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Kamutay beşinci devre çalışmalarına dün başl ı 

Söylevi 
;: kumetin kesin bir program içinde halkı hoşnut etmiş ve yoğaltımı 
:= Kamutayın Beşinci devresini gütmesini bekliyebiliriz. artırmıştır. 
:: açarken sizlere derin ıaygılarmu Üzerinde önemle durmak iste- Bu yıl, başka konularda da, bu ==_: = sunanın. (Alkıtlar) diğim bir ciheti de bildirmeliyim. yönden tedbirler alacaksınız. Sa-= Kamutay, arsıulusal durumun Türk ülkesi içinde köylere va- yım vergisinde ve bina kıymetb - = 
= çOk öaemli bir zamanında çalış- rıncıya kadar küçük büyük bütün rinde indirim faydalı olacaktır. :: 
:: maya başlıyor. şehirlerimizin birer genlik ve ha- Erazi ve yapı vergilerinin hususiğ 6§ 
~ Hadiseler, Türk Milletine, iki yındırlık göreyi olması önde tut- idarelere deviri önemli ıslahattan E 
=: ehemGıİyetli düsturu yeniden ha- tuğumuz a ardandır. sayılacakb:r. 5 
~ tırlabyor: Türke ev bark olan her yer sağ- Vergi indirimlerini Hazinenin = 
S Yurdumuzu ve haklarımızı mü- lığın, temizliğin, güzelliğin, mo- karşılayabilmesi, ülke ekonomi = 
ES daf aa edecek kuvvette olmak.. dern kültürün örneği olacaktır. kudretinin yüksekliğine değerli :: 
~ Sulha koruyacak arsıulusal çalış- (Alkışlar) bir belgedir. (Alkışlar) ~ 
S ma birliğine ;inem vermek.. Devlet kurumları yanında, doğ- Ekonomik teşkilat, teknik te- :: 
;; Sulhun bo ulmuş olmasından rudan doğruya bu işlerle ilgin o- meller üzerine yerleşerek yüksel- § 
~ izdirap duym· r.ıak mümkün değil- lan uraylarm bu görüş ve düşü- dikce yurdun verimi çok daha zi- = 
:S dir; Her halde, bugünkü, ağır ih- nüşle çalışmalarını istiyorum. yade olacaktır. Ancak bütün öze- = 
~ tilalla.rm ortadan kalkması, me- Urbaylarm devlet merkezinde nimizi vererek Vatanın teşkilat - = 
~ deniğ insanlığın başlıca dileği ol- toplanı!lı bu işin s~nucu değil baş- !anması hızını artırmak gerektir. = 
:: mahdır. (Alkışlar) langıcıdır. Arsıulusal sıyasanın gidişi ulu- ~ 
2 Bizim sulh ülküsüne ne kadar Bayanlar, Baylar; sal korum araçlarım artırmaya da:: 
5 bağlı olduğumuzu, bu ülkünün gu- Endüstri progı·amımız, nomal lüzum göst~ımektedir. Bunun ma- E 
5§ venlik altına alınmasındaki dile- gidişindedir. Bununla beraber liğ çarel·~rini dikkatt• ve isabetli ~ 
=: ğimmn ne kadar esaslı bulundu- yurdun endüstrileşmesine daha bir surette arastırmanızı dileri- :E 
5 ğun11 izaha lüzum görmiyorum. çok hız verilmesi ve, yakın bir . Tayyare fÜolarımızı vücuda = = Bu hususta çalıtan Uluslar So- çağda, yeni bir ikinci programa getirmek için bü:f;,jk milletimizin = 
5 siyete&inin, tecrüb~lerden istifade başlanması lüzumuna dikkatinizi yüce ilgisini heyecanla anmak = 
S ederek prensiplerini tekamül et- uyandırmak isterim. borcumdur. (Alkışlar) = = tinneai ve sulhu koruma kudreti- Mağden işleri yeni bir açılma Son arsıulusal had•seler türk _ 
S ni artırması samimiğ arzumuz- devresindedir. Mağden mühendis- milleti için kudretli bir ha~~ ordu- :: 
=-=-= dur. (Alkışlar) lerimizi, ihtiyaca yeter sayı ve sunun, hayatiğ önemdt! tut·ılması- = 
_ Sayın arkadaşlar! de0 erde yetiştirmeyi önemek ge- na bir daha hak verdirdi. Çok e - -s iç idare tetkilatımızı, _ yurdun rektir. melde kurduğumuz, canımnla ko- = 
:: doğu bölgelerinden başlıyarak ge- Kömür havzasının rasiyonel iş- rumaya andiçdiğimiz kutsal yur- = 
~ nişletmek ;htiyacım duymaktayız. lemesi için tedbirler almak ta la dun, havadan saldırışlara karşı 
§5 Yeniden iki genel ispektörlük zımdır. (Alkışlar) güvenlik altında bulunması de. = 
§S ve yeniden bazı vilayetlerin ku- Bir de arkadaşlar; köylümüzün mek bize saldıracakların, kendi = 
5 nılmuı da lüzumlu görülmekte- genlik düzeyinin yükselmesi ted- yurtlarında bizim de aynı zarar 
:: dir. Bu arada Dersim bölgesinde birlerine daha geniş ölçüde özen- · ları yapabileceğimize güvenimiz -
$ esaılı bir ıslahat programının tat- le devam edeceğiz. (Alkışlar) demektir (Sürekli ve devamlı al· -
~ bi~i de düşünülmüştür. Aydın Saylavlar; kışlar) Bu güveni, hergün, artıra· 
- l l . . d 1 f . cak arac h,,ımakta. hüvi;l,. Tür, -=: Vi ayet erimızın evam ı te tı- Kültür kınavımızı, yeni ve mo- · k ı b 

"Ulus,, un Dil Vazıları 
• 
LLET - UL s --

Her iki söz, ana kaynak arı araştırılınca 
türk. l\:öl{ünden çıluyor 

:\1İLLET 

Kelimeyi etimolojik şekline 
koyalım: 

(1) (2) (3) (4) 

im il + il et 

( 1) "im": Köktür, burada kuv
vet, bayat, hareket, İşaret, hedef, 
iş ... v. s. anlamlarındadır. 

(2) "il'': Kelimenin orijinin -
de "iğ" dir; "l'' (3) teki "l" dır, 
uzatma vazifesi görmek üzere "i ...J

ği'' de (ği) yerini tutmuştur. 
Türk sözlerinde aynı cinsten 

iki konson yan yana gelmez; birin
cisi daima uzatma için ikincisinin 
tekrarıdır. O halde: 

(1) kölC olan "im" ile 
(2) ek olan "iğ" birleşince 

"imiğ,, :olur; bu, ''emek" sözüdür; 
kuvvet sa.rfetmek, yaşamak, hare· 
ket etmek, bir şey işaret etmek, bir 
hedefe gitmek, iş görmek, yorul -
mak, zahmet çekmek demek olur. 

(3) "il'' : Büyük, çok, gayri 
şahsi, şümul gösterir; demek ki, 
''im + iğ+ il= imiğil" sözü, bü
yüklük, çokluk, şümul içinde ya • 
şamak, hareket etmek, çalışmak. 
bir hedefe gitmek olur. 

(4) "et'' : Çok kuvvetli yapı
cılık, yaptırıcılık, hakimiyet, sa -
hiplik anlamlarını gösterir. 

Görülüyor ki, son ek ( 4) ge -
linciye kadar, kelime, "imiğil" 
umumiğ ve gayri muayyen bir 
manada iken, ''et' ona muayyen 
varlık verdi, müşterek yaşayan, 
çalışan bir hedefe giden sahip bel
li oldu: MiLLET. [~] 

Kelimenin: "im+ iğ+ il+; 
et'' etimolojik şekilden, son ''mil -
let,, morfolojik ve fonetik şekle 
geçişi burada çok basit oldu: ''im" 
köküne birden ziyade ekler gelin
ce, kökün baştaki vokali düş:J; 
kök ve ekler kaynaşınca, fonetik 
icap hakim oldu, "miğilet" söyle -
nişindeki ahengi beğenmedi, "mi 
+ ği +- let'' şeklinin ortasındaki 
"ği'' uzatımı yerine, öndeki ''l" yi 
tekrarlamayı daha ahenkli buldu. 
Anlaşılan manasiyle, ''Millet,, sö
zü, tam modern ve ilimiğ izahla -
ra uygun "Societe Humai.ne,, de -
mek olur. 

[*] Bu türk kelimesi arapçada (din) 
ve (şeriat) anlamına alınarak kullanıl. 
mıştır. 

l Lt;S 

Kelimenin etimoloji şekline ba
kalım: 

(1) (2) (3) (1) 
"ug -+ ul f uğ + us'' 

(1) "uğ'': Köktür; burada bü
yüklük, yükseklik, çokluk, genit
lik mefhumlarını gösterir. 

(2) "ul": şümul ve gayri şah -
silik anlatır. 

"Uğ + ul - uğul'1 umumii ola
rak büyüklüğü, çokluğu, genişliği 
gösterir ve yayılmıf, ,ümul almıt 
demek olur. 

Burada, kök ile ekin kaynaşma• 
neticesi olarak, morfoloji ve fone~ 
tiğin yaphğı şekli alalım: "al" 
'(il, el şekilleri malumdur.) (~] 

(3) "uğ": Ek olarak (. + ğ) 
nin rolü kelimenin manasını aa -
hiplendirerek tesbit ve ifade et -
mektir. (k, gibi). O halde: uluğ _.. 
(burada da "ğ'' vazifesinin vokali 
olan "u" nun uzatılmasına hıra . 
kıyor). Ulu = büyük, yüksek, çok. 
veya böyle olan demektir. 

( 4) "us": (. + •) eki, herhan
gi bir süje veya objenin oldukça 
geniş bir sahada bulunduğunu ve
ya o sahayı kapladığmı gösterir; 
( f, ç, c, z) de böyledir. 

Demek oluyor, "ulu + u• = 
uluı,,: bir çokluğun kendi muhi -
ti~i taşttğı zaman aldığı anlam -
dır. 

Onun içindir ki, "ulu•" sozu, 

umumiğ olarak, mesela bir ailenin 

çoğalarak vücude getirdiği bir 

kabile'ye. onun daha büyüğü olan 
bir aşiret'e, bir kavme, herhangi 
bir cemaata, bir taifeye, birkıç 
kabileyi toplıyan bir daireye d :m
diği gibi bir ümmete de denehilir. 
Vasi kabile ittihadı, millet ve dev
let anlamları da "ulu•'' sözün:.:n 
çerçevesi içindedir. 

[*] Aşiret, belde, halk, kabile, ka. 

vim, memleket anlamlarınm ifadesi ol. 
muş. - b l lusunun, ne gö se İr duy~uyu := şini ye müşterek işlerinin ir e - dern esaslara göre, leşkilatlandır· d h -

~ d takib. 'k 11 ı· k kalbinde ~şı ı~nı, er ferdinin ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ =: en ını o ayan gene ıspe • maya durmadan devam ediyoruz. -
- l b ki' vatan icin tutusan gözlerinde o-E törlerden çok fayda ar e ıyo- Türk tarih ve dil çalışmaları, bü- kumakt~yız. ( Alkı~lar). -
=: ru%. yük İnanla beklenilen ışıklı ve- Havacılarımız, bütün ordu ve = 
:: Doğu vilayetlerimizin bellibaş- rimlerini şimdiden göstermekte- = 
;; h ihtiyacı, orta ve batı illerimize dir. ' donanmamız gibi, vatanı koruma- __ -
- l l ·k· · · d ya anık kahramanlardır. f.Alkıc-= demir yollarla bağlanmaktır. Şar- U usa musı ımızı mo ern tek- -ı: =: = k~ ilerliyen iki ana demir yolu- nik içinde yükseltme çalışmaları- lar) · Büyük millet, bu soyak ev· ~ 
- · h k latlarile kendini mutlu sayabilir. 
- nun hızla bitirilmesini ve bunları na, bu yıl da a ço emek verile- = 
:: bid>irine bağlıyacak yollar örü- cektir. Sevgili arkadaşlarım! =: 
E ğüne şimdiden başlanmasını lü- Ulusal kültfü· için pek lüzumlu İşlerimiz çoktur, geniştir, ö- ~ = zuml• görüyoruz. olduğu gibi, arsıulusal ilgiler ha- nemlidir. Fakat başarılacağına = = İran • Türkiye transit yolunun kımından da yüksek değeri belli sarsılmaz güvenim vardır. Çün :: = teşkilatlanması özenle bitirilmeli- olan radio işine önem vermenız kü, Kamutay vatan severliğin = 
;: dir. çok yerinde olur. çalışkanlığın, tedbirde isabetin i- :: = Liman ve sulama işlerinde ace- Sayın arkadaşlar; deal örneğidir. Kamutay, yurdun -

le yapı1l\cak şeyler vardır. Sağlık Maliyede, geçen yıl, cesaretle korunması, onun hayındırhğı için = 
saT.aiı da yeni icaplara göre ge- aldığınız tedbirlerin, ne kadar ye- en yüksek ulus~I ilh.am ve kudret -= niŞletilmek zaruretindedir. rinde olduğu sabit olmuştur. Tuz kaynağıdır. (Sureklı alkışlar). ES 
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Dil hakkında 

Etimolojik ve Morfolojik III üncü Anket 

l - ılğız 

2 - Ba~ı::. et 

J - Gırtfok 
•l - Dil 
S - Di.~ 

6 - Dwlcıl\ 
7-Alm 
8-Göz 
9 - Burun 

10 - Kulak 

.. 

il Yukardaki kelimelerin ilk 1 

ve asıl kökleri nelerdir? 
il) Bu kelimeler nasıl teseklc\il 

etmişlerdir? 
111) Bu kelimeleri teşkil etmek 

için köke ilave olunan ekler 
nelerdir ve eklerin herbiri -
nin mana ve farkları hakı -
mından rolleri ne olmuştur? 

iV) Bu araştırma neticesinde : 
A - Türk dili kökleri ve, 
B - Türk dili ekleri, ve, 
C • Türk sözlerinin tec:.Pkkü

Sayrfayr çeviriniz 



SAYlFA z 

.Atatürl<le devlet reis1eri arasında 

Cumuriyet bayramı dolayısiyle verişilen telgraflar 
Cumuriyetimizin 12 inci yıldönümiı 

dolayısiylc gelen kutlama telgraflariyle 
bunlara Atatürk tarafından verilen ce _ 
vahlar aşağıdadır: 

Almwıyt1d"n: 

Kan~ Atatürk, 
Cm.Sr Başkanı, 

Ankara 
Turk ulusa) bayramı münasebetiyle, 

eksclanslarma samimi tebriklerimi arz 
ve şahsi saadetleriyle türk ulusunun re
fahı için olan en eyi temennilerimi tek
rar ederim. 

