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DiL IŞINUE GAZETELERiMiZ 

Öz türkcede bugünkü kaynağı
mız Tarama Dergisi ile k~ndi bu
luşlarımızdır. Dil işi ile uğraşan 
arkadaşlarımız yakında bu derle
meye binlerce yeni söz katacak
ları gibi, bize, türk eklerini nasıl 
kullanacağımızı gösteren bir kıla
vuz vereceklerdir. Osmanlıca te
rimlerinin çoktanberi basılıp kar
şı!ık aranmak üzere gerekenlere 
dağıtıldığını da biliyoruz. Bütün 
bunlar büyük türk sözlü~ünün 
hardarı olacaktır. 

Bu sırada gündelik türk gaze
teleri ik

0 

türlü yardımda. buluna
bilir: Biri, okurlarını, öz türk söz
lerine alıştırmak, öteki de gerek 
terim, gerek söz araştırmasında 
dilcilerimizle elbirliği etmektir. 

Yazıcılarımız öz türkçe işini bir 
yük değil, çalışma payı en çok 
kendi üstlerine dü~en bir borc gi
bi anlamalıdırlar. Bunun için de 
ilk adım, gazetelerimizi pek az 
türkce bilenlerin bile kolayca kar
şılık bulabileceği yabancı sözler
den arıtmaktır. Başkalarını gü
cendirmemek için Ulus'u örnek al
mak istiyoruz. 

Dünkü sayımızı gelişi güzel 
gözden geçirelim: Spor yazısının 
başında alan, ötürü sözlerinin kul
lanıldığını görüyoruz. So:ıra ya
zıcımızın özeni gevşiyerek sıra
•ınd a verine esnasında, sürmek 
yerine devam sözleri kalmıştır. 
Bir telgrafta ad yerine isim, bir 
başkasında sağlık yerine •ıhhat 
sözlerinin bırakıldığını görüyo
ruz. Kısa bir yazının içinde, ara
sıra, bir sozun arabcası ile öz 
türkcesi geçiyor. Bütün bunlar kü
çük bir özenle önüne geçilecek 
yanlıslardır. 

Belli başlı ikinci eksiğimiz, kar
şılık ararken, çevirme çıkmazına 
düşmektir. Arab fars kuralların
dan ilk kurtuluş denemelerinde 
gene böyle olmuştu: Nazarı dik
kati celbetmek'i dikkat nazarını 
çekmek diye karşılıyorduk. Bu
nun türkcesi göze çarpmak'tır. 
Gecen gün Ulu•'ta şunu gördük: 
Ünlü Uluslararası karikatürist! 
Bu da doğn1dan doğruya mqhur 
beynelmilel karikatürist'ten çevir
me idi. 

Eyi yazmanın yolu eyi düsün
nıek olduğunu okumuşuzdur. 
Türkce yazmanın yolu da türkce 
düsünmektir. Atasözlerinin, bir 
dilden başka dile, ancak o dilde
ki benzeri bulunarak çevrildiğini 
bilirsiniz. 

Bir gazetenin küçiik büyük bü
tün yazıcıları istimal'i atarak kul
lanmak sözünü almağı bilir. On
lardan yeni söz, hele terim karşı
lıf!ı bekliyemeyiz. Bu işte bize bel
li baslı yazıcılarımız yardım ede
bilir. En ters yollardan biriniW>de 
•öz beP.enmemek, söz bulamamak 
Yü~ünd"!n düşiince'den vaz geç
mek olduğunu unutmamak ge
rektir. 

F. R. ATAY 

Dünkü başya:z:ımızı okuyanlar 
ba lığının yanlı§ olarak taşlı pa
!tıuk diye basıldığını anlamı§
lardır. 

Mütek:aid, clul ve 
öksüzlerin aylıkları 
Dahiliye Bakanlığı hususi ida

lel~r tekaüd sandığı, dul ve öksüz
} erın ilk ve sonkanun ile şuhaf ay-
ıkları verilmek üzere 57 vilayet

;e bulunan 1443 istihkaklı için 
b 3 233 lira ve Ankara ve İstanbul 
.. elediyelerin,in 619 mütekaid ve 
0ksüzü icin de 31.030 lirayı Zira
llt Banka'sına yabrmıştrr. 
• Bu aylıkların ilkkanunun bi
t~~! gününden ba§layıp verilme
~ •çın bütün vilayetlere emir gön

el"IJlittir. 

Achmız andımızdır 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde 

[{a)Jul etmel{ yerine ON \l\fAI(, reddetmeli 
ABAMAl ~ söz] erile • 

yerıne 

l{onuşulm ağa .. I)aşlandı 
Büyük Millet Meclisi saat 15 de baş

kan Rcfet'in reisliğinde ton!andı. Celse 
açıldıktan sonra Ra§kan dedi ki: 

- Ruznamedcki işlerin m~:z,.kDrcsi
ne geçmeden evel başkanlığın bir kııra· 
rınr bildirmek isterim. Bundan so"'ra 
(kabul etmek) taJ,iri vrrin"' Onam~k. 
reddetmek yerine abamak denilecektir. 

Bundan sonra memurin kanununıın 
bazı maddelerinin tadil ve tefsiri h!\I< -
kınd,.ki layihayı tedk:k edecek mP.mu -
rin kanunu muvakkat encümeninin tek
rar teskili işi reye konuldu ve kabul e
dildi. Gizli nüfusun sayımı hakkmdalci 
kanunun müddetinin uzatılmasınıt dair 
layihanın müzı-keresine devam olundu. 
Bu münasebetle söz alan k:trıbcı Bay 
Hüsnü rt.,mir) dedi ki: 

- Bu kanunun başlığı hakkrnda bir 
düzgünlük yapmak lüzumunu duyarım. 
Çünkü eğer bu yapılmazsa o vakit bu 
k>1nun hiikiim1erinin 1 haziran 1935 c: ka
dar tatbik edileceği ve ondan sonra tat
bikden kalkacağı ifadesini vermiı oluruz. 
Burada deniliyor ki; gizli nüfus yazrmı 
hakkındaki falan numaralı kanunun hü
kümlerinin bir hazirana kadar tatbik · 
edilmesine dair kanun ..• 

rürüz f,i yurtdaşlarım•zın kanunun vel'
d:.Yj müsaadeden İstifade etmek için bü· 
yük bir iştiyakla kendilerini kaydettir -
mc:1e koşh kları anlaşılıyor. Demek ki 
kaııunn it:l'ıtta lazım gelen rağbeti gös
termişlerdir. Şu halde bunları şimdiye 
kadar kavıdhrını gizli tutmağa sevke -
dccek S"'bepler vardr. Bunlardan biri -
si, Hakkı Tar•k Us arkadaıırmrzın dediği 
gibi, alı"-<"\n paraların fazlalığJdır. Ah. 
nan paralar az olursa yurtdaşlarımız da

ha çabuk P,İdip knvıdlarını yaptıracak -
lardır. ikincisi: Köylülerimizin kaza 
merkezlerine kadar gitm"k için Jazımge
lcn parayı hazan bulamad k!arından 
nüfusa kayıd ışını gecikdirmektcdir. 

ş:mdi bu kanunla muhtarlara müracaat
la "üfusa kaydettirmek imkanı veriliyor. 
Fakat kanunda veni hükii'lller tatbik e
dilmeğe başland k.fan so • ·a yurttaşla • 
rın gene nüfus dairelf'rİne müracaat e • 

decrklı>ri yaz•ltdır. Halbuki köylü muh

tara mü,.acaatla işlerini yapdırmak İm· 

kanını bulursa bu işdeki zorluk da orta

dan kalkacaktır. Medeni memleketler

de nüfus kayıdlarına büyük bir ehem • 
miyet verilmektedir. Biz de bu ehem· 
miyeti Öne alarak bu işe çok kıymet ver
meliyiz. Bu noktayı na:.."arı itibara alarak 
ona göre kanuna bir fıkra ilavesini fay· 
dalı görüyorum. 

Başlrnn - Bu layiha, perşembe ruz

( Sonu 2. ine: sayıfada) 
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Bugiin inkılab J,ürsiisümle dersler ba*lıyor. C. il. 
F. V. Katibi /Jay Receb llukuk l'akiilwsindc acı
lan inkılab ldirsiisiinde ilk dersi veı·ecek, radyo 
17.30 dan 18.30 a kadar ders boylınca emısyon 
·yapactlklır. 

Türk inl{ılahı 

dersleri 
Geçen yıl Halkevi salonunda 

verilmiş olan türk inkılabı ders
lerine bu yıl da devam edilecek
tir. Ankara Hukuk Fakültesinde 

Bugün inkılab kürsüsünde ilk dersini 
verecek fırkamızın Umum1 Katibi 

Kütahya Say/avı Bay Receb 

konferans teklinde verilecek olan 
inkılab derslerinin ilkini . bugün 
saat 17.30 da C. H. F. Genel Ka
tibi Bay Receb verecektir. 

l~kılabımızı yayma yolunda 
çok gerekli bir İf olan bu dersle
rin geçen yıl bütün ülkede ne bü
yük bir alakayla karşılanmıı ve 
.dinlenmiş olduğunu hepimiz bili
yoruz. Bugünden itibaren yeni
den başlıyan inkılab derslerinin 
programını yarınki sayımızda neş
redeceğiz. 

Her yt·rdt• 5 kuru~ 
.. .._ .. 

J(oş yarına! 
Bugünün ileri alılı,lan karşısında • _ 

~uygu~yoksulu yorgun bir gönülle du
racak gene, yarrndan kendisine zenr,in 
bir saygı beklerse şa§arrm. Ancak, nçık-
ca söyliyeyim. Şu görü§ iğriliği ile an
layış çarpıklığı epeyce düzgün kafalar-
da bile görülmüyor değildir. Bununla 
beraber sandığım fU: tutumlu ve ol • 
gun bir düşünce kısa bir kurun içinde 
bu işi dört yanından aydın aydın göre. 
bilir. Böyle olunca da inanlarımızda ka-
lan tek tük düğümleri°'çözmek kolayla-
şır. Durub bir düşünün: Biz bugün türk 
ulusunun dününe, evdki gününe, bütün 
geçmiş varlığına, doğruluk sever bir sev-
gi ışığı yağdnmazsak (yann) dediğimiz 
sonsuz güc, nasıl olur da bizi karaı.alrn
lılar sırasına katmaz? Bunun önüne geç
meğe yol yoktur. 

Şimdi türk ulusunun içinde ikiz bir 
koşu var. Bir yandan geçmiılerin en u
zak, en karanlık bucaklarında, çukurla
rında bile varlığnnızın en küçük belge
sini unutup bırakmıyalım diye çalışıyo
ruz. Öbür yandan çok çetin bir yamaca 
tırmanmadayız. Bu yamac bizi, tepe • 
sinde bir yayla yeşilliği, serinliği bulaca
ğımız Öz türkcenin doruğuM ulaıtıra -
cakhr. Dileğimiz çok açık! lıte: 

Türkçe, dağlann bağJrlanndan kopu• 
köpüren çağlayanlarımıza, söğütlerin, 
kavakların arasından türküler söyleyib 
koşan ırmaklarımıza benzesin. Onlar 
gibi ak, onlar gibi duru olıun. 

Halbuki bizim İstediğimiz kanun hü
kümlerinin 1 haziran 1935 e kadar tatbi
ki değildir. Yalnrz o kanundan bir hük
mün bu tarihe kadar tatbikini ve diğer 
hükümlerin 935 den sonra da devamını 
istiyoruz. Çünkü biliriz ki bu kanunla 
verilen müddet zarfında gizli nüfusu ha- 1 

ber vermiyen kimseler için ceza tertib 
edilecektir. Tabii bu ceza 93S den son
ra da alınmak r,ernktir. M. Laval'in •• 1 • 

soy,evı 

O büyüdükce, genişledikce göğsünün 
Üzerinde bütün gökleri, bulutlariyle, yıl
dızlariyle gelip uunmıı görelim. Sonra 
o dil, bilginin, düşüncenin, iç duyulan
nın en sertinden en yumuıağına, en sr. 
ğrndan en derinine, en sarpından en ince
sine kadar bütün varlık1an gezsin, do
laşsın. Bütün geçtiği kıyılann güzel. 
likleri, Fırahn, Kızrlrrmağın üzerinde na
sıl gölgeler brrakırsa. bu dilin de uğra
dığr bütün adamlık, ululuk, yükseklik 
ülkeleri öylece kendilerini onun üzerine 
yaysın. Eğer kanun :b:ıresini olduğu gibi ka

bul edersek bunun aksi anlaşılır. Bina -
enaleyh burada bir (bazı) tabiri bulun
ması lazımdır. Geçen gün Tarık Üs ar
kadaşnnız İcab ettiği şekilde söylediler. 
O isteğe ben de iştirak ederim. Çünkü 
nüfusun ve diğer kayıtların bu kadar 
ehemmi~etle toplanmasının sebebi var
drr. Bunu tedkik etdiğimiz zaman gö-

Hariciye Bal{anımız 
Paris AÖrüşme1erin

den kıvancb 
Paris, 1 (A.A) - Türkiye Hariciye 

Bakanı Bay Temk Rüştü Aras, Berlin'e 

gitmeden önce Havas ajansının bir mu

habirine bildirimde bulunarak §ahsi 

dostları ve aynı zamanda ülkesinin dost

ları olan fransız devlet adamları ile yap

mış olduğu görüşmelerden çok kıvanclı 
olduğunu söylemiştir. 

Bay Tevfik Rüştü Aras, Berlin'e ken

disine bir ameliyat yapılmış olan zevce

sinin yanma gitmektedir. Oradan Ce. 
nevre'ye dönecektir. 

Bay Tevfili: Rüştü 
Aras Pariste 

Paris 29 (A.A) - Tevfik Rüıtü '/i.. 
raı bu sabah Sovyet Rusya'mn Paris 
maslahatgüzarı M. Resenberg ile bey • 
nelmilel meseleler hakkında U'ZUn müd. 
det göriişmüştür. 

Paris, 29 (A.A) - Türkiye'nin Pa
ris Büyük elçisi Bay Suat, Bay Tevfik 
Rüştü Aras ile M. Titülesko şerefine bir 
ö?,le yemeği vermiştir • 

Ziyafette ezcümle Romanya hava 

müsteıarı M. lrimesko ile Romanya, 

Yunanistan ve Yugoslavya'nm Paris or
ta elçileri ve Türkiye büyük elçiliğinin 
yüksek memurlan hazır bulu1UDUtlU' -
dır. 

Dışişler Bal{ anı f ransız sıyasasıu ın 
ana çizgiler ini anlattı 

Biz bu yola girdik. Girdik gireli de 
çok hızlı yürüdüğümüz için epeyce ko
nak geçmiş bulunuyoruz. Ancak ıu ~ 
kek savaş, bütün bu aksoylu çabalama 
bizim geçmişe kartı unutkan, onun bü
yük değerinden aydınsız kalmama için 
değildir. Öyle olamaz dal Bunu böyle 
görmek böyle göstermek istiyenler ba
krıları iğri olanlardır! Duygulan doğru 
olmayanlardrr ! 

Paris, 1 (A.A) - Drıiıleri bütçesi 
konuıulurken mebuslar meclisi, dışişleri 
b;\kanı M. Laval'in mühim bir söylevi -

Fransa Dış l§ler Bakanı M. Lava/ 

ni dinlemiştir. ,M. Laval, Fransa'nm 

menfaatlerinin barışm faydal~yle bir 

olduğunu söyledikten sonra, barııın 

sağlam olarak düzenlenmesi yolu ile u· 
luslar arasında bir uzlaşma meydana ge
tirmenin her :samandan ziyade zaruri ol
duğunu ve Fransa'nın bu iti başarmaya 
geniı ölçüde iıtirak edeceğini söyle. 
ıniıtir. 

ltalya ile yapılmakta olan konuı • 
maların kıvanç verecek bir kıvamda yü
rümekte olduğunu kaydeden M. Laval, 
bu görüşmeler ltalya ile küçük itilaf ve 
bilhassa Yugoslavya ile yakınlığı temin 
etmedikce büyük bir değeri olamıyaca
ğını söylemiştir. Zira, hiç bir şey bi -
zim müttefiklerimize olan bağldığımızı 
'bozamaz. 

M. Laval Avusturyanın İstiklalini te
min etmeyi ve orta Avrupada barışı pe
kiştirmek ülküsünü güden bu görüşme
lere muvazi olarak Avrupanın şarkrnda 

(Sonu 2. inci sayrlada) 

Arı gönüller bu yolda soyıuz düıün-
ce sapkınlıklarından kaçınır. . 

Varlığrmızın geçmiş kurunlanna kar-
şı bilgi ve sevgi bağlarımızın gündem 
güne daha sağlam olmasını ti yiirelc -
den dileriz. Ancak bu baJlar geleceğin 
önünde elimize bukağ, ayağımıza köstek 
olmamalı! Böyle bir kötürüm sangı ~m-

(Sonu 2 inci sayı/ada) ______________ ................... ____________ ~ 

Elen Buşe öldü 
Paris, 1 (A.A) - Meşhur kadın 

tayyareci Elen Buşe, dün öğleden son
ra tayyare alanında bir idman uçuşu ya
parken düşerek ölmüştür. 

Bu ölüm, hansız tayyareciliğini yasa 
bürümüş ve hava işleri bakanı tayyare 
alanına gelerek tayyarecinin ölüsünü 
selamlamııbr. 

931 yılında pilot belgesi alan Elen 
bu yıl, 1933 yılında Pariı -Saygon yol
culuğunu yapmaia teşebbüs etmiş ve 
sonra 5900 metre vüksekliiinde kadın 

yükselme rekorunu kurmuştu. 
Bundan sonra tayyareci, Detroyd 

ile birlikte tayynre cambazlıklan yap -
mak hususunda tanınmıştı. Ve bu yıl, 

hız rekorunu kırmaya teşebbüs eyle· 
miş ve sruı.tta 409 kilometre 184 metre 
ile 1000 kilometrelik bir rekor elde ct
miıti. 

"Dünyanın en hızlı kadını,, diye ta
nınan tayyareci daha geçenlerde saatta 
445 kilometre 28 metre ile bütün kadın 
rekorlarını klTmııtı. 

Dün bir kazaya kurban giden kadın tayyareci Elen Buşe 
Elen Bu§erin iki ay önce saatte 445 kilometre hızla uçarak 
Jradınlara mahsus dünya sürat rekorunu kudığı tayyaresi. 
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1NGIL TERE'DE 

İn~iliz Hariciye 
Bakanı 

UJus1ar Kurumu hakkında 
ne diişüniiyor 

Londra, l (A.A.) - Sir Con Say
aıen, !skoçya'da Dumfries'de yapılan 
bir toplantıda şöyle demiştir: 

"- Ulusal hükGmetin sıyasasının 

Wküsü uluslar kurumunun otoritesini 
korumak, onu genişletmektir. 

