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tJÇ BOY 
Türkün üç boyu vardır; •nan t 
Biri: (Ulu) dur; 
Biri: (Ulutürk) tür; 
Biri: (Atatürk) ... 
inandım! 

J 
Ulu demek yeter, Türktür o; 

nan! 
Ulu Türkün bağrmdan Ulular 

Dlusu doğar: Kutluğ gibi .. O· 
iuz gibi .. Atila gibi .. 

Onlara (Ulutürk) derler. 
inandım! 
Ulular Ulusu (Ulutürk) lerin 

Enulusu da (Atatürk) tür. 
Otağı; evrenler bağrında yük

lelen Çankaya' dadır, bir .. gönül· 
ler içindedir, iki .. ölmezlik başın· 
eladır, üç. .. 

Jnandmı!. 
Üç gez, yedi gez, kırk gez .. sa· 

}dardan artık gez inandım! 

(Türkata), vardır; kan! 
fürkata, varlıklar yok iken 

~ardı. 

Yokları va reden odur. 
ilksiz odur, sonsuz odur. 
Kandım! 
Buz dağlarını eritip, verim 

!>ağları eden, Türkata'dır. 
Güneşe ıtık veren, acunu güne 

&eren, kafalara us ören odur. 
Karanlıkları attı. Yeri, gökü 

.tarattı. 

Etten dile söz verdi. Türk dili· 
ile öz verdi. Bu dil oldu temel dil. 
Binlerce yıl genel dil ... Kan 1 

Kandım! 
Yoku tuttu varetti, varı Cfa 6&

l'a.r etti. 
Güldür ki burcu tüter. Esinler• 

tilen eser. 
Türkata derler ona. 
içindekini koYan uçmali onun 

değildir. içindekini ıeven, yücel• 
tip mutlu eden uçmaklan o kur• 
:~· Uçmakların tümüne bir at ver· 
•: Türkeli ! 

Tüm uçmaklann tek a·dı olan 
l'iirkeli'ni görmek istersen; Çan
"-1a' dan yürü çık, Muratdag 'do-
1'1'" ' ' R\ına ... Kan. 

Kandım! 
d Türkü ulu eden o. Ulu Ulus e
en o. 

Ulular Uluau (Ulutürk) ler 
01lclandır, o yaratb. 

Balçıktan değil.. Türkten ya • 
~· Türkü, ululuktan; Ulutürk -
eti Türkten yarattı. 

Ulular ulusu (Ulutürk) lerin 
~ Ulusu Kemal Atatürk'ü, Türka· 

}arattı. 

Ama yoktan yaratmadı. 
) kendinden yarattı. Özünden 
'-'llttı. Yaratıcılığından yarattı. 

Çünkü: 
~ lürkata'nın varolduğu, illisiz 
i~rdanberi, Atatürk vardı. 

Y, beni okuyan! 
~I lürk; Türkata'ya diye gelip, 
'hatır açınca .• gerekleıti ki A'.. 
~ k, Ege denizinin babda kö • 
'ettiği kıyılarda, gelip ıörün· 

et· .l>ize gelen Türkü direltmek ve 
•ııııı.ı k • . _ıd· ~ e ıçın ge1 ı ... 
~n! 

kandım' o . 
)d'rdç rıez, yedi gez, kırk gez .. sa

an artık ger.: kandı•! 

~~· 
'8~ İçıeaimi .. Atatürk'ün Türk 
'"'-llklarında ölmezliğe kavuf&D 

1
• Zübeyde Anatürk ititsin l 

AKAGONDOZ 

28 
Son teşrin 

1 934 

ÇARŞAMBA 

Adımız anclımızdır ller yerde 5 kuruş 

Hakimiyeti Milliye'gt kuran Atatürk'tür. 
Gazetemize ULUS adını da O verdi. 
Adımız, andımızdır: Atatürk'ün ulus()uluk 
yolunda yürüyeceğiz. 

C. H~ F. Grupunda 
Cümlıuriyet Halk Fırkaaı Mecliı Grupu idare Heyeti Reiıli

ğinden: 

Cümhuriyet Halk Fırkaaı Grupu Rei. Vekili Cemil'in b"§kan
lığı altında toplandı. Euelce hükumet tarafından taksitli olarak 
ınhlan emlakin taksitlerinin u:zahlmaı ue bedel miktarının cızal
tılmaa için Manüa Mebuıları taraluulan yapdan tekli/ Maliye 
Vekilinin hu:zuriyle konu§uldu. idare Heyetinin ıeçeceği bir en-

\.. cümen rJaııtcuiyle b~eselenin tetkik ettirilmesien karar rJerildi. J 

Paris konuşmaları 
. Tevfik Rüştü Aras ve M. Titulesko 

M. Lavalin öğle yemeğinde 

Türkiye Hariciye Bakanı T. R. Aras 

Paris, 27 (A.A.J- Romanya dıt it• 

ler bakanı M. Titüleako ile Türkiye dı.t 

itler bakam Tevfik Rüıtü Aras, bugün \ 

dıı itler bakanı M. Laval tarafından veri 

lecek öğle yemeğinde bulunacaklardır. 
Yemekte dikkate değer görüımeler yapı 
lacağı sanılmaktadır. 

M. Titüleako, tekrar Cenevre'ye dön-

Romanya Hariciye Batanı il. Tltuleska 

meden önce çarıamba veya perıembe 
günü Bükreş'e giderek Sovyet Elçisi M. 
Ostrovski itimatnamesini verirken ha -
zır bulunacaktır. 

Türkiye dı§ iıler bakanı Tevfik Rüı
tü Aras ise, Berlin'e gidecek ve konse • 
yin toplantısına yetişmek için sonkanu. 
nun üçüne doğru Cf!nevre'ye dönecek· 
tir. 

Paris, 27 (A.A.) - Dün öğleden son 

ra M Laval ile M Titülesko arasında 

yapılan ve çok dostça olduğunu söyle· 

mek gerek: olan görüıme, bir müzake 
re olmaktan ziyade önceden yaptlmıı 

Fransız Hariciye Bakam M. Laval 

olan görüımelerin tekran ve aydınlabl
ması olmuıtur. Görüıme Yugoslavya'nın 

notası ile Macaristan'm vennit olduğu 
kartıhim uluslar kurumunda ortaya attığı 
meseleler üzerinde olmuıtur. Zorbalığı 
bastırmak için yapılacak evrensel bir 
anlatma projesini Franaa'n1n hazırlıya -
cağı haberi gerçeklqmektedir. 

Bununla beraber Fransa'nın, Lehista
nın 27 eylul tarihli leh notasına vermiı 
olduğu karıılık, doğu uzlaşması hakkın

daki görüımelerin ne durumda olduğu -
nu araıtırmaya yol açtnıfbr. Şura11nı 

lıabrlatmak gerekir ki bu uzlatmaya ait 
ilk teklif1er, tespit edilmiş olan bir me
tin vermekten ziyade bu uzlaımanın 
çerçevesım gösteriyordu. Lehistan'ın 

Litvanya, Çekoslovakya ve Almanya 
halckmda ileri sürmüı olduğu ihtirazi 
kayıtlana pmninde tutulmuı gelecelc-

(Sonu 2 inci sayı/ada) 

ökonomi Bakanlığı 
• •• 

yenı musteşarı 
Türkofis Reisi Kurtoğlu Faik, 

Ökonomi Bakanlığı Müste,arlığı
na tayin edilmiı ve tayini yüksek 
tasdikten geçmi,tir. Kurto~lu Fa
ik'in yeni işini klKlarız. 

Halkevinde 
Soyadı koyma günü 
Ankara Halkevinin dil • edebiyat ve 

tarih şubesinin idare komitesi ıubcnin 
konferans kolu ile birlikte bir toplantı 

yapmıf ve çok yerinde olan bir karar 
vermiştir: 

Bütün Ulusevi üyeleri ve bu tenliğe 
katılmak istiyenler gelecek cuma günü 
saat 14,30 da Ankara Ulusevinde topla
nacaklar ve toptan soyatlarmı seçecek· 
lerdir. 

Bu çok güzel ve diğer Ulusevlerine 
örnek olan buluşundan dolayı halkevi
mizi ve dil, tarih, edebiyat komitesini 
kutlarız. 

Ulusevinde soyadı koyma gününe 
bütün ulusevi Üyeleri ve ulus gelebile
ceklerdir. 

Cezaevleri ve 
Temyiz Sarayı 
Yapı P11lları 

lstanbul, 27 (Telefon) - Cezaevle -
rinin ve temyiz sarayının yapılması için 
hazırlanan pullar birinci kanunda kulla
nılmıya başlıyacakbr. Bu pullardan 1, 2 
ve 5 kuruıluklarmın Üstünde Y edikule 
zindanlannın resmi ve ceza evleri yapı 

pulu yazısı, 10, 20 ve 50 kuruşluk pulla· 
rın üstünde de temyiz sarayının resmi ve 
"temyiz sarayı yapı pulu,, yazısı bulu • 
nacaktır. Bu pullar Hilaliahmer, Tayya
re ve hukuk pullan gibi muayyen nispet 
ler dahilinde istida ve evraka J1lpııtın -
lacaktır. 

Alman ürünlerine 
bovkotai konferansı 

.ı 

Londra, 27 (A.A.) - Alman ürünle
rine boykotaj evrensel konferansı açıl

mıthr. Konferansa :>mt>rikalı M. Samuel 
lntermeyer başkanl k etmt'ktcdir 

Avrupa, Amerika ve cenup Afril\asın 
dan SO kadar devlet konferansa gİrmİ$ -
tir. (Ulus: Bu SO devlet hangileridir 
acaba?) 

Baıkanın açma söylevinden sonra 
tredünyonlar başkanı Valter Sitrine, tre 
dünyanların savaştan sonra alman pro • 
letaryasma neden dolayı yardım etmiş ol 
duklannı ve şimdi neden dolayı boyko
taja taraftar bulunduklarını anlatmıştır. 

Konferans iki komite kurmak Üzere 
gizli çahtacaktrr. Bu komitelerin biri 
boykotajın ıenişletilmesini öteki de b
dın kurumları ile birlik çahpna yollarnu 
aratlıracaktır. 

•• 
M. Benesin 
))İr kararı 

Cenevre, 27 (A.A.) - Uluslar kuru
mu konseyi Reisi M. Benes, Cenevre' -
den ayrılmadan önce kurum genel kati -
bi M. Avenol'e konseyin önümüzdeki 
toplant11ının ruznamesine Yuğoslavya'
nm muhtıraamm konuıulması girerse, bu 
meselenin konuıuhnaaı aırasmda konae
~ baıkanldı etmi)'eeefini bilclinnittir. 

QlllJlllll 

Sevgili 
Baş hakanımıza 

Büyük Atatürk'ün yönelmiı göynü 
Dedi, sana bugün: ismet lnönü. 
O çetin savaıb ilk muıtulayan 
Yaslı yurdumuza bu ünlü gÜnÜ. 

Ne mutlu sen gibi bir türk oğlun-. 
Büyiik önder seai aldı koluna. 
Bunun değerini anladın özden. 
Özenle kendini verdin yoluna. 

İzinden yürüdün, hiç aynlmadm, 
Önüne dikildi dağlar, yılmadın. 
Ancak sayğıyla seni yannlar, 
Alnın gibi yüksek kalacak adın. 

Sen durmadan yaptın, o, yap buyurdaı 
Demirden yollarla kutattm yurdu. 
Açtığın say11ız it ocaklan 
Ülkede yeni bir Türkiye kurdu. 

Öz yürekten seni kutluyor Ona\. 
Diyor baıtan bata bu yurdu donat. 
Yaşa saymz yıl sağlıkla, sana 
Yeni baıarışlar versin yeni at. 

Konya mebusa 
NAiM ONAT, 

Türl{ ozamııa 
Dinletilmez hu ulusa eski, kmk bağlama 
Dünler için ulu ozan çocuk gibi ağlama! 
yıkıntılar orta11nda dökme artık göz ,... 

Kendin ülkü kuramazsan kurulana tat ta"' 
Öz dilinin dilekleri dönüyoraa kanmda 

Kartındaki tepeleri çabuk dem, dümdüz et 
ltık veren, ateı saçan bir ün ...... ca -

nmcla 
Yarın denen gecel,.-i sen aydınlat, sün-

. düz etl 
Yaz isteriz, dökme bize kıılannı, pzünl 
Geçmiıleri bırak trüldür ıelec:eiin l_Ü-

zünü I 
Çıkıyoruz ülkü atb yüce, çetin amaca, 
Ektiğimiz ekin iıçin batka toprak anktır. 
Yalçın deyip kaçmmadık, tll'lllandd' fU 

yamaca, 
Bizim timdi giydiğimiz demirden hir 

çarıktırl 

Sığlık sanma gönlümüzü, o bir koca en
gindir 

Kıyıları yemyetildir, içi dlfl zengindir. 
Çağıldıyan sularımız koıma yapar, IÖ• 

düzerı 
Dolup taşar, gene dolar ak mermerden 

kurnalar. 
Nece güzel türk kızına uzaklardan göa 

süzer 
Yurdumuzun göllerinde gezen telli tur

nalar! 
Bilmezmisin üzerinde nece bin kut bes

lenir 
Yuvaların atasıdır bizde ulu çınarlar; 
Kaynar kaynar can evinden gönlümüze 

ıes werir 
Serin serin yaylalarda akan soğuk p1-

narlar. 
Bizim birer sevgimizdir kutumuzla kur

dumuz 
Baştan ba,a şen olacak yoksul kalmıt 

yurdumuz. 
Yad ellerde gidip çekme yabanetftlll dlinl 
Söyle bize bu dağların, bu salann diftnl 
Ben de yanmış, yaralanmıf, bereU bir 

öksüzüm. 

Demin dedim, yine cterim, itte sana son 
sözüm: 

Bu ulusa dinletilmez eski, kırık bağlama 
küfler tutmuı dünler için ulu ozan ağ• 

lama! 

Y ık1ntılar ortasında dökme artık ıt"Ö7. yatı 
Kendin üllcü kuramazsan kurulana tat tatıf 

Yaz iıtcrİ7.,dC:.krne bize kıtlarını. gÜZÜ"lÜ 

Geçmiıleri bı,..k cüldür ıeleceiia yü
zünü ! 

FAZIL AHMET 
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DIŞARDAN GELEN SON DUYUMLAB ,,,. 
l>EN1Z GöRUŞMELERl 

Deniz konuşmaları 
için japonlann 
ülküsü 

Londra, 27 (A.A) - Japon murah
hasları deniz konupnaları için şunları 
.ciylemişlerdir : 

Hiçbir fey kaybolmamıJtır. Genel 
uzlaşma yapılması çaresi daima vardır. 

Japon murahhas heyeti ile yakınlı· 
lı olan mehafil pek az umutlu görün
mekte ve M. Matsudeirinin M. Norman 
Davis ile yaptığı konuşma yeni hiçbir 
unsur getirmemiş olduğunu ve hiçbir 
9eyin, J aponyanın şimdiye kadar güt
tüğü ana kurallardan vazgeçeceğini san 
b:J,aya delalet etmemekte bulunduğunu 
söylemektedirler. 

Bütün görüşler timdi M. Matsuide
lrcnin amerikan heyeti başkanına dün 
vermiş olduğu izahat üzerinde toplan
~ktadır. 

Matsuderi demiştir ki: 
İngilizlere onların aracı teklifleri

Jlin teknik yöndemi hakkında karşılık 
vennedik. 

Acaba, bunda amiral Yamamotanın 
lngilizlerle japonlar arasında yalnndaı 
yapılacak toplantıda vereceği izahata 
bl.r işaret mi vardu 1 

Japonların bugUnkü, çalışmalarının 
tlJküsU şudur : 

Vaşington antlagmasının çabuk bo
sulmasının deniz silahlarının belli edil 
mcsi rejimine karşı kötü bir gidiş gibi 
görünmesine mani olmak ve timdiki ko 
nu~ları sızıltıya meydan vermeksizin 
geriye bırakmak yollarını hazırlamak
tadır. 

lngi1iz - Japon göriişmelcri 
Londra, 27 (A.A.) - M. Matsudeira 

ansı7.ın Sir Con Saymen'den bir görüş
me istemiştir. Bu görüşme öğleden son 
ra avam kamarasında yapılacaktır. Hal
buki birkaç günden önce hiçbir ingiliz
tapon toplantısı beklenmemekte idi. 

Vaşington muahedesi 
kalkacak mı? 

Londra, 27 (A.A.) - Tokyodan alı
nan bir haberde Japonyanın Vaşington 
muahedesinden bu muahedeyi imza e
~en bütün devletlerin aym zamanda ge 
ri dönmesi için Londra ile Vaşingto
nun rmıvafakatlerini almaya çalıştığı 

bildirilmektedir. 

!LMANYA'DA • 

Fon Hlomberg hakkındaki 
şayialar tekzip Cfliliyor 

Berlin, 27 (A.A.) - Alman istih
barat bürosu bildiriyor : 

Salahiyettar mehafil son günlerda 
alman ordusu ve bilhassa ordu nazırı 
:Von Blomberg, ordu şefi Friç ve bun
mın diğer hükfunet azası ile olan mü-

nasebetleri hakkında yabancı ülkelerde 
çıkan haberleri kötü maksatlı ve uy
Clunna olarak tavsif ve tekzip etmekte
ak1er. Von Blomberg hastalık sebe
biyle mezundu ve şimdi vazifesine tek
rar başlamıştır. Friç'in istifası ve or
Cfu ile Göbbels arasında g{'lya ihtilaf 
anevcut olduğu hakkındaki haberler de 

aılıızdır. 

Alman - Çek iiniversitelerin<lc 
Prag, 27 (A.A.) - Üniversite ala

metlerinin alman üniversitesi rektörlü-

'IU tarafından maarif bakanlığı vasıta· 

ıile çek üniversitesi rektörlüğüne bu 

sabah verilmesi suretile son günlerdeki 
ilniversite hadisesinin kapanmış telakki 
edildiği bildirilmektedir. 

Rayşhank bilançosu 
Berlin, 27 (A.A.) - Rayşbank hi· 

linçosu altın ihtiyatında bir milyon 
marklık bir çoğalma göstermektedir. 

BU GECE AÇIK ECZAHANE 

Koyunpazannda 

EGE 

'.A VUSTURYA'DA, 

Miralay Perçeviç 
hapiste 

Viyana, 27 (A.A-) - Avusturya idı§ 
bakanhp, tethifSller bnmıuna men-
9Up ı0lan :miralay Perçeviç'in ulıverll
diğini tekzip etmektedir. Miralay ha
piste olup tahkikat sonunu beklemek· 
tedir. 

Viyana cicimiz itimatna-
" 

mesinini verdi 

Viyana, 27 (A.A.) - Yeni türk ~l
çisi Ahmet Cevat Reisicümhur M. Mik
las'a itimatnamesini .vermiş ve bu mü
nasebetle dostane nutuklar söylenmiştir. 

