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Dün erkinlik yolunda can veren şehitlerimiz anıldı 

Halk kür üleri dün 
de ak.şama kadar 

çalıştılar 

teseJ{kürü 
' Cumur na~karılığı Genel 

• 'ekn?terliğinclerı 
Cumuriyet Bayramı dola -

yı 'le yurdun her tarafından 
ve Jışardan kutlama yazıları 
gönderenlere teşekkür ve kut
lamafarını iletmeye Atatürk 
Anadolu Ajansını ödevlemiş
tir. 

Dün Halkevi önünde toplanan 
izciler, köylüler, Halkevi üyele -
rinden mürekkeb bir kalab~lık 
başlarında mızıka, bir bölük piya
de ve bir bölük süvari askeri oldu
ğu halde Samanpazarı caddee:.: 
takib ederek saat üçte şehitliğe 
gitmişlerdir. 

Sehidliğe varıldığı zaman, yol-
.---

mk efe,, isimli güzel bir ulusal 
eser temsil etmişlerdir. Her iki de
fasında da hıncahınç dolan salon
da bu başarılı temsili binlerce 
halk seyretmiştir. 

Dün havanın bozuk ve yağ · 
murlu olmasına rağmen ~abahtan 
akşama kadar halk kürsüsünde 
çalışmalar devam etmiştir. Yağ -
murun en ~iddetli zamanında iP 

Şehidlikre söylev verilirken 

da katılanlarla kafile çok kalaba
lıklaşmıştı. Orada mezarlığa elli· 
ye yakın çelenk konulmuştur. Tö
rene mızıkanın çaldığı ölüm mar -
şiyle başlanmış. sonra Bay En.~er 
Behnan Şapolyo ve hukuk fak~~ -
lesinden bir genç taraf mdan gu -
zel birer söylev verilmiştir. En son
ra İstiklal marşı söylenerek töre· 
ne son verilmiştir. Tören kalabalr
ğı şehidlikten Samanpt.Lzarı cad -
desini takiben Taşh<lna kadar oto 
büslerle gelerek orada dağılmış -
lardır. 

Halkevi amatör gençleri ötey 
akşam ve dün akşam B. Raşit Rı
~ tarafından rejise edilen ''Ya 

sa bir müddet için duran söylev -
ler akşama kadar devam etmiş ve 
40 dan fazla halk hatibi söz al -
mışlardır. Bunlar arasında birçok 
öğretmenler, kadın saylavlar, 
gençler ve köylüler vardı. Hatib . 
ler cumuriyetin memlekeH"' başar
dı]ı büyük eserleri, ekonomi, ba -
yındırlık, Sıhhat, Tarım İnhisar-' . 
lar, Tüze, Kültür ve diğer sahalar-
da vücude getirilen mükemmel 
tesisatı, memlekete açılan yeni 
genlik ve güvenlik devrini ·anlat
mışlar, Yiice Atatürk'ün kurucu 
eşsiz şahsiyeti üzerinde heyecanlı 
ve güzel sözler söylemişlerdir. 

Şehid/iğe çelenkler götüren izcilerimiz 

Şehidlikte yaprlan törenin genel görünüşü 

Tigrede geniş bir hareket başladr 

•• 

Uç İtalyan kolordusu taarruza hazır 
Roma, 30 (A.A.) - Bütün E

ritre cephesi boyunca Adigrat 
Adua - Aksum hattının ilerisinde
ki İtalyan mevzileri yeni kuvvet
lerle takviye olunmaktadır. Cep -
hane taşıyan uzun kafileler işgal 
edilen bölgelerclen ileri doğru yü
rümektedir. Her neviden topla, 
ileri hatlara göı ·deriluı€ktedir. 

İtalyan kuvvetleri geniş bir ha
rekete ba~lamışlardır. Üç İtalyan 
kolordusu Tigre bölgesinde aynı 
zamanda taarruza geçmek üzere
dir. Son gü~lerde yapılan keşif 
taarruzlarında ciddi hiç bir mu
kavemet görülmemiştir. Anc::ık 
Raı:. ~eyum kuvvetlerinin birden 

bire taarruza geçmeleri ihtimali 
vardır. Bu kuvvetler uçaklardan 
hareketlerini ıaklıyarak Makalle 
civarındaki dağlarda gizlenmiş 
olabilirler. 

Öte taraftan habeşlerin İtal -
yanların yanlarına ve hele sağ 
yanma karşı hücumlarda bulur. 
dukları bildirilmektedir. 

Adisababa, 30 (A.A.) - Süel 
hareketlerden öyle anlaşılıyor ki 
Ras Seyum Ras Kassa'nm da yar
dımiyle Adua ile Adigrat'ı çevire
rek italyanların Makalle yolunu 
kapayacak surette kuvvetlerini 
ilerletmektedir. 

Adisababa garında birike11 battaniye ~·e pansıman levazımı cephelere gnocrr 

Karadenizde korkunç bir fırtına 

Filyos - Irmak hattının bitmesi dolayısiyle Zon
guldak iki defa bayram yaptı 

Zonguldak, 30 (Özel aytarı 
mızdan telefonla) - Karadeni 
de dört gün önceki fırtınayı and· 
ran çok şiddetli bir fırtına hüküm 
sürmektedir. 

Bütün vapurlar limanda tut
namıyarak kaçtılar. Aksu vapuru 
yolcularını çıkaramadan Eregli
ye gitti. Dün vapurlardan boşal 
tılmış olan bütün mallar mavna -
larda kaldı, çıkarılamadı. Fırtına 
artar veya bu !iddetle daha çok 
devam eder.e Mendrekteki bütün 
gemiler ve kavıklar tehlikeded:r. 

Zonguldak, 30 (Ozel ayları -
mızdan telefonla) - Zonguldağ1 
Akdenize bağlıyan Filyos - lrm:ı.' 

hattının bitmesinden dolayı, zon 
guldaklılar iki bayram birden y- : ' 

maktadır. Bu mutlu başarıdan do 
layı Atatürk' e, lnönü'ne B. Çe· · 
kaya'ya ve Partiye telgraflar çe -
kilerek halkın şükran ve min:1::: 
duyguları bildirilmiştir. Zongul -
daklılar şimdi hattın işletme., _ 
açılmasını büyük bir ıabırsızldda 
beklemektedirler 

Dil hakkında 
Etimolojik ve Morfolojik 

III üncü Anket 

1-Ağız 

2 - Bağı:. 
3 - Gırtlak 
4 - Dil 
5-Di~ 
6-Drıdak 
7 -Alın 
8 '""- G;;::. 
9 - Burun 

10 - Kulal~ 
I) Yukardaki kelimelerin ilk 

ve asıl kökleri nelerdir? 
il) Bu kelimeler nasıl tetekkül 

etmişlerdir? 

111) Bu kelimeleri teşkil etmek 
için köke ilav~ olunan ekler 
nelerdir ve eklerin herbiri -
nin mana ve farkları bakı • 
mm dan rolleri ne olmuştur? 

iV) Bu araştırma neticesinde: 
A- Türk dili kökleri ve, 
B - Türk dili ekleri, ve, 
C - Türk sözlerinin tetekkü

lü hakkında bir kaide çı
karmak mümkün müdür~ 

Yukardaki üçüncü dil anketi. 
mize okurlarımızın verecekleri ce
vabları, gazetemiz yazı işleri di -
rektörlüğüne göndermelerini rica 
ederiz . .Şimdiye kadar aldığımız 
cevablaı-ı sırasiyle koyduğumuz 
gibi bundan böyle de koyacağız. 

çüııcü anlcete 
ceva l 

- Dunkü sayıdan devam 

YENİ KURALLAR 

Af> iş 1 piş olgunlaşmak, pişmeye 

burada emir vardır. 

Ag iş - gidiş 

Ag ir - iş gıriş 

Ag + ez iş = geziş 

İn + iş = iniş 

Ab + in iş = l.ııni~ 

Şemseddın $pmi diş kelimesini şu 
yolda tanımlıyor (tarif ediyor) (insan 
ve hayvanların ağızlarındaki kemik ta. 

nelerile ısırıp koparmağa ve kesip ye
meğe yarar ve ekseri hayvanatta muda. 
faa ve taarruz silahı yerini tutar.) 

Gerçi bu tanım yerindedir ve diş de
nildiği zaman Şemseddin Saminin tam_ 
mı ussa (akla) gelir. Şu kadar var ki, 
bundan erge dişten daha çok dişin ka. 
lkılı olduğu yerdir. Diş kelimesi türlil 
yerlerde kullanılabiliyor. Destercnin 
çintiği, tarağın dişleri, çarkın dişleri, 
bir takım dudakların ince ve uzt•n di.. 

(Sona .S. inci sayrfada) 
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il{i dost memlek.etin büyük l)ayramınıız 
do1a:yısiyle i)i duyguları 

Belgrad, 30 (A.A.) - Avala ajansı 
bildiriyor: 

cVreme> gazetesi, ulusal türk bay
ramı dolayısiyle türk ulusunun haya
tında bir döniim noktası ve Atatürkün 

yaratıcı dehasının idaresi altında türk 
ülkiisü için yeni bir devre olan bu yıl 
dönümüne ayırdığı uzun bir yazıda sun
]arı demektedir: 

«Bugün, artrk eski Türkiyeyi tanı
mak kabil değildir · .. bu mucize, KamaJ 
Atatürkün eseridir.,, 

Gazete bundan sonra, Türkiyenin 
buyük cumur başkanının, her sahada 
meydana koyduğu yeğrimJeri birer bi. 
ret saymakta ve türk devrimcilerinin 

aynı zamanda il}kenin soysal ve kültü
re I ıeviyesini yükseJtm.ek suretiy1e, 

Türkiyeyi en ileri ülkeler sırasına çı
kardıklarını kaydetmektedir.> 

SON DAKiKA 

«Vreme> gazetesi, yazısını söyle bi
tirmektedir. 

cYugoı:.lavyaya, türk cumuriyetini 
ve aynı zamanda türk yurdunun babası 
olan Kama) Atatürkii yürekten selfım. 
!ar.> 

Sofya, 30 (A.A.) - Bulgar telgraf 
ajansı bildiriyor: 

Türk ulusal bayramı dolayısiyle dhn 
türk elçiliğinde yapılan kabul törenin
de kıralrn delegeleri, başbakan Toşef, 

bütün hükümet üyeleri, yüksek subay

lar, birçoğu eski bakanlar olmak üzere 
sıyasal şah~iyetlcr, kordiplomatik üye· 
Jeri, yüksek işyarlar ve türk..bulgar ko. 
mitesi üyeleri hazır bulunmuşlardır. 

Türkiye elçisi B. ŞeV'ki Berker, bu 

1 
ilgi ile yaprlan tebrikleri kabul etmit

. tir. Geceleyin, türk kolonisi üyeleri el
çiyi ziyaret etmi~lerdir. 

Cephelerdeki durum 
Londra, 30 (A.A) - Royter ajanın 

bildiriyor: 
Tigre bölgesinde italyan orduları 

bugün yeni zaptedilmiş mevzilerde yer 
le§mişterdir. BCLJ kumandan general dö 
Bononun genel karargahı şimdi cephe.. 

ye yaklaşmr' ve Habeşistan içinde bu. 
lunmaktadtr. Bundan yeni ha:reketlerin 
batlıyacağı tahmin olunmaktadır. İtal. 
yan öncü böJülrleri pmdi M3ka11enin 
pek yakınında olup giıriştikleri bazı 

çarplfl»alarda münferid bazı habeş kol. 
larmı püskürtmütlerdir. Habeşlerin 

büyük bir faaliyet gösterdikleri ve 
muhtemel bir habeş taarruzuna karşr 

Setit nehri ve ayakları boyunca kuv -
vetli tahkimat yapmakta bulunan itaL 
yan sağ kanadı üzerine önemli kuvvet. 

I 

ler gönderdikleri anlaşılmaktadır. 
Makallede habef kuvvetlerinin bu • 

lunduğu bildirilmekle h!raber italyan. 
Jar ileri hareketlc:rine devam ettikleri 

taktliı Je bu kuvvetlerin çevriltnek teh. 

Jikesi kartııında kalmamak için şehri 
boşaltacakları sanılmaktadır. 

Ogaden cepbe1inde general GraııL 
ani kıtalarınm küçük habeı müfrezele
rinin mukavemetine maruz kaldıkları 

görülmektedir. İtalyan krtalan §!imdi 
Gorahainin yakmmda bulunmaktadıır. 

Bu yerin önemli kuvvetler tarafından 
miidaf aa edilmediği cihetle yakında 

dütmesi beklenebilir. 

'Royter ajansının Harrardaki ayta.. 
rının bildirdiğine göre, burada habeş 
ordusu Decasmet Andinin komutanlı • 

tı altında toplanmaktadır. 

Şimdiye kadar buraya 60 bin kişi 

gclmit olup, Hadamdan her b·i., 

daha binlerce kişinin gelmesi beklen. 
mektedir. 

Bundan başka Harar bölgesi kıtalar. 
la do1udur. Faıkat Harardan bir kıta 
gelir gelmez başka bir kıta Cicigaya 
doğru hareket etmektedir. Harar ve 
Ciciga, ingiliz Somali$İnden gelmekte 
olan silah ve mühimmatm geçtiği yol. 
!ara hakim bulunmakta ve aynı zaman
da ctineyden Ciıbtıti demiryolunu ko. 
rumakta olduğundan bu iki yerin her 
ne bahasına olursa olsun müdafaasr ge. 
rekmektedir. 

Şimdi Habetiatarıa büyük mikdarda 
gelmeltte olan harb gereçleri bu yollar. 
dan geçmektedir. 

Harar, 30 (A.A.) - P. • ..-.ııda bulu
nan habe~ li..uvvetleri Matşantm ku
:1..;:ndası altında toplanmaktadır. Şim. 

diye kadar 60 bin a9ker gelmiştir. Da. 
ha da gelmesi bekleniyor. Bir belçikah 
subayın söylediğine göre habeş ordu
suna hizmet etmek üzere elJi belçikalı 
subay gelecektir. 

Adisababa, 30 (A.A.) - Hükümet, 
Sansien ovasında Karei ırmağı boyun
ca, italyaşn müfrezelerinin, Aduadan 
Makalleye doğru ilerJediklerin ve ha. 
bet taktiği italyanlarla barba girişme. 
den onların ilerltmetıiu elverişli dav. 
ranmaktan ibaret bulunduğu için bu 
mtifrezelerin hiç bir mukavemetle kar -
tılaşmadıklarını bildirmektedir. 

Asmara, 30 (A.A.) - Bir İtalyan ıü. 
vari müfrezesi Şillav kalesini bir baıo -
kın sonuc•mda işgal ttmiftir. 

Bir alman harh aylarının anlattıkları 
Asmara, 30 (A.A.) - Alman haber

e-ima büroıunun öze? aytarı telsizle bil. 
diriyor: Setit cephesinde beş gün de· 
vam eden bir devir yaptım. Cephe, L 
t'11yanın askerleri tarafından müdaha 
edilmtktedır. Bu askerler, nehri . ~ç
mek için tebebbüste bulunan düşman 
hareketlerini tamamiyle sonuçsuz bı. 
rakmaya muvaffak olmuşlardır. Sudan 
sınırına yakın Omager civarında birin. 
ci teşrinin sekiz ve dokuzuncu günleri 
çetin harblar olmuştur. Nehri geçmek 
istiyen habeşliler büyük kayıplarla ge. 
ri püskürtülmüşlerdir. Buna karş ıitaJ. 
}'an kayıpları hafiftir. Cephede devam
lı tüfek ve mitralyöz ateşleri olduğu 

haber verilmektedir. 

İtalyan kuvvetlerinin Antişyo cep

hesindeki ileri hareketi taktik bakımın

dan cephelerini kısaltmak, düşmana A

dua • Adigrat battı üzerinde siper yap. 
mak imkanını ortadan kaldırma~ cihet. 
terinden tam bir taktik muvaffakiyeti 
olmuştur. 

General Santininin kumandası al
tında bulunan sol kanadın yen:• ,1 iler. 

iemesini teınm için yerli askerle:-. is
tihkam kıtalarının yardımıyla ve bu 
navalideki suvari yollarından ne dere
ceye kadar istifade edilebileceğini teS
bit etmek iizerc Makalleye doğru ta-

arruz keşifleri yapmı,ıardır. Habeş kuv. 
vetleri Maırallede ve civar bölgelerden 
yer almışlardır. Bu kuvvetlerin mikda. 
n hakkında haber yoktur. İtalyanların 
Somali cephesinden gelen kuvvetlerle 
birleşmeyi temin için Makalleye doğ. 
ru ileri harekete başlıyacaklarını ih. 
timalli gösteren birçok deliller vardrr. 

Somali cephesinde İtalyan faaliyeti-
_nin arttığı haber verilmektedir. İtalyan
lar bu cephede Gerlubu - Şelavi - Go
derati • Vet • Valadai hattını işgal et-

mektedit·'cr Yaptlmakta olan siyasi ko 

nuşmal.ır 5onucu olarak harb hareket. 
lerine S'>n verlmesi ihtimali burada mü_ 
nakaşa f'dilınektedir. 

fffr ceplıaııe deposu mahvoldu 

Adisababa. 30 (A.A.) - İtalyan u. 

çaklarının, Goraikin kuzayına 20 kilo. 

metre uzakta bu1unan Gabredarreyi 

bombaladıkları haber verilmektedir. 
Önemli cephane ıotokları mahvolmuş
tur. 

Başka bir İtalyan uçak filosu, Ma. 
galo üzeri~den uçmuş, fakat habeşler 

tarafın· tüfek kur§unlarile karşıla

narak geı i dönmek zorunda kalmrştrr. 

Bir pilot 1 it mikdar bomba atmışsa da 
ciddi hiçr.iı zarar vermemistir. 

ULUS 

iŞ 
Hcıbeş askerlerinin wha~şüdii 

dercını ediyor. 
Adisabeba, 30 (A.A.) - Habeş kıta

ları, muharebe hatlarım işgal için top -
lanmağa devam etmektedirler. Dün 0-

gaden cephesinde birçok keşif uçuşları 

ve devamlr devriye çalışmaları o1muş -
tur. 1 talyan hareketleri içecek su olma -
masından dolayı pek çok zorluğa uğra
mıştır. 

Habeş tecimeı·lerinin ı•erdihleri 

iane 
Adisababa, 30 (A.A.) - Çoğu müs. 

lüman olmak üzere bir hayli tedmcr, 
babe§ hükümetine 600 bin frank gümü§ 
para, beygır, katır ve bir takım e§ya 
armagan etmişlerdir. Bazıları da mülk
lerini hükümete bırakmı!?lardır. 

Bu fırsatla bugün bir tören yapıla
caktır. 750 kilometre uzunluğunda önem
li bir yol inşası maksadiyle isviçreli bir 
sosyete ile mukavele yapılmıştır. 

Adisababa. 30 (A.A.) - Gümüş do
lu torbaları hamil bin kişilik biiyük bir 
tüccar kervanı iki yüz bin altınlık bir 
5avaş vergisini imparatora vermek üze
re Adisababa sokaklarından geçmiştir. 

8. Tekle Ha~vıriate Adisababaoo 
Adisababa, 30 (A.A.) - Habeşista

nın eski Paris elçisi ve uluslar sosyetesı 
nezdindeki delegesi B. Tekle Havariate 
ile Habeşiıotanın Londra elçisi Dr. Mar
tin'in iki oğlu Adisababaya gelmişlerdir.) 

*~* 
Adisababa, 30 (A.A.) - B. Ha\ 

ate'nin yakında. önemli bir vazife ile 
yabancı bir memlekete gönderileceği 

söylenmektedir. Bu vazifenin mahiyeti. 
açığa vunılmamaktadrr. 

ltalywı urdusunırn büdfriği 
Roma, 30 (A.A.) - Ordu bildiriği: 

29 !l~teşrınd.e, son giınlerde kıtaJarımız 
tarafından kurulan hat üzerinde devri -
ye açrpışmalarr olmuştur. Habeşler k:ı
çırdmıştır. Uçak çalrşmalarr iki cephede 
de normal bir surette gitmiştir. Yol te§
kilatı tamamlanmrştır. 

