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Son haber' er J 

2. ci sayufada J 
Her yerde 5 kuru 

Uraylar kurultayı, lnönü' nün güzel söylev· e apan 
"Düzgün işleyen her belediye, memleketimizin ilerlemesi 
\te yükselmesi için mühim bir mekanizmadır,, - lsmeı tnö11 ii 

IC.tumıtay Ba~ksnı, Başbaksnımrz ve Bakanlar Uraylar Kurultayı 

Türk urayları birinci kurulta- rultaym ve İç Bakanımız B. Şük-
ymm üç komisyonu dün öğleden rü Kaya'nın itaret ettiği noktalar 
önce toplanarak ötey celsede ku - üzerinde çalışmışlar ve raporları

nı bitirmişlerdir. Öğleden sonra 
saat 15 te Halkevinde lzmir şar -
bayı B. Behçet Uz'un başkanlı -
ğmda üçüncü celse toplandı. Ka · 
mutay Başkanı 8. Abdülhalik 

Gündelik 

SA Yll\1 VE tS'l'ANRl rL 

F. R. ATAY 
• 

üyelerı'yle bir arada 

Renda ve başta Başbakan ismet 
İnönü olduğu halde bütün bakan
larmıız kurultayda idiler ve ko -
nuşmaları dikkat ve ilgi ile takib 
ettiler. 

Önce yaşayışı ucuzlatma ko -
misyonunun raporu okundu. Bu 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

Italyan taarruzu bugün 

· H omplo karşısında 
halkımızın heyecanı 

iç işleri Bakanım1zm 
. le§ekkürü 

iç İ§leri Bakaınmızdan: 
Binlerce yurddaşlarımdan 

ötedenberi v'atan ve millet ha
inliğini geçim vasıtası yapan 

· birkaç serserinin Ulu Şefimiz 
Atatürk' e yapmak istedikleri 
kötü kastı tel'in ve muvaffak 
olamadıklarından beni tebrik 
eden telgraflar almaktayım. 

Teşekkürlerimin ve tebrik
lerimin sayın yurddaşlara ula,. 
tırılmasını Anadolu Ajansın-

dan dilerim. Şükrü K~~ 

Büyük Önderimiz Atatürk'e 
lıarıı yapılmak istenilen iğrenç 
yağınç karşısında bütün Türkiye 
halkının duymakta olduğu sonsu% 
tiksintiyi anlatan telgrallar yığın 
yığın gelmektedir. Bunlardan bir 
kaçını da bugün ıayılalarrmıza 
alıyoruz-: · 

Ereğlideı 

Ereğli, 25 (A.A.) - Bugün 
cumuriyet alanında toplanan bin
lerce ereğlili gÖzbebekleri sevgili 
Atatürk'e yağınç yapmak istiyen 
alçak hainleri lanetlemiştir. Ulu 
Önder' e karşı yürekten sağlık ve 
bağlılıklarını bir kere dRha göste
ren halk gelecek her tehllk,.ye gö-

bekleniyor 

ğüs germek ve yolunda ölmek için 
andiçmiş olduklarım sonsuz say .. 
gılarımızla arzederiz • 

Dil 

Miting heyeti bafkanı far
bay ve F. Cimit 

(So11u S. inci sayıfada) 

hakkında 
Etimolojik ve Morfolojik 

ili üncü Ahket 

1 -Ağız 
2 - Bağız 

ll - Gırılalc 
4 - Dil . 
5 - Di~ 
6-Drıdak 

7-Alın 

8 - Gö11 
9-Burun 

10 - ' Kulak ~ 
1) Yukardaki kelimelerin ilk 

ve asıl kökleri nelerdir? 
il) Bu kelimeler naııl tetekkill 

etmişlerdir? 
111) Bu kelimeleri teşkil etmek 

için köke ilave olunan ekler 
nelerdir ve eklerin herbiri ... 
nin mana ve farkları bakı • 
mından rolleri ne olmuıtur? 

iV) Bu araştırma neticesinde ı 
A - Türk dili kökleri ve, 
B - Türk dili ekleri, ve, 

1 

Büyük harbtan sonra, ekono
mi ve bayat 1artları değişen bi~
çok şehirleri. ı baş döndürücü hır 
hızla naHI d i~tüklerini ve tenha
laştddarmı biliyoruz. Memleket
l~ı· küçüldüğü vakit devlet mer
kezleri binterlandları kayboldu
~ a~an kıyı şehirleri, belki bir 
daha hiç toplanmamak üezre,, sö
nüp gitmektedirler. Karadenızde 1 
Odesa Ye Varna başlıca misaller-

Gl. Diamante llnmandasındaki f a~ist tümeni Adiınesası aldı 

C - Türk sözlerinin teşekkü
lü hakkında bir kaide çı
karmak mümkün müdür 1 

Yukardaki üçüncü dil anketi· 
mize okurlarımızın verecekleri ce
vabları, gazetemiz yazı işleri di • 
rektörlüğüne göndermelerini rica 
ederiz. Şimdiye kadar aldığımız 
cevabları sırasiyle koyduğumuz 
gibi bundan böyle Je koyacağız. 

dir. 
· 1911 de İstanbul, Adriyatik'ten 

Basra körfezine, Arabistan yarım 
adasının cenublarına kadar süren 
imparatorluğun merkezi idi. Rus
ya ticareti bakımından boğazla:rın 
değeri bWbütün başka idi. lstan
bül imparatorluk şehirlerinin, bat
ta adaların ticaret antreposu idi. 
Balkan laarbmdan sonra Edirneye 
kadar bütün Rumeli ve adalar el
den gitti; büyük harbtan sonra 
Suriye Irak ve Arabistan harta
mızda~ koptu. İstanbul bu öl -
dürücü ağır kayıbların tepkisi ne 
olduğunu hissmeteğe vakit bulma
mıştır: Çünkü balkan harbından 
büyük barba geçtik; ondan kurtu
luş sayaşına atladık. İstanh':Jl, e
ğer harb biterse, kendini toplıya
bilmek hayalinde idi. Lozan ba
rışı ile heraber, devlet merke~~ ~e 
İstanbuldan çıktı. İstanbul butun 
ıstrrablannm sebebini en son ha
di6ede görür gibi olmuştur. J;-n_a
dolu tefair ve limanları kendı tı -
caretlerini doğrudan doğruya yap
mağa başladılar. Trakya hinter
landı tenha ve yoksuldu. İstanbul 
yalnız devlet merkezliği~den . de
ğil, Anadolunun uyanışı ıle, tıca
ret merkeır;liğinden de çıkmıştır. 

Fakat yeni Türk iye kapitülas
yonlardım kurtulmuştu. Ar!ı~ 
ekonomi hayatının gereklerım 
kendi is.tediği gibi kurabili~~i. 
Yeni Türkiye endüstri yapabıhr, 
hankaluını ve sosyetelerini koru
yabi İir, kendi unsurunu istediği 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

Adisababa, 27 (A.A.) - Bü -
tün cephelerdeki habeş kuman -
danlar, İtalyan hücumunun yarın 
başlaması ihtimali olduğundan 
haberdar edilmişlerdir. 

Bugün imparatorun başkanlı
ğında yapılan bir toplantıda du -
rum incelenmiş ve bütün lüzum -
lu tedbirler görüşülmüştür. 

Karohai kumandanı, Karoha 
inin her dakika İtalyan hücumu 
karşısında kalması beklendiğini 
bildirmiştir. Krohai civarmdaki 

' . l f . te.sız te gra ıstasyonunun susma-
sı kaygu uyandırmaktadır. İstas 
yonun İtalyan bombardımanına 
maruz kaldığı sanılmaktadır. 

Ras Seyum, İmparatoru ital -
yanların Aksum - Adua - Adigrat 

cephesi boyunca yaptıkları hare -
keti erden haberdar etmiştir. 

Harrar genel ilbayı Nasibu, C~ 
ciga r.ivarmdaki büyük ordum 

Habeşler dağlarda cephane taşıyor/ar 

Cumuriyet bayramı dolayısiyle 

İlbay ve şarbay Bay Tane oğan'ın 
sayın halktan dilekleri 

1 - Cumuriyetin on ikinci yıldönürnii bayramı dolayısiylc 
yeni yatı§ yerinde yapılacak geçid töreninde bulunacak olan 
sayın halkın, en son, saat 1 ,30 a kadar tribünlerdeki yerlerini 
almalarını. 

2 - Törenin bittiği halka bildfrilmedikçe sayın halktan hir 
llimsenin tribündeki yerinden kalkmamasını. 

3 - Tribün kartı olanlar, generaller ve sivillerle aylelerinin 
yat·ış yerinin istasyon caddesi kapısından ve tribün kartı olmı
yanlarla generallerden başka bütün subaylar ve aylelerinin 
yarış yerinin Fişekhane yanınd!lki kapısından girmelerini. 

4 - Tribün kartı olanların ellerindeki kartın t·engindeki 

~ 
alameti ta~ıyan tribünlere gfrmelerini ve hiç~ kimsenin yanlış 
tribüne girmemesini komite bai'kanı T andogan sayın halktan 
diler. 
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kumandanlığını almak üzere Cici
ga'ya hareket etmiştir. 

Asmara, 27 (A.A.) - General 
Diamante kumandasındaki faşist 

(Sonu 2. ci sayıfada) 

l(aradeniz Al{ denizle ikiııci defa birleşti 

Irmak - Filyos hattı dün 
saat 10,48 de bitti 

Dün saat 10.48 de Irmak. Fil
yos hattı bitirilmiştir. Bu suretle 
Karadeniz - Akdeniz' e bir defa 
daha bağlanmış oluyor. Memleke
tin kömür yolu olmak bakımın -

dan büyük bir önem tafıyan bu 
hattın açılma töreni Cunıuriyet 
bayramından sonra açılacak olan 
F evzipa~a - Diyarbekir ve Afyon 

(Sonu 4 üncil sayı/ada) 

Irmak - Filyos hattından bir kaç ·gôrUntq 



SAYIFA 2 

İtalyan taarruzu bug ·· n bekleniyor 
( B:LŞI 1. ci sayı/ada) 

tümeni on millik bir yürüyüşten sonra 
bugün Adi~sas köyüne girmiştir. Ha. 
beşlerin oldukça önemli mukavemeti kar. 
şrsmda kalan bu hareketin. genel hücum 
ha.zırhklanndan birisi olduğu sanılmak. 
tadır. 

Hava kuvvetleri, biıtün cephe boyun. 
ca, büyük faaliyette bulunmuştur. Ma • 
goJo civarında müteaddid habcş karar. 
gahlan bombardıman eailmiştir. Keşif 

tayayreleri, Sasabenek mevkiine kadar 
ileriye doğru uçmuşlar ve görulcn ha • 
be kıtalan üzerine birkaç bomba atmış. 
lardır. 

Tigre cephesiı 27 (A.A.) - General 
Biroli kumandasındaki kolorduların An. 
tiho bölgesindeki hareketi, hakiki bir 
harb olmnktan fazla bir strateji hare • 

Negüs Harrara 
Adisababa, 27 (A.A) - Resmi çe -

ven1erdc söylendiğine göre, habeş hiı -

.kümeti, davanın halli için ltalyadan 

hiç bir teklif almamu;tır. HukUmetın 

bu husustaki bilgisi gazetelerde gor • 
düklerinden ibarettir. 

Habeş hükiimeti Vehib paşanın azle 

diJdiğine dair çıkan yayıntılart yalan· 
lamaktadır, Vehib paşa, Ogaden cep ~ 
besinde süel uzman ödevini gômekte 
devam etmektedir. 

ketidir. Habeş müfrezeleri, İtalyanlar 

karşısında geri eçkilmişleTdir. 

Harrar, 27 (A.A.) - Habeş makam.. 
lan bir gereç ve besleme servisi vücude 
getirmişlerdir. Bu suretle köylü ile as.. 
ker arasında zorla vaziyet yüzünden çı
kan hadiselere son verilmiş olacalrtrr. 

Habeş askerleri eski adetleri gereğince 
bulunduk1arı memleketin üzerinden ge. 
çinmektedirler. 

Yiyecek yüklü on iki kamyon, dün 
güney istikametinde yola çıkmış olan 
muntazam kıtalara yetişmek üzere Har. 
rar'dan hareket etmiştir. 

Güenyedn gelen yayıntılara göre i~ 

talyanlann süratle ilerlemeleri yakında 

önemli bir savaş olacağmı göstermekte. 

dii. 

gidecelrnıiş 
İtalyanlann Makalleye sokulmuş 

oldukları hakkında haberler de aynı su 
retle yalanlanmaktadır. 

İmparatorun Dessie'de kabulü için 

hararetle hazırlıklara devam ediliyor. 

Hükümet, Dessie'ye doğru yolJann ta 

miri i"in acele işçi göndermiştir. 

1mparatorun Dessie'de az zaman 

kalacağı ve oradan Harrara doğru yo· 

hına devam edeceği söyleniyor. 

Trablustan çekilerek habeş cephesine giden kıtalar 
Napoli, 27 (A.A.) - .. Nuario Sau

.ro,, gemisi, İtalyaya dönmeis hükümet 
tarafından kararlaştırılan {Metauro) 
fırkasının bir kısım kuvvetlerini yük
lemek üzere Trablusa hareket etmiştir. 

Bundan başka kamyon, gereç ve erzak 
yüklü olan iki vapur doğu Afrikasına 
hareıKet etmiştir. 

Yakında on gemi Afrikaya gidecek.. 
tir. 

Uçaklar keşif uçuşları yapıyorlar 
Mogadisyo, 27 ıA.A.) - İtalyan u- ı Uçaklar, Gorrahei'ye doğru kaçan 

çakları -dün Gocrahei'nin 160 kilomet. ve italyan kuvvetleri tarafından kova. 
re güneyinde mutat keşif uçuşlarını yap. lanmakta olan habeş kollan görmüşler-
mııl•rdır. dir. 

Yağmurlar ve zehirli sinekler 
Asman, 2'I (A.A.) - Ha~lerin gü

ney cephesinde kuV?Ctle mttkavemet et. 
tikleri kaydedilmektedir. Her gün çok 
tiddetle yağan yağmurlardan ötürü, 
kuvvetlerin toplanması ancak ikinci teş-

rinin ortalarına doğru yapılahilece'ktir. 

"Mindef,, adlı zehirli bir sinek As. 

mara bölgesindeki birçok hayvanların ö

lümüne eebeb olmaktadır. 

1 tal yanın ha beş r elçisi yolda 
Cibuti, 27 (A.A.) - İtalyan konso- 1 rın Cibutiye kelecek olan Kont Vinci 

losluk işyarı B. Armassio Cibuti • Adi. ile ataşemiliter Kalderini kendisiyle 
.ababa yolu ile Abhamoya gelmiştir. Ya. burada buluşacaklardır. 

Ras SeyumWl bir hısımı da başeğdi 
Roma, 27 (A.A.) - Decazat Zenoha.. 

nın tes1im oluşuna burada büyük önem 
ffn1mektedir. Zerıoha, vaktiyle uzun 
zaman Şire'de hükmetmi1 olan Tzellin. 
bie ailesinclendir ve baba tarafından Ras 

ARNAVUTLUK'TA: __ , _ 

Yeni amavud kabinesi 
Tiran, 27 (A.A.) - Yeni bükü • 

met, parlamento karşısında diyevde bu. 
lunarak İtalya ile mevcut ittifaka ve 
biıtün komşu devletlerle samimi dostlu

ğa sadık bir sıyasa gtledceğini söylem"s

tir. Hükümete ittifakla güvenilmistir. 

Kabine giiven oyu aldı 
Tıran, 27 (A.A.) - Arnavutluk a • 

Jansı bildiriyor: Bugün öğleden sonra 
B. Mehdi Fraşeri başkanlığındaki yeni 

kabine, güven oyu almak üzere saylav -
lar kurulu önüne çıkmıştır. 

Başbakan, yeni hükümetin prensip -
lerini anlatmış ve bunlann, bütün çalış.. 
ma alanlannda, adalet, müsavat ve bi -
taraflık olacağını söyh~miştir. Arnavut 
ulusunun artistik, kültürel ve ahliki ge 
lişmesine büyük bir önem verilecektir. 
Hilkümet tüze alanında da pratik ıaJa • 
hat yapmayı düşünmektedir. 

Dış sıyasa hakkında başbakan de • 
miştir ki: 

··- ArnavudJuk ile İtalya arasında 
22 ikinci teşrin 1927 tarihinde karşıbk. 
1ı esaslar üzerine akdolunmuş bulunan 
ittifak andlaşmasma saygı gösterilecek 
ve bu andlaşma her türlü hal ve şartJar 
altında sarsılmdan kalacaktır. Çünkü bu 
ımdla manın varlık sebebi harb değil, 

barı tır. 

Amavudluk ile komşu memleketler 
- !., ~ 1rış arzusundan mülhem iv· 

Seyum'un h.ısmudır. Zenoha'nın başeğ. 

mesi, İtalya'ya önemli bir ailenin baş -
eğmesini temin ve Ras Seyum savaşçı • 

lannın dağılmakta oldnklannı italyan
lar göziinde teyicl etmektedir. 

Yeni bir yol 
Tigrc cephesi, 27 (A.A) - Mare -

şal Badoğliyo ile beraber sömürgeler 

bakanlığı yönetgeri B. Lessono, yerli 

asker ve kara gömlekliler tarafından 

yapılmış olan fareb - Entiko- İzal

ko y~lunu açmı~ardır. 

