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Ökonomi Bakanlığının dünkü 
hıeternizde çıkan yazısını oku
tanlar, yüreklerinin sızladığını 
duYlnuşlardır: Mersin'de iki ko-
tıı. • 
• 18Yoncunun yapağı denklerı 
l. 
Çırıden taşla kum çıkmış! 

Bir yandan, ekim ürünlerimizi, 
•çerde, arıtıp soysuzluktan kurtar
llıak, sonra, istandard yolu ile, dı
:a.rı Piyasalarda eskidenberi kö!c
e!en güvensizliği kaldırmağa uğ
~lşıyoruz. Bir yandan da lzmir'-
e tiirk incirinin, Adana' da türk 

tapa'" d ... • ·· t·· d gısının egerı us un e oynı-

tarılarla didişip duruyoruz. Çı
~dığımız mallan niçin sıkı bir d·· 
.ı~ıen altına alarak kontrol etme-
"•""'· !{tınizi soracaksınız. Ancak kon-
lto) s·· ·· d h ... d 'k . ozu a a agzınız a ı en, ge-

l 
Stınlerini bu çeşid kazancta ara
ll'ıa.kta olanların: 
b :-- Monopol istemeyiz, diye 
i\grıştıklarını işideceksiniz. 

k Alışverişte doğruluğun yalnız 
~r onur değil, sağlam bir kazanç 
.. talı olduğunu istediğiniz kadar 
~Yleyiniz: Gündelik piyasa vur
!Unlarına alışmış olanlar, böyle 
~iidleri kanıksamışlardır. Firma 

Ygusunda değildirler; yaptıkla
tırıın, toprak emekcisinin almteri-
lle k b. ld ... d ·· .. arıı ağır ır suç o ugunu u-
furıdükleri de yoktur. 
.. Dı! satııından türk köylüsünün 

hıı;: ·· ı .., b 1 d ... d . l> ... gu mege aş a ıgı sıra a, ıs-
}' ekiilasyon huyundan vaz geçmi-
en aracıların, yeni yeni tuttuğu
~? Piyasalarda türk ürünlerine 
tı:ı. "tı eski güvensizliği uyandır-
alarına göz yumamayız. 

l> ll'll yıl türk mallarının niçin ka
ı 'tılınakta olduğunu biliyoruz. A
~~rıınız arasında bir takım is
tii •ıler bulunsa bile, biz, düz
b..ı tı bir satış sıyasası ile, onları 
~~dan sonrası için de kendimize 

RhYabiliriz. 
b· Ökonomi Bakanlığımızın ağır 
lt~!k 
'" altında bulunduğunu unut-
()~ ak, işini güçleştirmek değil 
~ elden gelen yardımı esirge
~~ltıek gerektir. Hele dıt sahtı ile 
ti .'~an yurdda,Iarımız bu elbirli
~~lnde en küçük ı~çla~ının. b.a
~t. lltnıyacağını eyı bılmeladır-

~ 't llnız yapağıya taş, buğdaya 
~~· Arpaya toprak karıştıran· 
'lı§ ~~kulandıran kontrol sözü, 
>~"eri!te doğruluktan ayrılmı-
~t~ ~İ~a kurmak, . ad yerleştİr· 
~Ca •ç1n didinen işadamlarımızı 

I ()~kf ~evindirebilir. Bunlar da 
l ~.~nk·~t1n çilesini çekmektedirler. 

~ti,,.~ leke, suçlunun üstünde de
>ot. llrk damgasının üstünde kah· 
b 

)~a.~tlık Yüzünden alım satım pi· 
~'I\ drı arasındaki bağların kıl-
1~il\ kaha. inceleştiğini görmek 
l>ı~tt da \o'Uz istemez. Gümrük ka· 
'~l:;a Ürün istokları boğazlaş
~~l\la, tr. Bu kavgada küçük o
~~()l\:la. değil, büyük, geniş bir 

S0 l\ ın~. sıyasası ile kazanabiliriz. 
~\ti\al"tı 102 olarak, ulusal dirlik 
~ ~alltasında bozgunculuk etme
t l\p !Şanların nasıl bir çıkına: 
•taa, tn1ış .olduklarım göstermek: 

1:e dığini de aöyliyelim. 
& F.R.ATAY 

'lct"j:~~ıcımızrn eskiden yazmıf 
~tit-cf • ... •r. Parçayı nasıl türkçe· 
'fb.Q,_~t!ını gösteren bir örneği 
"'lf/Q ~)'ıfamrz.ın birinci .Ütu· 

lorecekainiz. 

ovyet- apon gerginliği 
Sovyetlere göre japonlar sata:malarını artırıyor
lar, öteyandan Japonya Harijye Bakanı dost

luktan ve barıştal} ba:ısediyor. 
Moıkova, 30 (A.A.) - Tas ajansı 

bildiriyor: Harbin'den Kabarovsk'a ge· 
len haberler japonlarrn artık hunhuzlar
la münasebetlerini gizlemeğe bile ge • 
reldik görmediklerini bildirmektedir. 

Çin şark demiryollarının şark kısmı 
üzerindeki japon kumandanlığı bir hun
huz çetesile it birliği için anlaımııbr. 
Çetenin başkanları japon kumandanlığı
nın müsaadesiyle Şituhet'de ve çetenin 
250 üyesi de komıu dağlara yerleştiril 4 

miştir. 

Başka birçok yerlerde de japon ku
mandanlığı buna benzer anlaşmalar yap 
mış ve hunhuz'ların faaliyetini idare et
miştir. 

Moskova, 30 (A.A.J - Tas ajan11 
bildiriyor: Gazeteler, son eyliil ayı için• 
de M~nçuri' de ''zorbalık,, vakaları hak
kında Harbin'den aldıkları rakamları 
neşrediyorlar. 

Mançuri ve japon matbuatında intişar 
eden bu rakamlara göre, yalnız Mukden, 
Kirin, Heylongsiyang ve Heyhey eyalet 
lerinde 1706 harekette bulunan 38.000 
zorba sayılıyordu. Bu hareketler esna • 
sında 1.188 zorba ve 137 asker ölmüştür. 

Abay 
Ne güzel bir kelime diye. 

ceksiniz. Fakat bu da öz bir 
türk sözüdür. 

Al)ay 
Dikkat demektir. Dikkat 

etmek anlamında olan 

Ahaylamak 
tan gelir. Bir daha tekrar 

ediniz: 
- Abay çocuklar~ 
Dilinizi alııtırımz. Yazı· 

nız, söyleyiniz. 
- Ya Özen sözünü ne ya

palım? diye soruyorsunuz. 
Özen itina demektir. 

r 
Matbuat, japon ve Mançuri gazetele

,.jnin japon • mançuri güçlerine karşı 

Japonya Hariciye Bakanr M. Hirota 

silnhlı her hareketi "zorbalık,, adiyle 
andıklarını hatırlatmaktadır. 

Japon hariciye bakanı dostluk
tan ve barıştan demvuruyor. 

Tokyo, 30 (A.A) - Hariciye baka· 
nı M. Hirota, diyet meclisinde dış sc
yasal durumunu uzun uzadıya anlat • 
mıştır. M. Hirota demiştir ki: 

(Sonu 2 incı sayrfada) 

İııgiltere Türki~ 
ticaret anlaşması için 

Londra, 30 (A.A.) - M. Runciman, 
avam kamarasında Türkiye ile bir tica
ret muahedesi yapılıp yapılmıyacağ. 

hakkında kendisine sorulan sorguya ce
vab vererek demiştir ki: 

''-Türk hükumetinin bazı kartılık 
teklifleri tetkik edilmektedir. Bu teklif
ler derin ve teferruatlı bir tetkiki gerek 
leştirmektedir ve Ankara'daki büyükel
çiye talimat verilecektir. Görü,mele~~ 
mümkün olduğu kadar az zamanda ıyı 
b'.r neticeye varması için bütün gayret

ler harcanacaktır. 
----~--------..................... __________ ~-

Dünkü spor giiııü 

F enerbahçe Galatasaray 
ile dün berabere kaldı 

Ankara'daki maçlarda Çankaya Demirsporu ve 
Geneler Birliği Muhafız Gücünü yendiler. 

'Yazısı J üncü sayı/ada} 

Nuhaba Gücll • Gen~let Birliği ıuacından bi1 eastantan~ 

ı fLKKANuN 1934 Cumartesı 
"' 

Soyadlcırrnızı alırken titiz d<lvranını::. 
A<lınrzm öz tiirh{'l' olm.nsına, llimscnin 
nclına lıenzemcmesirıe iize11illiz. En giizel 
cıdlar telo olcmlartlır. 

Bir Fransız - Alman 
görüşmesi mi? 

Esen, 30 (A.A.) - Havas bildiriyor: 

Soyadları alınırken 

Yeni soyadları ararken yurddaşlardarı 

bir takımının şaşmp kaldıkları görülü

yor; bir çokları gene hep bir adı ala• 

cak, adlar, gene karışacak, deniliyor. 

Güzel, uygun ad, pek az; ne yapma· 

lı? diyenler de var .. 

Führer'in muavini ve bakan M. Heı Ru· 

dolf'un yakında Paris'e gideceği hakkın 
daki haber Bcrlinden National Zeitung 

gazetesine teyit edilmektedir. 

M. Hes eski savaşanlar fikrinden 

mülhem olarak fransız - alman yakla~ • 

ması imkanları haklunda malUmat edi . 

necektir. M. Hes'in yanında, silaharzlan

ma meselelerinde hakiki bir fevl<alide el 

çi rolü ile M. Hitler'in murahhası bulu • 

nan Fon Ribbentrop bulunacaktır. 

Başka uluslarda soyadlarının birbir

lerine benzerleri olduğu gibi hiç anlamı 

olmıyanlar da az değildir. 

Alman istihbarat bürosu, bu düşün

ceyi tekzib etmemekle beraber resmen 

salahiyetli mclıafilin bundan haberi ol -

madığını bildiriyor. 

Dönen şayialara göre Fon Ribbentrop, 

M. Heı'in fransız şahsiyetleriyle' görüş • 
mesine yol hazırlamak için şimdi Paris • 
de bulunmaktadır. 

Bu teıcbbüsün M. Hitler tarafından il 

ham edildiği anla~ılmaktadır. M. Hitler, 

Hariciye Bakanı aktif bir rol oynamak

sızın temaslar yapılmasına güveni olan 
adamlarcnı memur etmektedir. 

l\-f ısır meclisi 
dağıtıldı 

Kahire, 30 (A.A.) - Kıral Fuad, teı 

kilatr esaıiye kanununu kaldcran ve mec 

tisi dağıtan kararı bugün imza etmittir. 

l(cndi radyomuzla 
d!I)1dul<larımız 
- ita/ya ciyan üyesi Marko

ni, telsiz.cilikte yeni bir ihtira 
yapmıştır. Telsizle lfrk gön
derme usulü olan bu yenüiğin 
denemeleri Roma civarında 
yapılacaktır. 

- Triyeıte ve yakınlarında 
çok kuvvetli bir yer sarsıntısı 
olmu1tur. Sarsıntının 1iddetin
den raıat evindeki aletler yer· 
lerinJen lırlamıflardır. 

- Dolamit dağlarında bir 
demiryolu kazası olmuı ve 
servis vagonu yoldan çıkarak 
yuvarlanmıftır. Bir ölü bq a
ğır yaralı vardır. 

- UruguıJay Reiıicümhurtı 
kargCJ§alıklarda uir alınarak 
bir kışlaya kapatılml§tır. 

Ben, kendimizi tamtacak, gelecek ço

~uklarımıza da iyi bir andac olacak gü. 

zel, anlamlı adları bulmak için üzülme

ye, güçlük çekmeye hiç de yer görmÜ· 

yorum. Türk dili, yurdun bütün soy• 

larma ayrı ayrı ad verebilecek ucsuz bu 

calcsız bir denizdir. Hepimiz, ondan 

kendimiz için birbirine biç benzeme% 

sözler bulabiliriz. 

Soyadları ortadaki -karı:tıkhğı kaldır

mak işini görecekti; bir ad,gene birçok· 

larınca alınarak yeni karışıklıklara yol 

açrlmamahdrr. Bir de adları alırken ö-

zenle aramah, gelişigüzel sözlere bağ'
lanmamalıycz. 

Eski atalarımızın adlarından bir ço-. 

ğunda eski inanışlannm, duyuşlarınıa 

derin izlerini görüyoruz. Bizim bugUn 

soyumuza bağlayacağmıu: yeni adlarda 

da yeni değişimlerimizin, yeni inanları• 

mczın özleri saklı kalmalı; bunlar, to

runlarımıza içlerimizi, iralarmıuı (ka. 

rakter) duyuracak: sözler olmahdır. 

Bizim gibi yarının yavruları.1a da 

varlık belgesi olacak aoyadlarile en kı· 

sa, dile kolay gelir sözlerden en güzel 

öğüdler de verilebilir. 

Tek ücUklU (heceli) iki sözle birlet

miş öyle sevimli adlar bulunabilir ki 

bunlarla da söylenmesi kısa, kolay; an• 
lamı geniş, özlü sayısız sözler Uretebl· 

liriz. Bu gibilerden pek çoğunu her giia 

lakcrdclarımız arasında da kullanıp du• 
ruyoruz. 

Örneği (mesela): Öğillmüt. ünalmlft 

~üngörmüş, duyar, anlar, duygulu, ö

zenli, görgülil, güvenli, almak, arıöz, 

yoludüz, işisağ, gözUtok, öziidoğru, ile. 
bağlı; 

Yurdsever, yüziigüler, aaygıtatır, İfo 

bilir, büyüktanır, gilçbilmez, albilmez: 

Arıkal, gönülal, erol, doğruol, ün· 

ver, özenver, ülkütaşc, umacaer, sakdur, 

işbaşar, özünegüven, geri.kalma, g içıu 
asyılma, bilsavaıı.~. 

• :r ' 
İşte kökleri tek, düz adlar gibi böJ le 

birleşik sayısız sözlerle de 10yumuzu 

adlandırabiliriz; hem bunlar yarmı ya· 

ratacak çocuklarımıza ileride bir ata. 

buyruğunu da boyuna andırıp duracak: 

onlar için güzel bir gidiş yordamc da 
~ ' olacaktır. 

4.tlı Spor binicileri M amak.t;uı 
geçerlerken 

"Bir adama kırk giin, deli 1 de. deli 

olur.,, derler. Bunu boş bir söz sayma

malıyız. Ulus çocukları içinde bir kaç 

örneğini yukarda gösterdiğim sözlerle 

adlananların bir araya gelmesini bir dil· 

şünelim: bunların böyle güzel adlarla 

konuşmalarındaki soysal tada doyum 
olur mu? 

"Ünvere söyledim. Umacaerle İşba• 
şar da gelecekler, güzel bir eğlenti ya• 
pacağız. Güçsav'la İlebağlı'nm işleri 

varmış, bağışlama diliyorlar ... ,, ne güzel 
değil mi? 

Eskiden yabancı kültürlerin kör do
yuruşlarına kapılmışız, ne demek oldu· 

ğunu bilmediğimiz yad adlar almışız; 
bundan sonra olsun geleceklere andaç 

olacak adlarımız, dilimizin arı sözleri 
özlüğümüzün görgüleri olsun. 

Naim ONAT 

Dil Cemiyeti üyelerinden Diyar
bekir SayltJC11 Bay Ahmed Cevatl'
ın Verter'Jen öz türlıçeye bir çe
virmesini üçüncü sayılamı~n son 
ıiitunund• olaı~ 

• 



5AY1FA~ ULUS 

DIŞARDAN GELEN SON 
e:MANYA'DA 

Bütün Alman·banka-
1an bir elden idare 

edilecek 
Bcrlin, 30 (A.A) - Havaı: Yeni bir 

banka kuralı ile Rayşbank bütün alman 
bedi lnırumlarını idare eden bir üs. 
tünbanka haline getirilmektedir. 

Rayşbank müdürü ve ökonomi baka

nı doktor Şaht, bu it için kendi idare

sinde toplanan tahkikat komitesinin 

raporunu M. Hit1er'e 'VermiJtir. Bu Ta· 

porda bütün alman kredi kurumları il· 

zerinde çetin bir devlet kontrolu kurul

ması teklif edilmektedir. Yaptıkları it 

bir milyon maıtn geçen kurumlarm yıl

lık bilançoları ile bilançoların aylık öz. 
Jeri 4üzeali Wr wpıwle .R~a 

werilccektir ti. böyJec:e Raypmk 
ae~ bir kontrol ütiinltabnsı U1ine 
ıelmektedir. 

Yeni bir tayyare alanı 

Bedia, 30 (AA.) - Alman uva ı.,. 
lrmlıiı, Breeln'da yeai bir tayyare 

.ı.u yap•lmMma ft Gliviu alanının 

ü dlbeltilmesiae karar venniftir. lkr 

iki .ı. cccc ypt1ırı için dmenleae· 
eektir. 