Pek yakında savaş çıkacağından ha
raretle bahsetmenin barış davasına yar
dım etmek demek olmıyacağını bildi
ren Sir Con Saymen sözlerine şöyle 

aevam etmiştir: 
Savaş için söylenilen nutuklarla ba

zış temin edilmiş olmaz. Barışı temin 
edebilecek uluslararası esaslx amil, 
Jıluslar kurumudur. 

Ne yazık ki bu kurum, evrensel de
lildir. Rusya kurumun konseyine da
ha geçenlerde girmiştir. Almanya ile 
tJaponya ise kurumdan çekilmişlerdir. 

'Amerika kurumun üyesi olmağa hazır
lanmış değildir. Bu vaziyet uluslar ku
rumunun gücünü tehlikeli surette za
fa düşürmüştür. Fakat ne de olsa ku
rum barı' yolunda büyük bir tesir ya
pıyor.,. 

Sir Con Saymen ıon olarak, lngil
tere'nin acunun bütün dcvle-tlerinin 
dostça münasebetleri koru.ma&I gettk
tiğini söylemiş ve demiıtir ki-

•• - Ben imparatorluk güveninin 
bir takım devletler gruplarile uzlaJma
lar yapılarak temin edilebileceğine 

inanmıyorum. 

Prens Pol Makdonald'la 
görüştü 

Başbakan Prense itidal 
tavsiyesinde bulunmuştur. 

Londra, 1 (A.A.) - Deyli Herald'm 
•ıyasal muhabiri, İngiltere ve Fransa 
tarafından Yugoslavya hükfunetine ve
rilmiş olan itidal ealıklarının dun M. 
Makdonald ile yapmış olduğu mülakat 
8nasmda Yugoslavya saltanat naibi 
Prens Pol tarafından abaylanmış oldu
funu yazmaktadır. Bu mülakatta Mar
ıllya cinaye-ti hakkında Yugoslavya ta
rafından uluslar kurumuna yapılan 

milracnatın görüşülmilş olduğunu söy
Jemeğe hacet yoktur. 

Nevs Kronik! gazetesine göre M. 
Makdonald, uluslar kurumunun 5 son
linun toplantısında bir tahkik komis
yonu kurmasını ve komisyonun sonka
nun tarihli raporunu güçlü ve fakat 
müphem bir surette katilleri mahkfun 
etmek suretile kabul eylemesini teklif 

edecektir. 
Ancak M. Makdonald, saltanat na

ibi Prens Pol'ü kandırmaya muvaffak 
ofamamış ve Prens • sanıldığına göre -
gtlçlü bir hareket yapılması hususunda 
Jarar etmiştir. 

Avusturya horçlanm ödiiyor 
Londra, 1 (A.A) - İngiltere banka

sı, Avusturya hükfimetinin kendisi ta -
rafından temin edilmiş olan ödüncün ge. 
ri kalan bonolarının hepsini bir haziran 
1935 de ödeyeceğini bildirmiştir. 

Amiral Yamornota umudun 
arttı~ı söylüyor 

Londra, l (A.A) - Birinci bahriye 
lordu ile yapmış olduğu görüşmeden son
' bildirimde bulunan amiral Yamomota 
demittir ki: 

"- Dünkü göril'1Ileden sonra deniz 
konuşmalarında bir varım elde edilece • 
line dair olan umudumun artmıı oldu
}unu söyliyemem. Ancak, ingflizlerin 
teknik bakımını daha iyi kavramış oldu
}umu aöyliyebilirim.,, 

Bu konutmada amiral, bir takım ra· 
bmalara dayanan kendi planını ver
miştir. 

Amiral sözlerine ıunlan eklemi§tir. 
.. _ M. Cbatfild ve ben yeni bir gö • 

riiıme yaptık. Önce ortaya atılmıt olan 
meselelerin teknik bakımından yeniden 
gözden geçirilmesi bahsine yeni bir un
sur sokulmuş değildir. Görüşmemiz, baş
hca ingiliı; bakımının ne olduğu hakkın
da geçmiş ve japonlann ilk teklifleri ko
nuşulmamıştır.,, 

Yamomota, bu görüşmenin İngiltere 
ile Japonva'nın gelecekte donanmaları -

BİRLEŞİK DEVLETLER'DE 

l\ıl. Borah ne diyor? 
HKanlarmı dökecek ve masraf
larını ödiyecek olanların fikir
lerini sormak zamanı gelmiştir.,, 

Nevyork, l (A.A.) - Gazeteler ja
pon dış işleri bakanı M. Hirota'nm 
söylemiş olduğu nutkun, Londra kon
feransının müsbet bir verim elde edil
mesi umudunu verecek bir mahiyette 
olmasına teessüf etmektedirler. HükQ
metin her ne bahasına olursa olsun 
Vaşington antlaşması müddeti bitinci
ye kadar 5. 5. 3. nisbetini korumaya ka
rar vermiş olduğu söylenmektedir. Ef
karı umumiye çok sakin ve Hikayttır. 
Daha ziyade iç işlerle uğraşmakta ve 
M. Vinson'un deniz encümeninde Ja· 
ponyanın üç gemi yapmasına karşılık 

Amerika'nın beş gemi yapacağını söy
lemesini değersiz bulmakta ve bu kabil 
sözlerle Japonya'yı bir uzlaşmağa ya
kınlaştırmanın mümkün olmıyacağını 
beyan eylemektedir. 

Ayan hariciye encümeni başkanı M. 
Borah, üç ulus arasında silah yarışına 
çıkmanfn bir delilik oladığını söyle
miştir. Borah demiştir ki: 

Kanlarını dökecek ve masrafları ö
diyecek olanların fikirlerini sormanın 
umanı gelmiştir.,, 

lşçi fırkasına mensub ayandan M. 
Şipstid, şimdiki hadiselerle Amerika'
dan ziyade alakadar olan İngiltere ve 
Holanda'nm kendi hesaplarına Ameri
kaya y~i bir savaı yaptırmalarından 

korkmaktadır. 

Bu düşünceler ve borclar mesele
sinden beri Avrupaya karşı itimadsız
Jık göstermekte olan Amerika'nm batı 
kısmındaki çiftcilerindir. 
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nm nasıl olmasını istemekte oldukları -
nın anlatımı gibi bir şey olmuş olduğu
nu söylemi' ve demiştir ki: 

" - Fakat gelecekte, donanmalarda 
bliyük değişiklikler olacağını sanmıyo
rum. Bir takım değişiklikler olsa bile 
bunların birdenbire olacağım oranla 
marn.,, 

Çalışm.ıma durak verecek değilim. 

Bununla beraber teklifimizin ruhunu 
şimdiye kadar anlattıramamış olduğuma 
çok kederleniyorum.,, 

Londra, l (A.A.) - Amiral Yamo
mota, havas ajansının bir muhabirine 
dün sabahki konuşmanın anlamını ve 
genişliğini anlatarak demiştir ki: 

"Her şeyden önce Japonyanın yeni 
bir plan vermiş olduğunu veya vermek 
isteğinde bulunduğunu tekzib etmek 
isterim. Buna dair ortada dönen şoyi· 
aların hiç biri doğru değildir. Yapmış 
olduğum görüşmeler, lngilterenin aracı
lık teklifindeki teferruata ait karanlık 
kalan bazı yerlerin aydınlatılması için 
olmuştur. 

Şimdi karşılıklı tekliflerimizin anla
mını çok daha eyi biliyoruz. 

Gene giiriiştiilcr 
Londra, 1 (A.A.) - M. Yamomota 

<liin bahriye bakanlığına gelerek deniz 
mescleletrinin teknik cephesi hakkın
da bakanla uzun müddet görüşmüştür. 

lngiliz cleniz ticardi 
Londra, l (A.A.) - İngiliz bükiunt 

tinin 1935 te tatbik edeceği deniz ticcr 
retine yardım planının tafsilatı bugün 
neşredilmiştir. Planda muntazam hat
lar dı~mda kabotaj yapan küçük kar
golar için 2 milyon isterlinlilı: bir yar:
dım tahsisatı vardır. 

Bundan başka ticaret gemisi yapıl
masını ve yahut mevcut gemileriıı 

modern hale konulmasını teJvik için 
yekfınu 10 milyon isterline varan avans
lar düşünülmüştür. 

İngiliz - Japon görüşmelerinin 
''arımı 

Londra, 1 (A.A.) - Sir Con Saymen 
hafta zarfında japon1arla yapmış oldu
ğu görü§lllelerin varımını M. Nonnan 
Davis'e bildirecektir. 

Danimarka kıralı Londra'dan 
nyrıldı 

Londra, l (:A.A) - Danimarka kı
ralı ile kıraliçesi Kopenhaga gelmek 
Üz<'re yola çıkıntşlardır. 

.FRANSA'DA 

Fransız meclisinde Tür
kiye için söylenenler 
Paris, l (A.A.) - Alyans demokra

tik mebuslardan M. Kandans, mecliste 
hariciye bütçesinin müzakeresi sırasın
da, Türkiyeye yaptığı son seyahatten 
bahsederek: 

" - Türkiye'nin ananevi dostluğu 
yaşamaktadır. Orada manevi vaziyeti
miz çok güzeldir. Fakat biz bundan is
tifade etme~ini bilmiyoruz. Türkiye 
Almanya ve İtalyadan satın almakta· 
dır. Zira Fransa ondan satın almıyor.,, 

Demiş ve buna göre satın alandan 
satın almak siyasetinin takibini iste
miştir • 

Soğukkanlı olmalıymış 
Paris, 1 (A.A.) - Hariciye bütçesi

nin müzakere$inden önce mazbnta ya
zıcısı M. Daryak, ilkönce Kıral Alek
sandr ile M. Bartu ve reis Puankareyi 
andıktan sonra transız - italyan ya· 
kınlığının şartlarile anşlus mese.lesini, 
Hitlerin diktatörlüğünün pekiştirilmiş 
olması meselesini, alman tayyareciliği· 
nin göstermekte olduğu tehlikeyi M. 
Baldvin'in ihtarlarını, İsviç.renin bita
raflığını, doğu antlaşmasını ve fransız 
- leh münasebetlerini gözden geçirmiş 
ve sözünü özene ve soğukkanlılığa ça
ğırmakla bitirmiştir. 

M. Franklen Buyon 
Fran ~ız ordusunun ku,·vc·tlen

dirilnıesini istiyor 
Paris, 1 (A.A) - Mebuslar meclisi 

M. Laval'in nutkundan sonra M.Frank
lcn Buyon'u dinlemiştir. Franklcn Bu -
yon ordunun güclendirilmesini istemiş, 
andlaşmalarrn yeniden gözden geçiril -
mcsi imkanı aleyhinde bulunmuş ve al
man devlet adamlarının barı§ sözlerinin 
özlüliiğünden kuşkulandığını söylemiştir. 

Franklen Buyon, Hitler'in son müla
katı dolayısiyle yeniden Jan Goy'a ça
tarak yalnız hükumete aid olan işlerle 
uğraşmış almasından dolayı kendisiııi 

mnahaze etmiştir. Sonunda meclis, M. 
Jan Goy'un bu gibi görüşmelerin uya
nıklığa engel olmryacağı yolunda karşı· 
lığından sonra görüşmeleri bugüne bı -
rakmıştır. 

Fran"JZ Alman ticaret 
uzlaşması imzalandı 

Paris, l (A.A) - Yeni fransız -
alman ticaret uzlatması dün akşam im
zalanmıştır. 

DACNIK DUYUMLAR 

Merkezi icra komitesi rei .. Jik 
divanı azasından M. Kiror 

öldürüldü 
Moskova, 1 (A.A.) - Resmen bil· 

dirildiğine göre Sovyet merkezi icra 
komitesi reislik divanı azasından Kirof 
Leningrad'da öldürülmüştür. Tebliğde 
lratilin İ§ci sınıfı düşmanları tarafın

dan gönderildiği yazılıyor. Katil yaka
lanmııtır. Hüviyeti hcnilz belli değil
dir. 

Yeni Belçika kabinesi 
Brülı:ael, ı (A.A) - Belçika iyan 

meclisi, Tönis kabinesine 63 reye karıı 
90 rey ile güvenini bildinni,tir. 

Filipin fırbnasınm .zarar)an 
Manille, 1 (A.A.) - Geçen gece 

patlak veren bir tayfun yüzünden Fi
lipin eyaletlerinden birçoğu altüst ot
lnUftur. Bir adam ölmüş, 17 balıkçı 
kaybolmuftUr. Zarar birkaç milyon do
lardır. 

Yiiz bin a~ac söken f ırtma o 
OsJo, 1 (A.A.) - Ancak bugün öğ· 

renildiğine göre, geçen çarşamba günü 
Norveç'in cenubunda hüküm süren fır
una Buskerud vilayetinin uzak mınta
kalarmda 100 bin kadar ağacı sökmüş
tür •• 
Fırtınadan bozulan telgraf ve telefon 

muhabere ve ~örüşmeleri tekrar btaıla
mıştır 

A VUSTURALY A'Dl -----------------
Ağaclar yerlerinden 

sökülmüş 
Avuı-;lnral~·a' da da şicldctli 

f ırlmalar oltlu 
Melburn, t (A.A) - 30 saat durma· 

dan yağan yağmurlar, saatta 50 millik 
hızla esen bir yelden sonra, Mclburn 
kasabasını, t:.t.hıte görülmedik bir su bas.
kınına uğramıştır. Beş kişi ölmüş, bir 
çokları yersiz, yurdsuz ka1mış, ağaclar 
köklerinden sökülmüştiir. K1yı boyunca 
pek çok zarar olduğu bildiriliyor. 

Mclburn, 1 (A.A) - Su baskını yü· 
zünden l 500 kişi yurdsuzdur. Zarar 
250.000 isterlin lirası tahmin ediliyor. 
Binlerce hayvan boğulmuştur. Bazı yer
lerde trenler yol ortasında kalmıştır. 

--------·-·---------
M. Laval'in söylevi 

(Başı 1. inci sayı/ada) 

aynı ülküyü güden bir k .uşılıklı yardım 

uzlaşması için de müzakerele•· yapıl -
makta olduğunu bildirmiştir. 

M. Laval, şimdiki sınırların korun -
ınnsmın zaruri olduğunu bütün üikele • 
rin kabul etmesi gereken bir kural oldu
ğunu söylemiştir. 

M. Laval, çıkacak herhangi bir kar
ga~al k ve savaşın A vrupanın herhangi 
bir kısmına münhasır kalamıyacağının 
deneme ile sabit olduğunu beyandan 
sonra demiştir ki: 

"- Fransız - sovyet beraberliji ka
munun faydasına olmak icabeder. Al
manya'ya gelince, o da bu karfılıklı yar-

• dun ftndlaşmasına girmeye çağmlmış -
tır. Ve çağırılacaklır. Almanya, and
laşmaya girmekle buna giren diğer dev
letlere verilecek teminattan aynı suret
le fnydalaoaa.ktır. 

M. Hitler, barış isteğinde olduğunu 

söylüyor. Biz, kendisinden Anupa'da 
gütmekte olduğumuz 11yHaya girmek 
suretiyle sözlerini fiil ile teyid etmesini 
İstiyoruz. 

Almanya'nın yeniden silahlanmasının 
ortaya çıkarmış olduğu durum karşısın
da hiç bir vechile baş eğmiyeceğimiz gİ· 
bi bu durumun bize yüklemekte olduğu 
mükellefiyetlerden de kaçmak niyetin
de 'değiliz. 

Bizim Alrnanya'ya yapmış olduğumuz 
davet halisanedir. Fransa ile Almanya 
arasında bir toprak meselesi yoktur. 
Çünkü, Sar meselesini normal olarak hal
letmek e;erektir. 

Plebisitin normal bir biçimde yapıl
masının Almanya'nın hareketine bağlı 
olduğunu bildiren M. Laval elde edile
cek varımı önceden kabul eden Fran
sa'nın plebisitin serbestce yapılmasının, 
reylerin gizli olarak verilmesinin temini 
arzusunda olduğunu ve uluslararası çer
çevesine girm:yen hiç bir şeyi yapmıya
caitını söylemiştir. 

M. Laval, netiyce olarak Fransa'nın 
evrensel çalışma beraberliği kuralına 

sadık olduğunu, uluslar kurumunun da 
istediği bu kurala f ngilterenin de bağ· 
lıhk göztermekte olmasından dolayı 

memnun bulunduğunu söylemiştir • 

Paris, l (A.A) - Bu sabahki gaze
teler, M. Laval'in dün söylemiş olduğu 
nutku, Fransa'nm bugünkü büyük mese
leler karşısındaki sıyasasını açıkça bil -
dirmesi itibariyle kayd ve şartsız mem
nuniyetle karşılamaktadırlar. 

Gazeteler, nutukta fransız - İngiliz 

çalışma beraberliğine aid olan kısmı öz
gü bir kıvançla kaydetmekteılirler. 

Ekselsiyor diyor ki: 
"Avrupada bir takım karışıklıklar ha

sıl olması~ ancak ingili.z ve rransu dev
let adamlarının iki ülke talihlerinin bir 
olduğunu unuttukları zamanlara rast
lar.,, 

Pöti Pariziycn diyor ki: 

''Üslubu kuvvetli ve açık olan nu -
tuk büyüt. lıir tesir bırakmıştır. Bu nu-

tuk müttefik milletlerde ve bütün a -
cunda yankılar uyandıracaktır .... 

Övr gazetesi, M. Laval'in sıyasası · 
nın parlamento tarafından büyük bir ek
seyirey\le tasvib edileceği düiünceain -
dedir. 

ALl\IANYA "DA 

Almanların hayreti 
Berlin, l (A.A.) - Manda altında 

bulunan garbi Afrikadaki alman müs
temlckesinin cenubi Afrika birliğinin 

beşinci bir \'İlayeti hatme gelmesini is
temesi alman gazetelerinde hayrt tle 
karşı lanmıştır. 

Gazeteler, böyle bir hal biçiminin 
uluslar kurumu antl.ışmıısını bozacagı

nı yazmaktadır. Bundan başka gazc tc
Jer, Vidnuk prJ:ımentosundaki üçte iki 
ekseriyetin hayali oldıığunu ve orcıda 
yerleşmiş olan alınanların ccnub A fri
kası tabiiyetini almak meselesinde öz
len bir rejime bağlı bulundukl.ırını 

yazmaktadırlar. 

Yarı resmi Korespondans Politik, 
cenub Afrikası hükumetinin parlamC11· 
tonun al{nış olduğu kararı kabul etmi
ycceği wnudundadır. 

Almanya·nm eski bir Tiirkiyc 
elçisi öldü 

Berlin, l (A.A.) - 1915 ve 1!H6 

yıllarında lstanbulda büyük elçi bulu
nan Kant Volff Metterinin 81 yaşmtl.:ı 

ölmüştür. 

:i\f rsrr kıralı hütiin iktidarı 
elinde toı>ladı 

Kahire, 1 (A.A) - Veni kanunu csa• 
sinin ilanına değin kıral Fuad, teşrii ve 
icra? güclerle parlamentonun haiz oldu
ğu güderi üzerine almış olup bunlan ka· 
bine vasıtasiyle lrnllanacaktrr. Bütün 
kanunlar ve kararnameler, yeni parla .. 
mentoya verilecektir. 