Anı"turya'mn horcları 
Parla, 27 (A.A. ) Avusturya Maliye 

Bakanı M. Burek, ilkönce Londra'ya gi-

decek ve sonra Pai"ls'e gelecektir. Ba

kan Paristc evrensel ödünç almanın 

Fransaya ait bölümü olan 170 milyon 

frank hakkmda M. J ermen Marten ve 
ihraç bankaları ile görüşecektir. 

Bakan, daha sonra Roma ve Praga 
gidecektir. Bu meseleye dair hUkfımet· 
lerle girişilen konuşmalar genel suret· 
te bitmiştir. 

Anısturya maliye bakam 

Paris, 27 (A.A.) - Tan gazetesine 
göre Avusturya Maliye Bakanı M. Bu-

resch, Paris, Londra ve Romaya yollan· 
mıştır. Bakan bu üç hükGmet merke-

zinde 1922 tarihli evrensel ödünç alma 
tahviline ait konuşmalar yapacak ve bu 
işin anlaşmasını imzahyacaktır. 

Altı nazinin mulıakcmeFIİ 

Sengal, 27 (A.A.) - Almanya'nın 
İsviçre yolu ile Avusturyaya patlayıcı 

maddeler geçirmeğe teşebbüs eden avus 
turyalı altı nazinin bu sabah başhyan 

muhakemesinde müttehemlerden biri: 

"- Avusturya nazileri şefi Habiç 

Avusturyada nazi tethiş harekef'ini dur
durabilirdi,, demistir. 

Müttehemlerin hepsi hücum kıtaatı· 

na dahil ve fakat reisleri avusturyalr bu

lunan Avusturya lejyonunun askeri ma· 

hiyette olduğunu söylemişlerdir. 

HUl.GARt TAN'DA 

Bulgaristan Novyi 
muahedesi yrldönümünde 

yas tutuyor 
Sofyadan 27 tarihiyle bildiriliyor : ' 

Novyi muahedesinin 15 inci yıldö

nilmU dolayısiyle bugün Bulgaristanın 

her yerinde protesto toplantıları yapıl

dı. 

-----· ... ------
Paris konuşmaları 

(Başı 1 inci sayıfada) 

te yapılacnk konuımalar için daha ziya -
de umut verici ihtiamllerin ilerlemesine 
uygun bulunm .. ktadır. 

M. Laval ite M. Titülesko, Fransa -
Rusya yakınlığını da konuımuşlardır. 

Bu yakınlık geçenlerde fransız mebus• 

lar meclisinde de söylendiği gibi fransız 

develt adamlarınca Avrupa bantının 

ehemmiyetli bir amilldir. 
Doğu Avnıpasmda düzen ve sükunun 

berkitilmeıi ülküsünü güden hu çalış· 

malar, bugün Türkiye'nin gÜtmekte ol -
duğu siyasayı ilham etmektedir. Tevfik 
Rüştü Aras ta Paris'e gelmiştir. Ve ya· 
rın M. Flanden ve M. Laval ile görüşe· 

cektir. Türkiye dış işler bakanı, Türkiye 
ile Fransa arasınd .. ki b:ığlan sağlam bir 
surette berk:ştirmdı isteğini beslemekte
dir. 

Bu istek Pnris'te ö(!ülmekten, beğe
nilmekten uzak lrnlmamaktadır. Ve uzun 
zamandanberi dü~ünülen şimal • ıark 
u2l ,.,.,a~ n" b"-r Akdeniz uzlaımaıı ile 
tamamlanmasıdır. 

I
FRANSA'DA 

Elçimizin Fransa 
için söyledikleri 

Patis, 27 (A. A.) Türkiye Büyük 
Elçisi, cvelki gün Nansi'de söylemiş 

olauğu sözleri şöyle bitirmiştir: 
"Esas itibariyle barışı seYCr olan ve 

hayrete değer iisaru •e yüksek tiiril 
bizim için es'ki bir tamdık olan Fran
sa, biz türkler için dostluğu sağlam bir 
:memlekettir. Fnnsa ile 'irüı1dye .:ara: 
•ında öz bir çalışma beraberliği düşü

nüşünün berkitilmiş olmasından ötürU 
mutluyuz . ., 

M. Titiilcsko. 1\1. Laval'le 
göriiştii 

Paris, 27 (A.A.) - Romanya dış iş
ler bakanı M. Titulesko, dış .işler ·baka
nı M. Laval ile görüşmüştür. Hiçbir 
tebliğ ~ıkarılmamıştır. 

Fransız ,Jcniz hiitçesincleki 
azaltmalar 

Paris, 27 (A.A.) - Havas ajansı bil· 
diriyor : 

Fransanın deniz bütçesinden 1931 

yılında 300 milyon, 1933 yılında 125 ve 
1934 yılında da 59 milyon frank indi· 
rilmiştir. 

Bu yüzden 1933 tenbcri yapılan a
zaltmalar 487 milyonu bulmuştur. 

Deniz bütçesi mazbata muharrui M. 
Stren, Fransanın barışa olan isteğini 

göstermek için bu azaltmayı yapma yo 
lu kabul etmiş olduğunu, Japonyanın 
ise yeni gemi yapılarmm bir yıllık pa
rasını 1933 ve 1934 yılJarı arasnda yüz
de elli kadar artırmış, Amerikanın da 
gene bu yapım işi için 1934·35 yılı büt 
çesine 200 milyon dohır, yani üç bu
çuk milyar frank para koymuş olduğu· 
nu söylemiştir. İtalya ise deniz tezgah
larına 35 er bin tonluk iki zırhlı koy
muştur. 

Fransa, bu yoldaki haklarının ko
runmuş kalacağım unutmamaktadır. 

Mazbata muharriri, Fransanın yeni bir 
konferansa girmeğe anık olduğunu, çün 
kil deniz antlaşmalarının eksikliklerine 
rağmen uzun çağ için silahların tahdi
di gibi büyük faydası görüldüğünü söy 
liyerek demiştir ki : 

Fransa Vaşingtonda olduğu gibi hu
kukunun inkar cdilmiyeceği yeni uzlaş 
malan iyi bir surette karşılar. Ve bu 
uzlaşmaların genel silahlanma yarışı

nı durdurın.asını ister. 

Ünlü bir karikatürist öldli 
Paris, 27 (A.A.) - Ünlü uluslararası 

karikatürist Sem birden bire ölmüştür. 
Kendisi 71 yaşında idi. 

},ransız - Leh yardımlaşması 
Varşova, 27 (A.A.) - Resmen tebliğ 

ediliyor : 
Dış işler bakanı M. Josef Bek, dün 

Fransız elçisi M. Laroş'la görüşmüştür 
Elçi kendisine 27 eylfıl tarihinde Fran
sız dış işleri bakanı tarafından Cenev
rede verilmiş olan karşılıklı yardım 

projesi hakkındaki leh-fransrz konuş
maları hulasasına fransrz hükfımetinin 

cevabını vermiştir. 

Fransa cevabının Fransa ile Lehis
tan arasında bu yolda önceden yapılmış 
olan görüşmelere yeni bir takını unsur
lar getirip getirmiyeceği belli değilse 
de Lehistan hükfunetinin fransrz muh
tırasını Lehistan ile Fransa arasındaki 
birleşme ve dostluk münasebetlerine 
uygun bir düşünüşle tetkik edeceği §Üp 

hesizdir. Uluslar kurumu konseyinin 
yakındaki toplantılarından birinde M. 
Bek ile M. Lava! arasında bu uğurda 
doğrndan doğruya konuşmalar yapılma
sı umulmaktadır. 

Rudolf Hes Paris'e mi gidiyor? 
Paris, 27 (A.A.) - Berlindcn bil

diriliyor: Alman Hükumeti silahlan 
bırakma işlerini görüşmeye m~ur M. 
Von Ribbentrop ile birlikte M. Hitleri 
resmen temsil etmek üzere M. Rudof 
Hessi Pcırise göndereceği söylenmek· 
tedir. Ancak Berlinde dolaşmakta olan 
bu sozlerin doğruhıgu belli değildir. 

ING1LTERE'DE 

Bir polis tedbiri 
Londr.a, 27 (A.A.} - Dük Kent ile 

Prenses 'Marina'nın evlenmeleri müna
sebetiyle Londra zabıtasının gelin ala
yının g*ceği yolun iki tarafında yer 
alacak olan polislerin yüzlerini bazı 

ülkelerinde adet olduğu Uure ahaliye 
doğru çevinnelerine kar:ar vermiş ol
duğunu Deyli 'Ekspres gazetesi yazı

yor. 

1. Sapıum P~cn.s Porte ~örii~tii 
Londra, 27 (A.A.) - Sir Con Say

men, Bnkingham'a giderek orada Yu • 
goslavya saltanat naibi Prens Pol ile 
görüşmüştür. Bu görüşmelerin balkanlar 
da ki durum ile alakadar olması sanılmak 
tadır. 

J~çil(•rin bir teklifini A,·am 
Kamarası rerldetti 

Londra. 27 (A.A.) - Kıralın açma 
nutkuna verilecek karşılığı değiştirmek 
i~in, işçi fırkasınnı yaptığı teklifi. avam 
kam:ırası 46 ya karşı 400 sesle reddet• 
miştir. 

Bu değisik teklifi, hüki'ımetin top• 
tan i~sizliği önline geÇl1mez bir keyfiyet 
ofarak kabul etmesine, kapitalist sistemi
ne hala destek olmasına. ve kollektif 
barış sisteminin yeniden kurnlmasını 

güdecek hir sıyasaya sahip bulunmasına 
esef beyan ı>rliyordu. 

Şimal iilkeler.i aral"m•la rleniz 
transit nzla~rna~ı 

Londra, 27 (A.A.) _.:İngiltere, Fe
lemenk ve üç İskandinavya ülkesi arasın 
da deniz transiti hakkında bir uzlaşma 
yapılmıştır. 

Gene Mancuko ]H'lrol meselesi 
Londra. 27 (A.A.) - Avam kamara

sında, sorulana karşılık olarak, Sir Con 
Saymen, Japonya•daki ingiliz elçisinin, 
Mançuka'da petrol inhisarına dair İngil· 
tere'nin itirazlarına karşı verilen cevap 
hakkında bazı mütalealar bildirmeğe me· 
mur edildiğini söylemiştir. 

Bu mesele, hük\ımetin bütün dikkati
ni üzerine çekmiştir ve başka ülkelerle 
bu hususa dair daimi surette temas edil· 
mektedir. 

Yeni hir "uika'-t mı? 
Londra, 27 (A.A.) - Gazetelerin 

yazdıklarına göre, gCıya sab1k bir sırp 

diplomatı, yahut ki bir karada ";}r gazete 
ci olup gaz dolu bir otel odasında ölü 
bulunan Voistav Petroviç atlı adamın 

ölümü etrafında açılan tahkikat, epeyi 
meraklı şeyler meydana çıkaracaktır. 

Aym gazetelerin haber verdiklerine 
bJkılıtsa, Petroviç, kendini daima bal
kan gizli cemiyetlerinden birinin adamla 
rı tarafından öldürülmek tehlikesine ma
ruz sanırmış. 

"Deyli eskpres,, gazetesi, Petroviç'in, 
bir doo;tu ile konuşurken, Kırat Aleksan· 
dr·m ölümünü önceden söylemiş olduğu. 
mı yazıyor. 

lugiltere ile Lehistan arasındaki 
kömür işi 

Varşova, 27 (A.A.) - Gazeteler.in 
Londradan öP,rcndiğine göre, J .. ehistan 
ile İngiltere arasında kömür satışında 
mevcut tahripkar rekabetin önilnü al
mak için müşterek satış piyasaları ih
zan hakkında yapılan müzakereler ya
kında itilafla neticelenecektir. 

:Fran!\IZ - Sovvet anla-ı:ma~ı 
ve lngiltere 

Londra, 27 (A.A.) - Avam kamara
sında bir sorguya karşı hariciye bakanı 
M. Saymen demiştir ki: 

"- Fransız hükumeti cumartesi gü
nü bir Fransız - Sovyet askeri anla§
ması olduğunu tekzip etmiştir. Bu be
yanata inanabileceğimizi sanrmn.,, 

İn~i)iz - Alman görfö•meJeri 
J .. ondra, 27 (A.A.) - Dış İşleri Ba

kanı M. Saymen ile Almanya'nın Lon
dra orta elçisi arasında bir görüşme ya
pılacaktır. Bu hususta resmi olarak bir 
şey söylenmiyorsa da Royter Ajansının 
öffı-endiğine göre M. Saymen ve Eden'in 
geı:enlerde M. Hitler'in adamı olan M. 
Ribbendrop'la yaptrklnrı konuşmnlnr 

fü:erine aydınlanan silahsızlanma işi

nin bugunkü durumu görüşülecektir. 

& 

I 
ULUSLAR CE~llYETl 

ş~~~ .. ~~~y~~~:~.~ 
si, Brezilya ve Amerika hükumetlerini 
bitaraf kontrol komisyonuna üye gön• 
dermiye ve istişari komitenin çahşuta• 
sına girmiye davet etmiştir. 

l 1J11.,.larara"' flf•niz tirar,·t 
konf t-ransı 

Londra, 27 ( A.A.) - Deniz ticareti
nin uluslararası düv.eltilmesi için Skan· 
dinavya hüki'ımetleri ve Hollandn ile 
İngiltere arasında yapılan anlaşmaya g3" 
re bu memleketler, bu iş i~in hükuırıet 
yardımının gerek olup olmadıf.ını başka 
devletlerle görüşeceklerdir. Şimdi ya• 
pılmakta olan para yardımının büsbütün 
kaldırılmasına veya azaltılmasına taraf. 
tardırlar. Bu husustaki teklifler yaı.ın• 
da Londrada toplanacak olan uluslar• 
arası deniz aicarc:ti kon{eraosına bildi• 
rilecektir. 

Uluslararası ödeme hanka~ı 
iş ~öremiyor 

Londra, 27 (A.A.) - Avam l:amara~ 
ııında uluslararasr ödeme bankasınıı1 

işini göremediğini söyliyen bir üye bil 
ban kanın kaldırılmasını lngiltere'nin 
isteyip istemiyeceğini maliye bakanın• 
dan sormuştur. 

M. Çemberlayn bu sorguya kar~ı de• 
miştir ki: 

"Hayır. bu banka yalnız tamirat 
borçlarının ödenmesi için değil, mer• 
kez bankaları arasında işbirJiğini ya•, 
ratmak için de kurulmuştur. lngitterer 
Londra ökonomi konferansının kararı .. 
m imzalamıştır. Bu karara göre merkd 
bankaları elbirliğiyle çalışacaklardır "'' 
uluslararası ödeme bankası da bu yoldl 
her gün artan bir varlık göstermekte• 
dirler. 

DEGISIK HABERLER -
Brigitc Hclm hapse mahlffmı 

Berlin, 27 (A.A.) - Meşhur si~ 

ma yıldızı Brigite Helm, otomobilini sU 
rerken bir yolcuya çarparak yere yu• 
varlamrş olduğundan ötürü iki ay hap• 
se mahkfun olmuştur. 

Silahlı işçilerden korkulu) or 
Ovcido, 27 (A.A.) - Asturya Vali• 

si, kömür madenlerinde işe b<!şlanıl1'113• 
sr için siville:rin ellerindeki silahla1'111 

alınması gerekeceğini söylemiştir. 

İspanyaya İngiliz kömiırü 2innetl 
ihtimali va-rdır. 

Kutuplarm zenginliği. 
Moskova, 27 (A.A.) - Kutup cnstl• 

tüsü müdüril M. Samoiloviç kutup toP
raklannda %engin madenler bulundtJltı• 
nu bildirmiştir. 1 

Samoiloviç 1934 yılındaki jeoloji Y0 

heyetinin "yeni zemblc,, takım adalar: 
da bakır, çinko ve "çukostsk,, yarırn a 1-
sıncla da altın, çinko ve kalay bulrnUŞ 0 

duklannı söylemiştir. 

K 1 Z ~ • .. üld• 
ıra .o:ıo nnn annPsı goın 11 
Tiran, 27 (A.A.) - Kıratın anasını 

cenaze msrasimi, kıral ve hanedanı.; 
zırlar, sefirler ve birçok kalabalık h rd'll 
olduğu halde yapılmış ve ölü yuka ··r 
Tfran'a bakan bir tepeye gömüı.nUttu ' 

Yaman haydutlar >.) 
Huntsville : Amerika : - 2~ (.A-JP' 

- Mahpuslardan altı kişi gardıyal'I it' 
dan iki tanesini tepeledikten sonra• ıar 
!erle bağlryarak, bir odaya kapatd'l'~fll 
dır. Bu adamlar, iki mitralyözle . bit 
da başka silahlar alarak yakındal<ı bil• 
garajdan zorla çrkarttıklar: oto01° 
binip savuşmuşlardır 

Helçika a1tmlara aınbar:z;o 
ko,,·mıyor ! 

./ ·a11Sft 
Brüksel, 27 (A.A) - Bel.ga aJ]'rıdd 

Belçika Hükumetinin herkesın e ırı' 
k , .. cıı 

bulunan altınlara ambargo 0
J urıd 

• 1 o; otdU dair olan haberlcrın yan ı f 

bi·ldirmektedir. Para toplam nın 
1
° 

db. ·o a 
geçmek için gerekrn te ırı 

· ·1· k n q r olduğu yolunda ıngı ız Y . 
sızan haberleri tek ... ip etme kt 

1 
• 
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l' arı - ınyruml 

Ulusumuz 
Ankara' da iki baftadanberi, gene dağ 

havası, gene o keskin, ciğerleri zorlı • 
Yan, beyinlerdeki zemberekleri ıon mili
lnetreıine kadar kuran inkılap havası eıi
Yordu. 

Yedi sekiz yıldan beri, dilde de bir 
değişimin gerekliğinden ıöz açar duru
ruz. tici üç yılın ötesini kanştırırsak eli
mize bir "dil encümeni,, bile geçiririz. 
Yapılan tenkitlerden 2iyade o aıralarda 
bir bütçe çelmesi ile kapaklanan bu en -
tümen, ne de olsa dil işiyle uğraştığımr-
3!a dair bir işaret olduğu için, kapanma
ıı, hepimizi üzmüştü. Ama bu üzüntü • 
htÜz birkaç yirmi dört saatten sonra sa
\'uttunıldu gitti. Atatürk'ün dil i1ini 
kendi gücüne yakıştırm!lsı o tarihlerde 
başladı. ''Türk Dili Tetkik Cemiyeti,, ile 
kurultaylar, derleme savaıı, öztürkçe 
denemeleri artık ardı sıra sökün etti. 

