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ATAY 

------·-----
Bay Çaldaris ve 

giridliler 

4 Atina, 15 ( A.A.) - Başba. -
t Qn B. Çaldaris Girid halkına hı -
~ben çıkardığ/beyannamede Gi -

'•elin kahraman ehalisinin meşru 
'n" l ~ Qeııeselere karşı olan bağlı ı -
gındQn hiç bir zaman şüphe et -
';ediğini tebarüz ettirerek bu in -
G~a!ının bo§a çıkmamasından ve 
l •rıdlilerin, yurdseverlik duygu -
bQrtnın tesiriyle, müşterek yrudun 

4 ~ leci günlerinde, bütün namus -
Qr .ve sadık yurddaşların tuttuğu 

:.)171 Yolda yürümüş olmalarından 
t•o ayı memnuniyetini göstermiş -
ır. 

'n kB. Çaldaris, §Öyle devam et -
e tedir: 

''G Qt • iridlilerin aldıkları vaziyet, 
'n eklı yurdıeverliklerini göster -
y·~ tedir. Çünkü Giridliler, bu bü
I q Adanın alçak bir çocuğu tara
z•.11dan ate§lenen yangının merke-
4111de bulundukları halde, yurda 
el kfı vazife ve namus fikrine sa-

r kalmışlardır. 
i"' Girid halkına, yurd için daha 
l qzel bir istikbal özleyen Elen u
;,aunun selamını bildiririm. O 
c·'~ ki onun uğrunda kahraman 
rn~~~dliler he•ap•ız kanlarını dök -
-~lerdir.,, 

..Hiliilicılmwı· iizci mfoclinin. milletin rii~tii içtinwisi)·l,• 

miitemısil> bir derece)·e rarmasmı. biitiin millPtiıı im tena
siibii temin etmesini temenni ederim ..• 

~~~~~~~~~~~·~ 

1 Atatürk'le 
Bay Mazarik arasında 

tel yazıları 
Atatürkün yeniden Reisicümhurluğa 

intihabından dolayı Çekoslovakya Re
isicümhuru 11. Mazarik ile aralarında 

aşağıdaki tel yazıları teati edilmiştir. 

Reisicürnhur Kamil Atatürk 
ANKARA 

Fransada askerlik 
müddeti uzatılıyor 

Bu J{ararııı ama~ı ordunun çoğaltılması 
değil el{Sil{lil<lerin dolduru]ması imiş 

layı bu kararın amacı ordunun 
çoğaltılması değil , eksikliklerin 
doldurulmasıdır. 

- ----. -----

KAJllAL A1'ATURK 

Dil islerimizin 
' yeni akışı 

İkinci türk dili kurultayı, dil 
işlerimizin yürüyüşünde yeni bir 
atılışa başlangıç olmuştur. 11k iki 
yılın verimi kurultayın gözü önü -
ne konduktan sonra, ikinci iki yı
lın çalışmaları da eldeki deneme 
sonuclarına göre belli edilmif, ku
rultayca da beğenilmişti. Buna u
yarak başlıyan yeni çalışmaların 
başlıca ana çizgilerini şöyle top -
lıyabiliriz: 

Yeniden minnettar ulusun en yük
sek memuriyetine intihabınızdan dola
yı hararetli tebriklerimi gerek şahsınız 
ve gerek Türkiye hakkındaki harar 

1 
"k 

omas 
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Ma- I 

Paris, 15 (A.A.) - Başbakan 
B. Flanden ulusal Meclisinde, ad -
liye Bakanı da ayan meclisinde 
hükumetin askerlik hizmeti hak -
kmdaki beyanatını okmuuşlardır. 

Bu beyannameye göre, mikda
rı az sınıflar meselesini halletmek 
için, gelecek Nisanda askere alı -
nacakların altı ay daha fazla ve 
gelecek teşrinievelden itibaren 
1939 senesine kadar askere alına
cakların ise birer sene fazla silah 
altında tutulmasına karar veril -
miştir. Eğer bu arada silahlarına-

Bay Eden, l\'loskova 
ve V arşovaya ay 
sonunda gidecel{ 

1 - Yurd içinde söz derleme 
işinin ilk verimi olan 130 binden 
artık fiş, sıraya konarak bir (der
leme dergisi) hazırlanmağa bat -
lamıştır. 

(Derleme dergisi), Anadolu a
ğızlarının bir sözlüğü demektir. 
Bunun türlü yerlerde söylenen, 
şimdiye kadar sözlüklere girme -
miş türkçe sözler, nerelerde kulla
nıldıkları ve türlü yerlerde ne de
meye geldikleri de gösterilmek ü
zere ortaya konulacaktır. 

Prag 

Yeniden Reisicümhurluğa intiha 
bamdan dolayı göndermek lutfunda bu
lunduğunuz tebrik tel yazısına hararet
le teıekkür eder ve ıahsi saadetinizle 
Çekoslovakyanın refahı hakkındaki sa
mimi temenniyatunı arzeylerim. 

Kamil Atatürk 

il1nissüuda bir 
suikasd yapıldı 

Londra, 15 (A.A.) - Royter ajan. 

sının Mekke'den öğrendiğine göre bu 

sabah İbnissüuda karşı bir suikasd ya

pılmıştır. Kıral Mekke'nin büyük ca

mii civarında silahlı üç kişinin teca. 

vüzüne uğramış, fakat hücürn edenle

rin üçü de kırahn muhafızları tarafın

dan hiç bir şey yapmalarına imkan bı

rakılmadan öldürülmüşlerdir. Suikas

cle teşebbüs edenler Yemen Zeydi'le

rind en idi. 

zaltılması ve güven işinin kurum -
landırılması hakkında tedbirler a
lınırsa bu kararın tatbikinden vaz 
geçilecektir. 

Öte yandan, başka bir yasa 
projesi daha meclise verilmiştir. 
Bu yasa projesine göre, yavaş ya-
vaş silah altına alınma zamanı 20 
yaşa indirilecek, yeni efrad sene -
de yalnız bir kere silah altına ça -
ğırrlacak ve meslekten yetişme as
kerlerin sayısı çoğaltılacaktır. 

*** 
Paris, 15 (A.A.) - Hükumet 

beyannamesinde, askerlik hizmet 
müddetinin uzatılması sebebleri -
ni şöyle anlatmaktadır_ 

''1914 ile 1918 yılları arasında 
doğum aazlmış ve bu yüzden her 
sınıfta silah altına alınanlar sayı
sı normal 230 bin iken bu sebep -

ten 108 bine inmiştir. Bundan do-

Londra, 15 
(A.A. ) - Sov
yet Rsuyanın 
Londra Büyük 
elçisi, B. Eden 
ile görüşmüş ve 
bu görüşmede 
İngiliz Bakanı -
nın Moskova -
ya seyahatinin 
teferruatı tes -
bit olunmuştur. 

Bu anlaşma
ya göre, B. E -
den 26 martta 
Berlin' den ha -
reket ederek 28 
Martta Mosko -
vaya vararak, 
orada Stalin ile B. Eden 

bir çok görüşmeler yapacaktır. B. 
Eden 31 martta Varşovaya gide -
cektir. 

>f. * >f. 

Londra, 15 (A.A.) - Sovyet 
Rusyanın Londra Büyük Elçisi B. 
Maiski, B. Eden'le Berlinde bu -
luşacak ve onunla birlikte Mosko -
vaya gidecektir. 

' 
Üç cuma süren maçı sıfıra ]{arşı bir gol yaparak .. 

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

Fenerbahçe nihayet İstanbul 
Şampiyonluğunu Kazandı. " 

- Ben, filanını ... Size, bugünkü F e
ner- Galatasaray maçının nasıl sürüp 
fitmeke olduğunu bildiriyorum. 

- Öyle mi? .... Çok teşekkür ederim. 