Koş yarına! 
(B~ı 1 inci sayı/ada) 

ıeye gerelılemez! Kimseye de gerekle" 
memelidir! 

Unutmayahm: Gelecek nedir? Yarın, 
yann olmazga öbür gün geçmiıe geçe
cek olan bir kurun parçası değil mi? 
Demek, bugün dediğimiz neane yarınki 
dündür. Bu böyle olunca niçin clüıün • 
mek istemeyiz ki bir çok (dün) ler de, 
geçrniılcrde {ywm) diye beklenilen 
güDlerdi ! Onun için timdi bocalamak 
boıtur. lıte panıla: Dünü bil. yarını 
sev .. Birincisini öğren, ikincisine kot 1 

FAZIL AHMET 

Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde 

(B~ı 1 inci sayılada) 
namesinde, iç Bakanı bulunmadığı için, 
bugüne talik edilmiıti. Bugün gene yok
turlar. Mazbata muharririni de göremi• 
yorum. Şu halde miizakeresine devam 
edlim mi, etmiyelim rni? (Hayır, hayd' 
sesleri) O halde pazartesiye bırakalım. 

Havai ıeyrisefere mahıuı uluılara" 
rası sıhhi mukaveleye iştirakimiz hak• 
kandaki layiha görüıülürlmı Besim A " 
talay (Aksaray) dedi ki: 

- içinde yaJadıi'nnız günün bir iti 
var. Dil değqimi. Şimdi elimizde bir Ira· 
nun var. Havai seyrüsefere mahsus ili.. 
Bu,.cla bir kere bugünün yapnmakbl 
olan hanıma, alınmakta olan tadına ur 
mayan bir ıer yardır. lkinciıi yanlıı bir 
§eYdİr. Türkçe yazmasını bilmiyenld 
osmanlıca yazmasını da bilmiyorlar. fi• 
vai seyrüsefer elenir mi? Havai diye di· 
limizde neye derler. Başında hava eıell 
adama derler. (Gülüşmeler) Havai ıe1• 
rüıefer ynalıı bir feydir. H•va yoPatl 
desene be adam. Bunun böyle düzeltil" 
muini istiyorum. (Okay aeıleri). 

Bay Salahattin (Kocaeli)- EDCİİJll4'n 
ne diyor? 

S.y Beıim Atalay - Ne dene clu.İllt 
yanlqtrr. 

••• Havada seyrisefer kanunundan aonra . 
.. e ı•• keri memnu mıntakalar kanununa gor 

timlak edilen gayrimenkullerin ödentrıİ • 
yen bedellerinin geri kalan k11mının -.re-
·ı . . . la k t "h anın ikİı.t" n mcsı açın o n anun ayı as 
• - ·• t • ı aylanrn•I • cı goruıme crı yapı mıı ve on 

tır. 
1 A do" Meclis gene bu toplantıdi\ na_dde 

ajansı ile on seneye kadar taahhu 
1 • ,.-

bulunması irin Hariciye Vekii ctıne 
% nıı>'' 

lahiyet veren kanun layihasını da 0 
•• r 

layarak pazartesi günü toplanmak uı 
re dağılmıştır. 
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C. H. l~. kongreleri 

fsmetıJaşa Ocağında cl·elki gün
kü toplantı nasıl oldu? 

30-11-934 cuma günü akşamı cümur 
tılus bölcği tsmetpaşa Ocağı yıllık 
kurultayını yapmıştır. Kurultaya ilev 
çevirme takımı üyesi Bay Kemal baş
kanlık yapmı§tır. Yazganlığa da Bay 
Tahsin'le Kemal seçilmiştir. 

Kurultay'da bir saatten artık uzun 
-bir öz görüşme ve söyleşmeler ol
rnuştur. Ve Kurultayda berkitilen di
lekler üstün kurultaya bildirilmek Ü· 

zere ilev başkanlığına yoJlanmıştır. Ku
rultay ocağın öz türkçe yazılmış biti. 
sini pek çok alkışlamış ve bu yılki ça
lışmayı öğünçle anmıştır. 

Bu bitiği olduğu gibi aşağıya yazı
yoruz: 

Saygı değer arkadaşlar, 

Ocağımızın kurutayı dolayısiyle ilk 
Önce size gönhimlizün en derin köşe· 

sinden kopup gelen sonsuz saygı ve 
sönmez sevgilerimizi sunar ve: ondan 
sonra bir yıl içınde gördüğümüz ışleri 
asağıda ı;aymağa başlar ve bütçemizle 
&ayı kaadımızı yüksek kıtığınıza sere
riz. 

Arkadaşlar: Ocağınızda 115 il ye var
dır bunun biricik ıııltavı de Uye yazma 
işinde ince eleyip sık dokuma tUresinl 
glitmekliğimizdendir ve bu Uzeygede
dir ki ocağınızın bugünkU üyelerinin 
kamu güreli gerçekden bölgeci klşller 
dir. Bunu öğlincle bildiririz. 

Bir yılda kırk sekiz toplantı yapıl· 

ınış ve 194 lira 65 kuruş gelir elde cdil
rniştir. Bu gelirin 36 lira 9 kuruşu .,ca· 
ğa harcanmış geri kalan 158 lira 56 ku
ruşu ileve gönderilmiştir. 

Geçen yılki dileklerimize ge lınce 
bunlardan bu yıl yalnız Tepebaşrna ko
nulması istenilen polis noktası uı:un 

yola konulmuştur. Su bunumuz da su 
.komisyonunca gidenlmck Uzcredir. Yol
lar içinde kentlik yirmi dort bin lira 
ayırmıştır. Bunlar da 935 yılında yapı· 
lacaktır. 

Bayındırlık i;ıi de bayındırlık çevir
genliğinin bu yılki çalışma çerçevesi 
içine alınmış ve tepe adındaki tapusuz 
evler için özlem görüşmeler yapılmış
tır. 

İşte arkadaşlar dokuz yüz otuz dört 
yılında yaptığımız işleri birer birer yu· 
karda saydık. Sayı ve savı betekleri· 
ınizi sayın kuruluşumuza verdik. Bun
ları kıh kırk yararcasına inceden ince· 
:Ye gözden geçirmekliğinizi ister ve ça
lışmanızda öktUler dileyerek sözü bi
tiririz. 

Arkadaşlar, toplantrnız kutlu olsun. 

--·------
II~,nayei Etf al 
he lo~ ı perşembeye 

B. M. M. Başkanı Kazım Özalp' 
ın yüksek kommaları altında, Tür
kiye Himayci Etfal Cemiyeti men
faatine 6. 12. 934 perşembe günü 
akşamı Ankara Palas ıalonların
da verilecek olan ulusal kostüm
lü balonun geçen yılkinden daha 
eüzel ve eğlenceli olması için bü
Yük bir emekle çalışılmaktadır. 
Balo gecesi 7.engin bir ele piyan· 
Ro çekilecektir. Ulusal kostüm 
tnüsabakaları yapılacaktır. Müsa
bakalarda kazananlara kıymetli 
hediyeler verilecektir. Ulusal kos
liirn mecbur;yeti yoktur. Frak ve 
•iınokinle de gelineb;fü.. BHetl,..r 
~bşa cıkarılmıshr. 

Satı~ yerleri:. Yerli Mallar Pa 
~l't, Ankara EczahP.1.nesi, Rehbe
tl !ica.-et mağazası, Akba Ki~b
e\'ı, 1,, Ziraat, Osmanlı ve Mer· 
L:e~ Bankalarında satılmaktadır. 

Bilet fiatları: bir erkek iki ha
ttım için 6 lira, bir erkek bir ha
r•.nı için 5 lira, yalnız bir erkek 
Çın 3 liradır. 

Yeni hir talimatname 
1 ~ahkeme binalariyle ceza ev
t':~• ~apı karşılığı olarak icra dai
k" erınce alınacak paralarla mah
<l \J.tnla.ra ödettirilecek yiyecek be
,i.l:erinin harç pulu kullanılarak 
l> &. tadarlardan alınacağı ve bu 
t:raların Ziraat Bankalarında 
il Plattırrlacağı hakkında Adliye 
la,~ka.nlığı bir talimatname hazır-

lll1şhr. 

lj ç DUYUMLAR BuAİİn l 7 .30 dan 18. 30 a 1 ıH!ar 
inkıJah kiirsii ... iiniirı ilk deı· ·it.i 

yaya<'::tl• 
Temyiz teşkilatına 
seçilecek avukatlar 

İstanbul, 1 (Telefon) - Tem
yiz teşkilatında ihtısaslarmdan 
faydalanmak için kendilerine tek· 
lif yapılmış olan avukatlardan ve 
eski darülfünun müderrislerinden 
Bay Bahir, şimdiki profesörlerden 
hukuk dekanı Bay Sıddik Sami, 
Eski müsteşar Bay Kenan Ömer, 
belediye avukatları şefi Bay F ey
zi, eski birinci ticaret reisi Bay 
Nuri, şimdiki birinci ticaret dai
resi reisi Bay memduh ve avukat 
Bay Cevad muvafakat cevabı ver
mişlerdir. Fakat kendilerine daha 
tebliğat yapılmamıştır. 

Ortalığı kirletenlert> para 
<·c~zası ''t"rildi. 

lıtanbul, l (Telefon) - latan· 
bul Belediyesi boş arsalara çöp 
atanlardan bin kişiye para ceza· 
aı vermittir. 

TurİMt ıc·rciimanlarma dP.r8 

lıtanbul, l (Telefon) - Bele
diye Turizm tubeai seyyah tercü
manlan için 20 derslik bir kura 
açacaktır. 

Bay Hanıdi Emin Devlet 
Mathaa~mdan çt>kiliyor mu? 

lstanbul, 1 (Telefon) - Dev
let Matbaası Müdürü Bay Hamdi 
Emin'in istifa ettiği ve istifaamm 
kabul edildiği söyleniyor. 

Bir kız çocuğu orobiis ıtltmda 
kaldı 

lstanbul, 1 (Telefon) - Bu sa
bah Taksim.de 11 yaşında Suzan 
adında bir kız otobüs altında kal
mış ve ölmüştür. Olüme çocuğun 
yürüyen tramvaydan atlaması se
beb olmuştur. 

Yeni paralar da~ıtıhyor 

lstanbul, 1 (Telefon) - Bugün 
lıtanbul'da gümüş paraların da
ğıtılmasına batlanmıştır. 

Mebus seçimi hazırlıkları 

İstanbul, l (Telefon) - Yeni 
saylav seçiminde rey verecek va. 
landaşlara ait listeler bugün ma
hallelerden kaymakamlıklara gön
derilmiştir. Askı için Ankara' dan 
emır beklenmektedir. 

Kok fiatları yiizcle krrk 
pahalıymış 

lstanbul, l (Telefon) - Bele
diye kok fiatlarmda yüzde kırk 
pahalılık olduğunu tesbit etmiıtir. 

Alnfran~a miizik ıfersleri 

lstanbul, 1 (Telefon) - Alatur· 
I ·~ saz çalanlara alafranga öğret

~k için pazartesi günü (musiki 
r .tnatkarları cemiyeti) nde bir 
kurs açılacaktır. 

Şehir bandosuna iiç yabancı 
hoca ~eldi 

İstanbul, l (Telefon) - İstan
bul ıehir bandosunda ders vermek 
için gelmeleri beklenilen beş vi
yanalı profesörden üçü lstanbula 
geldiler. 

Pamuk riatfan yükseliyor 

lstanbul, 1 (Telefon) - lzmir
den alman haberlere göre pamuk 
fiatları 48 kuruta çıkmıttır. 

Bay Abdullah hasta 

İstanbul, 1 (Telefon) - lstan· 
bul Saylavı Bay Ubeydullah hasta
dır. 

Afyon için Türk-Yugoslav 
Konuşmaları 

Jstanbul, 1 (Telefon) - Yugos
lavlarla yapılan afyo'n satış mu
kavelesindeki bazı hükümleri de
ğiştirecek olan heyet öbür gün 
Belgrad'da toplanacaktır. Toplan
tıda Türkiye'yi temsil edecek he
yet bu akşam Zemplon trenine 
Belgrad'a gidecektir. 

Heyet başkam Bay Ali Sami 
yola çıkarken gazetecilere: 

- Mukavelede yapılacak deği
şikliklerle kliring mukaveleleri 
yüzünden karşılaşılan güdüklerin 
giderilmesine çalışılacağım söy
lemiştir. 

Yalova 'nrn planı 
yapılıyor 

lstanbul. 1 (Telefon) - Yalo
va'nın planım vapmak için gelen 
mütehassıs M. Jan Royer bu ak
ıam ekspresle Paris' e döndü. Ya
lova' da yaptığı etütler hakkında 

- Yalova için yaptığım kroki
yi Akay Müdürü Bay Cemil'e ver
dim. Paria'te planın bir kısmını 
hazırladıktan aonra martta Tür
kiye'ye döneceğim ve plinda ek
sik yerlerini Yalova' da tamamlr
yacağnn, demiştir. 

fstanhu1 \,lliyesiniıı )'f>llİ 
kıulro~m 

lstanbul, 1 (Telefon) - lstan
hul "dliyesindeki yeni kadro hak
kında müddeiumumi Ray Kenan 
,unlftrı söylemiştir: 

- Yeni kadroda icradan 35, 
eytamdan 5 kişi olmak üı:ere 40 
kişi açıkta kl\ldı. Buna karşılık 
mahkemeler kadrosunda hoş yer· 
ler vardn. Adliye encümeni top· 
lanhsmda icrndan açıkta kalan
lardan yirmisini, eytamda RÇtkt& 
kalanlardan ;kisini hu boş yerle
re yerleştirdi. 
Şimdi açıkta 16 kişi, mahkeme

ler kadrosunda da 10 boş yer var
dır. Bu on altı kişiden 10 u bu yer
lere yerlestirilecek1erdir. icradan 
çıkarılan 35 ki~inin yerine hu
kuktan çıkan 40 genç namzet ge
lecektir ve bunlar gelinciye kadar 
icrada işlerin durmaması için led· 
birler almmışhr 

Raö-hımki;yii nwkıehi l"' • 

talehP-~İ "'''hrimiz,fo 

Bağlumköyü ilk mektebi talebe
si muallimlerivle birlikte dün seh· 
rimize gelmi,ler, kendilerine Ma
arif. lktısat. Adliye Rakanltkla. 
riyle Batbakanlık ve Pcasta Tel
R"raf Genel Müdürlüğii gezdiriJ
mittir. 

İttifak Spor kuliihii 
k onl!reı.;ini ~·a pfJ 

ittifak Spor kulübü üveleri dün vıllık 
toplftntılarmı yapmı,lerdll'. Kongreyi 
Ba,kan Bay Necib Ali açmış, Bay Hu. 
lusi Fuad kongrt> başkanlığına. Bar Nec 
mi, Ata da vazıcdıklara ıeçilmi,1erdir. 
Bav Kemal Celal raporu okudu. Rapor 
hep birden kabul edildi. 

Kulübün l\dı GÜVENÇ olarak değit· 

tirildi. Seçimde l-üvük ba4kanhia De

nizli ıaylavı Bay Necib Ali. birinci bat -

kanlığa ~ühendiı Asım, ikinci liaıkanlı

ğa Bayan Zehra Ihsan, ba9 kaptanlrğa 

Bay Kemal Celal, bq yazğanlığa Bay 

Talat Acar, para işlerine Bay Server, 

idare müdürlüğüne Bay Ata, doktorluğa 

Dr. Atıf, haysiyet divam başkanlığına 

Bay Huluıi Fuad, Üyeliğe Bay Hamid, 

Bay Kemal Celal, dağcılık ve kayakcılık . 
kaptanlığına Hayri. idare heyetine dıt 
Bakanlığı müıtC§ar vekili Bay Agah, 

Dıt bakanlığı teflerindcn Bay Abdili -
kadir, Bay Cemal Ahmed, Bay Hikmet 
Naci, Bayan Saliha Hikmet Naci, Dok. 
tor lhıan, Bay Kemal, Bayan Makbule 
Kemal, Belediyede Bay Cemil, Bay 
Necmi, Bay Fazıl, Bay Satı Bay Şeref 
Matbaacı seçildiler 

-
Bale hazırlıkları 

ilerliyor 
lstanbul, 1 (Telefon) - IAtan

bul ve Ankara'da verilecek olan 
oyunlarla Karmen'in hazırlıkları
m yapan Bay Selim Sırrı, Bay Mü. 
nir Hayri ve arkada~ları bugün 
Halkevinde toplanmışlar ve bu 
iş için Prag' dan gelen Bale müte
hassısı Madmazel Hrüaünova·nın 
danslarım seyretmi~lerdir. 

Madmazel burada Karmen O· 

perası için 'bale hazırlıklarına yar
dım edecek, ondan sonra memle
ketine dönecektir. 

Madmazel Hrdünova yarın ak-
şam Ankara'ya geliyor. . 

!\,IJip· Bakanımız 
Adliye Bakam Bay Şükrü dün 

sabah şehrimize döndü. 

Mctr Salcm muhakemesi 
yeniden görülüyor. 

Metr Sal em ve Leon F araci 
hakkında Ankara asliye biı-inci 
ceza mahkemesince verilen kara
rın Temyiz Mahkemeıince nakzı 
üzerine Metr Salem ve Leon Fara
ci'nin muhakemelerine vekilleri 
hazır olduğu halde 8 ilkkinun cu
martesi günü saat onda bqlana
caktır. 

Hayvanlar vergisi kanunu 
üzerinde tedkikler 

Maliye Bakanlığı tetkik bürosu 
hayvanlar vergisi kanunu üzerin
de tedkiklerine batlarnı§tır. Büro 
bu vergide kaçakcılığm önünü al
mak çarelerini araıtıracaktır. Ha
ber aldığımıza göre yalnız küçük 
hayvanlann vergisi bir miktar in
dirilecektir. 

Bir hakimimiz öldü 
Temyiz Mahkemesi üye.inden 

Bay Mehmed Ali Münir ansızın 
Eskişehir'de vefat etmiştir. 

Rir ölüm ceza~ı kararı mecliste 
Tokadın Mesudiye kazası mer

kez karakol efradından buraalı 
Ahmed oğlu Ramiz'in ölüm ceza
sına çarpılması hftkkmda verilen 
karar tasdik için meclise bildiril
miştir. 

Adli}·t• komisyonlarından lkiHİ 
<:alışmasını hitir<li 

Yeni hakimler kanununa göre 
hakim sınıfına mensub olanlar a
rasında tufiye yapacak olan ko
misyon çalı,masım bitirmiş ve bu
gün meriyet mevkiinf' girmİJ olan 
hakimler kanunu muvakkat mad
desinin A ve B bendlerine uygun 
olarak bu kanun hükümleri daire
sinde 92 hakimin tekaüd edilmele
rine karar vermiştir. Adliye seçim 
encümeni de bugün çalıtmasını 
bitirmİ§tİr. 172 hikim hakkmda 
bir kararname projesi hazırlan
maktadır. 