Sökün etti ama, dil işi gene tavuna 
relmi, sayılamazdı. Daha bulutlar eyice 
toplanmamıı, gök gürlememiş, sağnak 
ÇÖzülmemiş, k11acaıı, 

ATATÜRK. 
osamnb ünifonnasmı attığı, 
" ben ulustan biriyim,, dediği, 
Sakarya'ya kendisi yetiıtiği, 
Baıkumandanlrk muharebesini idare 
ettiği, . . . . . . . . . . 
f&p°kayı giydifi, 
Sarayburnu'ncla yeni harfleri istediii, 
ırYanıp oımanlı tarihine dalara1' 
ona yıktığı 
ulusun uluıal tarihini kurduğu 
gibi 
" ben iıtc bu dili konuıurum ,, 
dememişti. 

lıte iki haftadanberi, bunu demiş bU· 

hınduiu için, birden, hepimizi, bir ka • 
Pıtta dil savaşmm içine itti. Sudan ür
ken çocuklar gibi bir iki çabaladık, cpi
Ce ıu yuttuk; ama şimdi, artık yüzüyo • 
ruz. Onlar nasıl, böylece yüzmesini öğ • 
l'enirlerıe, biz de yeni dilimizi öğreniyo
ruz. 

Arkaıından, tam zamanında gibi (bel
ki de hesaplamıştır da ondan) soyatlan 
ile karşılasbk. Yeni dil, yeni soyadı. 
herkes adını değiştirmeğe başladı. Ha -
kimiveti Milliyecilere bu it için üç saat 
~erildi. 

Atlarnnızı aldık. Bakındık. tik adını 
değiştiren gazete, bizimki değil "Vakıt., 
oldu. Ne mutlu ona! kıskanmadık değil! 

Şimdi görüyoruz ki, bizim de adımı· 
~koymuş: 

ULUS. 
Hakimiyeti Mi1livc - Ulus - ikiıi· 

ilin de manası büyük. lkiıi de Onun ga· 
2etesi. iki adın ikisini de veren O. 

" ,, ,, 
Modern inkılapların bir stratejisi, 

"ardır. Bizim inkılnplnrımızı sıra ile bir 
tÖıden ~eçiriniz. Kadınlı kağnılı cephe
den, dil d.-ğişimine kadar, hepsinde, o 
•ert havanın ortala tığını birikip yıldı
l'trnlaştığını görürsünüz. Bunu O yapar. 
llu hava eııti mi. O. direkt aksiyona geç· 
bıiş demektir. Bu havayı o keskinliğiyle 
tatirm.-k için nP- klldar emek harcar? 
llunu O bilir. Nasıl ince bir strateji 
ltuUanrr? Bunu da O bilir. Yalnız bu ha
"•nın eımeğe başladığını, bizlere öğrel· 
bıeğe lüzum yoktur. Bütün mukavemet
~İn yahut s:evşcldik!"!rin, yahut ürkek
lılderin kırılması zamanı geldiğini anta
t.n bu havayı, Onun peşinden yürüme
le alıı •k olanlar, iyi bilirler. 

BURHAN BELGE 

ı\rl"•rn f ırmlarınila makina 

A.dann 27 (A.A.) - Sehrimiz-d • . 
"e 30 fırından 23 üne hamur yu-
~tnıa rnakinaları konulmuş ve 
~eri kalan beşi kendiliklerinden 
~tlerini durdurmuşlardır. Diğer 5 
ltltın da bugünlerde makinalarını 
ı·0Yacaklardır. B 0 lediyenin sürek 
fı kontrolu altmda bulundurulan 
~tınlar verilen formaya uygun ek
b ek çıkarmışlardır. Belediyenin 
~ ul'ruğu dısına çıkanlardan para 
oİıa.sı nlın~aktadır. iki örnekten 
lc.iİn bu ekmeklerden birincisinin 
~oau 7,5 ikincisinin kilosu 6,5 
~tuıtur. Belediyece şehrin arık 
ııu ulrnasına çok özenilmektedir. 
iti, ~\th için bütün mağaza ve dük
~irık arın önlerine üstleri kapaklı 
t,1 odan yapılmış süprüntü ko-

arı koydurulmuştur. 

1 

ı 

ULUS 

• 
iÇ DUYUML.AR 
.......................................................... 

Romanyadan yeni 
gelen muhacirler 
İstanbul 27 (Telefon) - Ro

manya' da~ gelen 800 muhacir ya
rın Elaziz'e gönderilecektir. 

Tekirdağ, 27 (A.A.) - Bu sabah 
Romanyn'dan 280 muahcir gelmiştir. 

Kntolik ermf'nilf'rİn lu•..,apları 

lstanbu1, 27 (Telefon) - Ermeni ka 
tolik cemaatine ait hesap ve defterlerin 
tetkiki bitimş, defterler hükumet tara • 
fından yeni seçilen idare heyetine teılim 
edilmiştir. Yeni idare heyeti reisi beyana· 
tında: "bir İngiliz banka11nda olan ve 
anlaşamamazlık yüzünden memle
kete getirilemiyen 80 bin lira memlekete 
gelecek ve bu para ile bir hastahane ya
pılacaktır. Beyoğlunda Sakız ağacında 

eski katolik Patrikhanesi arkasındaki 
bina tamamen mektep olacaktır. Bu bi • 
nada bugün papas1ann oturduktan yer· 
ler boşaltılacak, bu suretle binanın alt 
katında bulunan 47 inci ilk mektep bü • 
yük bir binaya sahip olacaktır . ., demiştir. 

Yangında ölenler 
lstanbul, 27 (Telefon) - Ça

~alca' da Arnavutköy' de, orman 
muhafaza memuru Şevket'in evin
den ateş çıkmış, üç çocuğiyle karı
sı yanmıştır. 

lstanlml sinemncılarmm 
arn~hrmalan 

İstanbul, 27 (Telefon) - Si
nemacılar bugün ticaret odasında 
toplandılar. Filimlerden alınan 
gümrük resminin indirilmesi için 
araştırmalar yaptılar. 

İhraç •·rlilN~ek ynmnrta1arm 
kontrolu 

İstanbul, 27 (Telefon) - Yumurta 
kontrol komisyonu işe baı1adı. Tiryeste'
ye gönderilmek üzere hazırlanan bir 
partiyi muayene etti. Bunlardan bir kıs
mını uygun bulmıyarak alıkoydu. 

Dı~arı af yon kaçıranlar 

fstanbul, 27 (T e)efon) - Dış 
memleketlere kaçak afyon gönde
ren 4 kişi cürmü me!'hut halinde 
yakalanmıştır. Yakalanan afvon 
137 kilodur. 

Tram,·:w kamlarr 
lstnnbu1, 27 (Telefon) - Kazalann 

önüne geçmr.k için tramvay kapılarını 

dışardan açılamryacak hir tarzda tadil 
için tetkiknt yapılmaktadır. 

E~ki hran Bakam Yahya Han 
İstanbul. 27 (Telefon) - ·Eski Ma

arif Bakam Yahya Han Paris'ten 1s
tanbul'a geldi, buradan Tahran'a gide
cektir. 

Y f'nİ Ynmbn ra~atl•<>:ne 
lstanbul, 27 (TrlefonJ - Üniversite 

bahçesinde yapılmakta olan rasathane 
ilkyazda bitmiş olacaktır. 

l{ny!'rri Fırka konrrrf'lf'rİ 
Kayseri, 27 (A.A.) - Kaza ve nahi

yelerde C. H. Fırkası konlt'releri bitmiş 
tir. Merkezdeki kongrelere devam edil
mektedir. 

'\fn!!ln'ıla <lil (:1tlı .. nıaları 
Muğla, 27 (A.A.) - Halkevi folklor 

heyeti halkevinde toplandı. Folklora ait 
rı:vrıt1Arı derlemek için bir kılavuz yapıl
dı Bu kılavuz vilayetin köylerine dafılı
larak bilr.içlere verilecek ve yoJlanacak
tır. Buralardan gelecek aygıtlar ayıklan
dıktan sonra dil derneğine yollanacak -
tır. Kılavuz b."\skıya verilmiştir. Soyat
ları için bir broşür yazılıp basılmasına 
söz kesilmiştir • 

Tt·l~ir«la!! 'ilayeti i~l.-rl 
Tekirdağ, 27 (A.A.) - ikinci umu

mi müfettiş, müşavirleri, iskan umum 
müdürü, Edirne, Kırklareli, Çanakkale 
valileri dün şehrimize gelmişlerdir. Dün 
11kşarn bir toplantı yapılarak vilayetimİ· 
zin mühim işleri görüşülmüştür. Heyet 
1.uı:;ün de tetkiklerine clevam etmektedir. 

Tüccarlarımız 
. Marsilyaya gidecel{ 

fstanhul, 27 (Telefon) - Mar
silya ticaret odasının ziyaretini 
iade icin İstanbul Ticaret Odası 
şubat ~ortalanna do~ru Fransa'ya 
bir sevahat tertip edecektir. An
kara Ticaret Odası İstanbul Ti
caret oda!'mdan seyahat gününün 
beraberce tayinini istern\~tir. İs
tanbul Ticaret Odasında bir seya
hat heyeti seçilmiştir. Seyahate 
100 kadar tacirin İ!tİraki temin 
edilecektir. 

llriik~"ı Sf'r!.d"'i mfüliirii 

fstanbul, 27 (A.A.) - Önü
müzdeki nisanda Brükselde açıla
cak olan Uluslararası serginin ko
miser muavini Kont Adriyen Van 
Bub lstanbul'a ~eldi ve ekspresle 
Tahran'a gitti. Beyanatında sergi
nin şimdiye kadar açılanların 
hepsinden daha eyi olduğunu, bu
nun için 3 senedenberi çalı,ıldı
ğmı, serginin 125 hektarlık, geniş 
bir yerde yapıldığını ve sergide 
sanat, fen, ticaret ve güzel sanat
lara ait biiti.in eserlerin gösterile
ceğini, serginin altı ay açık kala
cağını ve sergi heyetinin sergiye 
Türkiye'nin iştirakini büyük bir 
memnuniyetle karşılıyacağını söy
ledi. Sergide alman yerler için pa
ra verilmemekte, valmz yapılacak 
pavyonların bedeli ödenmektedir. 
Simdive kadar sergiye 25 memle
ket İştirak etmiştir. 

Soyatlarr ve P-ayrr müslim 
yıırttaslarımrz 

lstanbul, 27 (Telefon) - Yeni 
soyadı kanununu gayrimüslim yurt 
taşlarımız büyük bir memnuni
yetle karşılamıslardır. Türk • Rum 
Cemiyeti reisi Pikulidis, ermeni 
cismani meclisi genel katibi Çu
hacıyan, ve yahudi cemaatinden 
Çiprut beyanatta bulunarak bu 
soyadı kanununun bütün türk bu
dunu arasında birlik ve tesanü
dü doğuracağmı, gayrimüslim 
yurttaşlarımızın türkleşmelerine 
çok yardım edeceğini ve eğer bu 
usul eskiden lconulmuş olsaydı 
şimdive lcadi\r fay daları çoktan 
Ş?Örülmü§ olacağını söylemislcr
dir. 

KaradPnİz•de fır ına 

İnebolu, 27 (A.A.) -· Beş gündür 
süren fırtınadan vapurlar buraya uğı·a· 
madan Sinop'a sığınmıtlıırdır. 

f stnnbul poıtnsı ve yolcular Sinop'ta 
havanın düzelmesini bekliyorlar. 

Tnebolu, 27 (A.A.) - BirkRç gündür 
süren fırtına bu sabah daha ziyade şid
detini arttırmıştır. Hava yağmurlu ve 
karlıdır. Sabahleyin limana gelen Sa· 
karya vapuru yolcusunun bir kısmını çı 
karamıynrl'k Sinop'a gitmiıtir. Fırtına 

devam ediyor. 

A(lnna Halkevim1e 

Adana, 27 (A.A.) - Halkevi
miz bu yıl için verimli çalı,ması
na baslamak üzeredir. Bu yıl hal
ka ko~ferans1ar verilecek ve fay
dalı gece toplantıları yapılacak
tır. 

Adana 1•amnk piya~a"ı 

Adana, 27 (A.A.) - Pamuk pi
yasası parlamıştır. Pamuğun kilo
su 38-40 kuruşa kadar satılmak
tadır. Bui?daym kilosu üç kurut 
etrafındadır. 

Pamuk yiikseliyor 

Adana, 27 (A.A.) - Borsa'· 
da pamuğun kilosu 39 dan 39 bu
çuk iane pamuğunun kilosu 42 
den 43 buçuk kuruıa ve yerli ci
yidin kilosu bir kuru§ 66 santim
den satılmıştır. 

Seksen bir bin liralık 
gümrül{ kaçakçılığı 

davası 
lstanbuf, 27 (Telefon) - lhtı

sas mahkemesi 81 bin liralık güm 
rük kaçakçılığı yapmak ıuçiyle 
mahkemeye verilen neft sanayi 
şirketinin davasına gelecek ayın 
sekizinde bakacaktır. Bugün mah
keme bu davanın ehli vukuf tara
fından tetkikine karar vermiştir. 

Miiclafaa ve tayyare pulları 
nasıl ~atılacak? 

Maliye Vekaleti müdafaa ve 
tayyare resimleri pullarının dam·• 
ga pulları satıcıları vasıtasiyle ne 
suretle sattrrılacağma dair vilayet 
lere bir tamim yollamıştır. Tami
me göre bu pulları satmak istİ· 
yen damga pulu ıatıcılan bulun
dukları yerin en büyük malmemu
runa ( lstanbul belediye hududu 
dahilinde bulunanlar pul müdür
lüğüne) arzuhal ile bat wrarak 
damga pulu ruhsatnamelerini tas
dik ettirecekler; müdafaa ve tay· 
yare pulu satabileceklerine dair 
şerh verdirecekler ve evelce ver
dikleri kefalet senedi hnkmüniln 
tayyare ve müdafaa pullarma da 
famil olduğuna dair noterlikten 
tasdikli senetler getireceklerdir. 

Giimrüksiiz sokulacak eşya 

Memlekete gümrüksüz sokula· 
cak olan turizm eıyasınm Yugo .. 
lavya Maliye Bakanlığınca alman 
k"rar mucibince Yugoslavya'ya 
dil resimsiz girmesinin kabul edil
diği anlaşıldığından karıılıklılık 
şartından istifade eden memle
ketler arasına Yugosla vya'nm da 
katıldığı gümrüklere tamim olun
muştur. 

Serbest meslek erbabı rla 
kazanç vergisi Yerecek 

Maliye Vekaleti Valilere bir 
tamim yaparak serbest meslek er· 
baplarının iyratlan ne olursa ol
sun gayri safi iyrat üzerinden ka
zanc vergisine tabi tutulmalarını 
bildirmiştir. 

liistcşarlar komi~yonn 

Başvekalet Müsteşarı Kemal'in 
reisliğindeki müsteşarlar komi .. 
yonu dün toplanmıştır. 

Harı> mahillleri kimlerdir? 

Harp malulleri tabirinin eıkiya 
müsademesinde malul olanlara da 
yapılması gerekip gerekmediği 
baklandaki hükômetin tefsir dile
ğini arattıran bütçe encümeni, 
müsademede malul olanlara da 
harp malulü deneceğini kararla .. 
tırmıştır. 

Rf'smi 18hlahlar 
Resmi Istılahları kararlaştıra

cak olan ve içinde her vekaletten 
üyeler bulunan dernek dün Bat
't'eklllik Muameleler Genel Müdü
rü Emrullah'm başkanlıiı altmda 
toplanmıştır. 

llrliinç tah,·i11erl 
Erzurum - Sıvas hattı ödünç 

tahvilleri birinci kanunun 1 O un
da satısa çıkarı1acaktIT. Maliye 
Vekaleti ile Merkez Bankası sa
ha ve itfa planlannı hazırlamak
tadır. 

Adana'da Soyadan 
Adana, 27 ( A.A.) - Vilayetimiz C. 

H. F. baıkanı Aksaray mebusa Süreyya 
soyadı yasaıma uygun gelmesi için adı 
nı Bay Örke Evren koymuştur. E vrenk 
"felek,, karıılığıdır. Ve bu soyadıdır. 

Örke de küçük adı olan SÜl'eyya'nın 
karşılığıdır. Süreyya bunun için mahke
meye ve nüfus müdürlüğüne baıvurmuf 
tur. 

Şehrimizde birçok kimıeler ıimdiden 
soyat1arını koymaya ba~lamı~lardır. 
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Kaplan Tıı·nağı 
-V-

K.aplanın ayakları ikitcr bağlanmı~, 
bir ıınia geçirilmişti. Sırığın iki ucu, 
;ki atta kuburlufuna dayatılmıştı . 

Yamacı inip çay boyundııki ağaçlığm 
alhna gelince Bay Kılıç durdu: 

- Siz varan konuşun. Anamla obam 
bağışına bana kargı ucunda çevre Mına
yın, it uymazsa başımı alıp göçerim, .,.. 

iıtadak.. 
Yüz atlının birden görünüşü obayı 

işkile düıürebilirdi. Bu yanılğıdan doğa
cak anlaşamazlılıkla bitim neye varacajı 
kestirilemezdi. Onun için Koca Ulut tek 
baıına obaya doğnı doludizgin yürüdü. 
Ötekiler yol kotunda ağır, ap gidiyor
lardı. 

Obanm ilk çadO'larınm birinin &alin
de bir genç kadın otunnuı ,.Ün elift • 
yordu. Durdu: 

- Aydınol yenge! 
- Aydrnol afbay! ne rantt! ufur olaf 

- Ekı:k olma. Bir yana gitmiyorum. 
- Buraya mı geldin? Bir ayran ~r 

misin? 
- Baysın Altan 8 °küme ltonuk ~el

dim. 
- O, Bogündea Öte Baysın def il. Yiğit 

Bay Kılıç timdenöte Bay o1du. 
- Bana otağını göıtenene 
- Ardıma takıl. 

Obanın ortasmdak; altı direkli, dört 
gözlü otafın önGnc:k dunıp indi. Altan 
Beküme bilik verdiler. Koca Ulut, en 
afll' balılar, İpek yastıklarla bezeli bir 
yere almdı. Cirerken kılıcını. yayını, br
gısını kapının eşitine koyda : 

- Aydınol Bayaın Bek&m! 
- Aydınol bafahr konuk! gelişin a-

ğur ola. Kaç yifitsinlz? ldm1erdenslniz? 
-T6rkata torunlarından. Acun&en'· 

İn Akyıldmm oymağı upldanndnrz. 
Yüz atlıyız. 

- Yüzünüzün de yüzleri solmaya. 
Altan Beküm el çn-ph. Kıilar, erkek

ler geldiler. 

- Atla konuklar geliyor, kartı n • 
nn, obanm bayrafnu çekia, davul d& • 
vülsün! 

- Neden böyle otuz çadır11n Bayanı 
Beküm? işittiğime göre Enenulus _.. 

on bin çadırlıymıf. 

- Dedemin çağındaydı onlar. Ba • 
bam Arap Abbulılara yiiz vermedi. 
Bundan ötürü Cazneli Bay Mahmat1a 
biraz gücenişti. 

