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Gündelik 

Aydın Derniryolları 

Sözbağı: Mukavele. Sömür
ge: Müstemleke. Çeven: Mu
hit. Asığ: Menfaat. Bencillik: 
Hotbinlik. Konu: Mevzu. Böl
ge: Mıntaka. Önerdeşmek: Ra
kabet etmeb Kahğ· Miras. Olut: 
Emrivaki. 

lngiliz tirketinin yetkin dele-
geleri ile konuımalarmı bitiren 

hükümet, Aydın demiryollarmın 
aatın alma aözbağını dün Kamu
taydan geçirdi. Günün bir çok it
leri içinde geçip giden bu önemli 
İf, üzerinde uzun boylu durulma
ğa ve incelemeğe değer bir ittir. 
Aydın demiryollan, Osmanlı İm· 
paratorluğunda Ruscuk • Vama 
demiryolundan aonra yapdmıt
tır. Şimdiki Türkiyedeki Demir
yollarının en eskisidir. Türkiye
nin en zengin topraklarının ü .. 
tünden geçip giden bu yol teknik 
bakımdan da en eski bir yoldu. 
Vaktile Corc Stevenaonun dö .. 
digi rayları Te yaptığı vagonları 
görmek için Londra müzeaiae git .. 
meğe lüzum yoktur. Bunua için, 
bir kerecik, Aydın demiryol• ü
:1erinde kıaa bir yolculuk etmek 
yeter. Bu yolculuk yazın dayapı
lamıyacak derecede korkunç olur. 
Denizliden lzmire yolculuk eden 
bir inan lzmire geldiği vakit toz 
ve topraktan temizlenmek için Z4 
M&t az gelir. Çünkü: bu demiryo
lunda tutulan aıyasa, ekonomik 
1iakandan da, Hindittan demir 
yclluı gibi bir aömürıe yol" icli. 
Halkm rahatça yolculuk etmesin
den önce, yalnız aoıyetenin aııi
ları göz önünde tutulmuftu. De
miryolları ekonomik ııyualaranı 
çevenin ekonomi düzenine göre 
kurduiu ve halkın aaıilarıaa 
kendi uıjıru uydurduğu halde bu 
demiryolu, bütün bu prtlara bak
maksızm, tahaf bir bencillikle 
yalntz kendi fayduını düfiinür, 
b,.şka uığların buna göre düzen
lenmesini isterdi. Bu demiryolun
daki tarifeler ciddii detil, ancak 
alay ıazetelerine konu olacak de
recede gülünçtü. Mesela; Dinar 
lzmir'e, Denizliden 150 kilomet
re kadar uzak olduğu için tarife
nin daha yüluek olmaıı gerekir
k~n Kasaba demiryolu ile önür
de,ebilmek için Dinardan lzmir' e 
bir mal taıımuı daha ucuz tqı
nirclı. Yurdun en zenıia köteleri 
olan bu bölgede yerli birçok buh
ranlar bu yolun kurduiu bu biçim 
tahaf tedbirlerden dolardı. 

Büyük türk devriminden aon
ra bu aoayetenin anlamı kaybol
mllfha. Çünkü, bu yol dötenirken, 
tıpkı Hindistan aoıyeteai ıibi çok 
özel amaçlarla ite batlamalflı. 
Her gün bir ktsfeei ıöçen ihtiyar 
•e hu'8 imparatorluiun kalıima 
ea iyi yerinde komnak için, bu, 
bir aembolden batfca bir teJ de
ii1di. imparatorluk bu demir,o. 
lunun imtiyazını en acemi prtlar
la Yermif ve pek çok aldanmqta. 
Fraualann Kuaba demiryoluna 
almak için ıöeterdilderi aabınm
lık, yeni bir aıyua olatu kartam
da kalmamak içindi. ihtiyar im
paratorluk, onların dütündükleri 
gibi öldü, fakat türk ulusu hu -
ta ve ihtiyar deiildi. Yeni türk 
devletiyle bu kurum tabiğatiyle 
ka~ılqamazdı. T ecimevlerinin 
bile çalı,malarmın buçlarını ulu
aun yilksek asırları bakımmdan 
Clüşünen bir devletin içinde bu 
lcurumun yeri yoktu. ÇWakü, bu 
çe,it kuramla\" hep de.letçe satın 
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l 8meı lnönii 

Her yerde 5 kuru! 

Fransız kabinesi d8ştl Hava tehlikesini 
))ilen üyeler 

Frankın değeri meselesinde önergesi kabul edilmediği içiıı 

B. Flanden çekildi. Yeni kabine B. Buy onun başkanlığında 
bir ulu al birlik kabinesi olacağı sanılıyor. 

Paris, 31 (A.A.) - Flanden 
kabinesi, üınomal yetkiler proje • 
sinin parlamento tarafından oya 
konulmumda 151 oy ile azınlıkta 
kalmıt ve çekilimini vermittir. 

B. 'F'landen 

Proje, 202 oya kartı 353 oy ile 
reddedilmittir. 

Kabine buhranının tezelden 
kotarılması bekleniyor. Batbaka\1-

lık için parlamento bqkanı 8. Bu
yaon'un adı ileri sürülmektedir. 

Pariı, 31 (A.A.) - Parlamen
to batkam B. Buyson, aabahın dör· 
düne kadar türlü grupların bat -
kanları ile görütmüttür. Buyaon, 
aaat 9 da Eliza sarayına gidecek· 
tir. Oranlandığma göre Cumur• 
luk Baıkanı, B. Buyıon'a yeni ka
bineyi kurmak ödevini verecek .. 
tir. B. Buyson'un birletik ıoıya • 
listlerden Lui Maren'in cumuri • 
yetçi birliğine kadar bütün grup • 
ları bir araya getirecek bir kabi -
ne kurmak isteğinde bulunduğu 
sanılmaktadır. B. Buyson, B. Pi
etri, B. Mandel, B. Eryo Te sos • 
yalistlerin bir heyeti ile görüt -
müttür. Sosyalist saylavlardan 
8. Fosar'ın İf bakanlığına getiri -
leceji söyl"enmektedir. Yeni hü • 
kümetin bugün kurulacağı umu
luyor. 

larını mühür altına almıı olduğu 
haber verilmektedir. 

Pöti Parizyen gazeteai, bu 
Bankalar arasında Tuminetcir 
bankasının adını vermektedir 

8. IJ:.ıyson 

Birçok telgraf yerlerinde borsa 
fiatlarını bildiren telgraflar tu • 
tulmuttur. 

(Sonu S. inci sayıfada) 

Burla kardeşler Hava 
Kurumuna bin lira 

verdiler 
lıta.ıbul tecimerlerinden Bur • 

la kardeşler türk haYa kurumuna 
bin lira vererek hava tehlikesini 
bilen üye yazılmıılardır. 

fznıird~ ha°'a tehlikesini bilen 
üye gittikçe artıyor 

lzmir, 31 (A.A.) - Türk Ku
tuna kanad veren Atatürk'ün ve 

(Sonu 2 inci sayılada) 

Her gün beş kelime 
Ulus baştanbaşa lulavas 

kelimeleri ile çıkıyor. Türki
yede çıkan gazete ve dergile
r& her gün verilen 5 er keli
melik listeleri de yazıyoruz. 
Bu listeyi basan gazete arı
tık bu kelimelerin osmanlr
calarım kullanmıyacaktır. 

ON YED1NC1 LiSTE 
ı. -Müteahhit= O.tenci 

T ealthüt = Üdencililı 
Örnekler: 1 • Arlcad•fQD •• 
çen .fıl odun üstencilifi etti. 
Z - U •teneiler • İf 7GfH1"1ren, 
yalnız kendi ~Gl'llll 
J~Ulirler. 

2. - T aahl.at - Yii6-
ôrnek: Makdonald insi.ite• 
(So~ J. cB sayıfatla) 

Yeni saylavlar 

B. Buyson kimdir? 
Pariı, 31 (A.A.) - Yeni ka • 

bineyi kurmaaı beklenen B. Buy
ıon, Marsilya aaylavıdır. Kendi • 
ai endüstrici olup 61 ya9ındadır. 
ilk defa 1909 da saylav seçilmit
tir. 1924 y1L da yeniden seçildi 
ii vakit aoayalut partisine gir -
mittir. 1927 yılında aaylavlar ku
rulu batkanlığına aeçilmit ve bu 
ödevinde çok sempati kazanmıt . 
tir. B. Buyson, 1933 yılında, ae . 
bebini bildirmeksizin, aosyalit 
partisinden çekilmiş ve ııyasal 
partilerin dıfında kalmıtlır. 

Y unanistanda ~im savaşı • 
Gazianh·p- Kars, Tokat 

illeri boş olan !'jaylavhkları i
çin :yapılan se~im bitmiş, Cu
murİ}ct Halk Partitti nam
zedleri olan Ali Hikmet Ay-

~
erdcm, Fuad Köprülü, Sıdkı 
Biike oybirliği ile St-Çilrniıtler
tlir. 

Diinkii !4f)C)r günü 

1 tanbulda atletizm 
bayramı 

İstanbul, 31 (A.A.) - Atle. 
tizm federasyonunun ha:111rladıjı 
latanbul atletizm bayramı hugün 
Takaim stadyomunda oldukça bir 
kalabalık önünde yapıldı. Her ıe . 
ne merakla seyredilen bu hayra -
ma, üç yunan atletinin de ıirmesi 

Sonu 6 ıncı sayılada 
x 2 -= 

bu kurum hasta imparatorluiun 
ıon çirkin işlerinden biriydi. Ka • 
saba demiryolu rıhtım aoı1e -
teleri ve bu son kurum da yı • 
kıldıktan sonra bir Avrupa yur -
dundan, başka Anupa yurduna 
ıiden kapitallerin bailı olduiu 
tartlar içinde memleketimize •e -
lecek yabancı kapitali bizden her 
zaman tatlı yüz bulabilir. 

Fakat, yalnız bir taraflı dütü· 
nen bu çeıit kurumlar, yurdumu
zun çok çetin erkinlik bavuı için
de artık yqayamaz. Hükümetin 
bu yolu satın almaıı, onun geçti· 
ği bölge üstünde yaşayan yurd
daılar arasında qaiz coıkunluk .. 
lar uyandıracağında fÜphe yok
tur. Vekilliklerini taıımadıiım 
halde korkmadan bütün bu insan· 
lar adına, hükümete, içten plea 
derin ve sıcak minoetlerini aun • 
mak için dilmaç .olabilirim. 

Denizli Mylayı 
NECIPAUIC~ 

Başbakan B. Çaldaris bir öylev vererek 
parti inin gördüğü büyük işleri anlatb 

Banka kasaları mü -
hür lenmiş 

Pariı, 31 ( A.A.) - Cumuri 
'yet müddeiumumisinin Pariı'in 
bir veya birkaç bankasının kasa 

Atina, 31 (A.A.) - Atina A -
jaıuı bildiriyor: Bqbakan Bay 
Çaldariı, halk partiai kuralında 

seçim hakkında büyük bir aöylev 
vermittir. Kurağm yanındaki cad
de •e sokaklar 100 .bine yakın b1r 
halk yığmiyle dolm'lf\u. Söylev 

Hava Lokarnosu 
Londra, Paris, Berlin ve Roma arasında bir hava 
anlaşması yapmak için görüşmeler yakında başlfyor 

Londra, 31 (A.A.) - Parla, Lon 
dra, Roma ve Berlin aruında bir 
hava lokamosu hakkında ıöriifü 
lere yakında bqlanacaktır. Bu 
ıörütülerin konuau fU olacaktır. 

1 - Bu paktın, 3.2 tarihli bil • 
diriğde dütünülen dolu paktını. 
Tuna anlqmuı ve Venay andlat· 
maaının betinci kımımm yerine 
geçecek olan ıilihlarm azaltılma 
11 meseleıinden ayn olup olmıya. 
cajı, 

2 - Paktın, Fransa, lnıiltere, 
Almanya ve ltalya tarafmclan a • 

nerıenen projeler eauına ıöre 
tekli. Alman büyük elçiıi dıt ba
kanlıiına önerıelerini Terdili za. 
man bU.nlarm Paria ve Roma'ya bil 
dirilmediiini, çünkü fraum plinı
nm Bertin' e bildirilmemit olcluiu
nu aöylemittir. Dıt BakanbjıDm 
önerıenin Paris'e bildirilnleainde 
ıırar ettili aöylenmektedir. 

Y akmda bu yolda bir tirsi ya· 
pdac•k Ye ilaili biikümetler 1.un • 
dan aonra 1öriifü1e bafbJabile • 
celderdir. 

bunlara radyo ile itittirilmittir• 
Batbakanın hükümet üyeleri ft 

hükümetin Atina aydalan ile be • 
raber görünmeıi ardı arau kesil • 
miyen cotlcun allutlarla brfdan • 
mııtır. Bu aöylev radyo ile Yana
niıtanın her tarafına yaydmqbr. 

Bay Çalclaria eöylninin 
batlanırscmda hükümetin it 
batma geldiiinia ilk iki ,... 
lı içinde 1aptıklarmdan bah
ıetmİf, dıt tecim denkletme • 
ainde görülen yeğremi önemle ka~ 
deylemit, endüıtriel üretimin art• 

Sonu 6 ıncı sayılacl• 

Dünkü at Yantlan 

Umulmayan sonuçlar 
verdi 

Düa ilkNhar at JU'lflamua 
dirclüncü aünü icli. Ha'RDID bo -
mk OIUfU ..,lrci MJlllDI ........ 
tı. Buna brtdıli: kotalar pk .S • 
zel oldu. BatlMlran, Ta. ft it 
S.lranlan ile C. H. P. a..I Mk • 
reteri y&l'lf yerinde wu.. 