Berlin' de top1anınlan franBız 
gazeteleri 

Berliın. lO (A.A.) - On, Xotidyaı 
ft .Deba ianiadcki ~ fıwız ıuetai 
din buraya celiDcc toplanılmıflardu. 

fNGILTERE'DE. 

Londra k....U... v~ preaalerle 
doldu 

Loadra. 30 (A.A..) - Diik Dökent'in 
menmni dolaymiyle buraya ıelmiı 

11lu ya)lucı imal ve Jaraliçclerle prens 

ve preNeSler bup Loncha'dan aynlı· 
yoılar. 

Yunan prens ve prenaesi Nikola bu 
sabah yu~oalav naibi Prens Pol ve yu -
nan Prensi Xriatof ile birli1ı:te Pariı'e 

gitmişlerdir. 

Danimarka Kmtl ft kıraliçeai Mı alm
... gideceklerdir. Noneç Klra1 ft lma

liçesi hafta sonuna kadar Londra'da kal
mak iatiyadar. 

t.gDis imal ve ~ de birlaıç 

ıilıD içia ~·4ald uray1anna 

ıiııleceklerdir. 
DilnJdl mıerMİm mumda Jmal ve la 

raliçenin çok yolunda olma ..W..tJan ve 

... ~ haf'8mDID y6ldil ~ 
al .. bir yorpnhak ı&tttmeksldn P 
paa Jmaluı iyi ıen-1 pek ziyade söze 

prpmıfbr. 

Yeni evHler 
Londra, 30 (A.A.) - Kent dük ve 

filui dUn akpm Birmincbam~a var· 

IDlflar ve halk unf ıMuı bararetle al· 
Jlq1umq1ardır. 

M. M..ıo-ld Preae 
PoBegiliifli 

LoDdra, 30 (A.A.} - M. tılakdo

nald bu sabah Buldngbam sarayında 
Y..-ıav uibi prens Pol ile birlikte 

tıünltı ctmif&ir· 

Bir ingllia psete8 Japon 
davumı bejenlyor 

ı..omJra, 30 (AA) - llenina Peat 
pzetesi, il. Htrota'nm J..- diyet 
•mıauad• dıt siyala MkkllK1aki be
ymatr man..ebetile japon davaana 
klqı obn iyi duyplarını bir kez daha 

bildirme ktedk. 

BU GECE AÇIK ECZAHANE 

FRANSA'DA SOVYET - JAPON GERGINLtCl CENUB AMElllKADA 

Fransa silahlamyor 
Paris, 30 (A.A.) - Hlik6met tara

fından harbiye bakanlıfaıın fevkal&de 
ihtiyaçları için istenen 800 milyon 
masrafm JÖ)'le bölUncliifü bildirilmi, .. 
tir: 

Topçu ~ silah yapımı 
Le\· ·~m 

Sağlık hmneti 
Barut 
Demiryolu ihtiyacı 

Milyon 
615,S 
35 
l5 
IO 

6,5 

Fon Ribbentrop'u Paris
te kimse karşılamadı 
Pariı, 30 (A.A.J - M. Hitler,.m hu. 

susi memura Fon Rı'l>bentrop bagiin u
at 10,30 da Berlia'cle. ltunıya gehniftir. 
Fon Ribllentrop, keaclİIİDİ i.-,...da 
kimse beklemediği için, yaaanda bulll -
nan kana ve buıuıi kitihi ile birlikte 
bir taiıiyi çağmm' ve toföre giaeceii 
yerin adresini veretelt i•bıyondan ayn1-
ft!UI'. 

Mttli8 iş hiit~ni ~riiştii 
Paris, 30 (A.A.) - Meclia dün lf 

bütçesinin ve işsizliğe karıı alınacak 

tedbirlerin görilşmesinc denm etmit
ttr. 

komiini8t mebuslardan llonjYi, it
sizlik tahsiutmm başka ifçi •mrfları
na da genitlet.im.e.mi ntemiıtir. 

Şimal saylavlarmdan lngda, doku
ma aana7ünia krisderı mllteetmr oldu
ğu mıntakalarda itsizliğin teairlerini 
saymıf ve bdçilı:ah ifçilerin çok uzak· 
lardan fransız i~çilerine ~kabet için 
Flmekte olduğunu söylemı.tir. 

°Fnnaem - lnRitiz ökonomik 
IJÖrÜf1Delerl 

Paris, 30 (A.A.) - Fransız - Al· 
man ölı:onomik görüpnc1eri hızla de· 
vam etmektedir. 

Dün gece aat 21 den sabahm üçü· 
ne kadar çalı,an murahhaslar bu sabah 
saat 9 4lan 12,30 a n.lar bit' toplantı 

daha yapmışlardır. Bu suretle ba akfa· 
ma lcaclar bir anl&§lmya er'•c:Sleri 
umulmaktadır. 

Hartu'nun akademide boş 
kalan yeri 

Parla, 30 (A.A.) - Akademi, &len 
Bartu'noo yerine ..efir il. Pol Kiodel'
den namzetlik mektubu alm.ır. 

•·ranBız hankMın111 ahm 
karşdığı 

Paris, 30 (A.A.) - Fnoaa banka
aınm WlloÇOM: Altuı mnc:udu : 81 
milyar 976 milyon, ortada do1aıpn ki
ğıd para: 79 ~ 951 buçllk miJyon 
bıt•Jık aüıbcti: yüdc 80,74 yerine 
yDzde 80,44 tfh. 

SOVYETLEll BiBi 'CiNDE 

Sovyet a..,..·.ı. eb.ektell 
vesikaıua ..... _ ..... 

herket1 mem•-
Jloüon. !O (A.A.) - T• ajlınl 

bikticijGI': Guetelec, wım1e~ Wr
çak fCWdeliadm cclea ft ~ • iet 

flrlı:Mı walıed icra bmitaiDia .. 
c-el lle7eti uıaaf• .... bbal ediWt 
om 1raıv wdilli 118,a llalk kBtle
lerinia .... Wr knMçb ........ lrJa-

11111 atetcse• ı.ltater lllefl'etmektedir
ler. 

........ Leaingnd. Ki,cf. Deal-
...... tıronki. Swnlloftk w diler .. 
nayi mer1ııederinde taplmltılar yapıla
rak bu karar sureti ........... e«HWt
tir. 

Bu toplantıı.da .a. alan itçikr. 
hep birlik olarü elıımek wsikaa _._ 
niia bllırdması ülkenin yiyecek hum-

9Clllda durmadan elde ettiii fisıeDi P. 
tenliiini ft ~ Raaya•nm inldpfı 
~ yeni bİT konak oWuPaa kar-

i 
detmişlerdir. 

Bqmakalelini bu ife tahsis eden 
Pravada gazeteai soruyor.: 

"Sovyet Ruıya'nın işitilmemif bir 
plauldukla Uerilediiial 8'öatermek icin 

(Bap l iacl a~dllda) Bolivya hadiseleri 
.. - Japonya Londra deniz konuş

malarında güven ve aatapneınak kUl'a-

lmı sağlam temeller üzerine oturtmağa 
çalışmaktadır. Bu konutmaların baj. 

langıcmda, önümüzdeki yıl Londra'da 
toplanacak olan deniz konferansında 

nasıl çalııılacağı hakkında her birimiz 
kendi görüşünü anlattı, ve sonra Bü· 
yük Britanya ve Amerika ile gene bu 

kanferansa ait çok mühim işleri konuş
tuk. 

Bu konuşmalarda japon hükUıneti 
kendi güven ve ulusal korunması için 
gerekli olan deniz güçlerini elde etme-

ye uğraşmakla beraber güven ve sa -
ta,mama'k kuralını bikim kılmağa aa
vapnı§ Ye bunan için de timdiki gemi 

sayılarının kaldırılarak atik.ah bütün 
ckvleder için telı: bir had konulmasını 
~ltli[ ctmiftir. 

Silahlanma diifiincesiyle hareket et
tiğimizden deniz gücleriııin ödü bir 
aurette indirilmesini •e böylece ulus -

1aruı üzerine çöken acır yergi yükünü 
ilerde azaltmak istiyoruz. Devletler için 

konulacak miifterek haddin mümktiD ol· 
.duğu kadar indirilmesini .e buna da 
utapna llilalaJannm tahdic1i .e milc1a -
fu alablarmm da maıkuJ bir tarzda 
c1üzcltilmcsiai iatiyonız. ıa ki bir ... 
lctin 4iğerine taama&u pç fakat ller'· 
hangi bir devletin lcendini koruması k~ 
lay olsun. 

.M urahbaslarımız yulı:ardaki aıyasa • 
mızın ve yeni ve düzgün bir muahede • 
nin gerçekleştirilmeai için çahtıb du· 
ruyodar- Gerek İngiltere w Amerika
nın gerek öteki bütüo devletlerin ia&ck· 
lcrimizin doğnıluğınaı kabul edecekle· 
rini ye dünya barıpııı kolayı.,tıracak 
yeni bir deni& antlqmaaı yapılacajuu 

ummak İ•tcrim. 
Avrupa ve Amerika'nm muhtelif ill-

keleri y le ve Çin ile münasebetlerimiz 
genellikle iyileşmiştir. Çünkü devlet· 
ler Japonya'nm doğu St)' .. sındaki du
rumunu daha iyi anlamağa başlamıılar
dır. 

Müttefikimiz Mançuko'nun bütün 
alanlarda ~erlediğini Ye gCiicn mutta 
kurulan imparatorluğa sağlam temeller 
koyduğunu kıvancla görüyorum. 

Sovyct Rusya ile olan münasebetle
rimize gelince, buna dair ıon iyzahatmı· 
danberi bu münasebetler o1aukça iyi· 
letmiftir. Şimal sularındaki balıkçılık 
sanayiimiz zorluklara uğramabrzm 
ilerlemektedir. Bundan sovyet - ja -
pon dostluğunun ilerisi için sevinme
liyiz. Çin prk demiryollannm bu yıl 
ba§mda kesilen aatıı konupnalan ge • 
çen martta tekrar ba'lam!Jbr. BiT çok 
kezler çok ciddi engellere uğranıbmı 
ise de Japonya'nın gayretleriyle bir an· 
la§Ola elde edilmittir ki, bu anlqma u
tıı değeri ve diğer bir çok mühim nok· 
talar bakkuaclaclır. Şimdi laalte4ilecek 
•cak bir kaç teknik it Jralmqtv. Ya· 
kında iflerin bitirileceğini umuyorum. 

Hindistan ile ae bir ticaret mukne
Jesi yaptılE. Bu ... kaftle 14 eylllde 
tatbik edilmeğe başlanmııtır. Ve bu iki 
tarafı da korumaktadır. Şimdiye kadar 

elde edilen netiyccler ba muka..:leein 
iyice işlediğini plteriyor. 

Batavya'da Holanda ile yaptıtmuz 
ticaret 1roın1f11181arınlll da yakında iyi 
aeUJCCJe wııacaıtmı .e iki mcmhllet 
......... \i 8"Ciyi artıracaiau ımk
taymı.. 

M. llirota nutkmW F 6ler1e Wtir-

lllitdr: 
·- Y..a..ncı ilkelerle ola blda M-

Jaftı itJedmidn ~ U11edileceğiai 
.., .... Çbldl 1ıamm blyle ....... 
u lliltibt diiaJıada uı-..... • 1 m 
betlerin i9tjhan için gereldidir,. 

.... açık bir delil anmala ......... 
-1 t.uı kapitalist matbuat tanfmc1an 
~ Rmya"c1a açlık llakkmcla ,.,.. 
lan iftira ne Jradar alçakçadır ... 

Y edind eovyeıler k~ 

Mosltova, 30 (A.A.) - S~let' 
birliği merkezi icra komitesi evclce ıs 
kanunusani olank tesbit edihnit olaö 
yedinci sovyetler kongresini 25 ıon• 
klnun 1935 e bırakmııtır. 

Vaşington, 30 (A.A.) - Bolivya'da 
istifa eden Reisicimbıu' Salamınka'am 
yerine M. Sonano'nm iktidar mnkil
ne geçmesi Uluslar Kurmnunun barış 
için olan çahşmalanndaki muvaffakı· 

yeti daha güclettirecektir. 
Çünkü, M. Sorzano, iktidar mevkü

ne açıktan açığa bir de•let darbesiyle 
ge~ıtir. Bu şartlar içinde, Bolivya 
Şako'yu elde etmek için şiddetle savaş
açacaktır. 

Vaşington'daki latin ameribsı meha
fiJi, M. Sorzano'yu askerlerden başka· 

liberallerin ve eski Reisicilmhur SaJa
manka taraftarlarının da tutacaklarmı 

sanmaktadırlar. 

Bolivya'da karışıklık mı? 

Santiyago dö Şili, 30 (A.A) - Reis 
Salmanka'nm nereck bah111c1uğu hili 
bilinmiyor. Bazı rinyetlere bakılırsa 

savaş cephesini dolaşmaktadır. Halbaiki 
çok mühim mne1eler GGUD ldik6met 
merkezinde bulumnamı gerelrtinnekte
dir. Sansiinlea kaçan bir takım haberle-

' re bakılırsa cephede bir bozgun o1mll!, 
gerek Lapaz'da gerek diğer bir çok ıe· 
birlerde bnşıkhklar ~ı1nn9'tır. Boli .. 
ya sınırlannın kapandıft w anı a
leyhinde nihnari11er yapıldıfı söylen -
mektedir. 

Ote yandan Parapay orc1usu Boliv
ya ~pbesinde açtıkları ı"ili ıeniıle
terek BoliyYa ordusanma biyfik b616 • 
münü kuşatmak içia u~tt • 

Bolivyalılar yenilmişler 

Santiyaco - Şili - !O (A.A.) -
Salamanka'nın tevkif edilerek hakkın
da askeri mahkemede hülllm verilmek 
üzere tayyare ile s.takrur'a nakledil
diği gayri resmi olarak bildirilmrilte· 
dir. 

Yeni bbioe ,ı..u Sanctaco•• bu
lunmakta olan eski silrgiln rcisidim· 
hur Saavedra'yı da içine almaktadır. 

Lapaz'dan gelen gayri resmi haber· 
lerde iako'daki Bolivya kuvvetlerinin 
karışık bir halde sekildikleri bildiril

mektedir. 

Kiiba'da ~ene kanşıkbklar 

La Hanna, 30 (A.A.) - ltarlflklık
lar üzerifte mühim sıyaaal dcAiklik· 
lcr beklenmektedir. 

Polis ticaret memurları birliğinde 

araştırma yapmıf ft turistlere Küba'
da hayatlarmm tehlikcie okluğunu 

bildiren komiinist propagandası elde 
etmiştir. Birçok kim9ekr tatulmuglar
dır. 

Arjantin'de büyük ltir fırtma 

Buenos • A7res, 30 (A.A.) - Bue
nos-Ayres cenub sahillerinde 9idcktli 
bir fırtına olmuştur. Del'Diryolu ve te· 
lefon betları bosalmaattur. 

Mudelpıata•• mll!blt bir Ulp sa
vat filosuna menıntb bir kıyı koruma 
gemiaiııia tayfaua4aa iki kiti7f alıb 
&6tiinniıttir. RJiill babar h8nıbol
muıtur. 

Uluslar Cemiyeti koaseyi 
aepJ=my• 

Ceanre. 30 (A.A..) - UI 'n ce
miJHı'.. kwlm"+ Lı ıJi J ilklll • 
naa tarilriaıie llkm _. toplr• 

caktıt. 

r-=--==· elen ........ p.: ...ı 14 

ten 20 J'e bar aıç••·· 
Jümuıtilı -'•- - C ..... _ .. 

dua •r her ... açA••. 
Jü=-stjlrhamecle ça ...... , 
pwcn•ma bağla. 

IC....., - Her pazar siiaii 
Riyueti Ciimlwr f"~ 
orkestrası tarafmclan: saat 
20,30 da. 

Ça,lı ,,,,.. - Hs cuma: 
saat 17 den 20 ye kadar 

\) ? 

Onay 
lıte güzel, tatlı bir öz ' 

kelimesi daha! Onay 
va/ılı demektir. Bundan 
ra Bakanlarınuz beylik 
zı1ann ahma muvalılıht 
zü verine sadece 

Onay 
yazacaklardır. Onay 
etmek, tasvib etmek, .... ~ 
fık görmek anlamında ~ 

Onaylamak 
tan gelir. Saylavlanadllt 
- Kabul! 
Diyecekleri yerde: 
- Onay, cliyecelderdir• 
Dilinizi alı,bnnız. Y. 

nız, söyleyiniz. 
Şimdi reddetmek y~ 

ne diyeceğinizi dr - -
sunuz: Gazetemizin 
bir yerinde onu da bu 
lıllllZ. 