Erim Bay Aslaa'mı da Hannkiti (H• 
runureılt) denilen Sultan ö1dürtt6. Ta
saya, ağıta büründüm, seçtim kendime 
otuz çadll', düştüm bah yollannL On 
sekiz yıldır ki Karaisalu, Verhndal (C.
belibereket) yay1alarındayrm. 

- Evrenulaılularla bilik1e,mex mi
sin? 

- Bayağam Smdınr Han ilci yılda 
bir elli yüz atlı ne Dede, b.ba paJ'llld 

akçaya çevirip gönderir. 
- Doğuya dönmeğe ö211111in var mı? 
- Güneş, birgün gelecelc, babdan 

doğacak. Belki ben görmeyeceğim, ama 
obam ,;irecek; onun için doluya dön
meyeceğim. 

- Evet. dedelerimiz derlerdi: Tür· 
kata ölmedi. çünkü Türkata ölümsüz
dür. Türkllta birgün babdan doi-p, 
doğulara mut verecek. 

- Nal aesleri Tar • 

Doksan <tokuz atlı kırallar gibi kartı· 
lanclılar. Kadınlar, erkekler, çoculdar, 
doksan dokuz atın kolanlannı, ıolukluk
larını gevşetmişler, ikişer üçer, kaşan 
verdiriyorlar. Davul dövÜyOI', etli piln
kll7.anlan ateşleniyor .. 

Otuz bet yaşmdaki Altan Beküm, on 
yedilik çağ•ndan daha güzeldi. Ka,.... • 
tası Bilcre Han ona Tannçe Hnını .er
miıti. Şimdi de öyle divorfardı. 

Alana serilen İp~k hahlara otunta -
lar, altın kakmalı gümüş taslarla kôpir· 
müş Ü'7.Üm suyu içtiler. 

- Günola, uğurola ! hangi esinler yüz 
atlı bağatırı ob111mıza estirdi?. 

Akyrldırım, koltuıfondalô iri paketle 
kalktı, yaklı:tstı ve önünde bir dizini ye

re ko"1ı> bııı~ladı~ 
- Bay~ın R~küm ! Rilge Han•,, <r .. fj. 

ni, Evrenutusluların Tannçesi, Ulu ln
dınlArm ultısu, Bekümler Bekümü, Al -
tan Bf'küm! 

- Buyur Acunörenliler yiğiti! 

- Ben, Acunören uf&ia, Baydemıb. 
torunu, kolumun önderi Akyrldınm; ~J! 
atlımla .ana ıunu sunmağa geldim. 

Dürümü açtr. içinden, bir büyük çeY· 

reye bailanmıf yüz ok çıktı. 
- Baylar Sayımı Altan Dekimi 

Yü:ı: atlmın bu yüz okunu istersen A • 
cunörenlilerin gönlü gibi kırar ataram: 
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}' abcmrı P osl<l8ı 

İııgilterede gelecek . eçimde ulusal 
hf .. Fumet kazanabilecek mi? 

21 t<Jrihli Deyli ltfeyl gazetesi yu
JcrıTidaki başlrk altmda yazdığı bir gün
delikte diyor ki: 

"P • -nentonun yeni toplantı devre-
; 

gj dü kır l ve kıraliçe tarafından açıl-

dı. Sis " yağmur yüzünden meclis dı
şındaki merasim biraz kısa kesilmişse 
de içericleki merasim ve teşrifat geçen 
yılJarda olduğu gibi debdebeli olmuş
tur. 

Bu açılmaya hususi bir arnka ve dik
kat gösterilmektedir. Çünkü parlamen
tonun dördüncii devresidir ve tecrübe 
ile anlaşdmı'>tır ki dördüncü toplantı 

devreleri ekseriya gürültülU geçmekte
dir. 

Parlamentoda birçok üyelerin zih
nini iggal eden sorgu şu idi? "Gelecek 
seçimde ulusal kabine ekseriyet kaza
nabilecek mi?,. 

Etrafta beliren kanaatlere göre ge
lecek seçimde ulusal hlikQmet kaybe
decek ve bu yenilme ingiliz aıyasa ta
rihinin en müthiş yenilmelerinden biri
si olacaktır. 

Gerek ara seçimler, gerek son defa 
yaprlan belediye seçimleri göstermiş

tir ki sosyalist partisi bugUn, en bUyük 
kazanç yılı olan 1929 yılından daha 
kuvvetlidir. 

Buna karşı eğer ulusal kabine bu
günkü şekilde icraatına devam edecek 
olursa meclisin 1931 de kazandığı 556 
Uyeliği bu sefer kazanamıyacak, bu 
miktar 160 yahut 170 ilyetiği geçmiye
cektir. 

Bundan başka mebusların sormakta 
oldukları sorgulardan biri de şudur: 

Ulusal kabine, esas sıya.sası olan koa
Jfsyonculuk yerine gittikçe gUclinU 
arttıran sosyalistlere karşı bir müca
deleye girişmiyecek midir? 

Muhafazaldlrların kanaatine göre ö

nümüzdeki seçimde bir muhafazak~r 

kabine bugünkü kabineden daha sağ
lam bir mevki yapacak ve icraata giri
şebilecektir. 

dilersen soyumuza bir güneş katarsın r 
Biricik kızıma Konya Sultanı tcbeJ -

leş oldu. Ben: benliğini yat, yaban elle
re kaptırann kız ver mem! ben onu Ev
renulus güncsi bayar, Bay Kıhc.l arma
ğan ediyorum! 

Ortnl k sustu. Altan Beküm ne diye
cek? iki vüz çift göz, Bekümün dudak
lm-ına tak•ldı. 

Altnn BPlcüm kucağındaki yüz clw 
aldı, bnl<tı, b ktı.. gözlerinde birer 
damla yn~ şınlnyordu. Bir ihtiyara a -
iır, ağır söyledi: 

- içeri J!'İt Rnvan Dayı! dö eğimin 
ba$ucunda Erim Bay Aslan'ın altın sa
dni!• \'l\r, oru hana getir. 

G"ne sust•·'ar. 
Ko<::'lmıs B:wan Dayı aadağt iki e • 

livle baı;1""!'1 ü~tünde tutmuş getirirken, 
Altan B<'kÜm ayağa kalktı, ve bütün o

balı!arla yüz atlı da kalktılar. 
Bayan Dayı altın sadağı öpüp uzat

tı. Altan Beküm alıp Öptü. Tane tane 
dedi: 

- Yiğit konuklar! obamlılarl Tek 
oğlum, Evrenuluı uşağı, (Kaplankıran) 

diye ün, san alan Bay Kılıç, bu geceden 
ıonra türece Bayoba oluyor. Baba ıada
ğr ona, bu oklar da o ıadağa yaraşır. 

Y ağızemmi ! Ona ben baktnn, ıen bü • 
yüttün; bunu al; gelince, konuklar ö -
nünde kendi elinle takarsın. 

Yağ12emmi'nin dizleri, kollan ak sa
lcallan titriyordu. Gözleri yalaz dolmuf

'u. 
Bir el İşareti Bir kız seğirtti. 

- Aytekin! dedi, sad ... ğın asılı oldu
iu yerin altında bir gümüş kutu var, al 
gel! 

Kutuyu açtı, içinden İpek işlemeJi 

ipek bir çevre çıktı. Gülümseyerek: 
- Bu benim gelinlik c;evrcmdi, de -

di. 
Parmağından üç iri incili bir yüzük 

~ekti. Gülümsedi: 

- Bu da benim sözk"'s=m yiizüğüm
dü, dedi, yüzüğü çevrenin uc~na bağ
layıp Akyıldrrnna uzattı: 

- Gelinime götürl 
Hep ayağa kalktılar. Akyıldmm: 
- Türkata'nm adına, gerçek derim 

ki, kızım, Acunörenli Türköz giiuldir, 
doğrudur, temizdir, erine bağlılığın er
liğini anaıından örenmittir. 

Doksan clolımz atlı bir airzdanı 

Önilmüzdeki genel seçimin 1936 yı· 
lına kadar geclktlrilmiyeceği de dil§U
nülmelidir. 

Her halde partiye muzaharet eden
ler, muhafazakSr liderlerine eğer bu 
seneki belediye seçimi neticelerini ge
lecek sene de tekrar edecek olurlarsa o 
zaman muhafazakarların kazanmak U
midinf tamaıniyle kaybe~cekleri hak
kında bir ihtarda bulumı.:akları muhak
kaktır. 

Koalisyondan sadece mubafazaklr 
bir idare teşkil edilecekse bunun he
men yapılması bir zarurettir diye düşü
niilüyor. 

Her halde bu vaziyet karşısında ka
bineye dahil olan muhafazakar liderler 
toplanıp vaziyetlerini daha açık bir su
rette ortaya koyacak, ve gelecek kabi
neyi sadece muhafazaldrlardan kumıa
ğr konuşacaklardır. 

Ulusal kabine de dalına yapmak iti
yadında olduğu veçhile ele geçen fır
satları kaybetmeğe devam edecek olur
sa o zaman muvaffalrlıyetsizliğe uğra
mak için ll!zrm ~elen zemini daha ge
ni§letecektir. Bir lionferanstan bir 
konferansa gitmek ve icraat niyetine 
gazetelerde "Mr. Eden gene Cenevre'
ye hareket etmhıtir,. yollu haberler 
görmek bu memlekette ulusal kabineye 
karşı olan itimadı her gün biraz daha 
sarsmaktadır. 

Eğer esaslı bir değişme olmıyacak 

olursa bugünkU kabinenin lstikbali pek 
karanlık görünmektedir. 

Her halde Vestıninister'de bu top
lantı devresi pek mücadeleli geçecek 
ve bir an eT'e] yapılacağı muhtemel o
lan seçimde kazanmak ümitlerini kay
betmemek için bilhassa muhafazaklr
lar var kuvvetlerile çalışacaklardır. 

Bu nokta ve sosyalistlerin kazan
masının İngiltere için hayatt bir men
faat olup olmadığı noktası zihinlerde 
eyice tutulmalt gerektir. 

- Kılıcımızın kavrağına, kargımıztn 

nnmlusuna, Türkatnnın ölmezliğine an
diçeriz ki Acu!lÖrenli Türköz öyledir, de
diler. 

- Oğlum ona; dö~eklcrinin çevresi-
ne sersin için altı kaplan post\l verecek. 

- Bir de biz getirdik, yedi oldu. 
- Bunu siz avlrunadmn mı? 
- Bay Kılıç avlndı. 
- On adım ötesindeydik. 
- Bir tek kılıç çnlış çaldı ki.. 
- Ta alının şakmdan kafasını ikiye 

böldü. 
- Yalnız içliğinin gö{!sü şuncacık 

yırtılmasavdı. 

Altan Beküm bir adım atıp, çatık 

kaşla sordu: 
- Yokı:a ~et plana mı kaptırdı?!!! 
Akvıldırım yutkunmasını gizledi: 
- Kaplana kaotırmadL Kılıcı çalın -

ca kaplan ard avaklannm üstüne kalktı. 
Bay Kdıç çabuk yıksm için kaplanı gö -
ğüdedi, i,te o ara iki tırnağı takılıp bi
raz yırtmıı. 

Altan B"'kÜm hemen ~ülümsedi 
- Yenice dikmiştim. Ne çıkar? Gü

vey olacaklar daha yenisini giyerler. Bu
nu da Ynfi'ızcmmi'nin oğlu Karaboran'a 
versin. Yaşıttrrlar, sırtına uyar. 

Kararı ucundaki akçcvre çoktan sal
lanmıştı. 

Bay Kı1rç davul dövm"'n Rnas•na 
kodu, elini Öptü.Anası da,içliğinin yiire
ği üstüne gelen yırtığmı; yırt•lamaz 

yürc~ini Öptü. Sonra AkyıJdmmı göste
rerek: 

- Git, dedi, git kayınbabanın elini .. ' op. 

Bay Kılıç hemen gidip Öpmedi. Göz
leriyle Yağızemmiyi buldu, onun elini 
öptü. Döndü Bayan Dayının elini Öptü. 
Sonra gitti Akyıldımn'ın kucağına atıl
dı. 

:/-:(.~ 

But?Ünkü Gazi Türkata çocukJan o
günkü Bay Kılıç'm kan kardeşleridir. 

- Bitti -
Dikmen - 1934 
AKAGONDOZ 

Bağışırsa - atederse 
Karsı - mızrağın biraz kısaSt, ucun

da söğüt yaprağı biçiminde bir kaina ta
kılıdır. 

Çevre - işlemeli mendil 
'3ağışada': - affa kadar. d<'lk, kadar 
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Almanyanın yeniden silahlanması tehlikesi j 
karşısında 

Tiirl{iyede 
ticaret ve yollar 

İtalya ile aramızın bozulmasını de· 
nedikten, ulusu Moskova'nın esaretin· 
den kurtaran dahi adamı kaba bir tarz
da tahkire sevkettıkten sonra aynı giz
li kuvvetler Sar hakkında ydpılan ko· 
nuşmaları zehirliyerek Almanyaya kar
şı hir savaşa . ih iyatsızlık ve deliliğin 
son kertC'si olan tedbirlere süreklemeğe 
çalı~ıyorlar. 

••• Fransa masunluktan ve parlman· 
tari:rm'den kurtulmağa intizaren. bıın· 

ları, f'"'la işlCTle uğraşan iki haydut gi
bi gözden kaçırmamalıdır. Eğer Alman
ya ile döğiismck budalaca. canavarca 
bir afete yenidPn maruz kaJırsak, bunu 
bu adamlar yüzünden yapmış olacağız. 
Bütün sol taraf fırkaları bJ anda Sar hnk 
kındaki tahrik edici ilıtiyatsı.zlıklan ve 
budalalıkları toplıyarak bizi savaşı: sü
rükliiyorlar. Almanya ile yapıl"'cak 

bir savaş nedir. biliyor musunuz? Böy
le bir savaş Sovyet ittifakı bahanesi al
tında Fransanın bolşevikleşmesi. ve ko 
layca düşfinebileceğinb: korkunç vası
talarla karvılıkh bir ezişme olacaktır. 

Lui Bertran 
L• Pres. 

• • • .Yransız nelegasyonu bugünlerde 
Romada Aloisi komitesi tarafından göz 
den eçirilen 31 ağustos tarihH muhtıra
yı Ccnevrede münaf~ edecektir. Bu 
muhtıra hakkında müttrfikan verilen 
bk karar yoliyle elde edilecek netice 
b:ıkkında hülyalara k:ıpılmamaJrdır. Şa

yet onbeş gün zarfında komisyonun ta 
mamen veya kısm~n Aciz olduğuna ka
naat getirirsek. kendi kendimize bir lra
rar vennek mecburiyetinde kalacağız. 

Tabii bir anlaşamazlığa meydan venne
mek için her şeyi yapacağız. fa.kat ne 
uluslar arasındaki kanunların. ne dı
memleketimizin şerefinin çiğnenmesine 
t~hammUt edemeyiz: cUnkü bu gibi şey
lerden barıs bir sey kazanmış olmu. 

Portinax 
Eko de Pari 

Bugün Almanyada silahlanma işine 
çalışan yüzden faıla hüyük sanayi mU
essesesi vardır. Bundan birkaç yıl ön
ce krriz dolayısiyle kapanan Be·rlinin 
en büvük müesseselerinden biri, yeni
den çalışmıığa, tank ve toplar için ye
dek pa.rçalnr vapmaP,a baslamıştır. Bu 
iş için de 3000 yeni işçi tutmuştıır. 

l'.fevcut fabrikalar büyültülmekte, 
yenid"~ fabr ikalar yapılmaktarlır. Yı

kılmağa yiiz tutmuş bütün f ,,br ilca ya
pıları. m tlen isleme~e mahsus atölye
ler halim' g<'tirilm<"ı,tcdir. Krup. LU
bekte yeni bir fabrika, mavzer Berlin
de silah yapmak için yeni bir şube yap
mıştır. Yunkers te memleketin her ta
rafmdı tayyare fabrikaları açmııktadır. 

EyHil l q34 te Krup 35000 işçi kulla
n l"ordu. İkincin kanun 1934 te bu sayı 

manasındadır. Kendinden önceki hece· 
ler hafifse dek, sakitse dak kullanılır. 
Çizenedek, yazanadak. 

İşkil - şüphe. 
Yanılğı - gaflet. bata. Suç, hata 

karşılığı değildir, kabahat demektir. 
Maznuna da suçlu dememeli. 

Bitim - netiyce. 
Konuk - misafir 
Otak - reis çadırı 
Bilik - haber 

Türkata - Ata Türk, en büyük Türk 
demektir. Türkata ise ondan da büyük, 
Türkün mayası. özü, ölmezliğe kavu -
şan yaratıcısı demektir. Kutluğ Han. 
Atila. Cengiz, Oğuz birer Ata Türk idi
ler. Türkata hepsinden üstün bir tim· 
saldir. 

Acunören - bir aşiret adı 
Uşak - hizmetçi demek değildir, 

Mensup manasınadır. Aydın uşağı, Zey
bek uşağı gibi, Er, oğul .• 

Evrenulus - aşiret adı. 

Abbalılar - Abbasiler 
Bay Mamut - Mahmudu Gaznevi 

(tiirktür) 
Gücenişmek - barışmak, darısmak 

gibi. 
Er, erim - koca, kocam. 
Bayağam - ağabeyim. ( aşiretin u-

mum reisi idi) 
Tanriçe - ilahe 
Alan - meyoan. 
Esin - rüzgar 
Tebelleş - musaJJat 
Yat - düşman 

Yaban - ecnebi 
Şrnlamak - parlamali. 
Bayoba - obanın Beyi 

45000 e ç1ktı. Bugün bu fabrikanın iş
çilerinin sayıs1 5.SOOOi geçiyor. A ima ı

yanın hlitiin öteki fabrikalarmın da iş
çi sayısı yükselmC'ktedir. 

Bu fabrikaların ak!'liyonlarının horsa 
daki kurları, hunların işlt>rinin iyi git
tiğ ini gösteriyor. 

Misal olarak fabrikalan yalnız Al
manyanın siJahlanması için çalışan Rayn 
metal şirketinin ııksiyonlarını ele alnhm: 

Birinci kanun 1930 
İkinci teşrin 1931 

1932 de en aşalı kur 
ı 933 " 
1033 te en yüksek kuı 
İkinci kfinun 10.::4 

Mart 1934 

M rk 
80 
48 
22 
70 

105 
119 

129 
Birinci teşrin 1934 147 
Almanyanın yeni sanayi teşkilatı mu 

cibinct', biitün fabrikalar bir tek grupa 
girmeğe mecburdur. Bu suretle sana
yi. ııskert hir teşkfüt mahiyetini al
maktadır. Bıı suretle d.- ulusu seferbcr
ll~e ve savaşa yetiştiren bir cihaz ha
:11rlanıvor. 

Krasnoya Zvezda 
Moskov11 

Almanya hava ıilahlanması yarışın
da bUtUn öteki ulusları geride bıraktı. 