LŞolUI ı lad aqıl.a) - -.,.. -
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I\.ılavuz için dersler 
-23-

Bu dersde başka bir deneme yapmak istiyoruz. Bilmediği~ 
·niz kelimeleri, cümleler içinde,, kullanacağız. Osmanlıcala
'nnı en sonra yazacağız. Osmanlıcalanna bakmadan, bu ke
'limeler~ bildiğiniz köklerine göre, ne anlamlara geleceğini 
siz tasımlaymız. Göreceksiniz ki kilavuzu ezberlemek ihtiya .. 
cında değilsiniz. Kökler, bildiğiniz köklerdir. Y alruz türkçe
nin kelime yapış usullerini bilmek lazundır. 

.. Hava tehlikesini bilenler,, kurumuna üye olmak, bütün 
yurddaşlar için savsanmaz bir d ü .ş e r. g. e ~!.muştur. . 

Bu misaldeki "savsanmaz,, kelımesının ihmal edilmez.ıı 
demek olduğunu daha önce yazmıştık. Acaba "düşerge,, ne 
demektir?. Bu·"ge,, eki ne yapıyor? "Teklif,, karşılığı aldı
ğımız "önerge,, "takrir,, karşılığı kullandığımız "dilerge,, heP, 
böyle yapılmış kelimelerdir. "Düşerge,, demek "düşen şey,_ 
osmanhca ile, "terettüp eden şey,, yani "vecibe,, demektir. 

Romanım gazetenizde otuz b ö 1 em kadar olacaktır. 
Halk arasına ayır g a sokarak, bugünkü birliği bozma• 

ğa kalkışanlar, politikacı değil, yurd karalarıdır. 
Anadolunun y ü z ö 1 ç e' si ne tuttuğunu söyler mi

siniz? 
Cumuriyetin asıl güvenci, a y d ı n ve uyanık kafalı 

bir gençliktir. 
Bu gençliğin başlıca a y r r m a ç' lanndan biri, yurcl 

işlerine özvermektir. 
Biz s e ç k i n 1 e r için başka, halk için başka bir dil 

istemiyoruz. Eskiden halk: "- cıgara kullanır mısınız?,. 
Sözde seçkinler ise: "- cıgara istimal buyurur musunu.ı?• 
derlerdi. Biz seçkinliğin a y ı r m a ç' ı kültür yüksekliği 
olduğu fikrindeyiz. 

Atcıtürk, devrim yürüyüşünde hedefe bük s ü 1 yollar
dan dolaşarak değil, d o s d o ğ r a gitmeği sever. D~ 
rim prensiplerinde ö r t ü n konuşan Kamilist değildir. 

Daha dün Ankarada idim. Böyle bir §CY konuşulduğu
nu duymadım. Onun için, bu haberin b e 1 g i n' liğindc 
şüphe ediyorum. 

İşte kelime karşılıkları: 
Düşerge = Vecibe. 
Bölem, Ayırga = Tefrika (Biri gazete tefrikası, öteki 

nifak anlamına). 
Yüzölçe = Mesahai sathiye. 
Aydın = Miinevver. 
Ayırmaç = Farika. 
S eckin = Güzide. 
Büksül = Muveç. 
Örkün= Mübhem. 
Belgin = Mevsuk. 

*~~ 

Bu genç kızın t a y' mı dediğiniz kadar güzel bulmuyo 
rum. 

T a y 1 a n delikanlı, genç kızların gözü üstünde kala. 
rak, uzaklaştı, gitti. 

A tatiirk e ş s i z, dir. 
Çantanızın eşini bulamadım, fakat b e n z e r i n i bir 

mcııl'azada gördüm. 
Bu iki ktz, biri ötekinden güçlükle ayrılabilecek kadar, 

b e n z e ş' dirler. 
İki esvap arasında bu kadar b e n z e ı 1 i k hoşuma 

gitmez. 
Kamalizm ile faşizm arasında sizin bahsettiğiniz b e n • 

z e ş i k 1 i ğ i ben bir türlü bulamıyorum. 
Sanatta b e n z e t i c i 1 i k değil, özgünlük aranır. 
Para b e n z e t l i y e n 1 e r, ağır ceza görür. 
Kahve, iyi bir u y a t ı ç' dır. 
İlk d a n ı ş ı t kurulu toplandığı zaman, Moskovada 

idim. 
Dost sırrını d i 1 e v e r m e k en büyük ayıplardandır. 
Bu gizli haberi kim aç r ğ a vur d u ? 

Sıyasada g i z a ç m a k, ç <? ğ u n bilerek yapılır. 
Öyle .zamanlar olur ki, küçük bir g i z a ç ı, memleket 

için ağır bir s ı n a t doğurur. 

Bütün u m a y' lanmın birer birer söndüğünü gördüm. 
"A l p a y düşe geliyor: Osmanlı imparatorluğu bilmi

yerek, Büyük Britanya imparatorluğu gibi görerek ve he
saplıyarak .... ,, 

"Işıklar ş a v d ı, kuşlar şakıdı. Ben senin bakışını, se· 
nin sesini bekliyorum.,, 

Türkçe ş u v a ğ, arabça şua'adan daha güzel de· 
ğil midir? 

Kelimelerimizin karşrhklan şunlardır: 
Tay= Endam. 
Taylan = Endam mevzun sahibi. 
Eş = Nazir. 
Benzer = Şebib. 

Benzeş = Müşabih. 
Benzeşlik= Müşabehet. 
Benzet = Taklid. 
Beneztlemek = Taklid etmek. 
Uyatıç = Münebbih. 
Danışıt = Şlira. 
Dile vermek, Açığa vurmak = Faşetmek. 
Gizaçmak = ffşa etmek, ifşaatta bulunmak. 

Gizaçı = İfşa. 
Sınat = Musibet. 
Umay= Emel. 
Alpay = Citıangir. . 
Şavmak = lnşia etmeK. 

Düşünüşler 

Devrim gençliği 
Yeni parti programı, tiiik gençliği

nin, onu ''temiz bir ahlak, yüksek bir 
yurd ve devrim aşkı içinde toplıyacak 
ulusal bir örgüıc,, bağlanacağını haber 
veriyor. 

Harböncesinin, ulusçuluğu \.'e yurd
culuğu hor gören, dünya - yurd fikrini 
yaymaya çalışan ülküsiyle beslenmiş o
lanlardan, arada, en hayal düşkünlerinı 
bile uykularından uyandıracak kadar 
korkunç ve kanlı hadiselerin geçmiş ol
masma rağmen hala bu ideale bağlr ka
lanlar varsa, gençliğin böyle yurd ve 
devrim sevgisiyle yeti§ürilmesi düşün
cesine omuz silkebilirler. Unutmamalı
yız ki memleket idare edenler, birkaç 

hayal hastasının keyfinden fazla büyük 
hakikatleri, dört duvar arasında tasar
lanan değil, iş başında uzun deneçlerTe 
erişilen hakikatleri göz önünde tut
mak zorundadrrlar. 

Kuvvetli bir ulusçuluk ve devrim
cilik ülküsiyle yetişecek bir gcnçlik1 

ufukları kara bulutlarla kaplı dünyanın 
herhangi bir tartabndan gelecek bir 
saldzr1ma karşı ulusal savga bakımın -
dan ne çetin ve sarsılmaz bir silah ola· 
cağı ortadadır. Ancak, gençliğe böyle 
bir eğitim verilmesinin, bundan başka 

ve onun kadar önemli ayrı bir faydası 
olacaktır ki üzerinde biraz daha fazla 
durmak istiyoruz. 

Ülkü her şeyen önce bir hız, bir 
enerji kaynağıdır. Dinin, uğrunda seve 
seve can verilir kuvvette bir ideal ol
duğu devirlerde lusa zaınan içinde is
Mmlığın ne büyük i§ler görmüş oldu
ğunu hepimiz biliriz. Bu ülkü ateşi so
ğumaya başladığı zaman, yerine bir ye
nisini koyamadıklan içindir ki, islam 
uluslar, ileri giden Avrııpanın arkasm
dan seyirci kaldılar. Avrupa, eskimiş o
lan din sancağını, yeni ve alrmlı ulus
çuluk bayrağiyle değiştirmiş, milyonla
rı taze bir inan ve aşkla yeni bir ii.lkü-
11iin pe.şinden koşturııyoı·du. 

Esüimiş olan silahı yenisiyle değiş
tirmek gerekliğini çok geç anlayan 
Doğu bu savsasınm acısmı çok çek~i 

ve hala da çekmektedir. 

Türk ulusu kurtuluş savaşı gibi bir 
t:ınsığı, bu yeni silaha dôrt elle san1dı
ğı içindir ki başardı. A r.cak, harb bit
tikten sonra her ı'ş bitmiş olmadığı için, 
aynı yurd ve ulus sevgisinin, bütün 
yurddaşlarrn kalbinde her ~yin üstün
de yer almakta evam etmesi la:unıdı. 

Bugün, o kutsal ateşin, içi"'izde, hala 
o kahramanlık ve dastan giinlerindeki 
hıu ile yanmakta olduğunu hangimiz 
ı•ddia edebiliriz? Halbuki yurdunu ye

ni baştan yapmak ve yaratmak duru
munda olan bfr ulusuz. Gcv§emek bizim 
için en büyük tehlikedir. Gergin ve 
enerjiyle dolu sinirleri ise, ancak bir 
ideale bütün varlığiyle bağlıhğrn mis
tisfami ortaya çıkarabilir. 

Ulusçuluk ve devrimcilik bugünkü 

Türkiye için anlamları biribirinc kay
naşan kelimelerdir. Türk ulusunun bü
yümesi ve ilerlemesi için yol tektir: 
Yeni baştan kuruculuk, yani devrimci -
lik. Bunun içindir ki yarwki büyük 
Türkiyeyi kuracak türk genclerinin 
damarlarına, bu, isimde çift fakat Jıa

kikatte tek ülkünün seromunu 3.§ıla

mak en büyük ödevimizdir. 

Bu aşı yayıldığı, gövdede, bacaklara 
ileri doğrıı atılmak Jııunı, kollara 
yapıcllık ve yaratıcı/k gücünü verecek

tir. 
Parti Genel Sekreterinin de dediği 

gibi istenilen "yat deyince yatan, kalk 

deyince kalkan,, kukla-ge11c değildir. 
Ülküsüne dört elle sanJacak ve içten 
inanacak kafası işliyen gençtir. Biz, 
yurd için başarrhnası gereken büyiik 
işleri ancak böyle bir candan inanışın 
hızından bekliyebiliriz. 

Yıırd sevgisini yaymak i1,s·in her şey 
yapılmıyor muydu? diye soran!ara ha
yır diyeceğiz. //er şey yapılmaımştır, 

yapılacak daha çok iş vardır. 
Gerçi, kime yurdunu sevip sevmedi

ğini sorsak alacağn11z cevab müsbettir. 
Ya1nız istenilen bu sevginin uğruna ra
hat ve batta csn verilir bir a.şk haline 

gelmesı'dir. 
Fiil haline gelmiyen bir yurdculuk 

kuru laf tan ibarettir. 

Ya~r Nabi NAYIP 

• 
iÇ DUYU LA 

• j§ ;ffl-

Hava tehlikesini bilen 
üyeler 

Ba§ı birinci sayı/ada 

özverilik yolunu açan ismet İnönü· 
nün coşturan hareketleri büyük 
bir ilgi ile karşdanmııtır. Şehri • 
mizde de türle hava kurumuna ha
va tehlikesini bilenler üyesi yaz -
mak için çalışmalar haşlamıştır. 

General Kıizun Dirig'in başkan
lığı altında 3 haziranda C. H. Par
tisi başkanı ile bütün dayreler 
buyrumanları tecim ve sağlık oda
ları, baro ve işçiler birlikleri ku -
rulları ilbaylık salonunda toplan
tıya çağrılmıştır. 

Şehrimizdeki bava kurumu 
fUbesine giderek hava tehlikesini 
bilen üye yazılan yurddaşlarm sa,. 

yısı her gün biraz daha artmakta
dır. 

iç işler Bakanlığında lıa\'a 
tehlik~ini bilen iiye olanlar 

Yönetger Vehbi Demirel 100 li
ra, Güvenlik işleri Genel direktö
rü Şükrü Sökmensüer 60, lspek -
terler kurulu başkanı 1. Sabri Çı -
tak 60, Lokal yönetgerler genel 
direktörü Naci Kıcıman 40, Türe 
danışmanı Ekrem Ergüven 40, Ba
sın Genel direktörü Vedat Nedim 
60, Sağış direktörü Edip Gürel 25, 
Seferberlik direktörü Fehmi Sü -
herdem 25, Güvenlik işleri genel 
asdirektörü F ey'yaz 25, iller yöne 
timi genel asdirektörü Halit Aka
lın 25, Lokal yönetge genel asdi . 
rektörü Hüdai 25, Nüfus yönetgesi 
genel asdirektörü Hilmi Balcı 25, 
Türe asdanışmanı Cavit Ünver 25. 
lspekter Agah 25, lspekter Muzaf
fer 25, lller yönetimi Ş. 2. direk -
törü Abidin 20, Ş. 3. direktörü Ah
met Fehmi 20, Ş. 2. direktörü Hil
mi 20, Ş. 2. direktörü Akif 20, Ş. 3. 
direktörü Sabri 20, Genel güven1ik 
başispekteri Naci Aklan 25, genel 
güven1ik S. 2. direktröü Faik Kök. 
sal 20, genel güvenlik Ş. 4. direk
törü Osman Sabri 20, genel güven
lik Ş. 5. direktörü Şükrü Yuhıa!. 
20, Basın ha~ danışmam Burhan 
Belge 40, Basın danışmanı Sadri 
Etem 30, Basm danışmanı Şek.ip 
30, Basın danışmanı Emin 30, Ba· 
sın danıımanı Gayyur 30, Ba:;m 
danışmanı Selmin 30, Basın da -
nışmanı Nazlı 30. 

