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Giirıdclik 

l Ll S l. GCVEN 

Her bucakta uluş durumu bir 
sıkıntı ve ezinti çağı geçirmekte
dir. Böyle bir çağda ulus ile onun 
kurduğu törü arasındaki geçim 
İ .i de çok İnceleşir. Acunu kasıp 
kavuran genel sıkıntının bir ker
teye kadar bu geçimin bozulmu~ 
olmasından ileri geldiği doğrudur. 
Rejimlere ne ad konulursa konul
sun, ulusun güveni ve sevgisi bun
lara öz ve glic vermedikçe değer
leri tasarlama cevrcsini aşamaz. 

Türk ulusu b~nliğini ve buyu
rukluğupu kazandığı gündenbe
ri kendi törüsünün düşüncelerini, 
işlerini kendi düşünceleri ve işle
ri saymağa başlamıştır. lrkmm en 
büyük sanlarmdan biri olan uluş
culuk ve düzen kuruculuk gücü 
icerdeki ve dışardaki engeller or
tadan kalktrktan sonra da ha yük
selmiş ve onun bugün sıyasal, ö
konomik ve soysal alanlarda be
ceremiyeceği bir şey kalmamıştır. 
Gerekli olduğu vakit yurd uğrun
da bütün varlığını ortaya atmasını 
bilen bir yurddaş dur"ı!damaksı
zın parasını da türk elinin yüksel
mesine, ilerlemesine yarıyacak iş
lerde esirgemez. Hele bu işler pa
ralarını onlara yatıranlara ayrıca 
bir kazanc da getirecek olursa sev
gi ve güvenimiz gerek öncede ge
rek de sonradan karşılığını gör. 
müş sayılır. Türk cumurluğunun, 
her türkün içinde yer tutan büyük 
ülküleri gerçekleştirmekten başka 
bir dileği olmadığı inanı bütün u
lusu sardıktan sonra başarım gti
cümüze son olmaz 

Şimdiye kadar hep yabancı el
ler ve diller türkün kendine olan 
güvenini ve böylelikle ırkının bü
yük enerjisini kı.rmağa azaltmağa 
çalışmışlardır. Türklerin ökono
mik alanda cılızlığını söyliye söy
liye onların sırtından para kazan
mağa alışan yabancılar da bugün 
ne kadar aldandıklarını, ve oyun
larının artık suya düşmüş oldu
ğunu anlamış bulunuyorlar. Geç
miş çağlarda adamlığın kazanmış 
olduğu ilk ökonomik kurumlar ve 
başarımlar bile türkün kafası ve 
bileği ile gerçekleşmiştir. 

Biz şimdi ökonomik alanda da 
yeni bir doğum ve yükseliş çağı 
yaşıyoruz. Yıl ve ay geçmiyor ki, 
yeni bir demiryolu yeni bir fabri
ka ve ba ka bir bayındırlık başa
:rımı ile karşılaşıp sevinmiyelim .. 
Bütiin bunlar türk parası, türk 
gücü ile yapılmaktadır. İşte para
mız ve güvenimiz için yeni bir ka
zanc, yeni bir hız f ırsalı daha ö
nümüze çıkmıştır: Sıvas - Erzu
rum demiryolu ödüncü.. Ulusal 
tutum parayı başıboş çürütmekte 
değil, kazandı ulus işlerine yatı
rarak işletmektedir. Para her şey 
den önce, ulusal bir değerdir. 
Yurddaşların ayrı ayrı zenginlik-

İstanllu] C.H.l~. v.ila
yet k:oııgresi açıldı 

İstanbul, 11 (Telefon) - C. H. 
Fırkası fstanbul vilayet kongresi 
idare heyeti başkam Bay Dr. Ce
mal Tunca'nın başkanlığında top
landı . Kongre' de iki yılın çalışma 
raporu okunduktan sonra vilayet 
idare heyeti kongre murahhasla
rı vt:: encümen seçimleri yapıldı. 

Secim ferde: kongre ikinci başkan
lığ~na İstanbul saylavı B. Sadettin 
Rıza ve katibliklere B. Meki Hik
met, B. Tevfik, vilayet idare he
yeti asli üyeliklerine kadınlardan 
Bayan Memduh Şevket ile Müşer
ref Muhiddin, erkeklerden avukat 
Bay Faruki, B. Ahmed Kara, B. 
Necib, B. Ali Rıza, B. Nurettin A
li, B. Bedi Celal, yedek üyeliklere 
B. Hakkıya Emin, Nemli zade Mit
hat, B. Muharrem Naili , B. Feri
dun, B. Samih Reşad Yılmaz, B. 
Mmad. B. Kemal Vehbi seçilmiş
lerdir. 

Büyük kongre murahhaslıkları
na asli olarak Cevdet Kerim, Ali 
Rıza, Faruki, Hakki ye Emin ye
dek olarnk Mekki Hikmet, Ah
med Kara, Feri dun, Esad ayrıldı
lar. Bugünkü toplantıda hesab en
cümeninin raporu okundu ve ka
bul edildi. 

Layiha, bütçe, ve ihtiyacları tet
kik encümenleri raporlarını salı 
günü okuyacaklardır. Kongre mü
zakerelerini Fırka Genel Katibi 
Bay R. Peker takib etmiştir. Kon
gre başkanı Dr. Cemal Tunca kon
grenin saygı ve sevgilerini bir tel 
yazısiyle Atatürk'e bildirmittir. 

izmirde C. H. ~~. 
lioııgresi 

9:~:{ ~ılmcla :l4 hin olan ii)e sa
yısı 12 hini lnılmu~tur. 

lzmir, 10 (A.A.) - C. H. Fır
kası vilayet kongresi Halkevin
de toplandı. Kongreye İzmir mer
keziyle vilayete bağlı 14 kazanın 
murahhasları gelmiştir. Vali ile 
vilayetin ileri gelen memurları da 
kongrede bulunuyordu. Kongre 
üyeleri arasında bayanlar da var
dı. 

Toplantıyı açan Yozgad saylavı 
Bay Avni Doğan sözüne föyle 
başladı: 

- Arkadaşlar, 
C. H. F ırkasmm vilayet kongre

sini açıyorum. Konuşmağa başla
madan önce ulusun en değerli a
damı ve dünya tarihinin gelmiş 

( Sonu 2 inci sayrfada) 

leri bu değerin korunmasına bağ
lıdır. Buna inanan ye kendi ulu
suna güveni olan yurddaşlar dur
madan kazanırlar, yükselirler. 

Zeki Mesud ALSAN 

Dünkü atlı spor hareketleri 

Adımız, anclmuzdır. 

iki milyon lirulıl.· ~ıtıcıs - Eı·zurrtm dcmfr
·vollcu·ı tahvilleri satı "'t çılmnlmı:. tw. 

i 'ii::<lc yedi gibi yiik~ck bir fcıiz gctfr"'ı bu 
talnıillt•r eıı l~lirlı ue en emin 1ı iı · t.:din lir. 
lt'11·M11' lw{.'ırmay11ıız. 

Ht·ı· )cr cfo 5 kuru~ 

Sar, kimin olacak? Uln~lar l)erııeği 

Plcllisit yaı·ın f)ite cek; iki taraf da 
çalış ıyoı· 

Kon"ry diin hirinri toplantrı;mı 
)Bitli 

Cenevre, ı ı (A.A.) - Uluslararasr 
Derneğinin 84 üncü konseyini açan bu 
sabahki gizli toplantıda Umumi Kitıb 

B ay Avenol H.ıl>t: ~ h ükumetinin, yen i 
bir iş'arda bu lununcıya kadar italy.tn
habeş iht i lafının konseyın gündeliğine 

konulmasını istemediğini bildirmiştu. 

lvi malumat alan mehafildc, Adisa
baba:nın bu hareketi İtalya ile H ahc· 
şistan arasında yapılmakta olan muı.ı

kerelerden ötüriı oldugu soyleniyo · 
Bundan sonra Turkıye Dı arr 1 1 r 

Bakanı Bay Tevfik Ru tu Aras'ın ba~
kanlıgında umumi toplantı yapılmı .tır. 
Bay Tevfik R u tü Aras Adatcı'yi ta

z imle yadetmı ve Sir Con Saymen ile 
Massigh bu tazime istirak etmi lcrdır. 

Kon,,ey elde 1.ıulunan isleri gôrmuş 
ve sovyet murahhası Rozenberg'in ge
nel kfltib muavinliğine tayinini tasrlık 

etmişt i r. I~onsey pazartesi sabahı top

lanacaktır. 

~~----···----~~ 

S ar'daki nazİ taraftarları biribirlerini ~t'/am/arlarke r 

l1'raıısız )Jarlaınen

l:o~unda 
Y arm Sar plebisitinin son gü

nüdür. Plebisitin sonucu 13 son
kanun günü belli olacaktır. Ay-

Perdedeki haçm üzerinde ~u cümle ya 
zıfldır: ''Bi:dm önderimiz Bitler 

değil lsa'dır,, 

lardanberi gazeteleri İşgal eden 
bu it, dış ııyasada bir muvaff a~ 
kıyel göstermek istiyen Hitler~ı 
Almanya için çok ehemmiyeth
dir. 

Naziler, ıimdiye kadar bu top: 
raklarm Almanya'ya dönmesinı 
temin için büyük propagandalar 
yapmışlardır. 

Buna karşı, nazilerin iş batma 
gelmesi yüzünden Sar' a sığınan 
yahudiler ve komünistlerle Sar 
katolikleri, hitlerci rejimi isteme
dikleri için statükonun kalması 

~~----·-.------~ 

Saı·sııı tının arli.ası 
){esilmf-.di 

Balıkesirden 250 çadıı 
gönderildi 

Balıkesir, 10 (A.A.) - Kapıdağı ile 
civarındaki adalarda sarsıntı devam et. 
mektedir. Balıkesir Valisi ikinci defa 
olarak vilayet sıhhat müdürü ve Hilali. 
ahmer müfettişi ile b eraber adalara 
geçmek üzere Erdeğe gitti. Yeni zayiat 
yoktur. Hilaliahmerce zelzele mıntaka. 
sın 1 250 çadır yollanmıştır. Yollanan ça 
dırların sayısı dört yüze varmıştır. Yi. 
yecek, içecek ve pamuklu giyecek yol· 
lanmaktadır. Felaketzede yurtdaılara 

yardım elini u7.ntarak acılarını dindir -
meğo uğraşan Hilal iahmere yapılan yar 
dımlar devam e tmektedir. Bunun için 
yapılan komite çalışmalarım bü tün mn. 
halleler e ve kent in bütün kazalarına tef 

mil etmitlir. 

Hnltkc•ı;;ir 'H ' Erdt•k ç••vrt•l'liucle 

yeui .luyumlar . 
Bahkeıir, )1 (A.A.) - Balıkeıır, 

Kt"Clek ve çevresindeki Kapıdaiı ve 
(Sonu J Uncti .rayıladc) 

yolunda mukabil bir propaganda 
yapmaktadırlar. İki taraf da aynı 
hararetle çalıftıklarına göre ple
bisitin ne sonuca varacağını kati 
olarak kestirmek zordur. 

Herhalde yarm, tamamlanacak 
olan plebisit, Avrupa'nın barış sı
yasası üzerinde büyük tesirler ya
pacaktır. 

( Sonu 2 inci sayıfada) 

Almanya uluslar derneği 
konseyine girmiyor 

Berlin, 11 (A.A.) - Almanya, ulus
lar derneği konıeyine İştirakten İmtina 
etmektedir. Sıyasal kaynaktan alman 
malumata göre, Almanya ingiliz büyük 
elçiıinin yaptığı tcşebbüılere menfi ce. 

Knhine• hulıranmm ctnİİIH' g•·ç· 
ıtll'k i<:irı ~·c•ni tt••lhirlPr almı}or 

Paris. ı ı (A.A.) - Meclis başkam 

Bmson, ken disine ü ç devredenberi baf
kanlık vazifesini veren gUvendcn do· 
layı arkadaşlarına teşck~ür ettikten 
sonra, gerek komisyon ve gerek genel 

toplant ı larda çalışma yöndcmi hakkın

da h akiki bi r düzeltme programı teb

l iğ etmiştir. Konuşmaların tahdid ini 

ve söz s ı rasının tanzimini, sık sık hı.i

kümet buhranlarına mani olmak için 
hükfımetc güvensizlik takr i rlerinin hu

susi bir nizama t abi tutulmasını ve icr.ı 

kuvveti ile teşrii kuvvet arasındaki mü. 
nascbatm açık b ir surette tanzimini 

derpiş etmektedir. 

Vah V -rm1°&t1'r. Elçı' Almanya'nrn kon - • . • 
"" " it Laval ü·ıwvrc ye gıttı ıeyde temıil edilmemesinin pek ziyade 

1 
b · 

Paris, 11 (A.A.) _ Bay l4ava u.gun şayam eıef olacağım ve bundan mahzur 
Ce nevreye h are ket etmiştir. lar doğabileceğini bildirmiştir:_. ----~=:.::_:..:_:;_:_ ______ ~...,._..__ 

1:•11lwtforimiz 

Bir diikkaul·ı Aııkar ada ~chze ve 1'1eyva
nın daha çok. ucuza . ·atılal)ilt~t·eğiııi, fiat

ların ço1{ ı)ahalı ol duğnııu s(iylüyor. 

l - ı ı ~c·kl'lt'll hin ··t)u hii,iik i"' on ht·~. toptancmm kt·} fiıw •ag •.( ır. 
> " k il j 1 tlaha çok ''ırtlcla~m H·ıliü-i ı-whzı· , •. llH')' a alı11at·a lt·ı ur t•ı· t• 

• 'ı; • ~ ' 1 ·ı· ucuza atı a u ır .• , 

A nkarada nıeyva v e sebze ışi ıızc
rinde sra~tırmalar j'Bpark en dünkıl sa

ymuzda bir toptancı yurddaşm du§ıin
celeri üzerinde durmu§tuk. Piyasanın 

ikinci mütevassıtı ve halkm doğruddn 

doğruya karşısrnda bulunan bir tip ol· 

1 

ınası ıubarile bııgi:11 de nınyva ve seb· 
zeyı diıkkanlarJJıda ve perakende sa
tanlarla konu§tuklarımızı yauyoruz. Bu 
tipin en fazla ve toplu bir h alde bulun-
duklarr yer yeni Hafdir. B u bakmıdan 

(Sonu S inci sayı/ada) 

il h 1 de böyle tenha v' lıa!ekf:rsir.dı Solukta .,alnır Suluhan del • 



SAYIFA 2 

DIŞ ARDAN 
YUGOSLAVYA ~DA. 

Küçük anlaşma dı
şaı·ı~ler bakanları 

konuşuyorlar 
Belgrad 11 (A.A) - Başbakan Yev

tiç'le dışarıişler bakanları Beneş ve Ti
tülesko bu sabah Liubliana'ya gelmiş
ler ve Bay Yevtiç'in salonlu vagonun
& görüşmeğe başlamışlardır. 

Uç bakan öğle yemeğinden sonra 
gorüşmelerine devam edeceklerdir. 

Bulgariıstan'm Belgrad seCiri 
Belgrad, 10 (A.A) - Yeni bulgar 

elçisi Bay Kausof bu sabah prens Pol'a 
ltimatnameıinl vermiştir. Elçinin prens 
tarafından kabulü esnasında Bay Yn
tiç de hazır bulunmuttur. 

ptRLEŞIK DEVLETLER'DE 

Amerika'nın Lahi'ye girmesi 
Vaşington, 11 (A.A) - Amerikanın 

wı tartlar altında uluslararası adalet 
divanına girmesi hakkında ayan dışa
nitler komisyonunca dün onanan ~
nr sureti bugün Ayan asamblesine ve
rilmiştir. _ 

ıtoıadan ölenler 
Kolombo, 11 (A.A) - Kogal mınta· 

kasında son haf ta içinde malaryach.n ö
knlcrin sayısı bin kiti kadardır. 

Amerika.da kış 
Nevyork. 1J (A.A) - Havaların 

fazla soğuklamaundan ve karlarm faz 
Jahğından Nevyork ve Yeni Jersey 
laük6metlerinde bir çok mnak ta'10ış
tn'. 

Nevyork limanmdaki sis hafiflemit
tir. 

IJ11dberg9la ÇK.uğunu öldüren
lerin muhakemesi devam 

mi yor 
Flemington. 11 (A.A) - Kondon 

7edi saat phidlik ettikten sonra çekil
DÜftir. Son dakikalara doğru, müdafaa 
avukatı evelce bir kadın muallime kar
t' yaptıkları yüzünden bulunduğu o
kuldan değiftirilip değiştirilmediğini 

•~rarak B. Kondonu kızdırmı,tır. B. 
Kondon bunun yalan olduğunu. söyle· 
mlftfr. 