Kendi kendime düıünüyorum: ' 'Dün

yada ne İyi insanlar da var! Ben, kö
tü bir Fenerbahçeliyim ki bugün, maç 
olduğunu bile bilmiyorum; sonra, be

nim, olup bitenleri duymamakta oldumu 
bilen bir arkadaş, kendine iş edinip 
şampiyonluk u;ın son maçını ya
pan klübünün aldığı sonuçları, eski 
bir Fenerli olduğum için, memnun ola
cağımı sanarak, yerinden ogreniyor 
ve öğendiğini de telefonla bana söy
lüyor. Arkadaşlık denilen değeri öl· 

çülmez duyguya güvenebiliriz.,, 

Telefondaki ses konuşuyor: "Hava 

çok sert. Ve şimdi (birinci haftaym) 
Fener bu sert havaya karşı oynuyor 
ancak, korkmayınız; sıkıştıran gene 

Fener. Galatasaraylılar hep kendiierini 
korumakla vakit geçiriyorlar.,, Sözün 
burasında ben ve telefondaki arkada§, 
tekniğe dalıyoruz. Rüzgar çok hızlı es
tikten sonra bunun önünde veya ona 
karşı oynamanın bir şey demek olmadığı, 
çünkü topun kontrol edilemiyeceği, 

bundan dolayı da karşılaşanların zara
rının bir olacağı üzerinde anlaşıyoruz. 

Telefondaki arkadaş, on dakika son
ra, gene beni anyacağını söyliyerek 
çekiliyor. 

Şimdi, işimi gücümü bırakmıf, kula
ğım çalacak telefonda, ve hayalimde 
maçın yapıldığı Fener stadı. sarı laci-
vertli ve san kırmızılı mayola-
riyle Fener ve Galatasaray o-
yuncuları... Alanın dört yanı, 
yağmur altında titreşenlerin kalabalığı 
ile dolu... Ve sonra sinirleri en az yir· 
mi 4 saat için tanbura yayına döndüre-

1 
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cek bir uğultu .. türlü türlü sesler .. bas .. 
kontrabas .. istedikleri hep "gol,,. Yalnız 
Üç direğin sınırladığı kaleden topu ge~ 
çirip goglü yapmak kolay mı? 

Telefon çıngırağı ve dost ses: "Ya
n oyun bitiyor, Galatasaray çok sıkışı
yor. Avni (Galatasarayın kalecisi) to· 
pu dıfarl atmakla vakit kazanmağa ça

lışıyor... Sonunu gene bildireceğim.,, 

Telefon susuyor amma beni, Kadı
köyündeki yürek sıkıcı çenberin iyice 
içine aldıktan sonra. .• 

Tribünlerdekileri birer birer görü
yor gibiyim. Fenerli ve Galatasaraylı, 
herkes, dayanılmaz bir yükün albndan 
kurtulmuş olduklarına sevinmekte ve 
biten kırk beş dakikada, göz-

lerinin önünde, hızlandırılmış bir 

sinema filmi gibi geçip gitmi~ 
(Sorııı 3. üncii <;ayıia cJa.) 

~ ·.Dz).'1..~ 

Şampiyonluk tacını, üç halta çekişmeden sonra, nihayet. F enerbahçeliler bQ§larına geçirebildiler. 
(Geçen haftaki Top mecmuasının karikatürü) 

Derlemenin bu ilk verimi top -
lu bir kılığa konmakla derleme 
işi bitmiş değildir. Bir yandan da 
daha geniş bir ölçüde yalnız söz
lerin değil, türküler, masallar, kot
malar, ninniler, ata sözleri .. gibi 
budun dil ve düşünce varlıkları ile 
türlü folklor gereçlerinin derlen -
mesine girişilmiştir. Böylelikle el
de edilecek sözler de ilerde (der
leme dergisi) nin ikinci ve daha 
geniş bir basımına yol açacaktır. 

2 - Dilimizde söz yaratma 
yollarını gösterecek bir (Ekler 
dergisi) hazırlanmaktadır. Türk
çede çok bol olan eklerin her bi -
rini, anlattıkları anlam değiıimle
rilt" birlikte gösterecek olan bu 
dergi, bir kökten çıkarılabilecek 
türlü sözleri bir düzen albnda ü • 
ı etmek yollarını açacaktır. 

3 - Bilim terimleri için, ku • 
rultayın buyruğuna uyarak, ilk ve 
orta öğrenim kitaplarında yazdı 
terimler ön sıraya alınmış, önce 
bunların karşılıkları konulmaaı i
şi ileri gfüürülmekte bulunmuı • 
tur. Terim bölüklerinin hazırla -
dıkları karşılıklar şimdi terim ö
zeğinde bir daha gözden geçiril -
mekte, bütün terimlerin belli ana 
kurallar!:.\ karşılanması bakımın -
dan ~raştzrmaiar ve derinleıtirme" 
ler yapılmaktadır. 

Böylelikle 1936-1937 okuma 
yılı başında, okulaların öz türkçe 
terimlerle okunup öğretmeğe bq
lıyabilecekleri umudundayız. 

4 - (Tarama dergisi) nde 
dökülüp saçılmıı olan osmanlıca
dan türkçeye söz karıılıkları bir 
daha gözden geçirilerek, eluikle
ri tamamlandıktan, yanlııları dü
zeldikten sonra, seçimine giriıil -
miş, yeni dil akıtmın - iş bakımın
dan - en değerli bir verimi olmak 
üzere bir (karşılıklar kılavuzu) 
hazırlanmağa başlanmıştır, 

(Tarama dergisi), bundan ön -
ce de söyleyip yazdığımız gibi, 
herkesin işine yarıyacak, içinden 
kolay çıkılır bir yapı değildir. Bu, 
dil üzerine çalışacak olanların 
türlü kaynaklarda ayrı ayrı ayrı -
lacakları varlıkları içinde topla • 
yan bir kütük gibidir. Türkçe üze
rine, hangi bakımdan olursa ol -
sun, bir araştırma yapacak olan • 
lar için dergi çok gerekli ve de -
ğerli bir kaynak olur. 

Dil yenileşmesine suıamıt yurd
daşlar (Tarama dergisi) gibi 
türk sözlerinin oldukça genit bir 
kaynağını ele geçirince, bundan 
hemen yazılarına da pay vermek 
isteyince, ortada bir kargqa -
lık ve bir anlaıamamazlık belir -
mitti. Dergide, dilimizde kullanı-

(Lütfen sayı/ayı çeviriniz) 

a labmere iye olmak, yardamaz için bir glçtiir. 



SAYIFA 2 

Şako anlaşmazlığı 
Cenevre, 15 (A.A.) - Şako an

laşmasının halli çarelerini aramak 
üzere Şako komitesi dışında gö -
rüşmelere devam edilmektedir. 
Tali tesvid komitesinin asıl komi
tesi druumu tetkik etmek üzere 
genel heyetin toplantıya çağırıl -
masını teklif edeceği sanılmakta -
dır. Şimdiki halde sınırıbir dev -
letler, anlaşmazlığa son vermek 
üzere çalıkmaktadırlar. Bazı ha -
berlere göre genel heyet sırasın -
da, uluslar derneği konseyinin ma
yısta toplanması sırasında topla -
nacaktır. 

lan yabancı sözler için bulunabi -
len bütün karşılıklar gösterildi -
ğinden, bunlardan birini seçmek, 
bu anlaşamamazlığın ilk adımı ol
muştur. Yazarlardan biri bir kar
şılığı beğenip kullanırken, bir baş
kası öteki karşılığı daha iyi bulun
ca, kendiliğinden bir sarsıntı or -
taya çıkar. 

Bundan başka, ilk istekle ileri 
atılan yazılarda başlıca bir eksik
lik daha kendini göstermiştir. O 
da düşünceyi eski osmanlı dili ile 
kurup, her arab ve fars sözünün 
yerine bir türkçe karşılığı koymak 
yolundaki çevirme yazı yolunun 
tutulmasıdır. Türkçe söz, kafamı
zın içinde türkçe düşünmeyi ve 
sözleri türk düşüncesi ve türk di -
linin öz gidişi içinde kullanmayı 
ister. Öyle yapmayıp da yabancı 
bir düşünüş yolunun arasına türk
çe sözler katıştırılırsa, ortaya çı -
kan ürün, karışık ve bozuk ol -
maktan kurtulamaz. 