Bugünkü sayımızda ge-
çen kılavuz kelimeleri 
Ardıl = Halef 
Aytaç = Hatib 

Bağıdlanmak ;;: Akdcdilmek 
Basınç = Tazyik 
Berkite = Müeyyide 
Çckilim = İstifa 
Deneç = Tecrübe 
Dolan = Havali 
Durluk = İstikrar 

Eğitim = Terbiye 
Enclüstriel = Sınai 

Erge - Maksad 
Etki = Tesir 
Görüsü = Müzakere 
Kamoy = Efkarı umumıye 

Karşın = Rağmen 
Kutsal = Kudsi 

Ödek = Tazminat 
Öden = Mükafat 
(:)dev = V azifc 

Örgüt = Teşkilat 
Özgürlük = Serbesti 
Savga = Miidafaa 
Savsa = İhmal 
Srğrnk = Miilteci 
Tasar = Tasa\Ovur 
Tansık = Harika. 

Usnedi = 1snad 
Üsnomal = FevkaJactı 

Üretim = İstihsal 
Yanı = Şikayet 
Yeğrim = Salalı 
Yetki = Salahiyet 
Yönetim = İdare 
Z-0rai! = Zaruret 

Dünliü at yarışları 
(Başı 1. ci saylfada) 

Koşulara saat 14,30 da başlan
dı. 

Birinci koşu: Üç ve daha yu • 
karı yaşta arıkan İngiliz at ve kı~ 
raldara özgü ve uzaklığı 20J0 
metre idi. B. Akifin Kazbadalya
sı hiç zorlamadan birinci B. Rüs • 
temin Conku ikinci geldi. 

ikinci koşu: 3 yaşındaki yarı • 
kan İngiliz taylar için ve uzaklığı 
1400 metre idi. Burada başlan ~ 
gıç işyannm kötü işaret verınesı 
koşunun bütün güzelliğini kaçırdı. 
Bayrak düştüğü zaman atların 
bir sırada olması lşzım gelirken 
öndeki layla arkadaki tay arasın • 
da en aşağı 30 metre ara var~ı. 
Koşudan sonra bu i~yar cokeylerın 
işaretten önce kaçmağa çahıtıkla• 
rını söylüyordu. Eğer cokey yol • 
suz hareket ederse cezalandırılır. 
Fakat yolsuzluğa yolsuzlukla kar .. 
şıhk verilmez. Ata binenden fa~ 
la koşudan fayda bekliyen at ~a~ı: 
bidir. işaret işyarının at sahıbmı 
cezalandrrmağa hakkı yoktur! 
Çok esaslı çalışan yarış ve ısl:ı~ 
komisyonunun koşularda bu ~~b! 
düşüklüklerin önüne geçeeegını 
umarız. 

Koşuyu sekiz tay üçe ayrılmış bb 
halde koştular. Önde rahat giden :B. 
Salih'in Alemdar'ı birinci geldi. Semira'4 
mis ikinci Ytiksel üçüncü oldu. · Birgt 
bahiste en cok Makbul üzerine oynan • 
mıştı. Bu ;avallı tay ancak dördüncit 
gelebildi. ~ 

Üçüncü koşu: Dört ve daha yukatl 
ya1>taki yankan İngiliz at ve kısraklara 

özgü 2200 metrelik •koşu idi. B. Ah• 
metin Yıl·lırımı taşıdığı 65 kiloya rağ'" 
men bi· · i geldi. İkinciliği kazanad 
Kap 56 kılo ile koştu. Yıldırımın önür• 

dcşlerıi dun en avant:.ıjlı koşularını koş .. 
tukları halde Yıldırımı geçemediler. Şio 
diden sonra da geçebileceklerini ummu • ı 

yoruz. 
Dördüncü ko§u: Arıkan ingiliz at ve 

kısraklar için ve uzaklığı 2400 metre 
idi. Bu koşu da B. Akifin Markiz'i ile 
Bekar'ı, B. Ahmcd'in Grandezzası ve B. 
Bins'in Barçı koştu. Herkes koşudan ön .. 
ce ya Markiz, ya Grandeza diyordu. Ko• 
§U başlar başlamaz Bekar öne geçti. Da· 
yanabildiği kadar Grandeza ile beraber 
gitti. Bekar kesildikten sonra yaklaşan 
Markiz <ıon virajda Gıandeza'yı bir at 
boyu kadar geçmişti. T.ribilnlerin önün· 
de Grandeza bu arayı kendinden yanı 

çevirerek koşuyu ka.ıandr. Fakat koşu• 
don sonra topalJamağa başlıyan bu gU
zel kıs.rağm bir daha aynı kuvvetle ko

şacağnu ummuyoruz. 
Beşinci koşu: Yerli, ya.nkan ve arı • 

kan arap at ve kısraklar i~in handikap
tı. Uzaklığı 2600 metre idi. Koşu on at 
arasında oldu. 48 kilo ile koşan B. Ta • 
lat'ın Sarık.m hiç umulınıyan bir koşu· 

ile birinci geldi. B. Duran'ın Tufan'ı blf 
kafa ara ile ikinci B. Ridvan'ın Hakan'ı 
üçüncü oldu. En çok kazanacağı umu •. 
lan Hakan ve Alderviş idi. Fakat ta§I • 

. ' dı.Kları ağrr kilolar beklenen koşularını • 
ko~malarına engel oldu. Birge bahiste 
Sarı Kız'a oynıyanlar J liraya karşı 51,7<1 
lira aldılar. 

Denizlide sebze bolluğu 
Denizli, 31 (A.A.) - Bu yıl 

sebze boldur. Taze baklanın kilo
su bir, araka 4. bezelya 3 taze ıo• 
w 3 , ' gan , taze sarımsak ı 5 kuruşa sa•. 
blmaktadır. 

İspartada kuraklık 
Isparta, 31 (A.A.) - Isparta' 

ve dolayında kuraklık devam et .. 
mektedir. Her türlü ürünün yağ • , 
mura ihtiyacı çok büyüktür. Bı..t 
yüzden yiyecek fiatları yüksel .. 
me1cte<l1r. iki gündür sıcaklık RÖI• 
gede 30 u huhnaktadır. ' 

Romanımızın bugünkü parçasında 
geçen kel;rnclerin osmanhca karşıhk· 
Jarı: 

İlke - İptidai 
Çekilge - İnzh:agiih 

Gczm~n - Scyvah 
Yazıt - Kltat-t 

c 
l 
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4Aydın demiryollarının sabn alını.nası 
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Bayındırlık Bakanımız n Kamu • • 
l:ıyevı 

, Dünkü sayımızda Kamutay' da 
Aydın halhnın •atın al.ma kanun 
~rojesi görüşülürken Bayındırlık 
«kanımızın hattın tarihçesini ve 

~atın alınma şe.':il ve aebeblerini 
Qah eden önemli diyevini bugün 
4oyacağımızı yazmıştık Kamala· 
hn sürekli alkt§larla karşıladığı 
ile oybirliğiyle kabul ettiği scıtın 
crlrna işini Bay Ali Çetin Kaya 
fÖyle anlatmaktadır: 

"- Büyük Millet Meclisinin 
\a.sdikine sunduğumuz Aydın hat
b ve şubelerinin satın alınmasına 
dair olan mukaveleye merbut ka. 
llun layihasının, maddelerine ge -
Silınezden evel, hattın nasıl i:nşa 
ıılunduğunu ve imtiyazının esas 
fartlarınm ne olduğunu, ve fİm -
diye kadar ne iyrat getirdiğini ve 
lle safhalar geçirdiğini biraz izah 
~tınek lüzumunu hissettim. Onun 
1Çin kürsüye çıktım: 

Hattın imtiyazı 1856 senesin -
de Aydm Ottoman Raibway adın
~ll bir İngiliz ıirketine verilmiştir. 
Qİlirsiniz ki bu 1856 senesi Kırım 
lbuharehesini müteakib Paris kon
feransının akdolunduğu tarihtir. 
\" e bu konferansa osmanlı devle • 
tinden dahi heyeti düveliye azası 
•ıl'asmda bir aza da kabul edilmiş
tir. lzmir. Aydın hattı imtiyazın -
dan maada Tuna boyunda ufak 
hir hat ve hunlardan başka Rus 
tuk -Varna hattının imtiyazı da 
~erilmiş bulunuyordu. işte İzmir 
..._ Aydın hattının imtiyazının bu 
t&r;he tesadüf etmesi o zamanki 
bir siyasetin bir zarureti olarak 
~ •s Carh<!ma karsı İngilizlere ya-

ll>ıh n bir taviz olduğuna hükmedi
eL~lir. 

Halbuki, iyi bilirsiniz ki o ta -
l'ih!erde osmanlı devletinin, devlet 
lbefüumuna layık ne bir şekli ida-
eni, ne bir taksimatı mü~kiye ve 
dliyesi ve ne de yeni usulde ka -
llllları, yolları, köprüleri yoktu. 
~te böyle bir vaziyette verilmiş o-
a.n bu imtiyazla beraber bir sıra 
tikrazlar ve israflar biribirini ta
ib etmiş ve osmanh borçları adı 
lt.ında bugün dahi neslimiz tara. 
•ndan ödenmekte bulunmuıtur. 
t\ suretle imtiyazı verilmiş olan 
' hat, 75 senedenberi imtiyaz, 
ı.k ve sıfatını taşımakta olup niha
et "mtiy?.:ı:lı hatların belk1 ,, __ 
Usu olmak üzere bu hat da Devlet 
~oiryolları hatları sırasına gir -
=~ bulunuyor. Hattın imtiyazı 

856 tarihinde verilmiı olmakla 
eruber 1861 de işletmeye açıl 
ı~tır. 

Hattın ilk önce Aydm'a kadar ya -
ılması esası kabul edilmiştir. İmtiyaz 
iiddeti 50 sene idi. Evvela yüzde 6 fa. 
le 1.200.000 ingiliz lirası sermaye ola-
k konulmuştu. İşbu yüzde 6 faiz hü

"met tarafından garanti edilmiş bulu
yordu. Hattın muhtelif tarihlerde, 1871 

e Aydın'a, 1882 de Saray köyüne, 1888 

de Dinar - IşıkJr'ya kadar inşa1arma 
\ram olunduğu gibi 1906 tarihinde ~e 
ğirdir'e kadar uzanması devam etmiş
vc bu tarihe kadar daha birkaç mu~ra-
le yapılmıştı. 1888 mukavelesiyle Di
r · Işıklr'ya kadar hattın temdidine ve 
35 senesine kadar imtiyaz müddeti· · .. 
ırılmasına mukabil faiz garantisinden 
ni tazminat esasından va~geçilmesi 

nı;n olunmuştu. 

1888 tarihine kadar faiz teminatI bor
rnuz 650.000 İngiliz lirasına baliğ o -
}'ordu. İlk seneden itibaren az mik-. 
r-da irad getirmekle başhyan hat 1888 

(; ;,.den itibaren 1914 senesine kadar 

1888 91.200 Osma.+ılı altını -
1889 159.000 .. .. 
1890 189-900 - " ,. 
lö91 152.600 ,, 

" 
~892 203.770 ., .. 
1893 206.881 ,, 

" 1894 184.600 ,, ,, 
1895 150.500 ,. 

" 
1896 100.100 " " 
1897 239.500 ,, ,, 
1898 196.500 ,, 

" 189() - 103 200 ., 
" 

1900 126.500 fU •• 
1901 198.000 ,, .. 
] l'I''? 21Q 800 • .. 

1903 208.400 ,, ,. 
1904 217.800 .. .. 
1905 246.300 ,. .. 
1906 226.600 ., ,, 
1907 229.700 ., .. 
1908 206.900 H ., 
1909 211.000 .. " 
1910 212.600 .. " 
1911 244.900 İngiliz lirası 

1912 250.200 ,. ., 
1913 225.400 ,, ,, 
1914 290.800 ,, ,, 
1915 175.600 .. ., 
(1914 ve 1915 senelerinde hattın umu

mi harb dolayısiyle hükümet tarafından 

işgal altında alınan hasılat). 

Harbı umuminin çıkması Uz·erine hat 

tarafımızdan işgal edilerek mütarekeye 

kadar elimizde kalmış ve mütareke üze
rine tekrar şirketi:ı eline geçımiştir. Ve 
milli mücadele senelerinde kısmen bi • 
zim, kısmen de yunanlıların ve ingiliz

leri.n elinde kalmıştır. 

Lozan konferansından daha sonra mil 

1i idare zamanında hattın vaziyeti ve 
şirket tarafından işletilmesinin netice -

sinde saft hasılatı •ğıdaıki şekilde va
ki olmuştur: 

İngiliz lirası saft 
varidat 

1922 111.300 

1923 175.100 

1924 128.000 

1925 146.700 

1926 · .. 164.700 

1927 198.700 

1928 176.400 

1929 199.800 

1930 132.400 

1931 150.000 

1932 114.600 

1933 61.400 

1934 !15.000 

Hattın bu tarihe kadar olan vaziyeti

ni izah ettikten sonra, satmalma hadi· 

se~ine sevkeden sc.bebleri izah edece -
ğim: 

1934 senesinde devletçe görülen lil

zum üzerine Afyon - Antalya demir

yolu hattının inşasına başlandı. Bunun 

üzerine şirket tarafından kendi hatla -

rma temas ederek geçeceği için itiraz 

vaki oldu ve tazminat istenildi. Biz de 

Cevaben Afyon - Antalya hattının bir 

şirket ve müessese tarafından değil, 

devlet tarafından yapılmakta olduğuna 
göre tazminatın varid olmadığı cevabın

da bulunduk. Onun üzerine bu husu

su yakından görüşebilmek üzere; mu -
raohhaslarınm gönderilmesini istedik ve 

şirket Mister Adeane isminde şirket 

mUdürlerinden bir zatı gönderdi. Mis -

ter Adeane sermayedarlardan olup şir • 
ketin meclisi idare reisi Lord Davis'in 

yakın akrabasından bir zattı. Ankarada 

kendisiyle temıısa geldik. Ve Afyon -

Antalya hattının devlet tarafından 

yapılması esasında mutabık kalmakla 

beraber kendilerinin zarardan sakınıt • 

ması için Aydın hattının şubeleriyle 

beraber hlikümetimize yalnız Denizli 

kısmının değil, biltün hattı satabilme • 
teri esasında anlaştık. Bunun üzerine 
Londradaki şfoket meclisi idaresi ken

disine salahiyet verdi ve bununla bera

ber müzakereye esaslı bir surette bat -

layabilmek için Londraya giderek ta -

limat aldı ve geldi ve bir k!nunusani 

1935 de iki tarafın hüsnil niyetle ve 

dostluk havası içinde başlamış olan mü
zakere bir mayısa kadar gene dostluk 

havası içinde devam etmiş ve aynı ha
va tarafeynin memnuniyetiyle l§yiha 

ile berabel' huzurunuza getirmiş oldu • 

ğumuz satınalma mukavelesi imzalan • 

mıştır. 