Oank ha..,talığı il.- uluı-
larara ... ı miic·adt"lt! 

Dank hastalığına karşı memle
ketleri karşılıklı korumak için ya
pılan uluslararası mukaveleye İ§· 
tirakimiz ve mukavelenin tasdiki 
hakkında hükumet mecliıe bir ka. 
nun layihası vermİ§tir. 

Fenlancli,·a He lİf '.U'Ct uzlaşması 

F enlandiya ticaret uzlaımasına 
bağ!J kontenjan listesinde yazılı 
olan (44 V. A) pozisyonunun 
(28300) liralık kontenjanı 35000 
liraya aym listede sayılmıyan kon
tenjante edilmiş mallara mahsus 
30 bin liralık kontenjan 45 bin lira
ya çıkarılmıthr. 

"Daimi iicretli,, sozu 
Hükfunet, barem kanununda 

mevcut (daimi ücretli) sozunun 
daimi mahiyette olmıyan mek
teplerde muallimlik kabul edenle
re de §Ümulü olup olmadığının 
tefsirini meclisten istemiştir. 

Dün akşam Ankara radyosunda Ga· 
zi Enstitiısu tJ rih hocası Bay Buse,. .n 
Namık altı yiız sene <>n.::e yazılmış oz
li.ı bir deı;ıan okudu. Deı;ıanı hayıaıııık 
duyarak dınledik 

Bundan sonra. Necded Remzı ve UJ
vı Cemal gtlzel parçalar çaldılar, müıılc 
hocalarımızın Lııze tatlı dakikalcır ya
şattıklaunı, onları ovmı.1ş l>lmak ıçın 
soylemek istiyoruz. 

Müziğin ardından B..ıy Vildan Aşır, 
çocuklarda anadan do~ma govde bo
zukluklarını anlattı ve bunun ardından 
da UJvi Cemal piyanosu ile Şuhert ve 
Şuman'dan Bayan Çakatovska·ya sôy· 
}erken arkadaşlık etti. 

Bu çok guzel söylenmış ve çalınmış 
parçalar musikinin değerini artıran 

bir üstünlükte idiler. 

Bundan sonra Ankara Palas'ın cazını 
ve Anadolu Ajansının verdiği haberle
ri dinledik. 

Bu akşamın radyo programı şudur: 
(19.30 dan 21 e kadar) 

10. - Ankara'da av ve avcılık 
ıs. - Musiki: 
Mozart Fantaisie 

Ferhunde UM (piyano) 
10. - Isparta'da gulyağcılık 
20. - Musiki: 
Beethoven Bahar Sonatı 

Necdet Remzi (keman) 
Ferhunde Ul•i (piyano) 

10. - Ziraat Vekaleti aaati 
15. - Dans muaikisi 
Haberler 

Radyo gündiizleri de çahşa~nk 

Ankara radyosu gilndUzleri rıaat OL 

iki buçuktan on nç buçuğa kadar her 
gün seçilmiş havaların plaklarını çata. 
caktır. Her gün biraz daha ileri giden 
Ankara radyosunu bu aldığı karard 
ötlirU kutlaru:. 

lnkılab ki.irsüsünde ilk clera 
Bugün saat 17.30 da, Ankara Ulıu

evinde inkılab kürailsündc dcralere bq

lanacak ve ılk dersi Fırkamızın Genel 

Kitibl Kütahya Saylavı Bay Receb ve

recektir. Bay Reccb'in, yükack değerli 
ve herkesi :faydalandıracak olan bu det· 
sini Ankara Radyosu yurdun dört ya

nına yayacak ve bunun için de 17 .30 aan 
dersin bitim saati olan 18,SO a kadar 
emisyon yapacaktır. 

BUtUn yurddaşlarımızı inkılab der· 

ai saatinde radyolarının başında bulun

mağa çağırıyoruz Tlirkiye'nin inkıl 

cı öı::UnU öğrenmek için, bu değerli 
dersleri dink"'mek gerektir. 

---···---
Soyadları 

Turk dili ara!tınna kurumunun soy
adları bakkınclaki R lıateıinin lİÇlİnCÜ 
kısmı şudur: 

Boğaç - Boğatimur - Boğunluın -
kın - Boğutckin - Boldaz - Solukçu 
- Bolun - Bor - Borak - Bora kazı 
- Bürke - Boylu - Bozaba - Bo-
..ı:acı • Buzacı - Bonın - Bnzancır -
Bo..ı:kurt - Bozkut - Bozulduhan Bo. 
zoyla - Boztcmür - Bnz:viğit - Bu
cuge - Budıık - Budl\n - Budanca
munak - Budancir - Rudaybck • ln
Budraç - B\ikebudraç - Rudulgan -
Ruğı-han - Buğah·kin - Bugrahan -
8ornııı - Bo .. ,,lac - Rorlukçu - Bo
ruldlly - Bo!luguy - Botıuun - Bo
vat .. kiıı - Boydaş - Bulg"k - Bulı:a 

·ka- - Bu!gay - Bulmuş - Buluş -
Bulşu - Bul uç - Buluıt - Bulukti -
mt•r - Bulungiray - Böfükgiı·ay -
Bulut - Burakçın - kıı - Burkanku
lu - Burkay - Burtakuçin - ka -
Burıaşgiray - Burul - Buruldııv -
Butakın - Böcgüm - Börküyaruk -
Börü - Börübars - Börühan Börü 
tağtckin - Börüteçenf" - Böryekuçin
Börçin - kn - Buttanrr - Ruyançuk 
- Buyankara - Buyantemür - Buy· 
labaga -jSuyla Kutlug Yargnn - B:ıy 

ruk - Buyunhan - Buzkan - Buza
noğlu - Budunoğlu - Büçge - Biic· 
güm - Büdüş - Bükcy - Bükin -
Bülbün - ka - Bümcn - Bünül -
Bürçün - Bürke - Buğu - Buğutoi· 
rul - Bahan- Bulat -Buldağ - B•· 
takın - Bül'kek - Bürkük B\irlük~ 
ra - Bütün - Büzrüç - Bukan 
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• 
lı .. giltere tika gssı 

25 tarihli Soodey Ttıymis gazetesı, ~ 

''vaktinde bir protesto,. başlığı altında ' 
şıı 1ıaş makaleyi yazmıştır: 

Dünyada her hangı bir sıyasal par
tinin barba susamış olduğunu propagan 

Barış meselesi hakkında yapılan kö
tü propagandaya glasko\•'da cevab ve -
ren Mr. Baldvin ulusal bir vazifeyi ye· 
rine getirmiştir. 

Bu çirkin propa~andanın bir takım 

gazetelere geçmiş değilse de sosyalist
lerin ve batta bazı liberallerin sözleri 
ve yazıları kifi derecede kötü olmuştur. 

Ekseriya olduğu gibi bu vakada 
kötühik istiyenler iyi davrananların 

önüne bir engel gibi çıkmışlar ve parti 
önderlerinin düşünceleri, ne olduğunu 
bilmezlerin ağzına du ?iınce feci bir şe
kil almıştır. 

Mr. Baldvin, Birmingam belediye sc· 
çimi sıralarında dağıtılmış olan bir b~· 
yannameden şu satırları okumuştur: 

.. tlnyonist fırkası harb istiyor. Koca
larınız ve oğullarınız gene güllelere 
kurban gidecek. Daha çok top ve ze 
birli gaz alınması, yiyecek fiatlarımn 

yükselmesi neticesini verecektir. 
Bu muhraebeye susamışlara karşı 

layık olan muameleyi göstermiş olmak 
için reyin izi amele partisine veriniz 1,, 

Bunu okuyan Mr. Baldvin demiştir 
ki: 

"- Ben ömrümde bundan daha ya· 
lan ve daha iftiracı bir vesika okumuş 
değilim.,, 

Mister Baldvin gihi, biz de böyle bir 
!Jey görmüş, okumuş değiliz. 

Böylt a.di bir propaganda belki ba
zı insanların ?.ihinlerini şaşırtabilir, fn -
kat seçim dairelerinde bulunan gerçek 
muhafazakarlar, önderlerinin hakiki 
vaziyetlerini, fikir ve maksatlarını her 
halde anlamak meziyetini gösterecek -

lerdir. 

I da etmek ve yanlış malumat alan hal -
kın aldanmasından istifadeye kalkışmak 
kadar sıyasal menfaatleri baltalıyan 

aşağı bir hareket olamaz. 

İngiltere'de umumi efkarın harp aley 
hinde bugünkü kadar sağlam bir ccb. 
he aldığı hiç bir zaman görülmemiştir. 

Muhafazakarlar da barış için sosya -
listler ve liberallar kadar ciddiyetle 
gayret gosterirler. 

Her hangi bir seçimi barış severliği 
ve savaş severliği tercih ediş kılığına 

sokm:tk onun için fikirleri yanıltmak 

ve seçicileri aldatmakdan başka birşey 
değildir. 

Her halde umumi efkar barışa ina -

nır ve bunun, silahlanmış bir dilnya 

içinde İııgiltere'yi silahsız ve müdafaa

sız bırakmamak şartiyle, bu ülkünün 

müzakere ve muahedelerle başanlması
nı özler. 

Biribirini müteakip iktıdar mevkiine 

gelen muhafazakar ve amele kabineleri 

silahsızlanma davasr~ı gerçekleştirmek 
için biribirleri kadar gayret göstermiş
lerdir. 

Biraz akh eren, biraz hadiseleri bi -

len bir insan, başvekilin, Mr. Baldvin' -

in ve hariciye bakanı Sir Con Saymen' • 

in muhalifleri olan diplomatlardan da
ha az bu yolda gayret etmediğini sezip 
anlıya bilir. 

Muhafazakarlar işlerin, her hangi 
bir meselede böyle iftira ve yalan yolu
na sapılarak kendilerini küçiik düşür
meğe ve kaybettirmeğe götürecek tt' -

şebbüılerin önüne geçmeli, buna mü
saade etmemelidirler. 

Avrupa' da kollektif barış 
25 tarihli Sondey Taymis gazetesi 

"koJlektif barış., başlığı altında fU 
gündeliği yazıyor: 

Bu hatf a sonunda ileriye sürülen 
heyecan verici bir haberden sonra fran 
arz hariciye bakanlığı hemen Rusya 
i.le Fransa arasında askeri bir ittifak 
bulunduğu haberini tekzib ederek orta 
lığa sük(ınet verdi. Fransa parlamento 

su maliye encümeni mazbata muharriri 
M. Arşimbo, ilkönce Paris ile Mosko
va ar~sında askeri bir ittifak bulundu· 
ğu kanaatini veren sözleri meclisi ve 
muhiti hevecana düşürmüş oldu. 

Bu ı..,n ve tııhmin her iki devletin 
merkezinde de kati surette tekzib 
olunmuştur. R u tekzibin samimiyetine 
inanmamak irin d,. ortada makul bir se
beb voktur. 

H i: bir ittifak yoktur ve Fransa. 
u !uslar re'lli "·etıne bağlı olarak güttÜ· 
~ü sn ::ı sayı P.Üt meP,e devam etmekte· 
dir. 

Fakat Arşimbo'nun sözleri Fransa -
nın dışınrhı da az alaka ve merak ııyan 

dırmamı~tır. 

Bununla beraber bu zatın söylediği 
sözler, işi bu kadar büyütmeğe meydan 
verecek t~ibi deği Hi . M Arşimho rle · 
miştir ki: 

" - İki memleket arasında (Rusya 
ile Fransa) bir ivtilif bulunduğu tek· 
zib ve ın'· 'ir olunı>maz Bun:.ınla hera 
h•·ı len bir ittifak kelimesi telaffuz 
et'lliyorum ve askeri bir blrle-;medrn 
<le.., V UMI\ vorum ... 

P ·ınu sövliyen sözlenin, fransız 

vr rus orc1u larmın ~irlik çahsaraltl;ı • 
rıntl"'n hcıhretmesi, bu akislere st+eb 
oll"""c:•ıır . 

'3ir •u .. - fr-. 'lsız yeokınl::.ışl""'< sı, 

s~n znl""'anlard:ı güdiilen Avrupa 51ya· 
S"IS•nın en röze çarpar tezahürJerinr:Jen 
birisi clmı•ştur ki bu Y"''·ınlılr Ru<;ya· 
mn uluslar ce-tıiyctin gir 'T'e ine im -
Hin ver-nist;r, 

Öyle :ıolac:rlıyor • ki Rusva birkaç 
defa kati bir ittif? 1• te "lifirırle bulun 
mus. fak-.t bu tC"l liL'e v"na•;rımamıştır. 

Mere]ı: ıdyadr "\'€' e'ıem".ıiyetlidir, 

ı'ra Aı•ı:u!1a'mn icıti!d1aldeki kollC"ktif 
f;.,•r~i bunıın \:;:erine dayanmaktadır. 
Ulu 0 1ar cemiye+inin nizamı, Kremlin 
i!e Kedorscy :ırasında yapılara'< her 
hangi biı anlaşmanın Cenevre'de kayd 
edilmt.!ini amirdir. 

Eğer Fransa ile Rusya, barbtan 

evelki devirlerde olduğu gibi bu kuru
mun dışında bir anlaşma yapmağa kal
kışırlar ve bunu Uluslar Cemiyetine 

haber vermezlerse bu, harbtan sonraki 
Avrupa diizeninin yaslandığı kollek. 
tif ve toplu teminat esasını zayıflat· 

maktan h?şka bir manaya gelmez. 

Bu sistemi bozacak şekilde hiç bir 
şey yapılmadığını ve yahud yapılmak 

tesebbüsü vaki olmadığını öğrenmek 

Avrupa'ya emniyet verecektir. 

Maamafih bu hadisenin bir başka 

tnraftan bir iyiliği olmuştur. O da 
gerek Fransa'nın, gerekse Rusya'nın 

Polonya'ya şark lokarnosunu kabul 
ettirmek yolundaki tt'sebbüslerini ye . 
nilediklerini ve bu mevzii andlaşmaya 
Almanya'nın. Baltık devletlerinin ve 
Çekoslovakya'nın da dahil bulundeağr
m göstermesidir. 

Eğer bu teşebbüste muvaffnkiyet 
hasıl olabilirse o zaman Avrupa'nın 

bu kısmında ve netice olarak kıtanın 

her tarafında bir İ!'tikrar temini ko~ay 
taşmış, imk&n altına girmiş olacak· 
tır. 

En hayati olan nokta. kollcktif ba· 
rış mekanizmasının hunclan böyle te
dirğin ediJmemesi, hilakis ht'r türlü 
vasıtalarla kuvvetinin ıntırılmasrdır. 

Sar mıntakası için gayet hayati 
eherrmivetler verilmesi yakmlaşt1ğı ve 
bir fransız - .-iman vakmlaşmasının 

mevzuu bahsolduğu şu sıralarda haırş 
icin u::ursuz bir yol olduğunda şüphe 

olmıyan karışık ve gizli politika nyun 

larına girişilmemiş olduğunun meyda· 
na çıkması, her halde iyi bir haber sa
yılmalıdır. 

ÇAGRILIŞ 
Bü ret Divam Muhas~hat ve lk

tır.at Encümenleri bugün saat on 
bcçukta biitçe encÜr.lP.ninde top· 
lanacağmdan bu encümenlere 
rnens•tp azanın teşrifleri rica olu
nur. 

~:(.* 

Ziraat Encümeni 4-12-934 salı 
günü saat dörtle toplanacaktır. 
Savın üyelerin gelmeleri saygı ile 
bildirilir. 

*'i-
Orm:m kanunu muvakkat en

cümeni 2-xu-1934 pazar günü lop
ı~ r:ıca!rtrr. 

(~ermenlil<. ve 
Latinlilc 

FTDnsız ve alman gencliği tarafından 
kurulan "Sohlberg,. mahfcli~in daveti 
Üzl'Tİne, tamnmış fransız yazıcısı Jül 
Romen, Berlin ıiniversıte<;İrıın biiyiik 
amliteatrındtı "rcrmenlik ve latinlik,, 
mevzuu etrafmda hir konferans ver. 
miştir. Jiil Romen hıı korıferansmd:ı, 

yeni A vrııpatmn etnik • nasyonal esa -
sına dayanılarak kurulması fikrini 
kuvvetle ileri sürmüş ve Fransız - al -
man anlaşmasını çok metetmiştir. Bil· 
hassa bu anlaşma Jıakkrnda söylediği 

sözler, dinleyiciler arasında olduğu 

kadar, Hitlerci gazetelerde de çok bü
yiik bir ~evk \•e heyecan 11 yt!ndırmışt1r. 

Bu konferans üzerine alman gazetele. 
rinde çıkan yazrları alıyoruz: 

M. Nabersberg, Jül Homen'in gene 
Fransa üzerindeki sıyasal ve edebi nli· 
fuzuna bilhassa işaret etmiş ve fransız 
yazıcısının, sol cc.rıahclan müfrit sol ce
naha kadar olan mchafile hağlr fransız 
gencliklerinin reislerini sıkı bir iş bera
berliği için toplıyabilmeğe muvaffak ol 
dıığunu söylemiştir. M. Nabersberg, 
sözlerini şöyle hitirmiştir: ''fransız ar
kadaşlarımızın emniyetini bu kadar bü
yük mikyasta kazanmış olan bir adam, 
bizim de emniyetimize Hivrk demektir ... 

Berliner Börsem:aytung 

Jill Romen, nasyonal - sosyalizm hak 

kında diişündüklerini, eski eeerlerinden 

biri olan "Kromder - Lö Viey,, adlı 

kitabına dayanarak, çok büyük bir ince

likle anlatmıştır. Jül Romen bu kitabın· 

da bir fransız köyü halkının rasist ho 

calarından bahsediyor. Rasizm naza

riyesinin temeli olan "irade,, yi böylece 

anlatan Romen, dinleyicilerine çok heye 
canlı bir akşam yaşatmı~ oldu. 

Romen diyor ki: "alman rasizminde 

ebedi bir dram var: medeniyetin her 

türJil endişelerini, karışrkhklarır.r yUk

lenmiş olan, fakat kendi benliğine dön 

mek istiyen bir avrupalının duyduğu 

nostalji r .. buna göre dünyaya bir ırk 

incili" ni haber veren Almanya, müfrit 

bir cermanizm demek olan bu ıekil al -

tında, avrupalrya düşen bir vazife yap
mı§ oluyor. Fransa latinlik yolundaki 
vazifelerine sadık kaldığı takdirde bile 
yeni Almanya nasyonalizminin, başka 

uluslann esas milliyetine çok hürmet. 
ka r olduğunu ve bu yüzden de nasyo
nalizm mefhumunun maddi bir emp~r
yalizm manası alamıyacağrnr anlıyacak
tır. 

"İşçikri tesanUdü,, temeli Uzerinde 
yapılacak bir Avrupa kalkmmasrnm 
boş bir hulya olduğu anlaşıldıktan 

sonra yapılacak şey etnik fikirleri kuv
vetlendirerek Avrupa'yı yeniden kur
maktır. Fransa eninde :ıonunda Alman
ya'nm, Avrupa'nm menfaatine uygun 
sözler söylediğini anlıyacaktır. 