Belçiluılı .'4ubaylar Habe.,iAWndun 
ayrılıyorlar. 

Brüksel, 30 (A.A.) - Adisababa'da
ki Belçika orta elçiliğinden 26 ilkteşrin
de verilen habere göre, resmi süel hey:. 
tin başkanr komutan Dote, Adisababa -
daki yabancıların korunması için kuru -
lan polisin idaresini kabul etmemiştir. 
Komutan Dote, heyetin öteki üyeleriyle 
birlikte, 8 ikinci ttşrinde Cibuti'den va
pura binecektir. 

Bir iuılyan taarruzu 
Asmara, 30 (A.A.) - Somali cep. 

hesinde yerli italyan askerleri, Şillav 
kalesine muvaffakiyetli bir hücum yap~ 

mışlardır. 

Bu taarruz, Cal~fo ile Gorrahcl ara. 
sındaki bölgeyi düşman unsurlardan a _ 
yrrmak gayesiyle yapılan bir çok küçük 

taarruzlardan biridir. 

Habeşislandcı sansiir 
Berlin, 30 (A.A.) - Stefani ajan • 

smdan: Völkişer Beobahter gazetesinin 
Adisababa'dan haber aldığına göre, ya_ 
hancı gazeteciler, şiddetli bir sansüre 
tabi tutulmağa başladıklarından hava -
dis yollayamamakta ve habeş başşeh 
rinde ı;on derece karga;şalık hüküm siir
mektedir. 

Ra.'i Nasibmıu11 pliim 
Mogadişyo, 30 (A.A.) - Geri çekil 

meye devam eden ha beş kıta tarı tepeler. 
de yerleşmektedirler. Ras Nasibu'nun 
strateji planı, italyanları halıeşlerin mü. 
dafaa yapabilmelerine elverişli toprak -
!ara kadar ilerletip sonra mukabil .: 
arruza geçmektir. 

Ras Nasibu, en ilerde bulunan itaL 
yan koITarınm ikisi arasında önemli mH: 

tarda asker yığmaktadır. 
Şil1av'da, bombardıman uçaktan ta • 

rafından korunan bir İtalyan tanı- gru 
pu, yağmur yağarken, habeş mevzil -: 
ne karsı tesirli bir harekete geçmiştir. 

}'eni İspanyol kabinesi 
Madrid, 30 (A.A.) - Parlamento hü. 

lcümete 17 muhalife karşı 63 reyle iti. 1 
mat beyan etm{ştir.. 

arastınlırken 
' 

Uz1asma esası 
' 

İtalya zecri tedbirlere kar~ı durmaya hazırlanıyor. 

Üç tledet ıırcı$ında ~ifri!şnıe 
yapılnı ıytUYık 

Londra, 30 ( A.A) - Pu:ı;s Assocıa 

tion, fransız kaynaklarından gelen ha
berler tersine olarak, İtalya ve uluslar 

sosyetesine bHdirilccek, barış teklif -
leci üzerinde Pariste, fransız ve ingi -

liz uzmanları arasında hiç bir anla -

ma olmadıgmı bildirmektedir. Bu ho -
sustaki görüşmelerin devam etmesi 
mümkündür. Fakat İngilteıe ile Fran 
sanın, uluslar sosyetesinden yetki al -
maksızm herhangi bir harekette bulun 

maları kabul edilemu. Esaston üç dev

let arasındal görüşülmesi de mevzuu 

bahs değiJdir. 

Görii§melere e~t~ aranıyor 
Roma, 30 (A.A) - B . Drummoncl. 

Musoliniyi ziyaret etmiştir. Bu go -
rüşmeye özd bir ônem 'Ç'eiilmektedır. 

Sanıldığına gene, bu konuşmada, mü -
zakore esası için dostça bir şekilde hal 
çareleri aranılması görüşülmüştiır. 

ltı#iliz - iwlywı ımlu~mwmırn 
e3a3forı 

Paris, 30 (A.A) - Poti Jurn:ılgaz.c. 

tesi, ltaJya - Habeşistan anlaşmazlı -

ğını halledebilmek üzen ingiliz.vc fran 

srz eksperleri tarafından baz1rlanmıf o 

lan teklifleri hulasa etmektedir, bu tek 
liflerde asıl babe& memleketi ve Ethio

pic ayrı ayrı gözden geçı.rilmektedir. 

Asıl Habetistan uluslar sosyete~ının 

muaveneti altına almac.ak\Jr. 

İdare: İmparatora bir İtalyan da -

nı,manı verilecek, ve Habeşistanın aı -
nır ilbayhklannda bilhassa Adisababa

nın batı tarafında italyan ilbaylar ve
ya danışmanlar bulundurulacaktıır. 

Ordu: Ordu içinde bir yabancı lej
yon alayı kurulacak ve bununla habcş 

askerlerinin yetiştirilmesi temin edile

cektir. 
Sınırlar: Harrar H~istanda ka

lacak, buna mukabil Ogaden ayırıJarak 

İtalyaya verilecektir. İtlya kuvvetleri 

tarafından işgal edilmif olan Tigre ve 
Danakil taraflarında bazı sınır taahih 

teri yapılacaktır. 
Habe,istanın denize inmni: Bu nok 

tada serbest liman usulünden vazge4ii-
1erck bir koridorla habeş memleketle 

rinin denizle birleşmesi temin oluna -

caktrr. Bu koridorun. fransız, ingiliz ve 

ya İtalyan toprağından hangisini geçe 

ceği daha karar1aştırılmamı ttr. 

Franıoz re inl;(iliz ıumımları iki 
ıam/ın teklifleri İİ2!erint1f? 

ralı~ıyorltır 
J ... ondra, 30 (A.A.) - Beşler komite

sini nteklifleriyle, İtalyan isteklerinin 
ne dereceye kadar telifi kabil olduğu
nun tetkiki maksadiy1e Parir.te son gün. 
!erde fransız V'e ingili2 uzmanla
rı arasında bazı incelemeler ya.. 
pıldrğı resmi ingili z çevenlerince 
kabul edilmektedir. Eksperlerin rapo
ru. hiikümetleri hic bir yf~ken altına 

koymamakta ve bu rapor şimdi henüz 
kararrnı vermemiş bulunan ingiliz ka
binesi tarafından incelenmektedir. Bu 
raporda önemli değişiklikler yapılaca. 
ğı tahmtn olunmaktadır. 

I 111lya gazeıelrei yabtıncı mallara 
boykot tavsiye ediyorlar 

Milano, 30 (A.A.) - Gazeteler et 
ve kağıt istihlakini azaltmak için B. 
Musolini tarafından düşünülen tedbir
lere yardım etmekle kalmıyarak daha 
şiddetli tedbirler alınmasını ve mesela 
l-ütün yabancı eşyasına karşı tam ına.. 
ııasiyle boykotaj yapılmasını istemekte
dirler. 

Gazeta Del Popolo: cZecri tedbirle
re karşı mücadele, İtalyan eşyası ile te
min edilebilecek olan bütün yabancı eş. 
yanın derhal ve tamamen bertaraf ediL 
mesini zaruri kılmaktadır., diyor. 

Popolo Ditalya gazetesi, zecri ted
birlerin bunları tatbik edenlerin aley. 
hine döneceği düsünce!iind~~ir. 

Roma, 30 (A.A ) - Büyük harbt• 
olcmJcrin analarından ve dul karıla.rm. 
dan mün:kkep il kadınları faşist ko.ni· 
telerine karşı her böJg_ede, zecri tedbir 
lere kar:şı müdafaa ve mukabelei bilmİ
sil teşkilatı yapmak ödevi verflmiştir. 

f'rcımuz - ingilu lwnuşnıaları 
ionuc &;t'rm••mış 

Londra. 30 (A.A) - l aristeki 
fransız - İngiliz goru~::nelerinin. 1tal 
yaya veya uluslar s6syctcsine. hed1an
gi bir barış şartı teklif edilmesi husu 
sunda bir anlaşmaya ulaşmadıgr haber 
verilmektedi.r. Bununla beraber, İtalyan 
kaynaklarından gelen son tekliflerin 
de, pratik bir dt:ğt-ri olmadrgı nokta • 

smda fikirler tamamen biııbirine uy -
gun bulunmaktadır. 

H aı;ıı ~artlınıı 
Londra. 30 (A.A.) - Niuz Kronik! 

gazetesinin Paris aytarmın iyi bir kay. 
naıktan öğrendiğine göre, Havada kar· 
şılıkh yardım imkanı hakkında Ş,imdi 

Londra ile Paris arasında müzakereler 
yapılmaktadır . Bu müzakereler, taar. 
nız halinde, iki bükümet arasında, de
nizde karşılıklı yardım balalunda, son 
zamanlarda gönderilen notalar vcsile
sıylc açılmıştır. 

Fransa, şimdi taarruz halinde ha
vada derhal ve faal bir Sllrette ebbirli. 
ğini vadet.meye hazır bulunmaktadır. 

Bununla berabn. Fransa kendisine ta.. 
arruz edildiği takdirde İngilterenin ha~ 
vada yardımını temin edecek zaman el
de etmeye çalışıyor. 

B. Eden Cenevreye giıti 
Londra, 30 (A.A.) - B. Eden saat 

14 de Cenevreye hareket etmiştir. 

llel(ika ve ~ecri ıedbiTfor 
Brüksel, 30 (A.A.) - Belçika. hlJ ... 

küınetinin zecri tedbirleri, irtibat ve te. 
lif komisyonu tarafmdan bilit ılen tarih• 
te tatbik edeceğini; fakat Belçika Kon. 
gosu için en az bir aylık bir mühlete 
lüzum olduğunu uluslar sosyetesine bil. 
dirdiği teyid edibnektedir. 

Zecri tedbirleri kabul e.len 
hükümetUT 

Cenevre, 30 (A.A.) - Zecri tedbir • 
Jcr hakkında gelen cevablann son ista r 

tistiği şudur: 

40 hükümet silah ambargosu için, 
36 hükümet. finansal ve ekonomik 

tedbirler için. 

18 bükümet, kiU§ılıklı yardım için. 

miısbet Ct\.·ab vermişlerdir· 

4 kdenizde kar~-ılılo.lı yardım i.şl 

konuıulacak 
Londra. 3-0 (A.A.) - Resmi ,meha • 

fil, buraya gelen franınz deniz uzman • 
lannın aynı zamanda. paktın 16 ıncı ma~ 
desi mucibince Akdenizde mütekabil 
yardım anlaşmasının tatbik mevkiine ko• 
nulması meselesini de müzakereye me • 
mur olduklarını bildiriyorlar. 

l~çi partisi re se{·im 
Londra, 30 (A.A.) - Muhalif işçi 

partisi, seçim hususunda nikbin bulun
maktadır. Bu p~tinin nüfuzlu şahsiyet. 
!erinden biri, Royter ajansına verdiği 

bir diyevde demi~r ki: 

- Eğer hiilrü.mdin &<çim manevra.. 
)arı çok yüksek bir faaliyet derecegine 
yükselmiyecek olursa, 150 ve hatta da. 
ha fazla namzedimizin kannacağına e• 
miniz. 

Yeniden ka.bul edilen 
luı.ranuımeler 

Paris. 30 (A.A) - Kabine, 10 sa • 
at kadar süren bir celsede, 200 den faz
la kararnameyi tasdik etmiştir. Bu ka. 
rarnameler. bakanlar komisyonunun 

büdçe maaraflarını klsmak ve aynı za
manda devlet t~kilatının daha iyi bir 

şekilde işlemesini sağlamak hususun -
da son aylar zarfı~da yaptığı çalışma· 
ların sonucudur. 

. . 
\ ' ~ . 
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Devrim resim sergisi 
Üçüncü devrim resim sergisi 

dün halkevinde açlldı. Geçen yıl 
lsmetpa§a kız enstitüsü salonun
da vücuda getirilen devrim sergisi 
için Ulus sütunlarında şu satırla
rı yazıyordum: 

"Yalnız wnumi bir noksan ola
rak inktlabımızın sanayileşme ve 
iç inşa bakımlarından ifadesine e
ser tahsis edilmemiş olduğunu 
kc;.-ydedelim. Plastik kıymeti pek 
büyük olan savaş ve kahramanlık 
mevzularına da yer vermekle be
raber genç sanatkarlarımızın in
kılabumzın memlekette vücuda 
getirdiği büyük değişmeleri de e
tüd etmelerini ve bu sahalarda da, 
mevcud bütün güçlüklerini yene
rek, bize özlediğimiz sanat eserle
rini vermelerini bekliyoruz.,, 

Dün gezdiğim sergi, bana, bu 
dileğimizin bir yıl gibi kısa bir za
man parçası içinde gerçekleşme
sinin büyük zevkini tattırdı. Bu 
sergide, /ıarb sahneleri, ikinci ve 
hatta üçüncü planda .k~lmı_!?· gen_ç 
sanatkarlar, emeklerını §Uphesız 
ki çok daha güç - çünkü örneksiz -, 
fakat çok daha verimli bir yolda 
harcamışlar. Devrim sanatı deyin
ce kafamızda canlanması J.azım 
gelen mefhumun artık daha iyi 
anlaşılmaya ve kavranmaya baş
ladığını gösteren bu hal bizi se
vindirmelidir. Nasıl devrim edebi
yatı deyince gözümüzün önüne 
gelen sadece savaş destanlarından 
mürekkeb bir kütüpane değilse, 
tıpkı öyle, devrim sergisi deyince 
de yalnız harb manzaralarından 
mürekkeb bir salon diişünmek 
doğru olamazdı. 

Tarlada sabanının peşinde gi
den köylü yiğit, çeşmede su dol
duran köy kızları, tünel açan işçi
nin alın teri, yeni yetişen taze ve 
dinç cumuriyet neslinin daima ile
riye olan her hamlesi, ve daha bu
nun gibi, memleketimizde yaban
cıları bile hayrette bırakan her e
ser ve hız, devrim sanatrnrn en 
tabii mevzularıdır. 

Biz, türk sanatkarlarrnrn ilha
mını, dar bir çerçeve içinde hap
setmek değil, onların önünde, 
devrimimiz kadar geniş bir ufuk 
açmak istiyoruz. Fakat aynı za
manda istiyoruz ki türk sanatkarı, 
memlekette yeni uyanan ulusçu
luk ateşinin hızrna kendi meşale
sinin alevini de getirsin. Bu ise 
ancak, teknik model için gözleri
ni batıya çeviren sanatkarın, du
yuş ve ilham için türk yurdun_a ı;e 
türk halkına dönmesiyle kabıldır. 

Her türlü metalizik düşünce
den uzak, tam manasiyle realist o
lan türk devrimi gibi. onun açtröı 
yolda yürüyecek yeni türk sa:ıatr 
da realist olacaktır. Bu realrzm. 
tabii ki, bugün hala bau örnekle
rine ras+ladığımız allegori unsuru
nu. ciddi eserlere bir reklam çeş
nisi veren bu köhne tarzı çe:çe
vesi dışında bırakacaktır. Realızm 
bir sanat ekulu değildir ve böyle 
tasar/anmamak gerekir. Realizm. 
öz;inü. ruhunu realiteden alan, re
aliteye kıymet ve:en sanat_trr. Çı
kış noktası ve fikır k~ynagı bu e
sa!'·;ı ba~lanmak şartı.vle, her s~
natkar bu yolda kendi özel kab~
liyAt,nl. kendi özel gö:t"üş.ünü p:~t·. 
recek ve resim galerılerı, bu bır~
birinP. benzemiven muhtelif ~abı
liyetlcrin tezahürüyle ze:ıgınle: 
~erektir. Seri malr, prototıo tabr
idir ki sc.1atrn öz düşmanrdır ve 
her sanat tel~1<T+.;inde bövle k~-
lacaktır. 

Bugün sergimizi dolduran_ e
serlerde kalitenin yüksek oldur.u
nu iddia ederek kendimizi aldat
mak hatasına elbette ki düşmiye
ceKiz. Böyle bir zan kendimizi dev 
aynasında görerek bize artık he
defimize varmış olduğumuz ran
lış kanaati verebilir. Halbukı he
defin çok uzak olduğu ve ona var
mak için çok çalışm~ ve çok ter 
'dökmek gerektiğini bılmek ken
'di lehimizedir. 

Heryerde olduğu g_ibi kendi
mizi tanımakta da realıst olmayı 
esas tanımalıyız. Yalnız, yeni .sa

tttkarlarm, §İmdiye kada~ daıma 
mal edilegelmiş of an çetın kom-

ULUS 

-1 HABERLER 
Büyül{ bayram yurd

da nasıl k.utlan(lı? 

lspartada: 
Isparta, 29 (A.A.) - Cumuriyet 

bayramı bugün heyecanla kutlandı. Ge
çit töreni çok canlı oldu. Atatürk an tı 
önünde ve cumuriyet alanında diyevler 
verildi. Cumuriyetin, istiklalin ve devri
min yüksekliği, üstUnlüğii önemle izah 
edildi. Saat 1 S te uray tarafından açıl

masr büyük bayrama bırakılan yeni de
miry,,tu istasyonu caddesinin açılma tö
reni binlerce yurddaşın önünde yapr1 -

dr. 

Kayıeridc: .. 
Kayseri, 29 (A.A.) - Cumuriyetin 

12 tnci yıldönümü bugiln cumuriyet all. 
nında büyük törenle ve binlerce halk Ö· 

nünde kutlanmı~tır. Halk büyük devri -
mi yaratan yüce Atasına, sevgili Önde
rine canlariyle, başl:ıriyle bağlrlıklarını 

co ·kun ve taşkın tezahürlerle göster -
mektedir. Her tarafta kurulan halk kür
sülerinden birçok söylevler verilmiştir. 
Gece büyük bir fener alayı yapılmış ve 
bir balo verilmiştir. Halk coşkun bir se
vinç içindedir. Halkevi tarafından gece 
li gündüzlil müsamereler verilmektediı. 
bugün olduğu gibi yarın da halkevi sta
dında büyük idman senlikleri ve ulusal 

oyunlar yapılacaktır. 

Koııyada: 
Konya, 29 (A.A.) - Cumuriyet bay-

ramı saat 9,30 da hükümette ilbaylığı 

tebrik etmek suretiyle başladı. Bundan 
sonra cumuriyet alanına gidildi. Alan
da, asker, sporculaı, kültiır teşekkülleri 
askeri ve sivil bütün lise ve ilk mektep 
]er talebesi 23 e .. naf teşekkülü tarafın -
dan büyük bir geçid resmi yapıldı. Nu -
tuklar söylendi. Atatürk'ün anıtına gi -
dildi orada çelenkler bırakıldı ve diyev
ler ~erildi. Bu suretle Atatbrk'e olan 
bağlılık ve sevgi hislerile törene saat 
12.30 da son verildi. Konya'da her •n 
rafta, çarşı, dükkan ve evler hep kırmın 
bayraklarla donanmış gece de elektrik 
Ier ile her tarar aydınlatılmı tır. Bugün 
uray tarafından yapılıp cumuriyet ah,nı 

na dikilen cumuriyet anıtı korgener.11 
Cemil Cahit tarafından açıldı. Gece şc -

hir bastan başa aydınlanmış, halk tar 
fından fener alayları yapılmıştır. Okul · 
tarrla müsamer lcr verilmistir . 

Uolwltı: 
Bolu, 29 (A.A.) - Diındenberi Bolu 

ve ilçeleri, köyleri geceli gündüzlü coş
kun scvınç ve şenliklerle cumuriyetin 12 
inci yıldönüınünu kutlamaktadır. E 
bÜ) iik bayramımız olan cumuriyet bay 
ramı bu •·ıl daha ic en ve candan ve ilgi 
ile kutla ı yor. Bugun sa t dokuz 30 da 
cumuriyı..:t alanında piyade ve atlı bin _ 

terce köylü ve şarlı. i~yar. esr.af her sı -
nıf halk ve askerin i tirakiyle cumııriy et 

hayra'"Tlr torenı ve geçit r smi yapıldı. 