Sonra bir polis 'ahid dinlenmiştir. 
Pôlis Hauptman'ın karakolda kcndili· 
iinden yazdığı bir ifadeyi mahkemeye 
•ermiştir. Yalnız avukat sorunca, po
Ji~. Hauptman'ın bu ifadeyi verdiği za
m..,n yanında on beş polis bulunduğunu 
'H 'J.:ı bq saattir karakolda tutulduğu· 
nu, avukatı olmadığını tanımıştir. 

Mahkeme ifadeyi dosyaya koydurl. 
muştur. 

INGtL TERE'DE 

lngiliz - Hindi!4tan ticaret 
anlaşması 

Londra, 11 ( A.A.) - İngiliz - Hin-
4listan ticaret anlaşmasma göre ingiliz 
pamuklu ~yası, demir ve çeliği Ottava 
anlaşm;ılarnıın çerçevesi içinde muame
le görecek ve bu Otta.a anlapnalaruıın 
meriyettc bldıtı mllddetçe muteber 
olacaktır. Hindistan btikOmeti yerli eı· 
yayı himayede devam edecekse de in
plls ety:wndan alacafı ithal resmi di
ler yabancı ilkeler etyuuıdaa alman 
resimden cJaha u olacaktır. 

Bir tebih 

Londra, 11 (A.A.) - Hüktmetia ta· 

aayi ipizlerini ekim mmtablarma ıön
•rmek için lıuırbklarda bulundup 
.. klanda gazetelerde çakan haberler 
tebib edilmektedir. 

Açlık grevi yeniden başladı 
Bombay. l 1 (A.A.) - Mutavassıtla

a ortadan kaldırarak doğrudan doğru. 
p sattı karan aleyhinde protestoda 
laulunan gerici sabcılar önderi Şamşuq. 
der Gandi'nin kulübesi önünde bir haf. 
tadanberi mahathanm gayretlerine rağ
men açlık grevi yapmaktadır. 

Ş:ım under bu suretle es)fi dur'r'mun 
ıeri dönmesi için .Gandi ilzerinde tazyik 
yapmak umudundadır. 

' 

LEHİSTAN' DA 

Lehi ıan'ın y~ni yd biitçesi 
Varşova, 11 (A.A.) - Diyet dı~an 

işleri komisyonu bugün dış bakanlığı 

bütçesini konuşmuştur. 
HükUmet bloku mümessili, blokun 

dış sıyasa hakkında görüşünü bildirmi. 
yeceğini çünkü hiikCım<>tin güttüğü sı • 
yasayı tamamiyle onadığmı ve bunu ulu 
şun mcnfaatlarına uygun bulduğunu 

söylemiştir. 

Lt•h diyeıiutl•• }'<'Dİ hir gruı> 

Varşova, 11 (A.A.) - Hıristiyan de 
mokrat grupundan uç saylav ayrılarak 
hıristiyan halkcı adrnda yeni bir grup 
kurmuşlardır. Bu grup muhalefette kal
makla beraber içeri işlerde kin güdül
mesine karşı savaşacaktrr. 

Bay Bek 

Varşova, 11 (A.A.) - Uluslar ku • 
nımu konseyinin toplantısında Lehis. 
tan•ı d•n ifleri bakanı Bay Bek tem • 
ail edecektir. 

Lehi8tao"ıo ilıracab 

Varşova, l 1 (A.A.) - Lehistan'in 
ticaret bilançosu 1934 de 1933 e nis • 
betle 178 milyon 300 bin zilotoluk ihra
cat fazlasiyle bpanDUJtır. 

T<'tlhi~.iler aakip ediliyor 

Varşova, 11 (A.A.) - Adliye Baka
m, temerküz kampı ihdasının yerinde 
olduğunu söyliyerek, 15-6-1934 tarihin
de içeri İşler 'Bakanı Branislav Pierac
ki'nin Ukranya tedhiş kurumuna men
sup bir üyesi taralından katledildiğini 
ve katil kaçmışsa da arkadaşlarından 

birkaçının yakalanarak yakında muha
keme edileceklerini bildirmistir. 

FRANSA'DA 

Ticari anlaşmalar hak.kında 
hir kanun 

Paris, 11 (A.A.) - Ticaret ve sana
yi bakanı B. Marşando mecliste, İtalya, 
Amerika, İngiltere ve Almanya'da oldu
ğu gibi ·İstihsalle istihlakin tanzimi 
ni temin ve kolaylqtırmak için profes
yonel anlaşmalar hakkında bir kanun 
layihası vermiıtir. 

Kaşmiif ettiş a1:1edildi 

Paris, 11 (A.A.) - Başmüfettiş Bo
ny, inzibat meclisinin kararı üzerine 
içeri İşler Bakanı tarafından azledil
miştir. 

Hay Janney 

Paris, 11 (A.A.) - Ayan eski baş
kanı Janney, 234 mevcuttan 216 reyle 
tekrar başkanlığa seçilmiştir. 

f.A>n Saynwn ve Bay Eden 
Ct•ne,·re'ye gittiler 

Parla. 11 (A.A.) - Sir Con Say· 
men ile Bay Eden dün öğleden sonra 
buraya gelmişler ve akşam üzeri Ce
nevreye hareket etmişlerdir. 

AVU TURYA'DA 

Avul4turya Dı~an t~1er Rakanmm 
bildirisi 

Viyana. 11 (A.A.) - Diş İşleri Ba
kanı Bay Bcrgcvaldneg Havas ajansına 
fU beyanatta bulunmuıtur: 

.. Bay Musolini ve Bay Laval Ro • 
ma"da çok büyük ve ehemmiyetli bir 
eser yapmıflardır. Bundan Avrupa ve 
orta Avrupa bakımmdan çok terler bek 
Jiyorum. Anlaşma ltalya ile Yııgoslavya 
•e Budapqte ile Belgrad ananda de • 
.amlı bir talih tçln en uflam amitler 
vennektediT. 

Bakan. uyasal bir Avrupa birflği ün. 
kanma inanmadığını, fakat htı"lı:batde 

ökonomik Avrupa birliiini görmekte ol 
duğunu ve bunun temeli de fransu -
İtalyan anlaşması olacağını .CSylemif ve 
ıubatta barelril ile birlikte Paris•i zi • 
yaret edeceğini ihsas etmiştir. n 

SOVYETLER BIRLICINDE 

Leningrad limanı dondu 
Moskova, 11 (A.A.) - Leningrad 

Jimanr buz tutmuştur. 

.. 
ULUS 

1tfALYA'DA 

tzmiı· C. H. F. 
kongresi 

(/U§ı 1 inci ..,tada) 

geçmış evlatlannm en büyüğü o
lan fırkamızın Şefi Atatürk'ü ta-

Musolini habeş maslahat- zim için bir dakika ayakta dur
manızı rica ederim.,, 

güzarını kabul etti •• 
Roma, 11 (A.A.) - Bay Mıısolinı 

Habeş maslahatgüzarını kabul etmiştir. 

hal)a'nm ~imal ımurlarma 
a,..ker Mriktirdiği yalanmış 

Roma, 11 (A.A.) - İtalya şimalin. 

de bazı kıtaların tahşit edildigine d.1ir 
ecnebi memleketlerde dolaşan ş 1yialar 

hakkında Roma'ya hiç bir haber gel • 
memiştir. 

Sar kimin olacali? 
(Ba§ı 1. inci sayıfada) 

Sar'daki durum 

S&rltruk, 1 t (A.A.) - Mütte
rek cephe önderleri, nazilerin sta
tüko taraftarlarına ~ı yeniden 
tiddet hareketinde 'bUl;ındukları
nı ve bu hususta hükimet komis
yonu ile uluslararasına müracaat 
ettiklerini gazetecilere söy"miş
lerdir. 

Sarbruk, 11 ( A.A.) - Reyiam 
günü yaklqtıkça sıyaaal gergin
lik de artmaktadır. Statükoya ta
raftar bazı gazetelerin satıcıları 
dün hırpalanmışlardır. Naziler, 
Amerika'dan sarlıların gelmeleri 
münasebetivle tezahüratta bulun
mutlardır. Polisin müdahalesi, cid
di kan§ıklıkların önüne geçmittir. 

Plebisit neticesine kadar 
t~planll yasak 

Sarbruk, 11 (A.A.) - Sar po
lis kuYYetleri ile uluslararası ku"f'. 
.-etleri fırkalardan biri reylerin 
topl•ıwcağı günden evel lnwYet 
kullanmak deliliğinde bulunur di
ye hazır durmaktadll'. 

Bugünden soma, her ne İf için 
oluna olsun, reylerin ve IOD Ter· 
dili netice bildirilene kadar top
lantı yapılması yasak edilmiftir. 

B. Nietman 'rn ta,·siyeleri 

Sarbruk, 11 (A.A.) - Alman cep
hesi önderi Bay Nietman dün akşam 

radyoda söylenen ve bu sabah bütün 
cephe gazeteleri tarafından neşredilen 
müheyyiç bir hitabede cephe ıiyelerini 
reyiam komisyonunun nizamatına mut
lak surette riayete davet etmit ve bil
hassa bayrak çekilmemesini hatırlatmış
tır. 

Bay Nietman, alman cephesini seçi
ciler gözünde haksız göstermek için 
kendi ilanlarını bizzat kendileri yırtan 
tahrikatçılara kapılmamalarmı ve kav
ga çıkarabilecek her türlü hareketler
den sakınmalarını üyeye tavsiye etmİf· 
tir. 

Fevkalade lctlbirler alınıyor 

Sarbruk, 11 (A.A.) - Almanya'dan 

sarlı müntehiblerin muvasalatı münase-

betiyle zuhuru muhtemel hadiselere 
mani olunmak ;çin şiddetli tedbirler 
ittihaz edilmiıtir. Sar polisinin ingiliz 
'efi Hennessy asayiş hizmetini bizzat 
idare etmektedir. 

Reyiim komisyonu reyleri 
puartesi günii vereeek 

Sarbruk, 11 (A.A.) - Reyiam komis
yonunun reylerini pazartesi günü saat 
17 ye doğru başlıyacak olan tasnifi hak
kında aldığı yeni tedbirler üzerine ne
ticenin ancak salı sabahı saat 8 de ilan 
edilebileceği temin olunmaktadır . 

BELÇIKA'DA 

Belçika'da kabine buhranı mı? 
Brüksel, 11 (A.A.) - Van Cauve

laert'in şahsi sebeblerden ötürü ve bil
hassa maruz kaldığı hücumlara karşı 
kendisini müdafaa etmek için istifa et
tiği ve istifasının kabul edildiği tasrih 
edilmektedir. 

Brüksel, 11 (A.A.) - Bayındırlık ve 
ekım bakanı Fon Kauelaert'in istifa et
tiği resmen bildirilmektedir. 

Bu teklif kongre üyeleri tara
f mdan alkıtlarla karşılandı ve 
herkes ayağa kalkarak en büyü
ğümüze candan gelen sevgi ve ıay. 
gılarım göstermekte ıonsuz eö
nenc duydu. 

Başkanlığa seçilen Bay Avni 
seçilmesinden ötürü ve kendisine 
gösterilen inanca ve güvence te
şekkür ederek dedi ki: 
"-Arkadaşlar, fırkamızın giz

li, kapaklı hiç bir işi yoktur. Bu
nun için ocak nahiye ve kaza kon
grelerinde dinleyici olarak bulu
nanların da söz söylemeleri onan
mı§h ve istiyenler söz alarak yurt 
ve ulus işlerinde düşündüklerini 
söylemiştir. Vilayet kongresinde 
de böyle yapılmasını sizlerin de 
onaylayacafını umarak burada 
dinleyici olarak bulunan yurddat
lanmtza da söz verilme.ini teklif 
ediyorum . ., 
Baıkamn bu teklifi alkışlarla 

kabul edildikten sonra Bay Avni 
Doğan vilayet idare heyetinin bir 
yıllık İş raporunu okudu. 

Raporda heyetin iki yıl içinde 
yaptığı ve yapmaea özendiği işler 
sayıldıktan sonra 933 yılında 
34.423 kiti olan fırka üyelerinin 
42 bine varmıf olduğu bildirili
yor Te Halkevlerinin daha verin.
li itler görmesi için vilayet umu
mi meclisiyle ıehir meclisinin yar
donda bulunmasının gerek oldu
iunu fırka üyeleri olan vilayet u
mumi ve tehir meclisi üyeainin bu 
yardımı yapacaklanna söz verdik
lerini bildirdi ve kongrenin de bu 
hususta bir karar almaımı diledi. 

Vali ile belediye başkanı da 
HalkeYlerine elden gelen yardı
mın yapılacaiını bildirdikten son
ra kongre hatkanın teklifi gibi vi
layet umumi ve tehir meclisleri
nin İzmir Halkeviyle Urla, Ode
mif, Bergama Halkevlerine yar
dım etmelerini onamııtır. 

Vilayet idare heyetinin rapo
ru hakkında söz alan murahhaslar 
dütündüklerini söyledikten sonra 
dinleyiciler arasında bulunan bir 
gene de Halkevlerinin daha çok 
çalıımalarım, okumutlarlllllZm 
Halkevlerine ııkı surette bağlı ol
malannı, köylere gidilmesi gerek
lendiğini söyledi. 

ikinci celse Ödemiı murahhası 
Bay Mustaf a'nın başkanlığında 
toplanarak dilek ve hesab encü
menleri seçildi. Kongrenin fırka
lı ve f ırkaıız bütün yurddaılara 
açık bulundurulması burada bü
yük bir memnuniyetle ka11ılan
mıştır. 

İzmir, 11 (A.A.) - C. H. Fır
kası Tilayet kongresi saylav Bay 
Avni Doian'ın bqkanbğında son 
toplanbamı yaparak encümenle
rin raporlannı tetkik •e kabul et
ti. Kongre, tazimahnı Atatürk' e 
ismet lnönü'ne Te Receb Peker' e 
tel yazılariyle bildirdikten sonra 
yeni idare heyeti seçimini yap
mıttır. 

DECIŞ1K DUYUMLAR 

1~izliie karşı tedbirler 

Cenevre. 11 (A.A.) - Uluslararau 

İ§birliğinin ııqredilen bir raporunda. 

bir uluslararuı tanzim edici merkez ile 

it beraberliii etmek suretiyle ulusal 

kurumlar tarafmdan itsizliğe karp bir 
bayındırlık itleri sıyasaıı dütünül
mektedir. 

Yalnm lran kelimesi 
kullamlacak 

Tahran, 11 (A.A.) - İran yılının ilk 
günü olan 21 • 3 • 935 tarihinden itiba
ren, ecnebi lisanlarda (pers) kelimesi 
yerine (İran) kelimesi kullanılmaa na 

karar verilmiftir• 

.Katalonya'nın yeni ~albi 
Barselon, 11 (A.A.) - Katalonva'nın 
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1 Dün lstanbulda yapılan 
maçlar 

Fener 4 - Bqiklaş 2 
İstanbul, 11 (A.A.) - Bugün F 

stadında futbol pmpiyonasının en m 
hiın maçlanndan biri yapıldı. Fenerba 
ce ile Beşiktaş arasında yapılan bu m 
him maçı Fenerbahce pek gUzel b 
oyundan sonra ilçüncil defa olarak Be 
şiktaş'ı 4 • 2 mağl\ıb etti. 

Bu büyük maçtan evel yapılan i · 
ci küıne maçında Eyüp - Altınorduy 

4 • 2 galib geldi. Öğleden evel yapıla 
Fener - Beşiktaş gene takımları maçı 
nı l - O Beşiktaş kazandı. 

Fener - Beşiktaş B. takımları maçın· 
da fener hükmen galıb addedildi. Bila· 
hare .ualarında yaptıkları hususi bir 
maçta Fener 5-0 k.ızandı. 

St•rcf Alanında: 
Galatasaray - İstanbul Spor birin

ci takımları karşılaştılar. Bu haftanın 
enteresan bir oyunu telakki edilen bu 
maçı da Galatasaraylılar 4-2 kazandı· 

lar. 

Taksim almunda: 
Vefa - Süleymanıye "· takımları 

karşılaştı. Vefalılar çok hakim bir o
yundan sonra 7-1 Süleymaniyeyi ma~
lub ettiler. 

Ankara bisiklet kros
kantri müsabakaları 

Ankara mıntakası bisıklet veu. 
kıf içinde yapılmak üzere • .klet 
kros·tantri müsabakaları hazırlamıştır. 

Bu müsabakalara bütün kutübler gire· 
bileceği gibi, federe kulüblerde üye ol· 
mıyan amatörler de koşabileceklerdir. 

Heyet, yarıtlar için fU esas nokt~la· 
rı karar altına almııtır: 

1 - Yarışçılar ıalctm halinde kop
caklar ve her takım üç kişi olacaktır. 

Her kurum istediği kadar takım 'iıkara• 
bilir. 

2 - Koşucular yarııtan evet doktor 
tarafından kontrol edileceklerdir. Sal· 
lam olmıyanlar yarışa giremiyecelder• 
dir. 

3 - Bu kı§ beş koşu yapılacaktır. 

