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Ankara düll, yeni kotu yerin

de, gelecek 23 birinci te,rine k~
dar bir daha toplananuyacak hır 
kalabalık halinde, Cumuriyetin on 
üçüncü ya"'ma. girifini kutladı. En 
büyÜğümüzden en küçük ilk okul 
yavrusuna kadar bütün Ankaranm 
bulunduğu kutlama töreni her za
man hatırlanacak şeklide güzel ol
du. 

.Aıılwnı taşınıyor: 

Daha saat sekizde ellerinde yi
yecek paketleriyle her yaştan ve 
her mesiel..1:en bir iaaan .kal balı -
ğmın istasyon yolunu doldurduğu
nu görüyoruz. Şehrin her semtin -
den gelen bu insan seli, Atatürk 
anıtının önünde birle,İyOT ve is -
tıuyona gi<\:n yol vzerinden atad · 
yoma doğrt akıyor. Dün Ankara 
t.- bit hail ıayramı hali gösteri-
yordu. 

Saat bire doğru şehir boplmıı, 
stadyom dolmuftu. Koca alan bu 
kalabalığı alabilmek için az gel -
mitti. Tribünlerde ayakta duran -

.lar, çömelenler oturanlar.dan .ç~
tu ve düzeni koruyan pohslerın rı
caları ve tedbirleri olmasa halk 
geçidin yapılacağı kısmı da dol -
duracaktı. 

Saat bir buçukta her teY hazır· 
dı ve ayakta, toplu olan Ankara, 
~TA' smı bekliyordu. Büyük Ön -
~er bu aaatta Kamutay binasında 
Ba,bakanmuzın, Kamutay Ba, -
kanımız, genel kurmay başkan~ · 
mız ve bakanlarımızla süel ve ıı -
vil batmanların, kordiplomatiğin 
tebriklerini kabul ediyordu. 

Saat 2,S ğa doğru ~ir uğultu, 
yayılıyor: Atatürk gelıyor ... Ata
türk geliyor ... 

ATA' mızın otomobili daha yo
hın batında ve bizden yüzlerce 
metre ilerde iken gönülden gelen 
bir alkıt fırtınası kopuyor. Ata -
türk geliyor... herkes ayakta ve 
gözleri sevinç ve gurur içinde oto
mobile çevrilmiştir. Yanımızda 
oturanlar arasında ağlıyanlar var. 
Daha onuncu baharını yaşıyan iz
ci kıyafetli bir yavru annesinden 
elini kurtarıyor ve kalabalığı ya -
rarak tribünden aşağı doğru yu -
varlanır gibi iniyor .. Koca se! ha
reket halindedir. Atatürk gelıyor. 

Nihayet Onu şen, dinç, sıhhat
li ve her zaman gibi, yarattığı ulu
sa sevgi ve şefkatle gülümseyerek 
yavaı yavaş aramızdan ge_çen 
otomobilinde görüyoruz. T arıhte ı 
hiç bir ulus şefini bu kadar can - \ 
dan alkışlamamıt ve onu bu ka 
dar şuurlatmış ve ahlak. h~line. ge!- ı 
mit bir inanla sevememıştır .. Şım 
di h"'r c~hre nete içintf .. dir. 
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l:ıcilerinıiz ge<,·erken• 

Geçid alayı; oymaklarmm bay
raldarını taıryan kız ve erkek iz -
cilerimizin seçifiyle bqladı. ya -
nımızda oturan bir beden terbiye
ai öğretmeni bu yaz gezdiği kuzay 
A vrupası memleketlerindeki izci
geçi dlerinin hiç birinin bu kadar 
düzgün olmadığını aöylüyor. T ec
rübeli bir asker gibi sert adım ataı 
ve AT A1sının önüne geldiği za . 
man otomatik bir makine hız1yle 
başını çevirerek bu bqı onun var· 
lığı uğruna her zaman vermiye 
hazır olduğunu anlatan bu binler
ce kız ve erkek izci, ,..nM ileri 
türk cemiyetinin ne kuYYetli te -
meller üzerinde yükseleceğini an
latıyordu ve biz Ankaramn tanıdı
ğımız bir izciıini lstanbuldan, Kon 
yadan veya Kayseri' den büyük 
gün için gelen bir izciden ayı • 
ramıyordu. Büyük günde bir da .. 
ha anladık ki yurdun en uak bir 
köyünden baffehre kadar bütün 
memlekette, ıençlik aynı f&l'llar 
içinde aynı g&ye ile yeti.-elrte • 
tlir. 

l' iğiı askerlerimi•: 
Her zaman ideal bir uk• ti 

pi olan yijit mehmetciklerimizin 
kendilerini kolları yoruluncaya 
kadar alkıtlryan ve bançereleri -
nin verdiği imkan içinde "yqa,, 
diye bağıran onbinlerin içinden 
büyük intizamla geçtiğini ıörü -
yoruz. Bqbuğluğu altında tarihin 
en büy1.ik harblarından birkaçım 
yapmıt oldukları AT A'lannuı 
önünde eğilen bu heykel riicudlu 
yiğitlerin bekledikleri sınu ·-r 
içinde; güvenlik ve bayaallrk için
de yafamanın büyük zevkini lrir 
daha duyuyoruz. 

Birden peyda olan motör ae• 
leri, hepimizin gözlerini yuk ... ,ı 
kaldırıyor. Bir, on, yirmt, otuz, el-
li, altmıf ve daha fazla türk uçagı· 
nın kanadları altındayız. He.,..oi 
bize çok yakın uçuyorlar. Numa -
ralarmı okuyor ve sallanan ellerı 
görüyoruz. 

Ulu Onder geçidi •eyrediyor. - Kahraman piyadelerimiz ve topçularmı:ı. - Tribünlerden 

Ancak özverisinin kuracağı 
uçak filolarının gölgetinde rahat 
ve güver. iç"nde yap.ndabileceği
ni anlıyan ulusun, uçaklarımıza 
gösterdiği candan gösteriler, lnS
nü'nün istediği 1000 türk kanadı
nın yurd göklerinde dolatacağı 
tarihin pek uzak olmadığını anla. 
tıyordu. Dün, Türkkutu üyeleri -
nin kalabalık geçifi ve planörler J 

den S - 6 para!Ül atlayııının mu • 
vaffakiyetle yapılışı hava spo -
nınun türk gençliği arasında gör. 

kalabalık bir köşe. - Çok alklflanan deniz askerlerimiz. - Atlı köyliill?r t'e uçaklarımız •• (Sonu 3. cü sayıfada) 
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Atatürk' e yapılmak ıstenen su· 
ika.st teşebbüsü münasebetiyle 
memleket dışında ve içindeki yurd
daşlann büyük önderimize gön -
derdikJeri tel yazılarının neşrine 
devam ediyoruz: 

Bozk.ırda: 
Bozkır, 25 (A.A.) - Suikast haberi

ni duyan binlerce halk bugün cumuriyet 
alanında toplanarak türk ulusunu ya.. 
ratan size kötülükle uaztılmak istenilen 
kirli elleri telin eder.kcn size uzun Ö

mürler diler, sonsuz saygı muhabbetle
rini sunduklarını arzcylerim. 
Bozkırlılar namına şa.rbay Ziya Kerim 

*~* 
Bozkır, 25 (A.A.) - Biz ık.öylülcre 

<Atn ve bayat veren size kötülük yapmak 
üzere uzatılan kirli elleri telin eder ve 
ozümüzden doğan bir sevgi ile saygı
larımızı sunarız. 

Kay.acık köyü namına Mehmet O
ran, Çiftlik köyü namına Ali Kaya, Ak
~pJnar köf-Ü namına Cemal Yiğit, Ka
raoakoy nalDlna Osman Coşkun. 

..t&.ınıyda: 

A:ksaray, 25 (A.A.) - Partimiz men
supları ve yurd gençliği Büyük Önde
rimize el uzatmak istiyen sefilleri kö. 
ttiler.ken ulua ve cumurluğumuza daha 
önemli yücelikler yaratmak için senin 
uzun yaşayışlarını dileriz. 

C .H.P. başkan vekili lzzn 

Beründe: 
Berlin, 29 (A.A) - Bütıin varlı -

ğiyle senin yolunda yürüyen birliği -
miz, alçak güruhun ·son sefil hareketi 

ni telin ederken ıana ve inkılaba bağ • 
Jılık andını bir daha tekrarlar, Büyük 

Önderimiz. 

C.ÖTefede: 
Görele, 27 (A.A) - Büyük şahsi -

yetinize karşı yapılmak: istenen yağın 
cı telin eder ilçe balkının sonsuz inan 

ve bağhhğını yüksek katınıza bildiri -

riz. 
Hamıt Erkan, C.H.P. ilçe başkanı 

Sabri, Callk şarbay S. Sımr, 

SON DAKiKA 

Karaağat;uı: 
Karaağaç, (şarki) 27 (A.A) - İstik 

lalimizi ve her alanda inkişnfımızı ya 
rattm. Yolunda ölmeyi şeref biliriz. 
Sana, kurduğun cumuriyetinüze uza • 

nacak kirli eller bize gelsin. Partimiz 
kurağında toplanan halkla vatansızla -
ra lanet okuruz. Ulu Şefimiz, sen çok 

yaşa. Saygılarımızı sunarız. 

C.H.P. ilçe başkanı Tahir AkaJ 

Kayserid.e: 
Kayseri, 27 (A.A) - Sana kötü -

lük yapmak istiyen eller ve diller ku
rusun. Bu alçaklara karşı duyduğu -

mu:ı acı kinin ateşi yüreğimizi kavu

ruyor. Senin kılına bir hata getirme • 
mek için içtiğimiz büyük andın gücü 
ve inancı ile senin için yaşıyoruz. Kay 

seri cumuriyet meydanında toplanan 
ve kalbi aynı zamanda ça.rpan bizler 
tekrar ederiz, sen var ol Alçak düş 

manların kahrolsun. 

Gençler namına Türkiye idman ce 
miyctleri ittifakı Kayseri bölgesi ba~
kanz Kayserj ilbayı N. T-0ker. 

Mara§ta: 
Maraş, 29 (A.A) - Koca bir ulu

sun tek bir kütle halinde kalblerinde 
ya,atılan tek bir dilek vardır. O da 

senin yüce varhğındır. Yiırdu ve- ulu
su kurtarmak için ilk işaretine canla 

başla koşmuş ve o gündenberi sana 

bütün inançları ile sımsıkı bağlamruı,ı 

olan biz Maraşlılar hiç kimsenin yan 
balanasına bile tahammü1 edemediği • 

ıniz bu aziz varlığa el kaldıran bir kaç 
alçağa karşı kinlerimizi, hınçlarmuzı 
tutamaz bi.r haldeyiz. Koca bir ulusun 

gücü ve yaşayışı demek olan aziz var 
lığmm korunması yolunda her varlı -

ğnnızı fedaya and içtik. Türklüğe şe

ref veren ve onu yükselten başkanlı -
ğınla bitmez tükenmez sonlara kadar 

var ol Atatürk. 

Miting heyeti Halid Onaran, Ha • 
mit Beşkardeş, Haırll Aksu, Ali Rıza 
Ç11kadar, Nihad Erdem, eczacı Lütfi. 

(Sona 4 üncü sayı/ada) 

ltalyanın ald ığı topralcl~r 
Londra, 29 (A.A.) - Royter ajansı 

Dildiriyor: 

Habeşlerin biç bir mukavemet gös.. 
1crmemeleri yüzünden italyanlarm Tiğ
re bölgesinde &üel gezinti denilecek i. 
teri hareketleri geniş bir cephe üzerin. 
de yavaş yavil§ ilerlemektedir. İtalyan
lar timdi en verimJJ topraklara gimıi§
k rdir ki, buralarda su boldur. Menzil 
Mzmetlcri bu suretle büyük bir akın. 

b dan kıırtulmtı§ olur. Öyle aarulryor ki, 
imparatorun emri üzerine hareket eden 

Raa Seyum gen çellu~c.\:K ve Makallcyi 
harb etmebWn bırakacaktır. Bu ıe~ 
rin büyük bir kısmı boşaltılmq bulu;. 
nuyor. Esasen italyan)u Mablleye ~ 
kim tepeleri ele geçirirlerse ha tehrin 

müdafaasına imkin kalma&. HabeıJtrin 
Deaiya Bölgesind~ toplamaya clnam et
tikleri büyü:Jr insan yığını kmaya doi
ru ileri bareketiııe acak: imparator ıeL 
dikten sonra ba§lryacacı aanııedili:por. 
İmparatorun Dessiyaya ikinci ıqriu 

başlarında 2'.Clmesi be1deniyor. 

B. T. Havanabn yeni ödevi 
• 

Adiııababa, 29 (A.A.) - Röyterin 
aldığı habere göre yakında Adisababa -

ya gelmesi beklenen Habeşistanın ulus. 
lar sosyetesi delegesi Havaryat bir müd.. 
det Adisababada kalacaktır. İmparator 

Avrupanm ıörüşü hakkmda kendisin -
den malumat almak istiyor. Hnaryat 

ihtimal imparatorla beraber Df"S:!!ia'ya 
gidecek Te önemli bir süel ödev alacak
tır. 

İtalyan resmi hildiriği 
Roma, 29 (A.A.) - 31 numaralı res.. 

mi bil diriğ : 

Eritre cephesinde birinci kolorduya 
mensup iki müfreze biri sarahat bölge-
11inin merkezi olan Hausien istikame. 
tinde ve diğeri de Aksumdan Tokaze 
nehrine kadar bir keşif taarruzu yap -

İtalyan uçaklarının 
Mogadisk, 29 (A.A.) - ltalyan ha.. 

n kuvvetleri Gorahai'deki habeş mev. 

ziinin 20 kilometre kadar şimalir~ .. ki 

Gabredarjc mevkiini bombardıman et -

miş ve mühim bir erzak deposunu yak 
mıştrr. Hava kuvvetleri doğu Uebi'sin. 

de habeş mevzilerinden 300 kilometre 
şimalde Magalo mevkii üzerinde de uçtı!; 
far yapmr~Jardrr. 

Adisababa, 29 (A.A.) - Direcfana -

mışlar ve ciddi bir mukavemet görme
mişlerdir. 

Somali cephesinde yerli •eşif kolla.. 
n Şillav ile Gorrah.ai arasında silahlı 

babeş kuvvetlerini püskürtmüşlerdir. 

Her iki cephede de uçaklar' mutat 
keşif uçuşlarını yapmışlardır. 

bomhardıınanlaır 

1 
ya 1500 asker yüklü iki tren gelmi§tir. 

Bu askerler Ogad~n'e gönderilecekl,.r""·~-

lıalyan ekonomisine vurulan 
darbeler 

Meksiko, 29 (A.A.) - Genel sıhh:ı.t 

işleri idaresi bir İtalyan laboratuvarm J 

ısmarladığı 12.000 pezos değerinde se _ 

rum sipariııini fe,shetmiş ve bunlaı:ı pfr 
~l~::ın Jah"r"tuvarma ıc;marlamıştır. 

ULUS 

İtalyan -haheş anlaş
mazlığında ingilte e 

ile Fransa uyu.şu · 
yorlarmı? 

Paris, 29 (A.A) - Sorven bugün 
Pari - Suvar gazetesinde ltalyaya yapı 

lacak yeni önergeler hakkında Fransa 
ile lngiltorenin uyuşmuş olduklarım 

haber vererek diyor ki; 

"İngiltere bu teklifleri yarın Roma 

ya bildirecektir. Bu teklife göre ital -

yanlara bazı habeş eyaletlerinin kon
trolu verilmekte ise de ne İngiltere 

ne de Fıransa gerek Harrar, gerek Ak 
sum ve yüksek yaylalar hakkında hiç 
bir tavi1de bulunmamaktadular. Bunun 
sebebi de habeş imparatorunun böyle 
bir teklifi rcddedeceğidir. 

Bu anlaşma, geçen pazar günü ingi· 

liz ve fransız uzmanları arasında yapı
lan konuşmalar sonucu hasıl olmu~tur. 