Alman Rayh Şanııöliyesi 
Adolf Hitler 

Ekselans B. Adolf Hitler 
alman raylı Şansölyesi 

Cumuriyctin yıldönümü münasebe
tiyle izhar buyurdukları samimi temen
nilerden dolayı ekselanslarına hararetle 
teşekkür ve şahsi saadetleriyle alman 
ulusunun refahı için olan en eyi temen
ni1erimin kabul buyurulmasmı rica ede-
rim Kam.51 A tatilr k 

Amcrilm(l<ın: 

Kamal Atatürk, 
Cumur Başkanı, 

Ankara 

Turkiye cumuriyetinin ilanının yıl. 

dönümüne müsadif olan bugünde Zatx 

devletlerine samimi tebriklerimi ve türk 

milletinin mütemadi refahı hakkındaki 

temennilerini arzetmekle büyük bir kı. 
vanç duyuyorum. Frankliıı Roosevelt 

Ek~Jans B. Franklin Roosevelt 

Ameriıka Cumur Başkanı 

Cumuriyetin yıldönümü münascbetL 

le zatı devletlerinin bana göndermek Iüt

fünde bulunmuş oldukları telgrafname. 

den fevkalade mütehassis olduğum haı. 

de en hararetli teşekkürlerimi arz ve 

şahsi saadetinizi1e amerikan nı.illetinin 

miltezayit bir refaha nailiyeti hak'··~ 1a. 

ki en samimi temennilerimi kabul et -

menizi rica ederim, Kama.l Atatürk 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

Komplo teşebbüsünün yankılan 
Korhitcarda: 

Koçhisar, 29 (A.A.) - MiUetin ve 
memleketin g~ği olan büyük ön. 
~imi% AtatürJr.e karşı tertiıb edilen 
~k kötü ve iğrenç suikast teşebbüsü 
bütün Koçhisar muhitinde büyük blı' 

-teessür uyandırmıttır. Bugün lı:aza mer. 
lııezinde toplanan on binlerce halk A. 
ıatürk'e kartı bağhlıklarmı bu vesile 
i~ de tekrar ve teyit etmişlerdir. Ha.. 
in suikastçileri telin ile millet ve mem. 
leket uğrunda her fedakirhğa hazır 

bulunduklanru .e ebedi şükran ve min. 
netlerinin .c engin bağlılıklarmın A .. 
tatürk'e ulaştırılmaını kurumumuzdan 
dilediklerini ve öz yürekten gelen de. 
rin eaygılarmın:m kabulünü dilerim. 

Hava kurumu başkanı A. Doğruer 

Balrula: 
Bala, 29 (A.A.) - Türk ulusunun 

ve cumuriyetinin atası olan eşsiz şah-. 
aınıza karşı bazı alçaklar tarafından 

yapılmak istenilen çok hainane teşebbU. 
sü lanet ve nefretle karıılayan halkı

mız bu vesıle ile ulu atasına içten bağ. 
hhğmı birkez daha göstermiş ve uğru. 
nuzda her zaman ölmeye bazrr bulun. 

. duğuna and içtiğini arzeyler, uzun ö. 
mürler dilerız. 

C. H. P. b:ışkam ve şarbay 
F. Kuyrukçu 

SON DAKiKA 

Tortumda: 
Trabzon, 29 (A.A.) - Yüce şahsınıza 

karıı mayası bozuk olanların kıymak 
istediğini duyduk. İlçemizin toplanan 
halkı derin teessürler içinde bu hainle. 
re lanet okuyarak ve uzun müddet ba. 
ımw:dan ayrılmamanızı tanrıdan dile. 
riz. Oye A. Ôzler 

Bayramıçta: 

Bayramiç, 29 (A.A.) - Başımızda 

varhğınrs, ııağlığmızı kalbimizle diler. 
ken sana uzanmak iııtiyen hain ellerin 
ve fena kalplerin yapacağı kötillüğil 

duyarak hep kederlendik. tlçemiz hal. 
kx bugün coşkunlukla toplanarak bun. 
ları lanetle anıp, yok etmeye and içti. 
Varol, sağol ulu önderimiz. 

Şarbay Ahmet Baydar, C. H. P. 
başkanr Niy:ızi Ôzer 

Osmancıkda: 

Osmancık, 29 (A.A.) - Çok kıymet. 
1i şahsınıza yabancı eller tarafından 

yapılması tasavvur edilen alçakça sui. 
kasti osmancıklılar nefretle karşılar, 

aziz şahsınıza derin bağlılığmı yUksek 
eşiğinize sunar. 

C. H. P. başkanı A. Güney, öğret. 
menler adına R. ôke, şarbay M. Şahin. 

(Sonu 6. cı sayı/ada) 

Cephelerdeki son dur1ım 
umdra, 1 (A.A.) - ''Royter,, harb 

cephesinin hiç bir bölgesinde bugün ka.. 
toliklerin ölüler günü olması dolayıs!y. 
le önem'ii hiç bir hareket olmamıştır. Bu. 
nunla beraber italyanlann ileri yürüyüş 
haz rl klan hafiflemiş değildir. İtalyan 

hava kuvvetleri ile italyan hizmetinde 
b n n yerlileıin keşif hareketleri faa. 
~ d vam etmekedir. 
O ~d n'ın büyük bir kısmında son 

u l hareketleri hemen hemen 
ço iddetli yağmurlar din.."'11iŞ-

tir Ad" babadan gelen telgraflar. 
da bu bölgede italyan taarruzunun her 
an beklendiğini bildirmektedir. İtalyan 
uçaklarının Dolo ve Şibeli'deki habş h:ı• 
Jan üzerindeki uçuşları artmıştır. Güney 
orduları kumandanı Ras Destanın nere. 
de oldı.ığu kesin olarak bilinmiyorsa da 
Şibeli yakınlarında bulunduğu ve ital -
yanların Dolo'ya dayanan 1101 cenahla -
rmı tehdide çalrftığı sanılıyor. Ras De11-
tanın büyük kunetleri italyanlarla te • 
masa gelmemiı ise de Şibeli yakınlann. 
da birçok müsademeler olmakadır. Ha-

lü hakkında bir kaide çı · 
karmak mümkün müdür? 

Yultardaki üçüncü dil anketi -
mize okurlarumzın vnecelıleri ce
t'"• 'arı, gazetemiz ytu1 itleri Ji -
,. • •""rlüğüne gönJef'.melerini rica 

• -·z. ŞimJiye kaJar aldığımız. 
···~blan •ıra.iyle lıoyd~uz 

· h,,nJan böyle Je koyacağız. 

beşlerin Ualual'da 3500 ölü verdikleri 
haberi babcş hükiimetince resme tek -
zib olunmaktadrr. Diğer taraftan bugün 
Makalle'nin İtalyanlar taraf..ndan işgal 
edildiği hakkında Eritre'de dolaşan ya. 
yıntılar teeyyüt ememişir. 

Uçakların faaliyeti 
Roma, 1 (A.A) - (Tebliğ) - He -

nüz işgal edilmemiş olan bölge1eriri şef. 
leri ve eşrafı italyan süel memurlanna 
müracaata devam etmektedirler. 

Somali cephesinde, bütün bölgeler -
de mühim bir devriye faaliyeti kayde
dilmiştir. Uçaklar daima olduğu gibi 
büyük bir faaliyet göstermişlerdir. 

A.dıuı lıarbında kaç asker öldü 
Adisabe.ba, 1 (A.A) - Adua etra. 

fmdaki savaşlar Birasında, İtalyanların 
barb hattına üç fırka gönderdikleri 
kaydecliliyor. Bu bari>ta zayıat hakk-m. 

da eveke İtalyanların ölü ve yaralı 
olarak 12 bin ve babe9lerin 17 bin za.. 

yiat verdiklerini bildiren haberler bu • 
radaki salahiyettar mehafilde asılsız 

ve çok mübalağalı telakki edilmekte ve 
fakat her halde her iki tarafın zayiatı 
da mühim olduğu bildirllmektedir. 

Rir italyan U(tlğı 
Adisababa, 1 (A.A) - Cenup cep. 

hesi kumandanı Ras Desta ayın 29 un .. 
da Dolo yakınında bir İtalyan uçağının 
düşürüldüğünü telgrafla bildirmiştir. 
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DIŞ HABER E 
B. Baldvin İngilterenin 

barışı koruyacağını 

söylüyor 
Londra, 1 (A.A) - Ba:şbakan B. 

Baldvin dün, 1816 yılında kurulmuş O

lan arsıulusal barış sosyetesinin bir 
toplantısında büyük bir ıoöylev vermiş 
ve Guildhal'da yapılan bu toplantı, baı;; 
bakanın ingiliz hükümeti prensiplerini 

anlatması i~in bir fırsat vermiştir . 
İngiliz başbakanı demiştir ki: 
.: - Uluslar a.rasında çıkan anlaş -

mazlıklar ya kuvvetle, yahut da bak ve 
adalete dayanan konu~larla halledi -
lir. Bizim için bahse mevzu olan, ba
rış veya harbtan birisinin tercihini is. 

mek hiç de güç bir şey değildir. Fakat 

güç olan. tercih edilen bu yolu takip 

etmektir. 
Bir ba.rış vardır ki, bu, başkaları -

nın arasındaki anlaşmazlıklardan gözii

nü çevirerek elde edilir, ki bunun is.mi 
(muhteşem infirat) tır. Fakat ben bu
na (hodbin infirad) demeyi tercih edi.. 
yorum. Evet,. niçin, başkalariyle işbirli

ği yapmaktan ise tek ba9ına kalmak da. 

ha iyi görülsün. O halde, parlak bir 
kollektif sıyasadan bahaolunabili.r. Fa.. 
kat bizim kendi menfaatlerimiz, bize 

böyle parlak bir ııyasayı takip etme -
meyi emretmektedir. Dünya üzerinde 
hiç bir memleket yoktur ki bizim kadar 
barışa muhtaç olsun. Fakat barışı arzu 
etmek kafi değildir. Bazan barışı kuv
vetle de muhafaza etmek lii1umu hasıl 
olabilir. Uluslar sosyetesi, aırsıuiusal 

barış anlaş.malannı kırmaya kalkıpn 

bir büyük devlete karşı bir hareket ta. 
sarladığı zaman, bunu fena görenler 

vardır. Fakat, her yaşayan mahluk gi 

bi, Cenevre kurumunun da gelişmesi 

ve istihale etmesi lazundır yalnız bu 

değişiklikler, içten gelmeli ve gene 
sosyetenin bünyesi içinde yapılmalı -

dır. Sör Hor, Cenevredeki söylevinde, 
bugünkü dünya durumunun uluslara 

kendi hakları olan imkanlan vermeyi 

imkansız kıldığını tanımıştı. Sör Hor, 

bu söylevinde, aynı zamanda barış liL 

zumundan. bütün memleketlere ham 

maddele.re doğru yol verilmesi lüzu -

mundan ve bu suretle bütün memle -

ketlerin ekonomik gelişmeleri ile er -

kinliklerinin sağlam temellere daya -

tılrnası lüzumundan bahsetmişti. Bu 

sözler, gelişi güzel söylenmiş sözler 

değildir. Bunların bizim için ne kadar 

önemli olduğunu biliyoruz ve lıundan 

da korkmuyoruz. 

Biz, banş yolu ile uluslar sosyetesi -

nin eçrçevesi içinde hal suretleri l\ulma

ya gayrette devam edeceğiz. Elli ulus 

araıı.ında bir uzlaşma temin et· , · çok 

kolay sananlar vardır. Halbuki bu, oçk 

güç bir iştir. 

Eski dostluklar ve eski ilgiler bugün 

büyiik bir smaç geçirmektedir. FaL: 

ben bu eski dostlukların tehlıkcy 

şeceklerini zannetmiyorum. Fransada bır 

oçk gürüJtiiler yapan ve bu ınes · •• 

bizimle aynı fikirde bulunmıyan ba.z:ı 

unsurlar varoır. Fakat her iki hü'-Umet 

de dayanışma halindedirler ve uluslar 

sosyetesinin sadık üyeleri bulunuyorlar. 

Asıl lazım olan da budur. 

İtaly. ile uluslar sosyetesi aras•"'-ia_ 
ki anlaşmazlık çok ciddidir. Fakat her. 
halde bizim ltalya'ya karşı olan dostlu. 

ğumuzdan dJha ciddi değildir. Biz, ltaL 
ya'ya karşı hibçir fena hi<:. \Jc-slemediği • 
mizi ispata çok çalıştık.. Eğer uluslar 
sosyetesine karşı olan ödevler; : ..: / d

pıyorsak, eski doatluklarımlZI da ay ' 1 

zamanda muhafaza etmeyi arzu etmek. 
teyiz. 

Sizlere hükümetin bütün dünya Üze

rinde genel ve devamlı bir barış kur -
mak niyetinde olduğunu söyledim. Bun

dan dolayı. eğer hükümet silahlarını iyi 
bir lfale getirmek istiyorsa bunu fena 
anJamayınrz. Büvük bir silahlanm1 ya. 

nşrna ginniyeceğimize size söz veririm. 
Biz, barrşr temin etmek zoru karşı 

smda bulunuyoruz. Bu kolay bir iş de. 
ğildir. Fakat. bu ifli üzerimize alıvnruz ... 

Ual - Ual yakınınd~ çe 
çarpışmalar o uyor. 

• 
ın 

İtalyanlar durmadan yol ya}ll)10r - Soıııali 
r.eı,hesinde]{i hadiseler 

Asmara, 31 (A.A.) - Tigre cephe
sindeki Hava r.aytarı bildiriyor: 

Veni İtalyan ilerleyişini hazırlamak 
üzere levazım servisleri, yollar vasıta.. 
siyle 56 ve tren vasıtasiyle 40 bin ton 
mal ve erzak taşımışlardır. Çukurlara 
düşmüş veya bozulmuş olan 132 kam

yon tamir edilerek yeniden kullanılma. 
ğa başlanmıştrr. Hergün 120 kental buz 
imaline elveri11i tertibat alınmış ve 6 

ton et alabilecek büyüklükte frigerifik 
arabalar yapılmıştır. 

Ualual yakınmd<ı ("t!Iİn 
çarpıfnwlar 

Adisababa, 31 (A.A.) - Havas ay
tarınm özel bir kaynaktan haber aldı
ğına göre, son günlerde Ogaden cephe
sinin bazı noktalarında, ve bilhassa ba
bcş kuvvetlerinin ba~ısızlıkla sonuç
lanan hücumlarına maruz kalan Ualual 
civarında fiddetli çarpışmalar olmuştur. 

Habeş orduları komutanı Abd Ke
mach Dadjiazl'in öldüğü ve habcşlerin 
3500 yaralı ve ölü verdikleri sörlenmek
tedir. 