*~* 

Musavvaı 27 (A.A) - Marc;ıal Ba
doğliyo ve sömürgeler yönetgcri u ün 

Romaya dönmek ü .. ere vapura binmiş

lerdir. 

komşuluk ilgileri devam ettirilecektir. 

Arnavutluk, ulus•~r sosyetesine k:.ır

şı olan bilyük saygısını devam ettire. 

cektir. Çünkü, büyük harbdan sonra Ar

navutluğun erkinliğini ve topra1'- bütün
lüğünü teyid eden kurum, Cenevre ar
sıulusal kurumudur.,, 

Başbakan, biikiimetin elindeki ka
pasitenin elvermesi nisbetinde kültür, 
finans. bayındırlık ve ulusal ekonomi 
alanlarında da islahlar yapılacağını biL 
dirmiştir. 

Bundan sonra saylavlardan Begolli, 
Beça ve Erebara birer söylev vermiş.. 
Jerdir. Toplantının sonunda saylavlar 
kurulu oy birliğiyle yeni hükümete gü
venini göstermiştir. 

Yeni kabine, gere'~ saylavlar ve ge. 
rek loca ve galerileri dolduran büyük 
kalabalık tarafından uzu nuzun alkış
lanmıştır. 

ULUS 

DIŞ A E 
İtalyan uzlaşma tel{lifleri ve İngiltere 

Londra, 27 (A.A.) - Fransa hükü
meti, italyan • habeş harbmm halline 
esas olabilecek İtalyan tekliflerini in. 
giliz kabinesine bildirmiı;;tir. Sanıldığı
na göre, İngiltere, bu teklifleri, hiç d~
ğilse malfım olan §C'killcriyle, kabul et· 
miyecektir. 

Bununla beraber, İngiltere hüküme. 
ti, her türlü müzakere ve italyan tek
liflerini tadil ihtimallerini elbirliği ile 
tetkik için; Parisle sıkı bir temas mu
hafaza etmektedir. 

Sıyasal çevenler, kabinenin, zecri 
tedbirleri tatbik için her türlü tedbir. 
leri almış olduğunu ve İtalya • habe§ da. 
vasmın halline bir çare bulunmadıkça 
bu tedbirlerin tatbikine devam edilece
ğini söylemektedirler. 

Zecri tedbirler üzerinde ingiliz -
amerikan pazarlığı. 

Vaşington, 27 (A.A.) - Sanıldığı

na göre, zecri tedbirler hak-kmdaki Ce. 
nevre memorandomuna Amerika tare
fından verilecek cevab, sade habcş me
selesinin başlangıcından beri Vaşing

ton tarafından tutulan yolun gözden 
geçirilişi olmayıp, aynı zamanda, Ame. 
rikanm barış lehinde bir müracaatı ma.. 
hiyctini taşıyacaktır. 

Bir haftadanberi İngiltere ile ya,. 
pılan gizli görüşmelerin bu cevab üze
rinde tesir yaptıkları söylenmektedir. 

İngiltere, gelecek 4eniz konferan
sında Amerikanın görüşüne taraftarlık 

eder ve Japonya ile beraberlik andlaş.. 
masına engel olursa, amerikan dış ha. 
kanlığının Cenevredeki ingiliı: hareket 
t:\t.una uyacağı sövlenmektedir. 

Heniiz ortada tekli/ yokmuş 
Roma, 27 ( A. A.) - Yarı resmi çe. 

venler, habeş meselesinin halli için he. 
nüz bir teklif konuşulmadrğr ve ancak 
diplomatik temaalara vesile olduğu a. 
çtklamaktadrr. 

Fransa elwnomik tedbirlere baş
'amak İt;İn Cenevrenin 

kur11rını. bekliyor 
Cenevre, 27 (A.A.) - Fransa hükü

meti, ayrn otuz birinde toplanacak olan 

tanzim komitesinin tayin edeceği tarih

te ekonomik tedbirleri tatbikte haıır 

bulunduğunu uluslar sosyetesi genel 

sekreterliğine bildirmiştir • 

Ancak, Fransa. komitenin kararı ile, 

kestirilecek tarih arasında, dört gfinlük 

hır mühlet istemektedir. Bu mUddet zar_ 

fında gereken son hazırlık tedbirlerini 

alacaktır. 

l8panya /inanMJl zecri ıcdbirl.eri 
tatbika b~ladı 

Madrid, 27 {A.A.) - "Gazeta Mad
rid,, , İtalayııya karşı finansal zecri ted. 

birlerin tatbikine dair olan kararname

yi neşretmektedir. Kararname bugün. 

den itibaren vürürlüğe girmiştir. 
( 

Holanda ekonnmik tedbirlere 
katılıyor '' 

La hey, 27 (A.A.) - Parlamento ı. 
talyaya karşı tatbik olunacak ekonomik 
zecr itedhirlere Holanrla hükümetinin 
de katılmasına izin veren bir kanun tas
lağı onaylamıştır. 

Arjcınti11 de rımbrır~f>Y« iştirnlc 
Pdiyor 

Buenos. Aires. 27 ( A.A.) - kılyaya 
gönderilecek h;ırb gereçlerine ambargn 
koyan kararname hakkında aşağıdaki 

resmi diyev verilmiştir: 
"- Arjantin hükümeti, uluslar sos. 

yctesinin başhc:a gayesi olan barışın 
muhafazasına iştirak etmek hakkına VF 

ödevine sahiptir. Henüz silah ihracatı 
yapmıyan Arjantin, harb gereçlerindı
ku11anrlabilecek ham maddeler jctihsal 

etmektedir. 

------------------------------
Yurdd~: 

Bankada bir tasarruf he· 

sabı olmıyamn yanm karan
lıktır. 

Ulusal Ekonomik ve artırma kurumu 

l ltalyan limanlarına uğranııyacak 
ı;apurlar 

Nap-0li, 27 (A.A.) - Birçok yaban. 
cı vaypur kumpanyaları ve bu cümleden 
iki ingiliz, iki Holanda, bir japon, bir 
de ingiliz.mısrr sosyetesi, ekonomik 
zecri tedbirlere uymak için Napoliye 
uğramamağa karar vermişlerdir. 

Bu kumpanyaların, şimdiye kadar 
buraya muntazam işliyen on dört va. 
purlan vardı. 

ltalya aleyhine gösteriler 
Nevyork, 27 (A.A.) - İtalyan • ha. 

beş harbı aleyhine gösteride bulunan 
büyük bir kalabalık Harlemden Santral. 
parka kada~ bir gösteriş yürüyüşü yaP
mış ve bu parkta birçok kişiler söz söy~ 
!emiştir. 

Söylev verenler arasında papanın 

yeğeni Bayan Filomena Ratti de vardır. 

l1tt'içre zecri tedbirlerin 
aleyhinde mi? 

Bcrn, 27 (A.A.) - Neue Basler Zei. 
tun,g gazetesine göre, İsviçre ulusu, ln. 
gilterenin, nefsini korumak duygusu ile 
istediği ıeeri tedbirlerin aleyhindedir. 

'Bu gazeteye göre, federal kurul zec. 
rt tedbirler hakkmda görüşmeler yapar. 
sa lsviçrenin uluslar ~syetesincien çe. 
kilişi lehinde bir hareket uyandırmış o. 
Jacaktır. 

ltlaltadrı ihti)·at tedbirleri 
abmyor. 

Malta, 27 (A.A.) - Mahkemenin 
verdiği bir karara göre, bütün yaban. 
cılar bundan böyle ikamet terlı:ereleri
ni daima yanlarında gezdireceklerdir. 

ALMANYA'DA 

..4lm.tınya •Ömüı-ge i."ri)at 
Berlin, 27 (A.A.) - Hanovı-a'da sö

mürge lehine yapılan büyük ·bir teza. 

htir~e söylev veren B. Fon Epp rlemiş. 

tir ki: 
'. - Bugünkü tezahür, alman ulusu

nun sömürge meselesine karşı olan an

layış ve azminin gittikçe artmakta ol. 

duğuna kU"§ı büyük delildir. Bugün sö.. 
mürge fikri yeniden münakaşa alanına 
konmuş bulunmaktadır. Ulusumuzu sö. 
mürgelere doğru götüren sebebler dai
ma muhtelif olarak ortaya çıkmıştır. Fa_ 
kat bunların' içinde en önemli ve kati 

1 

rolü oyruyaru, ulusumuzun büyii ..... n.,; \" ~ 

varllğı için lüzumlu toprak bulmak mec. 
buriyetinde kalmış olmasıdır.,, 

1NG1L TERE~DE: 

Bir gösteri mi? 
Cebclüttarık, 27 (A.A.) - Hud ve 

Renovn kruvazörlerinin dahil olduğu i. 
kincıi harb filosu. Mareşal Liyoteyin 
cese<lini Kasablankaya götüren Düp. 
leks kruvazörüne refakat eden fransız 
filosunu kar ılıyacaktır. 

Saygı makamında ateş edecek olan 
İngiliz gemileri Cebelüttarık boğazın
dan fransız gemileri ile birlikte geçe. 
ceklerdir. 

İTALA YA'DA: 

ltulf<l donmmwsını 
im vııetl(111 dfriJ·or 

Roma, 27 (A.A.) - Yeni gemiler 
yapılmak iizerc deniz bütçesine 414 mil. 
yon liret ilave edilmiştir. 

Bu krediler üç finans yılına bölün 
müştür. 

. 1935/ 36 yılına 185, 1936 / 37 yılına 
103 ve 1937 /38 yılına da 26 milyon ay
nlmıştır. 

Ku:ıay çin hadi.~elerinin anlamı 
Moskova, 27 (A.A.) - Sıyasal çe. 

venler, kuzay Çindeki istiklal hareketL 
nin, Şaharla sair kuzay illerinin Man
çurilcştirilmesi demek olduğunu söy
lüyorlar. 

Aynı çevenler, Sovyet hükümetinin 
yavaşlığını ileri sürmcıkJe beraber, ital. 
yan • habeş harbınm, Japonyaya Çinde 
daha faal bir sıyasa gütmek fırsatım 

vermiş olduğunu kavıietmektedirler. 

E 
lSPANYA'DA: 

Bul~ık i~lcr mi yapılmış? 
Madrid, 27 (A.A.) - Bazı saylavlar. 

ca arsıulusal bir sers• ri diye anılan 

Danyel Strauıs"un ihbarlarını incele -
mekle mükellef par~a;nento tahkikat ko. 
misyonu, ihbar edilen vakalann büsbU. 
tün de asrlsrz o1madığıru kabul eden ra.. 
porunı.. hazırlamıştır. 

Komisyon, radikal partı üyeleri ara. 
smda bu işlerle b ~ılaşığı olan şahısların 
bir listesini neşrctmektedir. Bunların 

içerisinde csld emniveı direktörü Valdi. 
via'nm, eski iç bakanı ve halen Madrid 
şarbayı Alons'ıın, eski yönetgerlerden 
Beniekano'nun cslcj radikal saylavlar -
dan ve meşhur yuann oğlu Sigfrido 
Blasko lbanez'in, timdiki dış bakanının 
yeğeni ve telefon sosyetesinde hükümet 
komiseri Oreliyo Leru'nun, Katalonya 
hükümet başkanı Yuan Pir,i Pons'un ve 
MadriC. _ Saragos clemiryolu sosyetesin. 
de hükümet komiıcri Migel Galante'nrn 
adlan vardır. 

ispanyanın iç 'durunıu 
Madrdi, 27 (A.A.) - Radikal parti. 

sinin manevi zayıflığına rağmen, bura. 
daki duygu, hilkümcttcn bazı unsurlann 
ve hususiyle B. Uiru1nun çıkanlmasi su. 
retiyle buhraıı•n önü:ıe geçilebileceği ı 

merkeıindedit. ~ğer B. Löru istifa et _ 

mek isteımzsc. tam bir kabine buhranı 
önüne ~eçilemivN:t'W bir durum ala • 
caktır . 

Radikal kongresi, son toplantısında 
partinin durumunu tcsbit eden bildiriğl 
oy birliğiyle kabul etmiştir. Bu bildiri. 
ğin dış uya.ayı itO"iliyen kısmında busu. 
siyle deniliyor ki: 

Biz, bütün dostluklara sadıkız ve hl~ 
bir ulusu bundan Ayırmak istemiyoruz. 
Diğer taraftan, ealdınmı kötülemekte 
birleşik bulunan parti, uluslar sos; 'll 
paktı gereğince, t"konomik ve finansal 
zecri tedhirlerin tatbikini fakat aynı za. 
manda uzlaşma yolJannın araştınlması. 
nı da istemP\ctedir. 

FR.\NSA 'DA 

B. Daladiye Ja<.·iznıe karşı tedbir 
almazsa kabineyi devirmel~le 

ıelıdid etti 
Paris, 27 ( A.A.) - Radikal kongre. 

sinde söz alna eski başbaıkan B. Dala. 
diye demiştir ki; 

"- Hükilmet dileklerimizi yerine 
getirmeık istemez~. ödevimiz, hükümet 
değiştjrmek 1>lacaktır.,, 

B. Daladiye, menfi kurullara kar ı 
tedbh aı'ınmasınr istemiştir. 

Radiktıl partisi ve ate~lıaçlar 
Paris, 27 (A.A.) - Radikal sosyalist 

partisi kongresinin bildiriği, iç sıyasa.. 
yı ilgiliyen kısmında, yarı • süel mahi
yetteki cemiyetlere ve he1e bunların en 
önemlisi olan (ateş haçı) cemiyetine do. 
kunarak diyor ki: 

·~Bütün p
0

artiler üzerine bir stk'.ıntı 
çökmüş bulunmaktadır. Bu halin en c. 
saslı sebeblerindcn birisi, cumuriyet a. 
leyhtarı cemiyetlerin çalışma1andt1'. 

Bu sebcbten, bunların hemen silahsız. 
landırılması ve dağıtılması lazımdır.,, 

Radikal bildiriği, finansal alanda, 
vergilerin azaltılması, paranın durluğu 
lehinde. enflasyon aleyhinde durum al
mış bulunmaktadır. 

Radikal l.·onqre.~i halkçı ceplıeye 
sempatisini IJildirdi 

Paris, 27 (A.A.) Radiıkal kongresi 
ittifakla kabul ettiği karar suretinde 
halkçı cephesine olan sempatisini ve 
partinin hükümet soravlarına iştirak ar. 
zusunu beyan etmektedir. 

POLONYA'DA: 

Pownyo cunıur b~kan.ına 
verilecP.k tam yetki 

Varşova, 27 (A.A.) - Cumur baş.. 
kanına verilecek tam yetki kanununun 
ikinci ve üçüncü görüşmelerini yapmak 
üzere senato 29 ilkteşrinde toplantıya 

çağırılmıştır. 

Polonycula yakalanan 
kalpazanlar 

Paris, 27 (A.A.) - Fransız zabitasr. 
nın nçtlğı tahkikat üzerine Polonya ma· 
kamiarr 8 kalp~an ya:kalamıştır 
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iÇ HABERLER 
Halkevinin bayram 

hazırlığı 
Cumuriyet bayramı günlerin: 

de halkevinin çay salonu gecelen 
halka açık bulundurulacaktır. Bu 
geceler için ulusal oyunlar, d~ 
lar, eğlenceler hazırlammştrr. Bu
f ede yiyecek ve içecek gayet ucuz 
bir fiatla verilecektir. 

Bundan başka halkevi salonun
da üç gece "Yanık efe,, pi.yesi 
gösterilecektir. Açık hava sıne
nıasında da ulusal filmler göste
rilecektir. 

Halkevinin meydanına bir halk 
kürsüsü ve radyo konmuştur. Bay
ram sırasında birçok hatipler bu
rada söz söyliyecekler ve radyo 
yayın yapacaktır. Evin önü döviz
ler, bayraklar ve Atatü~k1;ID g~zel 
bir heykeli ile süslenmıştır. Bına
nm bir yüzünde Atatürkün genç
liğe hitabesile onuncu yılda söy
lediği söylevin büyük levhaları a
sılmıştır. 

· Geçit resmi için şehri -
mize gelenler 

Dün sabahki trenle İstanbul
dan 29 birinci teşrin cumuriyet 
bayramı dolayısiyle 350 polis gel
miştir. Bu polis kafilesinin baş
kanlığım bir serkomiser yapmak
tadır. Polisler önceden hazırlan
mış olan İnkılib ve Necatibey o
kullarına misafir olmuşlardır. Ge
ne dün sabah aynca İstanbuldan 
İstanbul üniversitesi adına B. Fah
reddin Kerimin başkanlığında 16 
kişilik bir heyet de şehrimize gel
miş bulunmaktadır. Komşu il ve 
ilçelerimizden okul izcileri ile An
karanın yanındaki köyler de grup 
grup gelmektedirler. Bu yılki cu
muriyet bayramını her yıldan da
ha parlak kutlamak için lazım ge
len bütün tedbirler alınmıştır. 

Devrim sergisi 
Cumuriyet bayramının ikinci 

ğünü Halkevinde saat 15 de dev
rim resim sergisi açılacaktır. A
çılma törenini kültür bakanı B. 
Saffet Arıkan yapacaktır. 

Sergiye 40 ressam~Jı'Z 64 lev
ha ile iQtircık etmektedırler. 