Parti ku agı önündeki halk klir ül · .1 

de kadın er'kek, genç ve ihtiyar her sı -
mftan pek çok hatipler cumuriyct dev -
rinde yapılan işler ve cumuriyetin fazi. 
letleri Yüce Atamızın devrimleri heye
canla anlatılmakta, hele türk ulusuna cıı
muriyet devrimlerini armağan eden göz
beb ğimiz Atatürk'e kıymak istiyen al 

(Sonu 5 cı sayı/ada) 

pcn.ı::.yoıı vadisiııac çalı~maı • , 
bizı teııkıdlerimu.de dalıa mu~e 
malıalr olmaya sevkedecek. Devrim 
::.ergisinin gitgide daha ba~cırı 'ı 
ve 'L.engin olması, aevrimi an.ayı~ 

~ınrn gitgide daha kuvvetlen t;M 

bize büyük ümidler verecek l;iı 
kuvvettedir. Şimdi, ikinci merlm
le olarak sanatkarlarrmızdaıı istiye-
rt-ğimiz şey ka/ire olacaktır. Bu 
g:in geni'i bir tol~;ansla kaprlarmı 
agan sergı. yarın, ~alonunun dıvar
J;1ı ını dalıa büyü le bır kıska11çlrk
Ja esirgiyecck ve istirak etmelc is
tfyenlerden daha büyük meziyet
ler istiyecektir. 

Biz, hedefin önemini bilen ve 
bu yolda hiç bir emeğini esırgemi
yen türk sanatkarlarrnın daima 
daha ıyi ve daha başarrlı bir şekil
de J:arşımıza çıkacaklarında11 emi 
niz. 

Ya ar NABİ 

Halkevinde dün önemli 

bir toplantı yapıldı 
Dün halkevinde köycülük komitesi 

uyeleriyle merkez kamun una baglı köy 
öğretmenleri saat 15 den 18 ze kadar 
süren bir toplantı yapmıslardır. Köy. 
cüluk komıtesinın haz ırladıgı bu toplan. 
tı: halkevleri köycüllik şubelerinin ger. 
çekle,.,tirmek ödevlerini u:ı:erlerine al
dıkları işlerin temeli olan köylerin sos. 
yal, ekonomik. kültiırel h rımsal du. 
rumlarınm teı;l.ıiti için p tik formüL 
ter bulmak gayesiyle yapılmıstır 

Ankara halkevi köycülük şubesi Ü· 

yeleri bugüne kadar çalışmalarından ve 
hadic;elcrrlen edinrliklerı kanaata göre 
köy hayatmd'iı müspet isler yapabilmek 
için herşeyden önce onların içinde bu. 
lundukları sosy;tl, kültürel ve ekono
mik şartları yakından bilmek zarureti 
vardır. Her birı kendi tabii ve kurulm 
bünyelerine göre ayrı ayrı şartlar arze
den köylerimizi dola~ıp bıınlarııı tes· 
bitine maddı imkan olmadıgından ıste. 
nen malCımatın tesbiti için halkevleri
nin tabii birer üyesi olan köy ögret
menlerinin yardımı ve ilgi i lazımdır 
Merkez kamunu dışındaki köyler üze
rinde komite gene etüdlerine devanı e
decektir. 

Komitenin bu düşuncelerını yerınde 
bulan ôgretmcnlerimizc köy tetkiki,. ad
lı broşiirden birer dane clagıtılmıştır 

Köyün umumiyetle durumu ile, kiiltür. 
sıhhat. ekonomi. tarım fasıllarına ay. 
rılan bro ürde, istenen malumat içın 

liste halinde ,~ıunller hazırlannııstır. Ög 
ret men !er bu uallerin cevaplarını ha. 

zırlamak ve vermek uretile köyculuk 
komitcsivle fiili bir is irli i yapacak
lardır. 

Ögıctmcn'cr·,.-i z lı ~' keviııdt hazrr. 

!anan inkı ıab c rg1sinı gezmisler ve 

köyci.ılük <omitesının cayında lmlun· 

muşlardır. Köy hayatında gerçekleşme. 

sine çalı · rıan devrim uıerınde önemli 

bir ödev almış olan öğretmenlerimizi 

köycüliik komitesi iiyeleri uğurlamış ve 

kendılerine başar,ılar dilenmiştir. 

İspartada fay dalı 
yağmurlar 

Isparta, 30 (A.A) - İki günden -
beri şehrimize faydalı yağmurlar yağ -

maktadır. Köylü çok sevinçlidiır. 

İstanhulda llüyük 
bir fırtına oldu 
İstanbul, 30 (Telefonla) - Dün ge

ce yarısından sonra karaycl ile baslayan 
fırtına sabaha kadar siırdiı. Rüzgar sa
nıyedc 23 metre hızla esm ıştir. Hararet 
dert:cesi 9.5 a düştü. 

nirdenbire kopan fırtına İstanbul 

ı manmda birçok zarar yaptı. Cumuri· 
yet bayramı <lolayısiyle yapılan taklar
dan bazıları kopmuş. evlerin kiremitle
ı ı uçmustur. Cam ve çerçevesi kırılan ev 

çoktur. Fırtına birkaç yeikenli ile bir 
balıkçı gemiı>ini batırmış, Haliçte bulu.. 
nan ıki vapur demirlerini tany_arak Un
kapanı köpnisüne dü~müşlerdir. Köp
rüden gelip geçmek yasak edilmiştir. 

Karaclenizdeki vapurlardan haber alı

namamıştır. Şiddetli fırtına haberleri 
gelmektedir . İstanbul limanına yalnız 

İzmırden bir gemi gelebilmiştir. 
Hava kış günleri kadar soğuktur. İs. 

tanlıulda tam bir kış manzaraı:.ı vardır. 
Rasathane yağmurun ve soğuğun b·r 

iki giın daha devam etmek ihtimalim 
lrıber vermektedir. 

Gölcükte türk deruzcılerinin yaptı
gı yağ gemisinin denize indirilme töre_ 
ni fırtına sebebıle geri bıralulmıştıı. 

Güzel bir broşür 
Halkcvı Cumunyct bayramı dolayı 

siyle renkli bir kapak ıcindc bir forma
lık güzel bir broşür ba tırmıştır Bu e 

serde tiırklügün, türk yurdu, Atatürk 
ve turk devriminin altı ana prensibi ., 
veciz ve kısa bır şekilde. herkesin anlı 
vacağı bir dille hulasa ·dilmiş ve kita 
b·n sônuna ikı iir konulmu~ttır 

Üçüncü devrim resim 
sergısı 

İlk defa. cumuriyetin onuncu yıldo 
niımü günü, Ankara halkevinde açılmış 
olan devrim resim ergısinin iıçUncUsU 

dün gtne aynı yerde açılmıştır. 
Sergiyi halk vi ba~kanr Bay Feri i 

Celal güven kı,,a b·r nutukla açmıştır 

:Ray Güven bu nutkunda ti.ırk sanatkftr. 
larrnın devrim anısiyle tddiasız fak11t 
yorulmaz bir gayretle çalıstıklarını 1te 
ideallerinin türk resmini dünya resim 
sanatı seviyesine çıkarmak olduğu 

söyledikten sonra, b .. ııerginin, i te bu 
hrzdan kuvvet aldığrnr ilave etmi ve 

türk sanatkarlarının eşsiz devrim·mizi 
anlatmak emeliyle vücude getirdikleı 

altmış eseri taşıyan salonları ge?.mi• 
davet ctmİ§tir Sergi halka açıkw 

~ gidekı tablolardan bırı 
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Bizde arbrım hare• 
){eti ve ulu lararası 

durum 
Artırmak ilerlemenin yoludur. Fa.. 

kat eski devirde bir yanda dönel: bir 
tabiatin verdiğı zararlar öbür yanda 
fena hükümet ve u zun harblarm seheb 
olduğu yııkımlardan !>oluk alamıyan 

halkımız için artmm. yaJmz bir yaşam. 

kaygusu olabilmisti. Bu kaygu bugün 
için ulusal bir gorenck halinde tüken
mez bir ekonomı kuvvetidir. 

Şu on ikı s nelık kı .:ı surede yara_ 
tılmııt olan yapı, kurum ve bayındırı,;c_ 
lar ister ôzel. ister uıu ... a l hep halkımı_ 
.-.ın artırım ~ücünden (kapasitesinden) 
kaynayıp belirmiş ve lıu tün bunlar b h. 
ranların k'1zancjarımız ı erittigi ve bu 
yuı:den gclirlerimizın yctgisini kay. 
beyledigi bir 7.an anda basanlmış bulu
nuyor. 

Halkımız aı Urdıgını. eski dcvırde 
kendi saklardı. 1lk olarak, cumuriyet.n 
ekonomık yaşayı ~ta yarattığı giıven

lik hava~ı içindeclır ki ktiçük büyuk 
artırımlar fayda ız sa;dılı .. tan çıkrua

ğa ve bankalarda. işJ ,.t c nl r için k•" Ji 
ya ratma a başladılar Sekız on e.ıc 

ve! hız alan bu akıntı IJ.:"' nkaıani 

cJ...poya her <>ene <lort beş milyon a 
katıyor sanılıyordu. 1933 yalında . a ıl 

ta:.a rruf tevdiatı • üze rme yapılan \ıır 

ara tırma toplanan paı anın iki kat d -
h.ı çok olduğ ..ı rtu goste rdi. Buna gure 
artırım depolan on ene çinde dört 
rnılyondan .1933- de yetmiş milyona 
çıkmış, demek on yedı kat çoğalmqt.ır. 
Yabancı kredilcrm başı boş bit' balde 
söıniırdıikleri ülkemizde ulusal artırım.. 
ın da kredi doğurabilmeai Ye bu saye
de yabancı kredilerin dizgin altm.ı aluı. 
ması on sene önce bır sanı (bayii) gi_ 
bi görünürken bugün bu sanı gerçek 
hali ile meydana çıkıvermiştir. 

Bu depoların bu kadar çabuk çoğaL 
masmı ulusal artırım gücü için tam bır 
ölçü sayamayız. ÇünkU bu toplanan pa. 
ralann bır bölUmiı eski artırmaludan 
ortaya çıkını~ olabilir. Şaşılacak bir 
şeydir ki, depoların 1934 tutarı bir sene 
önceye göre yeni bir artış gösterme_ 
dikten başka bir buçuk milyon Un ek
sik kalmıştır. Bu eksikilik yalna lld 
1.ıankanm özel durumundan çıkıyor gibi 
ise de asıl sebebini yapılarm çoğalma
sı, devletçe çıkarılan kıymetli kağıtla.. 
ra para yatırılması ve başlıca 1934 YL 
tında ekonomik işlerin gelişmesinde 

aramalıdır. 

Bu depo tutarlarının azalmasına brşı 
yatıran1arın say111 gene 12.000 kiti ço. 
ğatmrştır ki, bu, artırımın durmayıp 

ilerlediğini gösterir. Aslında aranılan 

da artıranhırın çoğalmasıdır. Çünkü ar
tırım hesabındakı para tutarlarınm c;k.. 
silmesi çok defa bir kısım paranın da
ha karlı ışlere geçirilmesi yüzünden 
olabiliı ve bu ulusal artırımın gerile
mesi değildir. 

Artıranlarm sayısı sekİ2 on sene için
de 8.000 kişiden 160.000 ne çıkmış. de_ 

mek yirmi kat yükselmiştir. Bu çok 
sevindirici bir geliştir. Bu başarrda İS
taribulda aı:tmmrn ilk beşıği olan em.. 
niyet sandığından sonra ülkemizin her 
bu~ağmda bulunan Tarım Bankası ve 
her yıl şubelerıni çogaltmakta olan t~ 
Bankası gibi güvenli ulusal bankaları
mızın paylan büyüktür. 

Şaşılacak derecede çabuk vardığnnız 
bu durumun yüksek kapitali ulusların 
durumundan henüz çok geride olduğu
nu biliyoruz Fakat aradaki ayrılığı da 
çalış!can ulusumuzun çabuk eriteceği
ne güveniyoruz. Bunun için 193S yılı. 
nın arsrulusc:ıl &ı tırım gününde yaban. 
cı ulusların durumuna bakarak varmak 
i tcdiğimiz uzaklığı 51çme.kten ürbıi.. 
yoruz. Bu ölçii için goz önüne alınan 
<lurumlar tasarruf ,andıkları tutarla. 
rile !;Üreli (varfell) yatırmalardır. 

Artırım hesablarma para yatıranla_ 
rın sayısı Türkiyede nüfusa niS\:etıe 

% 1 dir. Yakın ülkelerde Romanya % 
2, Mısır % 2.S. Macaristan ve Yu~o5-

lavya % 4 Yunanistan 3 7 ve Bulgar s. 
tan % 8,5 nisl.ı tile onumlİ•t düşerler. 
Buna karşı orta ve Jwzay Avrupa ul e. 
]erinde ve Japonyada nüfu un % 60 ro-

dan 80 ine kadarının ı.andıklarda y zı.. 

lr olmaları kumşularımızın dahi bu di.. 
levde benuz ne kadar geride oldukl 

nı gösterir. Artırım tutarlarına gclın.. 
ce, Türkiye durumu şu yukarda saydı... 

ğ mız yakın ülkelerin hepsinden yük.ı 
• :r. Fakat bu durum v de ı yallr. 
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~ÜRK RÜYÜKLERİ 
Ye ya 

TÜRK ADLARI 
Kütahya saylavı B. Besim Atalay 

taraf mdan vücuda getirilmiş olan 
"Türk büyükleri veya türk adları,, i

simli eser devlet basımevi tarafından 

ikinci defa güzel bir cild halinde bası
larak satışa çıkanlmı§trr. 

Soyadı kanununun yürürlükte bu
}undnğu ve henüz daha kendilerine bi
r-er soy adı seçmemi§ olanların, müh
let yaklaştığı için bu hususta acele et
meleri gerektiği bir zamanda eski türk 
adlarını toplu bir şekilde gösteren böy
le bir eserin kıymeti üzerinde fazla 
söz söylemeye lüzum yoktur. 

Uzun müddet islami tesirler altm. 
da türk soyuna ve diline büsbütün ya
bancı adlar halkımız arasında yayılmış 
ve şimdi tarihlerde rastladığımız eski 
saf türkçe adlar hemen büsbütün kay
bolmuştu. Ulusal benliğini ve şuurunu 
bulmuş bir ulus için kendi adlarını 

kendi dilinden almanın büyük önemi 
meydandadır. Ne garibtir ki ferdleşti

ren, şahsiyeti kaybettiren islam tesiri 
altında türkler, payen devirlerde sahih 
olduklarını soy adlarını kaybettikleri 
halde, hıristiyen türkler, hala bugün öz 

türkçe soy adlarını muhafaza etmekte. 
dirler. Bunların arasmda da bir anket 
yapılması türk soy adları koleksiyonu
nu daha zenginleştirebilir. 

Bay Besim Atalayın eserini vücuda 
getirmek için türk ve yaıbancx müellif
lerden tam 38 esere müracaat ettiğini 
söylemek, bu işi ne kadar uzun zaman
danberi ve ne kadar özenle hazırlamış 
olduğunu kafi derecede göz önüne koy. 

maktadır. 

Bay Besim Atalayı güzel ve faydalı 
eserinden dolayı te.brik ederken bu ki
tabı bütün türk ·okurlarına tavsiye et

meyi de vazife biliriz. 

maların da artırım tutarlarına katılması 
halinde değişir ve Türkiye hepsi 94 

milyon liraya varan deposile yalnız 

Mısırdan üstün kalır. Bununla beraber 

Yunanistan ve İspanya durumları biz_ 
den ancak % 40 ilerdedirler. Halbuki 
nüfusa nisb. t edersek Türkiye de a

dam başına 6 lira düşerken hj>anya 5,5 
lira Mısır 3 lira ile geride kalırlar. 

Çifts;i ülkelerde nüfus başma artı
rım mikdarlan 10-20 lira arasında ve 
en çok 50 liraya çıkaııken bu endüstri 
fü.kelerinde 200 liranın üstündedir. 

Bu durum belki çiftçi ile endüstri 
adamı arasındaki ekonomik farkm bir 
ölçüsüdür. Fakat bunlarm ulusları aıra_ 

smdaki fark bundan daha büyüktür. 

Endüstri ülkesinde hareketli bir 

ekonomi varlrğı içinde iş kuvvetleri O

lanca varlırklarile faydalandırılarak ça
buk artırımlar yapılır ve paradan para 
doğurarak büyük kapitaller meydana ge 
tirilir. Bu kapitaller bin türlü biçime 
girerek ekonomik yaşayışı besler. Bun. 
lar arasında büyük bir varlık da kredi 
şeklinde kullanı!an kapitallerdir ki za_ 
manmda bu dahi artınmdan doğmuştur. 
Fakat sonralan yukarda örnek a!dtğı
mız artırım tutarları içinde kalmıyarak 
ya kıymetli kağıdlara ya başka biçim. 
de kredilere çevrilmiştir. Bir endüstri 
ülkesinde belli bir zamanda dönen kre_ 
dilerJe artırım hesabında toplanan kre_ 
diler arasındaki büyüklük farkını an. 
lamak için, Almanyada artırım sandık. 
Jarında 6,5 milyar lira yazılı iken al. 
man ulusal ekonomisinin kullandığı 

kredinin 50 milyar lira tutarın<la oldu. 
ğunu göz önüne koyabiliriz ki ulusal 
kredinin o zamanki ulusal artırım tuta. 
rından 8-10 kat fazla olabileceğini gös. 
terir. Bu kredi nüfus başına 800 lira 
tutar. 

Çiftsi ülkeler kapitalli ekonominin 
bu yüksek katına erişmek için ancak 
kendi ulus.al artırım kaynağına dayana.. 
bilirler. Çünkü onların başka yoldan 
kredi yaratan kapitaJleri henüz dile a
Jmabilecek birer varhk olmanu;tırlar. 

Uluslar arasındaki artırım durumun
da şöyle bir kısa bakıştan sonra ulu
sumuza v~ bu arada başlıca aydın hal. 
lmnrza artmm yolunda kendilerine dü.. 
şen büyük ulusal ödevi hatırlatmak ve 
onları uluslnnUZun ne kadar ufak olur
sa olsun biriktirdiğini bankalara yatı. 
ranlar, ulusumuzun ekonomik yapısın
da bir iş payı almışlardır. :Bunlar bir 
yandan a.rtudığına güvenerek başı yük
sek yaşıyacağı gibi öhür yandan. ulu
suna yardım elini uzatmış olma:k1a da 
Ö"'·;nebilirleı. Şerif ÖNA Y 

ULUS 

11 Yabancı gazetelerde okuduklarımız: 
~ 

Anlaşma!{ yolunda esen hava 
Bir yandan İtalya - habeş harbı devam edip gidiyor; öbür yandan da lngiltere, ltalya, r ran 

sa cmltl§mağa çalqıyorlar. lng iliz gazeteleri,_ hem gerginliğin get•şediğinden bahsediyorlar, hem 
de zecri tedbirlerin eklliksiz ol arak tatbik edilmesi lüzumunu ileri sürüyorlar. Nitekim Deyli Meyi 
diyor ki: 

Eğer zecri tedbirler, tesirli olmıyacak olursa, bundan hiç bir ş~ y kazamlmıyacak, bilakis ar~ 
sıulıısal gerginlikler büsbütün artacaktıl'. 

Deyli Herald gazetesi de· 
Bu memleket, hiikü.metten böyle insanı utandlracak entrikalaı· çevirmesini değil, evelce veril

miş karar üzerinde yiiTii·ne.ç;.,i beklemektedir, diyor. 
Son duruma inceleyen Lö Tan gazetesi ise, durumun iyiliğe doğru gitmekte olduğunu yazı

yor ve bunda, B. laval'in çalışmalarının çok tesiri olduğunu söylüyor. 

Gergfolik ~evşiyor ! 

21 ilkteşrın 1935 tarihli Deyli Mey/. 
gazetesinden: 

Bu memleıket, baş·~akanın İngiltere 

tarafından bugünkü buhranda tek ba
şına hiç bir tedbir alrnmıyacağı hak. 
kında söylediği sözleri, rahat bir nefes 
alarak dinlemiştir. fngiliz • İtalyan 
bildiriğinde verilen inanca gerginliği 

gevşetmiştir. 