İşaret edildiğine göre. baıbeşler is. 
tihkamlarma sağlam bir ~elrilde yerleş. 
miş olan italyanJarla büyük bir kahra. 
manhk ve fedakarlıkla çarpışmışlardrr. 

M u.satılidağı l~imde? 
Adisababa, 1 (A.A.) - Hükürmt ta

rafından yapxlan bir bildiriğe göre Mu. 
saali dağmı'1 güneyinde toplanmı' olan 
İtalyan kuvvetleri, Dankali çölünde bir 
hava üssü ile erzaık ve levazım depoları 
kurmak üzere kuzaya doğru ilerleme~ 
başlamışlardır. 

Bildiriğ, Assaimara oymağından kü
çük kıtalann bilhassa geceleyin ital
yanları bizar ettiğini haber vermekte. 
dir. 

Dankilsler, 25 ilkteşrinde bir leva. 
zım koluna hücum ederek 15 italyanı 
öldürmüş ve 25 deve almışlardır. 

Assamiare oymağı. Asla bölgesinde. 
ki bütün kuyuları zehirlemişlerdir. 

Habeş bildiriğinin ilave ettiğine gÖ
re Musaali dağmm teptsindeki italyan 
bayrağı kaldırılmış olduğundan ital~ 

yanların bu dağdan çeıkildikleri tahmin 
edilmektedir. 

Havas aytarı, Musaali bölgesindeki 
İtalyan kuvvetlerinin durumu hakkında 
bazı izahat vermektedir. 

Batıdakj biT İtalyan kolu Alalouer
raya doğru ilerlemektedir. Uçaklar ta
rafından İa§e edilen bu kol, civar ku. 
yuların habeşler tarafından zehirlen
mesinden ötürü, çok büyük zorluklar_ 
la ilerlemektedir. Doğuda.ki İtalyan kuv. 
vetleri bir sağlık servisinin kurulmuş 
olduğu Dad<lam ile münakaleyi temin 

Japonlar Çin başbakanını 
vurdular 

Şanghay, 1 (A.A.~ - Nankin Kuo
mintangınm açılış töreni yapıldığı bir 
sırada başbakan B. Ouang- Thing. 
Ouei bir suikasta kurban olmuştur. c0;;. 
süne hir tabanca kurşunu isabet edetf'> 
basbaıkanın sıhhati tehlikededir. 

Bir japon gazetecisi olan ve yaralan
dığı söylenen miitecaviz, kaçmağa mu. 
vaffak olmuştur. 

Nankin'de örfi idare i15n edil mi .. • ir. 

IJulgarisıan ı·e ~eri tedbirler 
Sofya, t (A.A.) - D. N. B. Aj:ınsı 

ay,tarının bulgar diplomatik çever• .. rin. 
den öğrendiğine göre, Bulgaristan, zec
ri tedbirler meaelesinde durumunu tesbit 
etmiştir. 

Bulgaristan, zecri tedbirleri tatbil«: 
edecektir. Fakat şimdiye kadar bu hu_ 

susta resmi bir bildiriğ nqredi' nemiş.. 
tir Geııe aynı çevenlerdc-n öğrenildiğine 
göre, Bulgaristan İngiltere'nin tesiri al. 
tında bu suretle harekete karar ver "":iŞ 
ve buna karşı bazı ekonomik tavizler 
almıştır. 

edecek bir yolun yapılma6ına çalışıl

ma ktacfJI'. 

~onudi c'!plwsinde tl11rum 
Cibuti, 1 (A.A) - Havas ajansı ay. 

tarından: 

Somali cephesinin kuzay _ batısın • 

da italyan (Dubats) kuvvetleri, taar • 
ruza geçmeğe hazırlanan habcş kuvvet
lerine hücum etmişlerdir. l 1 öJü veren 
habeşler, bir çok da hayvan bırakarak 

kaçmı~dardır. 

t talyanlardan üç öliı ve iki yaralı 
vardır. 

İtalyan yerli askerleri ile ingilb 
(Camel - Corps) askerleri arasında çık 
tığı haber vc-rilen bir hadise de yalan. 
lanmaktadıır. Bu hadisenin italyan Dou 
bata neferleri ile Somalilanddan ve O. 
gadene giden bir göçmen oymağından 
habeşler arasında çıktığı bildirilmekte.. 

dir. 

I tal yan cmıulorı 
Har.rar, 1 (A.A) - Casusluk yap .. 

mak üzere Gorahaiye geten oymak re .. 
islerinden Ahmed Ma&i ve dijer ı:z 

Somalili Adisababaya gönderilmiştir. 

. Ölen iıalyfm askerleri 
Roma, l (A.A.) - Resmen bildiri! • 

diğine göre, ilkteşrin içindeki müaade .. 
melerde bir İtalyan aubayı ve dört lıl. 
ker ölmüş ve hastalık .yıizünden ı;c:nc bil 
subay ve 27 asaubay ve as.ker ölmüştür. 

Fransız - ingiliz konuş· 
maları baŞlc;ıdı 

Cenevre, 1 (A.A) - Fransıı. - in. 
giliz konu~alan bu &abah B. Laval 

ile BB. Hor ve Eden a.rasındaki bir 
görüşme ile .başlaınıitır. Bu görüşme. 
de mevzuu bahs olan mesele, Pariste 
son günlerde yapılan konuşmalar ile 
genel olarak zecri tedbirler meselesi 
hakkında iki devletin durum ala • 
caklan bir bildiriğin metnidir. S~y. 

lendiğine göre, bu bildiriğde Fran -
sa ile lngil tere arasında paktın 

16 ıncı maddesinin tatbiki hakkında te. 
ati edilen notala.rın sonııçları mevzuu 
bahsolacak ve bu suretle italyan - ha.. 
beş anlaşmazlığından da ileri gidecek 
müşterek sıyasanın esasını teşkil ede • 

cektir. Ya Sir Hor yahut B. Laval bu 

durumu anlatmak için zecri tedbirler 
konferansının genel toplantılarından 

birinde söz alacaktır. 
Konferansın ekonomik ve finansal 

komitereleri bu sabah bilhassa kliring 
işleri ile meşgul olmuşlardır, 

Konuşnwlar iyi sonuç vermi§ 
Cenevre, 1 (A.A) - İyi havadis a

lan bir kaynaktan ögreniJdiğine göre, 

ingiliı: bakanları ile B. Laval arasın .. 
da bu sabahki konuşmalar iyi bir sonus 
vermiştir. Her iki taraf arasında, ka. 
rarlaştırılan zecri tedbirlerin tatbiki 
için yarınki zecri tedbirler konferansı. 

na yakın bir tarih konması noktası Ü • 

zerinc1e uzlaşma olmuştur. Bu fırsatla 
ya Sir Hor yahut B. Laval söz alacak 
ve konuşmaları açarak herhangi bi.r e. 
sas olmadığını bildirecektir. Ayrıca 

söz söyliyecek olan bulunur ve müsbet 
teklifler olursa yeniden Cenevrede top 
lanılacağı biJdi.rilecektir. 

İtalyan delegelerine tekliflcı:de bu. 
lunulacağı ingiliz çevenlerince y.alan • 

laamaktadır. Bugün öğleden sonu- ge. 
lecek olan B. Aloisi durumdan haber. 
dar edilecektir. Sanıldığına ıöre ucrt 
tedbirler konferansı yarm aqamdan 
itibaren yeniden talik olunacalctK. 

B. LaV<ıl iz1.1huı rerecek 
C..:enevre, 1 (A.A) - İtalyan - ha .. 

beş ihtilafının halli için yapılmakta o. 

lan ingiliz - fransı.z müzakereleri hak. 
kında B. Lavalin zecri tedbirler komt. 

.· wsinde izahat vnmtSi ka.rarlaftınbiuf. 
tır. 
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Yapı kooperatifleri bilba11a, 
eY yaptırmak için toplu parası ol
~an maap mcrqgr, zabit, işçi 
~"'bi kimacler için faydalıdır. 

Yapı kooperatiflerbıin serma-
1esı. memleketim olaıı ltaıyaqa, 
bilhassa yapı itlerini finanse e
melde ugraşan banka veya sosye
teler tarafından verilir. 

Devlet memarlan için yapıla
cak mesk ı 'erin, lllı6lçe ipllde ve 
miJnWi• ....... •ilk ili• .... 
lJİ ... Bil ..... Aakaada, .... 
.., .. ve sair fehirlerrle cNduiu 
P. yer kıtbiı aıev....._ olma
dıimduı, }le§il m\lllrawda YBltı
ı.cK lla p.i evi•. tMriD aenitle
maine ve güzel &öriinmesiae de 
biıımet eder. 

Ancak,. bu gibi miiDferid evle
rin maliyet fiatJ, bir çatı -ıtmda 
mtlteacfcJ"ıd dayreli otarik yapıla
cak meskenlere ıöre daha pahalı 
olduğandan, gene etrafı bahçeli 
elmatr Ye fakat bir çatr aftmda 
müteaddid dayreleri cami balmı
eak ..aiyle ,..pıtaaık -*en

fibiacıe <1-. .., .. tercihe 
19'mdlE Bu Pi makenla'. Rus
,. ve kalpda da çok reftda
clır. Bu suretle. her meakeniu. ya
m bqmda bana miitderri elan 
ma vialer de bulandanılabilir. 
~ mutfak, çamapfJk. e..v
de yalım blrQdan çocallarm ba
hJacaklan ,.._,erler"*· s. gibi). 

---lır ·---·... yet ................... me. 
eda 9* 17' ile d mliit 

• tti Pbiw •c?w SIZ ı"ır. 
llelken • ·ı ... 

...,.,_. Qıi ilk Wrnd dmrd+lan 
cibctte. - _,.., ! - ..... 

lere sahih olmalan doğra °"'W11 
Ulwl bir banka tarafından fiııan
le ve c!eyrlet taralmcfan kontrol 
edilm bir aoayetc ba itle mcp 
wm• Mac•a ltaıı-ta. Dil li
W • ....-ı.mte • • 
*time Y.lldlr. • wdle, iM • 
.rw ... eeat ~ ._etet et .. 
.. iı•'kın ... ı' ...... 

il alala ılilluiua --
...... elma1arr .... ttalyac1a fU .. 
retle 1.neclilmektecfir: Hlkimet 
..... tm yapılmam için llamgclftn 
parayı vermekte ve memmlann 

ılaal • her lfY lleailen • 
.kdada. -.elik talmit uhlıb ~ 

.uniektedir. Her ay kesilen ba 
tara, alelide kira ..,......en bir-

a 

2 - Yapı Kooperatifleri: 
a) Yapı kooperatifleri ha-~i 

unsurlar için faydalı olabilir? 
it) Y ... Xoo.,eratifleriadı itti
--.. •· Ye ,..... C1 am-.:.ıa,. ..... ' 

J-ltçi-----
--- ft .... .. -L ..... 
~ • • !9-: • L.-..• • 
iftiW, •••- IKWll'I, -=--• 

itllıN ... itP nleri W•• •
ILi s'lıRnceleriniz? 

ilk ee a 

yandır, t ta 1.) ada bilhassa itçilerin 
mesfcen sa"tb olmalan içın, çok 
kolaybklar gö,terilmekte ve hü
INmet ba . . tı.a..:ıl. .-c ... ~ *'JUl -7- i 
t a.rcaımktachr. tşçilerin we .,-. 
' .. riyle çoc:ftlarmm açık ..... w 
~inqtea ittHa de etmeleri içiııa 
her tMI tedt irJer alınnlMtatlır. 

En M• lf!lmekte olma --. 
leketimis lçiıa bu cBıet biJhz 1 

a·wfidiır. Yeni açılan ~ . ..... 
mlT'aeler arumıdaıl ... 

Pllllcılldiir. Banlar ise lçdrta çallf-

--pa, UıJS T ..... 
... 11111 icin, • • •• ,. .. 

igi' 
• t 1 'l:!ı 1 ... _....._ 
tlmete, glııet .e açık hafaıaıı a-
zami derecede istifade ceecek P'" 
kilde evlertfe oturmaları lüzumlu
dur. 

1talyada, bir çatı altmda iki ~ 
ya daha fazla oda ile, bir amtfağı. 
ve bir duıw olmak üzere, im Sİllİ 
işçi evlen yapılmaktadır. Bekir 
alap da bir febirde --- olarak 
kalan işçiler içİll -. a791 tesisat
la ve fakat bir tek odalı .. ,ıele 
ri alan nwkmlel' de ..... 

y ..... , ... iPi febir-
•"'•c•Mfter W. 
''•i• ....... iiliili -· 

let 
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~Atatllk 

......... 
c-•ı> 

...... 
a. .... Lİll .... 

Çiıl c~-••rı,ead M' n 11 • ı• 

c .... &lft,cdw ,....... 1 1 

, •• -

tiy)e "- lidln çütikleri nuik tıeL 
graftan 4oJayı ebelaallanna b tJe 
teşekldlr •e memleketinin refahı için 
llesh..... , , - ... ..... 
...,. n b ... , ... ..... 

ria. ~ At.tıll-" 

A ' ı 

TM .ı..ı .. ,. ı a s ?P ' 7 
............. n ''? ..... 
_......_ ... , n 1 ....... , lal--·· ., '••?112'•1-• 

ca-•• •-•• ; 'P 7 ' 
- .......... el '1 Mm ..... 
duldaa tıtmmailerclm pek mltebus" 
o1ank phll uadetleri ve Mımr alma. 
nun refahı için olan •mimi tememüJe -
liıınia' Q" 1' Pr'R+ı .. -. 
..._ C..- Aıulık .......: 

C...P 1>•• 

.......... =ı• 

....... ~----leklla 
w , •il ' " , ,, tll _ _.lillilPİ ... 

az daha yiıksektir ve memur, yir- C \ ,, ; 'M • • ...... ııe 
illi -.e IGlll'8 evinin uhllli ot- tuafı ~tanelerinden vaki uminw 
maktadır. .. şeklin, memunm ne tehnldere en derin tetekktirlerhnl uz. 
Mc:ay · · ve li halinde, mee- eder ve zatı pbintah)Jrlnin pW afiyet 

• • 1 1 eki mem~=------~-~-------ca __ ed_eı_ri_m. _______ ı _A_ta_tür_k_;;.__v_e_ı_aa_d_e_tle_n_·.,_ıe_astı_n_dos __ t İrP -ın 

a a ında 

1 

dnin ftfU ve teahei apa ea Wr -.en. 
ailerimi teyit eylerim. 

Kamil Atatürk 

ecddeıt: 

nrki,e aamuriyet ........ -
tile Zata "'na derme w .. ti* U-

1- SMıdet w re&la • wı. teaırik. 
inimi ........_ A• E ris 

Tin ~Jeti• J'd. 7 7 mti. 
n11 'ıetiyle tarafı bqmetanelerinden 
vaki tebrllrlere tetclaldir eder ve prek 
satı bqmetanelerinin ve gerek nedp 
manlebtlc.dAin refa,b ve uadatledni 
1 f eyleıiın. ... ., 11 k 

s..llMllP-. 
c .... '· 

• o • 

C ı.,.ı..-.ı•ı ?ne 
llı , J'll fM ....... Hl mı s n ... . 

