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Gürıdelik 

SA VGA REJltUt 

Bütün uluslar bu rejim içinde 
yqıyorlar. Şimdiki arsıulusal ilgi
lerde bu rejimin şartlanna göre 
gelitmektedir. Onun için çağımız
da ulusal hayatın ilk kmav konusu 
iavga rejimine çabuk uymak ve 
böylelikle dıftan gelebilecek her 
türlü tehlikelerin önünü almaktır. 
Korunma kapasitesi zayıf olanlar 
hD'sları ve hınçları harekete getir
mek dolayısiyle hiç bir zaman ar
k~lanmağa layık görülmezler. fla
yat tekilleri istediği kadar değiş -
sin .. Sa vga ihtiyacı, ve kuvvetliyle 
zayıf davası insanlığın her dev -
rinde birdir. 

Yalnız hayat değişmekle sav -
ga rejiminin şeklinde de bazı ye -
nilikler görülebilir. 

Bugünkü savga rejimi hiç fÜP · 
hesiz dünküne benzemez. Çünkü 
bir taraftan kuvv~t anlamı za • 
nıanla geliştiği gibi öbür taraftan 
sava§ for~ülleri 4e yeni tekniğe 
göre çok değişmiş bulunmaktadır. 
Ulus varlı_ğı artık hiç bir tarafı 
savsanamıyan bir bütünlüktür. O
nun sıyasal ekonomik, sosyal, ve 
kültürel bütün yüzleri hiribirin -
den ayrılamıyan ve biribirine kar
şıliklı etki yapan yaşayış kadrola
rıdır. Biribirine girişik olan bu 
kadrolardan biri içindeki sarsıntı 
çok gecmeden ötekilerinde de du
yulur. Bugünkü savga rejimi ulu· 
sal hayatın bu durumunu gözö • 
nünde tutmak ve tedbirlerini hep 
ona göre almak ihtiyacındadır. 
Onun için modern savga rejimi 
her yurddaşın ayn, ayrı dikkat ve 
yardımını ister. "Neme gerek!" 
durumu bu bakımdan yalnız bir 
ilgisizlik değil aynı zamanda 
ferdce bir akılsızlık ve ulusa nis -
betle de büyük bir suç halini alır. 

Türk ulusu tarihinin her dev -
rinde gerekli olan savga rejimine 
en büyük değer ve önem vermiş ve 
bunu en yüksek şeklinde gerçek -
lertirmiş bir ulustur. Hayat anlam 
ve şeklindeki yanlış düşünceler 
onu bir aralık yanıltmışsa da bü • 
yük devrimimiz doğru yolu açmış 
ve bugün bize arsıulusal hayat 
tartlarını olduğu gibi gözümüz ö -
nüne yaymıştır. Her yönde kuv . 
vetli olacağız, ve kuvvetli olmak 
için de modern çalışma metodla -
rından ayrılmıyacağız, yalnız ça 
lışma değil duyma alanında bile 
böyle hareket etmek ihtiyacında -
yız. Yurd sevgisi de bugün yalnız 
bir kımıldanma, bir hız işi değil -
dir. 

Yurd sevgisinin bütün günde~ 
lik hayatımızda bizi _durmadan 
kovalıyan, bizi her vakit düşündü
ren, özel ve genel işlerimizde bize 
kılavuzluk eden devamlı bir duy
gu haline girmesi gerektir. Büyük 
işler devamlı ve sabırlı çalışmalar 
dan doğar. Hızı ve atılganlığiyle 

düııyayı şaşırtan bir ulusun bu 
türlü çalışmayı da başaracağına 
tiiphe yoktur. Yarattığımız büyük 
enerji kaynaklarını damla damla 
besliyerek türk sM·ga rejimini her 
yönden berkitmek yolunda dur 
madan ilerliyeceğiz. 

Zeki Memd ALSAN 

Değiş menlere 
yüzde yirmi 
dağıblıyor 

Türk değişmenlerine verilmi.: 
olan "ikinci tertib tasfiye bonola
rına kartı % 20 nisbetinde para 
verilmesini Finans Bakanlığı dün 
Ziraat Bankası Genel Direktör -
lüğüne bildirmiştir. 

Adımız, andımızdır 

Çin Japon anlaşmazlığı 
Çinde yeni bir japon ileri hareketi başlı .. 
yor - Çinliler Peltlni boşaltıyorlar -Japon 
k.uvvetleri büyük duvarı dört mil geçtiler 

Pekin, 13 (A.A.) -· Göründü
ğüne göre Çin hükümeti japonla
rın yeni dileklerini kabul etmiye
cektir. Gece yarısını geçtiği hal . 
de japonlar ultimatomlarmı yeri
ne getirmek için hiç bir harekette 
bulunmadıkları halde japonların 
İstekleri memlekette panik doğur~ 
muştur. Birçok insan, güneye doğ. 
ru gitmektedir. Trenlerde yer bul
maya imkan yoktur. 

Söylendiğine göre japonlar 
bugün Pekin üzerinde bir hava 
gösterişi yapacaklardır. Polis hal
ka sakin olmalarım tavsiye etmek
tedir. 

:>(. :(. :ıt. 

Pekin, 13 (A.A.) - Bir Çin 
Generali Röyter Ajansına şunları 
söylemiştir: 

" - Japonların Pekin bükü -
metinden Birleşik Amerika veya 
Japonya'ya başvurmamalarını is -
tedikleri hakkındaki haberler 
doğru değildir. Eğer böyle bir şey 
yapılmış ise ancak Nankin hükü -
meti yanında yapılmış olacaktır. 

dolayı üzünlerini bildirmek iste -
diği zaman ataşemiliter kendisi . 
ne; meselenin bu şekilde kotarıl -
ması için gecikmiş olduğunu ve 
ancak Şahor ilbayı ile görüşebile
ceğini söylemiştir. 

Şanghay, 13 (A.A.) - Son 
günlerde kuzey Çinde olan b~di
seler bir çok çeventeri hiç şaşır

mamıştır. Çünkü anlaşmazlığuı 

kotarılmış olduğunu b~~diren ha . 
berlere inanmış olanlar çok azdı . 
Çin hadiselerini dikkatle terki 
mekte olanlar bir savaşı çok no . 
mal olarak karşılıyacaklardır. Ba 
zı kimseler, Çangtung ordusunun 
Çin'i kuzeyde birkukla rejimini 
kabule zorlamakta olduğunu söy -
lüyorlar. Böyle olursa Japonya ti
nel bir utku kazanmış olacak ve 
kendisinin Asya kıtasmda ayram 
durumu dünyaca tanınmış olacak
tır. 

Pekin, 13 (A.A.) - Yabancı 

çevenlerin duyduklarına göre, ja
ponlar, Çin'e, yabancı devletler -
den boşuna yardım beklememesi
ni söylem:i'le. m~ş. 

:(. ~ ôl(. 

Nankin, ~3 (A.A.) - Çang • 
tung ordusunun liderleri Çin' den 
yeni isteklerde bul_unmuşlardır: · 

(Sonu S inci sayrfamrzda) 

14. HAZiRAN 1935 ClJıllA 

Pariı, 13 ( A.A.J - Franaa - Almanya te. 
cim andlaşmasının geçen ay F ranıa taralm· 
dan bozulması üzerine, yeni bir andlaşma 
yapılması için Berlin'de görüşmelere bQfla • 
nacaktır. 

Her ycrdt• 5 kunı' 

iZMiR. AYDIN DEl\'IiRYOLU 
ANLASMA PROJESi 

' 
Sosyete ·genel kurulu ılrojeyi oybirliğine 

yakın bir çoğuııluk.la onayladı 
8 - Haziran - 1935 tarihli Tay

miı gazetesinden: 

lzmir • Aydın demiryolunun bi
rinci ve ikinci sınıf obligasyon sa
hipleri ile nomal ve ayrıth aksi -
yon sahipleri, Türkiye hükümeti -
nin, sosyete btrakığmı satın almak 
önergesi üzerine yapılan konuş -
malar sonucunda elde edilen an -
laşma projesini incelemek ıçm 
dün Winchester House' da toplan
mıştır. 

Birinci sınıf obligasyon sahip
lerinin toplanttsma ba$kanlık •' 
den yönetim kurulu başkam Lord 
St. Davids projenin onaylanmaıu 
önergesinde bulunduktan sonra 
şunları söylemiştir: 

Baylar, 
"- Yönetim kurulu bir ıirkü 

ler çıkararak bugün aizc sunaca 
ğımız önergeler karşısında duy · 
duğu umusayı bjJdirmi~ti. Bu 
umusayı burada benim de berkit. 
meme izninizi dilerim. Sosyetenin 
son zamanlardaki toplanmala.rm 
da size bir teviye güç durumlarla 
karşılaşmakta olduğumuzu bildi: 
miştim. Aranızdan bir çok kimse 
ler, Türkiye'nin ulusal sıyasasmm 
kamuğasıya hizmet eden sosyete· 
feri satın almağı gaye edindiğini 
söylediaim zaman, bunun ne de 

-mek olduğunu !'=!?.:mişti. 12 ay ev-, 
vel Türkive hükümeti Fransızlar 
dan Kasaba hattını satın aldığı 
zaman çetin bir önürdeşme karşı· 
sında kaldık. Ve, durumumuz sı -
kışık bir şekil aldı. Bundan sonra 

hükümet Afyon - Antalya hattını 
yapmağa girişti. Bu, işleri büsbü
tün buhranlı bir hale ıoktu. Bu 
h:-ttın yapılması bitirildiği zaman 

Bu Detkentn Konusu oaln t~ı oapnnr 
Bayrndırlık Bakantmı7. B . Ali Çetiakayı 

hattımızın yukarı kısmı iizerinde
ki tahıl taşmrmız bütün bütün el -
den gidecek ve sosyetemiz hiç bir 
asığ temin etmeden çalışmak yü
kümünde bulunacaktır. 

(Sonu 6 ıncı sayıfada ) 

Her gün beş l{eliıne 
Ulus ba§tBnbaşa kllavuz 

k 
Kuzey Çin~de bulunan japon 

uvvetleri gittikçe artmaktadır. 
Tiyençindeki japon garnizonuna 
700 kişi daha ilave edilmiştir. Cu
ma günü Şingvangtao'dan ve cu
martesi günü de Tangu'dan bir 
süel kıta gelmesi bekleniyordu. 
Böylelikle Şihli' deki japon kUv
vetleri 4000 kişiyi bulacaktır. Pa
zartesi günündenheri japon asker
lerini taşİyan 12 trenle bir zırhlı 
trenin Sanhaykvan' dan geçmit ol
duğu haber verilmektedir. 

T~k -İngiliz lderiiıg anlaşması kelimeleri ile çıkıyor. TürkJ. 
yede çıkan gazete ve dergile
re her gün verilen 5 er keli
melik listeleri de yazıyoruz. 
Bu listeyi basan gazete ar
tık bu kelimelerin osmsnlı
calsrım kullanmıyacaktır. 

Japonlar 1933 ydmda yapmış 
oldukları gösterişlere tekrar ha -
zırlanmaktadırlar. Japonlar Çin 
hükümetine Pekin'i boşalt~n as 
kerin hareketlerini gözden geçir -
mek üzere bugün veya yarın 17 
uçaklık bir hava filosunun Pekin -
dan Jehel' e uçacağını bildirmişler
dir. Çinlilerin Pekin'den göçmele
ri bu sabah da devam etmiştir. 

Yetkili bir kaynaktan öğrenil
diğine göre Şabar' da, Çinli sivil 
komiser buradaki japon ateşemili. 
teri görerek Kalgan hadisesinden 

Türle · f ransız ticaret 
anlaşması 

Paris, 13 (A.A.) - Havas ajan 
sı bildiriyor: 

Yakında süreleri bitecek olan 
tecim uzlaşmalarının yenileştiril
mesi için birçok memleketlerle 
Fransa arasında gürüşüler yapıla
caktır. 

Geçenlerde Türkiye tarafın . 
dan bozulmuş olan türk - fransız 
tecim anlaşması yerine yeni bir an 
laşma yapılmak üzere bir türk 
salkurunun yakında Paris'e g~I . 
mesi beklenmektedir. 

Hahes meselesi , 
ve Mısır 

Roma, 13 (A.A.) - Mısır'da 
çıkan Elbelağ gazetesi, Habeş me
seelsinin içyüzünü gözden geçi -
rerek durumun çok ağır ve kota -
rılması güç olduğunu söylüyor ve 
Mrsır'ın yeniden bir serüvene atıl
mamasını ve dikkatli davranılma
sını hüküm.etten istiyor. 

Yeni anlaşmanın ana çizgileri nelerdir? 

Türkofis'ten bildirilmiştir: 
« Hükümetimizle Büyük Bri -

tanya ve şimali İrlanda birleşik kı
rallığı arasında bu ayın dördünde 
Ankara' da imzalanan ve 20 hazi· 
randa tatbikine başlanacak olan 
türk - İngiliz klering anlaşmasının 
ana hatları şunlardır: 

Türkiye cumuriyeti ile Büyük 
Britanya ve şimali İrlanda birle 
şik kırallığı arasında 4 liaziran 
1935 de Ank~ra'da imzalanan an· 
laşma, Türkiye lehine yüzde 30 
serbest döviz marjlı ve yalmz 
Türkiye ve Büyük Britanya ve şi
mali İrlanda menşeli mallara şa· 
mil bir klering anlaşmasıdır. Bin
netice İngiliz dominionları, müs -

Sovyetler Birliğinde 
şenlil<ler 

Moskova, 13 (A.A.) - Bugün 
Leningrad'ta 100 bin sporcu tara
fından büyük bir geçit alayı yapıl· 
mıştır. Geçid alayında General 
Voroşilof ile Bölge Merkez Komi
tesi ve Komünist Partisi komitesi 
Başkam B. Canof, Kültür Baka -
nı B. Bubnof ve Leningrad' da bu
lunan Çekoslovakya Dış B:ı.kanı 
B. Benes hazır bulunmuşlardır. 

:(. :{. :[. 

Moskova, 13 (A.A.) - Tas 
Ajansı bildiriyor: Kızıl ordu ut . 
kusunun on beşinci yıldönümü Uk
ranya' da bir halk bayramı halini 
almıştır. Toplantdar; mitingler 
ve halk şenlikleri yapılmıştır. 

. (Sonu 5 inci sayıfada) 

temleke ve mandaları anlaşma hü
kümleri dışında kalmaktadır. 
Anlaşmanın esaalan şunlardır: 
1. - lngiltere' den Türkiye'ye 

vaki ithalatın bedelleri, T. C. Mer
kez Bankasına yatırılacaktır. 

(Sonu 6 ıncı sayıfada ) 

OTUZUNCU LiSTE 
1. - ihmal etmek = Savsamak 

ihmal = Savaa 
Ômekler: 1 - Hava İ§İ scw -
(Sonu 2. ci sayı/ada) 

8avııla.tı111ı~ı boş /Jıı·allır.'Ya.k 
lliişınaıı uçağ1111n bize geti.:rt»-

~ ceği öliiıııdiir. 
J:.~t!!.~ B~ııu uııutıııaııalım. 



SAYIFA 2 

Oil ve tarih araıtırmaları 

Arab ellerinde Sumer izleri 
Ba§ı bundan önceki sayılarımızda dır. H.R. TANKUT 

KASLAR 
Artık hir sonuca varmak üzereyiz. 

Tarihin içinde ve Arab yarımadasının 
ortasında ve çevresin1e arqtırdığımız 
Arab adını ve Arab ulu1ı1unu taı.unağa 

başlıyoruz. Fakat Miladdan yedi sekiz 
yüz yıl öncelerınde bile g-ene bir Arab 
dilinden im (işaret) yoktur. Teoloji 
bilgini E. Huber de ancak o çağlarda 
bir Arab varlığı sezer gibi oluyor ve 
ünlii kilm bayları ikisuslarxn Arab ve 
Mısır çöllerindeki zorlu ayaklanmala
rında bir Arab ulusal varlığı tanımak 
istiyor. Her ne kadar Lagidesler dev
rinde Nil vadisinin doğu yanındaki ç5-
ken topraklarda Asyadan gelmiş ça
dırlı gögerler bulunuyorsa da bunlar o 
tarihte bile Ar2h dilli değildiler. Ne 
de olsa çölün tarihçe tanmmrf belli 
bölgelerinde bir arab adı söylenmekte
dir. Ve ilk kere Kas adı ile birlikte 
anıldığı için bu Kasları da bir derece
ye kadar tanımamıza ihtiyaç vardır. 

Tarihte Ku adını birkaç türlü gö. 
rUyoruz. Eti büyük kıralları Subhi • 
Jilyuma ve ikinci MurııiI zamanlarında 
Ku'lar Karadeniz eğikyüzeyindc ve 
fimdiki Kastamonuda toplu olarak o

tururlardı. Tarih adlarını gas • gas 
biçiminde de yazar. Yukarda adları 
geçen Eti kırallarının parlak zamanı 
bunların salma ve ııürsaldırmalarım 
savmak ve kılmakla geçer. Bir Hitit 
kıratının yıllığında bu sözler vardır: 
c... Geısmit zamanlarda Eti ülkesi düt
manlar tarafından yağma edildi bir 
yandan da düıman gasgaslar geldiler 
ve Hitit illerini yağma ettiler. Eugene 
Calignac Subbiluluma et son temps> 

Bunlar eski zamanlardanberi Anado
lunun her tarafında kendilerini gös -
teriyorlardı. Dağlık yerlerde yaşar • 
lardı. Kastamonuda olduğu gibi Ama
nus köme dağlarının yaylaları ve Zak
rus büyük dağ kümesi Kas yurdları 
idiler. Snvat ürünü ile geçinirlerdi. 

