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Dil bayramı dün kutlandı Atatürk tarih muallimleri 
şerefine verilen 

ziyafeti şereflendirdiler 
B. 1. Necmi Dilmen radyoda 

bayramın ehemiyetini 
anlA tan bir konuşma yaptı 

lstanbul, 26 (Telefonla) - Türk Tarih Kurultayında bulunmak 
üzere memleketin muhtelif köşelerinden lstanbula gelmiş olan tarih 

muallimleri şerefine dün Profesör Bayan Afet tarafından Beylerbeyi 
sarayında bir çay ziyafeti verilmiştir. Muallimler için tahsis edilen hu
susi Akay vapuru saat 15.15 de köprüden kalkmı§ ve 500 muallimi 

Beylerbeyi sarayına götürmüştür. Sarayın bütün köşe bucağı muallim
lere açılmış, hem saray ve hem de bahçesi gezdirildikten sonra saat 17 
de çay ziyafeti verilmiştir. Bu sırada Büyük Şef Atatürk, yanların.da 
Nafıa Vekili Ali Çetinkaya ile, Bükreş Sefiri Hamdullah Subhi Taıın

över ve daha birçok zatlar bulunduğu halde Beylerbeyi sarayını teref
lendirmişlerdir. Bu sırada muallimler rıhtıma çıkarak Büyük Şefi teza
hürlerle karşılamışlardır. Atatürk motörlerinden çıkarak saray.ı geL 
mişler ve bir saat kadar kalmışlardrr. Bundan sonra muallimler, boğaz-

B. lbrahim Necmi Dil.men 

Dil bayramı 
[Dün Ankara halkevinde kutla
ltQn dil bayramında B. Nasuhi 
Baydar fil nutku •öylemi§tir:] 

Türk kültürünün bugünkü büyük 
bayramını kutlamak için toplandığımız 
hu kültür ocağının kürsüsünde, üzeri~ 
ll"ıc düşen ilk vazife, varlığımızın en 
derin manalarını öğrenmemiz imkanını 
bi~Iere vermiş olan en büyük türke 
llıinnet duygularımı sunmaktır. 

.Beşinci yıldönümünü idrak ettiği· 
Zlliz dil bayramı, bütün milli bayramla. 
rınıız gibi; zafer bayramı, cumhuriyet 
bayramı gibi, büyük bir bayramdır. Zi
ra rnil!i bayram, erişilmiye çalışılan bir 
&ayenin varılmış olmasından dolayı 
ll'lilletçe sevinmenin ifadesi değil mi
~ir? Bizler, 26 eyliıl gününde dilimiz 
1Çin bir bayram yapmakla varlığımtz 
Sebeblerinden başlıcasının cihandaki 
h.akiki yerini bulmuş olduğuna pek 

· haklı olarak sevinmekteyiz. 

Bayramınız kutlu olsun, yurddaşlar. 

Biz türklerin, bilirsiniz ki, iki meç· 
huııu bir dil davamız vardı: okuma ve 
Yazma dilleri arasındaki anlaşmazlığı 
Ortadan nasıl kaldıracak ve okumayı 
güçleştiren arab harfleri yerine okuma
yı kolaylaştıran harfleri nasıl koya. 
c:aı..tık? 

Davanın birinci mechulünü hallet
ll'lek için uzun araştırmalara, derin ince-
1etnelere, tarihi tetkiklere başlamakla 
~eraber, hatırlarsınız ki, Atatürk 9 a.. 

guıtos 1928 de, bize türk alfabesini 
'ferdi. Yazma ve okuma vasıtamızın bi
ze sağladığı kolaylığın derecesini, du. 
~lar1a aminlerle mektebe başlayıp "ba-
~C:tğırn seni çok seviyorum,, gibi en ba

~ıt bir cümleyi kekeliye heceliye bir 
aç senede sökebilmiş olan yaşlıları

~ız çok iyi takdir ederler. Bugün, böy
~ bir cümleyi, sekiz yaşında mektebe 
&ıden orta zekalı herhangi bir türk ço· 
C:~ğu, belki bir aydan kısa bir zamanda 
0 tıduğu gibi yazmaktad ır da .... 
h Fakat davanın öteki mechulünü de 
aııeder k d"l" . . h . . . 1 lı" e ı ımızı epımızın an ıya-
tleceğimiz bir hale getirmek, kültür 

llahibler· . d 1 b" b" .. ının evam ı ve ır ırını ta_ 
rrı1azn1ayıcı çalısmalan neticesinde va-
tı ab· . er ılecek bir hedef olduğundan türk 
t 

11 
kurumu bu yolda esaslı bir prog-

arrı1a k 1" gi . e ıme derlemeleri, tarama der-
i 

61
• dil klağuzu gibi dilimizin temiz-

enrnesi v . 1 . . . d h ..... e genış emesı ısın e ,er za_ ··•an ha , 
te . ş vuracağımız kaynakları bize 
k ll'lın ederken öte taraftan, türk tarih 
Utunı d . 

U a, dıl kurumunun çalışmala-

(Sonu 5. ıncı sayfada) 

İstanbul (Telefonla) - Türk dil kurumunun ilk kongresinin 
beşinci yıldÖnümü dolayısiyle bugün yapılan dil bayramı, şehrimizde 
büyük törenlerle kutlandı. Genel sekrete~, İ~rahinı Necmi Dilmen İstan
bul radyosunda çok enteresan ve değerh bır konuşma yaptı. Memleke
tin her tarafında alaka ile dinlenen bu konuşma şudur: 

"- Yurddaşlarım, 
Bugün dil bayramıdır. 
Türkler için dil bayramı, bü

yük bir milli bayramdır. Kutlu ol
sun. Bir takım dünya bilginleri ırk 
ile dil arasında münasebet ara
mak veya aramamak hususunda 
ne derlerse desinler türklerde dil, 
milliyetin silinmez bir damgası
dır. Trükler, beşer hayatının han
gi çağında olursa olsun, nerelere 
gitmişler ve ·nerelerde yerleşmiş-

B. Celal Bayarın 
beyanatları hakkında 

bir izah 
Ankara, 26 (A.A.) - Başvekil vekili 

B. Celal Bayar'ın, matbuatta, milli para· 
nın kıymetinin muhafaza edileceği hak
kındaki beyanatından maada bugünler· 
de hiç bir gazeteye, namına beyanat için 
mezuniyet vermediğini, Anadolu Ajansı 
bildirmeye memurdur. 

da bir deniz gezisi yapmışlardır. Atatürk Akay vapuruna binmek ve 
muallimlerin boğaz gezisine i§tİrak etmek suretiyle muallimleri çok ae
vindirmi§ler, onlarla birçok mesleki hasbihallerde bulunmuş!ardır. Va
pur bundan sonra köprüye gelmiş ve Büyük Şef muallimlerin C()flıtua 
tezahürleri arasında motörlerine binınİ§lerdir, 

( Sonu S. inci sayfada ) 

Vekillerimiz 
geliyorlar 

Bütün memlekette olduğu gibi Ankara halkevinde de dil bayramı 
törenle kutlanmıştır. T alsilat 5. ıncı saylamızdac/ır. 

İstanbul, 26 (Telefonla) - Bir müd
dettenberi 1stanbulda bulunmakta olan 
Dahiliye vekili ve parti genel sekrete
ri B. Şükrü Kaya, Adliye vekili B. Şük
rü Saraçoğlu, Milli müdafaa vekili 'Ge
neral Kazrm Özalp, Maliye vekili B. Fu· 
ad Ağralı, İnhisarlar vekili B. Ali Ra
na Tarhan, Hariciye vekaleti vekili ve 
siyasi müsteşar B. Numan MenemencL 
oğlu bu akşam saat 19.28 de kalkan hu· 
susi bir trenle Ankaraya hareket etmiş. 
lerdir. Vekillerimiz Haydarpaşada İs
tanbul valisi ve belediye reisi B. Muhid
din Üstündağ, İstanbul kumandanı kor
general Halis, Milli muüdafaa vekale
ti siyasi müsteşarı B. Necib Ali, emnL 
yet işleri umum müdürü B. Şükrü, İs_ 
tanbulda bulunan mebuslar, hükümet 
ve parti ileri gelenleriyle şahsi dost~ 

Jarı tarafından uğurlanmışlardır. 

•o o ıca aTOliBs o Eis ..,. JFlPlll'W 

ULUS 
29 Birinci Teşrin Cumhuriyet bay
ramından itibaren yeni makinesin

de ve büyük hacimde ~ıkmağa 
batlıyor 

29 Birinci teşrin<Je 
28 büyük sayfa 

Ve sonra hergün 
12 hüyük sayfa 

Her pazar günü memleket mese
lelerine dair ayrı bir ilave 

ULUS 
Yeni şekil ve kadrosiyle yalnız 
devlet merkezinin değil bütün 

Türkiyenin haber ve fikir 
gazetesidir 

• 
Her gün bir hikaye, kültür, asker· 
lik, tayyarecilik, havacılık, deniz
cilik, ekonomi, sanat ve edebiyat, 
Her gün köy sütunu, sihi bahisler, 

küçük ilanlar ve saire .• 

En iyi teknik 
En büyük hacim 
En güzel yazılar 

Akdeniz işi ve İtalya 

Deniz mütehassıslar. 
bugün toplanıyor 

Paris, 26 (A.~.) -.ln_giltere, Fransa ve lt.al!an müt~hassısları Ro
manın Nyon iti~a~ına ı~tırak etmesi meselesını!1 .. t~~nık bakımında~ 
tanzimi meselesını tetkık etmek üzere pazartesı gunu saat 10 da bahrı-
ye nezaretinde topl~~c~klardır. · 

Konferansın mesaısını süratle 
ikmal edeceği zannolunınaktadır. 

Franı:ıız ve ingiliz heyetlerinin ar .. 
zusu, çarşamba gününe kadar bir neti
ce elde etmektir. 

Tahmin edilen hai sureti İtalyan 
filosuna Tireniyen ve Adriyatik deniz
lerinin kontrolundan başka Sicilya ile 
Tunus arasında bulunan ve Trabulus
garb'a kadar uzanan kısmın kontrolu
nu vermektir. 

ltalyan mümessilleri Pariste 
Faris 26 ( A.A.) - İtalyanın Nyon 

itilafına, iştirakinin teknik taraflarını 
tanzime memur mütehassıslar komite
sine istirak edecek olan italyan mü_ 
messil-İeri bu sabah buraya gelmişlerdir. 

Alman politikası 
Berlin, 26 (A.A.) - Alman istihba~ 

rat bürosu bildiriyor: 
Frankfurter Zeitung gazetesi, Mu_ 

solininin Almanyayı ziyareti münase
sebetiyle aşağıdaki makaleyi neşredi

yor: 
Alman siyasetinin esası şudur: dev. 

!etlerin her husustaki haklarını tam bir 
(Sonu 6. mcı saylada) 

Akdeniz konferansının toplandığı 
Nyon ıatosu 

Türkkuşu 
filosu 

Adana da 
Adana, 26 (A.A.) - Önyüzbaşı Zc-

ki Gülsün'ün kumandasında Sabiha 
Gökçen, Yıldız Uçman, Naciye Toroırı, 
Tevfik Muammer, Sait Hilmi ve Fericl
in idaresindeki filomuz bugün saat 
9.50 de Adanaya muvasalat etti 

Daha sabahın beşinden itibaren ço.. 
luk çocuk binlerce adanalı, havacı genç.. 
!erimizi görmek ve bilhassa Adana ka

dınlığı, Sabiha Gôkçen'i, Naciye To.. 
ros'u, Yıldız Uçmanı tanımak için şeh
rin tayyare sahasını doldurmuştu. Va
li, belediye reisi. Hava kurumu Başb
nı, partililer, kız lisesi talebeleri alan
da hazır bulunuyorlardı. Filomuz şeh
rin üzerine geldiği zaman müteaddit 
turlar yapmış ve hava kurumunun be
yannemelerini bırakmıştır. Şehrin bü.. 
tün caddelerini dolduran halk filom11-

( Sonu 6. rncr sayfada ) 

Fıkra 

lliınszz harbi 
Milletler cemiyeti, hiç olmazsd, hac• 

merasimini azalttı: ne nota, ne ültima
tom, ne ilan, hatta ne de münasebet 
kesme! Şanghay ve Nankin tayyare .. 
teşi altında yanar, bir çin ordusu malJ.. 
volur, hemen hemen Anadolu kadar 
toprak çiğnenirken, Çin elçisi benia 
Tokyodadır. işler böyle gidecek olur
sa, bir müddet izin almak ihtimali va.ı
mrş! 

Japonlar yeni aldıkları Çin vilayet
lerini idare edecek heyetin adını da 
koymuşlar: Barışı sağlama komisyonu! 
Adeta Milletler. cemiyetinin Uzak -
şark'ta bir şubesi zannedeceksiniz. 

Japonyamn bu seferki kazancı bcı 
vilayetten, bunların nüfusu da 72 mil
yondan ibaret! Mançukuo 35 milyonluk 
bir fütuhattı. 

Japon genişleme hareketi hatua1 os.. 
manlılarrn Kanuni Süleyman devrial, 
getiriyor ve insan şu suali somıalc isti. 
yor: acaba Viyana' lan nerede? 

Muhakkak bir şey varsa o da Asya 
krtasında Avrupa hakimiyetinin som 
ermekte olmasıdu: Temps'ın dediği 

gibi, ister Japonya, ister Çin muvaffali 
olsun! 

Çinde harbm bitmiyeceğini söylj.. 
yenlere inanmayınız: Çin bile biter! 
Malazkirt meyd~n muharebesinden .Uf 
sene sonra, lznik taraflarında türk~ 

konuşulduğunu bilir misiniz? 
Esaslı bir meydan muharebesi ba 

krtanm taliini değiştirebilir: bu bdar 
esaslısrm, alakadarlar, UzakşarlcU ver
meye dursunlar! - Fatay 
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RÖPORTAJLARI 1 
-

Düşünüşler Hava yollarır.dd MEMLEKET 

Türkiye hakkında - Yeni büyük 
tayyare 

Adananın büyük derdi 

Ev lb>uhrcano yeni bir eser 
Fransız gazetelerinde timdiye ka-

. dar memleketimiz hakkında ne§l'et
miş olduiu bir çok yezılardan yaptı
ğımız tercümelerle "Ulus" okurlanna 
imıi hiç de yabancı gelmemesi lazım 
gelen Gerard Tongas, bu defa "Ata
türk ve yeni Türkiyenin hakiki çeh
resi,, ba,lığını tafıyan küçük fakat ol· 
gun bir eser netretti. ( *) 

Eserini, "Bana Türkiyeyi tanıma

yı ve sevmeyi öğretmiş olan çok aziz 
dostum" kaydiyle lstanbuJ üniverai. 
tesi yeni ve çağda§ tarih profesörü En
ver Ziya Karal'a ithaf eden muhar
ririn bu ithafından da anlatılacağı 

gibi, kendisi, meml,,ketimize, bazı 

yabancı]arın yaptığı gibi, ıüphe ve 
pefin hükümlerle değil, sempati ve 
anlamak arzusiyle gelmiı olduğu için
dir ki, Türkiyenin ''hakiki çehresi,, 
ni görmeye ve göstermeye muvaffak 
olmuştur. 

Memleketimize kartı alakası ha· 
kiki bir sevgi halinde tezahür eden 
bu genç do.tuınuz fransız - türk ya
kmla§ID&u için Franaada devamlı net
rlyatta bulunmaktan hiç bir zaman 

geri kalmamııtır. İfte müellifin yeni 
eseri de bu deTamh faaliyetin mah
aulü olan muhtelif yazılarını bir ara

da toplamaktadır. 
Tongas'm kitabı §U fasıllan ihtiva 

ediyor: Türkiyeyi neden tanımalı ve 
sevmeliyiz?, Kemal Atatürk: hayatı, 
Kemalist filozofi' türk inkılabının sem
bolü Ankara, su meselesi ve Türkiye
nin istikbali, Türkiyenin planlı politi
kası, inkilab enstitüsü, ziraat ve hay
vancılık memleketi Türkiye, Türkiye
nin endiatriletmesi, fransız • türk 
ekonomik münasebetleri, netice. Ata· 
türk Türkiyesi tarihinin kronolojisi. 

Muharrir, kitabının aonuna "neti
ce,, baılığı ile yazdığı satırlarda di

yor ki : "Bu mütevazı kitabta mik
tarı son derece kabarık sayfalar için 
zengin ve mebzul malzemeyi kolay-

( ) . "Atatürk et le vrai vİS(1ge de la 
Turquıe Moderne." par Gerard Tongas, 
dipJômc de l'Ecole des Hautes Etudes 
de la Sorbpnne, sciences historiques et 
philologiques. - Librairie Orientaliste 
Paul Geuthner - Page 100. 

İzmir belediye reisi 
tetkik seyahatine 

_ı:..ıyor 

İzmir, (rlususi) - Belediye Reisi 
Dr. Behçet Uz, yakında yanında beledi
ye mühendislerinden iki kişi olduğu hal
de, bir buçuk aylık bir Avrupa seyaha -
tine çıkacaktır. 

İzmir'de yapılacak yeni işler iç.in Av
ropa'run bellibaşh şehirlerindeki fuarlar, 
plajlar. oteller. mezballalar, fidanlıklar, 
parklar, eğlence yerleri gezilecek ve tet
kik edilecektir. 

İzmirde de sırt hamallığı 
kaldırılıyor 

Izmir, (Hususi) - Ticaret odası aırt 
hamallığınm kaldırılması için tetkikler 

yapmaktadır. Orta çağ devrinden kalan 

bu acmdıncı ve utandırıcı taşıma tarzı

nın biran evvel kaldırılması için ticaret 
odasında hamallar mümessillerinin itti • 
rakiylc bir içtima yapılmıştır. 

Şimdiye kadar sırt hamallığı yaparak 

hayatlarını kazananlar için yeni çalışma 
ıaahalan aranacak, iş dairesi de yardım· 
da bulunacaktır. 

·····-···················-············-·····: 
. H A V A i ................................................. : 
Gölge~e 34 derece 

Dün şehrimizde hava açık ve hafif 
rüzgarlı. geçmiş, ısı gölgede 34, güneşte 
ve açıkta 60 derece olarak kaydedilmiş
tir. 

Dün yurdun Kocaeli, Trakya ve Ka
radeniz mıntakalarında hava az bulutlu, 
diğer bütün mıntakalarda açık geçmiş • 
tir. Dün en düşük ısı V .tn ve Kayseride 
9, en yüksek ısı da Antalyada 30, Malat
yada 32, Bodrumda ve Adanada 34, Di
yar ' • r le 35, Islahiyede 37 derecedir. 

lakla verebilecek olan Kemalist eseri 
ne yazık ki pek kısa olarak tasvire 
çalıftık. Garbin köhne itikadlariyle 
bağlı olmadan, türk dostlarımızın bes
ledikleri hakiki hisleri, düşünceleri 
ve temayülleri anlamıya uğra,tık. Ö
te yandan Türkiyedeki tetkiklerimiz 
esnasında, fransız itibarının bir kere 
daha İfaret etmeyi faydalı bulduğu
muz hazin bir tereddisine §Clhid olduk. 
Nihayet, Avrupa ve hususiyle Fransada 
Türkiye cumhuriyeti hakkında kay
napn yanlış dü,ünceleri, imkan 
nisbetinde ibtale gayret ettik. En bü
yük mükafatımız sesimizi biraz olsun 
işittirebilmek olacaktır!. Eserimizi 
Atatürkün şu sözlerinin tahakkuk et
mesini temenni ederek bitireceğiz : 
"Milli kültürümüzü muasır medeniyet 
seviyesinin üstüne çıkaracağız!" 

Muharrir, Türkiyenin dostluğuna 
18.yik olduğu ehemiyeti vermediğinden 

acı acı şikayet ettiği memleketine §U 
ihtarda bulunmaktadır: "Türkiyenin 
istikbali pek büyüktür, bu memleket 
yakmda, heMba katılması lazım gelen 
kudretli bir millet olacaktır. O zaman 
belki de onu dostlan arasında bu
lundurmak bir memleket için tercihe 
şayan olacaktır. lhtizar halindeki Tür. 
kiye Avrupa'ya vakur bir ders ver
miştir, uyanan Türkiye ona belki da
ha müdhiş bir ders verebilecektir.,, 

Tongas, Türkiyede vukua gelmİ§ 
olan değişikliğin, Avrupa sahnesinde 
sık sık rastlanan hadiselerden bam 
başka olan mahiyet ve ehemiyetini 
anlamış ve vatanda~larına var kuvvet-

le haykırmaktan geri durmamıştır. 

Hakikati söylemek için en büyük bir 
samimiyetle yükselen bu sesin işitilme· 

sini ve makes bulmasını temenni e
delim ve garb memleketlerinde onun 

ayarındaki dostlarımız çoğaldıkça, 

yeni Türkiyenin "hakiki çehresini., 

garb aleminin bütün azametiyle gö
riip takdir edeceği günün uzak olmı

yacağmı ümid edelim. 

Memleketim namma genç dostu

ma teıekkür etmeyi bir borç biliyo

rum. 

Y&J&r NABi 

Bir batında üç çocuk 
Kayseri, (Hususi) - Yüregil kö

yünde Resul oğlu H.ısan adında fakir 
bir köylünün karısı bir batında üç ço_ 
cuk birden dünyaya getirmiştir. Kızıl 
ay pek fakir olan bu aileye 15 lira yar_ 
dımda bulunmuştur. 