............ 11'1 __ il, ... ..... 

• ..... ı ••• 

Dl .... - • .... ••• .. ....Albla 
i. E B Albla Zamora, 

Cwur Başkam, 
M'kiıl 

ft.=I' .... ,... ,. 
1ıld6nUmU münasebetiyle izhar buyur. 
f tı., .._nılerden mutebmia ola
rak kendilennc hararetle tet*klr ve 

,.mlr da:ahlile •• ı•.n ıırıre. 
W. jpn .. eaı • ı__,nHe iı · ar. 
Hdaia Kamll A..ark 

lralulan: 
Klml1 Atatiirk, 
Cumul' B• ... nı, 

ADkara 
TUriıt uluul öawmmmı, Atı faJıa. 

metlerine acat tebriklerimi a.etmü 

.... -- llNda ......... .-. 
w Zatı fahametJeriııln ıaadtt " llbha. 
tmm ve nedp tilrk uluawnm refaluanı 
devamı 1~ en IJall• temıeııniJer* b~ 
Jumırum Gut 

..-.ao.aııa _.., 
lnk balı, 

&ııl' 1 
Tirk wriyetıiıDia 711"' .. 11 n mü. 

... .-up .eki .._ Mır ••• rilderia. 
41cn cWarı &Mı llıı11M"tamhıiısıe ...-.. 
kilrleriaıi ,.... .. eer ve .latı hı ı. I 
taaeledma ..-Ut.dk •cilt JıV 
mille•inip rdüı tpa •• . , .. ..._ 
JıuWtelmr..P.* 

TtbldJe ~-· • iıMi ..... 
dilıılml W1 tMelmf' "'WI ..... 

en büyOık makammı iatiblr•ır mibaa.. 
tebetirJe en ym1mr tıellriWerimlc pbll 
sude*ri w TlrtireDilı ıefabı ltaWrra 
daki wnfml temenailerimilı kUuliilla 
rica eerim. 

.. . . -... 
Cmnur Bafkanı, 

.. 1 

C...i,._UIMiJ il*" Rmli. 
... tiJlıt 'D b b 1 o h 
1•11·-s· "lıllCiWı •n.. l'A ' 
olUllı ...... h ... 1 ı' c ... 

tekllirledmi • aıa • ta ._. 
phal aadetJerı ile Litvaayaam ...... 
ballktMID tcmewı.illlia 's91111ae rl. 
ca ederim. 

Salrıeııloı tfr.n-: 
•• l•rw (.umur Baıp1sanr 

Amre 
C lptfn • •IR teft8l Jfl 

ı6al mtkluebetiyle en kalptm td>rilr.. 
lsimı bildirmr ea zi1 a:!e 

0 181 
olurum. 

il ı mi1an H s 

S. it. B. Makumı 
.:- aı;s•nı, 

Saa Salvacloı 
Cumuriy t" il nı ın yıl Umll ele. 

lıyıliyle bana ld k a ı kalp. 
( 
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iÇ E L 
Şar kurulum z 

B. 'f andoğan yı • yı~ası etrafında izahat verdi- Uray, bü
yük bir an ve ekmek fabrikası yapmak için salahiyet istedi 

Ankara pr kurulu dün saat 17 c1e 
ilbay ,,. ..,.,. B. Tudolan tarafm
daa açaldr. Önu bafkaA Yelritlerile .ıs. 
reterler, koMisyonlar w daimi komia
yon u}'e'leri -..ıdi. auntan •ırnir'e 
ya.ırıyorm : 

fıt.•tll• wılrilleri : 
BWümi bQkaa .. İnli 'Mtrahim A'"-~ 

Şar lrtıruıu Mfkaru B. Taııdofan 

lı illİDd ....... .kili :ıte,si Kütükçü 
o lu 

Sekreterler: 
Jlı.aldndıe E..._., illeti s.,m&n 
Bjlyrndırlık komisyonu. 

Ahmed Hanif, Cemal Germen. Muh
lis Sftreyya, 9&6ıtp Bjdet, 11>Nldm »
n: ortıan, Yeti "'-

I T ~NBUL TELEFONLARI : 
-----~---------------·-,..._.~---

ktanhul.. 1 - Karadeaiaıdelli 
fırtuıaeurd& Mevünia ilk biqriik 
fırtınalar Karadrris4e elcWıp 

biJikararJaıeainrn11: 4ialel 
~ P"i 'il n .. frf131 ... 
runun kurtu1maam4l9 .._ 1ııüı-: 

lstanbuıda tifo çoğalıyor 
tat.bul. ı - .......... 

günlerde tifo vakalan göse ~ 
cak kadar JOiwlıı .... İtltalml ta
rafındaki bastaliaeleıde tifohr 
ı-u'ar HaJıd-1111 hld enazr 
intaniye hastabaneainde toplaa
matacı.r. Sıllbat dinktörltiiü tir.,. kap cari teAirler almap 
~. Ap için 1;>at vu
nn )ıallt ap İlltasyonWı parasız 
a§I yaplrtNAlli!tt. 

Biidce komisyonu: 
Bayan Samiye Birekçı, Hayrullah 

Özbudun, İskender Artım, Rauf Bay
kan, Reşat Erbeyli, Cafer Tayyar ~
kal, Veıhhi Dtmir 

Daimi kemi~. 
&erab.iım A,_.h, Fepı Jüitiüçiieğ

lu, Ziya~Ga4 
HesaWarı ~ 11G • ıyenu-: 

Fedıti Y.-ı. 1.-..r Aram, Ha
eit E,_a,. %iJı.a Aırkaad. Muzaffer 
Gf1ıcaa., Nureddin Arzuman, Nuarat 
Brb.in 

Saibk işleri komisyonu: 

Malobule Eldeniz, Hüseyin Eti, Y11-
1Uf Hikmet Oktar, Ali Vahit Yaşat, Bi. 
ili Akba. !mnet Yenen. Osman Ontttrlr 

Tarife ve kanunlar komisyonu: 

lbrahim Ayqlı, Nqit ToJpr. Ri
fat Çulha, Feyzi Kütiikçü oğlu, M.m .. ,.... ........ 

hn'-90~ ~ ttijer-d.. 

~ı.t •öall;M'lü. fli* d J ıhıs ....... 
PleR ittiyen, otobüslerin futa yolca 

almamalarını temin için, maktu ac.za U

tulünü kaldırmak halakındaki komisyon 

teklıfi kabul edilmittir. Numerotaj it
lert 1ç'frı ayntan 4 bfn liralık tahsısat 

taletit, 'bazı fasıl ve mactdcler araaında
ti tlıblİ88t' defiplelel'f -tdlifi " htf 
tel6 eetheli -aM Gthfu k~iilhl)Olila
.. lhtlerfldi. 

Şehrin gclipnesi ve nüfu&m1 anma
• dıl , .... ~ .. ., .......... 
tiJltının pnitllıtilıllll .. t •umuna ve 

Marepl Fevzi Çak~ 
mağın~iirö 
..... b s .............. ..... 

.tıl Or lr ' 1ıt • ,. lllcl ,..... 

....... nııli ....... 0° 

N =ffane1e ..... :•Mıllıısıa .... .. 
llJG lfD cıe91b wr ı , , 'I , • 
lunduğundaa ..... •' h · t l ı 
lılqma An 'O 1 es c. 
mfilen1ir. 

'Gümüı paralar piyasada 
·21 ........... .. 

li*c&lJlfil,..... .. ··-itilaa-... ,. •191,J t ip .... ... d-- da1releri ......... .-. 
len ilrİllci tewrin ~1*1an ycai,. 

ralarla dafıtılmaP •tla-••·· 
İstanbul iadem ulu 

buıwn için kadroy• 2 konieerle » p.. 
isia katılmaam dair w:ay kamiayona 
kararı okunarak büdce eacümerrine ha. 
vale edildi. 

Şehrin yalnız e-konomi işlerile uğ. 
raşmak üzere ayrı bİ,!' direktedttk tes. 
kili haJrJaadaa may bmiayOM karL 
a-ı, bale uyiua &örblerek, iaa:lenmek 
üzere gene bi,Mk.e k.omt.yemma ginde. 
rildi. 

Yenifdtirde havuzbm§mda unya aiti 
binanm C.K.P. ilyöailanakı tnttkezi 
yapılrriak bere t:ahllİa ba\ıkmdaki baŞ
kanhk tezkeresi kabul edildikten sonra 
tehirde ekmek ve un itlerinin ıslahı, ih
tikin _,... ~ ~ • ....,._ 
ca idar eedilm:lt i-.e Ye 209 Mil n1L 
fu" lrilfi plecek tdril• Mr 4eğinnen 
ve...._. .f.Hıriba lsdlma•• UIAM. 
;et "9e: N Wlli_,et verilwei hakbndaki 
laÜlt11ıgm ikiad ve e.mH tezbresi 
okunda. Un ve ekmetr flıwa91111 hana. 
ıiyctle takib eden şar bntlu 1"ı trlclif; 
hararetle kabul ~i. 

BuMan senra, apJq do!aymyle, ye
ni Tiıtıiyeyi yaratan ni% uklul tefe 
Ankara şefınnio sonsuz saygı ve bağlı
lığının ve meliın ell f tarafmd~ hazır. 

lanmış olan kom lonun uyandırdıgı de_ 

rin nefre.tin kendileriJJe ~zı !Jakkıoda 

tywdcn a. İbrahim A,..ı•• .a. 
.-e a., Mecdi s.,._.. ..... Be 'J111pt1i,1 

teklif çt-. tes8'ıiıı.t& blMal '9tlltdL 
D1eterden 9. RllJl1lftıdr, yonıMİIÜr biJ.. 

ıniyen çalıpaları ve !Jf,blr iflerilc ya. 

tından aJlblau delap1i7Je pdıayoi. 

Jar.claaatma • 1*la-. i.,...._ 
.............. ft .... .., ............. 

lurul iftirak etmifdr. 
.. ..,'ill\l.r'llf."t..-. .. ~--
ri Juıldımda tok lnemH ~,_. 

mit Jel. otııl9litı • .... 8iWı aırapı 
başlıca ... ı.lerill .... hfzı ·ı itti• 

B. T ............ •itin• w te.. 
birde ,.;dacak itkf"1 11M9 eemif 
q.alilllllat ........ 1 1 

,., ,... .. , 

.,__. .ı.:.,t11d , ca ı't I• &i
bi ..... p.. 

ş.Ey ..,. ............ aeten .,_ 
lir isinde bıM•dJir+ llll" 1ııuulu o. 
yeli Ha•• KiMik..,.lfr wu ••• .. , 
o o&ıııak bir .................... 
m teklif etmi§tiı B. Dtmı 11Nea •111 
1111 iipUieA ....... m......_,, 1ar 
bru1u - ...... 17 • ikinci top.. 
latıtRU~ 

c~eıı.ranu için 
gelen kmalQr döndüler 

l\tlı subaylar arasındaki onkur 
1935 ordu atı müaabaknmm uç: • ı :arazide dayaıukbk ..-nacı, üçüncü ıünil 

cüsü olan ıc..... (Mania atlama) kıs - de {din) tcuatwı t 'u La.na ylbek 
mı da dün •r pw kufübilntin mania kanlı, macs ~ yerli ohlllfr lnre lif 

~ l• ~ vapılmıttır. mulateW -atla .,_ e&miflerdi ve dere. 

Müsabakaya Bafbabn temet tnöatl 
ve Tannı Bakanı B. Muhlia Jtrlanen De 
asker1 fUl'8 UyeJerlnden Oqeneral Ali 
Sait az kamutam orıeneraı 1'll1ld, Ge -
nel !rnnaay Ddnci bltbaı General Aemı 

Gündm ve daha birçok ıeneral •• bL 
~ .. ,.. .• ..,....... ... _ 
...... ... ...,.. 111111 , ... .., ..... 
terınr,...dlr. Havanın da btlylk Jarc1mi 
ettiği mtlaabalrala• t.aylk lılr w- • 
raprJıma • dejerli ........... - -

celer 1ı11t it cWlk aMinlh ts da ı.a. 
aanıJn ••Jıkfı•._ .... ,... 

ltg ..... .,..._, ····~
landmlmqtlr. Son. ıı. - ...._._ 
lraca l'l4 ı~ wnflktiat ıra..u.ı " 

tunlardır: 

Y&Wk Jaan1ı --~ llirtiiıiti':ı· .............. 
Onlaoa, 

Katar atlariylc: 8'ııi11ııöi;. ... Ok. 
la. Orupuaclla .._.. ırwewn, 

fnt liilJ~nf;.u çaLıınaları 
döA yıl ~ ,.._ ~ lfO· ..................... ~ 

laob kW i. y~ Jll p' ı wı.nn. 
halkevi ıalonurıd• b11t Jb. c.-. 
be p..,, bir IWMf-._ıblld!I. llıotca..,.. 
tarJednf çıkttırauk ııe Jaaftad8. Ws 
maç yaptıraufrkı. la ımç u *9ci 
teırilıde4ir. 
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Atatiir~e dev1<~l reisleri arasında Komplo teşf bbbsünün yankıları 
(B~ı 4. cü S4yıfada) 

n:n tebriklerden dolayı ekselansrnıza sa 
oıimt •urette teşekkür ederim. 

Kamil Atatürk 

l' urıanisıandarı: 
Ekselans Türkiye Reisi Cumuruna, 

Ankara 
Türk milletinin bugünkü ulusal bay. 

ranunda 7.atr flP'fteth:~c .,,;..,; Uil'umi hay 

rın ve sulhun ~enet menfaati namına da. 
ha uzun seneler feyyaz icraatlara de -
vam etmeniz temennisiyle müterafik o -
lan en samimi temennilerimi iblağ et • 
menin benim için bilhassa baisi mahzu. 
r..iyet olduğunu arzederim. 

Condylis 

Yunanistan Naibi Hükümeti 
E General Kondilis'e 

Atillii 
Cumuriyctin ilanının yıldönümü mil

rıasebetiyle göndermek lütfunda bulun

mu~ oldukları dostane telgraftan fev • 
kalade mütehassis oldum. Bundan dola. 
ye samimi surette teşekkür ederim. Tür. 
kiye ile Yunanistanı birbirine bağlıyan 
dostluk rabitalan, bu iki memleketin de. 
rin bir surette merbut olduğu vifak ve 
•ulh eserine müessir bir surete hadim ol. 
tn."\ğa medar olacaktır. 