Çok at beslerler, ata iyi biner ve at ü

zer:nde dövüşürlerdi. Mezopotamya • 
daki dövüşkenlikleri başka yıerlerde ol
duğundan artık derecede üstündü. Aralı 
yarımadası oymaklarının bugün de 
yapmal;ta oldukları gazve «çapul erge
ııi ile yapılan savap Kasi'lerden kal • 
ma bir töre olmak gerektir. Gazve ve 
gaza kelimelerinin de bu töreyi koyan
ların adından çıktığına inanıyorum. 

Kasi'ler aynı zamanda çok katı yürek
li idiler. Böylece türkç.enin katı ke
limesi ile arabcanın kast kelimesi -bu 
Kas'lara ~evirebiliriz. 

Analoluda bir çok Kas'lı isimlerinin 
bulunması bu kas veya Kasi'lerin çok 
geniş bir çevrede yayılıp, yurd tuttu • 
ğuna işaret eder. Huri ve Hati'lerde 
olduğu gibi ötedenberi Hısım oldukla
rı bir tuman veya tamuni ile bir ve 
koqu yatarlardı. Kastamonu bu iki 

kavimin ikiz adından olmadır. Ilgaz 
dağı da Kas'lann adını ta§ryor. Kaspi 
denizinde ve Kavkas dağlarında kas a • 
dını görüyoruz. Kafkas kavimleri!\den 
Kuşha-ların da bu kaynaktan ad aldık· 
larına süphe yoktur. Yemende, Sur • 
yede Kaysun dağı, Kays oymağı Ku • 
aay adı ve Gassan oymağı hep bu kas • 

tarla hiıim gibi görünmektedir. Hele 
Suryede Gas.ani'lerin yurdu ile Kay
aun dağı yöresinde bir de Duma veya 
Tuma bulunması bu inancımıza güç 
verebileoelı: bir içyilz gösterebiliyor. 
Çokluk dağlık bölgelerde oturmuş ol • 
duğunu söylediğim bu cbaydud Kaşşu-
1ardan başka bir de Babilde Kassiler 

Bidm tanıdığımız birinci Kassl 
Karaylndaf'dır. Fridrkh De • 

litzsch. Die sprache der Kossöer» 
Metinler bu kıralı ço k överler. 

«Erkli kıra! 1 Babil kıralı 1 Sümer - A
kad kıralı f Kassuların kıratı Kardun .. 
yaş kıralı> i.§te budur. 

Gaı;, Kaa, Kasııi, Kuşu gibi adlanan 
bu ulus güneşe aş derdi. Adlarının 

sonunda gördüğümüz bu aş veya yaş 
öz dillerince giineş demektir. Maraş, 

Ayaş, Ulaş, Aşkale'deki aş'lar da Kas
ca olmak gerektir. Nitekim sümen~e 

güne~ demek olan ko ile kasice güneş 
demek oJan aş, yaş'dan bizim güneş ol

muş ıiıkmıştır ve arabcanın aramca • 
dan aldığı şamaş'da da a_ş kelimesi dip
diri yaşamaktadır. 

Arab yarımadasına bUyUk bir yığın 
halinde akmadan önce Kassiler Zakruı 
dağlarrnda otururlardı. Sümer ve A • 
kada kliltürce yabancı idiler fakat bir 
sok tarihsel hadiseler bize aynı uruk -
tan olduklarını haykırmaktadır. Çoban 
ve savaşçr oldukları için özge soysal • 
lrklarını bırakıp siteler devletinin yük
e;ek kültürüne uyamamış1ardr. Fakat 
Miladdan iki bin yıl önce ikinci Rim -
sin Amurrulara lc:arşı urukdaşları bir
leşmeğe okuduğu zaman Kaslar ön sı • 
rada idiler. Ve federasyonda kendile
rine ayrılan yer.i alarak ilstUn hizmet
ler ettiler ve yararlıklar gösterdiler. 
Kassilerin o topraklara nasıl geldiğini 
Fridrich Delizeh !JU biçimde anlatır: · 

«Etıkl zamanlarda:ıbcri uzak Babil 
ovası çeşidli ulusların toplandığı yer 
idi. İki ayrı ayrı ulusun bir arada o • 
utrduğu görülürdU. Sami olmryan 
Sümer - Akad ile Sami olan Babil gi
bi .. Samiler devletin dış gücünü yapr -
yorlardı. Sami olmıyanlar ise soysallı· 
ğrn faktörü idiler. Miiaddan 2300 yıl 

önce Elamlılar geldiler. Ve bir ya -
bancr dinasti kurdular. 

İkinci Figlatphlaser, Sargun, San -
herip zamanlarında arami oymaklar sa
yxlmaz ııiirülcr halindeki yayılmalarını 

Babile kadar uzattılar. Bu aramiler, ur
bi denilen arablar Sanberip devrindeki 
Keldanilerin yanıba§mda Erek'de Nip
pur'da, Kutha'da, Sippar'da ve başka 
şehirlerde oturdular. 

Urbiler ve Kassiler omuz omuza es
ki Silmer yurdunun siteleri:ıe yerleş • 
mi~ bulunuyorlar. Arablarla; daha ar
tık; Diclenin karşı yakasında ve Aaur• 

masirpal zamanında karşılaşıyoruz. 

Bunlar Uknu suyunun ağzına kadar so
kuldular. Die tpracbe der Koasöer 6 » 

Arab tarihinde gasaaniler diye a • 
nılan kavim arab dilini işlemekte ö • 
nemli emekleri ve aayılı himıetlcri ge
çen bir varlık olduğuna göre bu kaa· 
Jarı bu kadar olsun tanımak gerekti. 

Kasların diline ber Avropa ,-oluyla 
gelen türk ıoylu ulusun dili i~in ol • 
duğu gibi arı dil; derler halbuki mor • 
foloji bakımından bu dillerin hepsi a
pğı yukan agglutinant'dırlar. 

Arabtarın Dicleyi boylahğı sıralar • 
da cMedya ve Ermenistan ıınırlarmda· 
ki dağlardan Dicle ayağına doğru u -
zanan steplere de Kutu, Sutu Ka~u·

lar indiler. Göriililyor ki; arab adım 

ta,ıyan ulusla Kasların Dicle boyunda 
birlef!Detıİ aynı umandadır. BütUn 
Mezopotamyayı ve yarımadayı Kapsı
yan Kaai • Kumuh devleti kültürll ile 
de arab dili Uzerinde etkiler yaptı. 

Böylece Mil!ddan yaklaştırma bin yıl 
önceleri bir arab aoyaallıtrnın çekir • 
deklendiğini ve bir arab dilinin filiz • 
vermeğe başladığını öğreniyoruz. Fa .. 
kat egemen dil l!amice olduğu için şhn
di de ,ima1 samililerinin dillerinden 
bahsedelim. (Arkası var) 

lJ L U S 

i ç D 
lST AN BUL TELEFONLARI 

.... .. ... ,,,.._.... ............. ....,. .... .. 

Tecimerlerle bir konuşma 
lstanbul, 13 - Berlin tecim 

oruntağı B. Avni bugün ofisde Al
manya'ya çıkıt yapan tecimerler
le konuştu. Toplantıda yirmi be§ 
firma ve lzmir ofis direktörü de 
bulundu. 

Türe sınaçları 
lstanbul, JJ - Türe fakülte

sinde sınaca giren 478 talebedeıı 
yiizde sekseni kazanmı§lardır. 

Boğaziçi güzelleştirme 

kurumu 
lstanbul, 13 - Boğazlılar Bo

ğaziçini güzelleştirme kurumu 
yaptılar. Şarbaylık ve "Şirketi hay
riye,, kuruma yardıma karar ver
diler. 

Üniversitede sına~ 
lstanbul, 13 - Yardımcı öğret

menlerin smaçı "! temmuzda üni
versitede yapılacaktır. 

Kılık kanunu yeritiliyor 
lstanbul, 13 - Bugü kıllk ka

nununun ycritilmesine başlandı. 
Sokakta dinsel kılıkla kimse gö
rülmedi. Papanın oruntağı sivil el· 
bise ile göretler yaptı. 

Nüfus saynnı • 
ıçın 

lstanbul, 13 - Genel nüfus sa
yımı için bugün ilbaylıkta istatis
tik genel direktörünün de bulun
duğu bir toplantı yapıldı. Sayım 
işleri ve kadro konuşuldu. 

B. Cemil danışman mı 

olacak? 
lstanbul, 13 - !stanbul um· 

versitesi rektörü B. Cemil'in Dış 
işler bakanlığında bir danışman
lığa atanacağı söyleniyor. 

Yeni uf aklık paralar 
Finans Bakanlığı, piyasada bulunan 

ıs, 10, 5 ve 2,5 kuruşluk ve 40, 20, 10 ve 
paralıkların yerine çıkarılacak yeni 

ufaklık paralar için hazırlıklarına de

vam etmektedir. Iramları, ağırlıkları 

ve ,ekilleri Bakanlıkça saptanan ufak

lık paraların pullarının, aüel fabrikalar 

da hazırlanmasından vazgeçilmi~ ve bu 
iti doğrudan doğruya (Darbhane) nin 
yapması kararlaştırılmıştır. 

(Darbhane) yeni paralar için ha .. 
zırlrklarma başlamıştır. 4-5 milyon li

ra kadar olacak olan ufaklık paralar, 
gUmüj paraların yapılması bittikten 
sonra basrlmağa başlanacaktır. Yeni pa
ralar ancak birinciteşrin sonlarına doğ
ru piyasaya çıkarılmağa başlanacaktır. 

Kibrit sosyetesinin 
itirazı 

Kibrit tekiti sosyetesi Finans Ba
kanlığmrn kibrit fiatlarmı, sözleşme 

gereğince, on para daha indi~eai bak
kmdaki bildiriğine itiraz etmi,tir. Sos
yete itirazmın sebeblerini bugünlerde 
Finan9 Bakanhğma bildirecektir. 

u y u 
Yurdda hava kurumuna 

yardım 
J;ındarma Genel komutanlığının ö

nergesi üzerine,işyarların hava tehli
kesini önlemek üzere geniş ölçüde 
yardım edebilmeleri crgesiyle, yalnız 
işyarların yükenlerini bölü ile ödemek 
icin üye yazılınalan Başbakanlıkça uy 
gun göriilmüş ve Ekonomi B:ıl::ınlığr, 

Jandarma Genel Komutanlığı, Cumu -
riyct Merkez. İş, Emlak, Ziraat, Sü -
mer bankalariyle bu bankalara bağlı 

kurumlarda çalışan işyar ve işçiler her 
ay aylıklarının yllıde ikisini hava teh
likesini önlemek için hava kurumuna 
bırakmayı kar:lrlastrrmışlımhr . 

il<. 
Muğla, 13 (A.A) - Uçak kurumu -

nun bugün şehrin her yanına yolladı • 
ğı aytaçlar halka hava tehlikesini an • 
)atmışlardır. Toplantılara köylerden 
ele pek çok halk gelmişti. Söylevler 
önemle dinlenmiştir. Kadınlar başka 

bir toplantı daha yaparak lıava tehli -
kesi programım hazırlıyac~klardır. 

... * 
Zile, 13 (A.A) - Hava tehlikesini 

bilenler kuruımu dün ılç.cbayın başkan
lığında ilk büyilk toplantısını yapmış 

ve iiye yazmaya başlamıştır. 1lk top
lantıda üye yazılanlar yüzden fazladır. 

Yazı işine devam edilmektedir. Yüksek 
duygulu halkımızın büyiık ilgisi de -

ğerlenmektedir . 

* * * 
H:\ va tehlili:es ini 

lıilcn Üyeleı· . 
• 

B. Cevat Adana Osmanlı Bank. direktö
rü 20, B. İsmail Nacaroğlu Adana yar· 
dımt 100 yıllık yükeni 20, B. Nihat A -
dana tıı: Banka~n direktcirü 60, B. Cevat 
Adana 1ş Bankasr muhasebecisi 40, B. 
RüstU Adana I~ Bankası isyarlanndan 

35, B. Asım Adana İş Bankası işyarla
nndan 30, B. Tahsin Adana İş Banka ı 
işyarlarından 24, B. Ham Adana İş Ban
kası işyarlarmdan 22, B. Kadri Adana 
İş Bankası işyarlanndan 20, B. Mehmet 
Adana 1ı Bankası işyarlanndan 20, Ba
yan Hacer Adana İş Bankası işyarla • 
nndan 20, B. Feyzi Adana tı Bankası 
avukatı 36. 

B. Cemal Bardakçı Konya ilbayı 20, B. 
Şevki Ergun Konya C. H. P. Başkanı ve 
ş<nbay 2 O, B. İzzet Erdal Konya lktısat 
bankası direktörü 20, B. Hulusi Atasa • 
gun Konya eczacı 20, B. Ziya Çalık E -
kekon gazetesi başyazıcısı 20, B. Osman 
Olkun Konya Ticaret odası baıkam 20, 
B. Lütfi Berekmen Konya C. H. P. sek
reteri 20, B. Mustafa Konya İzmir pa • 
zan sahibi 50, B. Halis Olusan Konya 
elektrik şirketi direktörü 20, B. Ömer 
Keleş Konya Ahali Bankası direktörü 20, 
B. Saim Koçak: Konya Hava kurumu 
üyesi 20, B. Naı:ım Evren Konya Baba 
hk başyazrcısı 20, B. Hazım Köseleci 
Hava kurumu üyesi 20, B. Mustafa Ka
raağaç Konya hava kurumu şuğbe baş

kanı 20, B. Emin Sayın Konya hava ku
rumu şuğbe muhasibi 20, B. Nzif Ulu -
ıtık Konya hava kurumu şuğbe vezne -
dan 20, B. Ali Tü:zün Türk Konya ha
va kurumu ~uğbe memuru 20, Bayan 
Azime Konya belediye ebesi 20, B. Nu· 
rettin Konya İş Bankasx direktörü 30, 
B. Şevket Konya Ziraat Bankası direk
törU 20, B. Esat Altop Konya Maarif 
direktöril 20, B. Rasim Konya t1 ida~e 
heyeti üyesi 20, B. Sadettin Konya O 
idare heyeti üyesi 20, B. AH Riza Kon
ya il idare heyeti üyesi 20, B. Mehmet 
Yazan Konya Esnaf' cemiyetleri yazga
nr ?O. 

.. 

L A R 

Her gün he~ l{eliıne 
(Başı ı. ci sayiiada) 

saya gelmez. 
2 - işini savsayan talisizlik • 
ten bahsetmemeli. 

2. - ihtiyat= Saknı 
I htiyat etmek = Saknrmali 
Örnekler: 1 ·Hayır, o bu iş. 
te savsa değil, saknı göster
miştir. 
2 - Kredi i§lerinde sahnıyan 
bankalara kızmamalıyız. 

3. - Kaide= 1. Kural, 2 -Dura.g 
Örnekler: 1 - Bu cümle gr• 
mer kurallarına göre doğrıı 
değildir. 
2 - Taksim anıtının mermer 
duraçını nmıl buluyorsa .. 
nuz? 

4. - Tarif etmek = T anımlamall 
T aril = Tanım 
Ôrnek.ler: 1 • Bana ekono • 
minin son tanımını söyla 
misiniz ? 
2 - Eğer yerinizi iyi tanım .. 
lıyabilseyd1~iz ba kadar ar~ 
yıp sormazdrm. 

S. - T ,.~ettül -= Aynl!fma 
Ôrnek: Yrtrd işlerinde it• 
k;r avrılışmaşı en büyük le
lakettir. • 

Not: Gazetemize gönderileceti 
yazılarda bu kelimelerin osmanl .. 
c:ıları kullanılmamasını rica ede ' 
rız. 

Bugünkü saynnızda geı 
çen kılavuz kelimeleri 
Atamak = Tayin etmek 
Bırakışma = Mütareke 
Dantşman = Müşavir 

Değet = Temas 
Deneç == Tecrübe 
Dur1uk = İstikrar 

Erk = iktidar 

Eğlim = Temayül 
Eğitim = Terbiye 
Finans = Maliye 
Göret =ı Ziyaret 

Gösteriş = Nümayi1 
Gözenek = Mesame 

Hötlem = Tehdit 
Iram = Eb'ad 
İnançlamak = Temin etmeli 
lrde = İrade 

Kurmay = Erklnıharblye 
Kuzey = Şimal 
Kapsamak = Şamil olma1i 
Kınm = Katliam 

Komut = Kumanda 
Orun= Makam 

Oruntak = MUmelllt 
Öz= Mahiyet 
Soravh = Mesut 

Sünı = İhtiyat 
Sosyete = Şirket 

Savga = MUdaf'aa 
Saptamak = Tesbit etmeB 
Tilre = Hukuk 
Tekit = İnhisar 

YadsUel = Gayri askerl 
Yersel = Mahalli 
Yiirür = Mer'i 

Yoksun = Mahrum 
Yöre = Civar 

Romanımızın bugünka parÇMmCIC 
geçen kelimelerin karşılıkları; 

Bakıevi = Tedavihane 
Uzman = Mütehassıs 

Ertikdeş = Meslekda' 
Önergemek = Teklif etmeli 
Uyatıç = Münebbih 
Betdek = AJamet 

Keçiören Köy Gazinosu açıldı. Gazino Orman Çifliği tarafından işletilmektedir. Çiflik ürünleri bulu. 
nur. Fiatlar ucuz, servis düzgündür. Sabah albdan gece yansına kadar muntazam otobüs seferleri var· 
dır. Gidip gelme otuz kuruştur. 
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r arı • sıycısul 

lngiltt~re 

ve Y akındoğu 
İngiltere, şu son yıllarda, ya

•kındoğu üzerinden geçen en ya
kın Hind yolunu güvenli tutmak 
için süel bakımdan epeyce ted
birler almaktadır. Hind yolu der
ken, bunu sadece bir yol sanmak 
yanlıştır. Eski Osmanlı İmpara· 
torluğundan zaman zaman kopa
rılıp alınan Mısır gibi, Kıbrıs gi
bi yahut Filistin ve Irak gibi par
çalar, aynı zamanda büyük sıya
sal ve ekonomik "üssülhareke,,
lerdir. 

