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Kuze)· Çiıı'de ilerleyen japo11 k·uvvetlerl 
di>rdiincii Çin , mevziini i~gal etmi:jlerdir. 
Juponların Jalror"u. alnıalarındlm 1wrkul· 
maktadrr . . Japon w:ukları Peliirt iizt•ı·inil.4J 
ıu:malt·tatlırlar. 

Her yerde 5 kuruş 

Kaaiatar ıaz az adına din başlad· 
Giirıdelik 

~ÖMÜREN EKONOMİ 

Teknik, makina, insanlığın ya
f&Jlf düzeyini yük:selten başlıca 
araçlardır. Yüzlerce insan kuv
vetinin yapamadığı şeyleri bir 
makina ile yapmak, insan kuvve
tinin aylarca yetiştiremediği şey
leri makina ile bir günde ortaya 
atmak şüphesiz insanlığın en bü
yÜk başarıklarından biridir.. İn
sanlığın böylece yaratma ve üret
me kapasitesinin artması da baş
laiıgıçta daha çok insan yığınınm 
geçim ve konfor düzeyinin yük
selmesine yarayacak bir hadise 
sayılmıştı. yaratan insanlığın pay
laŞinakta güçlük çekeceğini kim
ıe düşünemezdi. 

Fakat hakikat tasarlandığı 
gibi çıkmadı. Araçlarında çok 
ilerlemiş olan modern ekonomi 
amaçlarında geriledi. Küçüklük 
gösterdi. Ve bütün insanlığa hiz
met ve yardım edeceği yer • 
de bir kısım insanlara, bir kı -
ıım ülkelere baıka insanların 
ve ülkelerin zararma olarak ka
zanç getirmek yolunu tuttu. O şe
kilde ki yeni makina ekonomisi 
başkalarının kaniyle beslenen sö
mürücü bir ekonomi haline girdi. 
Avrupa ve Amerika'mn üretim 
kapasitesinin artması başka böl
gelerin enerji kaynaklarının sö
mürülmesi ile gerçekleşnıiştir. 
Bunun nomal ve her zaman için 
eyi itliyecek bir sistem olmadığı 
bellidir. Nitekim sömürülecek 
madde bulunmayınca ve yahut da 
bu madde kendini koruyacak bir 
güç elde edince sistem sarsılmağa 
başlamış ve ne vakit biteceği he
nüz kestirilemiyen büyük buhran 
yüz gösterm}!';tir. 

Daha geçen gün gazetelerde 
okuduk: Almanlar - ki sömü
ren ekonomi sisteminden ~imdiki 
halde en çok sızlanacak duruma 
dü,müşlerdir - şu badiıeye dik
kat etmişler ve bunu ıaıılacak 
bir ıey olarak dünyaya bildirmiş
lerdir: 1934 yılı içinde iki buçuk 
milyon İnsan açhktan ölmüş, aynı 
yd içerisinde de milyonlwca kilo 
arpa, buğday, kabve, teker, pi
rinç, et gibi yiyecek ıeyler insan 
eliyle· yakılmıf, yok edilmiJ. Ra
kamlar ne dereceye kadar doğru
dur, bilmeyiz. Fakat hadisenin 
doğnıluğunu ve bunun yalnız ge
çen yıl içinde değil, bundan ön
cekiler içinde de olup bittiğini ta
amlanz. Çünkü sömüren ekonomi 
sömürecek madde bulamazsa fi. 
atlan yükseltmek için kendi ço
cuğunu kendi eliyle öldürmekten 
çekinmez. Bu ekonomik yarat
mk Ye yoketmek gücü sonsuz
dur. Fakat paylaımak kapasitesi 
11fudır. Paylaşmak işi her şeyden 
önce sosyal, ve biraz da hak kav
ramına iliıiği olan bir sorum dur. 
Eğer bütün uluılar tabiatın in
ıanlıja verdiği şeyleri paylaş
mak yolunda az çok uzlaşabilse
lerdi bugün onların hepsini bir
den kıvrandıran ııyaıal ve ekono
mik buhran bu kerteye çıkmazdı. 
Artık bundan sonra buhran bir 
tarafın teslim olmasiyle bitmez. 
Bir malı almak veya almamak öz. 
genliğini elde etmekle birçok 
uluslar sömüren ekonomiye karşı 
ailihlanmışlardır. Eğer bolluk 
yanında kıtlık ve açlık olursa, 
bundan aç ölenleri değil, yeysileri 
yok edenleri kınamak ve onlann 
bencil sistemlerini çirkin görmek 
gflfektir. Zeki Mesud ALSAN 

Hükümetin acele çıkmasını istediği ka -
nunlar onaylandı • Kamutay Başlcam say -
lavların seçim dayrelerine gidince halka 

hava tehlilcesini anlatmalarını istedi 

Yaz azatrndan önceki son toplantısını yapan Kamutayrn dünkü toplantısından 
bir enstantane 

Kamutay dün Nuri Conker ve 
Fikret Sılay ve Kamutay Başkanı 
Abdülhalik Rencla'nın başkanhk
larJnda birbiri arkasına üç toplan
tı yapmıştır. 

landırılma ve düzenlenmesi, An -
kara - ls~anbul • Avrupa telefon 
devresinin uzatımı, Ankara Şar . 
baylığınm dışardan getireceği ma· 
kinalar ve yedek parçalarının 
memlekete resimsiz sokulması, 
konumu koruma konununun seki· 
zinci maddesinin değiştirilmesi, 
sıcak ve soğuk mağden sularının 

( Sonu 4 iincü ~ayıfada) 

B. BENES MÜSBET DUYGULARLA DONDÜ 

Çek bakam Sovyct 
barış istiy()r 

Rusya ger~ek. 
diyor 

Moskova, 14 (A.A.) - B. Be
nes Moskova' dan ayrılmadan ön
ce Sovyet ve yabancı gazetecile
re şunları söylemiştir: 

- Sovyet Rusyaya yaptığım ge
zi, uzun sıyasal kmavının büyük 
bir utkusudur. Daha 1919 yılında 
Sovyet Rusya ile elbirliğinden ya
na idim. Ekonomik ve finansal 
buhran dolayısiyle Rusya ile el · 
birliği yapmayı zorlayan sebebler 
1929 yılı başından beri artmıştır. 
Almanya' da nasyonal sosyalistle 
rin İş başına gelmeleri Avrupa'nm 
dengesini . hötlemesi bakımından 
Sovyet Rusya'nm Avrupa sıyasa
sına katılması zorağmı berkitmiş· 
tir. 

Harb tehlikesi, sıyasal ve eko
nomik sebeblerden .dolayı, son za· 
manlarda her vakitkinden fazla 
artmıştır. Bu sebebten dolayı bu 
tehlikeyi ortadan kaldırmak için 
en iyi çare olmak üzere kollektif 
güven sisteminin açıkça yantazı· 
yım. Kollektif güven için yapılan 
ve yapıl&cak savaşlarda Çekos 
lovakya ·ile Sovyet Rusya'nm 
asığları ile sıyasaları biribirlerine 
uygundur. Tam olarak kamğım k: 

Sovyet Rusya gerçek bir barış isti
yor ve gerçek bir barış sıyasası 
gütmektedir.,, 

B. Benes, Sovyet Rusya hak
' ·mdaki duyuşu icin demi~tir ki: 

Moskovadan dönen B. Benes'in B. 
Litvinof'Ja almmı!j bir resmi 

" R 'd 1 · 1 · · - usya a yapı an ış erm 

Toplantılarda kabul edilen ka
nunlar arasında, amortisman san
dığJ kurulması, Ankarada dil tarih 
ve coğrafya fakültelerinin kurul
ması, din İfleri başkanlığı Örgüt 
ve ödevleri, Posta telgraf ve tele -
fon yönetgesinin zincirleme kefil
lik borçları, süel ve sivil "emeklik 
kanununun 67 inci maddesine bir 
bölek eklenmesi, dam vergisi ka -
nununun 24 üncü maddesinin de· 
ğiıtirilmesi, Üsküdar - Kadıköy 
ve yöresi halk tramvayları türk 
sosyetesinin hisse senedlerinden 
200 küsur bin liralık hissenin va
kıflar genel direktörlüğünce satın 
almması, Çubuk Barajmın ağaç . 

l\'lacaristanda lurallık k~uı·ulmasıisteniyor 

B. Gömböş Arşidük Alberj ileri sürüyor 

önem ve genişliğini, bu büyük 
memleketteki iş imkanlarını hay . 
ra:nlıkla gördüm. En ziyade dik . 
katimi çekeµ şey, Sovyet Rusya 
uluslarının enerjisi ve çahşmak 
dölenidir.,, 

Romanyadan gele -
cek göçmenlerin 

malları 
Bükreş, 14 {A.A.) - Başba • 

kan ile İç Bakam, Tüze yönetgeri 
ve türk elçisinden katmç olan ko
misyon, işlerini bitirmiş ve Dobri
ce türklerinin Türkiye'ye göç et . 
meleri için tedbirler almıştır. Ko
miıyon, alınan tedbirlerin yeriti • 
mini sağlama işleriyle uğraşacak 
bir delgeyi Dobrice'ye gönderme . 
ğe karar vermiştir. 

Türkiye elçisi ile ulusal ban . 
ka direktörü ve tecim bakanı yap 
mıt oldukları bir toplantıda çıkat 
tecimerlerine verilecek dövizler 
meselesi hakkında gereğen tedbir
leri almışlardır. 

Yeni dünya boks 
• 

şampıyonu 

Nevyork, 14 (A.A.) - Acun 
şampiyonluğuna aday olan Jimıni 
Braddok, 15 ravundda sayı hesa
bile acun şampiyonu Maks Ber'i 
dövmüştür. Çok güzel yapılan hu 
maçta yeni şampiyon, Ber'in pek 
tanınmış olan sağ vuruşundan yıl
madan bütün bilgisini ve bütün 
enerjisini kullanmıştır. 

Yargıçlar toplulukla, Ber'in 
yenildiğini onaylamışlardır. Ka . 
rar, seyircilerin alkışları arasında 
ilin edilmiıtir. 

Peşte, 14 (A.A.) - · B. Göm -
böş, parlamentoda çok alkışlanan 
bir söylevinde demiştir ki: 

"- Macaristan' da, ilk ödevi 
macar aS1ğlarma hizmet .etmek 
olan ulusal bir Kıral görmek İs · 
ti yorum.,, 

Bundan sonra B. Gömböş, Ar· 
padlar aylesinden gelen bir adayı 
gözönünde tuttuğunu, fakat kıral
lığm geri getirilmesi meselesinin 
anc~ 1< öteki uluslarla yapılacak 
bir anlaşma ile kotarılabileceğini 
ilave etmiştir. 

Arpadlar aylesinden gelen 
Prens Habsburg, aylesinin macar 
kolu üyesi bulunan arşidük Alber 
dö Habsburg' dur. 

B. Gömböş, kendisinin özel 
dostu bulunan bu zatın birkaç yıl 
önce adaylığını arkalamıştı. 

Ulusal bir kıral adaylığının. 
küçük anlaşmada, Avusturya oma
ğım isteyen Otto'nun adaylığın · 

Üç kardeş bütün malla -
rını Kızılaya ve Çocuk 

Esirgeme kurumuna 
verdiler 

Balıkesir, 14 (A.A.) - Mem
leketimizin tanınmış tecimerlerin 
den Emiroğulları Mehmet, Ahmet 
ve Ali kardeşler Balya'daki bütün 
mallarını Kızılay ve Çocuk Esir . 
geme kurumlarına vermişlerdir . 

40 - 50 bin lira değerinde olan bu • 
malların üçte ikisi Kızılaym, :.içte 
biri de Çocuk Esirgeme Kurumu 
nun olacaktır. Emiroğullarınm bu 
hayır severliği burada ve Balya' d<l 
kendilerme karşı derin bir sevgj 
uyandırmıştır. 

dan daha az bir ayrış görece'ği sa
nılmaktad,.r. Çünkü Habsburg ay. 
lesinden gelen Otto'nun Avustur
ya ile Macaristan'ı birlettirmek ve 
eski Avusturya - Macaristan top
raklarını geri almak istemesi, i
kam vardır. Arşidük Alber, dün 
B. Gömböt ile uzun uzadıya gö . 
rüşmüştür. 

_, 

• 

B. Benes sözlerini §öyle bitir
miştir: 

" A ' . d'k" d - vrupa nm şım ı ı uru-
mu güvenin tevilenmesi ve güven 
paktları bağıtlanması için görÜ§Ü
lere devam etmemizi gerekli kıl -
maktadır. Önümüzdeki 1935 ve 
1937 yıllarını çok kesin yıllar ola-

( Sonu S inci~ayrfada) 

Düşman uçaklarını durduracak olan 
Türkün kendi gücü, güvenliğine bağlılıgıdır. 



Dil ifleri 

Kılavuz için dersler 
-35-

Son öz türkçe yazıların en güzellerinden bir d e r m e g Y• 
tHlmasmı doğru bulmaz mısınız? 

Biz gazete d üze l ti ç '/erinin fikir adamları olmaları J§. 
8mgeldiğini bilmem ni~in bir türlü anlıyamıyoruz. 

Yeni evim, boğazda, e ğ i k bir y Üz ey üstündedir. · 
Uyuk ve uy g u n kelimeleri arasında ayrımı söylerırn-

dniz? 
"Bu hareketiniz kanuna uygun değildir.,. 

"Bu masanın tahtaları biribirine uyuk değildirler,, 

Bu mektubu yollamak için in a 1 bir kimse bulma11Smuı. 
Devrim, i n a n 1 ı fikir adamları ister. 
1 ş ı n sular, ağaç gölgeleriyle oynayarak ..• 
Layisizmin en iyi b erki t e 1si, memlekette vicdan özgen· 

/iğini saydırmaktır. 

Sanat için en iyi öden , anlayanlar tarafından değerJen-
mektir. 

Bu misallerde geçen kelimeler: 
Denneç = Muktetafat 
Düezltiç = Musahhih 
Eğik= Mail 
Yüzey = Satıh 

Uyuk= Muntabrk 
Uygun= Mutabık 
İnal= Mutemed 
İnanlı = Mutekit 
Işın· Muzi 
Berkite = Müeyyide 
Öden = Mükafat 

Düşün= Mülahaza 
••• 

Nasıl düşün 'lerle böyle bir işe girişmiş olduğunuzu bir 
türlü kestiremedim. 

Etleç = Mülahham 
E t 1 e ç adamların hastalığa dayanık/arı az olur. 

••• 
Sıralaşma - Münavebe 
Ahmed'le aynı gece işinde sıra J aşma yapıyoruz. .... 
Alanç = Musadere 
Alancetmek = Musadere etmek 
Osmanlı imparatorluğunun son zanıllIJJarına kadar a J an ç 

usulü devam etti. 

Medeniğ memleketlerde kimsenin malı a J an c e d i J m ez, 
~*:r 

Dam= Müsakkafat 
Hükümet dam vergilerini indirmiştir. 

•*• 
Savurgan Müsrif 
S a v u r g a n 1 ı ğ ı n sonu, el açmaktır. 

·*~ 
Alman meselesi hakkındaki görü§ 'lerinİzi öğrenmeA 

istedim. 
Son alman gezinh.deki görüm 'leriniz hakkında bir kon

ferans verir misiniz? 
Görüş = Tarzı rüyet 
Görüm = Müşahede 

Her gün beş kelime \ 
Ulus baştanbaıa lulavll.2 

kelimeleri ile çıkıyor. Tiirki
yede çıkan gazete ve dergile
re her gün verilen 5 er keli· 
melik listeleri de yazıyoruz. 
Brıı listeyi basan gazete ar
tık bu kelimelerin osmanlı
cala.rım kullanmıyacaktır. 

OT"IJZ BiRiNCi LiSTE 

l. - Mevsuk = Doğru, bel.gin 
Ôrnek: Bu haberin belginli
ğinde fiiphe eJiyormu. 

a. - Kuruna ula = lllıçai 
Kurunu uuafa = Ortaçağ 
Karana ahire = Sonçai 
Anı hazır = Y eniçağ 

3. - Am = Modern 
4. - Zannelmelı = Sanmak 

Zan = Sanı 
1. - Güzüle = 5'!çkin 

Not: Gazetemize gönderilecek 
1uılarda bu kelimelerin e»manlı
calan kullanılmamasmı rica ede -

Tüze Bakanlığı atamalan 
Tüze Bakanlığı yönetgerliğine c:"e• 

sa iıieri bqkanı B. Haaa.nm atanması, 
Cumur Baıkanlığınca onaylanmıştır. 