Şimdi ha·ttın bulunduğu vaziyeti ve 

ne kadar para ile mübayaa edeceğimizi 
ve muhtelif sebeblerle olan borcumuzu 

arzedeceğim-

. İngiliz lirası 

1- 1888 tal'ihli munzam mu-

kaveleye göre tazminat be • 

deli 650.000 

2- İzmir • Aydın hattı kısmı 

(130 kilometre) 185~ tarihli 

mukavele mucibince 1.200.000 

3- Aydın - Sarayköy ve Tor

balı - Tire hatları için 1879 

tarihli mukavele mucibince 650.000 

4-- Seydiköy . Buca şubeleri 

için 18.750 

5- Sarayköy -Dinar ve Çatal-
Ödemiş hatlarr için 871.750 

6- Dinar İğirdir hattı için 435.700 

7- Sütlaç - Çivril, Koncalı -
Denizli, Rc~adiye - Söke hat· 
larr için 3Z~ .5L:J 

8- 1927 tarihli itilafname 

mucibince 4 sene mliddetı.e 

hattın tarafımızdan i§gali ve 
zarar ve ziyan tazminatı 618.000 

9- 8 inci maddedeki tazminat 

ile bu tazminatın 1934 niha-

yetine kadar mukavelede ka • 
bul edilmiş esasa göre faizi 443.500 

5.216.200 

ingiliz lirasıdır. 
Şirketin ınurahhasiyle müzakereye 

başlamadan evvel yukarda zikredilen 
5.216.200 ingiliz lirasından tazmir. • 
borcu olan mikdar ile harbr umumi za · 
rar ve ziyanına ait olan faizin bir defa 
müzakeresinden sarfınazar edilerek liç 
milyon beşyüzbin ingiliz lirası sermaye
lerini ortaya koymakla müzakereye bas· 
lanmıştır. Halbuki, biz bu 3.500.000 in 
giliz lirasını da ödeyecek vaziyette de · 
ğildik. Çünkü, hattın Devlet Demiryo:. 
lan hatlarına intibak edebilmesi için bir 
milyon ingiliz lirası kadar bir paraya ih
tiyacı olduğunu hattın keşfine gönd 
diğimiz yüksek bir heyeti fenniyemiz ta 
rafından bir r&porla ifade ediliyordu 
Aynı zamanda hattı satın aldığımızd 

senevi varidatiyle masrafım ve ~aksit 

!erini ödeyebilmek ibizim için bir esı 
ve bir zaruretti 

Şunu da ilave etmek lazımdır ki, ha• 

tın arazi, emlak, malzeme ve binaları ve 
sairesiyle beraber kıymeti hazırasınm 2 ~ 
milyon türk lirası olduğu tahmin edil

mekte idi. İşte bu esaslar üzerinde haf. 

tatarca müzakereler cereyan etti ve ni • 
hayet senevi mürettebat üzerinden kaç 
senede ne kadar faiz ve ne kadar serma 
ye istedikleri esasına avdet edildi. Haki· 
katen müzakerenin sonu bu noktaya av· 
det etmekte idi. Bunun üzerine şirket 

murahhası tarafından hisse senedleri ha· 
riç tutularak obligasyonlarrn mikdarı 

3.800.000 küsur İngiliz lirası olduğun:ı. 

göre bu mikdar para için senede 215.000 
lira olmak üzere ve yüzde beş faiz esl· 
sı üzerine 40 senede ödenmek şartiyle 
bir sermaye talebediliyordu. Halbuki vu-

karda izah edildiği veçhile Cumu r: ~t 

idaresinin 13 senelik zamanında en mü
said senelerde dahi S"nede 215.000 lira 
alamamr!ilardır ve Devlet Demiryolları
nm gündPn gline inkişaf eden vaziyeti 
ve şirketin ağır mali vecibeleri karşısın
da geelcck senelerde mczkür 13 c;ene 
zarfında al:ıbildil:leri )arayı da almaları 
mümkün değildi. Binaenaleyh senevi 
istenecek para, gerek şirket ve gerekse 
bizim için en doğru rakam olmak iizere 
s'.>n 13 senenin safi hasılatının vasatisi 
olan 145 - 150 bin aralarında bir meblağ 
olabilirdi. Ve nihayet evvela 168.000 
daha sonra 150.000 ve daha sonra 147 
bin ing:liz lirasına inmek suretiyle bir 
anlaşma esasına varılmış oldu. Bu mik -
dar için de şilphes[z her senenin amor
tismanı da dahil bulunmaktadır. Tah · 
villerin muamelesi dolayısiyle Londra'da 
ihtiyar edilecek masrafa iştirak şirket
çe kabul edilJiğine göre bu mikdar ser 

mayeden iki bin küsur lira kadar bir 
meblağ da ~irketce tediyesi kabul eflil· 
miştir. 

Bir arkadaşımızın iddia ettiği faizin 
yüzde beş olınası lehimize bir keyfiyet 
değildir. Bilakis bu 40 sene müddeti azal 
ta bilme imkarunı verecek olan yüzde 7 ,S 
faiz esası menfaatimize daha uygun ol · 
makta şirkete kabul ettirildi. 

Hula sa: bu taksit 40 senede ödenmek 
üzere yüzde 7,5 faize 1.825.840 liralık 

itibari bir sermaye demektir. Tediye e -

sası bu suretle tesbit edildikten son 
mukavele maddelerinin hazırlanmasrn 1 

başlandı. Tarafımızdan alakadar olan er
kan ile, sirket tarafından 2 - 3 azad:ı" 

miirekkeb bir komisyon uzun zaman ça

lıştılar. Bu mevanda büdce encümeninirı 
muhterem mazbata muharriri Bay Srır· 
Day'm bulunduğunu bilhassa malt -· 
delerin tertibinde kıymetli hizmetlerini,1 
sebkettiğini :ı:ikretmeği kendime bir 
borç bilirim. 

Maddelerin tertibi nihayete gelinciyc 
kadar şirket tarafından tediyenin garan
tisi hiç mevzuu bahsolmadı. Ve müret -
tebatm karşılığı doğrudan doğruya ye
ni devletin, Cumuriyet idaresinin şeref 
ve itibarına bırakıldı. 

Arkadaşlar! bilirsiniz ki, osmanh 
borçları, geçen sene aldığnnu; İzmir -
Kasaba hattı, İstanbul rıhtım borçlarına 
gümrük varidatımız karşılık gösterilmiş
tir. Ve bu borçlara karşı çrkanlan tah · 
villerde osmanlı borçlan meclisi idare · 
sinin imzası da bulunmaktadır. Halbuki 
bizim yaptığımız bu mukavelede böyle 
bir teminat ortaya konulmadığına göre 

çıkarılacak tahvillerde yalnız Maliye Ve
kilimizin imzası bulur.acaktır. Ve ilk de
fa olarak cihan piyasasında tedavül ede
cektir. 

Bu hususta şirketin ve bilhassa on•J 
müzakerede temsil eden Mister Adca . 
ne'nin milli varlığımıza gösterdi~i iti· 

mad hususundaki dikkat ve nezaketini 

memnuniyetle zikretmeği bir vazife a:f. 

dederim. Deruhte ettiğimiz taksitle n 

emniyet ve muvaffakiyetle hattın vari . 
datiyle ödeyebileceğimize ve az zam::ın

da hattr Devlet Demiryolları hatlarma 
intibak ettirebileceğimi;ı:e emin o1abi -

lirsiniz. 

Hattın izah ettiğim şekilde satın a · 

lmmı" olması milli maksat ve merıNat
lerimize tamamen muvafık olduğu kana
atindeyim. Ve maruzatım bundan iha -
rettir. (Alkışlar.) 

Mukavelenin mali muameelsi husu
sunda izahat arzu edildiği takdirde Ihv 
Sırrı Day kardesimi:-.: bunu maalmem·m
nive ver .. bileceklerdir. 

Her gün beş l{elim~ 
(Başı 1 inci sayı/ada 

re,nin Avrupada yeni hiç bi 
yüken altına girmeyeceğine 
söyledi. 

3. - Taahhüt etmek l - Yüken
mek, 2 - Üstenmek 

4. - Nezaret - Gözet 
Ôtnek: Üç suçlu, polis göze
ti altına alınmıştır. 

5. - Malzeme = Gereç 
Örnek: Şimdi en çok işle -
yen fabrikal.at, harp gereçl ~
ri yapanlardır. 

Not: Gazetemize gönderilecr.k 
yazılarda bu kelimelerin osmawıh
caları kullanılmamasını rica edP , 
nz. 

Ankara Rodyosu 
19,30 - Musiki: 
De Beriot: Moderato 
Schubert: Menuetto 
Keman: Necdet Remzi Atak 
Piyano: Ulvi Cemal Erkin 
19,50 - Sporcu konuşuyor; 
20 00 - Musiki: 
Corclli Gravc 

" Sarabanda 
Keman: Necdet Remzı Atak 
Piyano: Ulvi Cemal Erkin 
20,20 - Dans musikisi. 
20,45 - Haberler. 

On il<lnci resim sergisi bugün açılıyor 
Güzel Sanatlar Birliği resim şu besinin Ankaradaki 12 inci sergisi bugün Sergi evınde sabah saat il 

de Kültür Bakanımız Bay Abidirı Ôzmen'in bit söylevi ile açılacaktır. 
A§ağıda sergiden bir kaç tabloyu görüyorsunuz. Soldan a.şağı do ğtu: Vecihi, Süruri, H3lil. Şev

ket, Ayetullah, Namık lsmail ve Feyhaman'ın eserleri. 
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IJLUS SAYIFAS 

D DUYUKLA 
Fransız kabinesi düştü 

Eu ,ı bırincı sayı/ada 

B. Eı"yonun düşünceleri 
Parıs, .. >1 (A.A) - l'arlamentonun 

gece toplrnu::ıın<la bakanla:·dan E. Er

yo. fi ı ınsal baz'l kontrollara işaret et · 
mi~tir. 

B . Eryo. her tCYd"n önce !=pekü -
la.yona karşı savaşma.om lıir zora: ol

dL ~undan b"hsctmiş ve saylavlardan 

kamoyu yatıstınnak için prnje.l' i kabul 

,.tmcleri ric. ında bulunmuştur. 

Gazeteler ne diyor? 
Paris, 31 ( A.A) - Bu sabahkı gaze

teler. Flanden kabincsı:ıin düşmesini, 

hiçbir şaşkınlık ve bazıJarr en ufak bire

sef bile ~Öskrıneksizin yazmaktadır -

1ar. 
Bazr gündelik gazeteler, B. Flan -

d~in görüşler sırasında kullanılması 

gereken en uygun ve doğru lisa."'lı bu -
lamamış olduğunu yazmaktadırlar. Say 
lavlar, finans bakanının B. Flan 

karşı içtem bir surette hareket etmış 

olmasına rağmen başbakanın kendisini 

feda etmiş olm-ı~mıa ~ıkışmaktadırlar. 

B. Jemıen Marten, çekilimini ayrı o -

larak vermiş olduğunu söylemektedir. 

Pöti Jurnal. Ffanden kabinesinin 

düsmesini bir başarı saymaktadır. 

Flanden fü: B. Jermen Martenin frank 

kıymetinin i d'rilmesine kaııı olma -

arı anlası1n ilir bir iştir. 

Parlamentoda fırtınalı 
gün nasıl geçti? 

Paris, 31 (A.A) - Parlamentonun 

geceki toplantısı çok fırtınalı olmuş • 

tur. Kolu bir sargı is-Jnde olan ve ya-

düşen bölgelere yetişmek çok kolay-

dır. 

Yer silahlarının tcsirsizliğinc kar

ıı, gene uçaklar!~ uçuş alanlarını, 

uçak fabrikalanru bombalıyarak düş -
manm hava akınlarını durdurmak ve 

gerideki sivil halkı bombalryarak düş
mana pes dedirtmek işten bile değil -

dir. 
Hava tehlikesini bilmek, büyük bir 

hava ordusu yapmak zorağını candan 

duymak ve bundan başkaca, evinde ve 
kasabada korunma düzenleri kurmak 
anlamına alın.malıdır. Yurddaş, ne ka
dar büyük bir tehlike karşısında bu -
Junduğunu iyice öğrenmek zorundadır. 

Başbakan İsmet İnönU'nUn, c1aha 
1933 yılında Türkiye Havacılık Kuru· 
munun beşinci kurultayında haklı ola· 
rak dediği gibi: "MuvaUakiyetimiz 

buna bağ1ıdır.,, ulusun tehlikeyi ol • 

duğu gibi anlamasına tıağlıdII'. 

ŞaJcir Hazım GÔKMEN 

n nda doktoru bulunan L b Kan ela 
toplantıda hazır bulunmakta idi. B. 

}ermen Mar .. ı::n tarafından gi.ıdulen spe

ktilasyon sıya. asına hticum eden aytaç

lardaıı sonı a B. Flanden söz almrş, ge
rek dışarda ve gerek içcrde franga ka.r

·ı yapılan hücumların esası olan şartlar 

hakkında uzun uzad:ya izahlarda bulun 

muştur. 