POLiSTE: 

Bakkalla kasap 
Dün Anafartalar caddesinde 

bakkal Mestan oğlu Ahmedle ka
sap Muharrem oğlu Arif bir ala
cak yüzünden kavga etmişler ve 
kavgada bakkal Ahmed kasap A
rifi tokatlamış, polis suçlu bak
kalı yakalamış ve gerçinliğe baş
lamıştır. 

İzinsiz silah taşıyanlar 
ötey gün zabıtanın türlü yer

lerde yaptığı araştırmalar sonun
da ayaşlı Hali~, kı~lcah~amlı 
Hasan kalecikh Bekır, balalı Yu-
suf ve gene kal~c~kli. H3:y~ar adın
daki şahısların ızınsız sılah ve bı
çak taşıdıkları anlaşılmı şve suç
lular yakalanarak haklarında ger
çinliğe başlanmıştır. 

At eğeri çalmış 
İstasyon yakınında muhafız a

layı barakalarının yanında s~. sar.ı
lı evde oturan binbaşı B. Z u~t~-

.. hizmetçisi yozgadlı Edıbın nun _ 
bir at eğerini çalarak kaçtıgı an
laşılmış ve zabıtaca yapıla.n araş
tırmalar sonunda suçlu Edıb yaka
lanarnk tUzeve verilmistir. 

Ekonomi Bakanlığına 

bağlanan liman idareleri 
Bugün Finanas bakanlığına 

bağlı bulunan İstanbul ve İzmir 
liman idarelerinin ekonomi bakan
lığına bağlanması karar altına a
lınmış ve bu hususta bir kanun 
projesi hazırlanmıştır. Hükümet 
projeyi gelecek ay Kamutaya ve
recektir. 

Dünkü at yarışları 
çok güzel oldu 

Sonbahar at yarışlarının dördüncü
~ü de geçti. İki yarış daha seyrettikten 
sonra mevsimi kapatacağız. İlkbahar 
koşuları yeni yapılan ipodromda olaca
ğı için emekdar yarış yeri son günleri
ni yaşıyor demektir. Fakat koşuların 

bitmesinden müteessir olan atcı ve me. 
rakhlar memleket yarışçılığı için çok 
bi.iy~k bir adım olan yeni ipodromun a
çılışını heyecanla bekliyorlar. Dün ya
rış yerini dolduran halk Ankarada ya.. 

rrşlara rağbet olmadığını söyliyenlere 
karşı güzel bir tekzibdir. Elverir. ki .. at 
çok olsun, koşu güzel olsun. Bahsı muş
tereık iyi para versin. Yeni ipodrom bu 
güzelliğin hepsini bir araya topltyacak
tır. 

Koşuların neticeleri şunlardır: 
Birinci koşu: Dört ve daha yukarı 

yaşta ve hiç koşu kazanmamış yerli ve 
yarım ·kan ve arxkan arab at ve kısrak. 
tara mahsustu. Mesafesi 2200 metre idi. 

B. Hüseyinin Hible ismindeki kıs
rağı sıkıntı çekmeden birinci geldi, B. 
Osmanın Önalı ikinci oldu. 

İ•kinci koşu: üç ve daha yukarı yaş
taki yarım kan ingiliz at ve kısraklara 
mahsustu. Mesafesi 2400 metre idi. 

Koşuya Alemdar, Semiramis ve Mak
bul isminde üç tay ve Bozkurt, Nana, 
Setten isminde tiç tane yaşlı at ve ve 
kısrak iştirak etti. İstanbulda 1600 met
rede.. büyüklerini geçen taylar dün bu 
uzun mesafede de kendilerinden evelki 
jenerasyona üstün olduklarını göster
diler. B. Salibin Alemdarı mükemmel 
bir koşu ile birinciliği gene B. Salibin 
Semiramisi ikinciliği kazand.ılar. 

Uçüncü koşu: Memlekette do~uş 
iki yaşmdaki arıkan ingiliz taylara 
mahsustu. Mesafesi 12fl0 metre idi. 

İlkbaharda Atati.ir'k koşusunu koşa
cak bu tayların ikramiyeleri de 1050 
lira idi. 

Koşu oldukça heyecanlı başladı. B. 
Salibin Önü~ar'ı B. AkJ.fin Önde ismin
deki tayları biribirini geçmek için ol
dukça çekiştiler. Fakat sonunda Önü. 
sar baskın çıktı, birinciliği kazandı. Ön
de ikinci oldu. 

Dördüncü 1koşu: Dört ve daha yt•ka
rı yaştaki arıkan arab at ve kısraklara 
mahsustu. Mesafesi 3500 metre idi. 

Koşuya altı at iştirak etti. Çok sıkı 
bit' boğuşmadan sonra B. Abdullahm 
Mesudu birinci, bir boyun farkla yor. 
gancı Ahmedin Ünlüsü ikinci oldu. 

Beşinci koşa: Üç ve daha yukarı yaş
taki ankan i'1giliz at ve kısra.klara mah
sus handiıkaptı. Mesafesi 2200 metre i. 
di, lstanbulda fevkalade yarışlar yapan 
B. Akifin Bekarı bu mevsim Ankarada 
hiç koşu kazanmamıştı. Bundan evelki 
koşularını da göz önünde tutarak hl~ gü
zel atın Ankarada iyi koşmadığma a
deta kanaat getiren birçok meraklılar 
birge bahiste Bayan Buisin Barçına oy. 
nadılar. Fa:kat Bekar mükemmel bir ko
şu yaptı ve kolayca birinci geldi. Önü
müzdeki yarışlarda Bekar aynı koşuyu 
yaparsa kanaatler tersine dönecektir. 

A.H. 

At yarr:jlarından iki enstantane 

B. Hüsameddinin diyevi 
İstanbul, (A.A.) -
Uluslar sosyetesi sağlığı kıoru

ma komitesinde memleketimiz a
dına bulunmak üzere geçenlerde 
Avrupaya giden müsteşar B. Hü
sameddin ötey gün İstanbula gel
miş ve kendisiyle görüşen gaze
tecilere şunları söylemiştir: 

- Komiteye memleketimizde 
yapılan trahom mücadelesi hak
kında izahat verdim. Bundan ayrı
ca memleketimizde yapılan sıtma 
mücadelesi ile köylerimize ve u
muma verilecek gıda meseleleri
ni de konuştuk bu komitedeki ko
nuşmalara aid raporlarımı hazır
lıyorum. 

Yeni göçmen geldi 
İstanbul, (A.A.) -
Ötey gün İstanbula Nazım va

puruyla Romanyadan y7ni.den b~
den fazla gX:>çmen gelmıştır. Yem 
gelen bu göçmenler Kırklareli ya
kmrnda verlestirilecektir. 

Ankara türe fakültesi 
smaçları 

Ankara türe fakültesi smaçla
rı 31 birinci teşrinde bitmiş ola
caktır. Fakülte ikinci teşrinin bi
rinci günü derslere başlıyacaktır. 
Aynca bu yıl :şehrimizdeki yü~
sek okullar 29 birinci teşrin geçıd 
bayramına İstanbuldan gelen üni
versitelilerle birlikte katışaca.klar
dır. 

Halk kürsüleri 
Cumuriyet Halk Partisi 1lyönkurul 

Başkanlığından: 

Devrime baş ve gönül bağlamış olan 
türk çocuklarının devrim, istiklal ve 
cumuriyeti tanıyıp sevdirmek yolun. 
daki güzel fikirlerini yaymak için cu
muriyet bayramının mutlu günlerinde 
AnkaTada Hakimiyeti Milliye ve Hatke 
vi meydantarmda iki halk kürsüsü açıl 
mıştır. Bayram günlerinde Ulusal duy· 
gularımızın inan verici sesler halinde 
bütün yurda akisler yapmasına hiz~t 
için bu kürsüler devrime içten bağlı bil 
tün yurddaş•ara açıktır. 

A - Hakimiyeti Ml11iye meydanın. 
daki kürsü, bayramın baştangı· 
cı ,.)an 28.10.1935 günü saat; i. 
kide açılacak ve neydanda çr..· 
Jen<f koyma merasiminin baş· 

tangıcrndan bir çeyrek önceye 
ceve kadar sürecektir. 

ı9.t0.193S glinü kürsiı saat 
10 dan 12 ye kadar açık hul~. 

nac~ktrr. 

10.10.1935 günü sabahleyin 
saat ıo dna 12 ye ve 13 den 17 
ye kadar kürsü açık bulunacak 

tır. 

B _ Halkevi önündeki kürsü ZS.10. 

1935 günü saat 14 den 15 e ka. 

dar 
29.10.1935 günü saat 9 d;ın 12 

ye "e 16 dan 17 ye kadar 
10.10.1935 günu 9 dan 12 ye 

ve 14 den 17 ye kadar açık bu· 
Junacaktır. 

c _ Kadın ve erkek 18 yaşından yu. 
kaı. her yurddaş kürsüden söz 
sövliyebilir. Halk kürsülerinde 
söz söylemek için bayramrian 
önce Kınacı hanrndaki Parti 
iJyönkurul başkanlığına (Tele. 
fon J269) ve bayram esnasıncfa 
kür~ iı başlarındakj komiteye 

has vuruıacaktrr. 

S \ ilFA 3 

Cumuriy t a ramı 
nasıl kutlayacağız. 

1 

Yarın Cumuriyetimiz on ikinci yaşmı doldurup on Üfe giri
yor. Ankara bağrır.cla doğan büyük eserin bu yıldönümünfi ele 
her yıl olduğu gibi coşkun ve içt.em gösterilerle kutlamaya ha -
zırlar.maktadır. Şehir §imdiden donanmış ve Biislenmi~tir. 

Hazirlnnan resmiğ kutlama programı şudur: 

l - Cumunyetiıı on ikinci y d 
dönümü (bugün sa~t 13 den 30.10. 
1935 saat 24 e kadar) Ankara<la 
büyük törenle kutlanacaktır. Bu
nun için devlet daireleri, dükkan
lar, mağazalar, sinema ve tiyatro
lar, bütün eğlence yerleri, apartt· 
man ve evler, nakil vasıtaları, hu
lasa resmi ve hususi bütün kurum
ların iç ve dışları bayraki.arla, def
ne dallarile, kırmızı beyaz korde
le ve dövizlerle süslenecek ve elek
trikle aydınlatılacaktır. Şehir için
deki bu siısleme ve aydınlatma işi 
bugün or. ikiye 'kadar bitmiş ola
caktır. Keyfiyet devlet daireleri
ne ve knrumlara bu programın 
gönderilmesi suretile cumartesi 
gününe kadar b1tirilmiştir. 

Bugünkü tören 
2 - Bugün saat on beşte An

karaya gelen bütün izciler atlı ve 
yaya köylüler Halkevi öniinde 
toplanmış olacaklardır. Bunların 
yürüyüş sırasına göre duracak
ları yeri Kültür bakanlığınca izci
leri idareye memur edilen zat ile 
vilayetçe köylüleri sevk ve idare
ye memur edilen zat beraberce tes
bit edecekler ve Kültür direktör
lüğü vasrtasiyle vilayetle ve yek
diğeriyle daimi temas halinde bu
lunacaklardır. 

Alay aşağıdaki sıraya göre sa
at on beş buçukta harekete geçe
cektir. 

A) Bir manga süvari polis. 
B) Bir bando müzik. 
C) Zafer anıtına konacak çe

lenkleri taaşıyan köylü ve izciler 
D) Türk öayrağı ve izcilerin 

oymak bayraktan. 
E) İzciler 
F) Yaya köylüler. 
K) Atlı köylüler. 

Alay bu sıraya göre halkevi ö
nünden hareketle Atilla caddesi, 
Samapn;ıran. Çocuk sarayı, ve A
nafartalar caddelerini takiben Ha· 
kimiyeti Milliye meydanma gele 
cek·ve orada kültür bakanlığınca 
izcileri idareye memur zatın tan· 
zim edeceği duruş krokisine göre 
yer alacaklardır. Alay ihtiram va
ziyeti alınca izciler borular çalarak 
abideyi ~elamhyacaklar ve bu ara
da çelenkler yerlerine konacaktır. 
Bundan ionra bandonun i~tirakiy
lt istiklal marşı söylenecek ve 
sonra bir köylü, bir öğretmen ve 
bır talebe cumurivetin feyizlerin
den, eserlerinden. hamlelerinden 
bahseden hirer nutuk söyliyecek· 
ler, ve hep beraber cumuriyete 
bağlılık ;mdı yapılacaktır. 

3 - Bu alayın dağılış vaziyeti 
de toplanış vaziyeti gibi kültür 
bakanlığınca izoileri idareye me
mur edilen zat tarafından yapıla 
cak ve köylü mü 11essillerine de 
bildirilecektir. 

4 - Abideye konacak çelenk
ler alakadarlarca daha evel hazır
lanac;ıktıı· 

5 - t. ~ ı 0.935 akşamı resmi ve 
hususi d~ reler ve müesseseler, 
evler kamilen donatılmış olacak
tır. 

A) Halkevinde halk için bir 
temsil hazırlanacaktır. Halkevi 
meydanında açık sinema gösteri
lecektir. 

B) Hükümet konağı önünde 
jandarma mızıkası c;alacaktır. 

C) Köylü misafirler yer, yer 
eğ'lenceler tertip edecck1c:r ve a
ralarında eğleneceklcr<lir. 

E) Halkevi önünde, hükümet 
ve zafer mevdanlannda havai fi
senkler atılacaktır. 
·· F) Halkevi önünde, Samanpa
zarr, zafer, hükümct. itfa ive mey
danlarına konacak hop .. -1örlerle 
l•21k? "., , ıra radyosunu:ı neşri

vatı ckılctilecektir. 
· 6 - Halk l:lırsülerine Cnmuri-

yet Halk Partisi Ankara ili vôn 
kumlunun yapacağı programa 
tevfikan ve sehrin muhtelif yerle
rinde 28. ıo.935 saat on dörtten i
tibaren söylevler verilecel<tir. 
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Karmleııiz Akdeniz·/ 
le ikiııci defa birleşti 

(Başı J. ez sayıfada) 

- Kaı·akuyu hatlariyle birlikte yer
lerinde yapılacaktır. Bayındırlık 
Bakanlığının çok sıkı ilgi ve taki
bi ve memur ve müteahhidlerin 
bu il.riye uygun olarak gösterdik -
leri geceli gündüzlü çalışmayla 
hatların bu tarihte bitirilmesine 
r:nuvaffak olunmuştur. Filyos hat
tının tamamlanmasından halk çok 
'evinmit ve mahaJlinde halk, me
mur ve müteahhidler büyük gös -
tenler yapmışlardır. Hattın bit -
meaını müjdeliyep bayındırlık 
mühendislerinin tel yazılarına 
karşı bakanlıktan kendilerine te -
Jt!'kkür ve takdirler bildiren ce -
vah telgrafları yazıldığı haber 
alrnmı!hr. 

esnasında azami tezahürat yapa
caklar, marşlar söyliyecekler ve 
bu meydanda (yaşa) nidalarile te
zahüratı heyecanland.ıracaklardır. 

16 - Gece nüınayişlerinin de
vamı esnasında belediye vesair a
lakadar müesseseler tarafından 

muhtelü yerlrede şenlik fişenkle
ri attırılacaktır. 

17 - Ankara radyosu bugün 
hitabeler söylemek milli marşlar 
ve müntehap halk türküleri teren
nüm edilmek suretile muntazam 
neşriyat yapacaktır. 

18 - Üç bando Hamamön~ 
Samanpazarı ve Hakimiyeti Milli
ye meydanlarına yerleştirilerek 
gece yansından sonraya kadar 
halk ruhuna uygun parcalar çala
caktır. 

19 - Halkevi salonunda An
kara halkı icin saat 21 de milli bir 
temsil verilecektir. 

20 - Saat 22 de Ankara palasta 
Cumuriyet Halk Partisi tarafın
dan resmi bir balo verilecektir. 

21 - Bugün halk kürsüleri 
(merasim gecidi yapıldığı sqsıtler 
müste~na) sabah saat ondan gece 
yirmi dörde kadar faaliyette bulu
naraklarcl rr. 

Çarşamba günkü tören 
22 - Bugün saat 14 de pazar

tesi günkü tertib halinde izciler ve 
köylüler halkevi meydanında top
lanarak bize bu günleri hazırla

mak için hayatlarını feda eden a
ziz şehitlerimizin hatıralarını an
mak ve saymak için büyük bir ih
tifal yapacaklardır. 

23 - İhtifal alayı tam saat 14. 
30 da aşağıdaki sıra dahilinde yü
rüyüse geçeceklerdir. 

A) Suvari polis. 
B) Sehitliğe konacak celenk

ler. 
C) Bando ·müzik. 
D) - Bir bölük piyade ve su

vari askeri. 
E) İzci ve mekteplilerden se

çilmiş bir grup. 
F) Halk, 
Alay bu sıra dahilinde Saman

pazan-Cebeci yolunu takiben şe
hitliğe gidecek ve bandonun cala
cağı matem havası esnasında çe
lenkler sehit abidelerine ihtiramla 
yerleştirileceklerdir. Bund.,n son
ra pazartesi giinü olduğu gibi söy
levler verilecektir. 

24 - İhtifali miiteakip lay ay· 
nı \. iyette ve Cebeci. Sam npa
zar~ Çocuk sarayı caddes·, !lna
fartalar caddesinde, Hakimiyeti 
Milliye meydanına gelecek ve da
ğılacaktır. 

