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''Diyarbekir, şark sınırların .. ızı 
kuşatacak hatların bir başJan-
gıcı olacaktır.,, Ali Çetinkaqa 

Diyarbekir, 
22 (A.A.) -
Hususi aytarı
mızdan: F ev
zipafa - Diyar
bekir hattının 
açıbt töreni 
bugün Bayın
dırlık Bakam 
Ali Çetinkaya 
tarafından ya
pılmıştır. 

Diyarbekire 
trenin bu ilk 
ğirişile büyük 
bir işin ilk saf
hası bitmiıtir. 
Bu ıuretle is
met lnönü'
iıün sarsılmaz 
bir irade ile 
yurdumuzu de
mir ailarla ör
mek yolunda 
güttüğü sıya

samn gözetti
ği bütün ilk 
noktalara var
nuş bulunuyo
ruz. Filhakika 
1924 ~ ıİ!•ıJ,A. 

Ar.kara i ··uı• 
yonunda ilk cı .. 
vataları sıkıt
tınlan rayların 
bir ucu, par
makla sayılan 
yıllar içinde, 
Kayseri - Sıvas 
üzerinden Sam-

Demiryolu sıyaBamı.zın ongöriilü kunıcust1 
Baıbakan ismet lnönü 

sunda, Çankırı 
üzerinden Filyosta, Karadenize, 
batıda Balıkesire, Ereğliye vardı. 
Bugün Diyarbekirdedir. 

Şimdi hurda Diyarbekir kapıları 
önünde çınlayan lokomotif düdük-
lerinin bütün vatan semalarında a
kisler yapan ve bütün türk mille
tinin kalbinde tatlı heyecanlar u
yandıran ıesleri bu baıarıyı müj
delemektedir. Vardan her nokta 

gibi Diyarbekir de artık bizim için 
bir intiha değil, daha ileriye, yur
dun en uzak smırlanna kadar ge
ne bu yolda gidişin bir merhale 
noktası olacaktır. Dün de böyle ol
muıtu. 1935 in sonuna kadar Sı
vastan Erzuruma giden yol 43 ün
cü, Malatayadan Sıvasa giden yol 
da 45 inci kilometreye varmıı o
lacaktır. Birkaç ıün ıonra Afyon-

Baltır yolunun 250 inci lftlometresi: Malatya ista~ 

dan Antalyaya giden hattın 112 
kilometresi işletmeye açılacaktır. 
1:}24 de hayal arkasından koıtu
ğumuzu aöyliyenler, türkün yapıcı 
kudretinden sarsılmaz enerjisin
den ıüphe edenler vardı. Bugün 
yurdun dört bucağını, 2628 kilo
metre ray yayılmıt ve türk milleti 
bütün diğer yurd işleri arasında 
yalnız bu iş için bugüne kadar 
282 milyon 300 bin lira ver.mit bu
lunuyor. Bizi Diyarbekire getiren 
trenin lokomotifi Atatilrldln milll 
renklerimizle ve hurma dallarıyla 
hP.zenmit portresi albn.daki levha 

Balıır yolunu güzel söyleviyle açan 
Bayındırlılı Bakanı B. Ali Çetinhaya 

batı ilinin ıelimını laf ıyor. Vagon
ların üzerindeki dövizler bir ha
yal değil, hakikatin ta kendisi: 
"1222 kilometre iki günden az bir 

(Sonu 5. ci sayıl ada) 
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görüşmeleri 
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"Ulus,, un dil yazıları 

Güııeş - Dil Teoı·isi Üzerine 
------• 

ilk Tenkit 
Bı\ŞLA GIÇ 

Türk Dili Kurumu tarafından 
gönderilip her noktasına bütün 
dikkatimi sarfederk okuduğum o· 
rijinal eserin 1 inci sahifesinde 
''Tenkit, ret, tadil, ikmal ve tav
zih" tekillerinde fikir sorulmak
ta olduğundan, her §eyden evvel 
tamamiyle tasvip etmekte olduğu
mu ''tavzih" etmek isterim. Buka
naatımın istinat ettiği deliller ıun
lardır: 

l U.· ~öz meselesi 
üzerine 

TEORiLER 

1. - {Herodot) un izahına gö
re ilk insanın söylediği ilk söz me
selesi eski Mısırlıları bile İHal e
dip, yeni doğmuş çocuklar üze
rinde onları bir takım tecrübelere 
sevketmiş çok eski bir mesele
dir. (l] 

O zamanlardan beri uıuhteh{ 
devirlerde birçok nazariyeler yü
rütülmüt ve bu meyanda Milattan 
vvel birinci asrın meıhur Liıtin 

'l..airi Lucrece, bu hususta ilk na
zariyeyi ortaya atarak ilk insanla
rın her şeye bir isim takmak sure
tiyle ilk dili icat etmit olduklarım 
ileri sürmüştür. Fakat bu eski Ro· 
ma nazariyesi, lisanı fikrin teıek 
külünden çok muahhar ve sun'i 
bir müessese teklinde göstermi' 
olmak itibariyle, ilmin bugünkü 
mevzuatı kart ısında tarihi bir ha
tıra olmaktan başka bir kıymeti 
haiz değildir. Onun için bugünkü 
ilmi telakkilere daha yakın naza
riyeleri ancak lisaniyat ilminin ha
kiki teşekkül devrini teıkil eden 
on dokuzuncu asırla onu takip e
den yıllarda aramak mecburiyeti 
vardır. Bu son devirde muhtelif 
alimlerin mevzuumuz itibariyle 
ortaya attıkları bellibath nazari
yeler şöyle hulasa edilebilir: 

A) '"Nida = Excltınwtimı'' rıa
zariyı•si: 

Bu teoriye göre ilk insanların 
müşterek hareketlerinde çıkardık
ları nidai sesler ilk sözler sayıla
bilir. Mesela (Naire) ve (Max 
Müller) gibi alimler bu nazariye
yi müdafaa etmiılerdir; fakat hiç 
bir fikir ifade etmiyen bu hayva
ni seslerle birer fikir mahfazası 

demek olan insan sözleri arasın
da çok bariz bir sınır vardır. O-
nun için ( Paul RegnaaJ) bu na
zariyeyi pek bakh olarak çürük 
bulmuftur. [2] 

B) "Taklidi kelinıe Orwnıa-

topee'' ncızariyesi: 

Bu nazariyeye göre ilk insanlar 
ilk kelimeleri tabiat ve hayvan 
seslerini taklit ederek uydurmuş
lardır. Mesela on sekizinci asır
da (de Brossu) isminde bir fran-

[1] Histoire d'Heodote, Miot 
tercümesi, C. 1. S. 179 

[2] Linguistique indo - europe
enne, s. 53 

Yazan: l•mail Hami Danifmenl 

sız bütün dillerin menteım ba 

esasta gösteren bir eser nqretmit 
ve on dakuzuncu asırda bile ba 
fikre taraftarlık edenler olmuı
tur. Fakat (Vendryea) gibi yeni 
alimler böyle iddiaları kat'i suret
te reddetmektedirler; 
C) '"l§lıreı zamirleri = Prmımn• 
clemonstrati/s'' rıazariyeııi: 

Bu teoriye göre ilk insan etr.
fında bulunan objeleı·e birer isim 
vermeden evvel bunlan ipri a
mirlerle göstermİf ve bu suretle 
itaret zamirleri ilk insanın İllDİDİ 
bilmediği objelerin hepıine tatbik 
edebildiği umumi bir isim rolü 
oynamıştır: bu nazariyenin sahi
bi, geçen asrın mühim dilcilerin
den (Paul RegnauJ) dur. Fakat 
bu müellif nazariyesini liaanl do
lillerden ziyade mantığa iıtinat et
tirdiğinden, iddiası ıahsi bir fikir 
mahiyetinde kalmııtır. 

D) "insan sözh'?rinin hayvani 
•e•lerden uıihiıle.i'' na:ısariyalı 

Geçen asırda ( Regnaud) nua 
pek ehemmiyet vermediği bu -. 
ki teori, bu asrın hatlarından iti
baren tekrar canlanmıt ve biU..... 
sa (Verulrye•) gibi mühim dilcileı 
tarafından müdafaa edilmiftirı 
bu nazariyeye göre, ilk insan to
esaür, sevinç, hareket, it ... v. ı. an
larında tıpkı hayvanlann yaptık
ları gibi birer ıea çıkarmıt ve ba 
sesler tekerrür tesiriyle gittikçe 
muayyen birer mana ifade etmiye 
baılamııtır. Fakat (Vendryes) bu 
nazariyeıini izah ederken, bunua 
ispatı kaf:ıil olmadığını da itiraf 
etmek suretiyle kendi davuım go
ne kendi çürütmüt demektir. (3) 
iki 1'·eıice: 

Bu vaziyet karşısında fU iki ne
ticeye varıyorum: 

A) "Güneş - Dil" teorisi tama
miyle orijinaldir; 

B) Bu yeni Türk teorisinden e•
velki Avrupa nazariyelerinin biç 
biri sağlam bir esasa istinat ede
memiş, hepsi yıkılmıştır. 

Giirı~ - /)il 1'eori,.i 
temelleri ve 

TÜRK KÖKLERİ 
2. - Bu ilk iki neticeyi elde et

tikten sonra, doğrudan doğruya 
"Güneı - Dü'' teorisini tetkik et
tim ve bunun temelleri sağlam o
lup olmadığını aradım. Bu nokta
yı tayin için ilk it olarak, eterin 
onuncu sahifesinde Türk dilinin 
ilk kökü olduğu teabit edilen ( llf j, 
teklinin "Güneı" ve ondan çıkan 
"lıık'' "Sıcaklık'', ''Ate,'', "Yülf. 
seklik'' ... v. s. mefhumlarını ifad4' 
edip etmediğini araştırdım. Bu a,.. 

raştırmalarımda evveli "Günq. 
Dil'' teorisinin tesbit ettiği (V. -H 
K.) ana formülünü ele aldım. Bir 
kere bu esas ispat edildikten son
ra 12 inci sahifedeki konson ka
tegorilerinin zaruri birer netice 
letkil edeceklerini düşündüm ve 

- Sayı/ayı çeviriniz -------
(3] Le langage, s. 17 
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Dil hakkında 

Etimolojik ve Morfolojik 
iÇ HABERLE 

Düşünüşler: 

Ömer Seyfeddin 

VI ıncı Anket 

l - Sark, doğu 
2 - Simal, nord 
3 -Garp, bah 
4 - Cenup, sud 

J) Yukardaki kelimelerin ilk ve 
asıl kökleri nelerdir? 

11) Bu kelimeler nasıl teşekkül 
etmişlerdir? 

111) Bu kelimeleri teşkil etmek 
için köke ilave olunan ekler 
nelerdir ve eklerin her biri
nin mana ve farkları bakı
mından rolleri ne olmuştur? 

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

lü hakkında bir kaide çı
karmak mümkün müdür? 

Yukardaki altıncı dil anketimi
ze okurlarımızın verecekleri ce
vablar gazetemiz yazı işleri di-, el • . • 
rektörlüğüne gönderm erını rıca 
ederiz. Şimdiye kadar aldığımız 
cevabları sırasiyle koyduğumuz 
gibc bnudan böyle de koyacağız. 

Memleketimizdeki Yu -
goslavya yurddaşları . . 

lÇlil 

Yugoslavya'da türk vatandaşlarına 

yapılan adli müzaheret dolayısiyle hü • 

kümetimizce de Türkiye sınırları içinde 

bulunan Yugoslavya vatandaılarına 

adli müzaherette bulunulması dıt işleri • 

bakanlığı tarafından Tüze 
bildirilmittir. · 

bakanlığına 

Tüze bakanhğı bu müzaheret karan

. rından birer genelge ile ilgili dayreleri 

haberdar etmiştir . 