Buna inanmıyanlar. Mareşal Pe-ten
fn birkaç giln ön~ Almanyanın ayda 
2500 tayyare yaptığı yolunda söylediği 
11C:S1leri hatırlamalrdırlar. 

Salahiyettar ağızlar, Almanyanın haf 
tada 1000 tayyare yapabileceğini söylü
yorlnr. Bu sayıyı öteki ulusların sayı
lariyle karşrlaşttralım. 

Amerika 1933 yılının başından so
nuna kadar 1700 tayyare yapmıştır. İn
giltere yılda 700, Fransa ve İtalya yılda 
1250 şer tayyare yapabiliyorlar. 

Çek~lovakya, Felemenk, Lehistan, 
İsveç gibi uluslar da tayyare yapıyor
lar. 

Buna göre, her memleketin çok ça

lışarak yapacakları tayyare sayılan göı: 

don geçirilirse A.lmanyanm bir yılda 

yapacağı 50000 tayyareye karşılık Ame
rikanın bir yılda 30000, Fransa ve İtal
yanın2000, Lehistan, Felemenk ve ts
vcçin birleşerek 1000 tnyyare yapabile
oeklc.ri anlaşılır. 

Demek ki, Almanya yalnız; başına 

dünyanın diğer uluslarının yapacakları 

tayyare sa}'llının beşi kadar tayyare yap 
maktadr. 

Alınan sanayii Rayh'e en iyi tayya
re kuvvetlerini kazandırmak için elin
den gelen her şeyi yapıyor. Bu ayın 
sonunda Berlinden 120 kilomeue uzak

ta olan Desav'da, dünyanın en büyük 
tayyare fabrikasının açıhş resmi yapı
lacaktır. Bu fabrika, pazar günleri de 
dahil olmak üzere geceli gündüzlü 30 
bin işçi ç.alştıracaktır. Rostok'ta ve 
Baltık denizi kıyılarında başka fabri
kalar da yapılmaktadır. 

Fridrihshafen'de her akşam fabrika
lardan, her şeyi yapılmış bir tayyare 
çıkmakta. bilinmiyen bir istikamete doğ 
ru uçmaktadır. 

Bugün Almanyada tayyare aanayi
inde 150000 işçi çalıştığı tahmin edilmek 
tedir. Tayyare limanlariy le, tayyarelere 
benzin vesaire gibi şeyler veren istas
yonların çalıştırdığı işçiler bu sayının 
içinde değildir. 

Almanyada yalnız 1 İkinci kanun 
1932 de yapılıp İ!:!lemeğe başlamış olan 
tayyareler hakiki hava kuvvetlerinden 

sayılmaktadır. Bu esasa göre İngiltere 
ve Fransa hava filolarının yüzde yir
mi nis petinde azaltılması gerektir. 

Almanya. bu tayyareleri kuBanacak 
adamı.arı bulmak için hiçbir güçlük çek 
memektedir. Hiikumet yelkenle uçuş 
yapanlara çok yardım etmekte, bunhırm 
arasından da tayyare kullıınacak1arı seç
mektedir. Yelkenle uçuc;ı derslerine gi
den onhinlerce tlebeye, imtihandan son 
ra bir diploma verilmekte, pilot mekte
bine girmek istiyenlerden de bu diplo
ma sorulmaktadır. Yelkenle uçuş. pi
lotluk yapabilecek adamların seçimine 
çok yaramaktadır. 

Geçenlerde ölen fransız ayanı Mön
ye Alm.anyada Fransadan sekiz defa da 
ha çok tayyareci olduğunu söylemişti. 
Bu fark her gün yükselmektedir. Al
manyanın gizli silahlanmaları üzerine 
bir kitap yazan doktor Helmutklotz, 
Almanyanın 60000 tane kadar diplomalı 
pilotu olduğunu aöylijyor. 

Alman asker! meharm ,cleeeJr ilk-

. 
NiT Jn gautesi Türlciyt!'dt! tics· 

ret durumu hakkında yazmış olduğu bit 
yazıda J9Jl son teşrfoin<len bnı ıstbik 
edilmekte olan kontenjan usulünün 
faydalı neticeler verdi[. inden bahset· 
mekte ve d~mekterfir ki 

"Resmi rakamlara gfüc· T i rltiy<''nin 

J 932 yılındaki sanayi iı;t ihs.ı li 137 mil· 

yon 932,475 tiirk lirası tutuyorclu 

Bunun büyük kısmını yabı:ıncı mal· 

larıaıın yerini tutan yeni sanayi mah· 

sulleri teşkil etmektedir. Her ne ka 11~r 

1933 yılı ikinci teşrin ve birinci kanun 

ayları için resmi istatistikler neşredil· 

memişse de yapılan tahminlere gore 

1933 yılında Türkiye'nin ihracatı 95 
milyon ve ithalatı 75 milyon türk lirası 
tutmuştur. 

Kontenjan usulüniln tatbik edildiği 
iki yıl iç;nd'e Türkiye'de Türkiye lehi
ne bir ticaret muvazeneııi kurulmuş ve 
b umiktar 1932 de on beş milyona. JQ33 
yılında ise yirmi milyona çıkmıştır. 

Fakat bu arada p,erek ihracat, gerek it
halat kıymetlerinde düşmeler olmuş· 
tur . 

... Türk hfikfımetinin ihrar:at mese· 
lelerinde tuttuj!u usuliln esasr karsı

lıldı olmak esasıdır. 

Tiirkiye'de vollar: 

Gene N ir I st gazetesi yazıvor: 

Türkiye'nin yol yapıcılığı proFramt· 
na dahil olan Hopa - Boşka yolunun 
yapılması bitmiştir. 36 kilometre uzun
luğunda olan bu yol Kars ve Artvin'i 
Karadenize bağlam ktadır. Bu yola 
harcanmış olan para 650 bin türk lirası 
kadar tahmin olunuyor. 

Uç milyon tfirk lirasına erkan t65 
kilometrelik Balya - Çanaıkkale yolu 
tamamlanmış. beş yilz kilometrelik 
Trabzon - Erzurum - Karaköse tr:ın· 
sit yolunun da tamirine başlanmıştır. 

Her ne kadar mahalti idareler ve 
belediyeler tarafından da yol yapıtına· 
sına ve onarılmasma fazla ehemmiyet 
verilmekte ise de yol yapıcıhğı bu~iin-

kü günde programın öteki maddr'e • 
rinden dııha geride gelmektedir. Şirn· 

diye kadar yol yapılması mahalli gelir 

kaynaklarına ve m;ıli vaziyete b::ı'ilt 
bulunuyordu. Bundan sonra Nafıa Ve· 
kiletinin esaslı bir programla bu işi 
idare edeceği ve yürüteceği beklenmek 
tedir. 

-
Himayei Etf alın 
kostümlü balosu 
Himayei Etlal Merkezinden: 

R. M. M. Başkanı Kazım öı:· 
alp'ın yüksek himayeleri altında! 
Türkiye Himayei Etfal Cemiye~ 
menfaatine 6.12.934 per§embe gıı· 
nü akJamı Ankara Palas salo?'la· 
nnda verilecek olan ulusal kol" 
tümlü balonun geçen yılkindel1 
daha güzel ve eğlenceli olrnası 
icin biivük bir emekle çalışılrnak• 
t~dll'. Balo gecesi zengin bir de 
piyango cekilecektir. Ulusal ko5• 

tüm müs:ı'>akalan yapılacaktır. 
Müs<' l-ı-.1-alarda kazananlar" 

kıymetli hediyeler verilecektir. 

Gençler Birliği Kuliibii Rei~ırli· 
ğinden: . 

K l··b·· ·· ·· l"k k ngre91 
u u ,1muzun sene ı o ·ıı 

7-12-1934 cuma günü sabahle!' e 
saat dokuzda Ankara Be)ed1~ .. 

Ü 1 rııv salonunda yapılacaktır. ye e 
bulunmaları. 

ittifak Spor Kuliibiirulen: .. 
··ııiJ 

30 ikinci teşrin 934 cuma gu tı· 
saat 10 da kulüp senelik toplaJl •• 
sını Belediye nikah salonunda Y 
Pacakbr azaların gelmeleri. • ,,,,,,,,,,-.ııt 

b8 
bahardan itibaren Almanyanın baVtl ca .. 

k zanıt kımından her cephede savaşı 2- aP 
ğını söylüyorlar. Zaten Lehistanın '! 

11 
tığı gibi, başka ulusların da AJrrııııt ıt' 
ile birleşeceğini, böylelikle de j\l~af 
hava kuvvetlerinin düşmanı daha 1'

0 

ezebileceğini sanıyorlar. L 
11
dtl 

DqJi Jf eyi, 0 
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Acun ökonornisi 

Acun buğday stokJarmm 70 
tnilyon kt>ntal azalacağı tahmin 

olunuyor. 
Romada uluslararası ziraat enstitü-

16 yeni mevsimdeki acun buğday vazi
Jetine dair mufassal bir rapor neşret
ltıi tir. Bu raporun en deyimli noktala
rını aşağıya alıyoruz: 

Sovyet Rusya hariç olmak üzere 1934 
acun buğday rekoltesi, 1924 tenberi en 
ıayif rekoltedir. Rusya rekoltesi hak
kında resmi tahrirler olmadığı gibi el
de edilen haberler de biribirini tutma
maktadır. Bununla beraber Rusya re
koltesinin yerine göre pek çok değiş
tiği ve umumiyet itibarile orta derece
de olduğu kuvvetle tahmin olunabilir. 

İhracatçı memleketlerin vasatf re
lroıtesi yalnız. esasen zayıf olan 1933 
rekoltesine ~öre değil, acun barbından 
Sonraki bütiln yıllara. hatta harptan ön
ceki vasati rekoltelere nisbetle de nok
lanJık göstermektedir. İthalatçı memle
ketlerin istihsalatına geJince, son iki 

Bcnenin rekoltelerine göre a7: olmakla 
beraber eyidir. Evelce elde edilen re
ltoltelerin hepsinden fazladır. 

İhracatçı memleketlerde mevsim baş 
langıcrndaki deyim1i stoklar göz önün
de tutulmak şartile ihraç olunabilen a
cun stokları geçen seneki stoklara nis
bctıe 52 milyon kental, yani vUzde 16 
nisbctinde bir azalış göstermektedir. 
'Su stoklar son on scnedenberi kavdolu
rıan stokların en azı olup 274 milyon 
kental tahmin olunmaktadır. Bu mik
tarın 178 milyon kentalı eski rekolte
nin ihraç olunabilen stoklarının ve 96 
lrıilyonu da 1934 rekoltesinin temin et
ltıiş olduğu fazla miktardır. Yani mev
•itne ait esas rakamlar asağıda göste
tilıniştir: 

Acun istihsalatı (Sovyet Rusya ha -
tfç): 193~-34 teki 987 milyon kentala 
lı:arsı 889 milyon. 

İhracatçı memleketlerin istihsalatı: 
Geçen yılki 596 milyon kentala karşı 
s2s milyon, 

lthalatcı memleketlerin Urünleri 
'!91 milyon kcntale karşr 361 milyon. 

İhraç olunabilen mevcutlar (Sovyet 
~usya haric) • 317 milyon kcntale karşı 
?7o milyon. 

Sovyet Rusyanın ihraç edebilereği 
•tok· 9 milyon kentala karşı 4 miı. ~n 

İ'thalatçı memlf'ketlerin muhtcnıel 
ihtivaçlarr 1933-334 mevsiminden bir
~ drıha devimli sayılmaktadır.: G-:çen 
ll'ıevs;-ndeki ihtiyaçlarına göre Avrupa 
!•tcPindf' 9 milyon, Avrupa drşrndaki 
ithalatçı memleketlerin isteklerinde de 
8 milyon kental hir fazlaltk olacağ"r J.ıl' 
laptanmaktadır. t•halat ihtiyacı ı 933-34 
le ihraç olunan 149 milyon kentala br
\l 156 milyon hesapla-;,maktadır. 

İthahıtct ..,.,err1rket1erin icinde bu-

Romanı: 4 
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lunduğumuz mevsim ihtiyacı (166 mil
yon) fazla istihsal eden memleketlerin 
ihraç olunabilecek stokları ile mukaye
se olunacak olursa 1934 rekoltesinin 
ihraç olunabilen fazlası (96 milyon) 
ithalatçı memleketlerin muhtemel iste
ğini k r t mağa kafi değildir. Bu su
retle 1 "~ ilyon kental tutan eski stok 
1ardan takriben 70 milyon 1·enta1 al
mak gercklenecektir. Bu 178 milyonluk 
miktar 188 milyon olan 1928 den sonra 
en büyük rakamdır. 

Demek oluyor ki 1 ağustos 1935 ta
rihinde acun buğday stokları ancak 
108 milyon kent:ıl olacak ve 1928 den 
beri artmakta olan stoklar azalacaktır 

diyebi1iriz. Buğday stoklarmm azalma
SJtıc'laki en deyimli amil şimali Ameri
kanın bu senenin ilkbahannda geçirmiş 
olduğu müthiş kuraklıktır. 

Acun buğday piyasasının dUzelmesi 
için stokların bu mevsim sonunda elde 
edilecek seviyenin vakınmda kalrr.ası la 
umdır. Bunun olabilmesi ise ancak 
mevsimlerin gidişine bağlıdır. ------· ------

Ankara Radyosu 
Ankara radyosunun bu 

programı 'udur: 
(19.30 dan 21 e kadar) 
10. - Çocuk saati 
ıs. - Musiki: 

akşamki 

Hasan Ferit Piyano "Suite,. nden 
parçalar 

Piyano: Ferhunde Ulvi 
10. - Türkiye'de at yeti,tirme 
20. - Musiki: 
Bach Prclude 
Sarasate İntroduction et Trantelle 

Keman: Necdet Remzi 
Piyano: Ulvi Cemal 

10. - Maliye VckUeti saati 
ıs. - Dana musikisi 
Haberler 

İstanbul Radyosu 
Saat 18 den 18.30 a kadar franarzca 

dersi, 18,30 dan 19,30 a kadar danı ma

ıikiıi, 19,30 dan 19,40 a kadar aünya 
haberleri, 19,40 dan 20,40 a kadar ba. 
lalayka orkestrası tarfmdan muhtelif 
parçalar, 20,40 dan 21,15 e kadar ten 
fıkralar, 21,15 den 21,30 a kadar ajana 
haberleri 21,30 dan 22 ye kadar ıtudi • 
yo orkestrası, 22 den itibaren cu v., 
tango orkestrası. 

Bugünkü Avrupa 
programlarından 

secmeler 
KONSERLER: 
Saat 

19.45 Tuluz'da senfoni 
20.15 l.üksemburg'da mandolin 
21.00 Laypzig'de konser 
0.30 Taluz'da filannoni 

OPERA ve OPERETLER t 

Sıuat 

14.10 
18.30 
19.20 
21.05 
0.15 

Laypzig' de opera 
Ştatgart'ta operet komerl 
Budapeşte'de ariya 
Viyana' da EYl')'ant 
T ulaz' da ariya 

Tefrika: 15 

Benim Günahım 
(MEA t.'ULPA) 

YaL.an: 

o\NNtF: VIVANTI 

V Dün geecki ile ne kadar zıt! ... 
la e o berelenmiş ilahi yüze da
"atak, gururla karışık derin bir te
te~ Çarpıntısı duydu. Ona öyle 
it SYordu ki, mukaddes ve esrar
"'1-ı Urette bir samimi harikul'ade 

vardı. 

)il So~ra Chezireh Palac'taki ça
llls Yetışmek için bir ototnobil ko
içı11u oldu; en sonunda da yemek 
~ ve kabul resmi için Shephe -

s »otel'e dönüldü. 

~ ... O gün bütün gün Astrid, o
~§aşkınlık ve heyecan veren, o-
l'tır ~~lı bir azap veren hatıraları 
tttiegınae saklayarak güldü, alay 
~O hatırayı bir an düşündüğü 
~ v ' benliğinde ona söylenme
~, b[en. bir hal, kanında bir taş
,..,... r tıtreme, bir sarhoşluk du· " .. ~., 

1 talyanca aslmdan türkçeye çniren 1 

NOSHET HAŞIM SINANOOLU 

Onun bu gizli halecaru; da _ 
marlannda çakarak, çiçek yüzünü 
kızartarak, gözlerinde kıvılcnnlar 
ve gülümsemelerinde şimşekler 
yakarak, ona öyle tatlı bir cazibe 
veriyordu ki bütün oradakiler bu 
cazibeyi duyuyorlardı. 

_ Fakat nen var, nen var? -
Elsy soruyordu. - Seni hiç böyle 
parıltılar saçar bir halde görme· 
dimdi. Rica ederim J ohn'la konuş
ma .. John'a bakma! 

Ve gülerek, Astrid'i kucaklı
yarak, nişanlısı ile uzaklara kaçı -
yordu; ta ki nişanlısı da, o genç -
Iiğin titreşen çiçeğinin saçtığı ca
zibeye tutulmasın. 

O sarışın ve bakir güzelliğe 
çoktan kapılmış olan dürüst ve 
ihtiyatlı Narman Grey'se, ondan 
daha derin. daha kudretli bir bil · 

ULUS SA Yll•A 

Türk lV aarif cemiyEtİ şimd·ye 

kadar neler yaptı? · 
Yurdumuzda soysal yardımlar için 

çalışan bir çok birlikler, dernekler var
dır. Bunlardan biri de "Türk Maarif 
Cemiyeti., dir. Yıllardanberi büyük bir 
gayretle çalışan ve her yıl geçtikçe ça
lışma alanını genişleten bu Cemiyetin 
şimdiye kadar neler yapmış olduğu hak
kında edindiğimiz bilgileri kısaca yaıı
yonız · 

Türk ~~ .. .ırif Cemiyeti " Atatilr
kün yüksek k .uyuculuğ:.ı altında 31 
birinci kanun 1928 tarihinde Ankara'· 
da kurulmuştur. Cemiyetin genel ba§
kanlığını,Jia Başvekil t. İnönil kabul 
etmiştir. 

Cemiyetin "menafii umumiyeye ha
dim., olduğu J.)evlet Şurasının 18 nisan 
1928 tarihli karariyle tasvip olunmut -
tur. 

Nizamnamesinin ikinci maddesinde 
cemiyetin maksadı şöyle yazılıdtt: 

a -Memleketin dahil ve haricindeki 
irfan merkezlerinde tUrk talebesine 
mahusus yurtlar tesis. idame etmelC ve 
talebeyi himaye eylemek. 

b • YUksek tahsilini ikmale maddt 
imkan bulamıyan zeki ve çalışkan tale
beye tahsillerini bitirmek için tayin e
dilecek şartlar altında yardımda bu -
lunrnak. 

c - TUrk çocuklarını ecnebi mektep
lere miiracaattan variste kılacak mek· 
tepler vUcuda getirmek ve cemiyetin 
maksatlarını temine matuf her nevi neş
riyatta bulunmak. 

d - İmkln hududu dahilinde tilrk 
vatandaşlarının ulusal ve soysal terbi
yesini yükselbncğe matuf teşebbüsler -
de bulunmak. 