Be~liner Tageblatt 

Fransız medeniyetinin evrensel yük 
sckliği şimdiye kadar bütün fransızlar
ca itiraz kabul etmez bir mütearife gibi 

telakki ediliyordu. Genclerden mil -
rekkeb birçok birliklerin dolı:ıyısiyle 

fransız geneliğinin namına konuşan 

Romen bu "hükmü kati,, ye aldınş et
mediğini söylediğine göre bu söz, kom 
şularımızın sıyasal tavurlarında da bir 
ueğişiklik olacağını bize umduruyor. 

Doyçe Algemayne Zaytung 

Jül Romen, konferansını setamlıyan 
a1kışların basma kalıb olmadıklanndaıı 
emin olabilir. Fransız yazıcc-;ı bizimle, 
çok şövaloresk bir soğuk kanlrlıkla ko -
muştu. Simdi tam fikri tekamül devr~
sinde olduğumuza göre, şimdiden R., -
mPrı'in dilediği kadar ''Avrupalı,, b~ .. Ji. 
5ı>n kullanırsak. cermenliğin Avrupa' -
daki vazifecıine uygun bir adam tipi 
yapmış olacağız. 

Bcrliner Tageblatt 

Eski çamasırlarnnızı - . 
Himayeietf ale verelim 

"Artık girdi,, diyebileceğimiz 
kııın soğuğundan ve bu soğuğun 
gemdiği hastalıklardan yoksuz 
yurddaşlarnnızı korumak hepimi
zin boynumuza borctur. Bu borcu 
ödemiş olmak için kullanamadığı
mız eski çamaşırlanmızı, çocuk
larımızın eskilerini Himayei Et
fo] Cemiyetine verdim. 

Ut:lJwrı l'o~lll ... ı . 

Yugoslavya'nın 

Cenevre' deki teşebbüsü 
26 sontc45rin tarihli La Bulgari ga

zetesinden: 

Yugoslavya'nın Marsilya suikasdi 

hakkında uluslar cemiyeti konseyine 

yaptığı mi.iracaat, bu feci hadisenin ıne· 

suliyetlerinin acun karşısında ortaya 

koyduğu ağır meseleden çok işkilli o

lan uluslararası düşünceleri işgal edi

yor. Beklenilebileceği gibi Belgrad hü

klımetinin notası macarlar yönünden 

büyük bir aksülamel uyandırdı. Buria

peşte hükumetinin aldığı durumu kay

<lcden buyük batı gazet leri vaziyetin 

nazik olduğunu soylcmekle beraber 

yakın kanşıklrkların tchlı kesınclen kor
kar görünmüyorlar. 

Gerçek olan şudur ki Cenevre'dc 

karşılaşacak olan iki tez bundan böyle 

apaçık ortadadır. Yiiksek uluslararası 

kurumuna sunulan meselenin ve bu 

mevzu üzerinde ilkkanunun ılk günle

rinde yapılacak duruşmanın ağırlığını 

gizlemek bir hata olur. Yugoslav te· 

şebbüsünün ve bütün ülkeler gazetele

rinin bunun iı;in yazdıkları bol yazıla

rın acunda uyandırdığı büyük alaka 
da bunu gösterir. 

Uluslar cemiyetinin hiç bir zaman 

bun<lan daha dikenli ve Avrupa barışı 

icin daha çok tehlikelerle dolu bir mese

leyi görü!;me:niş olduğunda herkes 

birleşiktir. Marsilya'da yapılmış olan 

çifte cinayetten doğrudan doğnıya do

ğan mesuliyetler meselesinden ayrı o

larak uluslararası mahiyetinde bir sürü 

meseleler daha ortaya çıkıyor. Öteyan

dan, şimdiden oldukça büyük olan dos

yaya yarın atakadarlarca katılabilecek 

belgelerin nevi ve ehemmiyetlerini 

kimsenin önceden tahmin edemeyişile 
mesele daha çatallaşıyor. 

Ne olursa olsun, uluslar cemiyeti· 

nin bu işte yenilecek güçlliklere rağ

men, bugün vazifesini yapacağı umu

du herkes tarafından p:ıylaşrlmakta

dır. Geçen 9 ilkteşrin günü Fransa'nrn 

konukcu topraklarını kana boyamış ve 

Kıral birinci Aleksandr'la M. Bartu· 

nun hayatına malolmuş bulunan dra

mı örten esrarı nydrnlatmak ihtiyacını 

bütün acun duyuyor. Avrupa'da işbir· 

liği sıyasasının ve barr~ın korunması

nın kendisine bağlı oldıJğu bu aydın

latmaya iştirak etmekte menfaati ol

mryan tek ülke yoktur. Bunun içindir 

ki Belgrad hükumetinin uluslar cemi· 

yetine yaptığı müracaat - ki cemiye· 

tin bu işe karışmasında hiç bir man

tıksızlık yoktur - kimseyi hayrete 

düşürmemelidir. Barış endişesi bugün 

genel Leman gölü kenarlarında, ihti

lafların barıscı bir zihniyetle halledil-.,, 
mesi zihniyetinin ulusların ondan bek· 

ledikleri yemişleri vereceği muhakkak· 
tır. Marsilya faciasının ertesinde, ba-

rış ülküsüne bağlılıkları ve baysallık 

duygularile tanrlmış bir hükümrların 

ve bir hariciye bakanının hayatına kar

şı yapılmış olan suikasdın kaynakları 

hakkında ortaya çıkan ihtilaf hrzlr ve 
faydalı bir uluslararası hareketi gerek-

leştiriyordu. Bu da uluslar cemiyeti 

dışında olamazdı. Bu ihtilafı uluslar 

cemiyetinde ortaya koymakla Yugos

lavya, hem uluslararası tesanüd zihni· 

yetini ve hem de barışcılığının ve itida

linin parlak bir örneğini vermiş oldu. 

Bu hususta kullanacağı usul ne o

lursa olsun uluslar cemiyeti meseleyi 

bu zihniyetle tahlil edecektir. Fikirle

rin sükunet bulması için bir zaman bı
rakılsın veya bırakılmasın Cenevre ha· 
kimleri türeleri icabı iizerlerine almış 
oldukları uzlaştırıcı vazifeden imtina 
edemezler. Ağır bir tehlike hakkında 

hüküm verecekleri için vazifelerinde 
adeta bir tanrılık kaynak bulunduğunu 
unutmıyacaklardır. Uluslar cemiyeti· 
nin müdahalesinin beklenilen sükiıneti 
getireceğinden ve korkunç Marsilya 
cinayetinin yapılışından beri Avrupa 
göklerini kaplıyan bulutları dağrtmıya 
muvaffak olacağından emin olunabillr. 

Yapı tasarrııf sandık 

laı-ının ehemmiyeti 
Yazan: SIR SAROLD BELMAN 

Salzburg uluslararası yapı tdsarruf 
sandıkl11• .. kongresi ba,kanı. 

Londra, 13 sonte§rin 

Öz yuvam, benim şatomdur. Bu, her 

ingilizin hayalinde yaşayan bir düşün

cedir. Bu hayali de gerekle~tiren, yapr 

tasarruf sandrğı Building Societies'dir. 

lnr:ilterec!eki sanııyi inkılabı zamanın

da ufak başlangıçlarla işe başlamış o

lan bu yapı tasarruf sandıkları, bugün 

Britanya imparatorluğunun en mühim 

para kurumlarından sayılm.,ktadrrlar. 

Bu kurumlar, beş yüz milvon İngiliz li· 

rası değerinde servet idare etmektedir

ler. Onlara, İngiliz ulusunun biriktir

miş olduğu hütiiıı paran'n onda biri em

niyet edilmi!;tiı:. Mesela, hundan yet. 

miş yıl önce kurulmu~ olan " Abbey 

Ro~d .. , bin İngiliz lirası ve güçlül.le 

para biriktiren yoksul i!;çiler olan üye

lerle işe ba"~adr; bugün aktif olarak 

kırk beş milyon İngiliz lirası vard•r. 

Building C )cieties'in prensibi, trrcilıan 

tek ailelik evlerin yapı masraflarım ver

mek borcu da on, on beş. yirmi veya yir

mi beş yıl içinde aylık taksitlere bağ

Inmaktır. Anc,k vapı taı;arruf sand ı k· 

larının azaları derhal ev sahibi olmak. 

t:ı ve bunun için dahi çok kere yirmi 

veya yirmi beş in~iliz lirasından fazla 

peo;in para vermemektedirler. Yapı ta

sa,.ruf sandıkları, harel<etlerinin kuv. 

vetini işci ,;ınıfı ve orta tabakadan al

maktadır ki, bildiğime göre bu iiyeler

den en çok senetli olanı bcşbin ingiliz 
lirası olarak tesbit edilmiştir. 

Bu kurumların ökonomik ve mali e

hemmiyetleri bir tarafa bırakılsın, an -

cak, İngilteredeki yapı tasarruf sandık

ları hareketinin pek büyük içtim"i bir 

nüfuzu vardır. Bugün kıtamızı tehdit 

eden kargaşalıkların büyilk bir kısmı

nı ülkemizin, ancak bu y:ıpı şirketleri 

sayesinde atlatmış olduğunu söylemek

le çok ileri varmış olduğumu sanmayo

rum. Milyonlarca küçük burjuva bir 

lokmacık yere, bir gayrir»enkule sahib 

olunca, kapitalizmin düşmanı olmazlar 

bilakis onun tarafını tutarak koruyucu· 

su kesilirler. Küçük bir eve sahib o· 

lan insanlar, onu yavaş yavas döşerler, 

içinde bir aile yaşayışı sürerler, çocuk

larını yeti'ltirebilirler ,ve bir devletin 
Ları~ içinde yaşayan ve \ aşayıştan mcm• 
ııuıı halkı olurlar. İşte bu bakımd n. 
yapı kurumlarının İngiliz ulusunun ba· 

rışçr bir tavır takınmasında da büyük 
bir hissesi vardır: çünkü memnun in -
sanlar savaş tahrikcilerine, müfrit Şo
visistlerc oldugu kcı<.lar hlikQmet devi .. 
mc tahrikc;ilerine de kulak asmazlar. 

Benim gayem bu düşünceleıi İngil
tere sınırlarının dışına taşımaktır. Bu
güne kadar en çok ingiliz ve amerik~
hların iştirak ettikleri yapı kurumla
rı uluslararası toplantısı, Avrupa kıta• 
sında yapı tasarruf sandıkları düşiin -
cesini yaymak gayesini taşıınaktadır. 

250.000 üyesi olan ve yalnız geçen 
yıl yüz milyon ingiliz lirası işe yatı· 
ran ingiliz yapı kurumları kanuna g& 
re, paralarını kırallık birliği dışına çr• 
karamazlar. Ancak, yapı tasarruf ı;an
drgı hareketini kurum danışmaları ve 
aktif yardımlar yapmak biçiminde Av• 
rupa kıtasına yaymağa çalrşmaktadu. 

Bu hareketin orta Avrupa'da da tu• 
tunacağınr sanıyorum. Bununla da yal· 
mz uluslararası ve soysal havada sükll• 
net temin edilmiş olmakla kalınmıya 
cak, işsizlikle de müessir bir surette 
mücadele edilmiş olacaktır. Yapı işleri· 
ne yatırılan paranın yüzde ellisi do~· 
rudan doğruya gündeliğe verilmektedir. 
Geri kalanı da, yapı sanayiine, yapı rnal· 
zemesi yapan sanayie, nakliye işlerine 
çok değerli bir hareket vasıtası olmak· 
tadır. Hususi kazanc değil. birlikte ka· 
zanmak gayesi güden yapı tasarruf saıı· 
dığı kurumları hiç bir zamanbunlarııt 
benzeri olan (tasarruf sandıkları ipO • 
tek bankaları) başka mali kurumlara 
rakip değildirler. Yapı tasarruf kururıt• 
tarı bunları, ökonomi bakımından ga • 
yet sağlam ve istenilen bir biçimde ta• 

marnlamak tadır. 
Noye Frave Pr~ .e 
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Soyadı 
r t .\rıkcı:n - Erzi...,can mebusu Bay Saf
~ · Alper - Divanı Mulıaaebat üyesi 
ray P.aüd. Acar - Divanr Muhasebat 

P~ttclr•·ı T h . Ak •· D' ı,, • a sm. gun - ıvam 

~aUlıı-.ebat murakibi Talit. Arık - Di
la rı .Muhaseb:tt murakiLi M. Ali. Ata-
" - n· d' ıvaıu Muhasebat Murakib:i Ne-

la~ Alp - Divanı Muhasebat daktiJo
b ''fı lh a'l. Ataç - D:vanı Muhase
..... ~ :r.ıır.•k:tı muavini Feridun. Aykanad 
...._ ~kcri mütekaid Zülfikar. Akçadurak 
A 'wkaf umum Mti. muavini Hakkı. 
lak 

J.tt - Evkaf umum M&. muamelat 
~ıı !iaı:ndi. Ataç - Ev. U. Md. idare 
ıtı;:-:ıen. .._ h . . R . 1\ • ı ve tcvcı.~ eyeti üyesı aıf. 

lıa~~ - Çocuksarayında Mehmed Ba -
h· • in. Arvas - Halcliri mebusu İbra -
a"n. Ataç - Gümüşane mebusu Ha
l 11 

Fehmi. Alpszr - Corum mebusu 
A !l\ai) Kemal. Ataman - Sümerbank 
~,:ılcara müdür'i Şakir. Arslan - Diva
S d},ııüıasebat evrak mahzeni Md. de 

Ck:-
I ••m. Atak - İktısat Vekfileti sana-

lı! 'lllitneyyizlerinden M. Rifat. Acar -
~ ~- .v. Dz. müsteşarlığı 3 fincü kı • 
li ilnııri Seyfi. Atamgazi - Tüccardan 
~san Raşif. Aear - Gümrük 1nhisat'
lııı lıakanlığı muhaY.'be Md. Şevket. Al
lıı. 0k - Riyascticilmlıut' kalemi mah -
~ Şifre başkatibi LQtfi. Altmta§ - 1s
~ hJlda mütekaid miralay Bay H. Hüs-
\aaı karısı Fahriye, Turhal şeker fahri -
\n llda Refik, M. M. M. memurların -
othe Salahattin, Bostancı ilkmektep ta-

1erinden 1<-met ve Ayhan. 
d~ A.Jp - Haymananın Çavırlr köyün
ta 37 kişilik oymak. Aksıt - Ra .ba-

tı.lık N . ''dU . . ş ··•-" ~~ • eşrıy~t mu r mu~vını uıuu 

~tolgalı - Başbakanlık Neşriyatında 
tf. 
ll d~ arıas - İstanbul mebusu Bav Sa -
"~ B r· h }~ · uyan - Ev .U. Md. te tiş e-

~~ başkam Sadettin. Bilgin - Ev. U. 
~~hukuk müşaviri SüJeyman. Baybu
~ 1'eınyiz mahltemesi üyesinden Cev-
1~ \>: Devlet D. yollan umum müdürü 
~ hım Kemal. Bademli - T. B. M. 
· :atbaası basmusahhihi Raşit. 

Ilı arkın - Başbalrnnlık muamelat u-
~ ?nüdürü Emrullah. 

\i\jÇolpan - Divanı Muhasebat mura
ttı İızet. Çağrı - Divanı Mt1hasebat 
~ cı Mediha. Ço1ak - Giresun me -
tlj ttt Şevket. 
liıJ !\çer - Divanı Muhasebat yaı:ıcr Ha
~~ be?niralay - İsparta mebusu tbra-

~bi~kut - Divanı Muhasebat mura -
~ liay Sezai. Ertiirk - Divanı Mu -
~tl. hat yazıcı Saim. Erten - Ev. U. 
~l CınJak müdürü Raşit. Erdemir -

~d' 
~İrı· 1\'t>l .. r b"lnkns1 muhaberat Md. mu-

1 ?v1itat. Ertürk - Ziraat Bankası 
~ ~ meclisi muraktbı Cemil. Erkal -
\d.' ~"~aat ve muamelat müdürü Ser
~ ~n"Ür - Adliye ba!i müfett•c:lerin
~ıı ~ati'lleri Md. vekili Kas1m. Eke -
~ li'la mebusu Mııstafa Lütfi. Eren -

r;-' ...,, M. m;,tb .. a m01ürii Mazhar. 
~!'tan - Başbakanlık yazı işleri mü
~ ~17.a. ~rer - Başbakanlı1c neş~i
~\a a Emın. Eq:;ün - Avukat Emın, 
~ t ~krem, Belediye hesap işleri ta

~~ıJc nıemuru Hudayi. Ertürk -
~~e telgraf umum müdürlük mu· 
~de Sadık 

~ 

alanlar 
İnanç - İzmir mebusu General Kfı

.2ıın. 

Göktürk - Başbakanlık ıırşriyat 
memuru Necdet Akif. Göktürk - Def
terdarlık: muamele vergisi katibi İhsan. 

Kutay - Bagbakanlık neşriyat mil -
dürü Bahattin. 

Mariç - P. T. T. U. M. muamelat 
müdür vekili Hayri. 

Öztürk - Posta ve telgraf umum 
müdürlük ml!hasebeıinde Şefik. Özilt -
Nafıa hukuk mü~viri Avnl. 

Sayın -- M. M. V. müsteşarlık mah
kemesi hAkimi Tevfik. Soyer - Kasta. 
monu Mebusu Suat. 
Tuncer - M. M. V. hususi kaleminde 
şifre memuru Halit. 

Yılmaz - P. T. T. U. muamelat mil
dür muavini. 

B. M. M. Zabıt kalemi mcmurlanmn 
soyadları: 

Kocaoğlu - Müdür Zeki. Yağu; -
Mümeyyiz A. Ekrem. Güven - Mil. 
meyyiz Halil. Uğur - Memur B. Nec
det. Eroine - Memur Nuri. Baysal -
Memur Kamuran. Tanık _ Memur 
Fikret. Arvas - Memur M. Vecih. 

Orhan - Memur Salih. Doğan - M~ 
mur Şakir. Erin - Memur Burhan. 
Ünver - Memur Mustafa. Yurday -

Memur Kbım. Tekin - Memur Naim 
Erata - Memur Arif. Karahasan -

Memur M. Çetin. Arıçm - Memur Ah
ınet. Demir - Memur Mehmet Süley
man. Yurdunkulu - Memur Necmi. 

ADDEülŞTIRME 

11k olarak geçen perşembe gilnü yaz

ganıınıza söylediği (Erçin) soyadının 

cuma günkü sayımızda yanlışlıkla (Er
şin) olarak yazıldığım ve gene cuma 
günkü sayımızda yazılı olduğu üzere 
aynı zamanda başka bir zatın da (Erçin) 
adını almış olduğunu gören Sıvas me -

busu Bay Remzi o soyadmı (Çiner) a
dına çevirmiştir. 