25 - İhtifal için lazım olan çe
lenkleri Belediye temin edecektir. 

26 - İhtifal saatleri hariç ol
mak üzere o gün radyo neşriyatı 
yapılacak, halk kürsüleri faaliyet
te bulunacak, şehrin muhtelif yer
lerinde eğlence fişenkleri atılacak 
ve bando mızıkalar yer yer halkın 
eğlencesine i tirak edeceklerdir. 

27 - Bu eğlenceler çarşamba 
günü saat 24 e kadar devam ede
cek ve halk umumi eğlencelerden 
; .,. '--.-1° f>ttirilecektir. 

ULUS 

Ur· y ar Kurultayı ismet nöı ü'nün 
gi"zel söylevi i e kapaı dı 

(Başı I. ez sa.yıfada) 

komisyonun teklifleri arasında önemli 
olanlan şu suretle hulasa edilebilir: 

Ktlçtik kasabalarımız için et fiatla -
rmm murakabesi işinde Almanya'da oL 
duğu gibi tecrübe kesişleri yapılması; 

Bugday ve un işlerinde mümkün ol. 
dugu !tadar yakın borsaların takibi ve 
bu fiatların en kolay surette koylüleri. 
mizin öğrenebilmeleri için ilanı. 

Gaziantep ş2t'bayı B. Hamdi, rapor -
da yazıldığı gibi, hububatın kilo ile sa. 
tılması şeklinin birçok şehir ve kasaba. 
Jarımızın teamüllerine uymadığını ve 
ölçek ile satılmasının kabul edilmesini 
teklif etti. Komisyon raportörü B. Asım 
Süreyya, bütün medeni dünyadaki ölçü 
sistemlerini bir kanunla kabul eden 
memleketimizin hububat satışında öl -
çek kullanmasını doğru bulmadığını ve 
üretmenlerin ölçekle satış sırasında, h,.r 
ölçek ba§ına birkaç kilo zarar ettiğini 

ve ufak bir baskülün daima temin edile. 
bileceğini izah etti. Komisyonun raporu 
bu izahlardan sonra olduğu gibi kabul 
edildi. 

Uray gelirleri raporu okununca 1z _ 
mit şarbayı B. Kemal, vergilerden mü. 
him bir kısmının küçük parçalardan 'b'\... 
ret olmasının ve bunların kuvvetli v 
yüksek mikyasta varidat temin etmiye. 
ceğine göre bunlarla uğraşmaktan ise 
bir bayındırlık vergisi ihdası teklifin _ 
de bulunmuştur. 

Bayındırlık komisyonu başkanı, Ada. 
na şarbayı B. Tarhan Cemal, belediye 
vergi ve resimleri kanununun son ma L 
deleri hükümlerine göre teamülen alın
makta olan vergilerden her yerin husu. 
siyetine ve kendi bölgelerinin mahsulat 
ve istihsalatına bu teamüli vergilerle 
temas edilmek suretiyle bayındırlık işle.. 
rini başarmak üzere kuvvetli menbalar 
bulunabileceğini izah etmiş ve bunu"l 
üzerinde ısrar etmiştir. 

Mardin şarbayı B. Atıf gelirler ko -
misyonu raporunun hazırlık mahiyetin. 
de olduğunu söyledikten sonra uraylann 
Atatürk devrimine yakışacak şekilde şe. 
birlerin bayındırhğını temin etmek mee. 
buriyetinde bulunduklanm izah etmiş. 
tir. Böyle büyük bir davayı başarmak 

için çok önemli ve esaslı bir mevzu üze
rinde çabuk kararlar verilmesini doğrıı 
bulmamıştr ve iç Bakanlığmm, bu ra • 
porla belediyecilikte ileri gitmiş memle
ketlerin mevzuatından faydalanarak uray 
lara yeni gelirler bulmak için çalışma -
sını teklif etmiştir. Bıı teklif kurultay _ 
ca kabul edilmiştir. 

Burada Başkan celseyi on dakika için 
kapa ı. İkinci celseye İç Bakanı B. Şük
ru Kaya başkanlık etti. Celse açılınca. 

bayındırlık komisyonu raporu okundu. 
B. Atrf (Mardin) bu raporun cfa İç Ba -
kanlığına temenni mahiyetinde olarak 
sunulmasını istedi. Sivas şarbayı B. Hü. 
seyin, bu yıl iç Bakanlığında kurula,., 
bayındırlık kuruluna bir fen kunılu ka. 
trlma~ı hakkındaki komisyonun teklifin<' 
karşı bazı yeni fikirler ileri sürdü. Ko _ 
misyon ha kanı B. Tarhan Cemal (Ada. 
na) komisyonun teklifleri hakktnda 
niş İl:ahatta bulunduktan sonra rapo -
run olduğu g'bi kabulüni.i istedi ve ra 
por kabul l'ıiilıii. 

Hr. Heh<.·••I l :;·un sih le1•i 

Komisyonların raporları üzerindeki 
konusmalar bitince kurultay asbaşkanı 
İzmir şarbayr Dr. Behçet Uz kUrsü. 
ye gelmiş, kurultayda bütün samimiyet 
ve açık kalplilikle halk ve şehirler için 

sayılıp dökülen dertleri yüksek ve çe. 
şitli hizmetleriyle kendini halka çok 
sevindirmış ve ısındırmış olan muvaf
fak İsmet İnönü hükümetinin, her işte 

olduğu gibi. zamanr gelince ehemmi. 
yetle üzerinde duracağını ve inceliye
ceğini söyledikten sonra, uraylardan is. 

tenen işlere temas ve ölümle doğum a
rasına şıkıştmlan bu çeşitli hizmetle-

rin hem ı.rok ve hem de o nisbette önem
li olduğuna işaret etmiştir. B. Behçet 
Uz bundan sonra bütün şarbayların ta
nısıp anlaşmalarına. fürçok işlerinin bir 
arada konu ulm sına ve bunların öne
mmin türk ·ıucdunda ve halkında akis. 
ler yapms~ına ebcb olduklarıı elan iç 
at·anı B. Şükrü Kı-yaya te ekkurlerinı 

ve kurultav ba kanlıgınr kabul yur· 
malan ve 'lir çok meşguliyetlerine ag. 
men kurultay ile yakinen ilgilen.mele 

rıyle şarbaylara umidler vermiş, onları 
sevindirmiş ve onların çalışma cesaret
lerini artırmı olan başkaban İsmet L 
nönüne saygı ve minnettarlıklarını ve 
uray ihtiyaçlarına uygun yeni kanunlar 
uray ihtiyaçlc!rıan uygun yeni kanunlar 
çıkaran büyı.ik kamutaya ve onların 

dertleriyle ilgilenen diğer bakanlara te. 
şekkürlerini arzetmis ve Ulu Önder A. 
tatürke sağlık ve afiyet ve uzun ömür -
ler dilemiştir. 

B~b<.ıkwımıızın söylevi 

Dr. Behçet Uz'dan sonra Başbakan 

İsmet İnönü kürsüye gelerek kurulta -
yın önemini ve uraylann ödevlerini izah 
eden söyleviyle toplantının değerini bir 
kat daha artırdılar. Bugünkü gidişimiz 
de tuttuğumuz doğru yolu gösteren b ı 

güzel söylevi yazıyoruz: 

"- Sayın arkadaşlar, 

Birkaç gündenberi yurdumuzun be
lediye vazifelerini dikkat1i bir surette 
tetkik buyuruyorsunuz. Biz çalışmala. 
rınıza yakından alakadar olduk. Çok 
değerli teklifler ve mütalealar ortaya 
koydunuz. Bunları, hükümete düşen hu. 
suslarda, ciddi bir dikkatle tetkik ede
ceğiz. Faydalr olmak imkanımızda ve 
elimizde olduğu zaman belediyelerimi
ze yardrmc.ı olmayr değerli bir vazife 
sayacağımıza emin olabilirsiniz. 

İntizamla ve itibarla işliyen her be. 
lediye memleketimizin tçtimai hayatın. 
da mühim bir uzuv, yükseltmek için ve 
ilerlemek için mühim bir mekanizma
dır. Memlekette birçok temaslar yapı
yoruz. Bunlardan, belediyelerimizin va
zifelerinin ve faaliyetlerinin her gün 
daha ziyade arttığını yakından görüyo. 
ruz. Birçok belediyelerimizin şehir iş.. 

leri cemiyetin yüksek işlerine ve cemi. 
yeti nvazifelcrine faal bir surette işti
rak şeklinde oluyor. Bundan çok mem
nunuz. Gerek sağlık mücadelelerine, ge. 
rek ahlaki ve içtimai mücadelelere be
lediyelerimiz istirak ediyor. 

llııiyaçltırımız gittikçe artı~·or. 
çiinkü .... 

Arkada lar,ı yeni türk cumuriyeti
nin ihtiyaçları her gün eskilere nisbet. 
le çok artıyor. Bu artmadan şikayetçi 
olmamalıyız. Memleketin medeniyet 
seviyesi yükseldikçe, ihtiyaçları arta. 
caktır. Bunların büyük bir kısmını ko
tarıp başarmak daima belediyelerimizin 
üzerinde olacaktır. Halkımız belediyeyi 
en ziyade sevdikleri müşterek bir ev, 
cemiyetin müşterek bir malı olduğu te
lakkisine alıştıkça belediyelerimiz vası
ta bulmak ımkanınr daha kolaylıkla el
de edebilirler. 

Vasıta meselesi her şeyden eve) in. 
tizam ve itimad meselesidir. Cemiyet 
hayatı ile yakından alakadar olan yük
sek heyetinizin be söylediklerimi tama. 
miyk kavnyacaklar:ına şüphe yoktur. 
İntizam ve itibar nalkın itimadrnı ve 
halkın belediyelere yardım etmesi işi. 
ni kolaylaştırır. 

Hükümetin ve daha büyük ı:;alahi. 

yet sahibi olan cemiyetlerin belediye. 
}erimize vasıta bulmak ıcin gayretleri. 
ni mütemadiven teşvik cdtr. 

l y11şlı11·m·11 111t1tltlt•l,•ı· suı·uşı 
ve ura)"lm· 

Arkadaslar. mücadelelere belediye
lerimiz yabancı kalamazlar. Maddi va
sıtaları olmadığı zamanda fikri ve ma. 

nevi yardımları daha büyük kıymettir. 
Yakında burada, gene bu binada bir 
doktorlar kongresi oldu. Orada bilhas
sa içtimai mücadeleler için çok esaslı 
mevzulara temas edildi. Bunların bir 

kısmına siz (hastalık mücadeleleri gi
bi) ıştırak ediyorsunuz. Uyuşturucu 

maddeler gibi mücadelelerin bir kıs -
mına da yakından alakadar ve vazife. 
dar olmadıgınız halde gene iştirak et

melisiniz. Biz afyon yetiştiren bir 
memleketiz. Bunun ziraati ve ticaıeti 

il· bu memleket için felaket olan u • 
y~turucu maddelerin kaçakçılığı kıs

mını ayırmakta çok a Jım edebilirsi
niz. Bunu ayırmadıl.~a memlekette af
yon mahsulünü kıymetlendirmeye im
kan yoktur. Afyonu meşru bir ticaret 
olarak, ilaç olar k kullanacagız, sata -
cağız. R nu uyl sturucu m'lclde olarak 
\.-ullan ıml rn gerıek t caı• ı ve gerek 

ziraatta amansız duşmanı olacağız. Bu 
hususta çok yardım etmelısıniz. Cun -
kü cemiyetimiz bundan tehlikeye uğ

rar. Beşeriyetın mı.işterck bir afeti o
lan bu mevzuda türk milleti birinci de
recede yardım edecek yüksek seviye -
dedir. Bunu bugün tekrar ettigimin 
sebebi, geçen kongrede bahsol undu • 
ğundanberi Anadolu içinde de bazı u
yu~turucu maddeler kaçakçılıgı yapıL 
dıgını işittigimdendir. Anadolu içinde 
kaçakçılık yapmak cesaretini bulmak, 
bu cesareti kendinde bulanları cemıye· 
tin ayakları altında ezmek baş ödev -
lerimizdendir. Öbür kongrede söyledi. 
ğim gibi büyük bir tehlike içinde de. 
ğiliz, fakat büyük bir tehliyeye uğrı • 
yacagımızdan korkm lıyız. Sizin mu -
hitlcrinizde ahlaki ve içtimai mücade
lelerde doğrudan doğruya vazifeniz 
olmadığı zamanlarda dahi, bu zihniyet
te bulunmanız cemiyet için büyük ni
mettir. 

Hayalı ucuzltıımak içirı •. 

Arkadaş.lar, yüksek vazifeleriniz a
rasında hayat pabalılrğı ile uğraşmak 

mevzuunu burada uzun uzadıya tetkik 
buyurdunuz. Ben de sizin gibi zanne
diyorum ki hayat pahalılıgı ile uğraş
mak ödevi belediyelerimizin işleri ara· 
smda her gün bir parça daha artacak -
tır. Ve her gün bize yeni tedbirler al
mak vazifelerini verecektir. Bugünkü 
vazifelerimizi dikkatli bir surette ifa 
edecegiz, fakat bu yeni vasıtalar ve 
yeni salahiyetler icabcderse bunları 

dahi ihtiyaca uyarak temin etmeye, tet 
kik etmeye borçluyuz. Umid ederim ki 
yeni kongreleriniz, tecri.ıbelerinizi bir
leştirmek için, bu kurultay hayatının 

semerelerini daha ziyade ilerletmeniz 
için kıymetli fırsatlar olacaktır. 

Banş İ<.·i11de y<1şaytm 1'iirldye 

Türkiye, biıtün hayatında sulh 
içinde ve intizam içinde yaşamanın ar
sıulusal güzel bir nümunesidir. Adm -

daşlar, enternasyonal hayat huzur için

de değildir. Büyük vakalar milletleri 

çok meşgul etmektedir. Biz bu hadi -

seler içinde memleketimizi gaileye kap 

tırmamak için ciddi bir surette itina 

ediyoruz. Sulh hayatı, ciddi bir sulh 

politikası bizim siyasetımizin esasıdır. 

Bunu sizin huzurunuzda tekrar etmek 

benim için bir fırsattır. Sulh hayatını 

temin etmek için Türkiyenin bağlı ol

dugu muahedelere dikkatli bir surette 

riayet etmek ,ianmı;ıdır. 

Şüphe yok ki kollektif emniyet nok

tai nazarından bağlı oldugumuz butun 

muahedeler Cemiyeti Akvamla aramız

daki taahhüd çerçevesi dahilindedir. 

Arkadaşlar, Cemiyeti Akvamdaki 

hukuk ve vaı:ifelerimizi takip ve tat -

bik etmek taahhüdümüz icabıdır. Ce -

mieti Akvamın kollektif emniyeti pren

sip olarak takip etmesi bizim Cemiyeti 

Akvamdan beklediğimiz en büyük fay. 

dadır. Eğer biıtün milletlerin sulhu 

muhafaza etmek için hep beraber ke -

falet altında bulunmaları zihniyeti tat

bıkatta, pratik hayatta ve her hadise

ye kabili tatbik olmak yolunda daha 

ileri merhaleler alırsa, biz böyle bir te· 

karnulu temın iç.in çalışmaya mutema

yihz. Arkadaşlar, onun için Cemiyeti 
Akvamın sulhu muhafaza için olan gay 
retlerinde ve taahhüdlerinde Türkiye 
birinci safta çalışan devletlerden biri 
olacaktır. (Alkışlar) 

A rkadaslar, bu fcyızli çalışmaları

nızın guzel semerelcrinı gerek beledi
yelerimiz ve gerek ccmiyetın ıçtımai 

tında elde edecegimi:ze e ınım. 

Sizin yüksek şülııslarınızda tem ıl et
tıbıniz nıııyonlarca vatandaşı selamla
mak bizim için degeri yuksek bir vazi
fefür. (Şiddetli ve sürekli alkışlar) 

İsmet lnonü'nün nutku dakikalar 
alkışlandı. Bundan sonra kurultay baş -
kam, İç Bakanı B. Şükrü Kaya: ··- 93 ı 
yılı birinci teşrininde toplanmak üzere 
türk uraylan birinci kurultayını kapa -
tıyorum, dedi. Böylece bir memleket da 
vasına istikamet vermek üzere toplanan 
kurultay ulusal ödevini yaparak dağıl · 
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AYI ı \ E ISTANHl L 
(Başı I. ez sayıfada) 

gibi yetiştirebilirdi. İstanbul, coğ
rafik durumu ile, Anadolu yarım 
adasını kucaklar, her kaşeye her 
taraftan daha ya ·ın, küçi.ık en
düstrinin ve daha bin türlü ekono
mik gİrİ§imlerin ilerlemesine en 
elverişli noktada idi. 1911 de ban
ka ve sosyetelerde.ki türklerin sa
yısını şimdi bile gözümüz kapalı sa 
yabiliriz. Jstanbulun türle halkı 
devlet kapısında ürünür veya pa
razit olarak yaşardı. Bugün ya). 
nız bankaların, sosyetelerin, kü
çük büyük teıebbüslerin, küçük 
endüstrinin kadrolarına bakınız: 
Elde edeceğiniz rakamlar size' bir 
çok hakikatleri anlatabilir. 