Paris. 29 (A.A.) - Tcmps gazetesi 
yazıyor: İtalyan .habeş anlaşmazlığı 

hakkında Fransa ile İngiltere arasında 
uyu~lduğundan bahsediliyor. Uluslar 
sosyetesi paktı maddelerinden bazıları -
nın tefsiri hususunda iki memleket ara. 
smda görüş birliği olduğu doğrudur. Fa
kat bu, ilerisi için kesin bir anlaşma oL 
maktan çok uzaktır. Geçen ağustosta 

mümkün olan şey bugün ortaya büyük 
miişkülat çıkarmaktadır. AnJaşma:ı:Jığa 

uluslar sosyetesi çerçevesi içinde barış 
yollu bir hal sureti bulmak mesuliye -
tini üzerine almış olanlar simdi son ile 
rece büyük bir ihtlyat ve öngörü ite ha
reket etmek zarundadrrlar. 

lıalya :zecri tedbirlere dayana.Nık 
Roma, 29 (A.A.) - Zecri teclbirlenn 

tatbiki, faşizmin kapitalizme karşı isti -
halesi neticesin1 verecektir. Daha şimdi. 
den kömür.bakır. kalay, nikel ve kar -
hürler inhisatlan 'kurulmuştur. Zecri t~C' 

birler şimdiden tatbik edilmektedir. Fi. 
nansal çevcnler, İtalyanın zecri tedbir -
lere başariyle tahammüJ edeceği kana -
atindedirler. 

lngÜi.z sıyasllsı değişmiyor 
Londra, 29 (A.A.) - Perşembe gü· 

nü Cenevre'yc dış bakanı B. Samuel 
Hor'un da bizzat gitmesi hak.kmdalô 
karan ~fsir eden Deyli Telgraf'ın dip. 

lomatilr yazan diyor ki: 
" Bu gidişten hiç bir üsnomalhk n 

yahud İngiliz hükiimetinin sıyasasında 

herhangi bir değişiklik beklenmemeli
dir. Biz.zat Hor· un da Cenevre'ye · · 
memi. İn(iltere'nin, f talya'ya karşı eko. 
nomik tesirler yapılma!ll meselesine im
kan olduğu kadar kuvvetli bir durum 
vennelt istemesinden dolayıdır.,, 

F raıuanın sıyasası 
Paris, 29 (A.A.) - B. Laval bugün 

9eDaJUD dış komisyonuncl dört a} 'ın
beri geçen Awupa ve Afrika hadiseleri
nin türlü safhalannı anlatmış ve Fran -
sanın dış sıyasadaki gayesi yolunıia t:.t 
kib ettiği yolu hatırlatmıştır. Bu gaye 
şudur: Uluslar sosyetesi paktına karşı 
bütün teahhüdleri hulus ile yerine ~ ir . 
mck ve uluslar sosyetesi kadrosu içinrl 
barış yoluyle bir hal sureti bulrnağa ı,;a . 

lışmak. 

Lavalin hu izahatı yarım saat sür_ 
müş ve ondan sonra kendisine İtalyaya 
karşı tatbik olunacak zecri tedbirlerin 
muhtemel vankılan hakkında birçok su. 

aller sorulmuştur. 
Nihayet komisyon B. Lavali tam.ı_ 

miyle onamııtır. 
Başkan Berenger barışTn korun

maaı bnsusunda hicbir zaman ümitsiz. 
!iğe düşmediğinden dolayı Lavali teb. 
rik etmi~ ve komisyonun Fransarun 
dostluklarım muhafaza etmekle beraber 
barrş ödevini uluslar sosyetesi paktın.. 
dan doğan vecibelerle telif eylemek 
gayretlerinde rsrar azmini bildirmi~tir. 

Zecri tedbirwr ve llindi.~ıan 

Delhi, 29 (A.A.) - Hindistan hükü . 
meti, zecri tedbirlerin İngiltere ~arafın
dan tatbik edildiği şekilde tatbikine ka
rar vermiştir. Bu tedbirlerin hafta için. 
de f"qt hik edileceği zannedilmektedir. 

30 1LK.ı .t.!_;ı.RlN 1935 ÇA}{;:, ı.oft 

B 
• 
Italyanlar r 1ar 

.-.- -

iki taraf da cep heye yeniden 
asker gönderiyor 

Roma, 29 (A.A.) - Havas ajansı 

aytarı bildiriyor: Mogadisicodan gelen 
telgraflara göre, italyan Sollldlilaod or. 
dusunun ilerleyişi durmayan yağmur

!ara rağmen devam etmektedir. ft.t:yarı 
uçakları, Gorrabei güneyinde ve Cıci

ga - Harrar yolu üzerinde hu1unan Sa.. 
r:abaneh şehri ile, bunun 30 kilometre 
güneyindeki Daggabour köyünü bom.. 

bardıman etmişlerdir. 

Bu bölgede uçak faaliyeti, U al.ual 
italyan kolunun Sassabaneh'e doğru L 
Ierlediğini ve general Graziani kuv
vetlerinin büyük kısmının Uebbe - Şe. 

beli nehri boyunca yürüdüğünü göster. 
mektedir. Buradaki sömürge çevenleri
nin tahminlerine göre, Uelıbe-Şebeli ta
c>rruzu tali bir hareket olup, asıl taz
yik, Sasaboneh kuı:aymda, \ngiliz So
n .alisi sınırı boyunca ve Ciciga istika. 
metinde yapılacaktır. Bu hareket ıuu_ 
vaffak olduğu takdirde Gorrahei mev
kii bütün önemini kaybetmiş buhına· 

.;aktır. 

Tuglejavan nehrini takib ctme!..ıe O

tan yol üzerinde italyan yürüvüşiinii 

kesmek istiyeın habe~ler bütün kuvvet. 
!erini Gorahide toplamaktadırlar. 

İtalyan uçaklarının yakında Harra
ra taarruz etmeleri bf'ltlenmelttedir. 

lıalyanlıır gerıi!J bir lıareket 
hazırlıyorlar. 

Asmara. Z9 (A.A.) - Tigre cephe
sindekil Havas aytarı bildiriyor : 

Entiko bölgesindeki İtalyan ilerle.. 
yışi, italyan sol yanının güvenliğini 

sağlamak ve sağ yanı kuvvetlendirmek 
eı cesini takip etmektedir. 

Sanıldığına göre İtalyan komutan.. 
hğı yakında çok geniş ve tamamen sö. 
mürge SJyasasr kadrosu içinde bir hıL 

rekete başbyacaktrr. Gereç servisleri
nin i1k hatlarda yerleşmesi ve yiyece
ğin süratle temin edilmesi için yapıl
makta olan yolJann bitmesi gibi stra.. 
teji işleri bittikten sonra bu geni ba-
1 e kete ba~lanacakttr. 

40 bin i~inin raJışmllsiyw m.e)·
dana gel.en yol 

Asmara, 29 (A.A.) - Havas ajansı 
aytarı bildiriyor : Roma üzerine \•ürü. 
yüşün 13 üncü yı1döm.imiı burada biiyük 
törenle lrntlanm1ş ve bu miina~ehetle 
Dokamer Massoua yolu resmen açıl. 
mıştır. 

Bu yolun yapılmakta olan süel ha_ 
re ketlerde büyk strate 'ik kıymeti var
dır. Gölgede 60 derece hararet büküm 
süren bu cehennemi bölgede acılmış O

lan yol italyan kuvvetlerinin 160 kilo. 
metrelik bir mesafe üzerinde k amyon
larla nakledilmeleri imkan ını verecek· 
tir. 

10 ikinc.i kaııun 19:14 de baslayan bu 

yolun yapılışında 10.000 beyaz ve 30.000 

yerli calrşmış ve SZ(] isçi stcaktan öl
mü ·tiir. Yol, deniz sevh•esinden bash. 
yarak 2.400 metre yükseklikte bitmek
tedir. 

Cepheye ~ene os.lrnr gidi\·or 
Napoli, l9 (A.A.) - Doğu Afrika

sma asker sevki devam etmektedir. 30 
ilkteşrinde Biankamano ve Atlani va.. 
purları hareket edeceklerdir. 

lıal3·a yeni bir vapur aldı 
Varşova, 29 ( A.A.) - İtalya. leh 

ingiliz kumpanyasından 3500 tonluk bir 
vapur ııatın almıştır. Vapur kömür yük
Hi olarak Gdin'!<'adan hareket edecektir. 

Arjantitulen ltalyoy<ı eöniillii 

gidiyor 
Buenos Aires, 29 (A.A.) - ?.00 L 

talyan gönüllüsü İtalyaya hareket et. 
miştir. 

Gerre bir yalanlama. 
Roma, 29 (A.A.) - Stefani ajansı 

"Entransijan,. gazetesi tarafından gilya 
200 italyan asker kaçağının Avusturya 
sınırındaki ileri karakolJara sığındıkla
rına dair yayılan haberin tamamen a
sılsız olduğai1u bildirerek yalanlamak· 
tadır. 

Zecri tedbirler başlarken 
Pa.ris, 29 (A.A.) - Jurnal gazd~ı, 

B. Laval ile Sir Samucl HOT'un birlik
te Cenevre'ye (İdişini bir nevi götrteıi 

telakki ediyor ve diyor ki: 
•• B. Eden'in yalnız olarak da lngil

tere'yi Cenevre'de temsil edebileceği 

keyfiyeti çok açık bir hakibttır4 Fakat 
B. Hor, İngiliz seçmenlerine, hükümf: _ 

tin bir tek sıyasası bulunduğunu ve bu
nun da uluslar sosyetesi sıyasası oldu -
ğunu göstermek arzusundadır. B. La _ 
vafin de ingiliz bakam ile birlikte gidi
şi, uluslar sosyetesi paktının müdafaası 

konuşulduğu zaman, Fransa ile lngil _ 
tere'nin yanyana bulunacaklarını teba.... 
rüz ettirecektir. Bu sahne tertibatına ha!! 
kabir scbelı mevcud rleğildir •. 

Londra, 29 (A.A.} -- B. SamueJ 
Hor'un Cenevre'ye gidişini tefsir eden 
gazetelerin çoğu diyor ki: 

"Zecri ~edbirler hakkmöaki müza
kereler en fazla iki üç gün sürecektir. 
B. Hor ihtimal pazar günü Londra'ı.ı 

dönebilecektir. Bu esnada B. Lava! '.le 

Cenevre'de bulunacağından, iki bak ·"" 
bu buluşmadan faydalanarak aynı za -
manda İtalya'nın Habeşistan üzerindeki 
isteklui hakkında da konuşabilecekler
dir . ., 

Fran~a /inan.~d tedbirleri 
ıntbika bQfladı 

Paris, 29 (A.A.) - Bugünkü resmi 
gazete ltalya'ya karşı finansal zecri te.:l. 
birlerin tatbikini bildiren bir karama _ 

meyi yaymaktadır. 

Meksika da ayru karan verdi 
Me\<iiko, 29 (A.A.) - İtalyıa'ya kar

şı finansal zecri tedbirlerin tatbikine ve 1 
italyan ihracaumn mernlekete girmesi
nin yasak edilmesine karar vermiştir. 

Papa iki tara/t ~tırmayo 
çnbpyor 

Londr.a, Z9 (A.A.) - Havas ajansJ 

aytarınm yetkili bir kaynaktan haber al 
dtğma göre HabeJi.stau'da akan kam 
durdurmak istiyen Vatikan, diplo?l.l3.rik 
faaliyetine 5.ırel bir şekı1de devam et _ 
mektedir. 

lil. Musolini tar.Uından yapılan ilk 
tekliflerin ilgili bükümet merkezlerine 
Vatikan tarafından bildirildikleri ha • 
tırlardadır. 

Papanın barı§çıl faaliyeti iki istika _ 
met üzerinde yürümektedir. 

1 - Paris ve Londra ile görüşmele.. 
re devam etmesi için İtalyan bükfun .. ti 
nezdinde teşebbüslerde bulunmu§tur. 

2 - Vatikan hüklimeti ilk İtalyan 

tekliflerini kesin olarak reddetmemek 

ve bunlan beşler komitesinin projeleri 

ile telif etmekteki faydalar üzerine dip

lomatik mümessillerinin <likkatlert{ıi çek. 

miş ve bu noktayı nezdlerinde bulun -
dukları hü kümetlere bildirmeyi kendile. 
rinden rica etmi§tir. 

Sanıldığına göre bu tC§Cbbüsler ge 
çenlerde ıyru gaye ile yapılan franaı& _ 
ingilgiz teşebbüsleriy~ birlikte yapılmıJ
tır. 

J.,veçıe. 
İstokholm, 29 {A.A.) - Ttıılyaya 

karşı kabul edilen finansal zecrx ted • 

birlerin 31 ilkteşrinden itibaren tatbiki 
için tedbir alındığı uluslar sosyetesi ge.,. 
nel sekreterliğine tebliğ edilmiştir. 

İsveç hükümeti, telif ve tan~m ko :.. 
initesinin ilerde te9bit edeceği "'kono r.. 
mik tedbirlerin tatbikini 1 ikinci teşriİl 
dem S<>nra temine hazır · b11hı•ırli · ,: -..;.. 



Bayr m 
Falakalı ve bevvablı mahalle 

mektebinin, dikişli çorabın, ana 
baba azarlama/arının, boyasız io
tinlerin, arkadaş tokatının, verim
siz gündeliğin, her günkü üzücü 
çocuk hayatım yapan bütün bun
ların unutulup güneşli gök yüzü, 
baş döndüren atlıkarrnca, cilalı 
kundura, bol harçlık, dönme do
lap, güler yüz, yepyeni ruba hu!
yasiyle beldeni/en ve nihayet, va
dettiği değişiklerle gelen bayram 
sa.babına, hangi çocuk, neşeyle 
gözlerini açmamıştır! 

Çocukların bayramı, biribirine 
benzeyen tatsız günlerin arasın.a 
birçok yeniliklerle .~~rışıv~ren, bır 
başka günün verdıgı temız heye-
candır. 

- Anne, bayram ne zaman? 
Bu sual kendilerine göre ıstı

rabın çocuk yü~eklerin~e~i;> tepki
sinden başka bır şey mıdır. 

* :(. * 
Çocukluktan çıkarken. içi.n~ ?

tılıverdiği 1914 - 1923 traıedısmın 
acılarını vicdanında duymuş olan 
neslimiz, tam sekiz yıl: 

- Bayram ne zaman? 
Sualini, kendi kendine sormuş 

ve müsbet cevab alacağını umdu
ğu nadir günlerde neşesi hep du
daklarında donmuştu. Çanakkale 
bir epope, lnönü karanl~k gece
den sonca ağaran tan yecı, Sa~ac
ya sisli havada beliren kış gune
şi, Dumlupınar baharı müjdeleyen 
sesti. 

Fakat böyle kıyaslara ııe lü
zum var? Genlikli, güvenli, 'kolay, 
sevkli hayatın kendisi olan asıl 
bayram gelmiyordu. 

Osmanlı imparatorluğunun 
dev vücudu. bir mukavva korku
_lukmıış gibi, dağılıyor ve her par
çanın düşüşünü şeytanın kahka
hasına benzer bir ıslık kovalıyor
du. Kulaklarımızda bu ısllk ve 
ıözlerimizin önünde bin türlü İ
hanet manzarası, içimiz burkulu
yor; olup bitenlere inanmayan 
gözlerle bakıyorduk. 

Neler olmuyordu: düşman dört 
yammızda ve içimizde idi. 

En iyi GÖRENlMIZ'IN 
"Nutku'' başında anlattıklarını 
hatırlayalım. Bir devlet mi yıkılı
yor yoksa mahşer mi oluyordu? . 

Yıkılan devletin döküntülerı 
altında kalmamak, kurtulmak, ya
şamak lazımdı. 

Erkinlik sava§rnrn, dışacdan 
içerken gerilen tuzaklarla d~!u 
bıktırıcı usandırıcı, yıpratıcı, ol
dürücü ~ün/erinde e n i Y i DÜ
ŞÜN EN iM IZ'l N bulup tatbik~~: 
tiği tedbirleri ve bunların verdıgı 
inanılmaz sonuçları unutmıyalım. 

Bayram yaklaşıyordu. 
Lozan bayram arifesi, 29 ilk

tesrin 1923 pazartesi gününü 30 
ilk.teşrin salı gününe bağlıyan ge
ce. cumuriyetin ilaniyle bayram 
oldu. 

Hakimiyet kayıdsız ve şartsız 
ulusundur. 

Cumuriyet tek faziletli rejim-
dir. 