Kamal Atatilrk 

Mm'!tıristarulan : 

E. Kama! Atatürk. 
Cumur Başkanı, 

Ankara 
Zatı devletlerine en hararetli teb. 

t'iklerlmi ve şahst saadctinizle cumuri. 
yetin refahı hakkındaki samimi temen. 
nilerimi arzetmek için cu.muriyetin ita. 
omrn yddönümlinil fırsat addetmekle 
bilhassa tnahzuz olduğumu arzederim. 

Nicolas de Hortlıy 

S. A. Serenissime Nicolas de Horthy 
Macar Naibi Saltanatı 

Budapcşte 

Cumuriyetin ilanının yıldönümU 

münasebetiyle bana iblağ etmek lQtfun. 
da bulunduklarından dolayr zatı fahi~ 
manelerine samimi surette teşekkür e
der ve en hararetli t~tlcüderimle be. 
raber şahsi saadetiniz ve Macariıtanm 
refahı .hakkındaki temennilerimi kabul 
etm.enbl rica ederim. 

Kamat Atatürk 

CektJRl.4,.1rık) cıdan: 

E. Kamat Atatüı'k 
Rcisiı:ıunuı 

Ankara 
Türkıyenin miUi bayramı münase. 

betiyle şahsi &adetiniz ve Türkiyenin 
refahı hakkındaki harardli temennile. 
rimi arzetmek fırsatım elde etmekle 
bahtiyar un. Masaryk 

E. B. Masaryk 
Çekoslovak Risicumuru 

Prag 
Cumuriyetin ilanının yıldönümü mü. 

nasebetiyle Zatı devl-etlerinin gönder. 
mek Ultfunda bulunmul oldukları tel. 
graftan dolayı samimi olarak teşek.1rlir 
eder ve şahsi saadetinizle Çekoslovaı!t
yanın refahı hakkmıfald temennikrimi 
r.zederim Kamal A.tatUrk 

~ovyetlcrden: 

E. Kamil Atatürık 
TUrkiye Reisicumuru 

Ankara 
Türkiye Cumuriyetinin ilanının 12 

inci yıldönümü münasebetiyle samimi 
tebriklerimi arz ve şahsi saadetinizle 
dost ttirk milletinin refahı hakkındaki 
temenniie.rimi kabul etmenizi rica ede. 
rim. Kalinine 

B. Kalinine, 
Sosyalist Sovyet Ct muriyetleri Birliği 

Merkez İcra Komitesi Başkanı 
Moskova 

Cumuriyetin ilanının 12 inci yrldö. 
nümü münasebetiyle bana göndermek 
nezaketinde bulunmuş olduğunuz tel • 
grafnameden fevkalade mütehassis ol. 
duğum halde en hararetli teşekkürleri
mi ve şahsi saadentinizle dost birlik 
milletlerinin refahı hakkında samimi 
temennilerimi kabul etmenizi rica ede. 
rlm. Kamal Atatiirk 

Yu1-1u .... luv)atlwı: 
S. E. Tünkiye Rcısicumuru 

Ankara 
Türkıyenın milli ba}'lt"iillll müna~e. 

betiyle ekselanslarmıza memleketinin 

refahı ve şahsi saadeti hakkında te • 
mennilerimi arzederim. Paul 

Yugoslavya Naihı S. A. Jrens Paul'a 
Belgrnd 

Cumurıyctin ilanının yrldönüınü 

münasebetiyle altesinizin iblağ etmek 
lutfunda bulunmuş oldukları temenni. 
lerden fevkalade mütehassis olduğum 

halde sizden en hararetli tesekkü:-leri. 
mi ve şahsi saadetlerinizle dost ve 
mUttefik Yugoslavyamn refahı hakkın 
daki temennilerimin ifade müekkide • 
sini kabul buyurmanızı rica ederim. 

Karnal Atatürk 

ılf ek t( ilwdan : 
S. E. Kama! Atatürk, Ankara 

Türk cumuriyeti ilanının yıldön;· 

münasebetiyle sam1m1 tebriklerimin ve 
şahsi ı:;nadetiniz için olan iyi temenni • 
terimin k:ıbul buyurulmasrm eksefan ' 
rından rica e<lerim. 

Lazaro Karden:ı 

S. E. Lazaro Kardenas. Cıtnl' · ';am 
Meksi'-

Nazik tebrik teJgraflarrndan 

çkselanslarına tesekkür ve şahsi saad~t 
Jeri icin en iyi temennilerimi kabul . 
mclerini rica edt'rim. 

Karna1 Atatürk 

Çek ulusal bayramı 
dolayrsiy le 

Ankara, 1 (A.A.) -
Çekostovakyanın milli bayramı mü. 

nasebetiyle Reiıoicumurr Kamal Atatürk 
ile Çekoslovaıkya reisicumuru Masaryk 
arasında aşağıdaki telgraflar teı:ıti ertii
miştir: 

Cekr,siovak ulus.al bayramı dolayı. 
riyle en saTDimi tebriklerimi ekselansı. 
nıza bildirir ve şahsi saadetleriyle çe. 
koslovak ulusunun refahı hakkrnil:ıki 

( Bqı 2. ci sayı/ada) 

l' en~ehirde: 
Yenişehır, 29 (A.A.) - Toplanan 

binlerce yenişehirli seni aramızdan a. 
yırmaık istiyenleri lanetle ve nefretle 
andılar. Sana uzun sağlcklar dilediler. 
Miting komitesi adına gençler birliği 

ba.şkaaı Şevki Gürsu 

*;;. * 
Yenişehir, 29 (A.A.) - Bugünkü mi. 

tingde Yenişehirin binlerce halkı sana 
kasdeden alçaklara lanetler yaf;dırdı. 

Sana da sıhhat ve uzun ömürler diledi. 
C.H.P. ilçeyönkurul başkanı 

O. Minez 

K afocilul.e: 
Kalecik, 29 (A.A.) - Büyük önue. 

rimıize kastetmek istiyenlerin melunca 
teşebbüslerini nefretle karşıladık. Ata. 
türk'c uzanan elleri kırmak için bu. 
gün kalecikliler tekrar and içtik. 

Şarbay A. Ali, C. H. P. başkanr 
Osman, Coşkun 

Surıkamuıta: 

Sarıkamış, 29 (A.A.) - Gelen ha. 
berler sana ve yurda çevrilmiş alçak 
bir te cıbbüsü bize haber veriyor. Sarı. 
kamışın !:ı:>cukları, ihtiyarları ve kadın
lı erkekli bütün halkmm hainleri telin 
ettiği şu anda anayurdu kurtaran var. 
lığına, bütün benliğimizle içten bağlı 
olduğumuzu bildirmek isteriz. 

Relik Süner, Sabit Ôzkazan, Tevfik Altay 
Saip Alkan, sarıkamışlılar adına Rasim 
Tandoğan, C.H.P. başkanı ve şarbay 

Dursun 

Holı,atlında: 

Bolvadın, 29 (A.A.) - Sana, senin 
yüksek varlığına, Ulküne, armağan et· 
tiğin devrinılerine ti derinliklerinden 
l>ağlr olan Bolvadm halkın genç, ihti. 
yar, çoluk, çocuk şu da:kikada çok ~edit 
huçrnhklar yaşamaktadır. O da her türk 
gibi bu başgösteren ifritlerin kafası. 

nın kendi eliyle koparılmasına and iç. 
miş ve andını başındaki bükümetine de 
bildirmiştir. Sana tl içten kopup gelen 
saygıh bağlılrkJarınr duyunnak mutlu 
ödevini de bize verdiler. 
Şarhay Köker. C.H.P. ba§kam izzet 

Roiazlyanda: 
Boğazlıyan, 29 (A.A.) - Türedi ve 

soysuzlar tarafından yüksek §ahsiyeti. 
nize karşı hazırlanan suiıkast haberi ili
mizde derin acılar ve tedavi kabul e~
mez yaralar açmıştır. Menfur şebekenin 
layik oldukları şekilde cezalandırılma. 
larrnı sagyı ile dlleriz. Geçmiş olsun. 
Türkün kudretli şefi, sen binler ya,a. 

Şarb:ıv C. Dııv~u 

,.rı hararetli temennilerimin kabulünü 
rica edrim. 

Kamal Atatürk 

Dostan telgrafınızdan dolayı ekse. 
lansmıza kalpten teşekkür eder ve şah. 
si rnadetleriylt' türk ulusunun refahı 

hakkm•la en samimi temennilerimi bil. 
diririm. 

Hasan kalede: Dinarda: 
Hasankale, 29 (A.A.) - Atatürke 

karşı tertip edilen ve doğmadan öldü
rülen suikast teşebbüsüne kar'ı binten:e 
pasinli bugün cumuriyet meydanında 

toplandı. Milletin gözbebeğine, cumuri. 
yetin banisine karşı y.apılmak tasavvu. 
runda bulunulduğu haber alınan suikast 
erbabma karşı duyulan nefreti heyecan 
lı söylevlerle izhar etmişler ve lıu kas. 
ta cüret edn kara vicdanh hainlre ~
refli topraklarımızda ya~amak fırsatı 

verilmemesini içten gelen isteklerle ta. 
lep etmekte bulunmuşlardır. 

Cumuriytin korunması için içilen 
andlar yeniden tazelenmiş ve şimdiye 
kadar olduğu gibi bundan sonra da bil.. 

tün varlıklarını bu uğurda fedadan çe. 

ıkinmiyeceklerin·e söz vermişlerdir. Pa. 

sinlilerin bu meli~ın tasavvura karşı duy. 

duklarr nefret hislerini, helecanlı ka

rarlarını yüksek ulularımıza bildinnek 

için ayırd ettikleri heyet arasmdan bi. 

zi ~miştir. Ölünceye kadar cumuri. 

yete sadık kalacak ve düşmanların her 

türlü metanetlerine karşı duracak ve bu 

uğurda bütün mevcudiyetlerini feda.. 
dan çekinmiyecek ve buna yeniden söz.. 
birliği eden pasinlilerin bu menfur kast 
tasavvuru, kalbindeki duygularını ar. 

zederiz. 

Uray ve C.H.P. başkanı Zeki Aksu, 

üye Hakkr, Tayyar, Ömer, Sabri, Ab. 
dürrezzak, Salih. Kfizırn. Recep, Meb. 
met, Osman. 

K araacbeyde: 
Karacabey, 29 {A.A.) - Ey yUce A

tatilrık, sen bize bugünü ve yarmı inan. 

Jadm. Sen bizim hem bugUnUmUz, hem 

yarınımızsın. Bugün varsın yarın da 
var olacaksın. Binlerce halk eumuriyet 
alanında toplanarak bu varlığı konuxı.a. 
ya and içttk. 

Şarbay Ahmet, C.H.P. b;qkam lsmail 
Remzi Ôzkaa 

K oçhisarcla: 
Koçhisar, 29 (A.A.) - Büyük bir 

özlem ve kıvançla beklediğimiz ulusal 
bayramımıza koşacağımız şu gUnlerde 
kamumuzun t~ssürünü gerektiren va.. .... 
tansızların yüce varlığınıza karşı yap. 
mak istedikleri yağıncı bütün ilçe ve 
köy halkımız lanet ve nefretle kartı. 
lar, yüksek şahsiyetinize saygı ve tazim. 
terini sunarlar. 

Şerefli Koçhisar C.H.P. batkanı 
S. Kutlu 

Ama.,yada: 
Amasya, 29 (A.A.) - E1ele verip 

çevreni saran türk gençliği öyle bir sar
dı ki, bütün acun yağı olsa bu san ge
çemez. Amasya gençliği senin için her 
çağ can verip kan dökecek olan türk 
gençliği içincle ve en önde yer tutmak. 
la kıvanç duymakta ve sana uzanacak 
elleri kırmaya anık bulunmaktadır, yü. 

ce Atamız. 
ldman mıntakası ikinci başkanı 

Ekrem Bil~en 

Dinar, 29 (A.A.) - Ulu önderimize 
yapılmak istenen su~kasti lanetlemek 
için parti kurağımız önünde toplanan 
binlerce halk kütlesi Atatürk'e sevgi ve 
inan bağlıhklarmr, uğrunda her an öl. 
meye hazır olduklarını içten gelen de
rin duygu ve sonsuz saygılarla ve heye. 
canla haykırısırlar. 

Ahmet Atao!cay 

Bigcıda: 

Biga. 29 (A.A.) - Senin ve ulusun 
varlığına uzatılmak istenen hain elle
rin ve onu düşünen hain kafaların k<>
parılmasını istemek için Biga halkı top. 
landı. Senin varlığına ve sağhğma u. 
zanan hain elleri kırmak istiyorlar. Sa. 
na derin ve sonsuz saygı ve sağlık. 

Miting hey~ti. 

Eleşkirtte: 

Eleşkirt, 28 (A.A.) - Size kötüli•k 
yapılmak istenildiğini burada şimdi işit. 
tik. Size kötülük yapmak, türke kötülük 
yapmaktır. Siıe kötü el uzatmak türkün 
kalbine hançer vurmaktır. Şimdi bunu 
işiten, duyan halk burada toplamlı. Siz. 
den ve hükümetten bir dilek istiyor. B•J 
alçakların ulusa teslimi ile sorgusuz ve 
hemen parçalanmaları. 

idare başkanı Pertev Balmumc11 

Olıuda: 

Oltu, 29 (A.A.) - Yüksek ve eşsiz 
varlığınıza karşl birkaç deninin fena 
hareketi işitilir işitilmez Oltu balkı 
hiddetten ayaklandı ve duyulan derio 
teessürün candan bağlılığını ulaştırma. 
mızı partimizden istedi. Bu ödevi ya. 
parken uzun seneler başımızdan eksil. 
memenizi; sıhhat ve afiyetinizin dev;a
mmı can ve gönülden dileriz . 

P. başkam Süleyman Tati 

Nallıhanda: 

Nallıhan, 29 (A.A.) - Bütün tun: 

ulusunun canı olan canınıza hiç utan.. 
madan ·kıymak istiyen alçakları telin 
etmek ilzere cumuriyet alanında top. 
lanan Nallıhanlı bu nankörlerin tezci. 
den en ağır ceza ile tecziyelerini iıter. 
ken böylelerine topraklarımızda yer 

verilmemesini diler ve esasen biltün 
varlığı ile sana bağlı olan bizler yo!l.ın. 
da her an kanımızı ve canımızı barca.. 
maya tekrar and içtiğimizi arzederlz, 
ulu önderimiz. 

Şarbay Cevdet Eren. C.H.F. Celal 
Eun 

K arahisardı:ı: 

Karahiaar, 29 (A.A.) - Senin canr.. 
na uzanacak namussuz ellerin tilrklQ.. 
ğün canına. inkılabına, ordusuna ve her 
şeyine ait olduğunu bilen kadın, erkek 
ve çoluk çocuk bütün karahisarlılar au. 
ikastçi alçaklara lanet yağdırırlar. YıL 
lardanberi olduğu gibi bundan böyle de 
ufak bir işaretin uğruna bir can ve bir 
nefes olarak ölmeye and içtiklerini, bit. 
mez ve tükenmez saygrlarımrzla arze. 
deriz. 