Bu suretle bir takım gazetelerimiz 
de yer alan italyan kıyılarmm abloka 
edilmesi ve Süveyş kanalının kapatıl. 
ması masalları ortadan kalkmış oluyor. 

İngiliz Lüylik elçisi Sir Erik Du
mond, Romada verdiği diyevde İngil. 

terenin yalnzz kendi asığlarını dfüşüne
rek hareket etmediğini açrkça anlatmış. 
tır. 

Bu surt.:tle dünya basınında İngil

tere aleyhinde yeralrnakta olan yayın
tılara da cevab verilmiş oluyor. 

Böyle bir anda buhranlı gerginliği 
azaltmak ve gevşetmek muhakkak su
rette, büyük bir kazançtır. 

Bundan sonra atılacak adım, Ak

denizdeki İngiliz donanmasının bir kıs. 

mını çekip Bay Laval'in önergelediği 

gibi, bunların yerine fransız gemilerini 
ikame etmek olacaktır. 

İngiliz hükümeti, bu tedbiri, Trab
lustaki İtalyan kuvvetlerinin geri çe
kilmesi ve haftalardanberi İtalyan ba. 
smmda İngiltere aleyhinde yapılagel
mekte olan propagandanın durdurulma
sına karşılrk olarak alacaktır. 

Bu gerginliğin elçi vasıtasiyle ko. 
tanlması, eski diplomasinin bir zaferi
dir ve bu işi başarabilmek için Uluslar 

Sosyetesini harekete getirmenin ve bir 
takım tehdidlerin yeri ve lüzumu olma
dığı anlaşılmıştır. 

Bir taraftan Fransa, italyan - habeş 

anlaşmazlığını bir hal şekline bağlamak 

için konuşmalar yapmağa müsaid ze

min hazırlamaktadır. Romadan dün ge

ce gelen haberler, gizlice yapılan ko. 

nuşmalarm ılcrlemckte olduğunu bil
diriyordu. 

Herhalde parlamentoda yarın başlı

yacak olan rr.üzakerelerde gelhımeler 

olacağı ve önemli sonuçlara varılacağı 
umulabilir. 

Stresa konferansı toplandığı zaman, 
İtalyanın ;;üel hazırlıklar yaptığı ve 
doğu Afrikasına asker göndereceği bi. 

linrniyor 'lluydu 

İtalyan seferberliği şubat ayının 

başlarında başlaımştr. Halbuki . Stresa 
konferans, nisan ayında toplanmıştır. 

Bu nokta, bizim İtalya ile ·olan il
gilerimize zarar veren esrarlı bir nok

tadır. 

Aynı zamanda Uluslar Sosyetesi her 

gün biraz daha küçülmektedir. Avrup4-

nm bir takım memleıketleri zecri ted

birler hususunda tercddüdlü daVl'iutu

larken, alman gazetelerinin neşriyatı 

göeteriyor ki Almanya, Uluslar Sosyt

tesinden büsbütün aynllDJ§ ve özgiil"

Iüğü ele almış bulunmaktadır. 

Cenevrede 1ta1yan ihracatına kup 
tatbik edilecek boylrot'un bir programı 
huırlammştır. Fakat bunun tatbiki, 31 

ilk teşrininden önce görüşülmiycce•

tir. 

Eğer zecri tedbirler, tesirli olmıya. 
cak olursa, bundan hiç lıir şey kuarul
mryacak, bilakis, arsmlusal gergjnlü
lcl" büS"bütün artacaktır. 

Bunlar, tereddüdle ve gevşek ola
rak tatbik edilirse, bunun zararmı İtal
yadan çok önce ve daha sunturlu ola
rak uluslar sosyetesi ve İngiltere çe. 
kecektir. 

Oeyli Heralcl rıe diyor? 

21 ilkteşrin 1935 tarihli Deyli He
rald gazetesinden: 

Sir Samuel Hor yarın, hükümetin 
sıyasası hakkında diyevde bulunacak. 
Herhalde bu diyev gayet açık olmalı
dır. 

Son birkaç gün içinde olup biten ha
diseler, hadiselerden daha ziyade ya
ymtılar kamoyun hükümete karşı olan 
güvenini az çok sarsmıştır. 

Bugünkü buhran karşısında İngil

tere hükümetinin sıyasası gayet açık 
ve basit olduğuna inamlıyordu. Bu da 
harbı elden geldiği kadar çabuk dur. 
durabilmek için zecri tedbirleri kesin 
olarak tatbik etmek hususunda Uluslar 
Sosyetesine yardımdan ibaretti. 

Fakat son günlerde bu güven'in ye
rine şüphe kaim olmağa başlamıştır. 

Bir takım çirkin hal;ıerler, ortalıkta do
laşmaktadır. 

Bütün A nrupa gazetelerinde açık.. 

tan açığa yazıldığına göre i§ler bir hay· 
li değismiştir. 

Londrada, Pariste, Romadô yapılan 
görüşmelerde eski sıyasadan ricat için 
hazırlıklar yapı1drğr söyleniyor. 

İngiltere ile Fransanrn bir pazarlı

ğa yanaşukları ve bundan İtalyaya ha. 

ber verildiği, İtalyamn ekonomilç ha

yatını zedelemiyecek biI surette sudan 

bir takım zecri tedbirlerin yalancıktan 

muhafaza olunacağı haber \Tcriliyor. 

Hatta, B. M usoliniye kazanacağı za

ferin bütün prestijini sağlryacak bir 

surette müzakerelere başlandığı da söy. 

lenmektcdir. Bu suretle Habeşistan me

se1esi, bir tarafa bırakılacak, U1uslar 

Sosyetesi andlaşmasmın hayasızca çiğ
nenmesi hikayesi unutulacaktır. 

Biz, bu yaymtılann asılsız olduğu. 

na inanryoruz. Eğer bunlar doğru çıka

cak olursa c• zaman, Bay Baldvin, Sa

muel Hor ·ıe arkadaşlan İngilterenin 

üzerine sürülecek bir ]ekenin sorav1 al. 

tında kalacaklardır. 

Bundan başka bunlar, Uluslar Sos

yetesinin ve kollcktif sistemin yıkıl

masına yol açacak yumruğu kendi el
leriyle indirmiş olacaklardır. 

Bu memleket, hülriimettcn böyle in
sanı utandıracak entrikalar ~evirmesini 
değil, evelce verilmiş karar üzerinde 
yürümesini beklemektedir. 

Uluslar Sosyetesi üyeleri, İtalyanın 

saldırganlık ve barb meselesinde suçlu 

oldu~unu kabul etmişlerdir. O halde 
bunlrırın ödevi gayet a~ıktır. 

Bu ödev de on altıncı maddeyi ye
rine getirmek ve saldırganın asığlana. 
cağı bir sryasa gütmemektir. 

Gene bunlarm ödevi zecri tedbirleri 
tatbik ederek saldırgana zarar vermek 
ve onu harb edemez bir duruma getir
mektir. 

O halde İngiltere bükümetinin öde
vinin de ne olacağı aşikardır .. 

Şimdilik bu durum şüpheJidir. Yarın 
Samue1 Hor'un söylevi bu şüpheyi ay. 
dmJatacaktu. 

O, ingiliz parlamentosundan ingiJiz 
ulusuna hitab edecektir. 

Herhalde. ulus, lu:ndisinden açık söz
lülük istemektedir. 

l'urddUJ: 

Bankada bir ta58J'rof he

sabı olmıyanm yarım karan-

lıktu. 
usal Ekonomik ve artırma kurumu 

[ö Tan g<ızeıesine göre •• 

İtalya ile Büyük Britanya münase. 
betlerindeki gerginliğin gevşemesi ile 
arsıulusal durumda belirmeğe başlıyan 
ferahlık her gün genişlemekte ve sa
rahat kesbetmektedir. Geçen her gün 
zihinlerin yatışması ve İtalyan _ habeş 
anlaşmazlrğmm kotarılması yolunda 
yeni bir alamet getirmektedir. Sir Sa. 
muel Hor'un çok elverişli bir tesir U

yandıran söyleviyle dış sıyasa hakkın
da yapılmağa başlanan konuşmalar, B. 
Baldvinin aynı ruhu taşıyan söyleviy. 
le devam etmiştir. Bu söylev de mantı

ki olarak, başbakanın Vorçester'de ver_ 
diği söylevin mabaadidir. İngilizler ta. 
rafmdan verilen inancaların ilk tesiri, 

İtalyanm Mısır smırma karşı Libye'ye 
yerleştirdiği üç tümenden birisini geri 
çekmesi olmuştur. Bu tedbir alındığı 

zaman Mans'ın öbür tarafında çok çe
kingenlik uyandırmış ve İngiltereyi, 

Akdenizde bildiğimiz tedbirlerin alın
masına sevketmişti. Öte taraftan Bay 
Lava] de dün italyan büyük elçisiyle 
uzun uzadıya konuşmuştur. Bu konuş. 
malarzn mevzuunun kısmen, Romanın 

anlaşmazlığı Uluslar Sosyetesi çerçeve. 
sine sokmak için yapması ihtimali olan 
tc>vsiye1er olduğu dfüşünülebiHr. Orta
ya çıkan bu durumdan faydalanarak, 
şimdi bir kotarma şekline varmak ge
rektir. Son olarak da B. Lava! parla
mento dış işler komisyonunda Fransa 
adına güdülen ve verdiği sonuçlara ba
kılarak barışın korunması bakımından 

olan değeri görülen srvasayı uzun uza. 
drya anlatmıştır. 

Ortada doğru bir bilgi olmayışı veya 

tarafgirlik hırsı yüzünden bazı kimse
lerin fransız sıyasasr hakkında kamoyu 
bulandırdıkları bu sırada. fransız diplo
masisinin yaptığı gayretlerin açıkça an. 
latılması faydaı>rz olmamıştır. Ortada
ki andlaşmalar gereğince Fransanm 
yüklendiği teahhüdlere iyice uygun o. 
lan ve Cenevre prensipleri üzerinde ha. 
rnp s:ı~lamlaştırmak tizere lüzumlu 

het şeye uygun olan bu sıyasayı, hadi. 
sel er hakh çıkarmıstrr. Şüphesiz, hal 

ve şartlar dolayısiyle ou sıyasayı güd. 
mek kolay olmamış 11e yerinde oimıyan 
birçok polemikler, hükümetin çalışma. 
!arını güçleştirmiştir. Bununla beraber 

bu sıyasanın baslıca gayelerinin muha
faza edildiği ve bir kısınma dz. varıldı
ğı süphesizdir. Bir taraftan da, bu a]an. 

da gerçeıkleştirilmesi gerek olan şey

ler icin elverişli emareler belirmekte

dir. Avrupa barışı için çok önemli olan 

fransız - ingiliz işbirliği. ingiliz kabi
nesinin. paktın 16 ıncı maddesinde göz 
önünde bulundurulan sartlar içinde ya.. 

pılacak karşılrklr yardım hakkında sor. 
duğu suale verdiği cevabla kuvvetlen. 

miştir. İtalyanın Uluslar Sosyetesince 
paktı bozmuş sayılmasından dolayr or
taya çıkan nazik duruma rağmen fran
sız • italyan dostluğu bozulmadan kaL 
mrştır. Fransa bir taraftan da Uluslar 
sosyetesine karsı bütün ödevlerini can

la başla yerine getirerek, bu arsmlusal 
kurumun otoritesini korumak ve bütün 
uluslar için bir kanun ve müşterek bir 
garanti olan paktın saygı görmesini te
min etmek üzere hiç bir şeyi ihmal et. 
memiştir: lngiliz _ İtalyan gerginliği 
nin, arsıulusal komplikasyonları hcrta. 
raf edecek tarzda ortadan kalkması ve 
munsifçe bir kotarma şekli için zemin 

hazırlanması, fransız sıyasasının açl!k.. 
ça liğünebileceği ve F 'ransamn dünya

daki nüfuziyle, genel ban~ davasına 

hizmet eden ·sonuçlardır. 

Fı:"ansız • ingiliz işbirliğinin Cenene 
çerçeve10i ~inde karşılıklı ve mutlak 

1 
bir güvenle gelişebileceğini anlamak 

' için B. Ba1dvin tarafından Avam ka.. . 
marasmda verilen söylevi dikkatle oku-

Biliyormusıınıız 
~ki ? ... 

1936 olimpiyadı: 

Almanlar 1936 olimpiyadı 
ıçm çalışmalarını hızlaştırdıkça 
hızlaştırıyorlar. Bundan birl:aç 
gün önce uçakla olimpiyad pro
pagandası yapmak maksadiyle1 

bir uçak içinde on birinci olimpi
yadın organizasyon komitesi ge
nel sekreteri doktor Dim ile ko
mite üyelerinden doktor Tsap ol
duğu halde balkanlara doğru ha
valanmıştır. Bu uçak Belgrad, Sof
ya üzerinden Atinaya gidecektir. 
Belgrad' da, Almanya ispor işleri 
önd~ri Fon Çamer ele uçağa bine
rek propaganda yolculuğuna katı
lacaktır. Alman olimpiyad komi
tesi Atina, Sofya, Belgrad ve Zag
reb' de olimpiyad oyunları hakkın
da konferanslar verecektir. 

Ha .. b oe ekonomi 

Bıu1dan birkaç gün önce A
merika Birleşik hükümetleri ba
kantarmdan KordeJ Hul radyoda 
verdiği bir söyl~vde: 

"Harb ile, bu eskimiş ve kanlı 
alet ile, dünyanın ekonomik sefa
let yarasına merhem sürülemez,, 
demiştir. 

Satılık çocuklar 

Sefalet en kuvvetli marı~vi 
bağları bile kopanp atıyor. Viya
na gazeteleri İngiliz gazetelerin
den alarak şunları yazıyorlar: 

Son zamanlarda Hindistanda 
alabildiğine büyümekte ola.n ço
cuk teciminin önüne geçmek için 
alakadar yerler kesin tedbirler al
mağa karar vermişlerdir. 

En çok çinlilerin uğra,tıkları 
çocuk satışının pazarı Hongkong· 
da.dır. Yoksul ay leler, çocukları
nı ve hele kız çocuklarını daha 
pek küçük yaşta. iken en çok para 
teklifinde bulunana satmaktadır
lar. Yapılan incelemelerden sonra 
birçok semtlerdeki hizmetçilerin 
sırf bu gibi satılmış kız çocukları 
oldukları anlaıılmıştır. Netekiın 
Şanahving adındaki çinli kadının 
evinde hizmetçilik yapan on ile 
on iki yaşında bir sürü gene kızın 
bulunduğu görülmüş ve yapılan 
araştırma sonucunda, bunların, 
çinli kadın tarafından aylelerin
den beşer İngiliz lirasına satın a
lındığı tesbit edilmiştr. 

Ormanlar ulu•al park oluyor 

• Bir yandan balta, öbür yan-
dan ateşle ormanlarımız. barab o
lW"ken, Avrupa ga:ıeteleıinde, İs
veç bükümetinin, Skandinavya 
ormanlarını ulusal park yapma.fa 
karar verdiğini okuyoruz. Buka
rarı veren ülke, en zengin orman
ları olan ülkelerden biridir. 

isyan rekoru 

Bu yılın sonunda Meksikada 
büyük ölç~de erkinlik şenlikleri 
yapılacaktır. Bundan yüz on beş 
yıl önce, 1830 un sonlannda bir 
Meksika generali ispanya visura
sına karşı bir baskın yapm1~1 ken
disini al aşağı ederek cumurluk 
ilan etmi,ti. Bu tarihten sonra C :;ıl 
biribiri arkasından birçok İsyan -
Jar ve hükümet devirmeleri oldu. 
Devlet şekli altı defa değiftiyiJdi ;' 
türlü türlü sıyual iıtikametlerde 
250 isyan çıktı. 

mak yeter. Başbakan, İngilterenin !tal. 

yaya karşı tek ba~ına harekete geçmek 

istemediğim hiç hir zaman hıub etme

ği düşünmediğini, bizzat UlusJar Sos_ 

yetesinden daha ileri gitmemeğe karar 

vermiş olduğunu bir kere daha söyle. 

miş ve İngiJterenin, davaya katılmış o.. 

lan üç tarafın . ftalya, Habeşistan ve 
Uluslar Sosyetesinin - meşıu menfaat. 
ferini göz önünde bulundurarak yapıla. 

cak munsifçe bir kotarma şeklinden 

başka bir şey düşünmediğini de ilav~ 

etmi~tir ki bu sözler, hadiselerin son... 

rası için önemlidir. Görüldüğü ü~ere 

bu, kapının uyuşmaya açık bırakılmr~ 
olması demektir. 

Lö Tan, Faris • 2S.JO.J5 
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Büyük bayrı.ima g~ 
ma .r~ ~ 