İstanbul üyeliğine İstanbul "sulh,, 
hükümenlerindcn B. Atıf, İstanbul 
"sulh.. hükümenliğine İstanbul yardım· 
cı üyesi B. Tahsin, İstanbul yardnncı 
üyeliğine Yabanabad Genel saYamanı 

B. Necati, Niğde yardımcı üyeliğine 

Edime "icra,, işyarı B. KamiJ, Ala§ehir 
sorgu hükümenliğine Çiçekdağ sorgu 
bükiimeni B. Azmi. Adana yardımcı 

genel savamanlığına Adana "icra,, it· 
yarı Bayan Nadide atanmışlardır. 

Emekliye ayrılacak 
işyarlar 

Gümrük Tekitler Bakanlığı, 13 tem· 
muz 1935 tarihinde 65 yaşını dolduran 
ifyarlarla açıkta ve bakanlık emrinde 
bulunanların, nüfus Jr.iğıdlarında yazılı 
yq düzeltmelerine balulmıyarak emek· 
liye ayrılmak üzere itlerine son veril
IDHini ve bu ifyarların borç ve İli§İk· 
leri olup olmadığının bildirilmesini 
ıtımriiklere yazmı§tır. 

• 
ı: ç D 

Yargutay Ankaraya 
taşınıyor 

Hakyerinin 20 temmuzdan 5 eylüle 
kadar sürecek olan yaz azatı sırasında 
Yargutay Ankaraya taşınarak 5 eylülde 
bur.ada çalışmaya başlayacaktır. 

B. Şevki geliyor 
İstanbul, 14 (A.A.) - Sofya 

Elçimiz B. Şevki, bugünkü eks -
presle Sof ya' dan fehrimize gel 
miştir. B. Şevki birkaç gün İstan
bul' da kalacak ve sonra Ankara' 
ya gidecektir. 

B. Burhan Ümid 
Arlar akademisi öğretmenlerinden 

B. Burhan Umid Kültür Bakanlığı is

pekterliğine atanmıştır. 

Yugoslav okul gemisi 
İzmirde 

İzmir, 14 (A.A.) - Yugoslavya o

kul gemilerinden Villa Belavilda gemi· 
si limanımıza gelmiştir. Gemide yugos
lavyalı profesörler ile okLtl direoktöril 
ve deniz tıccim okulası talebeleri var
dır. Profesörler ve talebeler şehrin gö· 
rülmeye değer yerlerini gezmektedir· 
ler. 

Trabzonda kuraklık 
Trabzon, l4 (A.A.) - Bir aydanbe· 

ri kuraklık devam etmektedir. Kurak

lık daha çok devam ederse fm<lTk lirü

nünün dökülmesinden korkulmakt:t<lır. 

Transit işlerinin başlıyacağı habeu bu· 

rı•da sevinçle karşılanmıştır. 

Boluda devrilen kamyon 
Bolu, 14 (A.A.) - Bolu postasını 

taşıyan kamyon Boluya dönerke
0

n hen

dek ile Düzce arasında devrilmiştir. 1-
çinekilerden altı kişi yaralanmış ve bi

risinin kolu kırılmıştır. 

Elaziz şarbaylığı 
Elaziz şarbayhğına seçilen B. Ke

malin seçimi bakanlar kurulunca onay
lanmıştır. 

Tren gezintileri rağbet 
görüyor 

Pazar günü Bandırmaya yapılan 

tren gezintisi çok rağbet görmüştür. 

Birçok kimseler sabahleyin Bandırma

ya gitmişler, orada temiz deniz havası 

aldıktan ve hoşç_a bir gün geçirdikten 

sonra gece yarısı Balrkıesire dönmüşler
dir. 

Bandırmaya gidenlerin bir kısmı 

Erdeğe geçerek kiraz bayramını erdck
lilerle birlikte yapmışlardır. 

Erdekte kiraz bayramı 
güzel ve eğlenceli oldu 
Erdeğin ünlü kiraz bayramı ddn ya

pılmıştır. Halk daha sabahtan motör, 

kayık ve arabalarla beyram yerine çekil

meğe başlamıştı. Biraz sonra her taraf 

dolmuştu. Bayrama Balıkesir, Bandır· 

ma, Aydıncıık ve Adalardan da birçok 
ayleler geliyordu. 

Bayram çok güzel olnıu§, halk geç 

vak.itlere kadar deniıı kenarındaki ki· 
raz bahçelerinde kalarak bol bol eğlen-
mişlerdir. (Türkdili) 

. -
u y u K L A R 

Bütün yurd 
Hava ·tehlikesine karşı 

hazırlanıyor 
Konya, 14 (A.A.) - Uçak kurumu

na üye yazılmak üzere bnşlangıçtan· 

beri seçilen komite her gün aralıksız 
çalışmaktadır. Avrıca propaganda ko
lu da hiç durmadan çalışmaktadır. Her
kes gucü yettiği kadar yiıkenin.i ve pa
ra yardımını esirgememektedir. 1l'ye 
yazan komite C. H. partisinde yazma 
işlerine devam etmektedir. Gazeteleri
miz üye yazılanların adlarını yazmak
ta ve tehlikeyi bildiren ya7.ılar yaza
rak çahıımakatdır. 

*** 
Kars, 14 (A.A.) - Dün Cumuriyet 

Halk Partisi salonunda ilbayın başkan
lığı altında tccimerlerin ve halkın ka
tılmasi yle bir toplantı yapılmış ve bu 
toplantıda bulunanların hepsi "hava 
tehlikesini bilen üye,, yazılmışlardır. 

ToRlantı Uç gün devam edece-ktir. 

••• 
~ursa, 14 (A.A.) - Türk uçakları· 

na yardım devam ediyot. Bugün 2145 
liralık }'Uken. 1680 lirahk da verit kay· 
dedilmistir. 

••• 
Bolu, 14 (A.A.) -llbayın baş.kanlt

ğında hava kurumu bit' toplantı yap
mıştır. Bu toplantıda partj ve halkevi, 
şarbay ve hava kurumu şugbesı başkan
ları l..ıulunmuşlardır ··ı-1.ıva tt>hlikesini 
bilen iiyc., l<:ıydı ''e bır komite kurul 
ması hakkında ycnı tedbirler düşünül· 
mü~ ve kararlara .::ııtlanrnıştıı. Üye ya· 
zılmaya devam edilmektedir. 

*** 
Balıkeı:;ır, 14 ( A.A.) - Cumartesi 

günü burada büyük bir miting yapıla
caktır. İşyar. terinıen, esnaf ve biitün 
Balıkesir balkının katılmasiyle yapıla· 

cak olan bu mitingde hava tehlikesini 
anlatan söylevler verilecektir. 

••• 
Usak, 14 (A.A.) - "Hava tehlikesi

ni bilen üye,, yazılmak için halk ara
sında büyük bir yarış vard[r. Yazılan 
üyelerin isimleriyle yükenleri miktarı 
genel merkeze bi!dirilmektedir. 

Dün saat 17 de parkta Atatürk anı
tın rn önün.de yapılan bir mitingde ha· 
v;ı tehlikesi bakkmda çok heyecanlı 

söylevler verilmiştir. 

*** 
Trabzon, 14 (A.A.) - "Hava tehli· 

kesini bilen üye,, yazılma yarışı şehri· 
mizde de başlamıştır. Ubayın başkan· 
lığı altında halkevinde yapılan genel 
toplantıda iş.in önemi uılatılmıştır. Ay
rılan çalışma ve yazma kollan parti 
başkanının başkanlığında yayma itine 
başlamışlardır. Bir günde çağrılan 200 
kadar tecimerin hepsi üye yazılMış, ba · 
zıları veritler de yapmışlardır. Yeni
yol gazetesi üyelerin adlarını yaym:ı
ğa başlamıştır. 

••• 
Kayseri, 14 (A. A.) - Dün öğle. 

den sonra Cumuriyet alanında hava teh 
likesi için bir miting yapılmıştır. Ay
taçlar uçağın ne kı:ıdar korkunç bir sa

vaş aracı olduğunu anlatmışlar ve Baş
bakanın söylevini okuyarak halkı u • 

çak için yardıma çağırmışlardır. Alanı 
dolduran halk, halkın yardımını yazan 

beş ma~arun başında toplanarak ardısı
ra yapacakları yardımları yazdırm11 • 
tardır. Halkın ilgisi çok canlıdır. 

Balıkesir halkevinde bir 
resim sergisi açılıyor 
Yann Halkevi salonunda bir resim 

:;ergisi açılacakt Sergide artistlerimiz 
ve öğretmen okulu resim öğretmeni Sır· 
n, öteki artistlerimiz tarafmdan yap·• 
eserler gösterilecek ve bir hafta sOre • 
cektir. (Tilrkdili) 

Bugün Buuadan iki yüz 
kişilik bir grup geliyor 

Bursa, 14 (A.A.) - C. H Partis& 
Bursa il kurumunun öncüH.ığü ile il 
ÇP.Vr<:sinde partinin şehir~ köy, ilçe. ka-. 
mun: ocak kurumlarında hizmet alan
lar'lc..n 200 kişilik bir grup Ankarı1\71l 

gidecektir. Dunun gayesi devlet merke
zini tanımak ve ulusal çalışmayı ye .. 
r"nde g · te ektir. Grup 14 bazıranda 
Bursadan kalkacak ve 15 haziranda An
karaya varacaktır. Orada pazartesi aılo

ı,ıamma kadar kalıp o gün ak~am treni 
ile Bursaya dönecektir. 

Giresun f ındıkçılarina 
yardım 

Giresun, 14 (A.A.) - Tarım Ban
kası sayısı 34 ü bulan tarım kredi ko. 

operatifleri ortaklarına ve ;ıyrıca zen

cirlemc kefillıkle kooperatifler dı,ıa., 

da kalan köylulere i.ki bölü .ile ödünt 
para vermeye başlamıt. birim:ı böfüyil 
vermiş, ikinci bö1 iiyü vermeye başla.. 

1 

mıştır. Verilen bu paranın mikdarı tini 
diden iki yüz bini geçmiştir. Geçen yıl 
fındık ürünü::ıün fiatların diişük olma.o 
smdan dolayı ucuz satarak son zaman.. 
!arda darlıga uiişcn köylülcrimiizn Ta
rım Ban.k~<iının çok yerin<ie olan htt 
yaı dımından duydukları sevine pclE 
biiyuktiır. 

Bugünkü sayımızda ge

çen kılavuz kelimeleri 
Aday =- Na.ınzed 

Arlar = Güzel sanatlar 
Ayrım = Fark 

Azat ..,.. Tatll 
Bölge = Mınta1'a 
Basın = Matbuat 
Başşehır ....,, Payıtaht 
Berkitmek =ıı Teyıd etınoll 
Dayanışma = TesanürJ 
Denkleşme = Muvazene 
Dayanı c::: Mukavemet 
Diyev = Beyaruıt 

Emekliye ayırmak = Tekalld etmem 
Erke = Mevkii iktidar 
Etke = Amil 

Genel aavaman = Müddeiumumi 
Girişim = Teşebbüs (Entreori-.:} 
Gösteri = Tezahür 
Haıkyerl = Mahkeme 
Hükilmen =- lilkim 
İşyar = Memur 

Karşın = Rağmen 
Kasamak = Mahkiım etmclr 
Kesin ..... Kati 
Kuzey = Şimal 
Oy= Rey 
Öğretmen = Muallim 

Öncrgcmck - Teklif etmek 
Sömürmek = İstismar etmek 
Serüven = Sergüzeşt 

Saldırışmama = Ademi tecavüz 
Saldırgan = Mütecaviz 
Şarbay = Belediye reisi 

Tecim = Ticaret 
Tekit = İnhisar 

Utku= Zafer 
Uzgörü = Basiret 

Yargutay = Mahkemei Temyq 
Ycribnek = Tatbik etmek 

Yönetger = Müsteşar 
Yönetmenler = Müdiranı umur 
Romanımızın bugünkü parÇ311~ 

geçen kelimelerin kaqılıklan: 
Beldek = Alamet 

Başarı = Muvaffakiyet 

Ertikdeş = Meslekd8f 
Yönetim = İdare 

İlgen = Alakab~hı 
Kovalamak = ?Dttı etmek 
Oydam =- Tdltin 
tncel....,.. = Tetkik 

Etki = Teııir 
Brlge = Delil 

Keçiören Köy Gazinosu açıldı. Gazino OA·man Çifliği tarafından işletilmektedir. Çiflik ürünleri bulu
nur. Fiatlar ucu~ seıvis düzgündür. Salah albdan gece yan~ına kadar muntazam otobüs seferleri var
dır. ~1dip gelme otuz kuruşhır. 



j5 HAZiRAN 1935 CUMARTESi 

İııgiliz takası 
Bu betkemi;ı:deki kelimelerin karşı

lıkları: 

Önem 
Kural 

ehemmi ye· 
kaide 

Tecim ticaret 
Yetenek kabiliyet 
Ürem faiz 
Yoğatrm iı.tihlak 

lngiltere bizimle bir takas anlaşma

sı yaptı. Sarılar iyice gözden geçirilir
se, görülür kı . başlangıç olarak, çok te
miz ve % 30 bizden yana bir iş yapıl
mıştır. Hem de önemli çrkat mallarrmr
:nn birçogunıı içine alarak. 

lngiltere ~imdiye kadar "en fazla 
müsaadeye mazhar,. kura/mı dıştecim
de bir türlii elden bırakmak istememiş 
ve bunun yalmz Ottawa anlaşmalarrn
da ötesine geçmiştir. O anlaşnıalarcn 
da yalnız impaı atorluk çevresine giren 
memleketler için yapıldrğrnı biliyoruz. 
Yani, lngilteı·e, imparaotorluk içinde
ki tecim değişlerinde prcneksyonist, di
ğer memleketlerle yaptığı değişlerde 

de liberal kalmı§tır. Ve takas formülü
ne, kiminle olursa olsun şimdiye kadar 
bir ti1rlü yana~mak istememiftir. Hal
buki bizimle böyle bir formül üzerin
de anl;qmış bulunuyor. 

BuDUIJ İlk ve en önemli sebebi, ~dp
h~ yok ki, takası bizim ısrarla isteme
mizdir. Fakat ba§lca se-bebler de oldula 
ileri sariJ/ebİlir. 

BugiJn Almanya, elind« d6vi~ ,,,_ 

ma.dığı için taka.s üzerinden İ§ görme

ğe .. dıı teciminde bizim kadar yer veri

yor. Eskiden, hammadde ve gıda mad

elerini daha çok dışarı memleketlerden 

çeken ve bunu alım yeteneğinfo en bfJ

yük parçasım kar§ı gösteren bu mem

leket, aldığı kredilerin üremlerini öde

yemediği için, oralardan kredi ile mal 

alamıyor, bunu yapamayınca orta Av

rupa ve batı Avrupasındald memleket

lerle olan alış verişim' artırmağa ve 

hammadeleriyle gıda maddelerini bura

lardan çekmeğe bakıyor. Ve takası ba 

memleketleıle en büyük kolaylık ola

rak kullanryor. ÇiJnkü bu memleketle

rin de çoğu, kendisi gibi dövİ% yoksu
lu bulunuyorlar. 

lngiltere gibi devletler, Almanya

nrn bu yeni pazar manevrasına sadece 
karşıdan bakmakla kalırlarsa ve A/. 

manyanm kimi memleketlere gösterdi

ği takas kolaylığınr göstermemekte inad 

ederlerse, bir parça daha alıcısız kala

cakları ve bundan yalnrz Alman.yanın 

kazançlı çıkacağı besl>eIJidir. Çünkü bu, 

hem kendi yoğatımlarının alıcılarını 

Almanyaya kaptırıyorlar, hem de ham

maddeler alıcısı Almanyayı bu mem

leketlere kaptırryorlar demektir. 

işte bir yana doğru pr-oteksyonist 

bir yana doğru da liberal olan lngilte

reyi takas işine iten sebeb bu olsa ge
rektir. Eğer böyle ise, bizim takas an
laşmamızrrı arkasrndan Yugoslavya, 

Bulgaristan, Yunanistan gibi bize ben
zer ve takasa yatkın memleketlerle de 
lngilterenin takas işlerine girişmesıili 
beklemek doğrudur. 

Burhan BELGE 

ANKARA RADYOSU 
Bugünkü program: 

19.30 - Musiki: 

Mendelssohn Sonate 

Beriot Moderato 

Necdet Remzi: Keman 
Ulvi Cemal: Piano 

19.50 - Matbuat raporu 

20.20 - Musiki: 

Moskovsky Guitare 

Rachmaninoff Serenade 

Grieg Menuet 
Keman: Necdet Remzi 

Piano: Ulvi Cemal 

20.40 - Haberler. 