Fakat son sayıma bakınız: Js
tanbulun nüfusu elli bine yakın 
artmııtır. Bu artış Ankara dan faz
la, İzmir nüfusunun artışının iki 
buçuk misline yakındır. Şehir An
karaya birçok nüfus vermİf ol
duğu, kapitülasyonlar kalktıktan 
sonra keyfi bozulan binlerce ya
bancı ıehirden çıktığı, azınlıklar
dan bir kısmı geriye döndüğü hal
de! yani lstanbulun artan nüfusu, 
tam bizden nüfustur. Fakat bir 
de büyük harhta yanan İstanbul 
semtlerini dol&Jınız. Her taraf 
yeni ayle meskenleri ile dolm;:,ış
tur. Kadıköy'le bostancı 
dolaşınız: Her biri bir 1 ç 
bin lira değerinde bir sürü vi a
larm kurulmuş veya ku im ta 
olduğunu göreceksiniz. Cihangir
le Şişli arası baştanbaşa apartı
manlarla dolmuştur. Her türlü ha
yat ve geçim sıkıntılarından hiç 
birini küçüksemek istemiyoı uz. 
Büyük, güç ve toptan bir yurd in
§ası içindeyiz. Dünya krizinin kor
kunç salgını devam etmektedir. 
Fakat bütün bunları hesaba k t
tıkt n onra, şu iki esas meselemn, 
nüfusta artl§ ve durmaksızın yapı 
meselesinin bize öğreteceği haki
katler nelerdir? İstanbul da bü
tün Türkiye ile birliktir, ııkmbla
rı onun sıkıntılan, kazançları o
nun kazançları ve kayıpları on:.m 
kayıpları olarak gelişmektedir. Ve 
rilecek olan en doğru hüküm bu
dur. 

Fakat İstanbul bir ıey daha, 
değeri ölçülmez yeni bir ,ey daha 
kazandı: Artık ebediyen türk ·r 
ve Türkiyenin asla kopmaz bir 
parçasıdır. Çünkü her tarafı bir
den kemale doğTu giden, her ta
rafı birden bayındırlaşan, mede
nileıen, kuvvetlenen tam, som ve 
bir Türkiyenin ıehridir. Müdaf a 

sıyasası bir şehre ve onun küçü -
cük bir zümresinin menf aatlarına 
bağlı sakat bünyesi yerine daha 
tabiiğ bir memleket cihazı geç -
miştir. 

Anadolu kalabalıklaştıkça, A
nadolu büyüdükçe, Anadolu pa

zarları zenginleftikçe lstanbul ka· 
labahklaşacak, büyüyecek, zen
ginleşecek, Anadolunun bütün şe
hirleri yazın onun sularına ve gü
neşine ko,acaklar, fakat lstanbul
un bu saadet hali. tabiiğ, devam
lı, sağlam bir hal olacaktır. 

Hele birkaç büyük hamle ile, 
yani bir kısmını tamamen avrupa
lılaştırarak, yollarını, tabiatini ve 
plajlarını değerlendirerek, onu 
500 e yakın anrh ve eşsiz güezlli
ği ile arsıulusal turizme açtığımız 
gün! 

F. R. ATAY 

Ötey akşamki şölen 
Cumartesi akşamı saat 20,30 da 

İç b ·anı B. S krü Kava, türk a
rayları birinci kurultayı üye~eri 

şerefine, Şehir lokantasında bir 
yemek ziyafeti vermiştir. Ziycfet• 
te Kurultay üyelerinden başka ba..ı 
kanlarımız. C.H.P. genyönkurul 
üyeleri, İç bakanlığı büyük işyar"' 
lan, şar kurulu üyeleri bulunmuş
lardır. 
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Komploya karşı halkın heyecanı 
(Ba~ı 1. ci sayı/ada) 

Jterikde: 
Serik, 25 (A.A.) - Size uzatılmak is.. 

tenilen kötü ellerin kırılacağma inanı -
mız olduğunu söyler, alçakları tel'jn e
deriz. 

Serik halkı namına şarbay F. Tugay 

Pınarbaşnıda: 
Pınarbaşı, 25 (A.A.) - Biz pınar -

başıhlar, ilçemize ulaşan suikast haberi 
He bağlandık. Ulusumuzu karanhktan 
ışığa vardıran çok değerli önderimize 
karşı kurulmak istenen fenalığı ve kuran 
hainler: bir miting şeklinde toplanarak 
cihan önünde tel'in ediyoruz. Yüce Ata
türkümüzün huzurunda sonsuz saygı 

ve sevgilerle eğiliriz. 
Pmarbaşr miting kurumu namına 

Parti Başkanr 

lmrozda: 
İmroz, 25 (A.A.) - Yüce varlığını

z acarıiyane kastta bulunmak istenildiği_ 
ni adada bugün teessür ve heyecan için.. 
de duyduk. Sizin çok önemli ulusal ve 
tarihi kıymetinizi anlamıyanlann ve biL 
miyenlerin bu ulus arasında ve bu yurd_ 
da yeri yoktur. İlçenin bütün işyarları 
ve halkı her an sağlığınızı dilemektedir. 
hainlerin, suçluların hemen cezalannm 
verilmesini isteriz. 

]'aş ucu nd.a: 
Taş ucu, 25 (A.A.) - Size kıyacak 

hain ve alçak eJleri her zaman her yer
de kırmaya hazırız. Kamun halkının son 
yağınç üzerinde derin teessürlerini bil
dirir, bütün kamun halkının namına son
suz saygılarımızı sunarız. 

C.H.P. başkam Ayciner 

Elnwlıdtı: 
Elmalı, 25 (A.A) - Bütün partili

ler büyük başkanlarının varlığına u -
zanmak istiyen hain elleri telin eder
ler. 

Parti başkanı H. Akkaya 
·Elmah, 25 (A.A) - Yüksek varlı -

ğımza uzanmak istiyen hainleri Elma
hlılar hep bir arada ve size olan sağ -
lam bağlılıklarla telin ettiler. 

Şarbay A. Akkaya 

, * ~ * 
Elmalı, 25 (A.A.) - Manifaturacı -

lar yüksek varlığınıza uzanmak istiyen 

hainleri tel'in eder. 
Nuri 

*~* 
Elmalı, 25 (A.A.) - Yurdun içinde 

gözbebeği olan yüksek varlığına uzan -
mak istiyen kirli elleri, sosyetemiz, sa -
na derin bağlılıklariyle ezer. 

Elmalı elektrik sosyetesi 

*** Elmalı, 25 (A.A) - Elmalı aktar 

ve bakkallar cemiyeti yüksek varlığını 
za uzanmak istiyen hainleri telin eder. 

Arif 
Elmalı, 25 (A.A) - Elmalı sporcu

ları yüksek varlığınıza 
yen hainleri telin eder. 

uzanmak isti -
Hasan 

"1afotyada: 
Malatya, 25 (A.A) - Sana yan ba -

kan gözleri tırnalrJarmıla oyarım 
Nuri 

1 
Alpulluda: 

Alpullu, 25 (A.A) - Toplanan 
gneçlik size karşı uzanmak istiyen ha
in ellerin kxnlmasmx, kem bakışlı göz 
lerin oyulmasını heyecanla ister. Ve 
uzun yıllar sağlrğmızı diler. 

AlpulJu spor ikinci başkam 
Dr. Şükrü Gören 

.Ualkarada: 
Malkara, 25 (A.A) - Yüce varlığı

na ve yarattığın mutlu devrime kıy -
mak istiyenleri Malkaralılar bütün yü 
reğiyle lanetler ve sağlığınızı dileyerek 
sonsuz saygılarımızı sunarız. 

Malkara şarbayr Tevfik 

Kiliste: 
Kilis, 25 (A.A.) - Yapılmak isteni

len kötü kastı Antakya ve İskenderonlu. 
tar nefret ve kinle karşılar, ulusumu _ 
zun başında çok uzun yıllar saadetle var 
olmanızı dileriz. 
Azmi Samih, Altuncu Sabahattin Ezer 

Maçkada: 
Maçka, 25 (A.A.) - Ulus ve yurdu_ 

muza ömür ve can veren aziz varhğım. 
za son vermek istiyen yurd hainlerinin 
kötü duygularını tel'in ve ulusumuza 
şeref veren sağlığınızla uzun yıllar başı
mızda kalmanız içten gelen dileğimiz -
dir. Çözülmez bağlılrğrmızı sonsuz say -
gıalrla anarım. 

Maçka C.H.P. ilçe yönetim kurulu 
başkam Ömer Bayrak 

Siverekde: 

Siverek, 27 (A.A.) - Türk camia_ 
sının emek ve ekmeğiyle büyüyerek yük. 
selen bazI hainlerin meJ•dana çıkarılan 
suikastı millet ve vatanın canevine saL 
dmruş bir alçaklık olduğundan şaya'lı 

tellüm bulunduklarını ubudiyetimle arz 
eylerim. 

Lami o<la başı 

Kiğide: 

Kiği, 25 (A.A.) - Asil türk milleti
nin gözbebeği olan büyük babamıza s · 
kast yapmak istiyenleri tel'in eder sev -
gili Atatürk'ümüze kaza halkının için -
den gelen sevgi ve tezahüratlarını halk 
namına sunarım. 

Şarbay H. Öulemir 

Kara kösede: 
Karaköse, 25 (A.A.) - Sana uzan_ 

mak istiyen kirli ellerin adaletin pençe
sine düştüğünü duyduk. Doğu illeri ço
cukları büyük atasına kalkan bu ellerin 
kırılmasını istiyor. Işığın üstümüzden 
eksik olmasın: 
Bütün halk namına halkevi ba~kanı 

H. Merif 

Ak§ehird~: 
Akşehirr 25 (A.A) - Türk gönli.in

de yaşxyan aziz varlığına uzanmak is
tiyen hain kötülüğü telin için topla -
nan beşbin Akşehirli sana candan say

gılannı sunarken devrimlerini koru _ 
maya içtiği and gibi ulu ve kutsal ba
şın için her an can vermeye andh ol _ 
duğunu tekrarlar. 

Miting başkanı doktor Aziz Perkun 

Ofta: 
Of, 25 (A.A) - Sana el uzatmak 

istiyen hain hakkında verilen kararı 
makine başında senden bekliyoruz. 

Ankarada: 

Hayrat nahiyesi kadınları 

namına Fatma 

Ankara, 25 (A.A) - Bizlere ema
net ettiğin türk cumurluğu ve erkin -

liği kadar değerli ve ulusal vicdanın 

en yüce bir örnegi olan varlığına uzan
mak istiyen alçak elleri tiksinme ve iğ
renme ile ilençlemek için toplandık. 

Gençligin öğretmen ordusu ve Atatürk 
nesilleri eserlerin gibi kendini de ema 

net etmeye layık olduklarma sana ve 
emanetlerine hainlik tasarlamasma da

hi artık bu yurdda imkan brrakınıya _ 
caklarına and içiyor. 

Gazi Eğitim Enstitüsü ve Gazi li
sesi öğretmen ve okulları adına direktör 

V. Nihat. 

~ilvanda: 
Silvan, 25 (A.A) - Size yapmak 

istenilen komployu geç duyduk ve çok 
üzüldük. Sana kıyacak alçaklar ne. 1 
düşünmediler ki çizdiğin hudutlar içi
ne ve acundaki türklerin ulusu ve Ata 
sının varlığına bakan milyonlarca in -
san var. Milyonların gece gündüz Tan
rıdan varhğmr dileyen, dilekleri kol -
tayan gözleri ve kulakları var. Sonsuz 

sevgilerimizi sağhk dileğimizi ~una -
rız. 

Halkevi ve uray başkanı izzet Kılvaz 

,S. Karalusurda: 
Ş. Knrahisar, 25 (A.A) - Bu sabah 

cumuriyet alam senin için tek bir kalb 

gibi çarptı. Uzanmak istiyen elin sr -
zısım can evinde duyduk. Binbir kalb 

bir kalb gibi gibi o ele lanet etti. O 
kalb seni seveceğine, seni koruyacağı
na, sana inanacağına ve seninle yürü
yecegine bir daha and içti. Yüksek ka

tınıza saygılarımızla bildiririm. 

Halkevi başkanı Talat Sa)mncu, C. 
H.P. başkam Rüştü Özsan 

Kuruçrıyda: 
Kuruçay, 25 (A.A) - Yücemize al 

çakça yapılmak istenen tc~ebbüsü duy 
duk. İçten gelen coşkun toplantımızx 

yaptık. Sizin için gelecek bütün fela
ketlere göğüs gerdiğimize, bu uğurda 
hayatımızı feda edeceğimize, her za -
man başkanımız görmek istediğimize 

and içtik. Uzun ömürler diler derin 
sevgi ve :;aygılanr.11zı sunarı;ı. 

Kuruçay halk toplantrsı namına 

genr.Ienlen R .. miz, halktan Hüsnü Mus
tafa. tüccardan Felek. 

Kuruçay, 25 (A.A) - Yücemize ya 
pılmak istenen teşebbüsü duyduk. Si -
zin her zaman sağlığınızı candan, bu 
işi yapanların bir an evel kahredilme _ 
sini yürekten temenni ederiz. 

İlçemiz namına uzun ömürler dile-

rız. 

Şarbay Hüsnü 

Sökede: 
Söke, 25 (A.A) - Ulusun göz be -

Spor 
-l-

SAY'~' -

Türkiye bisiklet hirin(•i]ikleri 
Dün Türkiye bisiklet birincilik yarq

larınrn mukav~met kısmı öğleden önce 
yapıldı. Mesafe Ankara - Sincanköy 
arasında gidip gelme 100 kilometre idi. 
Yanşa 15 bisikletçi girdi. Türkiye·
şimdiye kadar yapılan b!rinciliklerden 
hiç biri bu kadar kalabalık ve biribirleri
ne rakip koşucularla yapılmamıştı. Seki
zinci kilometreye gelindiği zaman ö.1 _ 
de on kişi vardı. Digerleri geri kalmış _ 
!ardı. Romanya turuna giden Orhan 
(İzmit), Talat (Ankara) biribirleı: i 
geçmek için atak Y'l .. nyorlardı. Diğer· . 
ri de onlardan hiç geri kalmıyorlardı. 

Bu on üç bisikletçi hemen hemen Avru.. 
pa koşucuları ayarında bir yarış yapı -
yorlardı. Süratleri 35 kilometreden aşa
ğı düşmüyor, biribirinin rüzgarından is

tifade ediyorlardı. 

11k dönüş yapılıp 10 kilometrelik bir 
mesafe gn~·lrliği zaman, Talat, Orhan, 
Halil (Eskişehir), Halid (Denizli), Ab
dullah (İstanbul) arkadaşlarından aynL 
drlar. 50 inci kilometreyi bu beş kişi bir 
saat 26 dakika gibi güzel bir sonuç ile 
bitirmişlerdir. 

Bundan sonraki kısımda da gene be'.'j 
kisiyi başta görüyoruz. Fakat birin-

cilik umudunu veren Orhan ile Talat'tı. 
Neticede tam 100 kilometrelik mesa'e 
1934 şampiyonu Ankara Güvençspor 
kulübünedn Talat taraf-ıır'an 3 saat 5 

dakika 35 saniyede kazamlriı. lzmitli 
Orhan tekerlek farkiyle itdnci. eskişehir 
li Halil üçüncü ol:ntışlardır. Denizlili 
Halid, İstanbullu Abdullah. yarış harici 
olarak yarısı aynr zamunda bitirmıslcr
dir. 

Bu yarışta ahnan sonuç çokiyidir. 
Yeni bir Türkiye rekoru kazaıulımştı . 

Bu yıl yapılan yarışların hoşa gidect..k 
bir cihetide her bölge bisikletçisinin ay_ 

nı ayarda olması ve ~·nale kadar kimin 
birinci olacağının kestirilememesidir. Bıı 

vaziyet bisiklet sporunun memlel:c+- e 
ilerlediğine kuvvetli bir delildir. B!ı 

yolda çok iyi çalışmalanna sahid oldu
ğumuz bisiklet federasvonu başkanı B. 

Hüsnü Naili'yi ve federasyonun değerli 

üyesi B. Cavid Cair'ı tebrik etmek lazım. 
dır. Memleketimiz için çok faydalı h'r 

spor üzerinde !Sahşan genç sporc·ıl;ırı _ 
mızı ve yeni yılın sürat ve mukavemet 
şampiyonlan Yunus ve Talat'ı bac:anJa_ 

rmdan dolayı kutlanz. 

İzmirde yapılan ikinci maçı 4 - 3 kazandık 
İzmir, 27 (A.A.) - Dost sovyet fut

bol takımiyle bugün Alsancak stadyo _ 
munda şehirler arası karışık takımrmı _ 
zın yaptığı futbol maçını dört üç kazan. 
dık. Hakem sovyet Sakelof idi. 

Takımımız şöyle çıktı-

N ecdet - Lütfü, Reşad _ İbrahim, 
Hakkı, Cemil _ Hamdi, Fuad, Adil, Said. 
Necdet. 

Alanda görülmemiş bir kalabalık var. 
dı. Oyun fevkalade güzel ve heyecanlı 
oldu. Sovyet takımı bundan önceki ma. 
ça göre çok kuvvetli ve baştan başa 

ulusal takımlarının elemanlarından ku. 
rulmuş bulunuyordu. ucçen maça göre 
takımımrzda yapılan değişiklik çok ye
rinrle oldu. Her iki taraf açık ve çabuk 
bir oyun göstermis ve karşılıklı akınlar 
biribirini kovalamıştır. 