da nasıl kh f\Tı~~\ ~ 
~~~('O ' 

(Başı 3. cü sayrfada) 

çakların yakalanması haberi halk kür -

sülerinden halkımıza müjdelenmesi mu

hitte anlatılması kabil olmıyan taşkın 
heyecan ve sevinçler uyandırdı. Bolu bu
gün en büyük bayramım yapıyor, gece 

bu büyük bayramın şerefine hal~vinde 
300 kişilik bir balo verilmiştir. Halka be 
dava sinema ve temsiller verilmektedir. 
A tatürk'e Başbakana halkın sevinçleri 

ve minn"t\eri tel ile yazılmıştır. 

lcm~uldnl•ta: 
Zonguldak, 29 (A.A.) - Cumuriye-

tin 12 inci yıldönümü bugün coşkun 

gösterilerle kutlanmıştır. Saat 10.30 da 
cumuriyet alanında jandarma, polisler, 

okulalr, izciler, şehir ve köy halkından 
on bin kişi toplanmış ve törene başlan -
mıştır. İlbay kamunun bayramını kutla
dı. Muntazam geçid resmi yapıldı. Par -
ti başkanı. saylav B. Mitat Altınokun 
çok heyecanlı söylevile bütün yürekler 
çok heyecanlandL Halk hep bir ağırz 
dan Atatürk'c sarsılmaz bağlılıklarını bir 

daha. haykırarak andicrti ve Ulu Önderin 
kutsal varlığına uzatılan alçak eller 
tekrar taşkın bir kin ve hınçla tel'in edil 

di. 
Bayram yapan binlerce halk ve işçı 

gruplan hükürnet ve parti önünde top
lanarak hükümetirnizi ve partimizi al~~·~ -
ladrlar. Candan gösterilerle şükran duy
gularını haykırdılar. Halk kürsülerfrıde 
söylevler devam ediyor. Dün geceden 
başhyarak gec e ve gündüz okullarda ve 

halkevinde söylevler verilmekte, tem -

siller göst€rilmektedir. Geie fener alay 

lan ile şenlikler ve donanmalar yapıl -
mı~tır. Parti tarafından büyük bir balo 

verildi. Zonguldak bütün ilçeler, kamun 
ve kövler bayram neşesiyle çalkı :·or. 

Elbisıaııda : 
Elbistan, 29 (A.A.) - Cumuriyetin 

12 inci yılı ilçemizde parlak gösterilerle 
kutlanırken ulusun kurtarıcısı, yaratıcı

st Atatürkümüze suikast yapılmak is _ 

tenildiğini yeni duyan halk cumurluk 
alanında toplanmış, resıni törenden son
ra büyük bir miting yaparak ulusun kal

bine, canına uzatılmak istenen hain el
lerin kırılmasını istediler ve göğüslerı

nin büyük Öndere siper olduğuna ve 
yolunda can ve başlarını feda edecekle · 

rine andiçmişlerdir. 

Burdurda: 
Burdur, 29 (A.A.) - Cumuriyct bay_ 

ramı töreni ilimizde çok güzel kutlan

maktadır. Günlerdenberi hazırlanan cu

muriyet alanında ilçebay tarafından cu
muriyetin faydaları, izcrlcri etrafmda 
bir söylev verilmiştir. Söylevden sonr:ı 

alay garnizonuna gidilerek malUJ gazi -
ler ziyaret cdilmi' ve orada birçok söy
levler verilmiştir. Yarın gene halk kür. 

sülerinde söylevler verilecektir. 

Çcmkırıda: 
Çankırı, 29 (A.A.) - Dün öğle to

pundan sonra başhyan cumuriyet bayra. 
mı şenlikleri halkın görülmedik teza'1iir

leriyle geçmekte~r. Yer yer kurulan 
halk kürsülerinden halka cumuriyet dev. 

rinin feyizleri anlatılmaktadır. 
Dün yeni yapılan spor sahasiyle, 

tribünlerinin ,bugün de şehir rıhtı
mının da betonarme büyük okulun, ve 
Sarayköy okullarının, getirilen yeni su. 
yun açılma törenleri yapıldı. İl baş' ~n 
başa taklar, bayraklarla donatılmış gece
leri her yön bir nur yığını halini almış -
tır. Gece hükümet konağında bir balo ve-

rilmistir. 

J'ari~te: 
Paris, 29 (A.A.) - Özel aytarımız-

dan: Cumuriyet bayramı elçilikte par -

lak törenle kutlandı. Törende Paristc 
okuyan talebemiz de bulunuyordu. Saat 

• 16 da elçimiz B .Suad Davas resmi ve 

özel tebrikleri kabul etti. Büyük elçi, cu 

muriyetin yüksek eserlerini. devrimle 
rin büyük değerini anlatan söylevinin 
sonunda Atatürke yağınça yeltenen aL 
çakların tür!~ün cancvine, varlığına kar· 
şı yürüyen düşmanlar olduğunu söyliye
rek «Böylelerin vücudu insanlık için le. 
kedir,, dedi. Yurddaşiar bir ağızdan soy
suzları tel'in ederek bağlılık ve saygıla· 
rının Atatürk'e iletilmesini Davas'tan d;. 

lediler YurddaşJar gece de elçilikte coş· 
kun sevinçler içinde ulusal marşlar ve 

:- ~ -;:. ".!· 
türküler söyliyerek danslarla cumuriyct 
bayramım kulamışladır. 

~tınısun<la: 
Samsun, 30 (A.A.) - Büyük bayram 

şerefine halkcvinde, sinemalarda, mek
teplerde verileı: müsamereler, temsil
lerle bütün halkın katıldığı fener alay
larında içli gösteriler yapıldı. Cumuri_ 
yet balosu çok parlak ve neşeli olarak 
sabaha kadar devam etti. 

Şehir kurulunun kararını büyük bir 
hosnudlukla karşılıyan Samsun bayan. 
tarı peçe ve çarşafı tamamen atmıslar-

dır. 
Dün bayrama gelen, sokaga ve çar. 

şıya çıkanlar manto ve roplariyle gez_ 
mi~ler, sevinçlerini göstermişlerdir. Bu 
suretle çarşaf ve peçe Samsunda tama. 
miyle maziye karışmış bulunmaktadır. 

Rursacla: 
Bursa, 30 (A.A.) - Dün gecedenbe. 

ri şehri dolduran ve bayram göst::rile

rine katılan atlı köylüler bugün saat 13 
de devamlı bir yağmur altında cumuri. 

yet alanına toplanarak Atatürk anıtına 
çelen kkoydular. Törene erkinlik marşı 
ile başlandı. Kendilerine parti adına 
bir söylev verildi. Aynı kafile şehitliği 
de ziyaretle oraya da çelenk koydular. 
Köylüler halkevinin konıığll olarak a. 

ğırlanmışlardır. 

lzmirde: 
İzmir, 30 (A.A.) - !zmirin düş. 

man tarafından istilası esnasında vazi
feleri uğrunda şehit düş~n polislerimi
zin namına Selvili mescitte dikilen şe
hit polis anıtının açılma töreni parlak 
bir surette yapılmıştır. Törende ilbay. 
güvenlik dire törü ile bir polis tarafın
dan söylevler verilmiş ve anıta çelenk. 
ler konmuştur. Cu'Tluriyet bayramının 
bu gecesi için de semt semt scnlikler 
tertip edildiği gibi denizde körfez va. 
;rnrlariyle df' eğlencelr yapılacaktır. 

Dış memleketlerde bay -
ramrmız nasıl kutlandı ? 
l.rne~:ıe: 

Stokholm, 29 (A.A.) - Her yıl ol -

duğu gibi cumuriyetin 12 inci yıldönü -

mü dolayısiyle bu yıl da elçi B. Ragıp 

tarafından elçilikte büyük bir kcıbul tö. 
reni yapılmış, saray mareşalı ile birçok 

isveç devlet adamlarr ve kordi?''.>matik 

üeyeleri kabulde hazır bulunmuştur. Ko· 

nuklar 300 den fazla idi. Cumuriyetim: 

zin sağlık ve mi:ıtluluklan ve türk ulu -
sunun yükselmesi şerefine içilmiş ve d:a
bul resmi büyük bir neşe içinde bitmiş
tir. 

Çekoslovak)·ad<l: 
Prag, 30 (A.A) - Anadolu ajansı

nın özel aytarı bildiriyor: 
Cumuriyet bayramnnız elçilikte 

parlak bir surette kutlandı. Büyük ka 

labalrk içinde, başta dı~ işleri bakanı 

B. Benes olarak yerli, yabancı diploma 
si, ekonomi, finans aleminin en tanın

mış simaları seçiliyordu. Yurdumuzu 

saadetten saadete götü.ren, ulusunun 
gelmiş, gelecek nesillerinin şan ve şe

refinin sembolü Atatürk'ün aziz ve bü 

yük adı tazimle, heyecanla anıldı. 

Leh radyosunda devri -
mimizi anlatan bir 

konferans 
Polonya radyosunda ötey ak

şam, cumuriyetimizin on ikinci 
yıldönümü dolayısiyle yeni Tür
kiye ve türk devrimleri hakkında 
bir konferans verilmistir. Konfe
ransçı, Türkiyeyi kısa· zaman için
de doğudan ileri batı medeniyeti
ne geçirtmek suretile ona birkac 
asırlık zamanı bir hamlede kazan~ 
dınnr~ olan devrimimizden hay
ranltkla bahsetmiş ve bu devrimin 
yaratıcısı olan Atatürkün şahsı 
ve dehası üzerinde uzun boylu ı
zl'f hlar vermistir. 

Samsunda maçlar 
Samsun, 30 (A.A.) - Halkevinin 

çağrısı üzerine Samsun'a gelen Vefa ta. 

kum burada Samsun takımlariyle iki 
maç yapmıştır. Vefa birinci maçta ~ f) 

yenilmiş, ikinci maçı bire karşı iki ile 

kazanmıstır. 

ULUS 

IJil unh·etimiz: 

ankete üçüncü 
cevap 

(Ba:ır 1. ci sayıfada) 

limleri (bu biçimde olana sarmrsak disi 

derler.) (diş kar) (çakının di9i) (diş 
otu) bir çeşit orman ağacr olan (diş

budak) hırslanmak kar~ılığı kullanılan 
(diş bilemek) bir isi yapabilmek (dis 
geçirmek) yapamamak (diş geçireme. 
mek) gibi. 

dudak: 

Bu kelimenin kökü (du) nun önün
den diişen (A) tki de (dak) dır. Agzın 

üst ve alt kıyısı (~enarı) bir şeyin ağ
zmın kenarı (deniz dudağı) şaşırıp 

kalmak kavramında (dudagı ısırmak) 

ağlamsımak, tasala nmak anlamında 

(dudk çatlamak) somurtmak karşılığı 

(dudak sarkmak) üst dudağın olduğu 

yerinde (<hıdak çukuru) birdenbire 
korkmak karşılığı (dudak yarılmak) 

gibi bu sözün de birç:)k kullanış şekiL 

!eri vardır. 

YENİ KURALLAR 

Od dak 

~ılığıdır. 

odak salon, hizmetçi kar. 

A bu dak budak agaç dair, gu. 

su. kılıç ve şah karşılığıdır. 

A pu dak pudak kayıt, mania, 
muhavvel e. sah ve a;aç dalı karşılrgr

dır. 

A ok · dak kodak muakkip kar_ 
şılığıdır. 

As ağ ır <lak 
ye karşılı ğıdrr. 

Sağırdak, hedL 

7 - Alın sözü a~dır {isimdir) basın 
ön yanını üst bölümü (kısmı) tam göz. 
le kaşların üstüne ge:en yönü (tarafı) 

her şeyin yüzü çehre ve yöneyi<lir. 
(Cephedir.) Yerine göre de gösteriş ve 
beğenikliği (tahsini) bildirir. Bu keli
menin kurulus biçimi şöyledir. 

A - lın alın buna göre çıkan ku-
ral!ar şunlardır. 

A ya lın = yalın alev, şu, le, sade, 

gayri mahhlt, ve uryan karşılığıdır. 

A+lm = kalın 

A .... sa + lın = salmaktan az ad edin 

demektir. Munzam karşılığı olmakla 
emirdir. 

Ay-t ıl tın -yılın munzam karşılığı
olmakla beraber yrlmıktın korkun, aciz 
kalın, durun ve senenin anlamına gelir. 

A ~ta -1- lm :::= tahdan güzide, müm. 

taz muhtar ve müntebap karşılığıdır. 

8 - Adamlarla hayvanların görme 
aygıtına (aletine) göz adı veriliyor. 
Bunun da pckçok yerde kullamldığr 

görülüyor. Göz açmak, göz kapamak, 
karagöz, akgöz, gökgöz. elagöz, gözün 

akına (göz bebeği) zeki ve iş bilir kim
selere (açık göz) veya gözü açık) kork. 

maz ve ataklara (gözü pek) veya (ke

skin gözlü) (keskin göz) veya (gözü 
keskin) bir suyun çıktığı yere (su gö. 

zü) delikli yerlere (göz göz) gözle gö· 

rülemiyecek dek ufak olan deliklere 
(iğne gözü) (kemer ve köprü gözü) 

nazarı teveccühten düşmeye (gözden 
düşmek) doyma:ı:lığ<ı. hırs ve t.lmaa (ac 
gözlük) göze ugramak (göz değmek) 
ve yine bu söz bölüm ve bölüğe de kar
şılık olabiliyor (be~ göz degirmcn) (te_ 

razi gözü) gibi. 

Göz kelimesi (öğ) köküyle (öz) e. 

kinden tesekkiil etmistir. 

Düstur. öğ öz göz bu düsturdan 
yeni bir takım kmallar çıkarmak im
kanı vardır. Nice ki: 

As + öz = söz 

Aç+öz == çöz 

Ak+öz =köz 

ile sönmüz ateşin karşılığıdır. 

Ah töz = böz hırkanın karşılığıdır. 
Bez sözünün bözden gelmesi ihtimal

lidir. 
9 :-- Burun yüzün ortasında iki kaşın 

arasından ağzın üstüne kadar ve ik.i ya. 
nakla iki gözün arasında uzanan iki de
likli çıkıntılı bir örgedir (uzuvdur). 
Ödevi (vazifesi) soluk ve koku almak, 
koklamaktan ibarettir. Bu sözde ağız 
ve göz sözleri gi.bi türlü anlama geL 
mektedir. Kalemin burnu yani ucu, mu. 
mun burnu, denizin içine girmiş dağlık 

' ve taşlık olan kara ucuna (hozburun) 
I yanı başındaya (burun buruna) teıkeb-

ı 
bür etmeye (burun kabarmak) ve ben· 
zerleri. Bu kelime de (un) ekile (ab) 
kökünden kurulmu.ş ve sonralan (b) 
nin önüne gelen (a) düşerek sağde btı-

t 

Türk ulusu komployu 
telinde devam ediyor 

Cumur Ba§kanımız Atatürk' e 
yapılmak istenen suikast haberi -
nin uyandırdığı heyecan memle
ketin her tarafında devam etmek
tedir. 

Halk Cumuriyet bayramı dola -
yısiyle yapılan toplantı ve göste. 
rilerde büyük Öndere olan son -
suz sevgi ve sarsılmaz bağlılıkla 
rım izhar ederken ona kıymak is
tiyenlere karşı da kin ve nefret 
duygularını tektar açığa vurmak
tadırlar. 

Memleketin her tarafından Ata
türk' e gelen telgrafların neşrine 

devam ediyoruz: 

1-'Wmerde: 

Plümer. 27 (A.A.) - En büyük var

lığımız. en kutsal duygular kaynağımız 
olan Atatürk. size el uzatıldığını du
yan Plümer halkı üzüntülerle sarsıl. 

maktadır. Y"lbancılarla elele veren bu 
yurtsuzların yağınçlarına yatakl•k e
d~nlerin cezaları en çabuk bir şekilde 
verilmesini yalvarırken sonsuz bağlıhk
larımı bütün acuna karsı bir daha ba. 
ğırır yüce katınızda mi ·1n::t ve saygı_ 
larla eğ-ili riz. 

C. 11. P. b~.'jkam M. Tegd11, 
Edip Yavuz 

Arlı'inde: · 
Artvin. 28 (A.A.) - Başımız, var]I_ 

ğımız, ta kendimiz olan size kötü ni
yt:tlc el kaıdırmak istenilidiğini :şimdi 
haber ııldı 1c. Bu haoer yıldırım hıziyle 

memlekete yayıldı. Ve aynı yıldırım 

hıziyle heı,imizi ayaklaı;dırdı. Kötüle. 
rin ele geç:nesinin öğrenilmeı;i coşkun
luğu durd:ırdu . Onlara ve bütün kötü 
niyetlilere haykırıyoruz: Size yan bak_ 
mayı düşünebilen kafaları ezmek için 
her zaman ayaktayız. Ulu şefimiz. biz 
seninle varlığımızı anlıyoruz. Bize öz. 
gürlük ve özgür bir vatan veren sen 
varol. 

Şarbay A. Çoruh, Parti ba~k.anı 
Kadri Çelik 

Geliboluda: 
Gelibolu, 28 (A.A.} - Büyük ata

mız Gelibolu baştan başa şahJandı. Mil.. 
1l savaştaki ateş yüreklerinde bukc:z 
daha hu;lı yandı. Seninle türk yurdu
na kıymak isteyen canavarları laMtle 
andı. Cumuriyet alanında toplanan ve 
tek kalble çarpan bütün Gelibolu ev. 
!atlarının senden bu canavarların Ge-

liboluya gönderilmesini ve bunların 
darağacına çe·kilmesi şerefinin kendi
lerine verilmesini diliyorlar. Sonsuz 
sadakat ve saygılarımızı sunarken bu 
serefin bizden esirgenmemesini istiyo
nız . Çok yasa en büyük Ata. 

Miting t<'rtib heyeti: Şarbay Ali 

Demirtaş. parti başkanı Mustafa Bula. 

yalroğlu. 

run kalmıştıı. Diisturu: Ab 

burun. 

ur un -= 

BUNDAN ÇIKARILAN KURALLAR 

Ak .J- ur 

ğıdır.) 

un - kurun (vakit karşılı_ 

Ur un = urun (adet. harb saantı, 

ikametgah, insaf, musib, makam, me
kan ve usul karşrhğıdır.) 

Ad ~ur un = durun (durmaktan ge-

liyor. 

As -t ür ün = sürün (sürmekten gr_ 
lir. yine burada emir'dir. 

Ür-t ün c=: ürün (mahsul karşılığıdır). 

10 - Kulak: 

Bu söz (ak) kökile yine (a.k.) ekin
den kurulmadır. (A) düşmüştür. Ku.. 

lak kalmıştır. Düsturu: Ak +-ul ak = 
kulak, kulağın biri başın sağ, öbürü 
sel yanında bulunur. Dinlc~k ödevini 
görür. Bunun da kullanış biçimleri tür
lü, türlüdür. Şunlar gibi: dikkat etme_ 
ye (kulak verrmk) özenle (dikkatle) 
dinlemeğc (kulak aa:nak) kulaklı bu~ak, 
yer şc>kayıkma (ayı kulağı) bir çeşid 
bitkiye (nebata) (eşek kulağı) müte_ 
yakkız olmaya (göz kulakoJmak) zcy. 
rek, anlayışlı ve kavrayışlrya (kulağı 

cttlik) az bir şeye de (devede kuJak) 
tutmak (ku1aık kabartmak) i~ittinneyc 

ı 
(kulak doJdıırmatk). 

YENİ KURALLAR 

Ab+ ul rak - bulak bela, çeşme, fe. 

Anlwradcı - l't1 rıi.~elıir _ 
Ankara. 28 (A.A.>' _ Ulu türk ulu. 

sunun atasına karsı ır t ak m hasere
lerin saldırmaya y e 'tenn~es i ~ana. ve 

devrime olan inanımız ı güvenimizi ve 
sevgimizi bir kere daha katına sunmak 

ıçin vesile oldu. Yurdun her buca<Yın-
"' dan ve her türk yüreğinden yükselen 

sese. ulusal ekonomi artırma kurumu 

da k'!ndi sesini katar ve sana türk ulu
sunun sonsuz varlığı gibi tükenmez 

sağlık ve esenlik diler. 

Ulusal ekonomi artırma kurıımu 

genel sekreteri R. Köken. 

* . * 
Ankara. 28 (A.A.) - Sana bakan 

kötü göz, necip türk ulusunun yürq~İ
ne saplanmış zehirli bir hançerdir. Bü
tün varlrğtmı1. çok kıy111etli varltgırı.za 
::.arsılmaz ~ ir siperdir. 1>:vrim yol .ll'da 
sana uzanacak her ele ve kımıldanısa 

kar~ı en öndeyiz. Yasasın Ulu Önderi_ 

miz. 

Biıliscle: 

Ankara mıısevi toplııluğu 
ba~kant Yas<>f Bonomo. 

Bitlis, 28 (A.A.) - Yurd düşmanı 