İngiltere'nin bu gibi parçalarla 
ilgisinin şekilleri başka başkadır. 
Fakat hepsine karşı güttüğü sı· 

yasa, tekdir, planlıdır, uzun ödel
lidir. 

Savaştan sonra, bir aralık dur· 
gun gibi gözüken ingiliz dış sıya
sası, şu son dört beş yıl içinde 
gösterdiği canlılığı, Hind yolunu 
berkitmek işinde de göstenniş

tir. Hem de, bir yandan Hind 
anasal kanununu yeniden kaleme, 
bir yandan da Hindin deniz, kara 
ve hava yolunu ele alarak. 

Irak petrollannı işletmeye 

vermesi, .zifte pipe-line'larla deni
ze akıtması, sadece büyük kapi
tallerin bir büyük işe yatırılması 
değil, böyle bir işe ekonomik ve 
sıyasal güvenle yatırılması de
mekti. 

İngiltere, Kıbrıs'ta, Akabe' -
de, Bahreyn adalarında hem de
niz, hem hava kuvvetleri için ha
<Zırladığı planlan, epey zaman
<ıanberi tatbika başlamıştır. 

Son haf talann içinde Habe
şistan meselesi yüzünden İtalyan 
ve İngiliz basınları arasında ko
pan polemiği hep okuduk. Bu it, 
yalnız bu kadarla kalsaydı bir ta
raf m sinirliliğine yonılabilirdi. 

Halbuki, resmiğ denebilecek bir 
italyan ağzı şuna benzer sataşma
larda bulundu: 

"Habeşler medeni ise, neden 
hindliler değil? Çünkü İngiltere'· 
nin işine onların medeni olması 

bunlann da medeni olmaması el
veriyor!,, Ve bu gibi sözlere 
Eden'den daha küçük olmamak 
üzere kendi devlet adamlanndan 
birine, İngiltere, daha az sert ol· 
mayan cevablar verdirtti. 

Şimdi bir telgraf dan öğreniyo
ruz ki, birdenbire Sudan -Habeş sı
nırında 100.000 kişilik bir ingiliz 
ordusu peydahlanmıştır. 

Görülüyor ki, İngiltere, ya
kındoğu'nun her noktasında, hem 
hazırlıklarını yapmakta hem de 
eski öngörülüğünden şaşmamak
tadır. 

Burhan BELGE 

ANKARA RADYOSU 
19.30 - Çocuk saati 

19.40 - Musiki: 

Brahıns Scherzo 

Wieniawsky Chanson po1onaise 
Keman: Necdet Remzi 
Piano: Ulvi Cemal 
20. - Ev kadınına öğütler 
eo.ıo - Dans musikisi 
20.30 - Musiki-
P. E. Bach Trio 
Keman: Necdet Remzi 

,, : Şckiba Kor 
Violonsel: Edip Sezen 
Piano: Ulvi Cemal 
20.50 - Haberler. 1 

U L U S 

ANKARAI>A BiR GUN 

Hadiselerin resimleri 

ı:.met ln6nl1 Kn EnstftlisQnde, oTcurla rın ba yıl yapıtııtıarı ıııerin serimi, bu
iin saat 17 de açılacak ve ayın on yed inci pazartesi aqam üstü JıapanacakttT 

serimden iki görüail§Q yukarıya koyuyoruz. 

Ankaramızda bayındırlılt bareketleri hiç ebi/mes. Esti pbirdea Yenİf"bire 
giden büyük caddenin tqlarr sökülmekte ve yolun bqtanbqa ulalt yapılması 
ici• hazırlıklar devam et~ktedir,· Bu yrl şehrimizin birçok ana caddeleri asfalt 

Havaların sıcak gitmekte, yağmur yRg mamakta olmasına karşın Ankara Şarba.v 
lığı gene temizlik Jazumunu göz önünde bulundurarak şehir sokaklarını 

sık sık su/atmaktadır. 

Kı~ılayın garden partisi 
Önümüzdeki cumartesi günü akşamı 
Onnan Çiftliğinin bira parkında veri-

lecektir. 

ORMAN ÇtFLtGt ANKARA BiRASI 

S ı\ Yl~· A 3 

Oil devrinıi ,~ol- hii,·iiı; ··-· 
Kanıalizmin, hirk tarihinın gidi~in-

dcn hız alarak kurduğu yeni devl~tin, 
tarihe karı,an devletle Jııç bir ba.ğlant rııı 
yoktur. Ulusal devlet, oıpdiri bir var· 
Jık ... o kadar ki bütün türk, ne varsa 
türik, nesi varsa türk. Onda başka bir 
ulusun bulaşık biı cli<'ı.İ, ufacık bir izi 
yoktur. KamaJizmin glittıigü de işte 

1300 yılın kıvrımları arasında bunaltı· 

lan türk enerjisini, artık başkalarının 

yoluna harcatmamak ve türkü türk için 
çalıştırmaktır. 

Kamalizm büyük devriminin başın· 
da, en baıta dil devrimi gelir. Kamaliz· 
min geniş ve genel görüşünden anla
şılan da 1udur: 

Çevresini kaplamış yabani otları 
ayıklayıp ata.rken, bunların boğmağa 

çalıştığı türk kökünü sapasağlam bul
muş ve bu davaya inanmıştır. Bu inan
ladır ki tUrk: dilinin yaşayan kökleri
ni, onu saran yabani otlardan kurtar
auı. günqe dirime çı.karmıttır. 

Bugün biz ebu dil devriminde Ka
milizmin verdiği ödev nedir? 

Yaşayan tarih bize çok açık örnek
lerle göstermektedir ki her yeniliğin 
karşısına eaki ve geri düşünceler diki
lir. Bu yaşama savqıdır. Bir arda ka
lan ıon soluğunu verirken de çırpına
rak yeniliğin boğazına sarılmak ister 
ve ona yerini kolay kolay bıra~. 

Gerilik bütün gücünü anlaşılma

maktan alır. Yenilik ise baştanbaşa an
latmak, anlaşılmaktır. İşte bunun için· 
dir ki geri- "Düşünme, benim dedikle
rime inan I,, derken: yeni: "Düşün ve 
sonra yalnız bana değil, kendine inan I" 
der. 

Dil devriminde de bizim 5devimiz 

... 
i~tc bu ant.1şma ve .ınldtma ı v:ırmış

tır. Kamuyu k r.ınlıg:ı sal:ır.ı, anla~ıl· 

maz, kabarık, giirültühi sözlerle ortalı· 
ğı ynygaralara lı ı.. banlar karşısındakı

nin ne başına, ne gönhine öz söylu
yorlardı. Onlar, yalnız anla ılmamak 
için haykırıyorlardı. Bugünkü dil bu 

ulusu diriltti. Artık türkçe dili ne ~
ka kurallara. ne yabancı sözlere boyun 
cgmeden kendi grameri, kendi sözlü
ğü içinde geni~leyip gıdiyor. İşte bi
zim ödevimiz de bu ya ayan türk dilim 
işleyerek onun ulusal varhgında giz

lenmiş güzellikleri bulup çıkarmaktan. 
Sakarya'yı, Dumlupınar'ı, Kamalizm 
büyük devrimini haykıracak genç oza
nı bekliyoruz. Bu, genç yavrularımuı:m 
arasında kaynaşıyor, benim buna ina

nım var. 

-Çok acımsayarak görüyorum ki ya. 

zı dilimizden atmakta olduğumuz ,... 
bancı sözler, konupna dilimizde yer 
bulmaktadır. Dil devrimine inanan 

türk çocuğu, şimdi kendinin, yalnıs 

kendinin olan bu dili söylet .. Biraz •· 
kıntı da çekse bu geç.kidir. Çlin.kil dil 
onun ta kendisidir. Türkün özlldiir. 
Bunun içindir ki dinlediğim bir~ 
öğretmenin derslerinde osmanlı yap
macık dilinin yer bulduğunu görmek

le yerindim. Öğretmenin inandığına 

şüphem olmayan dil devrimimizin ea 

yorulmaz öncüsü kendisi olacaktır. O,. 
leyse karşısındaki genç çoculdarımua 
niçin osmanhca söylüyor? Türkçe o 
kadar gilç mü? hiç sanmam. Osmanlı
ca şuursuz, yapmacık bir dildi. türkçe 
ise yalnu şuurdur ve ona gönül bat
layarak inanmalıyız. Edime saylaft 

l SPOR 

Şerel AYKUT 

-.------------~~---

' 
Beşiktaş takımı Ankarada 

Türki~ ayak topu birincisi Beşik
tq takımı bugün şehrimize gelmek il
sere İstanbuldan hareket etmittir. 

Beşiktq birinci maçını cumartesi 
aaat 17,S de §ild pmpiyonu Ankara 
Gücü, ikinci maçını lig ,ampiyonu 
Çankaya ile yapacaktır. 

Görülüyor ki Beşiktaş trenden çı
kar çıkmaz birinci ve hiç dinlenmeden 
ikinci maçmı yapacaktır. 

Apollon gibi Yunaniıtanın en kuv
vetli taknnla.rından birini yenen Be • 
tikta§, Feaer • Galatasaray karması· 

nın ıon Betiktaş • Güneş karması:\& 

yenilmesini aağlamıt olmakla kuvveti • 
ni isbat elmiftir. Ankarada alacağı 
sonuçları timdiden kestirilemez. An • 
kara Gücll bugünlerde hemen hemen 

TUrkiyeni.n en kuvvetli oyuncularını 

bir araya getirmektedir. 

Fenerli Muzaffer, Alaaddin. LC'bib, 
Natl'k ve Semih gibi oyuncular· 
la Beıiktaım karşısına çıkacak olan 
Ankara GUcUnUn kötU aonuç almasına 
iktimal verilmezee de Betikta,m atlet 

ve iriyarı oyuncular kar,ıamda bu .. 

;ıucu oranlamak güçtür. 

İkinci oyununu Çankaya ile yapa 
cak olan Beşiktq Türkiye birincili • 
ğinde karıılaştığı Ankara pmpiyonWl1l 
iyi tanımaktadır. 

Birincilikte güzel bir oyundan .,... 
ra 4 - 2 yenilen Çankaya çetin ODİ1llt 
deşini yenme-ye çalıpcaktrr. 

Ankarada teknik ve enerji baJmnm. 

dan bqta gelen Çankaya bu yıl Anb

rada ıırtıyere gelmemit bir takımdır. 

Eğer Ankara Gücüne karp oynadıf 

G~neral Eyüb kupa maçı gibi gibel bir 
oyun oynarsa iyi bir sonuç alacağı dil
tünUlebilir. 

Betikta§ kadrosu Mehmed Ali. HO.
nU, Adnan, Feyzi, Nuri Faruk, AH. 
Hayati, Hakkı, Nazımı Şeref, Etref. 
Muzaffeı Sadridir. 

Yarın istasyonda bir bando muzika 

ile Türkiye hiriniciıi karıılanacak ve 
doğru Ankara oteline konuk edilecek • 

tir. 

Cumartesi 'f'e pazar gllnleri iti maç yap malr DHN bagun phrimisıe rıecc 
Beşilctq takınır 

• 

Keçiören Gazinosu, çevresine yaraşan güzelliği aldı. Orman Çifliği fabrikasının Ankara birasını 
Keçiörende lezzetle içebilirsiniz. 
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Diişünüşler 

Dil devriminde ülkü söz 
kıtlığı değildir 

Ba,: ı 1:.r,. ıbul gazecele ınde araszra 
ıoy:e bir fıkır ıleri iirüldüğünü görü
yoruz . "Yeıı kzfavuz kelimelerinin bol
ca kullanıla.ası böyle yazıları fazla çct 
refilleştiriyor, b .. :buki bakwız, gene öz 
türkçe yazan falan veya filanın yazlla
r: ne kadar güzel ve ne kadar kolay an
la~ılır bir halde ... 

Falan veya filanın, kılavuit.UD yeni 

J:elimeleriıulen bir tekini bile kullan
madan güzel, tatlı ve ""Çe§nili yazılar 

yazdıklarını biz de görüyoruz, ancak 

gene görüyoruz ki bunlar bir ~ey söy

lemek istiyen fikir yazıları leğil, ha

"f'aclan sudan bahseden, hiç derinliğe 

i:ımiyen ve kelime kadroları pek dar 
olan bir nf'vi ~iirlerdir. 

Modern batı dilleri her gün bir par. 
pı dah.a zenginleşiyor, teknikte ve dü
fÜAJÜte yeni ilerlemeler, yeni deyim 
ib.tiyaçlarz doğuruyor ve hu ihtiyaçlar
dan yeni kelimeler meydana geliyor. 
Akademiler, ulusların koynunda doğan 
böyle yepyeni kelimeleri sözlüklere 

gıeçirmeğe yetı§tiremiyorlar. 

Biz, dağarcığrmrzdaki bütün osman . 
ilca, türkçe ve kılavuz sözlerini hep 
bir araya toplasak gene mesela Şeks
pir'in eserinde kullanmrı olduğu keli
me sayısını bulamayn:. Bu ~u demek
tir ki dilimiz lıenüz pek zayıf, pek za
vallı bir haldedir. Böyle bir hal karşı
tanda bizim için tutulacak tek yol lıer 
çareye b;qvurarak dilimizi zenginleş

tirmeğe çalr§maktır. Yoksa dilimizin 
~k dar olan kelim:! kadrosuna, berk§ 
aalasın diye büsbütün daraltmak, kuv

vetten düşürmek değil, Türk devrı

mi, her alanda o/dağu gibi burada da 
Jcaytaklığa karşı gelecektir. 

Eski sözlüğıimüzdeki arab ve fars 
hlinıelerini ayrkladıktan sonra geriye 
talan öz turkçe kelimeler o kadar az
dır ki bununla değil fen, değil ilim. 
battl en ilkel edebiyat eserleri bile 
meydana etfr ·ıfmleZ. 

Bilerek veya bilmiyerelı dilin za. 

ydlamasından yarıa olanların ikide biı 
.lıomJ§ma dili meselesini ortaya attıkla
rını, en boş fikirleri saygamak için bu

DU kendilerine kallcan yapmağa ~ıı

tıklazını görüyoruz. Halbuki konuıma 
dili diye ayale direyenlerin bundan ne 
bsdettiklerinden bile haberleri yok. 

Okumamış bir fransız köylüsüne 
lransızca bir filozofi kitabı başka bir 
dilden konuıuyormuş gibi ağır ve ya
llancı gelir. Bir köylli ile bir fdıirlinin 

IDauş.ma dilleri bir ahır mu? Hiç ohıl 
7fJza gör~miş biriyle bir iaiversite 
profesörünün aynı kelime milrtariyle 
iomqacaldarım tasarlar ımsı1Jl%l Aynı 
_,,,leht içinde yrırdaaflardazı biri SOO, 

dlpri 5000 Ye bir bqtası da .S0.000 h
li~ye sahib olabilir. B• bal telc dü 
pnıWpiae biç bu zamaıı aylııcı sayıla
ma. Ferdler arasına ite/ime seııginliii 
bürmı.adan ayrımlar koyan ldiltiir dQ. 

~ylerindeki ayrrmlaxdır. 

Bence, bizim dil devrimimiziD- anla
mı, dilimizı' doğuya doğru olan geli

fim yohıııdaıı çnirmelr, on• batrya doğ
ru yeni bir yöatt wrmelıtir. Eskiden 
olduğu gibi, balk diliade ela tiirkçeleri 
6uluııan kelimelerin farsça yeya arabca
larmm kullaıulması pek biJyiik bir bı
mnlu. Çiiakü düi :ıeagiıılqtirmiyea bu 
bal acü bir iatelektiiel rüppelilı:tea 

doğuyor ve biç bir ibtiyacı kaqılamı
yordu. Ancak, bu bı.aırıı ortadan bl
dırmaya çalıprha balk dilinde brp
lıkluı değil. ayaz zamanda kavramları 
da lnıluııımyan biitiin s&Jeri düimi:ı
deıı çlkarıp atmak, Ndia yaalarımad• 
viJlgarizasyoa yolıımı tutmak daba 61-

yD bir kıımr olurdu. 

Düimi:ıi :ıeııgiıılqtirmek, aoqal 
bınılupman aygrıa olarak IMıı dille. 
riyle bir diuye çıbımak :ıonıııdayn. 
BanWJ içia de yapılacak if- dilimize 
imkAn aimetiade çok yeai kelime iliwe 
etmektir. B azrlarrm korkutan lıeJiaıe 

sayısiyle bugünkü dil kılavuzu bile 
çok hafif, çok yoksuldur ve dilimizin 
daha çok yeni söze ihtiyacı vardır. Bu 
hlimeleri nereden alacağımız, veya han
gi yollardan gidıp yaratacağımız ise 

büsbütün ayrı bir mesel«lir 'Ve .fna yuı-1 
nıa konusu dışında kalır. 