Tüze tayinleri 
Menin aza mülazımı Fatma Semiha 

lstanbul aza mülazımhğrna, Suruç sorgu 

hakim vekili Feyzi Cemil Kir sorgu 

lıakim vekilliğine, Artvin reııu Ha&an 
Vasfi Gelibolu Müddeiumumiliğine, es
ki Çorlu hakimi İ:;rı* Kilis hukuk ha
kimliğine, Oskiidar müddeiumumi mu
avinlerinden Kaşif lstanbul müddeiu -
mumi muavinliğine, İstanbul sulh hakim· 

lerinden Abdc.ırrahman Yenişehir hu • 
. kuk hakimliğine, Edirne müddeiumumi 
, muavini Rifat Salihli hukuk hakimliği

no Ergani Osmaniye bakimi Hüseyin 
Nevşehir müddeiumumiliğine, lstanbul 
Rı:a mvavini Ali lstanbul sulh hııkimli -

ğine tayin edilmişlerdir. 

iST AN BUL TELEFONLARI: 

İstanbulda buğday ve un 
durumu 

lstanbuh 22 - Bugün Anadolu'dan 
yalnız on yedi ton bı.ığday geldi. Borsa
da 175 ton yumuşak 7,30 - 8,30, Sert 
7,10 - 7,20 kuruş .arasında satıldı. Un 
fiatını muhafaza etmektedir. Yarınki ga

zetelerde valinin stok hakkında bugün 
Ulus'ta da çıkan beyanatına cevab ola -
rak mukayeseli neşriyat vardır. Bu neş
riyata göre sonteşrinin ikinci haftasın
da İstanbul tacirlerinin elinde 1602, 
değirmencilerin elinde de kısmen un ha
line geti..l.lmiş 13.021 ton buğday vardır. 
Ziraat Bankasının latanbul'daki stoku 
7074 tondur. Borsa muhitinde buğda • 
yırı bugünP.&:ü satışlarma göre; ekmek 
narhımn 60 para 'lla1'a indirileceği kana· 
atı vardıt'. 

Haliç şirketini belediye 
aldı 

lstanbui, 22 - Haliç §İrket..i ~ır • 

ket itlerini sulhan devir ve teslime 

muvafakat etmediği için belediye 

mahkemeye müracaat etmiş ve mah· 

kemeden aldığı karar Üzerine dün 

akşam şirketin vapur, bilet gibi kıy • 

metli evrakını ve iskelelerini adliye, 

belediye, Akay ve deniz ticaret mü

dürlüğünü temsil eden birer heyet ta 
t"afından teslim almaya başlamıştır. 

Seyrisefer belediye namına Akay 

tarafından idare edilecek, şirketin 

merkez binasına ve diğer işlerine, 

mahkeme kararına kadar karışdmı • 
vacaktır. 

Şimdilik Akay Müdürü B. Cemil 'in 
l'eisliğinde muvakkat bir idare heyeti 
işi üzerine almıf, belediye eski tirket 
müdürünün işinin ı,..tmda ke.lmasına 

muvafakat etmiıtir . 

Edirnenin kurtuluş 
bayramı 

lstanbui, 22 - Edirne'nin kurt.ulu§ 
bayramına üniver!lİtedeo bir taleM be · 
yeti iştirak edecektir. 

~·lstanbul, 22 - Konıervatuvarm bıı 

yıl mezunlar~nn. 'jfaıma diplomaları 

rilecektir. 
ve • 

B. Vagner'in konferansı 
İstanbul, 22 - Şehircilik müte • 

hassı:u B. Vagner yarın Ticaret Oda· 
sında ~ehir İmarına dayanan teknik 
ve ekonomik faaliyetler mevzuu etra• 
fında bir konferans Vet"ecektir. 

Yurd dı~ında cumuriyet bayı·aııu 
Amerikada KoLumbia üniversitesin de okuyan gençlerinuz, cumuriyetin 

on ikinci yıldönümünü, iiniversitenin 54 profesörünün bulunduğu ıre türk. 
amerikan bayraklariyle donanmış bir salonda içtem bir hava içinde kutla • 
mışlardır. Üniversitenin tarih profesörü yarım saat süren bir konuşma ya • 

parak türk devriminin büyük eserlerini anlatmı~ ve türkçe "Y Qfa Atatürk,, 
diye bağırmıştır. Üniversitenin diğer bir- profesörü türk inkılabının ana 
hatlarını anlatarak: "Demokrasinin manasını her milletten iyi kavrıyarak dün 
yanın en iyi ve ileı·i bir rejimini kuran türkleri Atatürk gibi bir şefe malik 
olmalarından dolayı kutlarım. Bu geceyi türk gençlerinin festivalinde ve on
larla beraber geçirdiğimden dolayı çok mesudum.,, demiıtir. Üniversitedeki 
gençlerimiz bize bu haberi verirken Amerikada Kamaliat Türkiyeye karıı 
olan sempatinin ve ha11ranlığın geni§ liğine İ§aret etmektedirler. 

Türk ~[~arif Cemi- 1 
yetının eşya -

• 
pıyangosu 

Türkiye - Danimarka 
uzlaşma komisyonu 

Türkiye • Danimarka uzlaşma komis
yonuna aza olarak Erzurum ıaylavı B. 
Fuad Sirmen tayin edilmi,tir. 

Omer Seyfeddin m, kıtab halıne gel
memiş eserlerinden mürekkeb kalın bi~ 
cild daha elimizdedir ( ) . Değerli aana~ 
karan ölümünden sonra çıkan diğer ki
tabları gibi bunu da Ali Canib'in büyük 
bir dostlukla bağlı olduğu adamın batı. 
rasın. yaşatmak için esirgemediği ga]ll 

ret ve himemte borçlayuz. 
Türk Maarif Cemiyeti her yıl oldu

ğu gibi bu yıl da bir eşya piyangosu ha· 
zırlaımş ve biletlerini satışa çıkarmıştır. 
Mütevazi çalışmalariyle kültür alanın -
da çok değerJi varlıklar gösteren ve kim
sesiz zeki çalışkan talebey: okutan Türk 
Maarif Cemiyeti bu yılki eşya piyango
sundan elde edeceği gelide hükümet 
merkezimiz Ankaraya yakışacak bir kol
lej binası hediye etmek düşüncesinde
dir. Bundan dolayı her yerden ziyade 
Ankarahlarm bu hayırlı işe yardım et . 
meleri bir borçtur. 

Piyango 6. ilkkanun 1935 de Anka • 
ra'da çekilecektir. İkramiye tutarı 15400 
lira olup çıkacak ikı·amiyelerin cinsi bi
let sahibinin isteğine bırakılmıştır. 

Bu şekilde bir piyango tertip etmek
le Türk Maarif Cemiyeti bir yenilik 
göstermiştir. 

Öğrendiğimize göre cemiyetin ha -
zıı·ladığı bu piyango halkımızın bilhas
sa rağbetini kazanmaktadn·. Biletler 
Türk Maarif Cemiyetinin genel merke
ziyle lstanbuJ eczanesinde ve banka gi
~eleriy!e lpekiş ve Yüniş acentalarında 
satılmaktadır. Okuyuculara bu biletler
den biı·er tane almalarını tavsiye ederiz. 
Bu suretle hem talilerini denemiş ola • 
ca!dnr hem de bilği kaynaklarını bollaş· 
tumak ve bilgi yollarında yürüyen genç
lerimizin ı·ast1ayacakları güçlükleri kal· 
dı.rmak aınaciyle kurulan "Türk Maarif 
Cemiyeti .. ne yardım etmiş olacaklardır. 

B. Pol Grummer'in 
konserleri 

B. Pol Grumıner 

Almanyanm ünlü viyolonse
listlerinden B. Pol Grummer dün 
sabah şehrimize gelmiş ve akşam 
da alman elçiliğinde bir konser 
vermiştir. Dünkü sayımızda da 
yazdığımız gibi bu ünlü sana~kar 
bu akşam s:lat 21 de halkevinde, 
yarın da öğleden sonra müzik öğ
retmen okulunda orkestranın re
fakatinde bir konser verecektir. 

Yeni içtimaiyat kitabı 
Bu yıl liseleı·de okutulmak üzere hu

susi bir komisyon tarafından hazırlan • 
makta olduğunu yazdığımız içtimaiyat 
kitabının ilk fasikülü bitmiştit-, Bu kısım 
içtimaiyata giriş kısmıdır, Bu fasikülün 
son bir incelenmeden geçirildikten son

ra basılmak üzere Devlet Basnnevine bu· 
günlerde gönderilec:eğı umuluyor. 

İç piyasalarda sa trlan 
elmalar 

lneboludan ve Karadenizin di
ğer limanlarından iç piyasalarımı
za gönderilmekte olan elmaların 
dış pazarlara gönderildiği sırada 
olduğu gibi kontrol edildiği eko
nomi bakanlığına yapılan şika
yetlerden anlaşılmış ve memleket 
içinde sarfedilecek elmaların kon
trola tabi olmaması lazım geldiği 
bakanlık tarafından ilgili yerlere 
yazılmıştK. 

İtalyan banknotlarr 
hakkında karar 

İtalyan hükümetinin 16 ikinci
teşrin kararnamesi üzerine Finans 
bakanlığı biner ve beşer yüz li
retlik İtalyan banknotlarının le
ahhutlü mektup içinde olmak şar
tile ltalyaya gönderilmesine mü
saade etmiş ve keyf iyel posta ve 
telgraf genel direktörlüğüne bil
dirilmiştir. Posta idaresi bu husu
su bütün posta merkezlerine tel
grafla tamim etmiştir. 

Eııdüstriel Jıir film 
Dün saat 14 de Yeni sinemada 

bir İngiliz endüstri kurumunun ha
zırladığı bir film g6sterilmiştir. 

Bu filmin gösterilmesinden 
maksad, kurmak üzere bulundu
ğumuz demir ve suni benzin sana
yii ile ilgili firmaların ve bu ara
da bir İngiliz flrmasınm kendi 
fabrikalarında bu işleri nasıl ba
şarmakta olduğunu göstermek is
temiş olmasıdır. 

İngiliz demir ve çelik endüstrisi
nin son yıllardaki büyük terakki
sini gösteren bu filmi başbakan 
ismet İnönü, Ekonomi, Sü ve lç 
bakanlarımız, Celal Bayar, Kazım 
Özalp ve Şükrü Kaya ile birçok 
saylavlar. Ekonomi bakanlığı ilo 
diğer bakanlıkların yönetgerleri 
ve büyük memurları seyrelmiıler
dir. 

"Demir cevherinden çeliğe" 
adb filmde gösterilen ameliyeler 
şunlardır: 

1) Demir cevheri, kireç ve di
ğer madenlerin çıkarılması; 

2) Demir cevherinin kurulma
sı, tasnifi ve kal ocaklarında işlen
m~sine elve.rişli bir şekle konması; 

3) Çelik yapmağa mahsus pik 
demiriyle demir döküm imali; 

4) Kömürün karbonizasyonu ve 
kok, katran, sülfat daminyom ve 
benzin istihsali; 

5) Çelik külçe, bandaj imali; 
6) Çelik boru imali 
Filmde insan yerine makine

nin nasıl kaim olduğu ve elektrik 
kuvvetile büyük işlerin nasıl ya
pıldığı canlı bir surette gösteril
mektedir. 

Bu filmin gösterilmesi bittik
ten sonra, gelenler güzel bir sür
prizle karşılandılar. Turhal şeker 
fabrikasının açılış törenini gördük 
ve başbakanımızın söylevini din
ledik. Türk endüstrisinin kurul
masında bir büyük tarih olan Tur
hal f abrikasmın açılış töreninde 
bulunmayanlar bu güzel hatırayı 
canlandıran bu filmi görmüş oldu
hu. 