ULUS 

lJil ı·e Uırih uraşltrnıaları 

Arah ellerinde Sıımer izleri 
Ba1' bundan önceki sayılarımızdadır. Fl. R. TANKUT 

Samilerin dilleri 
Arami dille yazılmış; Mutavvelüd

düvel adlr kitabını Halagu'nun buyru
ğu üzerine - Muhtasarüddüvel adı al
tında kısaltmış olan tanınmış bilgin 
Grigoryos Ebülfercç ibnil İberi bu ki · 
tabmda ilk ana dilin Süryanice olduğu

nu ileri sürer. Ona göre : "Çalık oğlu 

Ahır adrnclan Hebrolarm adı çıkmış

tır.,, Ve Bazilyos ve Efraime göre de 
İbranice eski bir dil değildir. Adam'
dan Abıra kadar insanların bir tek di
li vardı : Süryanice. 

Süryanice iiç dile ayrılır. Bunların 
en geniş i : 

« - Aramice olup Urfa, Haran, 
Dış Şam ve çöl yönleri onunla görüştü
ler. 

2 - Dimişk, Libnan dağları ve iç 
Şam halkının konuştuğu dildir. Daha 
az geniş, ve daha az işlektir. 

3 - En derli toplu olan Nabitçedir 
ki asıl adı Güldanicedir. Irak düzlü· 

ğü, Asur dağlığı bu dili kullanırdı. 

Elaramiyye'ye göre Nabtiğler çok eski 

bir ulus olup hicretten sonraki Arabla 
rın içinde onlardan artakalanlar vardı 
Bunlar erkli ve ünlü günler.inde Mezo
potamya ile Irakta otururlardı. Batın
dan sonuna kadar yaşadıkları sürece 
Süry.ani dili kullandıkları bugün ta
nıklanmış ve belgelenmiştir. Babil ku
lesini yaptıran Nemrud (1) Nabtlı idi 

ve Sam oğullarından idi. - Muhtasau 
rüddüvel 18,. 

Git.danı papaslarmm ba~kam Add:ı
iseber bu nemrudun adını Kdgamiş o

larak gösterir. Bu eski dil babalarının 
sözlerinden ve verdikleri belgelerden 
anlaşılıyor ki- Sami diye kendisine öz
gelik verilmeık istenilen dillerin hepsi 
Gildanice yani Kulaplı Kdgamiş'in ko
nuştuğu Sumerce idi. Bu dilleri zama
na göre sıralayacak olursak şöyle bir 
dizi elde etmiş oluruz 

1 - Sumerce ... Ne zamandan konu
şulmağa 1başladığı belli değildir. Şimdi 
de yaşayan türkçelerden Yakutça ve 
Mogolca ile hısımlığı bizi de kandıra
cak ve inandıracak kadar alanda ve 

açıktır. Bu iki türk lehçesinin tarihi~ 

ni bilenler hısımlığın ölçüsünü daha 
kolay kestirebilir. Sumercenin bütün 
acun dilleri üzerinde etkisi olduğunda 
şüphe etmemelidir. Bilgim bu derece
sini kapsayabilseydi oku.darıma yaz
maıkla kıvanç duyardım. 

Hrvva teWikesini 
bilen üyeler · 

B. Kasım Konya kaymak tücca -
rmdan (20 lirası senelik 100 lirası te • 
berruat) 120, B. Recep Konya Bakkal -
başı tüccardan 20, B. Ali Riza Konya 
avukat 30, B. Viktor Levi İstanbul Sul
tanhamam Dikranyan Han No. 5 ko -
misyoncu 20, B. İlyas Bayar İstanbul 
Ankara caddesi No. 133 kitapçı 20, B. 
Zakir Alaşehir manifaturacı 20, B. Meh· 
met Süruri Alaşehir manifaturacı 20, B. 
İbrahim Ruşen Alaşehir kavaf 20, B. 
Kamil Alaşehir Forbes müdürü 100, B. 
Raşit Öküzcüoğlu Alaşehir çilingir 25, 
B. Salih Alaşehir şekerci 20, B. Kazım 
Hakkı biraderler Alaşehir 50, B. Ahmet 

ve biraderi Mehmet Alaşehir manifatu
racı 40, B. Ali Sıkılı Alaşehir tüccar 50, 
B. İbrahim Tikeveşli Alaşehir bakkal 
20, B. Ali Kırımlı Alaşehir bakkal 20, 
B. Sait Alaşehir manifaturacı 25, B. Hıl

mi Alaşehir avukat 20, B. Mustafa Ra

maazn Alaşehir Helvacı 24, B. Hacı Ah
met Mustafa Ala~ehir Beyoğlu 20, B. 
Ömer ·LHtfü ve kardeşi Alaşehir bakkal 
30, B. Ahmet ve biraderi Alaşehir tene· 
keci 20, B. Mustafa Alaşehir semerci 20, 

B. Hacı Mehmet oğlu Ali Avralı Ataşe. 
hir 25, Hüsnü Ali Enver biraderler Ala
şehir bakkal 40, B. Ahmet Rıza Alaşe • 
hir manifaturacı 20, B. Hacı Hafız Ala
şehir bakkal 25, B. Mehmet Niyazi Ha
sanağa oğlu Alaşehir 30, B. Emin Kırım-

2 - Sumer - Babil dili: Miladtan 
iki bin yıl önce Sargun,la beraber iş
lenmcğc başl.aımıştır. Çöl göçerleri Ba· 
bile gelmiş ve devletin dış erkini elle· 
rine almışlardı. Sert ve gür konuşu

yorlardı. O tarihte Sumer dili dişi dil, 
erkek dil diye ikiye ayrılmıştı. Çölden 
gelenler erkek dili daha sertleştirdi

ler. Çünkü ordu ve yönetim ellerinde 
idi. Yerliler disi dilden daha çok hoş· 
lanıyorlardı. F elsefenin. kültürün ağ
zına o dil daha uygun geliyordu. Fakat 
Latin dilinin İtalyancaya değişimi (is-. 
tihale) gibi erkek dil gittikçe güçle
niyor ve dişi diti solduruyor örseliyor 
ve bozuluyordu. 

3 - Gildanice, Miladtan bin yıl 
önceleri Amurru1arm türemesi üzeri· 
ne Sumerden ayrılarak başlı başına fa
kat ufak ve sönük amoklar yapan Su
merli ve Sumer harsli insanların dili
dir. Daha artık Sumerin kadın lehçesi· 
ni kullanıyorlardı. Nabt, Süryani ve 
Arami dilleri onun lehçeleridir. 

Arami dili için tükel bir sözlük 
yapmış olan Gildani papazı Yakup O -
jen Menna "sözfük 1900 de Musulda 
basılmıştır.,, Aramilerin niçin Sürya
ni adlandıklarım, yurdlarınm neresi 
ve gerçek dillerinin hangisi olduğunu 
araştınrken der ki : 

cGildanilerle Süryaniler eskiliğ.i, tö

zünlilğü aralarında paylaşamaddar. 

Halbuki hiç birinin elinde güçlü bir 
tutamak, sağlam bir belge bulunmu· 
yordu. Gerçeği aydınlatmak için söyle
memiz gerektir ki; doğuda Fars elleri, 

batıda Akdeniz, güneyde küçük Asya 
ve kuzeyde Arab yarımadasiyle çevre
lenen geniş ellerin hemen hepsi de Ara-

ınilerindi. Böyle olmakla beraber Ba
billilere Gildani, Asuryalılara Asurln, 
Şamhlara Edumlu deniliyordu. Fakat 

hepsi Arami idi ve Aram dili konuşu

yordu. "Delilürragibin filisanil arami
yin> gene bu papaz der ki, çok eski ve tö 
zün ırkların konuştuğu bir dil olmak 

erdemliğini bir yana bırakalım ünlü. 
Uğuz ve biiyük uluslar; en yücelmiş 

erkli ve acunsal bir kültürü bütün dün· 
yaya o dille yaydılar. O dil Gildan, 
Asur ve Süryan dili idi. Arablar, Fars

lar, Hebrolar yazmayı ondan öğrendi. 
Romalrlar, Yunanlılar yazılarım onla
rın alfabesinden aldılar.,, 

lı Alaşehir bakkal 20, B. Osman Alaiye
H Alaşehir çerçi 20, B. Mehmet Çeltik 
oğlu Alaşehir bakkal 30, B. Sadık Çerşi 
Alaşehir 20, B. Necati Alaşehir Koope
ratif müdürü 20, B. İbrahim Tabak Ha. 

cıköse oğlu Alaşehir 20, B. Ahmet Ku • 

lalı Alaşehir elbiseci 20, B. Raşit Beşik· 
çi oğlu Alaşehir 25, B. Cevdet Hacı Him

met oğlu Alaşehir 20, B. İbrahim çavıış 
oğlu Alaşehir rençper 50, B. Mehmet 
Yılmaz Alaşehir mütekait tüfekçi 20, B. 

Hacı Ah Alaşehir helvacı 50, B. Hayrı 

Alaşehir noter 30, B. Faik Turancıoğ!u 

Alaşehir H. doktoru 25, B. İbrahim ~-ı
rutçuoğlu Alaşehir 20, B Kazım Sait -

oğlu Alaşehir bağcı 20, B. Arif Özer ve 
biraderi Alaşehir 30, B. Osman Göker 

Alaşehir komisyoncu 20, B. Kemal Ka· 
rabiber Alaşehir Esnaf 20. B. Ali Davı· 
zade Alaşehir 20, B. Sudi Mıhcıoğlu A-

laşehir eczacı 20, B. Bekir ve Şerif Ala
şehir manifaturacı 20, B. Mustafa ve bi· 

raderi Alaşehir terzi 20, B. Dr. F. Gök-

alp Mersin sıtma savaş doktoru 25, .O 

Hasan Kabasakal Malatya 25, Bay::ın 

Cemile Taner Malatya 20, B. Vah:ıp 

SalttUrk Malatya 25, B. Süleyman Kiğı· 

lı Malatya 20, B. Tevfik İnönü Malatya 
belediye başkanı 40, B. Moykur Göy • 

ük ilçebayı 20, B. Osman Tosun Göy
nUk askerlik şuğbesi başkanı 20, B. Ali 

Alpan Göynük Jandarma Komutanı 20 
B. Asım Çelik Göyniik Hakim 20, B. ş. 

Turan Göynük C. H. Partisi başkam 20. 

ORMAN ÇiFLtGt ANKARA BiRASI 

S!\ Yli'A 3 

tSMET tNöNü l(JZ ENSTITt· ~: .. 

Yıllık sergisi aç!ldı 

Bir talebenin verdifi izahları dinleyenler 

Bir İngiliz fikir adamı, ayle bahtiyar. 
lığının en esaslı temelini kadının evim 
süslemesini, ve erkeğine sevdirmesini 
bilmesinde buluyor. Gerçekten bizde, bir 
çok erkekler için, evin, sabah yataktan 
kalkar kalkmaz terkedılerek gece an - • 
cak gene yatağa girmek için dönülen bir 
yer haline gelmesinde, kadının ev bilgi
sinden yoksun olması büyük bir rol oy
nar. 

Hayatımızın en büytik kısmını içindr 
geçireceğimiz yuva, en fazla sevdigim:z 
hoşlandığımız, temiz, d iizenli cktiiksiz 
ve rahat bir yer olmalı değil midir? Bu 
işi ise, çalışma zamanlarım dışarda ge 
çirmek ve akşam yorgun argın dönmd 
zorunda olan erkek değil. ancak kadın 
ev kadını yapabilir. 

Bir kadro icin yuv,ıs ı rıı. erkeğine ... ev 
direcek kadar giızellestirmek o kad ... 
güç bir iş değildir. Ve Sdntldığı gibi ptk 
fazla para ve c·mek de istemez. 5'ach 
bilmek ve zevk sahibi olm<ık ye ter. Ev 
bilgisi ve zevkini ise, ancak okullar çr 
venlerine yayar ve beniınsetirler. 

Dün, İsmet İnönü Kız Enstitusunüıı 
temiz, aydmlık, parlak ve göz okşıyao 

salonlarını dolaşırken böyle düşünüyor 
duk. Ve düşünüyorduk ki, memleket' 
her köşesinde böyle birer sanat ve zevl< 
'iağıtıcr birer yurd yaratabilsek, kısa bit 
zamanda memleektin en büyük eksiklr-
rinden birini karşılayabilir, vatanımıza 

muhtaç olduğu güzel ve iyi sevgisini ve 
zevkini bol bol aşılayabiliriz. 

İsmet İnönü Enstitusü, koynund-ı 
barındırdığı ve birer iş ve ev kaclmı ola
rak yetiştirdiği, Ankara'h genç kızlar · 

mızm emeklerinin verimlerini, her yıl !ı ' 

ze, gönül doyurucu bir şölen gibi karşı
mıza serer, ve bu çatı altında harca-: 
mış emeklerin ve ak1tıhruş göznurunun 
boşa harcanmamış, tamtersine, çok ye -
rinde ve çok faydalı bir ise verilmiş ol
duğunu isbat eder. 

Bu yıl da. sergiyi, her yıl gibi ve 

her yıldan fazla güzel, zengin ve olgun 
bulduk. 

Enstitü, yetiştirdiği genç kızlanmı· 
zı tam ve eksiksiz birer evkadrru yap 
makta kalmıyor, aynı zamanda onlara 
her zaman kollarında bir altın bilezik 
gibi taşıyacaklan birer ertik uzuğu ve -
r~or 

Sergide gösterilen her şey yalnu yer
li malından yapılmıştır. Böylece, türk 
fabrikalannm kumaşlariyle türk elem,.. 
ğinin birleşmesinden doğan, her biri h!r 
sanat eseri kadar değerli ve güzel elbi
,,., tuvalet çamaşır ve şapkaları seyre -
derken göğsümüz gururla kabarıyor. f ş
te en ünlü Avrupa atölyelerinin en ba
~arılı eserlerinden hiç aşağı kalmıyacak 
türk eserleri. Ve bunları seyrederken, 
A vupa damgasına ve etiketine köriikö
rüne kapılan ve her yabancı şeyin daha 
iyi olacağına boş bir inanla inanı:nq olan 
bazı fazla modern bayanlamnıza tekrar 
kızmamak imkansız. 

Genç kızlarcmız bu enstitüde uzuğ 

kısımlardan başka bir ev kadınına lil -
zumlu her ~eyi öğreniyorlar, her türlü eı 
yayı temizlemek, boyamak, mobteleri 
temiz ve parlak tutmak, parkeleri te -
ınizlemek. çamaşır ütü her türlil mutfak 
iŞ,leri. Ve bunlar, tabiiğ, en rasyonel. en 
ileri usullerle öğretiliyor. 

Moda, dikiş, biçki, nakış, çiçek ve 
ş,ıpkacdık gibi işlerde ise enstitilnOn en 
biiyük özen ve dikkati toplanıyor. Yeni 

doğmuş bebek elbisesinden en atır ce -
ce tuvaletine kadar her tUrlO dilr:q ve 
biçki işleri, bir çok salonlan doldurmak
tadır. Krzlarrnuzm model ve nakq içln 
resim alanında gösterdikleri baııan da 
ayrıca övülmeye de~er. 

Bu yıl enstitünün dikit ve biçki 1ı:.._ 
mıru bitiren genç kızlanmu: 11 ve mo
da kısmım bitirenler de dokuzdur. Sı • 
naçlar çok iyi sonuçlar vermiş, ve tale -
benin derslerden aldığı notlar iyi dere
ceden aşağı hiç düşmemiştir. Bu balam
dan öğretim aylesinin göstermiş olduğu 
başarıyı tebrik ederiz. 

Gece kurslarından da bu yıl dikit ve 
biçki kısmını 36 ve moda kısmını fi ta • 
!ebe bitirmiştir. 

Bu sene yeni açılmış olan sanat kıs
mında da 30 talebe ikinci sınıfa geç -
mcktedirler. Buraya orta okullarla li -
seteri bitirmiş olanlar almmakta ve iki 
yılda enstitünün yalnız ertik dersleri 
öğretilmektedir. Birinci ders senesi ens
titil kısmının ilk 4 ve ikinci ders senesi 
de enstitü kısmının son snnfma kaqı • 
hktır. 

Enstitüde ayrıca bir de öğretmen ye. 

1smet ln6ni1 Kız enstitü sllnll gezenler. 

Keçiören Gazinosu, çevresine yaraş~ güzelliği aldı. Orman . Çifliği F\lhriliasmın Anliara birasını 
Keçiörende lezzetle içebilirsiniz. 



~amutayın dükü 
to11laııtısı 

( B §I 1 cı yıfada} 

~esi ıle kaplıcalar kurulması eıek

tlik ifleri etud yonetgeai kurulmaaı. 

maiden tetkik ve arama enstitüsü ku -
nalnaaaı, Bayındırlrk Bakanhğı örgüt ve 
flde•leri kanununa ek kanun projeleri 
lmlunmaktachr. 