Başbakan, finans işleri bakanmm 

üsnornal yetkiler kanunundan yana ile

ri sürmüs olduğu sebebleri saymıştır. 

Başbakan, spekülasyonculara karşı 
bulunduğunu belirttikten &onra saylav-

lar kurulunun bugün frank kıymetinin 
indirilmesinden yana veya karşı bir ka
rar vermesi laT.Im geleceğini ilave et

miştir. 

B. Flanden, hük~t tarafından is

tmilmekte olan ilsnomal yetkilerin a • 
nasal kanuna aykırı olmadığını söy -
lemi§, daha sonra ffoans işleri bakanı B. 
J ermen Manenin ç~kilimini vermiş ol

duğunu bildinniştir. Halk ve orta s.nıf 

frank kıymetinin düşme etkisini gör • 
dükten sonra güçlükle kazanmış olduğu 
parasının ve tuturnunwı fransız saylav
larının alçakçasına hareketleri yüzün -
den bir ker.e daha kıymett.en düşmesine 
~atlanmıyacaıktır. 

Başbakan, paranın tam bir surette 

duduğunun imkanlı görülmekre oldu -

ğu bir anda frank kıymetinin düşme
sini amaç tutan son hareketin yapıl -
mı~ olmasından dolayı yanıda bulun -
muş ve demiştir ki: 

- Umarun ki Frania finans ~ pa

ra dayanıklığının kuvvetini isbat ede
cektir. Fransaya karşı yapılan hücum
ler - eğer bir ıkaç yıldanberi kendileri 
buhrandan zarar gören kimseler tara -

frndaıı frank kıymetinin düşürülme6in
den yana propaganda yapılmamış olsa 

idi - hiç şüphesiz başlamryacaktı. İ§ 

başına geçmek istiyen bir grup frank 
kıymetinin indirilmesinin önüne geç.ile 
miyeceği tezini kabul ettirmeye çalış -
maktadır. Komünler t>eç.imi sırasmda 

kamoy bu yönette işleruniştir. Fran -
sızlar fazla mikdarda paralan olduğun 

dan dolayı savaştan kaçmak istemedik
leri sürece, spekülatörlerin franga ve 

onun altm karşılığına hiç bir zaman 
ihtiyaçları olmıyacaktır. Her şeyden 
önce franga olan güveni kurmak ge -
rektir. Bu yapılmazsa durum tehlikeli 
ve felaketli bir şekil alır. Para mesele

si, aıkı bir §Ckilde hazne mesele!line 

bağltdrr. Hüküınet, finans baıkanınm 
epekUlasyonun azaltılınası ve milyon -
larca altm frangın halkça gıeri alınma;. 

a hareketine lı:arJı gelmek için almış 
olduğu tedbirlerden sonra timdi öz -

gUrlUfil istemeıktedir. Kağıd para kar
tıhfmm altın olarak öde:lmCsi prensi· 

pi hiçbir suretle bozulmıyacaktrr. Fa -
ıkat ulmw d8vb Uzerinde Kanunsuz bir 

bası~ç yap 1ak için bu pren ipın suu -
tımaı edılm .. iı1c katlanr:ama.z. 1 r nk 

kıymctıni du"ıırmek içi!l ugıaşanlar 

hakkında şiddet1i ceza tedbırleri alın

ması ontınden kaçılnmaz bir zoragdır. 

Eğer parlamento, frank kıymetinin in

dirilmesinden yana bir karar verecek 

olursa hen bu karara boyun eğır.iyect -
ğim.,. 

Ba:ibakan bundan sonra butçen.in yo
netiminde spekülasyon csaı>ma dayanan 

b;r sıyasa güdülmüş olmakla kendisine 

çıkışmakta olan finans bakanının sav
ga6rna girişmiştir. B. Jennen Marten, 
tisnomal yetkiler projesini bomıamak 

için çekilimini vermiştir. Kendisinı! 

başbakan ardıl olacaktır. 

B. Flan~n. bir diktatörlük rejimi 

kunnak tasarında bulwıduğu ,eklin& 
kendisine yapılan üsncdilere karşı ken 
disini sa.vgamıştır. Parlamentarizmin 

en azılı düşmanları, frangı ıkurtarmak 
için üsnomal yetkiler istemekte olan 

hükümete bu yetkileri vermehC11 kaçı

nan kimselerdir. 
Başbakan demiştir ki : 
- Ben, kendi payıma, rahattan 

baıka bir !CY istemiyorum. Bununda 
sebebi, yabancr memleketlerde hazır

lanagelmelcte olan f'Cyleri bilmekli -
ğimdir. Eğer başkanlığım altındaki 

hlikilmet, çalışmasına son verecek o
luraa ona ardıl olacak olan hUıkliınet, 
her tUrlü üsnomal yetkilere karşııı frank 
krymetinin indirilmesini kabul etmek 
zorağı karşısında kalacaıkttr. 

Finans bakanı niçin 
çekildi? 

Paris, 31 (A.A.) - Finans Bakanı 
B. Jermen Marten'in çekilmesine, ken
disinin de söylediği gibi, görüşüler ın
rasında kendisine ka.rşr yapılan hücum
lar sebep olmuştur. Başbakan ilkönce 
bu çeıkilimi kabul etmek istememiştir. 
Fakat bir çok guruplar bu çtkilimin 

görüşüyU kolaylaştıracağını söyliye -
rek hücumlarını yenileştirmeleri üze

rine çekilimi kabul %orunda kalmıştır. 

B. Buyson kabineyi 
kuruyor 

Paris, 31 (A.A.) - B. Buyson 
yeni kabinenin kurulması ödevini 
kabul etmiştir. Gazetelere en 
geniş bir birlik kabinesi kurın'ilk 
niyetinde olduğunu söylemiştir. 

Spekülasyoncular 
araş tınlıyor 

Parla, 31 (A.A.) - Borsa a
çılmıştır. Tümen ve sosyetesi 
bankasında araştmna yapılmış • 
tır. Spekülasyon yapanların ko-

nlanınasma devam edileceği bil
dirilmektedir. 

Ulusal birlik hükümeti 
Paris, 31 (A.A.) - B. Buy

son, parlamento ve senaııın fi -
nans komisyonları başkanlarım 

kabul etmiştir. Demokrat birli -
ği ile cumuriyet birliği bir ulusal 
birlik hükümetin• tutmağa karar 
verdiklerini bildirmişlerdir. 

Borsada 
Paris, 31 (A.A.) - Borsa kuv

vetlidir. Dün mecliste parlamen
toda frankı değerlendirmeğe kar· 
şı yapılan diyevler dolayısile 
fransr.z rantları iki puvana kadar 
yükselen bir kazanç kaydetmiş -
terdir. 

Cumw-başkanı Fransa 
bankası direktörüyle 

göriiştü 
Paris, 31 (A.A.) - Cumıwbaş.

kam, Fransa bankası direktörü
nü kabul ederek kendisile görüş
müştür. Fransa bankası direk -
törünün Cumur başkam tarafın -
dan çağrılmış olması her taraft:ı 
büyük bir ilgi uya.'1.drrmıştır. An
cak direktör, Cumur başkanının 
yanından çıktıktan sonra bu çağ· 
nlmasınm bugünkü durum ile hiç 
bir ilişiği olmadığını söylemiştir. 

B. Buyson kabineyi 
başaramazsa 

Paris, 31 (A.A.) - Flanden 
kabinesinin çekilmesi üzerine or
taya çıkan buhranlı durum henüz 
aydınlanmış değildir. 

B. Buyson'un kabineyi kurma
ğı başarabileceğinden şüphe edi -
liyor. B. Buyson da B. Flanden 
gibi geniş etki istediğinden kuv· 
vetli bir dayanıkla karşılanmakta
dır. 

B. Buyson kabineyi kurmak • 
tan vaz. geçerse Cumur başkanı • 
nın bu işi B. Laval'e vereceği söy
lenmektedir. 

Memel statüsü ve bir girgi 
Paris, 31 (A.A.) - Gazeteler, 

B. Laval ile t'ngiliz ve Leh elçi -
leri arasındaki görüşülerin bir 
hava Lokamosu yapılması ve me
mel statüsüne kefil olan devlet
rin Litvanyaya karşı bir nota gön
dermeleri hakkında yapılmış ol -
du~u yazmaktadırlar. 

Bu notada kefil devletler, me· 
mel statüsünün noktası noktasına 
gözetilmesini istiyeceklerdir. 

DAGINIK DUYUKLAR: 

İtalyan askerleri Afrika 
yolunda 

Napoli, 31 (A.A.) - İtalya 
vapuru harb gereçleri ve 1100 top· 
çu ile dün akşam da doğu Afrika
sına gitmıştır. Bu topçular ve 
gereç Gavinana tümenini tamam
lıyacaklardır. Gidenler, işyarlar 
ve halk tarafından alkışlarunışlar
drr. 

Mareşal Pilsudskinin 
kalbi 

Varşova, 31 (A.A.) Dün 
saat 23 trenine bağlanan özel bir 
vagonla Mareşal Pilsodski'nin 
kalbi Vilno'ya getir..lmiştir. İç 

işleri bakanı ile bir çok general· 
ler törende hazır bulunmak üzere 
Vilnoya gelmişlerdir. 

Belveder sarayında doktorlar· 
dan ve türccilerden bir komisyon 
Mareşalm dul kansı ile yakın ay. 
lesi, Cumur başkanı, Ba§bakan, 
bir zok yüksek iş yarlar ve gene
raller hazır olduğu halde Mare
şalin kalbini özel saklağa koy • 
muştur. Birinci kutu, Cumur baş
kanının mührü ile mtihürlenmiş· 
tir. Bu kutu, gümüşten ikinci bir 
kutu içine konulduğu gibi bu tö
renin belgesi imza edilerek gene 
gümüş kutu içine konulmuştur. 

Londrada özel bir 
plebisit 

Londra, 31 (A.A.) - Uluslar 
cemiyeti İngiliz birliği tarafın
dan tertib edilen "Barış plebisiti,, 
ne Londra halkından bir milyon 
500 bin kişi girmiştir. Özel si -
lfilı teciminin yasak edilmesi için 
verilen oyların 487 ,636 sı bu ya
saktan yana ve 37,364 ü de yasa· 
ğa karşı çıkmıştır. Diğer taraf
tan "saldıran bir ulusa karşı süet 
tedbirler alınmalı mı, alınmama
lı mı?,, Şeklinde bir soruya 86,664 
kişi (hayır), ve 878:875 kişi de 
(evet) demiştir. Bundan başka 
375,061 kişi yadsüel berkitelere 
taraf tar olduklanru bildirmişler -
dir. 

Lord Robert Cesil, bu plebisit 
sonucunun hükümete, parlamen -
to üyelerine ve kamuya bildirile
ceğini söylemiştir. 

ULUS'mı romanı Tefrika: 86 

San Michele'nin kitabı 
racağız. Şu ise pergola'dır. Yüzün çok 
direği olacak ve altından geçilip küçük ki
liseye gidilecektir. Şimdi, bu pergolanın 
ortasından geçen caddeye aldırış etmeyi
niz. Onu oradan kaldıracağım. Şurada, Kas
tello Barbarosa'ya giden bir başka pergola 
bulunacaktır. 

altında bulunduracak olan, ve Tiber'in ken· 
disinden bile eski ve kıp kınmzı granitten 
kocaman bir Sfenkes duracak. Onu nerede 
bulacağımı şimdilik bilmiyorum amma, 
istediğim azman bir yerden arayıp çıkara
cağnna inanıyorum. 

yan ve bugün basılmış gibi pard panl y .. 
nan altın parayı buldum. 

Türkçeye çeviren: Nasuhi BAYDAR 
Yazan: Akse] MUNT 

Y arduncılarımdan his biri ne okuma, ne 
yazma bilmediği gibi, hepsi birbirine ben· 
ıZiyen köy evlerinden lıaşka kurağlar yapı
sında da çalışmamışlardı. Fakat Mastro 
Nikola, sayısız nesillerdenberi babası 
ve büyük babası gibi kemer yapmağı bili· 
yordu. Bu evin, şimdiye kadar görmüş 

olduklarından büsbütün başka olacağı ka
falarında bclirmeğe başlamıştı. Bu işe her
kes ilgili idi. Amma neye benziyeceğini 
hiç kimse kestiremiyordu. Bize bu işte kıla
vuzluk etmek üzere elimizde bulunan tek 
§ey, baı1çenin ak duvarı üzerine bir kömür 
parçası ile çizmiş olduğum ilke bir taslak· 
dı. Ben resim yapmasını beceremem; pli
nnmz da bir çocuk eli ile çizilmiş sam
lırdı. 

- "İste bu benim evim,, ; onlara anlat· 
tım, "kubbeli odalar kalın direklere daya
nacak ve bütün pençerelerde de, tabiiğ, kii
~ük gotik direkler bulunacak. Kuvvetli 
kemerleri ile, şu gördüğünüz taraçadır. O
nun kac. kemeri olacağını sonra kararlaştı-

Onun neye benziyeceğini şimdilik pek 
kestiremem amma alacağı biçimin, tam 
vaktinde, aklnna geleceğini umuyorum. Şu 
bir iç avludur ki her tarafı beyaz mermer
den olacak, ortasında, her yana serinlık 
veren bir çeşme ve duvarlara oyulacak de
likler içinde de Roma imparatorları başla
n bulunacaktır. Buraya, evin arkasına, bah
çe duvarını yıkarak, Romadaki Latran gibi, 
bir çekilge kuracağız. İşte büyük bir tara
ça ki, siz, bütün kızlar, yaz akşamlan ge-
lip, burada tarantelle dansı yapacaksınız. 
Bahçenin üst yanma - tepeyi kazıp kaldı
rarak, güneşe ve yele aç~ bir Yunan ti
yatrosu kuracağız. Buna gelince: Bu da 
gene küçük kiliseye doğru giden, iki yanı 
selvilerle gölgeli bir yol olacak; küçük ki
lisenin her halde çekilge odacıkları ve tür
ıu boyalı camlarla bezenmiş pençereleri o
lacaktır. Orasını kitap salonum haline ge-
tireceğim. Şu gördüğünüz, küçük kilise
nin dört yanını kuşadacak gotik sıra direk
lerdir ki ö~ünde, Napoli körfezini bakışları 

Hepsi sevinç içinde idiler ve evin hemen 
bitmesini istiyorlardı. Mastro Nikola, çeş
melere lüzumlu suyun nereden geleceğni 
soruyordu. 