Ömer Seyfeddin'in bu yeni cilddl 
topıanmış ve bir kısmını eskiden bildi -. 
gim sekiz hikayesini çoktandır türkçe 
bir eserin bana vermemiş olduğu kadar. 
büyuk bir zevkle okudum. Ve, yazanla
rın gözıe göri.ılür deı:ccedt. çabuk eaki .. 
diklerı bu memlekette, on bet ııeqe 

oııce ölıni.ış bir sanatkarın, çoğu 20 yıl. 
tlan dan:ı uzun bir maziye sahib oiı:uı 

luk.ıyeleımdc buld.ığum son derece ta • 
ze, yeni, hityatla ve enerjiyle dolu tad 
beni ha) rete düşüı dü ve yaratıcısuw 
karşı eskiden beri duyduğam ta.kdirf 
hayranlık derecesine çıkardı. 

Ömer Seyfeddin'in, zamanın tahril>. 
)erine karşı olan bu harikalı mukanme• 
tini neyle izah etmeliyİ2:? Bence bu mu .. 
vılffakiyetinin sırrını yarının zevkini, 

edebiyat ve dilin ilerde alacağı inkiıaf 

şekillerini sezmekteki bizde eşine pek 
az rastladığımız k":Jdretinde aramalıyız. 

O, edebiyahn kelime canbazlığı ad-

deylediği ve kabil olduğu kadar ağdalı 

ve çok h1gatli bir dille yazmanın en im
renilecek muvaffakiyet sayıldığı bir de

virde ö:ztürkçe ve öz sanat dava11na, bü .. 
tün muhitinin istihzasına ve hücumları .. 
na tek başına karşı koyarak, büyük bir, 
azim ve yanılmaz bir önsezi ile ilk def,. 
ortaya atan adam oldu. 

Ve doğru yolu o kadar çabuk, o ~ 
dar emin bir ıeki/de buldu ki, bugün. 
25 yıl sonra, ne dil, ve ne de sanat te • 
lakkisi sahasında, kendisinden pek ile.... 

de olmadığnnızı anlamak için son edebi 
mahsullerimizle Ömer Seyfeddin'in, bQ. 
ha.la canlı ve diri duran hikayelerini in .. 
yaslamak kafidir. 

Omer•in dilde davası, edebiyatı cedi .. 
denin biraz daha ağırlattrrmıf, teoeffü .. 
ıünü imkansız hale getirmit olduğu y~ 
zı dilinin boğucu bavasmcla.n sıyrılmak. 

halka, halkın kendi diliyle hitab etmek. 
ti. Bunu, yalnız bir dava olarak ortay• 
atmakla kalmadı, pratik imkinlanıu, 
eserleriyle gösterdi. 

Ômerin sanat telakkiıi, kayıdsı:ıs, 
şartuz realizmdi. Halkın hayatını tetkik 
ederek, realitelerden tophyacağı mater .. 
yellerin senteı:iyle çah§makb. Bu saba· 

da da tezini mücerred nazariyelerle izah 
değil, fakat bugün bile teıirini devam 
ettirmekten geri kalmıyan nefiı biki7e. 
feriyle ortaya koydu. 

Bu, ıade ve basit mevzulu süssüz ve 
özentisiz hikayeleri okuyanlar, eğer ya .. 
zı tekniğinde malumat ve tecrübe tabi • 
bi değillerse, onları yazmaktaki 

büyük güçlüğü kolaylıkla takdir 
edemezler. Realist edebiyat ·sahasında 

gülünçlüğe, bayağılığa ve suniliğe düş .. 
memek için ne kadar selim bir zevk vo 

kuvvetli bir görüş kabiliyeti istediğini 
anlamak için bu tar:.zın reklam sahasında 

satış yapabilmiş fakat hiç bir kıymet ta
şımayan sahte örneklerini göz önüne ge. 
fümck li.afidir. 

Edebiyatımızın zayıflığını ileri au • 
renlerin onda en fazla bulduklan ku • 
şur milli hayatımızı aksettirmek husu -

sunda muvaffakiyet gösteremcmit olma· 
sıdır. Ömer Seyfeddin ise, biitün haya
tınca, his:;edilen bu boşluğu doldurmaya 
3iıcünün yettiği kadar çahştı. Ve eser• 
lcriy/c olduğu kadar kendi ve kendin .. 
den sonraki nesilleı· üzerinde yaptığı te. 
sirle de bu yolda büyük işler gördü, 
Çığırı açmak şerefi ona aittir. 

yolunu arayan gençler, korkmadan 
ondan yana dönebilirler ve dönmelidir .. 
ler de, roman vadisinde dejiilae bile, kı
sa ve uzun hikaye tarzında bu büyük 
Üstadtan edinecekleri derslerin faydasını 
mutfakıı göreceklerinde nemin olabilir
lPr. 

Okumama~ olan büvük derdimize 

- Sayfayı çeviriniz • 

( ) Ali Canip Yont m. Ömer Sey • 
feddin( hayatı, eserleri. Muallim Ahmet 

Halid Kitabhanesi. 238 sayıfa, 50 kuruş. 
Bu mesele hakkuı.dcı gazetemizin 19 Ali Canib'in, Ömer'iıı hayatına claır ha

ve 20. ci sonteşrin sayılarırada çıkan 1 tıralariyle, kıymetli hik.lyecillHzin 8 l\ıı· 
. (Taş kömüründen benzin) bQflaldı çük hikayesi ve roman. makule, mck • 

)'cjzKlıilY'ıl okrııvr.ırrın:.b . · tublanndan parçalartftın miif ·kk ·htır 
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"Ulus,, un mesken anketi 

Sistemden önce Sağduyu 
lstidad teorilerle meydana gelmez • Mo -
dem bir yuvada ideal nedir?· Evvela 
tecrübe sonra tatbik· Bugünün zevkine 
uygun bir sistem on sene sonra değişebilir 

On ikinci ce\>ab 
[Şehrimizde bulunan 

ve geçen gün halkevinde 
bir konlerans vermiı olan 
ünlü lranıız mimarlann
dan Fransa milli ıaraylar 
mimarı B. Laprad, gazete
mizin meıken anketine il
ıilenmif ve bize CJ§ağıdaki 
ceva~ı göndermiştir] 

Gazetenizin sorduğu ıuallere, 
tedarikıiz bulunmam dolayııiyle, 
ancak umumi cevaplar verebilece· 
iim. Sonradan, kooperatifin 
emrine, onun ihtiyaç hiaaeda~i
leceği daha aarih veaikaları mern · 
nuniyetle verebilirim. 

Ben tahaen, "ıiıtem'' lerin a
leyhtarıyım. Bunlar tatbik aahası
Da girdikleri zaman onda dokuz, 
manaıızlıklan meydana çıkar. 

En iyi.ai, bir aanayicinin yaptı
ğı gibi, aağduyu ile çalıımaktır. 

Çekoslovakyada, Zlin' deki BATA 
firmasının misaline bakınız: Bu 
firma 23.000 memur ve i!çi için 
on yıl içinde bir tehir yaptırmıı
tır. 

Şimdi de altı veya yedi bin 
evlik yeni bir tehir yaptırmasını 
düşünmektedir. Büyük mikyasta 
aldanmak caiz değildir. Onun i
çin fabrikalar direktörlüğü on ta-
ne mimar çağırmakta, onların em
rine azami bir kredi vermekte ve 
her mimar bir veya birkaç ev tipi 
hazırlamaktadır. Bu evlerde bir 
yıl müddetle oturulmakta, tetkik 
edilmekte ve bunların tenkid edil
mesi istenmektedir. Bu evlerde i
leride oturacak kimselerden, İn\.İ
haplannı tesbit etmeleri İstenmek
te ve tecrübe yapıldıktan eonra, 
büyük ölçüde intuta batlanmak
tadrr. 

Tek evler yapılmasının daha 
temenniye şayan olduğu, ayn o-

lan evlerin, bitiıik evlere göre da
ha pahalı oldukları, bitiıik evlerin 
ise, aynı mesken sathı baki kal
mak §artile, yüksek ve büyük bir 
binaya göre daha pahalı oldukla
rı, bugün tekrarlanması faydasız 
olan bir takım hakikatlerdir. 

Memurlar kültürleri, yelİ§me 
tarzları ve zevkleri, ayle ve servet 
vaziyetleri bakımından o kadar 
biribirlerine benzemezler ki, mes
kenleri ifrat derecede standardize 
etmek istemek manasız olur. L:i 
zumlu tipleri doze ~tmesini bıl
mek bir dokümantasyon İ§İdir. 

Y eknasaklığı bertaraf ederek, 
bilakis, bir sevimJilik ve neıe ha
vatı elde etmesini b.lmek ;se bir 
rstidad işidir. lstidaJ, tekrar edt 
yorum, onda dokuz yanlıı olduk
lan sonradan belli olan teorilerle 
meydana gefmez. 

Misal: hasta.haneler meseleıi. 
Ou yıl müddetle, ideal hastahane
nin küçük pavyonlardan müteşek
kil hastahane olduğuna iyice ina
nılır. Sonra, günün birinde, has
tuhanede çalışan doktorlar bu şek
li fena bulup yüksek hastahaneler 
isterler. Memur evleri için de vazi
yet böyle olacaktır. Bir müddet, 
bu evlere bire.r bahçe ilavesi el
zem görülecek, sonradan, bahçe
nin memurlan sıktığı ve onların 
radyo, televizyon veya sporla meı
gul olmayı tercih edecekleri anla
~ılacaktır. 

Kısaca, tipleri, çiçekler anu~ 
daki villadan, bekarlara mah
sus ugari sabh ve azami konfor
lu büyük ,chir binalarına kadar, 
tehalüf ettirmek gerektir. 

Modem yuvada ideal, hizmet
çi kullanmamak ve her istediğini 
sadece birkaç düğmeye basarak 
elde edivermektir. 

Laprad 
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4.500.000 liralık 
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Yüzde Yedi Faizli 

Sıvas - Erzurum 
İstikraz tahvillerinden a1ınız ! 
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kabul edilir en sağlam gelirdir. 
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burada bir kere daha i~aret etmemek l 
den celmiyor. Okunacak §CY bulamadı

ğından ıikayet edenlere soranz, Ömer 

Seyfeddin de mi yoktur? Öyleyse niçin 
rıkumıyorlnr, o Ömer Seyfeddin ki, escr
f PÔ bu~n olduğu gibi, daha mun za-

manda taze ve yeni kalmak kudreti d" 
o!duğunu isbat cbniştir. 

Temiz ve saf türkçenin güzelliği:ıi 

daha iyi sezmek için anwra bu zengin 
kaynağa bq 'f1ll'mllYJ ihmal etmemeli -
yiz. YAŞAR NABi 

ULUS 23 SONTEŞRJN 1935 C ~ ESi -----
' 

1 [Y~ba;;cı gazeteler e okuduklar zl 
İtalyan protestosu ve ı~ollektif cevap 

Kendinne karıı alınan ekonomikzecri tedbirim, ltalya, ilgili devletlere birer nota vererek protesto etti. 
TaymÜ 11ıuete.inin gün aşın çıkan iki aayuında ba protesto nota.n incel.nmekledir. Birinci makale, no

tanın metni üzerinde yürütülen rniital9Glardır; ikinci makale üe, bu protestoya teAer teker Jegıl, la
lıat kollcktil bir cevab vailme.ini müclalaa etmektedir: 

13 aon teırin 1935 tarihli T a;ymis 
6tueleriıulen: 

İtalya hükümeli tarafından "bak
aız ve yeniz surette kendi aleyhine 
tatbika ba§landığı" iddiaaiyle yapılan 
protes o, herhalde ilgili olan hükü
metler tar fmdan gereği gibi ~le
necektir. 1-akat bü un bu ince emeler, 
uzun boylu cliı§unüh.ip ta§ınıldıktan 
ve belgeleri bulunduktan sonra veri
len karar üzerinde tesırli olanuya· 
cakbr. 