ADbra'da kwrulacak Dil. Tarih •e 
Goğrafya falriUteai hakkındaki kanun 
projesi görüşUJiirken Külttk Bakam • 
tmz Saffet Anlran (Erzincan) ~tir 

- Arkadaşlar, Atatiirk'ün yüksek 
dehumdan doğan •e kendi kutlu elile 
yaratılan tarih Ye dil hareketi. bunlara 
bağh olan arkeoloji ve cografya bilgı1e
d için Ankara'da bir fakillte açılacaktır. 
Bu faklilte bu ilimleri öğretecek, Urete
eek Ye mümkün olan kısa bir nman zar
fmda ilim dünyasınm gkil htine bu 
prçek hakikatları sermeğe çalışacaktır. 

Yalnız bu fakültenin açılması için 
beJranhık evvelce 250 bin liralık bir tah
slaat iatemİf ti. Fakat bu 150 bin lira ola
rak bbul edilmfttir. Bu azad de.resin
& Bakanlık bu para ne ba işi çC"rirmelr 
hHnmı göremezse o zaman sizden ica
beden parayı istemek hakkını fimdiden 
muhafaza ettiğimi arı:ederim. 

Diğer hususlar baklanda esbabı mu
elbede klfi izahat vardır. Kanunun bu 
-.retle kabalbnU. rica ediyorum. 

Bunlardan başka Etı'bank kurulmaaı, 
'l'Urlr:iye Tarım Banbanm ipotekli ve 
nndrleme tanm alacakJann böJUJendi
dlmed, Posta Ye telgraf ve telefon yö -
netgetıinln 6rgftt ve Mevlerl, Türkiye • 
lııgiltere arasında yaprlaıı tecim anlat· 
mamma onaylanınaaı kanun projeleri de 
bulunmakta idi. 

Bu projelerin kaballtnden 90lll'll baf
'811 AbdUlhalik Renda berinde göril§U
lecek madde bulunmadığım bildirmfı ve 
bana tıserine KDtahya SayJa91 Receb 
Peker De Antalya aaylavı: Cemal Tunca 
tarafmdan verilen fU dllerge okumnuş..., : 

Saym Bqkanlığa, 
Saym. Kamutay ilydıedain anasal b

-.n11111U1m 14 t\nctı madclellinde1ıd 5dft'
Jerini yerine getirmeleri ye dinlenmeleri 

isin Bdmllzdeki birinci teftinln birinci 
sGnll toplanmak ilsere bugün Kamuta • 
rm phpmuna IOft veri1meUni öaerge.. 

Dilerge oya konularak kabul edil • 
mıt w Bqkan AbdWhalik Renöa top -
lana,. IOft 'ftrirlren fU 8Öylni YCrmit
tlrf 

- layuı adsadqlanm, 
Bephaizin sathlda ptip plmenfai, 

prd içinde dolqttken hava tehlikeal 
'9a1dnnda tanıdığınız, rut geldiğinia 
JUnldallua bildiklerinizi IÖylemenizi ve 
bana a,. o1malarmı IÖylcmekten ecri 
hhnamaruzı diler, her birinizi ayn ayn 
candan ve aayp ile selimler ye Kamuta

JI bir birinci tqrinde toplanrmk üzere 
toplaatıya eon veriyorum. (Alkqlar). 

San İçöz (Yozgad) Atadlrk'e eay
ptar. 

tiftirm kısım vardır ki 2 senelik Jmmı 
orta okullara Ye 5 1a1elik kıamı da eo• 
titil gibi sanat okullarına öğretmen ye • 
tittirmektedir. Buraya c:irmek için em
tltüJil bitirmek lizrmdır. Bu yJl •9'""1 
olan ba laımnda 45 talebe Yardır ld tim
di ikinci ımufa ceçmek tberedirler. Sı
naçlar ~kiyi aonuslar vermiftir. 

Kız enatitüaii gerek yapıu, gerek öğ
ıetme mulleri. ıerek eğretim aylesi ba
laııundu memleketin &rineceği Ye pek 
u ,ancı memleketlerinde qine ratala
naıa tlkeDilrte bir lnuumdm. Bu defer--
1 okul, yalnu memlekete iyi ev bdm
l'an Ye uzman itçiler yetİftİnnclde kal
IDIJKÔ, aynı .zamanda memleketin her 
yamada sayım cittikçe artan bu neviden 
amit okullarma ve orta okullara CSğret· 
men de yetiftirecektir. 

ır...titünün bpıamdan çıkarken 

du;rduiumm bia, lriiy6k bir hopıudluk 
ve memleket haabma derin bir 8"inç
tlr. 

ULUS, hazırlanan AN
KARA TELEFON REH -
BERİ için ilanlar alma 
";ı basladı. 

J IKJl"atmy tz • 

ULUS 

r ' 

Yabancı gazetelerde okuduklarımız I 
'.'-.. ·- " - -- --- - +-• · - - -- -- ~ 

B. Benesin Moskova yolculuğu 
La R~püblik, Paris - t.6.935 

Fraa.ız dıı bakanı aovyetlerin baf'
)Cbirinc gidip Frama Uıe Sovyet Rusya 
arasındaki yakmlaf"MIY'l nasıl berkit
tiyte, B. La•alden bir ay 80D.ra B. Be
ne• de 1108kovaya giderek ÇeCo.lovak
ya ile Sovyet Rusya aramndalri :ySm
laşmayı berkitmiftk. 

BöyleWtle Avrupa'nın kuzeyinde, 
dot1tl uldarm ve dayanqmalarm yeni 
bir denklep:neai kuru1uw! oluyor. 

On yıldan fazla bir zamandanberi, 
Fransa gibi Çeıkoslovalı:ya da Sovyet 
Ruayadan az çok çekimnifti. Çekoslo
vakyanm Ruayaya kaqı aldığı soğuk 

tavır bizimkin~ göre daha kuvvetJi idi; 
çünkü, 1934 te, Çekoslovakya Rusya ile 
resmiğ ilgilet kurmamıştı. 

Gene on yıldan fada btr zamandan
beri sovyet yönetmenleri Almanyaya 
dayanmqlardı. Sovyct Rusyadan yana 
karanlık düşünceler beslediğinden fÜP
helendikleri Polonyaya; yeni cm reji
mine düşmanca bakıp ondan e9ki reji· 
min borçlarım istiyen Fransaya karıı 
Çiçerin Rapallo'da alınanların kartını 
oynamıştı. Ve o zamandanberi Alman 
- Sovyet dayanışması, Avrupa diplo· 
masisin.in başlıca etkelerin-den biri ol
muştu. 

Ulusal - &0&yalizmin ortaya ÇDkma· 

ıu, bu durumu altüst etti. Nazi şeflerin 

antibolfeVik diyevleriyle, B. Ro.zen

berg'in ileri sürdüğü (doğuya doğru 

yeyılma) plinlaı-iyle, binlenbire Al

man - Leh paktmm yapılmasiyle, al· 

ma.n süel kuvvetlerinin yeniden kurul

mıasiyle, sovyet yönetmenlerinin gözle

ri açıldı. 

Birkaç franeıa devlet adamı 1932 ve 

1933 ten baflayarak, ıu;görü ile hare

ket edip Frama ile, kayguya düşmft.~ 

olan Rasyanm yakmtaımasmı hazırla

ddar; 1932 sonunda ilci memleket ara

aında bir aaldırışmama paktı yapıldı 

ft 1933 de B. Litrinof'un P.ariaten ge

çişi sırasında B. Pol Bonkur, Rusyanm 

uluslar cemiyetine ~rmeei fikrini or
taya attı. 

Çekoslovakya da Avrupa Biyaaaaı

nııı lüzumlarını eyice hissederek bu ha

reketin peti sıra geldi. Birıkaç day!

mya kar§m, B. Benes mcmleketiDıi 

Sovyet Rusyaya yakınlqma yolunda 

yürüttü; tmmıuz 1933 te sovyetlerin 

komşularına önergedikleri ve aaldırga

mn ne olduğunu açıkça an.la.tan paktı 

Londrada imzaladı; erteai yıl B. Bartu 

ile beraber, Sovyet R.,anm uluslar 

cemi,.etinıe girmesi t~n bafbca çalıpn

lardan biri oldu ve Moakova ile Pnt 
arasında remıiğ diplomatik ilgileri 

kurdu; 1935 tıe biribiri arkaaı &ır.l iki 

memleket arumda bir tecim anlapna

siy lıe bir .aJdınpnama paktı imsalandr 

ve 16 mayISta Fransız - Sovyet anlat

muı 6rnek tutularak, Çekoslovakya ile 

Sovyet Rusya arasındaki karJtlııkh .,-. 
dan paktı imzalandı. 

Çekoslovakya dq bakan.mm bu 

yolculuğu bu anlapıayı parafe etmek 

imkimnı B. LitYiııoMa B. BeneM wer

melde beraber, iki mıemleftt arasında 

böylelikle kuruJmut olaa doetlup bn· 
kitecektir. 

Ulusal - Soayaliıt bum Çek - Sov
yet yakmlapnaaında bir aaldmt niyeti 

bulmak için bofubofuna uğrapyor ft 

Avnıpanm kaqıunda, em pamlavizm 

hortlağını oynatmağa uğrqıyor. Lorı

drada olduğu gibi Romada da ne Scw

yet Ruaya'nm. ne de Çcıkoslovakyanm 
hiç kimsenin zararına olarak yayılmak 
niyetleri beslemediklerini hiç kimse 
bilmezlikten gelemez ve tersine olarak, 
Çekoslovakyaya karşı olduğu gibi Sov
yet Rusyaya karşı Bertinden bir höt
lem yükselmeıkte olduğunu herkes bi
lir. 

Bu hötleme karp bir barış dl1ftrl 
çekmek için bir taraftan Fransa ile 
Sovyet Rusya ve öte taraftan Çekoslo· 
vakya ile Sovyet Ruaya arasında, ttlus-

lar cemiyetınin çerçevesı içinde, ikı 
karşılıklı yardım paktı imzalanmıştır. 

Bu paktların daha geniş lbir güven
lik sistemi i~inde yapılmaması ne Pari· 
sin, ne Pragm, ne de Moskovanm yü
zünden ohnuştur. 

Önce dü,üniılen tekliyle dogu pak
tının ortaya konulmasına razı olmayan, 
Almanyadır. Almanya için. bu red üze
rine yeniden dönmek zamanı gelmiştir. 

Bundan birkaç gün önce B. Laval, 
Paristeki alman elçisi B. Köster'e, al
man diplomasisinin, Stresa konferansı 
sırasında B. Bitler tarafından iled si.!
rülen saldırışmama paktına ne gibi bir 
şekil vermek istediğini sordurdu. 

Almanya. kendisinden gelece k müs
bet bir cevabın Pariste olduğu gibi 
Moskova ve Pragda da büyük bir hoş
nudluıkla karşılanacağına inanabilir. 

Dışarda almanlık 

birliği kongresi 
"Dı§Uda almanlık için u.luaa.1 bir

lilk,,in 51 inci kongre-&i, Dr. Steyna· 
her'in başkanlığı altında. Doğu Prua
yasında Köııig&berg'te toplandı. 

Bu kongreler her zaınaın bir sınır 
tehrinde yapıhr. 1931 ık Eka La Şe
pel'dıe, 1933 te Passo'da, 1934 te Trev'· 
de Sar'ın karşısında toplanmıştı. Kon· 
gı-e, bu yıl da, (Alman şövalyelerinin 
on üçüncü asırda kurdukları Memel) e 
yakın bir yerde toplanıyor. 

Doğu Prueyasmm seçilmesi anlam
lıdır. Polonya k.oridoriyle ana yurd.dan 
aytılmı§ olan bu ile gelen Hitkrci 
gençler Marinburg'ta eskıi bir alman ga
tosunda toplandılar. Kongre i!leriyle 
uğraşanlar gen~ almanlara. Doğu Prus
yasının bugünkü durumunu tanıtmak 

istediler. Onlara hatırlatmak is.tediler 
ki bu tarihi topraklar bütün ortaçağ 

zamanında Slav topraklarında atmanlr
lm uzanmış kolu olmuştur. 

Königsberg'te, şehrin dar sokakla· 
rmda asılmış ilan ve bandlar kongre
nin anlamını bildiriyorlar: 

"Biz yıiz milyon .rıüiusluk bir ulu
.tuz. Almanya yalnız Alman impara
torluğu denilen yerden ibaret değildir, 
üzerinde almanların oturdukları bütün 
yerler, almanca konuşulall. almanca dü
ıünlllen bütün yerler almandır. Almaa
yanın içinde yabancı devletler uyrusu 
olan bütün alman/ar da vardır. 

Bir Çeko.ilovak, Yugoslav veya Ma
car ulusu. var mıdır? hayır. Yalnız bu 
adı tBflyan devletler vardır, buaların 

içinde çek, slovak, sloven, hırvat, ma
car ve alman uluslarından insanlar bu
lunur. 

Jlerano (lıalyada) ve Memel alman 
pbirleridir. Yabancı memleketteki al
man bir yabancı değildir. Alman ya
bancz bit pasaport tapsa da gene al
maa kalır. Bir alasu kan, ırk ve dil 
meydana getirir.,, 

Kongrenin ilk günü alman eğitimi 
üzerinde konu,mağa ayrıJmxıtr. alman 
kültür balkanı B. Rust'un bir söylevin
den 90nra Almanyadaki ve yabancı 

.memleketlerdeki alman kurumlan töY
le bir karar kabul ettiler ; 

"Alman hayatıma esası C~manızm 
dir. Bütün alman geaçliği cermaaizm 
eğitiml almalıda. Almanyıldtl ysJnrz 
içte iıa.i bııllUJllD almaa alunmıa özel 
dunmm, sivil eğitimia uhısal eğitimk 
bütüııleamıtsine engel olmaktadır. 

Bütan memleUtleme, aivil eğitim
dea •pıt:11 bir alrısal eğitim vmlebilmesı 
11.i Utiyorm. Bo. eğitim ancak aaa dilde 
Ye abmqlar tval'8llalı Yerilebilir. 

Birçok Blk~lnde lnı llkiiniiıı ger
celıMJmeaiae imkhı "'111İye• eııplle

ria kaldırılmuzm i.U,onız.,. 

Pölkifcr BeobUtu bu Jraagre,_e 
büyük bir betkıe ayırmıştır. Ulusal -
Sosyalist partinin resmiğ organı, Ka
nada'da Yacques Cartier bayramlarını 
ve bazı Leh diliyle yayınları misal gös
tererek diyor ki: "Königsberg toplan
tıaı. Avnıpanm birçok memleketlerin· 
de yapılan buna benzer örgütlerden 
bqka bir şey değildir.,. 

Tan'dan 

Yunanistan seçimi 
Lö M e:>aje Datell, Atina - L0.6.9JS 

Dünıkü gön, btikümetin parlak ut
kusiyle bitmiştir. Ulus, kendisini 
mart kargqalığmda ~kıete getiren 
aynı hamle ile, erıkede aulwıan ııyaaa 
adamlarma. yani anunıiğ dü.&enlii~ 
aüık6na ve çal1§1D3Y• doiru kot111uıtur. 
Bu gosterınin anlamı üzerinde yanıl
mak imkanı yoktur. Bu, nasıl olur&a ol
sun bütün anomal giriş.imlerin kesin 
olarak kasanm~sı demektir. Kıralhk 
fikri üzerinde s.peküle edebileceklerini 
sananlar savaştan ezilmiş, yok olmuş 
bir halde çıkmr§lardır. B. Metaıksas. ön
ceden kenclisinin dağıtacağını söyledi 
ği parlamentoya yarım düzine parti
zan bile getirememiştir. Gerçek, kıral
lıktan yana olanların, balkın hoşlanıdı.

ğını sandıklan bir fikri aömürmderin
de bundan daha kötü bir sonuç düşü

nülemezdi. 

Asıl inandığı ıeyler ne oluna ol
sun, ulus çok keaiıı bir tekilde, rejim 
meselesini seç.im terazisi.ne atınak iati
ycn ııyasa adamlarmm PC§inden git· 
meği reddetmiftir. Başbakan bu adam 
J.a.ra, böyle bk giri§imin tehlikelerini 
anlatmıstı. Onlar dinlemediler. Fakat 
hesablarmda aldandılar. Rakamlar ga
yet açıktır. Atinamn 21 inci seçim böl
gesinde bükümetçiler 253, ım.lcdar 

63 ; 57 inci bölgesinde hükümetçiler 
343, kıralctlar 110; 60 IRCI bölgesinde 
hükümetçiler 289, kıralcılar 143; 30 wı

cu bölgede hükümetçiler 289, malcılar 
87 oy almııtlardrr. Her tarafta, aynı bü
yük ayrım göze çarpmaktadır. 