BiRLEŞiK DEVLETLEll'D 

Amnika' da Japon diiıMB~ 

FcSnib -Arizona'da - ,SO 
- Dtln gece meçbul kbmelel' 
poa baltçmmmm .n1-na 
llllflardır. Bapa 11ir bcm1aa .. 
bir japonua CYiade ............. 

Amcnka Japonya9ya telefı 
bağlandı 

Ne.yon, 30 (A.A.) - -
metre U&unlut-da yeal Mr 
JOlu 7/11 ıarihimJe ~ 
Tok,o ........ iflmete 
tır. Uç dakikalık bir görüpıc 30 
olacaktır. 

DACNIK DUYUMLAR 

amm ittızemdma wua tık 

olarak bugin buratla topılıulıad~ 
Görüşme programında bıafld 

vardır: 

Sıyasal ve ökonomik 
birliği, ticaret alqveritinia 
mai ve liç Wkeyt aınaJandldll 
gmel iılede ............ ifld• 

Y eai BeJ9ka hiikimed 
reyi aldı 

Brilbcl, 30 (A.A.) -
reye brp 93 reyle T&nis 
güvenini ,göatenni,tir. 
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Aılkara Bozkırının yüzünden çöl ya
.. fı. rötaünden kurak çatlağı geçiyor. 

Boz1ur topraiının kilini kırdık, yu -

~'-ı.thk; külünü yeıil bir den ile kap -
•1or.ız.. 

~ llodtırın ilkyazı güle, günü gölgeye 
l'11tt•. 
B~ırın dar boğazlarında, toprağı 

)t(J• 
.__ı,"-t kazarak, beton tuzaklar kurup, 
• >qJtJ sularını yakaladık. 
~ Eık;. Türk tarihi, Asya Bozkırların· 

. tu21u, tuzsuz ıulara doğru bir akın 
~idir. Atalarımız Volga'yı, Fırat'ı, 

11~'yı, Hazer'i, Akdeniz'i, Karadeniz'i, 
~eyik gibi avlandılar. O tarih çevresi-
11.itt içinde, Anadolu ırmakları birer at -
)'~ı, Anadolu gölleri birer çanak su 
l'tbi &" " •• ,.orunur. 

~UyUn ayağına giden eski Türk kı
ın yerini, şimdi suyu ayağına geti -

ttfı Yeni Türk tekniği tutuyor, 
Bozkırda su, bir büyü, 
Su, kandnn değerli idi. 
Atatürk, büyük savaıtan, Bozkıra, 

•tııu ... t w d" el" Y d b' ~ ... opraga on u. ur un ır ucun-
'-r Öbür ucuna kadar, bütün orta yayla-

da, bir dudak clcğae, onun kanını 
'-lıtcek kadar susamış Bozkırın kucağı
~ reldi. 

Samandan susuz, 
Aldaşmıı kerpiçten, güneıte kavnıl· 

ltııq tezekten l<uru, 
Sarı benizli büyük Bozkır Ankara' -

lltrı kapılannda Onun yolunu kt!sti. 
~- 'Yet-altı yarıklarından toprağımızın 
~ıp ciden suları ••. kasırga önüne ka· 
lılıtı,, kara bulut sürüleri içinde, hava -
~~n. kaçıp giden suları nrasında, An
L. l'a'nın temellerini attık; Bozkır'a yer
'"!lik. 

'Yalnız Anknra'yı değil, onun yukarı
'ıtıd . a, altındn, sağında, solunda uzayıp 

:den kırçıl toprağı iki özleminden kur· 
l'acağız: Su, yqillik .• 

~ Pınar, testi, çınar yaprağı türküleri, 
0:tlcır folklorunun ağız pasını gidere -

te!ttir 

'Yerin üstünde ırmakları yolundan 
~~\>İren Herkül masalını, yeraltı sula -
til'le boğuşan Türk gücünün gerçeği 
hntnda unutturacağız. 

llozkır'a kendi bağrındaki suyu içi· 
ttrek ·p b w .., , onu ye~ı e ogncagız. 

~ .. lıozkır'm toprağı içine ağaçlarımızın 
~~itleri yeni bir natura, dışına yap~ak • 
)"~ızm gölgesi Tuna kıyılarının guler-
~Unü verecektir. 

"ıı l'urk gücünü kaplıyan bizans yosu • 
~· lltı Yayla güneşinde lcurutup dökece
~ Onun çeliğini Bozkır örsünde yeni-

döveceğiz. 
"t hoz.&nrln boğazlaşan, Bo:z:kın yenen 

11
l'kün adı bir daha yenilmez olacaktır. 

F. R. ATAY 

1\JaH,,. Bakanlı;tı lluı.;mıi 
• l"' 