İşte bütün bu güçlüklerin önü
nü almak için dilimizde kullanı -
lan yabancı sözlere karşılık olabi
lecek tek türkçe sözleri seçmek i
şi, artık geciktirilemez bir gerek -
lik olmuştu. 

Kılavuz çalışmalarında, bir 
yandan elde bulunan türkç~ söz 
varlıkları ,bir yandan da bugünkü 
yazı dilinin her yazarın kolaylıkla 
yazabileceği ve her okuyanın 
güçlük çekmeden anlıyabileceği 
bir kılığa sokulması gerekliği göz 
önünde tutulmakta, dil çalışmala
rının şimdiye kadar verdiği veri -
min hepsinden asığlanmak yoluna 
gidilmektedir. Bunun içindir ki 
bir yabancı söze karşılık seçerken, 
en çok yrudumuzda kullanılanı ön 
sıraya almak, böyle olmayan yer -
lerde pek uzak ve buralarca bilin
medik bii- karşılığı ileri sürecek 
yerde, bilinen köklerden söz ya -
ratmak ana kural tutulmuştur. 

Bnudan başka yabancı dilden 
gelmiş sanılan bir takım sözler de 
vardır ki ana kök bakımından 

türkçeden kopuşmuş, buralarca da 
okuma yazma bilmezlerin dilleri
ne kadar yayılmıştır. Böylelerinin 
öz türkçeliğini, yahud türk kökle -
rinden geldiğini belirterek doğru
dan doğruya dilimizin kendi var -
lıkları sırasına sokmakta da bir 
kötülük görülmemiştir. 

Yalnız, hiç bir yönden dilimiz
de kalmasına yol verilmemek ge -
rekli olan ,yabancı dil söz üretme 
ve söz birleştirme yollarile yapıl -
mış sözlere yer verilmemiştir. 

Kılavuz işinde, bir yabancı sö
ze karşılık koyarken arab ve fars 
sözlerinin osmanlı dilinde yüz yıl
larla yerleşerek aldığı kaypak ve 
oynak anlamların aldatıcılığına 
karşı koymak için de, her düşün -
cenin bugünün ileri bir dilile kar
şılaştırılması yolu tutulmuştur. 
Bnuun için de, başlıca anlamların 
fransız dilindeki karşılıkları göz 
önüne alınmaktadır. 

Bu kadar sıkı çalışmalarla ha
zırlanan (Karşılıklar kılavuzu) 
yakında ortaya konacaktır. Bu -
nunla dil işimizin yeni akışı bel -
gelenmiş olacağını umarız. 

1. Necmi Dilmen 

Sar zabıtnamesi 
imzalandı 

Cenevre, 15 (A.A.) - Ulus -
lar derneği, eski üçler komitesi ta
rafından kendisine gönderilmiş o
lan ve Almanyanın Sar toprakla -
rmda yeniden yerleşmesine mü -
teallik bulunan zabıtnameyi neş -
retmiştir. 

Yunanlı asiler çabuk ve 
şiddetli bir surette ceza

landırılacaklar 

Atina, 15 (A.A.) - Neşredilen bir 
tebliğde halk partisine mensub bütün 
hükumet azalarının yaptıkları bir top
lantıda asilerin, müşevviklerin ve şe

riklerinin çabuk ve şiddetli bir surette 
cezalandırılmalarına karar verildiği 

bildirilmektedir. 

İtalyan bakanları 
Trablusgarb'ta 

Trablusgarb, 15 (A.A.) - "Cit
ta di Trieste,, vapuru ile İtalyan zi
raat bakanı, Roma valisi ve faşist 
partisi murahhasları, açılacak o -
lan serginin ilk günü merasimin -
de bulunmak üzere, buraya gel -
mişlerdir. 

Hindli say lavlar ordu 
masraflarını reddettiler 

Bombay, 15 (A.A.) - "Muha
madan,, partisindeki bütün hind
li saylavlar ordu hakkındaki mas
rafları reddetmişlerdir. Kongre, 
bu büyük masrafların bil -
hassa Hindistanda İngilizlerin va
ziyetini sağlamlaştırmağa yaradı -
ğı kanaatindedir. Parti, ayni za -
manda, dış işlerine konulan mas -
rafların çoğunun ordu büdcesine 
alınması lazım geldiğini söyle -
mektedir. 

HlLALlAHMER 

Roma ve Belgrad, 
birbirine dostlull 

• • 
temınatı verıyor 

Belgrad, 15 (A.A.) -Avala 
ajansı bildiriyor: İtalyanın yeni 
Belgrad elçisi kont Di. Kalfardo, 
bugün Kral Naibi Prens Pol'a iti
madnamesini verirken söylediği 
bir nutukta ezcümle demiştir ki: 

"- Faaliyetimin, memleketle
rimiz arasında müsbet bir yaklaş
ma vücuda getirmeğe matuf ola -
cağını bildirmeğe hükumetimin 
Başkanı tarafından hassatan me -
mur edilmiş bulnuuyorum. İtalya
nın Yugoslavyaya karşı ancak dos
tane hissiyat beslemekte olduğu -
nu, ne inkişaf ım ne de arazi masu
niyetini teşviş etmeğe niyeti bu -
lunmadığını; bilakis İtalyanın, 
Yugoslavya ile müsbet ve samimi 
bir iş birliği tesis etmek ve gerek 
sıyasal gerek ökonomik sahada bir 
anlaşmaya vasıl olmak için mev -
cud bütün kabiliyetlerden azami 
istifade edeceğini tekrar etmeğe 
mezunum.,, 

Kral Naibi Prens Pol, cevabın
da demiştir ki: 

''- Size tevdi edilen memuri
yet ve faaliyetinizin memleketle
rimiz arasında gerek sıyasal gerek 
ökonomik sahada bir anlaşmaya 
ve samimi bir iş birliğine müncer 
olmak için müsbet bir yaklaşmayı 
temine matuf olacağı hakkında 
hükumet başkanınızın hususi be -
yanatı bizim hissiyatımıza o dere
ce tercüman olmaktadır ki bura -
da bütün sempatilerimizle karşı -
lanacağınızdan emin olmamanız 
kabil değildir. 

Bu iş birliği ve bu anlaşma yal
nız memleketlerimi~in menfaat -
)erine hizmet etmiyecek fakat ay
ni zamanda barışın kuvvetlendi -
rilmesine de yarıyacaktır. 

Memuriyetinizde benim şahsi 
müzaharetime, niyabet meclisinin 

v;hbi·K~;1;;;;;1·E;ii 
ELEKTRiK VE HAVA GAZI i\1ALZD1E VE CiHAZLARI i 

ı SIHHİ TESİSAT ~1.Al.ZE~IESI. BANYOLAR, LAVABOLAR i 
i TERMOSiFON. HER CiNS BOYA VE I.EVAZIMI. İNŞAAT 

MALZEMESi. HER YERDEN UCUZ BUYUK İSTOK ı 

•••••••••••••••••••••••••••• 

TiR 
TOllKiYE iŞ BANK~I 

Dogu misakına 
dogru 

Londra, 15 (A.A.) - B. Eden, 
Moskovadan ayrıldıktan sonra 
Varşovaya uğrıyacaktır. Mosko -
vada yapılacak olan görüşmeler 
tıpkı Berlin görüşmeleri gibi 3 şu
bat tarihli Londra beyannamesi -
nin tetkikine müteallik buluna -
caktır. 

Letonya, Estonya ve Litvanya 
elçilerinin dün dışişler bakanlığını 
ziyaretleri üzerine şark misakının 
yapılması ihtimalleri artmıştır. 

Hay Loyd Corc planını haşba -
kanlığa verdi. 