Tabiiğdir ki adanın bütün suyunun gel
diği gök yüzünden... Arzum, bütün Barba
rosa dağını satın alarak orada yağmur su
lannı toplıyacak büyük bir sarnıç yapıp 
şimdi sıkıntı çelonekte bulunan köye de bol 
su vermekti. Bu da köylülerin bana gös
termekte olduktan iyiliklerin pek küçük bir 
karşılığı olacaktı. Küçük çekilgenin planı
nı, bastonumun ucu ile kumlara çizerken 
ev, bugünkü hali ve ince direkleri, selvili 
küçük avlusu, ortasında dans eden zona'sı 
ile gözlerimin önüne geldi. 

Roma paralan ile dolu toprak kavanozu 
bulduğumuz zaman hepsi pek heyecanlan
dılar; bütün köylüler, iki bin yıldanberi, 
Timbaryo'nun haznesini arıyorlardı. 

Daha çok sonra, bu paralan yıkarken, 
aralarında ihtiyar imparatorun, o vakte ka
dar hiç görmemiş olduğum bir resmini taşı-

Oradan biraz ileride - biri bugün elim
de bulunan ve öteki, on ytl sonra, bir gez
men tarafından çalınan - atlı bir heykelin 
tunçtan yapılma iki çarığını bulduk. 

Bütün bahçe, binlerce ve binlerce, renk 
renk, afrikano, pavanazetto, giallo anti
ko verde antiko, cifollino, alabestro 
denilen mermer parçalan ile dolu idi. Bu 
parçalar, bugün, büyük kapalı taraçanın, 
küçük kilisenin ve taraçalarından bir kaçı· 
nm tabanına konmuştur. 

Sonra, toprağı kazdıkça çok güzel bi
çimde, akikden oyulma bir k:ase, bir kaçı 
kırık, bir takımı sağlam bir çok Yunan va
zoları, ilk çağdan kalma sayısız kabir par
çalan, onlarca Roma ve Yunan yazıtlan 
ortaya çıkardık. Küçük kiliseye doğru gi
den yolun kenarına selviler diktiğimiz sıra
da, içinde bir erkek iskeleti bulunan bir 
lahit bulduk. İskeletin ağzında bir Yunan 
parası vardı. Bunun kemikleri şimdi ol• 
duklan yerde ve başı da yazı masamın üze
rindedir. 

(Sonu var) 



Dünkü spor günü 
Başı birinci sayı/ada 

müsabakalar için büyük bir ilgi 
uyandırmıştır. 

Müsabakalar baılamadan önce 
lasa, fakat çok güzel bir tören ya
pıldı. Müsabakaya girecek atlet • 
ier bir geç.it alayı yaptılar. Sonra 
erkinlik marşı ayakta dinlendi ve 
yüksek atlayıcı Haydar, konukla
rımız yunanlılara "ho, geldiniz,. 
dedi. 

Atletler halka tamtrldıktan son
ra müsabakalar başladı. Alman 
sonuçlar şunlardır: 

l 00 metre: Bu koşuya girmesi bekle-
nen Yunanistan ve Balkan sampiyon•ı 

Frangudiı gelmemişti. Bununla beraber 
Dikas, Kraifi kuçük bir ayrımla da olsa, 
yendi. Derece 1 1. S • 1 O dur. 3. üncü 
Hakkı Ankara. 

800 METRE - Bu koşu günün en 
önemli mUsab::ıkası idi. Koşuya yunanlı 
Balkan şampiyonu Yorgakopulos'dan 
bcqka Ömer Besim ve Ziya da girmiı • 
lerdl. Beş ıenedenberi Yunanistan ve 
Balkan şampiyonluğunu elinde tutan 
bu atlet bugün de yenilmedi. Kötü bir 
çıkıt yapan Ziya, sonunda koıuyu bıra. 
kaçak kadar yoruldu. Sonucun, yunanlı 
2Z. 4 - 10 ile birinci, Ömer Besim iki:ı
ci oldu. 

GÜLLE = Vevsi 2üllede veni bir 
rekor kazandırdı. Eskiden 13.04 ile a· 
tıeş İbrahimin olan bu rekoru 13.44 ile 
kırdı ve birinci geldi. Yunanlı Silas 
lkincl, Atet İbrahim üçüncü. (Kazanı • 
lan rekorlar Tünkiye rekoru değil, at • 
letizm bayramlarının rekorudur.) 

DİSK = Bu müsabakaya yunanlı 

Balkan şampiyonu Silas da girmiştir. 

Yunanlı 47.44 ile birinci, Veysi ikinci, 
Naili UçUncU geldiler. 

110 METRE - Engelli koşu yu • 
nanlı Mandikas 16 saniye ile birinci, 
Sedat ikinci, Melih üçlincil oldular. 
Yunanlının bu koşuda kendini &rkma • 
dığı görillüyordu. 

3 BİN METRE - Maksud dokuz 
dakika 50. 1-S saniyede birinci, Galib 
ikinci, Remzi Uçüncü geldiler. 

Maksud bu derece ile yeni bir re
kor ku~tur. 

CIRID - Karakaş, 50,36 (bu yeni 
.bir rekordur.,) Birinci Mahmud Nedim, 
ikinci Fikret, üçüncü geldiler. 

400 METRE: Birinci Mandika.;, 
51. 9/10, ikinci üçüncü to'bini. 

200 METRE: Birinci Raif, i
kinci Müfahham, üçüncü Naci. 

ÜÇ ADIM: Birinci Pulyos 13. 11, 
ikinci Zeki, üçüncü Selim. 

Çankaya General Eyüb 
kupasını kazandı 

Diın Ankara gUcU ile Ankara şam
piyonu Çankaya arasında Ankara gü

cü başkanı General Eyıib'ün koyduğu 
kupa maçı oynanmıştır. 

Kupa maçı, iki hafta önce oynan -
mıs ve beraberlikle bitmişti. 

Bugünkü maçta Çankaya çok giızel 
ve üstün bir oyun göstermiş ve kupa 
maçını sıfıra karşı iki ile kazanmıştır. 

Maçta; Tüze, Gümrük ve Tekit 
Bakanları ile General Eyüb ve kala -
balık bir halk yığını hazır bulunuyor
du. 
Maçın sonunda General Eyüb, Çan

kaya takımına başarım ve ilerleme di
leği ile gençliğin spora önem vermesi
ni istiyen kısa bir söylevden sonra ku· 
payı Çankaya takımına vermiş ve hu 
tören halk tarafından alkışlanmıştir'. 

Çankaya takımının bugünkü oyunu 
ileri için büyük umu<llar verecek ka
dar güzeldi. 

Çukurovanın ilk arpa 
ürünü satıldı 

Mersin, 30 (A.A.) - Çukur 
ovanın ilk arpa ürünü, dün lima • 
nımızdan çıkarılmıştrı. ltalya'ya 
gönderilen bu 90 tonluk yeni ürü. 
nün kilosu 3,5 kuru,a sif olarak 
satılmıştır. İskelede kurulan büfe. 
de çağrılılar ağırlanmış ve hükü • 
metimizin sıyasasını anlatan bir 
söylev verilmiştir. Kurdela kesil -
dikten sonra liman sosyetesnin 
römörkor ve motörleriyle mavna· 
lara yükletilen ürün vapura kad::\r 
götürülmüş ve çağrılılara vapurdl\ 
da ayrıca bir şölen verilmiştir. 

ULUS 

Yunanistanda se · m 
savaşı 

Başı birinci sayıl ada 
mış olduğu, ulusal ekonomik üre -
tim kaynaklarının kuvvetlendiril -
miş bulunduğunu ve önemli yollar 
yapılmış olduğunu söylemi§tİr. 

Bay Çaldaris, bundan sonra 
hükümetin işçi sınıfından yana al
mış olduğu tedbirlerden, genel 
sağlık tedbirlerinden bahsetmiş, 
bir çok hastaneler ve ıanatoryo"1· 
lar yapılmış olduğunu ilave eyle
m:ştir. 

Başbakan Çaldaris, hüküme • 
tinin ilk on yıl içinde sığınaklara 
verilmiş olan ödekin 4 milyar C~J 
milyonu geçmiş olduğunu, halbuki 
Venizelos hükümeti zamanında 
54 ~y içinde ancak iki milyon ve -
rilmiş bulunduğunu söylemiştir. 
Aynı zamanda sığınakların borç
lu bulunduk,arş otru karşılıkları . 
nın yüzde 40 Ha yüzde 50 nisbe. 
tinde indirilmiştir. 

Dış sıyasadan bahseden B. Çal
dariı 1933 eylulünde tiirk. yunan 
paktının, 1934 de Balkan paktının 
bağıdlanmı1? olduğunu ve bu an . 
tantların diğer Balkan devletleri . 
le olan dostluğu kuvvetlendirmiş 
ve dört devlet arasındaki bu an -
11\~manm o devletlerin uluslarara
sı alandaki otoritelerini artırmış 
olduğunu söylemiştir. Başbakan 
bundan sonra ekonomik işlerden, 
finansal işittin düzenlenmesin • 
den sosyal alanda yapılan örgüt • 
lerden bahsederek bütün buı ~ :-m 
son azı hareketiyle durdurulduğu
nu ve bu azıyı yapanlar hakkın . 
daki hükmü tarihin vereceğini ve 
bu hareketin memleketi türlü za • 
rarbra sokmuş bulunduğunu söy
lemi.,tir. 

Şimdiki h'll ve sartlar altındı> 
,..ej'm meselesine işaret eden B~ 
Çaldaris, bu meselenin pek ince 
oldu[Junu ve ulusun bu mesele 
hakkında oyunu vermeye çağrıla
cağını söylemjştir. Hükümet hiç 
bir demagojinin etkisi altında kal
mıyacak ve m~se\eyi pleb isit e gö· 

- , 

Bizi Arza Bağlayan 
"Bizi arza bağlayan", O:;ınan Fa

ruk imzasını taşıyan 54 sayıfalık kü

çük bir şiir kitabıdır. İlk defa imzasile 

karşlaştığmız gene bir şairin 20 ttirini 

içinde toplyan bu kitab, bize, yazanı· 

nın ileri:;i için umudlar verecek bir ka

lite taşıyor. 

Ba.y Osman Faruk, gerçek, son nes

lin, yumusak ifadeye ve anlamdan çok 

ahenge önem veren şairlerinden değil

dir. O, şiir telakkisi bakımından, daha 

önceki okullara bağlıdır ve eserinde 
"Yedi meşale.,nin getirdiiğ havadan iz

ler seziliyor. 

Bütün bu ZO şiir, hep aynı kuvvet

te ve güzellikte değildir. Bu, pirin, 

henüz ölçüsüne ve kendini tenkid hassa

sına yeter derecede sahih olmadığını 

bize gösterir. Ancak kıtalar arasında 

raslanan bazı parlayışlar, çok hoşa git

mektedir. Mesela şu bahar şiirindeki: 

Baharı görmek 'için çocukların en genci 

Bir delik açtı inde .. 

Çiçekli çantahıle bahar ad/J dilenci 

Türküsünü söylerken çınar gölgelerinde 

Mısralarından bir kendine özgü du

yuşun belirişi seziliyor. Ancak ikinci 
kıtanın aynı kuvvette olmaması bu baş
layan lezzeti devam ett.irenıiyor. 

Teşbihlerin ve sembollerin, Bay Os

man Faruk'un yaptığı gibi, aşırı derece· 

de kullanılışc eyi sonuç vermiyor. Bu 

fazla arayıştan ve özenişten kaçınması 

türmekten çekinmiyecektir. 
Başbakandan sonra asba,ba -

kan General Kondilis Konstanten 
Çaldaria ve Atina Şarbayı Bay 
Kotzias söylevler vermitlerdir. 

Halk gece geç vakte kadar hü
kümetten yana coşkun gösterişler 
""'!l.., ıı.hr. 

ve sadelik içinde gtizelligi ar ma 
natı için çok daha fay.dalı olacaktır 

A tçdrk ve Binicilik 

Daha fazla bir tarım ır.emlekctı o
lan Türkiyede hayvancılığa ve bu ara
da atçılığa ne kadar büyük bir öncnı 
verilmesi gerektiği apaçık ortadadır .. 
Türkün en eski ve tarihiğ bir vasfı o
lan binicilik osmanlı imparatorlugu
mm her şey gibi bu hususta dı savsa
cılık etmesi yüzünden zaman geçtikçe 
gerilemişti. Türk atçılığına deger oldu 
ğu yeri vermek için çalışmalar, ancak 
cumuriyet devrinde yeniden ba lamı:;r 

tır. Ancak artık atçılığmuz eskisi gibi 

gelişi güzel olmıyacak, bugünkiı mede· 
nilik düzeninin gerektirdiği bütün tek· 
nik artlara ve bilgilere uygun olacak· 
trr. Bu bakımdan modern atçılığın ve 
biniciliğin öğrenilmesini sağlayacak 
bir eserin lüzumu hissediliyordu. lşt 
Bayan Melahat Aksel'in yeni ç»kan at· 

çıhk ve binicilik,. adlı kitabı bu ihtiya· 
cı karşılıyor. Böyle önemli ve değerli 
bir eserin bir türk kadını tarafından 
yazılmıf olması da ayrıca kıvanca değer 

120 sayfalık olan ve çok güzel bir 
kağıda tüket bir şekilde basılmıt olan 
bu eserde gerek atçılığı ve gerek bini
ciliği ilgileyen blitUn teknik bit.gilet 
verilmiş ve ayrıca bu bilgiler reeimler 

ile de izah edilmiştir. 
100 kuruşa satılan bu eaer btitUn at 

sevenleri hoşnud bıraıkacak bir tUkd
liktedir. 