- Bayram ne zaman? 
Diye sormamız artık. lüzum

suzdur; on iki yıldanberı bayra
mın içindeyiz. Dünkü "Ulus" u o
kuyup biraz düşünenler, bayram. 
ço..,uğunun hayalindeki güncşlı 
gök yüzünü, baş döndüren atlı ka
rıncayı, cilalı kundurayı, bol harç
lığı, dönme dolabı, güler yü~ü, 
yepyeni ruba/arı hatırlatan yuz
lerce bayram armaganrnı bulmuş 
olmak gerektir: 

Elektrikleşme, iş kanunu, şe
kerciliğimiz, üzüm ve incir işleri
miz, Ereğli kombinası, lzmit ka
ğıt fabrikası, Kayseri pamuklu 
fabrikası, porselen fabrikası, cam 
fabrikası, sömi-kok, kooperatif ha
reketleri, bakır yolu, kömür yol11, 
Alyon-Karakuyu hattı, İmtiyazlı 
yabancı şirketlerin satın alınması, 
beton kö11rülerimiz. su işleri, dev
letin işlettiği endüstriler, denk 
büdce, ucuz tuz, on altı küsur mil
yon tiirk, türk tavukçuluğu, idea~ 
tohum. srtma, verem savaşı, yenı 
hasta yurdları do~um ve çoeuk 

• 

İs tarı hu lda 
İstanbul, 29 (A.A) - Cumuriyetin 

12 inci yıldönllmü bugün §:ehrimizde 

çok parlak bir tören e kutlanmıştır. 

Havanın yağışlı olmasına rağmen. bü
yük bir kalabalık erkenden Bayazıt 

cumuriyet meydanını doldurmaya baş
lamıştı. Törenin başlama saati geidiği 
vakit Bayazıt cumuriyet meydanını 

Taksim anıtına bağlayan büti.ın büyük 
caddeler geçilemiyeeel< bir hale gel -

mişti. 

İlbay Muhiddin Üstündağ saat 9 
dan baclıyarak ilbaylık kurağmda 

muhtelif zatların, &üel erkanın, day -
reler reislerinin ve konsolosların teb -
rikle.rini kabul etmiştir. 

Saat 10.30 da tebriklerin sonunu 

alan ilbay, 11 e doıru cumuriyet mey 
danına gelerek hazırlanan tribünde 

yer almıştır. Bu tribünde ilbaydan 

başka tstanbulda bulunan saylavlar, 
İstanbul komutanı, merkez komutanı, 

bir çok generaller· ve çağrılılar bulu -

nuyordu. 
Halkın alkı.,.ları arasında baıiıyan 

geçid resminde ilk önce süel okullar 
tale esi ondan sonra her sınıftan ıüel 
kıtalar, izciler. kız ve erkek mektep
liler. esnaf teşekkülleri. büyük bir in 
tizam ile ve şiddetli yağmura rağmen 
d?~ılınıyan, bilakis her dakika artan 

halkın alkışları arasında geçtiler. 
Geçit töreni bir buçuk saat kadar 

sürdü, törene iştirak edenler hınca -
hınç dolu caddeleri takip ederek Tak 
sim anıtına geldiler ve anıta bLr çok 

çelenkler konuldu 
Yağmurun fasılasız yağmasına 

rağmen ~nlik hala devam etmektedir. 
Bayraklarla süslenen caddelerde ka -
labahk halkı kiıtleleri eumuriyetin 
yıldönilmü münasebetiyle · gösteriler 

yapmaktadır. 

Bütün şehrin muhtelif semtlerin • 

de toplantılar yapılmış ve söylevler 

verili~tir. 
Gece her tarafta fener alayları ya 

pılacaktrr. 

lzmirde: 
İzmir, 29 (A.A.) - Cumuriyet bay

ramı münasebetiyle şelırim'z baştan ba
şa bayraklarla süsl nmiş ve donanmış.. 
tır. Sabahleyin hükumet kurağın<la bir 
kabul resmi v~ saat 1 de de cumuriyet 
alanında Atatürkün heykeli önUnde bü. 
yük bir geçit resmi yapılmıştır. Hava
nın yağışlı olmasına rağmen bütün hal
kımız bu geçid resmine katılmıştı. İl. 
bay B. Fazlı Güleç yanında müstah. 
kem mevkii komutanı olduğu halde a
landa yer alanların önünden ve ara
sından geçerek her grupu selamlamış.. 
lar, .;umuriyet ve devrim sevgisine aid 
kısa '>Özlerle bayramı kutlamışlardır. 

Bundan sonra e emenlik marşı çalın. 

mış ve geçit resmine başlanmıştır. Bay
ram gccderi halkın eğlcruncsi için şeh
rin geniş alanlarında ateşler, me;taleler 
yakılacak, mızıkalar bulundurulacak ve 
oyunlar tertib edilecek, fener alayları 
yapılacaktır. Parti tarafından birçok 
yerlere konulan halk kürsülerinde ha. 
tipler cumuriyete ve devrime aid söy. 
}evler vermektedirler: şehir baştan ba
şa neşe ve sürur içindedir. 

Tralnmrula: 

Trabzon, 29 (A.A.) - Cumuriyet 
bayramı çok büyük bir ilgi ve heyecan
la kutlanıyor. Köylü, şehirli on binler
ce halkın sahahtanberi şarkılar ve yı:ışa 
sesleri şehri baştan başa çınlatmakta. 
dır. Gece büyük fener alayları yapıldı. 

f)o:4t Ymıaııi.cıtan ve bayramımız. 

Atina, 29 (A.A.) - Yunan ga
zeteleri Türkive Cumuriyeline ku
ruluşunun yıldönümü dolayısiyl ... 
hareretli di1eklerde bulunmakt~ 

bakımı evleri, dil ve tarih devrimı, 
müzik devrimi .... 

Bayramın içindeyiz ve bayram_ 
içimizdedir. Bu eşsiz güzelliktekı 
günleri bize SAÖLAYAN ve SA.{;
LA YANLAR önünde en tcmız 
duygularımızla iğilelim. 

N. BAYDAR 

'>ünkü geçid ıifrt>ninden örıce 
Aıaıiirk Kamutay binasmda ba

kanlarımızlcı konu.şuyor. - Diin 
cumuriyeun on ildnci yıl diinii-
mii dola,·ısiyle Vıu Önderimizi 
Jmtlaymı lmrtliıılomatiktcn 

:ıirkf.•,;• 

dırlar. Gazeteler, bugünkü tarihin 
12 yıl önce Büyük Önderin idare· 
ai altında müttefik ve dost mem -
leket tarihinde büsbütün yeni bir 
yol açmış olduğunu kaydederek di
yorlar ki: "Yeni ve modern Tür
kiyenin gt1rçekleştirdiği ilerleme
leri dostluk ve sempati duygulari
le takib eden Yunanistan Türkiye
nin sevincine istirak eder. , . , 

*~* 

Ôz.el aytarlarımızdan aldığı 
mız telelon ve telgraflarla ajansın 
haberlerine göre Cumuriyetin on 
ikinci yıldönümü bütün yurdda et· 
siz gösterilerle kutlanmıf ve yal -
mz bir rejim bayramı değil, türk 
ulusunun hayat ve devam bayra 
mı olan büyük gün memleketin 
her köfesinde cotkun bir ıevinr 
içinde anılmıştır. Sabaha kadar 
ülkenin en uzak yerlerinden al · 
ğımız haberler :fenlik ve IHıvrn 
mın bütün canlılığıyla devam et
tiğini gösteriyor. 

Ankara hüyiik 
hayrann kutladı 

( Ra!iı ı. cı :;11yrfad11) 

düğü rağbet ve sevginin derecesi
ni anlatıyordu. Çok kısa bir za 
man içinde bu kadar sevilen •e 
üzerinde çalışılan bir sporun ya 
km bir gelecekde benzerleriyle 
beraber bir "hava sevgisi,, hl\•· .• 
de gençliğe mal edilebileceğine . e 
ulusal sporlarımız arasında ye~ 
alabileceğine inanabiliriz. 

Şimdi deniz askerlerimiz geçi
yor. Sınır boylarının dörtte üçü 
deniz olan bir memlekette büyük 
ödevlerini benimseyen bahriye 
Jilerimiz, d.in de gene her zn-nan
ki gibi bol takdir ve alkı, topladı 
lar. 

Giiııiirı giizl•l siirıırizi: 

Biz geride kalmış olanlar, bu 
gelen kalabalığın yürüyüş ve kı 
yafetlerine bakarak kimler oldu. 
ğunu kestiremiyoruz... Mesafe 
azaldıkça ilerdeki tribünlerden 
kopan alkış bir elektrik cereyanı 
gibi bize de geçiyor: Önümüzden, 
ulusal kıyafetleri il devrimin te 
meli, ordunun temeli, bu memle
ketteki her feyin temeli olan köy
lümüz geçiyor. Kadınlı, erkc:.li 
geçen bu kalabalık bize erkinlik 
savaşının celin günlerini hatırlat 
tı. 

Yaya köylülerimizden sonu 
ellerinde Parti bayraklarıyle atlı 
köylülerimiz geçiyor. Kamun ka· 
mun ve köy köy grup halinde ge -
çen atlı kafilelerinden bazılarının 
başında, göğüslerinde istiklal ma
dalyası taşıyanlar görüyoruz. Bu 
kalabalık içinde bugün için kim -
bilir kaç babayiğit dütmanla bo
ğuşmuş; kaç fatmacık narin omu· 
zt•nda, kendinden ağır gülle taıı
mı,tır. 

Birkaç bini çok a,an atlı köy
lülerin geçmesiyle biten geçid ala 
yı bir buçuk saate yakın sürdü. 

" " tt 

Gece üç koldan yapılan fener 
alayları çok neşeli ve kalabalık 
oldu. 25 er metre ara ile biribirini 
takib eden alaylar, tehrin en kö
şe taraflarını bile adymlattılar ve 
ne~elendirdiler. Ankara Palas'ta . 
ki Parti'nin resmi balosu sabaha 
kadar sürmüt ve yılın güzel geçen 
gecelerinden biri olmuştur. Saa' 
20.30 dan atılan toplar ve öten 
fabrika düdükleri cumuriyetin o · 
iki yıl önce bize bu saatte ilin edil
diğini hatırll\ttı. 

Sayıfalarımız makin<'ve veri 
lir ve tanyeri ağarırken eğlence 
ler daha l 

0

lmemi•, !.\ehir kala -
balık ve hareke1.ini kaybetmemit
ti. 

-
Söziin gelişi 

Geçmiş olsun 
Bir avuç serserinin türke hayat 

veren büyük önderin hayatına kıy
mağa kalkışması haberi, türldük 
okanmda coşkun bir nefret ve la
net dalgası uyandırdı. Her gün 
biraz daha köpüren ve kükreyen 
bu dalganın yankılarını gazete sa
yrf alarmdaki içtem tel yazıların
da okuyoruz. 

Geçenlerde, bu telgraflardan 
bir tanesini daha okudum: ~u idi: 

Manisa, 19 - Geçmiş olsun. 
Manisa orta okul talebeleri 

namına Macid 

Bu kısa ve gönülden gelen tel 
yazısınr okuyunca Atatürk'ün 
Samsun'a çıkmasından sonra doğ· 
mu.ş ulak türk yavrularrndaa bir 
küme, gözümün önüne geldi: bun
lar, o sabah babalarından aldıkla
rı üçer, dörder kuru§ para ile me'c
tebe gelmişlerdi. Bu paranın bir 
kısrmnr deftere, kaleme, kalem
traşa Jıarcıyacaklardı ve avuçla -
rrnda kalan beş on para ile de ye
miş alacaklardı. 

O gün. okulun nest:li gürült::. ii
nü birdenbire durduran. çocu.~'a
rın .vumu5acık yüzler;ni kederlen
diren ve kadilede11 gö?.ferine bir
denbire hir durgunluk getiren bir 
hava esti. 

Çocuklar, bir avuc serserinin 
Atatürk'e kıymak istediğini duy
dular. 

O serseriler, kuduz beyinlerin
den geçen bu kötü dileği yerine 
getirmiş olsalardı, o zaman türk
lük, sınr/rn en seçme yerine güzel 
ve büyük resmi astlı duran şa eş
siz atasmdan olacaktı .•. 

Bu haber. onların birer yumruk 
kadar kalblerinde engin bir deniz 
gibi taştı ve gene onların birer 
yumruk kadar kalbleri, bu kötü 
dileğin başarılamamıt olmasından 
doğan bir sevinçle ferahladı. 

Ellerinde kalan beş. on para
yı topladılar. Bu para ile hayata 
ilk gözlPrini açttkları gündenberi 
türk uluklarrnda bir gilneş gibi 
parlayan eşsiz Ata farına iki ieli
melik bir tel yazısı çelctiler: 

- Geçmiş olsun! 
Bu iki candan kelimenin kav

radığı büyük heyecanı, hangi ede
bi şaheserin içinde bulabilirsiniz! 

M. N. ARTAM 

B. Rifat 
Trabzon ilbayı B. Rifatın de

recesi birinci sınıfa yükseltilmiş
tir. 

Dünki: şölen 

1 ç Bakanı B. Şükrü Kaya ta
rafından Şehir bahçesinde şarbay
lar şerefine verilen şölen çok ne
şeli geçm · ş ve eski bir şarbay o
lan Tüze Bakanı B. Şükrü Saraç
oğlu ile İç Bakanımız ve bazı şar
baylar toplantı etrafındaki duy
gularını anlatmışlardır. Şölen geç 
vakte kadar devam etmiştir. 

Devrim sanat sergisi 
Tü.rk ressam ve heykeltraşlacmın 

üçüncü devrim sergisi Halkevindc bu -
gün saat on bcJte törenle açılacal.tır. 

Yiırekleri devrim a kiyle çarpan •lıık 
s natkarlarınm devrimi duyuş ve anla 
tı~ vadisinde gösterdikleri kuvvet ve 

özelliğin giizel bir örneği olan bu ser. 
gi bu yıl da çok b genilecek ve :akdi .. 
edilecek bir tisti.ınlüktedir. 

Bugün saat on beşten onra seı- ,1yi 
herkes gezebilir. 

İzmirde bir sergi 
İzmir, 29 ( A.A) Halkevinde • 'u 

sal savaşa aıt bir S<!'"gi açılmışhı 'rk 

güzel tertip edilen ergi •1alk tarı •n 

dan :dya"et •dilmektcdir. 

Üzüm satıştan 
İzmir, 29 (A.A) - Bugün bocsada 

altı buçuk kuruştan ıs kunı~a kactaı 
4514 çuval fü:Unı c:::ıtı\.rcnstıT 
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üçüncü ankete cevap 
Bayramın il eşesi komplo 

teşebbüsünü unutturmadı Dil - seeli ve &essiz hadlerden ku
.ulmuştur. Sesli harfler scıkiz ve ses
aizler de yirmi birdir. 

Sesli harfler de kalın ve ince olmak 
ib;ere ikiye ayrılır. 

A - 1 
E - 1 
0-Ö 
U-Ü 
Yirmi bir sessiz harf de ihtiya~ doğ. 

dukça ve seslilerin yardımiyle üreyerek 
d6rde bölünmüştür. Ve dört gurubluk 

bu harflerin her grupu dört beş harL 
ten katınçtır. (mürekkebtir) Çıkatlan 

(mahreçleri) bir olan ve aralarında ben
zeyiş bulunan bu harfler biribiriyle de
ğişme yapıyorlar ve bunlardan herhan. 
gi birisi sesli harflerden birile birle
şerek kelime kurduğu vakıt birinin an
Jamını (manayı) öteıkiler de veriyorlar. 
Çünkü, çrktıkları yer birdir hepsi de 
dişle damak arasından çrkmı~tır. Şöyle
ki: 

GRUPLA~ 

1 ğ, y. g, k, h 
2 - v, f, m, b, p, 
3 - d, t, r, I, n, 
4 - s, z, c;, ç, j, ~ 
(Af, ag, ak, ah,) bu dört kelimenin 

dördü de (Ağadan • kardaşa kar§ılık 

oluyor ve bundan dolayıdır ki, ilk ~ğ
lardaki insanların dilleri birdi. Gün 
geçtikçe üreyen bu hadler çıkatları 

(mahreçleri) bir olduğu için yerlerini 
değiştire · değiştire her kelimenin an
lamı başkalaştı. Ve böylece türlü diller 
türedi. Ve bu tUrlü dillerden ise yine 
ttirlü uluslar ortaya çıktı. Şimdi bu sa
vamızr altta birer, birer aydına çıka

ralım. 

1 - Ağız, ağmaktan · addır (isimdir). 
Adamların ve hayvanların yüzlerinin 
altında bulunan, yemek yemeye. ses çı
karmıya ve konu'2maya yarıyan bir de. 
liktir. Bundan başka da içi boş kapla
rın ve kurağların (binaların) giriği 

(methali) bir şeyin başı ve başlangıcı, 
ırmakların denize döküldüğü yeri, kı
yı (kenar) ucu, geçidi mecazi olarak 
sözü. söyleyişi, 1akırdryı anlatır. 