Bu nota, Habeşistanda baflayan 
barba bir nihayet vermek üzere zec· 
ri tedbirleri ihtirazi kayıtlar koy
maksızın kabul eden otuz alb buku
mete \ierilmi§w. 

balyanın Habe§istan ifiade Mil
letler Cemiyeti andlqmaaı.nd. İmza• 
aiyle verdiği sôzü boz.acc k bir it yap • 
madığı ve Milletler Cemiyeti.Din kal
yan davaaına biç kulak aamadııp bak
k:ında bu notada ileri sürülen iddia
ların üzerinde uzun boylu durmaja 
lüzum olınadıiı aşikardır. 

Andlaımanın aö:deri Ye tMikümM
ri p~k açıl&lJI'. Ondan aonra Milletler 
Cemiyet.inin buyUk bir aabarla ve 70-
rulmaluaım, ltalyanm derdlerini de 
kanun dayreainde tatmin etmek için 
uğra§malan da benilı dünyanm ha
tırından çıkmıyacak kadar yeni ve ta
zedir. 

Sonra :ııecri tedbirlerin tatbik edil
mesi kararını veren telif komiteaınıu 
Milletler Cemiyetinden ayrı bir kurul 
oldununu iddia etmek de bo§ bir şey
dir. Çünl·ü elli iki de\·letin temsil e

dildiği cemiyet, rey birliği ile bu itin 
icrasmı bu komiteye tevdi etmifti. 

Sonradan birkaç memlelııetia a•· 
yet zayıf sebeblerle ihtirazi kayıtler 
ileri sürmeleri bu rey birlijini, hiç bir 
auretle, ZA" t'atamaz. 

••• ltalyan notaamda zecri tedbir
lere kat.qan bütün hükümetlerin bal
yaya kartı tahaen verdilderi lmküm
lerden me.ul olaca.klan, bu itte tek 
ba,la.rJD.ı hükümlerini vermelenni ia
temek•edir. 

Şuraanu aö)rlemek doinadur ki bu 
zecri tedbirler kararma katqaa hiç 
bir memleket, bütün ~ 
,,. aonuçianm, eDİDe ~ ctiqıün
meclen bu karan abmt 4eiildir0 

Bu kararlar, Milletler Cemİ7eti ü
yelerinin biribirlerine k ..... 7aPIDAİ• 
aöz verdikleri teahbüdleri yerine ge
ıinm k ve t~ı~ k ebr.ekten batu bir 
teY değildir. Akai takclirde kollektif 
emniyet prens.ipi bozulmut ôtwdu.. 

Notanın ortay• atbğı noktalar, tOY· 
le beliriyor: 

"ltalya, alman tedbirlere Dr§ı 
tedbir alacak. bunun üzerine dünya 
para ve ekonomi aisteminde aaramtı
lar olacak ve dünyada umumiyetle 
moral ve psikolojik kötü 90nuçlara 
doğru gidil~cektir.,, 

Nota, bugünkü ekonomik durum
da kırk dört milyonluk bir piyasayı 
alış verit d1şına çıkarmağa çalışmak 
herhalde tehlikeli bir ıey olacağını 
söylemekt•dir. 

Bunun bir tehlike olduğu kabul 
de edibe, Milletler Cemiyeti üyelerin 
bunun zıddına, karıılapcaklan baş. 
ka bir tehlike vardır ki o da barba 
kartı Milletler Cemiyeti prensipleri
ni korumak iatiyenlerin büsbütün ha
r.'.lb olmasıdır. 

Notada İtalyanın Milletler Cemi
yetini kuran milletler araımda balun
duğu, ve Milletler Cemiyetinin esas 
vazifelerinı yerine getirmek için uzun 
zaman işbirliği yapDUf olduğu da 
aöylenmektedir. 

Mille::ter Cemiyetinin öteki üyeleri 
bunun farkmdadırlar. ltalyanm bu 
cemiyeti kunnakta, sonra ii birliği 
etmekte ne kadar değerli hizmetleri 
geçtiğini bilirler; bundan dolayıdır 

ki teahhüdlerini yerine getirip cemi· 
yetin istikbalini de korumasını iste
dikleri İtalyanın bugünkü durumun
dan ıatırab çekmektedirler • 

Milletler Cemiyetinde Üye olanlar, 
notada ltalyanm §İmdiye kadar, ce
miyet ile alakalarmı kesmemek ve 
anla§mazlığı daha genit bir alana gö
türmemek yolunda arzular beııJemİ§ 

olduğu hakkında yazılmış olan &atll"
lan hoınudlulda karıılamı§lardır. 

Onlar, e~er dünya sulhunu balta
byan bugünkü maceradan da vazgeçe . 
cek olursa o zaman ltalya'ya kar • 
fi bir kat daha hofnud bir durum ta
kınacaklanbr. 

Bugün alman tedbirlere gelince, 
hanlann tatbikine İtalyanların kendi 
hareketleri şebeb olmuştur. Bugün bu 
tedbirlere katı~an devletlerden hiç 
biriainin ne ltalyaya karıı kötü bir 
niyeti, ne de İtalyan genişlemea.ine 

karı• bir kıakançhğı yoktur. 
ltalyaya kar§ı en eski ve sıkı bir 

dostluk bealiyen lngilterede iae Ce
nevre ımdlafmasmın çiğnenmesi en 

büyiilr teeuürleri uyandınnıttır. 
Fakat kollelr.tif a.istem ve prensip

lerin yanmda tahsiğ ve milli dostluk
lar pek de göz önünde bulundurul
mamalı la:a~lir. 

" ,, ,, 

Koli.ekti/ cevap 

15 son te§rin 1935 tarıhü Tay;,.ia 
gazetesi, ••kollektif cevab" başlığı al· 
tında ycuınq olduğu bir başmakale
de diyor ki: 
İtalyan notasmm kendilerine hitab 

ettiği devletlerden hiç birisi, ceva 

Yermek için acele etmiyor. 
Pazartesi günü verilen bu notaya 

eeYab Yermek için nezaketten bqka 
da hiç bir aebeb yoktur. 

balya hükümeti, her dmetin ay

n ayrı alman zecri tedbirler hakkm
daki büküm ve mütaleasmı öğren

mek için bu notayı vermiştir; buraaı 
anlaşıJıyor. 

Fakat, alman bu kararlar elli bir 

memteı.et delegesinin bulunduğa ge
nel bir toplantıda verilen bir kar:ar
ta telif komitesine ha'Yale ohmmU§..,.. 
oradan tatbik kararı alınmı§hr. Bıao 

nu, bütün bir dünya bilmektedir. 
ltalya, bu nota ile herhalde, e ... 

ııen biktiği şeyleri yeniden oğrenmek 
istemiyor. istediği Milletler Cemiye-

ti etrafmda teaanüdle birleşmiş olan
ların araama fitne aokmnğa aavat
maldır. Kararın metnini bir dda tek• 
rarlamak, bu notaya kafi bir cevab 
te,kil edebilir. 

Meseleleri yeniden mÜDAkaşaya 

girİpnek, aorulara yeniden deliller 
we cevab bulmağa uğrqmak hiç bir 
İşe yaramıyacaktır. 

Ortada bir ookta daha Yardir ki 
çok önemlidir. 

ltalyaya karfı ekonomik zecri leci· 
birlerin tatbiki Cene...-ede ıene& .... 
miifterek bir toplanbcla ~ 
mrşta-. Bunda Milletler Cemiyeti sia
temi dahilinde kollektif bir hareket 
ID&DllSI Yardır. 

Onun için, eter italyan not.ama 
bir cevab Yermek liznngeli70ftll bu
aun, hareket gibi, kollektif olma&1 .,.. 
aynı ellerden Yerilmesi daha dojra 
olur. 

Bu cevabı da bir komite Cenevre. 
de kaleme ala Ye cevab, genel be,... 
tin tasvibine sunulur Ye ODClan _.. 
ltalyaya verilir •• 

V akı&, böyle bir hareket, biraa 
zaman iater. Fakat meselede sürate 
de pek lüzwn yoktur. 

Bu suretle nota karşıamda hare
kette olduğu gibi, dıtardan göriinüt
te de birlik ve beraberlik temin edil· 
mit olur. 

En önemli nokta §Udur: 

Yapılacak hareket ve verilecek 
cevab, tek tek Üyeler tarafmda.n de
ğil, Milletler Cemiyeti tarafmdan J'•• 
primatı ve verilmelidir. 

Silahlanma yarışı harba mı, sulha mı vanr? 
9 ... ı..,.a. 1935 tarihli Deyli He- ı 

rald 11cuıeteainden: 
8. Muaolini, İngiliz ulusal hükü

metiaia ailahl•nmak planını büyük 
bir sevinç ile karşılamıttır. Çünkü 
lııa, kendi hareketlerine güzel bir ba
hane olarak kallamlabilecektir. 

Daha geçen baharda beyaz kitabı 
çıkarmamız, B. Hitlere silahlanmak 
vesile Ye behanesini Yermi§ti. 

B. Maaolini'nin ağzı, dili olan B. 
Gayda diyor ki: "Şimdi anlıyoruz ki 
Llualar Sosyetesinde Üye bulunan bü
tün milletlerin ödevi, Sosyeteye kar
tı olan yÜkenlerini yerine getirmeğe 
muktedir bir hale gelebilmek için si
lahlanmektır. 

Britanyanm silahlanmaar, Uluslar 

Sosyetesi andla§lllasını aağlamla§lır· 

malı istiyen bütün üyelerin müsavi 
bir nisbette a.ilahlanmaaı gerek bulun
duğuna bir itarettir. 

İngilizlerin ortaya attığı bu §ekil 
deniz ailahlarmda bir silahlanma ya
rı§ını vadctmektedir.,, 

Bu ıüzlerde hakiknt yok değildir. 
Silahlanmanın kar§ılıklı olmamasına 

imkan yoktur. 

Bu takdirde rekabet bat gösterecek 
Ye her devlet, güvenliği, ötekilerin
den baakm çıkacak kadar silahlı bir 
bale gelmekte anyacaktır. 

Bu suretle birçok milyonlar harca
nacak, neticed~ ne bir millet, bir ar
pa boyu daha fazla güvenlik içine gi· 
recek, ne de Uluslar Sosyetesi bir 
parça daha kuvvetlcnebilecektir. 

Bu gidi~ faydasız, hatta tehlikeli 
bir gidiştir ki bunu B. Baldvin ile ar· 
kada~lan ortaya çıkarmıılardrr. 

Bu harekete şöyle bir behane uy
duruluyor. "Fakat biz başka tüdü 
hareket edemezdik. Biz, silahsızlan· 
mağa çalıttık; lakin bn~knlan buna 
7•napnaddar. Bütün gayretlere rağ-

ujramau ÜzeriDedir ki biz, ~ 
men konferaaaua mUYaffaluyetsizliie 
ailahlamnak y\ikümiinde kakt.ır_ 

Da saçma ...., es.auazdlr. e. def_.. 
li hükiimet, yeaİden iktidar mevkii. 
De getir gelmez tatbik edihnelr üz_. 
bir gemi İnşaat programa lııazulamq. 
br. 

Zaten, daha konff!l'aftS toplanb 
halinde iken biz, deniz silahları büd. 
ceaini 1 O milyon, bütün ailah büdc:e
aini de 20 milyon artJTdık. 

Cenevrede İngİJiz delegelct"i, kon• 
feransm esas toplanma sebebi olan Ü· 
Jahlan muayyen bir nisbet içinde a• 
7altma planmı reddetmişlerdir. Bu. 
na az çok hayret etmek laznngelir. 

Şuraya hükümctin konferansta kl1"• 
mış olduğu siyah rekor listesini kay• 
dedclim: 

Orada bütün masraf tahdidi öner• 
gelerine itira·.ı edilmi"tir. 

Orada filoların tahdidi önergd 
reddedilmiştir. Hnrb gemilerinin kal• 
dınlması önergesi kabul edilmcrniı· 
tir. 

Orada B. HUYer'in filolan üçte bir 
nisbetinde indirmek huausunda ileri 
sürmüş olduğu fikir üzerinde aabotaj 
~apılmrştrr. 

Sözün kı...., lngiltere, Cenevrede 
deniz ailahlannm azalmaaı için alın.. 
mak istenilen bütün tedbirlerin ÖDÜ• 

ne geçmiştir. 