Böylece birinci bir mesele kotarıl

mıg oluyor. Fakat oylarını htıküme

te verereık, bilylik ulus yığını, 8 martta 

Yunanistanı en tehlikeli serüvıenlerden 

bir.ine atan ka.rgaşacılara karşı olan 

hoşnudau.duğu da göatermi1 ; kargap

Ja kartı durup onu memleketin en H 

zarar göreceği şekilde bastıranlara o-

lan güvenini yenikmit ve iıki yddan

oeri müsbet sonuçlarla yeritilen wusal 
kalkınma programını onadığını bildir
miştir. 

Dün aqam B. Çaldaris gazetıecile· 

re, bundan sonra parolanın (çabpnak) 

olacağını söykmi§tir. Gerçek, ulus a

cıklı bir şekilde yarıda lralan kalkm

ma işine devam edebilmek için, barışa, 
düzenlige ve rahata awamış olduiurıu 
göst,..'1ni stir. 

Çin-Japonya 
7 haziran 1935 tarı1ıli Muçester 

Gardiyea gazetesi (Japonya ve Çin) 
bqlrğı altında yazdığı bir betiede di
yor ki: 

Bir japon dış bakanının tuttuğu yol, 
çok defa örnek tutulacak ve kıskanıla
cak bir şey değildir. Çünkü bu bakan, 
bir taraftan bir ülke için dostça U%un 
uzadıya sözler söykr.ken öte taraftan 
japon Ot"duaunun o ülkenin toprakları
m birdenbire bürümeğe kaJıktığı göril
l.eıbilir. 

Bu yıl iki defa, ikinci kinunda 
Carhar'da ve şimdi Peking1de Mancu
kuo'daki Kuantung ordusunu Bay Hi
rota'nm elma arabasını devirdiler. 

Bu defa da tam japon d~ itleri ba· 
kanı Çin ile dostça geçindikleriD.i bal
landıra ballandıra anlatırken ordu Pe
king" e bir nota gönderdi. Bu notada 
1933 te yapılan Tangku bırakışmasının 
bornlduğu ve nötür bölgelere sat.a41Il
dığı bildirilmekte, buna bir çare bulun
mayacak olursa o zaman harekete geçi
leceği hötlemi savrulmaktadır. 

Tangku bırakışması, gayet kııwma

lı:arrşı k bir belgedir ve ne uman süel 
bir harekete geçilmek istenirse bundan 
bahane çıkarmak imkanı vardır. 

Bay Hirota, Çin ile da.tluk göate
rigleri yaptıktan sonra Peking'de bir 
elçilik kurdu; bu suretle Çin kamoyu
nu da ymnuşatnup. Fakat ordu, er
kinliğini ele alarak harekete geçmiştir. 

... Eğer Japonya bugüne kadar güt
mÜ§ olduğu sıyasanm dilediği amaca 
varacağından şüphe etmekte ise ordu
nun bu hareketi, ~lıa bir yöne yönel
mek için kendisine yc:rdımc ı olacaktır. 

15 HAZİRAN 1935 CUMARTESi 

'SPOR 

Atatürk kosu~tı 
t\ 

yarııı koşuJuyor 
Yarın ilkbahar at yanşlaımın son 

günüdtir. Programda her hafta oldugu 
gibi beş koşu vardır. Fakat bu beş ko -
şunun biri yani Atatürk koşusu mem)• 
ketimizın ..:n büyük koşusudur. 

Bu ) arış hakkında okurlarrmrzı biraz 
aydınlatmak isteriıı: : 

Atatürk koşusu memleketimi.ade doğ. 
muı arıkan ingiliz erkek ve di§i taylar 
içindir. Uzaklığı 2400 metre ikramiye
si 4325 liradır. 

Atatürk koşusu ilk defa 927 yıhnd11 
yapıldı. O zaman ankan ingiliz at n 

kısrakları i~indi. Yani koşacak atlann 
memlekette doğmuş olmasr ve 3 ya~h ol
maSt gibi _şartlar yoktu. Çünkü henUz 
bu nesli kendimi% yeti!tirmeğe başla • 
mamışttk. Yabancı memleketlerden sa
tın aldığımız aygır ve kısraklarla elde 
ettiğimiz taylar koşacak çağa geldikten 
sonra yani 1932 yıhndan ba§hyarak 
Atatürk koşusu 3 ya§h yerli ankan İngi
liz taylara aynldı ve ikramiyesi fazla • 
laştmldı. En büyük koşumuzu kendi 
topraldammzda kendi elimiı:le büyiittiJ
ğümtiz yavrulara ayıran ytlbek yanı ve 
uzlatım komisyonu yarq~lığa en büyb1r 
yardmılarmdan birini yapmış old 

Şimdiye kadar yapılan Atatürk ko • 
şu lan fU sonuçlan vernüıtir: 

927 yılında ilk koşuyu B. A1i Muhit· 
tin'in Neriman ismi.ndeki kısrağı Jıı:uan. 
dt. Cokeyi B. İhsanch. 928 yılında & 
Atd'ın Primerolu kazandi, cokeyi Yula. 

929 yılında B .Celal B-ı.yar'ın Kap Gri • 
nesi kazandı cokeyi Klark, 930 yılında 
General İsmet tnönü'nUn Olgosu ka • 
zandı cokeyi Horvat, 931 yılında B. 
Yantesin Jön Türkü kazandı cokeyi Şne. 
ley, 932 yılmda B. Akif'in Lalesi kazan
dı, cokeyi Horvat, 933 yılında Karaca -
bey harasının malı olan dört tay ko~tu 
ve binicilik okulu talebelerinden Naz • 
minin bindiği Özdemir birind geldi. 934 
yılında B. Salih'in Eceıi kazandı, co • 
keyi Paul idi 

Bu yıl dokusuncu Atatürk kotusunu 
lcıopcak bq tay vardır. Bunlar Bay 
Ahmet ve Fikret'in Tomru, Erol, Do • 
ğan ismindeki üç tayı lie B. Şevket'in I&o 
tırancım ve B. Rtiatem'in Afiretidir. 
Şimdiye kadar yaptıkları koıu1arda Ero
lun bu uzaklıkta &ıürdCflerine UstUn. • 
duğu anlaşıldı, Erolun yal'lllr çok kOfll 
kazan.an, licivert benekti un formaya 
ilk Atatürk koşusunu kazandrracalmt 
umuyoruz. 

lngiltere'de derbi koşusunu. Fransa. 
da Parla büyiik 8deninl kazanmak o 
memle:lı:etlerin yarqcıları için, dolgun 
ikramiyelerinin ~k GatBnde, bir ıeref· 
tir. llemleketi.mlı:de de her atçı Atatürk 
kıo§uauna bir at ham:lamak ve kazan • 
mak &ayesir~ gütmelidir. Büyük Jcurta. 
ncımızın ismi ile yapılan bu koıuyu ka .. 
sanmak şerefi bir ttirk at sahibi ile bir 
tlrlr colreyinc dlfCIP oldukça g5ğatı • 
mils 11Mııatillı lıabaracaktR". 

Beşiktaş takunmm 
maçları 

Şehrimizde iki maç yapacağını dün
•m sayımızda da yazdığımı% Türkiye 
futbol birincisi Befiktag takımı bugün 
uat dokuzda An.karaya gelerek ilk ma· 
çını saat 17 de Anlrıaıra Güciylıe yapa
caktll'. 

Bqilı:taş takmu durakta şehrimizin 
bütün sporcuları ve mı•ılra tarafmdaıı 
karşılanacaktır. 

Bisiklet yanşı 
Ankara Bisiklet kurulundan: 
Otomoto bisiklet acentaaı tarafıodaıı 

yarın sabah saat 8 de İt Bankası önün· 
den hareketle Ankara - Kalecik gidiP. 
gelme 148 kilometreliık bir yarış tertib 
edilmiş ve yönetimi kurulumuza veril • 
miştir. Yarışta kazananlara bu acente 
tarafından kupa ve madalya ven1ecek· 
tir. Yanşa gireceklerin saat 7,30 da ha• 
zır bulunmaları rica olunur. 

TORK 
ÇOCUKLARI 

T Ü R K K U Ş U'na 
UÇHCU üye yazrhnrz 
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DIŞ ARDAN GELEN SON DUYUKLAR 
JT 1 \ A - il AHE~_,ll:SEI I' Si 

Habeşistan üzerinde üç 
taraflı koruma 

Roma, 14 (A.A.) - Habcşistan'da 

1Nrubcak uç t.ı.rafl bir fransı - ingiliz
ilalyan korucı!gı hakkındaki ) abancı ha
ber;,er yala.nlanmaktad r 

Şimdt Roma'da bulunan ltalya'nın 

Lo':ldra hiıyük elçısi B. Grandi'nin İtal
yan - habeş meselesine ilitik hiçbir oner 
re getimıed'gi söylenmektedir. 

Bay rvıusolini akımsarlrk 
tavsiye ediyor 

Pans, 14 (A.A. ı - Ekselsiyor gazc
teainin Roma'ya gönderdiği aytarınm 

110rulanna cevab olarak B. Musolini, de· 
mittir ki: 

'- Habe ıstan işlen loJik bır sonuca 
varacaktır. İtalya, kendi keskiline kendı 
egemendir. Sınırlanmıra karşı yapılan 

hötlem, başlanğıcı da değil, fakat bil -
yüme devresindedir. Bunun içindir ki, 
ltalyan - habcş ilgileri meselesini en 
açık ve en radikal bir şekilde ortaya atı
yorum.,, 

B Musolinı, unfarı ılavc etmiştir 

" - Fransa ve İtalya kuvv tli iki 
ulust ır. Roma andlaşmaları, bu ıki ulu
sun harbsonu ilgilenni yeni bir şekle sok
tuktan baska, ulkelerlmiz arasında daha 
sıkı bir çalışma birliğinin temellerini at
mıştır. Her zaman akımsar olmalı ve ol
mak istemelidir ... 

Asılsız bir haber 
Roma, 14 (A.A.) - Lavora Fascista 

gazetesi, Habeş hükümeti Masua'yı ıtal
yan somahsına birleştiren bir demiryo
lu ya'pmağı kabul ettiği takdirde İtalya
nın her türlü süel hareketleri geri hı -
rakmağa ha7Ir bulunduğu şeklinde ital· 
yan hükumetinin fransız ve İngiliz bükü 
mctl rine yem bir çöııge önergelediği 

haıckmda Londra'da •;ay1lan haberleri 
va lrıalama ktadrr. 

Doğu Afrikasında hava 
komutanlığı 

Roma, 14 (A.A.) - Resmiğ gazete, 
~'ogu Afrikası da, yüksek komiserliğin 
kontrolu altında özel bir hava komutan
lı ı kurulması hakkındaki kanunu yaz
ın k adırlar. 

Doğu Afrikasına giden 
topçu kuvvetleri 

Torino, 14 (A.A.) - Ordu komuta
m tarafından gözden geçirilen yeni dağ 
topçu kuvvetleri Do ,u Afrıkasma doğ
n , ola c km"'tır. 

Ha beşistandan çıkan 
italyanlar 

Adisababa, 14 (A.A.) - Adisababa
daki italvanhırın çoğu, Eritre'ye gitmek 

ALllANY 'Dı 

Almanyada bir patlayıcı 
maddeler fabrikasında 

acıklı bir kaza oldu 
Berlin, 14 (A.A.) - Resmiğ 

bir bildirigde Ransdorf'daki "Ves 
tfalis'e anhaltininhe sprengstof
fabrik,, adlı patlayıcı maddeler ya 
pan fabrikadaki patlamanın saat 
15 te olduğu bildirilmektedir 

Patlamadan sonra bır yangın 
çıkmış ve bu da arka arkaya bas
·a patlamalara sebeb olmustur. 
Fabrikaya ancak saat 10 da yak
laJiılabilmiştir. Felaketin sebeble
ri, daha öğrenilmemiştir. 

~*~ 

Bedin, 14 (A.A.) - Patlayıcı 
maddeler fabrikası direktörlüğün
den bildırildiğine göre bugün ak
~ama kadar 45 ölü kaldırılmıştır. 

B. Hitler, fabrika direktörüne 
bir başsağı telgrafiyle kazaya u$
rayanlar için 100 bin mark gön
dermiştir. 

İç Bakanı B. Frick de kaza ye
rine gelmiş kendisi de kazaya ug
rayanlar için on bin mark vermiş
tir. 

Bir komünist, nasyonal 
sosyalist oldu 

Bedin, 14 (A.A.) - Nasyonal sos -
yalistıiği kabul ettiği söylenlJen eski ko
münist saylavlardan Ernst Torgler öz. 
gür bırakılmıstır. 

YrNANIST \N'D \ 

Yunanistanda plebisit 
. . . . gunu 

Atina, 14 (A.A.) - Kabinenin 
plebisit gününü saptamak işini 
parlamentoya bırakmaya karar 
verdiği söylenmektedir. Herhal
de geneloy 15 birinciteşrinden ön
ce yapılacaktır. 

üzere Habeşistan'dan çıkmıılardır Gen 
kalanların, gelecek ay ortasında gitme 
ğe hazırlan<lı,ı söylenmektedir. 

Habeş hi.ıkümeti, ilbaylara hcrhan~ı 
bir hadisenin dnüne geçmek için hab:ş 
topraklarında oturan yabancıları kend. 
sakınanları ile korumalarını emretmiştir 

Bir amerikalı aytarı, İtal
ya sınır dışına çıkardı 
Roma, 14 (A.A.) - İtalya ıçın el

veri li olmıyan haberleri yaymakla iiuç

lu bulunan Şikago Tribün gazetcai ay 
tarı Davit Varrah, sınır dıııruı çıkarıl

mııtır. 

AJnıan deniz 
lcoııuşnıaları 

Berlin, 14 (A.A) - Buyuk elçi .Fon 
Rıbbentrop ile alman denı salkuru 
konuşmalara devam etmek uzere LQn 
draya gitmişlerdir. 

Londra 14 (A.A) - Fon Ribben 
trop, dun akşam Kroydona gelmiştır 

Bu sabah deniz konuşmalarına yeniden 
başlıyacaktır. Öteki ilgili devletler 

itiraz etm zlerse bu yıl toplanması 

kararlaştırılmış olan konferansı bek· 

lemeden şimdiden bir anlasma yapabi
leceği sanılmaktadır. 

Alman donanma.;:ının a
lacağı şekil ve f ransız 

görüşü 
Paris, 14 (A.A ) - B. Laval alman 

İngiliz deniz görü melerinin ılk sonuc 
larını bildiren ingiliz nota ına verılc 
cek cevab hakkında deniz bakanı B 
Piyctli ve deniz genel kurm y baş.kanı 

amiral Durand Vıel ile uzun uzadıy 
gdrüşmü tür. 

Fransız bukümetinın Alm nyaya in 
gıliz filosunun yüzde 35 ınc eşid bır 
filo bulundurmak hakkının verilmesi 

meselesinin incelenmesini reddetmi -
yeceği sanılmaktadır. 

Fransız hukwneti, alman deniz ya
pıları programını iyice öğrenmeden on
ce bir karar vermiyecektir. Bununla 

beraber alman isteği Fransa için gerek 

diplomatik ve gerek deniz işlerine ilgi

lı meseleler doğurmaktadır. 

Fransız cevabında bunlar izah edi -
Jeccktir. Yalnız genel tom~ja değil, 

fakat butiın gemı sınıflarına yeritilecek 
olan yüzde 35 nısletinc gelince, bu yüz 

de nisbcte Almanyanm daima bağlı ka· 

lıp kalmıyacagı sorulmaktadır. Bun -
dan anla ılan ıı:.ıdur: 

< Almanyanın her yıl İngilterenın 
aynı zaman içındeki yapısının yüzde 

35 ini yapma ı ıngilız fılosunun yüzde 

35 ine c id b r fılo kurmasını gercK 
tirmez mı? 

Böyle! klc yenı alman filosunun kl 

rulması işi bir çok yıllara böFi üş 

olacaktır. 

Bunun ter'>i kabul edilir f" AJman

yanın yapıdaki ayram kapasite~i ba · 

k mrndan oteki devletler için ağır bir 
mesele me\ dana çıkmış olacaktn. 

Aynı zamanda bildirildı<>İnt> ,öıc. 

bugün Fransanın elındcki burun harb 
gemileri va,ington andla masına göre 

İngiliz filosundaki harb gemilefrıin 

yüzde 35 idir. 

Bu yüzdenin korunması Almanya} a 

aynı önemli gemi sınıfı üzerinde eşit· 
lik vermi, olacaktır. Pransanın 'ıu yol· 

da on rgelıy ccgı kot rma yolun ın ne 
oldugu belli degildir. 

Fak t bir nl şmaya v rnıa , tek-

rar hareket o urlü •unü ele l agı 

sanılmaktadır 

Çunku fransız kıyıld ınm uzunluğu 

sömurgckrinin dagmı hgı banbaş ta 
güvenlik tedhırlerıne ihtiyacı vardır. 