Londra, 15 (A.A.) - Başba -
kan Mak Donaldın istemesi üzeri
ne, B. Loyd Corc yeni ökonomik 
planını dün Başbakanlığa vermiş
tir. 

Yunanistan' da kıralhk 
ha.rıeketi yoktur 

Atina, 15 (A.A.) - Atina a -
jansı, Yunanistanda kırallığın tek
rar ihyası lehine bir hareket baş -
ladığına dair haberleri tekzib et
mektedir. Ajans, hükumet kuvvet
lerinin asilere zaferini kutlamak 
için yapılan tezahürlerde halkın 
kırallık işaretlerini ve eski kıralın 
resmini taşıdığına dair şayiala -
rın yalan olduğunu tavzih etmek -
tedir. 

Dündenberi bütün Lunanistan
da intizam iade edilmiştir. Katil
den suçlu olmayan bütün mevkuf
ların serbest bırakılacağına dair 
şayialar da tekzib edaı:ıektedir. 

Bildirildiğine göre 2348 kişi 
mevkuf bulunmaktadır. 

müzaharetine ve krallık hükfune
t inin yardımına tamamen emin o
labilirsiniz.,, 
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B. Litvinofun japOV 
gazetecilerine 

dedilcleri 

Doğu Çin'i şimendif erlef. 
işi 25 martta imzalana~ 

Moskova, 15 (A.A.) - 8· ile 
vinof, bruadaki japon gazete' 

rine demiştir ki: le 
"- Doğu Çini şimendife~ 

hakkındaki anlaşma, uzak 1, 
meselelerinin dal budak salın•! ~ 
rından birinin halledilmesi deJllt . 
olduğu gibi bu anlaşma, Sot/1e . 

··ııı 
lerle Japonlar arasındaki f11llds°' 
sebetlerin, inkişafı bakırrı111d 
çok iyi bir hadise sayılmakta fi'· 

Umarım ki bu anlaşınantf1 ~ . 
pılmaaı ve sadakatle tatbik e sf 
mesi, Japonya ile Sovyet Ru5Y if. 
alakadar eden bütün meseleler f 
halledilmesi için gereken ha"' ğ1J 
yaratacaktır. Bu bakımdan, V~ 
Çini şimendiferleri anlaşması ~ 

·ıııı' 23 martta yapılacak olan ı J . 
gerek Sovyet Rusyada gerek .. ~ . 
ponyada ve gerek bütün ötek1 ıı . 
kelerde bulunan bütün barıt•e 
venlerce selamlanacaktır. 

Sof yada bir trarnvaY 
kazası 

Sofya, 15 (A.A.) - M~k~:~ 
larda fena bir manevra yüzuıtdei' 
burada bir tramvay arabası 0 • 

rilmiş ve bu kaza neticesinde ~,r 
ğu hafif olmak üzere on beş ka 
yolcu yaralanmıştır. 

Prenses İn gri t nişanla.O~ 
l h pre!l 
stok olm, 15 (A.A.) - l fi 

ses lngrid ile Danimarka ve lıd\. 
da prensi Frederik'in nişanları r 
ları resmen bildirilmektedir ... 

5
• 

Prenses lngrid, veliahdı Gıı ve 
tav Adolf'un yegane kızıdır· 
1910 da doğmuştur. ı,s· 

(Not: Prenses geçen yaz ba 
sı ile Ankaraya gelmişti.) 

Ankara Valiliğinden : 
Fi ati Tutarı 

Miktarı Kuruş Kuru§ 

540 13 7020 Un 
400 20 8000 Pirinç 

75 120 9000 Kaşar peyniri 
400 8 3200 Patates 
550 45 24750 Şeker 
100 10 1000 Nohud 
400 12 4800 Kuru fasulye 
100 20 2000 Kuru kaysı 
50 120 6000 Kuru Bamya 
75 40 3000 Kuru üzüm 

4 95 380 Limon tozu 
750 7,5 5525 Soğan 

120 22 5240 Şehriye 

100 100 10000 Reçel 
67E< 100 67500 Sadeyağ 
190 50 9500 Beyaz peynir 
300 10 3000 Tuz 
250 35 8750 Sabun 
200 60 12000 Ceviz içi 
150 40 6000 Zeytin tanesi 
70 30 2100 Sirke 

200 30 6000 Kuru incir 
125 22 3750 Makama 
245 15 3675 Mercimek 
400 21 8400 Soda 
300 45 13500 Zeytinyağı 

25 40 1000 Sarımsak 
25 60 1500 Salça 

233090 Kuruştur. ı~jl 

Etim esut Yatı Okulasmın Mayıs 935 sonuna kadar ihtiyacı 0
, 

yukarıda yazılı 27 kalem erzak ayrı ayrı açık eksiltmeye konul111~ ştf' 
ve ihalenin 28 mart 935 perşembe günü saat 15 de yapılması karar IJ e~· 
rılmıştır. Teminatı muvakkate bedelinin yüzde yedi buçuğu oluP ~t' 
siltmeye girmek için ya muhasebei hususiye makbuzu veya banka ·b~' 
falet mektubu gösterilmesi ve tahvilat ve esham vereceklerin d~l~~· 
leden bir gün evvel muhasebei hu susiyeye teslim ile alacakları 1 ,ıııJ' 
haberi ibraz etmek lazımdır. isteklilerin şartnameyi görmek ve 3~ . .,,r 
için her gün Maarif Müdürlüğüne gitmeleri ve ihale günü de Ene~) 
ni v ilayete gelmeleri. (60 1""" 

Bilillabmere iiye olan uz, bayır işlerinde o sizin elinlzdlt 



Muhtelif Tm:~ Koyun. 
~ığır. Dana, iüızu Eti 

v.• teforruutını 
llulabiiir~ini:r.. 

Anl~a.ra 
Orınaı (~iftliği 
Niağazala: r.ı 

Merkez mağzası Telefon: 3755 
Merkez Salonu ., : 3680 
Samanpazan şubesi ,, : 3G33 
Yen§şehir şubesi ,, : 3576 
Çiftlik ,, : 1824 

---- ... -~-1 raı•Mr:7i~:T ~~R=~:\ş ga~E 
0 

şffiiKi ~ 
~ = il Satış Merkezi: Anafartalar No. 9 '; 

L Belediye karşısında ~ 
~- ·~- -· ·~~· iC~· ·~~ ~ 

BUR SA PAZARI 
AZİZ ÇAPÇI 

yazlık ipekli emprime kumaşlarını, yeni saten karyola takını
larını ucuz fiatle satmaktadır. 

Adliye sarayı yanında No. 2 Telefon 2373 

1···r1!;ki;;·K;;ı;~y~·;.··· 

i 
. ak l . klerinin saf ve tenıız ı:uhlarıyle fen -

. Lımon ve porktk'la .çıçe uvafık usullerle inıal edilmektedir. 

1 
nın en son tera ı erıne nı . . A 

baş tuvaleti ve banyo ıçın yegane kolonya 
Saç friksiyonu, 

i suyudur: Sai~K Ay ~;leri i 
i İstanbul Eczahanesi: Telefohn: 1~2~. l f . 1863 i 

y enişehır Ecza anesı. e e on. • • 

•••••••••••••••••••••••••• 
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Şehir Çiçek Mağazası &1T1x1x1T1xJ• 

SAPUNCAKiS 
Bahçelerinizi şimdiden düzel ttiriniz 

Her cins Avrupa çam, meyva, orman ve müzeyyenat ağaç 

ve fidanları için mevsim geçmeden sipariş veriniz. 

1 
Yıldız, teber, kana, glayöl soğanları ve bahçe aletleri bulunur. 