Dört scnedcnberi hükümet, maasif 
bir silahlanma için lazım gelen hazır. 
hklnn yapmağa devam etimiştir. 

Şimdi, zaman gelmiştir. Eğer mil· 
Ji hükümet, kazanacak olursa o -za .. 
man bu b~yük silahlanma proı?raını• 
geniş mikyasta L"\Loik al nına gi • 
reccktir. Onun ü ... crinc silal lnnma ya• 
rışı başlıyacakbr. Ve biz, p k iyi bi· 
lıriz ki silahlanma y:ırııılan ban§ ile 
değil, harb ile biter. 
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Bakır yolu dün enle dı. tö ac , 
döndükten aonra ayın yirmis.i.nde 
trenle Ankara'dan hareket ederek 
aynı töreni yapmak üzere değerli 

yurdumuza Diyarbek.ir'e geldik ve 
her §eyden enel, ATATORK'ün pek 
yakından tanıdığı ve çok HJVcliğj Di· 
7arbekirlilere kıymetli aelim •e sev• 
gilerini getirdiğimizi tebfir ederim. 
Ankaradan itibaren trenle Anadolu 
yaylalarını boydan boya app Kayseri• 
Niğde • Adana - Fevzipa§a • Malat• 
J'& • Elaziz •e Ergani Bakır madeni 
iıtaıyonlarmdan geçerek katettiği· 
miz mesafe (1315) kilometredir. 

Diyarbekir Anadolunun İran ve 
Irak amırlarmda büyiik bir mmtaka
nm ilk ve mühim beaderlerinden ve 
transit meTke.zlerinden biri ve eski 
§ark kervaıalarmm uğrak yeri ve ta
rihi bir belde olduğu maliimunuzdur. 
F.akiden, on dördüncü ve on befinc.i 

f evzipa§a - Oiymbekir hattı üzerinde Kökm viyatliikii F evzil'a§a Utasyona. 

( Ba§ı ı. cı sayıl ada) 

zamanda", "dün kömüre varmı§
bk, bugün bakıra geldik, yann Er
zunundayız.,, 

Bir umanlar hayal arkasından 
llottuğumuzu ıöyliyenler bugün 
burada Diyarbekir kapılan önün
de kurulan takın albndan geçen 
çelikleşmiş hakikati gene bu tak 
et.rafında halkalannHf on binlerce 
insanın en büyükleri Atatürke na
sıl sarsılmaz bir inanç. ile bağlı ol
duğunu, başta ismet İnönü ile, bü
yük itlerinin baıanlmasmda onun
la birlikte çalışan arkadaşlarına 
karşı olan nimet ve saygılarının 
açık ve içten olan ifadelerini gör

meli ve işitmeli idiler. Biz Anka
radan buraya gelinceye kadar ge
çirdiğimiz her yerde de bu can
dan duyulan temiz bağlılığın te
zahürünü gördük.,, 

ya ve daha ötede Marmara •• Ege 
denizine bağlanmıt oluyor. 

Hat §Üphesiz Diyarbekirde kalm.ı· 
yacak; şarkta doat ve kardeı mem
leketlerin dem.iryollanna kavu§acak 
ve birle~cektir. 

mman ve refaha da ermi~ tn:alımacalı.ıe 

tır. 

1Jte bu tarihi yurd parçasmm b• 
gün mnran ve terakki yolllllda husu• 
le gelen değişı1diği, yeni türk rejimi. 
nin ve Atatürk devrinin ve onun bü. 
yük Başvekili ismet lnönü hülrii.me
tinin ppnaz ıimendifer ıôyaaetinİD 
hayırlı ve mühim ve mü.bet netiıcel• 
rinden biri olduğunu gurm • ifti. 
harla gönnekteyiz. 

B. Çetinkayanın açış 
söylevi 

Diyarbekir ve havalisi ve f&l'k İl· 
leri bu defa da 14 ve 15 inci asırlar· 
da olduğu gı"bi prktan garba geçen 
kervanlann uğrağı değil; fakat ga.rb.. 
tan tarka yirminci asrın medeniyeti• 
ni, fen "" sanatım nakledecek olan 
Demiryohmun Ye ticaretin mühim bir 
merkezi olacak •e ıüphesia büyük bir 

r 

Bayındırlak Bakanı Çetinluqa
mn sıkak alhqlatla kesil.en •ö7'e
vi ıuJar: 

- Sayın yurdda§lar; 
Kömür yolunun Karadeni:ı: kıyı

amda, Filyoa'ta açılma törenini yaprp 

Diyarbekirde es-

ki eserlere iter 

7f!Tde raatlaya -

bilirsiniz. Şarlı 

Anadolusunun 

meTkez.indeki ta-

rihi §ehir, demir· 

yolrına ha11Uf • 

tuktan sonra 6o-

;ymdırla1acak 11e 

bir turist §•hrİ 

olabilecektir. • 

Diyarbekirin ünlü karpuz.lannt artık 
Ankarada Ja yiyebileceğiz. 

asırlarda ~kın yelkenli gemileri 
Hind denizini katederek bir taraftan 
Kız.ıldeniz vaa.tasiyle Mıaır kıyıları· 
na diğer taraftan Basra körfezini ve 
Dicle suyuna takip ederek Musula 
gelirler ve b1D"adan hamuleleri.ni ker
vanlar vasıtasiyle Diyarbekire ve Di
yarbekir' den Anadolu'yu katederek 
garba ve lstanbula doğru nakleder
lerdi. O tarihlerde ki Diyarbekirin 
ipekli ve pamuklu dokuma ve aair sa· 
nat i~leri en makbul ticaret emtiala
rmdan biri idi. 

Diyarbekir bugün demiryo)u vası· 
tasile bir taraftan Malatya ve Sıvas 
üzerinden Samsun'da Karadenize ve 
diğer taraftan yine Malatya ve A
dana üzerinden Mersin'de Akdeniz'e 
ve Kayseri'den geçerek cumuriyetin 
idare merkezi ve kalbi olan Ankara-

Gümüı ü:erine 

ler, Diyarbekirin 

e&ki .anatların • 

dan biridiT. Bu • 

gün Jemiryolu • 

na lıaoufan bu 

tarihi ıehir bu 

gidel eıerlenni 

dünyaya ya)'abi • 

lecektir. 

Sanayi aleminin daima ppta en&. 
ii kömür, baJor gı"bi iki luymetfi Cftlo 

berin en .-erimli hazinelerine m.lr 

6-12-1935 de çekilecek ol~n Türk Maarif Cemiyeti eşya piyangosuna ait biletler bütün banka gişeleriyle İstanbul eczanesinde, 
Yüniş, İpekiş acentalarmda ve Cemiyetin Anafart2 Iar caddesindeki genel m~rkezinde satılmaktadır. Tanesi 1 liradır. 
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K rmızı Zanb k 
Yazan· AnatoJ l/RANS 
Türkı,,·eye çevırcn: Nasuhı BAYDAR 

Terez sol eliyle şemsiyesini ıutuyor, el
divensiz sağ eliyle de menekşeleri karıstı

nyordu. Doşartrda güzel el zevki, sevgisi, 
deliliği vardı. Ona bakılırsa bir fizyonomiyi, 
bir karakteri, bir ruhu elleı, çehre kadar kuv
vetle ifade ederdi. Hele bu ellere bayılıyor
du. Onları şehvetli ve nükteli buluyordu. On
ların ince parınaklanna, pembe tırnaklarına, 
arabesklerle işlenmiş ve parmakların dibin
den başlıyarak ahenkli dağcıklar halinde 
yükselen biraz tombalak ve yumuşak el aya
larına tapınıyordu. Terez, şemsiyesinin sa
pını kavrıyarak bu ::rnretle ellerini kapayın
caya kadar onları hazla dolu bir dikkatle tet
kik etti. O zaman, Te'rez'in arkasına geçe
rek gene baktı. İnce ve temiz çizgili gövde
si ve kolları, dolgıın kalçaları, canlı bir sura
hi halindeki güzel endamı ile büsbütün ho
şuna gitti. 

- Mösyö Döşartr, şuradaki siyah leke, 
Boboli bahçeleri değil mi? Üç yıl önce on
ları görmüştüm. Hiç çiçek yoktu. Bununla 
beraber onları, kederli büyük ağaçlariyle pek 
sevmiştim. 

Oilun konuşmakta, düşünmekte olmasına 
adeta şaştL Bu sesin şakrak tonu, ilk defa 
İ§itiyormuşçasına, onu hayrete düşürdü. 

İsteğinin sert ve apaçık aslını ondan 
saklamış olmak için gelişi güzel cevab ver
di, gülümsedi. Sakarca, acemice hareketler
de bulundu. Tere.z bunu anlamamış göründü. 
Memnun gibi idi. Kısılıp boğuklaşan bu s~.s 
onu, istemediği halde, okşuyordu. O da Do
şartr gibi kolay şeyler söyliyordu. 

- Bu manzara pek güzel. Hava ne ılık! 
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Ertesi sabah, başı çan şeklinde bir ~nna 
işlenmiş yastıkta, Terez, bir gün öncekı. ge
zintileri, meleklerin çerçevelediği ? mc~ 
Meryemleri, resim veya heykel şeklındeki 
hepsi güzel sayısız cocukları düsünüyordu. 
Brankaççi'lerin ünlü Nkilisesinde, Üahi bir şa-
fak gibi solgun ve parlak duvar resimleri 
karşısında, Döşartr ona, öyle canlı ve renk
li bir dille Mazakçio'dan bahsetmişti ki Te
rez o, üstadlar üstadı delikanlıyı ağzı yan 
açık, gözleri gölgeli ve mavi, dalgın, bitkin 
ve zevk içinde görüyorum sanmış ve ~n
düzden daha sevimli olan bn sabahın harıka
larıru hep sevmişti. Döşartr, Terez için bu 
mükemmel şekillerin ruhu, bu asil şeylerin 
zekası idi. Hayatı ve sanatı onun diliyle, er 

nun varhğiyle anlıyordu. Dünya manzarala
rına onun ilgisi nisbetinde ilgileniyordu. 

Bu sempati ona nereden gelmişti? Sarih 
bir hatırası yoktu. İlk önce, Pol~Vans onu 
kendisine tamtmak istediği zaman tanışmak 
arzusunu hiç duymamıştı. Şandömars salo
nunda veya Düran Rüel'in mağazasında, o
nun imzasını taşıyan zarif tunçlar, ince bal
mumlarının dikkatine çarpmış olduğunu ha
tırlıyordu. Fakat onun böyle sevimli ve 
hususi yemeklerde ealendiai bunca artist 

I::> b 

veya sanat amatörlerinden fazla teshir edici 
olduğunu hiç urnmamLştı. Görür görmez on
d~ hoşlandı; onu kendine çekmek, sık sık 
gonnek istedi. Döşartr, yemeğe geldiği ak
şa:n, . ona karşı - kendine de hoş görünen -
asıl bır zevk duyduğunu farketti. Fakat bir
kaç vakit sonra o Terez'i biraz sinirlendirdi: 
onu içine ve iç hayatına fazlaca çekilmiş ve 
kendisi ile pek az meşgul görmesi sabrını 
tüketti. Onu heyecanlandtrmak isterdi. İşte 
hu sabırsızlık ve sinir halinde, ve kendini 
dünyada yalnız his3etmesindendir ki Terez 
ona bir akşam, Dinler Müzesinin parmaklık
ları önünde rast1amış ve o da Terez'e Raven'
den ve mezarında bir altın iskemlede oturan 
imparatoriçeden bahsetmişti. Terez onu, ge
cenin gölgeleri arasında, ciddiğ ve sevimli, 
sesi sıcak, bakışı tatlı, fakat çok yabancı, 
çok uzak, çok tanınmaz bulmuştu. Bundan 
dolayı adeta rahatsızlık duyuyor, ve o daki-

kada, taraçanın kenarındaki şimşirler bo
yunca ilerlerken, onu her gün gönnek veya 
hiç görmemek arzusunu mu beslediğini bir 
türlü kestiremiyordu. 