İlk golü biıinci devrede biz yaptık. 
Devre sonlarına doğru dostlarımız buna 
karşılık verdiler. İkinci devre daha ç.01' 

çetin oldu. 
Takımımızın dostlar üzerindeki 

beğine el uzatmak istiyen hainlerin bu
lunduğu suikast haberi ilçemizde nef

retle duyuldu. Bütün Sökeliler tek bir 
kalb halinde bıınu lanetlediler. Ulusun 

ba«mda çok .lar var olunuz Büyük 

Atatiirkümüz. 
Şarbay vekili Tokel 

Armutluda: 
Armutlu, 25 (A.A) - Sana yan ba -

kan gözlerin kör, uzanan kolların kah

rolması için canlarını fedaya hazır bu
lunan Armutlulular sonsuz saygılarını 
yollarlar ve çok yr11ar yaşamanızı di -

}erler. 
Halk adına Saim 

tünlüğü açıktı. Defansımızın daimi ve 
fedakarca çalı§masiyle beslenen hücum 
hattımız Sovyet müdafaasını güç duru. 
ma sokuyordu. Devre ortasına doğru 

güzel bir akınımız sonunda nefis bir gol 
daha kazandık. Bunu aynı güzellikte ü -
çüncü golümüz takib etti. Durumun le -
himize olan inkişafmrn daima artması 

oyunu kızıştırdı. Ve hakem yanhş ka -
rarlar vermeye basladı. Bu sırada yer _ 
den ve çok hafif gelen bir topu bugün 
cidden fevkalade oynıyan kalecimiz yan. 
Iışhkla elinden kaçırdı, bu suretle dost_ 
larrmız ikinci gollerini kazandılar. Oyun 
bitmeye yaklaşmıştı. Dostlarımız bii5bü. 
tün sert ve favullü oynamıya başladı 

lar. Müdafaamız bu akmlan bir kaya gi. 
bi karşılıyordu. Bu sırada sovyetl rin 
yaptığı bir ofsaydı hakem ihmal etti ve 

bunun arkasından müdafiimizin sıçraya
rak yaptığı bir kafa vuruşunu hiç hata-

sızken hakem penaltı ile cezalandırmak 
istedi, bu hüküm o kadar haksızdı ki 

oyuncular bilfühtiyar protesto ettıler, 

kalecimiz dışarı çıktı sovyet dostları _ 

mız boş kaleye şüt çektiler. Bu suretle 
sayılar 3 - 3 beraberleştirilmiş oldıı. 

Oyun tekrar bütün hıziyle başladı ve 

maçın bitmesine beş dakika kalmıştı. Bıı 
sırada ortadan yaptığımız bir akındl 

sovyet kalesi karıştı ve top kaleye girerek 
dördüncü golü kazandık. 

Onaltı gündür yurdumuzun aziz ko. 
nukları olan sovyet sporcu kardeşleri _ 

mizle yaprlan bu son maç bu suretle tat. 

lı bir hava içinde ve dört üç galebemizle 

sona erdi. Yarın güzel İzmirden Anka_ 
raya yollanacak olan dostlarımız onur 1 

na bu gece şehir gazinosunda parti tara. 
fmdan büyük bir şölen verildi. 

U/,[]$'un romanı: Tefrika: 20 cak bir can sıkıntısı, bir kavga bile d.e~il.:. 
halbuki o günün hafif, acayip, ısrar edıcı b~r 
tadı, ~iç kaybolmıyacakmışa benziy~n ~ır 
lezzetı vardr. Aralarında ne geçmiştı? H~ç. 
Ve bu hiç her şeyi siliyordu. Terez'de, bır
az önce, hayatının en gizli ve en sevgili ta
rafını içine alan o odaya bir daha dönrniye
ceğine dair bir çeşid müphem emniyet var
dı. Bu ciddiğ bil ilgi idi. O kendini lüzum
lu bir neşenin vakarı ile vermişti. Aşk için 
yaratılmış ve çok muhakemeli bir kadın o
lan Terez, vücudunu teslim ederken. ken
dinde çok kuvvetli olan düşünme insiyakım, 
güven ihtiyacım kaybetmemişti. Beğenip 
secmemişti: beğenip seçilmez ki! Böyle ~1-
makla beraber kendini rastgele ve habersız
ce de kaptırmamı~tı. Esef edecek bir şey yok
tu. Ona karşı nası] olmak Iaznnse öyle o
lunmuştu: sosyetede çok aranılan ve arzula
dığı her kadını elde edebilen bir erkeğe bu 
hakkını teslim etmek gerekti. Her şe~~-r~· 
men, bunun artık bittiğini ve pek tabııg hır 
şekilde bittiğini hissediyordu. Katı bir hü
zünle düşünüyordu: "Hayatımın üç yılı, be
ni seven ve benim de sevmiş olduğum na
muslu bir insan ... Seviyordum. Kendimi tes
lim edebilmem için onu sevmem lazımdı. 
Ben kötü olmuş bir kadın değilim.,, Fakat 
o zamanki duygularını, ruhunun ve etinin, 
kendini teslim etmiş olduğu vakitki halleri
ni artık göremiyordu. Ya1nız bir takım ufak 

tefek ve tamaıniyle manasız hadiseleri ha
tırlıyordu- odadaki kağıd çiçeklerle tablo
lar gibi ... Bu, kücük bir otel odası idi. Ro
ber'in söylemi~ olduğu biraz gülünç ve ade
ta hüzün verici kelimeler aklına geliyordu. 
Fakat sanıyordu ki bu serüven başka bir ka
dının, pek hoşlanmadığı ve hiç anlamadığı 
bir yabancı kadının başından gecmişti. 

mi idi? Fakat hayat büyük bir şey değildir. 
Ve ona verilen de ne kadar azdır! 

Kırmızı Zanbak 
Yazan: Anatol FRANS 

Türkçeye çeviren: Nasuhi BAYDAR 

Dışarda, Terez kendini birdenbire . yal
nız, di.inya yüzünde tek başına, neşesız ve 
ıstır2bsız hissetti. Her zamanki gibi evine 
yaya olarak döndü. Gece olmuştu,. hava buz 
gibi, açık ve sakindi. Fakat .~~re.z'ın, ışıklar 
serpili bir gölge içinde geçtıgı cadde~er _onu, 
şehirlilere pek tatlı gelen ve kışın sogugun
da bile kendini duyuran ılıkla sarıyor
lardı. Otöy·ün krr olduğu çağlardan kalma, 
ve yer yer büyük kargir evlerle aralanan 
kulübeler ve dükkancıklar arasında 
il0rliyord~. Bu küçük perak.endeci . dü~kart
ları, bu bir ceşid pencerelerı ona hıç bır şey 
ilham et.mivorlardı. Bununla beraber, ken
dini eşyanm dostluğunda~i esrar altında 
hissediyor ve samyordu kı taşlar, evlerin 
kaplılan, yukarda camlar ardındaki ışıkl?r~ 
her şey kendinden yana idi. Tek ba!}ma ıdı 
ve tek başına kalmak istiyordu. 

Hemen hemen a\·nı derecede alışık ol
duğu iki ev arasmd:ı. bunca defa attığı bu 
adımlar ona bu sef Pr, son adımlarnuş gibi 
geliyordu. Niçin? O gün ne olmuştu ki? An-

Ve demin olan şey. etinde taşıdığı bu ok
şayışlar, bütün bun]ar artık uzaklarda idi. 
Yatağı, kıristal vazodaki leylakları, firkete
lerini koyduğu Bohemya billoru k~beyi, hep
sini, sanki bir sokaktan geçerken bir pence-
reden görmüş gibi oluyordu. içinde hiç bira
cı, hatta hiçbir keder yoktu. Yazık ki affede
cek bir şey de yoktu. Bir haf talık uzaklaşma, 
bir ihanet değildi, kendisine karşı yapılmış 
bir hata değ-ildi, hiçbir şey değildi, her şeydi. 
Sondu, bitimdi. Bunun böyle olduğunu bili
yordu. Ayrılmak istiyordu. Bunu. tıpkı dü
şen taşın düşmek istediği gibi biliyordu. Bu, 
beiıliğinin ve tabiatin bütün gizli kuvvetle
rine karşı bir boyun eğişti. Terez kendi ken
dine: "Onu daha az sevmem için sebeb yok. 
Artık onu hiç sevmiyor muyum? Hiç sevmiş 
miydim?,, diyordu. Bilmiyordu ve bilmek de 
umurunda değildi. 

Üç yıl, her hafta iki veya dört kere onun
la buluşmuştu. Her gün görüştükleri aylar 
olmuştu. Bu, bu kadar ehemmiyetsi7. bir şey 

Velhasıl sızlanacak bir şeyi yoktu. Fakat 
bu işi böylece bitirmek daha doğru idi. Bii
tün düşünceleri onu bu sonuca ..götürüye r ·u 
Bu bir karar değ ildi: kararlar değiştirilebi
lir. Bu daha ciddiğ idi: bu, etin ve di r '"m 
bir hali idi. 

Ortaısmda bir havuz olan ve bir yanıu "l, 

kenarları açık bir kubbe altındaki çatı ile 
köy üslUbunda bir küci.ik kilise yük~e n 
meydana gelince, Roher'in bir aksam. ktn
disine, Notrdam yakınındaki küÇük köprü 
üstünde ikram etm:.; oldıı~u birkaç par::ıiık 
menekşe demetini hatırladı. O gün, h ... 1~i 
her vakitkinrfen fazln bir k~·1 Jini bıra\ı~ ve 
fa~~e~i ile sevi~mic:lerdi. Bunu an11lak yü
regını yumuşattı. Zihrıinde bir şeyler aradı 
ve hiç bir sev bulamadı. BulduıTtı tek şey o 
menekşe demeti. o zavallı küçücük çicek is
keleti idi. 

Böyle düşüne düşüne ilerlerken giyinisin
deki sadelikten al<lanan yolcular peşine ta
kılıyorlardı. Bunlardan biri bir takım teklif
lerde bulundu: hususi bir odada akşam ye
meği ve sonra tiyatro ... İcinden buna crfil
dü ve avundu. Hiç ş~.;:km değildi ve bir buh
ran geçirmiyordu. Di'ı:ündü: "öteki kadınlar 
nasıl hareket eniyorl:ır? Ben ki haP~+Trnı hn
şuna sarfetmediO;imi anıyordum. 1-h alın 
ne değeri var ki!,, (8onı1 v::ır\ 
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TüRl{lYEZlliAA1' BANl(AS 
YöNETiM l(URUI UNDAN: 

Türkiye Ziraat Bankası genel kurulu adi surette olarak ikinci· 
teşrinin 26 ıncı salı günü saat 15 de Ankarada banka merkez bina
sında toplanacaktır. Aşağıda isimleri yazılı delegelerin bu toplan
tıda hazır bulunmaları rica olunur. 

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1 - 1934 yılı işleri ve hesabları hakkında yönetim kurulu ve 

mürakib raporlarının okunması, 
2 - 1934 yılı bilanço, kar ve zarar hesablarınm tasdıki ve idare 

meclisi Uyelerinin ibrast, 
3 - İdare meclisi üyelerinin banka ile kredi haricinde iş gör -

meleri hususunda karar verilmesi, 
4 - Mürakiblerin 1934 yılı ile retler inin tayini, 
5 - 1936 yılr için iki mürakib ve iki yedek mürakib seçilmesi, 

İLBA YLIK ADI VE DEi EGELER ADI 
Afyon 

Amasya 
Ankara 

Antalya 

Ay dm 

Balıkesir 

Bayazıt 
Bilecik 

Bolu 

Burdur 
Bursa 

Çanakkale 

Çankrn 

Çoruh 
Çorum 

Denizli 

Diyarbektr 
Edirne 

Et aziz 

Erzinclb.. 
Erzurum 

Eskişehir 

O. Anteb 

Giresun 

OUmiljhaııa 
İçel 

İstanbul 

İzmir 

Isparta 

IEarı . 
J[astanıona. 

Kavaen 

Kırklarell 
Kırşehir 
Kocaeli 

Kon va 

Kütahya 
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Manisa 
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Maraş 
Mardin 
Muğ'ia 

Muş 
Niğde 

Ordu 

Urfa 
Sam-.;ıın 

Seyb,ın 

Siirt 
Sin,)p 

Sıvas 

Tekı dağı 
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Ali Çetınk;ıya (Bayındırıık Bakanı 
İzzet Ulvi Aykurt 
Berç Türker 
Nafiz Aktın 
Rifat Araz 
Şakir Kınacı 

Saffet Arıkan 
Rasih Kaplan 
Numan Aksoy 
Adnan Ertekin 
Nuri Göktepe 
Dr. Mazhar Gcrmetı 
General Kazım Özalp (Sil Bakanı) 
Hayreddin Karan 
Tevfik F;kret Sılay 
İhsan Tav 
Salih Bozo!· 
Ali Şevkel Öndersev 
Behire Bediz 
İsmail Hakkı Uzm.ay 
Mastafa Şeref ÖTk~n 
Refet Canrtez 
Dr. Galib Kahraman 
Sadettin Ferit Talay 
Ziya Gevher Etili 
H i 1 mi Ergene ti 
Şükrü Yaşın 
Mustata A 'ldülhalik Renda (Ka. 
mutay Bask.:tnı) 
Rifat Ünür 
Fuad Bulca 
İsmet Eker 
İsmaıl Kem,J Alpsar 
Dr. Kazım ~rımanh 
Necib Ali Vücüka 
Yusuf Baslrav~ 
Zülfü Tiğrrl 
Faik Ka1t"'·1<ıran 
Mehmed A'i Yöriiker 
Fuad Ağralı lFinans Bakanı) 
Hasan Tah-:in Berk 
Abdülhak F:rat 
Nakiye El~ün 
Aziz Akyürek 
Celal Bayar (Ekonomi Bakanı) 
Emin Sazak 
Ali Kılıç 
Nuri Conker 
General İhsan So1ı;men 
Münir Akkaya 
Hasan Fehmi Ataç 
Hamdi Ongün 
Ferit Celal Güven 
Emin lnankur 
Salah Cimcoz 
Abdülmuttalib Öker 
Ziya Karamursal 
Mahmud Esad Bozkun 
Rahmi Köken 
Şükrü Saraçoğlu (Tüze Bakanr) 
Kem~! Turan Ünal 
Mükerrem Oneal 
Baba Öngören 
Dr. Tf'vfik Aslan 
Sami Erkman 
Hilmi Çoruk 
Ahmed Hilmi Arga 
Reşid Özsoy 
Şevk~t Ödül 
Mehmed Sevfeli 
Ali Dikmen 
Ragıb Akca 
Tevfik Fikret Srlay 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Mustafa Ulusan 
Receb Peker (C.H.P. Genel Sek
reteri) 
Mu!:ı'is Erkmen {Tarım Bakam) 
İbrahim Dalkılıç 
General İsmet İnönü {Başbakan) 
Said Fırat 
Refik İnce 
Yaşar Özey 
Turgut Türko~lu 
Mitat Alam 
Rıza Etten 
Dr. Hiisevin Avni Ercan 

Nuri Tuna 
Şükrti A tam.ın 
Halid Mengi 
Cavid Oral 
Hamdi Yalman 
Mııhirlrlir Jhha Pars 
Behçet Günay 
P.•ı-,,.. l'uncPI 
Dt A.snn Sirel 
Zlihtü Durukan 
Ali Münif Vegena 
Dıım:tr A rıkoğlr 
Cavid Oral 
M::ıh.mud 
Vu<ıllf Kemal Tengirşenk 
Hulusi Orucoğlu 
R,..,;.,, B:ı!i::ırıı 

Remzi Çiner 
Cemil U'ıbrıdrn 
Faik (htrak 
Süreyy;:ı Tevfik Genca 
Resai Erişken 
Dımiş Eyih1 • ·:ıu 
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Haftada 3 domuz vennek sartıyle 21 do,nuz pazarlıkla satıla. 
caktır. lsteıklilerin 1-11-935 tarihinde eski Ziraat mektebine gelme. 
leri. (3176) 1-4878 

Askeri fahril{alar 
tit6arel ~'\.alcuıiıı<lf n 

1750 TON ÇELİK Vl=.MIHI 
45 AYNALI DEMİ}{. 
30 ,. .FERRO MANGAN. 
25 ,, .li ERRO SlLiSYO ',1. 

800 Kg. ALÖMİNYt I 
15 TON r LUŞP A'l . 

500 ., HAM MAGNEZI f . 
250 ,, KİREÇ TAŞI. 

10 KATRAN. 
2 ,, KARPlT. 

75 ., KOK KÖM ORO 
300 !{g. GP.A FİT 

Yu.karda ya1.ılı malzeme 11/ 2. le~./935 .P" ·artesi günii saat u de 
pazarlıkla satın alınacagır.dan isti\ı:nlerin · 11 ~urı ve -ı .. at':a gel. 
mel eri. 

Şartnameyi ~vrn~k ı~.iyenleı 'ıer giın 1"ıcaret kalc:mi.ne ~ele· 
bilirler. 1-4893 

Adana Sar' raylı~-
.., .. 