DÜZELTME 

Dünkü sayımızda Ülken olarak çıakn 
maliye müfettişlerinden Bay İsmail Hak
kı'nrn soyadı Ülkmcn'dir. Dü:ıeltiıU. 

ULKU 
HALKEVLERI MECMUASJ 

Birinci kanun sayısı çıkmı§br, 
Denizli Mebusu Bay Necib Ali'nin 
'

4Türk dili ve türk müziği,, Kon
ya Mebusu Bay Muzaff er'in "Türle 
soyu ve türk tarihi,, Bay Hasan 
Ali'nin "Dil inkılabımızm karak
teri,, yazılariyle Bay Ahmed Ne
simi, Aydoslu Bay Sait, Bay Hü
seyin Namık, Profesör Dr. Bay 
Fahreddin Kerim, Bay Zeki Me
sud'un yazılan, Bay Ferid Celal'
in hikayesi vardır. 

Köycülük bölümünde ıoy düze
nine ve iskan i~lerine geni§ yer 
verilmiıtir. 

80 sayıfalık mecmua 25 kuruş
tur. 

-
Tefrika: 19 

ile nim Günahım 
(l\1EA CULPA) 

) 1\11 
Ceır ~ N' orman Grey'in mevud 
e ~ 1di. Göz kamaştırıcı binbir 
kr asalları artık onu çekmi -

1
• O kitab kapanmıştı. 

~ 
~ •ttcsi 

~.. gün, daha ertesi gün, 
11h.Cc "b"J" k•' . d ı it • vestı u un oşesın e, 
t ııe/Pının yanımla, uşakların, 
. ,.. ırı. ecnebilerin gidiş geliş

})· lnda, ihtiyar İbrahim bek 
· ı :ı~·1•1dik, hareketsiz, bronz

~ h.lınüş bir statü gibi, bir 
~ ır b k b kl a· o , a ış e e ı .... na. 
lrı~ll' . X III 
~ ~ısgal kuvvetleri ile yer 
~~ilet ?a bir vaka. her za -
.~ ~ ~ ~ıbi bir vaka olmuştu. 

İ. ~ii\1bit •. bir köyden geçerler, "rı crcınlere, her fellah yü
........ ~ukaddes olan, her Mı-

... -:: .. :~ 0 "' n.aı.cp~; nl::.n 

ltalyanca aslından türkçeye çevirenı 

NOSHET HAŞIM SINANOCLU 

beyaz ehli güvercinlere silah at -
makla gönül eğlendirınişlel".di. 

Yerliler kendileri, çamur ku
lübelerde ve terkedilmiş eski me
zarların mağaralarında yaşarlar -
ken, güvercinleri için, sevgi ile, 
itina ile, beyaz direkler üstünde 
göklere doğru yükselmiş süslü 
evceğizler yaparlardL İşte, bun
lardan birinin yakınından ingiliz 
zabitleri geçmişlerdi.. Bu sırada 
yerlilerin göklere çevrilmiş kara 
gözleri, o beyaz ve kanadh küçü
cük dostlarının havada savurul -
duklannı ve kan içinde yere düş
tüklerini görmüşlerdi. 

O zaman, bir ihtiyar fellih, 
öfke içinde bir taı atını§, bir mü
lazımı yanağından yaralamıştı. 
Tabii berikiler, tüfekleri doğrul· 
tarak, ihtiyarı olduğ_u yere ser· 
mislerdi. 

ULUS SAYU:A !J 
c 

r--- - it: - • ~- lif!_~~~~~~~~ L Mem_ ~ket Pos~~~--u 1 Bibliyografya 

Aydrn'da ayaktopu - Avcılık - Şehir işleri 
Aydın - Yilayctimizde spor dep

ı cşmelcri ve kaynaşmaları gittikçe hız
lanmakta ve ilerlemektedir. Dün Ay
dın mıntaka ve spor kulübünden 35 
; rlareı:i ve oyunc•J Çine'ye gitH!~r. O-

ları Gümüşdağmda lıir sürek yaparak 
bir kaplanla üç yabandomuzu öldür
müşlerdir. Kaplana bir kurşun değmiş 
ve yaralanınca üzerine üşüşen av kö
pekleri işini bitirmiştir. Avcılar iki 

Aydın 1ıDkDmet bfJlvarı 

rada Aydın ve Çine Madran takımları 
bir maç yaptıJar. Maçı Madran kulübü 
başkanı Bay nihad idar~ etti. İlk yarı
oyunda aydınlılar iki, ikinci yanoyun
da da penaltıdan madranlılar bir gol 
çıkararak oyunu aydınltlar iki - bir 
kazandılar. Aydın takımında eyi anlaş
ma vardı. Çineliler soluk bakımından 
üstündüler. Fakat aralarında hiç anlaş
ma yoktu. lJk yarıoyunda Aydın he
men tek kale oynadı, Ama ikinci yarı
oyunda çineliler açıldılar. Buna kU§ı
lık aydınlılarda kefiilmeler belirdi. Her 
iki takım biribirine kartı çok saygı ve 
sevgi ile davrandı ve bu oyunun başın
dan sonuna kadar böyle gitti. Spordan 
umduğumuz ve istediğimiz bu olduğun
dan çocukların göstordikleri bu ıport· 
menlik orada olanların hepsini çok se
vindirdi. 

Germencik: Geçen günü bura avcı-

kaplan da kaçırmışlardır. Bu dağda 
kaplana her kurun rastlanırmış. Hatta 
Uç yıl önce odun kesen bir oduncuya 
bir kaplan saldırmış, oduncu balta ile 
kaplanı öldürerek derisini 80 liraya 
satmış. 

Germencik belediye meclisi son top
lantısında bele~iyenin halkta olan ışık 
ve temiz1ik parası alacağının yüzde 40 
mı bağışlıyarak yüzde altmışını almayı 

onaylamıştır. Belediye yasasına ve mu
hasebe yasalarına uymıyan bu kararı 

meclisin bir iki üyesi va1iliğe yazarak 
abamışlardır. Karan nahiye müdürü de 

abamıştı.r. Meclis bu yüzden devlet şiı
rasma başvuracaktır. Belediye yuaa na· 

biye ve kaza meclislerinin yaaalara uy
gunauz olarak verecekleri kestirmelf'ri 
vilayet idare heyetlerinin bakacağını 

yazdığından bu ifi de •ilayet idare he· 

Aydın Pqayaylasınm .umumi mamualanndan 

Artık dönüyorlardı; bir başka 
zabit, yolda kör bir dilencinin 
geçmekte olduğunu görünce, ni -
şan aldı, patlattı, öldürdü. 

Garnizonda, zabitler, katil ol
mak istemediklerini, sadece spor 
yapmak istediklerini anlattılar. 

Mafevkler alınacak tedbirleri 
acele müzakere ettiler: bir teczi -
ye kıtasınm gönderilmesi karar
laştırıldı. Y crliler, ingilizleri tah 
rik etmemeyi, ingilizlere taş at
mamayı, onların asil spor sevki 
tabiilerini saymayı öğrenmeli 
idiler. 

.... Narman Grey, Sbephe -
ard's H otel'in ılık salonunda La
dy Taylor1a Astrid'e bu şeyle
ri anlatıyordu. 

- Onun için, - kocaman göv 
desi ile diba koltukta yayılarak 
ve cebinden cıgara kutusunu çı -
kararak devam etti - ne yazık 
Forresters'lerin yemeğinden vaz
geçmek laznn. uPelota,, oyununu 
görmeğe de gidcmiyeceğiz. Siz 
onlara malfunat verinnisiniz? 
Ben, çünkü, yanın saate kadar 
karargahta bulunmaya mecbu -
rum. 

'Lady Taylar, 

- Peki, peki, malUmat veririz. 
Faakt rica ederim, azizim, "teczi
ye kıtası,, • • bunu kimlere karşı 
gönderiyorsunuz? 

Yüzbaşı, 
- Ölü güvercinlerin köyüne 

karşı tabii, - dedi; ve bir cıgara 
yakmak için müsaade istedi. 

Lady Tay lor ısrar etti: 
- Fakat o halde . ... iyi anla

madnn . . Fellah, dilenci •... 
bu.ıları kim öldürdü? 

Grey, biraz sabırsız, cevap 
verdi: 

- Söylemiştim, bizim zahitler. 
Astrid atıldı; sesi titriyordu: 
- Peki, peki, malfimat çeririz . 

öldürdükten sonra, anlan cezalan 
dırmaya mı gidiyorsunuz? 

- İster istemez. Bnnlar hile
kar yırtıcı hayvanlardır. Vay, 
eğer onlara kabahatli olduklarım 
anlatmazsak! zaten kabahatleri 
de var. Bu cehennemlik zenciler, 
adamlarımızı, bövle şiddetli ha -
reketlerdc bulunmaya sevk ede
cek kadar tahrik etmemelidirler. 

Lady Taylar, içinde acı duya
rak, 

- Doğrudur, - dedi. - in -
sanlarımızın vicdanlarını lekele -

YENi ADAM 

lstanbulda çıkan haftalık kültür mec
munsı "Yeni Adım,, ın 29 ilk teşrin ta

rihli 48 inci sayısı çıkmıştır. Bu sayı
daki özlü yazıların en dikkate cleğer o
lanları şunlardır: Bay İsmail Hakkı'nrn 
(İmtihan), kitalı işini devJetleştirme
li), (Doğmayan musiki) başlıklı yaZl
ları, doktor Bay İzzeddin Şadan"m( Si· 
zofreni) hakkındaki makalesi, Bay 
Vahdet Gilltekin'in (sevilmeyen edebi -
yat) başlıklı yazısı, (Sovyct edebiyatı) 
hakkında Andre Malro'dan bir çevirme, 
bunlardan başka sı:rasa aleminde ol:rn
lar, kitab tenkitleri, cinsiyet terbiyesi 
Aldus Huksley'den çevirme (Portre) 
adlı hikaye ve daha bir çok yazılar v, c
dır. Tanesi 10 kuruşdur. 

Fikir1er 

1zmirdc on beş günde bir çıkan bu 
en eski kültür ve terbiye mccmuamı

zm 15 sonteşrin tarihli 116 mcı savısı 

çıkmıştır. Çetin ve güç yolunda şaş -
mıyan bir azimle yürüyerek 116 sayı 

çrkarmak gibi ülke için ünlü bir varı· 

ma ermiş olan Fikirlcr'in son sayısında 
M. Rauf'un (Durmayan adam) başltkh 
bir başyazısı, Refik'in türkçeye çevirdi· 
ği (öğretme mektebi dershanesinden 
serbest çalıfmah iş birliine) başlıklı 

mesleki yazı, Hayri'nin (terbiye ve trd· 
ris işinde oyun ve oyuncak) yazısr. Fe
rit Oğuz'un (ülkülü köy mualliminin 
yaratacağı yeni köy mektebine doğru) 
başhklt etüdü, İsparta maarif Miicliirü 
Neşet'in (müfredatlt ünitelere göre o
kunacak kitaplar) adında bir yazısı, Va
bit'in ilk mekteplerde (sınıf mesai bir
likleri) yazıS?, R. Balaban'ın Eflatun 
hakkında bir ctüdU, dil yazısı vardır. 
Yıllığı 300, altı aylığı 160 kuruştur. 

Un 
İsparta Halkevi tarafından ayda lıı. 

çıkarılan "'On,, mecmuasının ikinci teş
rin tarihli 6 ıncı sayısı çıkmıştır. Bu 
sayıda Bay M. Fehmi'nin (Cümhuriye
tin on birinci yıldönümli) başlıklı ko -
nuşmau, Bay cmduh'un fırkamıı:ır 

devletcilik vasfını anlatan bir yaz1S1, 
Bay Neşct'in Eğirdirli Şeyh Mehmcd 
hakkında bir etüdü, Bay Hikmet T r· 
ban'ın (Miladdan önceki İsparta t:ırihi· 
hakkında) bir yazısı, Bay S. Fikri'nin 
(İsparta kasabasının kadim meskukatı) 
Muallim Bay Said'in (Kamil Efendi) 
başlıklı yazıları ve Bay Şefik Böcoğ
lu ile Bay Rıza Avnl'nin şiirleri var. 
dır. Tavsiye ederiz. 

yeti görecektir. 
Aydında başlannda ziraat ve osman. 

lr bankaları müdürleri Bay Muhterem 
Kaya ve Enverin bulunduğu bir ku
rum bir ıehir kulübü açmağı tasarlı

yarak işe koyulmuşlardır. İşin başında 
'bulunanlar kulübün Anadolu kulübü a
yarında olması için çalıştıklarını söy
lliyorlar. Kendilerine eyi başarmalar 

ve sona erdirmeler dileriz. 

mek cinayettir. 
Astrid kalktı; rengı atmıştı: 
- Fakat siz çok acayip bir 

şey söylüyorsunuz; gayri insani 
bir şey! 

Sonra yüzbaşrya hitap ederek, 
- Peki sen, sen bu kıta ile gi

decekler arasmda var mısın? 
- Evet. Ben de vazifemi yap

mıya gideceğim. 
- Vazifeni mi? Gaddc:ı. .. ca h:'.' -

reketler irtikab etmek senin vazi
fen olabilir mi? Senin k~ lhin yr '< 
mu?. Duygun yok mu?. Vicd:ır:ıtn 
yok mu? 

Grey küçük bir gülümseme 
ile, 

- Sevgili kücük. - dedi -
bir askerin ne kalbi, ne duvaut'u, 
ne vicdanı olmamalı<lır. Ald ı 
emre itaat etmesi gere1<tir, İ<:te 

o kadar. Muhakeme etmek?. O 
emirleri münakaşa etmek?. Ona 
emredilen seyi yapmak doP'ru 
mu değil mi hunu sonıstumı"''<?. 
E disiplin nerede kalır sonra? 

Kalktı. 

- Zaten bu sözler, siı l·ad1 

lar için sıkıcıdır; bizim içir 
tatsız bir gayret . 

-Sonu v;:,· 

• 



SAYIFA 8 

(1irkofi.s J!nlüksenisi] 

Karadeniz kıyılarında yr1murıa 
/iaıları 

Ordu: Dün Ordu'da yumurtanın 

100 adedi 161.25 kuru,tan satılmıttır. 

Bir gün önceki fiatlar 150 - 160 kuruş 
arasında idi. 

Samsun: Naturel mal yumurtanın 

sandığı 25 - 30 lira arasındadır. 

Ordu Borsasında ha/talık 
mııamele ı•e ihracat 

Son hafta içinde Ordu borsasında 

kabuklu tom"bul fındık 20, sivri 18.58, 

iç fındık 43.58, kabuklu ceviz 5, ceviz 
içi 25.25, elma 1.75 kuruştan muamele 
görmüştür. Bu hafta içinde Hamburga 
251 çuval, Çekoslovakya'ya 214 çuval 
iç fındık ve Beyruta 23 sandık elma ih· 
raç edilmittir. 

Almanya l;ıınıir'den seydnyaiı 
alıyor 

fürkofis İ.zmir fUbesinden dün aldı· 
fnnız bir telgrafa göre g6re Almanya 
İzmir piyasasından zeytinyatı almağa 
bqlamıttrr. Burada ilk parti olarak 
İzmir ticaret evlcır' ııden bf.rine on ton• 
luk bir slparit verilmittlr. Yakınlarda 

Çekoslonkyanm " mllbayaata bqla· 
mMr umut edilmektedi.r. 

lsrnir'ds pfinmk /iaılan 
yiibeUyor 

Bugün Türkofia İzmir tubelinden a
lınan telgrafa göre lzmirde p1muk sa
tıtlan hararetle devam etmektedir.Dün 
fiatlar kilo batma 48 kurut kadar ytlık
eelmi,tir. 

lsmir piyaaa.ında ıonteırlnin 
üçüncü hafwı 

(16-23 sonteırin) 

Haftanın umumi görünilJü : 
OzUm: 15 ikinci tefrinııt kadar olan 

'taahhütlerin geçen hafta kapatılmıf ol· 
p•r dolay ıs ile bu haf ta satıflar ual
pıı,sa ela fiatlarda dlişükUlk olmamıt

•rr. 

tacir: Rekoltenin son partlleriıılıı 
r:trlmuına hararetle devam edilmipir. 
fiatlar yükseklllini mubafua etmekte 
4lr. 

Tflttin: Piyasa çok hararetli geçmlf
tir. Rekoltenin 11 milyonu satdmııtır. 

Pamuk: Dahili fabrikalar yüksek fi. 
etla mal mllbayaa etmektedirler. Ve fi. 
atlar dıt piyasa fiatlarmdan 5--6 ku
l'Uf yWı:acktir. 

Zeytinyağı: Yeni mahıale tiddetle 
tntizar edilmektedir. Gelen mallar u
fak partilerdir. 

Afyon: Piyaaa tamamen durcundur. 
Muamele çok azdır. 

Palamut: Piyua bir parça geVft· 
mi,tir. Piatlarda diifüklUk yoktur. 

Arpa: Piyasa haratetlidir. Satıflar 
pçen haftaya nlabotle bir parça ual· 
lııttır. 

Bakla: Mevsim ~it olmaeı dola
yıaile çok az mal pt.ıektedlr. Piatlar 
ftlkaektir. , 

Deri: Oilak de~en maada diis 
Kt'llerden stok yoktur. Yalnıs kuru 
lloyun derisinin fiatlan iki kurut yt1k-
1elmi9tir. 

Balmumu : Az mal gelmektedir. Fi· 
atlar Z kurut ytlbelmittir. 

Yumurta: yum~ komisyonu f .. 
1'7ete bqlamıttır. 

Diler maddeler: Fiatlarda delifik· 
Hk olmamıpır. 

O zlm atıfları ve ibrarat (mevsim 
hpndaa balta aon•• icatlar) 

Menim bapndan hafta sonuna Jıa. 

•r borsada yapılan •bflar 31.982 ta· 
balil olmuıtur. Geçen tene ise aJDI 

e kadar 34.143 ve evelld sene de 
380 ton satrlmıftı. Bu seneki rekol

tıôoin geçen seneler' rekoltelerinden u 
ılldulu halde bu kadar zaman içinde 
l9te ikisinden fazlı bir miktar satıl• 
mıttrr. Halbuki geçen senelerde aynı 
tarihe kadar yapılan aatrtlar 1933 ame
•i i .. in rekoltenin yüzde 58 ine ve 1932 

r ' si içinde rekoltenin ylYde 68 ina 
l it olmaldadır. 

İkinci teşrine kadar ıon üç ıene 

zarfında İzmir limanından muhtelif li· 
mantara yapılan ihracat ıu suretle tes-
bit edilmiftir: 

1934 1933 1932 

Avrupa kon- 1.9.385 19.520 20.860 

tinanına 

lngiltereye 5.100 6.725 18.710 

Muhtelif 920 520 775 

Ton 24.805 26.765 40.945 
Bu ihracat dolayısile üzümden 23 

ikinci teşrine kadar geçen sene 2 mil
yon 500 bin ve bu sene de 4 milyon li
ra kadar memlekete para getirmiftir. 
Geçen sene bu tarihe kadar dış piyasa
lara yapılan satışların 100 kilosunun 
vasati fiatı 14 florin ve bu sene de 19 

florin olarak hesap edilmektedir. Bu 
suretle bu sene geçen seneye nazaran 
şimdiye kadar l.500.000 lira kadar fazla 
bir meblağın memlekete girmesi temin 
edilmiştir. 