telefon: 3718 
Cx1x1x1T1x1x1y1x1x1x1T1x1x1x1x1x1ı1x1x1xXx1x1x1pr.!!t:J:!'l':C,.!"!!:ı:P!;x;~:cp!"!!9'1t:I 

UMUT TİCAR ETEVİ 
Her nevi yiyecek ve çikolata deposu 

Sahipleri İbrahim Umut ve Halit Umut saygı değer alıcıları-
nın bayramlarını kutlular. Telefon: 2691 

····························ı Eyüp Sabri ve Biraderleri Ticarethanesi 
;\fuhtt•rem )liişterilerine Bayramlarını Kutlular 

Merkezi: Adliye Sarayı karşısında i 
Şubesi: Kurşunlu cami civarında : •••••••••••••••••••••••••••• 

MEŞHUR BİLECiK RAKISI 
Yeni Halde 27 numarada (SADEDDİN SIRRI) mağaza . 

smda toptan ve perakende satılıyor. 

Türkiye Cumhuriyet ~erkez ~~~kasının 
31

• 
12

• 1934 tarihinde biten 3 üncu Hesap devresı Bilançosudur 

AKTiF 
Kasa: 

Altın mevcudu "MeskO.k ve 
külçe ,, Safi Kiloğram 

13.927.47 J .60 
Banknot 
Ufaklık 

DAHİLDEKİ MUHABİRLER: 
Altın külçe safi Kilogram 

ı. 788.023.89 

Türk liras1 
liARİÇ.TEKt MGBA BİRLER: 

Altın külçe Sari Kilognıın 

3.807.023.52 
Döviz 

AVANSLAR: 
HAZİNE BONULARI: 

Deruhte edilen Evrakı Nak
diye ka1·şılığ1 

ESHAM VE TAHVİLAT CÜZ
DA:t\'1: 

Banknot karşılıgı 
Banka malı 

İSKONTO CÜZDANI: 
Hazine Bonosu 
Reeskont 

GAYRİ MENKULLER: 
DEMİR BAŞ: 
HİSSEDARLAR: 
MUHATELİF: 
NAZIM HESAPLAR: 

19.590.144.79 
6.456.382.-

726.580.11 

2.515.004-
234.732.64 

5.354.89456 
22.185.580.27 

28.681.787.19 
4.835.991. 67 

3.727.928 60 
9.318.555.70 

26. 773.106. 90 

2.749.736.64 

27.540.474.83 

2.466.442 7 4 

148,925,285,-

33.517.778.86 

13.046.484,30 
1.448.561.32 

131.511,78 
4.500.000,-
2.7Q6,067,21 

139.393.495,38 
403.198.964,96 . 

PASİF 
SERMAYE: 
iHTİY AT AKÇELERİ: 

Adi 
Fevkala.de 

TEDAVÜLDEKİ BANK
NOTLAR: 

Deruhte edilen 
Altın karşılıklı 

TEVDİAT: 
DÖ\iİZ TAAHHÜDATJ· 
MUHTELİF· 
KAR: 
NAZIM HESAPLAR: 

15 1)00.000,-

564224,50 
99.68!1,80 663.914,30 

148.925 285, -
15 688.000,- 164.613.285,-

17.891.456,61 
22.054.411,50 
42.061.536,56 
1.520.865,61 

139.393.495,38 

403.1!:}8 964,96 
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T\:JQ KiYE 

llRAAT 
BANKASI 

-DARA• 
BiRiKTiREN 
RAl-IAT bD~R 

CÜMHURİYET 
YILDIZ LOKANTASI 
Ankaranın yegane temiz lokanta

sıdır. Müşterilerini her suretle mem

nun etm"~c ç:ıhşır. 

~·~tr §CK:!AID c~a 

~ ~~:.~ m~~ı~;::~- ~ m ramlarını kutlular. ., 

Q!l~~~'-l'P!a 
Maarif Vekaleti karşısında 

AKBA DA 
Türkçe ve ecnebi lisanlarda ga

zete, mecmua, ktitab ve her nevi kırta. 

siye ihtiyacınızı temin edebilirsiniz. 
Telf.: 3377 

Mudanya Pazarı 

Balık pazarında me.rdivenli 

Kantariye Ticarethtanesi 

Şükrü ve Agah kardeşler · 
Her nevi bakkaliye çeşidleri top

tan veperakende 
Telefon: 1414 

Hilal 
Manifatura 

Mağazası 
Muhterem Müşterilerinin 

bayramını kutlular. 1 .................. ~ 
MARANGOZ 

HALİL USTA 
Temiz ve sağlam iş yapar 

bir Türk sanatkarıdır. Saygılı 

müşterilerine bayramlarını kut

lar. 
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arı .ıJıyasal 

1 enizelos - Lloyd George 
il () 

Fenerbahçe Galata saray 
(Kassos adasının ağacsız bir koyu. 

'üncş, gün doğruğunda. Venizelos 
ıandolin çalarken, koya, sırtlardan 

ir ses gelir) 
- Venizelos! Venizelos! Nerede

in. Gel beni indir. 
V. - Lloyd George sen misin? 
L. G. - Benim. Yolu bulamıyorum. 

re belalr bir adaymış bu be .. 
(Venizelos, arkad1şına karşı gider. 

z sonra ikisi de koydadır) 
V. - Burada olduğumu nereden ha

cr aldın? 
L. G. - Ayaklanmanın başına geç-

0ğini duyunca, dedim ki, bak kafire, 

emek gerçekten ihtiraslarına payan 
okmuş ... Ve derhal, o son konuşma

uz sırasında senin ağzından dökülen 
5zleri birer birer hatrrladım. ilahi 
ostum, Yunanistan'rn bir kere daha 
rrtına bineyim ve kasıklarrnı bir kere 
aha mahmuzlryayım derken en niha
et ayaklarının altında kaldrn ve kuru 

alanı nallattın. 

V. - Gene dört ayağım üzerine 

ü.şseydim, böyle demezdin ya! 
L. G. - Belki de hakkın var. Mu

affak olmak, çirkinliklerin dörtte üçü
ü gideriyor. Gayeye bir vardın mı, 

ullandığın vasıtalar o kadar çirkin 
özükmüyor. Bir Fransız gazetesinde 
kudum. Bundan önce yedi kere ihti

il çıkarmışsın. Doğru mu? 
V. - Doğru. Ne zaman iktidara 

eldimse, kapıları zorlıyarak geldim. 
'ahu sen de çocuk gibi konuşma.sana. 
Uç demagojisiz demokrası gördün 

.. ~ 
ıu. 

L. G. - Demagoji başka, ihtilal ya
ut hükumet darbesi başka. 

V.- Neresi başka? Biri ötekinin az

ıanrdır. 

L. G. - Evet. Bir memleketi ikiye 
ölüp birbirine yedirmek de. nihayet, 
teki/erin bir adım daha ilerisidir. Bu 
ıantık doğrudur dersek, yabancı bir 
evletin yar.dımile bile iktidara gel-

1ek, mahz.ursuz ve tabii bir iştir. Şu 
alde, hiyanet nedir? bir de onu anlat. 

V. - Hiyanet, bunların herhangi bi

·nde muvaffak olamamaktır. 
L. G. - Şu halde sen şimdi nesin? 
V. - Bir hain (sinirli sinirli gü-

•r) 
L. G. - Çok sinik'sin. Acaba ben 

e böyle miyim diye düşünüyorum. 
V. - Eğer benim tanıdığım Llyod 

'eorge isen, sen de benim gibi, her za
ıan hesablı kitablr hareket etmiş olan 
1amsm. Yalnız sizin lngiltere'de, a. 
amı bizdeki kadar başıboş bırakmaz

" adama bizdeki kadar at oyn3.ttır-, . 
ıazlar. Bir muhit farkı. Ve belki de, 

cimiz bakımından alınca, bir mizah 
ukı. Yoksa, sen de benim gibi, kaşar
ınmış, iktidara musallat, seçtiği yo
m dürüst olup olmadığını umurlamaz 
ir politikacısın. "Politika için politi
a", bizler, bu mektebin mahsulüyüz. 