ı -- llükü" ~t ~h w den başlı) • .ı~ .. ı; •rÜ önünden Al>idın 

pa*a caddesile IJ rlc,en yol, Şarh · rk Fen ~leri Direktcirlugunde 
bulunan proje. •.ırrmm'e~i ve kc::;fıtte göre «ıseden parkeye çevri
lecektir. 

2 - Yola µa ;,.ıınaı.lan 1 ır Jjesıı11: güre ke:ıı.ecek yel'ler kesile"e k 
ıe yeniden şaı tıumesine ~c.ire yapıldılctan cnra yol projesi ı:errıi
ne uydurulacaktıı. 

3 - Bu ışılı ıara tut.ıı ı 6933,10 kuru~tuı. . 
4 - Proje ·ıe eklisi ulan sartnc>nıe keşit ve tahlili liyat cc:tvel

lerini görmek istiyen!cr her giin dglcden eve! saat oıı-ian on ikivc 
·~adar {en i~ıı::ri dırcktorıü~ı.ine bas ıurabilir.er. 

5 - llıale kapalı zarfla 22 tcşrinısani 935 cuma gunti ögleden 
.. o.ıra saat onbeste daımi encümende yapılaraktn. 

6 - Muvakk,<iı tcmınııtı 520 liradır. 
7 - İstekm"ı Nafıa dırektörliı'· 'e rindc::n ıhalı>den 11 gün t:vel

ki tarihi taşıyan bir ehliyeti fenniye vesik~sım fen isleri direk.. 
tcirlügi.inılen tac;;dik cttirerrk dai""'' ~nciıme:ıe göstern·c ye mecbur-
durlar. (JlGi) 1-488'i ------

t\nh.aı·a !!;Ünır~!Q1ü 
' 

1 ): ıı"ı.k:l~ ~!·lüifi~ndtı.n · 
.... 

Ankara '-rr;ct paşa m.ı'ıalle-;m I• ,abık l{usya Bu vuk 9lçıiıgı 
sofracrlarmd..ın İsmail ;ı<lına ~1İmi ,i.imüvle ınevcut 3 adet Kanar· 
ya ku~u ve 4 KıJo :!00 gram siyah 1 .ıvyarın zun müddet anuarı. 
mızda ltatmasr caiz olmıva ·ağınıirn qhibırı;"" 48 saat 1:arfrnda gi.ım· 
rügc müracaat edip eşyalıırını alır !'H ıksi ı ':dirde anılan havyar 
ve kuslar giımrii'< kanununun 43 ;J""'cÜ madıl si hükmüne göre mü-
zayede ile satılacağı ilan olunur. (3174) l-48~4 

Ankar~ 
Nec.ıti Bey c:ı.Jrlesınde hususı rlareye dıt dükkfinl;ırrn tamiratı 

kapalı r.arf usulü il~ eksiltmeye konulmuştur 
tshu tamiratın keşif bedeli 11819 lira 17 kuruştur. 
Eksiltme 4 ikinci te~rin 935 p;ı1.1rtesi g-linü saat 15 de vilayet 

daimi encümeninde yapılar.aktır 
İsteklilerin teklif mektuplarmı !•cueı oıbsı vesikası ve 886 li. 

ra 50 kuruşluk muvakknt teminat makbuz ve va mektuplarile nafıa 
müdürlüğlinclen alacakları fenni ehliyet ve-;ikasile birlikte ihale 
günü s;ıat 15 c;;e kadar viH'lvet daimi encümerıi riyasetine vermeleri 
tazımdn . 

İstiyehler ke~it evrakını ve ~art111melerini Ankara Vilayeti hu 
susi muhasehe miidürlüğ'iin<le g-örehilecekleri ilan olunur . 

(3107) 1--4775 

t\<Hi v•· V ~kal~ti ndeıı: 
Açık bulunan ve yaprlan ilana rngınen imtihansız. ve imtihanla 

talip çıkmıyan Mudanya Noter muavinliğine ehliyetnameyi haiz 
talip olanların bir ay ic;inde Adliye Vekaletine müracat~arr ilan . 
olunur. (3166) 1-4887 

ANKARA iCRA DAİRESi İFLAS 
DAN~ 

MEMURLUCUN-

n.uö:cırada v·ı Cebecide olup ı .ı en Oskiw .. r Gülfrhatun kuyu!u 
:;okak 24 No. lu hanede mukim muteahhit Fıı{ri kaltanın Ankara 
Ticaret mahkemcsınce iflasına ve ıtıasın 13-3-935 tarihinden itiba
ren açılmasına karar verilmiş ve ta~tiyenin atliyen Jcrası tensip 
kılınmış olduğundan. . . . 

1 - Müflisten alacağı olanların ve istihka~ ıddı.a~mda b~lunan
Jarın alacaklarını ve istihkaklarını ilandan hır ay ıçınde daıresine 
gelerek kayıt ettirmeleri ve delillermi (sen~t ve defter hulasaları 
ve saire) asıl veya musaddak suretlrini te~dı ~tmel~ri. 

2 - Hilafına hareket cezai mesuliyetı mustelzlm olmak üzere 
müflisin borçlarının aynı müddet içinde kendilerini ve borçlarını 
bildimıeleri. 

3 - Müflisin mallarını her ne sıfatla olursa olsnn ellerinde bu
lunduranların o mallar Ü7.erindeki hakları mahfuz kalmak şartile 
bunları aynı müddet içinde daire emrine tev~i etmel~ri ve etmez. 
!erse makbul mazeretleri bulunmadıkça cezaı mesulıyete uğrıya
caklarr ve ı üçhan haklarından mahrum kalacakları. 

4 - 13-11-935 tarihine müsadif çarşamba gunu saat 14 de ala. 
cakldarm ilk içtimaa gclmeled ve ·müflis ile müşterek borçlu o
lanlar ve kefillerinin ve borcunu tekeffül eden sair kimselerin 
toplanmada bulunmağa hakları olduğu ilan olunur. 1--4892 

Bolvadin 
Afyonun Bolvadın kazasına tabi Dereçine köyünden Sofu oğlu 

Kadrinin karısı Elifeyi iki çocuğuyla bila nafaka terk ve tegayyüp 
eden kocası Kadirin isbu ilan tarihinden bilitibar kocalığın tahmii 
eylediği vezaifi ifa v~ iki çocuğile mü!':ted'i ~arısr. ~lifey; bak
mak ve idare ve infaklarınr temin etmek ve bır ay ıçınde ışbu va
zifeleri ifa etmek üzere kanunu medeninin 134 üncü maddesi mu-
cibince ihtar olunur. (3173) 1-4883 

Van 
Yozgat 

Zonguldak 

Tecimen ,, 

Saylav •• .. ., .. .. .. 

Şevki Kıroğlu 

Münip Boya 
Sırrı İçös 
Sungur 
P..ifat Vardar 

-~ ,,..,,..,,ı,:ıcak 

. 

Yük~ek Ziraat Enslitu:-ı.tİ 
rt~k t1•c· ·lı(!iinrleı • • 

Yuksek Enstitü ihtiyacı için Hizım olan aş:ıgıda ı o;ım ve mıkt.:ır. 
ları yazılı 7 kalem sabun soda ve sairenin açık e!niltnıe ıle 24·10-935 
tarihinde ihalesi ilan edilmiş ise de ihale günü vcri1en fiya ~aı ·:o
misyonca layık görülmediğinden 10 gün muddetlc temdit c iı'. i~ 
ve 6.11.935 çarşamba mü saat 15, açık eksıltme ile ıhale ) apıı. :a
ğmdıın taliplerin ~;ı. namesini almak üzere enstitü idare muuıir. 
lüğiıne ve ekı:.iltmeye i~tırak etmek üzere de ihale gi.inj 186 l•ra mu• 
vakkat teminatlarını Enstitü veznesine yatırarak İd:ırc ve 11-;ıle 
kombyonuna müracaatları. (3179) 
Miktarı Kilosıı Cin;oi 
4000-5000 l Sabun 

Fıyatı 

3l kuruş 
1000.2000 ,, İstanbul sodası kıri~tal 9 .• 

150 Kutu 250 Gr. Brasso 
1250 Pırıl 

lOOO Adet İstanbul Süpurge~i 
~00 ,, 120-130 santim uzunlu-

3:> .. 
25 .. 
25 •• 

ğunda süpürge sapı 12,5 .. 
j .')() .. Sifon süpürgesi sapı 

ile bareber 12,5 •• 

Afv-11 Vi ayet- n eı ı : 
ı - Sandıkh ilçesmuc yapılacak 13513. lira ke§H bedelli ilk okul 

inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konuldu. 
2 - Bu işe ait şartrıamelcr ve evrak sunlardır: Eksiltme sartna· 

mesi, tnukavelename, knni şartname, keiif cetveli, plan, istiven\er 
bu k:tV,ıdları Afyon kültür direktörlüğünde görebilirler. 

3 - Eksiltme 1 tesrinisani 93S gününe rastlayan cuma giinı.i sa.. 
at 16 da daimi cncüm"ende yapılacaktır 

4 - Eksiltmeye girebilmek kin isteklinin 1013 liralık temuıat 
Y'ermesi bundan başRa a~ağıda yazılı vesikaları haiz olup göster -
mesi azımdır. Bu gibi işleri gördüğüne dair fenni ehlivet vesi· 
kası, ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair vesika. 

5 - Teklif mektupları yukarda 3 üncü maddede yazılı saattan 
bir saat eveline kadar getirilerek daimi encümen başkanlığına m:ık.. 
buz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların 
nihayet 3 üncu maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış 1.ıır
hn mühür mumu ile eyice kapatdmrş olması lazımdır. Postada ola· 
cak g ·cikmeler kabul edilmez. (6699) 1-4876 

arsıulusal arttırma günü olan 31 Birinciteşrinde Ban
ka Şube ve Sandıklarında bir biriktirme hesabı açtırarak 
en asağı 10 Ura yatıranlar arasında 100 kişiye aşağıda ya-
zıh ikramiyeleri verecektir: · 
Bırmcıye 100 Lira 
İkinciye 80 ., 
Üçüncüye 60 .. 
Dördüncüve 40 .. 
Beşinciye 20 .. 
Altıncıdan ellinciye kadar 10 • 
Elli birinciden yüzüncüye kadar 5 ,, 

Kura Birincikanunun 7 sinde Ankarada Merkez bina· 
smda çekilecektir. Kuraya girebilmek için para yatrran
lann paralarım 7 birincikanuna kadar çekmemeleri la-
-~. l·-4684 

Ankara Urayı 
Su i~leri direktörlüğünden: 
1 - Ankara Urayı Su işleri Direktörlüğü için (5500) lirahk 

Font boru ve ek parçaları alınacaktır. 
·2 - İstekliler bu işe ait şartnameyi Su İşleri Direktörlüğü Le

vazımından p:ırasız alabilirler. 
· 3 - Eksiltme 11-11.935 pazartesi günü saat 15 de Ankara Ora

yı Su İşleri Direktörliiğünde kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için muvaıkkat teminat olarak 413 

lira Ankara Orayı Su 1ııleri Direktörlüğü veznesine yatırınlc~ktrr. 
5 - istekliler Ticaret odasına kayıtlı bulunduklarına daır ve-

sika göstereceklerdir. _ _ 
6 - İstekliler teklif mektuplarım ve vesıka?arını ıhale saatın. 

dan bir saat evvel komisyona vermi§ bulunacaklardır. Posta ıle 
gönderilecek olan mektupların nihayet 3 üncü maddede yazılı sa
ata ka<lar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapa
tılmış bulunması lazımdır. 

7 - Posta~a olacak gecıknıeler kabul edilmez. (3169) 1-4898 

Jandarma geııel komutanlığı 
Ank.ara ~atınalma l{omisyonun<lan . .. 

Açık eksiltme usufü ile cksi.ltmes~ ilan edileı; ı~O çeşit .c~~ra.hi 
aHlta isteklileri tarafından vcrılen fıat tam degerınde gorulme.. 
mesinden 2490 sayılı kanunun 43 üne.Ü maddesine uyularak. ek~il!~ 
mesi on gün uzatılmasına ve pazarlıgnın 2-11.935 cumartesı gun~ 
saat 9 da yapılmasına karar verilmiştir. isteklilerin şart~ameyl 
parasız olarak komisyondan almaları ve (21750) .kuruşluk ük tc· 
minat makbuzu ile pazarlık gün ve saatında komısyona baş vur-
""'" 1 "r (31'78) 1-4900 

• 



) annara tlssii Bahrikomutaniığ. J 
Satınalına Komisyonu 

Reis1İetrinden: 
Tahmin bedel M Temınat 

Cinsi Kılosu Lira Ku. Liı'a K.u. ihale gün ve uali 
Sade yağı 38000 34200 00 2515 00 13/2 Tqr~nf935 14 t1c 

Yukarda adı yazılı bir blem erzak kapalı zuf uaulıyle miia&. 
baaya konmuştur. İhalesi h:rbıtte Tersane kapumdaki komi8-
7onumuzda yapıla.caıktır Şartnamesi komisyonda bedelsiz verilir. 
lıtekliler yukania p.tcrilal .. vakim teftMMt w Jmnunun be~ 
lerini havi teklif mcMuplarım ihale ... tmdan bir saat evveline 
kadar komisyon reısliğine verebilirler (3189) 1-4902 

t tanbUI sıhhi müesseseler 
artırma Eksiltme Komisyoun 

Azı Çoğu lla98kbt T. 
Akliye ve Asabiye Hastanesine 500 600 Ton kok 877 .so L. 
lltli Çocuk Baataneli 200 300 Ton ,, 438,75 L... 
ltuduc Tedaii Mtteneaine 55 75 T-on ,, lot,69 J.. 

Yukarda yuılı ubıhl mi«netdcrin Jro'k ki5mlrii ihtlYlçlan ... 
palı zarfla ekailımeyc ko,...mr .. Jliiell«eeledil mr wya bir Jaıp
na wya ıwıım Sat tddif edihılll1k 

ı - Bbiltme 13..lı-915 pw-• tlnü saat 15 de Caialoğluada 
Slhbat MGdlrlUIU 'tıinaaındüi kcımisJonda Japılacaktır. 

2 - Miktar ve muvakkat garanti'leri biza1armda yazılmıştır. 
S - Tabmin ftat: llehel' toea 19,5 liradır. 
4 ... letüHıer ~leri parms olarak koaiısyondan alabiBr. 
s - a.ntwjC gincckJWia m ticaıa odam wri•ewiyk 2490 

.,.h ...,.,nda yutb be~ -.e ~kat pranti malr6uz veya ba. 
• teminat mektaplatı ile uaulil dairetindeki teldif mektUptanm 
llll9l sarflaftm ,.._.. JllDh ..._ t•"'• :ttir saat ıacoe 
adar maW.. meıkalrilinde ır.ieyona ft!'llleleri. (6730) J.......ftllll 

Devlet Demiryollan ve L manlan Umum 
Müdürlüğµ iliJilan 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilinlan 
ILA N 

1 - Orda aıbbiy& U.tiyacı için alınacak olan 134 kalem ılaca 
..erl1n fiat.......,. pahalı göriildüğiinden tekrar kapalı ll8rf 
usır1i De ebiltmefe konuhnqtm. Tahmin llcddl 44678 Undır. 
:thaJeai 6.11·93.5 prpmba gitpit .... 15 dıcJir ilk •mi•t 33GG li
raclir. Şartnamell 11ta$ul ~ ·.•tıa alnm .._.,oamda 
olup 225 kw:ut muJııabilfade ••mıdıilir.~~ Dk .teminat me• 
tap veya mübu ve 2490 •••• ala Jramma ı. 3. iıd maddele· 
riadeki veaikalarla birlfide teitif mektaplanDı vakti maayyminde 
" il..ıe ...ımdn bJr mt e~line ı.m fındıklı Ulb1I aım. ko-
miaımm ~ 'ftftlleleri. (W) 1--4794 

1LA1' 
1 - ~ dahWndeki kıtaat 'le mieseHat hayvanatı ile •· 

rom lfl niD41elr.i baJvanlamı ~ iQkı kQe1ı suOa mllla
==an 510920 kilo yulafa istek& SJ1kw1lizadm puarlJi• 

2 - Puarbiı 4/2. ~ ~-~ saat .,..pcıiu. 
ı - Ymafna mecmu tatarı 2811&1 Ura to kurut olgp ilk temi· 

atı 2105 lfn 7 mattar. 
4 -~ lef cin Ankara Jnuım amirlill ..t.. .... 

