . 
· ·· d k" f f k l"d l ~ v ve e ' azyt < e 

tasal.~ü~uknb.e ı .. evsal ı evb. aka e v~ e~~ad1t1~ faik olduğu gibi fiatça da ucuzdur. Sipariş -
ter huyu ır surat e ve ır aç saa ıc.ın e ınşaat mahalline kadar testim edilmek sur t'f 
· f " e ı e 
ın az oıunur. 

SATIŞ ACENTELERİMİZ: Bay Vehbi Koç Tecim Evi Tel; 1060 

Satmalma Komi-ıyonu 
l1anları 

BİL İT 
l - Bir tanesine biçilen eder 

300 kuruş olan on bin ita on beş· 
bin tane kilim kapalı zarfla alı. 
nacaktrr. 

2 - İhalesi 30-9-935 pazarte3i 
günü saat 11 de M. M. Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi 225 kuru~a a· 
dı geçen Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler 
3375 liral!k ilk inanç parası mek
tup veya makbuzlariyle artırma 
eksiltme kanununun 2 ve 3 Un. 
cü maddelerinde yazılı belgeler· 
le birlikte teklif mektuplarını 
ihale saatından bir saat evvel M. 
M. V. Sa. Al. Ko. na vermeleri. 

(2542) 1--4021 

BİLİT 
1 -- Çeşit ölçüde 7600 metre 

Amörtisör lastiği kapalt zarfla 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Hepsinin ederi ?448, ve 
ilk inanç parası 559 liradır. İ· 
halesi 28·9-935 cumartesi saat 
10 dadır. 

3 - Sartnarnesini görmek isti. 
yenleri~ her gün, eksiltmeye gi· 
receklerin 2490 sayılı kanunun 
istediği bilgelerile komisyona 
varmaları. (2558) 1-4024 

BİLİT 
1 -- 365 kilo muhtelif cins 

perçin çivi;;i pazarlığa konmuş· 
tur. 

2 - Hepsinin bi~ilen edt:ri 
455 lira ilk inanç parası 35 lira. 
dır. 

3 - İhalesi 10.10.935 per
şembe günü saat 15 dedir. 

4 -- Şartnamesini görmek is. 
tiyenlerin her gün saat 15 den 
16 ya kadar eksiltmeye girecek· 
lerin de 2490 savılı kanunun 2,3 
üncü maddelerinde istenilen bil. 
gelerile ihale günü M. M. Veka. 
leti satın alma komisyonuna var. 
malan. (2674) 1-4221 

BİL İT 

( 4800) kilo makina yağı sa
tın alınmak İ!{in açık eksiltmeye 
konmuştur. Hepsinin tahmin e_ 
dilen bedeli 1200 liradır. Evsaf 
ve şartnamesi parasız verilecek· 
tir. İhalesi 28.9-935 cumartesi 
günil saat 10 dadır. İlk teminat 
{90) liradır. Eksiltmeye girecek
ler 2490 sayılı kanunun 2. 3. eli 
maddelerinde isteenen belgeler 
ile birlikte ihale saatında M. M. 

lmtiyaı sahibi ve Ba~nu 
harriri Falih Rıfk~ 

0

ATAV. 
Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Miı\düd1 Naeuhl 
BAYDAR 

Çrmkırı cıddesi civarındı 

Uluıı Bısımevı'nd• buıfmtş• 
1 

L '"· 

Demir ve malzemei inşaiye Şirketi. 
Şark levazımatı inşaiye ticarethanesi. 

V. satın alma komisyonunda b11-
lunmaları. ( 2577) 1--4049 

BİLİT 
1 - 2500 kilo aleminyum :>aç 

levha kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Hepsinin biçilen ederi 
8250 ve ilk inanç parası (619) 
liradır. 

3 -- İhalesi 5.10.935 cumartesi 
saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2, 3, üncü 
maddelerinde istenilen bilgele· 
rile teminat ve teklif mektupla· 
rını ihale saatmdan bir saat ev. 
vel M. M. V. Satın alma komis. 
yonuna vermeleri. (2595) 1-4119 

BlLİT 
1 - Bir kilosuna biçilen eder 

110 kurus olan 30 bin kıilo kun. 
dura boyası kapalı zarfla eksilt. 
meye konulmu~tur. 

2 - İhalesi 14 birinci teşrin 
193j pazartesi günü saat 11 de. 
dir. 

3 - Şartname 185 kurusa M. 
M. V. Sa. Al. Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler 
2475 liralık ilk inanç parası mak
buz veya mektuplarile kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
belgelerile birlikte hazırlryacak.. 
Jarr teklif mektuplarını ihaleden 
bir saat evel M. M. V. satın al. 
ma komisyonuna vermeleri. 

(2763) 1-4304 

BİLİT 
1 - Bir tanesine bi~ilen eder 

680 kurnş olan 15 ila 20 bin tane 
yün battaniye kapalı· zarfla ek~ 
siltmeye konulmuştur. 