L. G. - Belki de daklrsın. Ama ben 

ngiltereyi ikiye bölmeğe kalkışmaz

ım gibi geliyor. 
V. - Yahud, lngiltere başka, Yuna

istan başka. Sana bir demagojik ior

ıül vereyim: «Ada'nrn mutlak hege. 
tonyası zamanları geçmiştir. Şimdi 
•tık Dominionlar'ın da reyini almak 
;ter»! Ve farzet ki, Ada'yı Dominion
ır'a yalnız Averof bağlar. Yahut Ada'

' Dominionlar'dan yalnız Averof ayı
r. A verof da senin elindedir. 

Al sana bir politika hes:ıbı. Ne ya-

arsın? 
L.G.- Bu sadeliğin korkunc bir ta-

ıfr olduğunu şimdi anlıyorum. Ger
•kten senin bütün sıyasal karyerin 
verof'un ya ön, ya arka cephaneliğin. 
edir. Buraya da seni o bıraktı değil., 
ı. 

V. - (Ağlar) O bıraktı. 
L. G. - Hatta bir aralık dendi ki, 

( *) Bu yazınnı ilk parçası sayılabi
cek bir yazı Ulu!?'un 6 mart tarihli 

yısında çıkmıştır. 

(Başı 1. inci sayıfada) 

olan ıeylerin, acı tatlı, lafını et
mekte... "Niyazi biraz gözünü açsay
dı! ..•. ,, yahut "Sert havada böyle oyna
nılmaz, yerden, kısa pas ... lıte en doğru 
oyun biçimi?,, ve yahut ''çocuklar ka
zansınlar, hepinize ziyafet hazır!.. .. ,, 

Telefon çalmıyor. Belli ki durumda 
bir deği§iklik yok. 

Nihayet, maçın ikinci yarısı da bitti. 
On beşer dakıkahk ikiyarı oyundan bi
rincısının sonuna doğru, F enerbahçe
nin bir gol yapmış olduğunu öğren

dim. Bence, bu golü yapan o dakikada 
İstanbul şampiyonu olmuıtu. Çünkü 
ikinci on beş dakikada rüzgara karşı oy
nıyacak olan Galatasarayın, sonucu de
ğiştirmesi, teknik ve psikolojik bakım
dan beklenemezdi. Böyle düşünmekte 

haksız olmadığımı da biraz sonra anla
dım. 

~ * * 
Üç cumada biten bu "final maçı,, yur

dun dört yanında, genç yaşlı, kadın 
erkek binlerce kişiyi peşinden sü
rüklemiş ve heyecana vermiştir. Ge
çen cuma, Yunan ayaklanması sıra

sında, durmadan çalan telefonum, ben
den hemen yalnız maçın ne olduğunu 
öğrenmek istemişti. Dün, evkaf apart
manı albndaki spor salonunda toplanan 

yüzlerce genç, Anadolu ajansının bül
tenlerini kapışmışlardır. Ankara, lzmir 
gibi büyük spor merkezlerimiz değil, 

telgraf bürosu olan her küçük şehrimiz 
eminim ki, lstanbuldan maçın duyukla
rım almak için elinden geleni yapmışbr. 

Niçin? 
Diyebilirim ki Fener bahçe - Gala

tasaray rakibliği Türkiyenin ananeleri 

arasına girmiştir. Yurdun her yanına da

ğılan Fenerli ve Galatasaraylı sporcu

lar, gittikleri yerlerde Fenerbahçe ve 

Galatasaray sevgisini, yani tertemiz 
spor mistiğini de beraber götürmüş

lerdir. Bu sevgiyi, spor hesabına, geniş
letmek gerektir. 

N. Baydar 

Kadın ve erkekler için 

Berber Hasan 
Ankaranın yegane 
TUVALET SALONU 
Bankalar Caddesi No. 9 

Telefon: 2950 

Saç, su ondiilasyonu, boya, baş 
yıkamak, manikür. 

Yiiz makiyajı ve masajı 

Girid'in istiklalini ilan edecekmişin. 
Girid - Venizelos - Averof. Küçük 
ve basit ama, ne de olsa bir manzume. 

V. - Ve şimdi sana açıkça söyliyc- . 
bilirim, benim bütün politika cephem 
baştan sonuna kadar bundan ibaretti. 

L. G. - Şimdi ne yapacaksın? Bari 
gidip hükumete teslim olsaydın. Bak 
senin yüzünden o kadar adamın canı 

yanacaktır. 

V. - Lloyd George gibi değil, bir 

melek gibi konuşuyorsun, yahu böyle 
bir .şeyi yapabilmek için insanın poli
tikacı degil idealist olması lazımdır. 

L. G. - Doğru. E ne yapacaksın? 

V. - Karım zengin olduğu için pa
rayı düşünmüyorum. Oturup hatıratı. 

mı yazacağım. 

L. G. - Ve tabii orada da politika 
yapacaksın. Tahrifler yapacaksın. 

V. - Tabii. Huy canın altındadır. 
L. G. - Tıpkı benim gibi. Tıpkı 

benim gibi. 
(lkisi de derin düşüncelere dalar

lar. Birbirlerini, farkın3 varmadan tak

/iti ederek, potinlerini çorablarrnı çıka. 
rırlar, ayaklarını denize sarkıtırlar.) 

V. (mandolin çalarak) - Averof. 
A verof. A verof. 

L. G. - Free trade. Free trade. Free 

trade. 
(Birden, birbirlerine bakarak ürker

ler. Karşılarında, elinde Kassos adasın
dan büyük bir çalr süpürgesi, tarih'in 
hayali dikiJmiş durmaktadır.) 

BURHAN BELGE 

lilAliabmere 

Şimdi asıl oyuna 
gelelim: 

İstanbul, 15 (A.A.) -
Havanın zaman zaman dolu yağacak 

kadar bozuk olmasına rağmen, Fener -
bahçe stadında oldukça kesif ıbir ka -
labalık toplanmıştı: 

İlk maçı Fener - Galatasray küçük -
leri yaptılar. Berabere biten güzel bir 
karşılaşmadan sonra sıra büyük maça 
geldi. 

İki takım da geçen maçtaki kadro -
larmı aynen muhafaza ediyorlardı: 

Hakem Şazi Tezcan. 
İlk hücum Fenerlilerde. Fakat sarı 

- lacivertliler kale intihabı şansını kay
bettikleri için, çok sert esen rüzgara 
karşı mücadele etmek vaziyetindeler. 

Birinci hücum, Galatasaray müda -
fileri tarafından kolaylıkla kesildi. Bu

na mukabele eden Galatasaray hücumu

nun soldan inkişaf ettiğini görüyoruz. 
Danyal seri bir inişle topu avut çizgi -
sine kadar götürdü. Fakat Yaşarın ibir 
kafa vuruşu, ortalanan topu tehlike sa -
hasından harice çıkardı. 

Hakemin vaziyete hakim olduğu mu
hakıkak. Fakat Fenerin iki güzel avan -
tajını, 13 ve 19 uncu dakikalarda, of -
say<l diye kesti. Hele ikinci vaziyette, 
ofsayd sayılan Niyazi, kendi yarı sa -
hasından çıkış yapmıştı. 

23 üncü dakikada: Fenerbahçe kale
si ilk tehlikeli anını yasadı. Fazılın çok 
isabetli pasını, sağ açık Necdet ceza sa
hasının içnde ve çok müsaid vaziyette 
yakaladı. Oldukça kuvvetli çekilen pla
se şilt, Bediinin çok yerinde müdaha -
lesi ile korner oldu. 

Galatasaray iki avantaj daha kay -
betti. Birinde korneri fena vurarak, i -
kincisinde de firikiki iyi plase ede -
miycrek, golle bitmesi mümkün olan 
vaziyetleri elden kaçırdı. Bu suretle 
devre 0-0 beraberlikle bitti. 