Fırın ağzı. tencere ağzı. bıçak ağzı, 
yani bıçağın keskin yönü (tarafr) ka. 
lem ucu, dört yol ağzı, deniz kıyısı, te
fahür anlamında (ağzı tatlı) söyletmi
ye zorlamak karşılığı (ağız açtırmak) 

söylemeye fırsat vermemek kavramın. 
da (ağız açtırmamak) (ağız açmamak) 
a.anak ve şaşkın ôkleminde (ağzı açık) 
t.lrisinin dllşüncesini öğrenmiye (ağız 
aramak) doluya karşılık (ağzı beraber) 
giz (aır tutmıyana (ağzı boş) veya 

(bo~boğaz) pek tasalı olana (ağzını bı
çak açmıyor) virdi zebanın karşılığı 

(ağız persenki) mütehayyir olanlara 
(parmağı ağzında kaldı) ve benzerleri 
gibi. Bu kadar uZ"un sözden erganiz 
{maksadımız) ağız sözünün kurulma 
şeklini bulup göstermektir. 

A. ağız sözü şöyle kurulmuştur. 

Ağ + ız ağız. Burada görüldüğü ü -
zere ağ kök, ız ektir. Bu ikisinin bir
leşmesinden ağrz kelimesi çıkmıştır. 

Bu sözden de §U kurallar (kaideler) 
doğmaktadır. 

Ak + tz = akız mevceye karşılıktı.r. 

An+ız = anız hastaya karşılıktır. 
Al+ağ+rz = alağız: kötü ve müfsit 

karşılığıdır. 

Al+ız = alız (lağar) zaife karsılık. 

tır. 

Aç t ız = açız birkaç kişinin ac kal
dıklarını anlatmakta o1ma1andrr. 

Az t ız = azız bir takım kimselerin 

kendilerine yükletilen bir işi görmeye 
yetmiyecek kadar eksik oldwdarmı ve
ya istenilen çokluğun sağlanamadığını 
(temin edilemediğini) bildirmek iste

diklc: rı ;1nlaşılır. 

Ar+ı.ı :;:: arız temiz olduğumuzu bil

diriyoruz. 
2 - Boğaz boğmaktan addır. (İsim

dir) ağzın wnundak.i dar yere denir. 
Yenilen bir şey yutulurken oradan ge. 
çer ve burası bayağı yemekleri kursa
ğa götüren daracık bir yol olduğu gibi 
iki dağ arasındaki dar geçide, iki lcara 
arasında bulunan dar denize ve her 
~yin dar ve boğuk yerine boğaz deniL 

mektedir. 
ÖRNEKLER: İstanbul boğazı, Ce. 

belüttarık boğazı, Gülek boğazı, Boğaz
tçi, şişenin boğuı, atın boja.zı, adamın 
boğazı, döğüşmek karşılığı (boğazbo

ğaza) yutamamaklığm karşılığı (boğaz .. 
dan geçmemek). Parasız çahşmaya (bo
ğaz tokluğuna) bir iş için kıstırmak. 

sıkıştırma\ ve zorlamak karşılığı (sık 

boğaz etmek) kesmeye (boğazlamak) 

batakhane karşılığı (boğazlayan) kürk
ten boğaz sargısma (boğa.zJık) gelişi 

güzel her seyi çe>k yiyene (pis boğaz) 
ve benzerleri. 

Bu kadar ayramdan sonra (tafsilat
tan) burada yapılacak en önemli i§ bu 
sözün ek ve kökünü bulmaktır. O da 
§U biçimde bulunur. 

Ah t ağ+ ız = (bağız - boğaz) (bo
ğaz sözü bağız da olur, her ikisi de bo
ğaz demektir). 

Ab oğ t az - boğaz. 

Bağızın kökü ah. eki ız'dır. Boğazın 
köüü ab eki azdır. Ancak mademki bu. 
rada ab sözü köktür neden (abuğaz) o
kumayıp sadece boğaz deniliyor? gibi 
haklı yere bir soru çıkabilir. Bunun 
cevabı da ,?U olur yukarda ayramlandı
ğı gibi harfler yerlerini biribirine bı
rakmakta ve çokça başta olan sesli harf. 
ler düşmektedir. Nasıl ki, boğaz sözü_ 
nün B harfinin önündeki (A) bu kura
la göre düşmüş ve salt {sırf) boğaz ke. 
limesi kalnııştır. (C) • yeni kurallar 

Ab + urk az - hurkaz (sorve bam) 
demektir. 

Ab + oy az = boyaz gebe karşılığı
dır. 

Ay ab + az = yobaz vahşi, haylaz, 
kaba karşılığıdır. 

Ab r urn az = burnaz (minkari bu
runun karş•hğrdır) 

3 - Gırtlak sözünün kuruluş biçimi 
(şekli) söyledir : 
Ağ -<- ırt ~ laık - gırtlak. Yine bu kelL 

menin başına gelen (a) düşüyor böyle 
olunca da :ığ kök lak da ek oluyor. Gırt. 
lak akciğerin boğaza gelen bonısudur. 
Bu ek ve kökten çıkan kurallar altta.. 
dır. 

Is ·Hak = ıslak ıslanmış; karşrlrğrdır. 

Aç t- ay t- lak = çaylak hayalcı kar
şılığıdır. 

Ay + lak = aylak. tenbe1, işsiz, güç
süz. boş caba karşılığıdır. 

Ad t ar + lak - darlak daracık yer 
karşılığıdır. 

Ah+ os Hak = hoslak (husye) kar. 
şılığıdır. 

Aç + at + lak = çatlak karşılığıdır. 
Ot+ lak otlak (mera) karşılığıdır. 
Az+ırt+lak = zırtlak (Kastamonu-

da sulu limona suluzırtlak derler) 
Aç -+- ıp + lak = çıpla.k üryan ve pür

yıın karşılığıdır. 

Iş+ lak = ışlak mücella karşılığıdır. 
4-Dil bu kelime id +il=dil ~kJin

de kurulmuştur. Bu düsturdan anlaşıl
dığına göre dil sözünün k~kü (id) elıi 
de (il) dir. Anlamına gelince, adamlar
la bayvanlaı m ağzındaki bem başlı 

örgendir ki (uzuv) yiyeceği yutmağa 

bağırıp çağırrnağa ve konuşup seı çı. 

kannağa yarar lehçeye bircok aygıtla
rın (aletlerin) uzunca, yassı ve oynar 
bölülerine (kısımlarına) denizin içine 
uzanmış uzun kumluk üzeri düz ve al
çak kara parcasma. mecazi olarak yer. 
meğe (zemmetmeğe) arkadan çekiştir
meğe de dil rlenilir. Bu bir addır (isim
dir) id ve •I ek ve kökünden şu kura. 
llar çıkmaktadır. 

Ab+ il = bil 
As+ il = sil 
Aç Hl = çi1 yüzlerde çrkan benek 

benek leke;erdendir. 
Ag + il - gil yeri gösterir. Ahmet 

gile gidelim dediğimizde Ahmetlere 
gidelim denı<"k istediğimiz anlaşılır. 

Az + il = zil 
At + il = til Casus, haberci, lisan ve 

nutuk karşılığıdır. 
Aş+il = 9il Mefluç ve menzül kar

şılığıdır. 

5 - Di§: 
Bu söz de dil gibi - id _ kökilc (iş) 

ekinden lrurulmu,tur. Netelkim (id+iş 
= dit) burada yani (d) Din önünde o.. 
lan (i) harfi geçen tamma (tarife) na. 
ı:aran (d} harfinin iinilnden dtl'1DO! '9e 
bundan ötUrD (idi') (dit) &lmu,tur. 

(Sonu TBr) 
.Ankara Utayı l~ltterl Adamlı 

ICemll AXllAN 

Kiralık dükkan ve 
yazıhaneler 

~Başı 2. inci sayrfada) 

Yozgadda: 
Yozgat, 26 (A.A.) - Bu sabah \'oz

gat merkezinde cumuriyet alanında top
lanan binlerce halk büyük bir miting 
yapmışlar ve aşağıda yazılı kararları a. 
larak bunun büyük orunlarına bildiril
mesini istemişlerdir. Aldıkları karar
lar şunlardır: 

l. - Ulusun göz bebeği, acunun es
siz büyüğü, türkün en büyük atası ulu 
öndere kıymak istiyenlerin linç edil. 
mek için ulusa tevdii. 

2 - Kadın erkek, büyük küçük bü
tün Yozgat vilayeti halkının Atatfırk 

uğruna ölmek arzusu yenilmiyen, yıkıl
mıyan durmadan artan bir ülkü oldu. 
ğunu şimdi ispata hazır bulundukları. 

3- Bu en mutlu dileklere hükü. 
met hesabına verilen uygun cevablar a
rasında büti.in bir dünyaca en yüksek 
medeniyet yollarını gösteren Atatürk 
ün yüce varlıklarına kastetmek istiyen
lerin de ancak cumuriyet adliyesi Ö

nünde cezalarım bulacakları Atatürk 
Türkiyesinde yalnız cumuriyet kanun. 
}arının cumuriyet adJiyesinin hüküm
ran olduğu söylenmiş ve dileklerinin 
yüksek katlara sunulacağına söz veril
mek suretiyle genel heyecan teskin e
dilmiş olduğunu arzederim. 

Maııya."t": 
Manyas, 26 (A.A.) - Kamumuz haL 

kı bugün yaptığı büyük ve heyecanlı 
bir toplantıda canımız ve göz bebeği
miz olan senin yükseık varlığına kıy
mak istiyen kansız ve vatansız hainle
ri telin ederken bu haydudlann bir a
yak evel cezalarının verilmesini aabır
sızhkla bekler ve sana yüce türk ulu
sunun başında yürekten uzun sağlıklar 
diler. 

Bandırma Da11ca kamunu C. H. P. 
başkanr ş~rif Mehmed Erdi/ 

A rdtmu(la: 
Ardanuç. 26 ( A.A.) - Ufularımıza 

yağınç amaciyle yurda sokulan alçak
ların yakalandıklarını sevinçlerimi21le 
duyduk. Önderimize, cumurluğumu.za. 
yurdumuza, ulusumuza fenalık yapmak 
istiyenleri tüm yurdlulanmızın linç et
miye hazır olduklarını ve bu anda bu 
hainleri telin sesleriınUin göklere yük. 
seldiğini bildirir en derin saygılarımı. 
zı sunarız. 

Ardanuç kamun Hayan kurul başka
nı Dillver Gölcer 

Artvimle: 
Artvin, 25 ( A.A.) - Sana kötülük 

yapmak istiyen birkaç kişi çıktığını 

şimdi duyduk. Can evinden vurulduk. 
Likin tedbirli hKümetimizin bu yılan
ları tuttuğunu öğrenince de sevindik. 
Bizi kurtardrn, bize vatan verdin, sen 
olmasaydın biz yoktuk. Sen varoJ. Canı
mız yoluna kurban olsun. 

Srrya nahiyesi baJJu namına Süley. 
~an, saatçı Osman, Demiröz, Necmet
tin Alp, Murat, Şükrü, Ali, Yusuf, lb. 
rahim. 

* :(. * 
Artvin, 2 5 ( A.A.) Bize bu varlığı 

veren size, düşmanlık yapmak istiyen. 
ler bulunduğunu işittik ve !{Ok acı duy. 
duk. Bu melunların hükümetimizin tut
tuğuna da çok sevindik. Cezalarını sa
bırsızlıkla beklemekteyiz. Ve hepimiz 
senin işaretinle canımızı feda etmeye 
haurız. Ulu önderimiz. 

Artvin gene/eri Necmettin, Adalet, 

Hasan, Harun. Servte, Ramiz, ishak 

Hasan, Ali 

••• 
Artvin, 24 (A.A.) - Verdiğin v tan 

üstünde öz~i.\r çahtırken karanlıkta ge
zen birkaç akrebin sana kötültlk yap
mak istediğini haber alınca kendimiz. 
den geçtü. VarJığını una ~ğh gören 
bia Artvinliler yolunda ölmeğe hazırız, 

buyruk be!diyoruz. 

Artvin/ileı adına Hasan Atan, ziraat 
odası baıbnı Edib Dinç. ticattt odası 
başkanı Ah~t GökyP it Hasu Kele§, 
Osman Orcuk, Ahmttt Kalyoncu, Ah
met Alp, Hakin Geğin, Harun Küçi11r, 
Haydar Bağatız, Ahmet, Cumur SeJ_ 

Venihal ile devrim ilk okulu 
arasında cadde üstünde veni ya· 
pılmakta olan kapah çarsıda lri
ralıl< dükkanlar ve vazıhanf'ler 
İstivenlerin belediyeler banka. 
'.unda R Neset ~inangile müra· 
caatlan. ) t-47?0 1 

man, Mazhar Ata,. Mebmed Haydat, 
Eyyüp Hamdj, Mehmed Ta.~kan, Meh. 
med Cagal. A. A. 

Sungurluda: 
Sungurlu, 24 (A.A.) - Cumurluk 

alanında tek yurd halinde toplanan ·köy. 
1ü ve şehirli Sungurlu halkı göz bebe
ğimize yapılmak istenilen suikasti tel
in etmiş ve başlarında bulunmanızı U

ğur ve iftihar bildiklerini ve senin için 
çarpan yüreklerinin delinmez birer ka. 
le olduğunu bildirmemizi dilemişlerdir. 

Uray ba:<jkanr B. Uslu C. H. P. baş
kanı M. Tarhan Ediz 

Kiittıhyada: 

Kütahya, 24 (A.A.) - Yaratıcı varlı

ğınızdan aldıkları ışık ve nam1a yaşı
yan öğrenici ve öğretmenlerimiz ya. 
ğınç yapmağa yeltenen düşkünleri şid
detle ilreler. Yolunda ve uğrunda can 
vermeği cana minnet bilirler, en büyü
ğümüz. 

Kütahya lisesi direktörü K. Gürpmar 

:J< ~ * 
Küuhya. 24 (A.A.) - Yarattığın 

erkinlik ve devrimi emanet eylediğin 

biz Kütahya gençliği yüce varlığına 

kıymak istiyen alçakları telin eder, 
&ana ve rejimine bütün varlıklariyle 

bağlılıklarını ve sonsuz saygılarını su
narlar. 

idman mıntakası asba§kanı A . Kagan 

A lrM!farda: 
Geyve, 24 (A.A.) - Senin için ve se

nin yarattığın ülkü için seve seve can 
vermeğe andiçen tür1k gençliği kutsal 
hayatının kıskanç bir bekçisidir. Seni 
yoketmeği düşünen kafalar koparılır. 

sana uzanan eller krrıhr. Kem bakışlı 
gözler kör edilir. Türk gençliğinin aşıl. 
maz kayalar gibi aşınmaz imanlı göğ
sü senin etrafında çelikten bir kale ol
muştur. Yoluna ha' koyduk. Candan 
bağlıyız. Sana değer biçilmez varhğı
na yağınç yapmağa yeltenen alçaklara 
en gür sesimizle lanet di~ haylrmnz. 

Sakarya Akhisar balkı adına 
~ükrü Aytaç 

Trabzond<ı: 

Trabzon, 26 (A.A.) - Sana inançla 

çarpan gönlümüz o inanılmaz alçaklık 
karşısında taştı, coştu, bize bugünkü 
varlığımızı yaratan sana sevgi ve say
gıdan başka bir duygu ile bakan gözler 
kör olsun ve kalkan eller krrrlsın, kop
sun. 

idman IDlntakası birinci reisj Hamdi, 
ikinci R. Agah Ocaker, Mehmed Rna, 
Necmiatl R. Sa/lbattin, spor R. Arslan, 
ldm~rı O#Jcü R. Tahsin, Sebat yt1rdu 
R. Remzi. 

* ... * 
Trab.ı:on, 24 (A.A.) - Bu anda, Tarı 

vapurunda, yüksek lSdinüze tertft> ediJ
diği n i duyduğumuz yağmçtan tiksinir 
türk ulusunun yapıcısı ve yaratıcısına 
karşı uzanacak k-ollarm kırılmasını böy. 
le düşünen kafalaı:m ezilmesini bekleriz. 
Bu alçakların ulusla ilgisi y<Yktur. Sağ. 
hğmızı diler yüce özünüzıe bağlılığı

mızı perkitirlz. 
Hopa C. M. U. Togruliç. Kavalcı oğ

lu yoloular adına süvari A. Ya.hurt 
yolcu Ekrem 

E C(•ll batda: 
Eceabat, 24 (A.A.) - Bugün toplanan 
Eceli gençler son hadise dolayısiyle 

derin teessürlerini bildirirlerken sana 
kalkacak her eli krrmağa hazır olduk. 
larmı arzeder ve bitmez tükenmez sağ
lık esenlik ve saygılar dileriz. 