Miting komitesi R. Co.şkuner, M. 
lstanbultekin. 

(}f,V.S'rnı rnmtlm: Tefrika: 23 parlamento azadmda iki üç tane bu.yük, 
politika şöleni vermek niyetinde idi. Parti
sinin gelişmekte olduğunu görüyordu. Var
lığını ortaya koymanın, bütün parlaklığı ile 
oı tada görünmenin tam zamanı idi. Esrarlı 
bir şekilcie dedi ki: 

yaptıkları onu ilgiltmdinniyen bir kadındı. 
Saçlarına iyice takdmamış bir firkete, Bo
hem ya billuri kasedeki firketelerden biri 
boynundan aşağı kaydı; tüylerini ürpertti. 

bu sefer görmek, görülecek şeylerin arasına 
kendimi atmak, onlarla is.ha haline gelmek 
istiyorum. Floransa'dan Toskana'ya. Om
berya'ya giderek geziler yapacağım. En son
da da Venediğe gideceğim. 

Kırmızı Zanba k 
Ya:.:ctrı A rıatol FRANS 

Tiırkçeye çevıren: Nasuhı BA YVAR 

Terez'in başka türlü bir ruhu olamıyaca
gım ve kendisi gibi gururundan başka bir 
şeye bağlanamıyacağını dilşünemiyerek o:1U 
öğünme yoJiyle elinde tutmak istemekte 
rsrar etti. T erez bu sözlere önem venniye
rek bunun belki güzel bir gezi olacağını söy
le<li. O zaman, kocası Kafkas rlağları
nm, eski şehirlerin, çarşıların, kostümlerin, 
silahların güzelliğini anlattı. İlave etti: 

- Birkaç dostu da birlikte götürürüz; 
prenses Seniavin'i, general Larivyer'i, belki 
Vans'ı, Lö Menil'i. 

Tere?., acı acı gülerek, çağnlılan secme
nm heni.iz zamanı olmadı~ım söyledi. 

Oikl~atli, ilgili göründü: 
- Yemek yemiyorsunuz. Midenizi harab 

ediyorsunuz. 
Bu acele harekete inanmamakla beraber 

gene tasalaruyordu. İkisi de serbestliklerini 
ellerine almışlardı, fakat Mösyö Marteıı yal
nız kalmaktan hiç hoşlrr.ı-ı11yordu. O ancak 
kansı yanında ve evi de ~·-s;ks;z olduğu ~a
man bentlğini h1ssederdi. Bundan haşka, 

- Bütün dostlarımızın yardımına ihtiya
cımız olabilecek herhangi bir durum olabi
lir. Siz, hadiselerin gidişine dikkat etmedi
niz, değil mi Terez? 

- Hayır dostum. 
- Böyle yapmamalısmız. İyi düşünür-

seniz, her şeyi kavrayan bir zekanız vardır. 
Hadiselerin gidişine dikkat etmiş olsaydınız 
memleketi mutedil fikirlere doğru sürükle
yen cereyanı gürürdiinüz. Memleket ifratlar
dan bıkmıştır; radikal sıyasasmda ve dinsel 
tedbirlerde kredilerini bozmuş olan adamla
rı istememektedir. Günün birinde, baska a
damlarla bir Kazimir Periye kabinesi kur
mak gerekecektir, ve o gün ... 

Durdu: Terez onu pek az ve pek kötü 
dinliyordu. · 

Terez kederli ve füturlu düşünüyordu. 
Ona öyle geliyordu ki orada, kapalı odanın 
sıcak gölgeleri altında çıph.k ayaklarını kül 
rengi ayı postunun tüylerine gömen ve en
dam aynası karsısında saçlarım topladığı 
suada ensesi dostu tal'afmdan öplilen r,enc 
kadm hiç kendisi değildi, hatta pek iyi t ru
dığr ve tanımak istediği hir kadm b .. ;H. 

Mösyö Marten Bellem tekrarladı: 
- Politikacı dostlarımıza, herhalde, üç 

dört yemek vermek zorundayız.. Eski radi
kalleri kendi alen;imizden olanlarla birleş
tirmeliyiz. Sonra, birkaç da güzel kadın bul
mamız lazımdır. Madam Berar dö la Mal'ı 
çağırmamız pek iyi olur: iki yıl oluyor ki 
hakkında bir şey söylenildiği yok. Ne der
siniz? 

- Fakat dostum, madem ki gelecek haf
ta hareket ediyorum ... 

Kocası şaşırıp kaldı. 

İkisi de sessiz ve suratlı, Pol Vans'm 
beklediği küçük salona geçtiler. O, akşam
lan. sık sık ve dostça gelip onları görüyordu. 

Terez elini uzatırken: 
- Sizi gördüğüme pek memnun oldum, 

dedi, size veda ediyorum. Paris soğuk ve ka
ra. .. böyle havalar beni yorup üzüyor. Flo
ransaya, Mis Bel'e giderek altı hafta kala
cağını. 

Mösyö Marten Bellem, bu işlere şaşan 
bir adam hali ile, gözlerini tavana dikti. 

Vans, daha önce de, İtaJvaya birkaç de
fa gidip gitmemiş olduğunu Tf>rf'zden sordu. 

- Üç kere, fakat hiç bir ~ev ~örmedim. 

- Çok iyi etmiş olacaksınız, Venedik. 
yaratıcı ve ilahi İtalyanın büyük haftası 
içinde pazar dinlenişidir. 

- Dostunuz Döşartr bana Venedit.ten, 
Venediğin inciler serpen havasından pek 
güzel bahsetti. 

- Evet, Venedik'te hava her yanı renge 
boyar. Floransa havasında maneviğ bir şey 
vardır. Eski bir yazar şöyle demiştir: "Ha
fif ve zarif olan Floransa havası insanların 
güzel düşüncelerini doyurur.,, Toskana'da 
eşsiz günler yaşadım. Gene orada yaşama
ğı çok isterdim. 

- Gelip beni orada bulunuz. 
Po1 Vans, ic:ini çekerek: 
- Gazeteleri, dergileri, gündelik işleri 

ne yapayım! 
Mösyö Marten Bellem bu sebebler kar

şısında i;:ilmektcn başka çare olmadığım ve 
~föc;yö Pot Vans'ı işinden alıkoymıyarak 

ya?.rlarmc, kito.blarım okumak bahthhğmcfan 
""~k ~ ~.L'!.l 'C:lk tazrmgeldiğini söyledi. 

(Sonu var)' 
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1 A 1ma Komi~vonu ilanları 
1 - Kırklarelinde her bıri 22.5 şer ton uk dört şaztname ıle ek. 

ıultmeyc konulan unların kapalı zarfl ıhaleleri 8 11 1935 cuma gu
nu yapılacaktır. 

2 - Eksiltmeye gırmek ıstıyenler ıhale gunu teklif mektupla. 
n ile kanuni belgelerını saat on beşe kadar komııyon reisine ver
meH ve saat on altıda komisyonda bulunmalıdır. 

3 - Unun tahmin edılen bir kilo fiatı 12 kuruş 69 santim ku. 
ruştur. İlk teminatları 2142 ter hradır. 

4 - Şartnameleri Kırklareli satın alma komisyonunda göriıle-
bılir (3157) 1-4842 

l LAN 
Tırabuzun kıtaatı için takriben 91875 Jirabk 255 ton fabnb unu 

hır ay içinde pazarlıkla alınmaSJ muvafık görüldüğünden yeniden ek
ailtmt'ye çıkarılmqtJr. Şartnamesi parası mukabilinde komiıyon
dasn alınabilir. Artırma ebiJtme tırabuzuncla kalede •tun alım ko
mİa)'Onunda bir ay içinde puarhlda yapılacağmdan i~kl!le~in 
22.11.1935 gününe kadar 2397 lira muvakkat teminatlan de birlik. 
w komisyonumuza müracaatlan. (3141) 1--4821 

iLAN 
1 - Askeri fırında hamur makinelerinin bazı aksamı paz•ıhk

la tamu ettırilecektir. 
2 - Pazarlı&ı 8./2.Teı- 935 tarihine müaadif cuma silail aat 

on birde yapılacaktır. 
3 - Pazarlığa konulan hamur makinelerinin keffi (79) lira o

lup teminatı muv.akkateai (593) kuruftur. 
4 - Şartnamesi ve keıfi Ankara Levuun imirliği satın alma 

komisyonunda her gün görülür. lateldilerin bu gibi iflerle İftigal 
ettiklcrıne dair vesıka göstermeleri mecburidir. 

5 - Pazarlığa i§tiralr edeceklerin belli gün ve aaatta Ankara 
Le.azım !mirliği satın alma komisyonuna gelmeleri (3142) 1-4822 

iLAN 
ı - lzmır muat&hkem mevki kıtaatmın l,227,000 kilo odwı ilı

tıyacı kapalı zarf uauliyle eksiltmeye koomuıtur. lbalai 11/2.tq./ 
W tarihüae müwlif puartesi .güııii .. t OD .. baçakta tıı..hde 
Kıflada miıstahkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktll'. 

2 - Odwwn tahmin edilen mecmu tutan 16587 Uta 50 lrurat· ... 
3 - Teminatı muvakbte akçesi 1245 liradır. 
4 - Şartam:Dni beratın komi9onda ıarWebilir. 
5 - lsteklileri.n ticaret odasında kayıtlı olduklarına Yeaika g&. 

terme• mecbariyetfndecfirler. 
6 - Dsiltmeye iftlnk edecekler kanunun 2 w S. inci madde

lcrime " pnnaınesinde yuı1ı 'fftiblarıa teminatı ımmaklr8te 
-kbt.aal•mı " mühiirli teklif mektuplanııı ibaJe ..atiDdea en 
u hir saat evel komiıvona vermiı bulunacaJduclır. 1-4843 

iLAM 
J - Gal'IWOıll übtlilMlelri at.at w mtieweat h.,-nnatı ile 8C

:ran atı evindeki hayvanların ihtiyaçları J~in kapalı nrfla mUna
U.,. konulan 510320 Jı::iJo yulafa iıtekli çıkmadıpwlaa pazarlığa 
cJoktilmü§tlİr. 

ı - Puarlıiı 4 l. tq/93.S puartıea1 ıtml aut oabeftedir. 
S - Yaltfm mecmu tatan 29116'1 lira 80 lruruı olup ilk temi· 

natı 2105 lira 7 kuruıtur. 
4 - Şartnamesi her gUn Ankara levazım amırlıği •tm alma 

komisyonunda görülebilir. · 
S - Pazarlığa ittirak e<Xcci:lerin 2490 oumaralı kanunun 2, 3. 

tmc6 maddeleriee g6re iktiD eden venili: n muvakkat teminatla. 
n ıle birlikte belli gen w eaatte Ankare LeYUım Amirliii eatın 
•ima komisyonuna r;ıelme1eri (I044) l-4ft4 

1 LAN 
ı - Ordu sıhhiye ihtiyacı için alınacak olan 134 kalem ilaca 

.erilea fıat .. 1ramea pahalı g6rlilcl610nckn tekrar Jı::apah nrf 
mali jJe ebiltme,.e konulmuştur. Tahmin bedeli 44878 liradır. 
thalesi 6.11-935 çaqamba gilnü saat ıs dedir ilk teminat 3366 U
Jadır. ŞartıMımıeli tataabul kOllMlt:8nblı •tm alma komisyonunda 
olup 225 kurut mukabilinde almabılir. İsteklilerin ilk teminat mek
tup .e1a mald>ua w 2490 numerab kaamm 2. 3. 6nc8 maddel.e
rindeki vesikalarla birlikte teklif mektapJanm ftkti maayyeninde 
w ihale saatmdan bir saat evetine kadar fındıklı aabn alma lro-
ıaiayoıau bafkanlrğma 'fft'tDeleri. (3069) 1-4734 

İLAN 
Konyadaki kurumlar bayvanlannıo ihtiyacı olan 584 ton yulaf 

satm alınacaktır. Ederi 23360 liradır. 
2 - Şartnameleri tswıbul ve Ankara Lcvuma amirlikleri Ye 

K8ftyada kor aatm alma komisyonlarında UtekUJere her ailn obt. 
turalur. 

3 - Eksiltme kapalı zarfla olacaktır. 
4 - Eksiltme 11-11.935 puarteai Mat 10/30 da Konyada kor 

•tın alma lromisy~nunda yapılacaktır. 
5 - İlk teminat 1752 liradır. 
6 - isteklilerin ihele4en bir uat eneline kadar teklif mek. 

tupJarını komisyona vermeleri (1096) 1-4789. 

11:.AN 
ı - Erzıncan a&keri orta mektep ve butah ne ihtiyacı oı.uı 

33,000 kılo koyun eti 22.11.935 günü saat 15 de ihale edilmek üzue 
tumen satın alma komısyonunda kapalı e ·ıtme e konulmu tur. 

2 - Tahmin bedeli 8580 lira ılk tem tı 64 1 kuruftUr. 
3 - Şartnameler E'rzincanda t men m yo SJndan 

bıla b del verılir. 
4 - isteklilerin 2490 sayılı art rma ve eksiltme kanununun 32, 

33 34. uncu maddelerinde ıstenil n ve 1 rla b r teklif mek· 
tupJar nı tanzım etmek ve ihaled n bi t ev 1 · n t n alma 
lıomıs onuna vermiş bulunacakl rdır (3182) 1-4891 

İLAN 
1 - Erzincan garnızonu }rıtaat ve müeuesat hayvanatı ihtiyacı 

olan 779400 kılo kuru ot ve kuru yonca kapalı zarfla eıkailtmeye 
~ i8C de iple gününde talip çrianac1ıpdan 2490 ayılı utır. 
- n eksiltme kanununun ..O ıncı maddesi mucibince açık e 
meyt çevnbniıtil'. 

2 - Kuru otun muhammen bedeli 19176 lira ilk teminatı i431 
lira 2IO kanat lmnı yoncamn muba••nen bedeli 27573 !ira l11r temL 
naıı 1617 lira 97,5 kumpr. 

3 - Şartnamesi Erzincanda tümen •tın alma komisyenundao 
wrilir. 

4 - İhaleli 4wru 4t: 25/2.tel/935 gilnü saat 15 ve kuru yoaca 
saat 16 da tümen aatın alma llemia,eaunda yapdacütlr. CDJS) 

1-49!0 

lLAH 
ı - Eı'mcaa ganıızonu kıtaat w mUeunat ihtiyacı olan 

541,000 lııilo aaa kapalı olarak ilin ediknif ite de ihale güıılbade 
talip çıkmadığından 2490 aayıh artmna eksiltme kQununım 40 
JDcı maddeei mucibince açık eksiltmeye çewilmiıtir. 