Her yarı,ta birinci gelen takıma bir 
kupa verileceği gibi, beşinci yarı.tan 

sonra yapılacak genel sıralamada en 
çok puvan alan takıma da bir kupa veri 
lecektir. Bundan ba,ka en eyi derece 
alan koşuculardan birinciye bir bisik· 
let, ikinciye bir çift yarış tekerleği. ii· 
çüncüye de bir çift yarış lastiği veri
lecektir. 

4 - Hava yağmurlu da olsa, karlı 

da olsa yarı!lar geri bırakılmıyacak

tır. 

S - Bütün yanşlar Muhafızgudi 

lokalinden başhyacak ve halkevinde bl· 
tirilecektir. 

6 - Yarışa gireceklerin ilk kinu
nun onundan yirmisine kadar Ankara 
mıntakası katibliğine müracaatları la
zımdır. 

7 - Bozuk havalarda idman yapa· 
mıyan sporcular, mmtaka heyetinin id
man makineainden istifade etmek Uze• 
re bugünden sonra mıntaka idman sal0ı 
nuna gelebilirler. Yarışçıların makine• 
lerile birlikte gelmeleri !3rttır. 

8 - Yarışlar intizamsız yellarda ya .. 
pılacağmdan koıucuların daha evciden 
müsabaka yapılacak yerleri gözden ge· 
çirmeleri lazımdır. 

9 - Hakemler bisiklet heyeti bat· 
kanı Cavid, atletizm heyeti batlranı 11-
yas, Muhafızgücü umumt kaptanı Şe· 

fik, bisiklet heyetinden Kemal ve Ek· 
remdir. 

Bisiklet heyeti. sade Ankara için 
değil. diğer bütün mıntakalar için ir• 
nek sayılması lazım gelen bu çok yeO. 
de tqebbtls fsln esaslı bir progrma 
da hazırlamıştır. 

yeni valisi Portela VaHaadaree n:zife. 
sine baılamıştır-. Vali cUmhuriyete •• 
tapan~ devletine bismet •t; Kata1oaya 
emellerini tatmin içip elinden ~eleııl ,a 
pacağmı söylmiftir. 

Romanya•da kış şiddetli 

Bükreş, 11 (A A.) - Bütün memlc• 
kette şiddetli bir soğuk hüküm sürmek.. 
tedir. 

Şizinau'da bir oda içinde beş kişi tc> 

ğuktan olu bulunmuştur. Oravitza .muı 
takasın a kar fırtı:;ası mühim zararlara 
sebeb olmuştur. Her tarafta muhabere 
ve muva ala yo1ları bozulmustur. Limaf.. 
lar ka;>anmıstır 
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] 'iir turiznıi 
İstanbul 4 ikincikanun 1935 

Beyoğlu m:ı.;;azalarının birinin vitri. 
ninde suluboya bir r esim var : 

Kalın d ireklerle tutturulmu§ tahta 
bir sıra evler. Bozuk kaldırımlı bir so • 
kak. Yık k bir çeşme. Sıvaları dökülmüş 

biı· minare. Geniş çatılı bir türbe. F cra. 
celi kadınlar.Sanklı, fesli a damlar. Şal· 
varları karınlarını patlatacak kadar sıkıl 
mış sarıklı, fesli, sümüklü çocuklar. Al. 
tında yabancı, pis, okunmaz bir imza ve 
kalın bir yazı, lstanbul. 

Başka ve daha zengin bir vitrinde ta 
nesi yirmi beş kuruşa sat ılan süslü kart. 
lar; 

Yangın yerlerinde medreselere dol • 
muş, çarşaflı, sarıklı, yeldirmeli, pis ve 
kasketli bir kal1thalık. Sabah mangal üs 
t ünde et pişiren köfteciler. kırbalı sucu 
lar ve satıcılann etrafında köpek yav • 
rularına karışmış çocuklar. 

Yedikule surlarına benziyen bir du • 
varın dib~nde yirmi kadar çingene çocu 
ğu. Ellerinde türk bayrağı bayram eğ· 
lencesi yapıyor. 

Çıplak ayaklı, yırtık cübbeli, kirli sa. 

rıklı bir hoca. Camiin mihrabına arkaar· 
nı çevirmiş namaz kılıyor. Yanında bir 
dilenci gÖ7leri kapalı dua ediyor. 

Eyüp'tnki mezarlardan birinin üstü. 
ne bir keçi oturmuş. Mezar taşının ar • 
kasından bir eşeğin kulakları ve minare. 
nin, Halic'in silueti görünüyor. 

llh . •. ilh . • . ilh .. . .. 
Dükkancılarla çekişe, çeki ı;e pazar • 

lık ettim. Bir tek kartı yirmi beş kuruş· 
tan on para aşa ğ ı vennedileı·. 

- Size yaramaz. Biz bunlarr seyyah 
lnr, yabancılnr için hazırlıvoru7. 

Dediler. Mnğazacılat" bu resimler 
için fazla &..:.ı.rlerır.' .... ... · •- d k. b " •· •ıttl ı-cr e ı u • 
t .. l, - ,. - ... -un .-11 •' Tu.ı;r. "çoct.~İ •r, erkekler tıpkı 
fi liın!N·Je görülen fig üranlar gibi para 
'ile btulurmuş, bir rejisör onlara günler 
cc, haftalarca çalışarak rollerini belletir. 
miş. Çok defa da fotomontaj yapılırmış. 

- Satılıyor mu , ka:r.ancını7 emeğıni. 
zi ödüyormu bl!.r i? 

Diye sordum. 
- Yılbaşları, seyyahlar, yabancılar 

olmasa işi çoktan bırakırdık dedileı-. 

Yılbaşları, seyyahlar, yabancılar kir
li, acılı, iğrene İstanbul. Vatandaş bile 
olmıyan Beyo1h.ı mağazacı&ı tiirk tu • 
rizmi için ç hşıyor. 

Kötenin ba,ında . yarıdan keıilmit 
bacağını ve hiç büyüyemiyen kolunu 
yağmurun altında ıslatan bir dilenci 
Tardı. 

- Bana acıyınız da para veriniz. 
Diyordu. Ve Beyoğlu sokağının kal. 

dırımına yerleşen bu dilenci Beyoğlu 

mağazasının vitrinine sokulan zavallı 

lstanbul 'a ne kadar benziyordu. 

Birkaç gündür lstanbul'da (Hind 
esrarı) denen bir filim gösteriliyor. Sö. 
zü, sazı olmıyan bu filim, Hindistan'ın 
iç acısıdı ·. Hindis tan'da ne kadar fena 
şey varsa hepsi daha fcnala ş tırılarak bu 
fil me alınmışt.,._ 

Dilini, göğ~ünü, sırtını, delen hindli. 
Dilenen hindli, Ganj 'ın bulan ık suyun. 
da lnnnlaşan h indli, aç, kör , iskelet hind 
li. Semiz, süshi, b tlkımlı inckl Br, filleı· , 
aslanlar, kaplanlar. 

F=lmi gördültten sonra Gandi'nin 
vatanın dan dcj!il <la,,.a ı:ındnn bile tik • 
siniyorum. V e gittikçe daha gözümde 
büyüt e::-c.k Beyoğlu mağazasının parlak 
vitrinine yerleştirilen resimleri ve Bey
oğlu mağazacısının yüz kızartacak bir 
i ş h tine koyduğu türk t urizmini düşü. 
nuyorum. 

NEŞET HALİL ATAY 

il 1 U U 111 ti l' 1 U Iall Ut ı~· 

Çok değerli bir kitab 

A vrupada otomobil 
ile 9000 kilometre 

Yazan: A. Şükrü ESMER 
Satıı yeri: Ahmed Halid 

Kütübhaneai 
Kendiıi 117alal tarih hoca11 olan 

Ahmed ŞWıttü Eımer, bu kitabta o. 
lmyucuıuna, anlatmak iıtediii fe)'• 

teri, JOn:naclan, belli etmeden oku. 

tan tam ve olgun bir caı:etecidir. 
(U1uı) 

Cı$:tı 

Kitabı okurken insan bu memle. 
ketleri geziyormuı gibi his duyu • 

yor. (Akşam) 

"'** 
• Kitubı okuduğunuz dakikalarda 

kendiniz seyahat ctmiııiniz zehabı· 
na knpılacnkaın:z. Aynı zamanda İs· 
tifnde edccekııiniz. (Haber) 

!l11t!ll!1mtlllilllll1 

ULUS 

• 
iÇ DUYUMLAR 
Ta)1yare piyaııgosıı 

İstanbul, 11 (Telefon) - Tay
yare piyangosunun bugünkü ke
şidesinde beş bin lirayı 4161 nu
mara kazanmıştır. 1500 lirayı 
22054 numara kazanmıştır. 14 bi
let 600, 27 bilet 200, 46 bilet yüz, 
143 bilet 50, 262 bilet 40 lira ka
zanmışlardır. 

Yunanistanda hükumetle 
muhalefet partileri ara -, 
sında anlaşma mümkün, 

görülüyor 
İstanbul, 11 (Telefon) - Ati

na' dan 11 tarihiyle bildiriliyor: 
Başbakan Çaldaris'le Papanaatas
yu konuştuktan sonra muhalif fır
ka reisleri ayan reisinin yanında 
toplanmı~lar ve Papanastasyu bu 
toplantıda Başbakanla konuştu
ğu şeyleri anlatmıştır. Papanasta
syu'nun bildirisine göre kendisi 
Bay Çaldaris'le, hükumetin Veni
zelos suikasti sudularmm ceza
landmlmasmı ve kırallığın iadesi 
propagandasına müsaade· edilme
mesini tavsiye etmiştir. Bay Çal
daris de kendisine adliyenin ta
mamen serbest olduğunu ve kırnl
lığın iadesi propagandalarının e
hemmiyetli bir teşebbüs mahiye
tinde te lakki edilemiyeceğini söy
lemiştir. Hükumet ile muhalefet 
partileri arasında anlaşmanın 
miimkün olacağı kanaati vardrr. 

TokaCta Atatiirk lıc•\ kc·Ji 
Tokat, 11 ( A.A.) - AtatÜrk hevke. 

linin kaidesi Üzerine konma meras~ıni 

halkın coşkun sevinçleri arasında ya • 
pılmıştır. Heykelin açılma resmi yakın· 
da olacaktır. 

----··----
Sarsıntıııııı arl{ası 

l{esilmedi 
(Başı 1 inci sayıfada) 

Marmara nahiyesi adalaı·mda hala sür
mekte olan ı;arsıntının bugüne kadar 
olan yıkım ve zararı bu mrntakada bu • 
lunan heyetçe tesbit edilmiştir. Alınan 
resmi malumata göre Erdek merkezin • 
de sarsıntıdan 756 ev çatlamış ve iki 
baraka yıkılmıştır. 

Marli köyünde 180 ev tamamen ve 
70 ev de kısmen, Ocaklar köyünde dört 
ev ve Turan köyünde bir ev tamamen, 

Marmara adasında 100 ev tamamen 
\'e 37 ev de kısmen , Çınarlı kiiyünde 20 
ev tamamen \'e 3 ev de kısmen, Gün. 
doğdu köyünde 45 ev tamamen ve 15 ev 
k•smen y ıkılmıştır. Gündoğdu köyünde 
2 kişi de ölm\i ştür. 

Pnşalimanında 12 ev tamamen 45 ev 
de kısmen yıkılmıştır. Burada dör t t a • 
ne d~ yaralı vardır. 

Balıklı köyünde 5 ev tamamen ve 2 
ev de kısmen, Harmanlar köyünde 55 
e\' kamilen ve 4 ev de kısmen yıkılmış 

ve 6 hayvan ölmüştür. 

Poyrazlar köyünde 9 ev tamamen 
ve 66 ev kısmen yıkılmıştır. Ve 36 hay
van yaralanmı!i lır. 

Hohla köyünde 13 ev tamamen ve 
28 ev kısmen, Asmalı koyünde 3 ev ta
mamen ve köyünde 91 ev kıs • 
men yılnlrnttlır. Türkeli köyünde bir 
ölü ve dört yarala vardır. 

Yiğitli köyü. de bir ölü ve bir yaralı 

Tardır. 
Ekimlik köyünde 30 ev tamamen ve 

26 ev de k11men yılolmıttır. 

General Kazım Özalp ve, ' 
bakanlarımız bugün 

geliyorlar 
lstanbul, 11 (Telefon) Bü-

yük Kurultay Başkanı General 
Kazım Özalp'la Ökonomi Bakanı 
Bay Celal Bayar ve bugünkü pos
ta ile İzmir' den İstanbul' a gelen 
Maliye Bakam Bay Fuad Ağrah 
bu akşamki trenle Ankara'ya git
tiler. 

Hizt''clt· "'a~ lav .. t•<·imi hazırJıklan 
Rize, 11 °(A.A.) ..:_ Bugün vilayetin 

her tarafında ikinci müntehib seçimine 
başlanmış, şehrin muhtelif yerlerinde 
sandıklar kurulmuştur. Halk reylerini 
kullanmak huıusunda büyük bir alaka 
göstermektedir. 

1kiııd miintehibkr sc~inıi bitti 
Zonguldak, 1 l (A.A.) - K,,ntimi • 

zin her köşesinde ikinci seçici işi bit • 
miştir. Şimdiye kadar yapılan tasnifler. 
den fırka namzetlerinin müttefikan ka. 
zandıkları anlaşılmıştır. 

)lu~la'cla ikinci miinfrlıihlt•r 

"' '~İmi hitti 

Muğla, ı 1 {A.A.) - Vilayette ikin. 

ci ınüntehib seçimine aid her türlü kanu 

ni merasim bitmiş ve fırkaca yoklama. 

lar yapılarak namzetler tespit edilmiş • 

tir. Seçime bu ayın 15 inden itibaren 
başlanacaktır. 

l:wıir' ılt• ıw kadar hayvan 
kc•-.ilıli 

lzmir, 10 (A.A.) - Birinci kanun 
ayı içinde Bornova kasaphanesinde 298 
koyun ve keçi ile 216 sığır ve 2 domuz 
olmıık üzere 516 hayvan kesilmiştir. 

---··----
Dünkü A tlrspor 

Atlıspor kulübü üyeleri dün sabah 

saat dokuz bu~ukta Yeni~ehirde Emni
yet meydanında toplanmışlar ve doktor 
Çiki'nin idaresinde binişl erine buradan 
başlamışlardır. H ava oldukça soğuktu. 
Acı bir r üzgar güneşin tesirini hisset· 
tirmiyordu. Arazi k arlı fakat don de· 

ği ld i. 

Bir kısım üye soğuktan ve araziden 
korktuk l arı için binişe i tirak etmemiş 

lerdir. Buna rağmen gelen üye elli
den fazla idi . Bunların dokuzunu da 

bayan l a ı ımız teşk il e tmekt e idi •• 

Müdafaanın arkasından Balkad kö

yünden, Beştepelerden çiftlige gelin

miş, buradan .da Anknra çayından geçi

lerek agaçlık lar arasından dere boy u 

ile Akkoprüye ve bahceliklerden de ku· 

liıbe döniılmiıştur. 

iki buçuk saat süren dünkü bin iş 

çok zevkl i o1muştıır. Adeta. süratli ve 
dörtnallar ezici ve bıktırıcı değildi. A-

razinin vaziyetine göre di:>rtnallar ve 

süratliler kısa fakat munt ~am olmuş • 

t ur. Güzel idare edilen bu biniş i.ıye· 

lerde çok eyi i ntıbalar bırakmıştır. Yal. 
nız iki üye intizama riayet etmedikle-

rinden yoldan geri ç.cvrilerek binişe de

vam etti rilmemişlerdir. 

Her binişin dünkü gibi muntazam 
olması ve üyelerin de bunu temin için 
bir parça dikkat etmeleri çok eyi biniş
ler yaptutacaktır. Resimlerimiz dünkü 
biniften tesbit edilmi~ gtizeJ enstanta-

ne1•rdir. 

Sıfır altı 40 
Diin ~ t1r<lmnnzda t' ll fazla 

"'oğuk im drn•cedc idi 

Dün Ziraat Bakanlığı Mete
orolojisi Enstitüsünden verilen du
yumlara göre son 24 saat içinde 
hava, yurdun Trakya ve Ege alan
larında yağıflı, diğer yerlerde a
çık geçmiştir. Hava suhuneti do
ğu Anadolusu ve Karadeniz kıyı
larından maada diğer yerlerde beş 
derece etrafında yükaelmittir. 

K arlar altmda bir yurd kö.;esı 

Evelki gece en düşük ~uhunet
ler sıfırın altında Srvasta 25, Er
zurum' da 27, Kars'ta 35 derecedir. 

Orta Anadolu ve doğu Anado
lusunun diğer yerlerinde suhunet 
sıfırın altında beş ila 16 derece a

.raaındadır. 

Evelki gün en düşük suhunel 
Karsta aıf ırm altında 35 olması
na karşılık Antalya' da suhunet sı
fırın üstünde 15 derecedir. 

Karak(i.,t•'<lc· tO ılt·n·<·c· .. 04F11k 
!:" 

Karaköse, 11 {A A.) - Soğuklar bü-
tün şiddetile de vam etmektedir. Dere
ce nakıs 40 d ı r. 

