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Gündelik 

DiL DEVRll\11 

Toprağın bağrından eıki bir gö
mü (define) çıkarırken, yıllar
dan beri her feyde Türk özlüğünü 
bulmağa çalıııyoruz. Yazıyı ve ta
rihi kurtardık: 11ra dilimize geldi. 
. Sevgiıini arabça kekeliyen, acıaı
nr farsça takı yan kaf aaı melez, 
aönlü kurak bir yoz sürüye dön
müıtük. Sürüyü kapanın elinde 
kalmaktan kurtarabilmek için ona 
bir uluı düzeni vermek gerekti. 

Türk devrimi demek, iıte bu 
düzene doğru atılıı demektir. 

Yay Afyon' da gerilmittir. Er
aenekondan, Afyon'un sarp kaya
lrimı qarak çıktık. Afyon; . ken
di batma lafı, toprağı, yapııı ve 
yduıı ile yeni türk kurtuluıunun 
kaynak batını gösteren bir anıt
tır (abidedir). 

Yurddan dile kadar bütün kur
tulGflar oradan, Afyon'un yalçın 
bağrından geliyor. Yalnız oka
dar mı ya?. Yeni türk doğumun· 
dan örnek alarak Aıya ıürülüğün· 
den çıkan kalabalıklar, hep kuru
la, güne4lerinin ilk aydınlığı önü
ue Afyon tepesini koyacaklardır. 

Falih Rıfkı ATAY 
Bu yazı Afyon'da çıkan Tafpınar 

mecmuası için yazılmııtı. 

Cibuti hadisesi 
kapanmış sayıhyor 

Pariı, 25 (A.A.) - Fransız hü
ktmeti, Habetiıtan hidiaesini ka· 
panmq saymaktadır. Mutuamf 
..._..UemiHa.-........m.lltll
rillclllG y8'1e_r4e -7itia temin e
dilmeai yolunda tedbirler alınma
•• için Habetistan hlikUmeti nez. 
dinde müracaatlarda bulunacak. 
tır. Sınır, isyan eden kabiylelerin 
taarruzlarından korunmuı bir va
ziyete getirilmelidir. 

Fransız bükümeti taraftarları· 
na hücum eden kabiylelerin, bir 
daha böyle bidiselere meydan Ye

rilmemek üzere tedibini istiyecek
tir. 

Bulgar kıralı Bay Geor
giyef' e bir ziyafet verdi 

Sofn. 25 (A.A.) - ICJral ve~
çe - ... t 13 ele eski llafl..ıam Ba,. Ki
.... Georsi,.ef'le eski Wr•nlard... 8. B. T.....,, •• Bopd,ıef'e bir ötle zipfe
ti .....u,tir. 

Viyanada bir 
komünist merkezi 

bulundu 
Viyana, 25 (A.A.) - Zabıta ku• • 

•etleri, dün aktam Viyana'am merke • 
zinde bulunan yabram bhulüne lair ...._ 

kam" • t lna pPQuf ve orada 60 Udu WUS 

........ ftur. Bunlardan 7İmÜ belan t ... 
IEil edı1miıtir. Mevkuflar anamda aw1-
turyaldar, macarlar ve J'Usoslavlar var· 
d.r. 

YENi TEFRIKAMIZ 

Bu da bir 
Hikayedir 

Büyük hikaye 

Yazan: 
Yatar Nabi NA YIR 

Bugünden itibaren beşinci 
sayıfamızda okuyun 

Italya 
Kabinesindeki deği3ikli -

ğin sebebi neymiş? 
Roma, 25 (A.A.J - Resmi ...w.ı. 

ler, kabinedeki detifikliiia korporu • 

yon prensiplerinin basit bir tatb:kı oıchı

iu ve 1 talya'nın dıt ve iç mali ve aoysal 

sıyasaıanda hiç bir deiiş'.k~ik olmıya • 

cağı ı.:k"inde 1röıtermektedirler. llu ara

da, 1 talya altın eaaamı korumakta de • 
vam eclec:ektir. 

Ankaranın ikincı 

seçmenleri 
' 

~ı 

Athmız. andımızthr. 

İtalya - Yunanistan 

hal~ a elçisi yunan h8'bakanma 
yur:ın halkının İtalya aleyhin· 

ieki tezahürlerfndeır 
§ikiyet elti 

lataabul. 25 (Telefon) - Ati
na'dan 25 tarihiyle bildiriliyor: 

Buradaki İtalyan elçisi evelisi 
ıünü Atina belediye reiıinin ltal· 
ya'ya dair vereceği konferansta 
çıkan hadiseler hakkmda Dıtan 
itler Bakanına vekilet etmekte 
olan Bqbakan Bay Çaldariı'i Zİ• 
yaret etmit ve kendiıile uzun uza. 
dıya komıtmuftur. Bay Çaldarit 
İtalyan elçiıine Kolimnoa adum. 
da ortaya çaba hidiaelerin yu
nan halkı üzerinde fena bir tesir 
yapmakta olduğunu aöylemit ve 
elçinin bu hususa dikkatini çek• 
mittir. 

Kı~ Yunanistan'da da dehşetli 

lıtanbul, 25 (Telefon) - Ati· 
na' dan 25 tarihile bildiriliyor: 
Şimali Yunaniıtan'da büyük kıt 
vardır. Makedonya ve Epir'de mü· 
temadiyen kar yafmaktadır. Ter• 
mometre ııfırdan aıaiı 15-16 de
recededir. 

26, SO . .,,.. Ki"i\' l N l 93:; CU:llARTESl 

lsııınbrıl. 2:; (Tele/on) - Bay Çuldarla.,. 
Jırkası :rcıl.-ında ~·upılacllk ayan ıeci"!""' 
ehemmiyet ı•ernıeı·ıedir . . "ierim neıice11nd. 
lıiikumetin sıyaıa~ının yımarı lıalkı ıara/ın
dan beğenilip beğenilmediği anlO§ılacakıır. 

ller yerde S kuııq 
7F' 

Bay T. Aras ·Belgra"da 
Bakanımız Prens Pol tarafından kabul 

~dildi ve Bay Yevtiçle görüştü 

Pı•n• 1'o1 

Belıracl, 2S (A.A.) __:.Türkiye 
Dıpn itler Bakanı Bay Tevfik 
Rüttil Aru, bu aabah Belırad'a 
ıelmittir. Kendiai burada bir stin 
kalacaktır. Bay Tevfik Rüttü A· 
raa, iataaiyonda Bay Puriç ile TGr-

kiye ve Romanya sefirleri tarafı• 
dan kartrlanmıttır. 

Belgrad, 25 (A.A.) - Prena 
Pol Türkiye Dıtarı lıler Bakanı 
Bay Tevfik Rüttü Araı'ı kabule
derek kendiıini yemeie alıkoy

muttur. Kabulde ve yemekte Bar 
YeYtiç hazır bulunmuıtur. 

Bundan aoma BaJ Teftik Rüt
til Aru Türkiye elçilifinde Ro-

~------------............ __________ ~ 
Mançuri kıtalarile onlara saldıran Mo • 

1 °BB. Aras vı Y•vtl(ln &it lnldı ğollar arasında çarpışmalar oıuyor alınmıı reılmltrl 
Tokyo, 25 (A.A.) - Renıo a- lnailizler 1aponya'nm Çin sıya- manya, Frama, Arjantia 

jaaaDUD •hmt olduiu bir c1uJUia ..... dan ıltphelealyorlir rıı. ,._. ........ ~. e .... 
slre Mançuri latalan Haluaauai· yaretJerbü kabal ....... · 
aa yakmmda birdenbire mofol Londra, 25 (A.A.) - Taymia Alqam Türkiye .açilitmcle bir 
latalarm --• (taarruzuna) ıazeteai, J·apon "'-·bakanı Bay Hi-

m wımma -T zivafet verilmit ziyafette Bap.. uiramqlarcbr rota'nm Japonyanm Çin ııyuaıı J 

Mançuri btalarımn kayıbları hakkındaki sözlerini ve Şanıhay kan Bay Ye'ftiç, Dıtan Bahm 
a-1...- da L--dık aalana ı-...i.. kta muavini Bay PUriç, R._aaıa Ye ~ .... , ~ hidiselerini kartd••tırma , ara- h L......I lerdir. r--qma, bütün ikindi ftk· -s- Fransa sefirleri azır uu1111 ,.... 

ti dn-=-~İftİr. larmda bir alika aörmekte ve ja. tur. 
Çarpıpna yeri olan Mançuri'nin pon batbakamnın bu sözlerinin Bay Tevfik Rüttü Aru JUlll 

Batı ıınmndaki topraklar çinlile- bazı yabancı memleketler tarafın- Belgrad' dan fıtanbul'a hareket .. 
re kartı yapılmakta olan ukerl dan füphe ile kartılanmaıına Tok· decektir. 
ha ek•t tak ımdan rok uzakta vo h:!l-A-etinin hayrete dut"" meme-

r a mın a :r J uaum (Sonu J ünciJ ~ayıl.da) 
bulunmaktadır. _______________ •_i_ı __ ere_k_ece __ i~in•i•y•a•smakta .. 

1 
____ d_ır~·----------------~ 

Ankara'da kayak sporu Alman hücum latalarmm 
silahları alınacak mı? 

Bayan Lahika Manyas 

Ankara'nın kadın ikinci seç· 

menlerinden birkaçının reıjmleri· 

ni koymuıtuk. Buıün de reuam 
Bay Saib tarafından yapılmq iki 

krokiyi aunuyoruz. 

Dünkü kayak eğlenceleri ve bisiklet 
kotu u çok iyi geçti 

Bcrlin, 25 ( A.A.) - Nui _.ı;,;.;. 

yeniden düaenlenmesi IOl1llDll <--' .. 
ıi) 'ıemen balleclilmiı timdir. Bu.-... 
lenme 1apılırken psetileoek lliricik 
amac, Hitler"in ~'üçüncü alman ........... 
torl•iunda silalaı aacak almaıa _.. .. 
t.aııyabilir,, premiWdir. 

Dünkü cuma, Ankara için tam 
bir ıpor günü olarak ıeçmiftir. 
Çünkü ıpor hareketleri yalnız a
yaktopuna inhisar etmemİf, ka
yak ve bisiklet alanlarında da 
canlı bir faaliyet olmuttur. 

ileri bir kıt aporu olan kayak
çrlıiı memleketimize gireli çok 
olmadı, fakat iki üç yıl içinde bu 

yolda gördüğümüz ilerlemeler, kıt 
ve kar sporlarına çok miiaaid olan -------···-------memleketimizde pek yalanda ti- Orta Avrupa aodJatmuı projeal 
mal memleketleri kadar hareketli bildirlldl 
bir kayakçılık bqhyacajı umudu- Psia, 26 (AA)_ Bu·~ 17 .; .. 
nu bize vermektedir. de Roma'cla tftbit ..m.. orta A.....-

Kar, ıönül açıcı olduiu kadar ı andlaıması projesi alüaclar hilı......, 
1 ııhhat besleyici bir ıpor vuıtaaı- re bilclirilmiıtir. 

(Soau J üııca sayı/adı) ·..;-.;;;;m-~!!.!ııı-------

-ı ı • d sporculRtın neşeli manzarası ve Kurultay Bsılcsnı nızla Bakanlar ve Generallerden miJrekkeb giJzide bir ırup Dünk/J kayak eg ence erın e 



!tAYlf A ~ ULUS 25 SONKANu:ı ıs::; cu : · .. 
-~-----~ı 

DIŞ ARDAN GELEN DUY 
FRANS 'DA 

Fransız parlamentosu dı
§arıişler komisyonu baş

\{anı memleketimizi 
. . . . 
ovuyor 

Yenice, 2S ( A.A.) - Fransız p da
ıncntosu dışnrı işler başkam Pol Ba&tid 
T oros ckspı•cıinde kendi aile bcr bcr bu
lunan Anndoh.ı Ajansı muhabirine bildi
ride bulunarcln 

Reisicümhur Atntürk'ün tnkdirkan 
olduğunu, Türkiyedeki ilerleme ve yük
ıelmc ntılmalımnr yo.k•ndan takib ettiği
ni söylemiştir. 

Kendiıi, türk • fran ız dostluğunun 

c\inden güne ltuvvetlendiğini, türk hü
lrumet ndamlan arasında phsi dostları 
bulundu unu söylemigtir. 

Pol Baıtid Türkiy•'nin ölı:>l\Omlk, 
atali durumundan Ceneral lımet laönü 
bükum tirun ide etti!i muvaffakiyet, 
baıardığı işler ve güddüğü sıyasadan 

takdirleri bahıetmiıtir. 

Dıtarı itler komisyonu bafkanı ya • 
kında franaaz • ıermayeıinin men\leketi
mizdeki ark ımın ııüyadcleıeceiini ve 
bu ıuretle Türkiye ile Fransa arasında 
c1aha kuvvetli bir ökonomik itbirl'ği el
ae edileceği umuduad oldufunu söy -
lem.ittir, 

Samimi türle: doıtu olan Pot Baıtid 
memleketimizde kalmaya vakti müsaid 
olmadığma te ıüf elmif, ilkbaharda 
1ran'a yapacağı aeyahat esnasında Tür
kiye'ye de uirıyarak Ankara'cla doıtla
nıu ziyaret edeceiini bildirmiıtir. 

Fransız - italyan müs
temlekeler anlaşması 

Fran ız mii temlekcler hakanı 
meclis komi yonlanna izahat 

\'~riyorlar 

Pa.ri&, 25 (A.A.) - B. LavaJ ile müs
temlekeler bakanı B. Rolen bugün dışarı 
4ler vct müstemlekeler komisyonunda 
izahat vereceklerdir. 

B. Rolen, Somalı ve Libya kıyıların· 
da ltalya'ya toI)-tak ~rilmesinin, fam-• 
arz denizaşırı topraklanndaki emniyet 
tartlanm hiç bir suretle bozmıyacağmı 
anlatacak ve !talya'nrn eski isteklerinin 
&el olarak Cibuti civarında, Romadaki 
anla ma mucibince verilen topraklar • 
dan daha mühim olan kıyı ve· sınır nok
talarına aid olduğunu gösterecektir. 

Bakan, Roma Ye Paris'te yapılan 

mesud anlaşmanın Afrika imparatorlu
ğu için ne kadar menfaatli olduğunu an
latacakt-.r. 

Fransız hükumeti para 
iş erinde müteassıb 

Paris, 25 (A.A.) - HUk\unetin ma· 
11 sıyasası, bu sabah saylavlar meclisin· 
de mUhim mU~akerata ebcbiyet ver• 
miştir. 

Filhakika meclis, hazine bonolarının 

beş milytm artırılmasına dair olan pro· 

je hakkında bir karar vermek mecburi

yetinde bulunuyordu. Bu sebebten do

layt p:ırl d .. ğerinin indirilmesine ta

raftar olanlarla aleyhtaı olanlar arasın· 

da şiddetli bir münakaşa çıkmıştır. 

Maliye Bakanı Bay Jemıen Martcn, 

reniden işe karışmak mecburiyetinde 

ltalmı ve hUkfunetin mali itlerde pek 
aıiltcassıb davranacağını söylemiş ve 

ber türlil enflasyon veya para değerinin 
indirilmesi fikirlerinin aleyhinde 'ıu

lunmu§tur. fumailcyh, yeni hazine bo
noları !ihracının. hazinenin mevsim do
layısiyle çıkan .urureti dolayısiyle hak
lı ve yerinde bir tedbir olduğunu söy
lemiştir. 

Bu görüşmelere ö"'leden sonra da 
devam edilecektir. 

Roman) a, hirlF"iııiıı yıldönii· 
müuü kutladı 

Bükreş, 25 < A.A) - Romanya, Mol
dav.ya ile ulalı vilayetlerinin bjrl~qle. 
einin yetmiş altıncı yıldönümünü kut
l:ımı tır. 

SOVYETLER BlRLlCINDE 

Japonya ve Sovyet · 
ler Bir iği 

Pravda gazete ·i Bay Ilirotn'nm 
nutku lıakknula ne diyor? 

Moskova, 25 (A.A.) - B. Hirotn'nın 
japon diyet meclisindeki söylevi, Prav
da gazetesi to.r.ıhndan ne rcdilmiştir . 