2 - Muhammen bedeli 78200 lira 
S - tıır teminatı 4760 liradır. 
4 - Şartnamesi Ernncaoc!a tümen aatm alma komiıyonundaa 

Ailİr. 
5 - lhaleai 18/Z. tet/935 patl saat 15 de Ernncaııda tlmea 

•tın alma komisyonunda yapılae.ktıır. UZJ.9) 1-4951 

ULUS SAYIFA 7 

Diş.Uekimi 

A. Rıza Dktay Müdürlügumuz Anbarlarında mevcut 50 kalem &&ı ı 
8-11·935 cuma günü saat 10 da artırma ıle satılacakt r. l e 1c ı:ı 

Milh Mudafaa Vekaleti i ı 
Satmalma Komisyonu ~ 

Ankara gümriikMüdürliiğiiudc. ıı: 

Adlıye sarayı karpsında gavrnmcleriyle birlikte o gün Gümnike ku,. Ju aatı~ &uaı.•yonu· 
No: 58 Telefon: 3881 ı na müracaatları ilan olunur. (2910) 1--4519 

~ ı· 
ilan lan := 
B1L1T ı= 

Y A P 1 : M. il. Bakanlığı da-
ire Md. lugü eratı içın yaptırıla. İ 
cak bir koguş açrk eksiltmeye 
konmuştur. Kqif bedeli (4627) 
dört bin alb yüa yirmi yedi lira 

Gece gilftdüz hastalarım 

1ı:abuı eder. ı-4603 1 ımımmmnıa•••WIUNDlllHllNlllllllllllllllllUllHllDI 

·ı I Satılık bina i 57 kurı1ttur. Kqif proje ve şart
namesi para ile İnpat fUbcsin
den alınacaktır. lhaıesi 9-XI.935 
cumartesi günü saat onbirdedir. 
İlk teminatı 447 liradır. Ebilt
meye cirec:ekler 24'0 sayılı ka
nunun 2, 3 dl maddelerinde İL 
tenen belgelerle birlikte ebilt-
me gün ve nktmcla il. il. Ba
kanlığı aatm .alma komisyonuna 
geleceklerdir, (3134) l-4827 

İLAN 

. .. , .. 
ı••ııı Dr. TURGUT 

1 Cebec:.i HntanuJ Opentöril 

Hastalaruu Adliye Sarayı 
= ~ Havatf aJ)8rtman.m 

da her KBn 15 elen 19 za bdaı 
bbu1e tıaılam•n 

Doktor 

Hilmi Koşar 

§ Ziraat Bankası 1\1 er kez ~ = il:: i l\lüdürlü!iindrn: ~ 
= = - -- -:= Ziraat Bankasmın tasarruf\Ulda bulunan. Ankara- :i - -§ da Anafartalar caddesinde Memurlar Kooperatifi na- § 
§ mile maruf bina kapalı zarf usuliyle satdığa çıkarıl- 5 - -~ :: mıştır. := 

l - 30,000 metre yazlık elbi. 
selik bez kapalı zarfla eksiltme
ye konmuftur. 

§ Bina, 240 metre murabbaı arsa ü~erine inşa edil· ~ 
§ miş olup bodnun katı, zemia katı, birinci, ikinci, ü- i 

Cebeci Haatahanni Cilt, Saç. = çüncü kat olmak üzere beş kattan ibarettir. = 
Zührevi hastalıklar 5 Bt'rdrum katında kalorif ~r dairesi ile komür mah- ~ 2 - Hepsinin biçilen ederi 

16300 lira Ye ilk inanç parası da 
1222 lira SO kuruftur. 

Müteha9SS 5 zeni, dört büyu .. k anbar. S 
Balıkpazannda Polis nokta- ~ Zemin katında bir büyük maga.za ve bir Müdürlük = 3 - lhale10i 18. 11. 935 pazartc. 

si günü aaat 11 dedir. 
4 - Şartnamesini görmek ü

zere her gün saat 15 den 16 ya 
kadar komisyona gelmeleri. 

aı kartısında. Cıkrrkçılar yo- 5! odası, birinci katta beş oda. bir büyük salon, koridor, ı
lwfu alt başındaki evinde, ~ -=-- '"'-'~lar. = 
Hutalarmı her "!Ün l:iğleden 1lil.lil 

kab ı de ~ ii İkinci ve uç·· üncü katların beherinde sekizer oda !! 

5 - Eksiltmeye ~ireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2, 3 tincü 
maddelerinde istenilen bilgileri. 
le birlikte temiaat YC teklif 
mektuplanaı kaonnun ~ttiii 
mtlhilrll Wr art lçjllde u.Je -
atından bir aut enet 11. 11. Ve
klJeti 1atm alma kambyomma 

sonra u eTe~~fon: 3506 a ve birer büyük salon, koridor, halalar vardır. 1 
L••11mııı••••••n•ı••••ı•aııl 5 Binanın yu .. bekligwi 19,50 metrodur. Bina badanalı a 
••••• (~ Ö Z mlBllDll § ve boyalıdır. Zemin katındaki dükkanın döşemesı 1 

, = Karo Mozayik ve bütün katlar döşemeleri linolyom = 
U••ıeha 1 1 -====~- dur. ,-Binanın her tarafında lambalarla techiz edilmi~ 

elektrik ve ka1örifer tesisatı vardır. 
Dr. Cevad Arif 5 Satış 29 ikinci teşrin 935 cuma günü saat on altı 51 vermeleri. (3180) 1-4881 

Atasagun i5 da Ziraat Bankası Merkez Müdürliifönde yapılacak 5 
B1Lt·r E tır. !5 ... ___ ._._,__ ca4c1eai Zeolt - -

YAPI: Jatanbulda HaJ4arpqa --.&- = İsteklilerin ~ bin liralık d.enn.7ito akcelerile bir 1 
h '"·-•· f uat max--ıı llstilnde No. = ~ r-

astaneai tamiratı ..,.... ur 10 sah ;&;İerl . Yoksuslara = Jilete tekliflerini havi zarflanru bu tarihe kadar Mer· 
usulile ebiltmeye ke•ll'Ultur. 1= llez MtidlrlR.&:a-. umH etmeleri ve ..... __....__.._ 
Keşif bedeli (513067) Ura 86 ku. parasrz --5__. -~ ..--
nqtur. Keıif proje Ye pıtname- a ni tedarik etmek veya binayı gezmek istiyenteri• 

ım 25 lira Ci8 kıarat karfllıtı• l•---------mııl § Merkez Midiidlifl Kuhaebeıine airacaat ey.leme-1 
da •elı:llet inpat pbesindea a. §_ leri ilin olunur. 1<-4988 
ıımcütır. lba1ea1 14-11-m per Yeni Ecmne 
tembe ciln6 saat onbefdedjr. ilk liım111111111mm•-•• ı ......... --.. 
teminatı (38520) otU2 tekia bin Zeia c&JtDderi. konalar. 
bet ye. finDi lira " kanıftur. dana Şarbayhinrdan: 

Bbi1tmeJe girecekler 2490 "-
aayıb baanaa 2. 3 dl maddele 
rinde istenen belgeler ile birlik. 
te teminat Ye teklif mektuplan
nı havi mühürlü zarflar ihale la· 

atından en geç Wr •at enıeline 
kadar 'M. M. Bakanbğı satın aL 
m lcn"'1i,.yonuna vcrsinleı. 

(3144) 1--4899 

KUrUL' 

JV 

Kiralık ev 
Yenitehir Mimar Kanalet

tin Hk mektebi civarında Onov. 
luk 1Gkalı: No. 12. Telefon: 3470/ 

).37 ifnaai Müstakil 5 oda. 

- 1 1 s ••- ıısaı 1 • ıııı••• 

StYAH GöZLER 
Simon Simon, Harry Banr 

• 1 •• 1 m 

!LAN 
Erzincan pnıizonu lat4 "" ~aeeaat hayyanatı ihtiyacı içln 

637925 kilo uman bpah .-f1a ebiltmcye koauJmuı iae de ibale 
pnünde talip ~ .2'!90 •yılı artırma ft eksiltme & 
11ununun 40 mcı madcleai maadb~ llpk ebiltmeye çıenilınifdr. 

2 - lluh....,. ...... iNi' ana 17,S ~. 
S - lllı teminatı 711 Jfla 17 lmnatt&ır. 
4 - im"-"'" Bt•u• .. timin 98ttn alma Jmomi97onunctaa 

veriHr. 
5 - tlııe•eai Zj/2. --...... t ıo da .......... alıne 1lo. 

-.Yonuna y-.ılaıa' tar. ~ " 11n 

l LA R 
3 - Teminau llllldtM'Hi 
llniaada mene. 1r11m1D ila

.ti11cı için t.apab- arfla mim· 
baya konulan w.eoo kilo una 
talip sulaur etmecUjiıMles MtO 
namaratı kanunun 48. ııacı mad· 
dC8i 11111Cibince bi1' ay nrfmcla 
puarlıkl. eksiltmesi yapılacak. 
tır. 

Z - baaıesi MeniıM1a tbıen 
samı alma aı.iıybllunaa 5.1 ı. 
lft5 ..ıı fC&DO ta~ 13 df' Y8ı>ı· 

lac:alıı:br. 
21• lira4'rr. Mm wıen fiatı 12 
lrmuttar • 

4 - lut....u 145 ...... 
llMlkalııilinde Meeina tBmea 
latlJı alma komilJ'()mmün aJı. 
ubilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 
24IQ D\lmaı'ah kanUDUD ikİllCİ 
naeddeainde tarif ettifi •euı1r 
ve telllinatJarı ile birlikte ba-
lanmaı.r, <l894) J-4151 

ı - HUkBmet anilnc1en bqbyarak Taşkopru onunden Ablmn 
pqa caddesile birlqea )'Ol, larbaylık Pen i!len DirektödQiimde 
bulunan proje, prtnamni ve keşfine göre '°leden parkeye çevri
lecektir. 

2 - Yola blıflamadan projesine göre kesilec k yerler kesilecek 
ve yeniden prtnamesine göre yapıldıktan sonra yol proıesi zemı
ne ~. 

3 - Bu İfİıl para tutan 6'33.10 kUJ"Ufhll'. 
4 - Proje ile ekliai olan prtbeme kepf ve tahlili fiyat cetvel

lerini prmeık iıtiyenler her gOn lfleden eve l saat ondan on iki,. 
kadar fen itleri direkt~rlqiine bat vurabilirler 

5 - İhale kapalı zarfla 22 teıriniunl 995 cuma gunu ogleden 
sonra aaat oobette daimi encümende yapılacaktır. 

6 - Munkbt teminatı 520 liradır. 
7 - İstekliler Nafıa dhektarlliklerinden lbakden bir gWı evel

ki tarihi tapya bir ehli,eti femü,e ftlıiıra.a fen ifled dbek. 
törlqünden twtilr ettirerek dahnl eneBmeıM ps.termeye mecbu .. 
durlar. (3167) 1--4115 

Müsabaka imtihanı ile •oemur 
ahnaeakbr 

Sümer Bank 
Umumi Müdürlpden: 

Banbnm Tqkilitiyle fabrikalannda istihdam 
ilaere müabUa ile memur alınacaktır. 

Bu memurlar bankanm ve fabrikalarının idare, Tıcaret, 
Teknik gibi iı bölümlerinde muayyen devrelerle çalııtmla· 
rak yetiıtirildikten sonra liyakat ve ehliyetleriyle temayib 
edenler bir seçim imtihanma tlbi tutulacak ve bunda muvaf. 
fak olanlar tecriibe ve bilgilerini teke~l ettirmek iizere 
Banb hesabına ecnebi memleketlerde Fabrika ve Tıcaret mü
eneselerine gönderileceklrdir. 

Milsabaka imtihanında kuanacaklara .,_,kngıç mup ol 
mak üzre muvaffakıyet derecelerine göre 50, 60 70, 80 lira 
verilecektir. 
İmtihana bbu1 prtları ...tlda psılı4~ 

1 - T8rllıoJmü. 
2 - Aııbra, JetallllaJ Ticaret llekteplertnin LUe muadili 

lusımlanndm ıt3S • 1934. 19.15 den ideleri sarfında .... 
aun ..., ......... olmak? 

3 - ıs, •• nılw ...ez 25 yapadaa ymr,n ohnemaık 
+ - Sdalııldi tmm olmM 
Lntihme Fnnelr ~rin en sen 1~11·935 tarihine ı.. 

- Anbradıt sthıum BAJtfK UMUlll llOD'Oltı.UQOM. 
ı...t.uıc1a som MllK şUBESt MODORLOG•• 
aptıirW ı hhn .,. :etmi§ oı....ı.r ~ 

t - DJJetr kqıdı, 
Z - -~ ctbf WJS twlDııU 1U9d. 
4 - ....._, ~ti e• "19 t_.li'H~tt, 
s-svem.,......_ 
.... za..tWJIS Mlnf .....,_ lal• 

s'Olla •&1m VllU1d aOdORLOQG•w. 
SOMU BAJIK ŞtfBJIS11mS r z b llQr, 

İmtihanda ar.andacatı bltcihır .......... : 
Heup 
Mubaaebe; 
~tlluluaku; 
n.t..I: 
lktaudl cotrafya: 
Yalıma dil 

--
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~Kavaklıdere şarab § 
İ Yenişehir lıalkınııı da = 
; ayağına ve ofra ına yakm ~ 
§g·elmelctedir § 
== -;v enişehir şubemiz~ 
=açılıyor! = 

Yenişehir' de 
)cilo ·uSO lcuru a --

=Kavaklıdere şarab 
: içeceJ,! 
--== :::z: 

--
--

Cenap Serçeşmebeyler 

l{aval 1dere 1 ürlc Şarap 

Fahı-ikası 

~ An cara 

----
-
-

--

Lnmm11111111111111um1111111111111111111nnım1111111111111111111111mıı111111ld1 
Ek:onomi bal{aıılığı 

Türkofi Dairesi Başkan lığından; 
Tüt1kofis tarafından neşredilecek Türkiye Adres Kitabının tab. 

mın dksiltme suretiyle ihalesinden şimdilik feragat edilmiştir. 
(3225) 1-4955 

ıhhat ve İçtinıai l\lu aveııet 
Vekilliğiııdeıı: 

İkinci nüfus sayımından sonra nüfus sayısının çoklugu nı be. 
.ıde hususi kanunu mucibince bazı şehir ve kasabalarda yeni ec. 

zaneler açılmak lazım gelmektedir. Kanuna göre vilayet idare he. 
yetkrl tarafından yapılacak projelerin vekaletce onaylanmasından 
sonra açılacak bu eczanelerin yerleri gazetelerle ilan edilecktir. 
Bu yrlerde eczane a~k btiyenlerin çokluğundan dolayı kimse. 
nin llakkı kaybolmaması için müracaatlar topalndıktan sonra bun. 
lar qağıda gösterilen derecelerdeki şartlara göre ayrılarak ona 
göre lbmı gelen vasrfları haiz olanlar tercih olunacaktır. 