Jromiıyonanda cBrillebfllr. 
S - Puar~ ittirak cdecekleriıa 2490 ımmaralı bmmun 2, 3. 

inci a.ddel gGre iktiza e4en vealk, ve muvaldrat teminatla. 
n He birlikte belli gün ft IHtte Aiabra tıennm Amirliii satın 
alma komisyonuna ge~leri. (3044) 1-47'%4 

Ankara c.f..m 



SAYIFA & 

. 
• '~~~ ... ~~~~~~~'Aı:·~~:ao::.oır.,..:.;....:~;.tı;: 

Doktor ....... .-....... . ~ .-.. -·~ ~ 
~ ) 

~ Hilmi Ko~ar <ı:: 
Cebeci Hastahanesi Cilt, Saç, ~~ } 

Zührevi hastalıklar ~ ı 
Mütehassı ~ 

Balıkpazarmda Polis nokta.~~ 
ıc aı karşısında, Çıkrrkçılar yo· ~. 

kuşu alt başındaki evinde,I ~ 
Hastalarını her gün öğleden ~if 

~ o;onra kabu] eôer. ~~ 
Telefon: 3506 ~ 

~~-~~ 
E ınmıı uımıımıııımı'JlnınnıııııııııKııııı mmııı 111 ni111l11i!l11ı n ~ 
j Diş Hekimi i 

A .. Rız~ Ok~tay i 
Adliye sarayı kar~ısında ~ 
No: 58 Telefon: 3881 ~===--S Gece gündüz hastalarını 

,.,. kabul eder. 1-4603 ~ 
~ Ul!!OO!lllffl81llll!!lillll~llllllHlu1MlllllJllIDIUlil!Jlllmlliı 111RllHlil111 ~ 

' ~- GöZI 
Mütehassısı ·~~ 

~~ 

~ 
~ 

Dr. Cevad Arif 
Atasagun t . ~ 

Anaafrtalar caddesi Zenıt ~ 
saat mağazası üstünde No. ~ 
70 sah günleri . Yoksuz tara ~i 
~ parasız ~~~ 

!iillİllB!lllll•Alllil!lllllllllUlımıllllllnınn tmll§ 

~ Dr. TURGUT 1 § 

~ Cebecl Hastanesi Operatörü ~ 
e. = 
~ Hastalarını Adliye Sarayı ~ 
~ ka.rşıaında Hayati apartmanın· ~ = da iter gün 15 den 19 za kadar ~ 
~ kabule başlamıştn. ~ 
~m 'HllllDlııııılıımm•ımililll 

Doktor 

Ali Maruf Ünver 
DERİ, FİRENGİ VE BELSO· 
GUK.Lt1Cm HASTALIKLARJ 

~ 

. MUTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başında Al 
tmtq ıokak No. 17. Hastalarım 

hergUn 9-13 ve 15-20ye kadar 
kabu1 eder 

Operatör 
~ .. 
Omer Vasfi Aybar 

~ 

Kiralık büyük ev 
Yenişebirde İsmet ve Kazım 

paşa caddelerinin birlestiği kö· 
sede Avusturya sefirinin otur· 
duğu kalorifer sıcak su garajlı 
ev tnöble1i ve:ra möblesiz toptan 
veya kat olarak kiralıktır. 

Anafartalar r.addesinde Zenit 
saattan üstünde Doktor Cevad 
Ar.ifdett aranmasr telefon: 2037 

1-4670 

Y enişehirde 
Kiralık ev 

Mimar Kemal ve Şehit Nuri 
soka.klan köşesinde 18 numara. 
h bahçeli ev kiralıktır. Telefon
la 1218 numaraya müracaat olun· 
masc. 1-4896 

Yenitehirde İsmet Paşa cad· 
desinde Postane karşısında Lo
zan mcydanma bitişik olan beş 
ocfalı evde Elektrik su t"e hava 
gazr nrdır. İfrazı kabil olan ar
.sasile YC içindeki eşyasile satı· 
lıktır. Görmek istiyenlerin için· 
deki bek~iye pazarlık için de 
!telefon 24"11 Ekreme müracaat 
edilmesi. 1-4880 

lmtıyaz sahibi ve Ba'}ITIU 

lıarriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neşriyatı idare eden 

Yau İşleri MU<lllrU N.ıs ıhi 

BAYDAR 

Çankıt1 caddr:si civarında 

Ulu11 Basımevind• basılmış· 

tir. 

·~ 

Milli Müdafaa V ckalcti 
Satmalma Komi!\yonu 

tlanları 

BİLİT 
1 - Hepsine biçilen eder 459 

bin lira olan 855 ila 900 'bin met
re yazlık elbiselik bez kapah 
zarfla ek:-.iltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 5 ikinci tesrin 935 
salı günü saat 11 dedir. · 

3 - Şartnamesi 22 lira 95 ku· 
ruşa M. M. V. satın alma Ko. 
dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler 
22110 liralık ilk inanç parası 
mektup veya makbuzlarile kanun
un 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektuplarım ihale · saatmdan bir 
saat evvel M. M. V. satın alma 
Ko. na vermeleri. (3048) 1-4727 

BİLİT 
Y A P I: M. M. Bakanhğl da

ire Md. lüğü eratı için yaptırıla. 
cak bir koğus açrk eksiltmeye 
konmuştur. Keşif bedeli (4627) 
dört bin altı yüz yirmi yedi lira 
57 kuruştur. Keşif proje ve şart
namesi para ile insaat şubesin
den alınacaktır. İhalesi 9-XL935 
cumartesi günü saat onbirdedir. 
İlk teminatı 447 liradır. Eksilt
meye girecekler 2490 sayılı ka
nunun 2. 3 cü maddelerinde is. 
tenen belgelerle birlikte eksilt
me glin ve vaktında M. M. Ba
kanlığl satın alma komisyonuna 
geleceklerdir. (3134) l-4827 

BİLİT 
1 - Bir metresine biçilen e. 

der 51 kuruş olan 120 bin metre 
lacivert renkte is elbiselik bez 
kapalı zarfla ek~iltmeye konul-
mustur. • 

2 ,_ İhalesi 5 ikinci teşrin 935 
salı günü saat 15 dedir. 

3 - Şartname 306 kuruşa M. 
M. V. satm alma Ko. dan ahmr. 

4 - Eksiltmeye girecekler 
4310 liralık ilk inanç parası mek
tup ve makbuzlarile birlikte ka· 
nuni şekilde hazırlayacakları 
teklif mektuplarını ihale saatm
dan bir saat evvel M. M. V. sa. 
tın alma Ko. na vermeleri. 

(3047) 1-4726 
BİL1T 

YAPI: İstanbulda Haydarpaşa 
hastanesi tamiratı kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konmuştur. 
Keşif bedeli (513067) lira 86 ku
ruştur. Keşif proje ve şartname
leri 25 lira 68 kuruş karşılığın· 
da vekalet ~nşaat şube:.inden a. 
lmacaktır. !halesi 14· 11-935 per 
şembe günü saat onbeşdedir. İlk 
teminatı (38520) otuz sekiz bin 
beş yüz yirmi lira 59 kuruştur. 

Eksiltmeye girecekler l490 
sayılı kanunun 2, 3 cü maddele 
rinde istenen belgeler ile birlik
te teminat ve teklif mektupları
nı havi mühürlü zarflar ihale sa· 
atınd2.n en geç bir saat evveline 
kadar M. M. Bakanlığı satm al. 
ma komisyonuna versinlel. 

(3144) 1-4899 

Ankara Beledi ye Reisli~i 1 
İlanları 

İLAN 
1 - Temizlik isleri, bahçe

ler ve sıhhiye hayv~nlarınm bir 
senelik iaşeleri için lüzum olan 
(75 bin) kilo arpa ve (75) bin ki
lo saman kapalı zarf usulivle ek. 
siltmeye konulmustur. 

2 - Nümune ve şartnamesi
ni görmek istiyenler hergün te· 
mizlik işleri direktörlüğüne ge
lebilirler. 

3 - İhale 4.11.1935 pazartesi 
günü saat onda belediye bina
sında levazım dire-ktörlüğü oda
sında yapılacaktır. 

4 - İstekli olanlar artırma 
ve eksiltmr kanununda yazılı ta
rifat dairesinde teklif mektupla· 
rmı teminatlarile birlikte ihale 
saatinden tam bir saat eveline 
kadar komisyona vermiş olmalı
dırlar. 

5 - Muhammen bedeli (6750) 
ve muvakkat teminatı ( 506,25) 
liradır. (3098) 1-4759 

İLAN 
1 - Temizlik müstahdemini 

için (272) takım elbise (kasket 
dahil) açık eksiltmeye Çlkarıl. 
mıştır. 

2 - Elbiselerin muhammen 
bedeli (2448) muvakkat temina
tı (183,60) liradır. 

3 - Eksiltme 4.11.1935 pazar
tesi günü saat ıs de levazım di
rektörlüğü odasında müteşekkiJ 
komisyon huzurunda yapılacak. 
ttr. 

4 - Teminatın ihale saatin
den evet belediye veznesine tes
limi ile mukabilini alacak mak. 
buzla eksiltmeye girecektir. 

S - Şartname ve nümunesini ' 
görmek istiyenler hergün temiz· 
lik işleri direktörlüğüne gelmeli· 
dirler. (3099) 1-4769 

ULUS 

Kültür Bakanlığı 
Artırma, elisiltme komisyonundan 

Eksiltmeye konulan iş sanat okulları için makina, avadan!Ut. ve 
malzeme: 

Tahmin edilen Muvakkat 
bedel teminat 

1. - Eleıktrik Laburatuvar alat, makina 
ve malzemesi. 15.160 1.137 

2. - Tesviye, Demir ve Ağaçişleri için 
32 adet muhtelif cins makina. 40.900 3.067,05 
i~in avadanlık ve muhtelif cins ve 
miktarda malzeme. 13.572,60 1.017,95 

Sanat okulları için satın alınacak e>lan ve yukarda yazılr bulu. 
nan .elektrik alat ve malzemesi, tesviye, demir ve ağaçi!?leri için 
makmalar ve tesviye, demir, ağaç, dökümişleri için avadanlık ve 
malzeme kapalı zarf usulile 25.9.1935 tarihinde eksiltmeye konul
mu~tu. 

Saptanan günde yapılan eksiltmede yapılan teklifler haddi 
layık görülmediğinden yeniden 45 gün müddetle ilanına karar ve. 
rilmiştir. 

Bir numarada gösterilen ihtiyaçlarm eksiltmesi 11/11/935 pa. 
zartesi günu saat 14 de. 2 numarada gösterilen ihtiyaçların eksilt· 
mesi aynr tarihte saat 15 de, 3 numarada gösterilen ihtiyaçlann 
eksiltmesi aynı tarihte saat 16 da Kültür Bakanlığı binasında ar. 
tırma Eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

1 ve 2 numaradaki ihtiyaçların teslim müddetleri değiştirilmiş 
olduğundan umumi şartnamede değişiklik yapılmıştır. Her üç nu
marada gösterilen eksiltmelere ait teklif mektupları aynı tarihte 
saat 13 te komisyon reisliğine verilecektir. Eksiltmeye girmek is. 
tiyenler eksıJtrneye konulan eşyaya ait şartnameleri Ankara'da 
Kültür Bakanhğx Gereç Direktörlüğünden parasxz alabilecekleri 
gibi f stanbulda Sultanabmet'te sanat okulu Direktörlüğünde de 
görebilirler. (2868) 1-4446 

Ankara ilhaylıiJ11dan: 
1 - İlimiz çiftçilerine dağıtılmak tizere satm alınacak 100 ta· 

· ne .6 numara, 75 tane 3 numara yerli malı pulluğun 4.11-935 pazar-
tesi günü saat 15 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Pullukların tutarı 3137 liradır. 
3 - Şartnamesi Ankara Tarım Direktörlüğünde görülebilir. 
4 - İsteklilerin pullukların % 7 ,5 tutarı olan banka mektubu 

veya hususi muhasebe direktörlüğü veznesine yatırılmış makbuz 
ve teklif mektuplariyle birlikte eksiltme günü saat 14 de ilbaylrk 
daimi encümene vermeleri. (3076) 1-4790 

·Daima •renç 
~ . 

dai~a güzel , 
KANZUK 

Balsamin kremi 
8 kalem yazhk ve kışlık 

efrat elbisesi 
Tahmin edilen bedeli (4357) 

lira (70) kuruş olan yukarda 
mikdarı ve cinsi yazılı malzeme 
Askeri Fabrikalar Umum Mü
diirlüğü satın alma komisyonun
ca 7 . ., teşrin 1935 tarihinde per
şembe gtinü ~aat 14 de açık ek
siltme ile ihale edilecektir. Şart
name parasız olarak komisyon· 
dan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (326) lira (83) ku. 
ruş ve 2490 numaralı kanunun 2. 
ve 3. maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona 
rn.iir;ır.a::ıtlan. (3119) 1-480l 
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ULUSA BAYRAMDA 

TÜRKÜN 

En büyük kutlu ve mutlu gününd<ı 

~ 

K.a vak ıdere şarab 1 

içmekle 
ÖZEL BiR KIY AN VE SEViNÇ 

DUYULUR! 

Cenap Serçeşmebeyler kavaklıdere 

Türk Şarap f abıika~ı 
Ankaı~a 

Nafıa Beşinci Daire Su 
İ§leri Müdürlüğünden: 

Keşif bedeli 6285 lira 82 kuruş olan Kilometre 8 bendi ile Ak
köprü bendinde yapılacak tamirat 19~10.935 de icra edilecekti. Ya
pılan ilan 2490 numaralı kanuna uygun olmadığından yeniden 24 
Teşrinievel 935 tarihinden itibaren 15 gün müddetle ve kapalı zarf 

:'.. usulile C'ksiltmeğe konmuştui. Eksiltme teşrinisantnin 9 nCu Cu .. 
martesi günü saat 11 de Nafıa Beşinci Daire Su işleri Müdürlü .. 
ğündeki eksiltme komisyonu tarafından yapılacaktır. İsteklilerin 
eksiltme ve artırma ve ihale kanununda yazxlı vesikalarla şimdiye 
kadar yapmış oldukları işlerde teahhüdlerini ifa ettiklerine dair 
vesikalarını Teşrinisaninin 9 ncu cumartesi gilnti saat 10 na kadar 
Beşinci Daireye vereceklerdir. Muvakkat teminat 470 liradır. Şart. 
name ve projeyi görmek için her gün mezkfir daireye müracaat 
edebilirler. (3128) 1-4829 

B1LIT 

T. Hava kurumu genel merkezinden: 
Cumhudyet Bayramı töreni için yapılacak hazır

lıkta bulunmak üzere bütün Türk Kuşu Üyelerinin 
Pazartesi (28/X/935} günü Genel Merkezde bulun· 
maları. 1-4894 

.-Elli senelik biı maziye 
malik ve dünyanın beı tara· 
fında takdir kazanmış gü· 
zellik kremidıı Cildinizin 
güzellik ve tazeliğini dai· 
ma ~uhafaza eder. Balsa· 
min kremi memleketimizin 
kibar mehafilinde rağbet 

görmüş ciddı bir kremdir. 
Çillen ve buruşukları iza· 
le ederek tene fevkalade 
bir cazibe bahşeder Ruh
nüva.ı kokusu ile ayrıca 

şöhret kazaumıştu Balsa
min kremi katiyen kuru· 
maz. Teninizin latif taze· 
liğini, cildinizin cazip ta· 
ravetini ancak krem Balsa· 
min ile meydana çıkarabi· 

lirsiniz. Biı defa Balsamin 
kullanan başka krem kul
lanamaz. Tanıtmış itriyat 
mağazaları ile büyük ecza
nelerde bulunur 

HER SENE BiR ÇOK KfMSELE RE ZENGlN iKRAMİYELER DA GITAN 

Türk Maarif Cemiyetinit 

Mobilyalı Ev 
Veya iki oda 

aranıyor 

Çocuksuz bir alman aylesi 
karı, koca, iyi döşenmiş mo
bilyalı bir ev veya iki, oda, 

Ayle yanında 
BÜYÜK ODA 

memurluğuna müracaat. 
1-4831 

Büyük eşya piyangosu 
6. 12. 935 de çekiliyor 

• 

ikramiye: 15.400 lira 
lllR BiLET BiR LlRADIR. BUT ÜN PİYANGO SATICILARINDA BULUNUR 

Jandarma genel liomutanlıgı Anl{ar~ 
sabnalma komisyonundan: 

1: A~ar~da kapalı zarf eksiltmesiJe satın alınacak e~yaya ait tafsilat (4) cü maddede yazılıdır. 
2: Kılımıı: 163, Battaniyenin 165, çamaşırlık bezin 266, yazlık elbiselik kumasm da şartnamesi 364 ku
ruş kar~ıhgında her gün komisyondan alabilirler. 
3: .Eksıltmeye ~i.rmek isti yenler k~nur; ve şartnamede yazdı belgeleri ve ilk teminat makbuzu veya 

banka mektubu ıçınde bulunan teklıf mektuplarını eksiltme vaktından en son bir saat evet Ankarada 
Jandarma genel komutanlığı kurağında satın alma komisyonuna vermiş olmaları. (3089) 
4: Eşyanın· Miktarı: Değeri İlk teminatı: İhale tarihi 

adı adedi Lira: kuruş Lira: kuru:! Günü: saat 
Kilim 10,000 32,500 O 2437 50 11~11-935 pazartesi ıı 

Battaniye 4400 33,000 O 2475 O 13-11.935 çarşamba ıı 

Çamaşırlık . bez 
Yazlık elbiseHk 

kumaş 

r 
YE i 1 

me~re 

177268 

117700 

53,L80 40 

70,620 o 

- si 
tU..ı <;ı-. Cl:. 

J ••• :ı.. Loy - Clark Gable 

GÖNÜL ACISl 

Fransızca sözlü hissi ve muazzam 
şaheserinde 

KATE de NAGY 

.. 

3909 2 15-11-935 cuma 10 

4781 o 18.11-935 pazartesi 10 
1 -ARJl'l 

BUGÜN HU li.t!.l. 
Sinema aleminin iki ı. 

1 
f KULÜP) 

dızr tarafmdan temsil. edilen 

BULUNMIY AN ADAM 

Wilyam Powel - Myrna Loy 
'! filminde 