Çerkes Etemin ve buna ortaklık eden 
bir takım alçakların düzeni ile Ulu Ön
derimiz Cumur başkanımıza karşı bir 
l~omplo yapılma girişinin ihcydaua çı

karıldığını ögrendik. Etem gibi özyuı. 
duna silah 1re::kmiş namussuzlardan te
miz iş beklenmezse de böyle alçakça ha. 
reketleri ulusumuzu candan kederlen
dirdiği için buna karşı etkin bulunma. 
mak imkanı da yoktur. Türkün başın
da taşıdığı ve taşıyacağı sayın büyü. 
ğüne yapılmak istenen bu hareketi lrn

gün halkevinue toplanan Bitlis halkı 
nefretle anmış ve bu al~aklarm ve mem. 
lekette bunlarla bir fikirde olanların 

tezelden cezalarının verilmesi hakkında 
dilekte bulunmaya bizleri vekil etmiş _ 

tir. Yüce güzeyinde çok mesut bir ha. 

yat yaşayan ve derin bağhhğmı sonu
na kadar yaşatacak olan bitlislilerin bu 
duygularına dilmaç olurken saygılarım 
bir kere daha bu vesile ile yenilemek. 
le şeref duymaktayız. 

Hava kurumu namına z. Selibol, Lüt

fi Abdulbalri. şarbay Z. Selil>ol, balkevi 

başkanı Rauf Özdılllir, tecim odası 

başkanı B. Tdir, ıa11m odasr bB§lcanı 
Hakk1. 

Silede: 
Sile, 24 (A.A.) - Yüce vadığmıza 

el uzatmak istiyenleri iiemek için bu. 

gün ilçemizde toplanan köylü kasaba

h genç ve ihtiyar bütün halkımızın her 

an canlarmı uğrunuzda feda etmeğe bit 

de fa daha and içtiklerini saygılarımla 

bildiririm. 

C .H. P. başkam M. S. Gökbakan 

- Sayrlayı çeviriniz -

laket, havs'lla. meml.ı h k a, me, az. ar§I-

lığıdır.) 

Ol ak = otak (olan şey) 
U1 ak - ulak 

!ste üsttekı uzun anlatıştan çıkan bir 

sonuç vardır ki. o da bütün dillerin 

( A) harfinden geld geı çeğidir. Ve 
bu (A) ha.fi zamanla tükcll cse. (te
kemmül ede etle) (Ağ) olmuştur. Bu da 
iki kere iki dört eder gibi kesindir, 
<kat'idir). 

Bayındırlık ve kültür 

eserleri 
Cankırı, 30 (A.A.) _ Bugün biri b i_ 

yük l)lmak üıcre yeni yapılan üc oku -

lun açılma töreni yapıl::nıştır. 

llgazda da kae..,b · il - aya gebr· en temiz 

ic;me suyunun akıtma töreni yapılmı§ -
tır. 

* * * 
Ordu, 30 (A.A.) - Özel ıdare tara. 

fından yaptırılan Avcı köprüsü törenle 

açılmıştır. 

* ... * 
Samsun, 30 (A.A.) - Bugün yeni 

yaptırılan 19 mayıs ilk okulunun açıl ~ 
ma töreni büyük bir kalabalık önünde 
ilbay tarafından yapılmıştır. 
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Borda: 
Bor, l8 (A.A.) - Varhgınıza el u

zatanları kendimizden saymayız. Sana 
her yoldan canımız fedadır. 

Tecim oruntağı Bcyat 

* 'E- * 
Bor, 24 (A.A.) - Siz bizim cannnız. 

ıınız. Canımıza kıyanlar bizden degil. 
dir. Acun durdukça başımızdan eksik 
olmayınız. Atamız. 

Parti b<ışkam F. Mengı 

Bilecikte: 
Bilecik, 27 (A.A.) - Bugün Cumuri

yet alanında toplanan binlerce haHc 
kutsal varlığının yapılmak istenilen 
alçakça suikast nefretle karşılanmıştır. 
Her zaman oldugu gibi bugün de Bile. 
cik halkının büyük önderlerine karşı 

içten gelen derin bağlılıklarını arze. 
der uzun ömürler dilerim. 

C. H. P. Bilecik kurul asbll§bnı 
Halhvi başkanr Şerif Doğu 

* lf. * 
Bilecik, 27 (A.A) - Bilecik, Türk 

ulusunun Ulu Önderine yapılmak is -
tcnen melun suikast teşebbüsü • 
nü Bilecik halin nefretle telin eder. 

Ulu Öılderimize derin ve sonsuz 

savgı ve "evgi ile uzun ömürler dileriz. 
Şarbay Yahya Giive11 

80) aiJat uı: 
Boyabat, 27 (A.A.) - Her an içimiz. 

de yaşıyan yüce varlığınıza kıymak iS
tenen alçakça girişimi Boyabat panayı. 
rında yirmi bin kişi en büyük tiksinti 
ile ited~k. Türkün ve türklüğün başı 

olan ıize; siz atamıza kıymıya kalkı_ 
tan bu alçakların en kısa anda cezalan
malarını sabırsızlıkla beklerken beşik. 
ten en kocamı§lara ve iğcillere kadar 
ıoğüslerimizi size kalkan etmeye and 
içtiğimizi bildirir uzun sağhklarınızı 

ellerinden öperek dileriz. 
Halil Tufan, §arbay Rem~ı Ural, 

C. H. P. başka.nı Rt!iik Tuzlu, halkevı 
başkam Müsteba Can 

Lapıekide: 
Lapseki, 27 (A.A.) - Haınlerin al. 

çakçaaına tecavüze yeltendiklerini ga.. 
.zetelerden okuyan ve duyan Lap9eki 
haıkı bUyük bir coşkunlukla cumuriyet 
alanına toplaruırak yapılan mitingde 
kanlarının son damlasına kadar varlığın 
uğrunda akıtmaya and içtiklerini son. 
ıuz saygılarrmla bildiririm. 

C. H. P. başkam M. Tek 

"'* * 
Lapseki, 24 (A.A.) - Sız büyük ön. 

• derimize kaqı hainlerin giriştikleri al. 
çakça suikasttan ötürü Lapseki gençli. 
fi büyük üzüntü duymuşlardır. Bu ü. 
züntil ile biribirini bulup toplanan 
gençlik hainleri ilemiş ve damarların. 
daki kanın son damlasına kadar sizin 
varbğnuza adadıklarına bir kere daha 
and içmişlerdir. 

Lap eki {?eneler bırlıği başkanı Orıogur 

1'tırsuslfl: 
Tarsus, 27 (A.A.) - Çok iınliı ulu-

urnuzun sağlam temeller üzerine kur. 
dugunuz istiklalini ulusumuz için mey. 
dana getirdiğiniz gozleri kamaştıran 

refah ve saadetı bir turlü çekemiyen 
meJunların ul~sun göı: belıeği, dimagı, 
kalbi olan sizin kutsal varhgınızı yok 
etmek için yapmak istedikleri canavar. 
ca, alçakça teşebbüsleri telin etmek ve 
sesimizi bütün acuna duyurmak için biz 
tarsuslul<.ır bugiın parti alanında top
lanarak sizin yolunuzda ve kurduğunuz 
cumuriyet r<'jimi yolunda her vakit can 
vermeye andettik. Cağrmıza asla tered. 
diıd etmiyerek size değil kıymak, hain
ce bakan beyinsiz şuursuz alçakları da 
tepeliyerek ezeceğimizi inanmanızı di. 
ler sarsılmaz bağlılıklarımıza sonsuz 

ıaygı ve sevgilerimizi ekleriz. 
Tarsus :şarbay vekili Ali Rıza, C .H. 

P. ilçt! yönkurul başkanı Z. Uygur. 

Niksarda: 
Niksar, 27 (A.A.) - Bugün bütün 

n~ksarblar büyük tellerine atalarına 

yapılmaya yeltenilen yağmçı coşkun 

hamleleıle candan, yürekten telin etti. 
ler. Gontil bağhhklarrnı, filkü bağlılık. 
tarını bir defa daha yüksek katınıza u. 
laştım1akla bahtiyardırlar. 

Şarbay Hakkı, Taşdelen, C.H.P. ba~ -
kam Osman Bazbe 

lzmirde: 
İzmir, 27 (A.A.) - Yarattığın eşsiz 

denim içinde göz bebeğimiz olan sa
na ve hayatına el uzatan hainlere lanet 
eder, yalnıs ıııenin ve ulu ülkün için 
flltadrğnnıza inancınızı yalvarırız. 

t~mir ~'Zll~vi malılrOmları 

Buluda: 
Bolu, 27 (A.A.) - Bugün aat 14 de 

cumuriyet alanında koylünün de bu
lunduğu binlerce halkın toplanmasiyle 
yapılan büyük mitingde kadınlık, genç. 
tik, halkevi spor ve parti adına söz a.. 
lan birçok hatiblerin heyecanlı sözle. 
rinde nsonra şu esas karar altına alın. 
mıştır: 

Atamıza. en büyiıgiımüze, türıkün can 
evine kıymak istiyenler evvela türk de. 
ğildırlcr, damarlarında türk kanı ola. 
maz. Öyle bir adam tlirkten ve bizden 
değildir. Bizden olmıyan bu alçaklara 
cumuriyet kanunlarının derhal cezala. 
rını vereceğine ve İsmet İnönü hükü
metine güvenimiz vardır. İsmet İnönü 
hiikümetinin uyanıklığına tesekkür e
deriz. Cumuriyet kanunlarının tatlıi~ 

edilecegine eminiz. Yalnız bu alçakların 
pis kanlarının temiz topraklarımızı kir
letmeme lcri için leşlerinin sınırımız 

dı~ına atılmasını ve ikide birde horth. 
yan bu pis kanı taşıyanların artık kö. 
künden keserek yok edilmesini ha ba. 
kan İsmet lnönünden diler, atamıza, 
onun yarattığı cumuriyete ve devrimle. 
rine yan bakanları ezmeye, yok etme. 
ye her ;,aman hazır olduğumuza yemin 
ederiz. Yalnız o biricik atamızın -çok 
yaşaması sağlıklarla başımızda ün ver. 
me ini c nı gönülden diler. kendisine 
bildirilmesini miting başkanından iste
rız. 

Kalbleri heyecan dolu, gözleri senin 
varlığınm ısıgını tıısıyan bin terce mek. 
tepti. esnaf, köylü, sarfı. masum ihtiyar 
hepsinin, Atatürk çocuklarının, bir a
rada hep bir ağızdan kabul ettikleri bu 
ltiıter birliğini mutlu ellerinizi öperek 
sunarım yüce atam. 

MitinR haskunr Emin YrrlikayR 

'f ".~lı·iipriidf•: 
Tasköprü. 27 (A.A.) - Ulusumu

zun gücünü ve yaşayısını 'emsil eden 
aziz varhgınıza yapılmak istenilen kö. 
tii'kastı duyan halk heyecan içinde bu 
al~aklığı telin ederek başımızda çok 
yr11ur yasamanızı öz yürekten diler. 

Ş1trbııy M. Tiirkme11 

Sil m ~u ıula: 
Samun. 27 (A.A.) - Hain diışlince. 

lerle yurdumuza sokularak türk ulu
sunun ulu önderi büyük kurtarıcımıza 
karşı el uzatmak istiyen alçakları Sam. 
sun baro:rn bütün mevcudiyetiyle telin 
eder ve türke hayat veren ve türk İn

kılabını yaratan ulu önderimizin ve cu. 
muriyetin korunması uğrunda bütün 

fedakarlıklara hazır bulundu~unu can. 
dan ve rcrin saygılarla arzeyler. 
Sam<:ıırı barosu ba kam Kaim/Sürmen 

/)icrigide: 
Divrigi. 27 (A.A.) - Acun durduk. 

ça yaşayacağı herkesçe onanan türk u. 
lusu yaşadıkça onun başında koruyucu 
ve düzenleyici bir baş ve basbug olarak 
yaaşmasını istediğimiz ve yaşıyacagrna 
inandıgımız gö.z bebeğimiz ulu öndere 
yapılmak istenen komployu biıtün Div. 
rigi teessiır ve heyecan içinde telin e. 
derken bu alçakca teşebbiısün daha baş. 
langıcında boğulmasına muvaffak olun. 
dugundan A tatürkiimüziı ve cumuriyet 
hiıkiımetimizi bütün halk namına kut. 

lar v alkı~ları.z. 

Özelcı, şa.rbay Z. Tevriz, l~nıııil Hak. 
kı, C. H. P. Rs. Yusuf Oktcm. Galib, 
gençler brrliği başkanı Derviş. hava ku_ 
rumu başkanr S. Gıınday. 

Geyvcdc: 
Geyve, 27 (A.A.) - Turk ulusunun 

varlığını acuna tanıtan ve ona yaşama 
ve refah yollarını kuran ulu önderimi. 
ze zaman zaman bazı hainlerin el uzat
mak istedikleri ve onu türk ulusunun 
başından yok ederek kc>ca bir ulusu öl
dürmek istiyen hainlerin yeni bir ha. 
reketi bugün cumuriyet alanında bin. 
terce geyvelilerin toplanma ve feryat. 
lariyle telin edilmiştir. Ylice şefimize 
dokunmak istiyen eller kırılacaktır. 

Türk ulusunun başında ebediyen yaşı. 
yacaksınız. Bu derin ve candan bağlı
lığı ifade eden feryadın yüksek sesle. 
ri bildirilmesini diliyen geyvelilerin 
saygı ve teessürlerini bildiririz. 

Halk P. başkanı S. Akyol, belediye 
Rs. N. Özkan 

Korkuteli: 
Korkuteli, 27 (A.A.) - Temiz kal. 

binizle, türk milletinin selamet ve sa
adeti uğrunda çalışmanızı, bu temiz 
kalpli türkün davasından dolayı allah 
sizi saklar. 

~ rn lık emini M. Balaban 

ULUS 

lstmıbutdu: 
İstanbul, 27 (A.A.) - Sana, ulusa, 

bize suikast hazırlıyan alçaklara lanet 
diye bağırırız. 

1 tşnbul Amcrika11 kız kolleji türk 
okullan kurumu 

* :(. * 
Topane, 24 (A.A.) - Büyü!t önderi. 

mize tasarlanan alçakça yağıncı ilençle. 
mek üzere Bayazıt cumuriyet alanında 
yapılan büyük mitingde bulunan aka. 
demimiz profesör ve okurlariyle arlar 
izdeşlerinin gösterdikleri co~kunluğu 

ve candan bağlılıgı derın :;aygılarımız. 
la sunarız. 

Arlar akademisi dırekıörü vckı/ı 
Safa Giin:ıy 

ıjc 1(. * 
Kartal, 27 (A.A. - Hakka dayanan, 

ona tapan türk ulusuna hor bakan al. 
çaklan yedi kudretin timsali olan tür
kün kahhar eli yener. Türkliığün uL 
küsü ve onun yüksek kudretinin em
bolü olan Atatürke dokunmak istiyen. 
ter periş:ın oJduklarınr bilsinler. Bil. 
sinler ki Atatürk tarihe geçen eşi gö. 
rülmemiş hiı yalvaç. kamalizm olmez 
tapacağımızdır.· 

C. H. P. Karwl ilçe başkanı 
Necati Turhan 

*~* 
Galata, 28 ( A A.) - Kutsal varlı

ğmrza karşı uzamak istenen han ellerı 
telin etmek ve ulu şah:.ınıza çözülmez 
bağlılrklarını göstermek için bugün Ga
lata Sinavisinde toplanarak can ve gö
nülden aağlığınıza bütün turk musevi. 
teri dua ettiler Ömrünüz çok olsun 
Vaıolunuz pek sevgili buyük onderı. 
miz . 

Mitırıg rı11mınıı avukat 
Marko N3htım 

• :f." 

Galata, 28 ( A.A.) - Bugiın tapıııca. 

larında toplanan türk hıristiyanlar tlirk 
ulusunu esirlikten. kendilerıni de zım.. 
milik ve reayalık gi' i yab.rncılrk dam· 

gı.ısı altında yaşamaktan kurtarmı O

lan büyiik onderımize el uzatanları din. 
mez acılar ile lanetliyerek vureklerin
de besledikleri en büyük sevgilerıni ve 
sağlık dıleklcrini yüksek katınıza sun. 
maya hey~canla verdikleri kararı say. 
gılarımızla iletirim. 

Galata Penaya kilı csınclc mıı\takıl 

tiırk ortodoks/ar ki/ısesi genel sekrete
ri Tri:ınclafilo.c; Yıldırmı. 

:(."' 
İstanbul, 28 (AA.) - Bugiın Yedi. 

kule tiırk.ermeni hastahaneınızdeki 500 
den fazla mevcudu, heyeti idare tiy<'I , ., 
hekimleri <1e hemsirelerle. memurları . 

nın iştirakleriyle hastahanen:ız kılise 

sinde bu yolda bir ükran duası, Buyük 
Önderimizin kanatları altında yürüme. 
ğe and içtığimizı ı.,iten ey ulu tnnrr 
sen sevgili Atatiırkümüı:e uzanan hoin 
elleri kır, ona tukenmez ömürler veı . 

Onun yaratıcı bası ile yapıcı ve kudret. 
'i bazularırıın kuvvetinı artır Golgest 
ni ÜT.erimiıden eksik etme ve hepimı 
zi izinin ardından ylirut Kurbanlarımı 
~ı ve onun için yaptı muz dualarla bu
tün iyi dileklerimizi kabul eyle,. di 
J ·ki eri ıle torene nıhavet verıldigıni su 
narız. 

Yeılikuı,. turl:.ermt'nt hasta/ıanesı 

ıdare heyeu namrna ba karı Dr 
Pe~ir'lbaTcı 

* :(. * 
İstanbul, 28 (A.A \ - Bır takım 

çılgın canilerin yüksek şahsınıza karsı 
kurdukları melfınane tertibatı şiddetli 
bir nefret ve hayretl eöğrendik. Yük
sek dehası ve tunçtan ıradcsiyle sevgi. 
li yüce Ö;tderine karşı yapılan bu tertL 
batın ulu şefe candan ve gönülden bağ 
\ı bulunan yurdun her tarahnda uyarı 
dırmakta olduğu galeyan ve gösteriL 
.nekte bulunan duygulara gönUlden iş.. 

tiraıt eder, size uzun ömürler ve sonsuz 
sağlıklar dileriz 

lstanbul rımı patrıgi Faitas 

ıff artlin<l~: 

Mardin, 28 (A.A.) - Sana uzanma. 
ya yeltenen her hain eli kırmaya ve M:. 

nin için kötülük düşünen her kafayı ez
meye and i~mek için toplanan Mardin 
balkı ve genç~iği. sana her z.ıın .. mdan da 
ha sıcak ve d~rin bağlarla bağ1ıdır. Sen 
bize cumuriyeti emanet ettln. Sen de 
ulusu kurt.ıran izerlerin de ı;cnçliğe 

emanetsin, göz bebeğimiz sin, yüreğimiz 
desin Sana iııananların bu scizlel'ini çolc 
kasırgalar ı~iden kulaklarınla tekrar L 
it Tarihin ekışım çeviren b.ısbuğ 

Toplıı ~.:r.ı,Jik ve halk yerine Dr 
A7iz Ur ~ 

Söğiiıtc: t 
Söğüt, 24 (A.A.) ' . 

yaratan siz Atatürke ve J ~~ 
ze kötü ruh taşıyan haini~~ z .. ı genç. 
liği lanetle karşıladığını ve _). de. 
rin hürmet ve samimi saygıl~ı ar. 
zederim. 

C. H. P. ba~kam ve şarbay A. C. 
Temürlenkoğlu 

llu~daı 'uı: 
Hagdat, 24 (A.A.) - Melun suikast 

teşebbüstinden dolayı bütün ailemle be. 
raber duydugumuz pek derin ve ~ek 
elim teessür ve heyecanı arzeder ve bu 
caniyane cürette bulunanların en şid.. 

detti cezalara çarptırılmasını türk ad.. 
liye inden b('kleriz. 

Elçi Tahir Lütfü 

Orluın.•lirult•: 

Orhaneli, 27 ( A A.) - Yüce varlı. 
gınııa ve yarattığınız yüksoldik yoluna 
kasta yeltenen yurdsuz melunları nef. 
retle karşılıyan biitün orhaneliler bü.. 

yıik önderimize sonsuz kıvanç ile ömür. 
·ıer dileyerek sana ve bütün ulusa ',geç. 
mis olsun., der. 

liı;ebay Niyazi Erdem, C. H. P. bq_ 

kanı O man Yılmaz, Uray bqk:anı Eş_ 

n•f Alr111cı, ticaret mümessili Mehmed 

Erdem, ;draat odası başkanı 
Sükrii Uğur 

lhırtlunfo: 
Burdur, 24 (A.A.) - Yurdumuzdan 

kogdugumuz alnı kara damgalı alçak.. 
· lar tarafından türk ulusunun kalbi A.. 
tatürke yapılmak istenen yağrncı ilenç. 
le anar varlığınızı devrim ve yüksek 
ülkülerimizi kafa ve kanımızla daima 
koruyacağrmızı sonsuz saygılarımızla 

bildiririz. 