Bayındırlık Bakanhğıha bağlı ve cum
huriyetin en genç ve en modern bir mü
essesesi olan Hava Yolları Devlet İşlet
me İdaresinin İngiltere'de en tanınmış 
De Havilland Tayyare fabrikasından sa
tın aldığı yeni bava sefinesi geçenlerde 
uçarak 12 saatte Londradan İstanbula 
gelmişti. İngiltere - Avusturalya; İngil
tere • Afrika enternasyonal hava yan§ -
Jarında birinciliği kazanmış Cipsi Siks 
(Gipsy Six) motörlerinin dört tanesiyle 

mücehhezdir. 
Bütün büyüklerimiz ve halk Yeşil

köyde bu muazzam hava sefinesini ya
kından gördüler, tetkik ettiler ve beğen

diler. 
Kati tesellüm isinin bitirilmesi için 

tayyare Ankaraya getirildi. Yüksek di
rektifleriyle Hava Yollarım bugünkü 
parlak vaziyetine ulaştıran Bayındırlık 
Bakanı B Ali Çetinkaya da bu muhteşem 
hava gemisinin tecrübelerinde bizzat bu
lundu ve uçuşlarına iştirak etti. 

Tecrübeler esnasında tayyre isteni
lene uygun görüldüğünden Hava Yol
ları idaresince kati tesellümü yapıldı ve 
artık idarenin diğer kartalları arasına 

katıldı. 

Y eşilköy - Ankara yolunu 1 saat 40 
dakikaya indiren 4 motörlü hava sefine
si 18. 9 - 937 de iki pilot, bir telsizci, 10 
yolcu, posta. gazete ve bagaj ki ceman 
yekGn bir tona baliğ olan kıymetli ha -
mulesiyle saat 15,30 da Ankaradan ha
valanmış ve tarifede yazılı zamandan on 
dakika evvel İstanbul afakında görün -
müş ve Yeşilköye gelmiştir. 

Bu tayyare ile seyahat eden yolcula
rın hissiyatına terceman olan bütün ga
zeteler seyahatin ne kadar kısa bir za -
manda, emniyetle ve rahatlıkla başarıl -
dığından memnuniyetle bahsetmektedir
ler. 

Halkımızın sivil havacılığa karşı gös
termekte olduğu derin alakayı şükranla 
kaydederken büyük merhaleler aşan ve 
dev adımlariyle ilerliyen genç hava yol
lan idaresine daimi muvaffakiyetler te -
menni ederiz. 

Adana etibba odaaı toplanıyor 
Adana, (Hususi) - Mıntakamız e

tibba odası 15 birinci teşrinde toplana
caktır. Bu toplantıya İçel, Maraş, Ga
ziantep vilayetleri doktor, eczacı ve 
di~ doktorları da çağırılmıştır. 

Çeltik mahsulü 
Adana, (Hususi) - Bölgemızın bu 

seneki çeltik mahsulü kalite ve mikdar 
itibariyle geçen yıllardaki mahsuller_ 

den çok üstündür. 

Kiralar fl_danada peşin 
ve senelik alınır 

Adana, 24 eylfJI: .... 

Ç ukur ovanın cevherli toprakları üstünde kurulu şehirlerin, ovanın 
bu hesabsız verimi kadar da sayısız derdleri vardır. 

Bunlardan su, yol, makineli ziraat, kültür işleri bir tarafa bırakılır• 
sa, geri kalan derdlerden en büyüğünü ''mesken,, meselesi teşkil eder. 

lznıir fuarı 
ne kazandırdı ? 

Ziyaretçiler İzmire 
5 milyon lira bıraktılar 
İzmir, (Hususi) - Fuann devam et

tiği bir aylık zaman içinde fuarı 608.561 
kişi ziyaret etmiştir. Bu yüzden İzmire 
153.645 ziyaretçi gelmiştir. Bu ziyaret
çilerin 8342 sini 22 millete mensub ya. 
hancılar teşkil etmektedir. Bunlar fuarı 

ziyaret etmek kasdiyle gelip otellere yer-1 
leştirilenlerdir. Transit olarak geçenler 
bu rakama dahil değildir. 

Ortalama bir hesabla fuar münasebe
tiyle, nakil vasıtalarına (tren vapur da
hil) küçük büyük esnafa, ticarethanele· 
re, otel, lokanta, gazino ve oyun yerle
rine bırakılan paranın yekunu 5 milyon 
lira olarak tahmin edilmektedir. Bu mü
nasebetle İzmire gelen büyük firmaların 
büyük ticaret evlerine verdikleri sipariş
ler bu rakamların haricindedir. 

Fuarın devam ettiği bir ay içinde fu
arda ve hariçte muhtelif işler alarak bil
hassa fakir ve orta halli ailelerden 200 
kişinin içtimai durumunda elle tutulur 
bir değişiklik, bir genişleme hasıl ol
muştur. 

Domuz mücadelesi 
İzmir, (Hususi) - Bu yıl için vila

yetimiz içinde 7000 domuz öldürülmesi 
İcab ediyordu. Şimdiye kadar öldürülen 
5000 domuzun kuyruktan Ziraat Ve
kaletine gönderilmiştir. 

Adananın ihracat fazlası 
Adana, (Hususi) - Ticaret odası

nın bir ayhk istatistiğine göre, geçen 

ay içinde 305.375 liralık idhalat ve 
571.985 liralık ihracat yapılmıştır. Bir 
ay içindeki ihracat fazlasının yekfuıu 
266.610 liradır. 

Bölgenin bütün fehir ve kasa· 
balarında hissedilen bu ihtiyaç, 
Adanada daha ziyade göze çarpı
yor. 

"Mesken buhranı,, , çukurova· 
lı için belki ikinci planda kalan ih
tiyaçlar sırasındadır. Ama Adana· 
da yaııyanlar için bu, böyle de· 
ğildir. 

A dana betonlaşıyor, yollarının iki 
tarafında yeni yeni modern, 

planlı evler yükseliyor. Fakat bu, mes
ken ihtiyacını gün gün gideren bir i· 
mar hareketi değildir: yıkılanın yerine 
yapılıyor, kerpiçler betonlaşıyor. 

Hakikatte bir imar faaliyeti "güzel 
ve konforlu mesken inşaatı,, ndan başka 
fCY değildir. 

Şehir günden güne güzelleşiyor, be· 
lediyenin planlı zarif eserleri çoğalı· 

yor. Fakat umumi mesken sayısı, şehrin 
büyüklüğüne nisbetlc hiç artmıyor, de· 
nebilir. Kısaca: Adanada "ferdi inşaat 
hareketi,, yoktur. 

İşte bu yüzdendir ki, Adanaya ge• 
lenleriı sıcaktan ziyade ' 'mesken der
di,, terletmektedir. 

A nkaradan, İstanbuldan, herhangi 
bir yerden Adanaya gelen Lir 

memur ailesinin haftalarca, aylarca o
telde yatmadan bir ev kiralaması müm· 
kün değildir. Bir memur başk;ı bir ta
rafa nakledilmiş olmazsa boş ev bulmak 
bir şans işidir. Fakat güçlük yalnız bu
rada değil: asıl büyük mesele ev kira

larıdır. 

Adanada en mütevazi ailenin barı
nabileceği evin kirası senelik 200 lira· 
dır. Bu, 300, 400, 500 ve 600 e kadar çı
kar. İş burada da bitmez: çünkü Ada
nada ev kiraları pe§indir. 
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Adanada ev kiralarının peşin olma· 
sına yegane amil, iklimin sıcak olması
dır. Yerli ve yabancı, şehrin yüzde sek· 
seninin yaylalara, bağlara ve plajlara 
taşınarak, ağaç gölgelerinde kamp kur· 
dukları ve altı ay buralarda kaldıkları 
tasavvur edilirse ev sahihlerinin bu 
yoldaki ağır şartları belki biraz da mu
hik görülebilir. Çünkü çukurovalı yer· 
lisiyle, yabancısı ile tam altı ay şehir· 
den kaçar. Bunun içindir ki ev sahihle
rinin hiç birisi evlerini "aylık kiraya,, 
vermezler. Adanada bunun için ev kira· 
ları senelik ve peşindir. 

Wels'in bulduğu ilaç 
"Cihan tarihinin taslağı'' muhar-· 

riri H.-G. Wels, muhakak ki kıy

metli bir zekadır ve zekaya hitab 
etmeği bili:. ''Zamanr keşf için ma
kine'' yi "Dünyalar harbı"nı yazan 
bu İngiliz mütefekkiri," şimdi de, 
maarif programlariyle meşguldur. 

Wels'in geniş muhayyilesi, günün 
birinde, maarif işlerini de kavra
mak pek tabii idi. Fakat. W els, ma
arıfe temas etmekle yıllardan beri 

kendine tahsis etmiş bulunduğu ih
tisas dairesinin dışımı büsbütün 
çıkmış sayılamaz. Zira o, dünyamrz
daki anarşinin sebebini araya a
raya nihayet bunu kültürde bulmuş
tur. Ve zira, yirminci asır tekni
ği dünyaya (bir tek camia) manza
rası verdiği halde maarif program
Jarrnrn geçen asırdan da önceki za
manların mahsulü olması milletleri 
biribirinden ayrrmalctadır. 

Wels'e göre tarihi yeni baştan 
yazmak, coğrafyayı modern bir coğ
rafya yapmak, şimiyi, fiziği, biyo
lojiyi, ilk medeniyetler tetkikatrnı, 
mekaniki, cinslerin tesalübünü, dün
yadaki istihsal kaynaklarrnı ve hat
ta başlıca dini ve felsefi telakkileri 
yeni tarih ve yeni coğrafyanrn i
cablarrna göre tadil edip yeni prog
rama koyarak çocuklara öğretmek 
laumdır. 

Wels, ameli bir zeka sıfatiyle, 
programrnrn tatbik şeklini bile ta
yin etmiştir: Yılda JOO saat hesa
biyle 2400 saatta bu programrn müf
redatı öğrenilebilmek lazımdır. 

Geçenlerde Fransız ve alman ta
rihçilerinin Fransız ve alman okulla. 
rrnda okutulmakta olan tarihi ma. 
/Umatı tashih maksadiyle beraber
ce vermiş oldukları karardan sonra 
Wels'in ileri sürdüğü fikri yabana 
atmıyaıım: Maarif programı, tek 
kültür ..• Japonu, çinliyi. İspanyolu, 
italyanr, habeşi, ve herkesi biribi
rine önce yaklaştırıp sonra kaynaf

tıracak tek ilaç ..•• - N. B. 

Yeni bir kutlama usulü : 

"Çin • Japon anlaınAzlığının baı
langıcmı tefkil eden 1932 Mukden 
hadiseainin altıncı yıldönümünü kut_ 
lamak ( r ) için Çin tayyareleri, 19 
eylul gecesi, japon Heri hatlarını 
durmadan bombalamışlardır.,. 

Bir Avrupa gazetesinin verdiği bu 
haberi okuyanlar kendi kendilerin
den sorabilirler: 

- Acaba milletler arasındaki an_ 
laımazlıklar birer bayram mı sayıla
cak? 

Bu sualin cevabı da şu olabilir: 
- Top ve tüfek tacirleri için bu 

anlaşmazlıklar ezeldenberi bayram 
dei:il mi idi? 

Uyku ha•tcuının cürmü 

lstanbulda bir tahaild•r ihtilas su
çu ile mahkemeye verilmit ve dima
ğında bir hastalık bulunduğunu iddia 
eden bu adam, adli bb müessesesinde 
mü,ahade altına alınmıftır. 

Müeuesenir. raporuna göre maz
nunda uyku hastalığı varsa da suçu 
i§lediği sırada da hasta olup olmadığı 

anlaşılmak lazımdır. 

Uyku bir hastalık haline gelince 
buna tutulan neler yapmaz! fakat ih
tilas maznunu hastanın, kendisine at
folunan su~u yr ptığı sırada bu hasta
lıkla malul olup olmadığı nasıl tesbit 
edilecek? 

Bunu ben pek merak ettim; siz et
mediniz mi? 

Bayanlar kulübü : 

An karanın Yenişehir kısmında 

"beden terbiyesi yurdu,, adıyla bir 
spor kulübü kurulmasına teşebbüs 

edildiği haber veriliyor. Bu teşebbü
se girişenleri tebrik etmek vazifedir. 
Zira sporumuz Osmanlı cemiyetine 
benziyordu: sporu erkekler yapıyor, 
nadir .istisnalarla kadınlar onların 

seyircisi o!uyorlardı. Y alnrz temenni 
edelim, yeni kulüb kendini sarılı, 
laciverdli kırmızılı veya morlu yeşil
li bayraklardan birine bağJamasın, 
"Yenişehir kadınlarının spor kulübü,, 
olsun. .... 

Bu vaziyeti göz önüne alan belediye 
müteaddit teşebbüslerde bulunmuş ve 
birçok inşaat şirketlerile müzakerelere 
girişmiştir. Fakat şimdiye kadar temas 
edilen hiçbir şirket Adanada inşaata 

yanaşmamıştır. Temas yapılan bu şir

ketler 2000 liraya mal edilebilecek bir 
ev için peşin olarak nısıf tediye tale
binde bulunmutlar ve aynı zamanda 
taksit müddetleri için de pek kısa müh· 
let vermişlerdir. 

A dananın çalışkan belediye reisi 
ile bu hususta bilhassa temas 

ettim, noktai nazarlarını sordum: 
- Bir memur mahallesi kurmak lü

zumunu çoktanberi epiyce hiS6etınif 
bulunuyoruz, dedi ve ilave' etti: ' 

- Fakat nasıl? 

Adana belediye reisi bu vadideki te· 
reddüdünde haklıdır. Çünkü, çok vasi 
bir sahayı işgal eden koca Adananın 

belediye büdcesi 500.000 lirayı geçmez. 
Adana belediyesi "mesken derdi'' ni 

hal için büyük ve yerinde teşebbüsler 
yapmıştır: şehrin bütün mahallelerin· 
de inşa edilecek evlerin planları hazır· 
dır. Belediye her ev yaptıracak olana 
planını vermekte ve azami müzaharet 
göstermektedir. Buna rağmen yıllık in· 
şaatta memnuniyete değer bir rakartı 
elde edilemiyor. 

H ayat ucuzluğu meselesinde göz ö· 
n ünde tut ulm sı mühim olan nokta, A
dana için en önce budur. 

TANGÜN ER 
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Cebheden cebheye 
Q n beş seneden beri büyük devlet-

ler arasındaki münasebetleri 
tebarüz ettiren hususiyet bir kelime 
ile hulasa edilebilir: kararsızlık. ln
giltere, Fransa, ltalya, Almanya ve 
Sovyet Rusya arasındaki münasebet
ler istihaleden istihaleye geçmekte ve 
İki, Üç ve dört taraflı kombinezonlar 
Yapıltnaktadll'. 

Bu kombinezonların başlangıcı 

Versailles cephesi idi. 1926 senesinde 
A.ln:tanya Avrupa konserine geri ge
litıce; İngiltere, Fransa, Almanya ve 
İtalyanın iştirakiyle Lokarno·eebhe
ai kuruldu. Almanya Versailles mua
hedesine karşı vaziyet alıpta Fransa 
İle arası açılınca; lngiltere, Fransa 
ve İtalya buna mukaveınet etmeğe 
teşebbüs ettiler. Buna Stresa cebhesi 
denildi. Bunun ömrü uzun olmadı. 
Çünkü bundan sonra vaziyet hayli 
karıştı. Fransa Sovyet Rusya ile an
laşarak Paris _ Moskova mihverini 
kurdu. Habeş harbı içinde yalnız ka
lan İtalya kendisini Almanyanın kol
ları arasına atarak Berlin - Roma 
ll\ihverini teşkil etti. İngiltere de bu 
iki mihver arasında tarafsız kalmaya 
Çalıştı. Fakat Akdenizdeki korsanlık 
hadisesi yeni bir cebhe yarattı: Nyon 
<:ebhesi. G erçi bu cebhe te~kil edil
ll\ezden evel de İngiltere ispanya 
ll\eselesinde Fransa ile beraber yürü
tnekte idi. Fakat İngiliz poltikası sov. 
Ye t Rusyayı da beraber alarak Üç ta
taflı bir cephe teşkilinden kaçmmış
h. İngiliz efkarı umumiyesinde heye. 
<:an uyandıran korsanlık hareketine 
karşı alrnacak tedbirlere ftalya ve 
A.lrna.nyanın iştirak etmek istememe
leri ile bu cebhe kendiliğinden kurul
du. Bu, lngiltereyi aralarına almak 
İstiyen Fransa ve Sovyet Rusya için 
hiiYlik bir siyasi muvaffakıyetti. 

Fakat görülüyor ki, bu cephe de 

Yıkılmak üzeredir. İtalya ve Alman

Yanrn Nyon konferansına iştirak et
ll\ek İstememelerinin bir sebebi, Sov
Yet Rusyayı Avrupa işlerine kanş. 

hnnamak düşüncesi idi. Sovyetler u
~ıı.kta bırakıldığı takdirde kendileri 
l\ıtiltere ve Fransa ile görüşmeğe ve 

anla~tnaya hazırdılar. Ancak bu ga
Yeye varmak için takib ettikleri yol 
tall\ tersine bir netice verdi: yani 
Sovyetler İngiltere ve Fransa ile be-
tab · · k · er Nvon konferansına ışhra ettı-

ler. Ke~dileri açıkta kaldı. 
Bunun üzerine halya ricat etti. 

NYon konferansında kendisi için açık 
hıı-akılan kapıdan içeri girmek arzu
Stınu gösterdi. Esasen fngiltere de 

~Yon anlaşmasının, üç taraflı bir ceb
he şeklini almasından memnun de
iildi. Binaenaleyh fngilizler ltalyaya 
ellerini uzattılar. ltalya da Almanya
tıın teşvikiyle bu ele sarılmış gibi gÖ
liinüyor. Hatta Fransa ile ltalya ara
sında bir anlaşmadan da bahsedili
Yor. Habeşistandaki ltalya impara
torluğunun tanınmasına mukabil, İ
~lYanın i spanya işinden elini kolu
~u çekeceği, hatta Milletler Cemiye
lıtıe geri döneceği bitdiri]mektdir. 
~u .. ı· ., · B l" : . . 1 .. o ını nın r ını zıyaretı sıra arm-
~a ortaya atılan bu rivayetler dik-

ate şayandır. Çünkü Almanya Nyon. 
dan S.Onra ltalyayı lngiltere ile anlaş
~aya teşvik etmiş olabilir. Fakat her
d alde İtalyayı Stresa cebhesinde ol
k Uğu gibi, İngilterenin ve Fransanın 
lioltarı arasında görmek de istemez. 

erhalde şu muhakkaktır ki Nyon 
Cebh • h d w l esı sarsılmıştrr. Da a ogrusu 
lalyanın bu cebheye iştirakiyle Ny

<>tı cebhesi bir cebhe olmaktan çık
ll\ı,tır • Fakat Versailles' dan Lokarno

~~·. lokarno'dan Stresa'ya, Nyon'a in-
ab eden bu kombinezonların yarın 

~eteye w • • ı· d w•ı 
varacagı ıyıce ma um egı . 

A . Ş. ESMER 

~================== 
Ecnebi profesörler 

bugün geliyorlar 
•· .İstanbul, 26 (Telefonla) - İkinci 
'<lrth k 
nı··h· urultayına iştirak edenlerden 

u ırn b. 
l erj . ır kısmı bugün Trova harabe-
tni ~ı ~ezmek için Çanakkaleye git
gitş e.rdır. 20 profesör de Ankaraya 
rektntşlerdir. Bunlar Boğazköye gide
ltık' Alacahöyük kazısını yakından tet
•ttı edeceklerdir. Profesörlerden ikisi 
İsternleketlerine dönmüşler bir kismı da 

anbulda kalmışlardır. 
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D 1 Ş . .H A B Jt. :R L E R . 
. ,. . - -

Bombardımanlar neticesinde harab olan bir Çin şehrinde ölüler taşınırken 

Japon tayyareleri 

Çin sahillerini boyuna 
bombardıman ediyor 

Londra, 26 (Hususi) - Japonlar Çinde tayyare bombardımanlarl
na devam etmektedirler. Tokyoda yeni bombardımanlar hakkında şu 
tebliğ neşredilmiştir: 

"25 eylülde saat 10 ile öğle arasmda japon tayyare filoları, üç de
fa Na·nkin üzerinden uçmuştur. Tay yareler! evvela belediye dairesini, 
sonra tersaneyi ve üçüncü defa olarak telsız telgraf istasyonu ile aske
ri binaları bombardıman etmişlerdir. Hasarat, mülıimdir. 

25 eylül sabahı japon tayyare· -
leri, bir saat fasılasız olarak Kan- YUGOSLAVYAOA 
tonu ve askeri binaları bombardı-
man etmiştir. Kanton, hemen he
men tamamiyle harab olmuştur. 

24 eylill gecesi ile 25 eyIUl sabahın-
da Yang-Tse sahillerinde Nankin ile 
Şanghaym yarı yolunda kain olan Ki
angyin üzerinden uçarak çinlilerin bu 
mmtakada Yang-Tse üzerinde müdafaa 
sistemlerıini teşl.dl eden istihkamları ve 
sair tahkimatı müessir surette bombar
dıman etmiştir. Tayyareler, aynı za
manda Yang - Tsede demirlemiş olan 
bir çın kruvazörünü de bombardıman 

etmişlerdir. Kruvazörde yangın çık

mıştır. 