Öte yandan Cenevrcde her zaman 

hava, deniz ve kara ıtıl hlanmalarında 

erkınlık pren ıpıni ileri sür ... n fransız 

bükumetinın aynı prensipi bugilnkU 

konu~malara da yeritmesi ve Lokamo 
andla ma ını ımza edenler arasınd, ya

pılma ı tasarlanan hava andlaşma ı gi
bi bir ndl ma onergelemesi iktımali 

vardı 

Yeni bir eniz kon -
feransı mı? 

Londra, 14 (A.A.) - Almanya. 
Sovyet Rusya tle Vaşington and 
laşmasmı imza eden ülkelerm gı
recegi bir deniz konferansının ge
lecek sonba11arda toplanması ik
timalleri artmaktadn. 

Burada soylencliğıne gore, ın
giliz delegeleri, prensip olarak Al 
manyanın İngiltere deniz kuvvet· 
lerinin yüzde 35 i nisbetinde bir 
filosu olmasını kabul etmektedir
ler. Fakat bunun için konulan şart, 
bu nisbetin butün tonaj üzerine 
değil gemi smıflan tonajına gor~ 
olmasıdır. 

Göruşmelerin şimdiki evresin
de türlü gemi tiplerinin tonajı ve 
silahlan konuşulacaktır. Bu nok
ta üzerinde bir uzlaşmaya varıla
bilirse, prensipleri kabul edilmiş 
olan andlaşmanm yeritilmesi ko
lay olacaktır. 

Yalnız, şunu unutmamak ge
rektir ki, önergelenen anlaşma 
hakkında Fransa ve İtalyanın ne 
düşündükleri daha belli değildir. 

DACJ IK DUYUKLAR: 
~----------------~---

İngiliz kuvvetleri geri 
çekilmiyecek 

Londra, 14 (A.A.) - Röyter ajan
sının ögrendiğine göre, Boksen'ler and
laşmas'yle Pekin ve Tiyen-Çin'de bulun
durulan ingihz askerlerinin geri çekt1 -
mesi diı ünülmemektedir. 

Küçük anlaşmanın 
toplantısı 

Belgrad, 14 (A.A.) - Küçük 
anlasma konseyi bu ayın 26 smda 
BJed - Slovanya şehrinde toplan
maya çağrılmıştır. 

B. Y evtiç, toplantıdan sonra 
B. Laval'in çağrısı üzerine Parise 
gidecektir. 

Bay Benes Mosko\a -
dan müsbet sonuçlaria 

döndü 
( B şı I ci ayı/ada) 

rak saymaktayım. Bir kere bu yıl
ları atlattık mı, Avrupa'nın barışı 
uzun zaman için sağlanmış ola -
caktır.,, 

Sovyet - çek dostluğu 
ve Polonya 

Vnrşova 14 (A.A.) - 8. Be. 
nes'in Sovyet Rusya'yı göretinden 
bahseden K rjer Poranny gazete
si diyor ki: 

" 8. Benes Rusya'ya Çeko$lo
vakya 'yı oruntaklnmaya gitmit • 
tir. Halbuki Cekoslovakya'da al • 
man gurupu parlamentonun den
gesini hötleyen bir kuvvettir. B. 
Benes Sovyet Rusya'ya kartı bes
lemekte olduğu şahsiğ duygular • 
dan bahsetmiştir. Bununla bera • 
ber Çekler, d ima ç.arizm rejimi
ne arka göstermişler ve çarlığa 
karşı olan devrim hareketlerine 
kartı savaşlarda bulunmuşlardı• 
Çekoslovakya, rus göç.menlerine 
sığınacak yer vermiştir. 

Resmiğ bildiriğler, iki mem · 
leketin görütleri araımda tam bir 
uygunluk olduğundan bahsediyor
lar: halbuki geçenlerde Moıkova
da Çekoalo•akyalı beyaz ruılara 
karşı yaprlmıt savaşın yıldönümü
nı bayramı! ardı. Bu ise çekler 
için hot bir anı olmasa gerektir.,. 

İsviçre - Almanya 
yakınlaşması 

Sem, 14 (A.A) - Sryasa.1 dayrcnuı 
ulusal koMey ttı.rafmdan ybnetilmcsi 

hakkuıdaki raporwı konuşulmasında 

lsviçıre federal kurulu üyesinden Bay 
Motta demiştir kı: a 

' - Almanya ile ilgilerimiz noma1 
olmaya yü.z tutmuttur. Öteki ulusla • 

rın iç 1flcrinc karışmaktan vazgeçmeli 
ve yabancıları da kendi itlerimize ka • 

rıştınnamabyıa. 

Jakob meselesi içın k:ayıdsu: ve prt 
aız yargıçı kabul ettiği söylenen Al

manya, bu harckctıyle İtıviçre ile doet 

olmak niyetinde olduğunu göstermiştir 
Pan~rmanizım hareketinin lsviç~ • 

de ycritilanıy ccğıni aöyliyen B. Hit

lcrin diycvini t: le alan )3. Motta, bu di

ynde Avusturya hakkındaki Almth 

k.ayıdlara i,aret etmiştir. 

Süel komisyon Şakoda 
Anompsion, 14 (A.A.) - Nötür aOıel 

komisyon buraya gelmiftir. Hemen Şa
ıko yöneyine - cephe.im - hareıftt ede
cektir. 

=== 
uıv '1&11 romanı Tefrika: 98 "Bugün,, anlayınca oldukça şaşırdun. Bir aydanberi 

yatakta yatıyor ve gece gündüz, iki hasta 
bakıcı kadının elinde bulunuyordu. Dört sa
atte bir ateşi alınıyor, ne oldukları belirsiz 
ilaçlarla, günde birkaç kere şırınga yapılı
yor, geceleri uyku ilaçları veriliyor, yani 
bir isteriğin bütün dilekleri yerine getirili
yordu. Benim gibi onun da göğüs boğmaca
sı filan yoktu. Eyi ki bir at kadar kuvvetli 
ve hangi bakı usulü tatbik edilirse edilsin, 
dayanacak halde idi. Kadın bana, ertikdeşi
me hayatını borçlu olduğunu söyledi. 

kit bir arada bulwıurdu ve bu gibi hüküm 
lerin başlıca yanlışı da burada idi. San Michele'nin kitabı 

TurJc~ye çeıntta: ıvasuhı BAYDAR 

Yaua: Abel MUNT 

Herkesin benden çok arkadaşıma inan
dıgını görerek, danışmak üzere, bir başka 
hekimin daha çağrılmasında ısrar ettim. İki 
saat sonra, Roma'nın en ileri hekimlerinden 
doktor Baçelli geldi. Bakısı benimkinden de 
kısa ve verdiği hüküm benimkinden de ke
sin oldu. 

Derin sesiyle: "Bugün ölecektir,, dedi. 
Vilyam Ceıns. arkadaşı ile kendisi CJra-

81Dda yapılmış olan ve hangisi daha önce 
ölecek olursa, dirimden ölüme geçerken, ge
ri kalana haber gi)ndermesini emretmekte 
bulunan resmiğ bir andlaşınadan bahsetti; 
ikisi de bu çeşid bir haberleşmeye inamyor
lardı. Öyle kötü bir halde idi ki odaya gire
medi, her zamanki gibi, bir elinde kalemi ve 
öteki elinde yapraklan açık defteri olduğu 
halde, açık kapının önünde bir iskemlenin 
fızerine yığıldı. Öğleden sonra hasta kesik 
kesik soluk almağa başladı. Bu, yaklaşan 
ölilmün, yürek acısı olan beldeği idi. Ölüm
le karşılaşmakta olan hasta benimle konuş
mak istedi. Bakışları sakindi. 

"Öleceğimi biliyorum. Bana yardım ede
ceginizi de bili;vorum. Yalnız bugün mü. 
yarın mı?" 

- "Bundan dolayı bahtlıyım, ölüme ha
zırım, hiç korkum yok. Demek ki artık öğ
reneceğim. Vilyam Ceyms'e söyleyiniz, 
söyleyiniz .... ,, 

Bir körük gibi inip çıkan göğsü, ölümle 
dirim arasında geçen korkunç bir dakika 
uzunluğunca, kalkıp inmez oldu. 

Üzerine doğru eğilerek sordum: "Beni 
işitiyor musunuz? acı çekiyor musunuz?,, 

Bir mırıltı halinde "hayır" dedi. "çok 
yorgun ve çok bahtlıyım.,, Bunlar son söz
leri oldu. 

Otelden çıkıp giderken Vilyam Ceyms, 
deminki gibi, sırtını iskemleye dayamış, el
leriyle yüzünü örtmüş, not defteri dizlerin-
de, oturuyordu. Defterin açık duran yapra
ğı bomboştu. 

O kış ertikdeşimle hastalannı sık sık 
gördüm. Seromundan aldığı işitilmedik so
nuçlardan ve "göğüs boğmacan,, na karp, 
büyük başanlarla bakı evinde tatbik etmek
te olduğu yeni bir iliçtan, biç durmadan 
bahsediyordu. 

Göğüs boğmacasiyle pek ilgili olduğu
mu söyleyince beni bakı evine götürüp yeni 
ilaçla eyileşmiş olan bastalanndan birkaçını 
göstenneğe razı oldu. Bu hastalardan biri
nin, isteri'nin bütün beldeklcrini taşıyan, 
her vakitki gibi sapasağlam olduğu için ta
rafımdan hayaliğ hasta diye ayrılmış olan 
zengin Amerikalı kadınlardan biri olduğunu 

Birkaç vakit sonra işi anladım. Bakı 
evindekilerden çoğunun hastalığı biribirine 
benzer şeylerdi ve hepsi de hasta yurdunun 
sert yönetimi içine alınmıştı. Bunda, geçir
mekte oldukları işsiz günlerden, harcadık
ları bol paradan, kendilerini hasta sanıp 
her gün hekime görünmekten başka kötü 
taraf yoktu. gördüğüm şey bana göğüs boğ
macası kadar ilgen göründü. Bu nasıl olu-
yordu? Doktorun kovaladığı usul neydi? 
Anladığıma göre iş, ağır bir teşhis koyarak 
bu kadınlan yatağa yatırmak ve kannakan
şık beyinleri üzerine çökmekte olan oyda
mın yükünü yavaş yavaş azaltarak eyilct-

melerine, gene böylece yavaş yavaş imkan 
vermekti. Arkadaşnm, raslamış olduğum 
en tehlikeli hekimler arasında saymak ko
laydı. Ona daha, sadece, §arlatan diyemez
diın. Eyi bir hekim göziyle bakmak şarla
tanlıkla uygun bir §eydi, çünkü ikisi her va-

Halbuki şarlatan, yankesici gibi, yalna 
başına hareket ederken bu adam beni bala 
evine götürüp kendisine karşı olan en ağır 
hadiseleri hastalık diye, büyük bir gururla 
bana göstermişti. Besbelli bu şarlatanın bi
ri idi, ancak görülmemiş cinsten bir şarla
tandı ve daha sıkı incelemelere değeri var
dı. Onu ne kadar sık görürsem uzerimde 
yaptığı etki de o kadar kötülesiyordu. Göz
lerinin durmayıp dönmekte olmasına, ko
nuşmasındaki üsnomalliğe çok dikkat edi
yordum. Kalb hastalıklarında bizim en kuv
vetli, aynı zamanda en tehlikeli silahmıu 
olan dijit~li, bol bol kullanmakta olması be
nim için ilk işaret oldu. Bir gece, hasta ba
kıcının ricası üzerine hemen evlerine koş
mam için hastalarından birinin kızından bir 
mektub aldım. Hasta bakıcı kadm beni bir 
yana çekerek gelmemi rica etmiş olması sebe-
binin, hastanın halinde görmÜŞ, olduğu bekle
nilmez değişiklik olduğwıu söyle~i. Bunıla 
kadının hakkı vardL Hastanın kalbi. çok za
man dijitalin etkisi altında bırakılmıştı ve 
adamcağız, bu ilaç yüzünden ölmek tehlike. 
sindeydi. Arkadaşım, hastaya yeni bir şı
nnga daha yapmak üzere iken elinden ara
cını kaptım ve korkunç hakikati o zaman. 
şaşkın gözlerinde okudum. O arlatan de
ğil, deli idi. 

(Son> var) 
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))evlet l)emiryol larıııdan: 
Görülen lüzum üzerine ~kara - Gazi ve Ankara - Kayaş arasında işleyen gündelik banliyö trenlerile pazar günlerine mahsus trenlerde bazı değişiklikler :ıtapılmış ve sefer

ler arttırılmıştır. Yeni vakti hareket ciizdanla rı basılır basılmaz eski cüzdanlar Ankara garı nda ücretsiz değiştirilecektir. Yeni tarife aşü ğıcla yazılıdır. (1380) 

A. 
A N K A R \ - K A Y A ~ - G A Z l - A N K \ R _\ 

Gündelik Banliyö Katarları 
Yaz mevsiminde pazar günlerine mahsus banliyö katarlarının işlediği günlerde bu katarlar işlemezler 

G 1 il t Ş D Ö N U Ş 
istasyon- ( 1) (2) (2) İstasyon 
lar 7ll 714 716 718 720 722 724 726 728 730 734 738 740 742 lar 711 713 
Gazi 6 50 7 50 S 40 11 53 13 50 16 32 17 20 18 00 20 20 21 ıo 23 JO Kayaş 6 51 
Fişekhane 6 56 7 56 8 46 11 59 13 56 16 38 ı7 26 18 06 20 26 21 16 23 06 Üreğil 6 57 
Ankara V . 7 00 8 00 8 50 12 03 14 00 16 42 17 30 18 10 20 30 21 20 23 10 Mamak 7 03 

K. S 51 7 35 12 06 13 24 14 58 16 52 17 37 Saymakadın 7 06 

Yıenisehir 5 55 7 39 12 10 13 28 15 02 16 56 17 41 Demirlibahçe 7 09 
Kurtuluş S 59 7 43 12 14 13 32 15 06 17 00 17 45 Cebeci 7 13 

Cebeci 6 04 7 48 12 19 13 36 ıs 11 17 05 17 50 Kurtuluş 7 16 
Demirlibahçe6 08 7 54 12 23 15 15 17 09 17 54 Yenişehir 7 20 

Saymaıkadm 6 11 12 26 15 18 17 57 Ankara V. 7 24 

715 719 721 
12 50 

12 S6 

13 02 

13 05 

8 00 13 08 

(1) 

723 

8 Oi 13 12 13 40 

s 11 13 ıs 13 44 

8 16 13 19 ı3 48 
8 20 13 23 13 52 

727 729 
ıs 53 
ıs sg 
ı6 os 
16 08 

16 11 

16 ıs 

16 18 
ı6 22 

16 26 

731 733 735 
18 21 

18 27 

18 33 

18 36 
17 12 18 39 
1716 1843 

17 20 18 46 
17 24 18 50 

17 28 18 54 

(2) (2) 
737 739 741 

Mamak 6 14 12 29 ıs 21 18 oo K. 6 32 7 26 

Ureğil 6 21 12 35 ıs 27 18 06 Fişekhane 6 38 7 32 
8 22 11 3S 13 28 
8 38 11 41 13 34 

16 07 
16 13 

16 17 

17 00 17 40 
11 06 17 46 

E 

20 00 20 50 22 36 

20 06 zo 56 22 42 

zo 10 21 00 22 46 Kayaş 6 28 12 42 15 34 18 13 Gazi 6 42 7 36 8 32 11 45 13 38 1110 17 50 

(1) 722 ve 723 numaralr katarlar yalnız CUMARTESİ günleri işlerler. 
(2) 739, 740, 741, 742 numaralı katarlar Eylül sonuna kadar işlerler. 

B. 
A N K R - K A YA Ş - G .\ Z t - A N K A R A ve .\ N K A R A - E T 1 M ES' U T - AN K A R A 

Bu katarlar yaz mevsiminde yalnız PAZAR günleri işlerler. 

G I D t ~ 
istasyon- (3) 
]ar 1712 1714 1716 1718 1720 1722 1724 1726 12 1728 1730 1732 1734 1736 1738 1744 
Etimcıı'ut 

Gazi 
Fişekhane 

Ankara V. 

K. 
Yenişehir 

Kurtulu 
Cebeci 
Mamak 
Üreğil 
Kayas 

İstasyon-

8 33 10 55 
8 39 11 Ol 

8 43 11 05 

8 46 
8 51 
8 56 
9 Ol 
9 12. 