İdare 
İç Bakanlığı taraf\ndan çıkardan 

bu ayhk derginin mayıs tarihli 86 ıno· 

sayısı çıkmıştır. Bu sayının reıımiğ k• · 
mında her zamanki gibi bUtUn Bakan il 
haberleri ve özel kısmında da H. Şü1'· 
rü Ardal'ın "İdarenin kazai milr.aka · 
besi,. Bay Naci Kıcunan'ın "Az :::ı

manda nllfuıu ilci kat çoğalan beledi
yeler neler yaparlar,, Bay İbrahim Ati 
tarafından dilimize çevrilen "İdart ve 
adıt otoriteler tefrikine aid p~nslpill 

mli~yyedeleri., ve Bay Ali Kemal'in 
'Romanyada amme memurlarına ald ni
zamname ıdh yazıları vardır. 

Orman Çiftliği F~1'rikasının 
Ankara Birası Zengin bir Gıdadır. 

•• 
BUYUK 

Tayyare Pıyangosu 
Binlerce kişinin ) iiziinii giiJdiirdii 

2 inci keşide 11 HAZİRAN 935 tedir 

Büyük ikramiye 30,000 liradır 
Aynca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramıyelerle 

"20.000,, liralık bir mükafat vardır ... 

Nafıa Bakanlığın dan 
Haydarpaşada sif teslim şartile 3096 lıra muhammen 

bedelli 2 kalem poz malzemesi kapalı zarf usulü ile ek -
siltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 16 Temmuz 935 salı günü saat 14,30 da An
karada Bakanhk Malzeme Müdürlüğünde yapılacaktır. 
Kliring şarttır. 

İsteklilerin tekliflerini 292,95 liralık muvakkat temi
nat ve Ticaret odası vesikası ile birlikte 16 - 7 - 935 
sah günü saat 13,30 a kadar Bakanlık malzeme Müdürlü
ğüne tevdi etmeleri lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız olarak 
Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. 

(1247) 1 - 2189 
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Son günahı 
Mirna Lay - Clark Gable 1 

llllDllllblUUllHlllHDi 
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Ankara \ 7ilayeti Defterdaı~lıpndan 
İsmi isi Vergisi İhbarname Senesi 

Lira K. No. 
Halıcı Halil O. Salim muteahhid 160 39 10/57 931 
Abdullah Avni Şevrole 573 06 10/51 

" Mesçizade Ali Kamil elbiseci 63 80 10/58 ,, 
A. Cevdet dişçi 218 82 10/64 ,, 
Ramiz Elhamra bar 100 80 10/60 ,, 
Mehmed Hilmi Tahan helva fabrikası 144 00 10/29 ,, 
Antanya edrer halı ve kurçü 88 20 10/54 ,, 
Osman oğlu Ali Osman kahveci 16 80 10/50 ,, 
Ramdi Cevadeset müteahhid 688 83 10/66 ,, 
Osmon oğlu Ali Osman kahveci 24 90 10/ 49 ,, 
Tevfik Şevket dişçi 202 57 10/65 ,, 
Yazıcı oğlu Mahmud komisyoncu 172 80 10/62 ,, 
Makasdar Ali R. ıa billuriye 37 11 4/66 ,. 
İlyas Remzi Elhamra bar 180 10/31 ,, 
Ahmed Nazmi Merkez kahves; 109 20 10/32 ,, 
Mahir Şemseddin müteahhid 368 31 10/63 ,, 
Abdürrahim aşçı 67 08 10/61 ,, 
Mehmed İzmir oteli 432 00 10/68 ,, 
Ali Faik Kahveci 63 75 19/ 8 932 
Danilof müteahhid 106 42 19/63 931 
Cevad ve Tevhid mtiteahhid 29 32 17 /80 ,, 
Emannül ve şeriki Foto 94 50 8/36 ,, 
Hakkı oğlu İlyas kahveci 13 33 10/59 ., 
Çubukçu oğlu İsmail Hakkı dava vekili 90 10/33 ,. 
Ali oğlu İsmail Ankara ban 120 00 10/36 ,, 
Eskişehirli Halil Kars oteli 57 60 10/14 ,, 
Mangal zade Bahri Kars oteli 25q 20 19/90 ,, 
Tevfik Şevket dişçi 450 10/ 7 ,, 
Abdül oğlu Kerim mahaltebicl 4 55 10/53 ,, 

Adı ve isi yukarda yazılı kazanç vergisi mükelleflerin 
namına Kızılbey şubesince tarhedilen vergileri kendileri
nin ticari ve zati yuvalan aranmışsa da bulunamadığın
dan tebliğ' edilememiştir. Tebliğ yerine kaim olmak üzere 
keyfiyet ilan olunur. (1232) 1 - 2162 

En temiz l{ireci Yeni l(ütaya Pazarı satar . Seyyar satış memuru yoktur. 

TiR 
TORK.-vE iŞ BANIC,A51 
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Telef on~ 3820 1-635 



Dikkat 
Çocaldanmzm. hayatım koı..- Jcia ehktrik 

bava batlarmm geçtjii yerlerde fiCiiitaDa 9G1M'N1e
naa 11111111 ohmu 

Tellere takılan 1JÇ1ll'tmalar tehlikelidir, w gocak
lan cJireldere tamamp talnlan uçmtma1an 1mıtir 
.mata tllfvik etmek de. hayatlanm bu suretle tebli-,. .._...-. 

Çoı:ak .......... a.-ı .. ........_, Gektrik 1ellmi 
bul• •• , .... iipWbiW ... s' F7lll -- ... 

L.;... L-n.--:.. - - L- ........._ • 9 

um ...... ~-onıme --=-- ....... eeçına. 

Umum Miidürhiğü 
-~-· bDe Komisyonundan: 

Ummnt nüfus sayımmda 'ıllP •ıpk üzere her biri 
llqka '*ika ebat .e evsafta•• ıw 1 ;n1r olan 10 ~-
.ı ve lmpnl• etak pawıtım ı' Zaıueye pc•Mhn•ftn'. 

"l50 lira blılılll lleııleli........, • •"ut olan bu cetvel ve ev
raka ait Wğ'ıt danclm ftrilecektir. Niimmıeler daireden 
~.Ve waıtname parasız olarak komisyOll lditipliğin
.den üıMıebilir. Ba~'Olan enak ve cetftller ·fat8n .. 
barda c1iriıedi 188ter«ıeli yere teıt1im olmıacaktlr. Bk • 
8iJtme 1935 buiıaı1öım 5 inci çarp11ıba ginl ..,. top-
lwmc:ak Olm ~ 14,5 da açdacaktlf. !atektiler 
., 7.S Dfllftk1mt teminat nsı"kalariy1e mlracaat etmeleri 

= 

Be~ BelediyeBaşkaahğlndan 
Belediyemiz için apk ek111q ıw ile uWtJı ceJik • J». 

l'DSll aabD •l!ft8C8ktJr. 
4151 lira lle'leli keıfi olan 1436 metre plik lmu ve t.e

feııuatı 22151§35 gibıtindea idbamı tatD giinJeri hariç 15 
gün müddetle eksiltmeye &+•uawtur. !bale glkdl 8-6-935 
cumartesi gihıf.i saat 10 beletfire GiııWwle yapdacağmdan 
taliplınlea faala mabdat 8"IMk ~ ew prtaa· 
mer•ı ilucm•ll Ban oı.ar. ı .a 

• 
lstalislilı amam mütlii,/iğü 
elcsilbae lcomisgoıuıMaa: 

JW ı ı · ie J'apdacak .ıaa umumi aiifm J11U11D1ı1 i
p. (15.., ... 125 yaprlld lft ,..., ..tet 225 va-
.... allla.k - 16,s..a4 ı• cf ata (tonlllO) adet n&fa 
.. ,.. lı ha" • tab'ı k .. urf ımı1ü ile ekailtmqe p
kan1mışttt. 

Defteıterin klğıdı dairece verilccekıtir. 
Basdacak olan deft#rleria lra lairiaio ubifda-i biRlea 

itibalen m i1e mnaraJı .Gl-=ak ve ı.. uJaifenio bir tara
fı cetvel ve diğer tarafı ince ,..Jı izahatı ilan hulnne. 
cakbt. Bti baptaki pawse daireim almabüır ve nümu
ne dairede görilllr. Bea1aya aid uwlr-=• Wel 1000 
liracht. EbDtme 19S5 lmıiramnm bqind çapmba günü 
umum müdürlük -...... topl ts': .._ ._lia.Fcmda 
saat.15,1.de açwJw"•bli{l 

tmaldils f:kai'batWh~lı«nitıdm 'bir mt evetine 
kadar yizde T.S wcıo'1ıltet' ıemtut ve•almile teklif 
mekıaplarmı komie)'GI) reidiğme w.ıH Jeti liamdır. 

<9 1-16.18 

1 Yiiksek Ziraat . .PJtmlm• 

.!!!!~.~-~ ~!..p- ı Jüğiıulen: 
karmqtır. Ba sayıda (Türk KUfll) 8Çdma törenine a· 5 
it (25) reeimte .. Judar ftnlır. a 

S maym - Set ver Z-ıya Gm:eviu E 
Atatlrk - Behçet Kemal Çapar ti 

11irk-kap açılırken verilen söylevler E 
Türk kufu üyelerile bir konuşma ~ 
Türk kuşu derslerine başlarken § 
Öğretmen Bay Anohin'le Roma-'9• danular. ii 
Motörds 11ÇU1 w....... 1 

Uçmm - l'aiil Zi,a 
TalimfllallmiPa'lıllııiıltb1ltliler-F.Z. 

Ankara Y--ukaek Ziraat &ıaticil- i ~ talebe ite 
ıoo-120miistabdemiııinin 1 Jaam-.m taihm.len ll ma
yıs 936 tarihine kadar sabah. ögN, ve akşam yemekleri 
kapalı zaıf Usuli1e ekailtme~ konulmuf ve ihale PDi ve
rilen teklif fazla göriildiiğünıde tekrar 15 giiaa temdit edil· 
mesine karar verilmiş olduğundan 11-6-995 9ah gln1i pat 
15 te iWcsi iaa edilecefhıclen lada ,..,. ... a1mM ilti
Jmleriııa metili idare miidürtqp.e ..e ihale gilll 111e S1S7 
lka1llı t•rr..ı.mı enstitü 'M~ine y.atsraslll idne ..e 
ihale komisyonuna .mUrcaadan. m Sporda, miiaabaka idmanlannda yaf - Vildan Aşir _ 

1 Güçlü 5 • ~.!!--L~-! • 
Ymia.. •hall (hi' ·,.} - SllWI" Zif9 Glteela li Manisa ~yet Müddeı 
Bia -cak w • llia .,. - Şakir Hazmı Gb1mıen ji • • ..,. 
Türk kup ~ia guetelerimizin görü1ı~. . . § Ummniliğindem 

Ba zmgın sayıyı hütln okur~ g~ ii Mpj= cıea evinin 9351:ifsenelik ~ llni trkıuelt 
Havacr1rk ve Spor en zevile olmpcagmm bir dersi =: 4n w 5 - =-mmM lr h --~ -'" ~"- -:L dir = IAI _,. ~ &---t. ve _apa_ MIR Mil&UU ™" ™M"' . == ... .,. ....... leılliti aa1ia7aaık taıip1eriD WeJi .... 

'a • mz•ın JiiD 7~ 1rpraf ı..mnat ~ mti44ei 
U. lik dai...ıae nAHMllaR 1IC 5 haziran §35 .uat 15 de 

_._.. .. ltesinden: 
Ankara Hukuk l'aldiltesi ~ulan çW'aprlarmm 

,,....... ~ _. ......... 0ıanan tutarı 22IO • 
ra.tır. E~ tutek 165 Hra 75 ~ tateklilfıdQ~ 
cmnarte&f ll!nü aat 12 '1e elililtıd8)e gdmel~ Q147) 

J~11 

ihaJe edilefej! • .--. (1llr) 1-2132 

4nkara tahisarlar 
• .. 

1701 yedi bin Jed17h .. &ra21 ~ lıç-.. ... 
kePfle ...... o.- ~ift.... • .. ? 5 i,.., ,....;. -
illmi iMi rlll m eli•ce "''im lir• • •· w ~ 
pıım.r ili 17 • 5-1135 auna .... las 1tlmm yiıml ala 
•Mtede a;* ti Pı Mye k• """'°'· !hale 6 • 5 • tl5 
peijl x ~ .-t 15 teclir. 

Fennt emılm 9 Jml'llt muw•..ıe hı; aaiJatı: _.,. 
t.efekJril ebiltmıe llcnil)'ont im iıfm1Q1kat .&.k1] F •üı 
......... , .......... ,. yelllr1t Beklıl lirayl bq 
~ nm11· e •lrcbın Jll••• aklıe+ı. 

2490 Mo. ha kaa-ms 4 ..a nııMninııle ~ ldla • 
ae1er e • • k1ım9r. (118) ı - t• 

Devlet-ve Limaii1an Umum 
U.:"d"" ·1~~ ·1~'-U6UCU15u ı_~ac1n 

AHARA GAR BiRASI ıtXStLnmsl 

lLA1f 
llubmwaen lıeclell 10448 

.lira .... IP'C 71.S ... , -

.mile meşe, 385 toli1I •ete. 
çam veya gürgen ol*leeek 
ceman 1160 tm Gılllm 11 -
ı ..... ıns pazaraııw güaD •· 
at 15,30 da 'kapalı zarf usu
lile Anltarada idare .tMnum-
4a .mı abnacakm. 