Cemiyet kurulduğu gilndenberi mU

tnazı fakat her yıl geçtikçe daha kuv
vetlenen ve daha çok genişliyen ciddi 
bir programla çalışmalarına devam et
miş kendisinden beklenen hayırlı •e 
mUsbet işler görmilş, yurdun her tara
fında talebe yurtları, ana, ilk ve orta 
mektepler açmrf, fakir talebeye yardım 
etmiş, faydaJr kitaplar neşretmiştir. 

Yurtlar: 
Cemiyetin bugUn altı yerde talebe 

yurdu vardır. 
Adana Talebe Yurdu: 
Seyhan vilayeti lise, orta melrtep ve 

ticaret mekteplerinin en muhtaç ve ça
lışkan talebesine mahsustur. Bu yur -
da kabul olunan talebe parasız yiyip 
içer ve kendilerine giyecek verilir. 
Ytı.rtta her yrl 22 talebe bulunur ve ay
nca Halkevi ve Himayci Etfal Cemi -
yetinin de yardrmlariyle 400 talebeye 
ağle yemeği verilir. 

Ankara Talebe Yurdu: 

Bu yurt 1930 yılında açılnuıtır. I1k 
yıl zarfında buraya Ankara vilayeti he
sabına 10 ve Cemiyet hesabına da 4 ta
lebe alımnıştır. 

931 - 932 dert yılı sarfında yurda 
30 talebe kabul olunmuştur. 933 -
934 ders yılı zarfında Halkevinin de yar-ı 
dmıiyle yurt genitletilmit ve kimlelh 
talebe mevcudu 65 1 bulmuıtur. 

yünün yayılmakta olduğunu his -
sediyordu. 

...• O akşam balo salonuna git
mek için büyük merdivenlerden 
hafif adnnlarla inerken, genç kız, 
ona narin ve buğu gibi göründü. 
Onun hemen hemen çocukça tat
ldığmm ifadesinde, bütün o ince 
ve korkunç tehdidi, o açılmakta 
olan kadmhğm gizli kuvvetini bir 
anda sezdi. 

Kuvvetli şimal askeri, bir an, 
bir karanlık kaçma arzusu, o be -
yazlığın ışığından, o gizli büyüden 
kendini cekip kurtarmak için için
de istikbali haber veren bir tah • 
rik duydu. Sonra bizzat bu son -
suz tehlike hissi, onu, daha sert 
bir ateşle genç kıza doğru çekti. 

İnce gövdesini sararak onu 
~esitation,, un dalgalanan ahen
gı!'e çekti; ve kulağına: - "As -
trid, sen benim şenliğim ve haya
tım c.labilirsin !., diye mmldanır
ken, kalbinde, ona: - "O senin 
kin ıstırap ve ölüm olabilir! di -
yen bir sesi işitir gibi oldu. " 

x 
Düğünden önceki kısa günler

de, şuraya buraya koşuşmalar, da
vetler, ziyaretler, mektup, telgraf 

Bursa Talebe Yurdu: 
Umumi idare heyeti ilk defa Buraa 

talebe yurdunun tesisine karar venniı 
ve yurt 18 eylOI 1928 yılında açılınıı -
tır. Buraya beş yıl zarfında 411 talebe 
ıbul olunmuıtu. 

Türk Maarif Cemiyeti Ba!ikam 
Nafi Atuf 

Çorum Talebe Yurdu: 
Çorum hususi muhasebesi tarafın -

dan yatı namiyle idare edilen mektep 
1930 yılında lağvedilmiş ve talebesi a
~ıkta kalmıştı. Valilik makamının, hu
ıusi muhasebenin, ve bazı zatların yar
dımlariyle burada yurdu yeniden açma
fa muvaffak olan Cemiyet dört yıl 
zarfında 80 talebeyi barındırmıştır. 

lstanbul Talebe Yurdu: 
Buradaki yurt 1928 yılında kurul -

muştur. Yurt 1930 yılında Gazi Haz
retleri tarafından ziyaret edilmiştir. 

Dört yıl zarfında yurtta barınan talebe 
mevcudu 695 i bulmuştur. 934 yılında 
yurt tamamen tamir edilmiş e§yaJan da 
ycniteştirilmittlr. 104 talebeıl .ardır. 

lsmir Talebe Yurduı 
Cümhuriyet Halk Fmkaıının ve va " 

llllk makamının yardımlariyle 931 yı" 

lında açılmıttır. Burada fimdiye kn • 
dar 160 talebeye meccanen bakılmıştır. 

Konya TaleM Yurdu: 
932 - 933 ders yılı zarfında açılmış 

trr. Buraya Konya orta mekteplerinde 
çalışkanlılrla temayilz eden fakir talebo 
alınmaktadır. 20 mevcutlu olan bu 
yurtta bu yıl 40 talebe alacak tertibat 
yapılmıftır. 

MEKTEPLER 

Ankara Ana mektl'bi: 
Cemiyetin en bayırlı ve verimli ça

lıtın.ası mektepçilik alanında olmuştur. 
Maksatlarına emin adımlarla varmak ve 
çalı~malarını tedrici surette art1mıak 

için ilk iş olmak ilzere 931 yılında Yc

nişchirde bir ana mektebi açmıstır. 
Ankara ilk mektebi: 
Gördilğil rağbet ve aldığr malt yar -

dmılara güvenerek Cemiyet .. na mektc· 
bine bir de ilk mektep ilavesini muva -
fık bulmuş ve 932 - 933 ders yılı 7.ar -
fında beş sınıflı bir ilkmektep açmış· 
tır. Bu yıl zarfında Amerika'dan husu
ııt surette çağırılan terbiyeci Mis Par -
ker mektebin terbive ve tedrisatı i~le

rini fü:erine almıştır. 

A nkars Orrnmektebi. 
Mektep bin, sı göriilen lüzum ve tn

tiyaca binaen genişletilmis yava~ y. ,·a~ 
bir kollej haline koymak maksadiyle 
orta mektebin birinci ı;ınıfı açılmı .. tır. 
llk mektebin dördüncii ve beşinci sınıf
lariyle altıncı sınıfta ingilizce terlrisa
ta ehemmiyet verilmiştir. 

Bu yıl orta mektebin ikinci sınıfı da 
açılmış ve orta kısım için müstakil bir 
bina tutulmuştur. Mektebin İngilizce 
tedrisatı Paris'ten getirtilen Amerikan 
lisesi başmualliıni tarafından idare olun 
maktadır. Mektebe tanınmış ve seçilmiş 
hocalar alınmıştır. Mekt,.hin bugUnkü 
sayısı 233 U bulmuştur. 

Bursa kız lis~si: 

Bu mektep 19. 9. 1932 <aıihmde _,r, 
ta ve lise kısımlannı havi olarak tam 
teskilatla acıldı. Resmi liselere "'' 

Jf anü Cemiyetiaia Yeaişebir'dtki mektebi 

yazmalar, kabul resimleri, balolar, 
birbiri ardı sıra bir çok şeyler ol
du. 

Fakat gelinin çok canlı zarifli
ği yanında, Astrid'in sarışın gü -
zelliği soluyordu. Yüreğinde bü -
yük bir sessizlik vardı. Düşünü
yordu: 

- Saad'ı ne vakit göreceğim? 
Onu görmeliyim; yalnız "Allaha 
ısmarladık., demek için. Yalnız, 
onu bir daha görmemem lazım 
geldiğini söylemek için. 

Saad kaybolmuştu. Genç kızın 
hayatında, hiç var olmamış gibi 
yok oluvermisti: sanki ateş ba -
kışları, onun gökrengi gözlerine 
hiç gömülmemişti; sanki sahrada
ki o gece, deniz üzerindeki gece -
ler, rüyada geçirilmisti. 

Astrid, şaşma ve öfke ile tit -
riyordu. Ona kendisi, 

- Allaha ısmarladık, si.zi bir 
daha asla görmiyeceğim. -demek 
istiyordu. 

Fakat onu görmek için arama
yan kendisi idi, onu bırakan, böy
le hiç iytiraz etmeden ayrılmaya 
razı olan o idi. Arabanın onları 
Shepheard's'ın kapısı önüne ge -

tirdiği ve ona o tazimli ve pıt·1 -
resk selamı ile "- Tann ~ i 
korusun!., dediği zaman, o, .. _ Al
laha ısmarladık!,, diye cevap ver
mişti. Gece nöbetçisi kapıyt aç
mıs bekliyordu .. 

Biribirlerinden böyle ayrıln• ·-
)ardı. · 

Şimdi onun susuşu, ona çeki
lemez bir hakaret gibi geliyordu. 
Fakat, böyle beyaz. güzel ve üs -
tün bir ırkın kızı, bunca kimse -
terin kur yaptığı, taptığı kı?., Clnur 
tarafımhm nnutulmus ol~un olur 
mu? 

Nasıl olup da Shepheard's fJo
tel'e gelmemişti? Yahut. nedr-rı 
tbrahimi göndermemişti? Her ak
şam, vcstibülden gecerken, As -
trid, camlı kapının yanınclaki kti

şeye bir göz atar, .. kimseleri gör
mezdi. 

Fakat mümkün mü idi? .. Bü -
tün bir saat yanında hayran titre
diğini duydu.Yu ad:ım, bir cl~•ta 
hiç aramadan. bir d:ıha hiç cac-ır
maclan onun böyle kaçmasına na
sıl meydan verirdi? 

- Son•ı .... 
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Maarif Cemiyetinin Saımapa~srmdakl pansiyonu 

ill oldı.ığu Maarif Veklletince de taa
dik edildi. 

Mektep yabancı dil derslerine ayrı 
bir ehemmiyet vermektedir. Terbiye 
mütehassısı ve lngilizce muallimi sıfa
tlyle Amerika'dan bir Mis getirilmiştir. 
İngilizceden başka mektepte fransızca 
ve almanca da okutulmaktadır. Musiki 
derslerine. spora ve beden terbiyesine 
de ayrıca ehemmiyet verilmektedir. Ta
lebe sayısı 160 dır. 

Eski~chir Yatr mektebi: 

Bu mektepte şehir ve kasabalardan 
uzak yerlerde hizmet gören Devlet De
miryolları mcmurlarmın çocukları oku
tulacaktır. Mektep evelce Devlet De
miryolları tarafından idare edilmekte 
iken 1932 senesinden iytibaren Cemiye
tin idaresine geçmiştir. Halen mevcut 
talebesi 293 tür. 

Fakir talebeye yardım: 

Cemiyet hir yandan mektep ve yurt· 
ları idare ederken öte yandan da ciddi 
mevzular üzerinde kitaplar neşretmek. 
tedir. 

Bundan başka asıl teşekkül maksa. 
thna uygun olmak Uzere tahsilini biti -
remiyen zeki ve fakir talebeye paraca 
yardımlarda bulunmaktadır. Şimdiye 

kadar 13 yüksek tahsil talebesine 10,190 
liralık 1,577 ilk ve orta mektep talebe· 
sine de lı:itap, çamasır gibi malzeme ve 
eşya tedarik etmek suretiyle 7.213 lira
lık yardım yapmıştır. 

Cemiyetin diğer faaliyetleri: 

Vilaye•l<' rdeki müesseseleri ve mU
messilleri vasıtasiyle ulus mektepleri 
çalışmalarına ortaklık etmiş ve 5700 

yurttaşa okuma yazma öğretmiştir. Bun
dan başka Ankara dil kursları açmış, 

talebe kampları teşkil etmiştir. Hula· 
aa maarifçlllk alanında memlekete fay
dalı hizmetlı-r görmeğc çalışmış ve ça
lışmaktadır. 

Vilayetlerdeki teşkilat: 

Cemiyetin beş vilayette idare heye • 
d, 27 vilayette de milmessilf vardır. 

İdare heyeti ve mümessil bulunmayan 
vilayetlerde Cemiyet işlerine maarif 
mlldUrleri bakmaktadır. 

Cemiyetin varidatı: 

Yukarda atları yazılı bir çok mek • 

tepler ve yurtlar idare eden ve fakir ta

lebeye yardrm eden Cemiyet bütçe mu

vazenesini temin etmek için kendisine 

varidat bulmak mecburiyetindedir Bu 

varidat membaları arasında her yıl ter
tip olunan eşya piyangosu hasılatı da 
vardır. Cemiyet bu yıl da bir eşya pi. 
yangosu tertip etmiştir. Bu yılki eşya 
piyangosu 14 birinci kS.nun 1934 gilnU 
Ankarada Halkevinde çekilecektir. Sa
tişa çrkarılan biletlerin yUzde otu7. Uçil 
ikramiyeye ayrılmıstır. Biletlerin tane
si 100 kuruştur. En bUyük ikramiye 
3000 liradır. Ve bir liradan yukarı ol
mak üzere 5891 bilete ikramiye düşe· 
cektir. Bu piyangonun hususiyeti ve 
herkesin isteğini c;;eken tarafı çıkacak 

ikramiyeyi seçmek hakkının bilet sahi
bine verilmiş olmasıdır. 

Bu eşya piyangosu biletlerinden a

lanlar, bilgi kaynaklarını bo11aştırmak 

ve bilgi yollarında yürUyen gençlerimi

?.İn rasthyacağı f!Üçlükleri kaldırmak 

maksadiyle kurulan (Türk Maarif Ce -

miyetinin) işini ve maksadım kolaylaş
tınnış olacakları gibi talilerini de de
nemiş bulunacaklardır. 

Bir inmli7. tarih~isine cevap 

Mustafa Kemal'le 
Londra üniversitesi tarih pro

fesörü Mr. Toynbce bu yıl bası -
lan "A Study of History,, atlı üç 
ciltlik bir eser cıkardı.Bu bir tarih 
olmaktan ziyade tarih felsefesi 
sayılır. Yazıcı burada kendine 
mahsus esaslar üzerinde tarihi 
mütalea etmek istiyor. Medeniyet
lerin menselerini, biribiriyle mü
nasebetlerini, tasnifini araştırı -
yor. Bunları Arya hakimiyetine 
döndürehilmek için, aydmhk yol
lan bırakarak karanlık çıkmazlar 
içinde beyhude yere yorulup du
ruyor. 

Tarihi hakikatleri olduğu gibi 
görmeye ve onları muayyen bir ga
ye ile baska türlü göstermeye yel
tenmeyi ilim önürü ile uzlaştırmı
yan bizler profesörün bu indi fi -
kirleri üzerinde burada bir şey 
söyliyecek değiliz. 

Ancak nomad kabileler diye 
tavsif etmek istediği türk ulusla
nm ve onlann hiç bir yere mede
niyet götürmediği zehabını en bü
yük tarihi bir yanh§hk olarak pro
f esöre geri veriyoruz, ve türk ta
rihini daha esaslı tetkik etmesi 
lüzumunu hatırlatıyoruz. 

Büyük türk inkılabının hari
kalı dehası olan Mustafa Kemal'i, 
osmanh padişahlarından ücüncü 
Selim'te mukayese ediş sekli ise 
büsbütün hayret verici bir dar 
görüc;J'ilii~iirı ifadesidir. Türkiye
deki inkılaplar hakkmda, burada 
gelin t "'tl;:jl~ etmek za'ı-netinrle bu
h,,, ... ,ıt• nt""l ı,. 1' 7., 1 ·t cı n 1 'trne ve c~~
S"" .... ...., ;ı .... ~ ,... .,;•< :1 ~ •, rcl.,n din-

Üçüncü Selim! 
leme suretiyle elde edilen bilgiler 
üzerine dayanan bir tarihçilik, 
Prof. Toynbee'nin bozguncu ve 
gen is göremiyen zekasından ge -
çerse böyle garip bir mukayese 
yap1lmasma saşmamak lazımdır. 

Mustafa Kemal inkılabı, Seli -
~in vaptığmdan daha küçüktür, 
dıyebilen bir adamın mantığı kar
sısında gülerek susmaktan başka 
yapılacak bir !'ev yoktur. 

Mehmet SAFFET ------· ------
Bir kn<lm tayyarcdnin uzun 

yol<•nluğu 

Londra, 26 (A.A.) - İngiliz kadın 
tayyareci Vaktor Burce dün sabah sa
at 7,50 de bir Otojir-tayyaresiyle Kap'a 
yollanmıştır. Bu uçuş bu tayyarelerle 
ilk uzun yol uçuşudur. Madam Bruce'
ye yedek parçalarla biraz benzin nakle
den bir tayyare arkadaşlık etmektedir. 
Otojirde güç inişler için üç bin mum 
gticünde bir fener vardır. 

I.iyf·f flc f:ıkan yangın 
Liyej, 26 (A.A.) - Sosyalist koo

peratif mağazalarında çıkan yangın bir 
kaç milyonluk zarar vermiştir. Ateş 

yayıldığından zabıta yangına yakın ev
leri bosaltmıştır. 

Katalonya·aan geri almar 
haklar 

Madrit, 27 (A.A.) - Reisicümhur 
M. Zamora, vaktiyle Katalonyaya ve
rilmiş olan genel işlerin tekrar hUku
met merkezine bağlanmasına dair olan 
karı:ırrıameyi imzalamıştır. 

ULUS 

Soyatları 
·ı ürk Dili Ara§tırma Kurumu ü

yelerinden Besim Atalay'ın aoyat
larına rehperlik etmek üzere bul
duğu eski türk atlarının üçüncü 
listesi şudur: 

Arığ Tekin - Arık - Arık Bo· 
ğa - Arıı - Arpa - Arpal -
Arsakay - Arslan - Arslan Ar
gun - Arslan Boğa - Aztekin -
Arslan Giray - Azlag - Azine
bik - Arslan Mirza - Arslan. 
taş - Artan - Artı inal - Artık 
Arslan - Artuk - Artuk Aslan 
- Artukboğa - Aruk (ka) -
Arvuz - As {ka) - Asan - A
sana (ka) - Asana Kutlu - A
sana T uci - Aydoğmuş - Ayın 
- Ay Kanat - Ay Kutluğ - Ay 
Melek (ka) - Ay Sabar - Ay
temuz - Ayverdi - Asatekin -
A11ğ Bulmuş - Aıpar (ka) -
Aıparuk - Asutay - Aşan -
Aıana Kutlu - Atan Buğa -
Atan T oğnıl - Aşkan - Atnas 
- Aşut - A.ziret - A.ta - Ata 
ibiş - Atakay . Ata Okay - A
tala - Atalık Gazi - Atalmıt -
Ataman - Atam - Ata Oğlan 
- Atılmıı - Atmız - Atıf -
Atila • Atalay - Atlı - Atnııf -
Atsak - Aybe - Ayısıt (ka) -
Aykul Teli - Ayluç Tarhan -
Ay Mergen - Aylaf - Aytemur 
- Ayyarkın - Atsuz -Atsız -
Atsuz Elti - Ava - Avanat -
Avaneş - Avar -Avina - Av· 
kan • Avgan - Avtar - Afpr -
Ay - Ay Ana (ka) - Aya Oku 
- Ay Arığ {ka) - Ayaı - Azm 
Arığ (ka) - Ayaz - Aybarı -
Aybek - Ay Boi?a - Aybirdi -
Aycıl - Aycil Mirza - Ayçiçek 
(ka) - Aydan Anğ (ka) - Ay. 
dar - Aydemir - Avdın - Ay
doğdu - A.ygan - Ayıf - Ay
kut Alp - Aymaz - Ayna -
Aytekin - A.ytimtir - Azak -
Aydın Alp. 