Cenubi Çin cephesinde Hang Kong 
mıntakasmda japon harb gemileri, de

niz tayyareleri ile birlikte, bu sabah 
saat 10 da Hainan adasının şimalinde 
kain Hoiou'daki bataryaları bombardı
man etmişlerdir. Bu bombardıman ne
ticesinde düşman, büyük zayiata uğ-

ram ıştır. 
Şanghay cephesinde japon tayyare

leri, dünkü seferlerine zeyl olarak, bu 
sabah lı de Tiu boyundaki Çin kıtalarr 
ile Şapei mıntakasındaki çin kıtaları
nı bombardıman etmişlerdir. 

Şimalde 
Yeni japon kaynaklarından gelen 

bir haberde Tsangtsheou yakininde 
cereyan etmiş olan muharebe esnasın
da çinlilerin 2.200 maktul vermiş ol

dukları bildirilmektedir. 

Japon kıtaları, çin seddini.n iç dıva. 

rinı Yingkvi'den Taitcheou'ya giden 
yol boyunca aşmışlar ve Şansi eyaleti
nin merkezine girmişlt:rdir. Şimdi çin 

kıtalarını takib etmektedirler. 
Mareşal Fengyuhsiang, takviye ediL 

miş oldukları tahmin olunan şimali 

çindeki çin kıtaları başkumandanlığrna 

tayin edilmiştir. 

iki Çin generali idam edildi 
Pekinden bildirildiğine göre Pekin

Hankov mıntakasında mağllıbiyete uğ
rıyan iki Çin g.enerali vazifelerini la
yikiyle yapmaımrş olduklarından dola
yı Çin divamharbınca kurşuna dizil

mişlerdir. 

Şiddetli muharebeler 
Şankhay, 26 (A.A.) - Çin kararg,L 

hından bildirildiğine göre, dündenberi 
Lotien ve Liohang mmtakalarında çok 
şiddetli muharebeler olm~ktadır. Ja
pon taarruzları kamilen püskürtülmÜŞ
tür. Her iki tarafın da zayiatı ağırdır. 

Bir Fransız vapurunu tevkil ettiler 
Şanghaydan bildirildiğine gqre, 

"Averu Kanton'' fransız vapuru, Hon
kong civarında geçen gün bir japon 
harb gemisi tarafından tevkif edilmiş

t ir. Japon zabitleri vapurda bulunrnı
yan bir yolcuyu aramak behanesiyle 

Manevralar 
dün bitti 

Belgrad, 26 (A.A.) - Yugoslav or~ 
dusunun muhtelif sınıflarına mensub 
50.000 askerin iştirakiyle yaptığı bü
yük manevralar, bütün bu kıtaatın Mek
nikada parlak bir geçid resmi ile niha.. 
yet bulmuştur. 

Geçid resminde naib prens Pol ile 
başvekil Stoyadinoviç, bütün hükümet 
erkanı, generaller ve ecnebi askeri he. 
yetleri de hazır bulunmuştur. 

Geçid resminden sonra büyük bir zL 
yafet verilmiş ve bu ziyafete naib prens 
Pol ile hükümet erkanı, generalJer ve 
ecnebi askeri heyetleri iştirak etmişler
dir. 

Harbiye nazırından ve erkanrharbL 
ye reisinden sonra söz alan naib prens 
Pol, karajorjiyeviçlerin ve binaenaleyh 
krral Piyerin orduya olan derin mu
habbet ve merbutiyetlerini söylemis ve 
gösterdiği milll varlıktan dolayı o;du. 
ya ve onu idare edenlere teşekkür ey_ 

!emiştir. 

vapura çıkmışlar ve sonra mazeret be
yan ederek ayrılmışlardır. Çin sahille
rinin abluka edilmiş olmasından ecne
bi vapurların katiyen müteessir edilmL 
yeceğine dair Japonyanm verdiği temi • 
nata rağmen bu fransız vapurunun tev
kif edilmesi fena kar§ılanmıştır. Uzak 
şarktaki fransız filosu kumandanı key
fiyeti japon amiralı nezdinde protesto 

edecektir, 
Şanghay, 26 (A.A.) - Yanki neh

rinin sağ sahilinde bulunan 15 japon 
nakliye gemisi harb gemilerinin hima
yesi altında Liho ile Maçiak arasında 
karaya asker çıkarmışlardır. 

işgal edilen iki ada. 
Tokio, 26 (A.A.) - Domei ajansın

dan: Şanghay cephesinde japon harb 
gemileri, Tkiang eyaleti dahil inde bu
lunan Vengtcheou açıklarında bulunan 
Houangtaio ve B outou admdaki iki a
daya karşı cumar•esi sabahı taarruz et
mislerdir. Bu iki ada, aynı günde saat 
8 de japonlar tarafından işgal edilmiş_ 
tir. 

Bir japon prensi yaralandı 

Tokio, 26 ( A.A.) - Gautelerin 
neşretmi" olduklarr hususi tabılarda ' . Cin denizindeki japon muhrıbleri ku_ 
~andanı Prens Pfushiminin dün öğle
den sonra yapılan bir muharebede sol 
elinden yaralanmış olduğu haber veril
mektedir. Prens, yarasına rağmen ku
mandasına devam etmiştir. 

Kendisi bahriye kurmay başkanı a
miral Cushiminin oğludur. 

SOVYET RUSY ADA 

Manevralar 
dün bitti 

Moskova, 26 (A.A.) - Mareşal Vo
roşilofun da iştirakiyle Bielorussia 
mıntakasında yapılan büyük askeri 
manevrıalar bitmiştir. Manevraların en 
enteresan safhası iki bin iki yüz aske
rin tam teçhizatlariyle karşı tarafın 
gerisine aynı zamanda paraşütle inme

leri olmuştur, 
Manevralar, her sınıfa mensub kı

taların iştirak ettiği kati bir meydan 
muharebesiyle neticelenmiştir. Bilhas
sa büyük tank kuvvetlerinin hücumla
rı dikkati çekmiştir, Ani ve beklenil
miyen bir yerden yapılan bu hücumlar 
çok heyectanlı anlar yaratmıştır. 

Manevralar, muvaffakıyetli olmuş 

ve askerlerin yüksek talim ve harb ka. 
biliyetlerini göstermiştir. Manevralar
da Letonya, Litvanya ve Estonya or
dularının mümessilleri de hazır bulun
muşlardır. 

B. Musolin) 
alman 

manevralarında 
Bedin, 26 (A.A.) - D. N. B. ajansı 

bildiriyor : Alman ordusu yüksek rei
si Hitler, yanında italyan başvekili 
Musolini olduğu halde bu sabah manev
ra sahasına gelmiştir. Tarassud mev
kine müvasalatında mareşal fon Blom
berg kendisine İngiliz ve macar askeri 
heyetlerini takdim etmiştir. 

Manevra sahasını teftiş ettikten son
ra Hitler, hususi trende italyan kur
may reisi mareşal Badoglio, harbiye 
müsteşarı general Pariani, hava müs~ 
teşarı general Valle, ve amiral Cavag. 
nariyi öğle yemeğine alıkoymuştur. 

Bu esnada alman hariciye nazırı 

Mareşal von Blomberg ile hava nazırı 
general Göring de Duçenin nezdinde 
öğle yemeğinde bulunmuşlardır. 

I kinci mülakat 
Münih, 26 (A.A.) - Musolini'nin 

Hitler'le yaptığı ikinci mülakat, bir sa

atten fazla sürmüştür. 

Diğer taraftan Kont Ciano da Von 
Noyrat'ı ziyaret ederek çok uzun süren 
bir mülakat yapmıştır. 

Kröpelin garında öğle yemeklerini 

yedikten sonra Musolini ile Bitler, 
Wustrow tayyare talim meydanına gi
derek orada hava toplarının endahtla
rında hazır bulunmuşlardır. 

-B. Musolini bugün B erlin yolunda 
Berlin, 26 (A.A.) - B. Musolini re

fakatindeki zevat ile pazartesi günü 
öğleden sonra saat 17.30 da Berline ge
lecek ve istasyonda B. Hitler tarafın_ 

dan karşılanacaktır. 

BB. Hitler ve Musolini istasyanda 

selam resmini ifa edecek taburun önün

den geçtikten sonra otomobille zafer 
yolu tarikiyle Vilhelmstrasse ve dev
let reisliği sarayına gideceklerdir. B. 
Musolini Berlinde bulunduğu müddet 
:zarfında burada oturacaktır. 

O akşam, B. Hitler, B. Musolini şe. 

refine büyük bir ziyafet verecektir. 

Nasyonal sosyalist partisi reisi Ber

tin mrntakası direktörlüğünün hlka hL 

taben neşrettiği bir beyannameye na

zaran, Berlin iktisad odası, müessese 
direktörlerini pazartesi günü bütün 
müesseseleri saat 16 da kapamıya davet 
etmiştir. Bu suretle :şliyen halka, tö
rene iştirak fırsatı verilecektir. 

B. Musoliniye madalye ve nişan 
Münih, 26 (A.A.) - Hitler, Muso

lininin Münihi ziyareti münasebetiyle 
kendisine yalnız parti reisi tarafından 
taşınmakta olan partinin altın madal

yasını tevdi etmiştir. 

Hitler, ayrıca da Musoliniye şahsa 
mahsus olmak üzere alman kartal nişa. 
nının büyük haç nı vermiştir Musoli· 
ni, bu nişanı taşıyan ilk ferd olacaktır. 

..., 

.) -

Tarih kongres~ 
seksiyonları 

toplantılarında 
Evelkı günkü tarih kongresi seksi

yonlarının toplantısına aid tafsilatı bu
gün koyuyoruz. 

İstanbul, 25 (A.A.} - Tarih Kon
gresinin seksiyonları öğleden önce ça
lışmıştir. B. Hikmet Bayur'un başlt.an
lığmda toplanan a grupunda arkeolog 
dikson Romalılar devrinden önce lber
ya ile Adalar denizi sahası arasındaki 

temaslar mevzulu tezini İranda, Süına 
ve Eti kültürlerinin Anadoluda Yu.. 
nanhlar ve garbi akdeniz sahasında 

koloniler kurmaları dolayısiyle bunla
rın İberya yarımadasına ne suretle 
yayıldığını izah etmiştir. 

Pr. Arne, 1933 senesinde Hazerde
nizinin şarkında ve Esterabad civarında 
Şahtepe'de yaptığı hafriyatın neticele
rinden bahsederek,orada rastladığı bazıı 

kafa taslarının bırakisefal olduğuna, 

bu tabakanın altında ise kablettarih 
kültür izlerine ve bakır çağına ait do
likosefal kafalara tesadüf ettiğini söy
lemiş ve bu yolda bazı mütalealar der
meyan etmiştir. 

Pr. Pizevorski Anadoluda tunç bu
luntularının ehemmiyetini anlatmıştır. 

Pr. Jacopi, etrusque'lerden bahse
derek bu kavmin lisanı, şimdiye kadar 
halledilmiyen bir muamma halinde kal
dığını' yalnız manasına nufuz edilebilea 
birkaç kelimesinin İtalyan toprağındaki 
parlak medeniyeti izah ettiğini kaydet
miştir. Bundan sonra etrusque'lerin 
şarktan geldikleri hakkındaki tezi 
mevzuu bahseden Profösör bu tezi te-. 

yid eden arkeolojik delilleri birer birer 
gözden geçirmiş ve bu kavmin Anado... 
lunun şimali garbisinden, İtalyaya hic
ret ettiğini kaydettikten sonra, üç bin. 
seneden beri Anadolu ile İtalya arasın
da mevcud.ı kültürel münasebetlerin. 
bugün Türkiyede yapdmakta olan tet
kikler sayesinde tahakkuk edeceği ü
midini izhar etmiştir. Pr. Wistemore 
Ayasofya mozayıkları hakkında izahat 
vermiş ve onu B. Hasan Hamdinin ri>'3' 

ziye tarih.inde türk okulu mevzulu tezi 
takib etmiştir. 

Doçent Besim, Darkol, yurdda 
iklim tarihinin son... safhalarına dair bu 
görüşlerini anlatmış ve ondan sonra 
Pr. Wilhelm koppers, entolojik: ilim 
ışığı altında aslı hindu - cermenlik ve 
aslı türklük mevzulu tezini irad et

miştir. 

Profösör, tarihi halk bilgisi ile hin
du-cermanistik ve Türkoloji hakkında 

bir giriş yaptıktan sonra ilk önce kay
nakları bakımından en eski türldüğü, 
tarihi vesikalara dayanarak eski ön As
ya ile eski Çinde türklüğün tesir ve 
izlerini ve nihayet iç Asyanın altay 
türklerinin at çobanlığı kültürünü teL 
kik etmiştir. 

Profesör bununla öz türklük ile öz 

hindu - cermanlığın beşeriyet tarihine 
yaptıkları hizmetleri tayine çalışmıştır. 

Profösör Fuad Köprülünün başkan
lığında toplanan b seksyonunda Millc
rimin Halil, 12 nci asır tarihçilerinden 
Azminin eseri hakkında bir tahlil ve 
tenkid yapmıştır. 

Dr. Şevki Uludağ, osmanlı türk
lerinin inhitat devirlerinde bile tıp ale
mine büyük hizmetler ettiklerini, bil

hassa ciçek aşısının Avrupaya Türki
ycden yayılmış olması lazımgeleceğini. 
bundan başfta bir merkezden idare olu
nan hastahane binalarının ilk önce türk. 
lerde görüldüğünü, akıl hastalıklarının 

da tedavisine il~ önce türklerin, ehem· 
miyet verdiğini kaynaklara dayanarak 
izah etmiştir. 

Profesör Salih Murad Özdilek, :>rta 
çagda islam dünyasının ilme yaptığı 

hizmetleri ve yaptıkları miihim ilmi te
sebbüsleri kaydederek Yunan ve Hind 
riyaziyelerinin Avrupaya müslümanlar 
vasttdsiyle geldiğini söylemiş ve Elhar 
zemin'ir, cebir kitabını ele alarak bu 

eserin Avrupa dillerine ta orta çağda 

tercüme edilmiş olduğunu ehemmiyetle 
kaydetmiştir. Tez sahibi bundan başka 
onbeşinci asırdaki tiirk ricalin~en Gı
yaıseddin Cemşidi de tetkik etmiştir. 

Dr. Süheyl Ünver, orta zamanda şar
kın ilim ve edebiyat dili arapça ve farsça 

olmakla beraber ders t:ıkrir dili türkçe 
olduğunu ve türklerin nererie olurlar-sa 
olsunlar, kendi dillerinden asla feraa1t 
etmemiş bulunduklarınr ve türk<:enin 
hiç bir asırda ehemmiyetini kaybetme
miş olciuğunu tebarÜ7. e••!,.::ni<ıtir. 

Bundan sonra seksi. •.Jlant. .. na 
nihayet verilmiştir. 



========================ULUS 

Serbest sütunlar 

Bir tenkide cevab 
[ B. Server lskit Meşhur adamlar an

siklopedisinde Şinasi'ye dair yazılan 

7azdar hakkında bir tenkid neşrebnişti. 
Buna ansiklopedinin müellifi B. lbrahim 
AJaeddin Gövsa cevab vermiştir. Bu eli
snize epiyce evvel geldiği halde yerimi
zin darlığından derhal neşredemedik. 

Bugün koyuyoruz. ] 
ULUS'un 24 ağustos 937 tarihli sayı

sında "Meşhur adamlar ansiklopedisi', 
hakkında Server lskit imzasiyle yazı

lan makaleyi, inti~rmdan haylı zaman 
sonra okuyabildim. 

Yazılarıma aid haklı ve samimi her 
tenkidi memnuniyetle kar§llarım. He
le "Meşhur adamlar'' da görülecek ha
taları bana lütfedip bildireceklere min
net duyacağımı formaların kapakların
da bir çok defa itan etmiştim. Fakat B. 
Server İskit'in tenkidlerini varid gör
mediğim gibi yazış tarzını da hiç sami
mi bulmadım. Bunu hissetmek için ma
kalenin başlığını okumanız kafidir. Baş-
lık şudur: "Şinasi hakkında neşredi~e? 
bir ansiklopedideki yan~ı!ları. t~h~~ ' 
Bu bir tek cümle muharnnn nıyetıru ıf-
p etmekle kalmıyor, yazıcılık ı;eviyesi 
hakkında da derlıal ıüphe uyandırıyor. 
Çünkü cümle türkçe değildir. Onu o
kuyanlar Şinasi hakkında bir ansiklo
pedi n~redi1diğini aanmıyacaldar oır? 

Şinasi gibi türk edebiyatına ~ıfır 
açmı' bir adamı pek iyi tanıyan ve onun 
hakkındaki yazının yanlışlarım dü.zelt
~k istiyen bir zat, makalesine böyle 
bozuk bir cümle ile mi başlayacaktı? 
Sonra, insan birinin yanlışlarını haklı 
olarak düzeltse bile bunu yazısının ba
şında kocaman puntularla ilana lüzum 
görür mü? Nele (Bir eserin ki sanii in
san ola, mümkün müdür ki anda nok
san bulunmıya.) diyen ve (Fenni edep 
bir rna'rifettir ki insana basletamuzı e
dep olduğu için edep ve ehli Edip tes
miye kılınmıştır.) cümleı>ini söyliyen 
Şinasi'den bahsederken ..• 

Muhterem münekkidim makalesine 
başlarken "Eserin heyeti umumiyesi ü
zerinde kuş bakışı bir tetkik yaptım." 
diyor ki buna da saştrm. Çünkü bir ki
tabın kuş bakışiyle tetkik edilebileceğini 
yeni öğreniyorum. Şimdi bu pek nazik 
makalede uçarı bir bakışla görülüp ha
tadır diye ilan edilen noktalara geçe
yim: 

İlk keşfedilen hata şudur: Ben Şi-

nasi'nin tercümei halinde Reşit Paşanın 
tekrar sadarete gelmesi üzerine memu
riyeti geri verilmişse de onun ölümün
den sonra Şinasi resmi işlerden çekilerek 
gazeteciliğe başlamıştır, yolunda bir 
fıkra yazmıştım. Münekkid, Şinasi'nin 
gazeteciliğe başladığı zaman henüz me
muriyetten ayrılmamış olduğunu ileri 
sürerek Ebüzziya ve Ahmet Rasim mer
humların verdikleri tafsilattan bir kıs
mım tekrar ediyor. Halbuki benim ya
zışım Şinasi'nin meslek hayatındaki 
memurluk ve gazetecilik safhalarını hü
lasadan ibarettir. Pek kısa olan memu
riyet hayatının hangi tarihe kadar de-
vam ettiği hakkında tafsilata orad:ı as
la lüzum yoktur. Böyle hülasalar bir a
damın hayatını ancak en esaslı çizgile
riyle gösterir ve teferruata girişilirse 
ç.ok defa esastaki vuzuh bozulur. Nete
kim "Hayat ansiklopedisi" ndeki yazış 
da benim ki gibidir ve Reşid Paşanın 
ölümünden sonra Şinasi'nin devlet iş
lerinden tamamiyle uzaklaşarak gazete
ciliğe başladığı şeklindedir. 

Muharrir tenkide şöyle devam edi
yor: "Bay Gövsanm ikinci yanlışı Ter
cümanı ahval'in çıkış tarihini 1895 ve 
Ta:oviri efkar'ın da 1862 göstermesidir. 
Halbuki Tercümanı ahval 1860 da ve 
Tasviri efkar 1861 de çıkmıştır." 

Kitabtaki 1895 tarihi hakikaten ay
kırı görülür. Çünkü 1859 un son iki ra
kamı yerini değiştirmiştir. Eğer mü-

nakkidim samimi olsaydı buradaki ter
tip sehvini anlamamış görünmezdi. 1859 
tarihi hicri 1276 nın mukabildir ki E
büzziya tarafından Tercümanı ahval'ın 
1860 da neşredildiği doğrudur. Ancak 
"Tasviri efkar 1861 de çıkmıştır" de
mekle Bay musahhih de yanılıyor. Çün
kü Tasviri efkar'm birinci nüshasının 
üzerinde 1278 senesi Zilhiccesinin sonu 
tarihi vardır. Leipzig'de basılmış olan 
tahvil cetveline bakıldığı zaman bunun 
1862 senesi haziranına tesadüf ettiği gö
rülür. Lütfi tarihinin 8 inci cildinde 
olduğu gibi türkçe neşredilen tahvil 
cetvellerinde ay farkları işaret edilme
diğinden 1278 in karşısında 1861 rakamı 
bulunur. Bir çokları gibi münakkidimi.. 
de aldatan bu olacaktır. Başkasının ha
tasını düzeltmek istiyenler davalarına 

delil getirirken bunları iyice tetkik et
mezlerse Şinasi'nin ~u mısrama mu
hatab olurlar: "Senedi batıl olur batıl 
olan davanın.'' 