İkinci devrede Fenerbahçe rüzgarı 
arkasına alıyordu. Bu vaziyet, birinci 
devreyi bera'berlikle bitirmiş bir takım 

için oldukça kuvvetli bir avantajdı. 
Dördüncü dakika: Ali Rızanın ver -

diği güzel bir pası Niyazi ortaladı. I 
ni zayıf bir tutuşla topu elinden k 
dı. Fenerlilerin orta muhacimle 
sol içleri aynı zamanda topa çıkt. 

ve üç metreden avuta vurdular. 
Altıncı dakika: Fenerliler Galata -

saray kalesini çok sıkıştırıyorlar, sol -
dan bir inişi Osman favulle kesti. 20 
metreden Fikretin çektiği firikik bir 
metre havadan gitti. 

Fener tazyiki devam ediyor. Gala -
tasaraylıların kendi nısıf sahalarından 
nadir çıktıkları görülüyor. 

Oyn bu şekild.e otuzuncu dakikası
nı buldu. 

30 uncu dakika: Fazılın zayıf bir 
çıkış yüzünden kaçırdığı topu Adnan 
az daha gole çeviriyordu. Fakat Bedi
inin yerinde bir plonjonu, Feneri ha
k :m oynadığı bir devreden mağlfıb çık
madan kurtardı. 

Galatasaraylılar canlanmıya başla

dılar. Fenerbahçe kalesi oldukça heye
canlı anlar geçirdi. Fakat netice değiş
medi ve ikinci haftaym da sayısız bitti. 

Nizamname mucibince oyunun bir 
çeyrek saatlik iki devre daha uzatrlma
!?1 icab ediyordu. Oyuna, rüzgar Fener
bahçen.in aleyhinde olarak y,eniden baş
landı. Bu devrede tamamen mütevazin 

bir oyun görülüyor. Her iki takım, za
man zaman hücUın tefevvukunu ele ge

çirdiler. Bir çeyrek saatlik üçüncü dev
rede iki mühim hadise oldu: 

1 - İkinci dakikada galatasaraylı. 

lar, donacak hale geldiği için vazifesi

ni terkeden yan hakemin yerine bir baş· 

kası konmadığından oyuna devam et
mek istemediler. Fakat bu mesele hal 

edilebildi. 

2 - Tamamen mütevazin geçen dev
renin en sonuncu dakikası: Ali Rıza, 
Niyaziye çok güzel bir pas verdi. Mu
vaffakiyetli bir eşapeden sonra Niyazi, 
kaleden manasız yere ileride bulunan 
Avninin hatasından istifade ederek, ta. 

~~ılllıılllıılllıılllıılllıılllıılllıılllıılllıılllıılllıılllıılllıılllıılllıılllıılllıılllıılllıılllıılllıılllıılllıılllıılllıılllııllhıllll~ 

~ Yüniş ~ 
~ Kadın, Erkek Mantoluk ve ~ 
= = = Ank~O:~:ı:~:~a~.::::!~~::7 Telefon 2712 ~ 

Ankara - Adliye Vekaleti karşısında N o 50 telefon :2770 : 

- (TAŞLICALI SALiH SABRI) Mağazalarında : 
_ bulunur. = 

~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııpııııııııııııııııııııııııııııııııııı ıııııııııııııııı ı ııııııııııııııııııııııııııııı ıııııııııı~ı 

Ahmet Enver Bakkaliyesi 
ve 

Müskirat Ticaret Evi 
Merkezi: Taşhan - Gazi heykeli karşısında 
Şubesi: Yeni şehir Lozan meydanı 
Her nevi lüks bakkaliye çeşitleri, müskirat, tütün ve maden 

suları. 
••••••••••••••• • •••••••••••••• 
~ ~ 
"il Bayramlık Hdiyelrinizi ~ 

~ Ankara M. Kooperatif ~ 
1 Hcrşeyin ~~~:.etinden Alınız. ~ 
~ en ucuzu 

~ Kooperatifte bulwıur ~ 
····~··~···················· 

Ank~a Osmanlı Bank ası Müdürlüğünden: 
Bankamızın eDmirf ırka mıntakasında Müneccim yokuşundaki 

eski binası ile bu binanın karşısında elyevm Ali Ulvi müski -
rat fabrikasının içinde çalışmakta bulunduğu taş bina ve An
kara istasiyonunda Depolar caddesinde kain olup halen An -
kara zahire borsasının isticarı altında bulunan depo binası s~ -
tılacaktır. Taliplerin bankamız müdürlüğüne müracaatları rica 

olunur. 

~şa.. 

- Sporcu 
ı9.40 - Mus.iki: 
Necdet Remzinin taı"' 

Kor'un konseri 
Korsakoff Cheherazade 
Corelli Oda Son.atı 
Necdet Remzi: Keman 
Şekiba Kor: Keman 
Ulvi Cemal: Piano 
20 - Tarih saati 
20.15 Dans musikisi 
20.30 Musiki: 
Keman İtalyaclan Almanyaya nasıl 

geçti? Alman keman mekteblerinin ku

rucuları kimlerdir? 
Spohr'clan birkaç eser 
Necdet Remzi: Keman 
Ulvi Cemal: Piano 
20.50 - Haberler 

)rdu hapishanesinde Halkevi 
ders verdiriyor ı 

Ordu, 15 (A.A.) - Halkevimirin• 

hapisanede açtığı derslerden birincisi 
bugün B. İhsan tarafından verilmiştir. 
Mahpuslara halkevi tarafından kitab, 
defter ve kalem dağıtılmıştır. Mahpu~ 
lar bu alakadan çok derin bir sevine 
duymuşlardır. Heyecanlı bir okwna is

teği göstermişlerdir. 

amsun tütün piyasası 

Samsun, 15 (A.A.) - Tütün piyasa
sı çok canlıdır. Maden ve Dereler mal. 
larının kilosu hafta içinde 350 kuruşa 
kadar satılmıştır. Piyasanın harareti 
devam ediyor. Bafrada da aynı canlı
lık vardır. 

Fenni Göçlükçü 

Rıza Tevfik 
Her nevi aat ve Fenni Gözlük 

Ticarethanesi 
Bankalar Caddesi No. 8 

T elelon: 3025 
Tarihi Tesisi: 1921 

ANKARA 
Zaiss Perivist çerçevelerimiz 

de gelmiıtir. 

YENJ 

Yeşil Bursa Pazarı 

Masta/ a Kamil 
Muhterem müşterileırine bay

ramlarını saygı ve sevgi ile 
kutlar. 

Kurşunlu cami civarında 

telefon: 3890 

Gönül, Güzel İzmir 
Rakıları Amili 

ALl FUAT 

Aziz müşterilerinin ve muh
terem bayi ve arkadaşlarının 

bayramlarını kutlar. 

Kasab İbrahim 
ve 

ortağı Abdullah 
Y enişehirde Memurin Koope

ratifinin bitiş.iğinde 

Müşterilerini her suretle 
memnun etmeğe çalışan yegane 

kasabtır. Müşterilerine bayram
larını kutlar. 

olmak insanlık borcadar. 
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Zevk Lokantası 

H1LAL1AHMER SAYIFA 5 

' , . i~te 

· 1955 &19,CFi{ V8 
. 

flepJinclcn claha güzel,clah rahat 
ve daha ucuz 

hemen bir t?Jc,~ bayiine 
· 9idip görünüz 

%</,_ktorg'onyuu~~$c - .:7.ikJuL 

SÜMER BANK 

Terli Mallar Pazarı 
Yerli Fabrikaların bilha sa S Ü m e r B a n k Fab ·k l ı n a a rmın mamu atı Yerli .Mallar Pazarında atılır. 