Soyatları alanlar 
Soyadı alanlardan duyduklarımıın 

yazıyoruz : 
Acar - Maliye Bakanlığı hesaplar 

mümeyyizi Ali Rıza, Akkerman - Zi
raat Bakanlığı salgın hastalıklar mü
tehassısı Naki Cevat, Aran - Divanı 

Muhasebat Reisi Seyfi, Akyilz - Kars 
Mebusu Oeneral Muhittin, Apaydın -
M. Müdafaa Bakanı Zekll. 

Biçer - Adana mebusu ômer, Baş. 
fay - Denizli mebusu Yusuf, Bayaal -
Maliye müıteşarı Faik. Bozkurt -
lç hastalıkları mUtebaasm doktor Os
man İsmail, Barınan - M.M.V. Ordu 
dairesinde Nizamettin, 

Çorak - Devlet Ş1rası azasından A
saf Talat, Çalışkan - İş Bankaıı U
mum Müfettişi Sami, Çölgeçen - Be
lediyeler Bankası azasından Sami, Çe
lebioğlu- Devlet ŞQraın azasından Fc-
rit, 

Dikmen - Kocaeli mebusu Ali, 
Dikmen - Konya mebusu Hamdi, De
miral - Ankara mebusu Hamdi, De
mir - Devlet Demiryolları baflıekimi 
ve şehir meclisi azasından doktor Veh
bi, Daga - Devlet Demiryolları Cer 
Müdiirü Şaban, 

Erlap - Çanakkale mebllMl Ziya 
Gevher, Erdoğan - GUmilşane mebusu 
Şevket, Evcen - Belediyeler Bankası 
idare meclisi azasından Nusret, Er -
B~lediycler bankası idare meclisi aza. 
sından Salih Vahit, Eldeniz - Cebeli• 
bereket mebusu General Naci, 

Günenli - Devlet ŞQrası azasından 
Emin, Günay - Urfa mebusu Behçet, 

lbar - Demiryolları Zat itleri mü
dürü Tahsin İsmail, Avukat Kemal, 
Demiryallar İstatistik kaleminde Meh
met, Hakimiyeti Milliye Siparit memu
ru Mahmut ve karde~lerl Ahmet, Abdul 
lah, Salih, İnan - Dil Cemiyetinde 
Abdülkadir. 

Karabacak - Zonguldak mebusu Ha
san, Kobilay - Belediyeler Bankası 

idare meclisi azasından Kadri, Kutluk 
- Maliye Vekileti Bütçe müdUril Fa
ik. 

Maçkan - Devlet Demiryolları Kay 

seri Başmüfettişi Necip, 
Oral - Kara Müsteşarı General 

Hüsnü, Oğuz - Çığır mecmuası müdü
rü Hıfzı Oğuz, Okay - Giresun meb
usu Khim, Oktar - Devlet Demir. 
yolları Evrak müdürü Behçet ve Zira-

Türklerin harp usullerınden bahse
den en mühim ve meşhur eserlerdt-n bi
risi de Bizans hükiimdarı vı mcı l .eo
n ı.n viicude getirdiği eserdir. 886 üar. 

912 senesine k<ınar Bizans tahtını işgal 
eden Leon Bizans'ta Makedonya süla· 
lesini kuran bırinci Basileios'un oğlu
dur. Bu hükümdar zamanında cenubf 
İtalya'<la Longobard'larla bazı kücük 
harplar olmt:"tıır. Bu tlevirlerde Bi· 
zan~·ın en bürük düşmanları araplar 
ve bulgarlardı. Araplarla Suriyede ba
zı mücadeleler olmakta ise de asıl milt· 
hiş zararları arap korsanları yapmakta 
idi Ege denizinin adnlarına, Yunanis
tana, Sicilya ve cenubi İtalra sahil-

ıerine hücum eden arap korsanları Bi
zansı korkutmuşlardı. Şimalden de bul
garlar hücum etmekte idi. Bulgar hü
kümdarı Symeon (893-927) tahta çıkar 
çıkmaz Bizans ile mücadeleye girişmiş, 
bu iki sene süren harplar esnasında Bi
zans hükümdarı da macarlarla ittifak 
aktine mecbur olmuştu. Macarlar 895 te 
Bizans ordusile birlikte hareket ede
rek üç büyük harpta bulgarlan mağlOp 
ile şimal - şark Bulgaristanı istila ey
lemişlerdi. Bu mağtubiyet Uzerine bul
gar kıralı Peçeneklerle birleıerek Bl
zansa hüc(\m etmi~ ve bizanahları mal
top ettikten sonra 896 da ıulh aktet
dilmiştir: ki bu sulh Leon'un ötumüne 
kadar devam etmiştir. 

Leon hılkaten z~ıf ve hastalıklı bir 
adamdı. Ordu sevketmemiş, dalma sa
rayında otunnağı tercih etmittir. Genç 
Uğinde kendisini Bizans r8neaansına 

yol açanlardan biri olan Patrlaka, Pho-

tios terbiye etmif olduğundan ilme te· 
mayUlü daha fazla idi. işte bunun için-

' dlr; ki Sage yani bilge lakabmı almrt
tır. Leon birçok e.er yazmııtır. Baba· 
ıının cenaze nutkunu, kiliae hutbeleri, 
tlirler, dini eserler, tefe'üller ve sair 
birçok eserler arumda bilhaıaa bizi a
llkadar eden en mUhim eseri harp usul 
terinden bahseden kitabıdır. 

Bu eseri bir zamanlar III Uncu Le
on'a isnat ederek 717-740 senelerinde 

yazıldığını ileri ıUrenter olmuşsa da 
bugUn VI mcı Leon'un olduğu vazı

han taayyün etmittir. Eaerln içinde 
muelllf babası Baalleloa'tan bahsettiği 

için bunun hangi Leon olduğu vazıh
ttr. MUelHf eserin mukaddemesinde 
harp bflglalnl tecrilbe aahaamda dahi 
pek ihmal ettiklerinden, binaenaleyh 
tatbik noktasından faydalı addettiği 

kısımları eıkl harp bilgisine aft eserler 

den ve tarih kltaplanndan llrtlbaa ede
rek yazdığını blldlnnektedlr. Kitap 20 

bahisten ibarettir. Bu mUhlm eaer Bl
nns hUkümdarlannm harp meydanla
rına birlikte götUrdüktert tabur kUtUp 
hanesinin en kıymetli esttlerinden bl
rlıldir. 

Müelltf mukaddemeden eonra takti· 
ka mefhumlle, manaaile utrapnakta ve 
tam bir ideal kumandanın evaafmı izah 
etmektedir. Daha eonra ordu taksimatı, 
teşkilatı, bazı ıllahlar ve bunların ev
safı, ordu talimleri, fnzıbatı, ordu sev
ki, tabur kurumu, 1affr harp nizamı, 

harp usulleri, muhasara, deniz harbı 

hakkında birçok malOmat vermektedir. 
Kitabın bizim için mUhim olan nok

tası x~m inci bahsidir. Bu bahiste mü
ellif türklerin, frankların, longobard'-

ların, slavların harp usullerinden baha
etmektedlr. Kitapta tUrk namı altında 
macarlardan bahsedilmektedir. Halbuki 
Leon eserinde membalarını sarahaten 
yazdığı halde en fazla istifade ettiği 

hatta kısmen de kopye ile diğer bir 
eser daha vardır; ld bunun ismini zikr 
etmemektedir. Bu eser evelce bahset
tiğimiz VI ıncı ura ait Maurikloı'un 
kitabıdır. Binaenaleyh tUrk namı attm-

at Vekiletl müdilt"lerinden Hikmet, Ös 

kan - Maliye Vek!letl Heeaplar bf.rln 

el mümeyyizi Ekrem, Tetkik memunı 

Kadir, Beypazarı Tahsil MUfettı,ı Sad

ri, Öra - Cebelibereket mebusu hatan 

Basri, Önal - Ökonomi Velileti ma

den mühendisi Sadri Saim, 

Solok - M. M. V. Müstep.rı General 
Nazmi, Savut - Belediyeler Bankaaı 
ida.re meclisi azasından Mümtaz, Tura 
- M.M. Muhasebe M. Yahya Naci, Tar 
han - Maliye Vekaleti Kanunlar mli· 
dürü Mümtaz, 

Yalman - Ordu mebusu Hamdi, 
Yetkin - Maliye Vekaleti Tetkikat 
bUrosu müdürü İhsan. 
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da bahsetti~i kavmin de macarlar olup 
olmaması ~üphrll görülmüı, bunun lls .. 
rine macar alimleri uzun uzadıya tet• 

kiklere başliimışlardır. 

Leon bilhassa araplara kari' ball' 
usulleri hakkında izahat vermeğe çalıt' 
mıştır; ki bu izahatı ağızdan alına Jlll" 
lilmata dayanmaktadır. Bundan soıtr9 
bulgarlardan bahsedilmekte ise de bUO" 
larla yaptığı sulha ima ederek bulP"" 
!ara karşı silahlanmak lazım olınadığdl" 
dan harp usullerinden bahse tüıudl 
görmemektedir. Fakat tilrkJerJe btJI• 

garların harp usullerinin tamamilc •1" ... 
nı olduğunu, yalnız bulgarların hıf1 

900• tiyan olduklarını kaydeder. Daha 

ra iranhların, tUrklerin, frenklcrin .e 
·ıc longobardların harp u11ullerln{ sıratı 

anlatmaktadır.Leon'un tilrider hakkdl" 
da verdiği malBmat tamamlle }l.{auri· 
kios'un eserine dayanmaktadır. l\{Uel
lif bu eseri tamamlle kopya etmit ol0P 
yalnız Maurikiot'un akyth veya a.at 
dediğl yerlerde tUrk ismlnl kullanoııt' 
tır. Fakat her fkl eseri birlblrlle mukr 
yese ederaek Leon'un bazı yerlere tir 

veler yaptığını g8rmekteyls. Binaeor 

leyh Bbanı h8.kthndarı tuth a,ktettfll 

ve mllnuebatta bulundufu bnnı •Jf~ 
tanımıı ve bunlann harp uaullerl •yal 

ve diğer tUrklerln harp uaullerll• bir· 
leştiğl için Maurlldoa'un etıerlndeki bıl 
kısımları bilerek kopya etmlıtlr. 

Bu mühim eaerl Meuraluı 1612 d# 
neşrettllf ıibl llm! bir aurette 1917-tfd 

de Budapeıte'de Varl de ~ca nefret• .,,, 
mlştlr. Kitabın lltlneeye tercUınecı 

Checua, Migne, Kollar, ltalyanca:Y' pi· 
'c gafetta, Andreo, franıueaya Y'oly 

Maizeroy, almancaya Von Bour11ebe:d. 
İnacarcaya da Varl-Barcay, SsabCtır 
Hazay, Marczall yapmııtır. 

Bu yazımla aakerlik tarihimizin Bi
zans membaları kısmını bltlrlyofUl'I' 

Doğrudan doğruya türklerln askerl .. 

ğinden bahseden başka membaları da 

tlmdllik bir tarafa bırakarak tUrkJeriO 
askerlik tarihine neler ilave ettiklerir 
den blblı birkaç makale daha yazac•• 
ğrm. 

---------~--~-

Kayseri Halkevi de~lerl 
Kayteri, 27 (A.A.) - Halke.i.,ct

dil dW1lerine bqlanmıştır. Derıteri• 
içinde fransaca, almanca, ingilizc• _. 
nakıı dikiş dersleri vardır. 

Artvin 'de tiitiin iirHnii 

Art.in, 27 (A-A.) - Renk ve k~ 
ıiyle Un almıt olan tütün ürünü şiınd~t'. 
kadar s(>rülmemlı kertede iyi yetitflllf 
tir. 

Elazfz'f n y.-ni caddr'-i ,, 
Elaziz, 27 (A.A.) - YapılJ11S e 

ta olan bin metre uzunluğunda~ 
20 metre genitliğindeki parke ,, 
ıeli iıtuiyon caddesi bitirile~· 
halka açılmı,tır. 

Adana'da fırka kon~rt•kri 
t4 f. 

Adana, 27 (A.A.) - C. ~t 
vilayetimiz içindeki merkez ~ 
yeıinden batka diğer ocak ~e ere' 
hiye kongreleri de bitmek u:.,, 
dir. Bunlar da biter bitmez 
kongrelerine batlıyacaktll'· 

Adana'da seçim lıazırhkl•rt 
Adana, 27 (A.A.) -Meb~ 

çimi cetvellerinin yarı11 ınrd~ 
mümessilleri tarafından do ;.tJ
mUf ve ,imdiden belediyeye • ı11' 
mittir. Birkaç güne kadar ·~· 
kalanları da bitirilmit olaca 

Muğla'da Mebus seçlaıl h~ 
Matla, 27 (A.A.) - M .... 1 tJ- ,,,,. 

hazırlıkları Mufla'mn her ,_lo d.,,,I'. 
olarak yapıldı. Seçimin natd ,.r ı...I .
nı bildiren buyruk geldi. S...- ..-
na sön yÜrütülecektir. 

-tdl1°' 
Artvln'de havalar eyi ~· ., 

'•" Arhin, 27 (A.A.) - ~..,. ~ 
valar :raz günlerini andı~ 7 1 

çi ıürekli bir tekilde kıt ekiolİ 1 

tadır. 
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Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satın Alma Komisyonu ilanları 

455614 ADET MUHTELİF ATEŞ ) 
TUGLALARI ) 
MUHTELİF KİMYA MALZEMESİ ) Saat 10 da 
MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMESİ) 

MUHTELİF KASNAK KAYIŞLARI ) 
6 KALEM DERİ ) 

1000 TON MAZOT ) Saat 14 te 
3000 TON ÇELİK DEMİRİ ) 

Yukarda miktarları yazılı malzemeler 5/1. Kan/934 
perşembe günü ayn ayrı pazarlıkla satın alınacaktır. Te
diye şartlan tesbit edilmiş ve şartnamelerine dercedilmiş
tir. İdari ve fenni şartnamelerini anlamak istiyen talip
ler her gün saat 15 ten• 17 ye kadar vepazarhğa iştirak e
deceklerin de yevmi muayyeninde satmalma komisyonu-
na müracaatları. (3522) 8-5393 

250 TON DÖKÜM KUMU 
Yukardaki malzeme aleni 

münakasa suretiyle 14-1. 
kan-934 tarihinde saat 14 te 
ihalesi icra edilecektir. Ta
liplerin şartname için her 
gün öğleden sonra müna
kasaya girmek için de o gün 
teminat ve teklifat ile mü
racaatları. (3493) g...:..5345 

1000 METRE MİKABI 
CEVİZ TOMRUK 
Yukardaki malzeme pa-

zarlık suretiyle 3/ 1. Kan/ 
934 tarihinde saat 14 te iha
lesi ıcra edilecektir. Talip
lerin teminat ile müracaat-
ları. (3526) 8-5422 

50 TON HAM ADANA 
PAMUGU 

Yukardaki malze e pa
zarlık suretile 3/ 1.kanun/ 
934 tarihinde saat 14 te iha 
lesi icra edilecektir. Talip
lerin teminat ile müracaat-
ları (3534) 8 - 5414 

Üssü Bahri Satınalma Ko. Reisliğinden: 

3500 KİLO MUHTELİF REÇEL 
3500 KİLO BEYAZ PEYNİR 
1450 KİLO MUHTELİF ŞEHRİYE 

Deniz efradı ihtiyacı için yukarda yazılı (3) kalem er
zak kapalı zarf usuliyle münakasaya konmuştur. l/Kan/ 
934 tarih ve üçüncü pazartesi günü sac:t {14) te ihalesi ic
ra kılınacağından taliplerin şartnamelerini görmek üzere 
Ussübahri Kumandanlığı satınalma ve İstanbul'da Ka
sımpaşa'da Deniz satmalma komisyonlarına müracaatları. 

(3424) 8--5223 

Fethiye Belediyesinden : 
Fethiye kasabasının hali hazır ve müstakbel planları

nın tanzimine ait münakasaya talip zuhur etmediğinden 

pazarlıkla ihalesi 15-12-934 tarihine bırakılmıştır. Talip 

olanların Fethiye belediyesine, şartnameleri görmek isti· 
Yenlerin Ankara; İstanbul ve İzmir belediyelerine müra
caatları ve şartnamede tadilat teklifinin nazan itihare a-
lınacağı ilan olunur. 8--5423 

E lak " aııkası ıdan: 
Bankamıza ait Işıklar caddesinde1d apartımamn iki 

tarafına 24 adet soba için ilaveten yapılacak iki bacanın 
inşası açık eksiltmeye konmuştur. 5 birinci kanun 1934 
Çarşamba günü saat on altıda ihalesi yapılacaktır. Temi
natı {70) yetmiş liradır. İki oca~ı yapmaifa istekJi olanla-
tın bankamıza gelmeleri ilan olunur. (3533) 8 - 5413 

live aJ{anlıeın aıı : 
Tapu kadastro umum müdürlüğünde yaptırılacak 161 

lira 50 kuruş bedeli keşifli tamiratın 24.1 l.934 günü yapı
lan münakasasma talip zuhur etmediğinden pazarlık 
2. 12. 934 pnar gününe talik edilmiştir. Keşifname ve 

artname müracaat kaleminden verilmektedir. Talipler 
tt:ıuvakkat teminat olan 10 liravı ihale gününden eve) mer
~ez veznesine yatırmaları ve ihale günii saat 15 te bu gibi 
1 lcri yaptıkianna dair mevcut vesikalarite birlikte milli 
ernıak rrıiirWrlüğünde mütesekkil komisyona milracaatlan. 
---- (3530) . . 8 - 5412 

Ga a a ithalat Giimrüğü 
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Marka No. 
PTT/No 1/2 
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l\1üflil -.Hi.Cfünden 
Kap 

2 
1 
1 
1 

Eşyanın cinsleri 
Halenli ahize 
Döğülmüş kınnızı bibeı 
Oymalı ağaç masa 
İpek kumaş 

; İpek mensucat 
1 r. 1 nekli mendil 

1 

: İpekli boyun atkısr 
: loekli. pamuklu yatak 

örtüsü 
Adi yün 
! pek mensucat 

cl'{ukarda yazılı eşya 22. 11. 934 ten itibaren transit 
ı ı \ t11ek ü zere arttınT'a suret ile satılacaktır. İsteklilerin 

· .?.934 sah gi;nü saat 16 ya kadar satış komisyonuna 
rr "1eleri (7004) 8 - 5411 

ULUS 

l\tilli Müdafaa Vekaleti 
atın nlmn komisyonu 

ilanlan. 