Münakkidimin keşfettiği uçuncü 
hata Şinasi'nin Avupadaki hayatına a
iddi. Ben onun Paia hayatında iki saf-.. 
ha bulunduğunu, birinci.sinde t.ahsil et-
tiğini, ikinci defasında da kaçmaya 
mecbur kalarak bcf sene kadar tetkik
ı~rle meşgul olduğunu ya.ımıftmı. Bay 
lakit Şinasi'nin Fuad Pqa ta.rafından 
•erilen teminat üzerine bir aralık lıtan
bula geledc aonra yutlarıru toplamak 
•e bazı işlerini bitirmek üzere tekrar 
Parise döndüğünü yazmayışımı bir nok
san sayıyor. Ben bir fikir adamının ye-
tişmesinde imil olan yaşayış safhaları
nı büyük hatlariyle hülasa ettim. Hayat .. 
jurnali yazmadım. Tercümei halde la-
zım olan ancak o kadardı. Şinasi Parise 
beş defa seyahat etmiş, yolda başka 
memleketlere de uğramış olabilirdi. Fa
kat onun Avrupa hayatı biri tahsil, ö
teki firar ve tetkik devresi olmak üze
re kati olarak ikidir. Bundan fazlasını 
yazmak çerçevesi muayyen olan kitab .. 
için lüzumsuz olur, hatta vuzuhu teşviş 
ederdi. Muhterem münakkidimin bunu 
düşünemiyeceğine hiç ihtimal veremi
yorum ve Şinasi'nin bir sözünü daha 
hatırlıyorum: (Mümeyyiz ki bir hakim
dr, müddei sıfatında görünürse garazı 
halisten veya temyizi nakıstan ari de
ğildir.) 

Gayretli münakkidim 4 üncü yanlış 
olarak Şinasi'nin Tercümanı ahval ve 
Tasviri efkar'daki makalelerinin bugün 
bile istifade ve ibret verecek kıymette 
olduğunu kaydedişimi söylüyor ve di-.. 
yor ki ''Bu hüküm Tasviri efkar'daki 
makaleler için doğru, fakat Tercümanı 
ahval'dakiler için yanlıştır." 

Şinasinin Tercümanı ahvaldeki yazıları 
mahdud ise de bu gazetenin dört nüs
hasında tefrika edilen " Şairin evlen
mesei '' komedisi Türk Edebiyatının 
bu nevide ilk eseridir ve bugün bile 
zevk ile okunacak kıymettedir. Fakat 
hüsnü niyetle hareket ettiği pek belli 
olan lutuJkar münekkid benim (Ter
cümanı ahval ) ve ( Tasviri .. efkar ) 
da çıkmış yazıları (makale) kelimesile 
toplayışımı fırsat ve ganimet sayarak 
( hangi makale ? ) diye adeta köpü
rüyor. Böyle (ayın) 1 çatlatarak gü
rültü yapmayı ben muhterem münek
kidime değil, Şairin evlenmesi ko
medisindeki mahalle imamı Ebüllakla-.. 
ka gibi adamlara yakıştırırım •• 

Nihayet Bay Server İskit, Şinasiyi 
ilk Türk gazetecisi ve bizde gazeteci
liğin piri olarak telakki edişimi be
şinci ve mühim bir yanlış olarak ileri 
sünnüştür. Ben eserde Şinasi'den önce 
Türk olmıyanlar tarafından birkaç ga-
zete çıkarılmış olduğunu, hükumetçe 
de ( Takvimi vakayi) in neşredildiğini 
Tercümanı ahvalin de Agah Efendi 
ile birlikte çıkarıldığım yazmıştım. 

Bay İskit, ilk Türk gazetecisi olmak .. 
şerefinin Şinasi'ye değil Agah Efen-

diye aid olduğunu, çünkü Tercümanı 

ahval gazetesi imtiyazının Agah Efen
di namına verildiğini yazıyor. Eğer 

bir gazetenin imtiyazına aahip olmak 
gazetecilik için kafi bir sıfat sayılırsa 
bu içtihada diyecek yoktur ve mesela 
( İbret ) gazetesinin sahibi olan .. ts
kender Efendiyi orada yazı yazan Na
mık Kemal'den veya ( Sabah ) gaze
tesi imtiyazına sahip olan Mihran'ı 
bu gazetede muharrirlik eden Ahmed 
Rasim'den daha fazla gazeteci addet
mek lazım gelir. Benim kanaatime gö
re bizde gazetecilik, bilhassa Edebiyat 
nevilerinden biri olmak üzere Şinasi'nin 
yazılarile başlamıştır. " Tercümanı 
ahval"in baş muharriri odur ve ilk 
nüshasındaki " mukadclime " Unvanlı 
baş yazı da Şinasi'nindir. Halk ve hü
kumet tarafından ehemmiyetle karşıla
nan ilk gazete yazıları onun eseridir. 
Matbuatın bir milleti idare eden kuv
vetler arasında ayrı bir mahiyeti bu
lunduğunu bizde ilk defa onun kud
retli yazıları anlattı. Çapan zade A-
gah Efendi muhterem ve değerli bir 
adamdı. Matbuatımızın tarihinde adı 
vardır. Fakat Türk Edebiyatında yeri 
olmıyan bu zat tam rnanasile gazeteci 
de değildi. Netekim Şinasi onun ga
zetesinden çekildikten sonra bu işte 
devam edememiş ve yine memurluk 
hayatına dönınfö~.tü. Şinasi gibi kale-.. 
mile tanınmadı ve gazeteci olarak öl
medi. Abıned Raaim merhum 'da ••ilk 
büyük muharrirler " de böyle dilfU.
ııüyor ve şu satırları yazıyordu : 
•• Şinasi ilk defa olarak bir Türk im
usiyle intipr eden gayri rami Tercii
manı ahval gaz:eteaiyle ilk defa olarak 
türk guctecilği~ mücsııisi addoluna
bilir. "Hayat ansıklopedisinde M. S. de 
Şinasi bahsinde böyle yazıyor: "O, türk
gazeteciliğinin müessisi sayılabilir.'' 

Şuraya kadar yaptığım tahliller gös
terir ki B. İskit'in üç sütunu dolduran 
tenkidine 1895 rakamındaki tertib seh
vine aid olandan başka haklıya benzer 
bir tek nokta yoktur. Öyle iken acaba .. 
durup dururken bir polemik uslfıbiyle 
(Meşhur adamlar) a çatma.sının sebebi 
ne idi? Buna önce hiç bir mana vere
memiştim. Kendisiyle henüz müşerref 
olamadığım için tesadüfen benden ufak 
bir iyilik görmüş olması ihtimalini de 
tasavvur edemezdim •.• Fakat makalesi
nin son fıkralarına gelince hücumunun 
saikini bulur gibi oldum. Münakkidim 
o fıkralarında haber veriyor ki: ("İlk 
hususi gazetemiz Tercümanı ahval ve sa
hibi pirimiz Agah efendi) isimli bir 
tetkik eseri hazırlamıştır ve bu eser bir 
ay sonra intişar edecektir. Henüz ma
hiyetini ve değerini bilmemekle bera
ber böyle bir tetkiki memnuniytle kar
şılayacklardan biri de benim. Agah e
fendinin bizde gazeteciliğin piri sayıl
masına yukarıda arzettiğim sebeblerden 
dolayı çok şüpheli görmekle beraber bu 
ciheti de bir içtihad olarak telakki 
mümkündür. Fakat B. Server İskit'in 
(Ş inasi ha:.kmda neşredilen bir ansik
lopedideki yanlışları tashih) suretinde
ki uzun ve tuhaf başlıklı hücumu şu 
tahlillere göre, bir ay sonra neşrede

ceği risaleye bir reklam olsun diye ya
zılmış görülmüyor mu? Eğer böyle ise 
lütufkar münakkidime Şinasi'nin bir sö
zünü daha hatırlatayım: 

Masiva şaibesinden dili tathir~ çalış, 
Pertevi hikmetli irfan ile tenvıre ahs. 

Ve Şinasi bu beyti ile yazıcılığın çok 
muhtaç olduğu (fikri iffet - la~ro~ite 
intellectuelle) hakkında bir telkın ıfa
de etmiş oluyor sanırım. 

Şu ciheti de ilave edeyim ki 5~eş
hur adamlar) iddialı bir ilirn salahıye
tinin mahsulü değildir. Fakat ~üyük ~ir 
çalışkanlığın ve beyaz gecelerın esen
dir. Haylı kalabalrk bir heyet tarafın. 
dan yazılan ve muhtelif tabılann.d~ ıs
lah edilen (Larousse) ansiklopedısınde 
bile her türlü zühullere tesadüf edili
yor. Bir kisi tarafından yazılan ve 1600 
sayfayı muhtevi olan (Meşhur adamlar) 
ın hatasız olması muhal idi. Zaten mu
harrir de noksanları ve vanhslarr müm-

Dil Köşesi 

"Nizamnamenin meı-iyet tarihine 
geçtiği tarihten itibaren ••• " 

- SON POSTA'dan -
"Meriyet tarihine geçmek" denilir 

mı? 

* * * 
"İtalyan bahriyeliler cinayet çıkar-

dılar" 

-TAN'dan-
" Hadise çıkarmak." denilir ama, ''ci
nayet çıkarılır mı? 

* * * 
''Paraları geri istirdad etti." 

- AKŞAM'dan -
lstirdad etmek, geri almak demek· 

tir. Acaba bıı cümleyi yazan muharrir, 
bu manadan haberdar değil miyidi? 

* * * 
İspanyada asiler gemiyi azıya aldı-

lar.'' 
- SON TELGRAF'dan -

Azı dişleri arasrna koca gemiyi al
mak için ne müthiş bir dev anası olmak 
lazımdır. Halk tabirlerini değiştirmiye
lim. ''Gemi azıya almak" deriz. Birin
ci kelime hayvanların ağzına vurulan 
gem'dir. 

• * e: 

Ancak ~nni edelim ki aldanma· 
yınu:.'' 

- CUMHUB1YET'den -
"Ald•11111•yını'' delil, .,aldanmaya· 

sınız." 

'Cültür seven bir yurddaım 
teberruu 

Zonguldak, (Hususi) - Şehrimizin 

yurd ve kültürsever zenginlerinden B. 
Mehmed Çelikel, vilayete bir istida ile 
müracaat ederek Zonguldakta bir lise 
binası yapılması için otuz bin lira te
berru edeceğini bildirmiştir. 

Vilayetimizin 197 ilk okulu vardır. 
Talebe yekunu 17 bin 44 dür. Zongul
dakta ve Bartında birer tane orta okul 
vardır. Ereğlide de bir orta okul açıl. 
ması için müracaat yapılmıştır. 

Konyada göçmen evleri 
Konya, (Hususi) - Göçmen kardeŞ

lerimiz için Çumra'da yapılmakta olan 
300 evin inşası bitmek üzeredir. Bu ev. 
ler Cumhuriyet bayramına yetiştirile
cektir. 

Bolu - Adapazarı yolundaki köprü 
Bolu, (Hususi) - Bolu - Adapazarı 

hudud yolundaki ahşap köprünün be
ton olarak yapılması için Nafia Veka. 
letince vilayetimize 10 bin lira yardım 
yapılmıştır. Yakında insaata başlana. 
caktır. 

kün olduğu kadar bulup toplamakta ve 
küçük bir ilave halinde esere katmaya 
hazırlanmaktadır. Agah efendinin ha
yatı ve zamanını yazabilmek için şüphe 
yok ki bir haylı kitab ve eski gazete 
karıştırmıs olan münakkidim. onlardan 
on bin kadarını :htiva eden (Meşhur a
damlar) ın meydana gelmesi uğrunda 
müracaat edilmis olan kitab risale ve 
gazetelerin başlı başına bir kütüphane 
teşkil edceğini elbette takdir edebilir 
ve bes yıldır devam eden bu daimi yor-

• gunlu.k ve çalışkanlık eseri karşısında 
hiirmet duymasa bile hiç olmazsa in
saflı ve bize daha nazik ve samimi ola
bilirdi. Bundan dolavıdır ki su cevabı
mın bazı yerlerinde bile site~li bir çeş
ni varsa muhterem münakkidim lütfen 
mazur görmelidirler. 

lbrahim Alaettin GÖVSA 
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BİBLiYOGRAFYA 

Redressement econo
mique et Industrialisa

tion de la N ouvelle 
Turquie 

Genç iktisatçılarımızdan doktor Or
han Conker yukarıdaki isimle Türki
yenin iktisadi kalkınması ve endüstri
leşmesini anlatan fransızca bir eser neş .. 
retmiştir. Belçikada basılan ve Pariste 
" Recuil Siry '' tarafından dağıtılan bu 
büyük ve her bakımden mükemmel ki
tap, Başbakanımız İsmet lnönü'nün 
hususi olarak yazmış olduğu bir önsöz
den aynca kıymet almaktadır. 

Müellif, tasavvursuz bir fransızca 

ile vücuda getirdiği bu eserde ön söz
den sonra eserin birinci kısmında Os
manlı tarihine ve inhitat devrine kısa 

bir bakış atfediyor ve osmanlı devrinde 
zanatların vaziyetini tetkik ederek menı 
leketin yarı müstemlekeleşmesinin saf
halarını ve ıebeblerini izah ediyor. İkin
ci kısımda genç türkiyenin siyasi, adli 
ve iktisadi kalkınmasuu, cümhuriyetin 
ila.nmdan beri bu yolda yapılan çalıı

malan ve elGe edilen neticeleri veaika
larla iatatiati.klerle belirten muharrir, 
üçüncü kıımıda 1933 de huırlanaıı ilk 

bel aenelik endüatrilc~ p1h.nnı:zın 
eaaalannı n kattkterlcrini izah ederek, 
endüstri yolunda devletin yardmıiyle v• 
müdah,.Jesile bil§aıtlmış olan itleri, i~ 

lejislasyonunu anlatıyor ve türkiye 
hakkında baş vurmuş olduğu eserlerin 
bir bibliyografya'sını veriyor. 

İlmi bir görüşle tasnif edilmiş olan 
bu expose'sinde müellif, takib etmiş ol
duğu hevesini tamamen elde etmiş ve 
ortaya her. bakımdan eksiksiz ve mü
kemmel bir eser ortaya koymuştur. Ba
sılış itibarile de çok zevk mahsulü olan 
bu kitab fransızca bilenlere tavsiye 
ederken türkçesinin de faydalı olaca· 
ğıru söylemek isteriz. 

Bayındırlık işleri dergisi 
Bayındırlık bakanlığı neşriyat mü

dürlüğü tarafından çıkarılan bu dergi
nin eylı'.'ıl tarihli sayısı çıkmıştır. Kuşe 
kağıd üzerine nefis bir surette basılan 
bu sayıda bir çok rı!simlerle canlandı
rılmış olarak 'i'u mevzular tetkik edil

mektedir : 
Yapı işlerine yaramak üzere zemin 

keyfiyetinin teknik jeolojikçe tavsifi, 
su im;aatında model tecrübeleri, ağaç 

traversin demir traversle mukayesesi, 
Amerikada beton yollar, betonarme ve 
tayyare bombardımanları, otomobil da
hilinde yapılacak ahizelerde parazitle
rin izale çareleri. 

Çocuk dergis~ 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Mer

kezi tarafından çıkarılmakta olan (Ço
cuk) dergisi 1 ilkteşrin 1937 den itibaren 
yurd yavrularına yeni ve çok faydalı bil
giler verecek münderecatla dolu olarak 
yeni şekilde çıkmağa başlıyacaktır. 

Kurum (Çocuk) un cazib ve güzel 
olması için hiç bir fedakarlıktan kaçın .. 
mamaktadır. Bütün yurd yavrularına 

• (Çocuk) u tavsiye ederiz. 

Köy telefonları 
Bolu, (Hususi) - Geredenin 172 

köyünden 100 tan es· telefonla birbiri
ne bağlanmıştır. Diğer köylerin tele. 
fonlanması işi de yakında bitirilecektir. 

Tefrika: No. 129 
• - ... ~ .. <r a. ... 

$ .ekspirden Hikayeler 

Yazanlar: Mary ve Charles Lamb 
Çeviren: Nurettin ARTAM 

HAMLET 
Babasının ruhunu görünce Prens Ham

let, birdenbire şaşkffiıık ve kıorku ile sarsıl
mıştı. İlk önce meleklere ve semalara hük
meden kudretlere kendilerini korumaları i
çin dua etti. Çünkü bunun iyi veyahud fena 
bir ruh olduğunu bilmiyordu. İyilik yapmıya 
mı, fen alık etmeye mi gelmişti? Burası ken
disince meçhuldü. Fakat gitgide cesaretini 
topluyordu. Babası da kendisine o kadar mer
hamet dileyen bir bakışla bakıyor, kendi
siyle o kadar konuşmak istiyor, bu hali ile 
hayattaki zamanına o kadar benziyordu ki 
Prens Hamlet, ona hitab etmekten kendini 
alıkoyamadı. Ona adiyle Hamlet! Kıral! Ba
ba! diye hitabetti ve huzur ve sükfın icinde 
yattığım gözüyle gördüğü mezanndcl"n ne 
diye ayrılıp toprağa, ay ışığına çıktığını sor
du. 

Onun ruhunu huzura ulaştırabilmek i
çin yapabilecekleri bir şey varsa yapabilir
lerdi. Hayalet, ona cevab verdi: Kendisine 
beraber daha uzakça bir yere gelmeli idi 
baş başa konuşabilmek için. Horatio ile 
Marsellus, genç prensi, hayaleti takibten a
lrkoyrnak istediler. Çünkü bunun fena bir 
ruh olması ihtiyarnil vardı. Olabilirdi ki bu 
vakitte onu denize, yahud sarp bir kayalı
ğın üstüne götürebilir, orada korkunç man
zaralar karşısında bırakıp aklım oynatabi
lirdi. Fakat bütün bu sözler, hayata pek az 
değer verdiği için onu kaybetmekten kork
mıyan genç Hamleti kararından çevireme
di. Bir arslan cesareti ile arkadaşlarının a
rasından fırladı. Arkadaşlannm onu tut
mak için yaptıkları boşuna gitmişti. Genç 
Hamlet, hayaletin arkasından uzaklaşmış, 
gitmişti. 

tahtına geçebilmek ıçın işlemişti. Kıral 
Hamlet, her zaman adeti olduğu gibi öğle
den sonra bahçede uyurken hain kardeşi 
gizlice yanına gelmiş ve kulağına müthiş 
bir zehir akıtmıştı. Bu zehir, bir an içinde 
insanın bütün damarlanna girer, kanı pıhtı:
laştırır ve vücudun üzerinde cüzam yaraları 
çıkarırdı. K:ır~l, işte böylece, bahçede uyur
ken kardeşının eliyle hayatından, tahtından 
ve karısından Uzaklaştırılıvermişti. 

girmiş, kitablardan öğrenilmiş olan neler 
varsa hepsini unutacak, kafasında bu haya
letin söylediklerinden ve yapmasını tavsiye 
ettiklerinden başka hic bir şey kalmıyacak
tı. Hayaletle konuştuklarını da aziz arkada
şı Horatio' dan başka kimseciklere açmadı. 
Aynı zamanda ona ve Masellus'e gördükleri
ni kimseye söylememeleri için de sıkı emir
ler verdi. 

İkisi kendi kendilerine kaldıkları zaman 
sükutu hayalet bozdu ve kendisinin, babası
nın ruhu olduğunu, feci bir surette öldürül
düğünü, bu facianın da nasıl vukua geldiği
ni anlattı. 

Bu cinayeti, prensin de şüphelendiği gi
bi kendi amcası Klaudius kardeşinin yerine 

Genç Hamlet, eğer hala babasına karşı sev
gi besliyor idiyse, bu çılgın cinayetin inti
kamını almalı idi. Hayalet, oğluna, annesi
nin de ilk kocasının üzerine onun katili ile 
böyle meşru olmıyan bir izdivaç yapmak su
retiyle faziletten ayrıldığından ötürü ya
nıp yakıldı. Bunula beranber, hayalet, oğ
luna bu işte ihtiyatlı davranmasını, amca
sından intikam alırken annesine karşı dü
rüst davrarunasıru onun cezasını öteki 
dünyaya ve vicdanına saplanacak iğnelere 
bırakmasını tavsiye etti. Genç Hamlet, bü
tün bu tavsiyeleri yerine getireceğini söyle
yince hayalet gözden kayboluvermişti. 

Genç Hamlet, tek başına kalınca büyük 
bir karar verdi: Şimdiye kadar hafızasına 

Zaten ruhu sa~sılmış ve zayıf bir halde 
bulunan Hamlet'e bu hayaletin görünmesi· 
nin verdiği korku da ayrı bir sarsıntı ol· 
muştu. Fakat çok geçmeden bütün bu hal
lerden kurtuldu ve a.KJT başına geldi. Fakat 
babasının ölümü dolayısiyle kendisinden 
şüphelenmesi pek muhtemel olan amcası· 
na karşı bir vaziyet almak lazımdı. Bunun 
çaresi de şu ıdi: Tamarniyle delirmiş gibİ 
görünmek. Amcası bir defa buna kanaat ge· 
tirdikten sonra artık yeğeninden bir fenalık 
gelebileceğini düşünmiyecekti. Bu suretle 
zihninde hazırladığı planlar da delilik örtü· 
sü altında kalarak göze çarpmıyacak, kimse· 
yi kuşkulandırmıyacaktı. 

(Sonu var) 
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Dil bayramı dün kutlandı 
(Başı 1. inci sayfada) 

~~-kültürlerini ve kültürel dil
erını de birlikte götürmüşler ve 

oralara yaymışlardır. 

Türk düinin canlı izleri 

l>rehistuvar ve histuvar çağlarında 
~ Y\lrddan ayrılarak başka diyarlara 
goçrnüş olan türklerin, bugün başka 
~Ş.ka adlar almış dillerinde bile, türk 
dılınin izleri canlı olarak yaşamakta-
dır l3 · 1 · · ·· k d'l t · · · · u ız erı yenı tur ı eorısının ı-

fıkları altında bugün açık olarak görii
l'oruz. 