Ece İdman yurdu başkanı 
Sürevva Güler 

Buulurtfo: 
Burdur, 24 (A.A.) - Yüksek varh

ğmız için bir komplo yapılmak istenil. 
diğini duyduğumuz zaman yüreğimiz 

SJZ1adı. Siz kurtardığınız ulusun can 
evisiniz. Can evimize <>aldırmak istiyen 
alçaklara lanet olsun. Size hepimiz 
sonsur. bir minnet ve hiç sarsrlmıyan 
bir inanla bağlıyız. Gençlik sağlığını. 
zı diler derin ~aygılanmızı yüce katı

nıza sunarız. 

C. H. P. Burdur ilyön kurulu b~kanı 
K. Başkan 

Borda: 
Bor, 26 (A.A.) - Türkün yüce ön

derinin hayatına ka-stedenieri ıkentimis 
lanetle yadeder ve pek değerli hayati. 
m.za canla başla bağlı1ığrmızı \lildirlrlz. 

Diyllrbekirde: 
Diyarb::.kir, 24 (A.A.) - Yüce ~ar

lığınıza karşı yaptlmak istenen l:cı~t 

bütün ilde olduğu gibi biz Diyarbekl.r 
spor bölge~i gençl iği arasında da Ç\,. 

büyük acı ve heyecan uyandırdı. B• 
kötü harekete yeltenenlere lanet edoc 
bu maksatla uzatılacak elleri her .-. 
man kıracağımıza andiçer sonsuz bal
lrhğırmzı bir kere daha sunarız. 

D . bekir spor bölgesi ba,'ikanr Nani. 

Bilecikde: 
Bilecik, 24 (A.A.) - Hain vatansız

ların şahrslarma karşı yapmak istedik
leri suikast teşebbüsü muhitimizde nef
ret ve lanetle karşılandı. Genelik ata
sına derin minnet bağlılığını tekrar
lar, esenlikler diler. 

Bilecik idman bölge:.i b:ı§kanr 
Sırrı Erkin 

** * Bilecik, 24 (A.A.) - Türkün göz 
bebeği yüksek şahıslarına karşı vuku 
bulan pek çirkin suikast teşebbüsünU 
kurumumuz vilayet merkezimize bağlı 
tekmil kol ve 500 azasiyle beraber tel. 
in eder, yüce önderimize bağlılık ve 
sonsuz minnetlerimizi tekralarız. 

Bilecik çocuk esirgeme kurumu mer
kez heyet başkam lbrahim Katırcıo*/11 

I ~tan bultl<t: 
Galata, 24 (A.A.) - İstanbul helen 

birliği fevkalade içtimamda mukaddes 
varlığınıza karşı tertib edi1en suikasti 
telin ettiğini ve uzun sene !er saadet te. 
mcnnisinde bulunduğunu aruder. say
gılarımızı sunarız. 

l.~anbul helen birliği Re. Bonortas 
$4$ 

Galata, 24 (A.A.) - Türkün gücünü 
yükselten siz ulu önderimise yapılmak 
istenen ~uikasti lanetle Jrarıılar ve yü.. 
rekten saygılarımızın lrabulünü dile
rim. 

"'. ııı 
Galata, 24 (A.A.) - Sana uzanan ve 

uzanacak olan melon ellerin km1ması 
için bugün tapınaeağnnızda yüzlerce 
halkın yürekten kopan dualarmr arze. 
der ve aonsuz yıllarla başımıııdan ek
si ık olmamanızı dilerim. 

Galata Oirgoryaa kilisesi m/ttevelli 
baflcanr Oban~s Şahin Kaya 

Seyiıga.aide: 
Seyitgui, 24 (A.A.) - Türk ulusu. 

nun uı büyük bahtiyarlığını tejkil e.. 
den kutsal varlığınıza karfl gene bir ta. 
kım alçak ve bayağı kimselerin ıuikast 
yapmak INfttiyle şahsınızda c:umurlu
tu boğmak iıtedikleri duyulu ilçemiz. 
de çok derin ve elim acılar uyandımuı
tır. Kadın, eritek büyük ıııe küçük bü. 
tün ilçe halkı ile birlikte bu kötü dO
şünceyi taşıyan ve türkü en büyük ve 
erdemli varbCnıda.n mahrum etmek is.. 
tiyen hainlerin, kin, ~fret ve lanetle 
anarak çok sevgili şefimize candan bağ
hlrklarınıızı bildirir ve sonsuz esenlik. 
ler dileriz. 

Kayseride: 
Kayseri, 24 (A.A.) - Vatanı, ulusu 

kurtaran yüksek varlığınıza yapılması 
tasarlanan yağıncın krsır kalmasından 
duyduğumuz sevinç ve kıvancı söyler
k en size uzanacak fena ellerin kırıl

masını, yan bakacak kötü gözlerin çık. 
masınr öz yürekten diler, başımızdan 
eksik etmemesini ulu tanrıya yalvarı. 
rız. 

Kayseri ceza evinde mahlıU.m .memur
lar adma Mehmet 

Ereğlide: 
Ereğli, _ Konya - 24 (A. A.) - Ata. 

sının uğrunda ölmek andını bir kere 
daha tekrarlıyan Ereğli halkı kara 
vicdanlı suikastçilere lanet ederken 
ulu şefine uzun ömür dilereyerek son

suz saygılarını sunar. 
Euğli !>por başk.anr Şevket Gfü·en, 

C. H. P. ilçe yö...,kurrıl başkan vekili 
Fethi Hmcal 

Miire/lede: 
Miirefte. ıs (A.A.) - Bizi kalbi. 

mizden vurmak istiyenleri miireftelileı 
teessür ve heyecan içinde teJin ederken 
ulu şefl~rine uzun ömür ev sağlık di. 

lerler. 
C. 11. P. ba~kam B. 

Mıı• tı T.:. Cem.ıl 

• 
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Me..myede: 
MHudiye, 26 (A.A) - 700 senede 

•Manua yaratabHdiği tek ıpıhsımza kar 
il teeavtk etmek iatiyenlere lanet ede 
Arı. Arrullalcı Cemal 

) 'en iıehirde: 
Yenişehir, 23 (A.A.) - Biz yenıi,e. 

birliler, Yenişehir kadınları w mil • 
ay kurumu sana uzanacak dilleri kopar
maya, elleri kırmaya and içtik. Böyk 
•l Ye dil taşıyan kaduaları yüabinlerce 
lanetledik. UluMUl bqında önderliğin 
yiia yıllarca sürsün, sana dönecek kötü 
&özler kör olsun. 

Yeniphir kızı/ay lcadmlar kolu adı. 
• bqkan it/iye Selem. kııulay Nf -
kanı Dr. Saip Giray 

K~kimle: 
Keskin, 23 (A.A.) - Ulusun varlı

ğını kurtaran göd>ebcğimiz Atatürke 
kartı kötü kalp taşıyan hain adamlar 
oldugunu ve yakalandığını öğrenen Kea. 
kin halkı bu alçakları lanet ve nefertle 
andı. Çok sevgili önderimize derin ve 
Mnauz saygılarını tekrarlıyarak aundu. 

C.H.P. başkanı ve prlMy il. Bqer 

Malutyada : 
Malatya, 25 (A.A.) - Atatürk, vu. 

hiın türk ulusunun varlığıdır. Buna el 
11aatıldığını duyan malatyahlar derin 
sinirlilik ve nefretle muztarip oldu. 
Ju. Cu!DW'iyet alanmda binlerce halk 
toplanarak. varlığınızın korunması uğ

runda her şeyini fedaya hazır oldukla. 
nnı antlaştılar. Ulu Önderimize bağh
ı•larnıı bir daha pnerdilcr. Sail.P. 
ıuzla batımızda uzun yıJJar yaf11?18nU 
en büyük dileğimizdir. 

C.H .P. ilyöalnuul ~aı w bı8lhvi 
hHkam F. Yatın 

Güln6rdu: 
AnaJpUar, 25 (A.A.) - Bu aabah 

pzetıelerde IMIİibat baberiai ıören ve 
duyan kadın erkek azi içimizden ayır. 
mak istiyen aoysuz ft yurdsuzlarm he
yecanlı, ate§li kanlarımızla boğmak için 
cumuriyet alaıımda topl•drk. Bütün 
kutsal daygularmuzla sizi sayar, biz 
gülnarlılar her vakit yolunuzda can 
.ermeye and içtrk. Sonsuz sevgi, say. 

ıılarmuı okkris. 
Gülnar C.H.P. il~ lıurul bqlıanı 

lıık ilmin 

Maçkada: 
Maçka, 25 (A.A.) - Türklüğe şeref 

v~ ıüwn olan vadılmıa için bilttbı 
maqkalılar cumuriyet •lanında topla
narak kutçılan ne&etle telin etti. Çok 
yıllar yaıamanm derin bajhhklarm:u. 
.u büyük uygılar1mwa yüce katınıza 

arzederiaa. 

Maçlıa N"diye bafbaı Huan cı.lip ,,....,,.,.. 
DUnarda: 

Dilnar, 26 (A.A.) - Puti kurağı
mu hinde topl- lıMllerce llük kit. 
leai ulu phamısa yapdmü istıenen au
ikasti lanetledi. Başrmızda A tatiizk 
sevgi w imanla bağhlıklarımı YC canı

nız için kanlarını fedaya hazır old'*
larını derin duygu ve aonaıa saygıla
rımla sunarım. 

C. H. P. bqbaı ye prhy AbıııH 
Ata Olgay 

Sili11ritle: 
Silivri, 26 (A.A.) - Senin benliğin. 

de yarattıgın yurda ve ulusa yapılmııdt 
istenea yağıııçı ta can evimizden duy. 
du&uaıus bir sm ile işittik. Yad ayak. 
lar altında birkaç defa çiiaenen ve se
nin aslan atıhşlarınla kurtulan Silivri. 
mızin cumuriyet alanında şu saatta yü. 
reklerimiz sızlaya sızlaya, köylü, kent. 
1i binlerce türk toplandık ve seni hep 
seni konuştuk. Yüreklerimiz bir, dil~
rimis bir, dileklerimiz bir olarak sana 
ebedi bağlılığımızı bir defa daha an. 
dık. Senin başına bizim başlarımız fe. 
da olsun. Lanet yağılara. Candan bağ. 
Idık ft derin saygı sana ulu başbuğu

muz. 
Silivri ilcesi halkı rıamına H. Engin 

Kilisıe: 
Kilis, 26 (A.A.) - Yüce ulusumu. 

2un büyük önderini aralarından kaldır. 
mak için kalbsiz, yurdsuz kimselerin 
g.iriştigi son yagınç yeltenişini duyan 
biz bütün kilisliler bugün cumuriyet 
alanında toplanarak bu harekete yel. 
tenenleri telin ettik. Türklüğün büyük 
yaratıcısını hiç bir melun kuvvet onun 
başından ve önderliğinden ayıramıya
caktır. İcabında ulu önderimizin yolun
da kanımızı, canımızı fedaya and i~tik. 
Yüce başkanımızı ulusumuzun başında 
daha çok uzun yıllar sağlık ve esenlik. 
le yaşamalarını ve ulusumuzu istedik. 
leri amaca ula~tırmaları dileğini hepi
miz bir ağızdan yükselttik. Ulusla bir. 
likte çok yaşa büyük Atatürk. 

Şarbay ve Kanal N11d 
• 

, ,. .;ede: 

Vbe, 25 (A.A.) - Senin yüce var. 
h&ına el uzatmak istiyen canavarlara 
lanet diye bağırır ve Vize geneliğinin 
içten gelen bağlılık ve ~vgilerini sıı. 

nanz. 
Miting kentin hu/ustan Bahtıyar 

Baykal Erdoğan Kadri Ahmed 

.Ue•udiyede: 
Mesudiye, 26 (A.A.) - Seni başın

da görmeyi dünyanın en büyük uğur 

ve onuoı bilen halkımızla birlikte sa. 
na çirkef ellerin kalktığını işitir işit. 

mez en derin heyecanla partimiz ala. 
nında bizi aydınlığa çıkaran ve esaret

ten kurtaran sana suikastta bulunan 
melunlar kurolsun diye feryatlarımız 
semaya çıktı. Uzun müddet yaşamanı.sı 
ve siyanısın aöamemesini ve size kar. 
!' usanan ellerin kırılmasını dileriz. 

M~sudiye C. H. P. başkanı Sami. 
üye Raif Aysar, üye M. Delige, üye 

H.sa.n, üye M. Türk 

A~: 
Alaçam, 25 (A.,_A.) - Cumurİ) et 

baHl partisi Alaçam nahiyesi delegeleri 
varlıkları varlığına dayanan yüce ön. 
derlerlne ~çalrça yapılmau düşünülen 
1&1ikaatı lanetle anarken cı1en ve sat· 
hklarında snnu gelmez kıvançlar duyar 
bağlılık duygularını da sunarlar. 

Nahiye kongresi delepeJeri yeriae 
Kongre baıkanı Ahmed Anarat 

.4 k.fehirde: 
Aqehir, 26 (A..A.) - Sayın haya

tmıza kastedenleri telin eder şahsi ıı. 
hat ve saadetinizi diler, sonsuz saygı. 
lanmısı aunarıs. 

Alııehir ceza evinde cezalı yavrularra 

ULUS 

MtıU&ı: 
Mut, 26 (A.A.) - Bazı vatansız, 

duygusuz, milliyetsiz alsakların size 
düze geldiği baiııcesine auikastin çok 
şiddetle yok edildiğini sevinçle ötren. 
dik. Bütün halkımız bu hadiseye kar
şı çok ilgilenmiıtir. Daima var olma. 
nızı candan dilerken derin saygı ve 
duygularımızı da kabul buyurmanızı 

dileriz. 
A. Tekin, belediye reisi H . Yüksel, 

halk fırkası reisi H. A taisik. 

Çatakmiu : 
Çatalca, 26 (A.A.) - Kurdugun bu 

ülkede yarattığın bizler senin ölmede. 
rin başında geldigini biliyor ve kork. 
mıyoruz. Sen yalnız türk ilinin parlak 
bir yıldızı degil evreninde günetisin, 
seni görmc.k istemiyen yarasalara la
net, köyden, kentten gelerek cumuri
yet alanında kenetlenen bizler senin 
uğrunda can vermeye and içerk n sana 
kıymak istıycnlerin vay haline diye 
havkırıyoruz. Yasa ve yolumuzu ayrlın. 
lat önder. 

V . Çelik C. H . P. ilçe yönecim kuıu. 
lu başkanı N. Can. Şarbay Luıfi. spor 

kuliibü baş 1:anı H. Tenıücı n 

IJii:scew•: 

Düzce, l6 ( A.A.) - Şimdi cumuri
yet alanında toplanan dü:ıctliler sana 
kötü gozle bakanları la11etler Jiler ve 
Atalarına uzun ömürler. mesud glinler, 
sağlıklar ve esenlikler <lilediler. 

Dü?.ce l!f'ncligi namına M Ayvaz. 

Nevfehirde: 
Nevşehiı, 26 ( A.A.) - Bugün cu. 

muriyet alanında biz nev"e ıirliler 17 
milyon türkün yı.ireği olan seni önde. 
rimize namuııs11zca bir komplonun ha. 
zırlandı~ını bütün yüregimiz le lanet
ledik. Alc;akc;asına yapıllT'ak ıst nı en 
bu suikastin sana değil kurtardr~ın tü . 
ulusuna olduğuna ve ulus var olıtııkça 
yaşay.ıcağını dünyaya bir daha haykı. 
rrrız. Sana bütün canımızın feda oldu. 
ğunu söylerken }'arattığın eseri koru. 
yacağımu:a yemin ederiz. 

Tnt "h heyet; namına öğretmen Said 

Çanrıkkalede: 
Çanakble, 26 (A.A.) - Seni başın. 

da tutmak ülküsü olan biz kaleliler sa
na uzanmalr iltiyen elleri kırmak. b. 
fahırı ezmek için copun bfr tel gıöl 
taştık. Tür kulusu yaşadıkça hainleri 
kötü eJlerin sana uzanmasına imktn 
yoktur. Ulusumuz senin elinde yıkıl. 

maı bir k'itledir. Andımızı tekrarlarız. 