Kaza fırka kongrt•.,i loplaıult 
Sarki Karah isa r, 11 ( A.A) - Kaza

mız fırka kuru l tayı bugün toplanara k 
il k kara rr gereğ in ce Atatü rk"e, ı.ayın 

başbakan ımıza. fırka B:nel K ıtibliğine 

telle candan saygı ve duygularını sun

du. 

SAMSUNDA SOGUKLAR 

Samsun, 11 (A.A.) - Bu taraf
ta şimdiye kadar görülmiyen so
ğuk ve kar f ırtmaları devanı et
mektedir. Bazı yerlere düşen ka
rın kalınlığı 70-80 santimetreye 
varmış ve bazı köyler arasındaki 
gidip gelme kesilmiştir. 

Bolu'dn .,o~ukfor 
Bolu, 10 ( A.A.) - iki gündur de • 

varn eden şiddetli soğuklardan dolayı 

mektebler tatil edilmiştir. Derece sıfır. 

dan aşağı 28 dir. 

.Niğtlt· Fll'ka ıkongrc .. i 
Niğde, 10 (A.A.) - Bugün halkevi 

salonunda fırkamızın vilayet koncresi 
ilk toplantuım kadın erkek 34 mümea. 
•İlin İ!tirakiyle yapmııtır. 

SAYIFA J 

Birçokbrı bilgi sözlerini ulus içinde 
yaşıyan sözlerden alııınyı pek doğru 

bulmazlar, böylece herkesin alıştığı an. 
lnmlardan başka bir şey öğretmenin güç 
olduğunu iler i süreı·ler. Bundan dolayı 
kültür uluslarında bilgi dili ölü diller • 
d<'n alınını~ eski sözlede doludur. 

Bilgi dilinin bir kaı·akteri de uluslar 
.-rnsında birliğe doğru gitmesidir. Yal· 
nız düşünüş ve görüşlerde değil sözler· 
de de bir benzerlik göze çarpmaktadır. 

l' .. kat coğı·afyada iş değişiyor, bu ulusal 
bilgide öz dile yaklaşmak herkes arasın. 
da yaşıyan ve yaşatılabilen sözleri al • 
mak ~oru kendini göateriyor. 

Okullarımızda güneşi "tems,, ayı 
' .kamer,. diye öğretmeyi bilgiçlik ı;ay _ 

dığımız çağlarda yeı·e de "arz., diyor -
duk. Bugüne ka<lar çok güclükle ya • 
Jattıiımız bu karı§tırıcı sözter artık 
büıbütün kalkacak, ' 'kürreiarz,, yerine 
yer yuvarlağı, "kışrıar:z,, yerine yer 
kabuğu, "sathıarz,, için de yeryüzü diye 
ceiis. Böylece anlatılmak istenen nes • 
neler daha açık ve cfaba kolay anlftşıla -
caktır. 

l, bununia :.,;t.n ifor. Yeryüzünü şÖy· 

lece ayırırken kullandığımız birçok söz
ler var ki onların da öztürkçe kar§ılığı • 
ru bulmamız gerektir, Yoksa okul bitik. 
lea·indeki anlaıılmamazlık sürüp gide • 
cektir. Yeryüzünün ilk bölümleri demek 
olan (kutub, hattıistiva, seretan mcda • 
rı, cedi medarı) gibi sözler dilimiz için 

oldukça yabancıdır. 
' 'Kutublar ., yeı·yÜ7.Ü bölümleri için 

başlancıç yerleridir. Kutub sözü önce. 
)eri bizim gökümüzde yerini deği§tirmez: 
gibi görünon demirkazık yıldızının adı 
-J!arak kullanılmıştır. Yerin yuvarlaklığı 
bilindikten sonra üzerinde döndüğü &I\. 

nılan yer mihverinin veya yer okunun 
geçtiği yerlere bu ad verilmiıtir. Arab -
lar değirmen taşının üzerinde döndüğü 
çubuja kutub dedikleri gibi dolayısiyle 

uluıun ileri gelenine de bu adı verirler. 
Bu bü:nndan kutbun öztürkce karıılı:Y• 
"iğ,. dir. Gene bu kökten ulu ve sahil, 
demek olan jğe veya İye sözü de ikinci 
anlamı bildirir. 

Avrupa dillerinde kutub için ''pol,. 
kökü kullanılır. Polos yunanca doiru -
dan doğruya dönme demek olup dolayı. 
ıiy1e şimdiki anlamda kullanılmıştır. Bir 
bakımdan iğ sözü daha ziyade mihvec" 
( axe) karşılığı olabilirse de dolayı _ 
siyle iğ yerini anlatmakta da kullanıla. 
bilir. Bunun için iğe veya ike sözünde 
ise daha bir uygunluk var. Akı için ara
daki benzerlikten dolayı mıdır, ne dir? 
Ok ıözünü karşıt k gibi kullanıp gidi • 

yoruz. 
Kutub yıldızına demirkazık. bozbuğa. 

çolpan dendiği gibi arabların Benati naf 
eıki yunanlılaı·ın Aı·ktos bizim şimdiye 
kadnr Dubbu a sgar dedi ğimiz yıldız kü. 
mesine de öztürkcede yediger üküğü 
( buı·cu) dcni!di~ini birçok kaynak • 
lardan öğreniyoruz. Avrupalılar bu yıl
dız k ümesinin yunanca adını alarak ku. 
:,.ey ku tbuna At"ktis, Güney kutbuna da 
Antnrl(t is ( k rşı k•ıtub) adını verir
ler. Bunlar özad olarak kullnnrl dığınd:ın 
karş ılığı aranmıyabil ir. 

' 'H attıisti \'n,, nın karşılığı bütün 
Anupa dillerinde bir gibidir. Ak'vator, 
Ekuator .. hep hattıi sti"'a demektir . La. 
tince acquare ( denkleme) den alın • 
<lığı ileı·i sürülen bu sözlerdeki "ek,. kö. 
künün türkcemizdeki iki sözüyle birçok 
bakımdan ikişikl i olduğunu Samih Rifat 
dil kurultaylarında pek güzel anlatmış. 
lı. Almanlar Ekvatör yerine Gleicher de 
mek istemi~lerse de bir türlü yapama • 
ınıtlarcfır. Bi7de türkccde denk çizgisi, 
böiıe çizı11i diyebilirsek de öz k ;\ke 

bail--rak ikiler çizıiıi demek uygun 
aelmektedir. Bununla beraber ,ivesi bo
aulmut bu öztürkçe ıözü olduiu ei'* 
kv•••lr bİ7. de diğ~r uluıtarla birleı-
mit .a.n.z. 

Dtıliımeıi ıerekli olan sözlet"den bi.. 
ri • medatlardır. ''Set-etan med&l'f, ceıl 
me.a....- aöylendiii zaman konuıundaa 
~n d' 

' ı,tr 1•1 ındirmiyen yabancı sözlw , .. 
Y ...,.üzün ün günepn bat uca celebileta 

y•lerini sınırlayan bu çizıilet'e ''ıü• 
dönümü,, veya sadece "dönüm,, veya 
' ' dönemeç daireıi, . diyebiliriz. Avrupa 
dillennde bunlara Tropik denilir ki bu' 

da yunanca Tropos ( geri dönme) aö. 
züe-den gelir. Seretan yengeç demelıC 
ol .. karşısına gelen yengeç burcu do • 
layısiyle bu adı almıştır. Cedi de kcçf 
yavrusu. oğlak demek olup bu da yıldııE 
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Anl{ara Radyosu 
BU AKŞAMKİ PROGRAM 

1 - Sporcu konu uyor 
2 - Musiki: 
Klasik parçalar 
Keman: Necdet Remzı 
Piyano: Ulvi Cemal 
3 - Yaşar Nabi şiirlerini okuyor 
4 - Dans musikisi 
S - Musiki: 
Handel Trio 
Piyano: Ulvi Cemal 
Keman: Necdet Remzi 
Viyolonsel: Edib Said 
6 - Haberler. 

1STANBUL RADYOSU 
)7,30 İnkılab dersleri: Univenıte

den nakil C. H. F. Genel kitibi 
Bay Receb Peker 

ıe,30 Jımnastik - Bayan Aıadc 
JS,50 Dans musiki!i • plak 
19,30 Haberler 
19,40 Spor Eşref Şefik 
20,10 Tiyatro musikisi .. plalt 
20,50 Gonca Gülyan • Tenor piyano 

ile beraber 
21,15 Son haberler 
21,30 Bayan Bedriye TUzUn, San 

Radyo Caz ve Tango orkestraları ile 
l>erabcr. 

Bugiinkü Avrupa program-
lanndan seçmeler 

KONSERLER 
12,00 Frankfut'ta konser 
J3.30 Budapeştede konser 
14.15 Stutgrat'ta bando 
18.00 Hamburg'da konser 
20.30 Belgrad'da senfoni 
20.30 Agram'da konser. 
DANS MOZtôt 
22.00 Stii C!r"" 

La Siren Fanfarı 
Bu akşam Pari radyo unda 

bir konser verecek 
Paris'ten gazetemize yazılıyor: 
Evelki pazar gUnü "LaSir~ne,, Fan

Jare'ın verdiği bliylik konseri dinledim. 
llu yaz Paris'in bazı bUyük fabrika ve 
müesseselerinin (her biri yüzden fazla 
18yılı ve amatörlerin kurduğu) banda
Jarını dinlemiştim. Onun için önceden 
&.unu da öyle bir şey sanmıştım. Fakat 
Fanfar olduğunu öğrenince, kendi ken
dime; "ne dedim de geldim,, diye ya-
11ksıyorum. Doğrusuya, kim söylerse 
aöylesin; ben Fanfar'm bu kadar güzel 
bir konser verebileceğini ummazdım. 
Fakat La Sircne'ın fanfarını dinledik
ten sonar yanıldığımı anladım. O gün· 
kü kıvancımı hiç unutamam. O gün; 
en güzel geçen günlerimden biridir. 

Konser Çellini'nin bir uverturu ·ile 
başladı. Büyük bir orkestra gibi ve on· 
Jarın tıpkısı, yüz otuz dört kişilik bu 
Fanfar büyük bir bilgi ile kurulmuş. 

Kemanların yerini büylüler tutmuş, ses 
lerinin yetişemiyeceği pasazları saksi
fonlara verilmiş. O kadar güzel çalı

yorlar ve öyle bir beraberlikleri var ki; 
berhangi bir melodinin sazlardan saz
lara devrettiği kolay kolay farkedile
miyor. 

Yüz otuz dört sazın hepsi de bakır
ilan yapılmış, ıes renklerinden istifa
tle için araya konan bir obuva ile bir 
lllarnet ve iki fago bile bakırdan. En 
bilyük senfonik eserleri o kadar yor
ilamlı (meharet) çaldılar ki şaşakaldım. 

La Sirene'in idare heyetinde birçok 
ileğerli kompozitörlerin ve birkaç bil· 
JÜk orkestra §Cflerinin bulunması bu 
.. rikayı meydana getirmiştir. llunla
nn arasında orkestracılık, bandacılık 

IDÜnakaşası yoktur. Hepsi de bu iti mil· 
il bir vazife bilerek dört elle sarılmış· 
lardır. Bu Fanfarda en çok göze çarpan 
41a yüz otuz dört çalıcıdan ancak dört 
tanesinin mesleği mlizisiyendiı:. Öteki· 
lerin hepsi ayrı ayrı iş güc sahibi kim
•lerdir. 

La Sirene'm Fanfarı bu konsere ka· 
nunusaninin on ikinci cumartesi günU 
akşamı Paris saatiyle 21 de hüktlmet 
radyosunda bu konsed tekrarlıyacak
Jar ve acuna dinleteceklerdir. Onu din· 
Jiyenler de benim gibi bu konseri Fan· 
far'ın verdiğine giıç inanacaklardır. 

s. J. 

kümesinin adıdır. Bununla beraber burç 
adları bırakılarak kuzey ve güney dö • 
aüm daireleri de diyebiliriz. 

Görülüyor ki bu çeşid sözlerin öztürk 
cıesi kullanıldıktan ıonra okul bitikleri. 
miz çok daha anlaşılır bir biçime ;gire • 
eektir 

SADi SELEN 

rı ' '' ~ 

-
g zete 

Avrupa cevresinde savaş· bulutları var mı? 
lngı'Jiz muharrirlcrindeIJ Con Kocl

veJ . 2 ikinci kanun tarihli Ansır mec
muasına §U makaleyi yazıyor: 

Bu makale gelecek büyük savaşa 

rnurdir ve bu savaş, bugünkü l.ıüyük 

•'Savaıa yarın .delil, bugün hazırlan
mak gerektir.,, 

Musolini 

devletler, bilhas&a İngiltere, 1914 yılı 
cinayeti tekrarlanacak olursa bundan 
bugUnkü devlet başlarını meaul tuta .. 
caklannı, kendilerine hiç acnnıyacak
lannı açıktan açığa söylemiyecek olur. 
lana muhakkak patlak verecektir. 

Bu makaleyi gazete sahibinin dave· 
ti üzerine, Uzerime bUyük bir mesuli· 
yet alarak, fakat bugünkü Avrupa ıı· 
yasa sathının altında neler olup bi!ti· 
ğini anlatmak ve ortada barışı ve er
keklerin, kadınların ve çocuk1arın ıaa
detini tehdid eden tehlikeyi göstermek 
maksadile yazıyorum. 

Sizi korkudan titretmek, sizi saı S• 

mak için bu işi yapmadığıma emin ola
.bilirsiniz. Bu yazıyı bir takım haki· 
katleri s8ylemenin tam çağı olduğu 
için söylüyorum. 

Avrupanın bir başından öteki başı
na kadar süren bir seyahatten yeni d~n
müş bulunuyorum. Baluk'tan Kande· 
nize kadar olan yerlerde birçok kadın· 

Macaristan ve Küçük 
itilaf 

Lendepandans Rumen gazetesi Ma
caristanın kıiçük itila/la olan münase
betleri hak.kında diyor ki: 

Marsilya cinayetinde Macaristanın 
vaziyeti hakkında Yugoslavyanın mil
racaatı üzerine uluslar derneğinin bu 
hususta verdiği kararı takib eden gün
lerde macar matbuatı hususi maksadla 
lisanını ylikseltmiş ve kararın manevi 
ittihamından utanacak yerde Budapeş· 
te gazeteleri küçük itilaf devletlerine 
karşı tahrikkar yazılar yazmağa başla
mışlardı. 

Fakat bu hal kısa bir zamana inhi· 
sar etmiştir. 

Haberlerini daima salahiyettar malı· 
!ellerden toplıyan Neue Freie Presse 
gazetesinin Budapeştc muhabiri, son 
günlerde gazetesine gönderdiği bir 
mektubta Macaristanın dış sıyasasında 
bir tabiye değişikliği arifesinde bulun· 
duğunu söylüyor ve diyor ki: ulusal 
emellerinden vaz geçmemekle beraber 
macar hükumeti daha ihtiyatk!r ve da
ha müteyakkız bir vaziyet alacak ve 
fazla gUrüJtülü bir hareketle tahrikkar· 
hklar yapmaktan c;ekinecektir. Son za
manlarda Kont Betlen'in de dediği gi
bi, Marsilya tecrübesi Macaristan'a 
bu ihtiyatı emretmektedir. 

Eğer bu havadis doğru ise bundan do
layı Macari tan hükumetini ancak teb· 
rik edebiliriz. İntikamcı bir tahrik sr
yasası ve manasız olduğu kadar tehli· 
keli bulunan muahedeleri tadile doğru 
vaziyet alan hareketler diğer bütün 
memleketler gibi ökonomik ve mali sr
kıntrlar içinde bulunan Macaristan'ın 

menfaatlerine biç bir zaman yaraya
maz. Macaristan'ın bütün komşuları, 
bütün entrikalara manevralara ve 
muahedeleri tadil hareketlerine rağ

men, Macaristana, semereli bir ökono
mik işbirliği için daima samimiyetle el· 
lerini uzatmışlardır. Fakat şimdiye ka
dar bu yoldaki gayretler daima boşa 

çıkmıJtır. Acaba bundan sonra vaziyet 
değişecek mi? bunu da istikbal yakın· 
da bize öğretecektir, 

]ar, birçok erk kler - bunların ar ısı· 
na, tabii. diplomatlarda clahıldir -
gordiım ki hep 1935 yılının bir felaket 
yıh olac, gmı söyliıyorJardı. 

Bundan az zaman evel hiikumetlcr, 
bu gerginligın 1936 elan cvcl hiç bir 
patlak vermiyecegine inanıyorlardı. 

Fakat AJmanya'nm .kısa bir zaman 
içinde ve hızlı hızlı silahlanması bu 
kanaati değiştirmiştir. Onun için şimdi 
"bu yıl bitmeden bir şeyler olacak,, de
niliyor. 

Önümüzdeki haziran ayında Al
manya o kadar silahlanmış bulunacak 
ki askerlik bakımından bu kuvvet, 
1914 dekinden fazla olacaktır. 