Dil b:ıyramının 26 eylüle dü:iIDesinin 
~bebi, bundan beş yıl önce, 1932 de bi
rınci türk dil kurultayının bu tarihte 
toplannuş olmasıdır. 

'l'ürk inkılab tarihinde bu toplantı
llın ınanası, çok büyüktür. Çünkü Ata
tUrkün dil bakımından da daha çok ev
~el görmüş, bulmuş ve yakın muhitine 
'nlatnıış olduğu yüksek hakikat, geniş 
1'1klarını, bu toplantıda etrafa saçmaya 
tıa.Jııını,tır. Büyük ôndedmiır, daha 
19

28 de dilin türk milliyetinde yüksek 
~ini takdir etmif, alfabe inkılibını 
~'-"tır. Yeni alfabe, tüdr dilinin 
f\ı.r~ röa önüne koyan ilk ıflk ol• 
~tur. Bu 11ı&ın altında dilimizin n&• 
•ıı ekran bir varlık hazneıi olduğunu 
•nı.maia yol açılmıştır. 

Alfabe inkılabı ile 
Alfabe inkılabiyle dil inkılabı ara

'tnda Atatürkün nur ve hakikat saçan 
c.örü~ü, tarih üzerinde durmuştur. Ta
rihin, bilhassa türk tarihinin, derinlik
lerinde görülmeyen yüksek hakikat da, 
11~tak bu sayede ı~ıklanmı~ ve l:endini 
c.<>sternıeye hazırlanmıştır. Bundan, ta
rih ilmi aleminde yepyeni bir tez mey
dana çıktı. o artık dünya alimlerince 

~~ olmuş bulunuyor. Tez şudur: 
ugunkü yüreyer medeniyetinin ana 

Yurdu Orta Asyadır. 
.. İşte bundan sonradır ki, Atatürk dil 
\!zerinde durdu ve Güneş - Dil teorisi 
sayesinde, ırk ile dil arasında bulunan 
baıtıca münasebeti gösterdi. Irk araş -

~~larmda, arkeoloji, antropoloji ve 
~':~ lengüistiğinin sarsılmaz ilmi temel-

't\ 0lduğuna işaret etti. 

g·· :Oiı Üzerindeki çalışmaları, basit ve 
b UndeJik bir iş gibi görenler, bu inkıla
l ın bütün çevresini anhyamamış olan -
ardır. 

.. :Birinci dil kurultayının programında 
tür~ dilinin yüreyer dilleri arasındaki 
Yerınin tayini, dilimizin en yeni ve en 
llıedeni ihtiyaçları karşılayabilecek bir 
tet.L "l • 'l • dd } • lı • . -mu e erdın mesı nıa e en yan 
1~ baha 0 günden Sümer ve Eti dille
~nin ana türkçenin birer lehçesinden 
. ~ka bir şey olmadığı ileri sürülmüş, 

turık d'ı· · · d ' ll · ı ının Hınd - Avrupa ı erme ve 
llettıitik dillere kök saldığı gösterilmişti. 

~·· 1111
Cf - Dil teorisinin enternasyonal 

mahiyeti 

b ''Güneş - Dil teorisi" nin milli ve 
eynelmilel ilim toplantılarında yer 

tutrrıas ·· · l'k k • bu t ve uzerıne a a a çe mesı, -
:un dil bilgisindeki karanlıkları orta

an kaldıracak parlak bir hakikat ışığı 
Olın:ısından ileri gelir. 

"G r .. üneş _ Dil teorisi", kısa bir gö-

ı~fun zannedilebileceği gibi, yalnız di
ıttıi . 

zın muhtaç olduğu bir takım keli-
fllelerı' t" k 1 d ld' • · · .. ' !l'I n ur as ın an ge ıgını goster-
'l' ek ~ayesiyle ortaya konmuş değildir. 
<l.Corınin asıl hedefi, türkçenin kültür 

1ller· · - -d ının ana kaynagı o1dugunu mey-
ana çıkarmaktır. 

!l'I Orta Asyada ilk neolitik ve maden 
edeni 1 . . . . 

t" Yet erını yaratan dedelenmız 

a~tkler, bu medeniyetleri İndus vadi
ıne ö 

de . nasyaya, Avrupaya. Ege ve Ak-
la 1112 sahillerine, pasifik denizi ada-
fına v A · lhas ı b" .. l'ct .. .. e merıkaya, ve ı utun 

d~ ~Uzune götürdükleri ıorrada, bu me
t 

11
'Yetin lisanı olan dillerini de birlik

d~r gö~ürrnüşlerdir. İşte bundan dolayı
türkkı .k.ü~tür taşıyan dillerin hepsinde 
r.._ dı]ı ızlerini buluyoruz. Yalnı~ Sü
··•çr E. 
<lrta' tı, Etrüsk gibi türk dili olduğu 
küı ~a Çıkan dillerde değil, ilk çağm 

turu ·· . ),.,.,..., • nu temsil eden Zent, Sanskrıt., 
... ını S" 

ti • uryani, İb::-ani, Keldani, Asu-
' eski Yu · ı · · d ·11 · l l<el . nan, eskı atın ... ı erıy e 

\>e ~· ~.ıtuvan, eski cermen lehcel eri 
bi.itU ug~n Yeryüzünde kültür taşıyan 
ter 1 n lısanJar hep ana türk dilinin bi
tika•:hc si olarak görünüyorlar. "Ame-
~ a!lının Amcri go Vespuçi d en ilen ., ,.·~ . 
j ... , rt "'e' ,., ... ,,;·' ıı i O'l"eh'l 're-

, .. 

landıklan bu ismi, Yakut dili liigatin
de Emerik şeklinde görüyoruz. 

Amerika sözü, bizi, oraya gidip İ

sim verenlerin, Amur havzası sakinle· 
rinden '' Amurik,, türkleri olduğuna, 
lojik bir tarzda derhal intikal ettirir. 
Bunu takviye eden bir isim de Ameri
kad3ki Yukatan yarımadasıdır. Bu is
mi koyanların Yakut türkleri olduğuna 
şüphe edilmemelidir. 

flütün kelimelerin ana türk 
dilinde aslı 

Bugünkü medeni dillerde kültür an· 
lamı taşıyan kelimelerden hangisi üze
rinde dursak, türk dil teorisinin analiz 
sistemi, bize bu kelimenin ana türk di
lindeki aslını göstermektedir. Mesela 
bizzat "kültür,, kelimesi böyledir. Bü
tün medeni milletlerin, medeni insan
ların mümeyyiz vasfı olan - kültür, kul. 
tur - kuldura _ sözü, gayrikabili red bir 
surette türkçedir. 

''Kültür'' kelimctıi fransız liigatle • 
rinde l&.tince (kültura) ve eski fransızca 
( couture) &Sillanndan gelmit olarak ge>.
terilmektedir. Ve buııa ilk &nce (topralı 
ekmek, bir ıeyi çoğaltmak) daba 80Dr& 

da abstre olarak bugln kullaııclıtuzua 
"bilgiyi aı ttınnalıc 'f'C medeniyet" anlam
lan verilmekttdir. B81ri franaua tek -
Jinde "l'' elemanının bulunmaması lltm 
ve yeni franaız şekillerindeki "l' ' nin bir 
okunmaz "ğ'' den değişmi! olduğunu 

gösterir. 
Bu kelimenin, "Güneş - Dil" teorisi· 

ne göre tetkikinden çıkan orijinal haki
kat şudur: başta bulunup düşmüş olan 
ana kök, şu manalan taşır: ı. - çokluk, 
çoğalma, 2. - parlaklık, zeka, bilgi, bir 
de şu nokta üzerinde durmalıyız. Kültür 
kelimesinde bulunan "l" konsonu, okun
maz "g" den değişmedir. Çoğalmayı ifa 
de eden türkçe kelimeler şunlardır: 

Ükül, Çağatay lehçesinde mecmu, ye
ktın, kül manasma olarak büyük türk 
lôgatinde yazılıdır. 

Eklemekteki - ekel - in ilave, çoğal • 
:ma manasına olduğu kamusu Türktde bi

le görülür. 
" Ziraat etmek" &nasına olan - ek· 

mek • teki "ekeğ", ve sondaki "ğ'' nin 
"l" değişmesiyle - ekel -, ve hububatın 
bir türlü ölçüsü olan - kile ·, nihayet bil
diğimiz - ekinğ - kelimeleri de hep bunu 
teyid eder. Bu son kelimede • ğ - anali
ze edilmi~tir. Bütün bu kelimeler, kültür 
kelimesindeki - kül - sözünün bir türlü 
manalarını aydınlatan sözlerdir. 

"Kültür" sözündeki, akıl, zeka, bilgi 
abstre manaların izahına gelince, bu an
cak türk dilini bilmekle kabil olur. 

Türkçe'de "ok" sözü, akıl, zeka de -
melrtir, "büyük türk lUgati, uygur leh
çesi" • okumak - ta.ki "okuğ" kelimesi: 
ni tetkik edelim. Dikkat edilmelidir kı, 
kelimenin sonunda • ğ - vardır. Tedris 
talim, terbiye yeri manalariyle kelimeyi 
isimlendirmek için sona "ak" gelir ve 
kelime • okuğak - şeklini alır ve sonra 
_ ğ -, telaffuz kanunu icabı olarak, - ı -
ya değişir ve kelime - okulak - olur, de -
rece derece - k -, - g -, ve en nihayet vo
kaliyle beraber - ğ - düşerek kelime 
- okul • olur. 

Şimdi şu kelimelere dikkat ediniz: 
Okuğt, buradaki . ğ -, - l - ye çevri· 

lirse ki, türk buna lüzum görmemiştir. 
• okult. şekli meydana çıkar. Okuğtur
mak, bu kelimede de uzun talllil ve izahı 
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bir tarafa bırakarak ve sadece g nın 
• ı - olabileceğini hatırlatarak, - olnıltur
mak - şeklini de nihayet - okultura - sö
zünün kendisini bulmuş oluruz. 

Türkçede - kulturmak ., "kültürmek" 
ve Kırgız lehçesinde aynen mevcud ol
duğu gibi "kuldurmak", talim etmek, 
tedris etmek, terbiye etmek, anlamların
dadır. "Radlof, ikinci cilt". 

O halde "kültür" sözü ki şimdi türk 
imlasiyle yazılışında son eki düşüyoruz 
"talim, tedris, terbiye" ve bu faaliyetler
den çıkan "ilim, bilgi'' demek olur. 

Görülüyor ki. bir kelimenin neden 
dolayı şu veya bu manaya delalet ett' ği

ni anlamak ve onun bütün kültfü <lille
rindeki üremelerini bulmak lr . .ısuslal'U!
da "Güneş - Dil" ölçüsünden başka h · ~ 
bir o1çü. böyle bir muvaffakiyct göater

mcmistir. 
"Güneş - Dil" teorisi, şimdiye ı-~dar 

yalnız benzetme yolu ile yapılan dil kar
şılaştırmalarına yeni ve tam bir metod 
vermiştir. Çiinkü, bir yandan b".itün ge
nel mefhurn lc> rı "güner .. esasında toplı
yaralc kiiltür di11 en·ıh bir t ek s emant ik 
kayn~"'r b"> ~·,ı nı r • l r•'l'""':t edir bir 
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sonların, ilk ve ana konson olan • ğ - ye 
ircaım tayin ederek kelimeye verilecek 
manayı ve kelimede konson değişmeleri
ni muayyen ve kati ·kanunlara bağla
maktadır. 

Bütün be1er kültürleri ve türkler 

Bayanlar, Baylar, 

Güneş - Dil teorisinin ne kadar müs
bet ve Orijinal olduğunu anlatmak için 
• Kültür - kelimesini seçtim. Niçin? Şu
nun için: Çünkü tarih tezimize temas 
ederken demiştim ki, neolitik çağını ve 
ondan sonraki bütün kültür çağlanru a
çan ve yayan türklerdir. Bu tek kelime
nin izahiyle bir defa daha ifade etmek is
terim ki bütün beşer kültürlerini yüre
yer insanlarına götüren tü.rlder, onları 

adı ile beraber götürmüş ve medeni ale
me adı ile beraber hediye ctmi tir. 

Kültür: bu kelimeyi, herhangi me
deniyim diyen bir içtimai heyetin de
ğiştirilebilmesi, onun yerine başka bir 
kelime koyabilmcai, bahis mevzuu ola
ınıyacağmdan İlafka, türkçeyi bi}mi.ycn 
~Jiaı)er, ''kültür,. nlimc:siniıı delikt et
tiği orijinal manilan izah dahi ede_. 
ım.ıerdl ve ~er. 

önümüzdeki ~ Jıllannda 1-
teorıi üzerinde- daha çok derinlcterek 

dil mu.ammMJnuı bütün ilmi aırJannı 

ortaya koyacağnnıza inanıyoruz. 

Yeni ve geniş ulak 
'Güneş - Dil teorisinin önümüze aç

tığı yeni ve geniş ufuk, dil çah~.malan
nın ba~ka cebheleri üzerinde de işimizi 
kolaylaştırmaktadır. Dilimizde kl11la
nılan bir takım terimler vardır ki, bun
lar yabancı dillerden alınma kelimeler 
sanılmaktadır. Bunlardan bir takımı 
herkesin bilip manasını anladığı "elek· 
trik, metre, gram, otomobil, motör, 
telgraf, telefon, gramofon . .,, gibi keli
melerdir. Bir takımı da yüksek ilim 
meimleri anlatan ve ihtısasa taalluk e
den fenni ve ilmi tabirlerdir. Bu gibi 
kelimeler üzerinde çalışılırken bunla
rın ana türk dili kaynağından geldiğr 
tahakkuk edenlerini almamağa bir se
beb yoktur. Doğrudan doğruya halka 
hitabeden yazılarda ilk ve orta öğretim 
okullarında okutulacak ders kitablarm
da, elden geldiği kadar herkesin kolay
lıkla anhyabileceği a~ık, sade bir dil 
kullanmak esasını muhafaza ile bera
ber, bu gibi kelimeleri de ana kaynak
ları olan türkçede kullanmak, dilimizin 
zenginliğini iade etmek maksadına hiz
met edeceği meydandadır. 

İşte bu esastan hareket ederek. bu 
yıl ilk ve orta öğretim te.rimlerinden 
matematik, zcoloji, botanik, jeoloji, fi
zik ve kimya terimlerini kültür bakan

lığtna sunduk. 

Önümiiı:dclri ders yılı içinde bu te

rimlere den; o'ınıtınak ve kitab }'aZrmk, 

tecrübeleri yapacak öğretmen ve yau
cıların alacakları neticeye göre bu te

rim listelerine son şekilleri verilecek
tir. Bir yandan da diğer ilimlerin te
rimleri üzerinde çalışılacaktır. 

Yeni terim l~telerinde bir takım 
kelimelerin Avrupaca kullanılan şekil
leri türltçeden geldiği anl&şılarak ol
duklan gibi alınmış, bir takımları türk
çedeki aslı fonetik şekillerine ir~a o
lunmuf, bir çolclarma da koouşma di
linden güezl karşılıklar bulunmuştur. 

Terimlerin kabulünde tutulan yol
ları göstermek üzere bir örnek olarak 
matematik terimlerinin bir losnu için, 
bir de "Gütbitik,, yazılmıştır. 

Türk analitik grameri 
Önümüzdeki yıl içinde Güneş • Di1 

teoris ine göre bir türk analitik grame
ri denemesi hazırlamak ümidindeyiz. 
Bir yandan da türk lehçelerinin muka
yeseli grameri üzerinde çalı~alan gi· 

rişBmiştir. 

Tiirk dilinin &engin kelime varhk
larmı ortaya çıkarmak üzere bundan 
önce basılmıJ ol&n "Tarama dergisi., nin 

eksiklerini tammnlamak ve yanlışlarmı 
düzeltmekle•beraber, o zaınandan beri 
elde edilen başka kaynaklardaki keli
mden de katarak geni~ lıir "türlı: lehçe-

leri lügati., yapma~ için program ha
zırlanmıştır. Şimdiye kadar tercürm e
dilen türk lehçe lfıgatlerinrien Pekars
k.i'tıin Yakut dili lfıgati tle basılmağa 

başlanmıştır. 

Yurdun her yerinde bütün <lilsever
lerin yardımryle yaptırılan h alk ağzın 

dan r.öz derleme işinin verimi de bir 
"der' rre dergisi,, nde top!anmış ve hir 
yandan hazı rlanan kısımlar baskıya v.<.:-
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Dil BAYRAMI 

Halkevinde parlak 
törenle kutlandı 

Dil bayramı dün Ankara halkevinde seçkin bir kalabalığın iştiraki
le kutlandı. Törenin baflamasından daha çok önce, büyük salon dolma
ya başlamıştı. Gelenler arasında şehrimizdeki mebuslarla bakanlıklar 
ileri· gelenleri ve yüksek tahsil gençliği göze çarpıyordu. 

Törene tam saat 17 de istiklal kongrelerde toplamakta olduğu alaka-
marşı ile haşlandı. Dışarıya ho- larla her gün kuvvetlenmektedir. 
partlör tertibatı yapılmış ve salon Türk dili üzerindeki geniş çalışma-
almadığı için koridorlarla bahçeyi iann bu verimli sonuçlariyle hepimiz 
dolduran kalabalık töreni bura- övünebiliriz. 
dan takih etmi§lerdir. Beşinci türk dil bayramını Ankara 

İstiklal marşından sonra, Dr. Ragıb halkevi adına kutluyor ve toplantıyı a-
Tüzün şu açış söylevini vermiştir: sıyorum. 

- Arkadaşlarım 1 Bugün, ortaya attı· 
ğı esaslarla türk dili üzerinde beynelmi. 
Jel alakaların toplanmasına sebeb olan 
birinci türk dil kurultayının toplandığı 
günün yıldönümüdür. 

Bugünle beşinci defa olarak yıldö. 
nümünü kutladıinnız bu kurultayın ka. 
ruhıfundanberi, lıery.ıl. türk dili tizerin
de ,)'Bptlaıı çallfm&lar, daha ıeniıtemiı 
ve bu çalıfD1alar her yıl daha ttrimli 
olnuya ba§lamıitJr. 

Büyük önderim.izin himaye ve ir
§adları altında, ana dilimizin nihayet
siz varlıklarını araştırmak yolunda ya. 
pılan çalışmalar, yalnız bizim dilimi
.zin lehçelerini değil, bütün kültür dil. 
!erini ve genel dil bilgisini ilgilendiren 
yüksek bir buluşa yani (Güneş - Dil 
Teorisi) adını alan büyük türk tezine 
varmıştır. 

Bu tez, bize dilimizin bütün kültür 
dillerinin ana kaynağı olduğunu gös
termektedir. 

İlim aleminde derin tesir ve akisler 
yapan bu teori beynelmilel ilim kon. 
grelerine de tebliğ edilmekte ve bu 

rilcrek şimdiye kadar 13 forması basıl
mrştır. 

Türk ilim varlığının yüksek bir te
:zahürü olarak toplanan ve dün sona e
ren, kırktan fazla yüksek avrupalı bil
ginlerin iştirakiyle beynelmilel bir top
lantı şekli gösteren ikinci türk tarih 
kongresi üyelerine türk dil kurumunun 
bir armaganı olarak Ebülgazi'nin (Şe
cerei terakime) sinin Sovyet ilimler a
kadcmisinckn alman fotokopisi bastı
rıldığı gibi, Kudatku Biliğin Fergana 
ve Mısır nüshalarının da fot'Okopileri 
basıya baı.:ırlanmnktadır. 

Hüseyin Kazım Kadrin.in (Büy ük 
türk liıgati) nin eskiden basılmış olan 
iki didinin alt tarafı da bastırılmakta· 

dır . 

Büyük türk kamusu 
Büyük türk kamusu için kütüpha

nelerde bulunan yazma ve basma kitab
!ar1a Jfıgatlerin taranmasına devam e
dilme\:tedir. Bunlardan toplanan işler 

ilerideki yılların verimi için haZlrlan· 
maktadır. 

Di1 çalışma\an illerin~ genel bir 
bakışla verilen bu bilgiler, birkaç yıllık 
sıkı çal~mızın neticelerini göstere
cek mahiyette olduğunu sanrrnn. 

Türk milleti: türk alimleri, türk dil· 

ciler.i, 
Sözlerimi bitirmeden evel size ~u 

hakikati b!ldirmeliyim: 

Bugüne kadar, dünyada kültürel dil 
sahibi olan milletler alimleri, kendi dil -
!erinin orijinini bulamamışlardır. Çünlrii 
buldukları ve ilmi sandıkları yollar yan
lıştı. Ne yazık ki türk dilcileri de yüksek 
gördükleri. görmek itiyadiyle miraslan
dıkları bu indi nazariyecilerin ileri gör
düğülojiksiz temcilcre sırt verdiler. Şiın
di size memnun o~ağıruzı ümid etti • 
ğim son sözümü söyliyeceğim: güneş -
dil teorisi bir defa türk '4limlerince Te 
sonra da bütün dünya filologlannca an
la ılacaktır, kavrana<:alrt:ır. Bu, ilmi bir 
za~urettir. İşte bundan sonra, An karada 
kurulmuş olan filoloji okulu prensiple • 
rini bilmiyenler tam filolog olmak itiya
dmda bulunmıyacaklardır. Bu hakikati 
türk mılletine ve bütün cihan alemine 
$()ykmekle mutluyum. 