Ya.-rNABI 

ULUS 

------
/ ' 
:: Yabancı gazetelerde okuduklarımız 

-- - --- -- - - - --· -· ·- ...)_ 

Çin· japon 
Çin ile Japonya arasındaki ilgiJe. 

riıı gene ger~inleşmeğe başladığından. 

saknr ile karsı/anması gereken bazı lc2y

naklardan gelen haberlerin, yakında iki 

devlet arasıadB bir harb çıkacağını san

dıracak özde olduklarından bahse

den 8 h2ziran tarihli Temps gazetesi, 

ôtedenberi doğuda çabuk çıkan an·aş

mazlılı:Jarın geı;e çabucak kotarıldığını, 

san zamanlarda da Çin ve Japonya ara

sındaki diplomatik ilgilerin düzelmeğe 

yüz tuttuğunu söylıyerek diyor k.ı: 

. Bununla beraber bu. Çin ile Ja
ponyanın erklerinin yeter derecede 

belli olmadığı v-e çinlilerle japonların 

doğrudan doğruya değette bulundukla

rı bölgelerde, yersel bir takım anlaş -

mazhklar çıkmasının önüne geçeml!z. 

Mançukuo ile büyük duvarm Çin böl

gesinde bulunaıı japon süel orunları, 

çok vakit Tokyonun sıyasasından ol· 

dukça ayn, ve oraların süel lüzumları

nın kendilerine kabul ettird· ği bir sı

yasa güttükleri için, bu tehlikeler ol· 

dukça büyüktür. Çin generalleri ise 

komutları altmda bulunan yerlerde he

men hemen her zaman, Nankin hüküme

tinin genel sıyasasrna aldırış etmeksi

zin, kendi hesablarına hareket etmek

tedirler. Birkaç gündenberi gelen ve 

biribirini tutmayan haberlere baktlına, 

şimdrki anla~zlık, Tang-Keu bırakrş

masmdan sonra yadsüel bölge haline so 

kulan, büyük duvarla Pekin-Tiynçin 

demiryolu arasındaki bölgede özel poli 

sin haydutluğu .kaldırıp düzen ve gü

venliğ~ kuramamasından ileri gelmek

tedir. Buralarda bir takım hadiseler 

çıkmıştır ki japonlar bundan Tiyen

ç.in'deki Çin orunlariyle Hopey bölgesi· 

nin komutanı olan General Yuh Hsueb 

Şung'u soravh tutmaktadır. Geçen haf

ta. japonlar harekete geçmişlerdir. Mit

ralyözIO otomobillerle cihazlanmıı olan 

bir japon süet kıt361 General Yuh 

Hsueh Şung'un genel karargaıu önün -

ek mevzi alarak, hatırlatma yerine geç· 

airı diye, geııeralin oturduğu yere doğ 

ru birkaç el kuru ukı ateı etmiştir. Ay

nı zamanda japon kurmayı Çin onmı. 

rmdan üç ta.ne açık istekte bulunmu!f -

tur: Yadsüel bölgenin, Pekin ve Ti· 

yençini de içinıe alacak tarzda genişle

tilmesi ; japonlara karp yapılan bare

.fttlerden. dolayı suçlu olan General 

Yah Haueh Şung'un itten çıkarılmaıaı; 
japonJardan yana olan ft Tiycnçin'ia 

japon konııesyonunda son günlerde öl

dürUlmüş olan iki çin guetecısin.i öJ

düren.lerin ceulandınlmaaı. 

1ş. buradan çıkmıJ. fakat çinliler 

japonlarm yaptıkları gösterişi, büyük

duvann güneyinde japonlann yeniden 

liiel harekete geçmeğe bapamalan gibi 

gördüklerinden, hemen, u çok büyü

milftür. Çinin Tokyodaki elçisi, japon 

dit bakanma Çin hilkümetinin tama· 

men yene) olarak g6rdilğii bu anlaş

mazlıim dostça kotanlmasmı diledi

iini inançlamıştır. Fakat j.aıponlar uyuş

mak ister görünmekle beraber, kuzey 

Çini orunlarma japon kurmayı tarafın· 

dan bildirilen istekler ti:ıerinde ISl'ar 

etmiıJer w dilzenlifi korumak için, 

Tang-ltea bırakıpnumın prtlarmın, 

Tiyençin ve Pekin biHcelerini de bp

samasını istemişlerdir. Bu if için ya

pdan konuflllaların sonunda japon 

kurmayının delegesi anlaşmazlığın ye

rinde, Tokyo ile Nankin işe karışmaık

sızın - yani Mançurideki japon kur

mayı ile oradaki Çin orunları arasın· 

da - kotarılacağını~ Jronupnalarm, Çi· 

nin kuzeyinde.ki j.apon garnizonu ko

mutaniyle, Pekindeki Çin kuvvetleri 

anla~ınazlığı 
komutanı General Ho Yung Çing ara

amda yapılacağını ve bu uyupnanm 

esaslarının, Tang-Keu bıralnpnaaınm 

prtlarınm tıam olarak yerine getiril

mesi olduğunu gazetecilere bildinniftir 

Bundan batka. bu isteklerin bir hötlem 

anlamına gelmediğine ve bunların yal

nız, Çin orunlarının diJakatini. yürür 

olan ve kimsenin saymadığı anlaşma

ların üzerine çekmek için yapıldığına 

da ifCU'et olunmaktadır. 

Bundan da anlatıldığı üzere. her 

şey hadisenin hoşnudluk verici bir 

tarzda kotarılacağını gösterirkıen, it

ler kaygu verici bir hal almıştır. Tok

yoda. Tang-Keu bıralnımasınn prt

larınm çinlilerce açıktan açığa çiğnen

diğinden ve Çin ıimdiye kadar ileri sii

rülen iatekleri yerine getirmeği red et

tiği için süel tedbirler almak lüzumun

dan bahsedibneğe baflanmıttır. Bu sıra

larda Mançukuo'da bir teftit gezisi yap

makta olan japon harb babm general 

Hayaşi'den de hemen Tokyo'ya dön

mesi rica olunmuştur. Söylendiğine gö

re de, bazı noktalarda japon krtalan 

pekiştirilmiştir ki bu da, büyük-duva
rın güneyinde oldukça önemli aüel ha
reketler yapılacağını göstermektedir. 

Almanya ile İtalya 
arasında 

Berlinden 1 haziran 1935 tarihli Tay
mis gazetesine bildiriliyor: 

Nazi partisince öğrenildiğine gö
re Fölkişer Beobahter ile iki nazi gaze
tesinin ltalyada aatışlanna konuimut 
olan yasak bldınlmqt:ır. 

Bu yasak kararı, Bay Hitlerin iş 

başına gelmesinden sonra İtalyan -

Alman dostluğunun sarsılması tiuriııe 
verilıni§ti. İtalyada yasak olan öteki 
alman gazetelerinden de bu yuap ya

kında bldınlacağı umuluyor. 

Bu haberler ve geçen hafta Bay 

Muısolini'nin bir karikatürilnü yaptı

ğından dolayı alman mizah dergisi 
Kladderadaç'm cezalandırılması Alman
yanm iç ve dl\! sıyasasmda ve İtalya 
ile ilgilerinde önemli bir değişiklik ol
duğunu göstermektedir. 

17 nisanda ulualar sosyetesi komıe

yinin Almanyaya lw'Jı bir hüküm we 

mu ftrmesinin Almanyayı fena hal

de bzdınnq ve ahmnlann bir prota

to notası ft?Uek btltin merkaiğ Anu -
pa konupnalarmdaıı çekilmeie karar 

'ftl'IDek iisen: bulmmmt olduklan ba -

gün artık bir mr olmaktan çüm .. tır. 

Fakat bu karar o saman son dald

·blarda değittirilmit ve Bay Bitlerin 
söylemit olduğu söylev, bu cnab yeri
ne geçmi§tir. 

Bu alman söylevi ltaJyada ve lngı,

terede gayet eyi brJllanmıt ve Lon

clra. bunu yeniden başlayacak kon~ 

ma1ara bir baflangrç saymııtı. İngiliz 
- Alman deniz konuşmaları bunun ar
dından gelmi§tir. 

Aynı zamanda uluslar sosyetesinde 
Habeşistan anlaşmazlığı dolayısiyle 

İtalyaya karşı takınılan durum üzerine 

Bay Musolini'nin özel yetkisiyle al

man ve italyan ilgileri de yoluna gir

mece ft dlizeJımle başlaaDifbr. 
Bundan başka Almanyanm Roma'

daki ıbüyttk elçili Bay Fon Haasel ma

yıı sonlarında Berline gelmlı ft Ro

ma'ya döner dönmez, hemen Bay Mu
solini tarafından kabul edilmiştir. 

- Her halde Almanya ile balya u ... 

gtlerinin yoluna girmesi biraz da İn

giliz - Alman ilgilerinin yoluna gir
mesine bağlı bulunmaktadır. 

Her halde nisan ayının ortala~ 

dan beri Alm.anyamn dı1 ııyau11 değig
miı bulunmaktadır. 

İngiliz - alman deniz 
konu~maları 
il Popola Ditalya ıf haziran 1935 

Almanya ile İngiltere anamda de
niz işleri hakkında bir u:ılqma meyda
na getirmek bere, Almanya" hiilriimetl 
tarafından g6nderilen sallmı Lon
clraya ftmllf ve ingilb delegeleriyle 
u%Un görüpneler yapmıınr. 

Alman kurulu, Hitterin adamı Von 
Ribbentrop, amiral Schuater ve kaptan 
Kiderlin'len ibarettir. İngiliz delegele
ri ise İngiliz denb bakanlığının genel 
kurmay asbafk.anr amiral Littbe ile ku· 
mandan Danekwert'tir. Amiral Littbe, 
denizaltı gemileri alanında en yübek 
uzman sayılmaktadrr. 

Bilindiği gibi. bu iki kurulun ala
cağı karar kesin değildir. Bu iki kuru· 

lun ud ödevleri görüpnek ve ileride 
deniz ailahaızlanmaamda yapılacak 

andlafmUUD Dk temellerini kurmak
tır. 

Sağlam kaynaklardan öğrendiğimi· 
ze göre, Fransa ve İtalya hüküıııetle
rinc bu konuşmalardan haber verile
cektir. 

İngiliz hillrlimeti, öteki ilgili dev
letler gibi Vqington 1921 ve Londra 
2930 tarihlerinde saptanan mabette 
karıı Almanyanm tutacağı yolun bildi· 
rilmesini, arzu etmektedir. 

Hitlerin son önemli diyevine göre, 
Almanyanın deniz kuvveti, Büyük Bri
tanyanm genel kuvvetinin yüzde otuz 

befi nisbetinde iııalacaktır. Fakat ingi
liz amiralliği bu nisbeti çok bulmak
tadır. Çünkü İngilterenin deniz kuv
vetleri bütün acundaki aömürgelerine 
yayılmıı olduklarından, bütün kuvveti
nin yüzde otuz beti Büyük Britanya 
aularında kalabileceğini ileri sürmekte· 
dider. 

lngil.ia delegeleri. AJmanyanm ile

ri sürdüğü yüzde otuz beş nisbcti azalt· 
ması için , çalıpcaklardır • 

1r d dil . ı·""· an a temız ıgı 

6 haziran 1935 tarihli No~ Ziirber 
Saytang"claa: 

İran ,coğrafya durumu dolıayıaiy

le, 6lkenin çok gtti ka1mq olması yil

zünden yavaş olmakla beraber gene her 

hareketinde Türkiyeyi kendisine örnek 

olarak almaktadır. Tüıık dilindeki arab 

ve farsça kelimeler yerine tür.kçe keli

meler kondufu gibi, İran dilindeki ya

bancı kelimeler de temizlenerek yerine 

farsça kelimeler ycrJqtirilmek için ba

gthılcrde Tahranda bir dil kurultayı 

toplmnıqtır. Anb '1fabesinin lranda 
da bldınJmuı b8yük bir istekle ileri 
llriilmektedir. JCaraltayın bir takim 

tıyeleri eski Pehlnl alfabesinin, bir 

takmıı da Ttlrkiyenin yaptığı biçimde 

a1fllbe JraJJanıJmamn istiyorlar. 

Açık teşekkür 
Gözlerimden muzdarip olda

ğmn (göz bebeği iltihabı) hasta
lığı üç ay zarfında pek ziyade dik
kat ve ihtimamlariyle tedavi edip 
onlara eski halini veren Nümune 
hastahanesi göz hastabklan Dok· 
toru Vefik Bey ve arkadaşlarına 
alenen teşekkürlerimi sunarım. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü 
talebelerinden 

Fikri Atmaca 

Olüm 
Eski Askeri mühendishane kim

ya hocası istihkam miralayhğın
dan mütekait halen Askeri fabri
kalarda çalışan Bay Nuri bir bu
çuk aydır yatmakta olduğu has
talıktan kurtulmıyarak dün öğ
le vakti ölmüştür. Cenazesi bu
günkü cuma günü saat 12 de Ha
cı Bayram camiinden kal<ianlarak 
Cebeciye götürülecektir. 

14 HAZlRAN 1935 CUMA 

Bir hilgin daha 
aöctü 
~ .> 

Huseyın Na nık Orkırn 

Macar bilgi dünyası g;;ne } .:ıslara 
büründü. Bütün bilgi dünyasında nıa
carların yüzünü ağartan Zol tan Gom
bocz üniversitede de rsten çıkrp d ıva

yenlik iskemlesinde iş" ıle vğraşırk~n 

bir kalb sektesi gelerek göçüp gitti. 
Gombocz adı ve sanı her zaman son

ıuz kalacak olan çok değerli bir bilgin
dir. Onun bilgi dünyasına yaptığı yar
dımları, ulusal tarih ve dil araştırmala· 
rr her zaman ve her fırsatla anılacak

tır. 

Zoltan Gombocz macar bilgi dünya
sının büyük bir anıtı idi. O: yalnız çı· 
kardığı birçok araıtırmalariyle değil 

konupnalarındalri yödemelerile de bil. 
gi dünyasma aayı&ıZ hizmetler etrnıt

tir. Diyebilirim ; ki Gombocz macar bil
ginlerinin birçoğuna ilimsel düşünüşü 

ve bunun yollarını ôğretmİJ ve Maca
ristanda en ince metodu kurmuştur. 

Gombocz bu metod yollarını o derece 
ince eleyip sık dokumuştu; ki bir ko
nuyu ara§brırken fişlerle çalıpnayan 

eserleri tenkid eder: fipiz çal~ıldığıa.. 
da ne gibi yanlışhklar çıktığını açık o· 
larak gösterirdi. 

Gombocz türk dili üzerinde çok de

ğerli ara§ttrmalar çıkarmıştı. Budapcş· 
tede iken bir zamanlar ak eklerini arat
trrryordum. Fili köküne konan ak'lara 
yeter misal bulmuştum; fakat isimle
rin sonuna konan ak eklerine dair elim· 
de yalnız birkaç misal vardı. Konumu 
eyice aydınlatmak için daha çok mi&a.· 
le lüzum görü.yordum. Gombocz•a ça
hştrklarımı anlattım. Bir tek kelime 
tüdı::çe konuşamıyan büyük bilgin be· 
nim bq-bapk. saç-aaçaılı:: misallerime 
daha birçok misaller ilave etti. 

Gomboc.z hiç evlenmemi1. hayatını 
hep bilgiye vermi" nazik ve düşüne
rek konuştuğu için yavaş söyliyen bir 
bilgindi. Macar iıniversitesinde macar 
dilini okutur ve bilhassa mcıcarcadakl 

türlı::eç sözleri araştınrdı. 1912 de Hc1-
sfngfors9ta M'&nofres de Ja Soci~t~ Fin• 

no-Ougrienne'in otuzuncu cildini teto 
1ı::il eden tserinin adı: 

Die Bulgarisch - Türkildıen Lehu• 
wörter in der Ungariıche Spruhe olup 
bu kitabı macar dili ile de çıkarmıştır. 

Gombocz•un bidm bakımdan mühim 
olan araştırmaları ~smda Arpad ça .. 
imdald tilrk adam isimleri bathklı ki· 
tabını bydetmek gerektir. Bu degcrU 
arqtırmada türlı::ludc isim koyma adeti 
leri hakkında da ıbirçok izaıhata teudüf 
olunmaktadır. Bu yazıdan sonra Peç~ 
nek adının ash, Çuvaş dili, Mogolca 
hakkında da birçok araştırmaları oldu· 
ğu g:ibi en değerli eserinin birisi do 
Melich Yanos ile birlikte yazdığı ma• 
car dilinin etimolojik JOgatıdır. Çok 
llCUbr; ld ba Jtgatm hepsi çıhnlama· 
mqtır. Oomboez ba yudardan ba§ka 
Magyar nyel'f'tO donoryl Drlemmyelr, 
Köresi esoma Arcbivmn, ungarische 
yahr lücher, turan ft sair birçok dergi· 
lerde •rqtmnatar çrkarmıytrr. 

O'niversitede okuttuğu macar tarih .. 
sel grameri taş basmasile 1925 te çıka• 
nlmı§ olup macar fonetikasından bah'9 
etmektedir. Dil tarihi metodu başlıklı 
küçük eseri de son derece değerli olup 
geçen yıl türk dili araştırma kurumu 
tarafından türkçeye çevrilerek çıkarıl· 
masına karar verihnişti. 

Gombocz Zoltan'm biırim ulusal ta• 
rihimize de büyük bir hbmeti vardır: 

Bu büyük bilgin ilk defa olarak dil bil
gisi yardımiyle Pannonia'da yerle!fDİI 
olan Avarların türk.lüğünü açık bir su
rette isbat etmiştir. (Macar dili dergi· 
sinin 12 inci sayısında 1916 yılı) Bun• 
dan başka Slav dilinde türkçe lı::ölı::ler. 

türk dilinden geçme aözlcrin fonetika
sına dair, macarlarm en eski vatanın u 
lulaı efsane, bulgular ve macarlar gi· 
bi bizim dil ve tarihimizi de yakmdan 
alakadar eden araştınr.alan vardır. 