Bu, Hitler savaş istiyor demek de· 
ğildir. Alman devlet başkanının barış 
hususundaki dileği samimi olduğuna 

inanıyorum. Fakat bu, başka devletle
rin Almanya intikam almak için hazır. 
]anıyor ve ıavaıacak yollu bir korku 
içinde bulunmasına mani olamaz. 

Bütiln Avrupanın Uzerinde bir k:)r· 
ku dola~ıyor. Bir ülkeden öteki üllrP 

"'Yarın ölmektense, bugün korkma1t 
daha iyidir,, 

Vinston Çurçil 

ye geçen ekspreslerde seyahat eden 
yokular her zamankinden az ve sırıır· 
Iarda muayene memurları ve muhafız· 
lar her zamankinden fazladır. 

Bir memlekette ordunun, hat~a 

memleket sanayiinin kuvvetine dair 
bir sorgu sorunuz, hemen tevkif olun· 
masanız bile muhakkak, şüphe altında 
kalırsını2. 

Her ay, istihbarat mensubları ve 

''Durum o kadar gergindir ki umulma
yan bir hfidisenin çıkaracağı bir kıvıl· 

cım genel bir infilak olabilir,. 
Doktor Benes 

casuslar artmaktadır. Hiç bir zam.ın 
tevkifhanede muhakemelerini bekliyen 
casusların sayısı buglinkU kadar fazla 
olmamıştır. 

Fransa, tarihin his bir çağında gö
rülmemiş derecede müstahkem bir ha-

le koyduğu sınırı arkasında korkudan 
titremektedir. 

Tepeden tırnağa kadar silahlanmıg 

olan İtalya, son bir irade ile sekiz ya-

şındaki küçük faşistlere bile askerlik 
öğretilmesini kararlaştırmıştır. 

Lehistan, almanlarda.n, okranyalı

lardan ve sair milletlerden mürekkeb 
olan 10 milyon kişilik bir ekalliyeti, 
bir savaş olurda zararlı görülür kuş _ 
kusu ile sınırlarının uzak yerlerine 
taşıdı. 

Barışı sever ve orta Avrupanın en 
fazla demokrat bir devleti olan Çekos
lovakya, etrafta dolaşan savaş duyum· 
ları yüzünden mecburi askerlik müd
detini 14 aydan iki yıla çıkarmıg ve &I• 

nırı üzerinde tehlikeli olabilecek yer• 
teri muhkemleştirmi§tir. 

Yapılacak birçok işlerine para bu • 
lamıyan yoksul Romanya, parlamen· 
tosunda kıralın ordu için fazla tahsi
s t dil .,ini yerine getirmiştir. 

Birçok felıikctler gormus ohın A· 
vusturya yeniden nazilerin lıir tesı:h1 Us 
yaparak iktirlar mevkiine gelmelerini 

''Bir tabur piyadenin yürüylqü herhan· 
gi bir parlamentoda söylenecek en ma
birant! nutuklardan daha dtğetlidir.,1 

General Göring 

ve neticede Almanya ile birleşmeği bek. 
liyor. Böyle bir hadise vukua gelirse, 
bunun manası savaş demek olacaktır. 

Zira ne İtalya, ne de Yugoslavya ken· 
di sınırlarında bu birleşik devlet bay· 
rağının dalgalanmasına tahammül gös
teremiyeceklerdir. 

Bir ingiliz takımının bir İtalyan ta
kımı ile oyun oynamasından bile ulus
lararası bir takım dedikodular çıkmış
tır. Son ikinci teşrinde Hayburi'de oy
nanan bu maç üzerine Yugoslavya ga· 
zetesi Vrcme demişti ki: 

"Eğer ingilizler istemiş olsalardr, 
italyanlar, yeni bir kaporetto'nun ıstı • 
rabmı çekeceklerdi.,, (Kaporetto 1917 
senesi birinci teşrininde italyanların 

avusturyalılara mağliib olarak 200 bin 
esir verdikleri bir muharebe mevkii
dir.) 

İtalyan gazeteleri buna kar711ık 
neşriyatta bulundular. Mesela Jurnal 
ltali dedi ki : "Kaporetto'yu ağzına al-

Bulgaristan'ın komşula -
rile münasebetlerinde 

gerginlik 
Atinada çıkan Eleftron Vima gaze

tesinin Sofya muhabiri gazetesine yol
ladığı bir mektubta Bulgar - Yugos· 
lav münasebetleri hak.kında diyor ki: 

Bulgar sıyasal mahfelleri ve bulgar 
efkarı umumiyesi, Bulgar - Yugoslav 
!ınmnda Dragoman - Çarıbrot demir
yolunun cenub ve şimalinde üç geçid 
açılması hakkında müteveffa kıral A· 
leksandr'm Sofya'yı ziyareti sırasında 

verilen kararı Yugoslav hllkumetinin 
daha tatbik etmemesinden dolayı sıkın· 

h izleri göstermektedir. Yugoslav hü
kOmetinin verilen kararları tatbik et· 
memesi burada bedbinlik uyandırmak

tadır. Umumiyet itibariyle ve bulgar 
matbuatının Yevtiç kabinesi hakkında 

yazdığı sitayişli makalelere rağmen 

Bulgar - Yugoslav münasebetlerinde 
bir durgunluk vardır. Bulgarlar, yugos
lavlarm macarlarla olan ihtilaflarını 

Cenevre'de hallettikten sonra bulgar

larla anlaşmak için o kadar acele etme· 
diklerini ve bilakis çekingen bir vazi
yet aldıklarını görUyorlar. Yugoslav 

gazetelerinin, Kırat Aleksandr'm kati· 
linin bir bulgar olması dolayısile yaz. 
dığı makaleler Bulgaristanda çok fena 
tesirler uyandırmıştır. 

Bütün bunlar gösteriyor ki Bulga· 
ristan ile Yugoslavya münasebetlerinde 
hissedilir bir değişiklik mevcudtur. 
Bulgarlar ıöyle düşünüyorlar: Yugos· 
lavlar, bulgarlara karşı samimi değil
dirler ve bulgarları kendilerile müsavi 

saymıyorlar, daima onları fena mevl•i· 
de bırakarak müsavat esasına dayanan 

bir anlaşmaya yanaşmıyorlar. Sonra, 
Yugoslavya, kiiçük itilafla, Balkan iti. 
lafile ve Fransa ile sıkı bir dostluk ha· 

linde bulunduğu için Bulgaristanla u
yuşınağa bilhassa eğer bu uyuşma Bul
garistan lehine bir takım tavizlere mal 
olması ihtimali olunca, yanaıoµtk iste

memektedir. 
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mak kimsenin hakkı c:eğildir. Eugun 
biz, susmayı muvafık buluyoruz. Fakat 
sırb gazeteleri bu sükuta yanlış mana• 
lar vermemelidirler. 

İtalya, Yugoslavyada olup biten 
hiç bir şeyi gözünden kaçırmamakta ve 
her şeyi ölçüp biçmektedir. Bütün bun .. 
larm günü geldiği zaman hesabı görü• 
Jecektir.,, 

Almanya ne tilemdc? bu ulus gün 
geçtikçe Versay muahedesinin bunu 
tneneden maddesine meydan okurcası .. 
na silah kuvvetini arttırmaktadır. Şim· 
dıki halde Avrupanın en kuvvetlisi o
lan alman tayyare filosu pek yakında 
acunun en kuvvetlisi olacaktır. Alman• 
ya, hugiin birçok savaş malzemesi bi· 
riktirmokJc uğraşıyor. 

.,_Bugün 1914 tekinden daha fazla 
savaş şayialar ıortada dolaıpyor. Ec;kl 

hikayemi diyeceksiniz? bunlardan her
kesin bıkmış olduğunu söyliycbilirsi
niz. Fakat 1914 yılında da vaziyet böy· 
le idi. Öyle oldugu halde bir savas çık
masına mani olamadı. 

Bütün bu felaketlerin onune geçmek 
için aavaş çıkaranları kuvvetli bir ceza 
ya çarptırmak gerektir. 

... Ne mukaddes muahedeler, ne de 
uluslar kurumu Avrupanın başına ge
lecok bir felaketi savuşturamaz. Eğer 

diplomatlar, açık sözlü, hakikati gö
rür ve söyler kimseler olsalardı, 14 yıl 
süren müıakerelerden sonra, ulusları 

kendi hallerine kendi kendilerini ku .. 
rumuna bırakırlardı. 

Eğer bir savaş meydana çıkacak o. 
lursa bu, insanların yaratılışlarındaki 

kusurlardan ileri gelmiyecek, iş başın
dakilerin ihtirasından ve egoizminden 
doğacaktır. 

Zenginlikten dilenciliğe • 

Y okı;;ulJuk içinde kalan iiç 
İngiliz zengini 

S sonkanun tarih1i Deyli Ekspres 

gazetesi üç meşhur zenginin bugün na 

vaziyette bulunduklarına dair meraklı 

bir yazı yazmıştır. 

Bunlardan birisi Çarla Vilyam Çan. 

no'dur. Bu adam bundan 34 yıl önce 2G 

bin İngiliz lirası miras yemişti. Bu a• 

dam, dün sokakta usulsüz bir surette 

dilendiği için beş şilin para cezasın~ 

çarpılmıştır. Bu adam sokakta kibri' 

satar. 

Ceymis Arçibol Morison ise amcası. 
nın 1l milyon ingiliz lirası servetin• 

den J,S milyon lira miras yemişti. Bu 

adamın bu yıl ilk te§rinde öldüğü za4 

man, ancak 5,459 lirası kaldığı görül .. 

müştUr. 

Dion Titrac bundan beş yıl önce in• 

giliz aktör ve tiyatro muharrirleri için• 

de en fazla kazanan ve şöhreti bulunanı 

lardan birisiydi. İkinci teşrinde ölen 

bu adamın beş para bırakmadığı anla4 

şılmıştır. 

Fakat Bulgaristan Yugoslavya ilo 

olan münasebetleri bu suretle gittikço 

gevşerken Bulgaristan'm diğer devlet .. 

lerle münasebetleri de eyileşmektedir. 

Rodob ormanları meselesi halledilmiı 

olmakla beraber Bu1gar - Yunan mii• 

nasebetleri hiç bir terakki göstermemi" 

tir. Bilakis Georgief hükumetinin 

Trakya teşkilatlarına verdiği serbest• 

tik bu münasebetler i~in tehlikeli gö• 

zükmektedir. Filhakika Yugoslavya 

ile uyuşmayı temin eme1ile Makedon .. 

ya komitesi dağıtıldığı ha1de bulgarla· 

n elenler ve türkJer a1eyhine kışkırtan 

Trakya teşkilatı mutlak Dir serbestiye 

malik bulunmaktadır. 

Trakya tl!~kilatının ideolojisi tam 

ve sarih bir surette devletin ideolojisi 

gibi telakki olunmakta ve bu suretle 

'l'rakya muhacirlerinin m m uniyeti 
celbedilmoktedir. 

Umumiyet itibarile bulgar Trakya 
teşkilatı taraf mdan yapılan Trakya 
propagandası, Sofya hükumetinin mu .. 

zaharetile. şiddetli bir surette devam 
ediyor. Bu propagıınd", Bulgaristan'ıu 

cenub kom~•ıl.,nna, T · kiye ve Yun1 • 
nistana karşı bir nevi bariz tahrik gihi 
telal:ki obn.,bilir. R' ~:ıtik bir vi ı·ı 
alan bu tahrik1ere \::ir ~n verilmesi la• 
z:ım geldiğine kani lı nmaktayız. 
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.Anketi.erimiz 

Bir f ükk:'n, ı Aııl{arada sebze ve lVIeyva
~ok: ucuza satı abileceğj_.j, f iat. nı (~~ha 

Jlahalı ol ,)uğunu söy]ii}or .. 
ı. 1 sayı :ıda) 

ar m a ur.ıJan J a lı} ca-

\ • ni Hill"in hu iinkir cfıırnmu 

So l tan mı, yok pa ıalı diye adı 
çıkmr d ondan ını biımeyiz, ycnı Hiil 
bırkaç mandan ri çok tenha ve ıs
aizdir. Bır zamanlar sıra beklenen di.ık
kinların onu bir tatil günunü andırı
yor; sebz.elerin donmaması için Üzer
leri ortUlmüş ve içeri alınmıştır. Eğer 
Hal gunun 24 saatinde böyle ise bura
da hic ı yok demektır. 

'•Uizim i"'mimizi pahacı 
~·kardılar., 

Mangalının başında ısınmıya çalt
pn bır esnaf yurddaş anlatıyor: 

- Bızım ismımizı pahacı diye çıkar
dılar ... Bu hep pazc.rcıların ve aeyyar
luın propagandaaıdır. Sıze bugünkü 
~cımıun dcrecc:amı; masrafımızı 
ve safı karımızı anlatırsam bizim ka
zanc dc:gıJ, .Lıyan ıçinde olduğumuzu 
aalaraınız. Eger Ankarada ı;,ebze ve 
meyva pahiılh ıı;c lıundan suçlu olan 
bizden once başkaları vardır. 

Biz Ankaranın muhtelif semtlerin
de çalı~n aebze ve meyvacılar 150 yi 
geçmeyız. Bu saıynın ıçinc Yenışebir 
gibi hazan pazarlara uzak 1 d yer er e ÇJ· 
hpn ve sebze: satan bakallar da 
dahildır. Biz Lazan seyyarlardan bıle 
ucuz tiattıgımız halde halkın kanaatini 
bir tiırlu değiştiremiyoruz. Halbuki 
1tyyarm satugı malın aynı bızde daha 
ucu.ı:dur. 

E-naf ne kadar tliikkan 
kira~ı verir? 

Sebze ve meyvacıların verdikleri 
diıkk n kıraları :.cmtlccc gore değişir. 
Bizim ıçimizde yılda 200 liradan uaşla
J•p 1200 hraya kadar acar veren var-

dır. Hll deki dukkanlar 450 ıle uSO hra 
arasında oynar, S.ımanpazarında Juk
kan ıcarlan 400 - 1:!00 arasındadır. Nis
beten en ucuz dukkanlar Ulucan1arda
dır. Bur da 200 - 300 !ıra arasında 

diıkkan bulmak mumkündiır. Bizim 
IDaarafl.ırımız yalnız ıcarlardan ıbaret 

olaa mesele yok ..• Yılda Hil'dekı bır 

dukkan 140 lira kazanc vergisi veri
yor. Her yıl hiç olmazsa 30 lira te-

nıizlık ve aydınlık vergısı verıyoru.z. 
B.unlara bır de çırak parasını eklerse
nı b" 2 ızım masraflarımızın çokluğu ba-
kımından bir fıkir elde etmiş olursu
nuz. 

Bız de butun sattıklarımıı:ı kabzı
mallardan alırız. Ve ayak satıcısı ile 
aynı fiata alırız. Yalnız aramızda 
herkesin bilmesi gerekli olan bir fark 
vardır: Bis malın eyiaini, ayak satıcı
lı kötiiaunü alır. 

Geçmiş günleri anyoruz. 

Evciden Hal'deki ve diğer sebze vo 
meyva dukkanlarındaki perakende sa· 

tıılar hakikaten esnafın yüzünü güldü

ftcek kadar eyi idi. Biz .zaman oldu ki 
Jibde 50 ticaretle latlf yaptık. O sa
IDan dukkinlar azdı. Bu zanaata tim· 
4iki gibi birçok esnaf bağlanmamıttı. 

O zamanın <lolbun Hatlarına esaslı bir 
s b b (ıe s yy .. rların sayısının çok az 

olması ıJi. Memlekette i az.alınca her
kes çok kazançlı gorul n i lere gozunü 
dıktı. Ve bugiın sebze 'OC mcyvacılık 

oyle bir hale geldi ki dıger ufak zana
ı:ıtlara göre bızim işle ugraşanların sa
yısı insana hayret verecek kadar çoğal
dı. Köyünden koynuna uç lira atıp ge
Jen, burada bir ay amelelik edıp uç 
beş kuruş biriktiren arkasına bir küfe 
alıp seyyar satıcı kalabalıgına karı§

maktadır. 

Bugün bizim toptan pazar fiatlarma 
göre satışlarımız, ancak yüzde on, ni
hayet yüzde 20 farklıdır. Saydığımrz 

ve dolayısile devlet hazinesine giden 
bir surü masraflanmız karşısında bu 
farkın çok az olduğunu takdir eder • 
siniz. 

se, }ıtrlar dükkincılardan çok 
i~ ~öriiyorlar. 

Evet... Seyyarlar dükkancılardan 

çok iş görüyorlar. Bugün Ankaramn 
aelıze ve meyva satan dükkincısının 

bir kıloluJı: satışına karşı seyyar biç ol
mazsa üç kilo satıyor. Bunu çok ta'Jii 
gormelidir: Çünkü bizim müşterimiz 

eyi yiyen ve eyi yemek için eyi mal a -
rıyan eyi mala da eyi para vermekten 
çekınmiyen sınıftır. Herkes eyi ye • 
mek ister. Yalnız Anlraranın yüzde 80 i 
eyıden çok ucuzu arıyor. Seyyarın bu
lundurduğu da yalnız ucuz olanıdır. 