Bütün bu çalışmaları ve bunlardan el
de edilen yüksek neticeleri, hep türk 
milli dehasının kendi yüksek varlığında 
toplıyan Ulu Önder Atatürk'ün değer 

biçihmz irşatlarına borçluyuz. 
Bu kutlu lbayram gününde kendisine 

türk dilciliğinin sonsuz sevgi ve saygıla
rı ile şi.' kranlarını sunar, dil bayramımı
:::1 cundan, gönülden kutlarım • 

Söz türk dili üzerinde bir konuşma 
yapacak olan arkadaşımız Naauhi Bay
dar'mdrr. 

Bundan sonra B . Nasuhi Baydar bir 
konufJTia yapmfltır. (Bunu ayrı sütun
larmnzda bulacanını:r:.) 

Şürler: 

Buadan eocıu &. Jıtiinür Müeyyed 
Bekmaa. " Dile Flt11 hakikat,. baflıklı 
tiirin.i okumuıtur. Alüa ile dinl«ıen 
bu güzel şiirin ıon krsmılannı alıyoruz 

Konu~an bir tarihtir, konu~an bir top
raktır 

Konuşan yol ald ıkça kültürleşen kay
naktır. 

Bilgisiyle, diliyle, gücüyle, ülküsüyle 

Konuşan üstünlüğün üstünü bir bay_ 
raktır. 

Ay gibi, güneş gibi, her çeı;id yıldız 

gibi 

Aşk gibi, ölüm gibi, madde gibi, hız 

gibi 

"Değişmez hakikat, konamaz ona bir 
göz!,, 

''Her özün aslı türktüı· ve her türkün 

aslı öz!,, 

B . ünür Müeyyed Bekrnandan son. 
ra B. Muhiddin Dogan İnozü "Dil bay. 
ramı,, başlıklı güzel şiirini okudu. Öz 
dilimize nasıl kavuştuğumuzu anlatan 
bu şiir, alaka ile dinlendi. 

Cumur reisliği filarmonik orkestra. 
sının konserlerinden sonra 1st2nbul 
radyosundan dil kurumu adına veı ilen 
söylevler trasmisyonla dinlendi ve sa. 
natkar küçük Alinin Karagözüyle ni
hayet buldu. 

lstanbul halkevlerinde tören 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Büyük 

~ı bayramımız bugün memleketin her 

tarafında hararetle kutlandı. Şehrimiz

deki halkevlerinde de birçok konfe

ranslar verildi ve dil bayramının ehemi

yeti halka anlatıldı. Bu arada dün Be

yoğlu halkevinde gece saat 21 de tören . 

yapıldı. Törene ev başkanının bir söy· 

}eviyle başlandı ve Beyoğlu halkevin.in 

dil, tarih ve edebiyat kou1itesi azasın

dan Semih Mümtaz tarafından Güne~ -

Dil teorisi hakkında bir konferans ve

rildi. Şişli halkevfodf' saat 17 de felse

fe öğretmeni Ahmed Faik Türkmen ta

rafından dilimizin ~inci bayramı mev 

zulu bir konferans verildi. 

Eminönü, Beşiktaş, §ehrem· ni hal

kevlcrıi.nde İstanbul ve Ankara radyola

rında verilen dil bayramı konferansla

rını davetlilerine dinletti ve g ece saat 

21 de bir müsamere tertib olundu. 

1 KÜÇÜK iÇ HABEKLER 

[ İstanbul, 2«5 Telefonla ) 

X Yaya yolcular - Yollarda yaya 
yolcuların muntazam y\irüıntsini temin 
için hazırlanan pro~. tatbik tdilmek Ü· 

%credir. Fa.kat tatbik işiQin kolaylıkla 

bqartlabilmesi için muhtelif meydanla
ra ve köşelere konacak hoparlörlerle hal 
ka devamlı uahat verilecektir. 

X Bir balıkçı kayığında öldü - İs

trati adında bir balıkkl Yenikapı açıkla-

nn<la bir kayıkta balık tutarken kalb 

sektesinden ölmüş, dalgalar kayığı sü • 
rfilderkcn görülmüştür. 

X Tütiin kaçakçıın ka<":n - Üskü

dar'da Mehmcd adında bir adam. kan· 

sının tütün kaçakçılığı ya:)tığını şikayet 

etmiş, Şekiıre adındaki bu kadın yaka · 
lanmıştır. 

\ 
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EMİL LUDVİG 

Alman - Fransız 
harbinden 

bahsediyorlar 
Londra, 26 (A.A.) - Emil Ludvig 

bugün Sunday Kronikl gazetesinde 
Hitler _ Musolini mülakatına dair yaz· 
dığı bir makalede, Almanya ile Fran.. 
sa arasında harbm önüne geçilemez ol
duğu mütaleasmda bulunmaktadır. 

Muharrir, barb için Almanyanın i· 
leri sürebileceği iktisadi sebeblerin bi· 
rer bahane olduğunu yazarak Alman. 
yayı Fransaya karşı tahrik eden hakiki 
sebebleri anlatmakta ve bunun bilhas 
sa "intikam hissi,, olduğunu ve bu his
sin de münhasıran Fransa aleyhine mü
teveccih bulunduğunu kaydeylemek· 
tedir. 

Emil Ludvig, diyor ki: 
Böyle bir teşebbüsün tevlid edebi. 

leceği tehlikeler almanları bu hareket. 
ten vazgeçirmiyecektir. Çünkü alman. 
lar kendi nevilerinde birer idealisttir

ler. 
Muharrir. fransız • alman anlaşma. 

sının barba mani olmıya kafi gelemi. 
yeceğini, çünkü bu anlaşmıya rağmen 
1914 de harbın çıkmış olduğunu kaY,de. 
diyor ve diyor ki: 

Fakat Avrupayı kendi başına bırak· 
mak fikri amerikan milletinde adam a. 
kıllı yerleşmiştir. Eğer Almanya vazi· 
yeti anlamamakta ısrar ederse, harb 
muhakkaktır. 

Pariste kaçırılan 
Rus generalı 

Paria, 26 (A.A.) - İstintak hakimi 
general Miller'in kaçırılmasında esaslı 
fail sıfatiyle general Stoblin aleyhine 
bir tevkif müzekkeresi kesmiştir. Ba
yan Stoblin de, şerik olarak tevkif e. 
dilmiştir. 

Araştırmalar esnasında bulunmuş o
lan evrakın tercümesine devam edil
mektedir. 

Küçük itilaf ve 
Macaristan 

Cenevre, 26 (A.A.) - Küçük anlaş. 

manın Cenevredeki daimi konseyinin 
mutad içtimaı pazartesi günü aktedile
cektir. 

Ruznamede mevcud olan başlıca me
sele, hali hazırda küçük itilaf ile Ma. 
caristan arasında cereyan etmekte olan 
müzakerelerdir. 

İskenderiyede karışıklık 
İskenderiye, 26 (A.A.) - Seksen bin 

işçinin Kıral Faruk lehinde tertib ettik· 
leri bir tezahür esnasında panik olmuş 

ve 25 kişi ölmüştür. 100 kadar da yaralı 
vardır. 

Dil bayramı 
( Başı ı. inci sayfada ) 

rına müvazi olarak, milletimizin tarih· 
deki asıl yerini tayin etmek için araş. 
tınnalarını derinleştirdi. 

Dün kapanan tarih kurultayında, 

salahiyetli alimlerin okudukları tezler 
ve yaptıkları tebliğlerle bazı karanlık 

noktaları daha aydınlatıp daha vazıhla· 
şan ve artık münakaşa götürmez bir ha
kikat olarak meydana çıkan türk tarih 
tezi bu kal'fıhklı çalışmaların çok de
ğerli neticeleridir. 

Doğruluğu artık iyice anlaşılmış o
lan türk tarih tezi nedir? 

Hepimizin bilmemiz lizım gelen bu 
tez: ''İnsanlığın hayvanlıktan sıyrıla

rak varlığını anladığı paleolitik hayat
tan, yani eski taş sanatı devrinden son
ra, zekanın ilk yaratışlarma imkan ve
ren neolitik, yani cilalı taş kültürü, ilk 
defa, Orta Asyada, türk iç denizleri kı· 
ydarında yaşayan brakisefal dedeleri
mizin kafalarında doğmuştur. İlk ola
rak madeni bulup işleyen ve bu suretle 
yepyeni bir kültür alemi yaratan is.te 
o brakisefal türkler olmuştur.,, tezidir. 

Prehistoryadan, arkeolojiyadan, 
lengüistik'ten, hulasa ilmin her il· 
gili şubesinden kuvvetini alan bu 
tezin hakikatini bütün açıklığı ile mey· 
dana çıkaracak olan bilgi ancak dil bil· 
gisi olabileceği için, Büyük Önder, kes· 
kin bakışlarını tekrar türk dili üzerine 
çevirmiş ve tarih tezini bir kere daha 
teyid eden Güneş • Dil teorisini ilim 
aleminin tetkikine sunmuştur. 
Gün~ • Dil teorisi, dillerin ana kay

nağına aid bir teoridir. Bu teoriyi şöy
le hulasa edebiliriz: ''Kültür çağma 
erişmiş, varlığının mahiyetini merak 
ederek bu merakını tatmin edecek ce
vabı aramak derecesine varmış olan in
sanların varlık kaynağı olarak tanıdık. 
lan ana obje güneş olmuştur. Çünkü 
güneş gök yüzünde sadece parlıyan ya
kıcı bir ışık değil, kuvvetin, kudretin, 
hareketin, suyun, sıcağın, sesin bütün 
varlığın kaynağı olan bir ilihe, bir to· 
temdir, tek prensiptir. Ve güneşi böyle
ce alan ilk kültür insanlığı hayvani 
enstenklerin üstünde b ütün düşünce ve 
duyguları, işte bu objeye verdiği isim
le anlatmağa çalışmıştır. Kültür insan
lığının ana anlam'ını "Güneş,. diye tes
bit eden türk dili teorisi bunu ilk an
latan kültürlü · dil ana sesini de "ağ., 
olarak tayin etmiştir.,, 

Bu teoriye dayanılarak şimdiye ka
dar yapılan neşriyatta hepimizin rast
ladığımız dil analizlerinin verdiği ne. 
tice ise bize anlatmıştır ki yeryüzünde 
mevcud bütün dillerle kültür manasını 
taşıyan kelimeler hep türk kökünden 
gelmektedir. Ve fU halde türk kelime. 
leri bu dillere türklüğün kültür götür
düğü devirlerde girmiştir. 

Türk tarih ve dil tezlerinin böyle
ce birleştikleri noktada durup şöyle 
düşünebiliriz: Neolitik ve maden kül. 
türleri brakisefal türklerden çıkmış ve 
onlardan bütün dünyaya yayılmış ol-

• duğu gibi cihanın her yanına dağılmış 

ULUS 

Akdeniz işi ve 
ltalga 

(BaşI 1. inci sayfada) 

müsavata tabi tutmak, kominterin ie
raatına bir nihayet vermek, karışmaz
lık siyasetini malUın alman teklifleri 
dahilinde tahakkuk ettirmek ve garb 
paktını Lokarno esası dahilinde yani 
ltalyaya karada ve denizde şimdi ingi· 
liz ve fransızlarm vermek istemedikle
ri rolü temin etmek suretiyle akdeyle
mektedir. 

Biı1ün bu meselelerde elbirliği ile 
hareket ediyorlar. Ve bir almanın veya 
bir italyanın İngiliz veya fransızlarla 
görüşmesi hiç bir şeyi değiştirmez. Al
manya bir Akdeniz devleti değildir. 
Akdenizin kontrolu ile Habeşistanm 
deniz kontrolu işleri ltalyaya aid bir 
meseledir. Bizim nazarımızda Sovyet
leri bir kenara bırakmak veya italyan
larm istedikleri hukuk müsavatmı ta· 
nımak kafi değildir. 

Bu gazete makalesine şöyle nihayet 
veriyor: 

İtalyan - alman anlaşması bilhassa 
Avrupanın diğer kısmı ile sulh ve dost
luk içinde yaşamayı istihdaf eylemek
tedir. Herhalde Berlin ve Münihte teL 
kik olunacak işler arasında bu da mü· 
him bir yer tuttacaktır. 

Yunan Veliahdinin 
Sof ya ziyareti 

Sofya, 26 (A.A.) - Yunan veliahtı 
Prens Paul Sofya'da bulgar ordusunun 
manevralarında bulunmak üzere kalmış 
değildir. Haber alındığına göre, bu ziya
ret tamamiyle hususi mahiyettedir. Dün 
Viyana'ya hareket etmiştir. 

Arab komitesinin 
teşekkürü 

Kudüs, 26 (A.A.) - Arab komite
si İran Şahına Cenevredeki Irak he· 
yeti murahhasasına, Paul Bunkur'a ve 
İrlanda Başvekili de Valera'ya birer 
telgraf göndererek Filistin arablarına 
Cenevrede yaptıkları müzahretten dola. 
yı hararetle teşekkür etmiı;tir. 

ve çeşid çeşid dillerde türlü kılıklar 

altında yer alml1 kültür kelimeleri de 
türk aslından gelmiştir. 

İşte, yurddaşlarım, dilimin döndüğü 
ve kudretimin yettiği kadar kısaltarak 
size bir kere daha hatırlatmağa çalıştı
ğını türk tarih ve dil tezlerinin bize 
öğrettikleri hakikatler bunlardır. Yani 
türkler tarihçe ve dilce ana millettir. 
Onların kendilerinin ve dillerinin kö· 
kü: prehistoryaya kadar gitmektedir. 

Ve bu sebebledir ki, yurddaşlarım. 

Büyük Liderin gösterdiği yollardan gi
derek, Türk dil ve tarih kurumlarının 
verimli çalışmalariyle elde etnıiş bu· 
luhduğumuz neticeler bize miliyetimi· 
zin haklı gururunu vermektedir. 

Sevinmekte, bayram etmekte haklı
yız. 

Tekrar ediyorum: bayramınız kutlu 
olsun yurddaşlar. 

Kültür bakanlığından: 

1 ürk kuşu fil osu 
A danada 
(Başı J. inci sayfada) 

zu coşkunca alkışlamıştır. Filo stada 
indiği zaman filo kumandanı Zeki, ar
kadaşlarını karşılıyanlara tanıtmış ve 
bunun üzerine filo namına Bayan Sa
biha Gökçen'e adanalılarm bir buketi 
takdim edilmiştir. Vali gençlerimizi öğ
le yemeğine alakoymuştur. Belediye 
reisi saat 16 da havacıların §el'efine 
parkta bir çay verınittir. 

Akşam saat 20 de de Türk Hava 
Kurumu Adana şubesi tarafından Sey· 
han parkta bir ziyafet verilmiştir. 

Filo.muz yarın sabah buradan kal
karak Diyarbekire gidecektir. 

ispanya için yeni 
bir plan 

Londra, 26 (A.A.) - "Sunday Ex. 
press'in yazdığına göre, İngiltere, İs

panya meselesi hakkında yeni bir plan 
hazırlamakla meşguldür. İngiltere, İs. 
panyada dahili barba nihayet verecek 
ve bununla beraber iki taraftan da hiç 
birinin galebesiyle neticelenmiyecek 
bir tarzı tesviye etrafında bütün büyük 
devletleri toplamak istemektedir. Bu 
plan bitaraf bir hükümet teşkili gaye· 
sini gütmektedir. 

Majeste Elen Kralı 

Selanik fuarında 
pavyonumuzu gezdi 
Selanik, 26 (A.A.) - Anadolu A

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Dün sabah Selanik'e gelen Majeste 

Elen Kralı gardan doğruca fuara gel. 
miş ve pavyonumuzu da ziyaret etmiştir. 
Pavyonumuzun her kısmı hakkında 

kendilerine izahat verilmiştir. Majeste 
bilhassa Ankaraya aid turistik kısım. 

la sanayi maddelerine daha fazla alaka 
göstermişlerdir. Pavyonumuzda yarım 

saatten fazla kalan Majeste, gördüğü 
intizam ve mükemmeliyetten dolayı 

takdir ve tebriklerini bildirmişlerdir. 
Ayın 24 ünde pavyonumuzda şere· 

fine resepsyon verilen İktısad Nazırı, 
bir mektub göndererek, tebriklerini te. 
yid eylemiştir. 

Sovyet Ruıya ile Çin ara11nda 
gizli anlQfma yok 

Cenevre, 26 (A.A.) - B. Litvinof, 
Havas ajansı muhabirine beyanatta bu
lunmuştur: 

Tokyodan gelen bazı haberlerde Çin 
ile Sovyet Rusya arasında gizli bir mu
ahede mevcud olduğundan bahsetmek
tedir. Bu haberler. hayal mahsulüdür. 
ve katiyen aslı esaısı yokt~r. 

Boluda açılan orman mektebi 
Bolu, (Hususi) - Şehrimizde açıl· 

masına karar verilen orta orman mek. 
tebine alınacak talebelerin imtihanları 
yapılmıştır. 

~7 - s. 19~7 

Bir vapurda 
patlama oldu 

Buenos Ayres, 26 (A.A.) - Rpo.. 
deto adındaki Şili vapurunda bir pa"' 
lama olmuş arkaamdan bir yangın çdr
mıştır. 

93 yolcu ile geminin mUrettebatl 
Santalucia vapuru tarafından alınarak 
Mollendoya götürülmiışttir. 

Pudeto'nın mahvolmaamdan korkul
maktadır. 

Sovyet Rusyacıa 
nüfus yazımı 

Moskova, 26 (A.A.) - 5 kinunD'" 
sani 1937 de yapılan umumi nüfuı yas»
mınm istatistik idaresince iyi yapılall
mış olduğu ve bu 'husustaki talimatna
meye riayet edilmediği görülmesi U-
rine icra komiserleri heyeti merkez İ9-
tatistik direktörlüğüne 1939 kinunll98-
nisinde yeni bir umumi nüfus yazftlll 
yapmasını emretmiştir. 

Dük ve düşes dö 
Windsor Pariste 

Paris, 26 (A.A.) - Dük ve Düşd 

dö Windsor, saat 10,30 da Viyanadall 

buraya gelmişlerdir. Kendilerini ietal" 
yonda elçi namıl}a B. Dew se}imJanıı~ 
}ardır. Dük ve Düşes'in refakatlerinde 
hiç kimse yoktu. Zabıta, gazetecilerİJI 
Dük ve Düşesin yanlarına yaklqmalr 
rına mani olmuş, yalnız birkaç foto~ 
muhabirine müsaade edilmiştir. 

Servono şehrinde idama 
mahkfım edilen 

memurlar 
Moskova, 26 ( A.A.) - Siberi So9'

yetik gazetesi, 21 eyliıl tarihli nüsha-o 

sında Servono şehrinde bazı memurla· 
rın idama mahkum cdi1m111 olduk'•• mı 
yazmaktadır. 

Bu memurlar, ittiha7 etmit ?lduk

ları tedbir lede köylülerin re :ıme kar• 
şı memnuniyet.si:>:likler:r.i celbetmit ol

makla itham edilmektedirler. 

Makalledeki italyım garnizonu 
kılıçtan geçirilmemi1 

Roma 26 (A.A.) - Makalle'deki İ
talyan garnizonunun habeşler tarafındall 

kılıçtan geçirildiğine dair ecnebi memle

ketlerde çıkan haberlere , salahiyettar 

İtalyan mahafilinde esassız nazariyle ba
kılmaktadır. 

Bir çocuk arkadaşını yaraladı 

Adana, (Hususi) - On yaşında ve 

Mehmed adında bir çocuk bir kavga 

esnasında 12 yaşındaki arkadaşı lbra· 
himi bıçakla yaralamıştır. --

Ankara Belediye Reisliği ilanları 1 ._________________ -----------------
t LAN 

1 - Cumhuriyet bayramında yapılacak tenvirat on beş gün 
müddetle açık eksilteye konulmuştur. 

2 - Muhamm"n bedeli :870 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (290,25) liradır. 

An karada Tarih, Dil, Coğrafya 
Fakültesi inşaa tr 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

Kumbaret~ biri 
4 - Şartname ve keşHnamesini görmek istiyenlerin her gün 

şirketler komi erligine ve i teklilerin de 5 teşrini evci 937 salı gü
niı saat on buçukta beledıye encümenine müracaatları. (3478) 

3-5134 
t LAN 

M uahmmen bedeli 
Mahallesi Sokagı Cinsi Ad .. p sel Lira 
Cebeci o 'iane en zı 522 36 62,50 

., o " 
,, 522 57 37,SO 

" o ,. 
" 

522 86 85,00 

" o ,. " 
522 169 125 

Yüksek okullar "sahasında bulunan yukarıda cins ve ada parsel 
No.lu ve muhammen kıymetleri yazılı nane ankazları arttırma, ek
siltme ve ihale kanununun 43 üncü madesınc tevfikan bir ay için
de pazarlıkla satılacağından talihlerin % 7,5 dipozite paraladyle 
27.9.937 tarihine müı;adif pazartesi günü saat 16 da imar müdür-
lüğünde müteşekkil komisyona müracaatları. (3568) 3-5260 

1 L A N 
1 - Otobüs idaresine alınacak elektrik malzemesi on beş gün 

müddetle açık eksiltmeye konulmuıtur. 
2 - Muhammen bedeli 4900 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 367.5 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri kale

mine ve isteklilerin de 28 eylUl 937 salı günü saat on buçukta bele-
diye encümenine müracaatları. (3377) 3-5023 

1 L A N 
Temizlik hayvanatı için 67600 kilo yulaf ile 54100 kilo kuru ot 

12 teşrini evel 937 sah gününe kadar bir ay zarfında pazarlıkla •· 
hnacağından isteklilerin her cuma ve salı günleri saat on buçukta 
belediye encümenine müracaatları. (3376) 3-5022 

1 - Eksiltmeye konulan it (Ankara İsm~.t İn~n~ kız enstitüsü 
civarında yapılacak tarih. dil, coğrafya fakultesı) ınşaatıdır. Ke
şif bedeli 725.205 lira 13 kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
a) Eksiltme şartnamesi, 
b) Mukavele projesi . 
c) Bayındırlık işleri genel şartnamesı, 
d) İnşaata dair fenni şartı;ıaı:ııe~er .. 
e) Keşif hülasa cetveli. sılsıleı fıat cetveli, metraj 

cetveli, 

f) Projeler. . . . 
sİtiyenler bu §Clrtnameleri ve evrakı .~~ lır.a 25 ~uru_ş mukabılın· 

de Ankarada kültür bakanlığı yüksek o~~~~ım daıres~~den İstan
bulda güzel sanatlar akademisi direktörlugunden alabılırler. 