Ona Floransada tekrar rastladığından· 
beri yanında bulunmakta olduğunu duymak• 
tan, sesini işitmekten zevk alıyordu. Döşartr 
onun hayatını sevimli, çeşidli. renkli, yeni, 
yepyeni bir hale getiriyordu. Ona düşünce· 
nin ince neşelerini, tatlı kederlerini ilhanı 
ediyor, içinde uyumakta olan .haz. kaynak• 
lanm canlandrnyordu. Terez şımdı onu ya.o 
nında tutmağa iyice karar vermişti. Fakat 
nasıl? Güçlükleri tahmin ediyordu; keskin 
zekası ve mizacı bütün bu güçlükleri gözle
rinin önüne yığıyordu. Bir an kendi kendini 
alc.latmağa kalkıştı: onun belki hulyacı, he .. 
yecanh, dalgın, sanat etüdleri arasında ken.. 
dinden geçmiş olduğu için kadmlardan şid.ı 
detti zevkler duymamakta olduğunu, ve da-
ha ileriye gitmeksizin kendisine devamlı ar· 
kadaşhk edeceğini düsündü. Fakat derhal, 
yastıkta saçlarmm kara ırmaklarına d"lldırdı .. 
ğı güzel başını sallıyarak bu fikrin do~hr 
ğuna kendini inandıramadı. Eğer Dösartr 
bir fünk değilse onca bütün sevimini kaybe· 
diyordu. Artık geleceği düşünmerre cesaret 
edemedi. Bahtlr, kaygılı ve gözleri kapalı, 
yalnız içinde bulunduğu saati va ıy('!rrlu. 

(Sonn · 



olmak yW'dumuzun en büyük nasibe
lerinden biridir. Kömür, endüstri ve 
nakil itleri için sonsuz bir kudret kay
nağı olduğu gibi bakır da baıta elek
trik olduğu halde sanayi için en mÜ• 
him unsurlardan biridir. 

Dünya kurululahdanberi yer altın· 
da kalmış olan bu iki hazinenin kapı
lanru açarak yirminci asrın en yeni 
ye mütekamil usulleri ile iıletmek ve 
bundan yurdumuzu faydalandı .. mak 
cumurluk hükümetinin gayelerinden 
biridir. 

Bunun içindir ki bir taraftan de
aıiryolu siyasetimizde devam ederken 
diğer taraftan cevherlerin bulundu
ğu ıahalarda fen ve sanatın lüzum 
goıterdiği tesisatı vücuda getirmek 
we fabrikalar kurmakta çok ehemmi
retle uğratılmaktadır; ve yakın bir 
samanda tam bir faaliyete geçilecek
tir. 

Yurdumuzun en feyizli yerlerinden 
biri olan bu havalinin mahsulü ile be
raber bakn- cevheri ve bunun iıletil
me.i için İcap eden kömür ve made· 
ne yakm bir sahada keşfolunan krom 
aıadeni ve aair levazımın nakli demir
yolumuzun en emin bir surette işle
tilmoaiııi ve verimini temin edecek a
snillerdendir. 

Hükümetin çıkardığı Ergani istik
razınm tehalükle ve pek kısa bir za
ınanda kapatılması hususunda halkı
mız tarafından gösterilen büyük iti
pıadm ne kadar yerinde olduğu ya
krn bir gelecekte fiJen görülecektir. 

Bu meşhur bakır madeninin yolu 
üzerinde bulunması dolayı.siyle ba· 
kır yolu adını verdiğimiz bu hat eski 
Baidat yolu Üzer.indeki Fevzipaşa is
lasyonundan baıhyarak Seyhan, Ma· 
raı, Cazianteb vflayetlerinin toprak
larından geçmekte ve şimali şarki is
likametinde Malatya ve Elaziz vila
retlerine uğrıyarak Yolçatı istasyo
aıunda Elaziz'e bir kol ayırdıktan 
tonra cenuba doğru dönerek Ergani 
bakrr madenlerine, ve Diyarbekir'e 
)'armaktadrr. Şu suretle hattın içeri· 
tinden geçtiği altı vilayetin nüfwu 

bir milyon yedi yÜz bin ve civarında 
bulunan diğer dört vilayetin nüfusu 
yedi yüz elli bin olduğuna göre he
men iki buçuk milyonluk bir halk 
kütlesi bu yolun feyzinden daha ya
kından istifade etmiı olacaktır. 

işbu bakır yolunun Fevzipaıa • 
dan Diyarbekir'e kadar olan uzunlu
ğu ( 505) kilometredir. 

Üzerinde 37 adet istasyon ve 
(13609) metre tulünde (64) adet tÜ· 
nel ve (1910) adet menfez ve büyük 
ve küçük köprü vardır. Bunlar ara
sında Göksu viyadükü ve Fırat neh
ri Üzerindeki betonarme köprü (Fı

rat köprüsü) yeryiizünde sayılı fen 
ve sanat eserlerinden birer Örnektir. 

Hattın masarifi (65) milyon lira
ya baliğ olmuştur. Bu paranın yalnız 
(12) milyonu dahili istikraz la ( 53) 
milyonu da Devlet hazinesinin daimi 
varidatı ile temin edilmiştir. Hat 
1927 senesinde kömür yolu ile birlik
te Nafıa Vekaletinin mühendislerinin 
fenni nezaret ve mürakabesi altın

da l.sveç ve Danimarka grupu vasıta
siyle inşa edilmeğe başlanmıştır. Bu 
grupla hükümet arasında yapılmış 

olan mukaveleye göre İnşaat (436) 
ıncı kilometreye kadar devam ederek 
Ergani bakır madeni hizalarını geç
miştir. 

Grup buraya kadar olan vecibe
lerini kömür hattında olduğu gibi 

memnuniyeti mucip bir surette baıar
mışhr. Bundan ı>onraki Diyarbekir'e 

kadar olan ( 70) kilometrelik kısmın 
yeniden mali bir tertibe ihtiyaç kal
maksızın doğrudan doğruya kendi 

fen adamlarımız vasıtasiyle inıası. 
Cumurluk devrinde yapılan Sam

sun - Sıvas hattı ve Elaziz §Ube.si in

§alarında çalışarak bilgi ve tecrübe
lerini filen isbat etmiş olan türk mü

hendislerimizin idare ce faaliyetleri
ne verilmiştir. Büyük ve küçük it ve 

fen arkadaşlarımızın bu imtihanı da 
yüz aklığı ile başarmış olmalarının 

verdiği sonsuz gurur ve iftiharı bura
da huzurunuzda bir kere daha ızhar 
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ederek cümlesine teşekkürler ede
rim. 

Yurddaşlar! 

Bilirsiniz ki şimendifer siyasetine 
cumuriyetin ilk yıllarında ve lamet
paşa hükümeti zamanında başlanmı§· 
tır. Bu siyasetin ilk hedefi Ankara· 
dan baılıyarak Kayseri'den geçmek 
Üzere Sıvasa ve Samsun'dan başlıya• 
.. ak yine Sıvas'a varmak ve kömür 
havzasını İç Anadoluya bağlamak ve 
Akdeniz kıyılarından bakır madeni
ne erişmek ve Kayseri Ulukışla ile 
Kütahya Balıkesir aralarını birleştir
mek idi. 

Hemen on seneye varan bu devre 
içinde sırasiyle bahsedilen hatlar ya
pılmış ve bugün kömür ve bakır yol
larının iıletmeye açılması ile isteni
len gaye elde edilmiştir. 2628 kilo
metreye baliğ olan bu yeni demİryo
lu şebekesi için devlet hazinesinden 
282,300,000 lira sarfedilmiştir. 

Ortalama bir hesab ile her seneye 

(23,525,000) lira masraf ve 219 ki

lometre yol düşmektedir. 

Bununla beraber işbu birinci dev

re içinde cenupta Antalya, ıarkta Er

zurum hatlarının inşalarına başlan

mış ve devam edilmekte bulunmuş

tur. 
Gerek bu hatların ve gerek~ 

Van'a ve hududa doğru yapılması 

musammem hattın İnşasına aynı hız 
ve hamlelerle devam edilecektir. Bir 
taraftan bu yeni hatların İnşalarına 
devam etmekle beraber diğer taraf
tan 1934 senesinde ecnebi imtiyazı 

altında olan 706 kilometrelik İzmir
Kasaba temdidi hattı satın alındığı 

gibi bu sene de 61- kilometrelik Ay
dın hattı satın alınarak devlet demir
yollarına ilhak edilmiştir. Bugün dev
let demiryolları idaresinde işlemekte 
olan hatların yekunu evvelce satın 

alınan Anadolu ve Bağdat hattı ile 
diğer bazı şube hatları da dahil ol
duğu halde ve yeniden inşa edilen
lerle beraber (5700) küsur kilomet
redir. 

Aııkara valiliğinden : 

Bu yeküna Sıvas - Er:zurwn ve 1a· 
latya • Sıva.s istikametlerinde inşa e
dilmiş olup henüz açılmamıı olan 
hatlar dahil değildir. 

Arkadaşlar! 

Yukardanberi İzahına çalıştığım 
demiryollarrmız bugün cumuriyet hü
kümetinin milJi birlik ve varlığının ve 
içtimai ve iktıı>adi siyasetinin temeli 
olmuştur. 

Memleket müdafaası bakımından 
istiklal savaşında karşılaştığımız güç
lüklere bir daha maruz kalmryaca
ğız. Hususiyle yolsu:.ıluk yüzünden 
harbıumumi facia)arını tekrarlayıp • 
ta ıstırablarınızı yaşatmak istemem. 
Bugün vatan müdafaasına bir işaret
le hemen ülkemizin her kö§esinden 
derhal koşmak ve yetişmek imklinla
rı temin edilmiş ve edilmektedir. 

içtimai bakımından dahi vatan
daşlarımızın biribiriyle kaynaşmala

rını ve milli birlik ve kültürü temin e
decek en mühim bir amildir. 

Milli ekonomi bakımından da bi

ribirinden farklı olan muhtelif istih

sal mıntakalarımızı iktısat şartlarına 

ve halkımızın hayat ve maişetine uy

gun olarak yapmakta olduğumuz ta

rifelerle biribirine bağlamakta ve 

milli ekonomimizin tam ve müteva

zin bir surette inkişafına hadim ol

maktadır. 

Arkadaşlar! 

Sözüme nihayet verirken milleti 

ve yurdu tam bir izmihlalden ve si
yasi ve iktısadi esaretten kurtardık
tan sonra onu müreffeh ve mamur 

yapmak ve en yüksek medeni sevi
yeye çıkarmak için geceli gündüzlü 
çalışan ve ortaya işte böyle canlı e-

serler koyarak sevgili milletinin son
suz sevgilerine kavuşan Ulu Önderi

mize ve onun büyiik Başbakanı is
met lnönüne, Filyos'tan sonra Diyar· 
bekirimizden de binlerce minnet ve 
tükranlar. 
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C. H. P. 
Cankaya kamunu yönku
rul başkanlığından: 

Kamunumuza bağlı ocaklardan Ka. 
vaklıdere ocağının yıllık kongresi. 
24 • 11 • 1935 pazar giinü saat 11 de 
Y enişehirde Kzılay k:.ırağmda ve Yeni
şehir ocağının da aynı günde saat 15 de 
gene Kızılay kurağında yapılacaktır. 

Kongrenin tabii Üyeleri bulunan bu 
ocaklarda kayıdlı üyelerin kongreye gel
melerini dileriz. 

Sakarya kamun yönku -
rulundan: 

Sakarya kamunu Cebeci semt 
ocağının yıllık kongresi 24.11.935 
pazar günü saat onda ocağın hu
susi kurağında yapılacaktır. 