'Kalc·m )\fii rliirliiğii 

~~~liyc Bakanlığı Hususi Ka~em 
. durlü v üne veka lcten Malı ye 

>i -tf etti~I;rinden Bay Hüsnü ta
tl edilmistir. 

il. AZı\ 
Diyanet İ~leri 

~iı-· . Reisl~~i~den: 
' 1nc1 kanunun sekızmcı cu
~ı~~~si günü oruc ayının iptidası 
~ ilan olunur. 

bam 
l" işte red kelimesinin Ö7 

~:kçede karşılığı! Bu keli· 

Ahamal\: 
~n çıkıyor. 
..._ Red, red ! sözü yerine~ 

te;:--:, ~bam, abam! diye• 
q•nız. 

t-ı ~ecJis Başkanı saylavla· 
lllı2:a şöyle seslenebilir: 

~a.İd Onaylayanlar ellerini 
•rsın ! 

~;- Abayanlar ellerini kal
•ın' 

()ll~u ~Özü de ötekiler gibi 
r{ ~uldunuzsa, 

>'ir:ı· 1 lınizi alıştırmız, ıöyle
~~zınız. -

ULUS 

• 
iÇ DUYUMLAR 

A tlıspor gezin tisi 
Athıpor kulübü Üyeleri dün sabah 

kulüpde toplanarak bir kır gezintisi yap 
mıtlardrr. 

Gezintiye Üyelerden bir kısmı İştirak 
etmi' ve telsiz istasyonu - Kireç ocak
Jan - Mamak - f ncesu yolu ile Yeni -
ıehirde nihayet verilmiştir. 

Mamaktan geçerken ağaclrklar ara -
sında bir parça dinlenilerek kulüp tara -
f ından üyelere sıcak şarap ve sandoviç 
ikram edilmiıtir. 

Pek kalabalık olmadığı için dünkü 
gezinti geçen haftaya bakarak biraz da
ha neşesiz geçmiştir. 

Jlat<.'a•cla a~adar <'İ<.'eklendi. 
• • > 

Muğla, 30 (A.A.) - Vilayetin 
Datca kazası yağmursuzluktan 
sıkıntıda idi. Hatta kuyularda su 
bile kalmamıştı. Son günlerde de
vamlı yağmurlar yağmıştır. Bu 
yağmurdan sonra tarlalar sürül
meğe ba§landı. Datca' da badem 
ağaçları çiçek açmağa başladı. 

Bu yıl Datca' da zeytin ürünü 
önceki yıllara göre iyidir. Zeytin
yağının kilosu şimdiden 30 ku
ru~tur. 

l\Inğla'da hir 8Ö,·lev 
" 

Muğla, 30 (A.A.) - Dün gece 
doktor Bay Tahsin tarafından 
Halkevinde belsoğukluğu hastalı
ğı, bulaşması ve iyi edilmesi hak
kında değerli bir söylev vermiştir. 

Anteb'te niif ns kayulları 

Anteb, 30 (A.A.) - Geçen yıl 
teşrin başından bugüne değin vi
layetimizde 74.436 saklı nüfus, 
19.164 saklı evlenme, 34.728 sak
h ölüm tesbit edilmiştir. Böylece 
260 bin olan vilayet nüfusu 300 
bin olmuştur. 

935 yılı yapılacak genel nüfus 
s~,ynnı için şehirde ve köylerde 
sayılmak işlerine başlanmıştır. 

Suriye.den gclf·n muhacirler 

Anteb, 30 ( A.A.) - Suriye' den 
gelen ve lslahiye kazasına yerleş
tirilen tiirk muhacirlere vilayetçe 
çift hayvanları dağıtılmış, bir yıl
lık yiyecekleri temin edilmiş ve 
hepsi de müstahsil duruma getiril
miştir. 

Soyadlarr 
Türk Dili araştırma kurumunun 

soyadları hnkkında bildirdiği B. listesi • 
nin ikinci parçası şudur: 

Baydur - Baygeldi - Baygut Alp -
Berke - Bayın - Bayındır - Begiç -
Bayırkan ·- Baylmrn - Baymas -
Bayna - Bnynal - Bayım - Bnyram 
Bigün (kn) - Baysoy - Bayn - Bay
san - aysarı - Baysınup - Baysu -
Baysuğ - Baysungur - Bayşu -
Bnytemür - Baytok - Baytüz - Ba
yutmıı - Bayyiğit - Bazir (ka) -
Bazman - Beçene - Bağbağa - Bağ

bars - Becclili - Beğ Doğan - Beğeç 

Beğeç Arslan - Beg (kn) - Begisi -
Begkondu - Bağtnş - Begtorun -
Beki - Bekil - Bekis - Bekis (ka) 
Beklen - Bcksnrı - Bektaş - Beküç 
Buğa - Bel - Belban • Balhan 
Beleda • Balta - Belek - Beler -
Belketin - Berdibek. 

Dünkü ayaktopu 
maçları 

Gem:lerbirliii - .'l M uhllfızgii.cü 2 
{:cınkaya - 6 l>emirspor 2 

Dün Ankara Gücü alanıncla Ankara 
çevresi ayaktopu maçlarına devam edil
mi~, Çankaya 6 • 2 Dernirspor'u, Genç
ler Birliği 3 - 2 Muhafız Gücünü yenmiş 
lerdir Bu maçları seyrctmeğe gelenler 
arasında Maarif Bakanı Bay Abidin Öz
men, Gümrük ve J nhisarlar Bakanı Bay 
Rana Tarhan, Askeri fabrikalar umum 
müdürü general Eyüp,fdman kurumları 
birliği ikinci haşkan1 Bay Halit, Ankara 
çevresi başkanı Bay Şükrü ve daha bir 
çok büyüklerimiz yer almışlardı. 

llk maça saat 12,30 da Ankara Gü -
cünclcn Bııy Hikmetin idaresinde baş -
landı. Çankayalılar umulduğu gibi, bi -
rinci yarı oyunda 4, ikinci yarı oyunda 2 
sayı y:mtılar. Demirsporlular buna iki 
aayı ile karşı koydular ve maç 6 - 2 Çan
kayanın Üstünliiğü ile bitti. 

Geneler Birliği - ;\-luhaf ız Giicii 

Sıra Muhafız Gücü - Gençler Birli
ği maçına gelmişti. Hakem Ankara ıpor 
cularmın pek iyi tanıdığı Binbatı Bay 
lbrahim Turgut'du. Her iki takım da 
alanda yerlerini aldıkları zaman Muha • 
fız Gücünde bazı değişmeler olduğu gö
ründü Çoktanberi yerini Fuad'a bırakan 
Vasfi, Güç kalesinde, koruyucu Kemalin 
yerine Talat, orta akıncı da Naim olmuş. 
Buna karşı Gençler Birliği aralarına Ki
şiPi almışlar. Selim de Y ozgad'tan gel -
miş. Oyuna saat 14,35 de başlandL ltk 
beş dnk:ka her iki taraf da biribirlerini 
deniyor ve ilk sayıyı yapmak için çalışı
yorlar. 7 inci dakikada Gençler Birliği -
nin bir akını daha . • • Ayaktan ayağa 
giden top nihayet Salahaddin'e geçiyor, 
Salahaddin Vasfi'nin kaleden aynlma -
sından istifade ederek takımının ilk sa
yısını yapıyor. 

Bu sı-yı Muhafızı gayrete getiriyor 
ve Sedndın yerinde bir kafa vunııiyle 

beraberliği elde ediyor. Oyun çok ça
buk ve sert oynanıyor, top hiç durma -
dan iki kaleyi yollıyor. 

Muhafızdan Bekir, Talat çok eyi, bir 

çok tehlikeleri savuyorlar. Sag yardımcı 

larının aksadıkları gözüküyor. 25 inci 

dakika, Sedad kaptığı topu Ahmed'e ve

riyor, Ahmed iki koruyucunun arasın -
dan sıyrılarak 2 inci sayılarını yapıyor • 
Bu sayı muhafızlılara hız verecek yerde 
gevşetiyor. Gençler Birliği bunu fırsat 
bilerek hı7.lanıyor ve Münir'in ayağı ile 
beraberlik sayısını da yapıyor. ilk yarı 
oyun da bu suretle 2 - 2 bitiyor. 

ikinci yarı oyuna Muhafız Gücünün 

akıniylc başlanıyor ve bir iki şüt atıyor

ları;a da top Cihadın elinde kalıyor. 

Gençler Birliği yavaş, yavaş baskıdan 

kurtularak sağdan akınlara ba~lıyor ve 

11 inci dakikada gene Salahaddin, sol

dan celcn topu kapıp üçüncü ve üstün -

lük sayısını takımına kazandırıyor. Bu 

sayının Muhafız Gücüne hız verdiği gö

züküyor ve beraberliği temin etmek için 

var güçleriyle uğraşıyorlarsa da bir fay

da vermiyor ve maç da netice değişme -

den 3 - 2 Gençler Birliğinin üstünlijğü 
ile bitiyor. 

f ~ıanhul maçları 

lstanbul, 30 (A.A.) - Bugün 
lik maçlarına her iki sahada da 
devam edilmiş ve havanın çok gü-

zel olması dolayısiyle müsabaka
lar çok zevkli olmuıtur. 

Galatasaray - Fenerbahçe 
Takıim StaJyomunda: 
Taksim stadında Galatasaray'

rn - F enerbahçe ile karşılaşmasın
dan ötürü oyun saati geldiği va· 
kit alanda 4-5 bin ki,ilik bir seyir
ci kütlesinin toplandığı görülüyor
du. Saat üçe bef kala alana gelen 
takımlar şu şekilde dizildiler: 

Galatasaray: Avni, Lutfi, Os
man, İbrahim, Nihat, Kadri, Dan
yal, Fazıl, Salahaddin, Münevver, 
Necdet. 

F enerbahçe: Hüsameddin, Ya
tar, Fazıl Esad, Ali Rıza, Cevad, 
Şaban, Fikret, Muzaffer, Naci, 
Niyazi. 

Hakem Ahmed Ademdi. 
Oyuna Galatasaraylıların hücu

mu ile başlandı. Fener muavin 
hattında kırılan bu hücumu san 
lacivertlilerin bir akını kovaladı. 
Bunun arkasından Galatasaray 
sol taraftan bir hücum yaptı ve 
Münevver'in çektiği sıkı bir fÜtÜ 
Hüsameddin kurtardı, henüz teh
like geçmemişti. Nitekim az sonra 
Salahattin sıkı bir tüt çekti fakat 
top avuta gitti. 

Bu ilk dakikalar F enerbahçe 
için umutlu değildi. Sağ tribünler 
susuyor buna kartılık ıol yön se
yircileri takımlarını alkışlıyorlar
dı. 

F enerbahçe bundan sonra akın
lara haşladı. Niyazi'nin sağdan 
ortaladığı topa Fikret bir kafa vu
ruşu yaptı ise de topu içeriye so. 
kamadı. Bundan sonra Fener'in 
soldan yaptığı bir hücum da of -
sayt ile neticelendi. 

Oyunun bu kısmında Fener 
muavin hattının çok iyi çalıştığı 
nazarı dikkati celbetmektedir. 
Bundan İstifade eden fener mu
hacimleri üstüste akınlar yapı
yorlar. Soldan yaptıkları bir hü
cumda Şaban'ın ortaladığı topu 
Niyazi avuta attı. Biraz sonra da 
Cevada yapılan bir favul üzerine 
Yaşar'ın çektiği frikiki Muzaffer 
güzel bir ara pasiyle Niyaziye ge
çirdi. Niyazi sürdü ve ortaladı, ka
le önlerine gelen topu Naci Gala
tasaray kalesine havale etti, fakat 
Avni'nin güzel bir atılışı hu teh
likeyi uzaklaştırdı. 

Oyun hu şekilde ve karşılıklı 
akınlarla 25 inci dakikaya kadar 
sürdü. Çok hızlı olduğu için top 
adeta güç takip olunuyor, olduk
ça sert oynandığı için de birçok 
favuller yapılıyordu. Bu esnada 
iki taraf kalecisinin güzel müda. 
haleleri ve iyi kurtarışları dikkati 
çekiyordu. 

Bundan sonra oyunda nisbeten 
bir durgunluk başladı. Fakat iki 
taraf da diğerinin hakimiyeti al
tına düşmeden oyuna devam edi
yorlardı. Biraz sonra Cevad sakat
lanarak sahadan çıktı. Fenerbah
çeliler 10 kişi oyuna devama baş
ladılar. Fakat devre 0-0 bitti. 

ikinci devre Fener bahçenin a
kınıyle başladı. Kadri'nin favul
lü bir müdahalesi üzerine Esadın 
çektiği şütü Avni kurtardı. Önce 
Fener bahçe on kişi ile oyuna hat
lamıfsa da Cevad biraz sonra to-

Fırkanın Etlik nahiye ocağı kon1;resi de 
qün yapılmu;tır. 

·fsmetpa~a nahiye ocağı Ismerpaşa 
mektebinde dün kongresini yapmıştır. 

SAYffA 3 

Klasik ya%ılar • 

V erlerden bir ep 
10 Mayıs 

İlkyazın, içimi açan, o tatlı ertenle -
re beıuer, tansrk bir erine bütün gön
lümde erksürüyor. 

Yalnızım yaşamaktan aslam alıyo -
rum: benimki gibi gönüller için yaradıl
mış olan bu ilevdc. 

Mutluyum, öğürüm; diniz bir yap
yışın duyuıuna o dcnlii dalmrşım ki 
bundan irtemime yazrk oluyor. Bugün 
fırcamdan bir çizgi bile çrkamıyor, böy
le iken bundan ön kendimi şimdiki gı"bi 
bü"•ük bediı:ci duymuş değilim. 

Sevgili dereciğimin dumanlan dört 
yandan yükselip, güneş yolunun en üs
tünden, İtine sinilmez karanlık onna -
nın doruklarına korlarını fırlattığı, ıu 
kutun yere ise ancak bir kaç tel rpn 
saçtığı srrada: suyun çağlanı yakınında 
yere uzanıp, kaba çimen içinde tanıma. 

dığtm binbir küçük otu görüp bulduğum 
sırada; gönlüm yerden bitenler arasında 
kaynaşan şu küçük acunu, sayısrz böcek
ler, tütürlü kurdcuklar yığınını daha ya· 
kından duyduğu sırada: hepimizi kendi 
sanısınca yaratanrn da varlrğını, bizi 
iiEel bir tadıklar denizi içinde yüzdüren 
tanrısal sevgisinin de soluğunu duyarım. 

Öğürüm, sonsuzluk gözlerime belir
diği, acun yanyöremde dinlendiği, gök 
bir sevgilinin samsr gibi gönlümün içine 
saklandığı kurun, içimi çeker, haykın
rım: "Ah f sen de böyle sıcak, böyle gür 
yaşıyanları kağıdın tistiinc bir solukla 
serebitseydin: örgütUn göntunUn aynası 
olabilseydi, gönlün sonsuzluğun aynası 
olduğu gibi t,, Sevgili öğUrUm .•. ah 1 ben 

yok oluyorum, bu görUnOıUn ululufu 
altında çökUyorum. 

YENİ SÖZLER: 

Sep - sayıfa 
1Ikyaz - bahar 
Erten - saba, frcir 
Tansık - muhayyir, hayretbah~, bedj 

Erinç - silklln, huzur 
Erksürmek - hükümran olmak "rd-

gncr,, 
Aslam - faide 
İlev - havali, nahiye "contr~e., 
Mutlu - bahtiyar 
Öğür - Aşina, dost 
Diniz - sakin "paisible,, 
1rtem - hüner, kabiliyet .. talent.. 
Bedizci - ressam "peintre,, 
Sinilmez (içine - ) - "im~netrable11 
Doruk - tepe UstU "cime,, 

Kutun - kutsi ( • yer - "aanctualtt,.) 
Işın - şua, gUneş ziyası 
TUtUrlU - her tilrlU 

Sam - heyal "imagc,, 
Tadık - zevk 
Tanrısal - il§ht "celestc,. 
Yanyöremdc - etrafrmda 
Kurun - vakrt 
ÖrgUt - eser - "cıeuvre., 

pallıyarak sağ açığa geçmİ§, Ni
yazi sağ içe, Naci sol içe alınmış
tır. Fakat Cevadm girmesine rağ
men bu esnada Galatasaray'ın taz
yiki daha fazladır. 

Şimdi Fener daha hikim oynı
yor. Galatasaray kalesi tehlikeler 
atlatıyor, fakat sağda- Cevadın 
aksaması yüzünden hücumlar dai: 
ma neticesiz kalıyor. Bu sırada 
ayağının fazla ağrıması yüzün
den Cevad yeniden sahayı terket
ti ve Fener bahçe de oyunun sonu
na kadar on kişi olarak kaldı. 

31 inci dakikada ve bir Fener 
akını esnasında Galatasaray'a ce
za vuru§U verildi, Çekilen şütü 
Avni elinden kaçırdığı için Mu
zaffer yetişerek sıkı bir şüt çekti. 
Fakat top avut oldu. Bu sırada se
yircilerden birinin attığı taşla Liit
fi yaralandı ve ortaya polisin mü
dahalesini gerekleştiren çirkin bir 
hadise ç•ktı. 

Her iki tarafın gösterdiği so

ğuk kanlılık neticesi olarak hadi
se büyümediği için oyuna tekrar 
başlandı. Oyun gene oldukça sert 
bir şekilde devam ediyordu. Na
ci'nin çok aksaması neticesi ola
rak Fener adeta üç muhacim le oy. 
myordu. Bu esnada Niyazi'ye ya
pılan favul neticesiz kaldı ve mü
him müsabaka 0-0 beraberlikle 
bitti. 

Bundan evel yapılan ikinci kü
me maçında T opkapı Altınordu'
yu J.O, Galatasaray genç ve B ta
kımları da F ener'i 2..0 mağlup et· 
mişlerdir. 
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) nlmncı Postusı 

• 
lhtivar Ameri a'dan 

eı_ c Tü kiye'ye 
"1934'' gazC'resi Paris, 21 Sontc~rin 

1934. 

"V, ktiylc Birleşik Amcril:a devlet
lerinin Ankara Büytlk Elçiligınde bu
lunmuş olan General Charles H. Sher

rile meslek itibariyle ne asker ve ne de 
diplomat tir. General Sherrill'in "Mus • 
tafa Ker.ıal" ııdlı eserinin fransızca ter
cümesi, Plon kitaphanesi tarafından 

neşredilmiş olup daha şimdiden canlı 

bir muvaffakiyet kazanmış bulunmak
dadır. K.ıb şakalar yapmasını seven
ler, General Slıerrill'in tetkik mahsulü 
fikirlerden mahrum bulunuşunun kendi 
sini, Sakaryada muzaffer olduktan aun
ra Loznn muahedesinin mesud ithamcı 
sı olan ~ahsiyetin hakiki çehresine daha 
iyice nüfuz etmeğe, daha ziyade müste
id kılmıştır, diyeceklerdir. 

Halbuki hakikat bu merkezde değil
dir. Terakkilere düşkün olan bu Ameri
kalı evrensel kültürü, insanlan tanıya -
bili,i, taşıdığı metod ve araştırma ruhu 
dolayısiyle kendisini, bir ulusun dibi 
bir şahsiyetin kuvvet ve tesiri saymn

de nasıl değiştiğine en doğru bir phit 
olarak bulmuştur. Bundan sonrasını 

generalin G:ızi hakkında beslediği sem
pati yapmıştır. Netckim bu sempati 
bire Gazinin şahsr hakkında eJimi.z:de 
mevcut malfımatt çok doğru bır tarzda 