Gombocz'un kitab halinde çıkmr§ 

birkaç eseri vardır. O; az yazar, fakat 
m yazardı. Onun bu halini tenkid 
eclenJer oldu. Yeter olarak çalışmıyor 
diyenlere aldmnamıt. çalışmasına de· 
vam etmişti. Bir zamanlar üniversite• 
deki Jriirsüsinii bıra-bnlf, bizdeki yük· 
sek muallim mektebi karşılığı olan 
Eötv&s Kollegium•un çe•irgen1i~ni ü-
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DIŞA.RDAN GELEN SON DU·YUKLA 
Çin - japon 
anla~rnaz~ı 
(Başı 1. inc:i say,fada) 

Japon askerleri Kupeikoy'a gelmiş

tir. Japonlar bu yolu Çin drvannın dört 

mil içerisindeki Nantiennen'e kadar iler-
' 1emiş1crdir. Bu kuvvetlerin gelmesi v" 

reniden başkalarının gel:nekte oltnaaı 

ıösteriyor ki. Japonya istekleri tam o -

lara.k kabul edilmezse Çin'e kuvvetle 

aldıracaktır. 
Jf• .,. ~ 

Tiyençin, 13 ( A.A.) - Burada göril

nü~te bir sükun vardu. Japon konsolos

luğu korkulacak hiç bir şey olmadığını 

ıöylediği halde hem yabancı ve hem 

Çin çevenlerinde derin bir korku var -

dır. Japonyanın süet bir bağlaşma yapma 

11 için Çiıı'i sıkıştırdığı söylenmektedir. 

Eski §ihli ilbayı general Yusuhşung'Wl 

askerleri Paotingfu'yu bıraktıktan son 

ra güneye doğı u çekilmeye başlamıı -
trr. 

Japonların istedikleri 
Şan.gbay, 13 lA.A) - Kuantung ja

pon ordusu tarafından Pekine gönde -

r.ilen yeni istekler anıı&mda 1unlar gö

se çarpmaktadır: 

ı - Bütün Çindc Japonya.ya kar§! 

olan çalışmalara son verilmesi 

2 - Japonyaya karşı yabancı dev -

Jetlerden arkalama buJma.k fikrindaı 

vazgeçilmesi, 

3 - Çin - japon ekonomik ~hş -

m.a beraberliğinin Mançukoyu da kap-

tıaması 

4 - Pekinde Huangf:unun başkan -

lığında tampon rolü yapacak bır ıyö -

netge kurulması, 

5 - Hopei ili ilbayınrn bir japon 

dostu alınası. 

Japonlar bir ingiliz ge -
misini yakaladılar 

Tokyo, (Formoz) 13 (A.A.} - İn01-

liz bandıralı "Portstaı., vapuru, yedeğin

de Salvador bandıralı "Kristfa Mors,, 

vapuru olduğu balcle onarılmak men 
burada demirlemişlerdir. 

Japon orunları, Tokyo limanında 

durmak için gösterilen aebebleri yeter 

görmemiş ve gemileri yak~. 

serine alınıştı. Son .zamanfarda tekrar 

tıniftrsiteye geçmiş ve felsefe fakülte

Gnin dekaru ohnuıtıır. 

Bu büyuk bilginin ölümü yalnız 

macarlar için değil, bUtün bilgi dünya-

11 için de telafisi güç bir %'1}'2<hr. 

~LMANYA'UA: 

Danzigin finansal 
durumu bozuk 

Bcrlin, 13 (A A.) - Danzig<le \.. .. · 
rum çok ağır görülüyor. Golden'i.."l de· 
ğerdcn düşürülmesinin yarattığı ltötü 

durum, dün ortaya çıkan iki hadise do
layısiyle biisbütün bir çıkmaza gmniş· 
tir. 

Bunlardan b)ri ôzgür şehrin, ulusal • 
sosyalist hükümetinin ricası üzerltıe, 

alınan fim:ns bakanı B. Şaht'm Dan
zige geleceği haberidir. 

Ancak bugün öğrenilmiştir ki, Gcl
den 'in değerden düsıirülmesi, özgür 
şehrin ihtiyacı olan ayda 5.000.000 
marklık yaıdımı B. Şaht'ın yapamıya
cağını ~öylemesi üzerine olmuştur. 

İkinci hadise de, başkan Grevser ta
raf ırı dan, dünkü gün ilan edilen ekono
n:.ik programın yerine getirilmesinin 
imkaıu;ız görülmesidir. Danzig ile Po· 
lonya arasındaki sıkı ekonC>mik ilgiler
derı ötürü Danzigde Almanyanmkine 
benzer bir döviz sistemi kurulamaz. 

Alman devlet bankası Danzige ge· 
reken yardımı yapam.ıyacağından duru
mun gittikçe kötüleşeceği sanılıyor. 

Diplomatik çe·venler Polonya - AJ
manya ilgilerine etki yapacak önem
de olan Danzig hadiselerini büyük bir 
dilı:katl izlemektedirler. Polonyanın 

izinli olan Bertin büyük elçisi B. Jojef 
Lipski uçakla Bcrline gitmiştir. Eyi 
b:ııber alan bir kaynaktan öğrenildiği
ne göre Berline varır varmaz Danzig 
durumu hak.kında çe;,enlerile hemen 
dcğite geçecektir. 

Almanyada yeni 
tutsamalar 

Berlin, 13 (A.A.) - Alman goşu 

şampiyonu doktor Otto Pelzer yaka· 
lanmıştır. Ahlaksız~ hareketlerinden 
dolayı Ştettin hakyerinde duruşması 

yapılacaktır. 

Kontrolu gfç olan bir takım yayın
tılara göre Otto Pelzer'in birçok suç 
ortakları olduğundan duruşmalar geri
ye bırakılacaktır. 

Alman basını, bu mesele ile ilgili 
hiç bir şey yazmamak emrini almrşlaT· 
dır. Karlesruhe'de gizli polis "çelik 
miğfer" kurwnunun Baden şubesi baş· 

kanmı yakalamıştır. Bu adam ulusa) 
sosyalizme l.arşr gelmiş olmakla suçlu
dur. 

Alınanyada ariyeo 
olmayanlar 

Bedin, 13 ( A.A.) - Irk meselesi 
baklanda bir söylev veren Bakanlık y&

nctgeri B. Konti demittir ki: 
" - Almanya'da bugün ariyen ol -

mıyan bir buçuk milyon insan vardır. 

Bunların arasında musevi dininden olan 
500.000, olmıyan 300.000 yahudi ile 
karışık olarak ariyen ve yabudi kanını 
ta§ıyan 650 bin kadar insan vardır. 

POLONYA'DA 

Polonya yahudilerinin 
durumu 

Var§ova, 13 (AA.) - Gratlno'da ya · 
huciilere karşr olaı hadiseler üzerine, 
yakında bulunan Cuvalki şehrinde de 
birçok y2huci dükkanlarına salrdılmış . 
tır. 

Grodno'nun yöresinde gelip geçen • yolculara da saldırılmıştır. 
Grodno şarbaylık kurulu ba~kanı, biı 

bildiriğ'e eseflerini anlatmış ve suçlula
rın kim olursa olsun, cezaya çarptrrıla
cağını hildirmiştir. 

Hırpalanan yahudılerden ı l tanesi 
hali hastanelerdedir. Grodno yahudile 
rindcn biı sal~ıt, bu hadiselere iç ba -
kanının elkoynıasınr dilemek üzere Var
şova'ya gelmiştir. 

Başbakan, Slavek yahudi azınlığı 

saylav'armdan Rosmarin ve Harte . as'ı 

kabul etmiştir. 
Yahudilere karşı olan ulusal - de -

mokrat partinin örgani Varşavt0ki Cen -
nik Narodove gazetesi diyor ki: 

" Yahudi davası, kırımlarla başarıla 
maz. Daha sistematik bir tutum gerek 
tir. MeseJa Polonya kanunlarında ve 
devletin azmlrk sıyasasında dcğişiklikle1 
yapmalıdır. Yahudilerin yıldızı parlakb· 
ğınt daha uzun zaman koruyamaz •• , 

Grcdno hadiselerini uzun uzadıya 

anlatan yahudi gazeteleri toplattml -
nuştır. 

Polonya - Letonya 
basın konf eransr 

V.arşova, 13 (A.A.) - Polonya - Le

tonya basın konferansı burada toplan

mış, sıra ile Varşova'da, Rigada toplan
malar yapnaya karar vermiştir. Konfe
ranslarda iki memleket basınının bera· 
ber çalışması :i in program hazırlana
caktır. 

Yugoslavyalı gazeteci 
Özgür bırakıldı 

Danzig, 13 (A.A) - Danzig i~yar
ları tarafından yakalanmış olan yugos

lav gazetecilerinden Penkalla, VaJlO
vadaki yugoslav elçiliğinin dileğinden 

sonra Jeh komiserliğince yapılan girgi 
üzerine cıün öğleden sonra aalıveril • 

miştir. 

Yahudilerin fikirlerini yayan Dan -
ziger Eko gazetesinin başya.zıcısı Loe-

' 
vy de sekiz gün içinde tehirdcn uzalı-
Yaşmak şartiyle özgür brrakdmıştır. 

Doktor Şaht Danzige 
gidiyor 

Danzig, 13 ( A.A.) - Alman banka
lar direktörü B. Şaht birkaç gün &onra 
buraya gelerek Almanyanın ekonomik 
prensipleri hakkında bir söylev vere
cektir. 

BlRLE~lK DEVLETLER'~: 

B. Ruzvelt barış istiyor 
Vcst-Point (Amerika) 13 (A.A) -

Si.ıel akaclemiderı çıkanlara verdiği bir 
SÖ} kvde B. Ruzvelt : cDünyanm en 
b~ ük ihtiyacı, karşılıklı anlaşma üze
r ne kurulu bir barış inancıdır.:ı de -

nıiştir. 

Baıkan, ulusun baysalhğını tehli • 
keye cüşürecek bir dereceye inmekten 
korunması için ordu sayısının artrnl -
masınx istemektedir. 

N .R.A. nisana kadar 
kalıyor 

Vaşington, 13 (A.A.) - Senato, de
ğiştirilen N. R A - kalkınma ulusal 
kurumu - nun 1936 nisanına kadar uza
tılmasını 13 e karşı 41 oyla kabul et 
miştir. Konuşma, küçük bir değişiklik 
önergesinin Bay Hudlong tarafından 

16 saat korunması yüzünden gt:cc de 
devam etmiştir. Yeni kanun Bay Bora· 
hm bir değişiklik önergesinin onay
Janması için tekrar ıı.aylavlar kuruluna 

gidecektir. 

B. Ruzvel tten bir dilek 
Vaşington, 13 (A.A.) - İdaho de -

mokrat saylavı B. Vite, paraya altın ve 
gilmüş esası üzerine durluk vermek için 
öteki uluslarla konuşmalara başlanma 
sıru B. Ruzvelt'ten isteyen bir dilekte 
bulunmuştur. 

B. Vite, Amerika tarafından bir pa 
ra konferansmm toplantıya çağınlmaın
nm yabancı hükümetler tarafından iyi 
karşrlaşacağmı söylemiştir. 

i talyan - İngiliz basın 
aytışması 

Paris, 13 (A.A.) - Maten gazetesi· 
nin Roma aytan, italyan basınına 1ngil· 
tere'ye karşı çıkan yazılara bir son ve · 
rildiğini bildirmektedir. 

Londra'daki italyan büyük elçisi B. 
Grandi Roma'ya gelmiş ve italyan hakil· 
metine, ingiliz hükümetinin ve kamoyu
nun düşüncelerini bildirmiştir. 

Habeşistan paylaşılı -
yor mu? 

Paris. 13 (A.A.) - Övr gazetesin • 
de Bayan Jöneviyev Tabonis, yazdığı 

bir betkede, İtalya'mr., uluslar sosyetesi 
yolu ile Habeşistan'da üç tarartx bir ko
nınuk memleket kurulmasını Haheş kı
ralına tavsiye ettirmek istediği fikrin · 
dedir. 

İngiltere, Fransa ve İtalya'ya Ha -
beşistan'da etgerlik bo1geleri ven1eeek· 
tir. 

Jöneviyev Tabonis'e göre bu harbt?.n 
kaçınmak için en iyi bir çaredir. 

Jöneviyev Tabonis, f talya'nm 300.000 
kilometre murabbalık bir yer alarak Ha
beşistan'm en zengin yerini elde ed~-

lNGlLTEUE"U.E: 

Alınan donanması 

nasıl olacak ? 
Londra, 13 (A.A.) - Deyli Telgraf 

gazetesinin denizcilik aytarı Hektor Bi
vater, alman deniz yapılan programının 
şöyle olacağını sanmaktadır: 

" Almanya'nın hangi tip gemileri tez
gaha koyacağı daha bilinmiyor. Fakat 
bir anlaşmaya varılırsa, alman programı 

• şekilde gelişebilir: 

" 11 ve 12 pusluk toplar ta§ı:·an 

22.000 tonluk beş harb kruvazörü filo -
tillası, 8 pusluk toplar taşıyan 8.600 ton· 
luk altı hafif kruvazör, 1.000 tonluk 6 

torpido, 800 tonluk birkaç denizaltı ge· 
misi ve 22.000 tonluk bir uçak gemisi. 

Hele bu gemilerin çok yollu olması 
bakımından böyle bir filo ile boy ölçüşe
cek ingiliz gemileri pek azdır.,. 

Sovyetler Birliğinde 
şenlikler 

(Başı 1. ci sayı/ada) 

Pravda gazetesi §U satırları yazıyor: 

yazıyor: 

•• Ukranya'nın çalışkan he\lk yığın· 
tarı kuvvetli bir Sovyet devleti kurdu • 
lar. Ukranya şimdi bayındır bir ülke ha· 
line gelmiştir. Harbm yaralaı kapan • 
mış, fakat unutulmamıştır. Almanve leh 
faşistleri, Sovyet Ukranyasma doğru ye• 
ni bir yürüyüş planı düşünüyorlar. Uk· 
ranya halkının leh işgalinden kurtuldu
ğunun on beşinci yıldönümünü kutlar • 
ken yapılan vatansever ve kuvvetli gÖS4 
teri düşman intirikalarma karşı en kuv• 
vetli bir eevapbr.,, 

Sovyetlere karşı alman · 
Polonya anlaşması 

Moskova, 13 (A.A.) - Tas Ajansı 

bildiriyor: Ukranya, Kiyef'in Polonya 

ordusundan kurtanlışının on beşinci yıl· 

dönümünü kutlamaktadır. Bu yıl dönil· 
mü dolayısiyle Moskova gazeteleri, Kı· 
zıt ordunun kahramanlığını ve son on 
beş yıl içinde Ukranya'nın başarılannı 

uzun boylu anlatmaktadırlar. 

Radek, İzvestiya gazetesindeki ya • 
zısında, bugün Polonya'nm konservatu
varları arasmda alman fi.şistleri ile bir
leşerek Sovyet Rusya'ya karşı yüriimek 
isteğinin beslendiğini söyliyerek diyor 
ki: 

.. - Bugün Ukranya, hiç bir düJ • 
marun kendi topraklarına ayak basmr • 
yacağmı kesin olarak söyliycbilir. Uk • 
ranya ile ban§ ve dostluk istemiyen 
harb isteklileri susturulmalıdır.,, 

ğini sanmaktadır. İngiltere, Sudan mnı. 
rma yakm yer:lerin yönetimini kontrol 
edecektir. 

Franaa'ya wn1eeek bölge daha belll 
değildir. 

ULU S'un romaru Tefrika: 97 

~an.Michele!ninJdtabı 
vardı. lıkönce, onun kadın hastalıkları uz
manı olduğunu sandım, sonra öğrendim ki 
kalb hastalıkları hekimi imiş. Hastalarına 

güven verdiği şüphesizdi; adının ancak min
net ve teşekkür duygulariyle birlikte söy· 
lendiğini işittim. Buna hiç şaşmıyordum, 
çünkü bizl~rle kıyaslanınca en göze çarpan 
bir şahsiyeti olduğu bir hakikatti; geniş bir 
alnı, pek zeki ve insanın yüreğine işliyen 
bakışları, kolay ve tatlı bir konuşuşu, kar
şısındakine sempati duygulan veren halleri 
vardL Öteki ertikdeşlerini hiç tanımıyordu; 
yalnız beni, iki sinir hadisesinden dolayı 
konsültasyona çağmmştı. Şarko'nun bakı 
usullerini oldukça biliyordu ve birkaç al
man hasta yurdunu gezip gönnüştü. Hem 
hastalığın ne olduğunu, hem de hastaya na
sıl bakılacağmı kararlaştırmakta hemen her 
vakit uzlaşıyorduk. Bütün bunlara bakarak, 
işini en az benim kadar bildiğine hükmet
tim. 

danberi bakıyor ve aldığı tedbirlerin de iyi 
sonuç!~ verdiğini görüyordu. Halbuki son 
günlerde hasta kötüleşmişti, kalbi pek iyi 
işlemiyordu, bunun için düşüncemi öğren
mek istemişti. Anc ... k, ilk iş ne hastayr ve 
ne de aylesini telaşa düşürmemekti. 

borusunu uzattı. Uzun uzun bakıp dinleme· 
ğe hiç lüzum yoktu; gördüğüm yeterdi. 