Çok yıl yaşa ulumuz. 

Parti başlr•nı A. Erden. uray bafb
nı Re .. ir ôuoy. Kale komitesi Osman, 
K e miting komitesi namına Osman 
oglu. Cul)ıaJar cemiy•ti &aflı•ıu dolıu. 

macılar şi,.tni lıooper.,;ı 

ıt Halit Kural 

Çunkırıda : 
Çankırı 26 (A.A.) Sise yapılmak 

istenilen yajuıç cirifimlni duyan ili. 
miz haMu buıb toplanarak cofkun tP 

ı:ahüratla bafnlere kup nefretlerini 
haylurmı,ıar ,,. yttrelrteıl bağhhklarını 
yüce katınısa ulaştırılmasını dilemiş.. 

terdir. Ve AArttlm.az ve tükenmez say 

gılarımızı sunarız. 

c. H. P. Çankırı yônkurul başkanı 
Jf. Baysan 

Mardinde: 
Mardin, 25 (A.A.) - Tanrım türkü 

kurtaranı bqmdan ayırmasın. Yaptık. 

l~rına tapmıraa. Büyük ulusumuzun ta. 
rihi senin bir kılına dokunmak istiyen 
ve sana suikast edecek et1eri kırar par. 
çalarız. Sen bize varlıksın. Hayatın 

bize emanettir. Senin hayatına kasd~t
meyi dü,unenler bilsinler ki, türk ulu. 
su ve türk vuhğı IOll kanını yoluna a. 
kıtacaktır. Alçak hain .Wkaltçıları ta. 
ıt"tlerle karşılar sağhklarını tanrıdan 

dileriz. 
Marllin tecimen/eri adma tecim ve 

endütsri başkanı Yahya, Jrurtrıluş baş
kam sekreteri Hamdi Akay 

Uihulu,;ıkıa: 
Mihalı~ık, 26 (AA) - Ruhumuz 

ve varlığımız olan yegane AtatürkümiL 
ze uzanmak istıyen mclun ellere ltarp 
kazamızın Çl'lık ruhlu sadık hallc:ı çok 
canlı bir miting yaparak melunların 

türle havalarında pıs nefeslerinin yaşa. 
maması için ağır cezalarını ateşin ~abır
sızhltla istediklerini ıtrzederim. 

Halk namrna şarbay S. Doğdu . 

lludurnuda: 
Mudurnu, 2S ( A.A.) - Turık ulusu. 

nun ôz kurtarıcısına yapılmak istenilen 
suikast haberi memleıitetimiz halkına 

çok acı duyurmuş ve boyle azıyanlara 
lanet etmiştir. Cezalarını gormekle !!e. 
vinmiş oalacğımızı, bir daha böyle hir 
fiilden yüce tanrının sizi aaklamasını 
dilemekle saygılarımızı yollarız. 

I lçe yonilrul merker wıat ~agı 
bJthnı M Ata/ay 

*."' 
Mudurnu. 26 (A.A.) - Tuck mille· 

tinin ôz kurtarıcısına yapılmak isteni. 
len suikasttcın dolayı memleketimi~ h11l. 
kının bityük heyecaniyle beraber bu a. 
zıyanlara lıınet cJer, bunlann cezala
rını ~onnek'e rniitesetıi olacağımızı 

saygılarımtıla bildinrim. 
Ualkevi b ş1-anı H. B . .4rmurçu 

=--

SAYIFA S 

Eıtinede: 

E.ıine, l6 (A.A.) - Yuksek ... h!!:ı. 

nı&a yapılmak iıtenilen su kastı ugun 
binlerce &ineli cumuriyet alanında 
özgür olarak telin ettiler. Yüksek on. 
derlerini ulu uluıuna b3t:ışlamak ve 
bu gibi menhus gidiflerden korumak 
üzere türklüık için kutMıl şc '.lcrini tan. 
rıya emanet eyl~iklerıni sonsuz si!ygı

larımla arlederim. 
Şarbay Hu scyin 

* .y. * 
Ezine, 26 (A.A.) - Göz bebeğımız 

olan ıizi aramızdan almak üzere yapıl_ 
mak istenen ıuikaati bu~ün binlerce 
Ezineli cumurlyet alanında telin ıçın 
yaptığı toplanmada tcflerine olan öz. 
gür bağhhklarmı araC11Dızlı bildirilme. 
si sonsuz dilekleri olduğunu engın. de
rin saygılarımızla sunar ~ağ1rğtnrn dL 
leriz. 

Cumuriyet halk partisr ılç~ y6nkurul 
başkanı Şükrü 

Y~vada: 
Yeşilova, 25 (A.A.) - Size kötü. 

lük düşUaen hainleri teHn Pder etlah. 
ın sizi milletimize bagışlamasmı ulu
sun önünde bulunmanlu candan dıJcr .a. 

C. H P başlranı PistMa 

OJıa: 
Of, 26 (A.A.) - 16 milyon ttirkü 

öbüz, esir, ıünetıi.ı bırakmak iatiyen 
hainler halclnnda verilecek lııanrm blL 
dfrihneai heyecanımıaı d.llldireeektir. 

Ho•r•t "8lıiyesi Nyl!'-ri a1mr•ı 
ICa_,,,.y Z.~i 

.4baraytla: 
Abaray, 26 (A.A.) - B\llb evi. 

miırde toplana ytialerce 7vd pcap 
cananız ola •a bClytk lJıaclerilmlM .ı 
uaatmak istiyea baht91& •fillul lıııldl. 
lerken •na uluı ve cumurlutumuza 
daha önemli ,ece1•1er J9fll t ..... 
uzun y•yı,ıar bapr .. ı.r diler bairJ.. 
mıaa bauru. 

Abar•J Halkevi blflıanı nıık•t lsHt 

Antrasiti 
geldi 

Sıhhi 

Ucuz 
Her yerde yanar 

Müracaat yeri : 

ADAPAZARI 
Türk Ticaret Bankası 

Ortaklar servisile merkez kolc 
ı_;IK' ~ R CADDESİ Telefon 2338 ve Telefon 2316 

Lüleburgaz ~!lrba ~odan: 
Bedeli keşfi (9819) lira (97) kunıt olan ınezbabanın açık ek. 

siltme ile inşası mevkii icraya konulmuttur. t .. ale gUn ve laatı 
5 Teşrinisani 935 clir. Şartname Ye projeyi görmek lstfyenlerin Be
lediye dairesine müracatları ve pey ıürmek iatiyenlerin dipozito 
alrçelerini ihaleden bir saat evel yatırmaları ilan olunur. (3111) 
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VLUS'un romanı: Tefrika: 21 Terez. yürümeği çok sevdiğini ve bunun 
zevki ve sıhati olduğunu söyledi. 

mevta~ ~a ıneti muhcıtaza etmişken, çocu
gun hırı, elindeki mumu mezarının bir de
liginden içeri sokunca üzerindeki elmaslı 
rubasiyle birlikte onu yakıvermiştir. 

ni .. v~ ~illurlarını doker. Venediğin güzellıği 
goku ıle kadınlarıdır. V cuedik kadınları ne 
güzel yaratıklardır' Ne boylu, ne tay1andır
~r! K~ra sallar altında lnce ve yumuşak 
hısse<lılen ne guzel etleri vardır! Bu kadın
lardan bir tek kemik bıle kalsa bu kemıkte 
onların eşsiz yapılarının sevimliligıni bul
mak ımkanı vardu. Pazar g .,ü, kılisede, 
kahkahalarla giilen, yerlerinde durmayıp 
fTktrdıyan. biraz sivri kalçalardan, zarif en
selerden, gam~eli .,.iilümsemelerden, atetli 
bakışlardan mure.kke~ gruplar halinde top
lanırlar. Ve hepsı, VıteUus kafalı bir papaı 
geçerken, gene hayvanlara mahsus çeviklik
le eğilirler. 

Kırmızı Zanbak 
Yazan: Anatol FRANS 

Türkçeye çeviren: Na-1d BAYDAR 

Dinler müzesinın neogrek lambasının 
karşısında toprağı, yer altmda yapılan ba
zı işlerden dolayı altüst olnıuı buldu. Kara 
toprak yığınları, parke taşlan kümeleri ara
sında kazılmış derin bir hendek üzerine dar 
ve yaylanan bir tahta parçasından köprü ku
ruhnuştu. Terez bu köpriicükten geçerken 
öteki uçta, kendiaini bekliyen bir adam gör
dü. Erkek onu tanıyor ve selamlıyordu. 
D~şartr'dı. Terez, onun önünden geçerken 
bu rastlamadan memnun olduğunu görerek 
bir gülümseyişle kendisine ~ etti. 
Dötartr, birlikte birkaç admı yürümek izni
ni istedi. Temiz havanın doldurduğu geniş
liğe beraberce çıktılar. Orada, yüksek evler 
gerileyip siliniyor ve böylece gök yüzünün 
bir parçası görünüyordu. 

Döşartr onu, ~i ve harek~le
rindeki kendine mahsus vezınden tanıdıgmı 
söyledi ve ilive etti: 

- Vezinli hareketler gözlerimi2in müi-
fidir. 

Döşartr da kalabahk şehirlerde ve güzel 
kırlarda yaya, uzun \•ürüyüşlerden hoşlanır
dı. Yolculuğu pek severdi. Geziler artık ko
laylaşmış ve herkesc;e yapılabilir bir hale 
gebniş olmakla beraber gene, onun gözü~
de, eski kuvvetli sevimlerini muhafaza edı
yorlardı. O altın gibi gündüzler ve şeffaf ~e-: 
celer, Ymıanistam. Mısın ve Boğaziçı'nı 
görmüştü. Fakat, ruhunmı vatanı gibi hep
sine t talyayı tistüD tatardı. 

- önümüzdeki hatfa gidiyonuıı, dedi. 
Kısır kıyılardaki kara çamlan arasmda uyu-
yan Raven'ı' -.A-.... 1. isti _ _ ... _ si• &-.._ yoıum. nuııu«U., 

Raven'e gittinia mi? Orası, lovılcmıh gö
riimsülerin gtiriindilğii a(aıınlu bir kırdır. 
Öliimtin sihiri oradadır. Sen Vidal'uı moza
ikleri ve iki Sent Apolliner'lerin barbar me
lekleriyle başlan haleli imparatoriçeleri do
ğunun canavarca zevk ve safalanm insana 
duyunırlar. Bugün gümiil levhaları ıoyul
muı olan Galla Plaaidianm mezan, ışmkara 
lahdi ile korkunçtur. Sandu~ . .,nm bir yanğın
dan içeri bakmca inwı, Teodoz'un kızım, 
altın iskemlesine otmmU§t elmaslarla süslü 
rubası içinde dimdik, zalim yüzü ilaçlardan 
sert ve siyah, abanos elleri tı;areketsiz diz
lerinde . .... ;;röı=.;.ünü ıı;:uı• ... O, tam 13 asır, hu 

Madam Marten Bellem, gururunda bu 
kadar inadcı olan bu ölü kadının hayatında 
ne yapmış olduğunu sordu. 

-:-- İki kere esir ve gene iki kere inıpara
torıçe olmuştu. 

- Şüphesiz güzel bir kadınmış. Onu me
z~~ki haliyle gözlerimin önüne öyle ge
tırdınız ki beni korkuttu. Venediğe gitmi
yecekmisiniz Mösyö Döşartr? Yoksa gon
dollardan, kenarlan saraylarla çevrili kanal
lardan ve Sen Mark meydanının kuınrulann
dan btktmız mı? Size itiraf ederim ki üç ke
re gittiğim halde gene Venedili severim. 

Döşartr ona hak verdi. O da Venediği 
seviyordu. Oraya her gidişinde, heykelçili
ğini mıatup resimci oluyor ve bir taknn lev
halar çiziyordu. Oranın havasını resmetmek 
isterdi. 

hlve etti: 
- Başka yerlerde, hatta Floransada gök 

yüzü u.~ak. çok yüksekte, çok ileridedir. Ve
nedikte ise her taraftadır: toprağı ve suyu 
sanki okfar, kurşun kubbeleri ve mermer 
cepheleri sevgi ile kavnyarak alemsayma'
rnn renkl,.rivle pınlrfavan hosJuğ'a incileri 

~-rt~. zam~n zaman yavaşlayıp bu
lanan duşüncelerıne uy-.rak vcziaıi.z admı
larla il~rli~ontu. Terea daha düzgün yürü
yor v~ den ye geçmek istiyordu: Döşartr 
yan güle bakarak onda. ~endiii yumuıık 
ve sert gidişi buluyor, ıapkasma ilittirilmiı 
olan dallan titreten iradeli bapnm vakit 
va~it. küçük darbelerle ..,..ıbşla~ dikkat 
edıyordu. 

Hemen hemen tanmvıdJiı gene: bir kadı
na mahrem bir tekilde rastlamış olmanın 
zevkine, hiç dütünmeden, kendini kaptırı
yordu. 

(Sonu var) 



... .. tı 

,~ .,._.., .. ~~~ 
~~· ~ . 

~ \lılh l\Jıiclat ua cı~alt·ti ~. 
Doktor 

Hilmi l(oşar f4 :• "'atmalma Korni )oııu ~. 
f j / tlanları ~. 

Cebecı Hastahanesı Cilt, Saç, ( } " 
Zührevi hastalıklar t B 1L1T 

Mütehassı C - Hep:>1nc biçılcn ederi 
Bahkpazarmda Polıs nol:ta.: 200 lira olan 16 kalem rasat a. 

sı karşısında, Çıkrıkçılar yo- let ve malzemeleri miıteahhiı 

1 
kuşu alt başınd ki evinde, t nanf ve hesabına açık eksiltme 
Hastalarım her ı:ün öğleden l ile alına.aktır. 
sonra kabul edeı. ~. 2 - Şartnamesıni par::.sız al 

Telefon . H06 ~ mak ıstıyenlerin her gün ve ek· 
L----~.-. .. -..-. .. ,... .. ,... .. --. .. ,...c siltmesine gıreceklerın 18.11.935 "~,,. ... ,..... ... ...,,,,.._ .................... #>.-# .. - , .... "'.~ 

~t;<>Z~ 
( 

1iitelu ssısı ~ 
~ 

Dr. Cevad Arif ~ 
• Atasagun ~ 

Anaatrtalar ca~d:si Zenıt ~ 
\Uat nnığazası ü tunde No. ~ 
70 salı vünleri Vnksuz1ara ~ 

,.-.-.-. .... ,,.. 'larasrz .-. ..... .-. .. -. • .-..t" .._,."4ııo,.,...A"""A... '•"'A"'°'"_..._,,..,._~ 

jiill!lllllınııuıııııı ı , mıuın ıııı.nı ıuıı ııııııı:mıınu ı 

Ot TURGUT 
Cchecı Hsıc;tan~!ll Oııeratörü 

_ Ha,tıılar ını A11ıve Saravı 
~ kc..rşı!lında Hayati apaı tmal\ln 

da her gün tS den t 9 za lcadaı 
kabule haslamıştn 

~1111(11@---~ 

Doktor 
Ali l\1aruf f 11vc11r 
OERl. FlHENGI V K BEl.SO· 
CU Ki l1ÔU H ASTAl.l Kl .. ARJ 

MÜTEHASSISI 
Tabakhane caddeaı başında Al 
tıntaı sokak No. 17. Hastalarını 

herglln 0-13 Ye l 5-20ye kadar 
k::ıhul eder 

Operatör 

Ömer Vasfi Aybar 

Muayeneh ne ini Kınacı ·l 
hanında 14 numaraya nak • ~ 

letmiıtir. Her gün 3 - 6 1.2 ~: 
hasta kabul eder. 

Yeni Eczane 
Zeiss gözlükleri. 

Kiralık büyük ev 
Ycnişehirde ltırnet ve K!izrm 

paşa caddelerinin bi lcştiği kö
tede Avusturya sefırınin otur
duğu kalorifer sıcak su garajlı 
ev möbleli veya möblesiz toptan 
veya kat olarak kiralıktır. 

Anafartalar ,..addesinde Zenit 
saatları Ustünde Doktor Cevad 
Arifden aranması telefon: 2037 

1-4fi70 

iıışaat alıip

leri ı1e 
Taş. Kum. Tugla ve her ne. 

vi nakliye işlerınizi çabuk ve 
ucuz olarak yalnız İş Bürosu 
yap ır. 