Ege zeytinyağı piyasatotı 

Geçen haftadanberi piyasaya ufak 
partiler gelmefe ba!lamrştrr. Bununla 
beraber piyasanın hakiki vaziyeti he· 
nüz inkişaf etmemiştir. Bu yılki rekol
tenin kalite iytı'bariyle geçen yılm rekol
tesinden daha iyi ve asit miktannm da 
daha az olduğu anlaşılmqtır. Bu yıl 
alivre satış olank 60.000 ve avanıaız 
200.000 kilo satıldığı tahmin edilmekte
dir. Avansla satılan fiatlan 22,75 ve a-
vanısız satışların fiatlan da 22 kurut· 
tur. • 

Geçen hafta içinde İzmir borsasında 
11.500 kilo sıra mal zeytinyağı satrlmı' 
ve 28.600 kilo da eski tatf! tescil edil -
mı,tir. Bu satqlann hafta fiatlan yeni
lerin 21.50 - 21.75, eskilerin ise 26.13-
27 .30 lruruttur. 

Geçen yılın aynı haftası içinde yalnız 
20.67 kuruttan sıra mal 1858 kilo zey
tinyağı satrlnuttrr. 

Mepim ba,tangıcrndan içinde bulun
dufumuz ayın 3 üne kadar İzmir lima
nından muhtelif memleketlere 647,621 
kilo nytinyağr ihraç edilmiştir. 

Acun buğday kıonf eran•ı 
komi•yonunda lconuımalar 
Londra Bufday antlqmaaınm icra 

orpm olan uluslararau bufday komis

yonu bu ayın yirmisinde altıncı toplan
tısını yapınrttır. Bu toplanbya yirmi 

dört devlet ittiralc etmektedir. Bunların 

deDİAfln memleketlerde Avusturalya 

ve Kanada ile İngiltere, Fransa, İtalya, 

Almanya, Tuna ve Baltık devletleri ve 

Lehistan vardır. Buğday arlantıaınm 

ciderilmesi yolunda muhtelif devletler· 

ce aarfeclilen emekler dolayıaiyle ve en 
ziyade Londra acun ökonomi kurulta • 
ymm verimlİ.I dağılııından 10nra, bu 
toplantıya ökonomi sıyasaaı bakımından 
çok büyük bir de&er verilmektedir. Top
lantıdaki konaqmalar aaacak haberlerle, 
-1ınacak kararlann acun buğday puar • 
lan üzerinde fena tesirler yapmasından 
korkuldup için cizli tutulmaktadır. 
DFvletlerin bir saiu toplantıya buiday 
iılerinde en 50k bilgisi olan adamlarmı 
göndermiıtir. Bu bilcili konuımalarda 
incelenecek itler ara11nda buiday ihra
cat miktarlarının muhtelif memleketlere 
daiıtılmaaı vardır. Uluılarara11 buiday 
itl.alatmdaki ıenel ihtiyac mikdan fim
diye decin 560 milyon bUfCl olaralc tea

bit eclilmifdi ki bunun 54 milyon bufeli 
Tuna memleketlerine dütmektedir. ŞU. 
di ise komisyonun konuımalannda Lon
dra buiday antaımaaınm 1935 yılı a • 
iu•tosundan öteye matrlma11 ve o ant· 
lı'flD&da her memleket i'1a teabit edilen 
payların delittirilmeai tedkik edilece&
tir. 

Komisyonun konupl&lannda temel 
olan ye buiday ekim aaha1anmn daral • 
tı1muı suretiyle buğday flatlarmm da 
yükaeltilmeaini istihdaf eden Lonclra 
buğday antlaf1Mu biildbDlere bu,une • 
dek toplantıclald devletleroe riayet edil· 
mediii biliniyor. Arjantin IOft yıl için· 
de Londra'da kendisine verilmit olan 
paydan çok daha fazla bUidayı ucus fi· 
atlarla acun piyuaama dökmtlftilr. Bir
lqik Amerika, Kanada ve Avuaturalya 
ekim aahalarmı antJaımada kabul ettilm
leri kertede daraltmamıtlardır. Diler 
yandan buğday alıcı memleketlerden bir 
kaçı da bufday ithalatına timdiye lradar 
yapıldılı ıibi nduk pbnlmamau 10-
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lundaki taahhüdlerini tutmamıprdır. 

Hu şartlar içmde Budapeıte'de batla· 
mıt olan konU§malara ulualararuı öko
namik çevrelerden bir parça ehemmiyet
sizlik gösterilmektedir. Kaldı ki Arjan
tin'in bu yılki buğday rekolteli yapılan 
tahminlere göre çok yilkıek olacaktır, · 
ve bu sebeble bu memleketin Londra 
buğday antlaımasmdan çekilmesi ihti
mali vardır. Ancak bu yıl §İmal memle
ketlerinin bir çoğunda buğday ekimle· 
rinin verimsiz olmasından dolayı Arjan
tin tarafından antlaımaya aykırı olarak 
utıı yapıldığı takdirde dahi acun bui -
day fiatlarında çok büyük bir sarsıntı 
olmıyacağı umulmaktadır. 

Alman Maliye Bakanının 
•öyledikleri 

Alman maliye bakanı Şverin fon Kro
sig, Ahen ıehrinde vermit olduğu bir 
söylevde Almanyanın ökonomi ve mali
ye sıyasasını anlatmııtır. 

Krosig Almanya'run güc bir durum
da bulunduğunu, ama bu güclüklerln bil· 
yük bir güre ile atlatılacağını aöylemit
tir. Karşılıksız kısa kurunlu ihraclann 
ve düşüncesiz çekilen poliçelerin ne ka· 
dar fena bir &'.>n vereceiini alman bUkQ
metine ilk söyleyen Krosig idi. 

Krosig Almanyanm iflas etmiyece • 
ğini, bütün bu yanhı haberlerin dedi· 
kodu olduğunu ve kolayca anlaplmaaı 

ıerekli olan bir para krtlığrnm tam bir 
yoksmluk demek olrnadrfını anlatmıttır. 

1925 den 1930 a kadar Almanyaya 
pek çok sermaye girmit iken bucUn bu 
kaynak kesilmit gibidir. 1925 de 31 mil· 
yar, 1927 de 38 milyar, 1928 de 41 
milyar ve daha 1929 da 24 milyar rayt
mark girmiı idi. 1931 de ise 27 milyar 
dıpn çıkmıftrr ve o kurundanberi de 
paralar dııan taımmaktadır. 

Krosig bu durum Irartrsmda, Alman
yanın en büyük endüstri yurdu olduğu 
haJde neden bam madde ve kapital yö • 
nünde en fakir düşdüğünü sormaktadır. 

Yabancılar ise bunun, Alrnanyamn 
silahlanmasında ve bütün acuna kar,r 
vermekte olduğu emniyetsizlikte aran, 
rnasının gerekli oldufu bitimindedh. 

Çeko•lovakya Ticaret Bakanının 
ticaret politikaaı hakkında 

bir .öyletn 

Çekoslovakya ticaret bakanı Dosta
lek Çekoslovakya parlamentosu büdce 
encllmeninde Çekoslovakya'nın ökono
mik durumu hakkında dediği bir söy
levde acun iSkonomik YataYıfında ge
nel bir eyilqme belirmİf olmakla bera
ber uzun zamandanberi süren darlık

tan sonra bu eyilitin çabuk artmasının 
beklenemiyeceğini söylemit ve Çekos
lovakyan'm ticari sıyuaaına dair ıun· 
lan anlatmrıtrr: 

- Ticari ııyasa hakkındaki konutma

lar uluslararası alıf veritin •sılmuında 

tesirli olacak bir kertede faydalı neti· 

celer vermiyor. 1929 da hemen 70 mil

yar altm dolara ulapn acun dıt ticare

ti 1934 te 34 milyara dütmüf, yani yüz
de 35 ten ziyade azalmrttır. 

Pı-ansa ile bazı ihracat mallarımızın 

daha kolaylıkla sürümünü temin ede· 

cek bir anlatma yaptık. Elde edilen bu 
kolaylıkla bu memlekete olan satıfla

rımız, 4 ay içinde 9 milyon kuron art
mıttrr. Buna benRr bir durum da Bel
çika ile olan münasebetlerimizde gö· 
rlllmekte ve kontenjan rejiminde bize 
daha büyük paylar ayrrmaıı için bu 
hüldlmetle de görüpnelere liritmemiz 
gerekli "bulunmaktadır. 

Küçük itilaf devletlerile olan mü
nuebetlerimlse gelince bugünldl öko
nomik p11n yıl sonunda meriyetten çı· 
kacağından 1935 yılının Hca.rt alııve
ritleri için bu devletlerle yeni bir öko
nomlk pllnm hazırlanmasına çabpca· 
ta. Karfdıkh ökonomik it birlifi a
macı o kertede geniftlr ki buna ancak 
adım adım yllrümek suretile ulapbili· 

ris. 

Almanya ile aramızdaki ademe itle
rini düzeltmek için konutmalara batlan
mıım. Çllııkfl ahperit muvueneıinde 
lebimhe gittikçe kabaran aktif yekQ
nan 8denmemeal tehlikesi kafJnında 
bulunuyordak. Bundan dolayı da bazı 
dokuma ham maddelerlle deri ve maden 

ihracatmı lmtı.ba da gene aktif yekQ
nunda büyük bir delifiklik elde ede· 
medik. Almanya ile yapmakta oldufu· 
rmu konutmalar, birçok zorlukları yen· 
dikten ıonra, dün ı ilkklnun 954 ten 
itibaren meriyete ıirecek yeni bir ti
caret uta...,ımm lmsalanmulle 'bittL 
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Bir tayyare nasıl doğar? 

'fayyar•l•r ug•oak 6oyd• yapılm•d•a IS11c. b11aluı11 iri ydud ulak bir mabtİ 
pılır ve ba ımiftl« berlade nsmlal 1ro7dafU1111B hava tloellırlal• Aer 
mli dem,..ler yapıla. R•almtl• tıyyanala iJn tarafından luu IJJ~aıa bir b 

•kını pllr ve solddl bayii delikten çıkıp gid~r. 

••• Yapılacak ta,,arnin ana çizcU. 
rini etüt bllrosunda mühendWer h~ 
tarlar. 

Terakki cüniln cari meselelerini hal 
etmek, yeni meseleleri göz &ltbıde tut;. 
mak için daima inkipf halinde düstur· 
lara istinaden çalrpn nesillerin gayret· 
1l bir it birliğinden doğan mütemadi, 
yavat bir ıeydir. 

Tayyare, sebeblerini dıt prtların do
ğurduğu bir meseleyi hal etmek için ya
pılır. 

Çabuk uçacak bir tayyare mi, yük 
ta,ıyacak bir tayyare mi, yahut deniz 
üzerinde uzun mesafeler katedecek bir 
tayyare mi yapmak lazım? Bu mesele
nin şartlan biribirinden çok ayrıdır. 

Bunun en iyi şeklinde halline yanyacak 
unsurlan etüt bilrosuna getirecek olan, 
bat mühendistir. 

Hal edilecek meseleler umumiyetle 
ıunlardır: ·taşınacak yükün ağırlığı, va
rılacak sürat ve makinenin faaliyet saha
sı .•• Bu Uç noktayı, bugünkü fennin ma
kul ve mümkün hadlerine sığdırmak, 

tayyarelerin kalitesini eyilettinneğe uğ
raşanlara alddir. Çok acele ederek mütad 
usullerin ~na çıkmak delilik olur. 

Baımübendiş bu söylediklerimize da· 
yanarak, kendisine en rasyonel görünen 
yapı usulünü seçip muvafık bir proje ha
ı:ırlar ve bunu tayare inşasını çok iyi bi
len bir miltehassıaın idaresindeki etüt 
bürosuna verir. 

Etüt bürosu umumi bir plin hazırlar. 
Bundan sonra teferruat ve bilhassa ye
sıilik ve değişikliğe uğrıyacak parçalar 
daha büyük bir dikkatle gözden geçirilir. 
Umumiyetle her biri ötekinden biraz da
ha cüretkir olan bir kaç usul tasavvur 
edilir. her usul mucibi yapılması lazım 

celen parçalar yapılır ve en iyisi hangisi 
ise o alınır. 

Böylece umumi 'llan kati olarak bi
tirildikten sonra, t arenin deği,ik par· 
çalarının ebadını resmi servislere anlata
bilmek için bir hesab dosyası yapılır. 

Aerodinamik projenin yapılmasında 

kullanılan hesablann doğrulufu, ayyare
nin küçük bir maketi üzerinde kontrol 
edilir. 

Bir taraftan da ressamlar tayyarenin 
parçalarının yapdabflmesi için her parça 
nm resimlerini hazırlamağa bqlar. Tay
yarenin muhtelif parçaları resimlere gö
re ayrı ayn kurularak, ufak parçaların 
pllnlarr hazırlanırken yanlrtlrk yapr· 
lrp yapılmadığı anıa,ılır. 

Bundan sonra, evrak memuru tarafm 
dan resimler kopye edilir, numaralanır 

ve tasnif edilerek imalat merkez bürosu
na gönderilir. Bu büronun tefi her re. 
mi, imalata alışkın bir işçiye tetkik etti
rir. Her resim için bir fiş yapdarak, ima 
litta kullanılacak maddenin cinai ve ima 
lltın muhtelif safhaları bu fite yazılır. 

Parçaların bazılan tahtadan, bazdan 
madendendir. Atelyeler de buna göre ay 
nlnnştır. Her atelye, resmi yapılmış olan 
parçaları, bunların yapılması için lazım 
olan imal mıuliyle yapar. 

Madeni parçalar vidalarla yahut elek 
trikli lehimle biribirlerine eklenir. Tah
tadan parçalar da çivilenir veya vidana· 
nır, ayrıca da tutkalla yıpqtttrhr. 

Kanadlann tahta veya maden çerçeı-

veleri. yekpare yahut araları açık i 
lerin etrafına geçirilir. 

Kanadı tetkil eden ufak parçalar 
ayrı yaprlrr ve sonradan çerçevelerin 
rinde birleştirilerek hepsinin üı 

cinsi her fabrikanın imal usullerine 
değip bir kaplama geçirilir. 

Tayyarenin göldeıini veya kan 
rım teşkil eden parçaların yapılmı 
tince, mütehas... işçilerin çah,t•' 
atelyelerde tayyarenin montt.p yar ' 

Tekerlekler de ayrıca yapılır ve 
dan da tayyareye tak11abiliı. 

Kanat beziyte'ıcaplanmış tayyare 
yapıldığı zaman, keten bezi yapall 
susi atelyeler vardır. Zaten tayya 

Le~ı.!'!~ 
kaplaması kontrplake tahtadan _ .2 
bezinden veya madenden ohun, ~ 
üzerine ayrıca ince bir boya ~ 
yapmak lazımdır. Bunun yapılması ~ 
birçok hususi usuller vardır. • _ıa. 

Nihayet tayyare montaj halle~ 
tamamen kurulur. Tayyare:-. =n gö..,.., 
tekerleklerin üzerine konuldul t r• .,,,._ 
ra motör de takılır. 

Makinistler bütün borulan, ele 
tellerini ve motörle tayyarenin i 
sini kontrola yanyan saatleri, mut 
ri ve lletleri yerlerine takarlar. 
ce tayyare, kanad takılmap basit 
hale gelir. 

Kanadlar da takılır. Bunların 

narlarındaki ufak dümenlerin ida 
yarayan teller, pilotun bulunduğu 
rabtedilir. 

Bundan sonra tayyarenin ayarı 
pılır. Uçuş vaziyetinde duran 1 
deki "hücum zaviyeleri,, kontrol 
İrtifa ve istikamet dümenlerinin 
da yapılır ve etüt bürosu tara 
verilen talimatın yerine getirilmİf 
masına dikkat edilir. 

Bunlar da bitince, fabrikanın 
uçuş meydanı varsa, tayyare 
uçusunu yapmak icin hangara g 

Şayed tayyare şehir içinde 
rikada yapılmışsa, yelken bezin 
pılmıt parçalar sökülür, gö•de 
bir arabaya yükletilir. Kanadlar 
yarenin iki t~rafma ba~lanır. 
traktör bu arabayı cekerek ta 
meydanına götürür. Burada 
parçalar yeniden yerlerine takrht· 
yare meydanında yeni tayyareyi 
alcın pilotlar .te~e11iim tecrüehterl 
rak bacıka ayar ~dilecrk tarafl•f 
onları da gösterirler. Bundan da 
lüyor ki bir tayyarenin vaoıldf• 
mobilin vapılı~ınrlan cok b•~Jca 
dür. Her ~eyden evet, mümlrild 
kadar hafif olmak meselesi o 
göre tayyareler için daha 1D8b' et 

Bundan ba,ka, tayyare ini" 
nikin çqk yeni olması ılnMfilik 
yukan "ıtandarcı,, bir tipin 
imkln bırakmamaktadır. 
o kadar çabuk ilerlemektecfltler 
7:ın bir tayyare kuıtanıtmacld 
ce modası geciverir. • ~ 

Otomobiller .. seri,, ha1uıde 
tercesi birden yapılırlar. ~ 
ise "seri,, imalatı nihayet 
yi geçmez. Bazı amerikan 
nm bir günde ayıu tipden t ---kın otomobil yaptıkları 
aradaki büyük fark benıetl 

Pariı'te L'AİI' 
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DEMİRHANE 
GABY MORLAY 

İstanbul: üniversite arttırma,eksiltme 

ve pazarlık komisyonundan: 

ı - Üniversite Teşrih, Ensaç binasında yapılacak o
lan tadilat, tamirat ve sabit, müteharrik mobilye işleriyle 
Linolyom döşeme kaplama işleri olbabtaki şartnamesine 
te'Yfikan toptan ve kapalr zarf usuliyle eksiltmeye konul
tnuştur. 

2 - Talipler bu işe dair dosya ve resimlerini Üniver
llite Mimarlığından tetkik edebilirler. 

3 - Eksiltme günü olan 23-12-934 pazartesi günü sa
at 15 de eksiltme komisyonunda hazır bulunmaları. 