tamamlamamıza yardım eden pek me
raklı bir kitab temin etmiştir. 

General Sherrlll eski bir Nevyorklu 
ailedendir. Dört kuşak önceki babası, 

1639 yılında, bindiği geminin ka.taya 
uğraması yüzi.:nden Amerika kıyılarına 
çırçıplak çıkmış idi. Cbades H. She.r
rill Yale'da kuvvetli bir tahsil yaptık
tan ve mühim spor muvaffakiyetleri ka· 
zandıktan sonra doğduğu şehirde avukat 
lık etmeğe başlamıştır. Fakat ilim ve ede 
biyat ile besle.-ımiş oi<ın ruh~ avukatlık 
müdafaalarmdan ve rollerinden sık sık 
uzakla ıyordu. Orta zaman güzel sa
natları kendisini cezbediyordu. Gene
ral muhtelif Avrupa memleketlerinde-

ki sanatkarane crunlar hakkında her 
biri birer otorite demek olan eserler 

vazetmi.,.tir. Fransa'daki ccımlara dair 
yudzgı eser dilimize çenilmrştir. Za

t n g • er.11 fra:ı z güzel sanatını ter -
cihan sevmektedir. Bunu, Nevyork ü
niversit sinde kurduğu güzel sanatlar 
kolkjine fran .. ız tesirlerini ')okmak 

için sarf ttiği gayretlerle ısbat etmi~

tir. Gencr<!lın meslek haricindekı faali -
yeti l>Una münhasır kalmamıştır. Onu 
Biyasc dahi alakadar cdıyordu. Cüm-

huriyet fırkasının sözü ~eçen azasından 
olan g ral Sherrifl memleketinin as· 
lından ve bilhassa Amerika istiklal 
harbı lrnlıramanlarınm mr;nkJbetcrinc 
takılmıstır. Amerika ıttihadının baş

ıangıc devri hakkında muaı;rr fransız

lar tarafından yazılmı~ 84 hatıra bu
muşttır. Bunlardan meydana getir -
diği eser, bundan yüz sene evel y~a
mı' olan avnıpahlarm c-cdteri hakkın
da verdikleri hükümlerle çok alakadar 

olan amerikalrlar arasında bfiyük bir 

muvaffakiyet kazanmrştrr. 

Bundan sonra ôılnya nart>ı çıktı. 

Askeri rütbeler hakkında aıncrikahla-

rın kullandığı sistem mal\ımdur. Bu 
sistem, herkese, verimine uygun rüt-

beler vermek sistemidir. Bunun i~ 
avukat harp çıkar çıkmaz Nevyork mi-

lisine liva tayin olundu. Nüfusu ıs 

milyon olan Nevyork devleti fç.u<ıe 

asker toplamak vazifesi1e tavzif olunan 

........ ıuıı .. ~••lllllllill ....... _.'!!!!! 

Sübakan 
ilk gördüğünüz bir keli

me! Bunu Ba§bakammız, 
Milli Müdafaa Bakanhğma 
gönderdiği bir kiğıdm alb
na yazdı. Türkc~de 

Sü 
Aıher demektir. Şimdi 

Sübakanlığımn Milli lliHla
lcuı Vekilliği yerine alındı
ğını anlamlŞ8Dlızdır. 

general Sherrill ruhunda meknuz ni. 
zam ve tcşkilatcıhk hassalarınm ya.r
dımile harika!ar yarattı ve bir ıene 

zarfında Fransaya 364,000 lcişi g',?nder
mcğe muvaffak oldu Meslekten bir 
ao;kC'I' de bundan daha eyi bir şey ya
pamazdı. 

Sulh olunca General, askerlikten 
uzaklaştı ve sanatkarın yerine tarihçi 
geçti. Avrupaya gelerek kongrelerde ve 
konferanslarda yeni nizamın doğuşuna 
şahid oldu ve bundan da müteaddid e
seııler için esaslar çıkardı. Bu eserler 
"İlk nazırlar ve ilk başvekiller; Bis
mark ve Mus3olini" vesairedir. 

Bunun için, Cümhuriyet fırkası ken 
disini Ankaraya büyük elçi ola .. ak gön
derdiği zaman general Sherrill yeni va
zifesi için tamamen hazırlanmış bulu
nuyordu. Doğrusunu söylemek icab 
ederse bu vazife o kadar güç değildi. 
Amerika ile Türkiye arasında ne hali 
hazrrda bir temas noktası ve ne de geç
miş zamana aid hatıralar arasında acık
lı olanlar vardı. Bunun için büyük el
çi ile devlet §efi arasında çok çabukça 
hakiki bir dostluk doğdu, görüşüp ko
nuşmalar itımad ve teklifsizlik çerçe
vesi içinde sıklaştı. Amerikalı mütead
d id yıllardan vücud bulmU§ olan bir ge 
riliği türk milletine birdenbire c tır
mak istiyen Gazı'nin ilerlem iradesine 
meftun oldu; Gazi'nin hayatının baş

langıçlarnu, nasıl vücud bulcluğunu ve 
gt:çirdiği merhaleleri anlamak istedi. 
Ve Kemal anlattıkça diplomatın ru
hu•ıda tarihçi dirildi ve Büyük Ada

mın portre-ini çizmeğe karar verdi. 
M üeltif yazdığı eserde Gazi hakkın

da duyduğu hayranlığı gizlememekte

dir. Bu kitabta Gazi'nin gençliğini ve 
mücadelelerini anlattığı çok canlı sa
yıfalar, sevilerek okunacal:trr. Bu sa
yıfa!ımla Gazi'nin sesi işidiliyor, Ga
zınin, teklifsizce konuşmalarını c;ahı.•k 

çıziJmiş krokilerle tasvir ettiği görü

lüyor. Bunlarda birkaç kurşun kalem 
vuru'tu Lle zaferli manavralardan birı 

canlarun?kdadLr. General Sherrill ile 
birlikte türk inkılablarını yalım : 
1923 yılmdanberi yapılan ttlrk inkılab
larının 5ayısı onbirdir ve yapılacak 

d"'ba inblablar vardır. Bundan sonra 
kitabta generalin, ihtiyar garblıların 

daha uzun zaman Konstantinopl diye 
adlamakta 1srar edecekleri İstanbul b.ak 
kında verdiği izahat okunacak.ta. Ge

neral, modern Ankara Cumhuriyetinde 

eski Türkiycden kalmış abideler ve 
manzaralar hakkında tn hassas, en 

mütebahhir ve en aşık bir rehber gibi 
izahat vermektedir. General, Mustafa 

Kemal'in "ok canlı portresini eski Bi· 
.tans Lmparatorlarile sultanlar payı

tafıtı olan Cstanbula nasrettiğı iki fa
sıl ile çerçevelemt:ktedır. S nki ta.rib
çi, Gazi'nin türk milletini doğum yeri 
olan da~lar arasına çekmekten maksa
dı, ona büyük fütuhat de.virlerinin fa
ziretlerini yeniden aşılamak ve türk u
lusurıu bu defa Bizans hazinelerine de· 
ğil. garbın ıhm ve terakkilerine sal
dırtmak olduğum1 ışaret etmcgı brl· 
has~a istemiştir 

Fr&rısı2 ak.ıdemisı ;ı.,-:asmd n 

Marecba/ Fumcbeı D'Esperı-1 

----·----
Kvşkulanarı Avruna 
"Slovo· SoiJ:a. 19 Sonteşcrn 19~4 
Yugoslavyanın Uluslar Ccmiyctıoe 

yaptığı lC".!:bbüs !Ükün içinde -:>lmıyan 
Avrupayı endişe ve mecbuliyet lcar~ı

ıında bıraktı Şüphesiz Mar ilya o;ııi· 

ka dı failinin meydana çıkarılması ı.,

zımdır Anlaşılıyor ki bunu butün dev
letler istiyor. Ve gene Avrup.m•n ıc-tik 

halinin tedh4cllcrin ellerin~ b:rakllmı
ye?cağı ve onların acunu ölfür tclı1 i1te

si.ıe sürüklemelerine meydac v~ri'miye· 

ce~i d~ itiraz kabul etmiycn bi .. kcyfı
vcair. Ccncvredr toplanan UJ~,ar Cc
m:rni ağır bir ı:nescle brr.smda bıra
kılmqtır. 

Eğer. dipfo:natlık. son anda güçliik
leıi ycn:nc.k kllYftt ve imlinmı ken
disinde bulıunusa, Avrupa da yecidnt 
bir felaket br~ısm:b kalacaktır. He 
men temenni edelim ki, sulh tilldisüne 
tibi olanlarm adedi bu defa Cencvrcdc 
fazlalaşmış olsu:ı. 

ULUS 

Fransada adalet 
bitaraflığı etrafında 

Yeni Fransız Adliye Bakanı M. Jorj 
Porno bütün fransız müddeiumumileri· 
ne gonderdiği bir tamimde bunları ııda· 
le ti bitarafça tatvı Ke davet etmektedir. 
M. Perno birkaç adli rezaletin doğurdu· 
ğu fena tesirin efkarı umumiyece hemen 
umumileştirildiğini, bu yüzden ulusun 
adalete olan güveninin sarsıldrğını, bu 
güveni sağlamlaştınmk için adaletin 
bit raf, çabuk ve tam manasiyle 
tatbiki lazım geldiğini söyledikten son· 
ra bu yolda yapılan hiçbir ıhmal ve yol
suzluğu müsamaha ile karşılıyamıyaca
b'lnı, sıyasamn adalete karıştırılmasının 
katiyen caiz olmadığını, bu yolda müd
deiumumilerce görülüp kendisine bildi
rilecek bütün yo1suzluklarr, nereden 
gelirlerse gclsinlc'l', ~ok ağır surette ce
zalandıracağını bildi iyor. 

Fransada adaletin dağıtılması iıinde

ki yolsuzlukların bir bakanın böyle bir 

tamim yapmasına yol aÇ1t1ası, f ranaız g.ı 

zetelerinin de dikkatini çekmiştir. 

Entransijan gazetesi bu tamimden 

bahsederek diyor ki : 

••tnsanJara en ilk hakikatleri hatır

latmanın, onlara, kitablarının Uzerine 

eğilerek çalışan mekteb çocuklarına ya· 

pıldığı gibi birçok şeyleri öğretmenin 

gerektiği bir zamandayız. Adliye Ba· 

kanı, müddeiumumiler~ gönderdiği bir 

tamimde adaletin bitaraf, ~buk ve tam 

manasiyle tatbik, gerekliğini söylüyor. 

Şu halde, hakimler bunu unutmuşlar· 

miydi? Tabii hepsi değil 1 Şerefleri

ni idrak eden ve eloiselerinl lekesiz o

larak taşımağı Ulkii edinen hftkimleri

miz var. Fakat, biz bu işe ehemmiyet 

vermezsek. onları herkes budala yerine 

koyacak. 

Ablak kendi mü~fatını kendinle ta 

şıdıgı için doğrulukla çalışan bir adam 

bud::ıla yerine konultıma.z. Fakat şimdi· 

ki gibi, maddi düşüncelerin yaşayışımız 

da çok yer tuttuğu sıkışık zamanlar

da yüksek duygulara her t:traftan aal

dınlıyor. Önce bundan acı duyan vic· 

danlar ilerlemenin, muvnffakiyetin kö

lelikle olduğunu görünce bo.zulmağa 

başlıyor. Bunları temiz tutmak için za. 
man z.aman yüksek bir sesin, ölmez ha 

kikntle~i haykırması gerektir. 'M. Per

no hakimlere, ötekine berikine yardım 

etrıck dcClil. hüküm vermek mecburi

yetinde olduklarını hatırlatmakta hak

lıdır. Buna mecbur kalması acıdır; una 

bt•nu yııpttğrnı görmek de kıvanc veri· 
cidir. 

Tan gazete"i de nmimin ana çizgi

lerinden, sıyasal ... c adli rezaletler kar

şısında ulusun duyduğu llCJdan bahset

tikten sonra diyor ki : 

" ..• hakimlert: lııtaraflığı tavsiye et

mek c;ok iyidır. Fakat halumleri &Lya· 

sc nın ve aıyasal adamların onlar tizerin

dt: yaptıklan tesirden kurtarmak daha 

ıyıdir. Bir tıakim, en yakın amiriyle 

en bu)'iik şefinin kendisini koruduğu

nu hissct!R' bile bilhassa taşrada bazı 

se~iılı ve komite kurumlarının, "müte· 

gallibe'~erın tazyikinden korkabilir. 

Bakitnlar - hatta en irileri olduğu 

kcıdrır ;:.z ıyileri bılc - geçer. gıderler, 

fak .. t kc-:niteler kalırlaı ve sıyasa de

vam eder. Fransada adaletin geçirdiği 

hı?stalıkb kurwnlanmızm şimdiki hal· 

de reçirdj(;ı. rejimi bile tehlikeye dıi

şi..rc"1t hastahklaı bırbirine girifttir. 

" •. Onun .cin dönüb dola ıb gene la
kırdı,. a cii üy.oruz: Görenekler" mizin, 

tlenm!Zı~ c.izelmesi iı; 'n önce ku
ru:nlarımızı duzehneliyiz. HukCımct 

sub:clerimn ve er. oncc adaletin norm.ıJ 
b r ta!"zdc çalı~ ">ı rı:esi için. bükfımeti 

dı.:zeitmelıyiz. 1c:-ai kuvvetlerimiz md~ 
u!lar Mcclısiniı:. ı<tzyil:ferindcc ve mel:: 

ı;slaı da kendilerine ~un babmmdan 
yapılan tuyiklenkn \n:rtulmadıkça. ya
pılacak bütiiD ~lcr geçicidir. 

• _ 11. Pemo bnunlan bitarafça tat 
bikc çalıpnalarmı hakimlere ıa9Siyc e

diyOI". ÇobU. Fakat bundan önce. 

lıükfımet kuvvetlerinin adaletin İ§lerine 
k:ormnıyarak iyi bir misal pöc:termclf'

rı :::.:rc?t değil midir?,, 

1,ürl{ ana tarihinin 

ünlü bir bilginile görüf 
Türk ulusunun ulu önderi Atatürk 

ter~ fır.dan iki ~ l once T.T. T.C. inde 
ç;aJıc-mak iizere Türkiye'} e çnğırılmış 

olan tarihçi Bav ZaJtİ F renc'i, Ulus 
nar.una görüşmek üzere evinrle ziyaret 
ettim. Ünliı bilgin Leni çok dostça ko
bul ederek: "Ulus'u ve onun ) .ızı heye
tini iyi tanıyor ve samimi olarak se
viyorum,, dedi. Oturmadan önce, ev 
s;ıhibinden. müzeyi andıran dairesini 
gezmeyi diledim. Atölyesinin bir kö -
şesinde uzun ve kitabla dolu etajerler. 
duvarlarda boş yer knlmıy.ıcak kadar 
resimler asılı, masalarda ve sehpalarda 
yazılar, eski eserler dolu. Fakat bütün 
bu değerli §eyler araııında en enteresan 
olan gene ev sahibinin kendisi idi. 

Kitablarına yaklaşırken değerli ta

rihçi dedi ki: - Bu kitap lan yıllardan
beri tane tane topladım. Bu. türJc tari
hinin ana hatlannı toplu olarak göıte
ren efıiz bir kitabhanedir. Türk ulusu
na ve onmı Ulu önderine duyduğum bU
yilk sevgiden dolayı Ankarada bulunur
ken bütün kitablanIJll T. A. T. C. ine 
armağan ettim. Şimdi buıılarm bir 
kısmı Ankaradadır, kalanları da yakm
da g3ned~cefim. Şimdi de ttlrılc tar!-

Yeni icad motör 
Pariser Tageblatt, 10 sonteşıin 193.f 

jan Warlenier isminde 22 y~ında 

bir Hollandalı mühcndfa bi.r ihtira vü
cude getirmiştir. Bu ihtira, yaşamak 
kabiliyeti gösterecek olursa, cihan ik
tısadiyatında kat'i değişikli ki er yapa
caktır. lcat olunan şey bir motör olup 
işlemek için ne benzin, ne ağır yağ ve 
n<' de herhangi bir kuvvet maddesine 
ihtiyac hissettirmiyor: suya bile ibtiyac 
yoktur. Maki nanın lcuharrilc kuvveti 
komprime haline getirilmiş bandır. 

Mühendisler bu yeni icad edi)cn motö
rlin kudret ve takatı hakkında hayran
lık g0stermişler ve bu sayede bütün 
motör sanayiinin dcği~ip yeni bir esas 
üzerine kurulabileceği fikrini izhar et· 
mi,lerdir Tazyik cdHmi• olan havalı 
motörün istilzam ettiği yegane bakını 
her üç ayda bir defa yapılması i~beden 
esaslı bir yağlamadır Bu motör her 
maksad içm. yani otomobiller, kamyon
lar ve ıstasyoner muharrik kuvvet grup 
lan ve her neviden makinalarm ic}eti1-

mesi için kullınr!abi ir. İşletmc- mas

rafı bir otomobil motörü içın inkrtJsız 
ç<ı?şısma halinde senede 25 florini ı,C:)· 

memtlrtedir, bu hesabta yağlama mas
rafı da dahildir. 

Bugün mevcut motorYere karşı bu 
yer.) ie'ad motörün bahşettiği faydal -
üze ne Jan W~denier'nin bu i:c.adının 
hayranlık husule getirmesi pek tabii
dir. Mucidin oturduğu Wolvega ltas:ı
basmm belediye reisi TI: bclcdiyt mec
lisi ve diğer müteaddit ve u:numi :nü
esseselrr n birçolr ileri gelen mühen
disler- ve maliyeciler bu tazyı• cdıci 
hanlı mdtöriin tamimi için ıı milyon 
florin sermayeli bit ünclika tqkil ct

DÜJ)erdit. 
1935 senesi baJlangıanda bu yeni 

kad olunan otomobil mo:ödcri yapmak 
için bir !abrib açılacakt'1. Bu fabrih 

( da 13000 amele çahçacaktır. Gene bu 
~ icad üzerine ağır motödcr yapmak için 

-Jc dihr bir fabrika Amsterdam yakı· ı 

hinin ana çizgileriyle meşgulüA .. 
masalar ve aehpalar il.zerinde gör
nU.z eserler ve kağıtlar bu araştı~ 
rıma ya.rayr.n şeyleri yakında n .... 
cegim "'Türk tarihi ansiklopedisi,. _. 
belgeleridir. Bu ansiklopedinin 24 ~ 
dinde dünyanın blitün ünlü ki~ 
terinde ve evrak hazinelerinde~ 
belgelerin fotoğraflara ile. okııoal9 fi* 
killerini Vl' ayrıca tÜrkçe. macud '#1 
İngiliz~ çevirmeleri bulunacaktır. JJ,'1 

siklopedinio türkçe, macarc:a •e iaıl"' 
Jizce birer baskıları yaprbcalchr 

Ünlü tarihçi bana, acunun her .,,. 
nünden lrtndiaine görıderilmiş YC _,,,. 

tırmalarına dair malilmat iırtiyen -"1' 
tupları gösterdi. Bun\ardan biri J.,,,,, 
ya'dan geliyordu ve yapacaktan A~ 
filmi için ve türk tarihi ansilrlop_.., 
hakkında sorgularla dolu idi. ~ 