B11rduı ö~retmenler birliği 

*~* 
Hıııduı, 28 (A.A.) - Küçük vücu. 

Clımuz fakat çelikten daha sağlam kaL 
1.•mizle temi~ vücudunuza siper olac~. 
gız. Bayramınızı kutlar, ellerinizden 0-

periz. 
lrıönıi cıkulıı ö~renicileri namrna 

Ôzd~mir 

Hnıdekt.e: 
Hendek, 27 (A.A.) - Türklüğe son. 

suz guven olan varlığını yok etmek İL 
tıyenlere içimizde büyük bir hınç var
dır. Yurda can ve varlık veren seni da. 
ha çok zaman başımızda taşıyacağız. 

Yok olsun seni yok etmek istiyenler. ı 
Emin Kıuş, şarbay Osman Yılmaz, 

C. H. P. Başkanı Latif 

l ''"'"': 1 Urla, 24 (A.A.) - Duyduk ki seni 

acunun en degerli erkinliğine erdirdi
ğin ulusun basından ayırmak iıtiyenler 

varmış. Yurdun iliğini emen, ulusun 
ulu benliğini yıpratan bütün zehirli 

kurtlan yokluğa yolladığını bilen seni 
bilerek gönliinün en yüce eşsiz sevgi-

·ı ile saran tlirk cocukları sana kıymak 
ıstıyenlerden nefret eder. Sana el kal. 

dırmagr hatırından geçirecek düşkünü 
ulusun sevgı inden doğan ate§ yakar. 

Seni yok etmek lstiyenlerin her kötü. 
IUkten temizlediğin aziz yurdumuz üs. 
tünde yeri yoktur. Onların pis varlrk. 
ları ancak çıyanların yaşadıkları top. 
rak altında yer bulabilir. Onurda, bil
gide, yurdseverlikte üstün ulusların üs. 
tüne çıkardığın ulusun başında bütün 
ideallerinin olgunlaştığı günedek sağ
lıkla yaşa, büyük kurtarıcı ve eşsiz ya. 
pıcı 

C. H P. başkanı Hilmi 
Urla prbayı Kemal 

A rdumu;tu: 
Ardanuç, l4 (A.A.) -- Sir. babamıza 

fenalık yapmak i,tiyer !erin demir el
lere dilştüğünii scvınçlt: durduk. Bu 
gibilerin yok~dilmı:ııi için ı:\lmurlufu
muz yolunt- İleı· an ,·.anımı.n venueğe 

hazır olduiumuzıı saygılıuımızln bi!di. 
rir ebediyen Varlık V'! UğJığınur (!JJe. 
riz. 

Ba~ ötr~tıMn ô11cel lıhalc Ôngut 

Erzurmnda: 
Erzurum. 28 (A.A.) - Urıııtrdık kı 

bir aJ:?a bağrından çocuğunu 'trapııı al•· 
şe fzfiatır da bir ı;oysuz milyonlarc. 
can değerinde olan kanınıza ııusamu. 

Kıya.nca yeltenenleri lanetle anu. si6e 
geçmit olsun diyerek tanrıdan dıthtı çok 

uzun ömürler dileriz. 
Erzurum bayanları adına ~hıd Zıyll 

karısı Fatma 

Alm:uda: 
Alaca, 28 (A.A.) - Kutsal varlığı 

mızın yaratıcısı olan ünlü Atamıza 

karşı alçakça uzanan kirli ve sefil el. 
leri kırmaya. bakan gözleri oymaya 
Alacalılar andiçtiler. Bu hainlere iane• 
eder ve büyük şefimize sonsuz sağlık. 

dileriz. Şarbay Mahmut Türksavul 

BurMJt.liı: 
Buna, 27 (A.A.) - Bursa spor gene. 

liği sizleri bizden ayırmak istiyen ha. 

inleri telin ederken bu gençlerimiz siz. 

lere karşı er: ,ağlam ilgilerini tekrarlar 

ve saygı ile ellerinizden öperler. 

Bursa spor bOlgesi bllfkanı doktor 

Tahir Doğrul 

Balıkeairde: 

Bahkesır, 27 (A.A.) - Dü§manın. 

tarihin sildiği türkü sen bugünkü vaı. 
lığına ulaştıran seni türkün bqıad, ı 

kaldırmak istiyen namussuzlara lanet. 
Türk senin için yaşıyacaktır. Bunu tur 
kün katıksız kanı ile sana sunarım. 
Ba/ık:esirde Erdekli Sallhattin Yücel 

Datçada: 
Datça, 27 (A.A.) - Bugün toplanan 

ulusla, babalarını, evlatlarmdan ebedi. 

yen ayırmak istiyen alçaklara lanetler 
eder, hepimiz kalblerimizden coıan de. 

rin duygularla yolunuza c:uumı.zı .er. 
meye and içer ve dünyalar lı:adar yap 

Atatürkümüz deriz. 

Şarbay Niyazi Çt!tintürk, C.H.P. ilçe 
yönlıvrul başbDI K. Peier 

Türk Hava Kurumu 

Büyük piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kitİJİ 

zengin etmittir: 
Yeni tertib planını görünüz 

1. inci keıide 11 ikinci
teşrin 935 tedir. 

Büyük ikramiye 
25.000 liradır 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 
liralık ikrftmİyelerle (?"' ... ,"') 
liralık bir nıüki.fat va,..rJ "· 
Plinlarr okuvunuz ve hu zen • 

gin J>hraneonun t11.ıa.m,. 

Acele satılık ev 
Leblebici mahallesinde buğ. 

day sokağında 7 No. ev satılıktır. 
3 oda, iki sofa, iki mutfak ve bir 
havluyu havidir. İsteklilerin ls
metoasa mahallesinde Uzuyolda 
7 No. evde s"hiolt>rİn"' nıürar~ıat 

Tiirk 
Antras~ti 

Sıhhi 

Ucuz 
Her yerde vanaı 

l\lüracaat veri • • 

ADAPAZARI 
TORK TiCARET BANKASI 
' 

Ortaklar servisile merkez kolu 
IŞIKLAR CADDESi Telefon 2338 ve , Telefon 2316 



r. Doktor ~ · ı 
1 _ .Hilmi K~şar 

Cebeci Hastahanesı Cılt, Saç 
Zührevi hastalıklar 1 

Daima genç 
rlaima güzel 
KANZUK 

Mtitehassı ~ 
Bahkpazannda Polis nokta. ~ 

sı karşısında, Çıkrrk~ılar yo
kuşu alt başındaki evinde, " 
Hastalarını her gün öğleden ~ 
sonra kabul eder. 

Telefon: 3506 

..--G ö Z ~ .. a>:ı<r,~~ 
Mütehassısı 
Dr. Cevad Arif 

Atasagun 
Anaafrtalar caddesi Zenit 
saat mağazası üstünde No. 
70 sah ~ünleri . Voksu;!lara 

• ~parasız~ 

ll:llllilffllllııııııı0ııııı:;ı~~~T_.. 
1 Cehcci Hııstamsl Operatörü 

1 
Hastalarını Adli ve Sarayı 

k;.rşısında Hayati apartmanın 
da her gün 1S den ı 9 za kadar 

kabule başJamı~tn 

....... '~···- 7 • 

Dr. HALİL ÇIRA Y 
NÜ MU NE HASTAN ESİ DO

ÖUM VE KADIN HASTALIK
LARI MÜTEHASSISI 

Anafartalar, Otabatmaz apart. 
manı .3 telefon: 1228 

Yeni Eczane 
Zeiss gözlükleri, korsalar. 

Kiralık büyük ev 
Yenitchirde ismet ve Kiıım 

paşa caddelerinin birleştiği ka
tede A vuıturya sefirinin otur
duğu kalorifer sıcak ıu garajlı 
n möbleli veya möblesiz toptan 
Yeya kat olarak kiralıktır. 

Anafartalar caddesinde Zenit 
uatları Ustilnde Doktor Cevad 
Arifden aranması telefon: 2037 

1-4670 

İnşaat sahip· 
)erine 

Taş Kum, Tuğla ve her ne
Yİ nakliye ijlerinW çabuk ve 
ucuz olarak yalnız İş Bürosu 
yapar. 

Anafartalar caddesi T. L 2037 
1-4909 

Satılık Ev 
Yeniıehirde lamet Pata cad· 

deıinde Postane kartısında Lo
zan meydanına bitişik olan beş 
odah evde Elektrik ıu ve hava 
gazı vardır. İfrazı kabil olan ar. 
saaile ve içindeki eşyasile satı
lıktır. Görmek istiyenlerin için
deki bekçiye pazarlık için de 
telefon 2471 Ekreme mliracaat 
edilmesi. 1-4880 

APARTIMAN 
ARANIYOR 

Bir veya iki odalı banyo ile 
möbleli apartıman aranıyor. 
Uluı B. G. rumzuna bildirme. 

lerr. 1-4910 

Bir bayan iş arıyor 
Fransızca, rusca ve ermenice 

bilen bir bayan, otellerde veya 
sefaretlerde iş arıyor. 

Hamamönil, Erzurum mahalle
si, Bakkal Halilin dükkanı va· 
Rrnda No. 75 ba Suzan. 

Satılık apartıman 
Şehrin en mutena bir yerin

de, senelik iradı 3000 lira olan 
4 katlı, altında arziyeyi havi be
ton Ye kirgir bir apartnnan ace.. 
le ve ucuz olarak satılıktır. Gör. 
mek ve almak istiyene!r Anka· 
ra Palas 254 numaraya müracaat 
edebilirler. 1--4903 

lmtiyu .ahibi ve Bavnu 
harrirl Fatih Rıfkı ATAY 

Umumi neıriyatı idare eden 
Yuı İşleri MbdilrU Naıuhl 
BAYDAR 

ÇınJım cldd,sl civ111ndı 

Vluı Bı11m1Yin4• besılmıf· J 
l '"· . 

BaJsamin ' remi 

Elli ıenellk bir maziye 
malik ve dünyanın her tara
fında takdir kazanımı gil
zellik krcmichı Ci11inizin 
güzellik ve tazeliğini dai· 
ma 'tluhafaza eder Balsa
min kremi memleketımizin 
kibar mehAfilinde rağbet 

görmüş ciddı bir kremdir. 
Çillen ve ouruşukları ıza· 

le edt:rck tene fevkalade 
bir cazibe oeh~deı Rub
nilYaa kokusu ile ayrıca 

töJıret kuaıamqtır Balu
mln kremi laıtiyen kuru
mu. Teniniain lftit tan· 
lilinı. cildinialn cazip ta

n1vetlnJ anr.ak lrrem Balaa
min ile mf'ydana çıkarabi

lininıa. Bir defı Balumin 
kullanan batka krem kul
tanamu. Tanılmıı ltriyat 
mapsaları ile bUvUlr ecza· 
nelerM bulunur 

AKkcri f< abrikalar 1 lmum 

Müdürlüğü Satmalma 
KnmiRvnn11 llinlan 

HADDELER 1Ç1N 14 KALEM 
MALZEME 

Tahmin edilen bedeli (150000) 
lira olan yqkarda mikdarı Ye 
cinsi yuıJı mal:weme Aıked Qb.. 
riblar Umum llOcltlrlDIU utm 
alma komiıyonunca 12/1. Kinwıı 
935 tarihinde pel'fCIDbe günü u
at 15 de kapalı sarf ile ihale e
dilecektir. Şartname (yedi) lira 
(50) kul'Uf mDkabilinde komiı
yondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (8150) lira
yı bari teklif mektuplarmı mez· 
kQr günde saat 14 e icadar ko
misyona vermeleri vekenclileri
nin de 24'0 mamua1ı kanunun 
2. ve 3. ._ddelerlndelrl Yesaikle 
mezkQr gln ve saatte komisyODI 
mllracaatları. (3158) 1-4850 

Yenişehirde 

Kiralık ev 
Mimar Knail ve Şehit Nuri 

sokaklan kötninde 18 numara. 
h bahçeli ev kiralıktır. Telefon
la 1218 numaraya müracaat olun-
ması. 1-4896 

Tophanede fstaobaJ f..e. 
vazım Amlrlfii Sabo 

Alma Komisyonu 
ilin lan 

iLAN 

ısoo adet lake karyola 12 ikin
cite~rin 935 sah günü saat 15,30 
da Tophanede aatm alma komi• 
yonunda kapalı nrfla eksiltme
ye konulmuştur. Tahmin bedeli 
bebcr brJola 12 liradır. İlk te
minatı 1350 liradır. Şartname Ye 
nümuneıi komisyondan görWe
bili:. latoklilerin kanunda yazılı 
•Hikalarla benim teklif mek
tuplarını ihale aaatından bir saat 
nel ıu.au.yona .ermeleri. 

(218) (6628) 1--4857 

Oda aranıyor 
Hukuk fakülteıinden ciddi 

bir genç fakülteye yalrm mobil. 
yalı veya mobilyasız ııhhl bir 
oda arıyor. Mal sahipleri Ulus 
basın evi Y. T. adresine müracat 
etmeleri. 1-4926 

MUALLİM ARANIYOR 1 
iyi türk~e bilen bi.r-'-muallim 

bayan aranıyor. Ul.Uö Z. Y. 
nnmuna bildirme1eri 1 ~en ı 

ULUS 

Satılık apartman 
Türkiye Ziraat Bankasından: 

Ziraat Bankasının tasarrufunda bulunan Ankarada A
nafarıtalar caddesinde Mersin Palas namile maruf her da
iresi üç oda bir mutbak bir banyo ve tuvalet olmak üzere 
altı daireden ve alt katta üç mağazadan ibaret bina 15 
ikinci Teşrin 935 cuma günü saat on altıda, asağıdaki şart· 
lar dahilinde, satılacaktır. ,. 

1 - Müzayede kapalı zarf lsulile olacaktır. 
2 - Satış pesin ve taksitle de yapılacaktır. Ancak tak

sitle satq yapıldığı takdirde ilk taksit peşin olmak ve beş 
sene ve beş müsavi taksitte senevi % 9 faizile birlikte 
ödenmek üzere satış bedeli istifa olunacaktır. 

3 - İsteklilerin pey akçesi olarak, 3000 liralık nakit 
veya Banka mektubu ile birlikte tekliflerini havi zarfla
rını satış zamanından evel Ziraat Bankası Merkez Mü
dürlüğüne tevdi etmeleri ve fazla tafsilat almak veya bi
nayı gezmek için de Merkez MüdiirJüğü muhasebesine 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 1-4493 

Jandaı·ma Genel k(•mulanlığı 

~nkara Satınalma komi~yonuııdan 
Evsafına uygun muhtelif numara ve boyda (498,000) beygir, 

(45,000) ester ve (4800) tane de buz mihi 20-11.935 çarşamba günü 
saat 14 de Jandarma genel komutanlığı kurağında açık ksiltme 
ile satın a lrnaca ktır . 

Beygir ve ester mıhlarının bir tanesi içm (38) ve b~z mihi 
için de (55) santim değer biçilmiştir. tık. temi~tı (156) lıra (7.4~ 
kuruştur. Şartnamesi parasız olarak her gün komısyondan alınabılır. 

Eksiltmesine gırecekler tam vaktrnda ilk inanç parası sandık 
makbuzu veya banka mektubu ile komisyona gelmeleri. (3109) 

1-4792 

Ankara evkaf 1'1üdürlüğünden: 
Muhammen belci 
üzerinden alrna-

Cinsi Mevkii Muhamm.:n bedeli cak M. Tevkifat 
Arsa Ahiyakup. Mezarlık S. 2500 187 50 

•• Bostant. Sogukkuyu 3421 256 57 
Depo Koyunpazarı, pideci:er 48 3 60 

ı - Yukarda cinı ve mevkileri ve muhammen bedelleri ve mu
vıkkat teminatları yazılı akarat ve aruil vakfiyenin mülkiyeti 
açık artırma usııliyle ve peşin para ile artırmağa konulmuştur. 

2 - thle 4/Tetrinieve)/935 tarihine teudlf eden pazartesi gü. 
nü ıHt on beşde Ankara Evkaf Mlldlrlitünde yapılacaktır. 

3 - İzahat almak iıtiyenlerin her gün Ankara Evkaf Mlldilrlü-
ğüne müracaatları. (3087) 1-47 52 

Vakıflar umum Müdürlüğünden: 
Şengül hamamında kadınların soyunma yeri tarafında yaptın • 

lacak tamiratı vahidi fiat üıerinden açık ekıiltmeye konulmuştur. 
Bu ifiD muhammen ltetff bedeli (llO) Ura (n) lml'llftUI". 
ı - Ba tmnint için i•telrlitere .erilecek evrak !Udur: 
A - Ekailtme ve fenni tartname 
B - Mukavele örneği 
Bu evrakı alabilmek ve ekıiltmeye girebilmek için bu gıbi ta. 

miratı yapmrt olduklarına dair vesaik ibru edenler ıprtname, mu
kavele nüshalarını in,aat müdUrlilğünden alacaklardır. 

z - Ekıiltme 11. 11. 935 tarihine ıelen puartesi günü saat 15 
de Anbrada Vakıflar Umum Müdürlüiü inpat müdüriyetinde 
toplanacak ek&iltme koaıiıyonunda yapılacaktır. 

3 _ Eksiltmeye girebUaıek için iıteklllerln 67 lira 25 kuruş 
teminat vermesi ve bundan batka •talıdaki •esikayı aynı günde ko
misyon reisliğine göstermesi lazımdır. 

A _ 2490 sayılı kanunun l 7 inci maddesine uygun muvakkat 
teminat. (3152) 1-4871 

Ankara Evkaf Müdürlüğünden: 
1 _ Polatlı kazası dahilinde Mubath namiyle maruf çiftliğin 

mülkiyeti satılmak üzere kapalı zarf usuliyle ve pefll parla ile ar. 
trnnata konulmııttur. 

z _ Muhammen bedel on bir bin yedi yüz doksan altı liradır. 
3 _ İhale 4/Tetrhıisani/935 tarikine teudilf eden puartesi 

günü .. t on befde Umum Müdürlüğün tasdikina talikan Ankara 
Evkaf Mlldilrllltunde ihale yapılacaktır. 

4 _ Talip olanlar teklif mektuplarını yevmi ıhaleden bır saat 
evveline kadar komisyona yere.ceklerdir. 

5 _ Muvalrkat teminat ~kıs yüz seksen dört lira yetmiş ku-
ru,tur. (3085) 1-4750 

Maliye Vekaletinden: 
600 adedi dibi ve kenarları bez kaplı kontrplak evrak koymağa 

mabaua ae~t ne muhtelif boyda 1400 adet fersude kiğıt sepeti 
açık ebiJtme ile müba)'aa edilecektir. Muhammen kıymetleri 2450 
lira olup isteklilerin 190 11(8 50 ~uru, teminat mektupları ile bir
likte l-11·1935 ginlemec:lne tesadüf eden c:aqamba günü uat 14 de 
maliye Yektleti kırtasiye mildirliilünde miltqekkil komi1Yona 
mBracaat etmeleri .e membar nilmuneleri Aııkanda merkes n b
tanbulda Dol'Nbdıı;e deposunda Cörillllp buralardan ..,-tnamelui 
alınacaktır. (3005) 1-4656 

Afyon Vilayebnden: 
l - Saadıklı ilscaiadc 1apılacak 13513 hra keıif bedelb &1Jk okul 

inşaatı kapalı arf uıulqte ebiJtmeye konuJdL 
2 - Bu ite ait ~ler ve enalr tımlardır: ltuiltme tutna· 

meli, mukneleaame, fenni fA!1Dame, kqif cetnH, plln. istiyeoler 
bu ktğıdları Afyon kültür direktörlüğünde görebilirler. 

3 - Eksiltme ı tqriniani 935 gününe rastlaym cuma gunü sa. 
at 16 da daimi ene&mende yıpılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için iateklinin 1013 liralık teminat 
Yermni bundan bqka aşağıda yazılı vesikaları haiz olup ıôater -
meli luımdır. Bu gibi i~leri cördüğüne dair fenni ehliyet vesi
kası, ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair nıika. 

5 - Telclif mektupları yukarda 3 üncü maddede yazılı aaattan 
bir aaat enline kadar getirilerek daimi encüawn bltkanhtına mak. 
buz mukabilinde wrilecektir. Poıta ile gönderilecek mektuplann 
nihayet 3 üncu maddede yazılı saate kadar getmi• olma11 ye dr• zar· 
frn mühür mumu ile eyice kctpatılmrş olması lizımdır. P09tada ola-
cak v cıkmeler kahııl edilmez. (6'191) 1-4876 

Kiralık apr n 
dairr si 

Emlak ve Eytam Bani asından: 
]şıklar caddesinde kain Bankamıza aıt Turhan ~ ., . t m _ 

runda su elektrik ve hava gazı tesisatını h vı &t o bu h 
banyo, ve mutfaktan ibaret uç numaralı dan·~ ac1 artırma e kı
raya verilecektir. İhalesi ı. 11. 1935 cuma gunu t 6 da yapıla
caktır. 

isteklileri nihale gumine kadar yiız lira d po to p r sı il 
bankamız Muamelit Müdürlliğüne ve D ffeyı gormek ıçııı de 
a.,partıman kapıcııına müracaatları. (3188) 1-4907 ------