Söylev hakkında dü ünce yürUtür
ken, Pravda gazetesi, japon nazırının 

Doğu Çin demiryotıarının satın nlınma
sr W:crindc söylediği sözlerden memnu· 
niyetini göstermekte ve başlıca unları 

yazmaktadır: 
- Buna benzer her meselede nasıl

sa, Sovyct Rusya'nın bu mcalcdeki runa
cr, sndece uzak doğuda değil, fakat acun 
barışının korkuda bulunduğu her yerde 
olduğu gibi, bir anla am mazlılc ve n • 
va~ lhtimallcrlni o.ttadan knldınruığa ça.· 
lışmak olm~§tur. 

Fakat, yuete, Sovyet Rusya'ya atfe
dilen ''Sinkanğ'ı sovyctle tlrmek,, dileği
n( reddetmekte ve yazısını, Sovyet Birli-

inin Çinde herhanği bir yeri ve bu ara
da Sintian çevresini kendine mal etmek 
!~in bir dU§Uncesl olmadığını teyid ede· 
rek bitirmektedir. 

AIRl.ESIK DEVLETLER'DE 

------------------------------
Bay Ruzvelt baymdırlık işine 

hemen girişmek istiyor 

V.aşington, 25 (A.A) - B. Ruzvelt, 
kongereye bir mektup gönermiş, on 
yıllık geniş bayındırlık pro6:ramının 

ilk on eekiz ayında kullanılmak üzere 
dört milyar dolarlık kredinin derhal 
emrine verilmesi için ısrar etmiştir. 
Bundan başka, işaizlere yardım için 800 
milyon dolarm da verilmesini istemiş 
tir. Cütnhurreisi, i'ıizlik bittikten 
sonra bayındırlık işine her yıl için ya_ 
rım milyar harcnnmak gerektiğini tah· 

min etmektedir • 
B. Ruıveltin bu mektubu, muhalefet 

tarafından §iddetli tenkidlerle karşılan 

mıştır. 

Amerika'nm Lahcy cUvnmna 
girmesine ayanm itirazı 

V.aşingtonı 25 (A.A) - Ayan mec. 
lisi, Amerikanın Lahey Adalet divanı· 
na iştirakine dair tanzim edilmiş olan 
protokol un tadiline aid Bay Vandenberg 
tarafından verilmiş olan teklifi kabul 

etmiştir. 

Bu teklif, mezkQr beynelmilel diva. 
nın içişlere müdahalesi ihtimalini or

tadan kaldırmaktadır. 

Amerika' da oğuk ve f ırtuıala
rm öldiirdiiğü insanlar 

yiizü geçti 

Ncvyork, 25 (A.A.) - Am rik 'da 
kar fırtınası ve sulann taşması yüzün -
den bugüne gelene kadar ölenlerin sayı
sı yUzti geçmiştir. 

Ameı·ika'da :ı:iddctli oğuklnr 
geçmedi 

Ncvyork, 25 (A.A) - Har: ret dere_ 
cct>i, yenide~ düşmüştür, şiddetli soğuk 
lardan son S6 saat zarfında 12 kişi öl· 

müştür. 

Vaşington, 25 (A.A) - Kar futına.

lannın çoğalması, Vaşington ve AreJon 
hükümetlerinde suların taşması tehli. 
kcsin.i artırıyor. Vankuvcr tecrid edil
miş bir vnziyettedir. Viskonsende soğuk 

sıfırdan aşaCı 48 derecedcir. 

ltayişta S· r nylavlnrnn 
be li)or 

"BerHn, 25 (A.A.) - Rnyiştağ, geçen 

yd oldu~u gibi 30 sonk!inunda toplan
m:ıya ça ırıln:ıy ktrr. Bazı mahfell_r 
Almanyanın Sar topraklarının Alman. 
yaya donm.esini bek emektedir. Çunkü 
S r toprakfarın n Almanyaya donmesi 
ile Sar ~aylavl rı da Rayşt<!g·a girecek
ler ve o gün Alm ... ıya için tarihi bir 
gün olacaktır 

INGILTERE'DE 

Fransız - ingiliz görüş
melerinde neler 
konuşulacak ? 

Londra, 25 (A.A.) - Havas muha· 
birinden: Londrayn geldikleri vnkıt. 

fransız bakanlarına, Avrupa sıyasasına 
nid knti olarak tesbit edilmiş ve hiç bir 
§ey ycr·nde dcğisiklik yapılamıyacak 

bir planın verileceğine dair şayialar ta 
mnmen tekzib edilmektedir. 

İngiltere duruma göre hr.reket ede_ 
cek bir tavır talunınıştır. Ve önce tes
bit edilmiş bir düşilncesi olmadan sı. 
yasal ufku geniş surettee gözden geçir 
meyi istemektedir. 

Kabinenin amacı, buna karşı çıkacak 

güçtukleri 1lnltmakla beraber, Alman 

y:ının Cenevoreye dönmesiyle hava ve 

kara silahlarının tahdidi olarak kalmak 

tadır ve belki de Berlinin işbirliği is

teği hakkında e!U:~rı um1.1mlyeye karşı 
bir (test policy) t~sbit etmek istiye _ 

eektir. 

Roma anlaşması, dilenilen tasvible

re nail olmadığı takdirde, Avusturya 

me~elesinin yeniden ortaya çıkacağı, 

ve başbıııkan Şuşnigin Pa.ris ve Londra. 

ya yapmayı tasavvur ettiği ziyareti pek 

özel bir ş-ekilde tebarüz ettireceği nok

tası üzerine dikkat çekilmektedir. 

Umulduğuna göre, görüşmeler, A'I. 

rupa barışının en iyi garantisi k~lacak 

olan, görilşle.rin birbirlerine uyduğunu 
teyid edecektir. 

1 DECIŞIK DUYUMLAR 

Uç gemi battı 
Sen Jon - Yeni Brunsvik -, 25 (A. 

A) - 5896 tonluk Amerika bandıralı 
1\'Iohavk vapuru, Yeni Jerscy açıkların· 
da Norveç bandıralı Talisman vapuru 
ile çarpışarak bntmıştı.r. 

Yardıma koşan vapurlar, 106 yolcu 
ile tayfanın kurtarıldığını telsizle bil
dirmektedirler. 

Mohavk vapurunda 53 yolcu ve 107 

tayfa olduğu bildirilmektedir, Bunla -
rm hepsi tahlisiye sandallarına binmiş. 
!erdir. 

Son hwerlerc göre, İ!;indekilerle be 
raber candallardan yalnız birisi buluna
mamıştır. Kaptan da kayıbtır. 

Nevyork, 25 (A.A) - 11ahil istasyon 
lan Mohavk'ın bntmanuş olduğunu bil_ 
dirmcktedirler. Gemi sahilden altı mil 
uzakta yan yatmıştır ve su almakta
dır. 

(Nord Layn) kumpanyası on beş 
yolcu ile tayfadan kırk iki kişinin so~ 
larından habersiz olduğunu bildirmekte

dir. 
Çarpışma, Mohavk ile nynı lrumpan 

yaya yani (Nord Layn) a ıı:id olan Mor. 
rokastl'in faciaya uğradığı Arburipark
dan bir kaç mil ötede olmuştur. 

Haber alındığına göre, Mohavk ge. 
misi, geçenlerde Florida açıklarında ka. 
yaya çarpan Havana gemisi yerine ça· 

lışma·kta idi. 

Bir vapur battı 

Nevyork, 25 (A.A) - Mahavk is. 
mindeki Amerika vapuru Ncvyork açık 
larında bir şalope ile çarpışını~ ve he
men batmıştır. Vapurun bütün yolcula. 
rı ile tayfası limon vapuru tarafından 

AVUSTUitYA'DA. 

Avusturya ınüs .. a -
kalma ~ azminde 

Viyana, 25 (A.A) - Havas ajansı 
bildiriyor: Bay Ştaremberg, son za • 
manlarda yurdseverle.r ccbhesi teşkila. 
tında söylemiş olduğu bir nutukda şlSy 
le demiştir: 

"- Biz, Avusturyanın d imi suret· 
te ietiklaline sahih olmasından başka 
bir şey istemiyoruz. Biz her türlii an. 
§lilS fikrini reddediyoruz. 

Cana kıyan dü ın.:fllı!r ile uzlaşma 
yapmaya uğraşmak çok büyiik bir lıat::
dır. Ne ben ne de hiç bir avusturyab 
salıma (taarruza) uğramış ve bir kopek 
-gibi kanı akıtılmış olan Dolfus'u hı~ 
bir zaman unutmıyacağız. GünUn L>irın. 
de cinayetlerini daha iyi gerçekleştire· 
bilmek için yurdseverler ce1Jhesine gir 
mcğe çalışanlarla lıiç bir vakit uzlaşmı 
yacağız. Avusturya için mücadeledekl 
azmimiz kırılm1yacnktır. ,, 

Avu~turya Rcisiciimhuru uv 
eğlcntisinc ~ıkıyor 

Viyana, 25 (A.A.) - Reisicüınhur, Bi• 
aloviza ormanındaki köşküne gitmiştir. 
Kendisi; lıer yıl olduğu gilıi lıu yıl da 
elçiler heyeti ~erefine tertib edilmiş o. 
lan ava iştirak cd.ecel<tir. Aynı trenle 
bir çok cl~iler de gelmişlerdir. 

-."'!!""'!"!~ 

Bir iııl?iliz gemisi hattı 
Paris, 25 (A.A) - Kopenhagdan a· 

Jınan bir telgrafnameye göre Yeria is.. 
mindeki ingiliz şalopesi İdamla sahil 
!erinde batmıştır. Bütun tayfasının öl
düğü söylenmektedır. Geminin anka • 
zından başka hiç bir şey bulunamamış· 

tır. 

Loııdra'da kar fırtınası 

Londra, 25 (A.A) - Londr.ad.a şid
detli kar fırtınalarr, devam etemektedir. kurtarılmıştır. 

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

DÜNKÜ tSTANBUL l\1AÇLt4 QI -
Galatasaray- Vefa maçı çok kırıcı oldu 

İstanbul. 25 (A.A.) - Bugün Fener, 
Şeref ve Taksim alanlarında lik maçları
na devam edildi. Havanın bir yaz günü 
kudar güzel ve üç alan da oldukça kala
balıktı. Glini.ın en heyecanlı karşılaşm;ı· 
sı olan Galatasaray Vefa maçı Fener sta
dında yapıldı. Takımlar karşılıklı şu 

kadro ile mevki aldılar. 
Galat:ısaray: Avni, Osman, Suavi, 

İbrahim, Nıhad, Bekir Danyel, Cafer, 
ScıHüıattin, Münevver, Necdet. 

Vefa: Haluk, Süleyman, Saim, Va -
hid, Vahid, İsmaıl, Muhteşem, Gazi, En
ver, Mustafa. 

Galatasaray takımı bugUn en iyi mil
dafii Lütfü'den mahmm idi. 

Oyun tam saat 15 te Galatasarayırı 
bir hücumu ile başladı. V cfa müdafaa • 
smda kesilen bu hücumdan sonra oyun 
bir müddet denk lıir §ekılde geçti. Baş
langıçta Vefa takımı eyi bir oyun çıkar
mak ıster gibi görüniıyordu. Uzun ve 
derin paslarla Galatasaray kalesine hü
cum ediyorlardı. Fakat Galatasaray her 
Vcfn hücumuna aynı şiddetle mukabele 
ediyordu. Bilhassa bu dakikalarda her 
iki takım da canlı ve hızlı oynuyordu. 
Galatasaray hücwn hattı her zamanki 
gibi ilk dakikalarda birkaç gol fırsatı ka
çırdılar. Buna karşılık Gazi'nin ve Muh
teşem'in iki sıkı şutunu da Avni yerinde 
müdahalelerle kurtardı. 

Bu şekilde devam eden oyunun 13 
üncü dakik:ısında ortadan bir pas alan 
Enver yerden fafoolu bir vuruşla Vefa
nın ilk ve son golünü yaptı. Kaleci bu 
şutu tutabilirdi. 

Bu golden sonra oyun dnha sıkı ve 
h:ıtta sert bir şekilde devam etmeye baş
ladı. Galatasaray bilhassa açıklar vası
tasiyle tehlikeli hücumlar yapıyordu. 

Fakat .Mustafa kaleye çok yakın bir me· 
safedcn topu Avni'nin eline atarak mu· 
hakkak bir gol fırsatım kaçırdı. Bu teh
likeyi atlatnn Galatasaray sağdan sıkı 

bir hücumla Vefa kalesi cinlerine geldi. 
Bu sıralarda topu yakaltyan Salahattin 
sıkı ve yerden bit vuruşla Galataso.ra • 
yın beraberlik ı;olünü yaptı. Bu golden 
&onra G.:ılat~sar.ıy muhacimleri mütema
diyen Vcf:ı kalesini sıktştırmaya başla
dıl<!r. Galatm:arayın açıklar vasıtasiyle 

yaptığı hücumlar Vefa kalesi i:rin daimi 
bir tehlike teşkil ediyordu. Gene sağ • 

dan bir Galatasaray hücumu Saim'ın 18 
pas içinde hatalı bir ayak kaldın~ı Vefa 
::ıleyhine bir pcnaluya sc:beibyet verdi. 
Münevver, sıkı ve plase bir şutla topu 
ikinci defa Vefa ağlarına taktı. 

Oyunun bu kısmından sonra bir 
kaza oldu. Bu sıralarda bir Ga • 
latasaray hücumunda Salahattin 
V cfa kalecisi ile karşı karşıya kaldı 
üçüncü bir gole mani olmak istiyen kale
ci Salahattin'in ayaklanna :ıtıldı. Gol 
olm dı. Fakat yerde dönen Salahattin 
de kalkamadı omuzda sahadan çıkardı • 
lcır. Bu ani ve sıkı çarpır.mada ayağı kz. 
nlmıştL Biraz sonra devre 2 - 1 Galata
s:ıray lehine neticelendi. 

İkıncl devre sert bir hava içinde baş
ladı. Ve ilk dakikada Muhteşem ile çar
pışan Nihad da sakatlanarak dışarı çık· 
u. Galatasaray oyuna 9 kişi ile de • 
vam ediyordu. Şimdi herkes Galatasara· 
yın mağlubiyetini muhakkak telakki 
ediyorlardı. Fakat Galatasaray gol ye • 
memek :için çok çalışıyordu. Oyunun 

ilk devredeki zevki kalmamışu. Favul -
lcr biribirini takib ediyor, hakemin ka
tt ve seri kararlarla bu vaziyetin önüne 
gc~mcmcsi oyuncular üzerinde bariz te
sirler yapıyordu. 20 inci dakikada Nec
dctin Lütfü'yc hatalı bir ~arpı§ı dolayı· 
siyle hakem Necdeti de çıkararak Gala
tasaray kadrosunu 8 e indirdi. Ve 20 in· 
ci dakikada bir Vefa hücumunda Muh -
tcşem sıkı bir şarjla Avni'yi sa'katlıy;ı
rak Galatasaray oyuncularını yediye in
dirdi. Son dal:ikada biraz kendini toplı
yan hakem Muhteşem'i de dışarı çıkar
dı. Şimdi ahıtasaray Osman'ı kaleye 
alarak bUydk bir azimle oyuna devam 
ediyordu. Bunıı mukabil Vefa geride 
yalnız sol hafbeki bırakmak suretiyle bü 
tün oyuncularını hücum hattına almıştı. 
Böyle olmaklı:ı beraber Vefa takımı gol 
yapmak imkanını bulamıyordu. Yaptık· 
lan hUcumlaran kısmı azamı tamamen 
eksik kadrolu Galatasaray müdafaasında 
kesiliyordu ve arada sırada ellerine ge· 
çen muhakkak gol fırsatlarını da yersiz 
sıçrayışlarla kaçırıyorlardı. Oyunun 25 
dakikası bu şekilde devam etti. Hatta 
Galatasaray'ın iki muhacimi yalnız başla 
rına idare ettikleri bir hücumda az kal
dı gol yapac.ıklardı. Artık Galatasaray 
müdafaası yorgun fakat azimkar bir 

oyunla topu yalnız kaleleri önünden 
uzaklaştınnayı dü!fünüyorlardı. Ve oyu
nun nihayetine kadar da bu usulde mu • 
vaffak olarak maçı 2 • 1 galibiyetle bi -
tirdiler. Galatasaraym bilhassa ikinci 
devrenin 20 inci dakikasından sonu:ıa 

kadar yedi kişi ile galibiyeti muhafaza 
etmekte gösterdiği muvaffakiyet takdire 
değer. 