Bu işe gjmıek iati1enle
nn (783) lirahlt muvakkat 
1ftliınat ile \:auuaa tayia 
eaiği wcPlrwhan n.. '-9 

...... • 

Askeri Fabrikalar Uıruıı JfidürJQib 

Satın Alma KuntiajOIRI illnlan 



ULUS 
EL! ==== 

......... 11111111 ...... z:ı•• ............... ,., .... , ..... , ... ,., •• , ....... , .......... , ....................... . 
Şehir Bahçesinde tLA~~RTLAa.!eher 

Bu akşamdan itibaren Türkiyeni~ en ~ük: Sayıla Santimi Sayıla Santimi 
k okuyucusu deniz kızı Ef tal ya ıle degerlı 

5~tkarlardan Kemani Sadi ve arkadaşı az bir za
man için şehir bahçesinde yeni eserlerini sayın hal-
kımıza okuyacaklardır. 1 - 2167 s 

... _____ 11111111•1-1111111N1111•1111111•ııı•1mH1111 .. 1111111111111 

kursa Evkaf müdürlüğünden: 

2 300 s 
4 150 5 
8 80 7 
8 25 kuruıtur . 

200 
100 
40 

1 - Hayır itlerine vo yeni E 
çıkan kitablara aid ilılnlardan 

tı % 15 tenzillt yapılır. 
1 - Bursanm İsmetpaşa caddesinde vakfa aid lOl~ l03, tı 2 - Zayi ilin bedelleri mak. tı 

105, 107, 109 No. h arsaya yapılacak otel ve ~araJ ya~ tu yii% otuz kuruıtur. 
pısı kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Keşıf bedelı 3 -Tebtikt teıekktir, evlen· 

19079 lira 39 kuruştur. me vefat ve katı alika ilanla • 
2 _Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: ı ından maktuan bet Ura almtt. 
A - Eksiltme şartnamesi, E 

B - Mukavele projesi, 
C - Nafia işleri şeraiti umumiyesi, 
D - Fenni şartname, 
E - Keşif cetveli ve resim, 
1stiyenler im. şartnamelerle evrakı 95 kuru§ bedel mu

kabilinde Bursa Evkaf müdiriyetile İstanbul ve Ankara 
heyeti fenniyesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 27 - 5 - 935 tarihinden 27 - 6 - 935 
perşembe gününe kadar bir ay olup 27 - 6 - 935 günü 
aaat 15 de Bursa Evkaf idaresinde eksiltme komisyonunda 
ihale yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için 1431 lira muvakkat 

~eminat vermesi. Bundan başka aşağıdaki vesikaları 

haiz olup göstermesi lizımdır: . 
A - En aşağı 20 bin liralık yapı işi yaptığına daır 

Nafia baş mühendisliğinden tasdikli vesika ve mes'uliye
tl fenniye için diplomalı mühendis veya mimar veya fen 
memuru göstermesi. 

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

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

afıa Bakanlığından: 
Haydarpapda sif teslim şartile 20250 lira muhammen 

bedelli 270 adet ay kaldırma aleti kapalı zarf usulü ile 
e'ksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 16 Temmuz 193S sah günü saat 16 da An
karada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde yapılacaktır. 
Kliring prttır. 

İsteklilerin 1:ekliflerini 1518,75 liralık muvakkat temi
ıat ve ticaret odalı vesikası ile birlikte 16 - 7 - 935 sa

h günü saat 15 e «adar Bakanhk Malzeme Müdürlüğüne 
tevdi etmeleri lizmıdır. 

istekliler ba husustaki şartnameleri parasLZ olarak 
Ankarada Bakianbk Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. 

(1221) 1 - 2195 

Nafıa Bakanlığın dan: 
Haydarpapda sif teslim şartile 6313 lira muhammen 

bedelli 7 kalem poz malzemesi kapalı zarf usulü ile ek
siltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 16 Temmuz 1935 salı günü saat 15 de An
karada Bakan\ik Malzeme miidüdüğünde yapılacaktır. 
Kliring :.şarttır. 

İsteklilerin tekliflerini 473,48 liralık muvakkat temi
nat ve Ticaret .odası vesikası ile birlikte 16 - 7 - 1935 

sah günü saat 14 e kadar Bakanlık Malzeme Müdürlü
ğüne tevdi etmeleri lazımdır. 

Jstekliler bU husustaki prtnameleri parasız olarak 
Ankarada Balainıltk Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. 

(1238) 1 - 2191 

afıa kanh~dan: 
Haydarpqda sif teslim ıartile muhammen bedeli 

ıf43-lira ela 4m'iadet tirfon anahtan ile 90 adet cebire 
butonu anahtan. ı-zarhkla eksiltmeye ~onulmuştur. 

Pazarlık 16 l""emmuz 1935 sah günü saat 10,30 da An· 
karada Bakaııbk Malzeme müdürliiiünde yapdacaktır. 

İtteklilerin 'T0/1.3 liralık muvakkat teminat ve ticaret 
odası veaillaaı le birl,!kte ayni gün ve saatte komisyonda 
-btitunmalah lhimtbr. 

Bu husustaki pratııameler Bakanlik Malzeme müdür
lüğünden para11.z .tmabilir. 

(1248) 1 - 2197 

Ayvalık belediye b8'kanlığından: 
Ayvalık kas~basının. ~u ihtiyacının temini için Bele

diye sınırları içınde artızıyen alatı ile su arattmlacaktır. 
Aramak isteğinde olanla.r so;11~çta suyun bulunduğuna, 
bulunmadığına göre teklıflerını 12 - 6 - 935 gihılem.e-
dne kadar bildirmeleri ilan olunur. (1246) 

ı - 2190 

ABONE ŞARTLARI 
ı~üddet Dahilde Hariçte 

Seneliği 17 Lira 30 Lira 
R Aybğı 9 ., 16 ,, 

3 Aylığı S ., 9 " 
Posta ücreti g8nderilmiyen 

mektublara cevab verilmez. 

Saçları 
Dökülenler 

Komojeo Kaozuk 

SaçEksiri 
Saçların dökülmesine ve ke
peklenmeıine mani olur. Ko
mojen saçların köklerini 
kuwetlendirir ve besler. 
Komojen saçların gıdasıdır. 
Tabii renklerini bozmaz, 11-
tif bir rayihası vardır. Ko
mojen kanzuk saç eksiri ma
rof eczanelerle ıtriyat ma
t~zalarmda bulunur. 

LİNİMANTOL KANZUK : 
ROMATİZMANIN KATI 

DEVASIDIR. 

Ev aranıyor 
Yenişehir veya Paş 

tepeainde dört ila altı o-
dalı satdık evi olanların 
adres ve şartlarile Anka
ra posta kutusu 164. ad
resine bildirmeleri rica 
olunur. 1 - 2164 

Kelepir eşya 
Balıkpazannda Ipk

lar caddesinde köşe ba
ımdaki mobilya mağa
zamı tahliye etmek sure· 
tiel bırakacağımdan mev .. 
cut eşyayı ucuz fiatla 
satmakta olduğumu ilan 
ederim. 1 - 2182 

Doktor 
Ali Maruf Vnver 
DERİ, F1RENGt VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MOTEHASSISI 

Tebakhaae caddesi bquıda 
Altmtaf sokak No. 17 
Hutalarnu her gilıı 9·13 

ve 15-20 ye kadar kabul eder 

lmtiyu sahibi ve Batmıı 
harrirl Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neıriyatı idare eden 
Yuı ltltri Müdürü Naauhf 
BAYDAR 

Çjnkırı cldd11/ civarmdı 
Ulıu Bı11m.t.v.fad• IJıcılllllf.· 
tlt. 

as :masa 

Tecrllle oto•oltlllerlll•• 
lşlleace giren llıtlll 

Sek.sen kilometreye kadar sürat, sonra birden 
fren ... Gece gündüz devam edeceksiniz; GOODYE
AR tecrübe otomibilleri fOförlerine bu sıkı talimat 
verilmişti. 

Yeni sUratli otomoıbillerdc hep bir marka lastik· 
ler gayri tabii bir fe'kilde ~buk siliniyordu. 

43o/oiT 
Ye•{ " Q • 3 llllifjıılı :\i 
dalla dlil V1 ............ 

• pıllujı ıınılıavı• Mlll ~ _ ~ • 
Yl111ır. Daha fUll ............ 

ılalıl 1111,ıllı -· 

Goodyear, bu ffrarengiz lastik 8'ınmasmı but -
mak için mücadele açtı. 

Fabrika laboratuvarındaki muazzam zuup.ıra 

aıaıl,,... 
Yeni laıtiğin % 43 daha 1IZ1lll ..,..- rsdall 

dır. Bu lastik şimdiye kadar kullaadıkJatlll .._ 

tamamen farklıdır. T.aban kı~ daha dU., JdloP 
geniştir. Taban ıkumımda 8tekderden tılr 

çarhları, ve fabrikanın bütün tecrübe otomobilleri 
bu işle rneıgul oldu. 

Tecrübe otomobillerinde lastikler adeta işken

ceye tabi tutlmuştu. Her otomobil üç şofödıe 24 

saat mütemadiyen, durmadan tecrübelere devam edi

yordu. Yüksek süratlerde giderken mütemadi ani 

durmalardan frenler sekiz saatta bir ayar editmc<k 
lazım geliyordu. 

yakın fazla lastik vardır. dl. 
Yeni lastik dahaemniyetlf, daha muıka..._ 

daha uzun C>mürltidür. Bez kıamı daha al~ 
mahsus Goodyear Süpertwist ipliklerinden edfl• 
dür. Tel veya tırnak kısmı fevkal~ talrriY• 

Bu tecrübeler neticesinde Goodyear fazla sürat, 

4ml frenlere göğüs gerebilen bir harika olan ''G - 3,, 

lastiğini tekemmül ettirmiştir. 

miştir. . yeni 
0 

• 
Goodyear '' G- 3,, bugiin yüksek ıüratli B 

tomobillerde iyi netice verecek yeglne ~Udi~ 
lastiği Goodvear lastik ace:ıtanızda bas•t 
edlniı:. ı- zır 

Eliziz valiliğinden: 
ı - Elizizde yapılacak ilk mektep inşaatı 9 9 935 

tarihine rcısthyan pazar günü saat on beşe kadar kapalı 
azrfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 30974 lira 12 kuroş olup muvakkat 
teminat mikdan 2323 liradır. 

3 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır& 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafia işleri şeraiti umumiyesi 
Ç - Tesviyei türabiye şose kargir inşaata alt tenni 

prtname 
D - Hususi Şartname 
E - Devlet Demiryolları inşaat şartnameai 
F - Keşif cetveli 
H - Silsilei fiat cetveli 
L - Metraj cetveli 
Y - Proje. 
lıtiyealer bu evrakm suretlerini baş mühendislikten 

(üç lira mukabilinde) alabilirler. 

4 :- Eksiltmeye girebilmek ~çin ikinci maddede ya -
.zdı mıkdarda muvakkat teminat makbuzu ile timdiye ka· 
dar devlete ait yirmi bin lira kıymetinde klrgir bina in-
şaatmı muyaffakiyetle bitirdiğine dair baş mühendslik. 
ten ınusaddak bir vesika göstermekle beraber inşaatın so
nuna kadar yanında diplomalı mühendis veya mimar bu· 
lundurmasll şarttır. 

S - Eksiltme viliyet daimi encümeninde yapıla • 
caktır .. 

6 - Teklü ~ birinci maddede yazılı saatin 
hitamına kadar daimi encüıııen reisliğine verilecektit 
Posta ile gönderilecek mektuplar da nihayet mez~ 
maddede yazılı ~tin hitamına kadar gelmiı olması li
zmıdır. Poatada olan gecikmeler kabut edilemez. 

7 - İı~erin Vlllyet Daimi Encümenine mBracaat 
etmeleri ilin olunur. (1250) ı - 2196 

1 

Mill1 Müdafaa Vekildi 
Satmalma Komisyona 

bini an 
( 193) adet kariaöri yap:

tmlmak üzere kapalı Sarf
la eksiltmeye kanm~~ 
tahmin edilen bedeli(~· • 
liradır. Şartname ve resilD 
bedeline karşı ş. ıv. ten •· 
qacaktır. İhalesi 18 .-=.. 6 
9!i5 salı günü saat on -~~! 
komisyonumuzda yapıuw-
tır. muvakkat teminatı.~~ 
lira 75 kuruştur. Epa&t--
meye girecekler 2490 N~~ 
kanunun 2 ve 3 üncil ~· 
delerile sartnamede isteııell 
belgeleri~ teminat ve t~~ 
lerile birlikte en geç ouP

ihale günti saat ona kadat 
komisyon reisliğine v.,,aıll 
bulunacaklardır • 

1 -- 2193 (1231) 
iLAN 

1 - Erzincan garnisOll11 

için 100,000 kilo un tapalı 
zarfla eksiltmeye konul°!!f 
tur. İhalesi 19 Haziran~ 
pertembe günü saat 15 d• 
dir. İlk teminat 900 ıiradlt· 
İsteklilerin kanuni tarifat 
dairesinde teklif mektupla -
nnı ihale saatinden bir ... t 
evvel Erzincanda Ttlmlll ... 
tın alma KO. RS. lifine vefe 
liıeleri (1252) 

a 1 - 2199 1 1 1 1 

SiNEMALAR ,1 

7 

BU GECE 2 BUGON BU GECE [KULÜP] 
Loretta Y oung ve Georıeı Arliı• 1 İki filim birden 

tarafından temıil edilen t _ ç E L u s K 1 N 
R O Ç t L D hakiki seyahat filmi 

Seneain en muhteıem filmi 2-DE V R 1 A L E M 
~zat günleri bmmunun bugünden ltiba· 11 de tla1k mathıqi ~dır. 

rea ..._. ~ile buglin saat ıs Bughd• itlbuen tensilltlı tarifetnf9 
de Tat;bct rndne8l.,. pazar glbıfl do wt batlamıtttr. 