Bu kadar büyilk •e güç islrri rll"""" 

ha,ardığmı aordufum oman: ··sil"1' 
ıunuz kf, yalnız değilim. dedi. nıı hff 
bilgin benimle beraber çah,ıyor ..• 

Zajti Ferenc'in flml araştırmal• 
dan Ulut okurlarmı d81ta etr•fl• lıif 
ıurette gelecelr IMlrtubumla ha~ 
edeceğim. JtfBGH ydO 

Bulgar 
moı·atorycn1111 
18 sont~rin t:ırihli ]urnrı' 
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Soy adı alanlar 
.Menteşe - Maliye Vekaleti teftiş 

heyeti mümeyyizi Şefik. 
Mutlu - Mersin mebusu Fikri. 
Uzgören - C. M. Bankası idare mec

lisinde Nusret. 
Oğuz - Ankara nafıası başkatibi 

Şevki. Oktay - Ankara nafıası başka
tib muavini Kadir, Ogan - Maliye tef
tiş muhasebe mümeyyizi Namık, Ozan
Gümrük ve lnhisarlar Vekaleti zat iş
lerinde Asaf. 

Öz - Nafıa teftiş heyeti kalem şefi 
Remzi, Özdcmir - Sabık Yozgad def
terdarı Muhittin. Özbek - Orm::ın u -
anum müdürlüğü baş yazganı Ş vki. 
Özkan - Maliye teftiş heyeti hesab 

memuru M. Fuat. Ökte - Maliye mü -
fettişi Faik Niyazi. Öztürk - Maliye 
hesabları tetkik mümeyyizi Etem. Öz
türk - Mal.iye teftiş heyeti katibi Hak
kı. Özsoy - Kayseri mebusu Reşit. Ö
züt- Nafıa hukuk müşaviri Avni. 

Sanan - Milli Müdafaa, fen sanat 
miralay Tevfik. Soyer - Kastamonu 
ll'lebusu doktor Suat. Somer - Kütah -
ya mebusu Bay Hacı Mehmet. 

Tekin - Maliye teftiş heyeti hes:ıb 
memuru Bekir. Tan - Deniz işleri sıh
hat mUdürli Mazhar. Turan - Ziraat 
Vekaleti Zootekni milfettişi Ali Rıza. 
Tuncer - Riyaseticümhur kalemi mah
sus tahrirat başkatibi Memduh. 

Uysal - Maliye teftiş heyeti evrak 
"' memuru Sami. Uğuz - Maliye hesab

Jarı tetkik müMeyyizi Adil. Ulusoy -
Jandarma umum kumandanlığı Erkanı 
harbiye reisi miralay Mümtaz ve karde
şi Anl·ara m"rkez gümriik müdürü Ce -
\'at 

Ülkem - Maliye müfettişi İsmail 
Hakkı. Ülgen - Antalya mebusu Hay
dar. 

Vardar - Ziraat Vekaleti levazım 
katibi İbrahim, Şurayı Devlet mülazim
lerinden Yusuf, Pendik bakteriyoloji 
enstitiisü şeflerinden Dr. A. Ekrem, Y. 
Z. E. Ziraat aletlerinde Mitat, Maliye 
Vekaleti bütçe tetkik memuru Mustafa, 
Y<'ni,.chirde mütekait Süleyman. Vural 
- Maliye lıesabları tetkik memuru lh
&an. 

Yıldırım - Maliye hesabları tetkik 
memuru Hasan. Yeşil - Maliye müfet
tişi Cemal Etem. Yüksek - Mubasebei 
hususiy ede Ali Rıza. 

M. l!. Vekaleti Deniz levazım şubesi 
memurlarının soyadları: 

Arda - Cevdet. Turgut - İbrahim. 
Uluç - A. Rıza. Evcim - Seyfi. Özen 
-Celal. Karay - Tevfik. Tengiz -
Behcet. Özkan - Ahmet. Öz ı n- Re· 
kir. Akyüz - Bahattin. Çepni - Dz. 
Ayniyat Ş. Md. Ziyn. Uygan - Ne~et. 

Akson"!'lır - Abdullah. 
içişler Bakanlrğı sayılıışma çevir -

genliği buyruklarrnın soyadları: 

Gürel - Edip. Tükel - Avni. Er
dem - Fevzi. Utku - Galib. Barış -
llamdi. Güven- Bekir. Akıncı - Ke • 
tnal. Nirun - t. Hakkı. Kaynak - Ke
hıal. Işık - B. Fehmi Tüzün - İhsan. 
.Atis - Turan. Yalcın - Ferruh. Öz -
lı:an - Kazım. Birtek - Ha1it. Şahin -
Ali Rıza. Türüm - Tahir. Örte) -
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Rifat. Amac - Ekrem. Vardar - Tah
sin. 

P. T. T. Umum Müdürlüğü memur
larından soyadı alanlar: 

Ergin - Umumi müdür Nazif, Me

riç - Muamelat müdür vekili baş mü

fettiş Hayri, Akın - muamelat mtidiir 

muavini Mcı.hmut, Yılmaz - muamelat 

müdür muavini lfitif, Akman - muame

lat mümeyyizi Hakkı, Acarlap - mek

teb müdürü Şükrü, Sezgin - daire mü
dürü Fehmi, Erol - muamelat tetkik 
memuru Lutfu, Oğuz - muamelat tet
kik memuru Hilmi, Öztürk - muame
lat tetkik memuru Tevfik, Akay - mu
amelat tetkik memuru Avni, Türkmen 
- muamelat memuru Mehmed Hnkkı, 
Özkan - muamelat memuru Nadire, Ba
ran - muamelat memuru Nadire, Yıl -
maz - muamelat memuru Vedia, Ba -
naz - muamelat memuru Sabire, Al· 
tan - muamelat memuru Bedia, Erhan 
- muamelat memuru Hüsamettin, De
mir - muamelat memuru Mitat Kemal 
Zeybek - muamelat memuru İbrahim 
Selçuk, Tuncay - muamelat memuru 
Necati, Teoman - muamelat memuru 
Rebia, Ülker - muamelat memuru 
Servet. 

nUZELTl\tE 

Dünkü sayımızda ''Tolbay,, biçimin
de çıkan Riyaseticümhur y veri Bay 
Cevdet'in soyadr "Tolgay,,, "Aran,, bi
çiminde çıkan divanı muhasebat reisi 
Bay Seyfi'nin soyadı .. Oran,, , "Noyan,, 
biçiminde çıkan C. H. F. methurların -
dan Bay Süreyya'nın soyadı "Duman,, 
olacaktır. Düzeltiriz. 

~- -~ 

1 BihliyoArafya /1 
~ !J 

Top 
Olimpiyat ve Türkspor atlı spor mec

muaları birlcşereJ: Top adı altında ye
ni bir spor mecmu,,sı çıkarmaya basla
mışlardır. Güçlerin dağılmamasını, da
ha toplu ve daha çok okurlu çalışmayı 
mümkün kılan bu birleşmeden dolayı 

sahiplerini kutlarız. 
Top'un elimize geçen ilk sayısında 

Sadun Galip'in (futbol ustalarının aı· 
yasası ne olacak?), Talat Mitat'ın (acı 
nma gerçek), M. Turhan'm (Türk ta
rihinde spor) başlıklı yazılariyle, yurt
ta ve dı<ıarda son spor hareketlerinin 
bol resimli haberleri, teknik spor yazı
ları, radyo bölümü, spor karikatürleri 
ve daha bir çok yazılar vardır. 

Atina'da Balkan birleşmesi fikrini 
yaymak ve Balkan konferansr ulusal 
cemiyetlerinin fikirlerine tercüman ol
mak üzere ayda bir çıkarılan Les Bal-• 1cans mecmuasının altıncı cildi.,in ha-
ziran tarihli 7 inci sayısı çıkmıştır. Bu 
sayı, özgü sayılarından biridir ve ama
vudluğun sıyasal, ökonomik, soysal ba
kımlardan tetkikine hasredilmiştir. 

Tefrika: 18 

• 
enım Günahım 

(MlA lULPA) 
Ya.1:an: 

A"INIE VIVANTI 

ICurnaz ve anlayışlı olan, bun
d'ln daha ziyade, garblı ziyaretçi
lerin intrikaJanna ve kaprislerine 
~ 1 11kın elan Muhammed, Astrid'e 
h 1·arak l:oyu esmer yüzünü ağır 
<' ~ tr o'tr<ıdı, ve c~ri alnının al tın
da bir hile'·5r gülümseme sakladı. 

Genç kız, kendine bakıldığını 
<:ıılavmca, başını çevirdi, o kur
t, 'z ve şimşekli bakışla karşılaştı. 

1 'ı'ercüman kalktı, ağır ağır, 
<ıy .,ın ve afaka')ız bir ha va ile, 

l'erhi de->-iştirdi · gitti gene kızın g ... • 
anualy<tsmın arkasında oturdu. 

d ~~nra, Nonnan Grey'in yanın -
akı ıle konu'"mak üzere döndüğü 

~~dan istifod~ ederek biraz öne e
~ıldi~ ~e bir y~ndan elini uzatarak 
\ı s~rıd e dans hakkında iyzahat 
erıyormuş gibi yaparken, ingiliz 

;;arab me'cz dili ile acele acele 
1rt1tfan,h: 

ftaly1anca aslından türkçeye çevirent 

NOSHET HAŞtM SINANOCLU 

- O baktığın Saad Nasir Efen
didir. Allah onu saklasın .. Büyük 
efendi, Mısırın büyük kurtarıcısı. 
Kendisini tanımak ister misin? 

Astrid alev alev yandığım duy
du. 

Muhammed daha ziyade eği
lerek, fakat sarımtrak eli ile dai -
ma sahneyi göstererek ilave etti: 

- Siz Mısırı sevennisiniz, Sitti? 
Ben biliyorum, sen ingiliz değil. 
sin. Sen ingilizleri sevmezsin. 

Sonra, Grey beriye dönünce, 
türcüman çekilerek ağır ağır yeri
ne döndü, ve başını duvara dayaya
rak sandalyasmda yeniden yayddL 

Grey Gülümsiyerek sordu: 
- Ne münasebetsizlikler anla

tıyordu şu? 
Fakat Astrid cevap vermedi; 

Grey de, artık çalkalanan ve ııç
nyan bir titreme ile baştan başa 

ULUS 

I Memleket Postası ] 
İzmir' de Tayyare Cemi

yetine yeni varidat 
28 sonteşı-in tarihli Anadolu gazetc

csinden: 

Yarın saat on yedide tayyare cemiye 

tinde bir toplantı yapılacaktır. Top1an

tıda C. H. F. vilayet idare hey<"ti reisi 

Bay Avni Doğan da bulunacaktır. S"hri

mizde bulunan yabancı vapur k.ımp'ln

yalan acentalan toplantıya çağırılmışlnr 
dır. 

Toplantının hedefi şudur: 

Şehrimizdeki tacirlerle bu acentalar 

arasında usulen konşimento ve ordino 

vesikaları üzerine muamele yapılmakta

dır. Konşimentolar, kanunen 1 O kuruş 
pula tabidirler. Halbuki acentaların aldı 

f,11, 30 kuruştur. Yani 20 kuruş açıkta 

ve karşılıksız olarak acentada kalmakta
dır. 

Keza ordinolardan 35 kuruş alınmak· 
tadır. Halbuki bu vesikalara ancak l ı 

kuruşluk pul yapıştırılmakta, 24 kuruş 

ta acentanın hesabına geçmektedir. Pul 

masrafı haricinde ve hiçbir sebeb ve mec 

buriyet olmaksızın verilen paranın mik

darı kati olarcık tesbit edilemez. Ancak 

bu şekilde muamele gören vesikalarm 

sayısı heryıl 50 - 60 bini bulmaktadır. 

Demek ki İzmir tacirlerinin bir yıltla 

açıktan verdikleri paramn tutarı, şöyle 

böyle 15 - 20 bin lira kadardır. 

Tacirlcrimiz, yıllardanberi verdikleri 

paranın ehemmiyetini ve tutarını düşü • 

nerek hundan Türk Tayyare Cemiyeti -
nin, yurd korunması namına istifadesi 

gibi çok güzel, çok yerinde bir dilek 

göstermişlerdir. Alakadar makamlara ve 

matbuata da bu dilek aynı şekilde akset 
miştir. 

Bunun üzerine acenta1ann da toplan 

tıya davet edilerek kasalarına geçmekte 

olan bu karşılıksız paraların Tayyare 
cemiyetine devredilmesinin tesbiti mu -
vafık görülır.üştür. Ve toplantı da bu -
nun için hazırlanmıştır. 

Haber aldığımıza göre, acentatar, ge

rek tacirler tarafından izhar edilen dile

ği, gerekse alfit· · '· .. m bu teşebbüsle· 

Geçenlerde Bur
sada Uludağ'ın "El· 
maçukuru,, denilen 
yerde bir orman 
yangını olmuş, şe

hirden giden sön
dürücülerin yardı

miyle yangın bü
yümeden söndürül· 
müştür. Muhabiri
mizin, gece şehir· 

den çektiği bu fo~ 
toğraf bu yangını 
tesbit ediyor. 

sarsılma.kta olan genç dansöze 
daldı: İnanılmaz derecede ince 
gövdesi, başı~d~n ayağına kadar 
kıvnlmakta ıdı; artık ne kadın, 
ne kız gibi görünmüyordu: srrf bir 
titreyen şehvet aleti idi. 

Dansöz, flütlerin son şikayetci 
ulumaları ve tanburlann ihtizarh 
vuruşları arasında düşecek gibi 
sallanarak sahneden çekildiği ve 
gözden kaybolduğu zaman Nor
maıı Grey tekrar etti: 

- İğrene manzara. 
Eonra etrafına bakınarak, 

Black-and-With kadehini masaya 
koydu. 

Astrid'e, 
- Bak şuradaki araba, - de -

di. - Şu arkasını muziğe çevir -
miş araba. Onu tanıyor gibiyim. 
Vapurda bizimle beraber olan de
ğil mi? 

Resim tahsil etmekte olan bir 
Norveçli, 

- Ne pşılacak delikanlı! -
dedi. - Sünneti bir Adon .. kına 
bataklığında bir (gece poemi) ! 

Bütün masadakiler, Saad'a ba
kıyorlardı; o da, sanki sinirleri o 
bakı§lan duymuş gibi, dönüp bak
tı. 

rini her bakımdan doğru ve haklı hu) -

muşkırdır. Çünkü pul bedelinden fazla 

alman 20 ve 24 kuruşun, masraf n 1mı 

ltmda bir karş•lığı yoktur. Keza acenta 

defterlerine de bu Ş!'kildc ayn bir he -

S<'1> geçirilmemiştir Hukuki manasile 

lıu fazla para tacire aid olmak icabeder. 

Tacirler de bu hakkı tayyare cemiye
tinin manevi şahsiyeti vasıtasile türk 

yurdunun gök konımnc:ma verdiğine 

göre, acentalar için ancak bu ulusal ha

rekete vasıta olmak gibi lıir şereften baş 

ka hiç bir şey kalmamaktadır. Acentalar 

yarın teahhütlerini yapacaklardır ve bu 

fazla varidad, bunrlan sonra acentalar 

elinden tayyare cemiyeti kasasına geçe
ctktir. 

Gebze'de ekim işleri 
Oıı gün ilerisine gelinceye kadar top

rak ve ekim işleriyle uğraşanlar katılı

ğından ve kuraklığından ötürü toprağa 

buğday, arpa gibi ürünlerini az atmış

lardı. 

On gün sürekli yağan yağmur, çift

çinin yüzünü gi.ıldürmüş. çiftçiye iste

diği, gücünün yettiği kadar ekim işleri 

ile uğrnşmasma uğur vermiştir. 

Kalık üç dört gün açık giderse 1 öy. 

Jünün sevincine sınır olmayacaktır. 

Yağmurun sürdügü şu on gün için

de köylü boş durmuş. oturmuş değildir. 

O; yılların ve vaşayışmın verdiği 

deneme güzeyinde elinde bulundurdu

ğu atı ile, arabası ile, mandasiyle gece· 

sini gündüzüne katarak türüce verilen 

izinle ormanından odun kesmiş. beş on 

kuruş edinerek k.:ndisine harclrk yap· 

mak yolunu bilmiş ve bulmuştur. 

Köylünün kredi durumu: 

Elinde bulundurduğu toprağın ve

rimli olabilll'esi için köylünün ve kent 

iıı en artık güvendiği yapı: kendi ban· 
kası sayılan Ziraat Bankasıdır. 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Zira

at Bankast köylüyü gözetn ekte, ufak 

kertede kendilerine yardıma koşmakt_., 
tohum gibi, ekim hayvanları gibi, ekim 

ve toprak işlerine yarar şeyle 

Başı yukarda, ecnebilerin ma
sasını seyretti. 

Nonnan Grey 
- Evet o .. - dedi. - "Helou

an" daki nasyonalist tahrikci. Teh
likeli tip. 

Sonra ka§larım kaşıyarak ila
ve etti: 

- Bugiinlerde onu zarar vere
miyecek hale getirmek lazım. 

Astrid birdenbire ayağa kalktı. 
- Yorgunum, - dedi - gide -,. 

Jım. 

Ve bir an, salonda ayakta du
ran tek kişi olarak, beyaz manto
su ile dimdik, öylece durdu. Sa -
londakilerin coğu başlarını çevir
diler, ona baktılar. 

Fakat Nonnan Grey kalkmış
tı, Ye acele, beyaz tilki manşonu
nu omuzlarına koyuyordu. Öbürle
ri de, zabitlerle talebeler, kalktı
lar; bazıları onlarla birlikte git
mek istediler. Bazıları da, selam
laştıktan sonra gene yerlerine o
turdular. 

Yüzbaşı Grey, kalacak olan ter
cümana bir kısa emir vermek için 
durdu; o anda Astrid, gözlerini 
yeniden Saad'a doğru çevirdi. 

Arkadaşları arasında o da a-

S'\YIFA 

Ankara Radyosu 
Dün akşam çocuk saatinde kurd 

yavruları masalı okundu. 
Müzik'de Listin sonatı çalındı ve 

bestekarın hayatından bahsedildi. 
İsmet Paşa Kız Enstitüsü miıdur 

muavini Bayan Süheyla ev kadrnl'1a 
değerli öğüdler vcrJı. 

Muganni Çakatovsld: füm J.i Kor
sa kof. Çaykovski. R.ılım nof ve Ru. 
benc;tayndan r- rcalar okudu. 

Bay K.ınm N.ımi çocu~> yeti • r e 
den bıh~etti. 

D:ıns müıı:i~i calın ral, n .. rıy.ıt;ı n 
verildi. 

Rugünkü ro ~ram· 
1 - Öz türkçe okum.ı, 
2 - Müzik: Menuct ve Gric "!' 
Sini gaglia - Albümden bir sa ıfa 
3 - Sporcu konuşuyor. 
4 - Şubert ve Şuman•ın <.-serleri 
Bayan Çakatovska (Teganni) 
Ulvi Cemal (piyano) 
5 - Nafıa Vekaletinin saati 
6 - Dans müziği 
7 - Haberler 

Buğünkü A vruoa prog 

ramlarından secmeler 
KONSERLER:. 
Saat 
14.15 
20.05 
20.15 
21.00 
21.40 

OPE 
Snnt 

Tuluz'da ıenronı 
Prag konser 
Tuluz filarmoni 
Budapeşte konser 
Lük "mhı.:rg gala lconscri 

A ve OPERETLER: 