Fener Beykozu 9 - 1 
yendi 

Şeref Stadında: 

Şerci alanında Fenerbahçe ile Bey -
koz takımları arasında yapılan maç 9 - 1 
Fenerin galibiyetiyle neticelendi. Oyu
nun ilk dakikaları ortada geçti. 7 inci 
d:ıkikada ortadan sola kadar uzanan bir 
pası Fikret çok güı:el bir sürü'jle, önüııe 
çıkan banan ve bekleri atlattıktan sonra 
kuvvetli bir şutla mevsimin en güzel 
golünü yaptt. 22 inci dakikada gene Fik
retin ~üzel bir ortasını Niyazi L.-afa ile 
ikinci c1efa Beykoz a 11annıı taktı. Bey· 
kozlular yed.kleri bu iki gole karşıl k 
canlı oyruyorlardr. 35 inci dakikada mü· 
dafaadan topu çıkaran Ali Riza sol açı• 
ğa uzun bir pas verdi. Bu hücumu ke· 
sen beykozhılardan topu Esad yakaladı. 
Önüne geçen iki oyuncuyu atlattıktan 
sonra Fenerin üçiıncü golünü yaptı. 37 
inci dakikada Fener aleyhine verilen bir 
ceza vuruşundan beykozlular ilk ve son 
mesine b:rkaç dakika kala Fener Niya· 
zi'nin ayağıyle uördüncü golünU de ka· 
zandı. Bu suretle devre 4 - 1 Fenerin le· 
sayılarım yaptılar. Birinci devrenin b1t· 
hine neticelendi. 

İkinci devreye Fener daha düzgün 
ve hakim bir oyunla başladı. Açıklar 
vasıtasile yaptıkları hücumların hcpsl 
bcykozlular için daimi bir tehlike teş
kil ediyordu. Yalnız orta oywıcuları. 
nın çekingen oyunları gollerin fazla 
!aşmasına mani oluyordu. 16 ıncı daıki
kada bir korner :ıtışından Ali Rıza ka. 
fa ile Fenerin beşinci golünü, 4 daki
ka sonra Muzaffer 6 ıncı b lunu 2 
inci d.:.ldkada penaltıdan Fi ·r.:t } dın. 
ci golü yaptılar. Fenerin beşinci go -
lünden sonra seri bir oyun oynamaya 
başlayan beykozlulc.rm sol haf ve mer 
kez muhacimini hakem dışarı çık:ırın:b.. 
ya mecbur oldu. 9 1.işi ile oynamnya 
mecbur k~lan beykozlu'ar 30 ve 33 iın

cü dakikalarda ıki gol d ha yetli er. VG 
bu suretle oyunun 9 - 1 F nerbah~ 
nin galibiyetile neticelcndı. 



2$ SON::A:'~U:-J 19"5 CUM:\RTESt ULUS ~ıü' l( ,.\ J 

--------------~---------------------------...-...----------------------------------------------------------------------------------~-----------------------~------~-·· ~ 
Söziiıı gP.lişi 

Bir delikanlı}'a 
Beni tanıyan bir delikanlı, pek deli

kanh da değil, bir çocuk, geçenlerde ba
na diyordu ki: 

- Ben, büyüyünce bir bağabr ol • 
mak istiyorum. Savaş alanlarında güre
m& denemek. Yurda salddacak düıma • 
nın önüne bir burgaz gibi dikilmek en 
büyük ülkümdür. 

En çok uğraştığı iş, tarih okumak ve 
türk büyiiklerinin nasd yaşadıklarını 

enine boyuna, öğnnmek olan bu çocuğa 
dedim ki : 

- Sana bu yüksek duygun kutlu ol • 
sun. Damarlannda taııdığın kanın her 
damlasında ayrı bir bağatırı beııliyecek 
kadar güç ve güre vardO", Gönlünde bu 
direği, bu duyğuyu yaşatır, ondan ay • 
rılmazsan günün birinde bu ülkünün 
eerçekleştiğini görmen bayıktır. 

Yalnız sana şunu ııöy)iyeyİJn ki çocu
ğum, türke bağattrhğını gösterebilmek 
için ne ayn alan, ne ayrı çağ; ne de ayrı 
yaf gerektir. 

Yurdun her hangi bir yönünde göze 
çarpan bir toprak parçası bir alan, her 
gÜn ve genç, yaşlı her yurttaşın yaşı 

bu işi başarabilmek için uygun bir çağdrr. 
Her türk bağatrr doğar ve yaşar; on• 

da bu güc ve bu değer, bir ağacın yap• 
rak vermesi, çiçek açması gibi bir,eydir. 

Günün birinde savaş alanında yer 
alacağın ve gücünü gösterinciye kadar 
t ürk olan her ağacın gölgesi, türk top • 
rağmın her bucağı ıenin için bir bağa • 
brhk alamdır. 

Göster kendini ... 
M. N. A 

Ankara Radyosu 
Bugünkü program 

1 - Sporcunun konu§ması 
2 - Müzik: Şopen'in Polonez'i, 

Çeretnin'in Bagatel'i . 
(Piyanoda Ulvi Cemal) 

3 - T eknik aaatı: Bay Fahri Fuad 
konu,uyor. 

4 - Danı müziki 
5 - Müzik: Tartini'nin konıertoııu 

(Kemanda Necdet Remzi, Pi • 
yanoda Ulvi Cemal) 

6 - Ajans haberleri. 

İstanbul radyosu 
Saat 

18 
18,30 
18,50 
19,30 
19,40 
20,10 
20,50 

Fransızca derı.. 

Bayan Azade: Jimnastik 
Danı musikisi plak ile 
Haberler 
Spor (Eşref Şefik) 
Orkestra • plak ile 
Bayan Nimet Vahit : şan plya· 
no ile 

21 ,15 Son haberler - Borsa 
21,30 Bayan Bedriye Tü:ıün şan : 

Raclyo T ango ve Caz orkestra· 

l arı ile beraber. 

hii kiiım!t·n clü .. eıı ihtira beratları ,. 

Yıllık taksitlerini yatırmadıkla· 
rından dolayı 430 kişinin ihtira 
beratmm hükümden düştüğü Öko
nomi Bakanlığmca Resmi Gazete 
ile ilan edilecektir. 

-~-----·-·---------

• 
Bay 'f . il. 1\ra~ 

Belgradda 
'Başı 1 inci sayıfada) 

Jtravda"nın dü~iin<'e"'i 

Bclgrad, 25 (A.A. ) - Türkiye Dr~ 
şarı İş ler Bakanı Bay Tevfik Rüştü 
Aras'ın Belgrad'a gelişinden bahseden 
Pravda gazetesi, bu akşamki nüshasın· 
da Bay Tevfik Rüştü Aras'ın, Belgrad
dan geçerken bir gün Belgrad'da dur
masının bir anane halini almasından ha
şıl olan genel sempatiyi görmekten 
memnun olacağını söyliyor. Pravda bu 

münasebetle şunları yazıyor: 
Bay Tevfik Rü5tÜ Aras bu fırsattan 

istifade ederek Basbakan Bay Yevtiç 
ile genel sıyasayı ~e Bal kan Birliğini 
alakadar eden meseleler hakkında gö

rüşmelerde bulunmuştur. 

Gazete, Bay Tevfik Rüştü Aras'ın, 
Ul uslar Detnei7 j konseyinin t oplanma-., . 
srnclan sonra vuku bulan bu seyahatinın 
Roma anlasmalariyle ve bir doğu and
laşması ya~tlması meselesiyle de ala
kadar olduğunu i lave ed iyor. 

• 
1 ç D 
l{ültür Bakanımızın 

söyledil<leri 
lstanbul, 25 (Telefon) - Kül

tür Bakam Bay Abidin Özmen 
yarın akşam Ankara'ya harekete
decektir. Bay Özmen muhtelif me
seleler hakkında kendisine sor
duklarımıza karşılık şunları söy. 
lemiştir: 

Evim/ miizesi: 

- Evkaf müzesini, bu müzedeki 
eşyadan anlar birkaç arkadaşla 
tetkik ettim. Oradaki değerli f'Ş· 
yaların eyi saklanmasına özen ve
rildiğini gördüm. T ethir edilecek 
birçok eşyalar henüz depo halin
dedir. Bunların teşhiri için ıekil. 
ler arayacağız. 

M ekteblerimizdeki terbiye 
sistemi: 

Mekteblerimizde kurulmuı bir 
si&tem vardır. Esasen iılerimizi 
yürütmek için ileri gitmiş milletle
rin usulünü tetkik ediyoruz. Fakat 
şu veya bu milletin usulünü aynen 
almak için ne bugün, ne de dün 
verilmit kararlar yoktur. Her usu
lün kendi hususiyetlerimize uya
cak taraflarını alıyoruz. Binaen
aleyh herhangi bir şekilde terbi
ye usullerimizde bir değişiklik 
mevzubahs değildir. 

l 'iiksek tahsil tmebesi: 

Geçen gün Üniversite Rektörü 
Bay Cemil'le birlikte taJebe yur
dunu gezdik. Bu binayı müsaid 
bulduk. Maarif Cemiyetile temas 
edeceğiz. Binayı tamir edeceğiz 
ve genişleteceğiz. Yurd ıslah edil
dikten sonra buraya üniversitede 
muhtac olan talebenin yatırılması 
mümkün olacaktır. 

lstanbnl'<la şelıid tayyarecil(•r 
ilıtifali 

İstanbul, 25 (Telefon) - Şehid 
tayyareciler ihtifali pazar günü 
saat 13,30 da Fatih tayyare par
kında yapılacaktır. 

Edirne okullarının zelzele 
görmiişlere yardımı 

Edirne, 25 (A.A.) - Edirne krz öğ
retmen ( muallim) okullularr aralarında 
topladıkları 40 lira parayı sarsrnb gör -

müşlere verilmek üzere Hilaliahmer ge

nel merkezine göndermişlerdir. 

D<•nizyol1ar1 Lalimalnamt'"iİ 

Ökonomi Bakanlığının yılbaşın
danberi Türkiye sahillerinde işle· 
tilmek iizere hazırladığı denizyo)
larmı ve her d enizyolunun başlan· 
gıc, son ve uğrak iskelelerini ve 
her yolda yapılması mecburi sefe r 
miktarmı gösterir bir talimatna
mesi bugünlerde R esmi Gazetede 
çıkacaktır. 

1 ki katile öliını c<·za"ı Ycriltli 
Muğla, 25 (A.A.) - Köyceğiz Cüm

hl!rİyct li<Ü°< fırkası başkanı Sabri'nin 
öldürülmesi:1e aid dava ayın yirmi bi -
r inde bitmiş ve suçlu Asım ve arab Ab
dullah ölüm cezasına çarpılmışlardır. 
Mahkeme çok kalabalıktı. Karar sureti 
16 sayıfa olup bu kararda elli kadar şa
hid ve fen kurumlarının ifade ve rapor -

larr val·d ır. -

ii nkü büy ük 

u y u K L A R 
• 1 ftwt wgw 

Yurdda seçim 
Erzurum 'da 

Erzurum, 25 (A.A.) - ikinci 
seçmen seçimi vilayetin her tara· 
fında bitmiş ve C. H. F. namzed
leri müttefikan kazanmışlardır. 

Kadın erkek rey sahihlerinin 
yüzde 87 si reye iştirak etmişler
dir. Erzurum vilayetinde 913 ikin
ci seçmen çıkmışbr. Merkezde 29 
kadın 185 erkek olduğu halde 
hepsi 243 tür. Kazalardaki bayan
ların sayısı henüz belli değildir. 

Samsun'da 
Samsun, 25 (A.A.) - Vilaye

tin her tarafında ikinci seçmen se
çimi bitmiştir. İkinci seçiciler ara
sında 113 Ü kadındır. 

IUaraş'ta 
Maraş, 25 (A.A.) - Vilayetin 

her tarafında ikinci seçmen seçi
mi bitmiştir. Her yerde C. H. F. 
namzedleri müttefikan seçilmi§
lerdir. Vilayetin 53 ü kadın olmak 
üzere 402 ikinci seçmeni vardır. 

{'.anakkale'de 
Çanakkale, 25 (A.A.) - Ça

nakkale vilayeti merkez ve mül
hakatı ikinci seçmen seçimi derin 
sevgi ve tatlı heyecanlar içinde 
geçti. Kadınların gösterdiği uya
nıklık öğünmeğe değer. Vilayetin 
ikinci seçmenleri l 08 i kadın ve 
359 u erkek olmak üzere 567 dir. 

Anl{arada k:ayal{ 
sporu 

(Başı 1 inci sayı/ada) 

dır. Dağlarımızı ve ovalarımızı ay
larca müddet kaphyan bu sağlık 
unsurundan istifade etmemek cid
den büyük bir yazıktı. llkönce U. 
ludağ' da başladıktan sonra mem
leketin her tarafına yayılmaya 
başlıyan kayakçılık Ankara'ya ilk 
önce geçen yıl geldi ve bu yıl bizi 
bu alanda sevindirecek hareket· 
ler belirmeye haşladı. 

Geçen yıl Ankara' da kurulmuş 
Dağcılık ve kayakçılık,, kulübü
nün yardımı ile dün büyük kayak 
eğlenceleri tertib edilmiştir. Saba
hın saat 8,30 undan itibaren Taş· 
han önünden hareket eden oto· 
büsler, akm akm, sporcuları Dik
men tepelerine taşımıştır. Muha
fız Gücü, Ankara Gücü kulüble
rile, Ziraat ve Atatürk Enstitüle
ri talebelerinden kafilelerle daha 
~İrçok hevesli genelerin ve birçok 
Bayanların iştiarkiyle bu eğlence
de yüzlerce kişi bulunmuştur. 
Sporcular arasında bilhassa Ku
rultay Başkanı Kazım Özalp, Mil. 
li Müdafaa Bakanı Bay Zekai, 
Gümrük ve inhisarlar Bakanı Bay 
Rana, General Nazmi, General 
Eyüb, General Seyfi, İdman Ce
miyetleri ittifakı Başkam Bay A
ziz, İkinci Başkanı Bay Halid, fır
ka genelik teşkilatında çalışan B. 
Rahmi, Tayyare Cemiyeti Başka
nı Bay Fuad' ın mevcud oldukla
rı göze çarpıyordu. 

Dünkü kayak eğlencelerine gİ· 
denler çok güzel ve hareketli bir 
gün geçirmişler, karlar üzerinde , 
geçirilen saatlarm vücuda ne ka- 1 

dar faydalı olduğunu görmüşler
dir. Bu itibarla biz bugünü, kayak
çılık için mükemmel bir propa· 
e:anda sayıyoruz. 

İzmir de üzüm günü 
İzmir, 24 (A.A.) - Memleketi

mizde üzümlerimizin fazla istih
lakini temin maksadiyle bir üzüm 
günü yapılması hakkındaki teklif 
Ökonomi Bakanlığınca muvafık 
görülmüştür. 

Türkofis üzüm gününün tayini 
ve her yerde üzüm yetiştirme ted
birleri hakkında tetkiklerde bu
lunmaktadır. Tesbit edilecek bir 
günde Türkiye'nin en küçük köy
lerine varıncıya kadar üzüm gön
derilecektir. 

Kimsesizle re ) ar,lım 
Denizli, 24 (A.A. ) - Y ılbaşm

da yetim ve kimsesiz çocuklar 
menfaatine verilen Balo' da topla
nan hasılat melcteblere taksim e
dilmiştir. Bu suretle fakir mekteb 
çocuklarına elbise ayakkabı teda
rik edildiği gibi sıcak yemek ye
meleri de temin edilmiştir. 

•• 
Bisiklet koşusu 

Ankara bisiklet heyetinin, m emleke
t imizde ilk defa olarak t er t ip etti ğ i kış 

koşularından birincisi dün sabah yapıl. 

mıştı.r. İzmir ve İstanbuldan gelene iki 
maruf koşucunun de İ§tirak e ttiği bu 

koşu hakiki bir alaka uyandırmışt ır. 
Kışm tamamen unutu lan bu sporun, bu 
mevsimde de yapılab ileceğin i isbat et
mek noktasından ela m uvaffakiye tle bi_ 
ten dünkü koşu, bisi klet heyetinin iş 

bil irliğini bir defa daha göstermiştir. 
Yanşa Muhafız Gücünden dokuz, 

Ankara ücünden beş, Gi.ivençspordan 
üç, Çankayadan iki, Gençlerbi rliğinden 

bir koşucu iştirak ediyordu. Bu yirmi 
genç tam saat onu on beşte Muhafız 

Gücil Jokahndan hareket etmişler F i • 
danlık - J an darma karakolu - Çi _ 

mento fabrikası - Gazi köprüsü - Ak

köpr ü - Mezbaha - Sankrşla yoliyle 

Keçiörene gitmişler ve aynı yoldan dö. 
nerek yarışı Halkevinin önünde bitir· 
mişlerdir. 