Fakat bu ig bildifiniz ve sandığın•z 
gıbi hiç de değildir. t,in bir iç yUzü 
var ki halk bunu bilmez. 

!SC) yarm sattığı ucuz mudur? 

Seyyarın sattığı, sattığı malın cin
sine göre biç de ucuz değildir. Ayak 

satıcısı, pazarın en kötU malını alır. 

Kabzımala göre seyyar en eyi bir alı- • 
cıdır. Çünkü çUrümeğe kokmıya mah
küm olan malını az bir fiatla da olaa 

elınde bırakmaz. Mescld engürü armu
du 6 kuruştan başlar, 30 kuruşa kadar 

yükselir. Seyyarın alacağı 6 kuruşluk, 

H&l'deki ve diğer esnafın alacağı 30 ku· 

ruşluktur. İkisi de armudtur. Ve iki • 
si de Engürü armududur. Halk bu tadı, 

lezzeti başka başka olan armudlarda 
yalnız büyüklük, küçuklük farkı oldu

gunu zanneder ve kilo itibarile aldığı 

için bunda bir zarar görmez; ıeyyan 

tercih eder. Sonra bu bir telkin işidir. 

Bızim pahalı olduğumuz, ayak satıcı • 

ıınm ucuz: olduğu artık o kadar köklü 

bir kanaat haline gelmiştir ki halka pa

rasız sebze ve meyva dağıtsak bu kana· 

ati silemeyiz. 

Ayak eatacısı bir mikrob 
f11Ya81dır 

Bizim lflmize kesad veriyor diye 
ayak satıcıJannı k8t01ediğiml Nnma-

yınız.. Bir ayak &atıcısı miıkrob yuva-
11dır. Olnallamı lnilnckki ayak satıcı • 

!arına dikkat ediniz. Yavrulanmı.ı bun • 

lardan aldıkları pia, allinmemif, temlz
lenmemif cJmayı, armudu, ayvayı oldu
iu gibi yerler. Seb.ıeclnin ldlfesl pis· 
tir, temlzlemes, l~eriıl ıUprUntU do-

·•sayıe ylU ,e~ıd, mli• aıqya lpllde aclımu paı..a ''bat diye.....,_,,. 
Wliyonız. Biu de 7az.t bfll m/1 •. ,, 

ludur. Bilenlere sorunuz: Kiloda agır 
bassın diye ıspanagın köklerini çamu
ra batıran nice ayak satıcıları vardır. 

İ8tanbul'un scy)arları ~c 
bizimkiler 

İstanbul'un, lzmirin seyyarlartıe 
bizimkiler arasında fark vardır. Onlar 
kendi bahçelerinde yetiştirdikleri il· 
rünü kendileri satarlar. İstanbul bos· 
tanlarında sebze yetiştiren sebzecinin 
merkcbine ayrı ayrı küfeler yerleştirip 
temiz yapraklar içine istif ederek pat
lıcanını, bamyasım, fasulyesini satma
sını biz bütün esnaflar hoş görUrUz. 
Ostü başı temizdir. Müşterisini kaybet· 
memek için sebzenin ve meyvanın en 
eyisini satar, nihayet bu işi kendine 
bir yaşama vasıtası, bir meslek yaprmt
tır. 

Bir de bizim ayak satıcılarını göz 
önüne getiriniz. Köyünden geldiği lu· 
yafettedir. Eline geçirdiği bir hamal 
küfesinin tozunu bile almıya liizum 
görmeden içine doldurduğu sebze ve 
meyva ile derhal satıcıhğa başlar. Bu 
yeni çalışmasının; kıyafetinde, dütU· 
nüşündc yeni bir devrimi gereklendir
diğinin farkında llile değildir. 

Seyyarın terazisinden 
emin mi8iniz Y 

Seyyarın teruia.ine dikkat ediniz. 
Yarım kilosu ölçütu ve kanuni bir ve
zinde demir ise diğer yarım ltiloau 

taştır. Bu ta§ın ağırlığı ancak kendin
ce maltimdur. Evden istenen bir buçulc 
kilo ıspanağın g6ze çarpan azlığı kar· 

,ısında gelip bir dükkinda aldığuıı 

tarttıran birçok müfterileri her gün 

görüyoruz. Şu elmayı görüyor muıu

n uz? bunun kilosu 17 kurupdır. Onun 

yanında duran ve aynı bUyillrlUkte av

nı renkte olan ikinci sıra da 30 kuru• 

pdır. ÇUnkO birincisi Niğde, ikincin 

Amasya malıdır. Şimdi seyyar tabii bu 

iki cinsin ucuz olanını alır. Biz ise ild 

cinsini de alırız. Müşterimiz eyi elma 

istediği zaman söylediğimiz fiatı çok 

pahalı bulur. ÇUnkü seyyardan bunun 

17 kurup oldutunu igitmiftir. Ve me

sele hiç araştırılmadan bize "pahacı,, 

damgası vurulur. 

Biz ziyan ediyoruz 

İşte bu propagandalar dolayısile 

biz ziyan ediyoruz. Bugün günlük sa

tışımız 20 ile 25 lira arasında dönUyor. 

Bu paranın yibde kırkını kazanmalı· 

yız ki ancak masrafımızı çıkaralım. 

Çünkü bizim günde 7 lira masrafımrz 

vardır. Be' kuruşluk mal satmasak bi· 

le bu masrafı yapmak mecburiyetinde

yiz. Tabii bu vaziyette biz mütemadi

yen ziyan ediyoruz. Satışımızdan yüz

de on, nihayet yüzde yirmi kazanc te· 

ÇOCUK ESiRGEME KURU· 
MUNDA PARASI1 
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Kiralık odalar 

Evkaf aparlı· 
mamnda 

2~ el kaı-1& !. mmıaraya 
müracaat 

1-117. 

.. Bütün bu gördiJlıleriniz iki lls cfb» hdar atılmua ~al atacagız •. " 

min ettiğimiz pek sayılıdır. Bu bakım
dan bağladığımu sermayenin meşru 

karını çıkaramadıktan başka Ustelik 
ekliyoruz da ... Dilkkan karlarımız Hl
l'in yapısına ve mevkiine göre çok de
ğildir. Vergilerden tikiyetimiz yok
tur. Yalnız vaziyetimiz göz önünde bu
lundurularak önümüzdeki yılda dUk
k!n kiraları dil§ürtUlrse bu fiatlara te
sir yapabilecek ve dolayııile ziyanımı
zı kısmen ka11ılıyacak bir teclblr olur. 
Bu alanda bize yaptığı biiytik ve Uıtün 
yardımlarını hiç unutamıyacağımrz va
limiz Bay Tandotanı saygı ile anarız. 
Bugün Hll'de dükkan kiralarının ka
zancımıza uygun olarak indirilmesini 
de dUflinUrken ilk aklımıza gelen bU
tün Ankara esnafının öz babası olan 
değerli valimizdir. 

Ucuz ebze \'e meyva nasıl 
temin edilir Y 

Biz bu işin içindeyiz. Size hemen ve 
hiç çekinmeden söyliyebilirim: Anka
rada sebze ve meyva daha çok ucuza 
mal edilebilir. Bunun için benim dil
§ündüklerim şunlardır: 

1 - iki mütevassıt sınıf vardır. 
Bunlardan biri ortadan kalkmalıdır. 

2 - Bir istihlak kooperatifi kurul

malı ve bu kooperatifin batma bu İ!de 

irtısaa sahibi, bu i'i kendine meılek 

edinmiş bilgili yurddaşlar geçmelidir. 

istihlak kooperatifi ortakları her ay a • 
şağı yukarı belli bir paraya tekabUl 
edecek kadar sebze ve meyva istihli.ki
ni taahhüd etmiş olmalıdırlar. 

Çiinkü bu iş koca Ankara' da 
15 kişinin elindedir 

Çünkü bu iş koca Ankarada; 80 bin 
insan sayısı olan Ankarada yalnız 15 
ki9inin elindedir. Ve piyasayı bu on 

beı toptancı diledikleri gibi idare tdu. 
ler. Bugün bet kuruı olan bir mal ya
rın ve biç sebeb yokken on kuruşa 

fırlar. Size bir örnek vereyim: Pırasa 

iiç gün evel toptnacılarda 6 kuruttu. 
Dün 10 kuruşa fırladı. Bunun sebebi 
de iki giln pırasanın gelmemiş olması, 
daha doğrusu getirtilmemiş olmasıdır. 

Fiatlar geçen senenin aynıdır •• 

Bjr toptancının (UJus'a) f iatJarın 
geçen yıla göre yüzde elli ucuzladığı· 
nı söylemesi battan aşağı yanlıştır. Fi· 
atlarda hiç farlı: yoktur. Halbuki bu it 
bay le mi olacalıtı; devlet demiryolları

mn Anbnya ucuz meyva ve meme ye. 
dirmck için blyük bir feclaJrarbkla b-

bul ettifi tarifeden aonra Ankaranın 

yUzde yüa ucuz 1ebze ve meyva yimesl 
lazıındı, Ra.kamlar, istAtistikler mey• 

dandacbr. P'iatJar M~ fark etmemiıtir. 
demiryollan hiç para elmadan taıraa ve 
yurdun dürt bucaiJnda ürünler görül • 
memiş bir dere'Cedc bol olsa Ankara'da 
fiatlar gene aynı kalacaktır. 

Çünkü biz topıanaya bağlıyız. Top· 
tancı da istediği kazancı tem· nden baı
Jra bir ıey dü1ünmlycrek hep o yolda 
konuıur. 

Sıkı bir kontrol lizımdır. 

Sıkı bir kontrol lazımdır. Müstah· 
sil piyasalar gö~ önünde bulundurula· 
rak fiatlar tesbit edilmeli, toptancıla• 

rın fiatları diledikleri gibi indirip çı• 
karmalarına mani olmalıdır. Ve niha· 
yet Ankaranm yediği sebze ve meyva • 
nın piyasasını mUstahail memleketlerin 
Urün vaziyetine, midiye tarifelerine 
göre tanzim etmetidir. "Maliyet fia
tı + nakliye + miteferrik masraflar 
+ meıru bir kuam - atı§ fiatı" for .. 
mülünU değişme•, •e deliştinnek ime 
kanı olmıyan bir kanun gibi tatbik et• 
melidir. Yoksa Ankaranın, devletin 
aldığı bütün tedbirlere rajmen pahalı 
sebze ve meyva yemesi iti anlaplmu 
bir sır olarak kalacaktır. 

Okka - Kilo farkı ne oltlu? 

Okka ile kilo ara11ndaki yüzde 20 
ağırlık, dolayısile yiızde 20 fiat farla 
sebze ve meyva lberinde hiç bir tesir 
yapmamıştır. Bi~ toptancılardan evci· 
ce okka üzerindenınasıl alıyorsak kilo 
Uzerinden de öylcce aynı fiata alıyor 

ve halka da öylece aatıyo, uz. Ortada 
ziyan edm ve !usali yere fazla para 
veren halktır. Bütün bu saydıklarımın 
fiatlarda yaptıiı fazlalığın yekOnu o 
kadar yiıklü ve agırdır ki bunun dere .. 
cesi ancak (Ankara halkına ucuz seb .. 
ze ve meyva yedirmek, bağladıgı ser • 
maye ve alın terine de normal bir ka· 
zanc temin etmek ülküsile kurulmuş 
bir teşkilat)ın işe baıladıgı zaman an .. 
)aşılacaktır. Şun• da söylemek iste
rim ki kabzımallann kazancı soylenil· 
diği 'ibi değildir kanaatindeyim . .,.Fa
kat böyle dahi olsa bugün memlekette 
hangi iş vardır ki bağlanan garantili 
bir sermayeye her yıJ safi yü de 50 den 
fazla kir getirsin 1 ..• 

Son sözüm fuc1m': An.karada meyva 
ve sebze ı,i berinle durulacak, uğra• 
tılacak ve hallan acus, temiz, bol acb.. 
ze ve meyva yemesi için üıtUn sonuc· 
lara bağlanac:alr bir uluul it halini al· 
mıştır. Bu itin iç ~zU esaslı bir şekil· 
de halledilmelWiıt ki aldığını meşru 

bir lıirla satan ~cı da haksız ye· 
re tepbfı (........,.ir ve pahacı) dam-

P•J\11 ıilmiı o•bBlin .. " 
Not: Gelecek 192ımızda ayak satıcı· 

larile konu~acal• 

"A.vü Atıcnz111ıı attıfı cins ıriu llizde daba ucuzdur. Bfıı eyl ile kötliyü ltu
'lullll,,,...,tt. Maidli mi nt .. iıh%ı• c.:ıaım ptiyoruz ., 
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SAYIFA 6 

1\ odern ev yapı11rken 
Paris'te yapJ/an aile evi planı 

müsabakasının devamı. 
Proje Sayı - 11 
Planın tatbikinde dikkat edilecek 

oktalara şekil - 1. 
1) Oturma odaları şark - cenı.:ba 

iÖre oriyente edilecek. 

bağlamak son haddine kadar ileri götü

ri.:'müstür. Odalar en küsiik ölçüye in

dirilmiştir. Bir kısım ihtiyaclar ancak 

salonda temin edilecektir. Bu tertibe 

göre salon da kafi büyüklükte sayıla • 

maz. Salon aynı. zamanda antredir. Dış. 

Proje 11 - Şekil 1 

2) .tSına kurulacak arazinin tabiatı
na göre uzaklara göril§Ü olacak. 

3) Servis yerleri şimal - garba gö
re yerleştirilecek. 

4) Bir kurangıle (koridor) ile ser • 
vis yerleri havalandırılrn ısrklandırıla
cak 

tan bakılınca odaları birleştirmek im • 

kanı bulunmuştur. Hakikatte ise yatak 

ları toplamak, bölmeleri kaldırmak eş

yanın yerlerini değiştirmek. Bu işleri 

her gün tekrar etmek pratik ve üzüntü

süz bir tarz değildir. 

Proje il - Şekil~ 

5) Servis yerlerinin pencerelerin • 

len manzara aranmıyacak. 

6) Mutbaktan bahceye servis kapısı 

rapılacak. 

7) Cephe büyük camlı kapılar ile 

- _,,.. _ _.....;... 

. 1 - .?,,0 
::ld f., 

I ~ 

~ı-'"..,...:-.:x.;J. 
._ 

-

il 

O halde planın tatbikinde ou i~lerin 

düzeltilmesi için etraflıca dü!lünüp doğ 

ru bir karar verilmesi gerektir. 

Evin önündeki çardak, camların bü

yüklüğünden doğacak mahzurları ört • 

~ . 

tı-' ~ ~ :>~ -~ 

Proje 11 - Şekil J 

süslenecek. ucıaıarın nepsınden dara

Eaya - doğruqan doğruya - çıkılacak. 

8) Salonun ışığı ve büyüklüğü hu

susi oda ile arttırılmıştır. 

Orta bölmenin takma olması ica • 

:unda hususi odanın yatak odası ola • 

cak kullanılmasına yaramaktadır. 

[] " il 1 il 1 

mek için cok faydalıdır. 

Hava değiştirmek isin de duvarlara 

vantilasyon delikleri açılmıştır. 

1) Salon ıs M2 

2) Büyüklerin yatak odası 

3) Hususi oda 

4) Çocukların yatak odası 

1 1 1 

13.25 " 
17,80 .. 

Proje 11 - $ekil 4 

9) Çocuk yatak odalarının bölmele

ri kaldırılarak yataklar toplanıp açılan 

meydan çocuklara oyun salonu olmak

tadır. 

10) Tuvalet ve duş konulmuştur. 

Planda evin parçalarını biribirine 

5) Geçit 

6) Mutbak 

7) Çamaşırlık 

8) Şofaj yeri 

9) Tuvalet 

10) Büyüklere tuvalet 

11) Çocuklara • 
12) Kilar 

4,70 • 

19 

·1 L US 

reler •• goz 
Proje No. - 12 

Şekil -1. 

İki kısma ayrılmış bir evdir. Otu -

rulacak, yemek yenecek ve pişirilecek 

yerler ile yatılacak, temizlenilecek, ya
tılacak yerler tamamen biribirinden ay 
rıdır. İki parça bina iş itibari ile oldu
ğu gibi bina itibarı ile de ayrılmı~tır. 

Parçalar bir kapı ile bağlanmıştır. 
Oturma salonu (yemek odası) ve 

bir köşede fazla yer tutmamak için bir 
yemek masası yerleştirilmiştir. Bura -
dan bahceye kar~ı bir de pencere açıl -
mıstır. Bir büyüklere, üç çocuklara 
mahsus yatak odası vardır. Bu daireye 
banyo, tuvalet, çamaşırlık konmuştur. 

Salon ba;?lı başına ayrıdır. Mutba
ğa antreden girilmektedir. Salon cenu
ba doğru bakmaktadır. Çardak ve ağac, 
gölge ve dalları altına kurulmuştur. 