9.35 Tulu2'da Ariyr.. 
14 15 Tuluz'da ope,et arıyau 
18.50 Viyana'da ariya 
19.00 Münih'de .. küçük salon,, 

opereti 

DANS MUSiKiSi : 
Saat 
22.30 
22.30 
23.00 
23.30 
24.15 

Haylıberg 

Layipçig 
Münib 
Lükıemhurg 

Tul uz 

rin ele geçirilmesinde köylüye çok de. 
ğerli ön ayaklığı göze çarpm kta<iı ... 

Gününde bankanın bu alfikalı yar
dımı köylüyü çok sevindirmiştir. 

Mckteb ve ma:ırif işleri: 

Kent kıranında ve Gebze ile tren du
rağı yolu Uzerindeki beş bölüklü ilk 
1ekteb bütü,1 görenlerin göğüslerini 

övüncle dolduracak kadar büyük bir 
varlıktır. 

Cümhuriyet çağında kurulan bu güzel 
ve değerli yapı; okumak istiyenlere, o-

kumak yangısı ite yanan ve kavrulanla

ra tam bir karşılık verememiı. ikinci 

bölüğü iki kol kılığında Gölcü önünde· 
ki mektebe göndererek bir çok sevimli 

yavruların öğrenme, eriştirilmc istekle

rini maarif memurluğu temin etmiştir. 
Ulus mekteblerine gidenlerin tutarı e
peycedir. Bilgiye, okumaya, öğrenme
ye beslenilen sevgi sonsuz sözü ile an-
latılabilir. M. Cemal 

yak ta idi; genç kızın bakışlarına 

şimşek gibi çakan bir bakışla ce
vab verdi. Astrid şaşkmlaştığmı, 
tükendiğini duydu ... Fakat sabit, 
derin, kudretli bakışını ondan a -
yınnadr. 

Norman Grey'in nişanlısı, o 
bakışla Saad'a allaha ısmarladık 
dedi. 

Deniz üzerinde ay ışığında do
ğan deli ve tatlı maceraya allaha 
ısmarladık .. Çöliin eşiğinde bir ge 
cenin kısa süren sayıklamasına al· 
laha ısmarladık .. Parıltılı ihtiras 
ve şiir rüyasına allaha ısmarladık 1 

Saad Nasir'e allaha ısmarla -
dık. 

Ertesi gece, Shepheard's'de, 
Astrid, Lady Taylor'un yanmda 
salondan çıktığı zaman, vestibü -
tün nihayetinde ihtiyar İbrahimi 
gördü. 

Hareketsiz, kollan çapraz, göz
leri gene kızın üzerinde sabit, bek· 
liyordu. 

Fakat Astrid başını çevirdi, ve 
hiç bir işaret vermeden asansöre 
bindi. 

Sonu var 
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Modern bahçeli evler 
Ankara bah~eli evler yapı kooperatifi manaubetiyle: 

Geçen haftaki yazımızda Ankara bah
çeli evler yapı kooperatifi ortaklarının, 
ev projelerinin hazırlanması jçin türk 
miymarlarının iycad fikirlerine ve ka • 
biliyetlerine bir mUsabaka tertibi sure
tiyle müracaat etmeleri ihtimalini söy
lemiştim. 

Müsabakaya gireceklerden, inşaat 

projeleriyle beraber birer de fenni şart
name isteneceği unutulmamalıdır. Şart

nameler ise keşif vesiykaları ile tamam
lanacaktır. 

Teknik bakımdan hangi miymarm 
şartnamesi daha kuvvetli. keşif vesiy • 
kalan daha hakikate yakın ise, onun e· 
serlerine teveccüh edileceği tabiidir. 

Evlerin inşaatında, bilgisi geniş 

ilim ve fen adamlarının eserlerinden bir 
çok kombinezonların doğmasına miisait 
şekiller bulunması arzu edilir. 

Miymarlarımız, mühendislerimiz e -
tütlerinde tamamiyle serbest kalacaklar· 
dır. İhtiyaca göre bazı şartlar konabi
lir. Aneak, şimdilik, örnek olarak şun· 
ları söyliyebiliriz: 

Bir, iki. üç, dört, beş odalı aile ev. 
leri. evlerde modem tertibli banyo sa. 
lonlarr, mutfaklar, vantilasyon mahal
lede santral ısıtma ve soğuk hava tesi· 
satı, (evlerin kurulacağı toprağın hal 
Ye tabiatine göre tecrit, teksif işleri) 
bazı mahatıeler için son sistem garaj ve· 
ya garajlar, bir doğumevi, bir küçük 
klinik, (tecrit ve nekahat yuvast) bir 
süddamlası (çocuk bakım yeri) bliyük 
havuzlu banyo (umumi) ilavesi de muh· 
temeldir. 

Geçen haftaki yazıda; Paris'te aile 
evi projeleri için açılan müsakabaya ait 

Proje J: şekil 2 

! ,ıs;m-•z..--ıııiha 

"-------------
Proje 4: şekil 1 

Proje 4: :;ekil I 

eserlerin neşrine devam olunacağmdan 
bahsetmi§tim. Bu hafta iki projeyi da
ha kooperatif ortakları ile, miymarları· 
mızın ve mühendislerimizin gözleri 

önüne koyuyorum. 

(Şekil 1, 2, 3, 4, S, 6) 

Proje No.: 3 : 
Tetkik edilirse ailenin ya~yacağı 

parçalarla, işe ayrılan yerlerin tama· 
men birbirinden ayrı, başlı başına 

(müstakıl) bırakıldığı görülmektedir. 

Alt kata inilecek, üst kata çıkılacak 
merdivenlere antreden geçilmektedir. 

ım-uno 

Proje 3: ~ekil 4 

Alt katta: Yapılan oturma salonu ve 
yemek salonu bir camlı bölme ile ayrıl

maktadır, mutfak yemek salonuna biti· 
şiktir. Antre yeter derecede geniş ve 
<ı) dınlıktır. Bu tertib müsabakada bi • 
rinciliği kazanan projeyi andırmaktadır. 

Üst katta: Banyoya bitişik bir yatak 
odası bir misafir yatak odası, bir de ço
cuk yatak odası vardır. 

Zemin katta: Çamqırlık, fazla cıya 

depoyu (kiler olarak da kullanılabilir) 

bulunmaktadır. 

Katların tertib ve tabimi zevke uy -

gun ve kullanıı bakımından çok kolay

lıklar göstermektedir. Ancak bahçeye 

doğrudan doğruya geçilemediğinden 

merdivenlerden inmek lazım geliyor. 
Şimdi bahçeler evlerin oturulan 

yerlerinden sayılmaktadır. Onun için 
bu mesele kolay halledilmiş sayıla

maz. 

Teknik bakımlardan proje üzerinde 
çok çalışıldığt göze çarpıyor. 

Cephe resminde güzel bir birlik (u. 
nite) görülmektedir. Duvar, pencere şe· 
killeri uygundur. 

Projenin gerek tafsilatına, gerek u. 
mumi heyetine çok emek verilmiştir. 

Fakat l.ıirinciliği ka?.anan projenin 
yanında ~arfedilen hu kudret ve emek· 
]ere rağmen hakem buna yalnız derece 
vermekle iktifa etmiştir. 

Taksimlerin büyüklüğü: 
Oturma salonu 3.95 X 6.19 

Yemek salonu 3.05 X 6.16 

Yatak odaları 3.05 x 3,49 

3.01 X S.25 

3.05 x 3.05 
Banyo 2.17 X 2.17 
12 ayak merdiven (ilk kata) 
ı 7 ,, (üst kata) 

Mutfak 3.00 X 2.17 
Antre ve merdiven başı 2.17 X 6.16 

__ n 

D 

Proje J: şekil 6 

- - -

1------..... 

Proje 4: şekil 2 

Proje 4: ~kil f 

. ' .. 

Proje J: şekil 1 

Proje No: 4 : 

Miymarı en çok kullanılan ve alış· 

kını olduğumuz villa tarımı esas tut

muştur. Katlar da kafi büyüklükte 
iki ve üçer oda vardır. Üst kata vesti· 

ç=:::::::;:====::.:::;:====================m:;t 

o 
o 
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Proje 3: şekil J 

bülden geçen bir merdivenle çıkılmak

tad1r. Alt katta oturma odası ve yemek 

salonunun genişliği rahat kullanmağa 

değer bir haldedir. 

Hiç şüphem yok ki bu tarzda konfor

lu evler ekseriyet tarafından tercih O· 

lunur. 

Fakat bu müsabakadan beklenilen 

netice: Eskiliklerin tekrarından ibaret 
değildi. 

Bilakis gene miymarlarm ışıklı var

lıklarından yeni fikirler, görülmemiş 

projeler aranıyordu. 

Eserler vücuda getirilirken cesaret

le, faydalı ve geniş adımlarla ilerlemek 
lazım idi. Yenilik ruhundan kuvvet ala
rak yapılan nümune evleri, hatalarına 
arğmen eskilerin yanında daha yüksek 
daha istekli yer almışlardır. Modern 

~iz de bir tayyare 
piyango hileti 

alınız. 

hayat için yapılan bu proıeıerın ıç vı 

dış miymarhğından neşe, heyecan, ye

nilik taşmalıdır. 

Dört numaralı proje odalarının tat

bikinde bir üstünlük görülmüyor. Ban
yo salonu ile odaların bitişikliği mese
lesi de iyi halledilmemiştir. Ust kata 
W. C. konulmamıştır. Bu bir mahzur-
dur Cephe şekli daha sevimli ya· 
pılabilirdi. Pencerelerde orta kayıdlar 
eskilik nümunesidir. Duvarların tek 

bedenli olması da tercih edilemez. Bun· 

lara rağmen odaların hepsi aydınlık, 

geniş, köşe pencereleri münaacbetlidir. 
Herhangi bir projede bir çok fayda· 

lar bulunabileceği gibi bir kısım ma~-

om 
DDD 

Proje 3: şekil S 

zurlar da sayılabilir. Yalnız bu proje
ye diğerlerine bakılırsa tafsilat bakı· 
mından fazla çalışılmamıştır. 

Modem hayat içinde yaşayan bizler, 
güzellik, temas ettiği her tilrlQ tecelli-

yatı süsleyen, sevdiren, heyecanla sey-
• 

rettiren yüksek ve eşi bulunmaz, gü-
zellik ve yenilik arayoruz. 

Şekil: 1, 2, 3, 4 
EKREM FUAD 

Ihtiyarhkta zen· 
gin olmak müm -
kündür. İğne ada 
köylülerinden 
Mehmet Ağa Tay
yare piyangosun· 
dan ( 10.000) lira 
kazanmıştır. 
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Dinar Belediye Reisliğinden: 

820 lira kıymeti mtibammeneli Eski Belediye binamız 
al gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle müzayedeye veril
miştir. Taliplerin ihale günü olan s.12..g34 çarşamba gü-
;DÜ saat 14 ten evel Belediye Encümenine Nizami depozi
to akçesiyle birlikte müracaat etmeleri ve müzayedenin 
tafsilatlı şeraitini belediyemizden aramalan ilan olunur. 

(3458) 8--5284 
;mJEıı::mıınııılli:i ,,.,. .. ,..,,,, ........ ,.,,. ıall!lllllllnıımıımmıuııınınnııımııll!llllilıııın!!ınıımım:ı!!!llt?m11cımll!!lill!l I 

DEMİRHANE MÜ DÜRÜ İ 
GABY MORLA Y g 
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Nafıa Vel{aletinden: 
Muhtelif ebatta 10 parçadan ibaret 1~60 metre mu -

rabbaı muhammen bedeli 2370 lira olan yol halısı pazar -
lıkla satın alınacaktır. 

Pazarlık 8. 12. 934 tarihine müsadif cumartesi günü 
saat 11 de Vekalet malzeme müdürlüğünde yapılacaktır. 

Taliplerin Ticaret Odası vesiykası ve 177 lira 75 ku • 
ruşluk muvakkat teminatlarının malsandığma yatınldığı
na dair olan makbuz veya nümunesine uygun banka ke
falet mektubu ile (çek kabul edilmez) birlikte aynı gün 
ve saatta komisyonda bulunmaları lazımdır. 

Talipler bu husustaki şartnameleri parasız olarak An
karada Vekalet malzeme müdürlüğiinclen a labiJ iri er. 

(3546) 8 - 5483 

Nafıa 7 eka1etinden : 
Muhtelif ebatta 7 parçadan ibaret 151,81 metre mu. 

rabbaı muhammen bedeli 1970 lira olan oda halısı pazar. 
lıkla satın alınacaktır. 

Pazarlık 8. 12. 1934 tarihine müsadif cumartesi günü sa
cıt 10 da Vekalet malzeme müdürlüğünde yapılacaktrr. 

Taliplerin Ticaret Odası vesiykası ve 147 lira 75 kuruş
luk muvakkat teminatlarının malsandığma yatınldığma 
dair olan makbuz veya muamelesine uygun banka kefalet 
mektubu ile (çek kabul edilmez) birlikte aym gün ve sa
atta komisyonda bulunmaları lazımdır. 

Bu husustaki şartnameler Atıkara'da Vekalet malze-
ıne müdürlüğünden parasız alınabilir. (3550) 8--5482 
~· ~~ >'9'.~~~ ~ 

Anafanalar caddesinde Kmacızade hanı altında 

Merhum Şevket Ahmet Beyin eski 
belediye eczahanesi yerine 

Yeni eczane açıldı 
Fenni gözlükler, tıbbi korsalar, sıhhi Jevamnat, 

bütün tuvalet ve ıtriyat çeşitleri ile aradığınız her ilaç 
bulunur. 

Gözlük ve korsa tamirleri yapılır. 8-5338 

Satılık hinaj 
Ankarada istasvon karşı

~da evelce M uh~fız Tabur 
ğ lllandanhiYmın bnhındu -
tiu hina satı11ktır. Taliple -
ilrn lstanbulria veni oostane 
.. kasında Hammeli soka· 
tın~~ İstanbul hanında J. 
rtı: ıtoll ve Kampani Li-

ıtet !::ı' k . .. 
rtıcı ."" r etme muracaat et-
aıu crı veya ya2maları rica 

nur 8-- 5381 

l{iralı]{ 

aı>aı·tıman 

Y enişehirde Devlet ma
haHesi yanında Belçika se
farethanesi arkasında Ek· 
mel B. apartımanında iki 
daire kiralıktır. Dörder oda 
banyo elek""trik havagazr ve 
geniş balkonları :vardır. · 

8-5438 

ULUS 

Askeri Fabrikalar Umwn Müdürlüğü 

Satın Alma Komisyonu ilanları 

4000 PAKET KULP VİDASI 
3500 ,, KUŞA~ VİDASI 
6000 ,, MENTEŞE VİDASI 

Yukardaki malzemeler 5 1. Kan. 934 tarihinde müteah
hit nam ve hesabına pazarlıkla satın alınacaktır. Talip
lerin şeraiti anlamak üzere her gün ı 3,30 dan 15,30 a kadar 
ve pazarlığa iştirak edeceklerin de yevmi muayyeninde 
teminatlariyJe komisyona müracaatları. (3573) 8-5486 

Milli l\1iiı1afua Vt·kalt•Iİ 
satın olma kmni~yonu 

ifanlnrı. 

Ordu sıhhi ihtiyacı ıçın 
kapalı bürüm yöndemiyle 
300 adet dolu sıhhi ve arka 
çantası ahnacaktır. Satm al
ma günü 15. 12. Q34 cumar
tesi günü saat 14 tcdir. İs
teklilerin bağ'lılığ'mı görmek 
üzere her gün öti:leden son
ra cksiltmeğe gireceklerin 
belli gün ve saatmdan önce 
pey akçe1erivle ve rlilek 
okuntu1ariyle birlikte M. M. 
V. Satınalına komisvonuna 
müracaatfan. (3376) 8-5205 

fLAN 
Yozgattaki kıtaat icin 50 

ton Linyit kömürü e.ksilt
rniye konulmuştur. İhalesi 
11-12-934 sah günii saat 14 
tedir. İsteklilerin belli gün 
ve saatinde Yozgat'taki ko
misyona uğramaları. 3496) 

8-5361 
fLAN 

49 kalem tıbbi ec.za .ka • 
pah zarfla alınacaktır. İha
lesi 22. 12. 934 cumartesi 
günü saat 14 tedir. İstekli
lerin şartnamesini görmek 
için her gün öğleden sonra 
eksiltmeğe gireceklerin de 
belli gün ve saatmda teklif 
ve teminatlariyle M. M. V. 
Sa. Al. Ko. na uğratnaları. 

(3562) 8-5485 
t 1.. A N 

Bornovadaki hayvamıt 
için 360 bin kilo arpa kapalı 
zarfla eksiltmeğe konulmuş 
tur. İhalesi 9. 1. Kan. 934 pa
zar günü saat 11 dedir. Şart
namesini görecekler M .M. 
V. Sa. Al. Ko. nuna, eksilt
meğe gireceklerin de belli 
gün ve saatinde Bornovada 
As. Sa. Al. Ko. Rs. müra -
caatlan. (3461) 8-5291 

İLAN 
Pazarlıktaki fiatlarr yük

sek görülen 3600 adet ağ,r 
makineli tüfek su kutulan -
mn pazarlığı 5 1. kamın 934 
çarşamba günü saat 11 de -
dir. İsteklilerin örnek ve 
sartnamesini gönnek için 
her gün pazarlığa girmek 
için de belli gün ve saatm -
da komisyona uğramaları. 

(3579) S-- 5476 
İLAN 

Kınkkaledeki gedikli kü
çük zabit mektebi yapı işi 
kapalı zarftan pazarlığa dö
külmüştür. Pa2arhğr 3 1. 
Kan. 934 pazartesi günü sa
at l 1 dedir. İsteklilerin şart-
name, keşif ve projeleri 
görmek için her~ pazar
lığa gireceklerin de o gün 
ve saatrnda teminattarlyle 
komisyona uğramaları. 

(3578) 8--5477 

9 KALEM ELEKTRİK 
MAJ .. ZEMESt 

Aleni münakasa ile alına
cağı ilan edilen 9 kalem e
lektrik malzemesi 29 2. Kan. 
935 tarihinde kapalı zarfla 
münakasası yapılacaktır. Ta
liplerin ona göre tekliflerini 
vaktı muayyeninclen evel 
komisvona iyta etmeleri 

(3537) 8--5428 

KİLO 
30000 EKMEK 
2000 PIRASA 
2000 LAHNA 
4000 PATATES 
2000 İSPANAK 
2000 SOÔAN 
7000 ET 

30000 ODUN 
13000 ARPA 
7000 SAMAN 
Kırıkkalede muhafız ef -

radı ve hayvanatınm iaşele
ri için balada yazılı erzak ve 
yemin aleni münakasa sure
tiyle ihalesi 19 1. Kan. 934 
tarihinde yapılacaktır. Ta -
tiplerin şartnamelerini gör