TürkptJ'fl ~11: lfaalli BAYDAR 
Yazan: Akul MUNT 

.Yurddaşlan onu değerli bir hekim ve se
viınli bir insan olarak tanıyorlardr. Birkaç 
vakit sonra, Roma sosyetesinin gözdesi ol
du. Bu sırada ben, bilmek istediğimi öğren
miş olduğum için, yavaş yavaş gıözden sili
niyordum. 

Doktor benimki kadar güzel bir arabay
la dolaşıyordu. Korso•daki, değerli şeylerle 
döşenmiş apartımanmd:ı toplantılar y~pı
yordu. Yükselişi benimki derecesinde hızlı 
olmu~tu. Gelip beni görmüştü, Roma'nm iki
mize dar gelmiyec.ek kadar büyük olduğu 
Üzl!rinde anlaşmıştık. Birbirimize rastladık
ça bana karşı nazik davranıyordu. 

Çok kalabalık müşterileri olduğu bes
belli idi ve bana denildiğine göre, bu müşte· 
rilerin çoğu, onun tarafından bakılmak ar
zusiy le Roma'ya kO§an zengin amerikalı
lardı. Emri altında, birçok özel hasta bakı
cıları ve Porta Piya dışında da bir bakıevi 

Bir gün acele ile karalanmış bir pusula
sını aldım. Bir konsültasyon için çabucak 
Konstanzi oteline gitmemi rica ediyordu. 

Doktor çok telaşlı görünüyordu. Birkaç 
kelime ile anlattı ki hastasına birkaç hafta-

Hastayı görüp de onun ytllardanberi ta
mdığım ve kendisini tanıyıpta bütün sev
miş olanlar gibi değerine inanmış olduğum 
bir adam ve '4insanm şahsiyeti ve bu şahsi
yetin ölümden sonra varoluşu,, adındaki bü
yük eserin sahibi Frederik Meyers olduğunu 
görünce ne kadar şaştığımı anlarsınız. So
luk alışı çok hafif ve pek ~ahmetli idi, yüzü 
bitkindi, yalnız insanı kendine hayran eden 
gözleri gene o gözlerdi. Elini uzatıp, beni 
bekleye bekleye, gözleri yollarda kaldığını, 
ve gelmiş olmamdan dolayı kendini çok 
bahtlı saydığını söyledi. Londra'da, "psişik 
araştırmalar sosyetesinden kendisi ile ye
mek yemiş ve bütün geceyi haşhaşa, ölüm
den ve ölümün ötesinden bahsetmekle ge
çirmiş olduğumuzu hatırlattı. Kendisine ce
vab vermeğe vakit bulamadan doktor, yeni 
bir buhrandan korktuğu için konuşmamamın 
da.ha iyi olacaimı aövliverek bana dinleme 

Ertikdeşimi bir köşeye çekerek hastanın 
aylesine durumu bildirip bildirmemiş oldu· 
ğmıu sordum. Durumun ne kadar tehlikeli 
olduğunu sezememiş olduğunu şaşarak an
ladım, çünkü bana, yapmakta olduğu stirik· 
nin şırmgalannı daha sıklaşt1rınağı; ertesi 
gün, kendi bulduğu serom'u sınamayı ve 
Grand otele bir adam göndererek oradaki 
bilmem hangi şarabdan bir şişe getirtmeği 
önergedi. Yapılacak en doğru şeyin, gittik
çe azalmakta olan acı çekme yeteneğini ço
ğaltmak olduğunu ileri sürerek her türlil 
uyatıç'lara karşı bulunduğumu söyledim. 
Bundan sonra elimizden gelen onun acıları
m azaltmağa yardım etmekti. 

Biz böyle konuşurken pek yakın dostla
rımdan, ünlü amerikan filozofu Vilyam 
Ceyıns odaya girdi. Hastanın aylesine ha
ber göndermenin, bir saat meselesi olduğu 
için, çok lüzumlu olduP.1ınu ona da tckrarla-
dun (Sonu var) 
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iL1 il{· A Yl)I l)EMiRYOl"'U 
ANI"'AŞMA PROJESt 

(Başı 1. ci sayı/ada) 
Türkiye htikümeti kaunda im

kinlı olan en kuvvetli girgilerde 
bulunduk. Fakat; bunlar başarığ 
ile sonuclanamadı. Bu girgiler 
karşısında Türkiye hükümeti hat 
tı satın almağı ileri sürdü ve bu
nun sonucu olarak bugün size 
eunduğumuz önerge ortaya çıktı. 

Burada, Türkiye'ye bu mesele 
için üç kere gidip gelen ve yapıl
ması imkanlı bulunan her şeyi 
başanğla yapan direktörlerden bi
rine - Mr. Robert Adeane - min
netimizi sunmayı bir ödev bilirim. 
Kendisi genç bir adamdır. Fakat; 
bu meselede değerini göstermiş
tir. 

Ortalama gelir 
Hükümetin önergediği rakam 

hattın son beş yıllık ortalama ge
liri olan yıllık 115,000 ingiliz li
rası idi. Bugün elde ettiğimiz ra
kam ise aksiyon üzerinden ürem 
verildikçe yılda 144,540 ingili.z li
rası tutmaktadır. Türkiye hükü
meti her şeyden önce gerek obli
gasyon ve gerek aksiyon sahihle
rinin satışa onamlarını şart koş
muştur. Bazı kapital sahibleri, bi
rinci sınıf obligaterler oruntak 
sosyetenin bozulmasını istiyerek 
bütün parayı alıp alamıyacakları
m sormuşlardır. Bu soruya türlü 
türlü cevablar verilebilir. Fakat; 
fikrimce en kesin cevab şudur: 
Aksiyonerlere bir şey verilmezse 
satış konturatını onaylamazlar. 
Ve, bütün iş sonucsuz kalır, ve an
laşma suya düşerdi. 

Görüyorsunuz ki proje az çok 
işlenmiş bir haldedir ve yeni bir 
sosyetenin kurulmasını sağlamak-
tadır. Bu yolda kotarmanın asığ
larından biri de tahvilatın az çok 
büyük bir kısmmın bir elde muha
faza edilebilmesi ve güçlük çıkar
sa meseleyi daha etkili bir halde 

konuşmanın mümkün olmasıdır. 1 
Yeni sosyetenin harcalan müm
kün olduğu kadar aşağı bir dü
zeyde tutulacaktır. Fakat; bu har-

caların ilk iki veya üç yıl içinde 
fazla olması zorağlıdır. Zira sos
yetenin Türkiye'deki alacakları

nın büyük bir kısmının nakli yü
kümü karşısında bulunuyoruz. Bu 
iş belki de mal çıkatı ile yapıla
caktır. 

Bu ise çok güç ve teknik bir 
meseledir. Ana anlaşmaya göre 
ancak içinde bulunduğumuz yıl 
sonuna kadar mal çıkanlmasma 

izin verilmişti. Türkiye Başbaka
nına bu sürenin uzatılması için çe-

kilen bir telgraf üzerine bu izin 1936 
yılı sonuna kadar u7.atılmıştır. Bu 
süre içinde paramızı çıkarıp çı
karamıyacağımız hakkında bir fi. 
kir söylemek istemiyorum. Yeni 
sosyetenin kurulmasını gerekli kı
lan başka bir sebeb de Türkiye ve 
Yunanistandaki hesablarımızın 
yoluna konulması meselesidir. 

Benim kanağatımca proje tür
lü oblegasyon ve aksiyon sınıftan 
için çok tüzeli bir temel üzerine çi
zilmiştir. Büyük asığlan olan dı
şardaki birçok grupların oylan a
lınmış ve projede size sunulma
dan önce birçok değistinneler ya
pılmıştır. 

Ho11a gitnıiyt·cck bir ()((.-, 
Tekrar ediyorum, size bu pro

jeyi sunmak benim için hoşa git
miyecek bir ödevdir. Fakat; bu
nun yapılması gerekti. Obligater-
lerle aksiyonerlere önergelerimiz 
çoğunluğa yakın bir oybirliği ile 
kabul ettiklerinden dolayı teşek
kürlerimizi sunarız. 

§özlerimi bitirmeden önce ge
rek sizlerin ve gerekse yönetim 
kurulu adına Türkiye'deki genel 
direktörümüz Mr. Mazade - e te
şekkür etmeği ödev bilirim. Ken
disi hattın yönetimi önürdeşme 
ile uğraşma ve hele harcalarda 
tutumlar sağlamakta elden gelen 
her şeyi yapmıştır. 

Mr. J. A. Goudge bu önergeyi 
berkitti, ve yönetim kurulu baş
kanı birçok sorulara cevab ver-

ULUS 

FHA ~A'DA 

Normandi Havra döndü 
Havr, 13 (A.A.) - Normandi vapu

ru gidiş süresinden 23 dakika kazan.a
rak saat 18 de buraya gelmiştir. 

''Deniz yüzbaşısı Paris,. adındaki 

deniz uçağı gemi açıkta iken üzerinde 
ucmuştur 

Paris borsası 
Paris, 13 (A.A.) - Borsa, hala lıo 

zuk düzen gitmektedir. Piyasa durgun 
dur ve alışveriş azdır. Fransız ıftusal 
fondoları yeniden gerilemiştir Yerli 
değerlerden bazıları ise, dünkü kayıp· 

larınrn bir kısmını kazanmıslardır. Ar 
sıulusat fondolar tutunmaktadırlar. 

Haftalık çalı~ma saati 
Cenevre. 13 (A.A.) - İş konf,. 

sı, 40 saatlik haftaya ilişik genel uzlaş· 
manm onaylanması gerektiğine dair 4Q a 
karşı 57 oyla bir karar almı!}tır. 

dikten sonra önerge yüklü bir ço
ğunlukla kabul olundu. 

Buna benzer bir önerge de ikin
ci sınıf obligaterlerin toplantısın
da da oybirliğine yakın bir ço
ğunlukla ve aksiyonerlerin top
lantısında oybirliği ile kabul olun· 
clu. Nomal ve bırakığlı aksiyon 
sahihlerinin toplantısına Mr. J. A. 
Goudge başkanlık etti. 

Verilen reyler şöyle idi: 
Birinci sınıf obligasyon sahib

leri lehde: f. 1,446,780 aleyhde: 
i 2,350, 

İkinci sınıf obligasyon sahible
ri lehde: 1,090,260, aleyhde: 3,530 

Bırakığh aksiyon sahibleri 
lehde: 142,540, aleyhde -

Adi aksiyon sahibleri lehde: 
435,260 aleyhde -

NOT Sosyetenin tüzüğüne 
uygun olarak genel kurul toplan
tısı bu ayın 26 sında yapılacağı
na göre hükümetimizle sosyete 
arasında imzalanmış olan kontra
tın oybirliği ile onaylanmasına 

olmuş bir iş diye bakılabilir. 

Tür){ -ingiliz klering 
anla~ması 
(Başı 1. ci sayıt ada) 

ı. - Türkiyeden İngiltercyc vaki 
ihracatın bedellerinin, ingiliz ithalatçı· 
}arı tarafından T. C. Merkez Bankası. 
nm lngiltcrede göstereceği bir banka 
ya yatırılması lazımdır. 

3. - İngiliz ithalatçıları tara(ından 
bu suretle Tiirkiye Cumuriyet Merkez 
Bankasının İngilteredekı stcrling hesa 
bına tevdi olunan l>iitün meıbal~gin yüı
dc 70 i bir a hesabına, ytiıde 30 u da 

bir b hesabına yatırılacaktıı. 
Cumuriyet Merkez Bankası a hcı.ıı 

bının disponıbilitclerı dahilinde 1ngil· 
tcredeki hak sahiblerinc Türkiyedeki 

borçlulhı tarafından türk lirası olarak 
vaki tedıyatı transfer edecektir. 

B hesabının disponibiliteleri tama 
miyle Cumuriyet Merkez Bankasının 

serbestçe emrine amade olac,.ktır. 

4. - İngiltere hükümeti incirleri 

mizin tabi olduğu gümrük resmini un
dredveight'i 10 şilin 6 pensden 7 şiline 

indirmekte. tiftiklcrimizin resimden 
muafiyetini ve palamut ve kaibuluıuz 
fındıklarımıı:ın tabi oldukları yüzde 

10 ad valorcm rrsmi konsolide etmek
tedir. 

5. - Anla~aya merbut A Iİ•tesine 
dahil lngıltere mcnŞ('li mallar serbest

çe, B listesıne dahil İngiltere menşeli 
mallar ise her maddenin lıızasında gbs 
terilen kontenjanlar dahilinck Türki

yeye girebilerektir 
6. - Gümriiklerde bulunan İngilte

re menşeli malların ithali hususunda 
tarafımızdan bazı kolaylıklar EÖstcıit

mesi kabul edilmiştir: 
a - 15 mayıs 1935 tarihinden evci 

türk gümrüklerine ginni şolupta mer'f 

2 2004 sayılı kontenjan kararnamesinin 

- V • listesine dahil olnnyan, 

b • 15 mayıs 1935 ile anlaşmanın 

meriyete girdiği tarih arasınrla tHrk 
gümrüklerine gelen ve ithali nıer't 

2/2004 sayılı kontenjan kararnamesiyle 
memnu olmıyan veya aynı kararname· 
nin • V - listesine dahil bulunmayan 

İngiltere menşeli mallar, anla~anın 

meriyete girdiği tarihten itibaren Tür

kiyeye serbestçe girebilecektir. 
A ve B fıkralarında yazılı olan mal· 

14 HAZİRAN l 935 CUMA 

!ardan mer'i kontenj~ kararmım .ının 
• V - listesine dahil bulun:mlarrn it 
hali, alakadar vekaletin müsaade ine 

bağlıdır. A ve B fıkralarındaki mallar 
ile anlaşmanın meriyete girdiği tarih
ten sonra Tür.kiyeye ithal olunacak 
İngiltere menşeli mall,,rın bedelleri, 

T. C. Merkez Bankas•daki klering he· 
sabına yatırılmak suretjyle ödenecektir. 

7. - Anlaşmaya ili'ik 4 sayılı lis
tede yazılı türk mıtltarı • halı ve kilim, 
kuru sebu:Jer, yumurta; taze meyva, 
kitre, afyon, tütün, nebati boya mad
deleri, şarab ve likör - mukabilin 1 • 1n 

g.iltere menşclı mallar - kontenjanda 
iseler kontenjan mikdarlan dahilinde. 

hususi takas yoluyla ithal olunabile
cektir. 

Ancak bu suretle ithal olunan İngil
tere men~li malların f. o. b. kıymeti. 
ihraç olunan türk malının f. o. b. kıy
metinin yüzde 70 ini geçemez. Arada

ki yüzde 30 fark İngiliz tüccarları t .. 

rafından T. C. Merkeıo; Bankasının f n
g.ilterede scl"bcstçe emrine amade bu
lunan B hesabına İngiliz lira&ı olarak 
yatırılacaktır. 

8. - Anlaşma muvakkaten 20 hazi
ran 1935 de meriyete girecek ve 9 ay 
müddetle merıyette kalacaktır. 

9. - Anlaşmanın 12 inci maddesiy

le, 1 mart 1935 tarihli ticaret ve seyri· 

sefain muahedesinin Şilftsız en ziyade 
naili müsaade millet kaydını ihtiva e-

den 16 mcı maddesinin kaldırılması 

ve müddete dair olan 39 uncu madde

sinin tadili ile meriyette kalması kabul 
olunmuştur,, 

ULUS, hazırlanan AN
KARA TELEFON REH • 
BERİ için ilanlar alma -
ğa başiadı. 

f ORK 
ÇO(:UKl.JARı 

T Ü R K K U Ş U'na 
uçucu üye yazdınız 

Askerı Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
1

1 
Satın Alma Komisyonu ilanları i

m ııı ıı ıııııı•ıuıı ııımıı •ı• 111111111 111•11111111111-- ..-ı1111•1 llllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJllllllllllllO 

!,~.~.~ ~~ .. ~;~,d " ~ HAV ACILIK VE SPOR 1 
•wn111•-••ııı111111M111M1111H11111•-•ıııı11111ıa11Y-ıııımıı11111ıuıı1111111111111111111111111ııı•ıwımıı•I = Havacıhk ve Spor, özel bir (Türk Kuşu) sayısı çı- -

Devlet Demır· yollarından·. =_= karmıştır. Bu sayıda (Türk Kuşu) açılma törenine a- ~ MÜTEAHHİT NAM VE HESABINA 
1 NUMARALI HAM ÇELİK (ROHST AHL) 5 TON 
2 NUMARALI HAM ÇELİK (ROHSTAHL) 5 TON 
3 NUMARALI HAM Ç9LİK (ROHSTAHL) xxxxxxx 
4 NUMARALI HAM ÇELİK (ROHSTAHL) 10 TON 
5 NUMARALI HAM ÇELİK (ROHSTAHL) 5 TON 

Tahmin edilen bedeli (2100) ·lira olan yukarda mikta
rı ve cinsi ya.zıh malzeme askeri fabrikalar umum müdür
lüğü satın alma komisyonunca 5 temmuz 935 tarihinde 
cuma günü saat 15 te ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat teminat 
olan (157) lira 50 kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyo-
na müracaatları. (1387) 1 - 2410 

131 KALEM KOOPERATİF EMTİASI 
6 KALEM BOŞ MEZUAT 

Tahmini bedeli 697 lira 40 kuruş olan yukarıda mikta
n yazılı kooperatif emtia ve boş mevzuatı Küçük Yozgad 
fabrikasında müteşekkil komisyon marifetiyle açık arttır
ma ile S temmuz 935 tarihinde cuma günü saat 15 te sa
tılacaktır. Talipler bu emtia ve boş mevzuatı Küçük Yoz
gad fabrikasında görebilirler. Listeleri umum müdürlii.k 
satın alma komisyonundan parasız verilir. İsteklilerin 
muvakkat teminat olan 52 lira 31 kuruş ve 2490 sayılı ka
nunun 2. ve 3. maddelerinde yazılı vesaikle mezkur gün 
ve saatte Küçük Y ozgadta müteşekkil komisyona müra-
caatları. (1388) ı - 2411 

SİY AH VEYA HAKİ 
RENKTE 12,000 ADET 
MAKARA 

Tahmin edilen bedeli 
(2400) lira olan yukarıda 
miktarı ve cinsi yazılı mal
zeme askeri fabrikalar u
mum müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 28 haziran 
935 tarihinde cuma günü sa
at 14 te açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan 
verilir. Talibler:n muvak~at 
teminat olan (1~0} lira ve 

2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle 
mezkfir gün ve saatte ko
misyona müracaattan (1360) 

1- 2369 

10 TON YUMUŞAK 
ÇELİK 

300 METRE N 16 (U) 
DEMİRİ 

2000 ADET 1/4 ÇELİK 
BİLYA 

Tahmin edilen bedeli 
(2866) lira olan yukarıda 
miktara ve cinsi yazılı mal-

Ankara - Kırıkkale arasında halen işlemekte olan 
ray otobüs seferleri 15. 6. 935 tarihinden itibaren müte
kabil iki sefere çıkanlacaktır. Gidiş geliş saatleri aşağıda 
gösterilmiştir. 