Kar ve çamura rağmen, 34 kilomet. 
re tutan bu mesafeyi birinci g elen t:por

cu 1,9, 9 2.5 saatte bitirmiştir. B u .de· 
r.ece hakiki b ir muvaffakiyett ir. 

Netice şudur : 

Birinci Muhafız Gücünden E yüb, 
ikinci gene Muhafız Gücünden Abdül, 

üçüncü Güvençspordan N ureddin. 

Şeraitin müsaid olmamasx bazı güç
lükler doğurmuştur. Ilunun yüzünden 
sekiz sporcu, lastik patlaması, zincir 
kopmasr g ibi arızalar y üzünden yarışı 

yarx yolda bırakmaya mecbur kalmış . 

lardır. 

Yanşı kazanmalan beklenen htan -

bullu Galib, İzmirl i N iyazi ve Ankaralı 

Talat, idmans1zlık yüzünden beklenen 

muvaffakiyetleri gösterememişlerdir. 

Bunlardan G>alib lastiği üç defa patla. 
dığt için yarışı tcrketmiş, Niyazi yol
Ia.rı tanımadı ğı için yanlıs yere giderek 
zam an kaybetmiştir. 

Yarışm :;ayanc dikkat hususiyetlerin_ 
den biri de dokuz müEabıkla iştirak e
den Muhafız Gücünün değeri i netice. 
lcr alması olmuştur. 

Koşu fenni bakımdan tamamen ku
sursuz olmuştur. H eyet reisi Bay Ca. 
vid Cavi bu muvaffakiyetlndcn dolayı 

tebrik ederiz. 

Ayaktopu maçları 
Ankara ~~mpiyonasma dün de devam 

edilmiştir. Demirsporla Güvençspor 
geri kalan maçlarınx oynamışla rdır. Ma 
cı :t-2 Demirsoor k.a.7anruıs tır. 

kayak eğlenceTerinden canlı ve neşeli üç manzara 

ı lltıkilwt µe~imfo 

Müzik devrimi karşısında 
bir itiraz 

Peyami Safa'nın alaturka musikiye 
bağlılığı eskidenberi malümdur. Onun 
için biz, tüı k müz'.kinin bundan böyle 
yalnız uluslaraı·ası teknik aahasında 
il erlemesi ve müz'. k alemimhJeki il.ili -
ğin kaldırılması için veri l,.,.,;~ olan ka • 
rarın birçokları arasmda onu da mem -
nun etmİyeceğİni tahmin etmiştik. Tah
minimizde yanılmadığımızı, "bir tered
düdün romanı,, müellifinin Haft. mec • 
muasında çıkan ıon yazısından anlıyo • 
ruz. Alaturka denilen musikinin yaşıyan 
en büyük Üstadı sayılan Rauf Yekta 
geçenlerde öldü. Sanat nazariyeleri ve 
kanaatleri ne olursa olsun, bu ölümden, 
hepimiz, değerli bir kültür adamıru kay
betmek teessürünü duymuştuk. Gerçek, 0 

aı·tık mazi olmuş bir nesle mensuptu. 
1 tiyatlarmı, zevklerini, kanaatlerini için
de edinmiş olduğu devir çoktan tarihe 
karışmıştı, o, aramızda, bu göçmüş dev
rin son ardcılarından biri gibi dolaşıyor
du. Ancak ona kanaatlerinden dolayı 

hücum etmek, kökünü çok eski bir top· 
raktan almış olmakla itham etmeye ben· 
zerdi, onu anlıyor, fakat kanaatlerine 
iştirak etmiyorduk. 

Bağlı oldu ğu kanaatlere ne kadar 
hücum edilirse edilsin daima tah11na 
karşı ancak ~aygı görmüş olan bu değer
li ihtiyarın ölümü Peyami Safa'yı, onu 
muhayyel tecavüzlere karşı müdafaa et
mek sevdasına düşürmüş. Fakat anlıyo
ruz ki, Rauf Yekta'mn şahsı bir sem -
boldür ve Peyami Safa, onun değil ala -
turka musikinin, biraz geç kalmıı, mü
dafaasına girişmek istiyor. Eğer müda· 
faasınr yalnız ilim ve sanal tenkidi bakı
mından yapmış olsaydı, bağlı olduğu bir 
davayı bir kere daha ileri sürdüğü için 
kendiisne bir şey denemezdi. Fakat ltu 
müdafaa, modern teknik taraftarlarını 

züppe ve gülünç göstermek istiyen ve 

samimiyetlerinden ,üphe eden bir hü -
cum tarzı mı almalıydı? 

Y alnı:ı bu hücumu yaparkn, Peyami 

Safa, mutad tezadlarmın en büyüğüne 

düşmekten kendini koruyamamı\. Yazı· 
aında şöyle bir fıkra var: 

"Avrupa tezgiblarımn müatemleke -
ler için hazırladığı, ıark motifleriyle, 
arabesk nakışlarla aüılü, üzerinde hur • 
ma ağacı ve Zürafe resimleri kazılı Suri
ye tepsileri, yahud mat ıiyah zemin üs
tüne sarı madenle ehram ve deve resim
leri kakılmış Mısır tabakalarını andı -
ran birçok türk ınünvverleri ara11nda,. 
Rauf Yekta, bir Kütahya çinisi veya 

Uşak halı11 gibi bütün güzelliğini kendi' 
halisiyetine bordu maddeler gibi ayrı • 

lıyordu.,. 
Bu satırlar da itiraf ediyor ki, Carb, 

müstemlekeler için hazırladığı m11llara 
bile onların kendi motiflerini itler. onla
nn eski itiyadlımnı ve ananelerini kay
betmemelerine karşı bu kadar titiz dav· 
ranrr. Garb kültürünün ve Carb tekniği· 
nin yerli 'ye a~ılanml\SI emperyftlizmİn 
en ç-:>k ko• ktuğu şeydir. 

Garp ekzotizminin nı\zarında; E yüp 
me7.arlığı , çarşaf, tekke ve sarıkta a!atur 
ka musiki arasında fark yoktur. Car!>, 
kendi yükselişin i temin eden ananeJ cri
ne ne kadar bağlıysa, şar kı bugiinkü ~e
rileme derecesine götünnüş olan f i\rk 

ananelerinin de korunmasını o ka clıı.r ıs· 
ter . V e Avrupa şark örneğ i itha!at eo·a
ları gibi, ananeciliğ i müdafaa edec k 
şark münevverler ini de hazırla•nakl ın 

geri durmaz. Gitndi bunun en gü .ı:c l ör
neğidir. Rauf Yekta " san at ve hilgi ih t' r& 
sına hiç bir siyasi ikbal hırsı k'lrıştırmı• 

yan, kıblesi h akikatten ve seccadesi ki
tablardan ibar et bir adam,. olabilir. 811 
bize ancak onun şahsma karşı savgı VG 

sevgi ilham eder. Hakikatin mahiye -
tini Peyami Safa'nın çok sevdiği Piran
dello teşhir etmiştir , ve biz nice "kıble
si kitablar,, olan adamlar görmüşüzdür 
kü, bütün ömürlerince batrl bir il:ikıu1ıa 
etek tutuculuğunu etmişlerdir. 

Peyami Safa, ananeler böyle istiyor 
diye kuşaklı ve ıalvarh gezmiyor, yaz • 
dığı eserlerde edebi ananelerimize Ndıli 
kalmak hevesile seci kullanmıyor ve 
eserlerinin başına naıtlar koymayor, 
her şeyde garp tekniğini kabul ediyor, 
faakt sıra müzike gelince "olmaz! di ' 
yor, ananelere dokunmayınız!,, 

Bir ulusun yaşayıf ve kültür bayatı 
bir bütündli:, şu ııahada garphlaımak,
bu sahada şarklı kalmak imkan11zdrr• 
Bu, öyle bir yürüyüştür ki önünde, bil.._ 
tün itiraz seslerini, saman parçalarmı 
sürüyen bir nehir gibi ahp götürecektir. 

Yatar Nabi NAYIR 
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. 
:Barıs ıneselesi 

' f ran&n ayanı Üyelerinden ve eski 
bakanlardan B. Hanri Lemcr'in yazısı, 
Lö Mond Modern mecmuasından alın

DU§br: 
Avrupanın imdiki durumunda uy

gunsuz ve endişe verici bir hal vardır. 
Büyük savaşdan beri hiç bir zaman ba
rışın sağlamlaşması için gösterilen istek 
ler bu günkü kadar çok ve mübrem ol. 
mamış ve hiç bir zaman da karşılıklı 
kuvvetlerin gerginliği bu gün vardığı 
jilksek kerteyi bulmamıştır. 

Onun için umudla korku arasın~a sU: 
rükelnen ulslar, katı bir barışıklık ısteğı 
veya bir anlaşmaya varmanın imkan
sızlığı hakkında bir tUrlil sarih bir 
karar verememektedirler 

Bu yoldaki tezadlar bilhassa B. 
Stanley Baldvin'le B. Laval'm ülke~e

rinin parlamentolarında yaptıkları bıl
dirimlerde göze çarpmaktadır: Uzun u. 

&un dü§ünülerek hazırlanmış olan bu 
bildirimler, Hitler ve muavinlerinin muh· 

telif vesilelerle söyledikleri yatııtmcı 
aözlere doğrudan doğruya değilse de, 

aarih surette verilmiş bir cevabtır. İngi
liz bakaniyle Fransız bakanı umumi ma
hiyette sözlerle ve fakat biç bir sui te!

ıire yol açmayacak surette, Almanya ile 

it birliği yapmak çarelerini araşdua. 

caklanru ve böylece de genel bir silah-

Umkinl tlnnek 111Zlanma anlaşmasını m eş 

umudunu beslediklerini söylemişlerdir. 

Ancak bu sözler söylenirken her iki hü· 

kQmet de ulusal korumu için parlemen

tolanndan mühim mikdarda tahsisat 
alıyorlardı. 

Bu bir birine uymayan temayüllere 

bakarak uluslararası aıyaaanrn ne su· 

retle inkişaf edeceğini kesdirmek,, hatta 

onun alacağı yönü anlatacak olan nok. 

taları bile göstennek kabil oluruıu? işte 

ben, bu bakımdan araştırmalar yapmak 

isteyorum. 
u 

" . 
B. Stanley Baldvin Almanyanın bü-

yük ölçilde ııilihlanmasından ve bilhaa

aa bu silablaıunanın hakiki ehemmiyeti 

ile gentl programının bilinmemesinden 

doğan rahatsızlığı göz önünde tutarak 

bu hu usta B. Hitlerin kendisi tarafın

dan bazı sarih izahat verilmesini dile

nıiştir. Böylece de Almanyanın yeniden 

uluslar derneğine girmesi ve orada, 

her ulusa müsaad edilen silahlanma 

haddini tesbit edecek olan b~ anlaşına

nın konuşmalarına katılması mümkün 

olacaktır. 

Bu sözlerde, silabıwlanma konfe

nnsı esnasında lngiliderin ileri sürdük

leri düşüncelerin sarsılmaz çizgilerini 

yeniden görmek için çok dO ünmek ge

rek değildir. Bu sözler, Makdonald pla· 
nına avdet etmek demektir. Yalnız 

arasındaki biricik fark, Almanyarun şir.1. 

diki vaziyete yaklaşmak için malik ol

mak istediği askeri kuvvet haddini ken

disinin tesbit etmesinden ibarettir. 

Biz bu haddin, 1914 denberi yapılan 

teknik terakkiler de dahil olmak üzere 

1914 deki had olduğunu tahmin edi

yoruz. Şu halde her şeyden önce bilin

mesi gereken nokta, Almanyanm yap

dığı silahlan azaltınak veya kısmen tah

rib etmek işine yana~ıp yanaşmıyacağı 

ve bunu yapmak istemezse, savaştan 

8nce olduğu gibi silahlı bir barışa av

detin mümkün olup olmayacağıdır. 

Bu yüzden de İngilizlerin ileri sUr

dükleri düşüncelerde hiç bir feye rast

lanmamaktadır.Yalınız vaktiyle bu dU-

ıUnceleri akim bırakan gartlar da şim

di duyulur bir ehmmiyet görülmekte

dir. Şu halde bu düşünceler düne göre 

bu giln daha fazla yaşayacak bir mahi-
yette değildirler. .. ,, " 

B. Laval Alman idare adarn]anrun 

anlaşma davetlerine doğrudan doğruya 

temas etmeksizin, Fransarun Almanyayı 

yalnız bırakmak için hiç bir §ey yap

'U)ayacağıru, Almanya andla~malann ta~ 

nmması esasına müstenit olarak sürek

li bir barı§ kurmak için samimi bir i~ 

birliği yapmak istese, hazırlanmakta o

lan müşterek güven paktlarına öteki 

lf y ~ c 
&kitlerle tamamen müsavi haklara malik 
olarak girmekten başka yapacağı şey 

olmadığını söylemektedir. 
Almanyarun bu suretle iyi niyetle

rini göstermesi, ileride silahsızlanma 

işini de gerçeldeştirccek olan bir yakın· 
!aşmanın başlangıcı olacaktır. 

Bu sözlere karşı Almanya, B. Fon 
Noyrat'm Mesacero gazetesinin Berlin 
muhabirine yaptığı bildirim yoliyle red 
cevabı vermiştir. Zaten mahiyeti ve 
manası ne olursa olsun her hangi bir 
yeni anlaımaya girmeden önce, Alman -
yanın eskiden olduğu gibi ''hukuk ~e • 
raberliği" nin önceden tanınmasını ıstc· 
yeceği anla§ılmaktadrr. 

Hakikatta ise, bütün anlaşma umud
Jarınm, her tarafın karşı tarafın kendi 
görüşüne yaklaşdığı kanaatx üzerine 
k\ırulduğunu teslim etmek mecburi
yetindeyiz, 

İngiltere, Almanyanın silahlanmıı.sını 

Fransarun tanıyacağının ve hakikt his 

bir kontrol ve karşılıklı yardım husu .. 

sunda hiç bir kat'i garanti ihtiva etme • 

yen, genel mahiyette bir anla~mayJ 

kabul edeceğini ummaktadır. 

Fransa ise 1ngilterenln, neticede 

karşılıklı yardım i~in yapılacak olan 

müşterek bir teahhüdc müncer olaçalf 

olan bir sıra paktlar yapılmasını kabul 

edeceğini uınmaktadır. Fransa, Alman

yarun da böyle bir şeye gireceğini ve 

evelce hararetle gördüğU revizyonizm 

den vaz geçeceğini sanmaktadır. 

Almanya da, öteki uluslann ortadaki 

emrivakü kabul edeceklerini ve kendi ~ 

sinin l914 den önceki veziyete avdet 

edebilmesi için, onunla normal münase

betlere girişeceklerini ummaktadır. 

Bir anlaşmanın yapılabilmesi için, 

buna girişenlerden birinin isteklerinden 

fedakfi.rlık yapması gerekdir. Acaba bu. 

nu Fransa mı yapacak? bu hususta giri

şeceği her hangi bir pazarlık, andlaş

malann • hiç olmazsa askeri artlannın

iptal edildiğini ve ulusal korunma işinde 

uluslararaSI bir garanti olmaksızın 

hakimiyetin tahdidi prensibinin kabu. 

lünü tanrmak demek olacaktır. Fakat 

bu iki nokta üzerinde B. Laval ve B. 

Flanden o kadıır kati sözler söylemiş

lerdir ki, onların bu hususta hileli for

mliller altında gizlenmiş bir gerileme 

yapmayacaklarına inanmak gerektir. 

Şu halde bu vaziyetten çıkmak için 

biç bir çare yoktur, ve bunun b<Jyle ol
masına da şaşmamalıdır. 

Ne türlü paktlar yapılırsa yapılsın 

Avrupada üç türlü hükumet vardır: Bun 

lardan bir kısmı kendilerini memnun 

eden şimdiki vaziyetin kalmasını iste. 

yorlar; ikinciler, savaştaki mağlubiyet

lerinin neticelerini ortadan kaldıracak 
olan bir Revizyon isteyorlar; üçüncü
ler ise, bu yolda yapılan konuşmalarda 
hakemlik yapmak ve rollerini büyiiltmek 
hulyasındadırlar. 

A ndlaşrnaların imtzalanmasm danberi 

Almanya'nm silahsızlandırılması 1~~9 
da kunılan rejimin istikrarı ıçm 

biricik garanti idi. İngiltere ile İtalyanın 
aldırış etmemeleri, Fransamn hayale 
kapılarak gösterdigi bir müsan:a~a n~
ticesl olarak Almanya kuvvetlerını yenı
den tamamladı. 