Hukukçular Cemiyeti 
başkanlığından : 

Geçen hafta cumartesi gunu 
çığırdııı (fevkalade) toplanbııo
da nizami çokluk olmadığından 
yasanın 8. ci maddesine göre bu
günkü cumartesi saat 15 de Hal
kevinde toplanılacaktır. Cemiye
te yazılı üyelerin toplantıya gel
meleri. 

Eski öğretmen okulun 
dan çıkan1ar 

Ankara dil tarih ve coğrafya 
fakültesine dört ve bet yıllık eski 
öğretmen okullarından diploma 
almış olan öğretmenlerin de de
vam etmeleri etrafında inceleme
ler ilerlemektedir. Birkaç güne ka· 
dar kati netice belli olacaktır. Fa
külteye alınması dütünülen bu es
ki öğretmen okulu mezunlarının 
imtihana tabi tutulmıyacaklan an-
latılmaktadır. 

TUKK nr~q 6ANK4SI 
İstasyonda 8 kapı 50 metruke No. lu anbarın aylık beş lira be

deli icarı muhammen üzerinden açık artırma suretiyle ihalesi 
10-12.935 sah günü saat 15 de icra edilecektir. İsteklilerin dört li
ra elli kuruşluk depozito makbuzu ile yevmi mezkurda defterdar -
hkta kurulan komisyona müracaatları. (3449) 1-5312 

~ 
~ 

.~ 
Elektrilc sosyetesiııden: 

~ ~ü~s.~k tevettür şebekemizde yapılacak tadilat-
~ tan oturu 24.11.1935 pazar günü saat 8 den 12 ye ka

.,~ da: ~ebeci ve öncebeci bölgelerinde cereyanın kesile-

~-,~ 

,, V/> o"' 1.u 

v~c{~/,· Hev«1..1~t 

~ 
,.,,.,,,--

~ 

Otvra!vrf vn yerde} 
Her aytn bt.rı/-lde 

Pa r;,171n Tıiızi111i Ell / 

Atlı SJlOr ulühü ı ·· dürl ·· ğüı en: 
Turkiye atlı spor kulübiı seyisleri için imal edilecek (41) ge. 

yim çizme eksiltme usulile talibine ihale edileceğinden taliplerin 
ihale gUnU olan 25.11.1935 pazartesi günü kulüp binasına gelmeleri 
U8n olunur. (3425) 1-5277 

Ankaı-a valiliğiııdeıı : 
Sokağı Cinsi 

,Vattarin ıbanik oğlu ev 

Umum 
No. 
15/25i 

Metruke Müştemilatı 

No. 
144 İki oda mutbah hela 

ve saire 
Yukarda yatılı evin icarı mukaddema talibine ayda on yedi li. 

ra 25 lkıuruş bedelle ihale edilmiş ise de teahhüdatın ifa edilmeme
sinden ihalesi fesh edilerek evin icarı yeniden müzayedeye konul. 
muştur. 

İhale 10-12-935 salı günü saat 15 de yapılacaktır. İsteklilerin 
;şer ıt öğrenmek ve pey sürmek iızere dokuz liralrk depozito mak. 
buzıle yevmi mezkürda defterdarltkta kurulan satış komi yonuna 
miıracaatları. (3450) 1-5313 

Hukuku amme zümre::.i için bir yardımcı profesöı· alınacaktır. 
fstckliledn fartları anlamak için ikinci teşrin nihayetine kadar 

'Falmlteye mUracaatlan. (3427) 1-5305 

Ankara Evkaf müdürlüğüııdeıı: 
Muhammen bedeli 
üzerinden alına-
cak teminat 
Lira Kr. Muhanunen bedel No. sı Mevkii Cinsi 

107 50 1500 96/97 At pazan Dükkan 
36 50 700 134 Hacı arap saraçlar ,. 
63 75 850 132 Saraçlar 
71 25 950 133 

107 50 1500 130 
75 1000 125 .. ,. 
33 75 450 124 .. 
48 75 650 123 

" " 60 800 144 .. 
97 50 1300 145 

135 1800 147 
66 50 900 146 " 78 75 1050 149 ,. 

" 131 25 1750 148 " 
Yukarda cins ve mevkilerile muhammen bedeli ve muvakkat te. 

minatları yazılı akaratın mülkiyeti açık artırma usuliyle ve peşin 
pnra ile artırmaya konmuştur. İhalesi kanunuevelin 9 pazartesi gü. 
nü saat on beşte Ankara Evkaf Müdürlüğünde yapılacaktır. İza
hat almak istiyenlerın her gün Ankara Evkaf Müdürlüğüne mü. 
racaatları. (3432) 1-5303 

Anlcara valiliğindeıı : 
İstasyonda 8 1 k pı ve 49 metruke No. lu Anb.ırın aylık yedi 

lira bedeli icarı muhammen üzerinden açık artırma suretiyle iha. 
lesi 10-12.935 salı gunü saat 15 de icra edilecektir. İsteklilerin altı 
lira otuz kuru luk dipozito makbuzu ile yevmi mezkurda defter
darlıkta kurulan satış komisyonuna müracaatları. (3451) 1-5314 

iç rfi(•aret umum müdiirlüğiiııdeu 
Türkİ)•ede Yangın, Hayat, Nakliyat ve kaza sigorta işleriyle 

çalışmak üze.re kanuni hükümler dairesinde tescil edilerek bugün 
faaliyet halinde bulunan İstanbul Umwn sigorta şirketi bu kere 
müracaatla Ankara ve mülhakatı acenteliğine şirket namına Yan
gın, Nakliyat,, ve Kaza Sigorta işleriyle meşgul olmak ve hu işler· 
den doğacak davalarda bütün mahkemelerde müddei milddeaaleyh 
ve üçüncü şahcs sıfatlariyle hazır bulunmak üzere HANİF ZADE 
MEHMET ve AHMET BİRADERLERİ tayin eylediğini bildir. 
miştir. 

Keyfiyet sigorta şirketinin teftiş ve mürakabesi nakkmdaki 
25 Haziran 1927 tarihli kanunun hükümlerine muvafık görı.ilmüş 
olmakla ilan olunur. 1-5309 

Çif ele .. Jıarası direlctörlüğündeıı: 
l - Kasaplık olarak beslenen iki öküz ile 16 baş boz ve kara 

inek 4 bırıncı teşrin 935 çarşamba günü pazarlıkla Eskişehir hay
van pazarmda satllacaktır. İsteklilerin o gün pazarda bulunoıaları. 

2 - 24 baş damızlık boz inek ve düve de ayrıca satılacağından 
isteklilerin 6 birincikGnun 935 tarihinden sonra ~ahmudiyede Ha-
rJ. Dfrektr>r.lllğUne m•Jraca:ıtl3.rı. (7352) 1-53lf3 

\ c,.,egı ~a:y!n abonelere bildirilir. 1-5306 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~M~ 

Kı7Alay Cemiyetindeıı: 
~3.11.19~5 cumartesi saat 11 de toplanacaK olan mer. 

kezı umumıye sayın üyelerin gelmeleri rica olunur. 
1 5319 

Harita genel direktö rlüğüııden: 
~ .. 1 - Şar~a?1~leri ayrı ayrı yapılmış Harita Genel Direktörlil
gu 

1 
kıta erlerı ıçı.n aşağıda ih~le tn. ihlerile gün ve saatları yazılr 

me busat ve t~chızat açık eksHltme ıle satın alınacaktır. 
. 2 - İs~eıklıler şartnameleri görmek üzere her gün ve eksiltmeye 

gırecekle!ın ~~ ~.~inat makbuzlariyle" vaktında Cebecide Harita 
Genel Dırektorlu~ü satınalma komisyonuna gelmeleri. (3455) 
~uhammen hedelı Muvakkat teminat 
Lıra CİNSİ. Miktarı. Lira Kr. İhale tarihi günü saat 
4000 Postal 800 Çift 300 40 9 12 . .935 pazartesi 10 

4300 
Kaput 
Kışlık elbise 
Yazlık elbise 

1332 Çamaşır 
Çorap 

Minder kılıfı 
590 Yastık kılıfı 

Kilım 

160 Alominyom 
Matara 

242 Bakır karavana 
Bakır bakraç 

1125 Yün battaniye 

80 Adet 
150 takım 322 50 9.12.1935 pazartesi 14 
400 takım 

900 takım 
1200 takım 

100 adet 
100 adet 
100 adet 

100 adet 

40 adet 
25 adet 

150 adet 

99 90 9.12.935 pazartesi 15 

44 25 10.12.1935 salı 

12 00 10.lZ.1935 salı 

ıs ıs 10.12.1935 sah 

84 38 10.12.1935 sah 
1-5317 

10 

11 

14 

ıs 

Marmara Üssü Bahrik.oınutanlıf!ı 
. " 

satın alma komisyonu reisli • 
ğiııden: 

Miktarı Tahmin edilen M. Teminatı 
Cinsi bedeli 

Eksiltme Eksiltme 
sekli 

Kilo Lira kuruş Lira Ku. günü vt" saati 
Ekmek 350,000 45500 00 3412 50 kapalı zarf 9.12-935 ı? 

Yukarda yazılı erzakın eksiltmesi İzmitte Terc;anc kapısındaki 
komisyonumuzda yapılacaktır. Şartnameler İstanbulda Denız Le
vazım satınalma komisyonu ve komisyonumuzdan bcdelc;iz ahnabı. 
lir. Teklif mektuplarını ihale saatından bir saat evveline k d:ır rc-
hliğimize verilmesi ilan olunur. (3453) 1-5315 

Edirne 1'arın1 direl tt)r)üf!.iıulen: 
Edfrne Fidan.hğın"dan fidan dagılma Ldınanı ya.xla.ştı ~'" la fı. 

dan ahcakların hemen müracaatbrı bildirilir. (3454l 1-'> · ı • 
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Devlet Demiryolları ve L manları Umum \ 
Müdürlüğü ilanlan 

İLAN 
Afağıda, isim, mikdar, muhammen bedel ve muvakkat teminatı 

,..ıh malzeme ikıi partide ve hizalarında gösterilen tarihlerde 
Anlcarada idare binasında ve saat 15,30 da kapalı zarf usulile satın 
almacaktır. 

ôu ~ksiltmelerden herhangi birisine girmek istiyenlerin buna 
aid teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ek. 
ailtmc gilnü aaat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri 'a
ıundır. 

Bu işe ait ıartname Ankat"ada malzeme dairesinden Haydar. 
paşada teecllüm mUdürlUğUnden parasız olarak tedrik olunabilir. 

lami 
1) sar•t kontrol 
.. ti yedeği 
1) lleintz sistetai 
•I•/ ç•ntası 

Muhammen Muvakkat Eksi1tme 
bedeli teminatı tarihi 

Mikdarı lira Jira 

•9 kalem ııso 86,25 24.12.935 

165 adet 825 61,88 25.12.935 
1-5274 

İLAN 
Muhammen bedeli 5620 lira olan 19000 kilo muhtelif ebatta 

çinko levha 23 birinci klnun 1935 pazartesi günü saat lS,30 da An. 
arada idare binasında kapalı zad usulü ile satın alınacaktır. 

Bu ite girmek iatiyenlerin 421,50 lirahk muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lizımdır. • 

Bu işe aid ıartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairc
ıinden ve Haydarpaşada tesellüm ve sevk müdürlüğünden dağı-
tılmaktadır. (3419) 1-5275 

Aşağıda isim, miktar, muhammen bedel ve muvakkat teminatı 
yuılı gaz ve yağlar üç parti ve hizalarında gösterilen tarihlerde 
Ankarada İdare binasında Merkez dokuzuncu eksiltme komisyo. 
nunca saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Saçları 

rlökülenler 

KOMOJEN KANZUK 

SaçEksiri 
Saçların dökülmesine ve ke. 

peklerunesine 1Qini olur. Komo
jen saçların köklerini kUvvetlen. 
dirir ve besler. Komojen saçla
rın gıdasıdır. Tabii renklerini 
bozmaz, latif bir rayihası vardır. 
Komojen kanzuk saç eksiri ma. 
ruf eczanelerle ıtriyat mağazala
rında bulunur. 