mek ve münakasaya jştirak 
etmek üzere Kınkkale grup 

, müdürlüğünde satın alma 
komisyonuna müracaatları. 

{3538) 8--5429 

~ nkara Levnzmı amirli~ri 
satın nlma komisyonu 

ilan lan. 

İLAN 

Aşağıda miktar ve mahal-
li yazılı olan ve ceman 
320,000 kilo arpa kapalı zarf
la eksiltmeye konmuştur. 

23/ 1. kan/934 pazar. günü 
saat 15 te ihalesi yapılaca

ğından şeraitini anlamak is
tiyenler Ankara Levaznn a
mirliği satmaJma komisyo
nuna müracaatları taliple
rinde belli saatten evel te
minatlariyle beraber teklif 
mektuplanm Afyonda as
keri' satınalma komisyonu
na vermeleri. (3577) 

Kilo 
202,000 Manisa için 
~000 Kasaba ,, 
15,000 Knitağaç için 
6,000 Sahlihli için 
9,000 Menemen için 

320,000 YekUn 

8-5480 

SAYIFA 
:s: 

umbarn büt .. bir i. tikbaldir. 

SERVETİ l~UNUN 
43 senedir durmadan neşir vaziyfesini yapmakta 

olan bu haftalık resimli gazetenin Ankara'da satış yeri 

1 A K B A kütüphanesidir. Sene1ik abone 10 lira. Be4 
her savrsı 20 f.."'tlnıs. 

~.~~.~~:z!IZlliıı.B:l!lllaDl .. llllBllD9illDl3'111111 .. a. ... 

Yüksek iktısat ve fi -
caret mektebi müdür 
öğünden: 

1 - 1933 - 34 ve daha ev elki ders seneleri nilıayct
Ierinde mektebin evelce kısmı sani v.c ali isimlerini taşı
mrş ve· şimdi yüksek İktisat ve Ticaret ismini almış bulu 
nan kısmının altı devrelik tedris müddetini doldurmuş o

lup mezuniyet imtihanlarını vermemiş olan eski talebenin 

1. b~ci k.anun 1934 ~arihi~den iytibaren altı ay zarfında 
hır ~stıda ~1~ mektep ıdaresıne müracaat ederek mck~p 
vazıyetlerınm ve adreslerini ve imtihana girmek istedi].{. 
lerini bildirmeleri ve istid.aJarına dört tane fotoar..af liş. 
tirmeleri. b 

2 - Bu suretle müra~aat edenlerin 1936 senesinin ey
ıaı ayı nihayetine kadar imtihcmJanny behemehal vermek 
mecburiyetinde olduklarşı, 

3 - Bu imtihanlann alakadarların tedris devrelerini 
do1dnrduklan tarihte meri olan talimatname hükümleri 
dairesinde yapılacağı, 

4 - 1 numaralı fıkrada yazılı alt1 aylık müddet içinde 
mektep idaresine müracaat etmiyenlerin ve müracaatı: e. 
dip de 1936 senesi eylUl ayı nillay,etine kadar imtihanla• 
nnı her ne suretle olursa olsun bitiremiyenlerin, bilahare 
imtihana girmek haklarının düşeceği v.e kayıtlannm bir 
daha yenilenrnemek iirere silineceği ilan olunur. (.800? 

~5487 

Maaı·if Vekaletinden. 
21. 11. 934 tarihinde ihalesi icra edileceği ilan edilen 

Erzurum mualfim mektebi ikmal İn'88tI ~ünakasaın gij.. 
rülen lüzum üzerine üç ay temdit edilmiştir. 

İhale 21. 2. 935 perşembe günü saat 15 te Vekalet in§a
at komisyonunda kapalı zarf usuJiyle icra edilecelttir. 

Talipler şartname ve te.ferriiatmı inşaat dairesind4 
görebilirler. (3549) 8-5481 

tl .. AN. 
Ordu sıhhi ihtiyacı için 

bir adet Aktif Kömür ocağı 
pazarlıkla alınacaktır. Pa • 
zarlığı 5. 12. 934 çarşamba 
günü saat 14 tedir. Şartna
~~esini görecekler her gün 
ogleden .sonra pazarlığa gi
receklenn de beUi gün ve 
saatmda komisyona uğrama-

Eyi ve seri bir surette 

ları. (3580) 8-5478 

FRAN. IZCA 

lNGlUl.CE 

ALMANCA 

l fleo '0 
Birinci kanuna 

kadar 

yeni knr!"lar 
açılıyor. 

Asri lisanları 

BERLITZ 
MEKTEBİNDE ÖGRENİNİZ 

Tecrübe deı~si ıneccanendir. 

Hususi 

11e ummni 

111ektep1e 

ANKARA: Kooperatif arkasında Ali Nazmi Bey apartımanı 
İSTANBUL~ 373 İstiklal cıddesi. Her lisanda tercüme işleri yapılır. 8-5409 



~~.::.:::.:.ı.::'9':..::..::.-. ::.a,; 

Ankara Memurlar Kooperatif 
Şirketinden: 

Yolda bulunan kok kömürlerinin satış muamele
sine bugiinden itibaren Kooperatif merkez mağaza
sında haslammstır. 

Dep~da teslim s.artiyle satış fiatları şudur: 
Lira K. 

31 Hissedar olan memurlara tonu 
31 50 ,, olmıyan memur ve ahaliye tonu 
31 62 olanlara kredi ite bec: taksitte tonu 

" "ı: 
31 95 ,. o1mıyan memurlara ,, ,, ,, 

Koklar Ankarava gelince tevziatta karışıklık ol
mamak için şimdiden miiracatla peşin için sıra nu
ınarası ve kredi icin de bono alınması rica olunur. 

Koklarm •.riiru~lu ve tevzi şeraiti aynca ilan olu· 
naccıktır. 8-5450 

~~-~.~~p~~~~~~~~~~~~~~~,~ 

Askeri fabrika ar 
Sigort.a Sanclığı Ri yasetiııden: 

Askeri faiJrikalar ·;igorta sandığı icin alınacağı nan 
edilen 345 kalem ecza ve malzemei tıbbiye 343 kalem ola
rak tadil edilmiş ve tekliflerin iytası 16- 1. kanun - 934 
tarih ve pazar gününe talik edilmiş olmakla taliplerin ~a
palı zarf usuliyle yapacakları teklifleri dipozito akç~lerıy
le beraber saat 15 te sigorta sandı~mda müteşekkıl ko • 
misyona vermeleri ilan olunur. (3547) 8-5431 

Sümer Bani{ lJmumi 
l\1üdiir1üWinden : 

Bankamız hukuk işleri müdüriyeti idn almanca lisanı
na pek iyi derecede vakıf bir memura ihtiyaç vardrr. H';1-
kuk mezunu olanlar tercih edilecektir. Bu vasıflan haız 
talihe liyakatine göre maaş verilecektir. 

Taliplerin on gün zarfında istidalarmdaki iyzahatı 
müsbit vesaikle Galatada İstanbul şubesine ve Ankarada 
umumi müdürlük memurin servisine müracaatları. 

(3~48) 8-5432 

Emlak Bankasından: 
Bankamıza ait !sıklar caddesindeki apartrmanın iki 

tarafına 24 adet sob~ icin ilaveten yapılacak iki bacanın 
inşası açık eksiltmeye konmuş~ur. s. birinci kanun 193~ 
çarşamba günü saat on ;ıltıda ıhalesı yal_?ıl~caktı~. Temı
natı (70) yetmiş liradır. İki ocağı yapmaga ısteklı olanla-
nn bankamıza gelmeleri ilan olunur. (3533) 8 - 5413 

Maarif Vekaletinden 
Halktan istiyenlerin Garp Tekniğine uygun musiki 

öğrenmelerini kolaylaştırmak için M~s.iki Mua~lim Mek
tebinde serbest ve bedeva akşam musıkı dersten açılacak-

tır. b' "d 
İsteği olanların her gün Musiki Muallim ~ek~ .ı ı a-

resine müracaat ederek atlarım yazdırmaları bıldırılır. 
(3517) 8-5384 

Askeri Fabrikalar 
1icaret Kaleminden 

2000 TON KRİPLE KÖMÜRÜ 
10 TON KATRAN 

250 ,, HAM MAÖNEZİT 
130 ,, YANMIŞ KİREÇ 

ı " KARPİT 
45 ,, DÖKÜM KOKU. Ayn, ayn ihale 

1000 ,, HURDA DEMİR edilebilir. 
22 ,, FERRE MANGAN 
12 .. FERRE S1LtSYON 

450 KİLO ALÖMİNYUM 
150 ,, GRAFİT 
40 ,, TESHİN KOKU 
Fabrikalarımız için yukarda yalıtı malzeme 5/1. J{~iV 

934 çarşamba günü saat 15 te pazarlıkla sat~n ahnacaktrr. 
İsteklilerin aynı gün ve saatte gelmelerı 

• • 

Şartnameyi görmek istiyenler her gün Ticaret Kale- J 
mine gelebilirler. 8-5443 -----

Ve sen 11odı 

KADIN·ERKEK·ÇOCUK 

GISlAYED 

lallh ftd,OOaıt 

' 
Ald•1tmarınıa • 

GISLAVEO 

Ş O S O N LA 81 m•rka-.ne ~Ilı· 
. ut ........... 

lDrld,.cleld Yerli ILlaf Puarlanacfa-ft -•• b.4 .. •tMt. 
••t ...... ,.,..., 

Ankara 

Cinsi 

ULU~ 

Milli Emlak 
Müdiirlü~n<len 

(. 

:rJliktarı Muhammen 
kıymeti 

Lira K. 

İzahat 

Satode beker ) 1 adet 
markalı binek ) 

150 00 Nakten peşinen 

otomobili ) 
Yukarda yazılı otomobilin ihalesi 5-12-934 çarşamba 

günü saat 15 te yapılmak üzere artırma işi bir hafta uza-
tılmıştır. Alacaklıların bulunmaları. (3568) 8-5462 

AnJi"ara Defterdarlığından: 
Dairede mevcut plan ve ~artnamesi mucibince istasi

yon civarında cümhurivet ve değirmencilik limitet şirke
tiyle Sükrive mahallesindeki Turan Un fabrikası ve Ka
yastaki değirmen yanlarına yantrrılacak dört barakanm 
3 kanunuevel 934 pazartesi günü saat 14 te pazarlıkla iha
lesi icra kılmacağ'mdan taliplerin Defterdarlıkta müteşek-
kil komisvona miiracaatları. (3559) 8-5449 

Haydarpaşada testim edilmek iizere mt1lrnmmen be
deli 8000 lira olan iki adet kamyon pazarlıkla satın alına· 
caktrr. 

Pazarlık 8 birinci kanun 1934 cumartesi günü saat 16 
da Vekalet Müsteşarlık makamında yapılacaktır. 

Taliplerin Ticaret Odası vesiykasr ve 400 liralık mu -
vakkat teminatlannm mal sandığına yatınldığına dair o -
lan makbuz veya nümunesine uygun banka kefalet mek -
tubu (çek kabul edilmez) ile birlikte aynı gün ve saatte 
komisyonda bulunmaları lazımdır. 

Talipler bu husustaki şartnameleri parasız olarak An
karada Vekalet malzeme müdürlüğünnen alahilirler. 

(3524) 8 - 5395 

Ankara 

Cinsi 

Büyük halr ) 

Milli Emlak 

Miktarı Muhammen 
kıymeti 

Lira K. 

İzahat 

8. 25x6.50 M. ) 1 adet 200 00 N akten peşinen 
ebadında ) 

Yukarda yazılı halının ihalesi 22-12-934 cumartesi gü
nü saat 15 te yapılmak üzere artıımıya konulmu~tur. İs-
teklilerin bulunmaları. (3570) 8-5464 

İstanlıul Milli Emlak 
Miidiirlüğünden: ._ 

Yemişte: Eski Şeyh Mehmet Geylani yeni Ahiçelebi 
mahallesinin Kafesli sokağında tamam kagir iki kattan 
ibaret ve elyevm şekerleme fabrikası olarak kullanılan 1, 

3, 5 No. 1ı mağazanın hazineye ait 11953910 • 37324800 his
ses; : 8878600 hissesinin bedeli olan 9449 lira elli kuruş 
dört sene ve dört müsavi taksitle nakten ve 2016900 his -
se~inin bedeli olan 1891, 27 kuruş nakten veya mübadil 
ve~iykası olarak defaten ve 1058410 hisse bedeli olan 992 
lira 58 kuruş da ~akten ve defaten verilmek şartiyle ce
maıı 12333 lira 35 kuruş bedeli üzerinden kapalı zarf usu
Iivle satılacaktır. İsteklilerin 3. 12. 934 pazartesi günü sa
at 12 buçuğa kadar 925 liradan ibaret muvakkat pey ak • 
çeleriyle teklifnamelerini komisyon riyasetine tevdi et· 
mel eri. (7561) 8-5177 

Musiki Muallim Mektebi 

MüdürlüğÜnden: 
Mektebimizin krz ve erkek talebeleri için nümunesi

ne tevfikan yaptırılacak 122 kat elbisenin münakasası 13 
kanunuevel 934 perşembe günü yapılacaktır. Talip olan
ların şeraiti anlamak üzere mektebe ve ihale günü mek
tepler muhasebeciliğine müracaatları ilan olunur. (3410) 

8 - 5274 

-------------------------------·----------
Ankara Mektepler Alını Satıy.ı 

Komisyonu Reisliğinden : 
Gazi Terbiye Enstitüsü talebeleri için alınacak göm -

lek, çorap, mendil, fanila, kravat, iskarpin ile yaptırıla
cak harici elbise ve kasket ı. 12. 934 tarihinden iytibaren 
20 gün müddetle kapalı zarf usuliyle münakasaya konul -
muştur. 

Talip olanların 20. 12. 934 tarihine müsa?if perşembe 
günü saat 15 te mektepler satın alma komısyonuna, nü • 
mune ve şartnameyi de görmek istiyenler her gün mektep 
idaresine müracaat edebilirler. (3512) 8-5484 

' t iLK.KANUN t934CUMARTESl 

Bursa Pazarı 
SİPAHİ ZADE HÜSEYİN HÜSNÜ 

Bursada Çağlayan ve Lale fabrikalarında yaptığı 
ipekli kumaşların ve İstanbuldaki atelyesinde yaI?
tırdığı işlemeli ve pentorlu file perde saten aplakası
yon ve keten burode ya tak takımları kadın ve erkek 
çamaşırları salon yastıktan ve sofra takımlarını İstan
bul fiatma satmaktadır. 

Adliye sarayı yanında Gençağa apartımanı altında 
No: 2 Telefon: 2373 

saçlarınız 

dökülüyor mu? 
Hemen dökülmesine mani 
olunuz. 

KANZUK ECZAHANESİ 
müstahzaratından. 

KOMOJEN: Saçların dö • 
külmesine ve kepeklenmesi
ne mani olur. 
KOMOJEN: Saçların kök· 
terini kuvvetlendirir ve bes
ler. 

KOMOJEN: Latif rayihalı J 
bir saç losyonudur, deposu 
Kanzuk eczahanesi her ec • 
zahane ve ıtriyat mağazala- t 
nndan arayınız. 

t ngiliz Kanzuk eczanesi ma mulatmdan. 

Ök~ürenlere pelesenkli katran eksiri 
Yeni Eczahanede bulunur. 

OllllllllfllllllllllUlllnınnııııııımnlllllllllllnllllMlllımllm--------· 

Ankara Elektrik ve Ankara 
Havagazı Şirketlerinden: 
Bürolarrmızın kış mevsiminde 

aşağıda gösterilmiştir: 
Cumartesiden çarşambaya 
ve 
Perşembe günü 

çalışma saatleri 

9dan 13 e 
\4 1/2 den 18 e 

9 dan 13 1-2 e 
8- 5435 

1111111111111111111111 .... 11111111 ..... 1111111 .. 111111111111111111111• ............ . 

Seyhan Vilayeti 
Nafıa· Başmühendisliğinden: 

Adana - Misis ve Adana - Karataş yollan ~1angıCJD4 
da (3573.35) metre murabbaı parke kaldmm ihale suretiy• 
le yaptırılacaktır. 

1 - Bu inşaatın keşif bedeli (11829) lira (37) kuruf" 
tur. 

2 - Eksiltme (2490) numaralı artırma eksiltme ve iha 
le kanunu hükümlerine göre ve kapalı zarf uauliyle ola
caktır. 

3 - İhale 934 senesi birinci kanun ayının 20 inci pel'
şembe günü saat on birde Seyhan vilayeti daimt encüme
ninde yapılacaktır. 

4 - İnşaata ait keşif cetveli resimler mukavelename 
sureti ve şartnameler seyhan vilayeti Nafıa BqmDhen
disliğinden beş lira doksan bir kurut mukabilinde alına
caktır. 

5 - Bu işi teahhüt etmek istiyenler en çok ~12-934 
perşembe günü saat on bire kadar Seyhan vilayeti daimi 
encümeni reisliğine verecekleri teklif mektubunun şekli 
bu işe ait olup ne suretle temin edileceği (4) nmnara ile. 
bildirilen şartnameler arasındaki eksiltme prtnamesinde 
gösterilmiştir. 

6 - Teklif mektubu ile birlikte ve ayn bir zarf içinde 
A. (887) lira 20 kuruşluk muvakkat teminat 
B • Teklif sahibinin ticaret odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir 934 senesinde alınmış vesika 
C - Teklif sahibinin şimdiye kadar yaptığı işlere evrak 

ve vesikaları gösterilmek suretiyle Seyhan vilayeti Nafıa 
Başmühendisliğinden alacakları fenni ehliyet vesikaıL 

D - Bir şirket veya ortaklar namına teklif yapıldığı 
takdirde şirket veya ortakların her biri tarafından teklif 
sahibinin kendilerini temsile salahiyeti bulunduğunu göe-
terir vekaletname verilecektir. (3485) 8-5340 

Ankara Ticaret Odası Riyasetinden: 
12. Kanunuevel 934 tarihinde başlıyacak olan yerli mal

lar ve tasarruf haftası münasebetiyle bir hafta vitrininde 
yerli mallar teşhir etmek suretiyle bu müsabakaya iştirak 
etmek istiyen ticarethanelerin odamıza müracatlan. 

8-5437 

----------.-----------------------.-, ---· SİNEMALAR r imtiyaz sahibi ve Baınau. 
harriri Falih Rıfkı ATAY. 1 
Umumi ıieıriyatı idare eden 
Yazı itleri müdilrü Nasuhi 
BAYDAR. 

1 YENi 1 BU GECE 

1 
1 

Bugün, bu gece 

KARNAVAL 

1 KULOP) 
İngiltere Kıralı 8 inci Hanrinin hu

ıusi hayatını musavver: 
6 KARILI KRAL 

Zengin mizansenli tarihi filim. 
Oynıyan: CHARLES LAUGHTQN 

Aynca: Dünya havadisleri. 

ÇOCUGU 

Hiaai mev.zua malik ~ faa11s filmi. 
İVAN MOSJOUKINB -

TANIA PEDOR 
A~ıca: Dünya h&ftldialed. 