Böyle bir haraketin şilmulsüz ve neti. 
cesiz kalması nasıl istenebilir? B. Hitler, 
şeref meselesinden bahsediyor. B~, hay
siyet meselesi, yani kuvvet yolıyle fa 
kat kuvveti duyurmadan elde edilecek 
yeni menfaatler demcekti~. A~anyada 
ban yolunda söylenen sözler, ış yolda 
yapacağı fedakarlığa dökülilncc, susu
vermektedir. 

Almanya kılıcını bileyor, fakat kır
mak veya körletmek için değil! onun 

için avrupn Almanyanm miltckebbir v~ 
müfrit hakimiyetini kabul etmelı 

yahud da hür kalka~ is~eye~ ul~slar, 
hadiseleain kendilenne yliklcdıklerı gay
ret ve vazifeleri kabul ederek ve ortalığı 
karıştıranlara karşı iradelerinin ve kuv. 
vetlerinin birleşmesiyle karşı koyarak 
hisselerine düşeni yapmalıdırlar. Zaten 
bu yolda yapılacak başka bir şey yoktur. 

ULUS 

eok d 
Loy .. Corc planın , 

-ınlahyor 
18 sonkunun tarihli Deyli Mcyl'dcn: 

B;ıy Loyd Corc, dün gece, se)-im çev
resinin en kalabalık bir merkezi 0111.n 
Bangor'da bir söylev söyledi. Dlin kcn· 
disinin 72 inci yıldönümü idi. Bu mü
nasebetle kendi yeni kalkınma deneme
sinin plfinını izah etti; dedi ki: 

"Burada yeni bir parti mücadelesi
ne giri~mek niyetile bulunmuyorum. 
Ben ne bir parti önderiyim: ne de ol
mağn niyetim var. Bu felakete ld\fi de
rece uğradım, artık yeter. Ne olursa 
olsun, ne manevra yapmak, ne de hir 
manevra ile böyle bir işin tekrar içi
ne dü~ek arzusunda değilim. 

Burada hükumet i~lerinde çalışma
yı senelerce tecrübe etmiş olan bir İn
giliz yurddaşı sıfatile hem yurdumu, 
hem de bütün acunu yıllardan beri bu
naltmış bir derde çare bulmak için ha
zırladığım planı izah edeceğim. 

Burada biç bir parti namına söz 
söylememekle beraber, parti sisteminin 
aleyhinde bulunacak değilim. Partiler, 
demokrasi denilen kurumun ilerileme· 
si ve gelişmesi için çok faydalı hiz
metler görmüştür. 

Fakat buhranlı bir zamanda ulusun 
ıbirliği gerekince dikkatimizi parti ih
tilaflarından ayırmak lazım gelir. 

Fakat bu ulusal birlik yanlıı ma. 
nada alınmamalıdır. Onun için ulusun 
eski bir hizmetçisi sıfatile onu uluslar
arası ve ökonomik müşkülatı yenmek 
için zaten geciktirilmiş olan pervasız
ca bir faaliyete çağmyorum. 

Evvela genel bir teklif ileri süre
rek söze başlıyacağım. Bu öyle bir ha
kikattir ki birçok insanlar onun ya
nından geçerler de dikkat etınezler, e
hemmıyetini sezemezler. O da şudur: 
BugUnkil kargaşalık ve buhran bugün
kü ticaret çevrimine isnad edilemez 
ve onunla izah olunamaz. 

Savaştan önce gayet eyi işliyen 

ökonomi sistemi savaşın ,ııanası üzeri
ne bazılanna göre muvakkat olarak, 
bazılarına göre ise devamlı ıurette yı
kılmıştu·. Onun için yeni bir durum 
karşısındayız. Evelce böyle bir §ey 
vukua gelmemiştir. Acunun bütün Ö· 

konomi ve sıyasa mil ahedecileri bunu 
kabul ettmktedirler. 

Bütün acunda ve bizde milyonlarca 
insanlar ve onların çocukları vardır ki 
en zengin Ulkelerde yoksulluğun daha 
altında bir durum içinde yaşamaktadır
lar. Niçin, yokluktan mı? hayır. Bilıı

ki bolluktan. Bu, bizim neslimizin yük
sek bir paradoksudur. Yiyecek, içecek 
maddeleri elde llizumundan fazladır. 

Halbuki bunlarla geçinmeğe layık o
lan milyonlar. yan azıkla geçinmek za
ruretinde kalıyorlar. 

Elde birçok elbise, birçok potin 
var. Fakat sıkıntı mıntakalarında so
ğuk havalarda e&ki püskü içinde titre
şen birçok insanlar vardır. 

Şehirde o kadar çok para vardır ki 
bankacılar bununla ne yapacaklarını 

şaşırmış bulunuyorlar. 
Bu ne sistem 1 sanki Manion bu

günün oğullarına ve kızlarına karşı en 
zalim bir jesti takınmıştır. 

... Amerika cümhuriyet başkanı B. 
Rıızvelt buhranın karşısında aldığı ted
birlerin bile bugün kafi olmadığını an
lıyarak yeni değişmeler yapmak zaru
retini duyuyor. Onun için kalkınmaya 
başladığı halde bugün yeni tedbirlere 
baş vurmuş bulunuyor. 

Fakat bizim hazine bakanımız, iş
sizlik meselesinde hUkfimUi n yapacağı 
yeni bir iş, bulacağı yeni bir çare ol
madığını söylemiştir. Yıllardan beri iş
sizliğe çare bulunacağı teranesini du
yuyoruz. Halbuki bugün işsizlerin sa
yısı geçen mayıs ayındakinden daha zi
yade nrtmıştır. 

Öte taraftan 1934 yılında ticaret 
muvnzcnemiz, barış yıllarındaki en 
yüksek derecesine çıkmıştır. Bir gün 

böyle, bir gün başka türlü davranan bir 
hükumetin güttilğii "bekle görürsün,, 
sıyasası bugünkü durum, tahminimizin 
üstünde kötüdür. 

1931 yılındanberi tahdidat artırıl

dı; tarifeler yükseltildi. Bir ulusla öte
ki ulus arasında yapılan ticaretin yo· 
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luna insan aklının bulabileceği bütün 
hailler dikildi. Uluslararası ticaret 
bundan beş yıl öncesine nisbetle üçte 
bir azalmıştır. 1921 yılından beri işçi
leri mecburi tembellık jçinde tutmak 
için bir milyar }ÜZ elli milyon ingiliz 
lirası harcadık. Bunun netice!linde ise 
issizlerin sayısı eskisinden daha ziya-
~ 

de artması olmuştur. 

Benim kanaatimce biribirine zıd 

n~_ariyelere taraftar olanların arasın

daki ihtilaf halledilinciye kadar faali
yet geriye bırakılmamalıdır. 

Bizim bugünkü sh.temimizde husu
si teşebbüslerle .1evlet müdahaie ve 
kontrolu, niz;:ı.mları o kadar biribirine 
karışmıştır ki artık sonları "izm,, ile 
biten kelimelerin sarih bir manası kal-
mamıştır. 

Hemen tedbir almak zarureti kar
şısındayız. Fakat alınacak bu tedbirin 
tesirli ve faydalı olabilmesi için nok
san olmaması lazım gelir. 

Biz yeniden kurmak ihtiyacındayız 
yapacağımız iş bozulmuş bir makineyi 
ıicimlerle bağbyarak tamire kalkışmak 
olmamalıdır. Llizun olunca yeni biçim
ler, yeni şekiller vficude getinneliyiz. 
İ§te bu ruhla düşünerek tekliflerimi 
ileriye sürüyorum. 

Uluslar arasında barışı temin et
mek meselesi vardır. Bu, bugünün de, 
yarının da meseleleri arasında en başta 
gelir. Yapacağınız sistem ne kadar 
mükemmel olursa olsun, eğer bir barış 
temeli üzerine yaslanmıyorsa muhak
kak, kayan kum üzerine kurulmuş bir 
yapı g~bi hemen yıkrlmağa mahktım

dur. Biz, her halde B. Eden'in kırat 
Aleksandr'ın öldilrUhnesi üzerine or
taya çıkan tehlikeleri bertaraf etmesin
den dolayı övilnmekte haklryız. 

Ben, şu kanaatteyim ki başta İngil
tere olmak Uzere güdülecek sağlam, 

kati ve muhkem sıyaıa uluslararası du
rumu dUzeltecek, tehlikelerin önünU a-
lacaktır. 

Biz, doğuda da batıda da barışı 
korkutan pürUzleri ortadan kaldmnalı, 
Çin durumunu ve silahsızlanma mese
lesini, son yıllarda olduğundan daha 
fazla çalışarak bir hal tarzına bağla· 

malıyız. 

Bütün acun, lngtlte.renin başkanlık: 
edeceği bir sıyasa ile uluslar arasında· 
ki ihtilafların halledilivennesine susa
mış bulunmaktadır. 

Böyle bir sahada Amerika'nın bi
zimle enine boyuna el birliği edeceği
ne kanaatim vardır. Her halde acun da 
bu iki büyük kuvvetin arkasından git
tiği bir yola aldırmanuzhk cdemiye
cektir. 

Semere verici bir faaliyetin bilhas· 
sa doğu taraflarında başarılabilmesi 

için Amerika ile anlaşmak gerektir. 
Ben, bu büyUk devletle anlaşmak ve 
bu sayede biltlin acunun barış işini yo
luna koymak için hemen tedbir almak 
ve lbu amaca ulaşmak dileğindeyim. 

Bundan başka acunun ticaretine, 
gemiciliğine engel olan bir t~kım ~il
rüzler vardır ki son yıllarda zıyadesıle 
artmıştır. Tarifeler, kontenjanlar ve 
para tahdidatı bu duygusuzca yapılan 
savaşın eldeki silahlarıdır ki bunlar da 
ortalığı altilst etmektedir. 

Onun için ben bu güçlilklerin mümkün 
olduğu kadar ortadan kaldırılması ve 
öteki ülkelerle ticaretin kolaylaştırıl

ması fikrindeyim. 

Siz bir defa barış dileğini ve barı
şa inanı kafanıza yerleştirin; öte tara
fı gelecek, hem askeri hem de ökono
mik silahsızlanma onu takib edecektir. 

Bu eyi dilekler sayesinde ortadaki 
pürüzleri büsbütün kaldırmak mümkün 
olamaı>a bile, gene hayhdan haylrya ha
fifletmek kabil olncaktır. 

Bizim hem ticaret, hem de politika 
alnnında dı§arı sıyasamızı kuvvetli bir 
elle tutmağn ihtiyacımız vardır. 

Siı:e §unu söyliyeyim ki eğer bu 
memlekette siz savaştan önceki tarife 
usulimU iade edebilirseniz, sanayi sa
hasında birçok insanlara iş bulmuş, 

fevkaHide tedbirler almağn muhtac ol
maksızın bu işleri düzeltmiş oluruz. 

Ben, işsiı:Jeri oyalam::ı.ktan ziyade 
onlara iş bulaca~ım ve başkan Ruzvelt 
gibi, ben de bunun mümkün olduğuna 
inanmaktayım. 

İşsizlere iş verecek yerde onlara 
yardımda bulunmak, uzun zamanlar-
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dan beri onlarcla mevcud olan çalışm&J. 
ve savaşmak meziyetini harab etmc.ktCi 
dir. 

Şunu söyliyeyim ki Amerikada bili 
lunan çarelerin olduğu gibi, bu mem1~ 
kette de tatbik edilmesi lazım değildir: 

Bu memleketteki şartlardan birç3 
ğu Amerikadan farklıdır. Onun iç' 
bulunacak çarelerin de kendi şartlar 

mıza uygun olması gerekir. Bir yerd 
hususi teşebbüsler muvaffakiyetsizli 
gösterecek olursa bundan ona yardım 
etmiyen devlet, birçoklarını işsiz bı.J 
raktığı, şehirde ve taşradaki sermayeyi 
işleyemez bir hale koyduğu i~in mesut 
tutulmak icab eder. Onun için memle• 
ketin zenginlik kaynaklarının muay.ı 

yen bir plan içinde işletilmesi, büyü .. 
tülmesini teklif ediyorum. 

Bunun iı;in tekrar kurulma ve kal• 
kınma işinin esaslarını çizecek, bunun 
üzerinde düşünecek daimi bir kuruma 
ihtiync vardır. 

Burada yalnız işsize yardım bahse 
mevzu olmamalı, iş veriminin artırıl· 

ması da düşünülmelidir. 

Bu devamlı kurumun istiklali ol~ 
lı ve göreceği vazife çevresinde saıahi· 
yeti muayyen bulunmalıdır. Bu kuru· 
mun içinde tüccar, sanayici, maliye· 
ci işçi ve ökonomi düşünürleri tiye oı .. 
malıdır. 

Bunlar iktidarları, ehliyetleri ve U• 

lusal işlerdeki tecrübelerile ulusa bil~ 
yük bir güven duygusu vercbileceW 
kimselerden seçilmelidir. 

Bu kurum bütün sıyasal cereyan· 
lardan ayrı, müstakil kalmalı ve yeri• 
ne getireceği ulusal vazife için ger~ 

ken bütün vasıtalar elinin altında bu
lunmalıdır. 

Bu kurumun vazifelerini şunlar. 

teşkil etmelidir: 

A) Memleketin ziraat, sanayi va 
maliye kaynaklarını tesbit ederek bun., 
Jardan azami istifadenin ne vasıtalar.. 
la elde edileceğini araştırmak, bu su• 
retle memlekete fazla iş, fazla servet 
ve refah getirmek. 

B) Memlekette aanayiin teşkilatlanı 
dırılmasını, toprakların inkişafmı, u.f 

lus hizmetlerinin yoluna konulmasınra 
kUltUr işlerinde kolaylıklar yapılmas~ 
nı, kaynaklarımızm, kredimizin ve aı 
dam kuvvetimizin daha eyi bir halG. 
gelmesini temin etmek. 

C) Memleketin inkişafını 
lemesi işini yoluna koyacak 
kurum, imparatorluğumuzun 

müstemlekelerinin verimlerini 
saba katması gerektir. 

ve ileri• 
olan bu 

büyüW 
de he. 

D) Kurum, ulusal kredinin, &uru• 
lacak planın gerektirdiği işleri inkişat 
ettirecek bir surette kullanılmasını d<t 
daima göz önünde bulundurmalıdır. 

Bu kurum bütün sanayi sahasında> 
ki faaliyetini tetkikten geçirmeli: köA 
mür, demir, gemicilik, pamuk, ziraat 
gibi sanayi kollarına inkişaf için lazım 
gelen tavsiyelerde bulunmalı ve. bu 
yol · 1 verilmesi lazım gelen salahıye.t>o 
leri, krediyi ve devlet yardımını temın 
etmelidir. 

Bundan başkn tahsil yaşının yüksel• 
tilmesi, işçilerin tekaüd maaşı alarak' 
çekilebilmesi yaşının indiril~e.si, ça./ 
lışma saatlerinin azaltılması gıbı hu.sus .. 
tarda tavsiyelerde bulunmnk salnhıye

tini haiz olmalıdır. 

SözUn kısaSl, bu kurum, iş yapmalC 
için kurulmalı, yalnız yapacağı her 
işi, alacağı her tedbiri üzerinde uzun 
boylu düşünülmüş olan proje ve plana 
uygun olarak yapmalıdır. 

Bukurum, kati k<1rar ve neticelero 
vardı.Yı zaman bu kararını kanunlaş• 

mak Uzere hükfımete vermelidir. Bun: 
dan sonrasının mcsuliycti o giınün hil· 
kumetinin üzerinde kalacaktır. Benı 

bizim heyetler tarafından idare edilme .. 
sini teklif etmiyorum. 

Bu proje ve pHinlarının bUtün tafl 
silat ve teferrüatile parlamentoya tas• 
dike gönderilmecıine taraftar değilim, 
Teferrüat üzerinde yapılacak uzun mUi 
nakaşalar, birçok zamanın kaybolması• 
na sebcb olur. Parlamento esasları ka• 
bul ve tasdik etmeli, mali hususları ka.ı 
nunlaştırmahdır. 

Kabineye gelince, bunun teşkilh"\ 

de tam bir değişme yapılmasını tekli!ı 
ediyorum. Bu hususta savaş zamanı~ 

daki kabine usulünün tekrar kabul edı 
mcsi fikrindeyim. Bu .kabine görmi."ıı 

olduklarımız içerisinde en faal ve ida .. 
reci bir kabine olmuştur. 