Ankara Evkaf Müdürlüiünden · 
Be:, sene muddctle kiraya vcrilcaıı ıl<An edılıv tahp çıkmama

sına binaen beş gün müddetle uzatılmasına karar verılen Bafmil
de 86 numaralı uzun uluk namile maruf ckgınnnıın ıkınd tc rirın 
4 ünciı pazartesi &dnü saat on beşde kati ihalesı yapılacaktır. Ta. 
lip olanların yevmi mezkurda Ankara E" kaf :PJrektorluı.üne 1-
melerı. (3203) 1~9 4 

.... 
' 

Simon • Simon. Harry B=lur 

Ankara Evkaf lHI 

Gokçeoglu m halleainde İstiklal cadduınde ık nci vakıf par
tımanın 7 numaralı İsviçre sefaretinin oş lttıgı daıre kıra) \eril. 
me-k üzere açık artırmaya konmuttur. 

ihalesi 1-11-935 cuma gtinH saat on beşdc tı ihale olunac gın-
dan kiralamak ve görmek ıstiyenlerin Ankara Evkaf dırektörliigu. 
ne mliracaatlan. (3140) l--'8l9 

Harita Gene) f)irektörlüJiijndeu 
•• 1 - Muhammen bedel ( 4350) lira Harita G"nel Direktörlüğü 
ıçıo (150) ton yedi kok koaıiirü açık eJmltme ılc satın alrnacaktır 

. 2 - t'!eklilcr tar.tnaneyi gonnek üzere ber ıtttn we "lrsilttney; 
preccklerın de 326 hra 25 kuru• teminatı müvalrbk maJrbmlarile 
~:~ 1-935 cunsa gün~ saat {14) te Cebecjdc harita Genel Dfre.ktilrHl-
gu Htın alma komısyonuna ~elmeleri. (31 !iS) t-4858 

AııJ{ara evkaf Mü(lürlüğünden: 
1 - Ankarada Taba!rbıoe mahalksinde harap rıyatro, muskitat 

ve kereste fabrikalarile milftanilatı ve ~nın mulkıyetJ utd
mak üzere kapalı zarf usuliyle ve ~tin para Jle artrnnata konul
muttur. 

2 - .Muhammen bedeli on bir bin hradır 
.. 3 - İhale 4 tel'"ıniuni. 93.5 tarihine tesadüf eden pazartesi &Ü. 

nu saat onbette Umum MüdürlüiWı tudıkıu talılran Ankara Ev
kaf Müdürlüğünde ihale yapılacaktır 

4 -:- Talip oJanla.r teklif mektuplarını > evmı ıhaleden bır saat 
evvelınc: kadar komu•yona vereceklerdir. 

5 - Muvakkat teminat sekiz yüz yirmi hradır. (3086) J 4751 

Ankara ifbaylığından: 
Necati bey caddesinde huıusi idareye ait, çıfthk lokanta ı ola

rak kullanılan dükkanda yapılacak ligım inşıı,atı açık eklHtmeye 
konulmuştur. 

Kqif bedeli 605 liradır. 
l~e 11-11-935 pazartui gunıi saat 15 de \'ılayet daimi encil. 

menınde yapılacaktır. 

isteklilerin ihale günü 45 lira 38 kuruşluk temnıat makbuz ve. 
Y.a mekt.ubile daimi encümene müracutları tartnameyı görmek ıa
tıycnJerın hususi muhasebe direkt6rHigünde gorebiJecelderJ Han 
olunur. (3185) 1-4905 

Kırkağaç belediye Re· liğinden: 
Sıhhat Ye Nafıa Velr&letl c:elileleı-iocc taadikli pro,cai IDYCİ· 

blnce (Kocaıu) yun çellr borular lffriıinde Kırirapf kıMhea. 
dakf clepoJ'a akıtılınnı ebfltme~ hnuJmuft..,,, Ke,if cdilm .,. 
deli (24453 11ra 79) lmraıtur. Şartname ve lmtfff11ı9nae •uretleri be: 
~elalz olarak Kır~ ~lediye rdll!~inden ~hnır. Tasdıkli pro
J!ler K!r~ağlÇ Mledı~ıınde C~ebıhr .. ~k':'ltme ı S bırinci tet
rınden ıtıbaren (45) pn olup ıbale, 29 ıkınca tetrin cuma ıttnil 
saat 1fS da Kırapç belediye dairesindedir. Eaittme kapalı zuf 
aauHJedir. Muvakkat teminat .mikdarı {1834) liradan ıbecettir. te
teldflerfn 2490 saydı tranundaki vesikalarile iatiraklerı ilan olu· 
nu.r. (3072) 1-4746 

Jandarma t~enel k< mutan lığı 
Ankara sabn alma kom· O· 

nundan: 
1 - Jandarma ihtiyacı için aıafıda madde çcııt ve miktar, ek

siltme cBn .ve iMı temimt l9edelleri yanlı Bç blem yiyecek Ye ,._ 

kaeak komı.,onmnuzca a~ılr eblltmeye bft ..... tar 
2 - Her 8ç&ne alt prtname punıs in rllJ';DDdılıaı almablllr. 
3 - isteklilerin elrailtme saatma kadar ~ teminat ~· Ye• 

ya banka mektuplarrnı komisyona vermiş oın.ı,.n. 
4 - 2000 liralık IDllbma 8.11-035 cuma gifnU aaat (10) da ilk 

temlnab UO lin kilola 25 lmrattaa 2000 liralık ~elrirdeklls ibUm 
8-11-935 cuma eilnil SMt 14 de ilk temı.atı 150 Hn kilon 25 b
nıttaa 2942 Bralık Mir k&nlıti t..11-tl5 Cumarteei IÜfttl aut (10) 
da ilk teminatı (220) lira (65) kurut tonanu bedeJi (2900) q. 
ruştur. ( 3088) 1-t115 

&ki Osmanlı .lmparatorluiunun taüime uiranut 
Düyunu mumiye e • den: 

Osm~ nlı borçları 
2S İkinciteşrin 1929 tarihinde tediyeye vazedilmiş olan 

eski Osmanlı Tahvillere aid Kuponlann (MütedrutiJleri 
n_ıümeuil J:>on.ol~n l numaralı kupon tı.riç ka • lk şar
tıle) 26 İkıncıtqnn 1935 tarihind,. m8rtanı zamano ugrı
yacağı alakadar olanlara hatırlatıhr. 

Hamiller, işbu tarihden evel, muhtelif pıyasalarcl '·i 
tediye aervisile mükellef müesmelere "mezki'ır kuponl rı 
ibraza davet oiunurlar. 1-4929 
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.Ağrı llJlaybğıı da ı: ı 
ı - Diyadin ilçesi merkezinde yapılacak 7577 lira bedeli keşifli 

ilk cııb&l ppu;uuı teklif edilen bedel layık had gcirulmediğinden 
ss.10-g35 deo itibaren bir ay içinde bu işin pazarlıkla yaptırılması 
akurüı etmiştir. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır. 
A. - Fenni ve idari şartnameler 
a - Keşif hullisası 
C - Mufassal keşif 
D - Rayiç cetveli 
E - Planı 
F - Muvakkat teminat 568 liradır. 
3 - İsteklilerin en az on bin liralık hükümet inşaatını rnuvaf .. 

• .tokıyetle yaptıklarına dair vesika ve t icaret odasında kayıtlı bu
lunduklarına dair de makbuz ibraz etmeleri lazımdır. 

~ - Bu tahsisattan beş bin lirası 935 büdçesinden 935 ma.liyeli 
sona kadar 2577 lirası da 936 büdcesinden 936 yılı ağustos sonuna 
kadar yapacağı iş nisbetinde tediye edilecektir. 

S - Kati ihale 25-11-935 den günlemecine kadar tayin olunan 
bir ay içinde hazine menfaatına uygun olarak ve tatil günleri ha. 
riç tekl if ed ilecek herhangi bir gündür. 

6 - isteklilerin bu müddet içinde evrakı tetkik ederek teklif_ 
lerini vilayet encümeninde yapılacağı ilan olunur. (6815) 1-4928 

Karacabey Harası 1\'lüdürlüğündcn 
Haranın 31 tesrinieveJ 936 tarihine kadar bir senelik Manda ve 

Kara Sığır sütleri kapalı zarf usuliyle artırmaya konmuştur. İstek
.lilerin 20 teşrinisani 935 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 
(600) lira muvakkat teminatlariyle birlikte Hara Müdürlüğüne 
müracaatları. (6816) 1-4927 

Anliara inhisarlar Baş 

lüdiirlüğiinden: 
Mucur İnhisarlar İdaresıne izafeten memur Mustafa ile Mucur 

inhisarlar idare eski memuru Divrikli Mehmet Ali aleyhine açılan 
104 lira on yedi kurus alacak davasından dolayı Mucur sulh hu
kuk mahkem~sinde yapılmakta olan duruşmada Müddei aleyhin 
oturduğu yerin belli olmadığı adına çıkarılan davetiyeye yazılan 
yazgıdan anlaşılmakla ilanen tebliğat icrasına karar verilerek du. 
ruşma 7-11-935 persemhe saat dokuza bırakılmış olduğundan müd
dei aleyhin o gün o saat mahkemeye gelmediği veya bir vekil gön. 
dermediği takdirde hakkında gıyap muamelesi yapılacağı ilan olu-
nur. (3184) 1-4922 

İmar fiidürlüğijııden: 
Kimden istimtak Muhammen bedel 

edildiği Mahallesi sokağı Ada No. parsel No. Lira 
Bay Cemal Hatuniye Ak dibek 185 4 80 
Bayan Süreyya Hacı Esbap A cıca 190 4 200 
Bay 1. Süphi İmam Yusuf Acıca 190 7 100 

Yukarda kaydı çıkarılan evlerin enkazları 5.U.935 sah günü sa
at on beşde bilmüzayede satılacağından taliplerin İmar Müdürlü-
ğündeki komisyona müracaatları. (3141) 1-4820 
ı'll111-n1111tt11111li111111ıııımttmffllııııını"ııınııımm:ıııınıııııı111cuııınıııııımınııııııuııııuıuı ııwıııı:ııııınuııımıN 11111111ru1Rıı11uıııu! 

~ A nl<.ara Levazım Amirliği Satın = 
" 

Alma Komisyonu ilanları _ 

Bir şartnamede 
Cinsi 

Patates 
Lahana 
Pırasa 

İspımak 
Kuru soğan 
K"r viz 

1 LAN 

Miktarı Muhammen B. 
kilo 
4000 
2500 
250() 
3000 
4000 

500 

Lira ku 
600 
250 
312 50 
450 
400 
100 

ilk teminatı 
Lira ku 

2112 50 158 44 
Kırıkkale askeri sanat mektepleri ihtiyacı olan a l tı kalem yaş 

sebze açık eksiltme suretiyle 11/2. teş/935 pazartesi günü saat 
14-17 ye kadar satı nalmacaktır. Taliplerin muhammen bedeli olan 
2112 lira 50 kuruşa mukabil 158 lira 44 kuruş teminatı eveliyelerini 
Kırıkkale askeri fabrikalar muhasebeciliğine yatırarak vakti mu. 
ayyeninde Mp. sa. Al. ko. na müracaatları. (3122) 1-4800 

İLAN 

ı - Garnizon dahilindeki kıtaat ve müessesat hayvanatınm 
senelik ihtiy!lçlarma sarfedilmeık üzere kapalı zarfla münakasaya 
konulan 636,600 kilo arpaya talip çıkmadığından pazarlığa dökül
müştür. 

Z - Pazarlığı 2 te~rinisani 935 cumartesi günü saat 11 dedir. 
3 - Arpanın mecmu tutarı 20238 lira 50 kuruş ve ilk teminatı 

2267 lira 89 kuruştur. 
4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
S - Pazarlığa iştirak edecekler belli gün ve saatte Ankara le

vazım amirliği satın alma komisyonuna gelmeleri. (3040) 1-4705 

İLAN 
Siirtteki erler ihtiyacı için bir milyon beşyüz iki kilo odun kapa
lı zarf usuli ile eksiltmeye konmuştur. İhalesi 13.11-935 çarşamba 
günü saat ondadır muhammen bedeli 22530 liradır. Şartnamesini 
görmek istiyenler her gün ve eksiltmeye gireceklerin yüzde yedi 
buçuk teminatları ile mezkur günde saat dokuzda tümen satın al-
maya vermeleri. (3175) 1-4877 

t LAN 
Tefenni garnizonundaki kıtaatın senelik ihtiyacı olan 315,000 

Kilo arpa eksiltmeye konuldu. 
Z - İhalesi lS-U-935 pazartesi günü saat 15 de Ispartada tüm 

. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminatı 1418 liradır. 
4 - Teminatın ihale den iki saat önce muhasebecilik veznesi. 

ne yatırılmış olması ve teklf mek tuplarınm kanunda yazılı formü
le uygun bulunması zaruridir. 

5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - Tahmin bedeli 18900 lira dır. (3195) 1-4925 

1 L AN 
1 - Garnizon kıtaat ve mü- hergün görülebilir. 

.. sseıoat hayvanatınm ihtiyacı içın 3 - Şartname parası 203 ku· 
kapdı r:arfla münakasaya konu. ruştur. 
lan lt0,000 kilo kuru ota verilen 4 - · ~ksiltmeye girece <.er 
fiat .,üksek görüldüğünden 1 merkftr otun mecmu tutarı olan 
2. tef . 1935 tarihine müsadif cu· 40,500 liraya mukabil 3037 lira 
ma gü!ll.ı saat on beşte pazarlığa 50 kuruş teminatı muvakkate 
döktitmüştür. makbuzları ile mezkur gün ve sa· 

? - Şartnamesi Aa kara leva· atte Ankara levazun amirliğ i 
zım imirli jti satın alma komis. satın alma komisyomana gelme. 
vrı.,w1rlıı t~til J?"Ünl erinden maada !eri. (3018) 1--4689 

EVLERİNİZİ, APARTMANLARINIZI, VE DİGER İNŞAATINIZI 

Ankara Çimentoları T. A. S. . 
nın 

8 İNCİ KİLOMETREDEKİ 

Fabrikasının yeni imal ettiği, mühürlü ve damgalı ART AL 
Çl~ENTOSU 

• torbalar içindeki Alman Sun'i Portlan d 

!le yaptırınız 

K ARTAL ÇİMENTOSUNUN E VSAFI: 

lstanbul Mühendis MektelJının 4.9.93S 
tarih ve 80 numaralı raporuna göre: 

Mukavemeti 

Harç 1: 3 

Çekme Sıkma 

7 28 '28 c 3 1 7 28 28 c 
--- ------
20.0 22.4 27.2 42.0 l 27R 310 415 525 

Terkibi 

Ateşte zayiat: 
Si 0 2 
A lZ O l. 

0,42 °'• 
20,70 % 

7,00 o/o 
Fe2 0 3: 2,80 % 
Ca O: 65,52 o/o 
Mg O: 1,28 % 
S Ol: 2,17 o/o 
Tesbit edilemiyen: 0,11 % 

100.00 % 

Hutun ouytik ışlerde muteahhidlerın k•ıllan dıkları bu çimentonun mukavemet, tazyıl< ·e 
tasallübündeki evsafı fevkalade ve emsal•ııe faik olduğu gibi fiatça da ucuzdur. Sipariş -
ler büyük bir süratle ve bir kaç saat içinde inşaat mahalline kadar testim edilmek suretile 
infaz olunur. 

SATIŞ ACENTELERİMİZ: Bay Vehbi Koç T ecim Evi Tel: 1060 
Demir ve malzemei inşaiye §İrketi. 
Şark levazımatı inşaiye ticarethanesi. 

.. .. 
1760 
1259 

BI RI KT tR f N,K flZQN' R 
J 

arsıulusal arttırma günü olan 31 Birinciteşrinde Ban
ka Şube ve Sandıklarında bir biriktirme hesabı açtnarak 
en aşağı 10 lira yatıranlar arasında 100 kişiye aşağıda ya
zılı ikramiyeleri verecektir: 

Birinciye 100 Lira 
İkinciye 80 ,, 
Üçüncüye 60 ,, 
Dördüncüye 40 ,, 
Beşinciye 20 ,, 
Altıncıdan ellindye kadar 10 ,, 
Eli i birinciden yüzüncüye kadar 5 ,, 
Kura Birincikanunun 7 sinde Ankarada Merkez bina

sında çekilecektir. Kuraya girebilmek için para yatıran
ların paralarım 7 birincikanuna kadar ~ekmemeleri Ia-
zım<b 1-4684 

Milli i\liiclafua \ t·kalt"li 
Satmalma Komisyonu 

Uarıları 

B1L1T 

nunun 2 ve 3. üncü maddelerinde 
yazılı belgelerle birlikte sürek
siz inanca parası mektup veya 
ahtlaı ile önergelerini üsterme 
saatından bir saat evet M. M. 
V. satın alma komisyonuna ver-
meleri. (3083) 1-4782 

İLAN 
Hava müsteşarlığı inşaat şu

besi için bir miihendise ihtiyaç 
vardır. Ücret bidayeten 126 lira· 
dır. İstekli olanlar nüfus tezke· 

Ziraat Vekileti 
Satııı alma komisyonnundan: 

Muhammen bedeli (3.400) lira olan 10 ton arsenikli kurşun to-
7.u (Ar,;eniate de plombe) 20. İkinci teşrin. 1935 çarşamba günü 
sacı 15 te kapalı zarf usuliyle Vekalet binasında eksiltmeye konu
lacaktır. Şartnameler Ankarada satın alma komisyonunca ve İstan· 
bulda Ziraat Müdürlüğünce parasız olarak verilir. İsteklilerin tek. 
liflerile (255) liralık teminat mektuplarını şartnamede yazılı bel. 
~eleri yukarda yazılı eksiltme saatından bir saat önceye kadar ko· 
misyona vermeleri lazımdır. (2843) l-44fıfı 

pırrıııı ıııınımı111 1111111111111111111 111 111 1 1111111111111111 1111111111 111111 1111111 112' 
= Heryerde aranan .:_ 

~Kavaklıdere şarabı= 
= --= Y eııişehir lıalkının da 
- -= ayağına ve sofrasına yakııı ~ 
=gelmektedir -
-
~Yenişehir şubemiz= 
5açılıyor! = 

Yenişehir' de 
lciJo~u50 lcuruşa § 

:Kavaklıdere şarabı~ 
----
--

. 1' = ıçece i. -

-

-

1 - Bir metresine biçilen e. 
der 35 kuruş olan 3200 metre 
haki ve 3180 metre kurşuni as· 
tadık bezın ihale günü olan 25-
10-935 cuma gi.ıni.ı saat 15 de 
yapılacagı ilan edilen açık ek. 
siltmesinde talip çıkmadığından 
yenıden açık eksiltmeye konul
muş ve ihalesi 4-11.935 pazarte. 
si günü saat 15 de yapılacaktır. 

resi. hal tercümesi ve diploma 
tasdikli suretleri ile bonservis, = 
sıhhat raporu ve istihdamrna ma-

Cenap Serçeşmebeyler 

l(ava1ilıdere Türle Şarap 
§ --

2 - Eksiltmeye girecekler 
167 lira 48 kuru§luk ilk inanç 
parast mektup veya makbuzla
riyle 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı belge. 
lerle birlikte ihale gün ve saa
tında M. M. V. satın alma Ko. 
da bulunmaları. (3200) 1-4923 

BİLİT 
1 - Bir metresine ta~ınlanan 

ederi 570 kuruş olan 7000 metre 
haki elbiselik kumaş kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Üstermesi 8 ikinci teşrin 
935 cuma günü saat 15 dedir. 

3 - Süreksiz inancası 2992 li. 
ra 50 kuruştur. 

4 - Şartnamesi iki l iraya M. 
M. V. Sa. Al. Ko. dan alını r. 

5 - Eksil tmeve {!irecek•er ka-

---
Ankara ~ 

----
ni bir hali olmadığı hakkında 
emnivet Md. hüsnühal mazbata· 
larivle Hava müsteşarlığına mü
racaat etmeleri talip fazla bulun. 
duğu takdirde müsabaka imtiha-
nı cr;ıın,.1.,,.. ...... f-""lltt;I)\ • -4..,~':ı 1 
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1 SİNEMALAR 1 
( YENi 1 B U GUı"<I 1'1.J GECE 

Myrna Loy ve Clark Gable'nin 
temsili müşterekleri 

GÖNÜL ACISI 
Umumi arzu üzerine her gün 4,45 

seanslarında KÜÇÜK ANNE 
gösterilecektir. 

'<IRIK HAYATLAR 

&U liUN KU lit.Cf. 
(KULÜP] 

Ka te de Nagy ve Pierre IS.anchar 
tarafından temsil edilen 

ÇIN PRENSESi TÜRANDOT 
Umumi arzu üzerine her gün 4,30 
seanslarında BULUNMAYAN 

ADAM gösterilecektir 

- Claudett~ Colbert 
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