9 19 

9 27 

12 05 

12 10 
12 15 

12 20 
12 31 

12 38 
12 46 

12 30 13 58 14 38 
12 36 14 04 14 44 
12 40 14 08 14 48 

14 52 
14 57 
ıs 02 
15 07 

15 18 

15 25 
15 33 

15 48 

ıs 20 16 08 16 20 16 55 11 so 18 21 19 54 20 ı.s 

1526 1614 1701 1756 1833 2000 2031 

ıs 30 16 18 16 30 17 os t8 oo 18 37 20 04 20 35 
16 33 

16 38 
16 43 
16 48 

16 59 
17 06 
17 14 

D (j 

18 05 

18 10 
18 ıs 
ı8 20 

18 31 
18 38 
18 46 

Ü ş 

20 08 

20 13 
20 lP 

20 23 
20 34 
20 4ı 
20 49 

21 16 23 00 
21 22 23 06 

21 26 23 10 

21 38 23 15 
21 43 23 20 
21 48 23 25 
21 53 23 30 

\3) 
lar 1711 1713 1715 11 1719 1721 1723 1725 1727 1729 1731 1733 1735 1737 1739 1741 1743 

20 59 

(3) 
1745 

Kayaş 

Ürcğil 

Mamak 
Cebeci 
Kurtul~ 

Yenitehir 

Ankara V. 

9 55 
10 02 

10 09 

10 21 
10 25 

10 29 

10 33 

12 56 
13 03 

13 10 

13 22 
13 26 

13 30 

13 34 

15 53 
16 00 

16 07 
16 19 

16 23 
16 27 

17 24 
17 31 
17 38 

17 so 
17 54 
17 58 

19 17 
19 24 

19 31 

19 43 
19 47 

19 51 
16 31 18 02 19 55 

21 06 
21 13 
21 25 21 56 23 35 
21 29 22 00 23 39 
21 33 22 04 23 4S 

21 37 zz 08 23 47 
K. 8 15 10 35 12 10 12 SS 13 38 J4 18 

Fişcıkbane 8 21 10 41 12 16 13 44 14 24 
Gazi 8 25 10 45 12 20 13 08 13 48 14 28 

1500 1545 1635 1730 1807 1922 2005 2056 
ıs 06 15 51 16 41 17 36 18 13 19 28 20 11 21 02 

ıs 10 15 S5 16 45 17 40 18 17 19 32 20 15 21 05 

22 36 

Z2 42 

22 46 
Eti.mes'ut 13 33 

(3) 1743, 1744, 1745 numaralı katarlar Eylül sonuna kadar diğer katarlar 20 Birinci teş rine kadar işlerler. 

Mobilyalı kiralık 

müstakil ev 
Yenitchirde Paıalar tepesin

de Fevzipaşa caddesinde 9 No 
lu müstakil hane, T. B. M. M. 

Matbaası Direktörü Bay Mazha-
ra müracaat. 1-2347 

Satılık arsa 
Paşalar tepesinde İ.zmir 
caddesinde bir arsa satılık

tır. Telefon 2291 numaraya 
müracaat. 

200 liraya büyük 
bir yolculuk 
Y.irmi beş yıldanberi Türki

rede almanca profesörlüğü et
mekte olan profesör Ştumfol 

Romanya, Lehistan, Almanya. 
Avusturya ve Macarista.nda Uç 
ıhafta sürecek bir yolculuk '.ıa

lırrlamııtır. Bu yolculuk 14 tem

muı:da batlıvacaktır. Bütün na· 
kil vasıtaları, otel, yemek mas

rafla.rı dahil olmak üzere bu yol-

culuğa lftirak etmek için 200 

türk lirası ;ermek kifi gelecek

' ir. Bu fınattan istifade edcbiı· 

ım-k için İstanbul erkek lisesi al

manca öğretmeni profesör Ştum
fot'e b"'wı mak lazımdır. 

Yolculuk haılrlunda fazla 

lnlılmnat almak istiyenleı ht-rgün 
on sekizle yirmi arasında Ulus 
idarehanesinde Bay N. Artam ı 

ıö~bi)\rh-- ı - 2392 

1
3111Dfll!la•~w.amm•aB~•m~•rı1 

~ Ankara Belediye Rei!tJiği : 
~ tJunlan ~ 
~ 

,. İLAN 

Kalaycı dükkanlarında a
şağıda yazılı şartlar yapıla

caktır. 
1 - Dükkan tavanları saç 

levha ile kapatılacaktır. 
2. - Muntazam davlumbaz 

yapılacaktır. 

3 - Tuğla bacalarla du
man çekilmesi temin edile
cektir. 

4 - Ocak etrafı tuğla ve 
saç levhalarla ayrılacaktır. 

5 - Kapların temizlenme 
yerleri içerde bulunacak ve 
kullanılan sular bir mecra 
ile dışarda çukura verilecek
tir. 

6 - Dükkanın zemini be· 
ton olacaktır. 

7 - Bu sayılan tertibatı 
15 Temmuz 935 gününe ka
dar yapmıyanlarm dükkan
ları kapatılacaktır. 

1-2328 

BİLİT 
1 - Kanarada (mezbaha) 

beton döşeme, su koyaçı, 
dekovil hattı döşemesi, su 
deposunun soyultması ( tec· 
ridi) gibi onarmalar yaptı
rılacaktır. Keşif akçec;i 
6970,29 liradır. 

2 - Keşif ve şart kağat
larını görmek için Baytar 
Direktörlüğüne gelinecek
tir. 

3 - Üsterme 22-6-935 ta-

Satılık f ahrilia 
Edremidin zeytinli köyünde 

asri dört valsli un ve 75 bey
gir kuvvetinde bir buhar ma
kinesiyle mükemmel bir ka

zam ve üç presi bulunan zey
tin yağı kısımlarını 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 Barbaros oğ

luna ve zeytinli köyünde 
fabrikada oturan Ahmede 

· müracaatları. 1-2419 

YENIŞEHIRD"' 
KİRALIK E' 

Lozan meydanına ve çarşıya 
yakın geniş bahçeli bir ev ehven 
fiatla kiralıktır. Telefon 2655 

1-2344 

rihine rastlıyan cumartesi 
günü saat onda Baytar Di
rektörlüğü odasında açık 

eksiltme ile yapılacaktır . 

4 - Eğreti tutak akçesi 
523 liradır. (1298} 1-2284 

Tarsus Belediye Başk.anlığından 
Hayvanla çekilir, el ile işler hava tulumbası vasıtasiy

le lağımları temizler tahminen (760) lira kıymetinde bir 
adet lağım temizleme makinasx açık aksiltme ile 28 hazi
ran 935 günü saat 10 da satın alınacaktır. İsteklilerin şart
name örneklerini belediyemizden aramaları ilan otunur. 

_(1389) 1 - 2429 

Devlet Demiryollarından: 
Ankara - Kırıkkale arasında helen işlemekte olan 

ray otobüs seferleri 15. 6. 935 tarihinden itibaren müte
·kabil iki sefere çıkarılacaktır. Gidiş geliş saatleri aşağıda 
gösterilmiştir. 

Ankaraclan kalkış 
Kırıkkaleye varış 
Kırıkkateden kalkış 

Ankaraya varış 

7.25 ve 
9.25 " 9.45 

11.51 

t LAN 

" 
" 

15.35 
17.48 
18.00 
20.02 

335 tane ağır maknalı tüfek ilave ayağt müteahhid 
nam ve hesabına kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Hepsinin tahmin edilen bedeli 8375 liradır. Şartnamesi pa
rasız olarak komisyondan alınır. İhalesi: l. 7. 935 pazar
tesi günü saat 11 dedir. İlk teminat 628 liradır. Eksiltme
~e girecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin
de yazdı vesikalarla birlikte teklif mektublannı ihale sa
atinden en az bir saat evet M. M. V. satınalma komisyo-
nuna vermeleri. (1395) · 1 - 2423 

İLAN 
(193) adet karisöri ya~ 935 sah günü saat on birdi! 

tmlmak üzere kapalı zarf- komisyonumuzda yapılac=ik
ta eksiltmeye konmuştur. ur. muvakkat teminatı 3903 
tahmin edilen bedeli (53075) ·lira · 75 kuruştur. Eksilt
liradır. Şartname ve resim · meye girecekler 2490 No. 1ı 
bedeline karşı Ş. iV. ten a- kanunun 2 ve 3 üncü tnad 
~acaktır. İhalesi 18 - 6 delerite sartnamede istenen 

Saçları 
Dökülenler 

Komojeo Kanzuk 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve te
pekl enmesine mani olur. Ko
mojen saçların köklerini 
kuvvetlendirir ve besler. 
Komojen saçlann gıdasıdır. 
Tabii renklerini bozmaz, li
tif bir rayihası vardır. Ke>
mojen kanzuk saç eksiri ma
ruf eczanelerle ıtriyat ma
ğ':ızalarmıfa huhınur. 

LİNİMANTOL KANZUK ı 
ROMATİZMANIN KATI 

DEVASIDIR. 

be16eleri teminat ve teklil
lerile birlikte en ge\ olarak 
ihale günü saat ona '<adar 
komisyon reisliğine ''::amıış 

bulunacaklardır. 
1 - 2193 (1231) 
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dlhllllHlllllllllllllllHllllllllllMIH!HIHllllUlllllllll ııııımıııı~ıııııııııııııııı"! J Bursa Evkaf müdürlüğünden: 
Ankara Elektrik Sosyetesmden: 5 1 - Bursanın İsmetpaşa caddesinde vakfa aid 101! 103, 

§ 105, 107, 109 No. h arsaya yapılacak otel ve gara1 ya-

tı• 't oturanlara~ pısı kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Keşif bedeli 1 e ~ 19079 lıra 39 kuruştur. 
~ 2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 

Etlik çevresine elektrik verme işleri sona ermiş- ~ A - Eksiltme şartnamesi, 
tir. Elektrik alacak sayın abonelerimizden dilediği- -

5 B - Mukavele projesi, 
~ C - Nafia işleri seraiti umumiyesi, 

miz: 
İşlerini çabuk başarabilmek ve ?7apıla!1ı . ~ontr~l 

ederek dış bağlama hatlarım çekebılmemız ıçın tesı
satlarını yaptırdıkları iç tesisatçıları şirketimizce a
cele göndermelerini ve lüzumlu formaliteleri yaptır
malarıdır. 

§ D - Fenni sartname, 
~ E - Keşif cetveli ve resim, 
S İstiyenler bu sartnamelerle evrakı 95 kuruş bedel mu-
§ kabilinde Bursa Evkaf müdiriyetile İstanbul ve Ankara 
5 heyeti fenniyesinden alabilirler. Etlik cevresinden geçen bütün elektrik hava hat

larına S 3 - Eksiltme 27 - 5 - 935 tarihinden 27 - 6 - 935 
~ perşembe gününe kadar bir ay olup 27 - 6 - 935 günü 

17 Haziran · Pazartesi := saat 15 de Bursa Evkaf idaresinde eksiltme komisyonunda 
günü cereyan verilecektir. Bu sebepten: 5 ihale yapılacaktır. 

17 haziran • pazartesi gününden itibaren .Etlike gi- = 4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
den yüksek tevettür hatlarile Etlik içindeki hava : 5 - Eksiltmeye girebilmek için 1431 lira muvakkat 
hatlarına dokunulmamasını sayın halkımız<lan dile- 5 teminat vermesi. Bundan başka aşağıdaki vesikaları 
· ;;;;; haiz olup göstermesi lazımdır: nz. 

Hatlara ilişmekle hayatınızı tehlikeye sokarsınız. 5 A - En aşağı 20 bin liralık yapı işi yapuğına dair 
1-2393 ~ Nafia baş mühendisliğinden tasdikli vesika ve mes'uliye-

lllHllHlllnlllHllllHllllllllllllUllllHlllllllllJllftHllllllllllllllllllllllllllHlllllll§ ti fenniye için diplomalı mühendis \'eya mimar veya fen 
memuru göstermesi. 

Tapu ve Kadastro umum mü
dürlüğünden: 

Tapu ve kadastro genel müdürlüğü müvezzi ve odacı
lanna 17. 6. 935 pazartesi günü saat 14 te eksiltme ile yap
tınlacak ayakkabı ve elbise için taliplerin yüzde 7,5 dipo
titolariyle satınalma komisyonuna gelmeleri. (1348) 

1 - 2400 

Ailelere mühim 
tenzilit 

Devlet Demiryollarıı: dan: 
Bu yaz, mezuniyet ve istirahat günlerinizi en sıhhi ve 

eyi şartlar içinde geçirmek istiyorsanız Devlet Demiryo1· 
larmda ailelere yapılan büyük tenzilattan istifade ediniz. 

Bu tenzilat; beş kişilik bir aile için o/o 64 
Sekiz kişilik bir aile için de o/o 70 

rıisbetinnedir. (1335) 1-2338 

Ankara P. T. T 
Ba~müdürlüğünden: 

Ankaradan Gercdeye kadar 219 sandıktan tahminen 
23 ton tel fincan açık eksiltme suretiyle bu arada idarenin 
göstereceği köylere teslim etmek şartiyle dağıtılacaktır. 
).fuvakkat teminat 45 liradır. G İsteklilerin 2490 No. lu ar
~a, eksiltme ve ihale kanununda yazılı belgelerle bir
lıkte 18 hatiran 1935 sah günü saat on beşte komisyonu-
muza müracaatları. (1330) 1-2330 

Siimer Bank 
Umumi l\lüdüı·lüğünden· 

1 - İzmit'te kağıd ve karton fabrikası için umum 
muhammen keşif bedeli 24244 lira 52 kuruş olan, 
. A) Fabrikayı şoseye bağlamak üzere iltisak yolu 
ınşası, 

B) Fabrika ihata duvarları ve tel örgü tesisi, 
C) Kerez deresinden fabrikaya su isale borusunun 

hendek hafriyatı işleri vahid fiat csasile eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2 - Bu işe ait eksiltme evrakı şunlardır: 
A) Eksiltme şartnamesi, 
B) Mukavele projesi, 
C) Fenni şartnameler, 
D) Vahid fiat ve keşif cedvetleri. 
E) Projeler. 
lstiyenler bu evrakı Sümer Bank inşaat servisinae 

görebilirler ve 120 kuruş mukabilinde Ankara şube
sinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 27. 6. 1935 perşembe günü saat 17 
de Ankarada ziraat bankası binası dahilinde Sumer 
Bank umumi müdürlüğündeki komisy,da yapılacak
tır. 

4 - Eksiltme (kapalı zarf) usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek ıçın isteklilerin 

l.818.34.- lira muvakkat teminat vermesi ve bu it
lerle iştigal ettiğini bildiren vesaiki bankaya göste
rip ehliyeti fenniye vesikası alması lazımdır. 

6 - Teklf mektublarının yukanda yazılı saatten 
bir saat eveline kadar Ankarada Bankalar caddesinde 
Sumer Bank umumi müdürlüğüne verilmesi posta ile 
gönderilen mektublamı da nihayet muayyen saate ka· 
dar gelmiş olması ve dış zarfın kanuni şekilde kapa-
~lması lazımdır. ı - 2388 

B - Artırma ve eksiltme kanununun 3 üncü maddesi
nin A ve B fıkrasında yazılı vasıfları haiz ise buna dair 
vesika. 

6 - Teklif mektuplan yukarıda üçüncü maddede ya
zılı saatten bir saat evveline kadar Bursa Evkaf Müdiri-
yetinde komisyona getirerek makbuz mukabilinde eksilt
me komisyonu reisine verilecektir. Posta ile gönderile
cek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saata ka
dar. gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler 
lrabul edilmez. (1237) 1 - 2192 

Gönen şarbaylığından: 
Gönen kaplıcalarının bir senelik kirası iki bin lira tah

minli ve açık artırma ile ve kaplıcalarda yeniden yapıla· 
cak apartmanların inşası ise 6500 lira keşif bedeli ile ve 
kapalı zarfla 20.6.935 perşembe günü 14.15 de ihale edile. 
ceklerinden isteklilerin şarbayhktan istediklerini sorabi-
lirler. {1320) 1-2317 

Ankara Valiliğinden: 
Daimi Encümen riyaseti odası muşamba döşemesi 

17-6-935 puartesi günü saat ı S de daimi encümende iha
lesi yapılmak üzere açık eksiltmeye konulmustur. İstekli
lerin keşif bedeli olarak 618 lira 53 kuru~un o/o- 7 buçuğu 
nisbetinde teminat makbuzu veya mektuplariyle ihale gü
nünde daimi encümene gelmeleri şeraiti anlamak nümu
nesini görmek istiyen1erin Muhasebe'i hususiye müdürlü-
ğüne müracaattan ilan olunur. (1322) 1-2309 

Ankara Cümhurivet Müddei 
Um1ımiliğinden: . 

Ankara adliyesinde süvari müba§irliği tahsisatlı bir 
katible daktilolukta istihdam edilmek iizere (25) lira üc
retle bir kadın alınacaktır. 

Daktiloluğa istekli olan kadınların (25) yaşından aıa
ğı ve (40) yaşından yukarı olmaman şarttır. 