3 - Eksiltme 7.10.937 tarihinde perşembe günü saat 15 de kül
tür abkanlığı yüksek öğretim dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yaJ?ı~ac~,ktır •. , . 
5 - Eksiltmeye girebilmek için iste~Iınıı;ı 32?59 lıra ?1\lvak

kat teminat vermesi, bundan başka aşağıdakı vesıkaları haız olup 
getirmesi lazımdır. 

Nafıa vekaletinden alınmış 1937 senesi inşaat müteahhidlik ve
sikasını ibraz edecektir. Bu vesikada bir defada 250.000 liralık bir 
binayı ikmal etmiş olduğu yazılı olması ve isteklini? .bizzat .. dip.lo
mah mühendis veya mimar olması veya bunlardan bırıyle muştere. 
ken teklif yapması şarttır. 

6 - Teklif mektubları yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten 
bir saat eveline kadar yüksek öğretim dairesine getirilerek eksilt
me komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile göndrilecek mektubların nihayet (3) üncü maddede yazılı sa
ate kadar gelmiş olması ve dı' zarfın mühür mvmu ile iyice kapatıl· 
mış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(3482} 3--5135 
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·---------------- ---------------- '---------------- ----------------
1 - Ankara garnizon ve müesseseleri ihtiyacı ıçm 352500 kilo 

arpanın 20.10.937 çarşamba günü saat 15 de kapalı zarfla eksiltme
si yapılacaktır. 

2 - Arpanın tutarı 14.805 lira olup muvakkat teminatı 1110 li
ra 38 kuruştur. Şartnamesi her gün ko.da parasız görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2 3 maddelerindeki vesika ve teminat 
ntakbuzlarını havi teklif mektublarmı yazılı gün ves aaattan bir 
saat eve1ine kadar levazım amirliği satın alma komisyonuna verme-
leri. (3543) 3-5288 

İLAN 
1 - Harb okulu hayvanatının ihtiyacı için 300 ton arpa ve yu

lafın 19.10.937 salı günü saat 15 de kapalı zarfla eksiltmesi yapı
lacaktır. 

2 - Arpa veya yulafın tutarı 12.600 liradır. Muvakkat teminatı 
945 liradır. Şartnamesi her gün Ko. da parasız görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2 3 maddelerindeki vesika ve teminat 
tnakbuzlarını havi teklif mektublarını yaı lr gün ve saatten bir 
saat eveline kadar levazım amirliği satın alma komisyonuna verme-
leri. (3542) 3-5289 

İLAN 
. 1 - Ankara garnizonu müessesatı ihtiyacı için 130 ton koyun e
tınin 18.10.937 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarfla eksiltmesi 
Yapılacaktır. 

2 - Koyun etinin tutan 65.000 lira olup muvakkat teminatı 
487 5 liradır. Sartnamesi 325 kunış mukabilinde kGmisyonda verilir. 

3 - İsteklilerin kanunun 2 3 maddelerindeki vesika ve teminat 
makbuzlarını havi teklif mektublarını yazılı gün ve saatten bir 
saat evetine kadar levazım amirliği satın alma komisyonuna verme-
leri. (3544) 3-5287 

İLAN 
1 - Ankara muhafız alayı hayvanatının ihtiyacı için 300 ton ar

Panın 21.10.937 perşembe günü saat 15 de kapalı zarfla eksiltmesi 
Yapılacaktır. 

2 - Arpanın tutarı 12.600 lira olup muvakkat teminatı 945 li
radır. Şartnamesi her gün komisyonda parasız görülebilir. 

3 - İsteklilerin kanunun 2 3 maddelerindeki vesika ve teminat 
tnakbuzlarını havi teklif mektublarını yazılı gün ves aaattan bir 
Saat evetine kadar levazım amirliği satın alma komisyonuna verme· 
leri. (3545) 3-5286 

İLAN 
1 - Ankara garnizon ve müesseseleri hayvanatınm ihtiyacı için 

eksiltmeye konulan 203700 kilo samana eksiltme gü~ü ist~kli çık
tnadığından 2.10.937 cumartesi günü saat 11 de eksıltmesı yapıla
caktır. 

2 - Samanın tutarı 3666 lira 60 kuruş olup muvakkat teminatı 
275 liradxt. Şartnamesi her gün komisyonda par~sız ~örülür. . 

3 - İsteklilerin kanunun 2 3 maddelerindekı vesıka ve temınat 
tnakbuzlariyle yazılı gün ve saatta levazım amirliği satın alma ko-
tnisyonuna gelmeleri. (3552) 3-5285 

İLAN 
•. 1 - Çorum garnizonundaki kıtaatın 937 • 938 seneleri ihtiyacı 
ıçın 600.000 kilo odun kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 15000 liradır. 
3 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün öğleden sonra 

komisyondan becklsiz alabilirler. 
4 - İhalesi 25 1. inci Tş. 937 pazartesi günü saat 15 de Ordu 

gazinosundadrr. •·· 
5 - Muvakkat teminatı 1125 liradır. 
6 - Talihlerin kanuni şartlan haiz olması şarttır. 
7 - İsteklilerin teklif mektublariyle teminat mektublarını iha

leden bir saat evel komisyona vermeleri lazımdır. (3579) 3---5284 

1 LAN 

l' 1 - 11.9.937 günü 808 ton una kapalı zarfla teklif edilen fiat ga-
1 görüldüğünden yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedel 117160 liradır. 
3 - İlk teminat 7800 liradır. 
4 - Eksiltme 28 eylül 937 günü saat 16 da Erzincanda tümen 

karargahındaki askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
. 5 - Şartnameyi görmek istiyenler bir adedini 586 kuruş muka

btlinde komisyonumuzdan alabilirler. İstekliler ihale günü ticaret 
Odasında kayıtlı olduklarına dair vesika ibraz edeceklerdir. Kanu
nun 32, 33, 34 maddelerindeki esasata uygun olarak isteklilerin ve
recekleri teklif mektıiblan 28.9.937 günü saat 15 kadar Erzincan tü
ınen satın alma komisyonuna vermiş veya posta ile göndermiş bu-
lunacaktır. (3274) 3-5004 

İLAN 
hayva

ile mu
saatları 

İstanbul komutanlığında bulunan kıtaat 've müessesat 
ntının ihtiyaçları olan yulaf satın alınacaktır. Mikta.rları 
harnınen tutarları ilk teminatları ve ihale günleriyle ıhale 
ve münakasa şekilleri aşağıda gösterilmiştir. 

500000 kilo yulaf muhammen tutarı 28750 liradır. İlk teminatı 
2157 liradır. Kapalı zarfla ihalesi 5-10-937 salı günü saat 15 de, 
350500 kilo yulafın muhammen tutarı 20154 liradır. İlk teminatı 
ısız liradır. Kapalı zarfla ihalesi 5-10-937 salı günü saat 15.20 de 
Yapılacaktır. Nümune ve şartnameleri her gün öğleden evvel ko
misyonda görülebilir. İsteklilerin ilk teminat makbuzu veya mek
tubları ile 2490 sayılı kanunun 2, ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
Vesikaları ile beraber ihale saatinden en az bir saat evveline kadar 
teltJif rnektublarını Fındıklt da komutanlık satın alma komisyonuna 
vermeleri. (3952) 3-4978 

İLAN 
1 - İzmir hava kıtaatmm göstereceği yerde 48443 Jira 60 ku

ruş bedeli keşifli korunma ve ıslabi kapalr zarf usuliyle münakasa
Ya konulmuştur. 
m .. 2 - İhalesi 28 eylfıl 937 salı günü saat 17 de İzmirde kışlada 

Ustahkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Teminatr muvakkate akçesi 3634 liradır. 

1 4 - Şartname keşif ve resmi her gün komisyonda görülebilir. 
b~t~~iler ti~aret od~mda. kayıd~ı olduklarına dair vesikaları ve 
g"' ışı yapabıleceklerme daır İzmır naha fen heyetinden ihaleden 8 

un eve! alacakları vesikalarım göstermek mecburiyetindedirler. 

1 . 5 - Eksiltmeye iştirak edecekler kanunun 2 ve 3 üncü madde
t~rı~de ve şartnamesinde yazılı vesikalarını ve teklif mektub1armı 
s mınatı muvakkate makbuz veya mektublarını ihale saatinden bir 
~a: e:vvel İzmirde kışlada Mst. Mv. satın alma komisyonuna ver-

e erı. (3359) 3-4979 
t LAN 

. tıa l3.?.937 ~ünü kapalı zarfla ihale edilecek oırın 740 bin kilo odu
m verı)en fıat pahalı görüldüğünden yeniden kapalı zarfla eksilt!l1?e konulmuştur. Tahmin edilen bedel 16 bin 650 liradır. tık te
sa nat 1284 lira 75 kuruştur. Eksiltme 5 birinci teşrin 937 salı günü 
la~:kl l de Erzincan. tüı:1en k~ar.gahındaki As. Sa Al. Ko. da yapı
sı2 1tır, Şartnameyı gormek ıstıvenler hergün komisyondan para
sına: ıp görebilirler. İstl!kliler ihale giinü tecim ve endüstri oda
ma k ~ayıtlı b~lunduklarma dair vesika ibraz edeceklerdir. Artır
sat e sıltme ve ıhale kanununun 32, 33, 34 üncü maddelerindeki esa-
9373 ~?'~.un o!arak iste! lilerin verecekleri teklif mektupları 5.10. 
AI gunu saat 10 na k2 ' r Erz;nc"n •ümen kar:.r alımdaki A·~· 

ına. Ko, Rs. sine vermiş veva oo il ·,, gönclermi ... o!acaklarL-: 

la 

t: 

(~12 ) ~-5078 

t 1 }. l\J 
ka'e - t. r • l) • ' .; ,,.· 1 ı-rıp !r -ar'la (Z'12,000) bin ki-

n c.• ı 

-ı ı ~~ 10 lira biçilmistir. 
:m sLıat (16) Ça
- ç ır. 

• t a '.çeleri olan 

İLAN 
ı - Müteahhid nam ve hesabına açık eksiltmeye konulan 26 

kalem döküm malzemesinin ihale günü verilen fiat pahalı görül
düğünden yeniden açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Hepsine tahmin edilen fiatı 4060 liradır. 
3 - Eksiltmesi 8 birinci teşrin 937 cuma günü saat 11 dedir. 
4 - İlk teminat 304 lira 50 kuruştur. 
5 - Şartname ve listesi parasız olarak M. M. V. satın alma Ko. 

dan alınır. ~uhabere .ile şartname gönderilmez. 
6 - Eksıltıneye gırecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte eksiltme 
gün ve saatmda M. M. V. satın alma K<>. da bulunmaları. 

(3501) 3-5174 • 
İLAN 

1 - Bir metresine tahmin edilen fiatı 24 kuruş 25 santim olan 85 
santim eninde 120000 ila 167000 metre çamaşırlık bez ile bir tanesine 
tahmin edilen fiatı iki yüz elli kuruş olan on beş bin tane yün fanila 
ve beher kilosuna 245 kuruş fiat tahmin edilen 15 :20000 kilo yün ço
rab ipliği kapah zarfla alınacaktır. 

2 - çamaşırlık bezin ilk teminatı 3037 lira 32 kuruş ve şartna
mesi 205 kuruş. Yün fanilanın ilk teminatı 2812 lira 50 kuruş ve 
şartname bedeli 188 ~uruş. Yün çorap ipliğinin ilk teminatı 3675 li
ra ve şartname bedelı 245 kuruş. 

3 - Çamaşırlı~ bezi.n ihalesi 30.9.937 perşembe günü saat 11 de 
ve yün fanilanın ıhalesı aynı günde saat 14 de ve yün çorap ipli
ğinin ihalesi de aynı günde saat 15 dedir. 

4 - İstekliler 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. üncü maddelerinde 
yazılı vesaikle temi~at ve teklif mektublariyle birlikte belli gün 
ve saatinden en az bır saat evvel M.M.V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. (3338) '-4977 

BtLİT 
Zir poligonu civ~rında kum hedefi yapısı açık eksiltmeye kon

muştur. Keşif bedelı: 2607 liradır. Muvakkat teminat: 195 lira 53 
kuruştur. Eksiltme .11.10.937 pazartesi günü saat on birdedir. İs· 
teklilerin teminatlarıyle birliktt: M. M. V. satın alma komisyonun-
da bulunmaları (3498) 3-5171 

BİLİT 
, 1 - İhale günü istekliler tarafından verilen teklif mektupları 

kanunun tarifatı dairesinde hazırlanmadığından reddedilen iki ga
raj yapısı inşaatr k~palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeh otuz iki bin otuz altı lira 84 kuruştur. 
3 - İlk temina~ 2402 lira 76 kuruştur. 
4 - Keşif, pro1e ve şartnameleri parasile inşaat şubesinden alı

nacaktır. 
5 - İhal~si 29. eyl.ül 937 çarşamba günü saat 11 dedir. 
6 - Eksıltmeye gırecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu

nun 2 ve 3 üncü m~ddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mek
tuplarını ihale saatınden en az bir saat eve! M.M.V. satın alma Ko. 
na vermeleri. (3297) 3--4949 

B1LİT 
1) Bir to? ha~ kauçuk açık eksiltmeye konmuştur. 
2) Tahmm edılen bedeli 3000 lira olup ilk teminat parası 225 

liradır. 

3) İhal.esi 1 ikin~i teşrin 937 pazartesi günü saat 11 dedir. 
4) Eksıltmeye gıreceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatmda M. 
M. V. satın alma komisyonunda hazır bulunmaları. (3337) 

3--4962 
BtEİT 

1) 5000 kilo aseton kapalı zarfla eksiltmeye kÖnmustur. 
2) Tabın.in edilen bedeli 6900 lira olup ilk teminat 

0

parası 517 
lira 50 kuruştur. 

3) İhalesi 1 ikinci teşrin 937 pazartesi güııü saat 15 tedir. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

delerinde istenilen belgelerile birlikte teminat ve teklif mektub
larrnr ihale gün ve saatinden en geç bir saat evveline kadar M.M.V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. (3336) 3--4960 

l LAN 

Solfasol köyünün takriben bir buçuk kilometre cenubunda vaki 
Akt~ş sır~ları denmekle maruf saha üzerinde elyevm kazıklarla 
tahdıd edılen ve hartası çıkarttırılmakta olan arazi ciheti askeri· 
y.ece_ üzer~ne binalar yapılmak üzere .m:nafii umumiye namına is
tımlak edılccektir. İşaret kazıkları dıkılen yerler elyevm biçilmiş 
tarladır ki yapılan soruştunnalardan bu tarlaların bir kısmının 
Solfasol köyü halkına ve bir kısmının da şehir halkına aid olduğu 
anlaş~lI?ıştır. ~in~enaleyb mal ~a~~blerinin hukuku ziyaa uğrama
mak ıçın. k_end.~lerıne aid yerle:ı gostermek. üzere eylül 937 sonuna 
kadar mıllı mudafaa vekaleti ınşaat şubesıne müracaatları ilan o-
lunur. (3026) 2-4544 

' 
Sıhhat ve 

Vekaletinden : 

. . " 
ıçtımaı muavenet 

~ekalet binası kalöriferi için 100 ton. ~okkömürü açık eksilt
me ıle satın alınacaktır. Eksiltme 1 teşrtfii evel 1937 cuma günü 
saat 10 da vekalettt> hususi komisyonca. yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 210 liradır. Temınatın vaktinde merkez mu
hasebeciliği veznesine yatırılmış ve makbuzu alınmış olması Ia
zımdrr. 

_ Şa~tn~meAsini görmek ve ınaJU~at. almak istiyenler her gün ve
kalet ıçtımaı muavenet işleri daıresınde mütesekkil eksiltme ko-
misyonuna müracaat edebilirler. (3385) · 3-502.'i 

.(999) _lirayı ve ihale kanununun 2, ve 3 üncü maddelerindeki vesa-
ıkle hır saat evet komisyona müracaatları. (3428) 3_5079 

İLAN 

13.9.937 günü kapalı zarfla ihale edilecek olan 740 bin kilo odu
na verilen flat gali görüldüğünden yenid~n kapalı zarfla eksiltme
ye ko~ulmuştur. Tahmin edilen b7d.el ~6 hın 650 liradır. İlk teminat 
1284 Iır:a 75 kuruştur. İhalesi 5 bır~ncı teşrin 937 salı günü saat 10 
da Erzıncan tümen karargabındakı As:. Sa. Al. Ko. da yapılacak
tır. Şartnameyi görmek istiyenl~r her~n. komisyonumuzdan para
sız alıp görebilirler. İsteklile~ ıhal7 gı.:mi tecim ve endüstri oda
sın~ kayıtlı bulunduklarına daır vesıka ~-braz edeceklerdir. Artırma 
eksıltme ve ihale kanununun 32. ~~· 34 ?ncü maddelerindeki esasa
ta uygun olarak steklilerin verecegı tek!tf mektuplarını 5.10.937 gün 
s~at 9 za kadar Erzincan tümen. kar~gahı~daki As. Sa Al. Ko. Rs. 
sıne vermiş olmaları veya posta ıle gonderılıniş bulunmalarL 

(3422) 3--5077 

İLAN 

13.9.937 günü ihale edilecek _olan bir milyon iki yüz bin kilo o
duna talip çıkmadığı~dan yenı~en kapal.r zarfla eksiltmeye ko
n.ulmuştur. Tahmin edılen be~elı 27000 l~radzr. İlk teminatı 2025 
lıradır. Eksiltme 5 birinci teşrın 937 salı günü saat 16 da Erizncan
da tümen karargahındaki satm _alma k?'11_lisyonunda yapılacaktır. 
Sar~nameyi görmek istiy~nler hır adedı~ı. 135 kuruş mukabilinde 
E_:zınc.an satın alma. komısyonunda alabılırler. İstekliler ihale gü· 
nu tecım ve endüstrı odasında k~yrt~~ olduklarına dair vesika ibraz 
edeceklerdir. Kanunun 32, 33,. 34 u~cu maddelerindeki esasata uygun 
o~~r~k isteklilerin verecek~erı teklıf mek~upları 5 birinci teşrin 937 
gunu saat 15 e kadar komısyon başkanlıgına vermiş veya posta ile 
göndermiş olacaklardır. (3919) 3-5075 

7 

Devlet Demiryollan ve Limanlan Umum 
Müdürliiğü Satınalma Komisyonu llanları 1 

t LAN 
İlk eksiltmesi feshedilen 2.200 lira muhammen bedelli sıcak su 

ile lavaj .. te.~isatı için santrifüj tulumba ve teferruatı 20.10.1937 çar
şamba gunu saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bina• 
smda satın alınacktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 165 liralık muvakkat teminat ile ka· 
nunun tayin ettiği vesikaları ve Nafra müteahhitlik vesikası ve tek
liflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reislicrine vermeleri ~ 
lazrmdır. "' 

Tadil edilen şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dai
resinden, Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmakta· 
dır. (3462) 3-5149 

1 L A N 
Muhammen bedeli 20.000 lira olan bir adet dar hat kar küreri 

5-10-1937 salı günü saat 15.30 da Ankarada idare binasında pazarlık· 
la satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1500 liralrk muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve nafia müteahhitlik vesikasını hami
len yukarda yazılı gün ve saatte komisyon reisliğine müracaatları 
lazımdır. 

Şartname Ankarada malzeme dairesinde, Haydarpaşada tesel~ 
lüm ve sevk şefliğinde görülebilir. (3427) 3-5162 

lLAN 
Muh~men bedelleri ve muvakkat teminatlariyle isimleri aşağı

da yazılı uç k~lc;m malzeme 11.10.937 pazartesi günü saat 15 te ka
palı za~f us~lu ıle Ank.arada idare binasında satın alınacaktır. 

~u ış: gırmek istiyenlerin her kalem hizasında yazılı muvakkat 
tem.mat ıle kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafıa müteahhidlik 
~~sıkası ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar komisyon reisli
gıne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankaracla malzeme dairesinden 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. '~ 

İsmi Muhammen bedeli Muvakkat teminat / 
Lira Kr. Lira Kr. 