Ankaradan kalkış 
Kırıkkaleye vans 
Kırıkkaleden kalkış 
Ankaraya vanş 

7.25 ve 
9.25 

" 9.45 
11.51 " 

15.35 
17.48 
18.00 
20.02 

1 - 2408 

it (25) resimle şu yazılar vardır. _ = == =: 3 mayıs - Server Ziya Gürevin a - -a Atatürk - Behçet Kemal Çağlar 5 - -=: Türk kuşu açılırken verilen söylevler 5 
=: Türk kuşu Uyelerile bir konuşma § 
~ Türk kuşu derslerine başlarken § - . -= Öğretmen Bay Anohin'le Romanorun duygulan § 
-M -= otörsüz uçuş ve önemi 5 - -- -=: Uçman - Ferid Ziya iiS - -5 Talim uçuştan için basit bilgiler - F. Z. S - -= Sporda, müsabaka idmanlarında yaş - Vildan Aşir = 

;1~,LZ z11,.....,.. ... ııamm:m1BJ!'J&i1H1111.mmı" ~ Güçlü § - -= == ı iLAN ŞARTLAR) =- Yenilen erkek (hikiye) - Server Ziya Gürevin s_ 
Arsa 

Eski yangın yerinde 25 
m. lı'k caddede, bı'r evlı"k. 1 = Bin uçak ve on bin uçman - Şakir Hazım Gökmen 5 

Beher Beher •l =: T"' k k . . 3 
Telefon 3320 Sayıh Santimi Sayı& Santimı I 5 ur uşu ıçın gazetelerimizin görüşleri S 

1-2406 

Satılık arsa 
Paşalar tepesinde lzmir 
caddesinde bir arsa satılık· 

tır. Telefon 2291 numaraya 
müracaat. 

--------------·---------M 
zeme askeri fabrikalar u- l 
mum müdürlüğü satm al
ma komisyonunca 28 haiz
ran 935 tarihinde cuma gü
nü saat ıs te açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. Şart
name parasız olarak komis-
yondan verilir. Talihlerin 
muvakkat teminat olan 
(214) lira (95) kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 
ve 3. maddelerindeki vesa
ikle mezkGr gün ve saatte 
komisyona müracaattan. 
( 1358) 1 - 2367 

1 = Bu zengin sayıyı bütün okurlarımız görmelidirler. 5 
2 300 3 --;;;;- iıl ~ Havacılık ve Spor en zevkle okuyacağınız bir derg; § 
4 150 8 100 5 dir. § 

ı- -
: : kur~ ttur 

40 llllllllllllllJllllllllllllJlllllJllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllll llllllllJlllllllllll İİÜ 
l - Hayır itlerine "e yenı M 

çıkan kitahtara ııtn Uinlardan B 
% 15 tenziUlt yapılır. S 

2 - Zayi itin bedelleri mak. 1 

tu yUz otuz kuruıtur. 

S - Tebrik. teşt-kkllr. evlen· 
ıne vefat ve katı a11ka iHlnla 
• mdan ma ktuan beı lira alınır 

ABONE ŞARTLARI 
Müddet Dahilde Hariçte 

Senelili 17 Lire 30 Lire 

" A~biı • • 18 .. 
3 Aylri1 1 

" • • 
Potta Ucretl gönderilmlyen 

mf'lrtubtarı eevab vf'rltmes. 

Rozet resim müsa IJakası 
Hava tehlikesini bilenler için yaptınlacak rozetin re& 

mi Türk Hava Kurumu tarafından müsabakaya konul· 
muştur. Yapılacak resimde bir çift kanat, bir ay yıldız, 
Türkiye hartası ve T. H. K. harfleri bulunacaktır. Müsa
bakaya gelecek resimler bir kapalı zarf içinde haziranın 
yirmisine kadar Türk Hava Kurumu merkezine verilme
si lazmıdır. Seçilecek resmin sahibine (150) lira müka-
fat verilecektir. 1 - 2416 

llll:B:lmlll 

Kun1luş U y A N 1 ~ Serveti fünur 
ı 8 9 ı "' verine çıkar 

44 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftah~ , 

resimli gazetenin Ankara'da satış yeri A K B A K' ~ 
tapevidir. Senelik abone 10 lira Savısı 20 kıırus 1 
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~Aıı)~qra Ele ~ırik Sosyetesinden:~ 

IEt i~'te oturanlara! 
~ -
~ Etlik çevresine elektrik verme i~le~ sona. e~~~- ~ 
~ tir. Elektrik alacak sayın abonelerımızden dıledıgı- ~ 
~ ---l!'oiO miz: 
~ İslerini çabuk başarabilmek ve yapıl~ı. ~ontr~l ~ 
~ ederek dış bağlama hatlarını çekebılm:mız .ıçı:ı tesı- 5 
~ satlarmı yaptırdıl:ları iç tesisatçıları şı.rketı:11ızce a- ~ 
15 ccle göndermelerini ve lüzumlu formalıtelerı yaptır- ~ 
;;:::: -
§ malartdır. 5 li Etlik cevresinden geçen bütün elektrik hava hat- §E 
~ = 15 lanna ~ 
15 17 Haziran · Pazartesi 5 
1§ günü cereyan verilecektir. Bu sebepten: ~ 
1§ 17 haziran • pazartesi gününden itibaren Etlike gi- ;; 

1 den yüksek tevettür hatlarile Etlik içindeki h~va ~ 
hatlarma dokunulmamasını sayın halkımızdan dıle- ~ 

1 
riz. Hatlara ilişmekle hayatmıZT tehlikeye sokarsınız. ~ 

1--2393 :=: 

n111nııııımn111111111111111111111111111111111111111111111u111111111111111111111111111111n~ 
Kızılay Cemiyeti 

Genel Merkezinden: 
E as niazmnamemizin ( 48) inci maddesinin birinci 

fıkras:na dayanarak 1935 senesi haziran ayının on altıncı 
pazar günü sabah saat on birde genel meclisin fevkalade 
toplanması kararlaştırıldı. . . ,.. 

ı 935 genel meclise murahhas ıeçılmış azal~r~an An· 
karada bulunanların 16 haziran 1935 pa~ar gunu saba~ 
ıaat on birde cemiyetimizin Yenişehirdekı genel merkezı-
rnize gelmeleri rica olunur. 1 - 2389 

Afyon Vilayetind~8:: 
ı - Muhammen bedeli yedi bin lira olan yetmıı ~ın 

kilo motörin 19 haziran 935 çarşamba günü saat on dort 
buçukta kapalı zarf usuliyle encümeni vilayet salonunda 
kat'i ihalesi yapılmak üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 _ Eksiltmeye girmek istiyenler "575,, lira muv~~
kat teminat verecekler ve teklif mektuplarını yukarda gos· 
terilen gün ve saata kadar encümeni vitayet reisliğine ver-
ıniş olacaklardır. . ,. 

3 _ Bu işe ait şartname bedelsi~ ~larak vılayet elek-
trik müessesesi müdürlüğünden verılır. (1309/3123) 

1-2299 

istatistik umum müdürlüğü 
eksiltme komisyonundan: 

500-600 sahife tahmin olunan 2000 adet 7 inci cilt ista· 
tıstik yıllığı kapalı zarf ile eksiltmeye çıkanl1111ftır. 

Tahmin olunan bedel 1684,S UradD'. 
Eksiltme 1935 haziranmm 2t5 mcı çarşamba günü da

irede toplanacak olan komisyonda ~aa~ !5 de açılaca~t~r. 
Bu baptaki şartname k~ kitipliğinden almabılır. 
lfümuneler dairede görülecektır. 

İsteklilerin yiizde 7,5 muvakkat teminat ve teklif mek
tuplariyle diğer vesikalannı açılma saatinden bir saat • 
•eline kadar komisyon reisliğine vermeleri liznndır. 

(1306) 1-2321 

Satılık apartman 
Emlak ve Eytam Bankasından · 

Ankara icra dairesinde açık arttırma ile satışa çıkan
lan Yenişehirde lsmetpaşa caddesinde Şehid Nuri B so
kağında Herant apartmıanmm evelce 9 huiran günü için 
ilan edilmiş olan arttırması 15 temmuz pazarteai günli ya
l>ılacaktır. 

Alıcılar isterlerse bankamızça ihale bedelinin yüzde 
tllisi Disbetinde ödünç para verilebilecektir. 

İsteklilerin icra dairesinde gayri menkul mallar aatıı 
llıemurluğuna ve fazla malUınat için banakmıza müra-
taatlan ilan olunur. (1363) 1 - 2354 

NEDKALMiNA 

ULUS 
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i e\nkara Levazım Amirliği Satın ~ 
iğ 1 
, Alma Komisyonu ilanları İ 

İLAN 
1 - Muhafız alayının 16 bin çift köhne fotinleri 21 ha· 

ziran 935 cuma günü saat 11 de Ankara levazım lmirliği 
binasında levaZim amirliği satın alma komisyonu marife
tiyle ve pazarlık suretiyle müzaye deye çıkarılmıştır. 

2 - Fotinlerin beherinin muhammen fian 7,5 kuruş. 
tur. Mecmu tutan 1200 liradır. 

3 - Teminatı muvakkatesi 90 liradır. 
4 - Taliplerin belli saatte teminatı muvakkate mak

buzlarile birlikte mezkur komisyona müracaatları. (1273) 
1-2230 

İLAN 
1 - Kırklarelinde 423 ton sığır etı ve 43 ton sade yağı· 

nın kapalı zarfla ihalesi 21 haziran 935 cuma günü saat 
14 de yapılacaktır. 

2 - Sığır etinin tahmin edilen fiatı 23 kuruş ve sade 
yağının 70 kuruştur. 

3 - Sığır etinin teminatı 7,300 lira ve sade yağının 
2260 liradır. 

4 - Şartnameleri her gün Kırklareli satın alma ko
misyonunda göriilebilir. 

5 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin teklif mektupla
rını ihale günü saat 13 çe kadar Kırklareli satın atma ko
misyonuna vermeleri ve saat 14 de komisyonda bulunma-
ları. (1272) 1-2229 

İLAN 
1 - 32. inci alay 8. inci bölük hayvanatından 47 tırnak 

numaralı pamuk k:ı;r dişi katır 25 haziran 1935 tarihine mü
sadif salı günü saat altıda Akköprü atpazannda müzaye
de ile satılacktır. 

2 -- Tahmin edilen fiatı 350 kuruştur. 
3 - tistekliterin müzayedeye iştirak etmek üzere yu

karda yazılı olduğu gün ve saatte Akköprii atpazarmda 
bulunmaları. (1331) 1-2329 

İLAN 
1 - Ankara merkez hastanesinde tedavide bulunan 

hastalarla gedikli küçük zabit mektebi talebesinin ihtiya
cı için 40,000 kilo ıüt münakasaya konulmu~tur. 

2 - Şartname eyyamı tatiliyeden maada her gün öğle
den sonra ücretsiz olarak Ankara levazım amirliği satın 
alma komisyonunda görülebilir. 

3 - Münakasası 20 haziran 935 tarihine müsadif per
şembe günü saat 11 de Ankara levazım amirliği binası da· 

. bilinde levazım amirliği satın alma komisyonu tarafın
dan yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf u,sulü iledir. 
5 - 40. bin kilo sütün beher kilosunun muhammen fi

atI 17,5 kuruştur Mecmu tutan 7000 liradır. Teminatı mu
vakkatesi 525 liradır. 

6 - Teminatı muvakkate makbuzları ile birlikte teklif 
mektuplarını münakasanın yapılacağı muayyen ıaatten 
en aşağı bir saat evet Ankara Levazım amirliği satın alma 
komisyonuna vermeleri. (1271) \-2228 

lLAN 
1 - Ankara merkez hastanesinde tedavide bulunan 

hastalarla gedikli küçük zabit mektebi talebesinin ihtiya
cı için alınacak olan 30,000 kilo yoğurt eksiltmeye konul
muştur. . 

2 - Şartname eyyamı tatiliyeden maada her gün öfle
den sonra ücretsiz olarak Ankara levazım. lmirliği satm 
alma komisyonunda görülebilir. 

3 - Münakasam 20.6.935 tarihine mUsadif perşembe 
günü saat 15 de Ankara levazım Amirliği binası dahilinde 
levazım imirliği satın alma kamlayonu tarafından yapıla· 
caktır. 

4 - Münakasa açık eksiltme usulil iledir. 
S - Ot•ız bin kilo yoğurdun beher kilosunun muham· 

men fiatı 20 kuruştur. Mecmu tutarı 6000 liradır. Temina
tı muvakkatesi 450 liradır. 

6 - Teminatı muvakkate makbuzu ile birlikte muay
yen saatte Ankara levazım Amirliği satın alma komisyo-
nuna müracaatlan. (1274) 1-2231 

t LAN 
1 - Serom aıı evinde bulunan serom ve tecrübe hay

vanlarmm 935 teşriniaani gayeaine kadar iaşeleri için 
yevmiye 23 kilo pancar, 21 kilo havuç ve 3 kilo patates 
alınacaktır. 

2 - Şartname meaai saatinde her gün komisyonda 
ücretsiz olarak görülebilir. 

3 - Münakaauı 29 haziran 935 tarihine müaadif cu
martesi gtinU ıaat 1 l de Ankara levazım amirliji binaam
da levazım amirliği ıatın alına komisyonu tarafmdan ya
pılacaktır. 

4 - Münakasa açık eksiltme usulü iledir. 
5 - Uç kalem sebzenin teminatı muvakkatesi 46 lira 

75 kuruştur. Pancarın beher kilosunun muh~en fiatı 8 
havucun patatisin onar kuruştur. 

t; - İstekliler teminatı muvakkate makbuzları ile bir
likte muayyen saatte Ankara levazım amirliği satın alma 
komisyonuna gelmeleri. (1391) 1-2412 

İLAN 
1 - Ciheti askeriye için bin iki yüz ton mazot kapalı 

zarf usuli ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - ihalesi 1 temmuz 935 pazarteai günü saat anda tz. 

mirde bflada mftstahkem mevki satm a 1 ma komisyonun
da yapılacaktır. 

3 - Malm tahmin edilen tutan yettnit iki bin liradır. 

SAYIFA 7 

1 
Devlet Demiryolları ve Ljmanlan Umum 

Müdürlüğü ilanları 

t LAN 

Muhammen bedeli ile miktarı aşağıda yazılı elektrik 
malzemesi 24. 6. 1935 pazartesi günü saat 15 te kapalı zarf 
usulü ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1208,94 liralık muvakkat ~e
minat vermeleri ve kanunun tayin ettiği ve4ikalar ve ışe 
girmeğe manii kanuni bulunmadığına da~ beyan~aı:ı:. ve 
teklifler ile aynı gün saat 14 e kadar komısyon reıshgıne 
vermeleri lazımdır. Bu işe ait şartnameler parasız olarak 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk müdürlüğünde ve Anka-
rada malzeme dairesinde dağıtılmaktadır. (1303) • 

Muhammen bedeb 
146 kalem nıuhtelifülcins elektrik malzemesi 16119.15 

1 - 2292 

1 LAN 

Muhammen bedeli (2730) lira olan muhtelif şekil ve 
eb'atta zımpara taşlan 8 temmuz 1935 paz.-:.rtdsi günü sa
at 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idar.e binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 205 liralık muvakkat temi
nat ile kanunun tayin ettiği vesikalan, kanunun dördün· 
cü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni manileri bulun
madığına dair beyanname ve tekliflerini aynı gün saat 
14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri Jhrmdır. 

Bu işe ait şartnameler pa rası.z olarak Ankarada mal
zeme dairesinde, Haydarpaşada tesellilm ve sevk müdürtn 
ğünde dağıtılmaktadır. (1305) 1 - 2294 

Tapu ve Kadastro 
diirlüğünden: 

•• umum mu-

Tapu ve kadastro genel müdürlüğü müvezzi ve odacı· 
larma 17. 6. 935 pazartesi günü saat 14 te eksiltme ile yap
tmlacak ayakkabı ve elbise için taliplerin yüzde 7,5 dipo
zitolariyle satmalma komisyonuna gelmeleri. (1348) 

ı -2400 

Teminatı muvakkate akçesi dört bın sekiz yiLı elli liradır 
beher kilo mazot için altı kuruş fiat tahmin edilmi§tir. 