Her iki İf için memurin kanununun 4. 5 inci maddele
rinde yazılı şartlan haiz isteklilerin 21. 6. 935 cuma günü 
saat 14 te müsabaka imtihanına girmek üzere daha evel
den vesikalariyle Ankara adliyesi encümenine başvunna-
lan ilan olunur. (1397) ı - 2435 

İmar Müdürlüğünden: 
Musabey mahallesinde Şehid Murad sokağında 246 ada 

15 parsel numarah ve yüz lira kıymeti muhammeneli ha-.. 
ne enkazına tnlib çıkmadığından ı 9. 6. 935 çarşamba günü 
saat üçte ihale edilmek üzere bir hafta müddetle temdit 
edilmiştir. (1382) 1 - 2427 

Şişlide büyük bahçelik yazlık köşk 
Dört tarafı bahçe içerisinde muntazam çicek bahçesi 

büyük çam ağaçlan, vasi sebze bahçesi, maruf bahçıvanı, 
telefon, elektrik, havagazı bulunan konforlu eyi tefriş 
edilmit bir köşk yalnız yaz için kiralıktır. Bankalar cad
desinde No. S Doç acentesi Bay Hasan kardeilere müra· 
caat. Telefon: 1718 t - 2420 

Etlik Merkez libora tuvarları 
Müdürlüğünden: 

Müessese motörii için aşağıda adları yazılı maddeler 
pazarlık suretiyle satın alınacaktır. Şartnamesini almak 
istiyenler müessese müdürlüğüne ve eksiltmeye talih olan
ların da 28. 6. 935 tarihine müsadif cuma günü saat 15 te 
Ziraat Vekaleti muhasebe müdürlüğünde toplana~k olan 
komisyona gelmeleri. (1399) 1 - 24" 

Kilo 
2350 

230 
200 
1400 

M~ot 
Kalın vakwn yağı 
Hafif benzin 
Ga~ 
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Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 

İLAN 

Kırıkkale askeri sanat mektebleri için 10 haziran 935 
tarihinde bir şartnamede olarak açık eksiltmeğe konulan 
3200 kilo sade yağı ve 1000 kilo zeytinyağma talih zuhur 
etmediğinden 20 haziran 935 tarihine müsadif persembe 
günü saat 14 - 17 ye kadar açık ekciltme sureti!e satın 
alınacakur. Talihlerin sade yağının (2720) ve zeyti 1yağı
nm 500 lira muhammen bedellerine nazaran tem·natı ev
veliyesi olan 241 lira 50 kuruşu Kırıkkale askeri fabrika· 
lar muhasebeciliğine yatırarak vaktinde mektcb satın al-
ma komisyonuna müracaatları. (1403) 1 - 2438 

1 LAN 

İstanbul komutanlığı birlikleri için 240.000 kilo una 
verilen fiat komisyonumu.zça pahalı görüldüğünden tek
rar kapalı zarfla eksiltmeğe konulmuştur. Beher kilosu· 
nun tahmin fiatı on kuruştur. İhalesi 1 temmuz 935 pa
azrtesi günü saat 15 te Fındıklıda komutanlık satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi komisyondan 
alınabilir. Eksiltmeye gireceklerin 1800 liralık teminat 
makbuzu ve 2490 sayılı kanunun 2. 3. üncü maddelerinde
ki vesikalarla birlikte teklif mektublanru ihale saatinden 
en az bir saat evetine kadar komisyona vermeleri. (1400) 

1 - 2439 

lLAN 

Yedinci kor merkez kıtaatı için 160 bin kilo sığır eti 
kapalı zarf usuliyle mevkii münakasaya konulmu~tur. Mu· 
hammen bedeli 24000 liradır. Yüzde yedi buçuk olan 1800 
liralık makbuzları ile birlikte yevmi ihale olan29.6.935 ta
rihine müsadif cumartesi günü saat 11 de kor satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesini görmek istiyen· 
lerin hergün kor satın alma komisyonuna müracaatları ve 
teklif mektuplarını yevmi ihale saatinden en aşağı bir sa
at evel mezkur komisyona vermeleri. (1341) 1-2343 

1 Devlet Demiryolları ve Limanları Umum 
Müdürlüğü ilanları 

İLAN 

Senelik bedeli muhammeni 1860 lıra olan demiryo11an 
mecmuasının bir sene müddetle basımı işinin kapalı zarf· 
la eksiltmesi 1 temmuz 935 pazartesi günü saat 15,30 da 
Ankarada idare binasında yapılacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 139 buçuk liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 ün• 
cü maddesi mucibince işe ginneğe kanuni manileri bulunma 
dığına dair beyanname ve tekliflerini aynı gün saat 
14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Ankarada malzeme dairesinden 
alınabilir. (1392) . 1 - 2425 

iLAN 
Beher 1000 kilo muham

men bedeli 1429,79 lira olan 
18.000 kilo külçe kalay 29 
temmuz 1935 pazartesi gü
nü saat 15,30 da kapalı zarf 
usulü ile Ankarada idare bi· 
nasında satm alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyen• 
lerin 1929,66 liralık muvak· 
kat teminat ile kanunun ta
yin ettifi vesikalan, kanu
nun dördüncii maddesi mu-

cibince ite gi~eğe kanuni 
manileri bulwunadığma da 
ir beyanname ve teklifleri· 
ni aynı gün saat 14.30 a 
kadar komisyon reisliğine 
vermeleri tiznndır. 

Bu işe ait şartnameler 
125 kuruş mukabilinde An
kara ve Haydarpaşa vezne. 
lerinde satılmaktadır. 
(1347) 1 - 2377 

İstanbul Deniz 1 evazım Sabn 
Alına Komisyonu Reisliğinden: 

Tahmin edilen bedeli 74250 lira olan 4500 ton Rekom• 
pooe kömür 1 temmu.z 1935 pazartesi günü saat 15 te Ka· 
sımpaşada satınalma komisyonu .binasında kapalı zarfla 
alınacaktır. Şartnamesi 371 kuruş mukabilinde her giin 
komisyondan alınabilir. İsteklilerin 4962.50 li.radan ibaret 
olan muvakkat teminat makbuz veya mektublariyle kamı· 
ni belgeleri havi teklif mektublanru bc11i saatten bir saat 
eveline kadar komisyon reisliğine vermeleri. (3232/1385) 

1 - 2430 

Maraş şarbaylığından~ 
ı - Marqm şehir elektrik şebekesi tesisatı BaymdıP 

lık Bakanhğmca musaddak projeleri ve şartnamesine gö
re kapalı azrf usuliyle eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - İhale 11 temmuz 935 günlemecine rasthyan pCllo 

ıembe günü saat on beşte belediye encümeninde yapıla
caktır. 

3 - Eksiltmeğe iştira) edecek şirketler yahut serma
yedarlar 2490 No.lu kanuHun 3 üncü maddesinin A ve B 
fıkralarma göre vesikalarını göstenneğe mecburdurlar. 

4 - İşbu tesisatın keşif kıymeti 35,250 lira<;tır. Muvak
kat teminat 2643 liradır. Bu teminat ihaleden evel ban
kaya yatırılmış olacaktır. 

5 - İstekliler usulüne göre verecekleri teklif mektup
larını muayyert saatten bir saat evel encümen reisliğine 
makbuz mukabilinde verme1idir1er. 

1 
6 - Plinlann örneği on lira göndermelt şartiyle isti-

yenJere !Maraş belediyesinden verilir~ (1384) 
ı - 2428 
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Ankara Hukuk Fakülte inden: 
8inei J)a a.z Brı çok Tahminf T~tarr E ~ grett tuta k 

fiyat 
k.ilö kilo kurUj Lira «urui Lira kucuş 

!'Acmek 20000 25000 g 2250 J68 75 
Bt 10000 15000 30 4500 337 50 
Sade yağı 1800 2200 90 1980 l48 50 
Zeytin yağc 600 800 43 344 25 80 
Çay 20 25 300 75 5 63 
Kesme şekctr 1500 17 50 44 770 57 75 
Taz şeker 1500 17 50 4<t 700 52 50 
Peynir 750 1000 4S 450 33 75 
Pirinç 3000 • 3500 20 700 52 50 
Kuru fasuly• 1000 1250 25 312 050 23 44 
Un 2000 2500 10 250 18 73 
Nohut 100 125 10 12 054> 94 
Tuz 50C 600 10 60 04 50 
Soğan 1500 2000 S 100 07 50 
Salça 100 125 39 37 058 02 81 

Sabun 500 600 32 192 14 40 
Patates 2500 3000 S ı 50 11 25 
Ceviziçi ı 00 125 40 50 03 75 
Nişasta 75 100 25 25 Ol 88 
l\fakarna 250 300 25 75 05 63 
Şehriye 100 125 25 31 025 02 34 
Yumurta 20000 30000 1,50 450 33 75 
Zeytin 100 125 35 43 075 03 28 
Kaysı 150 200 50 100 07 50 
Yoğurt 1500 2000 25 500 37 50 
Süt 800 1000 20 200 15 00 
Taze bamya 200 300 15 45 03 38 
Taze fasulye 1800 2000 20 · 400 30 00 
Kabak 1000 2000 10 200 ıs 00 
Bakla 400 500 08 40 03 00 
Maydanoz · 1000 1500 02 30 02 25 
Sirke · ıoo 125 · ıs 18 075 01 41 
L~ 5000 7500 02,58 187 050 
İspanak 1500 2000 05 100 

1~ 06 
07 50 

Sarımsak 20 30 30 9 68 
Domates 750· 1000 10 ıoo 07 50 
Dolmalık hm. 300 400 20 80 06 ()() 

Patlıcan 1306 1500 15 225 16 88 
Buğday 75 100 10 10 75 
Tereyağı 175 200 150 300 22 50 
tnnik 75 100 20 20 01 50 
Yaprak 100 125 15 18 975 Ol 41 
Mercimek 75 100 25 25 01 88 
Prasa 7 50 ı 000 08 80 06 00 
Lahna 250 300 10 30 02 25 
Semizotu 200 250 15 37 osu 02 81 

Hukuk FaWütesi leyli okuyuculan için Mayıs 936 nih 
yukarda cinsleri hiızalarmda miktarları, ora nan tutarları il 

açık eksittme,. konmuştur. İsteklilerin 27-6-935 perşembe 

ayetine· kadar alınacak olan 

YOZGAT ASLİYE HUKUK HAKİMLtGtNDEN : 

Y ozgad inJtıiaarlar idaresine izafeten müdür Mazhar 
tarafından İa'*1bul Koca l\fustafapaşa Alifakı mahallesi 
Fıstıklı sokağı 9 N o. hanede eski tütün idaresi ambar me
m~ Burhan8*1'1 aleyhine Yozgad asliye hukuk mahke· 
mesjne açılan ise lira 48 kuruş zimmetten alacak davası
nın cari muh-.ıe.ainde: müddeaaleyhin ikametgahının 
meçhuliyetine biaaen Ulus ve Cümhuriyet gazeteleriyle 
ilinen tebligat ifa edilmiş ve mahkemeye icabet etme
miı olduğUOO. hakkında gıyab karan ittihazına karar 
veri.bniş olmalııla .müddea aleyhin yevmi muhakeme olan 
5. 7: 935 cuma pnü "saat onda Y ozgad asliye hukuk mah
kemesinde bizat veya bilvekile hazır buhuımaaı aksi tak
dinie hakkında gıyab karannm muteberiyeıine karar ve
rileceği tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan olunur. 
(1368) ı..-- 2422 

e eğreti tutaklan yazdı erzak 
günü saat 12 de gelmeleri. 

(1393) 1~2426 

Sdtdık arsası 

olanlara 
Ankarada Yenişehir, Ce-

heci ve diğer yerlerde (mü-
him bir inşaat şirketi tara-
fmdan) satın alınmak üzere 
arsa istenmektedir. Arsası 

olupta satmak istiyenler ar-
saY.a ait planlarile istedikle-
ri en son fiyatlerini bir haf-
ta zarfında mektupla (Ana-

' fartalar caddesinde İş büro-
suna) bildirmeleri. Telefon 
2037 1-2433 

Tercüme ve yazı 
Rusca. İngilizce, Almanca, 

Fransızca, İtalyanca. Bulgarca, 

. 

AailePi Pahrituıl..- Um...,. Müdürlüğü 

S.• ........ ~ ilin1an 
Sırpça, Arapça ve uir dillerden ·· 

İLAN 

Müteahhit aaııı ve hesabına muhtelif tarihlerde ihale 
edilecekleri ilin edilmiş olan aşağıda cins ve miktarları 
yazılı malze~ hizalarında gösterilen tarihlenie mü
nakasalan tehlr .edilmiştir. Bu malzemeler hakkında evel
ce yapdan ~sa tarihlerinin hükmü yoktur. (1327) 

Malzemenin cinai evelce ilin edilen tehir edilen 

30 ton mangtn cevheri 
ve 15 ton IJUIPlan 
Muhtelif ölçt aletleri 
Amerikana~ 
25 ton lüleci 9'iti 
250 ton döktim kumu 

tarih tarih 
16.Haz.935 28Haz.935 

18.Haz.935 
17.Haz.935 
15.Haz.935 
8.Haz.lOH 

28.Haz.935 
29.Haz.933 
21.Haz.935 
19.Haz.935 

1-2332 

11 KALEM MUHTELİF KUTVRDA ÇELİK BORU 

Tahmin ed•ea bedeli (4000) lira olan yukarda mikdan 
ve cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlü
ğü aatın alına komisyonunca 1 Temmuz 935 tarihinde pa
zartesi günü qat 15 de açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname paraaıs olarak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat temın..t olan (300) lira ve 2490 numaralı kanu
mm 2 ft 3 m~eki vesailde mezktlr gün ve aaatta 
l«xnie,ona ~tlan. (1394) 1 2424 

çevirme İ§lerini mesutiyet .tın-
mak §artile az ve çok yazı işle· 
ri makinelerde doğru ve çabuk 
olarak yazılması işi uygun fiyat-
lede (Anafartalar caddesinde lt 
bürosunca kabul olunur) Teldon 
2037 1-2434 

Doktor 
Ali Maruf Ünver 

DERi, F1RENGİ VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MUTEHASSISI 

Tabakhane caddesi bqmda 
Altmtq sokak No. 17 
Hastalarım her gün 9-13 

ve 15-20 ve kadar kabul eder. 

lmtiyu sahibi ve Başmu 
harrirl Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neırlyıtı idare eden 
Yuı itleri MUdilrll Naeuhi 
BAYDAR 

Ç•dm t:ldd11/ elvıt1ndı 

1 
uı ... 11111,,,.vin"- buılınrı· 

!l ,.,. 

, 

Milli Müdafaa Vekalef Satınalma komisyonnudan~ 
Cinsi 

700.000 çift büyük Kopça 
1.760.000 tane büyük ve 
100.000 tane küçük madeni 
mat düğme .... 

l. 100.000 tane büyük 
ve 200.000 tane küçük 
mat düğme ... 

Tahmin fiatı 
lira 
1804 60 

1520 40 

7590 00 

İlk teminat Eksiltme tekli 
lira 

135 35 Acık 

113 03 Açık 

Kapah 

24-6-935 puan 
Mat 14 

1 - Yukarda yazıh malzemenin şartnamelerj.ni para sız almak ve ömeklerini 
mek istiyenlerin her gün öğleden sonra komisyona uğramalan. 

2 - Açık eksiltmelere gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı vesikalarla kanuni teminatlarını ihale günü ve saatında, kapalı zarfa gireceklerif 
aynı veaikalarla teklif mektu plannm ihale gün ve saatmdan en u bir saat evvel M. M. 

V. satın alma Ko. na verme leri. (1329) 1-2331 

Satılık otomobil 
509 model açık fiat otomo

bil müsaid fiatla satılıktır. 

Yüniı fabrikasında Bay Ha
mide müracaat Telefon 2821 

1-2421 

Lüks yemek salonu 
Antika oymalı Avrupa ma

mulatı, ayrıca mutfak takım· 
lan, lüks salon, piyano, do
laplar, yazıhane tesisatı, ha· 
h ve saire satılıktır. Telefon 
3947 1-2431 

Lüks mobilye 
Antika oymalı Avrupa 

mualtı yemek salonu, yan
hane tesiastı, salon, piyano, 
fevkalade elbise ve çamaşıt 
dolaptan aatıhktır. TelefOll 
3947 1-24~2 

1 i f YENi 
SiNEMALAR 1 

BU GECE BU GECE J KULÜP) 
O da bir zamanmış Ken Maynard Haf iye 

Gündüz iki filin 
- Sana Tapıyorum - 2 - O da blr gündüz iki film 

zamanmıı l - Ken Maynard Hafiye - 2- Kaçü 
Arrrca Vuıf Çmar'm •• tirem Ayrıca Vasıf Çmann ölüm töreni 

GECBLERI YALNIZ BiR FiLM GOSTERILIR 
•••ah• PNlft8I deiiı ı sGnledt KulClpı puar, peqembe-Yenl: P. ertftl, cuma 