Muhtelif çiviler 
,, perçinler 

Rakamlı işaret çivisf 
(3496) 

3012,70 225,95 
'32414,65 2431,10 

3750,00 281,25 

İLAN 
3-5223 

. 600 ton süpcrsimana aid 24.9.937 de yapılacak eksiltme görülen 
ltizuma mebni 30.9.937 taı ihindc saat 15 e tehir edilmiştir: 

(3556) 3-5224 

Elaziz İskan Direktörlüğünden: 
. El~ziz mer.k~zind'.:ki ,,göçmenler için yapılacak "l" numaralı şe

hır planı mucıbınce 74 tek ev ile Sivrice kaza merkezinde bulu· 
nan göçmenler ıçın "6" numaralı köy tipine göre "il'' çift ve "3" 
numaralı köy tipine göre "I'' tek yaptırılacak evlerin inşaatı 3.7.937 
ve .s.8.937 günle~inde kapalı zarf usuliyle münakasayaa konulmuş. 
talıb bulunmadıgından 6.8.937 giinünden itibaren bir ay müddetle 
p~z~rh~a çıkarı_lmış ise de keşif bedellerindeki fiatlarda görülen 
duşukluk sebebıle, yapılan pazarlıkta da talip zuhur etmediğin
den her iki mahalde İn$a edilecek evlerin keşif bedellerine zam 
yapılarak 2490 nyılı arttırma ve eksiltme kanununun 12 inci mad
desine gö.re 9·9-9~7 gününden itibaren 21 gün müddetle ve kapalı 
zarf usulıyle yemden münakasaya çıkarılmıstır. 

1 - Tayin edilen keşif bedellerine gör~. E!aziz merkezinde 
yaptırılacak (74) tek ev için ( 38568) lira (80) kuruş ve Sivricede 
yaptırılacak (11) çift (1) tek ev için de (12072) lira (99) kuruştur. 

2 - Bütün malzeme, işçiliğile beraber müteahhide aid olmak 
üzere ve anahtar teslimi suretile yapılacaktır. 

3 - % 7,5 tan tutarı olan, muvakkat teminat bedelleri ihaleden 
üç saat evvel verilmiş olması lazımdır. 1 

4 - Fenni ve idari şartnameler ile pliinlar, istekliJer tarafından 
parasız olarak her gün Ankara İskan Müdürlüğü, İstanbul İskan 
Müdürlüğü ve Elaziz İskan Müdürlüğü dairelerinde görülebilir. 

5.-:: T~ip olanı.arın ek~iltmcye girebilmeleri için, kanunun gös
terdıgı şekılde ehlıyet vesıkalarmı ibraz etmeleri sarttrr. 

6 - Mezkür inşaata aid münakasa 29-9-937 tarihine müsadif 
çarş~ba günü saat 15 te Elaziz İskan Müdürlüğü dairesinde ya
pzlacagından, ~uayyen saatte zarfların verilmiş olması lazımdır. 

7 - Posta ıle gönderilecek azrflarm vürutlarındaki teahhür
den dolayı vukubulacak itirazlar nazarı itibara alınmaz. 

(6131) 3-5036 

İznıir ili daimi encümeninden: 
15 gün müddetle kapalı ek

siltmeye konulan iş 
Bu işin açın tutarİ 
Bu işe aid evrak aşağıda ya

zılıclıp 

Urla ilçesinde ilk okul yapısı 
(24163) lira (52) kuruş 

A).eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
E) bayındırhk işleri genel şart
namesi 

iD) fenni şartname 
•• ~ C) Keşifname ve proje 

'''"tstekliler ·• Bu şartname ve evrakları İzmir 
Ankara, İstanbul nafıa müdür
Jükleril'\de görüp inceleyebilirler. 

Eksiltmenin yapılacağı yer 
tarih gün ve saatr · 

Eksiltmeye gir.;biı~~k için 
gereken belgeler 

Muvakkat teminat 1 ı: 
(3433) 

30.eyliil.937. perşembe günü saat 
11 de İzmir ili daimi encümenin
de 

Nafıa vekaletinden alınmrs mü
teahhidlik vesikasiyle 937 yılına 
aid ticaret odası vesikası 
(1813) lira 

3---5117 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Baladiz - Burdur hattı ihtiyacı için 9.9.937 tarihinde müna

kasaya konulan otuz bin metre mikab balasta talib zuhur etmedi· 
ğinden mezkur balastlar kapalı zarf usuliyle yeniden münakasa. 
ya konulmuştur. 

2 - A - Bu balastların muhammen bedeli 13500 liradan ibaret 
10000 metre mikabı Bozanönü istasyonu civarındaki taş ocağından. 

B - Muhammen bedeli 12500 liradan ibaret olan 10000 met• 
re mikabı Karakuyu istasyonu civarındaki taş ocağından. 

C • Muhammen bedeli 11000 liradan ibaret olan diğer 
10000 metre mikabrndan 5000 metre mikabı Baladiz - Burdur hattı· 
nın tarafeyninden toplama ve 5000 metre mikabı da ocak balast? o~ 
larak verilecektir. 

3 - Eksiltme 4.10.937 tarihinde saat on beşte vekfiletimiz demir· 
yollar inşaat dairesindeki münakasa komisyonu odasında yapıla.
caktır. 

4 - Muvakkat teminat 2775 liradır. 1 

5 - Münakasa şartnamesi, mukavele projesi ve diğer münakasa 
evrakı 185 kuruş mukabilinde demiryollar inşaat dairesinden ve
rilmektedir. 

6 - Bu eksiltmeye girmek istiyenler 2490 No.lı arttırma, eli· 
siltme ve ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur oldukları ev
rak ve vesikalarla 937 senesine aid olmak üzere vekaletimizden ve• 
rilmiş müteahhidlik vesikasını ve fiat teklifini havi zarflarını mez
kur kanunun tarifatı dairesinde hazırlayarak 4.10.937 tarihinde sa· 
at dörde kadar inşaat arttırma, eksiltme ve ihale komisyonuna mak-
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. (3360) .,, 3-5089 



8 ULUS =================== 

Mektepliler! .. Bütün· Kitaplarınız 
27-9-1937 ~ 

Halil Naci Mıhcıoğlun'dc: 
Anafartalar Caddesi No: 111 Telefon: 1230 

•• •• 
KOMUR 

Kömürünüzü şimdiden alınız 

T Ü R K AN TR A s İ T İ (SÖMİKOK) 
Satış yeri: 

Memurlar kooperatifi şirketi 
Telefon: 1427, 1428. 

Satış yeri: 

Vehbi Koç ticaret evi 
Telefon: 3450, 3451. 

Havayolları devlet işletme 
idar esi umum müdürlüğünden: 

1) Eksiltmeye konulan iş: Ankara tayyare meydanında tayyare 
istasyonu binası. · 

2) Keşif bedeli: 87056 lira 47 kuruştur. 
3) Eksiltmesi kapalı zarf usuliyle götürüdür. 
4) Muvakkat etminatı 5602 lira 82 kuruştur 
5) İhale 7.10.937 tarihinde perşembe günü saat 10.30 da tayyare 

meydanındaki umum müdürlük binasında yapılacaktır. 
6 _ Keşif evrakı, şartname ve mu~avelename projeleri ~nkara

da posta umum müdiirlüğü binasındakı ve 1_stanbul~a K~_ra.~o~ ?.?s· 
tanesindeki hava yollan kişesinden ve İzmır_de ?afıa ı:ıudurlugun
dcn 435 kuruş mukabilinde alınabilir. İst:khlerın ek_sıltme şartna
mesinde yazılı belgeler ile muvakkat te1?ınat ve t_eklıf m.ektubları
nı muhtevi kapalı zarflarını nihayet eksıltrne saa~ınden hır saat ev
veline kadar umum müdürlüğe vermiş olmaları lazımdır. Posta te-
ehhürü kabul olunmaz. (3469) 3-5159 

Eşya Satışı İlanı · 

Belediyeler Bankasındaıı: 
Bankamızın yazihane, masa, halı, koltuk, sandalya ve saire gibi 

eşyaları toptan ve perakende satılacaktır. • 
Talip olanlar 30.9.937 perşembe günü saa~ 1~ de Karaoglanda 

kain Koç hanında belediyeler bankasının eskı bınasında yapılacak
müzayedeye iştirak edebilirler. 

Eşyayı görmek istiyenler hergün bankanın levazım memurlu-
ğuna müracaat eylemeleri ilan olunur. 3-5216 

Nafia vek.alP-tinden: 
7 Birinci teşrin 937 perşembe günü saat 15 de Ankarada vekalet 

malzeme eksiltme komisyonunda 6461 lira 50 kuruş muhammen be
delli 101 parça mobilyanın kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapıla
caktır. 

101 parça mobilyaya aid eksiltme şartnamesi ve teferruatı para
sız olarak vekalet malzeme müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 484 lira 61 kuruştur. 
İsteklilerin teklif mektublannı müteahhitlik vesikası ile birlik

te 7 birinciteşrin 937 perşembe günü saat 14 e kadar Ankarada Nafıa 
Vekaleti malzeme eksiltme komisyonuna vermeleri Hizrmdrr. 

(3471) 3-5161 

Türle Hava l{urıımu Başk.anlı

ğından: 
Etimesud, motörlii tayyare mektebi hangarlarrnı Ankara - İs

tanbul yoluna baglıyacak yol için 855 M-3 blokaj taşı ile 855 M-3 
kırma taşın ihraç. nakil ve ferşi açık pazarlıkla ihale edilecektir. 
İsteklilerin 28 eylul salı günü saat tam beşte muhammen bedelin 
%7.5 u olan 360 lira teminatları ile birlikte ·,urum merkezine mü
racaatları. Şartnamesi her gün merkez satmalma komisyonunda 
görülebilir. 3-5262 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

Uzıın köprü belediye reisliğinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: 
"Uzunköprü kasabasının nafıa vekaletinden musaddak elektrik 

projesi mucibince elektrik tesiatı.' 
Tahmin edilen bedel: 
A - Bedeli keşfi 13.300 lira olan lokomobil ve teferruatı. 
B - Bedeli keşfi 19.486 lira 50 kuru§ olan alternatör, tevzi tab

losu, irtibat nakilleri, santral tenviratı, beş tonluk pon rulan şe
hir şebekesi ve montaj ki ceman 32786 lira 50 kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Fenni şartname, 
D - Keşif cetveli. 
E - Projeler. 

İstiyenler bu şartname ve evrakı beş lira bedel mukabilinde U
zunköprü beldiye muhasebesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle olup 27.10.937 tarihine tesa• 
düf eden çarşamba günü saat 16 da Uzunköprü belediye dairesinde 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 2459 lira muvakkat 
teminat "-ermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup 
göstermesi lazımdır. 

2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla beraber nafra vekaletin
den alınmış ehliyet vesikasını ibraz etmek şarttır. 

5 - Teklif mektublan yukarrda yazrh saatten bir saat eveline 
kadar Uzun köprü belediye daimi encümeni reisliğine makbuz mu
kabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektubların 3 ncü maddede yazılı saa
te kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatıl
mış bulunması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

"6267" • 3-5136 

1 YILDIRIM KAPTAN 

iLAN 
Orman koruma genel liomutan

lık sabnalma komisyonundan : 
1 - Orman koruma genel kamutanlık kıtaları ihtiyacı için 

(8582) metre kaputluk kumaşın kapalı zarf usulü ile ihalesi 13. 1. in· 
ci Tş. 937 çarşamba günü saat onda Ankarada Yenişehirde komu
tanlık binasında satın alına komisyonunda yapılacaktır. 

' 2 - Muhammen bedeli (27.033) lira 30 kuruş muvakkat temi
natı (2027) lira 50 kuruştur. 

3 - Şartnamesi bedel mukabilinde her gün komisyondan alına
bilir. 

4 - İsteklierin şartnamesinde yazılı vesikalarla beraber teklif 
mektublarmı ihale saatmdan bir saat eveline kadar komisyona ver-
meleri ilan olunur. (3584) 3-5278 

Anliara tarih, dil, coğrafya f al~ül
tesi direlitörlüğünden : 

1 - Fakültenin yatılı talebelerinin çamaşırlarının yıkanması 
münaksaya konacaktır. . . • 

2 - Şartnameyi görmek ıstıyenler fakülte hesab memurluguna 
her gün müracaat edebilirler. 

3 - İhale 4 teşrini evel 1937 pazartesi günü saat 15 de mekteb
ler muhasebeciliğinde yapılacaktır. 

4 - İsteklierin ihale gününden bir gün eveline kadar 333 lira 
75 kuruştan ibaret olan muvakkat teminatını rnektebler muhasebe
ciliği veznesine yatırmış olı~~aları. lazımdır. 

5 - İlan ücreti müteahhıde aıddir. (3546) 3-5279 

Memur alınacal~tır 
Malatya Bez ve İpUk Fabrikası 

Türk Anonim Şirketinden: 
Şirketimiz merkez bürosu ile Malatya ve Adana fabrika1anmız

da çalışmak üzere lise derece~inne tahsil e;örmüş memur alınaca~
tır. Talihlerin tercümei hallerı ve tahsil vesikaları ile tahriren mu-
racaatları. 3-5290 

Malatya bez ve iplik fabrikası T.A.Ş. 
Posta kutusu 2. Yenişehir - Ankara 

iLAN 
Orman k.oruma genel k.omutan· 

lık satınalma liomisyonundan : 
1 - Orman koruma genel komutanlık kıtaları ihtiyacı için 

(6955) metre yazlık elb iselik kumaş açık eksiltme usulü ile ihalesi 
13. 1. inci teşrin 937 çarşamba günü saat on birde Ankarada Yenişe
hirde komutanlık binasında satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2- Muhammen bedeli {3825) lira 25 kunıs, muvakkat teminatı 
286 lira 87 kuruştur. · 

3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülı>b.lir. 
4 - İsteklilerin muvakkat tr.minat makbuzu ve ııartnamede ya

zılı vesi ka1arla ihale gün ve saatında komisyona müracaatlraı ilan 
olunur. (3585) 3-5283 

En boş meyva tu:t.ı..ıClı.n. Jnki· 
bazı defeder. Mide, bağırsak. ka· 
raciğerden müteve1lit rahatsızlık· 
lan önler. Hazmı kolavlastmr. 

İngiliz Kanzı.ak eczanesi 

Apartman, Ev ve 
Arsalar 

Karaoğlan Koç A p. No. 4 
Komisyoncu Hayri ·Dilmen 

Acele satılık ev 
Dı:;>hisarda Buyruklar sokak 

yokuşunda 1 ve 3 sayılı hane 

3500 liraya satılacaktır. Ayda 40 

lira icar getirmektedir. Taliple

rin içindeki ev sahibine müra 

caatlarr. 3-5275 

Tezgahtar aranıyor 
Kırtasiye mağazalarında ça

lışmış bir tezgahtara ihtiyaç var
dır. 

Yeni hal No. 1 M. Nedime .. 
müracaat. 

Mobilyalı ev 
3 oda, tamamen mustakil 

bahçeli, konforlu. Yenişehir Tu~ 
na cad. asfalta bitişik. Düzenli 
sokak No. 5 

3-5259 

• 
Kiralık mobilyalı oda 

Yenişehir İnkilab sokak No: 
4 Tel: 2103. 3-5263 

YENi 
BU GECE 

l{aracahey Merinos yetiştirıne 

çiftliği müdürlüğünden : 
Karacabey merinos yetiştirme çiftliği hayvanatı ihtiyacı için 

satın alınacak dört maddede zikredilen hayvan yemleri aşağıda ya• 
zıh olduğu vcçhile eksiltmeye konulmuştur. . 

1 - 5295000 kilo yulafın eksiltmesi kapalı zarf usulü iledır. 
A - Yulafın beher kilosu tahmini fiyatı beş kuruş yirmi bet 

santimdir. 
B - Muvakkat teminat olarak 2085 lira alınacaktır. .. 
C - İhale günü 19 teşrinievel 937 tarihine müsadif salı günU 

saat on bir olarak tesbit edilmiştir. 
2 - 264100 kilo arpanın eksiltmesi kapalı zarf usuliyledir. . 
6-. - Arpanın beher kilosu tahmini fiyatı beş kuruş 25 santiındır. 
B - Muvakkat teminat olarak 1040 lira alınacaktır. 
C - İhale günü 19 teşrinievel 937 tarihine müsadif salı günil 

saat on beş olarak tesbit edilmiştir. 
3 - 31000 kilo mısır ve 32000 kilo bakla ve 4680 kilo tuz açık ek4 

• siltme usulü ile münakasaya konmuştur. . 
A - Mısırın beher kilosu muhammen fiyatı beş kuruş yırrni 

beş santim, baklanın beş kuruş yirmi beş santim, tuzun da be
her kilosu beş kuruş yirmi beş santimdir. 

B - Muvakkat teminat olarak 267 lira alınacaktır. 
C - İhale günü 20 teşrinievel 937 gününe müsadif çarşamba 

günü saat on birdedir. 
4 - 64000 kilo susam küspesi açık eksiltme usulü ile münaka• 

saya konmuştur. 
A - Susam küspesinin kilosunun tahmini fiyatı altı kuruştut• 
B - Muvakkat teminat olarak 288 lira alrnacaktrr. 
C - İhale günü 20 T. evel 937 tarihine müsadif çarşamba günü 

saat on birdir. 
5 - İhale yeri Karacabey harasında müteşekkil merinos yetit" 

tirme çiftliği müdürlüğü binasındadır. 
6 - İsteklilerin yukarıda gösterildiği gün ve saatlerde ve 2490 

sayılı kanunun tarifatı dahilinde komisyona miiracatları ilan olunur. 
7 - İşbu istenilen hayvan yemleri evsafı yazılı olduğu şartna· 

meleri istekliler İstanbul, Bursa, Balıkesir, Eskişehir baytar müdür• 
lüklerinde görebilirler. (6444) 3-5280 

Anllara yüliseli ziraat enştitüsii 
rel~törlüğünden : 

1 - Kurumumuzun önümüzdeki kış mevsiminde kalöriferli bi• 
naların kalöriferle, kalörifer olmıyan binaların ve kok kömürü s~ 
basiyle ve 155 gün müddetle ısıtılması işi kaplaı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedel 32000 otuz iki bin lira olup muvakkat te-
minat 2400 liradır. 

3 - İhale yüksek enstitü rektörlük binasmda toplanan komis
yon tarafından 14.10.937 tarihine rastlıya n perşembe günü saat 16 

da yapılacktır. 
4 - Teklif mektublarının ihaleden bir saat eveline kadar mak

buz mukabilinde komisyon r ' liğine vermeleri ve ihale saatında 
komsiyonda hazır bulunmaları. 

5 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenleriıı 
enstitü daire müdürlüğüne müracatları ilan olunur. (3561) 

3-5277 

iLAN 
Orman koruma genel komutan· 

lıli satınalma li:omisyonundan : 
l - Orman koruma genel komutanlık krtaları ihtiyacı için 

17886.5 metre kışlık elb~selik boz kumaş kapalı zarf usulü ile satın 
alınacaktır. 

2 - İhalesi 13. Linci teşrin 937 çarşamba günü saat 14 de Anka
rada Yenişehirde komutanlık binasında satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 51.870 lira 85 kuruş muvakkat teminat 
3843 lira 54 kuruştur. 

4 - Şartnamesi bedel mukabilnde komisyondan her gün atına• 
bilir. 

5 - İsteklierin şartnamede yazılı vesikalarla beraber teklif 
mektublarını ihale saatından bir saat eveline kadar komisyona ver-
meleri ilan olunur. (3586) 3-:-5282 

Kütahya Şarbaylığrrdan: 
Belediyemiz için bir arazöz mübayaası kapalı zarfla münakasa4 

ya konulmuştur. 
Şartnamesinde yazılı olduğu üzere motörü 37 model ve 6 silin .. 

dirli olacak ve su deposu 1500 litre su alacaktır. 
Muhammen fiyatı 6500 lira ve muvakkat teminatı 487.5 liradır. 

İhalesi 13.10.937 çarşamba günü belediye encümeninde yapılacaktır. 
Talihler her gün şartnameyi belediyede görebilirler. Arzu edenle"' 
re parasız şartname de gönderilir. (6437) 3-5281 

ZAYİ 

Denizli lisesinden 937 yılı al
dığım mezuniyet tastiknamemi 
kaybettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

1107 Vecihi 
3-5291 

SiNEMALAR 

ZAYİ 

Bisikletimin 613 numaralı pi
Iakası kaybolduğundan yenisini 
alacağım. Eskisini kıymeti yok
tur. 

Orhan 
3-5292 

HALI( 
3-5214 Tel: 2181 

1 İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rrfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na
suhi BAYDAR 

Marie Glorie - Gaby Morlay ve A 
Luguet tarafından temsil edilen büyük 

fransızca sözlü komedisi 

BU GÜN BU GECE 
Hareketli ve kuvvetli fransızca sözl8 

büyük casusluk filmi 
CASUS AŞKI 

Umumi neşriyatı idare 
eden Yazı İşleri Müdürü 1 
Mümtaz Faik FENİK 
Ulus Basrmevi: ANKARA 

AZGIN SEVDALILAR 

Programa ilaveten: 

1937 - 1938 dünya haberleri 

ŞEHİR 

Jean Galland - Gitta Alpar - Jules Merry 
İlaveten: 1 kısımlık terbiyevi filim 
, HALK MATİNESİ: 12,15 de 

KANUN NAMINA 
BAHÇESİNDE : 

BU GECE SAAT TAM 21.30 DA: 

Danslar devım ediyor 

AKBA Bütün Melcteb l{itahlarının sabş yeridir. Kırtasiye ve kitablarınızı şimdiden alınız 