4 - Talipler şartnamesini her gün komisyonda göl"• 
mekle beraber bir suretini de üç yüz altmış kuruş bedellO 
alabilirler. 

5 - İstekliler ticaret odasında mukayyet olduklanna 
dair vesika göstenneğe mecburdurlar. 

6 - Münakasasma iştirak edecekler muvakkaı temina& 
makbuzu ile birlikte teklif mektuplannı ve 2490 sayılı ar .. 
tırma ve eksiltme kanununun 2 ve 3 üncü maddelerinde vd 
şartnamesinde ya.t..tı vesikaları ihale saatmdaıı laakal biı 
saat evel komisyona vermiş bulunacaklardır. (1374). 

1-2402 

İLAN 
A - Trabson kıtaatı için kapah arfla ekidltmeye ioıı 

nulan takriben 28412,S liralık 2SSOOO kilo ildnd ııevi mı 
yeniden eksiltmeye konulmuştur. 

B - Şartnamesi talep vukuunda k~ par8llS 
olarak · gönderilir. 

C - Artırma eksiltme Trabzonda blede,.atm alma 
komisyonunda 2 temmuz 935 salı günü saat M dadır. 

D - Artırma ve eksiltme kapalı arfladlt. 
E - Muvakkat teminatı 2131 lincbr. 
G - İsteklilerin 2 temmuz 935 sah giinü saat 16 daa 

evel teklif mektuplan ile Trabson aatm alma komlayonıı. 
na müracaattan. (1373) 1--2401 

1 LAN 
ı - Gamimndald kıta ve müeaselelerde nıevcad ha,. 

vanat için 560 bin kilo arpa kırdırılması münakasaya ko
nulmuştur. 

2 - Şartname eyyamı tatiliyeden maada tıer gUn k()it 

misyonda ücretsiz olarak görülebilir. 
3 - Talihler münakasa günü yalnıs bu l§le iftigal ~ 

tiklerine dair mahalli ticaret oodaadltlan taldik edilmit 
vesika ibraz etmeğe mecburdurlar. 

4 - Münakasası 1 temmuz 935 tarihina rptlaadif pa
ıartesi günü saat 15 te Ankara levazım ~Pli binaam
da levazım 'imirliiğ 1atm alma komisyonu tarafından ya. 
pılacaktır. 

5 - Münakasa açık eksiltme usulü iledir. 
6 - 560 bin kilo lmılacak olan arpanın tatnnin edilen 

fiatı 35 santim mecmu tutan 1960 lira teminatı muvakka
tesi 147 liradır. 

7 - İsteklilerin teminatı muvakkate makbmlarile bire 
tikte muayyen aaatte Ankara levamn imirliii utın alma 
komisyonuna müracaattan. (1390) ı - 2413 

İLAN 
ı - 240 ton unun kapalı 4 - Teminatlar ihaleden 

zarfla eksiltmesi Selimiye sa- iki saat evetin~ ,kadar muha
tm alına komisyonnuda ı 5. aebecililr vemesipe yatml· 
6.935 tarih cumartesi saat mış olacaktır. Diğer malun-
14 de yapılacaktır. dıklarma yatırılmış olan te-

2 - lşbu unun tahmin minat makbuzlatı veya bana 
bedeli 24720 lira muvakkat ka temlnatlın asulUne tev
teminatl 1854 liradır. 

3 - İstekliler usulüne fikan teklif mektuplan içine 
&öre yuacaklan mektupla- komnt11 olması llmndtr. 
mu mauyyen saatten bir sa- 5 - Sartname komiayon-
at evel komisyona vermiş o- 4a her_.un g&;ılebllir. (1240) 
lacaklardır. t-2170 

• 



SAYIFA 8 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

af ıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş (Kocaeli vilayetinde Adapa

,arı - Hendek) yolwıda betonarme Adapazarı Sakarya 
köprüsü inşaatıdır. 

İnşaatın keşif bedeli (79.000) liradır. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlar<iır: 
a) Eksiltme şartnamesi. 
b) Mukavele projesi. 
c) Nafıa işleri şeraiti umumiyesi. 
d) Tesviyei türabiye, şose ve kargir inşaatına dair ten-

ni şartname. 
e) Betonarme biiyi.ık köprüler hakkında fenni şartname 
f) Keşif hulasası cetveli 
g) Proje 
İsteyenler bu ş~tnameleri ve evrakı 395 kuruş bedel 

mukabilinde Nafı;a Vekaleti malzeme müdürlüğünden 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 3. 7. 935 tarihinde çarşamba günü saat 
(16) da Ankara Nafı~ Vekaleti binasında soseler reisliği 
dairesinde yapda~tır. 

4 - E'Jcsiltme lcaQ3lı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksil~meye girebilmek için isteklinin 5200 lira 

muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki ve. 
sikalan haiz olup göstermesi laznndır. 

A) Ticaret odNmda kayıtlı bulunduğuna dair 1935 
senesinde alınmış qir vesika. 

B) Talihler yaptıktan işlere ait vesikaları şoseler re
isliğine göstererek eksiltmeğe girmek icin Nafıa Vekale
tinden ehliyet vesik~ alacaklardır. 

6 - Teklif mektublan: yukarıda üçüncü maddede ya· 
zıh saatten bir saat eveline kadar şose, köprü ve bina iş
leri reisliği daires,We getirilerek eksiltme komisyonu re
isliğine makbuz mukabilnde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektubların nihayet üçüncü 
ınaddede yazılı saAte kadar gelmiş olması ve dış zarfın 
miihür mumu ile cwic.e kapatılmış olması lazımdır. Posta· 
da olacak gecikınclier, kabul edilmez. (1357) 1 - 2397 

Harita UJQummüdürlüğündeıı: 
Harita kıtası i~ 41 mekari hayvanı satın alınacağın

dan isteklilerin hor gün Cebeci'de harita umum müdürlü· 
ğü levaznnına hay~ulariyle birlikte müracaattan (1361) 

1 - 2396 

Evkaf Umum pıüdürlüğünden: 
İkinci vakıf ~anının üçüncü kapısına ait umu

mi merdivenleriniq yağlı boyası ve adi beyaz badanası 
yaptırılacaktır. B11 iıi yapmak istiyenlerin 17. 6. 935 pa· 
zartesi günü saat an beşe kadar evkaf inşaat müdürlüğü· 
ne müracaatları. ('381) 1 - 2414 

Kapalı zarf 4_Suliyle eksiltme ilanı 
Nafıa Vehiletinden: 

1 -Eksiltmeğf )fonulan iş (Muğla vılayetınde Muğ
la - Köyceğiz YWaiia betonarme Namnam köprüsü in-
11&&tı)dır. 
~tın keşif ~li 23500 liradır. 
2- Bu işe ait ~ameler ve evrak şunlardır: 
a) Eksiltme ~esi. 
b) Mukayele 1>11>j,si. 
c) Nafıa işleri ~raiti umwniyesi. 
d} Tesviyei t~iye, şose ve kirgir inşaatına dair fen-

cd ıartname. 
e} Betonarme büyük köprüler hakkında fenni şartname 
f) Keşif hulasası cetveli 
g) Proje 
İsteyenler bu t,arlJlameleri ve evrakı 117,5 kuruş bedel 

mukabilinde Nafıa V ekileti malzeme müdürlüğünden 
alabilirler. 

3 - Eksiltme J. l· 935 tarihinde pazartesi günü saat 
16 da Ankarada N.Pıa Vekaleti binasında şoseler reisliği 
dairesinde yapıl'l_cakt;tr. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmep girebilrtiek için isteklinin 1762 lira 

50 kuruş muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağı
daki vesikaları h~ qlup göstermesi lazımdır. 

1 - Ticaret ocwauıda kayıtlı bulunduğuna dair vesika 
2 - İstekliler fYapmış oldukları işlere ait vesikaları 

göstererek eksil~e girmek için Nafıa Vekaletinden 
ehliyet vesikası aIAca.Klardır. 

6 - Teklif meftubları yukarıda üçüncü maddede ya
zılı saatten bir saaf evetine kadar şoseler reisliği dairesi· 
ne getirilerek eksu.nıe komisyonu reisliğine makbuz mu· 
kabilinde verilecekJir. Posta ile gönderilecek mektublarm 
aihayet üçüncü !1Ulfl4ede yazılı saate kadar gelmiş olma
• ve clıt zarfın m~ür mumu ile eyice kapatılmış olması 
lizmıdır. Postada ,ıC\Cak gecikmeler kabul edilmez. 
{1356) 1 - 23~8 

DAKiK, HASSAS, SAÖLAM ve BASİT 

İşte; -bütün dünyada tandmıı olan 

R E V U E Saatlerinin 

batlıca evsafı bunlardır. 

REVUE saatlerinin yeni koleksiyonunu 
görmeden saat almayınız. 
Ankara'da. Rıza Tevfik, Bankalar cad-

deli 8 1-4409 

ULUS 14 HAZiRAN 1935 CUMA 

Dr. CEMS'in 

Nasır ilacı 

En eski nasırları bite pek 

kısa bir zamanda tamamen ve 
kökünden Sjıkarır. 

Umumi deposu: İngiliz Kan· 
zuk eczanesi, her eczanede bu
lunur, Ciddi ve müessir bir na· 
ıır ilicıdır. 

Kanzuk öksürük !!Urubu,: Öksürüğü 
kati şekilde durdurur. 

Sahlık fabrika 
Edremidin zeytinli köyünde 

asri dört valsli un ve 7 5 bey
gir kuvvetinde bir buhar ma
kinesiyle mükemmel bir ka· 
zam ve üç presi bulunan zey
tin yağı kısımlarım muhte
vi fabrika ve yüz bin kilo 
yağ alan mevzuattı depola
n ve sair müştemilatı açık 

artırma suretiyle satılığa 

çıkarılmıştır. İhalesi 1-7-935 
tarihinde Edremitte yapıla
caktır. İsteklilerin fabrika
yı her gün görebilmeleri 
mümkündür. Daha ziyade 
tafsilat almak ve pey sür· 
mek istiyenlerin Edremitte 
Avukat Hayati Ba.rbaros oğ
luna ve zeytinli köyünde 
fabrikada oturan Ahmede 
müracaatları. 1-2419 

Tophanede l~taobul Le · 
vazım Amlrlfğl Saim 

Alma Komlıyono 
han lan. 

İLAN 
İdareleri İstanbul Leva

zım amirliğine bağlı kıtaat 
için 3500 ton Lavamarin le(). 

mürü 1 temmuz 935 pazar· 
tesi günü saat 15,30 da ka
palı .zarfla alınacaktır. Tah.
min bedeli beher tonu 14 
lira 50 kuruştur. Şartname
si 254 kuruş mukabilinde a
lınır. Eksiltmeye girecek
lerin şartnamesi veçhile tek· 
lif mektup ve vesikalariyle 
3787 lira 50 kuruş ilk temi
natlariyf e belli gün ve saat 
14,30 kadar Tophane satın 
alma komisyonuna vermele
ri. (12-3224/1371) 1-2403 

Otomobil amatör -
lerine 

Pek az kullanılmış 33 mode· 

li kapalı iki kapılı Ford otomo· 

bili acele satılıktır. Bankalar cad· 

desinde Nureddin Baki müesae
ıeaine 01Uracaat. 1--2352 

Doktor 
Ali Maruf Ünver 

DERi, F1RENG1 VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başmda 
Altmtaı sokak No. 17 
Hastalarım her gün 9-13 

ve 15-20 ve kadar kabul eder. 

lmtiyaı sahibi ve Batrnu 
harrirl Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neıriyatı idare eden 
Yuı itleri MlldUrll Naıuhl 
BAYDAR 

Çankıtı clddtıi civarında 

Uluı Bısımtvind• "sdmrş· 

tll. 

I••-• ıwı ı amtı• ı 
Ankara Belediye Reisliği 

Uanlan ~: . 
İLAN 

ı - Yenişehirde 1171 in
ci adanın 3 parselinde Bay
tar Zekaiye ait arsa ile şuyu
leındınlan {136) M2 yer açı\( 
artınna ile satılac.aktır. 

2 - Muhammen bedeli 
(204) liradır. 

3 - Muvakkat teminat 
(15.30) liradır. 

4 - Şartnamesini gör
mek istiyenler her gün mu
hasebeye gelebilirler. 

5 - İhale J 7 .6.935 pazar
tesi günü saat on beşte artır· 
ma ve eksiltme komisyonun
da yapılacaktır. {1258) 

l-2207 
İLAN 

1 - Yenişehirde çocuk e· 
sirgeme kurumu binası kar
şısındaki yolda zeminin tes
viyesi ve fazla taşların de
poya nakli suretiyle mevcut 
taşla parke kaldırım yaptı· 
nlacaktır. Keşif bedeli 334.94 
liradır. 

2 - İhale, 29-6-935 tari
hine rastlayan cumartesi 
günü saat 11 de fen direk
törlüğü odasında açık ek
siltme ile yapılacaktır. 

3 - Keşif ve şartnamesi-
• ni görmek içih fen kalemi-

ne gelinecektir. 
4 - Muvakkat teminat 25 

liradır. 1-2404 
İLAN 

Müsadere edilen 20 tene
ke benzin 1-7·935 pazartesi 
günü saat on beşte açık ar
tırma ile satılacaktır. İstek
li olanların levazım direk
törlüğüne gelmeleri. 1-24-07 

BİL İT 
1 - Ankara belediyesi 

kanara baytarları için iki 
çift lastik çizme, kesici, ır· 
ğat ve çıraklar için 30 çift 
yerli vakete çizme 24 pan
tolun 24 önlük 48 gömlek 48 
takye alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 
450 liradır. 

3 - Nümune ve şart ki
ğıtlarmı görmek için baytar 
işleri direktörlüğüne geli -
necektir. 

4 - O sterme 28-6-935 gün
lemecine rasthyan cuma gü
nü saat on dörtte baytar di· 
rektörlüğü odasında yapıla

caktır. 

5 - Eğreti tutak akçası 
33 lira 75 kuruştur. 1-2405 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanl 

af 1a Vekaletind~n: 
1 - Eksiltmeye konulan iş Malatya vilayetinde Ma

latya - Elaziz yolunda betonarme Manik:\n köprüsü in
şaatıdır. 

İnşaatın keşif bedeli 24000 liradır. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
a) Eksiltme şartnamesi. 
b) Mukavele projesi. 
c) Nafıa işleri şeraiti uınumiyesi. 
d) Tesviyei türahiye, şose ve kargir inşaatına dair fen-

ni şartname. 
e) Betonarme büyük köprüler hakkında fenni şartname 
f) Keşif hulasası cetveli 
g) Proje 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı 120 kuruş bedel 

mukabilinde Nafıa Vekaleti malzeme müdürlüğünden 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 2. 7. 935 tarihinde sah günü saat 16 da 
Ankarada Nafıa V ekileti binasında şoseler reisliği dai
resinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeğe girebilmek için isteklilerin 1800 lira 

muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesi
kaları haiz olup göstermesi lazımdır. 

1 - Ticaret odasında kayıtlı bulunduğuna dair vesika 
2 - İstekliler yapmış oldukları işlere ait vesikalan 

göstererek eksiltmeğe girmek için Nafıa Vekaletinden 
ehliyet vesikası alacaklardır. 

6 - Teklif mektubları yukarıda üçüncü maddede ya
zılı saatten bir saat evetine kadar şoseler reisliği dairesi
ne getirilerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mu· 
kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektublann 
nihayet üc;üncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olma· 
sı ve dış zarfın mühür mumu ile eyice kapatılmış olmaaı 
lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
{1355) 1 - 2399 

SAN 

Öksürenlere KATRAN HAKKI EKREM 

Harita umum müdürlüğünden: 
ı - Şartnameleri ayn. yapılmış Harita Umum Müdürlüğü şuabatı için aşağıda gOn 

ve saatlarile muhammen bedelleri yazılı Ala minyom Map, Fotoğraf Camı ve heya.z be& 
açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - İsteklilerin şartnameleri görmek üze re her gün ve eksiltmeye gireceklerin de ka
nuni muvakkat teminatlarile 2490 sayılı ka nunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazıh vesaiklo 
vaktında C E B E C 1 D E Harita Umum Müdürlüğü Satın alma komisyonuna gelme
leri. (1383) 

Muhammen bedel. CİNSİ 
Lira. kruş. 

Miktarı Muvakkata Teminat 
Lira. kruş. 

EKSİLTME 
Tarihi. Günü. Saatı 

1620 00 Alaminyom Map 
243 75 10/15 ebadında fo

toğraf camı (havayı) 
3480 00 Beyaz Bez 

600 adet 121 00 

75 düzina 18 28 
12000 metre 261 00 

1-7 .935 pazartesi 

1-7·935 pazartesi 
1-7-935 pazartesi 

1-2415 

SiNEMALAR 

11 
14 

1 
1 

1 YENi BU GECB BU GECE 

KAÇAK 

1 
l KULOP] 

SANA TAPIYORUM 
Gündüz iki filin gündüz iık.i film 

l - Gilzellik Enıtitüıil • 2 - Bir gönW 
böyle avlandı ı -- Kaçak • 2 - Ken Mayşard Hafiye 

Aynca Vaaıf Çmu'ın 61Um töreni Aynca Vuıf Çınarın öllim t8reni 

GECELERi YALNIZ BİR FiLM GÖSTERiLİR 
*='''•na pro.,am delifme cilnleri: KulUp:. pazar, peqembe- Yeni: P. erteai. cuma 