Anafartalar cadllesi T. J~ 2037 
1-4909 

"atıblc Ev 
Yenışehırde ismet Paşa cad

desinde Postane kar~ısmda Lo· 
zan meydanına bıtişik olan beş 
odalı evde Elektrik su ve bava 
gazı vardır. 1rıazı kabil olan ar. 
sasile ve :çındeki cşyasile satı· 
lıkllr. Görmek istiyenlerin için· 
deki hekçiyc pazarlık için de 
tf'le fon 247 ı Ek reme müracaat 
edı!mcsi. 1-4880 

MUALLİM ARANIYOR 
İyi türkçe bilen bir muallim 

bayan aranıyor. ULUS Z. Y. 
rumzuna bildirmeleri. 1-4911 

lmtıyaz sahibi ve Ba'}mu 
harriri Falih Rıfkı ATAV 

Umumi nc~riyatı idare eden 
Vuı işleri MUdürU Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırı cedd~s; cıvartndı 

U /ua 8 asımıvind• basılmış· 

pazartesi gunü saat 11 de 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 cu madde 
lerınde vazıh ve ıkalar ve 315 
lıralık kanuni ilk inançları ile 
M. M. V. Sa .. "'\I Ko. na gelme· 
len. (2 50) 1-441 S 

l3İLİT 
1 - Hep:;ıne biçilen eder 4000 

lıra olan beş kalem m:ıtbaa mal. 
zemesı açık ksıltme ıle eksilt 
meye konulmuştur. 

2 - İhales~ 18-11.935 pazarte. 
i günu saat 11 dedir. 

3 - Şartnameler parasız ola • 
ra•k M 'VI V S-ı. A 1 Ko dan 
alınır 

4 - Eksıı.meıe ~ı ecekler 300 
liralık ılk inanç parası makbuz 
ve mcktuplarilc kanunun 2 ve 3 
üncü mııddelerinrle yazılı belge 
lerle birlikte ihale saatında M . 
M. V satın alma Ko da bulun· 
mal:\rı (282 ' <"il:! 

tHJ.Jı, 

Otdu sıhhı ihtiyacı ıçııı ~o a. 
det subay ve (300) adet erat ete
jere eksıltme gününde talip cık
mamıştır. Bu defa ihaleı;ı 6.11. 
935 çarşamba günü saat 14 dedir. 
Hepsine biçilen kıymet (3300) 
liradır. Muvak'kat teminatı (247) 
lira (50) kuruştur. Evsaf ve 
şartnamesini almak ve görmek 
Uzere bedelsiz olarak M. M. V. 
satın atma komisyonundan alı. 
nabilir. Eksiltmeye girecekırrin 
(2490) No. lu kanunda gösteri. 
len vesaikle ve teminat mcktu
biyle birlikte belli gün ve saa.. 
atinde M.M.V.Sa.Al. komisyo. 
nuna trelmeleri. (319<"l) l-4920 

RİLİT 

ı - Bir t, nesine biçılen eder 
19 lira 60 kurus olan 200 tane 
soba açık ck-ıiltTT'f' i'e cıatın alı. 

nacaktır. 

2 - Eksıltmesi 1 .ı 1.1935 per
cmbe günü ı:ıaat ı 1 dedir. 

3 - Şartname parasız olarak 
M.M V.Sa.Al.Ko, dan almır. 

4 - Eksiltmeye girecekler 
294 liralık ilk inanç parası mek. 
tup veya ma1<buztar\1e 24!>0 s;ıyıl: 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin.. 
de yazılı belgelerle birlikte iha. 
le gün ve saatinde M.M.V. ~atın 
alma Ko. da bulunmaları. 

(319S) 1-4919 

Satrlrk apartnnan 
Şehrin en mutena bır yerin. 

de, senelik iradı 3000 lira olan 
4 katlı, atunda arziyeyi havi be
ton ve kargir bir apartıman ace.. 
le ve ucuz olarak satılıktır. Gör. 
mek ve almak istiyenelr Anka
ra Palas 254 numaraya müracaat 
edebilirler. 1-4903 

Saçları 

dökülenler 

KOMOJEN KANZUK 

a Ek .. iri 
Saçların dökülmesine ve 

kepek1enmesıne mani olur. 
Komojen saçların köklerini 
kuvvetlendirir ve besler. 
Komojen sa~ların gıdasıdır. 
Tabii renklerini bozmaz, la· 
tif bir rayihası vardır. Ko
mojen kanzuk saç eksiri ma· 
ruf ecıanelcrle ıtriyat mağa
~alannda hulunur. 

LİNİMANTOL KANZUK 
ROMATiZMANIN KATİ 

DEVASTDIP 

ULUS 

\ nka.1·'-' t J uku { ı~ al{üJ lesin deıı:. 
Tahmın Tutarı Eğreti tutak 

En az En ~ok fiyat Li. Ku. Lira kuruş 
Cınsı kilo kilo kuruş 
Ekmek 20000 25000 9 2250 
Et 10000 15000 30 4500 
Çay ZO 25 300 75 
K. şekeı 1500 1750 44 770 
T. şeker 1500 1750 40 700 
Pirınç 3000 3500 20 700 
K. f:ısulya ıooo 1250 ıs 312 S!J 
Un ıooo 2500 ıo 250 
Nohut 100 125 10 12 50 
Soğan 1500 2000 ;ı ıoo 
Salça 100 125 39 37 SO 
Patate 2soo 3000 s 150 
Nişasta 7S 100 l'i 25 
Makarna 250 300 25 7"ı 
Şehriye 100 125 Z5 31 Z5 
Y.umurta 20000 30000 1,50 450 
Yoğurt J 'iOO 2000 Z.5 ~00 
süt sot> ıooo 20 zoo 
T. Bamyö 200 300 15 45 
T. fasulya ısoo zooo 20 400 
Kabak 1000 ZOOO ıo 200 
Bakla 400 soo 8 40 
Maydanoz 1000 1500 2 30 
Limon 5000 7500 2,SO 187 SO 
Ispanak ı 500 ?000 'i ıoo 

Sarımsak 20 30 30 ç 
Domates 7.'iO •ooo ıo ıoo 
D biber 300 400 20 80 
Pati ıcan IJOO 1500 15 225 
Bıığday 75 100 10 10 
Tereyağı 17'l .?00 15-0 300 
f rmil· 7'i 100 20 20 

168 
337 

75 
50 

.'i 63 
57 75 
52 50 
c;z so 
23 44 
J8 75 

64 
7 50 
2 81 
il 25 

1 88 
5 63 
2 34 

33 75 
37 so 
15 

3 38 
30 
15 
3 
2 l5 

14 06 
7 50 

68 
7 so 
6 

16 R8 
75 

22 50 
50 

Yaprak 100 125 ıs ıs 75 41 
Merci'lwk 75 100 ?'> 25 ı 88 
Prn~a 750 1000 g 80 6 
Lahn.• 250 300 10 30 2 Z5 
Semio:otu 200 250 11 37 'iO 2 81 
İyi su Teneke 3000 5000 10 500 37 50 

Hukuk Fakültesi leylı okuyucuları ıçin Mayıs 936 nıhayetıne 
kadar alınacak olan yukarda yazılı erzak açık eksiltmeye konmuş
tur. İsteklilerin 2-t1.Q3.c; r•ıl"'ıır esi günü saat 12 de gelmeleri 

(3054) 1-4731 

\nk:--ra rümuııe 

ha~tal ti hli!!i nc-l(•n: 
hastane~i 

1 - Haı;tanenın muhtelıt ubelerınc ait 309 kalem nlatı tu.>lııyc 
15 gün muddetle kapalı zarf u-ııılü •le eksiltmeye konulmuştur. 
Bedeli muhammenı 9F:92 liradıı 

2 - Liste ve e\sat eraiti-ni görmek ıstıyenler Ankara NUmune 
Ha:; tanesi hdŞ tahibli~ine ve İstanbul da Sağlık ve Sosyal Yardım 
Direktörlligünc miiracaat edeceklerıliı. 

3 - Eksiltme 9-11.935 cumartesi günil saat 10 da Ankara Nü· 
mune hastanesinde vapılacaktn. 

4 - Ek iltmeye girmek istiyenler 741 lira 90 kuruşluk teminat 
mektupları veya vezne makbuzları getırmeleri lazımdır. 

S - TekJif mektupları yukarda yazılı üçüncü maddede yazılı 
saatten bir saat cveline kadar Ankara Nümune hastanesine geti
rilecek ve eksiltme komi yonu reisliğine makbuz mukabilinde ve
rilecektir. Posta ite gönderilecek makbuzların nihayet UçUncü mad. 
de de yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu 
ile iyice kapatılmış olması lazımclır Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. 

6 - Listede yazılı alatm her birinin fiatını ihtiva eden mütre· 
datlı faturalar teklif mektubuna raptedilecektir. Asgari Fiat lis· 
teler mecm•nı na7.arı dikkate alınmak suretiyle tayin edilecektir 

(3113) 1-431? 

Ekoııoıni hakanlı~ı Türkofis 
BaşkaııJığından: 

ı - Türkofis tarafından neşredilecek olan Türkiye Adres ki. 
tabının tab'ı kapalı zarf usuliyle münakasaya konmuştur. 

2 - 600-700 sahife kadar tuta ak olan bu kitabın beher forma
mın muhammen bedeli 160 yüz a tmış liradır. 

3 - İhale 4 ikinci teşrin 1935 tarihinde Ankarada Ekonomi Ba
kanlığı binasında Türkofis Dairesinde yapıh:caktır. 

4 - Talip olanların umumi şartname ve hususi İartname su. 
retlerini almak üzere Ankara Türkofis M~rkczine ve stanbul Türk
ofis şubesine mUracaatlorı lilzımdır. Bu evrak meccanen verilir. 

S - Talip olanların 450 dört yüz elli liralı' muvakkat teminat 
ıle kanunun tayin ettiği evrakı ve kanunun 4 üncü maddesi mi.lcİ· 
bince işe girmeye kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname 
ve tekliflerin 4 ikinci teşrin 1935 pazartesi gUnü saat 14 de kadaı 
komisyon reisliı'!ine vcrmr-leri ıa~tmdır (3114) 1--4774 
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ULUSAL BAYRAMDA 

TÜRKÜN 

En bilyük kutlu ve mutlu gününde. 

Kavaklıdere şarabı 
• 

içmekle 

ÖZEL 81R KIVANÇ VE SEViNÇ 

DUYULUR! 

Cenap Serçeşmebeyler 

Kavaklıdere türk şarop 
fabrikası 

Aııkara 

M~mur aranıyor 
Yol, Demiryot, köprU. 'u ve elektrik gibi mtihim nafıa işleri 

uzerinde çalışmak üzere büyUk sermaye ile kurulan şirketimiz, 
müteaddid yerlerde mUdür olarak kullanmak için, müstahdemin 
Uzerinde disiplin tc .. :sine muktedir. i, adamları aramaktadır. Po· 
lis ve askerlikten mütekaid olanlar tercih edilecektir. 300 liraya ka
dar Ucrct verilebilir. İsteklilerin tercümei hallerini daktilo ile ve 
mukabil tekliflerini el vazrlarivle ve okunaklı bir surette yazarak 
Ankarada (Posta Kutusu 261 Bcşortak) yahut (lstanbutda Posta 
kutusu 328 Beşortak) adresine bildirmeleri. (3120) 1--4826 

inhisarlar Umum Müdürlüğün 
den: 

1 - Kabataşta inşa olunacak 45000 lıra bedell ke1ifli anbar bi
nası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartname ve projeler 225 kuruş mukabilinde Kabataşta Le
vazım şubesi veznesinôen alınacaktır. 

3 - Eksiltme 7-11-935 tarihine müsadif perşembe gUnll saat 
15 te Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesi binasındaki alım ko
misyonunda yapılacaktlr. 

4 - İsteklilerin kanunun tarifesi dairesinde % 7,5 muvakkat 
güvenme parasile birlikte kapalı zarfları tayin olunan suttan bir 
saat evel yani 14 e kadar komisyon reisine verilmesi lazımdır. 

(654~) 1--4754 

[(aracabey Harasında Müteşekkil 

Merinos Yetiştirme Çiftliği 
Müdiirlüjiünden· 

Merinos yetiştirme çiftliği ve Elit sürü hayvanları için (9690) 
kilo mısu, (6839) kilo tuz, (319669) kilo yulaf, (93609) kilo arpa. 
(83917) kilo Susam, küspesi, (6731) kilo bakla kırıntısı. (35743) 
kilo kepek kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. Bu yoldaki 
şartnamesi çiftlik Müdürlüğunde bedelsiz olarak verilir. lstekli
lcrin (1630) lira muvakkat teminatlarile !ıirlikte eksiltme günU 
olan 4 teşrinisani 935 pazartesi günü saat 15 de Merinos çiftliği 
Müdürlüğüne miir::ıcaatları ilan olunur. (6498) l--47S3 

Türk Hava Kurumu 

BüyüJ{ piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir: 

HJ.:R SENE UIR ÇOK KflWSEl.F RE ZENGiN iKRAMiYELER UA CITAN 

Türk Maarif Cemiyetiniı 

Yeni tertib planım r,örünüz 
1. inci ke§İde 11 i inci 

teşrin 935 tedir. 

Büyük ikramiye 
25.000 liradrr 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 
liralık ikramiyelerle (?"' "''l'l' 
liralık bir mükafat vaTdır 
Planlan okuyunuz ve hu zen · 

gin piyanS?onun tRlihliJ ..... ; . . . 
!\ .. ~.,,·-~ ,.,.y ......... 

Büyük eşya piyangosu 
6. 12. 935 de çe! .. iliyor 

ikramiye: 15.406 lira 
BfR BİLET HIR IJUADIR. HUl UN PIYAN(;O SATlt:JLARl!'f)\ Bllf.I iNi n ~ 

lrd!'ı: ;r1x171ı: ;r1x1x1x1x1x~-ı(.Lx1x1x1Tlx1x1x1y1y1x1x1x1:r1ı:1rJ:.:ı:1:ı:::ı;:T.:&1"tx1x1,:tx1y1T-

APARTIMAN 
ARANIYOU 

Bir veya iki odalı banyo ile 
möbleli apartıman aranıyor. ' SİNEMALAR 1 

Ulus B. G. rumzuna bildirme. 
teri. 1-4910 

Bir bayan iş arıyor 
Fransızca, rusca ve ermenice 

bilen bir bayan. otellerde veya 
sef~retlerde iş arıyor. 
H~mamönU. Erzurum mahatlo

i. Bakkal Halitin dükklnr va· 
nın!la No 75 ha, Suzan. 

l YENi 1 BU GÜN BU GECE 

Myrna Lo)· ve Clark Gable'nin 
temsili müşterekleri 

GÖNÜL ACISI 
Umumt arzu üzer;oe her gün 4,45 

seanslarında KÜÇÜK ANNE 
gösterilecektir. 

;;u t;uı ı~u \.a.t:._E 1 KULÜP) 
Kate de Nagy ve Pierre Bıancbar 

tarafından temsil edilen 
ÇIN PR ENSESi TÜRANDOT 

Umumi arzu üzerine her gün 4,30 
seanslarında BULUNMA YAN 

ADAM gösterilecekti.-

Matineler ıaat t den itibaren başlar 



B1Rll<TIR{N KQZ~N'R 
' 

arsıulusal artbrma günü olan 31 Birincitepinde Ban
ka Şube ve Sandıklarmda bir biriktirme hesabi açtumak 
en aşağı ıo lira yatınmıar anamda ıoo kifiye appta ,. 
ah ikramiye1eri ftl"eUktir: 

Birinciye 100 Lira 
lkinciye m 
UçiiDcüye IO " • Dördüncüye 48 

" Bqinciye 2G • 
Altıncıdan ellinciye kadar JO • 
Elli birinciden yiizündiye kadar 5 • 
Kura Birincikiııunun 7 ainde Aakarada llenea -. 

:mıda çekilecektir. Kmaya girebilmek için ,_. ,.mm
larm paralanm 7 birina"klnana kadar <;anııemeleri ll-

a11"111r. ı ... 

SiY AH GöZI.ER 
Siman • Siman, Han, a.-

Yüksek ziraat mektebinden: 
Bahada 3 dcmım wrmck prtiylc 21 ....._ ,.._bkla Mbla. 

Cllktır. lsteklileriıı l·ll-935 tarihinde ald Ziraat mektelline ıctme. 
ini. (317&) 1-4178 

Jandarma Genel Komotanhğı 
\nkara abn AJmaKomisyonundaı. 