4 - Taliplerin yukarda yazılı işin bedeli keşfi olan 
~0,474 lira 12 kurusun yüzde yedi buçuk teminatlarını iha
le günü saat 12 ye kadar Üniversite Muhasebesine yatır-
~ olmaları lazımdır. (8149) 8-5494 

Ga ata İt alat Güınıiiğü 

kilo 
399 

Marka 
RL 

15 B 
437 K E 

No. 
322/28 

Bila 

MUV / 2772 253/54 

l\f üdiirlüğünden: 
Kap Eşyanın cinsleri 

7 BoyalI teneke şırınga 
askılığı 

ı İşlemeli keten sofra örtüsü 

2 Demir taş oyma ve 
kırma kalemi. 

b \'ukarda yazılx eşya 27-11-93~ tarihinden itibaren e<:1e. 
~.:memlekete gönderilmek şartıyle açık a~a .. usulune 
~ore satılıktır. İsteklilerin 1~12-934 pazar gunu saat 16 
~dar satış komisyonuna gelmeleri. (8055) 8-5488 

Jandarma Umum Kumandanlığı 
ı\.ııJ{ara Satın Alma l omisyonun 
~an: 
( lrapalı zarftan pazarlığa tahvilen satın alınacak olan 
b;so~) adet battaniyenin pazarlığı olan .~12-9~.4 perşem
§ gunü saat (14) te yapılacaktır. 1steklıler numune ve 
~ttnamesini görmek üzere her gün fstanbul'da Jandarma 
;u llayene heyetine ve Ankara' da komisyonumuza ve satın· 
~ tlıa için de pazarlık gün ve saatinde ilk teminat m~bu-

Veya banka mektubiyle komisyonumuza gelmelen. 
(3514) 8--5489 

SERVETi 

Gerede Belediye Riya setinden: 
il~~ereae kasabasının şimalinden cenuba doğru dereden 
~tlecatta olan suyun kasabanın elektrik ihtiyacını temin 
~~tıı e ~ir irtifadan sukutu imkanı olup olmadığı ve im
tqe~ı ~alınde temin edeceği kudreti elcktrikiye miktariyle 
~ihi :ur suyun böyle bir mahalle kadar akıtılmasının ne 
b.ileb~~Şaa: ve tesisat ve ne miktar meblağla temin edile
tıfetj1 fcea iııin ehliyeti fenniycyi haiz bir mütehassıs ma-
qy / e keşifname ve plam yaptırılacaktır. Taliplerin bir 

atfında Gerede Belediyesine müracaatları. &-5491 

Askeri Fabrikalar Umwn Müdürlüğü 

Satın Alma Komisyonu ilanları 

4000 PAKET KULP VİDASI 
3500 ,, KUŞAK VİDASI 
6000 ,, MENTEŞE VİDASI 

Yukardaki malzemeler 5 1. Kan. 934 tarihinde müteah· 
hit nam ve hesabma pazarlıkla satm alınacaktır. Talip
lerin şeraiti anlamak üzere her gün 13,30 dan 15,30 a kadar 
ve pazarlığa iştirak edeceklerin de yevmi muayyeninde 
teminatlariyle komisyona müracaatları. (3573) 8-5486 

Milli Miidafna Vf•kiilt·H 
ı;ıatrn alma komisyonu 

ilan lan. 

İLAN 
Kırıkkaledeki gedikli kü

çük zabit mektebi yapı işi 
kapalı zarffan pazarh~a dö-
külmüştür. Pazarlığı 3 ı. 
Kan. 934 pazartesi günü sa
at 11 dedir. İsteklilerin şart-
name, keşif ve projeleri 
görmek için her gün, pazar
lığa gireceklerin de o gün 
ve s;ıatında teminatlariyle 
komisyona uğramaları. 

(3578) 8--5477 
İLAN 

.Ankara hastanesinde 40 
kalem eşya satılıktır. İstek
lilerin ilstesini görmek için 
her gün komisyona uğrama
larr. (3527) 8 -5399 

İLAN 
Haydarpaşa - Anka.ra hat

tı Km. 194 - 868 de Sakarya 
üzerinde bulunan Osmaneli 
köprüsünün yeniden inşası 
ve eskisinin sökülmesi mü
nakasası 1 ikinci kanun 935 
salı günü saat 15 te Anka
ra'da idare merkezinde ya
pılacaktır. Tafsilat Ankara 
ve Haydarpaşa veznelerinde 
10 ar liraya satılan şartna
melerde yazıhdır. (3587) 

8-5495 

llİııa 
Ankarada istasyon karşı

sında evelce Muhafız Tabur 
kumandanlığının bulundu -
ğıı hina satılıktır. Taliple -
rin İstanbulda veni postane 
arkasında Hanımeli soka -
ğ'ında İstanbul hanında J. 
V. Vitoll ve Kc-mpani Li
mitet şirketine müracaat et
meleri veya yazmaları rica 
olunur. 8- 5381 

ZAYİ 
1330 senesinde Koca Musta -

Iapaşa Askeri rüştiyesinden al • 
dığmı şehadetname .zayi oldu. 
Yenisini alacağım cihetle eski· 
sinin hükmü yoktur. 

Ali Riza oğlu Mehmet Zekai 
8 - 5492 

ANKARA ASL1YE MAH
KEMESİ TİCARET DAİRE
SİNDEN: 

Bursa'da Gönül otobüsleri 
sahibi Hasan Hüsnü 

Tebliğ ettiren: Milli Müda
faa VekaJeti namına vekili İb-

r::ıhim Rauf. 
934 • 498 numaralı istirdat 

davası için tayin oJunan 4-11-934 
saat 14 de mahkemC'ye gelme
diğiniz cihetle hakkınızda gı -
yap kararı ittihaz edilmiş ve 
hazır buJunan müddei vekiJinin 
ifadesi dinlendikten sonra mu
hakeme gelmeniz için 18-11-934 
pazar gününe talik kılınmış ve 
kararın usulün 401 inci madde
sine tevfikan tebJiğine karar ve
rilmişse de ikametgahınızın ha
len meçhul bulunması doJayısiy
le mezkGr varakayı tebliğiyenin 
iade kılınması üzerine gıyap ka
rarının ilanen tebliği takarrür 
etmiş olmakla 20-12-934 perşem· 
be günü saat 14 te Ankara As
liye mahkemesi ticaret dairesin· 
de bulunmanız ve bulunduğunuz: 
takdirde gıyap kararının hilküm
süz addolunacağı ve bulunmadı
ğınız halde gıyabınızda mahke
me icra kılınacağı ilanen tebliğ 
olunur. 8-5496 

Kiralıl{ bina 
Adliye sarayı civarında 

taş merdiven yanında otel, 
pansiyon, idarehane ola~·ak 
ku!Janmıya pek elverişli bi
rı:ı toptan kirahktıT. Di1i
yenler Bahkpazarında Ha
mamcı olu bay Halil mağa
zcısma baş vursunlar. 

8 - 5.J.ıR 

1 iralılc 
apar ımaıı 

Y enişehirde Devlet ma
hallesi yanında Belcika se
farethanesi arkasında Ek
mel B. apartnnanında iki 
daire kiralıktır. Dörder oda 
banyo elektrik havagazı ve 
geniş balkonları vardır. 

8-5438 

Ankara !\fil i Emlah 
l\ ii<l .1-&'ı •• ğf o • 

• 
Cinsi Miktarı 

Kapalı 933 modeli 1 Adet 
Fort otomobili 

Muhammen 
kıymeti 
Lira K. 

1000 00 

İzahat 

Nakten peşinen 

Yukarda yazılı otomobilin ihalesi 15-12-934 cumartesi 
günü saat 15 te icra edilmek üzere müzayedeye konulmuş-
tur. Taliplerin müracaatları. (3554) 8--5439 

Musiki Muallim Mektebi 

Müdürlüğünden: 

Mektebimizin kız ve erkek talebeleri için nümunesi
n~ tevfikan yaptmlacak 122 kat elbisenin münakasası 13 
kanunuevel 934 perşembe günü yapılacaktır. Talip olan
ların şeraiti anlamak üzere mektebe ve ihale günü mek· 
tepler muhasebeciliğine müracaattan ilan olunur. (3410) 

8 - 5274 

aarif Veka etinden 
Halktan. i~tiyenlerin Garp Tekniğine uygun musiki 

öğrenmelerını kolaylaştıımak için Musiki Muallim Mek
tebinde serbest ve bedeva akşam musiki dersleri açılacak
tır. 

İsteği olanların her gün Musiki Muallim Mektebi ida
resine müracaat ederek atlarını yazdırmaları bildirilir. 

(3517) 8-5384 

Kumbara biitün bir istikbaldir. 

İstanbul: Deniz Levaz nn Satın Alına 

Komisyonu Reisliğinden: 
700 Ton Rekompoze kömürü : Kapalı zarfla eksiltrcsi 

24 birinci kanun 934 pazartesi giinü şcıat 14 ele. 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı için kapalı zarf usulivle eksilt

meye konulan 700 Ton Rekomooze kömürü vu1·:-rr a v~zı
lr gün ve saatte ihalesi icra edilecektir. Şartnamesini P-Ör
mek istiyenlerin her gün ve eksiltmeve gireceHerin de o 
gün ve saatte Kasımpaşa'da Deniz Matbaası Karsısında
ki binada kain komisyonumuza mür:ıcaatlan. (8156) 

8-5493 

Jandarma Umum Ku mandanlığr 

Ankara Satın Alma Komisyonundan: 
Mevcut evsafına uygun ve teneke kutulara konulmuş 

olarak kapalı zarf usuliyle on bin kilo vazelin yağı satın 
alınacak ve münakasası 5. 12. 934 çarşamba günü saat on 
birde yapılacaktır. Şartnamenin bir sureti İstanbul J. Mu
ayene heyetine de gönderilmiştir. İsteklilerin teminat 
makbuz veya banka mektubu ile gün ve saatinde kom is· 
yonumuza gelmeleri. (3385) 8- 5244 

~ 

~ 

~~ Bu tehlikelerin önüne geçerek öksürükleri keser ve müzmin 
~~ bronşitler ile göğüs nczlelerini katiyen geçirdiği gibi nefes darlı 
~~ ğma da çok faydası vardır. 

HAVACILll{ VE SPOR 

131 1 N C t S A Y 1 S 1 

Londra - Melbum yarışını kazanan tayyarenin ve uçu
lan etapların vaziyetini gösterir fevkalade sanatkarane 

· yapılmış bir kapak içinde çıktı. 

1Ç1NDEK1LER 

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

Mahmut Belil 

Kaya 

yarıştılar? Orhan Haydar 
- Büyük Okyanos bir defa daha aşıldı. 
- Ankara'da kış sporlarına hazırlık 
- 1934 Türkiye bisiklet birinciliği 
- Memleketimizde at yarışları 
- Gökle yer arasında 
- Suya düşen prensip 
- Tayyareci konuklarımız gittiler. 
- Ankara'da ayaktopu oyunları V. S. 

llyss 
Kemal Celal 

A. 14 
'Abidin Davet 

Server Ziya 



SAYIFA 8 ULUS 2 tLKKANUN 1934 PAZAR 

Halil Naei l{aihtcılıl\: ve Matbaacılık Her nevi plan ve resimlerin kopyaları süratle çıkarılır. Telefon: 1230 

l\ illi Emlak 

Cinsi Miktarı 

Satode beker ) 1 adet 
markalı binek ) 
otomobili ) 

Muhammen İzahat 
kıymeti 

Lira K. 
150 00 N akten peşinen 

Yukarda yazılı otomobılin ihalesi 5-12-934 çarşamba 
günü saat 15 te yapılmak üzere artırma işi bir hafta uza-
tılmıştır. Alacaklıların bulunmaları. (3568) 8-5462 

Ankara Defterdarlıiından: 
Dairede mevcut plan ve şartnamesi mucibince istasi

yon civarında cümhuriyet ve değirmencilik limitet şirke
tiyle Sükriye mahallesindeki Turan Un fabrikası ve Ka
yastaki değirmen yanlarına yaptırılacak dört barakanın 
3 kanunueve1 934 pazartesi günü saat 14 te pazarlıkla iha
lesi icra kılınacağından taliplerin Defterdarlıkta müteşek-
kil komisyona müracaatları. (3559) 8-5449 

Bursa Pazarı 
SİPAHİ ZADE HASAN HÜSNÜ 

Bursada Çağlayan ve Lale fabrikalarında yaptığı 
ipekli kumaşlarını ve 1stanbuldaki atelyesinde yap
tırdığı işlemeli ve pentörlü file perde saten aplakasi
yon ve keten burode yatak takımları kadın ve erkek 
çamaşırları salon yastıktan ve sofra takımlarını İstan
bul fiatma satmaktadır. 

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

saçlannız 

dökülüyor mu? 
Hemen dökülmesine mani 
olunuz. 

KANZUK ECZAHANESİ 
müstahzaratından. 

KOMOJEN: Saçların dö • 
külmesine ve kepeklenmesi
ne mani otur. 

KOMOJEN: Saçlann kök -
terini kuvvetlendirir ve bes
ler. 

KOM OJEN: Latif rayihalı 
bir saç tosyonudur, deposu 
Kanzuk eczahanesi her ec -
zahane ve ıtriyat mağazala
nndan arayınız. 

t 
tngiliz Kanzuk eczanesi ma mulatmdan. 

Öksürenlere pelesenkli katran eksiri 
Yeni Eczahanede bulunur. 

Tokat Valiliğinden : 
Tokat vilayetinin Zile, Erbaa, Niksar, Reşadiye kaza. 

lan merkezinde inşası tekarrür eden (19646) lira (23) ku
ruşar bedeli keşifli dört mektebin insaatı kapalı zarf usu
liyle münakasaya konularak 13. 12. 934 tarihine müsadif 
perşembe P,"ünü saat on beşte ihalei katiyesi icra kılınaca
ğından talip olanların şartnamesiyle evrakı kec;fiyesini 
görmek üzere Tokat vilayetine miiracaat1arı ve bu bap -
taki kanun dairesinde vuku bulacak tek1ifnamelerini o 
gün Tokat vilayeti encümeni daimi riyasetine irsali ve 
tevdi eylemeleri ilan olunıır. (8076) 8- 5426 

• 
MiNE 

ı Diş macununu 
~· Emnfyetle kullanabilirsiniz. 

Umumi deposu: İstanbul Cağ"aloğlu No. 33 
Telefon: 20264 8- 5455 

lstanlnıl: Deniz 1.-R.vazım Satın 
Alma ({omisyonu Reisliğinden: 
1500 Ton Mavimahruk: kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 

3 birinci kanun 934 pazartesi 
günü saat 14 te 

Uenız kuvvetleri ihtiyacı için yukarda miktan yazılı 
mayimahruk hizasında gösterilen gün ve saatte kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. Şartnamesini görmek 
istiyenlerin her gün ve eksiltmeye gireceklerin de o gün 
Ye saatte usulü dairesinde kapatılmış teminat ve teklif 
mektuplariyte birlikte Kıasmıpaşa'da Deniz matbaası kac-
şısmdaki komisyona gelmeleri. (7569) 8-5149 

• 4 ••• 6 

.\rıknra Levazım amirlii!i 
atın alma komisyonu 

ilan lan. 

İLAN 
Ispartada bulunan kıtaat 

ihtiyacı için 24,800 kilo sa
de yağı kapalı zarfla ihale
si 15-12-934 tarihine müsa
dif cumartesi günii saat on
da yapılacaktır. Sartname
sini görmek istiyenler An· 
kara Levazım Amirliğine 
mürar""~t etmeleri ve talip
lerin de belli saatten evet 
teminat1ariyle birlikte tek
lif mektuplarını Jr;partada 
satmalma komisvonuna ver 
mcleri. (3516) g_ı;3s9 

fLAN 

Ankaradaki kıtaat icin 
otuz bin kilo zevtin yağı ka
palı zarf usuliyle münakasa· 
ya konulmustur. İhalesi 10 
kanunuevel 934 pazartesi gü
nü saat on dörttedir. Sartna
mesını görmek iizere her 
g-ün Ank~ra levazım amirli· 
ği satmalma komic::yonuna 
müracaatları ve ihale günü 
de vaktinden evel teminat 
ve teklif mektunlarım mak
buz mukabilinde yukarda 
''azılı satmalma komisyonu
na vermeleri. (3454) 

8-5268 

iLAN 
Ankara'daki kıtaat için 

kırk bes bin kilo sabun ka· 
pah zarf usuliyle münaka
saya konulmuı;tur. fhalesi 
4 kanunueve1 934 sah giinü 
saat on cförttedir. Sartna
mesini görmek icin her gün 
ve miinal·n~ava i~tirak irin 
de teıııin:-ıt ve teklif mek· 
tuplarm1 v"lkti nı11ayyen1n· 
<len evel Ankara Levazım 
Amirli;;.: satnı.,lma komis· 
vonu Rivcısetine makbuz 
mukabilinrle vermeleri 

(336?) 8--5158 

İLAN 

Niğde'de buiunan kıtaat 
ihtiyacı icin 100,000 kilo sı
ğır eti ite 24,100 kilo koyun 
eti kapalı zarfla münakasa
ya konulmuştur. İhalesi 23 
1. kan. 934 pazar günü saat 
14 tedir. Şartnamesini gör
mek istiyenler her gün ta
lihlerin de belli saatten ev
vel temincıtlcıriyle beraber 
teklif mektubl~rma ticaret 
odasına kayıdh olduğuna 
<lair sehadetname koyarak 
Niğde'de satınalma komis
vonıma miiracaatlan. (3591) 

R-54Q7 

~ 
~ 
~ 

1 - BİNA t~LERt PRO- ~. 
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MR RESA PLARJ YA-~~{ 
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ZAYİ TASDİKNAME 
Biraderim Sulhittinin 932 

senesinde gelenbevi mektebin
den alman tasdiknamesi .ayi 
olmuştur. Yenisi alınacağından 
hükmü yoktur. Cevat 

( ' 1 imtiyaz sahibi ve Başmu· 
barriri Falih Rıfkı ATAY. 

Umumi neşriyatı idare eden 

Yazı işleri müdürü Nasuhi 
BAYDAR. 

Çankırı caddesı civarında 

Ulus matbaasında basılmı~tır. 

1 

• 

BEYOGLU YERLİ MALT,ftR 0 ZARIMTZINHERKESÇE 
TANINMIŞ T E R Z İ S i 

Ekonomidisi 

10 BİRİNCİ KANUNDA PAZARIMIZDA 
BULUNDURACAGIZ .•• 

YERLİ KUMASLARDAN ZEVKLERİNE UYGUN 
ELBİSE DİKTİRMEK İSTİYEN M0STERİLR1-
MİZİN TEŞRİFLERİN 1 BEKLERİZ; 

YERLİ MALLAR 
PAZARI 

Taks!tle de 
MUAMELE YAPILMAKTADIR 

Telefon: 1618 

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

Siz de bir tayyare 
piyango bilet; r""'Ul"'.'lr::. 

alınız. 

.-, --- SİNEMALAR 1 
1 KULO!J YENi 1 Bugün, bu gece 

İngiltere Kıralı 8 inci Hanrinin hu
susi hayatını musavver: 

6KARILI KRAL 
Zengin mizansenli tarihi filim. 

Oynıyan: CHARLES LAUGHTO!ll 
Ayrıca: Dllnya handlılerL 

1 
1 

Bugün, bu gece 

KARNAVAL çocuGU 
Hissi mevzua malik büyilk fransı:ı fitıııL 
İV AN MOSJOUKİNE -

TANIA FEDOR 
Ayrıca: DUan havadllleri. 