Yerli malı kullanan vatandaş, 

Yerli malını 

l - Ankara Yerli Mallar Pazarı: Çoculc Sarayı Caddesi Telefon: 1618 

2 - lstanbul Yerli Mallar Pamn: Bahçekapı, Vakd ilan Telefon: 0517 

3 - lstanbul Yerli Mallar Pcaarı Beyoğlu Subeıi: Galatasaray karşısında, Beyoğlu Telefon: 41080 

4 - amsun Yerli i' ·1allar Pcuarı; Samsun: 

5 - lzmir Yerli Mallar Pazarı: lzmir 

illiii;;;;;rı Unutma, Acı Glnlerde Sana Yardımcı Odur. 
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General Motors Mamulatı: 

Oldsmobi e, 

Pontiac, 

p 1. 

Marka Otomobillerinin 935 Modelleri pek 

yakında mağazamızda teşhir edilmiş olacaktır . 

En ucuz /ia /ar-En güzel 
Otomobilleı' 

16 MART 1935 CUMARTE~ 

~ .=:-ı-t-+-ı-ı-e:=ı-ıs:SEE:=--r-T---r--r-""-..,-""-r-ı- t- - - : 

Nurettin ve Şeriki 
"" Bankalar caddesi No 18 Telefon: 215fl 
~ Ankaranın en ciddi müessesidir ' 
~ ~ 6, 8 ve 12 lambalı radyolar. 1 

: Sahibinin -Sesi radyo - grameYonlar, pilak. : 
~ gram of onlar ı 

~ Kelvinatör, Elektrolüx soğutma dolapları, rrungsrarn , 
~ ampulleri, Toz emme ve cilalama makineleri, İdeal ba- ~ 
~ vagazı ocakları, Akkümülatörler, motörler _.,J: 
ın-:-ı-ı-ı-ı-ı-ı-:s-ı-ı-ı-ı-ı-ı-x-ı-ı-ı-ı-ı-ı-ı-ı-:..:;~ 

Hasan Kardeşler 
Her iş teminatla deruhte olunur 

1935 Modeli Doç Otomobiller Gelmiştir 

Umum Ağır ve hafif nakliyat . Kapdı kaçdılar ve taksiler· 
Garajımızda tabanca boyası ve tamirat yapılır. 

Mahrukat ve Kömür dört taksitle satılır 
Otomobil ve malzemesi için 1718 
Taksi ve nakliyat içinde 1130 
Numaraya)elefon etmeniz kafidir. 

Hanif Zade Biraderler - Bankalar Caddesi 

Telefon: 3150 

No. 8 Ağız Tadile Yemık Yiyeyim Dersefl 
Geniş ve temiz bir salonda en mutena servisi; radyo konserleri din· 

liyerek ancak CİHAN LOKANT ASinda rahat yiyebilirsiniz. 
Lokanta yemeklerde nefaseti temin için hiçbir masraftan kaçınrrı3• 

maktadır. 
Tenzilatlt karnelerimizden istifa de ediniz. Hususi ziyafetler derutı· 

te edilir. - . ,. - . . . . . 

- :r1x1x1x1x1P:x1x1ıixIP:x1x171x1x1x1x1ıf'Lpc1x1x1x1x1xJ: ~ 

HAY AT MEMBA SUYU 
Sıhhat koruyucusu doktorlar, havadis kaynağı gazeteciler, ko

runmayı bilen bütün uyanıklar dairelerine, müesseselerine, evlerine, 
(Hayat Memba Suyu) alıyorlar. Çünkü, Hayat suyunun en temiz 
ve eyi bir su olduğu, kimya bilginlerinden başka mahkeme hük
miyle de bellcndi. 1775 numara Cihan oteline lelefon edilince su
yunuz ayağınıza gelir. 

il 111111111111111111il1111il11111111111il1111111111111111111111111hlllllll111111111111111111111111111111ti1111 ı= = = Karahisar Maden Suyunu :: 
= içmeniz sıhhatinize faydalı olduğu gibi :: -

HİLALİAHMERE DE --
Bu vesile ite yardım etmiş olnrsunnz . --

ıı ı ı ı 111111111111111111111111111111ıı11111111111111111111ıı1111111111111111111111111111111111111111111111111 im~ 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
iügü Satınalma Komisyonundan: 

KASNAK KAYIŞLARI 
Muhammen bedeli 85,400 lira olan yukarda yazdı kasnak kayış

ları 24 mart 935 tarihinde pazar günü saat 15 de Askeri Fabrikalar sa
tın alma komisyonunca pazarlıkla satın alınacaktır. Tediye şartla -
rında değişiklik yapılmıştır. Şartname 427 kuruş mukabilinde komis
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 5520 lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve sa -
atta komisyona müracaatları. (597) 

•••••••••••••••••••••••••••• 
Emlak ve Eytam 
Bankası 

Sermayesi 20 milyon Türk lirası 
Hazır ve yapılacak binalar üzerine uzun veya 

kısa vadeli ikrazat yapar 
• Müsaid şearitle vadeli vadesiz mevduat kabul eder 1 
• .Ankara - İstanbul - Bursa - İzmir ............................. 

• B ı i ı i a • 

------------Karşı Yaka 
Müskirat 
Fabrikası 

! 
Muhterem müşterilerinin 1 

bayramlarını tebrik eder. 

WW'W9WW'WWWWWWW 

TARIK EDiP 
Kitab Evi 

Kitab kırtasiye - fotoğraf 

malzemesi 

Tel. 3000 P. K. 506 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Karamürsel •. •• •• 
•: Fabrikasının ! • • • 
•: Satış Mağazası ! • 
• • + • Muhterem müşterilerinin bay- •• 
+ • ramlarını tebrik eder. • + 
• • • • Modaya muvafık tenzilatlı • • 

• + yeni kürkler satılinaktadır. • • 

•••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • 
Berber Yusuf 
Kadınlar ve erkekler için yegane 

salon 

Saç boyama, ondüle, 
manikür ve pedikür 

Ankara - Bankalar caddesi No. 11 

Telefon: 3953 

AKŞEHİRLİ 

M. Şevki ve M. Zkai 
Saygılı müşterilerinin bayramları

nı kutlar. 

Ulus Basımevinde basılmıştır. 
_Ne§riyat müdiirü: Fazlı 

Kara •• 

Elektrik ve Havagazı 
Şirketleri Sayın Abunelerinin 

Bayramlarını Kutlular 

@Lx1x1x1x1xlErilx1x1xrx1r1x1x1x1x1x1x1ı1ıJk 

YENİ ŞEHİR 
l\Cerkez Taksisi 
Ankara - lsnıetpa~a caddt•si Lozan meydanı 

Telefon: 3390 ve 3394 
Gece. giindiiz ish•ııilen mahalle lüks taksi otomobilleri 

derhal gönderilir . 
Giinlük, haftalık. a)lık abone kayd<'<lilir 
Eşya nakliyatı için kamyon tedarik olunur. 

ı·····ş·E:'·~·ii·~·ii······ 

i Ferah - Nezih - llcm:; 1 
Balıkpazarmda Halk Satı.~ Salonunun Boşalttığı Salo11da. I .............................. 

SiNAMALAR 
ı.c..ı.EKK! EDlLEN EMlR MUCl JINCE SiNEMALAR SEANS AR.fa 

LARINDA TAMAMEN HA VALANDIRILACAKTIR 

YENİ KULUP 
Bu gece ı Bugün Bu gece 1 

Bitmemiş senfoni filmini yara- Esrarlı gözleri, muazzam bnkışfşj~ 
tan dahi sanatkar Villi F orst'un ve ilahi güzelliği ile Brigitte ı-Iel~~ 
bizzat oynadığı musikili f evka- nefis bir surette yarattığı biiYıJ 

iade komedi macera filmi 

Böyle bir hız unutulur mu? 

diğer oyuncular - Paul Hörbiger -

. Dolly Haas 

CASUS KALBi ş 
Aşk, ihtiras ve maceranın karşıJşet· 
bğı vatan muhabbetile mucade!.e 

tiği şaheser: Almanca sözlıı 

n O S t D dil r • 