Yatak odalarını da yelpaze gibi yüksek 
bir ağaç gölgelendirmektedir. 

Cephede bir variyasiyon olmak üze
re salon geri alınmış, yatak odaları ile
ri sürülmüştür. Salon, yatak odaların

dan ayrı bir daire duygu~unu vermek • 
tedir. 

Evin önündeki ağaçl~r ve büyük çar 
dak göze çarpan bir sevimlilik ve man
zara değişikliği vücude getirmektedir. 

Buna ye:?il ve yapma ~ök diyebi • 
liriz. Çardak altının geniş gölgeliği, 

serinlikte spor, güneş vuran yerlerde 
l,ıanyo yapmağa, istirahat ve mütalea et
meye, icabında yemek yemeğe ne ka • 
dar elverişlidir. 

Dikkat edilirse pencerelerin üze • 
rinde "hava değiştirme,, kapakları da 
görülmektedir. 

Bahcenin tertibi bu diizayak eve 
pek yakışmıştır. Çiçek tarlalarının du
ruşu, setlerin yapılışı bir bakışta, ye • 
şilliklerden yapma bir şelaleyi andır • 
maktadır. 

Bu evin yapılmasında 12 çeşit yeni 
malzeme kullanılmış ve hepsi tam bir 
muvaffakiyetle yerlerine konmuştur. 

1 - Aluminiyum. 2 - Concretin. 
3 - Roberoit. 4 - Voligeage. 5 - He· 
raclit. 6 - Celotex. 7 - Linoleum. 9 
- Arki. 10 - İşlenmiş taş. 11 - Kont· 
raplak nevinden tahta. 12 - Tahta. 

inşaat ylizde on veya on iki arttır • 
maya müsait. 

Şekil 2, 3, 4, S, 6 
Günden güne iymar edilmekte olan 

Ankaramızda yakında müşterek gayret 

ÜLKÜ 
HALKEVLERI MECMUA:Sl 

22 İkinci kanun sa}' ısı çıktı. Bunda 

"Tü~k. ~admlarmm sıyasa ala-, 
nma gırısı,, 

Başlıklı 

ismet Inönü 
nün baş yazısı vardır. 

R. Peker'in Kubilay abidesinde
ki söylevi ile abidenin resmi, F. R. 
Atay'rn bir yazısı da bu sayıda ayrı 
yer almıştır. 

Ülküde daha şu yazılar vardır: 

Eti imparatorluğu 
Somer ölçüsü 

Göte'nin romanı 

(M. Saffet) 
1 

(H. F. Turgol) 1 

(Kadri) 

Ne zaman (şiir) (Behcet Kemal) 
Gönüllü sanat (Behcet Kemal) 

Felsefe ve ulusal tefekkür (H. Ziya) 
Yeni sehirler doğarken (Semih) 

Ökonomik devridaim (S. Aydoslu) 
Musikinin tarihi ve edebiyatı 

(Aziz Çorlu) 

_Ayın politikası (Zeki Mesud Alsan) 
Atatürk Ankara~a .(E. B. Şap!Jlyo) 
Dördüncü sıyaaal kurultay . 

.(Kemal Turan Ünal) 
Asya adının kaynağı (Avni Candar> 
Köy çocuğu "(Hıfurrtthman Raşid) 
Hırsız (hikaye) (Zahir Ferid) 
Fransa'da bir köy' tetkiki 1 

(Rıdvan. A. ·ıhsan) 

12 SONKANUN 1935 CUMARTE;!., 

Öniinde bulundurulur ? 
ler ile sıhhi, fenni iktısadi aile evleri 
yapmağa l>aşlanacağını tahmin ediyo
ruz. Bu savaşı başında Ankara bahceli 
evler yapı kooperatifi bulunmaktad.r. 

Ötedenberi bu iş için söyledikleri• 
mizin tesiri ve hakikati tam mana:.ı ile 
görünmeğe başlamıştır. 

Önümüzdeki bahara sevgili Ankara 

mihneti kendine zevk etmek 
bilmesidir, 

Proje 12 - Şekil 2 
yolunu 1 olacaklardır. 

Şehrimiz, modern evJerı yanınaa ed 
Ev sahibi olmak arzusu ilo yaşıyan yeni ve en iyi dü~üncelerle kurulmut 

her türkün kalbinde kurum çağında bu· modern yuvaları ile bir kat daha güzel• 
lunan yapı kooperatifinin yüksek ala • }esecek ve bir kat daha sevimli olacak• 
t<ası vardır. tı;. Ekrem F. ÇOBANOOLU 

, 

T 

Proje 12 - Şekil J Proje 12 - Şekil 4 
-

ı.-.-..urcw.. ..... _,, .. 1 

- ff --. . 
Proje 12 - Şekil S Proje 12 - Şekil 6 

Sümerbank Uşak 
Şeker Fabrikasından 

Terakkii Ziraat Türk Ananim Şirketi hisseleri Sümer· 
bank namına şimdilik yalmz Uşak'ta alınmaktadır. 

:>O liraya kadar hisseye sahip olanların hisselerinin ta-
mamı, fazla hissesi olanların hisselerinin yarısı ödenecek 
diğer yarısı için hisse sahiplerine birer vesika verilecek
tir. 

Hisse bedellerini alabilmek için ya hisse sahiplerinin 
kendileri veya vekaletnameli vekilleri tarafından Fabrika
mıza bizzat müracaat lizmıdır. 

Bedelin tesellümü ve ibra muameleleri dolayısiyle yal
nız mektup ile tediye yapılmamaktadır. 

İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde satın al
ma işi ileride Sümer Bank tarafından yapılacak, şekil ve 
şartları Sümer Bank tarafından gazetelerle ilan edilecek· 
tir. 

Hisselerinin ödenmesi için talimat harici müracaat 
edenler çoğalmıştır. . il 13) Hangar 

Proje 11 - Şekil S Sekil - 2, 3, 4, S. 

80 büyük sayıfahk Ülkü her va. 
kitki gibi 25 kuruşa bütün kitabcı - ı 

l""l•a•r•daiiiiiiiivmamrdmımr.iiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiimıi_.ıimiiiiiiiliii.._ımiıııii1/ 
Bundan sonra beyhude müracaat zahmetine girilme

mesi ve müracaat edenlere cevap verilemiyeceği ilan olu-
nur. 8-5812 

Halil Naci Ka!!ıtcılık \7e MatbaacıJ1k Her nevi plan ve resimlerin kopy~ları süratle çıkarılır. Telefon: 1230 . .. 
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vas- Er-• m yo 

. : o ı t1hv·~ eı·i ın 

t~le er·I c v~ { 
le:~ ~ {tır. 

Geliri tamamen Sıvas - Erzurum f1Pm;rvôlnnun 
~ insasma tahsis olunan otuz milyon liralık Srvas · Er 
~ıurum istikrazımn iki milyon liralık birinci kısmın1 

~.-·ec;l·it eden tahvillerin kayıt muamele~ine 10 ikincika· 
~ nun 1935 tarihinde başlanacak ve 15 ikinci kanun 

·~ 1935 tarihinde nihavet verilecektir. 
~~ Beherinin itibari kıymeti yirmi lira olan bu muvak 
~•'rnt tahviller 19 lira ihraç füıtı iizerinden bu müddet 
~~arfmda Merkez, Ziraat ve İş Bankalarının subeleri 
~'1uhm:-ın her mahcıldc satışa çıkarılacaktır. 

Kupon bedelleri her sene son kanunun 15 inde 
tediye edilecek olan bu tahviller Umumi ve mül-

~ hak bütçelerle idare olunan daire ve müesseselerce 
vilayetler hususi idarelerile belediyelerce teminat 
olarak ve hazinece satılmış ve satılacak Milli Em
lak bedellerinin tedivesinde itibar kıvmetleri üıeı in· 

~ den kabul olunur. • • 
~ -~ahsolunan muamelelerde nakit gibi kabul çdile · 

•°" ·eg1 ve gerek bedellerinin ve uerekse faizlerinin tedi-
" ' d n ~~ vesın e hiç bir suretle ver17,i, resme tabi olmıyacağı 
~.kanunla teyit edilmiş olan bu istikraz tahvillerinin fa. 
~izi de o/o 7 olarak teshir edil<liğinden iştirak edenler 
~en faideli ve sağlam ve aynı zamanda memleket icin 
~verimli bir işe paralarım vatırmış olacaklardır. 

~ 

l\.uıııhara hiitiin h ir i~tikhaldir. 

r 

s Ban 'ası 
lrixix1x1x1x1x1x1x:X: :ı: :ı: :ı: ftxixJ:r1xl:rixJ:rix1x1x1x1ı 
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H \'ACiLi \VE SPOR 

- SAYI 133 içindekil~r -
Fitre ve zekat Kazım N. Duru 
~arada denizde uçan bir kus. 

elecek, havacıhgwmdır 
y . b. 

Amiral Decteuı 
~nı ır hava ekspresi 

Goktannnın bir dileği B. Sait Çonay 
Hava hukuku Rilat Şeril 
Uçakla bir dakikada 12 kilometre hız 
Gök Alanında hız alanlar 
Dağa cıkmak ve kayak sporları 
Gökle Yer arasında 

Profesör Riedel 
Abiciin Davar 

Gençler Birliği kurultayında 
Arık.ara güreşçileri Türkiye birınciliklerinde 

. Bır çift kara göz (Hikaye) Server Ziya Gürevin 
Sınema: Carile Lombard, Marlene Dietrich, Evelyn 
Venable. Clara Lou Sheridan, Gertrurle Michael v. s. 

ULUS 

~Raşit Rıza tiyat rosu 
ŞEHRİMİZDE 

yakında~ 

T. Z. Banlia .... ından: 

m re ra r 
Ankara'da 75 liraya kadar iicretle muhasebe makinele

rinde çalışacak dört Bayan mekanograf ve bir daktilograf 
alınacaktır . 

Müsabaka 20 1. 935 pazar günü Ankara'da yapılacaktır. 
Müsabakaya girebilmek için en az orta tahsil görmüş ol -
mak ve 18 ite 25 yaş arasmda bulunmak sarttır. 

İstiyenler 15. 1. 1935 gününe kadar Türkiye Ziraat Ban 
kası Genel Muhasebe l\1üdiirlüğüne biuat veya mektupla 
müracaat etmelidir. 1 - 15 

·DARA 
BiR iK T iOEl'I 
RAl-tAT l;Ol;Q 

Atatiirl{ abidesi mü sal>al\:ası 
Türk Mimarlar Birliğin den: 
Eskişehirde yaptırılacak ATA TÜRK abidesi müsa

bakasına girmek istiycn sanatkarların yerinden gönderi
len programı Ankara halkevi güzel sanatlar komitesin-
den almaları. (66) 1 - 132 

ürlüğiiı den: • 
mnıye .. 

Bir miktar para bulunarak emanete alınmıştır. Sahi-
binin müdürlüğe müracaatı. (60) 1 - 122 

Türk Mimarlar bir· ği, 
Ankara 1ölümü başkanlığından: 

Senelık kurultay halkevinde 15. 1. 935 salı günü saat 
17,5 da toplanacaktır. Üyelerin gelmelerini dilerim. 

Konuşulacak işler: 
1 - 1934 senesi iş raporu okunması ve konuşulması 
2 - 1934 senesi hesap raporu 
3 - 1935 senesi idare heyeti seçilmesi 
4 - Diğer bölümler kurulmadıgmdan türk mimarlığı 

islerini gütmek için türeye uygun olarak - muvakkat 
riyaset divanının - seçilmesi 

5 - Üyeler tarafından istenilen konuşmalar. (65) 
l - 131 

Ankara Belediyesi nden: 
Keşif bedeli 

Lira 
yapılacak yeri 

387.20 Duatepe yağlı dede sokağı 
327.60 Hamam önü evkaf evleri s. 
511.20 Duatepe uzun sokak 
504.6C Tacettin ve dutlu sokak 
143.32 Kurtuluş M. dibek sokak 
154. 70 Musa be M. dar 
255.60 Hacı Seyit menzil 
725.40 Musa bey kara musalla 

Cinsi 

adi kaldırım 

. . . . 
a - YuKarda keşif bedelleri ve mevkileri gıösterilen so

kaklarda adi kaldırım inşa ve tamir ettirilecektir. 
b - Keşif ve şartnamelerini görmek için fen k~lemine 

gel inecektir. 
C - Eksiltme ı 7 - 1 • 935 perşembe günü saat 11 de fen 

müdürlüğü odasında yapılacaktır. 
d - Eksilbne açık yapılacaktır. 
e - Muvakkat teminat yüzde yedi buçuktur. (3855) 

1-23 

SAYIF.". l 

., \nl~ara T.c·' azım \mirlif!i 
~· .. imal · :a f\om: ... H:ntt 

lira muhasebecilik veznesi
nr teslim ederek makbuziy
lc birli'.te tc1dif mektubunu 
ihale vcıktindcn bir saat ev
vel Ankara Lcva7.lın Amir
liği satınalm:ı komisyonu 
Hiyasetinc vermeleri. (3835} 

• 
i ltmbrı 
İLAN 

Dört yüz elli bin kilo sa
man kapalı zarf ile ihalesi 
ı 4 2. Kan. 935 pazartesi gü· 
nü saat 14 de yapılacaktır. 
Ş::.ırtnamecıini ~örmek isti -
yenlerin eyyamı tatiliyeden 
maada her ~ün saat ondan 
on ikiye kadar müracaatla
rı. Teminatı muvakkatesi o
J:ın 928 lira 13 kuruşu mu -
hasebecilik veznesine tcs -
bm ederek ınakbuzlarile bir
Ji'<te tel lif mektubunu iha
le vaktmrlan hir saat eve) 
Ankara Levazım Amirliği 

satınalma komisyonuna ver-
meleri. (3794) 8 - 5824 

İLAN 

Ü çüncii kolordu karargah 
binasına kalorifer tesisatı 
yapılacaktır. Keşif bedeli 
15,647 lira olup ilk pey pa
rası 1174 liradır. Eksiltme 
günü 15/2. Kan 935 salı gü
nü saat 15 dedir. 

Fenni, hususi şeraitte ev
saf ic;tiyenlerin her gün ve 
isteklilerin de muayyen gün 
ve saatta Corludaki satınal
ma komisyonuna müracrat
ları ve teklif mektublarının 
~ksiltme saatmdan bir saat 
evveline kadar kabul edile
ceği ilan oJunur. (3844) 

8-5886 
tLAN 

1-4 

İLAN 
Şartnamesinde yaLilr at· 

tr parça saz pazarlık1a alı
nacaktır. İhalesi 31 2.kan/ı 
935 perşembe giınii s at on 
bestedir. Şartname ini gör· 
mek içın aşağıda yazılı sa
tın alma komisyonuna ta
til gunlcriııden maacia her 
gi.in mürncaatları. Bedeli 
350 liradır. Teminatı mu
vakk tesi 26 lira 25 ku
nı ... tttr Pazarlık giınü vak
tinde Ankara lcva?Im amir
liği satın ~ima komisyonuna 
gelmeleri. (58) 1 - 123 

A k<•ı-i Falırikalaı· l mum 
:\1 iilliirliif;ii ~alımı ima 

Komi'") onu 1J:in1:ırı 

PO TR EL 
12933 kilo 14 Jük) Beheri 5 
4380 kilo 18 lik) METRE 

TUL ÜNDE 

Yirmi iki bin beş yüz ki
lo siyah cekirdekli kuru ü -
züm açık eksiltme ile iha -
lesi 15 2. Kan. 935 salı gü -
nü saat 14 de yapılacaktır. 
Şartnamesini görmek isti • 
yenlerin eyyamı tatiliyeden 
maada her gün saat ondan 
on ikiye kadar müracaatları, 
ve teminatı muvakkatesi o
lan 236 lira 25 kuruşu mu -
hasebecilik veznesine teslim 
ederek makbuzile beraber 
belli saatta Ankara Levazım 
Amirliği satınalma komis -
yonuna gelmeleri (3793 ) 

Yukarıda miktarı yazılı 

ve tahmini beclelı 1731 lıra 

30 kuruş ohm potreller 281: 
2.kan 935 taıihimlc saat ıs 
te askerı fabrikalar satan al· 
ma komisyonunda acık ek
siltme ile alınacaktır. Şart
name parasız olup komıs

yondaıı verilir. Taliplcrın 

yevmı mezkurda tcmınatı 

muvakkatesi ohm 129 1 ıra 
85 kuruşla ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 üncü ımıddc
lerine nazaran vesaiki lazı
me ile murac:ıatları (25) 

l - 83 

30 ADET LA VHİL SİS
TEMİ FONT BOHU. 

Yukarıda miktarı yazılı 

ve tahmini bedeli 637 lira 50 

kumş-0Jan 30 adet Lavril sis· 
temi f Qnt boru 26 2.k~ın ı 

935 tarihinde saat 15 te as
keri fabrikalar satın alm.ı 
komisyonunda pazarlıkla , -8- 5845 

İLAN 
Otuz bin kilo zeytin ya

ğı kapalı zarf ile ihalesi 16/ 
2. kan/935 çarşamba günü 
saat 15 de yapılacaktır. Şart· 
namesini görmek istiyenle
rin eyyamı tatiliycden maa
da her gün saat ondan on 
ikiye kadar müracaatları te
minatı muvakkatesi olan 990 

tın alınacaktır. Şartname pa

rasız olup komisyondan "e
rilir. Taliplerin yevmi mc/.
kurda teminatı ınuvakkatesı 
olan 4 7 lira 81 kuruşla '\: e 
2490 numaralı kanunun 2 'e 
3 ünciı maddelerine nazaran 
vesaiki Hizimcyi hamilen mti· 

racaatları. (32) l - 84 

ANKARA BELEDİYE 
BAŞKANLIGINDAN: 

Ankara Belediye Su İşleri MüdiirJüğiı için "3" takım 
Voltman • Kombine su sayıcısı, birkaç vana ve boru parça
sı açık eksiltme yöndemi ile satın alınacaktır. Oranlanmış 
değerleri tüm tutan 816.82 lira ve eyretı temınat 61.26 li
radır. İstekliler bu işin listesi ve baglarını Ankara'da İtfa
iye Meydanında Belediye Su İşleri Müdürlüğünde gorebi
lirler. Eksiltme Ankara'da İtfaiye Meydanında Belediye 
Su İşleri Müdürlüğü "Artırma, Ek~ıilme ve ihale Komıs
yonunca 25-2-935 günlemeci pazartesi günü saat 15 de ya-

_pılacaktır. (41) 1-99 

Nafıa BakanlıiJndaıı: 
Kayaderesi istasyonuna 16 saat mesateoe ouıunan 

Göksunun Yalakhasan ormanından kesilmek ve Kayade
resi istasyonunda veya ona mücavir istasyonlardan bi
rinde vagon üzerinde teslim edilmek üzere muhammen 
bedeli 5800 lira nulunan 2000 aded çam telgraf direği ka
palı zarf usulü ile eksiltmeye konulmu~tur. . .. .. 