CA(i 

ANKARA 

Kooperatif arkasında 

Ali Nazmi Bey 

aparlımanı 

• t 

SAYIFA 7 

den 10 Birinci Kanuna 4 1STANB L 

: kadar 

Yeni kurslar açılıyor 
~ 373 İstiklal <'ac-lde"I 

Derhal kaydolunuz 

BEBLITZ 
MEKTEBİ 

Ordu sıhhi ihtiyacı içın 
kapalı bürüm yöndemiyle 
50 kalem ispenciyari malze
~~si 3. 12 .934 pazartesi gü
nu saat 14 te satın alınacak
tı!':. İstek.!ilerin bağlılığını 
gonnek uezere her gün öğ
l~den sonra ve eksiltmeye 
gıreceklerin belli gün ve sa
atmdan önce dilek okuntu
ları ve nev ~'kceleriyle bir -
tikte M. M. V. satmalma ko
misyonuna gelmeleri (3304) 

Fra sızca, ingirzce ve almanca 
8-5060 Tecrübe dersi meccanen dir. 

CAG Ht:r lisanda tc·rciimc işleri yapılır. 8- 5408 

Bahaeskideki hayvanlar 
için 245 bin kilo kuru ot 
Hayraholudaki hayvanlar 
için 245 ton kuru otla 232 
ton arpa kapalı hürüm yön
demiv1e ahnacaktır. Üzeri
ne brrakılrnası 8 1. kanun 
934 saat 14.30 - 15.30 -
16.30 dadır. İsteklilerin bel-
1 i gün ve aatta T..üleburgaz
da As. 8::ltmalm'1 l<o. nuna 
başvurmaları. (3319) 

8-5081 

tl.AN 

Lüleburgazm 274 ton ve 
Kırktarelinin 308 ton unlan
rıın ihalesi 2. 12. 934 pazar 
güniine hırakıldığ'ı ilan olu
nur. (3509) 8-5379 

· iLAN 

Burnova'daki kıtaat ıçın 

56400 kilo yerli pirinci kapa
lı zarfla alınacaktır. İhalesi 
15-12-934 cumartesi günü 
saat l l dedir. ~ıırtn;:ımesini 
görecekler M. M. V. Sa. Al. 
Ko. nuna eksiltmeve gire
ceklerin de hem sYÜn ve !>a
otte Bumova'da As. Sa. Al. 
Ko. na uğrama1an. (3497) 

8-5360 

İhtiyarlıkta zen
gin olmak müm -
kündür. İğne ada 
köylülerinden 
Mehmet Ağa Tay
yare piyangosun
dan (10.000) lira 
kazanmıştır. 

tl.AN 

Trabzon kıtaatı için ka
palı zarfla ek~i1tmeP,e konu
lan 11.000 kilo sade yağa 
verilen fiat pahalı görüldü
ğünden 21.11.934 tarihinden 
itibaren bir ay müddetle 
pazarlıkla alınacaktır. İs
teklilerin 870 liralık temi
natlarile Trabzon Sa. Al. 
Ko. nuna u~rcımalan. (3520) 

Siz de bir tayyare 
piyango bileti 

alınız. 

8 - 5415 

t\ukarn f,p,•nzım :imirlii!i 
alın alma 'komi!"yonu 

ilanları. 

Tiicca "lara 
Ticaretin muhtelif şube

lerinde senelerce çalıştım. 
Ticari her nevi tesisat, 

İLAN teşkilat, ıslahat, mübayaat 
Otuz sekiz bin kilo ku- ve idareyi yapar istenilen 

teminatı da veririm. ru sovan münakasai aleniye 
usulü ile ihalesi 6 k~n nue- Ankara posta kutu 131 iş 
veJ q34 perşerrıhe günü saat adresinden isteyiniz. 
on birdeciir. Şartnamesini 8--5407 
gönnek üzere her gün ve tllllllıımıı:mnm!!Duf""lll11ıııını ••ınnııınnımıı Ul!lııııımımm 

münakasava istirak icin de ı İLAN 
vaktmda teminatlariyle be-
raher Ankara Levazım A _ ~ Ankara vilayeti Em-
mirliiğ' satma.ima komisyo- 1 n~yet Müdürlüğü ifade- -
nuna gelmeleri. (3403) 1 sıyle yazılan 20-11-934 

8-5211 ı- tarih ve 8846 numaralı 

1
. '"" ... '""""~..:'"" """ ,.. '"' .. · ilmühaberiyle Toros 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

DOKTOR MUZAFFER~~ ~Gençler Birliğinin An-
İBRAHtM .:~ ,~kara'da bir şubesinin a-

c b . • çılmasına müsaade edil-
e ecı hastahanesi ~~ . . K f' .1 ~~ GÖZ HASTALIKLARI ~ mıştır. ey ıyet ı an o-

~ M"" ~ ili lunur. 8--5388 
• uTEHASSISJ !i ıııııımııııııııımm , ıımııı:muoıı:lllllllll!:llıııı:ıııınıı~ 

Ve st1n Rıodı 
KADIN·ERKEK-ÇOCUK 

GISLIYID 
JVİM batla~ 

ıau\a ~us,.;daii . 
Ald•nm•.ıını:r~ 

G 1 S l AV fb -.J 
~O SON LA R I · m•:·:~:~:r~ 

·rnrkl7•dek1 YcrU llaUat Puatlarıoda •• umam 1twa•111• .. laD .. 
mağualarda ararmu. 

r~,,,~:m;;~,~·;~~~;;;;;;~ 

·~ apartımam Telefon: 202!' ~~ s a t l } l }{ b j ll 3 
•: Adliye sarayı Gençağa 1 
~~ 8-!'iOl 'l ~~ 
..:~ ..... ~~~ 

~ h ·an l\losjoukin - Tania Fc<lor 
... nı.!DIHlıı ır.ııııııııınma:ıımıınıılil! ııımııır.ıııı.u:nııı ıııınııııııı:ı:::lllllllm! ı ııııınım111Jıırunrmuı11-• 

kat Vali iğinden: 
Kiralık ev 

Yenisehirde şehit Nuri 
Bey ve Akaretler sokakları-

. nm köşesinde üst kat ge
niş yeni rahat beş odalı bir 
daire kiralıktır. Ziraat Ban
kasında Muamelat Müdür 
Muavini Hulki Beye müra-

' caat. Telf: 3406-7 
8-5391 

Ankarada istasyon karşı
sında evelce Muhafız Tabur 
kumandanlığının bulundu -
ğu bina satılıktır. Taliple -
rin İstanbulda yeni postane 
arkasın la Hanımeli soka· 
ğmda 1 stanbul hanında J. 
V. Vitoll ve Kampani Li
mitet ş'rketine müracaat et
meleri veya yazmaları rica 
olunur. 8- 5381 

Tokat vilayeti merkezinde bu sene inşası takarrür eden 
"37937,, lira "76,, kuruş bedeli keşifli meydan ve 37937 li
ra "76,, 1.-urus bedeli keşifli buzluk ve "21937,, lira "76,, 
kuruş bedeli keşifli Bey bağı mekteplerinin inşaatı 3-10-
934 günü ihale edileceği ilan edilmiş ise de taliplerin ver· 
dikleri fiat haddi lfiyık görülmediğinden bir ay müddetle 
pazarlığa talik edilmiştir. ·Bu suretle talip olanların 30-11· 
934 tarihine kadar vilayet daimi enciimcnine müracaat et-

meleri lüzumu ilan olunur. (8077' 8-5419 
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Halil Naci Kağıtçılık. ve l\lathaacılık Her nevi plan ve resimlerin kopyaları süratle çıkarılır. Telefon: 1230 

KREM 
balsam in 

kanzuk 

Yegane ciddi gü -

zellik kremidir. Te- " 

ninizin daimi tazeli -

ğini yalnız K R E M 

B A L S A M i N ile 

korursunuz. 

Dr. Cims'in nasır ilacı 
KORRİSİD 

En eski nasır1an bi1e pek kısa bir zamanda tamamile 
kökten çıkarır. 

Merkez deposu: Kanzuk eczahanesi 
Yeni Eczane'de bulunur. 

Maliye Bakanlığında n: 
Hükumet konaklariyle maliye daireleri için .alınacak 

yerli yapısı iki yüz adet sis yapan yangın söndürme ma · 
kinesi yirmi gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Şartnamesi levazım müdürlüğünde ve İstanbulda Dol
mabahçe maliye evrakı matbua ambarı mümeyyizliğinde 
görülebilir. Makineleri vermeğe istekli olanlar ikinci teş
rinin yirmi dokuzuncu perşembe günü saat on beşte eksilt
meye iştirak etmek üzere üç yüz yetmis dört lira seksen 
beş kuruş muvakkat teminatlariyle birlikte levazım mü -
dürlüğündeki satınalma komisyonuna gelmeleri ilan o1u-
nur. (3331) 8-5137 

HAVACILIK VE SPOR 

131 t N C 1 SAYISI 

Londra - Melburn yarışını kazanan tayyarenin ve uçu
lan etapların vaziyetini gösterir fevkalade sanatkarane 
yapılmış bir kapak içinde çıktı. 

tÇlNDEKİLER 

- Havada Emniyet 
Zorlu bir bombardıman tayyaresi 
- Tayyareden tayyareye bomba 
- Bir tavsiye münasebetile (fıkra) 
- Londra - Metburn yolunda nasıl 

Mahmut Beliğ 

Kaya 

yarıştılar? Orhan Haydar 
- Büyük Okyanos bir defa daha aşıldı. 
- Ankara'da kış sporlarına hazırlık 
- 1934 Türkiye bisiklet birinciliği 
-- Memleketimizde at yarış1arı 
- Gökte yer arasında 
- Suya düşen prensip 
- Tayyareci konuklarımız gittiler. 
- ı\nkara'da avaktopu oyunlan V. S. 

Maarif Vekaletinden 

il yas 
Kemal Celal 

A. t. 
Abidin Dav er 

Server Ziya 
I 

Halktan istiyenlerin Garp Tekniğine uygun musiki 
öğrenmelerini kolaylaştırmak için Musiki Muallim Mek
tebinde serbest ve bedeva akşam musiki dersleri açılacak
tır. 

İsteği olanların her gün Musiki Muallim Mektebi ida
resine nıüracaat ederek atlarım yaıdınnaları bildirilir. 

(3517) 8-5384 

Ankara Beşinci Daire Su işleri 
Müdürlüğünden: 

Bedeli keşfin 2275 lira 27 kuruş olan Gazi istasyon 
!reşmesi suyunun tezyidi için yapılacak drenaj ameliyatı 
15. 11. 934 tarihinden iytibaren 21 gün müddet ve pazar
lık suretiyle ihale edileceğinden talip olanların 171 lira 
teminat akçesini vilayet veznesine yatırarak aldıkları 
makbuzla kanunuevelin altıncı perşembe günli saat 15te 
vilayet idare heyetinde hazır bulunmaları ve evrakı keşfi
yeyi görmek için de Nafıa Vekaletinde beşinci daire su 
işleri müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (3427) 

8-5233 

Merhum Şevket Ahmet Beyin eski 
belediye eczahanesi yerine 

.. Yeni eczane açıldı 
: Fenni gözlükler, tıbbi korsalar, sıhhi levazımat, 
.,,.~ bütün tuvalet ve ıtriyat çeşitleri ile aradığınız her ilaç 
~~ bulunur. 
.,,.~ Gözlük ve korsa tamirleri yapılır. 
~~ 

Kumbara bütün hir istikbaldir. 

Bursa 

u .. ,.ı .. r llt'mİr)·olları lJ 
mum Mii•liirliii?ii ~alın 

::tlma komi~voırn ilanlan 

lLAN 

Bursa - Mudanya hattı ü
zerinde teslim şartiyle 2,50 
xo,2oxo,14 ebadında 100 
adet meşe makas traversi 
pazarlıkla alınacaktır. Pa
zarlık 2-11-934 tarihinde sa
at 16 da idare binasında ya
pılacaktır. Fazla tafsilat 
için malzeme dairesine mü-
racaat (3531) 8-5405 

Pazarı 

Ankara Necatibey mahallesin
de Güneşdoğan sokağında Os
mancıkh Ahmet Pehlivan hane
sinde yol çavuşlarından aslen 
kıbrıslı Cafer Efendiye: 

Karınız Emine hanım tarafın 
dan açılan ispatı talak davası

nın tahkikat günü olan 25-11-934 
pazar saat 10 da gelmediğiniz
den gıyabınızda tahkikat icrası 
talep olunmakla tahkikatın 16-
12-934 pazar saat 10 a bırakılmış 
olduğundan işbu günde hazır bu
lunmanız bulunmadığınız takdir
de usulün 401 inci maddesine 
tevfikan devam olunacağı hak
kındaki gıyap kararı tebliğ olu-
n"r. (3545) 8-5420 

Divanı Muhaseba·t 
Reisliğinden: 

Divanı Muhasebat mürcrkıp muavinliğine istekli olanla· 
nn sayısı açık yer sayısını aştığından önce de ilan edildi· 
ği üzere bir müsabaka imtihanı açılmıştır. 

1 - Bu imtihana 15-11-934 tarihine kadar arzuhalle 
Divana müracaat ederek vesikalarını vermiş bulunantaı 
ile önceki şartlara göre müracaat edecekler kabul edile· 
cektir. 

2 - İmtihan Ankara ve İstanbul'da yapılacaktır. İs· 
tanbul'daki imtihan için İstanbut'da yeni postahane bina
sında Divanı Muhasebat muterfıetliğine müracaat edile• 
rek imtihan heyeti ve imtihan mahalli hakkında iyzahat 
alınabilir. 

Ankara'da imtihan Divanı Muhasebat binasında yapı· 
Jacaktır. · 

3 - İmtihan 8 kanunuevel 934 cumartesi günü öğlC'" 
den sonra ya?.T ile yapılacaktır. 

4 - İmtihanın nelerden yapılacağı aşağıda yazılıdır. 
1 - Ticari defter tutma usulü 
2 - Mnhasebei umumiye kanunundan verilecek bir 

veya birkac maddenin tahlili. 
3 - Divanı Muhasebat kanunundan verilecek bir veya 

birkaç maddenin tahlili. 
4 - Memurin maaş ve teadül ve harcirah kanunlarına 

temas eden bir meselenin halli. 
5 - Hesap (faiz, iskonto, tenasüp) 
6 - İlmi mali: bütçe nazariyatı ve Divanı Muhaseba• 

tın biitçe hususunda vezaif ve salahiyeti. 
7 - İlmi İktısat: (Evrakı naktiye, kambiyo, mesku• 

~at ba_hisleri) (3504) 8-5359 -----
Ankara Umum Evkaf 

Müdürlüğünden : 
Büyük Millet Meclisi caddesinde, evkafa ait olan Bel& 

diyeler Bankasının çıktığı 356 No. h hane biriru:i kanun 
934 iptidasından mayıs 935 sonuna kadar altı ay müddetld 
kiraya verilmek üzere 18-11-934 tarihinden itibaren 10 gün 
müddetle müzayedeye konmustur. İhalesi 29-11-934 pe~ 
sembe günü saat 15 te Evkaf Müdüriyetinde yapılacaktır. 
Tafsilatlı ilam belediye ile dairenin ilan tahtalarına ya4 

pıştrrılmıştır. Tutmak ve müzayede şartnamesini gönnek 
ve pey sürmek istiyenlerin her gün Evkaf Müdüriyetin« 
müracaatları. (3475) 8-5318 

il{tısat V ek~aletin den: 
. VekaJet kaloriferleri için 70 ton kok kömürü açık in 4 

llırme suretiyle alınacaktır. 16. 11. 934 tarihinden iytiba • 
ren yirmi gün müddetle indirmiye konulmuştur. Talip,. 
)erin birinci kanunun beşinci günü saat üçte komisyona. 
şeraiti anlamak üzere levazım müdürlüğüne müracaatları. 

(3417) 8-5229 

Jan.darma Umum l{umandanlığı 
Anl{ara Satın Alma 

Komisvonundanı 
Bir birinci kanun 934 cumartesi günü saat (11) de pa

nrlıkla iki kasa satın alınacaktır. İsteklilerin evsaf .ve şar• 
tım öğrenmek için her gün ve pazarlığa girmek için de 
pazarlık gün ve saatinde komisyona gelmeleri. (3515) 

ANKARA ACIR CEZA MAH
KEMESİNDEN: 

Zimmetine para gcçinnekten 
suçlu olup hakkındaki son tah
kikatın Ankara ağır ceza mah
kemesinde açılmasına ve 1609 N. 
lu kanunun 3 üncü maddesine 
tevfikan Ankara 1.ıirinci müstan
tikliğince 11-6-934 tarihinde ka
rar verilen Çubuk kazası orman 
muamelat memuru Beypazarrnın 
Rüstem paşa mahallesinden Ne-

bi oğullarından Mehmet oğlu 

Hakkı Ef. hakkındaki mezkur 
tevkif müzekkeresi ahkamının 

şimdiye kadar infaz edilemediği 
ve şu suretle ikametgahının he
nüz meçhul bulunması hasebiy
le kendisine ilanen tebliğat ya
pılmasına mahkemece karar ve
rilmiştir. Mumaileyh Hakkı E
fendinin bu kere duruşma günü 
olarak tayin kılınan 17-12-934 
pazartesi saat onda mahkemeye 
p:elmesi ve yahut tebliğata salih 

8- 5416 

ikametgahını bildirmesi aksi 
takdirde hakkında kanuni mua'" 
meleler yapılacağı ilan olunur. 

(3444) 8-5421 

Muhasip aranıyor 
Ticari hesap ve muamele bilir 
tecrübe görmüş sabahtan akşatıl1 

kadar çalışacak bir zat arıyor\11• 
istekli olanların Bankalar cad• 
desinde No. 30 Nurettin Baki'ye 
gelmeleri. 

Kiralık bina 
Adliye sarayı civarında 

taş merdiven yanında ote1, 
pansiyon, idarehane olara~ 
kullanmıya pek elverişli~!
na toptan kiralıktır. Dı f1-

yenler Balıkpazarında J:!a: 
mamcı olu bay Halil maga 
zasına baş vursunlar. 

8 - 5~1R 
"'\ 

imtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY. 

Umumi nqriyatı idare eden 
Y uı işleri müdürü Nasuhi 
BAYDAR. 

1 SİNEMALAR 1 
j KULOP] 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus matbaasında basılmıştrrJ 

1 YENi 1 
M U L E N R U J Z O M B 1 (Yaşıyan ölüler) 

Bugün, bu gece 1 Bugün, bu gece 

Neşe, kahkaha, çılgınlık V. S.... Aşkın, esrarla birleştiği büyük filim 
AYRICA: Yuıoslavya Kıralı Hz. ne Belgrad'ta yapdan muazzam cenaze merıutioıl 

ile M. Puankare'nin cenaze alayı 