Doktor J 
c.~=.:!..??;:.~•ç. \ 

Zührevi hastalıklar 
Mütehassı 

Bu eksiltmelerden herhangi birisine girmek istiyenlerin buna 
ait teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları keza kanunun 4 ün. 
cü maddesi mucibince işe girmeye kanuni manileri bulunmadığı- Bahkpazannda Polis nokta. 
na dair beyanname ve tekliflerini aynı gün eaat 14,30 a kadar ko- sı kar,ısmda, Çıkrıkçılar yo-
miıyon Reisliğine vermeleri lAzımdır. 1 ku!Ju alt başındaki evinde, 

Bu işe ait şartnameler 208 kuruş mukabilinde Ankara ve Hay- Hastalarını her gün öğleden 
darpap veznelerinden alınabilir. (3391) sonra kabul eder. 

Muhammen Muvakkat Telefon: 3506 
t S t M Miktar Bedel Teminat Eksiltme ••••••iıRıımrmillillll9Jd 

(Ton) (Lira) (Lira) Tarihi Doktor 
1 - Rezidü 
2 - Şürşof yağı 

Silindir ,, 
3 - Gaz 

soo 12000 4850 9_1z..3s Al M 
200 > 45200 s390 10-1ı-35 i aruf t)nver 

Pis gaz 

20 ) 
175 ) 
70 ) 

41650 3123,75 11.12-35 

1-5226 

A.nkara urajrı otobüs 
direktörlüğünden : 

1- Eksiltmeye konulan it: Otobüs garajı cephe dıvarına demir 
parmaklık ve demir kapıların yaptırılması olup keşif bedeli 2458.02 
liradır. 

2 - Şartname ve proje şarbayhk fen direktörlüğünden getirile-
cek olan ve bu işlerle beşgul mimar veya mühendis veya demirci es
sıafı olduğuna dair vesika mukabilinde parasız olarak otobüs direk· 
törlüğünden alınır. 

3 - İhalesi 28.11.1935 perşembe günll saat on üçte otobüs direk. 
törlüğiinde yapıluaktır. 

4 - Eksiltme açık surette yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminat mikdarı 184.35 liradır. 
6 - !atekliledn artırma. eksiltme ve ihale bunun emrettiği bil· 

ıtln evaafı hair olmaları llrnndır. (IJSI) 1--5155 

Jandarma genel Komutanlığı An· 
kara sabo alma Komisyonundan: 

1 - Mevcut nümune ve örneğine uygun (54788) çift pamuk ip. 
liii ~orap kapalı sarf usulü ile Ankara Jandarma Genel kurağın
daki komisyonca eksiltmeye kon.ulrnuıtur. 

2 - Bir çift çoraba yirmi lru~ fiat biçilmiş ve ilk teminatı 
(82t) lira (82) kuruıtan ibaret butunmuıtur. Şartname paraaız o. 
larak komisyondan alınabilir. 

a - Eksiltme 3.12.1935 sah günü saat (15) de yapılacağından 
ietektilerin teklif mektuplarını en ·az bir saat evet komisyona ver. 
m.lş olmaları. (3380) 1-5238 

Jandarma genel Komutanlığı An· 
kara sabn alma Komisyonundan: 

1 - Mevcut evsaf ve nümunesine uygun (6000) liralık pirinç 
kapalı zarf usulü ile J. genel komutanlığı kurağında satın alına 
komisyonunca 4.12.1935 çarşamba günü saat lO da satın alınacak
tır. 

2 - Bir kilo pirinç için 18 kurut 50 santim fiat biçilmit ve ilk 
teminatı ( 450) liradan ibaret bulunmuıtur. 

3 - İstekliler parasız olarak şartnamesini hergün komisyon
dan alabi1Mer. 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin teminat makbuzu veya 
banka mektuplarını eksiltme saatinden bir saat evetine kadar ko. 
misyona vermiş olmaları. (3381) 1--5237 

Yüksek Ziraat En titüsü 
rektörlüğünden: 

Yüksek Enıtiti için açık eksiltme ile ZEISS marka 15 adet 
lfurı mikroakopu ile 12 adet Mikroskop limbası alınacaktır. 

1 - Tahmin olunan muhammen bedel 2300 liradır. 
2 - Muvakkat teminat 173 liradır. 
3 - Eksiltme 25-11.935 pazartesi günü saat 15 de Ankara Yük

sek Ziraat Enstitüsü Rektörlük binasında yapılacaktır. Fazla iza. 
hat şartnamede yazılıdır. Bedava şartnamesini almak istiyenler 
İdare Mudürlüğüne müracaatları. (3217) 1-4993 

Atlı Spor Kulübü müdürliioOiinden: 
Türkiye atlı spor kulübü hayvanları için mübayaa olunacak 

(175) bin kilo yuld 25/T.Sani/1935 pazartesi glinil saat 11. de ta
libine ihale edJ!ecelinden taliplerin ye.mi 1De.wlrlla kulüp bina.. 
sı~ ~elmel•ri f.li~ ...._ ~2 .. ) -ıl-5276 

DERi, FİRENGİ VE BELSO. 
ÔUKLUÔU HASTALIKLARI 

MUTEHASSISI 
Tabakhane caddesi başında Al. 

tıntaş sokak No. 17. Hastalarını 
hergün 9 - 13 ve ıs - 20 ye kadar 
kabul eder. Telefon: 1298 

Yeni Eczane 
Zeiss gözlükleri. korsalar. 

~~ 

\~kt>rİ fc'abrikalar Umum 
Müdürlüğü Satınalma 

KomiRvon11 tlinlan 

MUHTELİF ELEKTRiK 
MALZEMESi 

Tahmin edilen bedeli (70000} 
lira olan yukarda yazılı malzeme 
Aakeri fab(ikala .. Umum Müdür. 
lüğU aatın alma komisyonunca 
5 llkkinun 935 tarihinde perıem· 
be gUnll saat 15 te kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. Şartname 
(Uç) lira (50) kuru! mukabilin
de komisyondan verilir. Taliple. 
rin muvakkat teminat olan (4750) 
lirayı havi teklif mektuplarını 
mezkQr günde saat 14 e kadar 
komisyona vermeleri ve kendile· 
rinin de 2490 numaralı kanunun 
2. ve 3. maddelerinleki vesaikle 
mezkllr gün ve saatte komisyo
na müracatları. (3387) 1-5248 

2 Ton Ferro krom 
1 ton ferro vanadyum 

50 ton elektrolit tutya 
1,5 ton nikel 

15 ton ferro mangan 
3 ton aleminyom 

500 ton hamatir. 
Şartnamesinde değişiklik ya

pılan ve tahmin edilen bedeli 
(142000) lira olan yukarda mik. 
darı ve cinsi yazılı malzeme as. 
keri fabrikalar umum müdürlü. 
ğü satın alma komisyonunca 8. 
ikinci kanun 1936 tarihinde çar· 
şamba günü saat 15 de kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. Şartname 
(yedi) lira (10) kurut mukabi
linde komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan 
(8350) lirayı havi teklif mektup
·larrnı mezlı:Qr günde saat 14 e 
kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2. ve 3. maddelerindeki 
veaaikle mezkOr gUn ve saatte 
lı:omiıyona müracaatları. 

lmtıyu sahibi ve Sa~u 
harrirl Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri MUdUrU Naı1Uhl 
BAYDAR 

Çanlc111 caddesi civarmda 

1 
Uluı Basım.vı'nd• basılmış· 

l '~· 
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REKLAMA iNANMAYIN 
ALANTıARA SOltUN 

EN KOLAY, EN PARLAK, EN SÜREKLİ YA NAN 
KÖMÜR TÜRK ANTRASİTİDİR 

REKLAMA iNANMA YIN 
ALANLARA SOR UN 

EN ÇOK ISITAN, KOKU, DUMAN YAPMADAN YANAN 
ve YANARKEN PARÇALANMAYAN KÖMÜR 

Türk Antrasiti dir 
REKLAMA iNANMA YIN 

ALANLARA SORUN 

HER SOBADA veMALTİZDA YANAN, FİRA VERMEYEN, 
EN HAFİF ve EN UCUZ KÖMÜR 

Türk Antrasiti dit 
Satış Yerleri: 

YENtCAMt tŞHAN MADEN KöMüRtJ tŞLERt 
T. A. Ş. GALA TA tŞ BANKASI ŞUBESt 

Ankarada: Bomontide Türk antrasit deposu: Adapazan T. 
Ticaret Bankası ve Memurlar Kooperatif Şirketi. 

ANKARA ASUYE HUKUK MAHKEMESi REISUCINDEN: 
Ankaranrn Kurtuluı Mahallesinde Yiğit er sokağında (8) sa

yılı evde Ahmet oğlu lsmaile. Tophanede latanbul Le 
vuım Amlrllji Satm 

Alma Komisyonu 
Karınız aynı adreste otman Abbaaı kızı Kiraz tarafından aley

hinize bo§aDID& ve ııefaka arzuhali vermit ve bu babtaki arzuhal su. 
reti (10) gi4ı zarfında cevap verilmek üzere size verilmesi iç.in ad. 
liye tebliğat işyarhğına gönderilmit ve ikametg&hınrzm ~çhul 
bulunmaması hasebiyle geri gönderilmittir. 

Karınız arzubalinde pddetli geçiımizlikten bametmektedir ve 
ayrıcada nefa istiyor. İlan tarihinden itibaren (15) gUn zarfında 
bu arzuhal sumine kar!ıhk vermeniz icap eder. Tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilan olurnır. 1--5~ 

Ankara Belediye Reisliği İlinlan 
LOKANTACI VE AŞÇI ESNAFLARINA 

1 - Şehirde bulunan bntUn lokanta, atçı ve piyazcı dWdrinla
rmın ön ve yan vitrinlerinde yiyecek ve aairenin te§lıiri yasakta. 

2 - Lokanta, qçı ve piyazcıların camekanlarına tül perde ko
nulacaktır. 

3 - Bunları yapmak için 15 kinunuevel 935 tarihine kadar müh
let verilmiştir. Bugünden sonra yapmamış olanlar cezalandırıla-
cak ve çalışmalanna müsaade editmiyecektir. (3466) 1--5311 

iLAN 

Harbiye ve merbutu okullar 
için 91 ton koyun eti •e 2Z ton 
sığır eti 27-11.935 çarpmba gtL 
nll aut 15 de Topluınede aatm
alma bmiıyonunda kapalı zarf
la eksiltmeye kODulmUftur. ffep
ıirıin tahmin bedeli 45260 lira. 
dır. tık teminab 3394 lira soku-
ruştur. Şartnamesi her gOa ko.. 
misyonda görUleblllr. l1teklfieı. 
rin kanuni veıikalarile teklif 
mektuplarını ihale 1aatmduı bir 
saat evvel komiıyona vermeleri. 

(6959) t-5085 

·=========================================?• 
1 Tirli antrasiti 

ge 1 di 

il 

1 

Ekonomik, sıhhi, ucuz, her yerde yanar. Sipariş kabul yeri 
Adapazarı 

Türk Ticaret Bankası 
Ankara merkez tubesi: ltddar caddesi clairei mah1UN Telefon: 2318 

, SiNEMALAR 
YENi J 

1 
(KULOP) 

BUGÜN BU GECE 
Tesirli nağmelerile kalpleri heyecana 

retiren bir kemanın tarihine kanpn 
§ataaL bir aılu,,n ebedi davası 

BU GON BY GECE 

lapanya'nm orijinal elana ve muaikiü 
heyecanlı boia aüreıleri 

KEMANLAR ÇALARKEN lSPANYO L DAN SOZO 
Sibille Smits - Giiatave Frötillcb Fraaeet Dnıke - Geal-tei Raft 

A,nca: Ftlfoe lnnak hattmın a9ıl11 t&eal ve Fob clcinya haberleri 