Alel:ide kabine 20 kişiden mUrek"' 
kı.:btir ki htlkumct idaresi bir çol: te ~ 

(Sonu 6 rncr sayı/ada) 
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Dokrorumıcun kö§esi 

l\tlevsim hastalıklarından: Griı) Memleket Postası . 
Uşak Turan idman yurdunun yıllık kongresi 

J 

SAYtFA 
ıs 

o • 

ava vazıyetı 
Z r..ı. t b ka.: l gı mete ... ..>lojı enıbto

sün .. en a ınan duyuğa ıtöre, ıon 24 aa
nt içinde yur un Trnky~ Ege mınta -
kalar.yle Akdenjz ve Karadeniz kıyılan 
bulutlu, orta ve doğu par~arı kapalı 
ve yer yer bulutlu geçmiıtir. 

Soğuk rutubetin, hava ateş derece· 
ıinin bird~n değişmelerinin 6ıkça gö
rilldüğü kış mevsiminde grip hastalığı, 
göze batacak kadar çok olur. Hastalığın 
kendisi bulaşıcıdır. Başlangıcı birden 
olur. Genel bir kırıklık ve ciğer h2va 
borularının nezlesi ile başlar. Grip yec
üstünde ve birçok kimselerın hayatıl"a 
kıyacak kadar şiddetli seyreden büyük 
salgınlar da yapmıştır. Bu salgınların 
tarihçesine göre 1722 İtalyada İNFLU
ENZA adıyle bUyilk bir salgın yapmış
tır. 1918 de blitün dünyayı korkutacak 
kadar geniş bir faaliyet sahasında bü
yük tahribata sebcb olmuştur. O zaman 
basit ve sessiz bir hastalık halinde ba§
lıyan bu grip salgını gittikçe tehlikeli 
olmağa başlıyan ve ciğerleri tehdid e
den bir salgın hastalık olmuştu. 

Nezle, öksürük ve aksırık, uykusuı
Juk, bademciklerin kızarıp şişmesi, 

bronşit ishalli ve ishalsiz mide ve bar
sak bozuklukları, hastalığın artık bii

tün kuvvet ve şiddetiyle teessils ettiği
ni bildiren alametlerdir. Dil lcöpüklil 
değilse bile paslı ve yapışkandır. (Grib 
yuzü) diye doktorların ad koyduktan 
hal h:ıstanın yüzlinün solgunluğu ve 
yüz çizgilerinin derin ve çekikliği mey
dana gelir. 

Hastanın ateş derecesi eberiya yük

sektir. 38-41 arasında inci' ylikselir. 

Nabız sUratlenir. İdrar koyula_şır ve 

kırmızılaşır, şiddetli bel ağrıları göze 

çarpar. Deri dalga dalga kızarabilir, 

iıri ıu dolu küçücük habbecikler hasıl O· 

labilir. Hutalığın devam milddeti (3· 

10) giln arasındadır. Ate!li devre has

tahğcn ciğerlerde ve başka bir yerde 

yapacağı ihtilat neticesi olarak uzaya

bilir. Büyük salgınlarda ölüm tehlike

si çoktur. Küçük salgınlarda hastalık 

bir doktor kontrolti altında olmak şar

tiyle ihtilat yapmadan eyi olur. 

Şehrimizin gençlik ve spor teşek.. 

küllerinden biri i olan Turan idman 
yurdwıun yıllık kongresi 17 - ı . 935 
Perşenbe günü akşamı yurt salonunda 
çokluk üyenin toplanışiyle yapıldı. 

Yurdun genç üyeleri yıllık kongreJe 
rinde haur bulunuyorlardı. 

Kongreyi yurt başkanı Bay Yusuf 
Aysal açtı. kısa ve özlü bir aöylevden 
sonra yurda karşı gösterilen derin sev 
gi ve allkaya ve bir yıl içinde hakkında 
gösterilen bUyUk ve derin inanışa te~ek. 
kür ederek kongre bafkanhk divanının 
seçimini teklif etti. 

Yurd atletizm çalışması konuşulur
ken hararetli müzakere ve münakaşalar 
oldu. Bütiın uye bu ana spor.ı daha 
çok kıymet v ehemmiyete v.?rilmesi 
noktasında birleşiyorlardı. Yeni sene bu 
çok özlü spora layık olduğu yerin ~
rilmesi için yeni heyetlere direktifler 
v~rilmesi kararla tmldı. 

Y agıt yalnız dogu Anadoluıu sevre
ıindc l::rcincan, Si.rd, ve Van°da kar 
§Cktnoc olmU§ Ve oteki yerJer tamamen 

yag-ııaız ırcçmiitİr. 

Ölçülen l- i·I mıktan 1 ili 3 milimet
re arasındadır. ı oprak sathında kar.o en 
fazla kalınlı1:1 Kastamonu da 18, Anka
ra çevresinde 10, Çorum'da 21, Yozgat
da 16, Sivaa'ta 24, Karsta 45, Yanda 25 
santimetre idi. Düne bakarak Trakya ve 
El'e rnıalakalan iki derece daha sıcak 
ve Orta Anadolu İ1e daha ıoiulc ceç
miıtir. 

Yurdu alakaladıran bir -çok ı,1o.r 

Uzerinde konuttmalar yapılarak karar .. 
J.ara bağlandı. 

Yedi kişilik yurdun idare beyetıine: 
Bay Yusuf Aysal, Bay Kılıç Uşaklığıil, En düıük cece ıubunederi Karıla 

11fmn altında 28, Kastamonu'da 14, Si
vaata 18, Ankarada 5 derecedir. Düne 
aid en yüksek ıuhunet derecesi ııfınn 
üstünde olmak üzere 17 derece ile An
talyada kaydedilrniıtir. Bu durwna na
zaran dün memlokette en 11cak yer A1to 
tal1a w en aoiuk 1er de Kan olmuıtw. 
Buıiin Aakarada 1Ul 14 de ban ıuhu
neti ııfma üıliitade bir derece kadar yük 
Mlmit .. ..ıöa aeçmiıtir. 

H AST ALIGIN SEBEBi VE 
OLUŞU 

Açık reyle ve ittifakla kongre baş
kanlığına Bay Avni Oral, yazganlıkla.. 
ra da Bay SadıkOkkan ve Bay Mustafa 
seçildiler. 

Bay Tahsin Kıra!, Bay Tevfik Şener, 

Bay Mustafa Demirci, Bay Latif Sun
gur, Bay Melunet Torlak. 

Büyiık salgınlar harice, daha ziyade 
kış mevsimlerinde, oldukça çok ve fa
kat münfcrid vakalar halinde grip mu
aabına her zaman rastlanmaktadır. Has
talığın oluşunda hazırlayıcı sebeb ola
rak rutubet, soğuk, birden hararet de
ğişmeleri gibi amiller göze çarpar. Bü
yUk barometrik dilşmeler, havadaki 
OZON gazının tabir olmıyan ınilrtan, 
ATM O S FER t N (HYGROMET
RIQUE) vaziyeti, büyük grib salgınla
rının yayılmasına belli başlı yardım e
den müe irlerdir. 

İdare heyetinin bir yıllık çıalışma 
raporu bsyük bir dikkat ve alaka ile 
dinlendi. Bu çok ııayanı dikkat ve mem
nuniyet raporda yapılan işler srr~anmı§ 
bir şekilde üyey.e bildiriliyordu. Yurt 
idare heyetinin bir yıllık çalışması ger. 
çckden sevince değer bir durumda idi. 

Murakabe heyetine; Bay Zihni Can 
ve Bay Mustafa. 

Umumi kaptanlığa; İsmail Özel. 
Bafkan yeni heyet~re muvaffaki .. 

yıctler dileyerek konıreyi kapadı. 

O. 1'urtıılla4 

(GR1B NE GİBİ İHTİLATLAR 
YAPAR?) 

Daha ziyade cigerleri tercih eden 

grib vahim ZATÜRRİELER, bronşit

ler yapar. Bazen mikrobun kanda kan 

zehirlenmeleri de yaptığı görülmüştür. 

Ciğerlerin kanlanmasına, burun kana

masına, zatülcenbler yapması mümkün

dür. 

(TEDAVİ) 

Raporun okunması bittifi zaman, 
ba§kanhk söz istey~n olup olmadığını 1 

sordu. Bir çok sporcu ve idareci arka
daşı.ar söz alarak yapılan işler ve yurt 
çalışması üzerinde idare heyetinin all, 
kasını anlatarak sevinç duygulariyle 
teşekkilrlerini bildirdiler. 17;30 danberi gönılen büyük salgın

lar dogudan batıya, güneyden kuzeye 
doğru yayıldıkları dikkat gözüne çar
par. Hastalık, kışla, Gincma, mekteb gi
bi halkın toplu bulunduğu yerlerden 
hatlar ve aonra her tarafa yayılır. Grip 
çok bulaşıcı bir haatalıktll". Bulaşma 

ekGCriya doğrudan doğruya olur. Ök
ıürük ak&ırık ile etrafa saçılan ifrazat, 
gribin amili olan mikrobları yayarlar. 
Grib hastalığı, yeryüzündeki ırklardan 
hiç birini sakınmaz. Herkes bu hastalığa 
yakalanabilir. Hastalığa ilk defa yaka
lanan nisbi bir muafiyet kazanır. Gri
bin hususi mikrobu henüz bulunama
mıJtır. Her ne kadar birçok hastalarda 
birkaç türlü mikrob elde edilmişse de 
bunlardan hangisinin asıl hastalık mii
sebbibi olduğu açıkça anlaşılamamıştır. 

Gribin tedavisi, şu verdiğimiz iyza

hattan da anla;iılacağı gibi her ıeyden 

eve] koruyucu olması doğrudur. Bu ted

birin cemiyet hayatımızla sıkı bir mil

nasebeti vardır. Zaten bu sebeble büyük 

salgınlarda Sıhhat Balkanlığı bu işle 

yakından alakadar olarak kökten koru

yucu tedbirler alır. Bir de bunun ya

nında ferdlerin almafa mecbur olduk

ları tedbirler vardır. Bunlan hulasa e

decek olursak: 

Hazırlanan hesap plançosu ittifakla 
onaylandı Ve takdir edildi. Tetkikki 
hesap encümeni seçimini müteakip yurt 
spor faaliyeti üzerindeki görüşmelere 
başladı. Fütbol üzer~ bir çok arka
daşlar fikirlerfoi aöylcdikr. Yurdun 
spor işlerine dair aöyıoncn aözlere ve 
yapılan dileklere Başkan Yusuf Aysal 
tarafmdan cevaplar verilerek temiz dU. 
şUncelerin yerine getirilmeai yolunda 
her turanlının ayni hızla galıpcakları .. 
na inandığım bildirdi. 

Yurdun fahri Başkanı Adliye BakanI 
Bay Şükrü Saracoğluna ve fahri üye .. 
den Bay Himit Aalana kongırenin 

tCfekkUr duygularının bildirilmesi itti
fakla onaylandı. 

Bo~ dcıhl foi nendir. Reımlıııls 5a 711 anrlı 'bqnalarla mllcadtl~ctt 
büyü Wr Ntrlllı _..rımı ....... B• acıWmdu Wt aıuPJJ. xömzbtor. 

(HASTALIGIN ALAMETLERİ) 

Aııılanma devresi 1-2 gün kadar kı
ca bir zaman içindedir. Hastalığa aşıla
nan kimselerde hastalık, evvela oynak 

yerlerinin kırıklığı ile KARAKTERİ
ZE edilen kısa bir devreden sonra bir
denbire patlak verir. Oynak yerlerinin 

1 - Eski içtimai hayatımu teamil

lüne uyarak gribli hastalan uk aık ra

hatsız etmek doğru değildir. 

2 - En ufak bir nezleyi katiyen ih

mal etmemek lazımdır. Mümkün olur

sa derhal bir doktora baş vurmak ve 

eczahanelerde müstahzar halinde aatr

lan nezle ilaclariylc burun deliklerinin 

boğazın antiseptisinc dikkat etmek ve 

hararet derecesi sabit bir odada istira

hat etmek lazımdır. 

3 - Bütün bunlara rağmen hasta

lık ilerlerse mutlaka bir doktor tedavi

sini takib etmek lazımdır. 

Verikn bir kar.ariyle yurdun mU. 
essis ve bafkanı Bay Yusuf Ayaalm 
yaptığı büyük hianctlere bir kartılık 
olmak üzere fotoğrafmm yurd eaılonuna 
asılması teklif ediliyordu. 

İlk sözü Bay Y:usuf Ayaal aldı. 

Hakkında gösterilen derin sevgi w 
saygıya teşekkürler ederek çalışmaları
nı ve neticeleereini anlatarak henü.z 
yurda arzu ettiği gibi faydalı olamadı. 
ğını, bir fotoğrafının yurd .alonuna 
asılmasına hak kazanamadığını ıöy
liyeııek sporcu ferağat ve tevazuunu 

g&tcrdi. 

ağrısı ve kırıklığı, titremeler, ateş, bu
lantı, baş dönmesi gibi araz, çok kısa 
bir zamanda kafa tasının bilhassa kaş
lara tekabül eden kısmında ve gözün 

baktığı istikamette daha fazla duyulan 
çok KARAKTERİSTİK §iddetli ağrı, 
tnsc kökü, oynak yerleri sancısı ile ken
dini belli eder. Dr. BAHA ERKAN "Gelcnbevi,, 

Bay Yusuf' Aysalın :istememesine 
rağmen ittifakla fotoğrafının yu.rd 
...ıonuna asılması onandı. G6nendı se~lm esnısındı sandık başında bdın1ırımız 

Büyük hikaye Tefrjka: 1 

Bu da bir hikayedir 
Yazan: Yaşar Nnbi NAYIR 

"Maksim,,in keskin ışıklar altında pırıl 
pml yanan salonunda, çılgınca eğlenen yüz· 
lerce insan içinde yapayalnızdılar •. Köpüklü 
fampanya kadehlerinin neşelerini son had
dine yükselttiği ve yanlarından geçerken 
çok eski abbablamııt gibi ke:ıdilerine gü
lümsiyen bu insanlardan hiç birini tanımı
yordular, hatta biribirlerini bile. 

Bir tesadüf eseri olan kısa bir tanıtık
lılctan sonra gene bir tesadüf onları buraya 
beraber göndermitti. Kadın, hayatında il.k 
defa olarak bir balo görmek için büyük hır 
istek duyuyordu, kavalyesi yoktu .. Erkek, 
yüzlerce çiftin saadetini ve sevincim uza~
tan ~eyretmedenıe baloya hiç gitm~enın 
daha eyi olacağını dütünüyordu, damı !ok
tu. Ve tesadüf onları bu balo arefesınde 
karıılaşbrmıttı. . 

Çekingen ve cesaretsiz bir sorgu, çekm· 
l'en fakat memnun bir cevab "peki!", ve İ§· 
te beraber balodaydılar. . • . 

Gururunun granit duvarları ıçıne çekıl
mit bu sıkılgan ve yabani erkekle, etrafını 
çeviren kaim duvarları ayırarak onun ruhu
na nüfuz etmesini beceremiyecek bu sade 
•e uysal gene kızın bu ilk beraber geçirdik· 
leri gece her ikisi için de tahammül edile
miyecek kadar sıkıcı olacaktı, eğer insanlar 
araamdaki bütün yabancdıklan Jralcbran, 

bütün uzaklan yalunlaıtıran alkol yardımla
rına yetiımemit olsaydı. 

Kadehler biribirini kovalayınca, alkolle 
beraber sinirlere yayılan neıeli cesaret, bir 
az önce rastlaımaktan kaçınan iki çift ıö
zün dakikalarca biribirine dalmasına imkan 
hazırlamıttı ve bu sihirli kuvvet, erkeğin 
ruhunu çeviren kalın duvarları, derhal her 
ikisini de içlerine alacak kadar genitletmiı
ti. Kahkahalara karışan cazbandın delice 
gürültüleri bu kalın duvarlara çarparak ~
rılıyor, kendilerini bir çöl ortasındaymış gı
bi sakin ve rahat buluyorlardı. 

Etraflarım saran bütün bu alem sanki 
peri maaallarmdan bir dekordu. Bu sesler, 
bu kokular ve gezinen, konufan, danı eden 
ve durmadan gülen bu insanlar bile birer 
dekor mankenleridi. Yalnız ikisi bu gt.izel 
dekorların içinde biricik hakikattiler. Bu 
masal alemi içinde zaman bile efsanevi bir 
mahiyet alıyor; saatler, içlerine birer yıl 
kadar uzun müddetleri sığdırarak akıyor
lardı. 