Eksiltme 26. ı. 935 tarihine rastlı'yan cumartesı gunu 
saat 15 te Ankaracla Nafıa Bakanlığı Malzeme Müdürlü-
ğünde yapılacaktır. _ 

İstekliler tekliflerini ticaret odası vesikası ve 435 h~ 
ralık muvakkat teminatlarının malsnn ltü ına yatırıldığına 
dair olan makbuz ile birlikte 26. 1. q3S cun:artesi ~ü 
saat 14 e kadar malzeme müdürh.i~ı.ine t vclı etmclerı la
zımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri p"rasız ola_r~k 
Ankarada Bakanlık Malzen.e l' J.i' dürlii un len alabılır-
ler. (29) 1 - 8 
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Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alma 

Komisyonu ilanları 
İLAN 

Kayseri tayyare tabrikasma ait oıup gaybolan ve aşağı
da tarih, numara \le muhteviyatları yazılr on parça ayniyat 
tesellüm makbuzlannm. asılları yerine kaim olmak üzere 
tasdikli birer suretleri müteahhide verilmi~ olduğundan 

asıllarmm hiikmü olamadrğr vesika ve müstenirlat maka-
mmda kullamlamıyacakları ilan olunur. ( 45) 

Bedel. P. Kilosu gr. Fiat Tarihi numarasr U. nu-
Lira K. Krş. marasr 

1 54 22 7 I / 10 934 3,163 19523 
1 76 22 g 3 110 934 3.166 19526 
3 51 44 ,, 

" " .. 3171 19531 
2 69 33 600 ,, 10 

" " 3174 19534 
2 69 33 600 " 13 ,, 

" 3177 19537 
2 69 33 600 ,, 16 

" " 
3182 19542 

2 69 33 600 •• 20 
" " 

3186 19546 
11 57 l22 400 yekun 
2 69 33 600 

" 
23/ L0/ 934 3190 19550 

3 5fJ 44 800 
" 27 

" " 
3194 19554 

3 7~ 46 600 ,, 30 
" " 

3197 19557 
27 51 J47 400 yekı1n 

1-102 

ILAN 

Eskişehir Hava mektebine ait olup aşağıda tarih nu· 
ınara ve muhteviyattan yazılı üç adet tesellüm makbuzu· 
nun asılları yerine kalın olmak üzere birer tasdikli suret
leri müteahhide veTildiğinden asıllarmm hükmü olmadığı 
vesika ve müstenidat yerine kullamlamıyacağı ilan olu
nur. (44) 

No. 
45736 
45738 
't573~ 

Tarih 
5 112/ 934 
6/ 12/934 
6 12/ 934 

İLA~ 
(12500) kilo makine yağı 

açık eksiltme ile satın alına
caktır. İşbu yağ memleket 
dahilinde mevcud makine · 
yağlarından olacaktır. 

Tahmin edilen bedeli 
(3500) liradır. Şartnamesi 
bedelsiz olarak komisyonun
dan alınacaktır. İhalesi 28. 
1. 935 pazartesi günü saat 
11 de M. M. V. satın alma 
koroisyonunda yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı (262,5) 
liradır. Eksiltmeye girecek
ler ticaret odasında kayıtlı 
olduklarına dair belge getire-
ceklerdir. ( 64) 1 - 129 

1 LAN 

Beher metresinin tah
min fiatr 264 kuruş olan ve 
yerli fabrikalar mamulatın· 
dan elli bin metre kaputluk 
kumaş kapalı zarfla eksilt
meğe konmustur. İhalesi 

31. 1. 935 persembe günü 
saat 11 dedir. Örneğini gör
mek ve 325 kuruşa şartna-

mesini almak istiyenler her 
gün öğ·leden sonra ve eksilt· 
meğe girecekler de 7850 li
ralık teminat mektuhları ve
ya makbuzlarile artırma 
eksiltme kanununun üçün
cü maddesindeki vesikalarla 
·birlikte teklif mektuplarım 
ihale gi.inü saat 10 da M. M. 
V. Satm alma komisyonuna 
vermeleri. (62) 1 - 127 

İLAN 

12. 1. 935 cumartesi gi.i
nü saat 14.30 da ihalesi ilan 
edilen 155 bin pansuman 
paketinin ihalesi 27. 1. 935 
pazar gününe bırakılmıştır. 
İsteklilerin ona göre hare
ket etmeleri. (49) 1 - 125 

Lira 
89.600 
40.000 

563.280 

S. eti 
Ko. eti 
ekmek 

1-101 

lLAN 

Trabzon garnizonu ıçın 
23500 liralık 235000 kilo ikin 
ci nevi Samsun unu alma -
caktır. Şartnamesi talep vu. 
kuunda komisyondan para
sız olarak gönderilir. Arttır 
ma ve eksiltme kapalı zarfla 
yapılacaktır. Muvakkat te -
minat 2115 liradır. İstekli -
lerin teklif mektuplarım 15 
2. Kanun 935 salı günü saat 
15 den evel Trabzon satın 
alma komisyonuna vermele-
rı (8) 1-42 

İLAN 
Beher metresinin tahmın 

edilen bedeli 244 kuruş olan 
ve yerli fabrikalar mamula
tından elli bin metre elbise
lik kumaş kapalı zarfla ek
siltmeğe konmuştur. İhale
si 31. 1. 935 perşembe günü 
saat 2,30 dadır. Örneğini 
görmek ve 305 kuruş muka
bilinde şartnamesini almak 
istiyenlerin her gün öğle· 
den sonra ve eksiltmeğe gi
receklerin de 7350 •ıiralık 
teminat mektub veya mak
buzları ve artırma eksiltme 
kanununun üçüncü madde
sinde yazılı vesikalarla bir
likte teklif mektublannr i
hale günü saat 1.30 kadar 
M. M .V. SA. AL. KO. na 
vermiş bulunmaları (63) 

1 - 128 

İLAN 

13. 1. 935 pazar günü sa
at 14,30 da ihalesi ilan edi
len iki takım ameliyat ça
dırile 46 adet hastane çadı· 
rımn ihalesi 26. 1. 935 cu· 
martesi günü saat 14,30 da 
yapılacaktır. İsteklilerin o
na göre hareket etmeleri. 
(50) 1 - 126 

• 

ULUS 

f;~~,,·"""""""''"'""~ 
~ 
~~ Anafartalar caddesinde Kmacızacle hanı altında 

~: Merhum Şevket Ahmet Beyin eski 
~ 

.. : belediye eczahanesi yerine 

~;yen· eczane açı dı 
.,,~ Fenni gözlükler. tıbbi korsalar, sıhhi levazımat, 

l(ocacli Vilayeti f)aimi 
En~iim~ninden: 

Vilayet icin almacak bir ekskavatör makinesi kanunu
saninin on dördüncü pazartesi günü saat on dörtte pazar~ 
hk suretiyle ihale olunacaktır. Talip olanların bi.n yüz yir· 
mi beş liralık muvakkat teminat mektubu ile vilayet en· 
cümenine ve sartnamesini o-örmek :stivenleriıı encürr~n . b J 

kal#mine mi.1rac!'atları. (18) 1-55 

Anl{ara ·i\'lilli Em lak 

CinsL 
Büyük hah 

Miktarr 
1 Adet 

8. 25 X6. SOM. 
Ebadmda 

1'1ijıl;;,.füp-;~ ... ~~en: 
Lira Kr İzahat 

200 00 N ;ı kten nesinen 

Yukarda yazdı hahnm ihalesL 2 - 1 - 935 tarihmden ıti
baren bir ay pazarhğa brrakrlmıştrr. İsteklilerin Defterdar
lıkta kurulan satış komisyonuna müracaatları. (20) 1-70 

.j4.TıTfTıTıTLTıTıTıTıTıTıT+TıTıfıTLTıTıf.&Cpo70Cx1-fl• 

Sümer Bank 
Umumi Miidürlii~ünden; 

Ankara'da Hakimiyeti Milliye Meydanında 1 aş
han binasının yıkılması, temellerinin sökülmesi ve 
bina sahasmm enkaz ve saireden tamamen temiz
lenmesi işleri zarfla arttrnnaya konmuştur. 

Münakasa 27 K. sani 1935 tarihinde saat 15 de 
Ankara'da Sümer Bank umumi müdürlük binasında 
yapılacağından teklif zarflarının bu saate kadar Ban
kaya tevdi edilmi~ olması lazımdır. 

Enkazın muhammen bedeli on iki bin lira olup 
muvakkat teminat miktarı dokuzyüz liradır. 

İstekliler inşaat servisine müracaatla bu husus-
taki şartnameyi alabilirler. 1-104 

Anl\.ara J.\ililli •~mlak 
l\ılüdürlüğünden: 

Mahallesi Sokağı Cinsi Umum Metruke Hisse 
N o. N o. miktarı 

Vattarin Tahtacı Hane 2 538 136 Tamamı 
Yukarda yazılı üç oda bir mutfak hala, taşlık ve iki so

fadan ibaret hanenin mülkiyeti mukaddema 3510 lira be
delle talibine ihale edilmiş ise de teahhüdatm ifa edilme· 
mesinden 19·1-935 cumartesi günü saat 15 te ihale edilmek 
üzere yeniden açık artırmaya konulmuştur. İhale bedeli 
nakten veya ikinci tertip mübadil bonosu ile alınacaktır. 
İsteklilerin 262 lira 50 kuruş depozito akçesiyle defterdar
lıkta kurulan satış komisyonuna müracaatları. (19) 1-56 

Kurulus. U Y A N ) S 
1 8 9 1 ' yerine çıkar 

44 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık 

resimli gazetenin Ankara'da satış yeri AK B A Ki-

-----------

!! SQNK~NUN 1935 CUMARTESl 

""""" 

KREM 
balsamin 

kanzuk 

'ı! egane ciddi gu -

zellik kremidir. Te

ninizin daimi tazeli · 

ğin1 yalnız K R EM 

B A L S A M i N ile \ 

korursunuz. _ .... -~ .. ı:::...c...a:o.;.~"""' 

Dr. Cims 'in nasır ilacı 
KORRtStD 

l:!,n e~kt ııasrrıan bile pek kısa bit za na.mıa taınamuf 
kokten çıkarır . 

Merkez deposu: Kanzuk eczahane~i 
H~r Eszanede bulunur. 

Anl{ara 1'1illi Emlali 

l\lüdürlüiündew 
.....ınsı Kıymeti 

Lira K. ızanat 

Çift ocaklı değ·irmen enkazı 300 00 Bedeli nakten J)e4 
Haı:ı enkazı 250 00 şinen verilecektil'' 
Ağaç beheri O 30 

Yukarda yazılı emvalin ihalesi 6. 1. 935 tar~hinde_ı:ı 
itibaren bir ay müddetle pazarlığa brrakılmıştır. Istekh .. 
lerin defterdarlıkta kurulan satrş komisyonuna müraca· 
atları. (61) 1 - 130 

• 

Jandarma Umum Kumandanlığı 
Anl{ara Satın Alma 

l(omi onunaan: 
Jandarma ihtiyacı için aşağıda adı, sayısı, muharnme~ 

fiatı, ilk teminatı, pazarlık ve münakasa gün ve saatler• 
vazıh mutbah edevatı ve yemek takımları satın alınacak" 
tır. Şartnameler parasız İstanbul Jandarma Muayene He" 
yetile komisyonumuzdan verilir. İstekliler 2490 sayılı ka· 
nun ve şartnamesinde yazılı vesaik, ilk teminat makbuz vr 
ya banka ve teklif mektupları ile komisyonumuza gün v• 
saatinde gelmeleri ve teklif mektuplarının eksiltme sa" 
atinden bir saat evel komisyona vermeleri (56) 

. 1 - ( 4) büyük kazan, (2) küçük kazan, (bin) bakır ye" 
mek tabağı, (2) büyük gevgir, (1) küçük gevgir, (1) bü• 
yük delikli kepçe, ( 1) küçük kepçe, (3) büyük bakır ta" 
va, (3) küçük bakır tava, (2) orta saplı, (2) büyük saplı, 
(2) küçük saplı, ( 4) et satırı, ( 6) odun baltası, ( 4) pıçak, 
(12) otuz iki numaralı et makinesi, (20) kapaklı bakır 
bakraç, bunların muhammen bedeli (809) lira (93) ku~ 
ruş olup ilk teminatı (60) lira (75) kuruştur. Pazarlığı 
28. l. 935 pazar günü saat ( 10) ela, 

2 - (564) bakır karavana, (848) kapaklı bakraç, 
(32103) bakır yemek tabağı, (26) büyük kazan, (18) k~ 
cük kazan, (16) saplı, (6) kepçe, (18) tava, (15) gevgir, 
(46) et satırı, (79) et bıçağı. (22) bakır tepsi, (44) otuı 
iki numara et makinesi, (21) et baltası. Bunların muhatn"' 
men bedeli (17180) lira (77) kuruş olup ilk teminat! 
(1288) lira (56) kuruştur. Kapalr zarf münakasası 28/ 1/ı 
935 pazar günü saat (15) te. (56) 1 - 121 ··---itAK.11~M.EK lST.ERSENlZ 

BOMONTt RAKISIM 
a TERC.IH EOINIZ 

Fransızca ders İmar Müdürlüğünden: 
Kimden istimlak Mahallesi Muhammen bedel 

Fransız Hanım muktedir 
muallim en süratli metot öğ 
retir. Pratik usul ve müka
leme. Muhakkak ilerleme. 
Ucuz fia tlarr. 

Müracaat yeri: Postaha
ne Caddesi Çeşme çıkmaz 
sokak No. 10 1 - 118 

l ıını~ .ır ı.,ılııi>İ v: Baş mu· 1 

hilı riri r illilı Rıfkı ATAY. 

Umumi ne~ri.,.·ntl İdare tclen . . j 

\' azı işleri müdürü Nasuhi ı 

ı· BAYDAR 

Ç11nlcrrr Ci"ddesl clvuında ! 
Utus marbusınd• 1ıasrltnıfftr. 

edildiğ·i Sokağı Ada No. Parsel No. Lira 
Bayan İsmet İmam Yusuf Acıca 191 1 200 

,, ,, İmam yusuf Bahriye 191 16 250 
Bayan Şayeste Leblebici Bah:iye 193 2 250 

Yukarda kaydı gösterilen hanelerm enka.zı 21. 1.935 pazartesi saat on beşte bilmü~ 
zayede satılacağından taliplerin İmar müdürlüğündeki komisyona müracaatları. (421. 

1-124 

1 SİNEMALAR 
YENİ Bugün, bu gece 

Umumi İstek üzerine 
ŞOPEN VE AŞKLARI 

devam ediyor 

· Dahi sanatkarin ncfi& musikisi, haı;sas 
afkla.n V. S. 

Bugün, bu gece f KULüP) 
SAVAŞ ŞARKISI 

(Aşk Şatosu) 

<\şk - Şefkat - Heyecan 

GUSTAV FRÖHLlCH . 