1: (10} bin kilo nzelin yağı l·ll..935 cuma gibıü saat 10 da 
lrlıpab .sarf uulii ile almacakttt. Kilomma (SS) bnq p.ba biçile 
lllİfdr· Lıtekliler 412 tin 50 Jmnıfhlk ilk ~ ...tık lımbb ft-

,. bmlm lıitili ile ebiltmıe 1 • Wr -- l•ı:.,. ıa.mr ... 
... tekilde haarlacbklan teklif hltilderial -....ım. 

2: 100. 150 ton kolr kömril 31·1°""5 pel)Cllllle sbli SMt 10 
ia ~lr eksiltme ile alınacaktır. Tonuna 10 lin deler ftlilmittir. 
IDı ~ panu 337 lira 50 kmiiftm. Eksiltme gln .e wıtmda 
..mk naMıma ftJ8 bmlra mektuba ile geJmeJcri. 

3: Gali prlhliiğiinden bpa1ı arf ~ puarlıia 
pwilen 119 metre kaputbak ._.. 3LlMS5 peıpmbe gtbdl .... 
11t H ele ~kJa ehmcübr. Bir metreli için 275 kant 41eğcr 
ftrilmittir. fsteldiJcnleD ....-1* ctlD W E rtmda Jtl lira 18 Jm. 
f1lllft ilk manç .........., WJa ..... ...._ De aeımeım. 

4: lneJrhM:r illıem .... lı be]&ıeleri .......... 
5: DalJtmeJC ..... n .,..... lı&ırllr W :•Bljllild:1=brlr flp•pn ... _ *ri puumbr. tMiynler lln ... 1 ... Y- .w. ... 
6: BaaJarm um- ft paarbjı J ....... .-ı ~ ..... 

lwalmdüi -- ..... .. f ' .. .,. .. ı.mıı. (Jllt) ı 4151 

Ankara üınune haslaneü 
· Bat Tabipliğinden: 

ı - uwanc &.lJOlıtirP ....W IPa J8 b1ea _,__ -..ı. 
art ...ıa fle eba°Jtme1'e • w lfbl'· BedeH • t iDi 1711 L 
..an. 

2 - Liste we ewafmı ....-aı i9ti,,enJcr Au.a N .... llıu-
twm Bat Tabiplip mBr.-t ~. 

3 - EbiJtme ıı.ıı-'35 ,,..artni ,ana ... u de Aabra lfii
mune hastanuinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girmek isti~er 128 lira 25 lnmatluk temiaat 
ft vezne makbuzlamu getirmeleri lhımdır. 

5 - Teklif mektuplan yukarda yazılı uattan bir-~ eneliae 
kadar Ankara Numune hastanesine getirecekler ft eksiltme k. 
misyonn ttisliğine makbuz mubbilinck ftreceklerctir. Polıta De 
pnderneuk -1d•ularm nihayet eçiindl maddede yazılı saate 
bdar gelmif olmua w dit zarfm m&blr mumu ile iyice b~ 
olması liumchr P09tada olKak pc:a&meler bbu1 edilma. 

(3112) 1-4141 

Türkofisee çıkanlaeak Türk~ 
~rFra ızca bültenlerin l 2!iJ 11 a ı 
açık eksiltmeye ko nolmDf111r. 

ı - Tlirkof"ıa tarafmdm .,..._ ft .. _ eo:a llJn aı.rn ..... 
ber on bq pnde bir pbnbıcak WlltenJcria ....._ eçı' ebllt. 
me ile ebiltmryc koaal-attar. 

2 - Eksiltme 4-ıkincitqrin-!935 pazartesi gUntı raat ıo da An
brada Ycnişeı.irde Ekonomi Bakanlığı bimnııda toplanan Türk. 
ofiı aatm alma komisyonunca yapılacaktır. 

3 - Gerek turce ve gerek de fnn1.ı&ca bültenlerde kuUaaıla· 
calı: kifrt -.re kaplık Tiirlrofiı tarafından werilecektir. 

4 - Kaplarından maada 16 sahifeden ibaret olacak olan Türk
ofis on beş pn1iik törkçe we franuzca bültenlerin beher ayısı için 
baskı adedi türkçe ıçın 1500, ve fransızca için 1500. olmak üzere 
3000 dir 

5 - Mayıs 1935 gayesine kadar olmak üzere 14 türkçe, ve 14 
fransızca bültenledn fenni şartname mucibince basılma ve cildlen· 
mesi bedeli 1100 lira olarak tahmin edilmiştir. 

6 - Umumt ve fenni şartnameler Türkofis #inkara Merkezine 
lat nbul şı besinde meccanen verılir (3115) t-4773 

(.JLUS 

Aktif Cümhuriyet Merkez Barkasının 26 Birinciteşrin 1935 vaziyeti Par; 
ı-~~._..--------------:---;-;::-~-ı---;"7::"'--.--~--~~--~----~--~~----~--~ 

Lıra Li! .. Lira Lira KASA: 
Altın: safi kilogram 16.449,771 23.137.967 93 

Banknot 7.391.343,-

Ufaklık 
903.687,09 

DAHİLDEKİ MUHABİRLER: 
772.879,16 

Türk lirası 
HARİÇTEKİ llUHABlRLER: 

6.190. 7 56.0S 
Altnı : SaB kilogrmı 4.401,273 

3.434.353.58 Ahına tahYili .. , .eıt.est dhider 

HAZİNE TAllVtLLBJd: 
l)enaJıte ec1ilfll nrôT nalrtiye kar-

158.748.563-
tıblı . 
KanmlDD 6 ft 1 inci madcltıeriDe 

terlı1ıaa laasine tsalmdm ftJd te-

ıliyat 
SBNEDAT COZDAJO: 

JIMine bono)en 

Ticari rıencclat 
ESHAM VE TAJIVlLAT 
COZDARI: f°"' ____ 
A- ,... ................. 31.979.IM,73 

YiJlt (idlmf lrıjWtJe) 4.54!U'J9.75 
B • Senest n1- " talwa"llt 
AVAlllLAlt: 

39.Slo.M .......... n.. 
T*9illt ..... r= e1SSKDAJ!LAR: 
llOHTKLhP: 

31.432.998,02 

772.t79,86 

9 62.S.109 

147.997.513, 

23.536..171 ,32 

36.524 ...... 41 

U7ll07,Jl .... 
H-119,17 

ıaz.• 

S E RMAYE: 
iHTİYAT AKÇESİ: 
TEDAVÜLDEKİ BANKNOTLAR 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
Kanunun E n 8 iDc:i maclc1eJerim 
tenibn buine tanfmclm ftki u
diyat 
Deruhte edi~n cnakı naltti,.c bll 
lriyeai 
aaı.aııtı 1 WH altıa OWU 11 
weten..-...ıcwmıHIJea 

TORK URASJ M8YDUAT1: ,,.... 
Yali 
DOvtz MEVDUATI: 
Vadesia 
V.adcli 
MUHT1tl.U: 

158 -48.563,-

JıO. ~O---

1 

1 5 000 oc-c.
ı.c)2~ 7!r6,c7 

ısa.• .. ~3-

l.S.642.~i ,f 

ı2.m.11s, 

e.22!162/ 

YJ:'ICOIS 2.12.111.18?.69 

2 ilan 19 ...... iti) Na: h•ı 11 ..... 51J:.- A.lıba---C..W .,.,4• 

HA AL ı 
lsteyiaia. 

.... Dit - • t' • - Gripe ..... • hiztlir. 

°enAS" MI. l UDC dilıılrat. 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilinlan 

1.-h W CıiıH•ıki ~isin ah•ecalr -· DNI 1/2. tq/135 
cw ... IUt U 4le bpab mOa ehi._... yapditcakbr. 

2 - Bbiltme lanit'1e duneıa binr 'fald -- .._ h ·,.. ........... 
3 - Kap.Ah .nrflar bir mt nel 11-iayw wakWa karpbj'ı 

verilettkdr. 
3 - Tutarı 26,000 liraclJr. 
5 - llmkbt ........ 1950 UsMu .. 
• - 1-L .. 1 • '3 ..... ıl ... 
7 - LıtektiJer Mili cila W E it•- 1 - ktediıli Mlgelerle 
~ pJmeleri. (3095) 1-4'N6 

IUJf 
1 - lpsr bıaabmll bir .-Hk ilaa,aa olıta 3GIDDO kile U11 

lrapab arfla ~ lrı uh14tur. il ' ıa Mdeli a.ooo 
lindu ilk teminatı 3IOO Jinıııbr. tJaalni 4.ll.1955 ,...nesi ... 
aattWır. 

2 - Sanı '= lr taı l Wr .... h"pa .. ~ yiia ... 
kilo• lı8pab arfla e' D .. ._.> r•. •w MııleJi 
4l.ılOO Unda. 1Jk teıaiı « - m.ıc.r. hlıW 4.11.1915 puaıtesi 

rrm: ~...-: .................... .. 
-...&. n : tıB" .......... _, ...... . - JEi .._ .... .,. __ _ 
.. tıeldif .-.bifi)aw •ı • ) B _ _._ 

ILAll 
KJtMt ilııtl MI &.ı.. -- 111111 .... ftl .... ..S. ll/MJW5 

• "'· n ..- : n ı• ..... _ .. • .,. ; tt • 

2-D'ijct 81111_..... l t • t w ....... 
s - m,,.,:ill r' Mı - ... 

2 

.... .. • .. lın? ~ ..a.al ;:--, • , ; ., ,. h ,, j 

4 - .. ,. ~ ' .... • t , ................ 

1ıann• tft 
5 'rt H? fa .... _. (

1 

nsa 1 'i ilıt lıir1i119t -· ... 
Wır ... nwı '1 'ı · __. •st rm" tu . .. __...... t 

1 - 9 1-leD 1sıtrb'Pr - •E 1 ..... 1111 ..,. dllliJAI 1 
lr 1 ı• M-v.._. mr '' ' kW n 'ta ttilbclt ,_laja ..... 
................ (.1115) 1-4772 

!iMi 

ı - bttiyacatı ..aııen,. ... ..... a... --- -- )eri. 
T?ta' illi bedeli~.. • b .. ilaale tarihleri JMlb ild b· 
lem ... apaJı .., 's,tr • .....,. ~-

Devlet DemıryoBarı ve L manları Umum 
tlüdüd&P~ 

iLAN 
11.11.ltu tarilUdt ,.._ e~ ~ Wliılca &.a ı..Mı la· 
~ .. v cfilüa •• 7311 ma n ; .. ı.e.ıotif 
~ ~ ...... ]'87-. ... ...,. ., ...... • • ..... 9 ilrin. 
cıtqrialm~sfltıl..-MıiaAD kll.ıe ..... m· 
da pazarlıkla utm ehurcrl e • 

Bu ite cirmek iatiJıealailt m m. D 1 l J at ' -..ak.kat te· 
IDiaet' ile h 9DQD lılyia etdli o 2 lan. 4 8ac8 .. dde, 
.. maaDince. P-te n 1 Drri ~ ..... dair 
.,._.._ De ay:m ela ..,ı. .._ ~ o•>- 4laift9i komis
JWH • Uar wı ' n • t . • ile 11it tpdT Ba7dar· 
...... eneıı.. we ..ır ..... 1111 .... A••nMb ..a.e.e daire. 
.............. fitil) l 4154 

Jandarına ge l kc nhITT 
Ankara sabn almak..-..-.-· ... ~-.. o. 

nundım: 

1 - Jwtarm& ....,_. ıç.. J t• _. ~ 11e miktar. ek
tiıtme gla w Dk "' • ıt •= ICIJed ,_,t. 91 ...._ Jiyıecek ve ya
bcak lı••.,•a•u~ı e;dı eb,"'Q ,. .._,, gPM . 

2 - Ha isim 8it pr1 ,..._ • 
0 IJ J in alınabilir. 

3 - •2 •h1eria ebiıt.c BE ,_ blltr •" · r -'tuz ve· 
)'8 ..... _.t Jl•w l 1 

$1& W1 it $ > ı 

4 - .. 8rallll ntb w. LIJ..m ~ .... ..a (10) da ilk 
! ·.- .. lira tın.. as ._ :2 .. -.... p1n1n ıaı..u tızüm 
...ıı..m-11n1t1at ••e ' ...... tilom25ka· ........ ._.._.,, ·ıuı• .... .-cıo) 
.. iJlı • 

1 

it (m) .. fı8) ..... ..... f219) ku· 
...-,CW) 1 1 

17• TOll ... 
• • -u -llD 
IO 
2 

" 

• 
• 

• 
• 
• 
• .. ı - Şutnwlai &.-. - htaebaı ıe.u- .... lilderi ... 

alma~ ... ~ asluerf utm......... - ... 
J•amıla l9er ........ 'iJ'r. -, • la ,.mı _, 1 ı-. TetJm J t i .-mt 14 dt 

J - SbiJtw TC'kilJ .... .u..t ..._alma 111a...,....- wıılrle abD ... _ .. D 111139ıli?:li9;mllı.t .. a_. ... we -.na pi. 
yapıJacMtn. 

4 - Shiltec)le tiA , hT tecim ... _da .... .w.lrJannı 1-t ryi ..... iıudj;n m m ... TSismwt .._il , 1 
" dlli;ııtd ticadfcl ilni al rir m • i il tecim a' «= Wlider. ı • ı n rır ce C• 

aWr•len .aaa,. 1 , ;•• alrtaıw,. ... .-s ı• ı •eler 1----------------~-------
l , lıl lıe11 .. u wtıtlM• knW MslRMıt 11aı.u-. lr __. ........ 

S - ...... wl ............ Wr. .. ewı. .._.,_ ..._ 
• 'Jna wrllrı t• ._, ı 1112 

t 

Cimi ..... Jl'd u7 R ...__.....
1 
*il • "Et Dlale T ......... 

lllıt .-su • 9 tr 
..... -* l.ira 

4 25 2195 Jj2. tet/935 16 
ıas t/J. tef/935 17/30 • 50 

!LAN 

1 - Bantoft .. ld. tüınell Wr
liklerinin ihtiyacı olan (36450) 
kilo ade Jafı bptllı sarf ...ıı 
ile satın ahnacaktır. 

2 - Münalnn• 5 2. tef. t35 
sah günü uat ıs dedir · 

3 _ Umum tahmin tutarı 
27337 lira 50 kuru• olup ilk pey 
1051 liradır, 

- Şartnamesi ber ıtün ko· 

misyonda &iri\ldıilir • 
5 - lstıekliler 34'0 uyıb ka 

nunun 2. 3 üncü maddelerine 
göre İsteıtilen ftSaikJe muvak. 
kat teminatlarını havi teklif mek· 
tuplarmı ihale saatından bir sa· 
at,e'5e; Bumovadaki askeri aa -
tınalm; komisyonuna vermeleri. 

(303()) J- 4697 

Ankara Uba ığın da : 
~nkannın aşağı Övenç mevkiindc kain ve~ginin ellk.i 88 yeni 

115 .. ,mnc1a Gak oğla AH adna yuıh 5 ......, taıiktarındaki 
hara~ ~m ~netsiz taaarrufattan tapuya tescili varialeri tarafın. 
dan ~steıu)Illlf olctu?adm ba yerin mülki,et"I mldmkla yerinde 
tabkık~t yapılma~ uzere 6.11:1935 güniı saat dokuzda yerine me. 
mu.r gonderı1ece ınden bu bagda benim hakkım var diyenlerin e1· 
lerındeki belgelerle 1*r er tltpu direlktörlüg~iinc veyahut t · d 1 d , ayın e. 

ı en gun ye ıne gl ce ıt mcm ı ra baş vurmaları bildirilir. 
(3187) l-4921 



SAYIFA 8 ULUS 30 ILKTEŞRIN 1935 ÇARŞ \MB) 

ırak bayram a 

Kamutay önünde yabancı elçilerden üçü - B. Receb Peker Kamı taydan çıkarken - Kor diplomatik tribünü - Pi
yadelerimiz Atatürkün önünden geçerken -1ürk Kuşu üyeleri - İzci kızlarımızdan bir grup-Musiki öğretmen okulu, İs
metpaşa kız ve Gaz Enstitüsü talebeleri - İzcilerimiz - Muhafız alayın n sancağı - Grup halinde geçen askerlerimiz -
Atlı ve yaya köyli terden üç görünüş - Süvarilerimiz - Hiç boş yeri kamıyan tribünlerden biri - Topçularımız geçiyor. 