1ki saat içinde iki yıldanberi dos~u~· 
lar gibi biribirlerine bağlanmıılard!. Şım~~
den kalblerinde biribirlerine aid bırer ku
çük hatıra kolldcsiyonu bile teıekkül edi
vermİ§lİ. 

Yirmi yaşının bütün çılgınca yaıamak 
hevesile ilk tampanyuını içen gene kız, 
yirmi bet yqınm bütün kadın ihtirasile gü
zel bir gene kızm kendisine damlık e~me: 
ıinden mağrur delikanlı, ikiıi de kendılerı 
için yeni Ye muhteıem bir hayat batlamıt 
ıibi memdtalar. 

Erkeğin kollan uaulca dammm beline 
dolanıyor ve yüzlerce çiftin arasına, denize 
karıpn bir damla ıu gibi akıyorlardı. O za. 
man, dönen baıları gibi, bütün bu renk, qık, 
tekil, koku ve ıeslerin birleimeıinden orta
ya çıkan dekorun da etraflannda fınl fınl 
döndüğünü sanıyorlardı. Erkeğin kollan, 
bu sıcak ve taze kadın vücudunu gitgide ar
tan bir iıtiha ile sarıyor, ve gene kız, ıevıi
yen vücudunu gitgide artan bir teslimiyetle 
onun kolları arasına bırakıyordu. 

Sonra, müzik birdenbire kesildiği za
man, bir nehir gibi salondan kötelere akan 
kalabalığa karışarak masalarına dönüyor
lar ve kablarına sığamıyan neıelerinin bir 
söz çağhyam haline gelmesile, mesud ve 
kayıdsız, cıvıldaııyorlardı. ''Şu gülünç ihti· 
yara bakınız, yanındaki kızcağızm kulağı· 
na nasıl eğilmiş, kim bilir ona ne maskara· 
ca ilanı aık ediyordur!,, "Bakın, bakm ıu 
çifte, mutlaka evli olacaklar; erkek ikide 
birde kadının omuzlarından düşen elbisesi
ni düzeltiyor, halbuki kadın farkında değil· 
mit gibi, bir hareketile tekrar omuz askıla
rım dü§ürüyor. Erkek itin fukına vardı, 
nasıl çıkışıyor bakın. Kıskançlık tuhaf teY 
değil mi? ,,. "Şu gene çocuk yanındaki şiı· 
man kadının oğlu olacak her halde.,, "Ne 
münasebet, ona nasıl cilveler ettiğini gör
müyor musunuz? ,,. ''Aman sevginin bu tek
le girmesi de insanı aşk denen ıeyden iğ
rendiriyor,, "Bakmamak hepsinden eyi,,. 

Erkek yalvarıyor: " ne olur, bir kadeh 
daha, benim hatmm için!,, Ne çabuk habn 
sayılacak kadar aralannda yakınlık olduğu 

kanaatini edinmif. Gene kız, dayanıkıız WI 
mukavemet göateriyor: 

- Bqım dönüyor, içmiyeyİm, fena olll 
cafım. 

- Bir fey yapmaz. 
Ve kadeh gene b0taltıhyor. 
Bir balo aalonunda, yarı geceden ao~ 

cemiyetin bütün nizamları ve muatenf 
usulleri değiımiştir. En ağır ve ciddi i~ 
lardan en hatıra gelmez hafiflikleri bekli~ 
bilir ve bunları pek tabii kartılarsınız. BQ 
banka müdürünü başında uzun bir külih ... 
çok ağır başlı ve ak aaçlı bir umumi müfel\ 
tiıi, tanımadığı kadınlara, yirmi yatında ~ 
delikanlı kayıtsızhğile laf atarken göre 
lirsiniz. Belleri saran kollar, göğüsl 
yaslanan hatlar, ve hatta dudaklara dei., 
dudaklar bile mühahtır. Bu hava içinde allJ 
cak haşmetli alkolün kurduğu yepyeni ~ 
zamlar hakimdir. Onun içindir ki pek ciddi 
ve magrur diye övdüğümüz gene adammuf 
:&ın, umulmadık bir hareketle, dudaklanlli 
kendiıine henüz pek yabancı olan daDUDllf 
dudaklarına yaklaştımnı olduğunu göriilıf 
sek hayret etmeyiz. Bu cua.retine ancak k~ 
disi hayret etmi§tir. Yalnız gene ~ız da~ 
tetik davranmı§ ve hızla batını gerı çekm~ 
tir. Fakat kızmıt deijil. Dudakları ~rasınd""l 
"çocuk!,, kelimesile beraber ıe~ bır. kabkM 
ha fırlıyor. Bu onun ilk zaaf alametı, ve eet 
keği ceıaretlendirecek ilk teşviktir. 

(Sonu vaıf 

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



SAYIFA 6 

Cenevre toı>Iantısı • 
nın sonuçları 

Lö Tan, Paris - 21. 1. 35 
Uluslar derneği konseyinin 84 ün

cll toplantısı bitmiştir. Bu toplantı yal
nız Sar işinin halli bakımından değil, 
konseyin bütün işleri etrafında fransız 
dıprıi!ler bakanile konseyde bulunan 
değişik ülkelerin mesul delegeleri ara
sında yapılan konuşmalar bakımından 
da ehemmiyetli olmuştur. B. Laval bu 
konuşmalar esnasında Fransa'nın acun
dald nüfuzunun artmasına ve barış yo
lunda ilerilenmesine yarıyan sonuclar 
elde etmiştir. 

Konseyin konuşacağı işler yüzün
den ciddi güçlüklerle karşılaşacağın

dan korkulmuştur. Sar işite İtalyan -
Habeş anlaşmazlığı ve Macar - Yu
goslav işinin yeniden tazelenmesi gibi 
itler dolayısile konseyin vazifesi hayli 
nazik görünüyordu. Konsey, macar hü
kQmetinin Marsilya cinayeti dolayıai
le aldığı cezai tedbirleri bildiren muh-

tırasını dinlemekle iktifa etmiştir. Bu 

muhtırada, üzerinde durulması gere

ken birkaç nokta varsa da bunlar üze· 
rinde yapılacak konuşma konseyin baş
ka bir toplantısına bırakılmıştır. İtal
yan - Habeş anlaşmazlığının vehame
tini gidermek için B. Laval ve Eden'in 
çalışmaları tamamen muvaffak olmuş
tur. Filhakika Roma anlaşmasından 

sonra düzelen sıyasal ufuk, İtalyan -
Habeş anlaşmazlığının konseyde konu
fulması yüzünden yeniden bulanabilir
di. B. Laval'in Baron Aloisi ve CeneJ 
redeki Habeş delgesile yaptığı konuş· 

malar, prensib itibarile yapılan bir an
laşmaya yol açmıştır. Münazaünfih bir 
toprak üzerinde vukua gelen ve iki ta
rafa düşen mesuliyetler sarih surette 
teabit edilmiyen bu işin konseyde açık
ça konuşulmasının ciddi mahzurları o
lacağı şüphesizdi. Onun için Habeşis
tanın istiklali hakkındaki 1906 tarihli 
andlaşmayı İtalya ile birlikte imzala
mlf olan Fransa ve 1ngilterenin bu işin 
dostça halledilmesi için araya girmele
ri tabii idi. İtalyan ve Habeş heyetleri 
uluslar derneği genel kitibliğine birer 
mektub yazarak, anlaşmazlığın halli 
için bugün meriyette olan andlaşmaya 
istinaden konuşmalar yapmağı ve yeni 
hadiselerin önüne geçmek için gereken 
tedbirleri hemen almağı taahhüd etmiş
lerdir. Eğer bu konuşmalar sonuclan
mazsa veya yeni anla~azlıklar çıkar
sa, o zaman Habeşistanın uluslar der
neğine yaptığı şikiyet konseyin gele
cek toplantılarından birinde gözd'?n 
geçirilecektir. 

Sar plebisitinin halli dÔlayısile do
ğan müsaid hava böylece nihayete ka-

a re= 

dar devam etmiştir. Plebisitin ortaya 
çıkardığı uluslararası yatışnaa, diplo
matik konuşmaları çok kolaylaştıran 

bir fikir haleti doğurmuş ve bu yüzden 
konuşmalar son günlerde çok inkişaf 
etmiştir. B. Laval birkaç defa küçük 
anlaşma ve Balkan anlaşması hükumet· 
lerinin dışarıişler bakanlarile konuş

muştur. Fransız - İtalyan anlaşmasın
dan sonra doğan orta Avrupa ve Avus
turya istiklalinin korunması meselele
ri, hiç bir karışıklığa yer bırakmıya

cak surette derin derin gözden geçi
rilmiştir. Vaziyet çok açıktır ve küçük 
anlaşma hükumetlerile Balkan anlaş
ması hükWrıetleri arasında çekingen
likler doğurabilecek mahiyette gayret· 
ler yapmağa çalışan bazı kimselerin ça
lışmaları bundan sonra hiç bir sonuc 
vermiyecektir. B. Laval'in dostlarımı
za ve müttefiklerimize yaptığı izahlıu 
vaziyeti eyice aydınlatmıştır. Doğu 
andlaşmasile orta Avrupa andlaşması 

için yapılan konuşmaların biribirlerine 
muvazi olarak inkişafları da, bu iki bü
yük diplomatik eser arasında hiç bir 
uygunsuzluk ve tezad olmadığını gös· 
termeğe yetecektir. 

Bu iş en çok Sovyet Rusya'nın del
gelerini meşgul eder gibi görünüyor. 
Bununla beraber evelce Paris ve Mos
kova hükümetleri arasında yapılan 

prensib anlaşması açıktır ve iki hükti
mctten birinin ötekine haber vermeden 
bir anlaşma yapmağa hakkı olmaması
na binaen, herhangi bir beklenilmiyrn 
hadisenin ortaya çıkması ihtimaline 
mani olmaktadır. Her halde B. Laval 
ile B. Litvinof'un yaptıkları konuşma

lar bu işi aydınlatmış olmalıdır. Çünkü 
B. Litvinof gazetecilere yaptığ ı bildi-

rimde, iş birliği ve genel güven sıya

sasının, şimdiye kadar olduğundan da
ha fazla bir sebatla amaca varmak için 
çcılışacağına inandığını söylemiştir. B. 
Litvinof, tahakkuku şimdi yalnız Al
manyaya bağlı olan doğu andlaşma~ı

nın vücude getirilmesi ihtimallerinin 
çok büyüdüğünü de ilave etmiştir. Bu 

da bizim gene bu sütunlarda birkaç 
gün önce Lehistanın da doğu andlaşma
sına gireceği hakkındaki yazdıklarımı

zı tasdik etmektedir. Ancak, Lehistan 

kaydı ihtirazt olarak Almanya'nın da 
andlaşmaya girmesini ve andlaşmanın 

kati formülünün kendisince bir kere 
daha gözden geçirilmesini şart koşmuş 
tur. B. Laval'in Cenevre'de B. Bek'le 
yaptığı konuşmalar bu yolda ilerilenil
diğini umdurabilirler. Almanya kendi 
menfaati hilafına olarak eylUlde verdi
ği muhtıradaki esaslar üzerinde ısrar 
edip de andlaşmaya girmemekte inad 
ederse bile orta Avrupada barışı bir 111-

ra sağlam taahhüdlerle sağlamlaştır

mak düşüncesi gene terkedilmiyecek-

ULUS 

Logd Corc planını anlatıyor 
(Başı 4 üncü sayıfada) 

ferriıata ayrılarak bu yirmi kişinin uh
desine verilmiştir. Ben, kabinenin en 
muktedir adamlardan seçilmek üzere 
beş kişiden mürekkeb olması ve bunla
rın fazla daire işlerile boğulmaması 

fikrindeyim. 
Böyle bir kabine her gün devletin 

dışarı ve içeri sıyasasında büyük ve ge
niş ehemmiyeti olan meseleleri tetkik 
etmeli, konuşmalı, çalışma tarzı bugün
kü kabinelerden farklı olmalıdır. 

Başarılması gereken iki iş vardır 
ki bunlardan bir tanesi, vaktile işi gü
cü varken şimdi çıkarılmış işsiz kal
mı' olanlara iş bulmak, ikincisi ise en 
refahlı zamanlarda bile bugünkü sis· 
tem ve teşkilatın kendilerini işsiz bt· 
rakmış olduğu kimseleri işlendirmek

tir. 
Bazı sanayiimiz vardır ki bunlar

da kalkınma ya?mak ve yeniden teşki

lat vücude getirmek için devletin hem 

kanuni, hem de mali olarak yardım et

mesi bir zaruret halindedir. 

Son zamanlarda yapılan evlerin ki

fayetsizliğinden genel bir sızlanma 

vardır. Şu halde bir "ev yapma,, prog

ramını vücude getirip tatbik etmcğe 
şiddetle lüzum vardır. 

Bundan başka daha yavaş seyrüse
fer için yapılmış olan bir takım yolla
rımız bugünkü hızlı gidip gelmeler 
için kafi değildir. Demiryolları ve ka
nallar da bugünün ihtiyacına göre bir 
takım inkişaflara muhtactır. 

Telefonlarımız hala birçok memle
ketlerden geridir. Elektrik meselesi de 
böyledir. Biz, bu faydalı kuvvet vası
tasını kullanmakta bir takım memle
ketlerden geride bulunuyoruz. 

Bu seneki kuraklık, bize memleke
tin su ihtiyacının kafi derecede temin 
edilmediğini öğretmiştir. 

Toprak meselesine gelince, yeryü
zünde hiç bir kalabalık memleket yok
tur ki işsizlerine topraklardan bizim 
kadar az istifade ettirmekte bulunsun. 

Esaslt olan nokta şudur ki yapıla
cak plan. bu engin ve geni• çalıpıa sa
hasının her tarafına şamil bulunabil
sin. Kurak ve sıkıntı içinde bulunan 
saha için yapılan ve mahiyeti itibarile 
avam kamarasının zeki ve dirayetine 

tir. Cenevre toplanışı ve B. Laval'in 
şimdiki sıyasal realiteleri göz önünde 
tutarak gayretle yaptığı konuşmalar bi
terken, Avrupa'nın güvenini çok alaka
landıran bu andlaşmanın yapılması 

için mevcud olan ihtimaller hayli ~Ü· 
said görünmektedir. 

bir nevi tahkir teş:<il eden proje gibi 
şeylere lüzum yoktur. 

Senede bizim için 100 milyon İngi
liz lirası değeri olan bir vaziyet için 
buluna buluna iki milyon lira sermaye 
bulunmuştur.,, 

Eski ingiliz başbakanr, projenin ~ii
mullü ve kifayetli olması gerekliğin

den, yollara yatırılması lazım gelen 
paradan bahsettikten sonra ziraat, ma
liye meselelerine gelmekte ve demek
te-dir ki: 

"Birkaç bin kişinin topraklarımıza 
yerleştirilmesi, lakırdısı bile edilmiye
cek bir iştir. Bütün nüfusumuzun yarı
sına yiyecek yetiştirecek 2 milyon zi
raat işçimiz vardır. Bugün ise bunlar
dan ancak bir milyonu iştedir. 

Kurulacak kurumun yapılacak bü
yük işin ne kadar paraya çıkacağını 

güzelce tahmin ve hesab et:rMkle kal
mıyarak bir yıl içinde ne kadar aerma
ye temin edebileceğini de önceden tah
min etmesi lazım geleceği fikrindeyim. 
Kurum, bugün hazinenin bir yıl için
de ne kadar geliri olabileceğini önce
den tahmin edişi misalini takib etmeli
dir. 

Bu kurum, bu tahminlerini yapar
ken memlekette bu işe aklı eren adam
lara ve bilhassa bankaların başında bu
lunanlara akıl danışması faydalı olıt

caktır. 

Varidat ve masarif bütçemize ge
lince, masarifimizin mecmuu ticari mu
amelatımızı rahnedar etmemeık üzere 
elde edebileceğimiz sermayeden taşma
malıdır. 

Memleketteki müesseseler, ne ne
viden olurlarsa olsunlar, bizim vasıta-

larmuz telakki olunmalıdır. Biz de on
ların tahammülleri dışında hiç bir pro
je tatbikine kalkışmamalıyu. 