2 - İhales.i 15 birinci tesrin 
1935 salı günü saat 15 tedir. 

3 - Şartname 680 kurusa M. 
M. V. Sa. Al. Ko. dan alını;. 

4 - Eksiltmeye girecekler 
8050 liralık ilk inanç parası mek
tup veya makbuzlarile kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
belgelerle birlikte hazırlad11kları 
teklif mektuplarını ihale saatin. 
den bir saat evel M. M. V. Satm 
alma Ko. na vermeleri. (2762) 

1--4303 

B1L1T 

Elektrik işi: Etlikte serum 
ve aşı evi elektrik: aletleri tah. 
vil ve tamiri açı:ık eksiltmeye 
konmustur. Keşif ve şartnamesi 
parasına karsı inşaat şubesinden 
verilecektir. Keşif bedeli 1634 
lira 30 kuruştur. İhalesi 9.10.935 
çarşamba günü saat ondadır. İlk 
teminatı 122 lira 58 kuruştur. 
Eksiltmeye girecekler 2490 sayı-
lı kanunun 2. 3. cü maddelerinde 
istenen belgeleri ile birlikte tam 
vaktinde M. M. V. satın alma 
komisyonuna gelmeleri. (2716) 

1--4246 

~1111ııııuıı11ııııııı .ııı ıııı. uııH ııııımııımııaooııııııııııınım ı ı ıı ~ 

İ Dr. TURGUT 1 
~ Cebeci Hastanesi Qperatöril g 

~ 1 Hastalarını Adliye Sarayı ~ 
~ karşısında Hayati apartmanın· ~ 
~ da her gün 15 den 19 za kadar ~ 
~ kabule başlamıştır. § 
gunıııııımı llllHI! mnııımıııu; ıı . ıHımııu , ı @ 

Çaı1akliaJe jaııdarmamck:tepleri 

u 1760 
.. 1259 

Dr. CEMS'in 

Nasır ilacı 

En eşki nasırları bile pek 
kısa bir zamanda tamamen ve 
kökünden çıkarır. 

Umumi deposu: İngiliz Kan
zuk eczanesi, her eczanede bu· 
lunur, ciddi ve müessir bir na· 
sır il!crdır. 

Kanzuk öksürU.k şurubu: Oksll
rUğil kati şekilde durdurur. 

KİRALIK 
DAİRELER 

Yenişehirde elektrik sosyete. 
sinde yeni yapılan binada kon· 
forlu iki ve üç odalı daiceler ki
ralıktır. 

Telefon: 1755 

ZAYİ 

Ankara belediyesinde.n aldı 
ğım 642 araıba numarasını kay. 
bettim. Yenisini alacağımdan es.. 
kisinin hükmü yoktur. 

Arabacı İsmail oğlu Zeycan 

sahnalma konıi--yonu reisliğinden: 
Tahmini Muvakkat 

bedeli teminat İhale Nasıl olacağl ve hangi 
Erzakın Kilo· 

Has ekmek 893650 
L. K. L.%7,SK. günlemeci Günü ::.aati birliğe aid olduğu 

89365 6702 38 30.9.935 Pazartesi 15 .Kapalı zarfla Ç. Kale Jr. birliklerin.. 
dedir, 

Has ekmek 215000 21500 1612 50 30.9.935 Pazartesi 15 Gelibolu. Kapalı zarfla 
Odun 1,775000 13312,50 998 44 30.9.935 Pazartesi 15 Ç. Kale kapalı zarfla 

1 -- Çanakkale 1, 3, 9, 10 sayılı jandarma okullariyle J. Hastanesi ve Gelibolu 11 sayılı jandarma oku. 
luna 1.9.935 ten 31.8.936 günlemecine kadar senelik ihtiyaçları olan yukarda yazılı ekmek ve odunun hi. 
zalarmda gösterilen gi.inlemeç gün ve saatlerde Çanakkale Belediye Dairesinde salahiyettar komisyon· 
ca eksiltmesi yapılacaktır. 

2 -Teminatlar ihale günü saat 12 ye ka<.iar Malsa ndığına yatmlmıs teklif mektuplariyle makbuzlar 
saat 14 de komisyona teslim edilmiş olacaktır. 

3 - Şartnameıer Ankara, İstanbul ve .Çanakkale Jandarma satın- alma kom1~yolllarmda parasız gös.. 
terilehilir. (5fi27) 1-414i 

SİNEMALAR 1 
BU GECE 

_ ... a sözlü büyük dramatik filmi 
FIRTINADAN SONRA 

H. B. Warner 
Ayrıca 935 - 936 mevsiminin dün

ya haberleri başlangıcı ve 
Canlt resimler 

BUGUN BUGEE 
Tim Mc Coy taraf ınd 

edilen 
GECE YARISINDA BlR SES 
Ayrıca 935 - 936 mevsiminin dün

ya haberleri başlangıcı ve 
Canh resimler 