1 - Birinci derece: Eczaneleri hususi kanunun tatbLkatı neti. 
cesi olarak tahdide tabi tutulup kapatılmış olanlar. 

! - İkinci derece: Eczanelerin tahdidinden sonra herhangi ıbir 
sebebte cczanelerin.i kapatmak, devretmek ve satmak mecburiye. 
tinde blınış olanlar. 

3 - Üçüncü derece. İlk defa eczane açacak olanlar. 
(Mektepten çıktıkları tarihin asgari beş seneden aşagı olmama. 

sı şarttır. Bunlardan mevcud eczanelerde kalfalık edenler ve ya. 
but. devlet ve btediye müesseselrinde eczacılık yapanlar tercih 
olunur.) 

4 - Dördüncü derece: Eczanelerin tahdidinden evci eczane ,;a. 
bibi olduğu halde muhtelif meşru se'bcblerle eczanelerni kapatmış 
olanlar. 

S - Beşinci derece: Eczanelerini lbir beldeden diger beldeye 
veya aynı belde dahilinde yeni eczane açılmasına karar verilen 
yere nakletmek istiyenler. 

6 - Altıncı derece: Hacız, iflas gibı mecburi şekillerle eczane. 
leri kapatılmış olanlardan iadei itibar etmiş olanlar. 

Miirac.aat sahibleri arasında evelce eczane sahibi olupta kanun. 
)ar, ni%amlar ve talimatlara riayet etmedikleri sicillerinin, incelen. 
msiy!e 5abit olanların müracaatları nazarı dikkate alınmaz. 

Bu şartlar dahilindeki derecelerin her hangisinde müracaat 
sahıpleri taaddüt ettiği takdirde tercih hakkı olarak eczacı mek. 
tebinden çıktıları tarihin en eskileri ve mektepten çıkış tarihleri 
de müsavi olanların istida ile ilk müracaat edenlri tercih edilir. 

(3224) 1--4954 

Kültür Bakanlığından: 
Kiıltt.ır Bakanlıgmda açık olan 17 ,50 lira asli maaşlı ışe, makina 

ile çabuk ve iyi yazanlar arasından sınava! bir sekreter alınacaktır. 
Sınava gıreceklerin durumlarının, memurin kanununun 4 üncü 
maddesinde yazılı şartlara uygun olması ve bu kanunun (E. F.G.) 
böleklerinde gereken belgeleri de göstermeleri gerektir. 

Sınav, ikinciteşrin ayının 7 inci perşembe günü saat 14 Bakan. 
hkta yapılacaktır. Smavı kazananlar arasında fransızca, alınan ve 
ingili.zce dillerinden birini bilenler üstün tutulacaktır. (3226) 

1-4957 

t\nkara Evkaf Müdiirlüğünden· 
Gökçe oğlu mahalle ir.dc İstiklal caddesindekı ikinci vakıf 

apartımanın ikinci kapısının 8 ve üçüncü kapısının 1 No. lu daire. 
leri kiraya verilmek üzere açık artırmaya konulmuı?tur. İkinci teş. 
rinin lZ ci sah güniı saat onbeşte kati ihalesi yapılacaktır. Kirala. 
mak ve gormek arzu edenlerin Ankara evkaf müdürlügüne müra. 
c tleri. (3221) l-495l ------
Atlı Sılor kuJiilliindcn: 

'I'urkiye Atlı spor Kutubu seysimerine yapılacak 41. Geyim 
ci mc n 41. takım kışlık elbise eksiltme suretiyle 4 T. Sanı 35 
pazartesi giınü saat 11 de Atlı spor kulübü binasında talibine iha. 
le edileceginden taliplerin yevmi mczkfırda kulübe gelmeler.i ilan 
ol nur (3197) 1-4949 

iş kumbarası 
sahiplerine 
senede 

20,000 lira 
mükafat 

iki muhte if ertip - Yedi kura 
BiRi 'C1 TERTIP ... 
Senede iki def ada 
414 kişiye on hin 

lir·a ikramjye 

iKi ·cı TEH11P. 
Senede it~ clcfo· 
da be kişİ)C on 
hin lira ikramiye 

Her ıotne 1 nkan '" 1 ilkt1:1nnde kum· '"nl lhda• ffillnı ba kurat.nn he• 
ban hlblt.rf •rw•ın:!a (('kilen lı11nılam• 
•e iter ıkfaemda 207 kWre ~r tıln Ura hlrlnde ır.t. t.amı..rw ..at.lhlne lkl bin llnı 
tc:n:f edllııttltffilr. lknmlre nrUmekırdlr. Hu lı.urwb.r lltfte-

Blrincl ıııiiklfa.tı IOllO U:s de b,.. ıfef'a ı 
Oônd n 2S() • 

On klflye rGrerdnı 1000 Şubaı. ffu:lran, Tt>nımnr. r.,ıın n 
Yirmi " eUıf"rden 1000 • 
175 k111Je -ardan 1750 8irmcl1Linun 

lk" hin liralık kora ntannm mı sftnlf'rl ('f!kllf'fl'kllr. 
1 Ukıeşr!r dr ttl<llttt'.1'11r 

Kuralara iştirak edcbilrr ek için l?.unbara sahiblernin asgari 
vinni b~ tim biriktirmıs olmalan laznndır. 

Anl{aı·a Ornıaıı Fidanlığı 

Diı·el{törlüğünden : 
Ankara Orman teşcir sahasından Marmara seri için 30 ve Or

man fidarıhğı dairesi için 2 ki ceman 32 ton yerli temiz kok kö. 
müril bedeli ihale beş gün zarfında Marmara ve fidanlıkta teslim 
edilmek üzere 23 T. eve] 935 den 6 Teşrinisani 935 şe kadar 15 giın 
müddetle açık münakasaya konulmuştur. 

Talip olanların şerait münakasayı anlamak üzere orman fidan. 
lr.~ müdüriyetine ve ihale giınü olan 6 ttşrinigani 935 çarşamba giı
nu saat 15 de % 7,5 teminat akçesile vilayet muhasebe müdüriye-
tinde bulunmaları. (3129) 1-4813 

Saçları 
dökülenler 

-\ 

'~ 
~.(ı~ 
~t,·~ 

~ 

f I 

KOMOJEN KANZUK 

Sac; Eksiri 
Saçların dökülmesine ve 

kepeklenmesme mani olur. 
Komojen saçların köklerini 
kuvvetlendirir ve besler. 
Komoien saçların gıdasıdır. 
Tabii r~nklerini hozmaz, la
tif bir rayihası vardır. Ko
mojen kanzuk saç eksiri ma· 
ruf eczanelerle ıtriyat mağa· 
7.alannıia hulunur. 

LİNİMANTOL KANZUK 
ROMATİZMANIN KATI 

DEVASIDIR. 

l(iralıl{ hane 

Satılık apartıman 

Şehrin en mutena bir yerin. 

de, senelik iradı 3000 lira olan 

4 katlı, altında arziyeyi havi be

ton ve kargir bir apartıman ace. 

le ve ucuz olarak satılıktır. Gör. 

mek ve almak istiyenelr Anka
ra Palas 254 numaraya müracaat 
edebilirler. 1-4903 

İıışaat sahiıl· 
lerine 

Ta~. Kum, Tuğla ve her ne. 
vi nakliye işlerinizi çabuk ve 
ucuz olarak yalnız İş Bürosu 
yapar. 

Anafartalar caddesi T. L 2037 
1-4909 

Kiralık oda 
Ayle yanında möble ve kon. 

forlu, Yenişehir Tuna caddesi 
Yiğit koşun sokağı No 15 ' 

1-4945 

Paris modellerini hergün 
3 dt>n 6 ya kadar göstermek
tedi r. 

Mevsimin en yeni ipek ve 
yünlü kumaşlarını, kürkleri. 
ni, ajurlu korselerini getir. 
miştir. 

Atölye 

Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme ilanı 

Urfa gümrül Satın< lına 

(onıisyonu laşicaıılığıııdan: 
1 - Eksıltmeye konulan iş Urfa'da yapılacak Giımruk Muhafa· 

za Alay Talimgah binası in atıdır. 
İnsaat Urfada Külaplr mevkiinde yapılaca'·tır. İnşaat Talıın-

gah hela ve mutbah ve banyodan ibarettir. 
Keşif bedeli "31756,, liradır. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır 
A · Eksiltme şartnamesi 
B. Mukavele projesi 
C: Nafıa işleri şeraiti umumıyesı 
D: Tesviyei türalıiye. o e ve kargir in aata dair fenni şartname. 
E: Hususi şartname 
F: Keşif ccdveli 
G · Proje grafik 
1stiyenler bu şartnamelerı ve evrakı Ankarada Gümnik Muha· 

faza Genel K ve İstanbulda Giımruk Muhafaza Baş Mudiırlügu 
ve Urfa Gumnik .Muhafaza alayı ikınci taburda satınalma komis
yonlarından alabilirler. 

3 - Ek iltme 11.11-935 cuma guniı saat 11 de Urfa giımruk ala
yı ikinci tabur satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin "2382,, lıralık vez· 

ne makbuzu veya banka mektubu vermesi ve bundan lbaşka aşagıda 
vesikaları haiz olup göstermesi lazımdır. Eksiltmeye iştirak ede
cekler ınşatın mesuliyeti fenniyesini deruhte edecek bir mühen
dis veya en aşağı yirmi beş bin liralık bir inşaatı muvaffakıyetle 
idare edeceğine dair aid oldugu vilayet Nafıa Müdürlüğü ve be
lediyesi tarafrndan müstereken tasdik edilmiş bir ehliyeti fenniye 
vesikasını hamil birisini bulunduracaktır. 

6 - Teklif mektupları yukarda 3. ciı maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar gümrük ikinci taburdaki satınalma komis. 
yonuna getirilerek eksiltme komisyon reisliğine makbuz mukabi· 
linde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 
3 cU maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür 
mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecik· 
meler kabul edılmez. (6497) 1-4736 

Ayar y nıyor 
Uray grup merkezlerinde çalıştırılmak ve iıcretleri uraylarca 

ödenmek uzere sanat mektepleri mezunları üstün tutularak 45.150 
lira aylık ücretle ayar i yarları arandığından isteklilerin nüfus ve 
askerlik kağıtlarını ve tahsil belgelerinin birer kopyasının ve kısa 
bir hal tercümesini dilekçelerile birlikte getirerek imtihan ediL 
mek üzere 18.11-935 günü saat 9 da Ankarada Ortayurt bölgesi öl .. 
çüler ve Ayar Ba ispekterliğinde bulunmaları. (3223) 1-4956 

Çanalclcale Janclarma Okulları 
Satın a]ma komisyonu başl aıı

lığı.ndan: 
Cin i Kilo Tahmini beClel Muvakkat İhale gunu saat nasıl 

L. K. teminatı g\inlemeci olacağı 

L. % 7.5 K. 
Ekmek 744710 81918 10 5345 91 20.11.935 çarşamba 15 

pazarlııkla 

1 - Çanakkale l, 3, 9, 10 sayılı Jandarma okullarile Jandarma 
hastanesinin 935 ve 936 seneleri ihtiyaçları olan yukarda yazıh 
Ekmegin hizasında gösterilen günlemeç, gün ve saatte Çanakka. 
le belediye dairesinde selahiyettar komisyonca pazarlıkla eksilt
mesi yapılacaktır. 

2 - Teminatlar ihale günü saat 14,30 ı:a kadar Komi yona tes
lim edilmiş olacaktır. 

3 - Şartnamesi Çanakkale Jandarma Satınalma Komisyonunda 
parasız gösterilebilir. (6765) 1-4915 

Ankara Evkaf müdürl~Oiinden: 
Kokçeoğlu mahallesinde İstiklal caddesinde ikinci vakıf apar. 

tımanın ikinci kapısında Kalorifer, sıcak ve soğuk suyu bulunan 
3 ve 5 N. lu iki daire açık artırmaya konulmuştur. İkinciteşrinin 
8 cuma günü .. aat 15 te kati ihalesi yapılacaktır. Kiralamak arzu 
edenlerin Ankara Vakıflar Direktörlüğüne müracaatın. 1-4906 

Jandarma genel kom utanlığı 
ııkara ~atınalma komisyonundan 

Örnek ve evsafına tamamiyle uygun olmak gereğiyle (25,000) 
tane harp paketi 4.11.935 pazartesi günü saat (11) de Jandarma 
genel komutanlığı kurağrnda kapalı zarf usulU ite satın alınacak. 
tır. Harp paketinin bir tanesi için (30) kuruş paha biçilmiştir. İs
tekliler eksiltme gün ve saatından bir saat önceye kadar 2490 sa. 
yılı kanunun (2 ve 3) cü maddelerindeki belgelerle (562) lira ( 50) 
kuru~uk ilk teminat parasını havi sandık makbuzu veya banka 
mektubunu muhtevi tekliflerini komisyona vermeleri ve örneği her 
gün komisyonumuzda görüleceği gibi şartnamesinin de parasız ol. 
duğu. (2547) 1-4092 

Anl{ara ilbaylığıııdan: 
İlimiz Mektubi kaleminde açık bulunan 10 lira asli maaşlı ka. 

tipliğe Dahiliye memurları kanundaki evsaf ve şeraiti haiz Orta 
mekteb mezunlarından yazı makinasını kullanmasını iyi bilir bir 
işyar alınacaktır. 

İsteklilerin belgelerile birlikte 7 .11.935 İkinciteşrin perşembe. 
gıiniı imtihanı yapılmak ü:ı:ere miiracaatları ilan olunur. (3208) 

1-4Q~Q 

YENİŞEHİR: İsmet paşa cad. 
desi 47 numaralı ibcş oda ve müş. 
temilatı saireyi havi hane kira. 
lrktır. Gönnek için i,çindekilere 
görüşmek için müdafaai hukuk 
caddesinde asfalt fabrikasında 
müher.dis SALİHE müracaat. 

Telefon: 2350 1-4948 

1 lmtıyaz sahib~ Baş.mut 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdür!.\ Nasuhi 
BAYDAR 

1 SİNEMALAR 

Çankm caddesi civarında 

I Ulıu Bıısınıevı'nde basılmış· J 
l t~. -

( YENi 1 
BU GÜN BU GECE 

Sıne aleminin en sehhar yıldız-
larından Claudette Colbert'in 

temsil ettiği 
KIRIK HAYATLAR 

fransı-ca sözlü büyük aşk filmi 
Ayrıca: Dünya Havadisleri 

BU GECE 