Kanaat ediyorum ki bir refah istik

razı aktedilecek olursa efkanı umumiye 

bunu eyi karşılıyacaktır. Bu para, ulu· 

sal refahı bir an evel kurmak, temin 

etmok yolunda harcanmalıdır.,, 

Bay Loyd Corc, bundan sonra ame

rikan borclarından, altın esasından 

bahsettikten sonra sözü "lngiltere ban

kasr,,nın durumuna getirmi!j ve demİ!j
tir ki: 

" Bu bankanın verdiği öğiltler ve 

gördüğü itler kısa görüşle idare edil

mektedir. Halbuki bütün bu meaelele

rin bizim ticaretimiz ve kredimiz için 

ne kadar hayati ehemmiyeti vardır. 

Ben, İngiltere bankasının hazine 

bakanlığı gibi bir hükumet dairesi ha

line getirilmesini istemiyorum. O, ge-

ne müstakil olarak fikrini söyliyebile· 

ce k bir vaziyette bulunmalıdır. Fakat 

bu müe~~ese, Londra'dan da ayrı ve 

müstakil kalmalı, ulusun sanayi haya• 

ti le yakından alakalanmalıdır. 

Bankalcarımızın ulusallaştırılması· 

nı istemiyormuşum diye muhaleft'te 

uğradım. Bu ne lüzumludur, ne de iste· 
necek bir 'eydir. 

Ben onların bu plan ve projeyi 
gerçekleştirmek yolunda el ele verme• 
lerini ve mükemmel teşkilatlarını başa
racakları işlerde tamamile kullanmala· 
rını istiyorum. 

Bu plan kararlaştırıldı; maliye ta
rafı da halledildi. Bu plinın tatbikat 
sahasına götürülmesine kim bakacak? 

Bunun için Uç metod vardır: 
1 - İşi, bu mevzu ile alakadar olan 

dairelerin çalışıp başarmasına buak· 
mak. 

2 - Sava§ senelerinde olduğu gibl 
bu işleri gerçekleıtirmek üzere yeni 
daireler vücude getirmek. 

3 - Mevcud dairelere bir takım şu• 
beler ilave etmek. 

Bundan bu üç metodun da bir ara· 

ya getirilmeaile bu it için çalıfGUlt. 

tabii, daha, eyidir. Bazan lüzum ve U• 

ruret görülecek oluna muvaklrat ola• 

rak bakanlıklar da kurulabilir. Bütün 

bu takdirlerde planın tatıbiki, salihiyet 

sahibi mütehassıalardan yardım gören 
dairelere bırakılır. 

Bu adalarda oturanlar, kendi yurd• 
larıru felaketten kurtarmak için lazım 

gelen cesareti, atılganlığı daima gö ... 
tennişlerdir. Bu işte de bu meziyttle• 
re dayanarak bu meaelenin gerçeldeı .. 
tirilebileceğine inanıyorum. 

Gene inanıyorum ki bu esaslarını 

çiıdiğim proje üzerinde sağlam adını• 

larla yürüyecek olursak önümil.zdeld 
ilkbahar mevsiminde memleketimizin 
göklerini saran ıiyah ipizlik ve h~ 
nudsuzluk bulutlan ortadan kalkacak• 
tır. 

Krediyi kıymet haline getirmeğe 

ve bu kıymetle de insan saadetini q. 
min etmeğe çalıfalan. Sıhhatli, lrıoofur
lu evler birer kıymettir: tranait ve .....,. 
vasata için yapılan güzel yollar bire~ 
!kıymettir. Bunlar hayatı ve zamanı 

kurtarırlar. 

Ucuz elektrik ve ıu birer kıymet• 

tir. Eyi sllrülmüt, eyi sutanmıı tarla• 
tar birer kıymettir. Eyi kurulmut çift• 

tikler ve çiffük binaları birer kıymet• 
tir. Orman haline getirilmiı boı bir 
toprak bir kıymettir. İhtiyacımu olan 
feyleri bize veren ve iıtilıaal ettiğimis 

maddeleri aatın alan geliımif bir impa· 
ratorluk bir kıymettir. 

iLAN ~ARTtARI ~ 

Beher Beher 
Sayıfa Santimi Sayıfa Santimi• 

A~keri 1',abrikalar Umum 
l\1iidiirlüğii Satmalma 
Komi~yonu ilanları 

vakkat teminatı olan 5150 
lira ve 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 cü maddelerin
deki vesaikle mezkur gün 
ve saatte komisyona müra-

,~-ı 
w ~ 
§ Paris Kadm Ter· 1 1 zihanesi 1 

Ankara Levazım Amirliği 
Satmalma Komisyonu 

ilanları 

2. kin/ 935 perşembe günU 
saat 14 te icra kılmaaktır. 
İlk pey akçesi 4625 liradır. 
Muhammen bedeli 11 kunıŞ 
25 santimdir. 

2 300 3 200 1 

4 150 5 100 "• 
6 80 7 40 ~!f 

" 8 25 kuruştur. 
~ 

1 H . l . . ~ - ayır ış t'rıne ve yenı " 
çıkan kitablara aid ilanlardan i

1 

% 15 tenzilat yapılır. 1f 

2 - Zayi ilan bedelleri mak. 
tu yüz otuz kuruştur. 

~ 

3 - Tebrik, teşekkür, evlen- .~ 
me vefat ve katı alaka ilanla - 1 

nndan maktuan beş lira alınır. 1 
1 

ABONE ŞARTLARI 
Müddet Dahilde Hariçte 

Seneliği 

6 AyLiı 
3 Aylığı 

17 Lira 30 Lira 
9 ., 
5 " 

16 
9 

•• 
" 

Posta ücreti gönderilmiyen 
mcktublara cevab verilmez. 

~ 

" Satılık otomobil l 
~ 
~ 

30 modeli Ford 16.0CO l 
Km. yapmış çok eyi h;ıl . ,,.• 
de yeni air ballon lac;tık- 1 

teriyle. İsteklilerin Zira
at Bankası katHCTsına 
müracaatlar, 

1-233 

15 TON SARI SABUN
LU KÖSELE 

6 TON ÇİKOLATA 
KÖSELE 

5 TON SİY AH YAGLI 
KÖSELE 

8600 KİLO SARI V AKETE 
1800 ADET MEŞİN 
600 ADET SIRIMLIK 

ŞAPLI DERİ 
Yukarda miktarı yazılı ve 

tahmini bedeli 77800 lira o
lan 6 kalem deri 3 şubat 935 
tarihinde pazar günü Sfat 
14 de Askeri Fabrikalar sa
tınalma komisyonunda pa
zarlıkla satın alınacaktır. 
Şartname 389 kuruş muka
bilinde komisyondan veri
lir. Taliplerin muvakkat te
minatı olan 5140 lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatta komis
yona müracaatları. (156) 

1-272 

3.000 TON ÇELİK 
DEMİRİ 

Yukarıda miktarı yazılı 
ve tahmini bedeli 78.000 li
ra olan çelik demiri 3 şubat 
935 tarihinde salı günü sa
at 14 te askeri fabrikalar sa
tın alma komisyonunda pa· 
2arlıkla satın alınacaktır. 
Şartname 3 lira 90 kuruş 
mukabilinde komisyon -
dan verilir. Taliplerin mu-

caatları. (158) 1 - 279 

KASNAK KAYIŞLARI 

Tahmini bedeli 85400 
lira olan yukarıda yazılı 

kasnak kayışları 31/ 2. kan-
935 tarihinde perşembe gü
nü saat 15 te askeri fabrika
lar satın alma komisyonun
da pazarlıkla satın alınacak
tır. Şartname dört lira 27 
kuruş mukabilinde satın al
ma komisyonundan verilir. 
Taliplerin muvakkat temi
natı olan 5520 lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerindeki vesaik ile 
mezkur gün ve saatte ko
misyona müracaatları. (1.'i7) 

1-280 

TAKRİBEN 1,600,28L 
KİLO 
498645 ADET ATES 
TUGLASI -
84500 KİLO HARÇ 
Yukarda miktarı yazılı ve 

tahmini bedeli (150936) li
ra olan Ateş Tuğlaları ile 
Harç 29-2.kan-935 tarihindP 
askeri fabrikalar satınalcr.a 
komisyonunda pazarlıkla 
satınalınacaktır. Şartnanıe 
7 SS kuruş mukabilinde ı;a
tınalma komisyonundan ve
rilir. Taliplerin mezkfir gi.in
de muval<kat teminatı nhn 

'!! Yenişehir Şehid Sadık 

1 caddesi Gülistan sokak ~ 
No. 9 = • e 

1 Telef on: 2340 E 
i-ııı•-Rl_IWillllmı 

(8796,80) lira ve 2490 n ı
marah kanun..ın 2 ve 3 üncü 
maddelerine nazeıran vesöi-
1'i lazime ile müracaatları. 

(166) 1-VVi 

500 METRE MİKABI 
CEVİZ TOMRUK. 

t 7, 19, 21, 23/ 2.kan/ 935 
tarihlerinde Ulus gazetesile 
2 şubat 935 tarihinde saat 
15 te askeri fabrikalar satın 
alma komisyonunda paz~.r
hkla satın alınacağı bildiri
len ı 000 metre mikabı ceviz 
tomruğun miktan 500 met
re mikabına indirilmiştir. 
Ve bu malzemenin pazarlı
ğı 16 şubat 935 cumartesi 
günü saat on beşe talik edil
miştir. Tahmini bedeli (27 
bin 500) liradır. Şartname 
13 7 ,5 kuruş mukabilinde ko
misyondan verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan 
(2062,5) lira ve 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3 cü mad
delerindeki vesaikle mez
kur gün ve saatte komisyo
na müracaattan. (170) 

1-294 

İLAN 

Istanbul Levazım Amirli
ğine bağlı kıtaat için üç yüz 
ton un 31/ 2. kan/ 935 per
şembe günü saat 15 de ka
palı zarfla alınacaktır. Tah· 
min bedeli 30,000 liradır. 

Şartnamesi parasız olarak 
Tophanede satmalma ko
misyonundan alınır. İlk te
minat 2250 lira olup istek
lilerin tekliflerini belli saat
ten bir saat evel komisyona 
vermeleri. (93) y-176 

İLAN 

İstanbul Levazım Amirli
ğine bağlı kıtaat için sek
sen ton pilavlık pirinç 31/ 2. 
kan/ 935 perşembe günü sa-
at 15,30 da kapalı zarfla alı-
nacaktır. Tahmin edilen be
deli 18,800 liradır. Şartname 
parasız olarak Tophane sa
tmalma komisyonundan a
lınır. İlk teminat 1410 lira- 1 
dır. İsteklilerin tekliflerini '
belli saatten bir saat evel 
komisyona vermeleri. (92) 

1-177 

İLAN 
Sclimiye kıt'at ihtiyacı 

için 600,000 kilo un kapalı 
zarf usulile ihalesi 31 / 

Teklif mektublan ve temi• 
nat akçeleri muayyen gün 
ve saatten bir saat evetine 
kadar verilmiş olacaktır. 

Teklif mektublan kanunun 
3. cü maddesindeki sarahat 
dahilinde yapılmış olacak· 
tır. Şartnamesini görmek 
istiyenlcrin her gün ve istek 
lilerin de muayyen gün ve 
saatte Sclimiyede askeri sa· 
tın alma komisyonuna mü· 
racaatlan. (59) 1 - 134 

·•-ıı ··-GtJVENC SPOP 
BALOSU 
7. Şubat 935 

Perşembe akşamı 
Ankara Palas'ta 

1-190 
- ı ıu ıu•ııı 11111 ı ı•ı • aı:• 

Fransızca ders 
Muktedir bir fransız ha

nım pratik usul ile dört ay · 
da fransızca lisanı öğretmek
tedir. Ucuz fiatları. Lisan 
öğrenmek veya lisanı iler
letmek istiyenler bu adrese 
müracaat etsinler. 

Postahane caddesi.- An
kara Çe1111e Çıkmaz sokak 
Nor 10 1 - 287 
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1 
Karahisar Maden, Kara kulak, Taşdelen ve 

Cihan otelinden isterseniz en 
Hayat sularını 1775 telefon numarasile 

güvenle çabuk olarak alırsınız. 

Jl~l:.! ~ne· J(3frıJrılık v.e i\f!-1 l aacılık Her nevi plan ve resimlerin kopyaları süratle çıkarılır. Telefon: 1230 
-- ""!!!!!!!!!!!.-"---!!!!'!!!~!!!!!!!!~~!"!'!"'~~~~~i!'!"!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!."!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!51~~~~~~~~~~~~------~ 

• 
lzmir Liman iş eri umum 

üdürlüğünden: 
Birinci kordonun konak önünden pasaport vapur iske

lesine doğru on beşbin metre murabbalık yerinin Bandtr
ma parke taşı ile döşenmesi isir:in kapalı zarf ile eksilt
mesine hiç kimse istekli çıkmamı, ve ikinci kanun~~ o~ 
ikinci gününde biten eksiltme mfü .. deti şubaun on ıkıncı 
sah gününe değin bir ay müddetle u.·atılmıştır. 

Şartnameler !stanbul'da Liman iş.~ri Umum Müdür
lüğünden ve İzmir'de idaremizden isti},'tllere verilir. Ve· 
ya bildirdikleri adreslerine gönderilir. 

Eksiltme kararı şubatın on ikinci gi.l"'u ıaat on alt1da 
birinci kordondaki idare merkezimizde k1..stirileccğinden 
istekli olanların kapalı zarfları bundan bir saat önce umum 
müdürlük encümenine vermiş bulunmaları gerektir. 

Bu eksiltmeye girebilmek için muvakkat teminat ak
cesi dört bin liradır. Bu paranın nakid veya her vakıt tah· 
;ili mümkün bir banka mektubu olarak idaremize verilir. 

Bu işe girişecekler bir şirket veya mümessil iseler ida
re merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya Ti· 
caret odasından şirketin bugün çalışmakta olduğunu gös
terir bir vesika ile sirketin noterden tasdikli sirkülerini de 
teklif mektubuna ilişik olarak birlikte vermeleri şarttır. 

(173/140) 1--245 

ergama Cüıııhuriy t 

Müddei Jmumi1it!iıı en 
26221 lira 69 kuruş bedeli keşifli Bergamada yapılacak 

olan Ceza Evi inşaatı 10-1-935 tarihinden itibaren BİR ay 
müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. 

Münakasa 10-2-935 tarihine müsadif pazar günü saat 
14 de Bergama C. M. Umumiliği dairesinde yapılacaktır. 
Taliplerin t ekliflerine cari seneye mahsus Ticaret odası 
ve Fenni Ehliyet vesikaları ve o/o 7 buçuk nispetinde mu
vakkat teminatın vezneye yatırıldığına dair makbuz veya 
banka kefalet mektubu ile birlikte aynı gün ve saatten ev
vel Komisyon Riyasetine vermeleri lazımdır. 

Taliplerin bu husustaki şartname ve evrakı keşfiycyi 
BEŞ lira mukabilinde Bergama Cümhuriyet M. U. liğin
den alabilirler tafsilat almak istiyenlerin Bergama C. M. 
U. liklerine müracaatları ilan olunur. (46) 1-107 

Uşak Şeker Fa rikac1n a 
~ 

~. Şimdiye kadar yalnız Uşakta Sümer Bank namına 
\satın alınmakta olan Tasfiye halindeki Uşak Terakkii 
~.Ziraat Türk Anonim Şirketine ait hisse senetleri bun
•dan sonra İstanbul ve Ankara'dahi Sümer Bank şube
• leri tarafından da satın alınacaktır. ~ 
• Hisselerini satmak istiyenler doğrudan bu Şubele ~~ • •re de müracaat edebilirler. 1-201 ' 

e ediyes· den~ 
1 - Kaya başında Cindere yokuşu ile tahsildar zade so

kağına adi kaldırım yaptırılacaktır. Keşif bedeli 416 lira
dır. 

2 - Keşif ve şartnamesini görmek için fen kalemine 
gelinecektir. 

3 - Eksiltme açıktır. Ve 6-2-35 tarihine rastlıyan çar
şamba günü saat 11 de fen Müdürlüğü odasında yapılacak· 
tir. 

4 - Muvakkat teminat 31.20 liradır. (136) 1--241 

• n 1111111111r11111n11111111111111111111ı1111r1111111ı1111111111111ııı111ı1111111111111111111111 _ E Em!ak ve yam § 
~ Bankası dan~ § - -§ Ankarada Dikmen bağlarında zen:_~ ka1;1~da! bir :::: 
E§ geniş salon, iki oda, bir mutbah ve ?ela ıle bırıncı. ı:a~ -
§ tında; geniş bir salon, üç oda, ve bır ?raç~yı havı ıkı := 
§ kattan ibaret büyuk ve mı ntazam bır baghane altı := 
§ dönüm ve bir evlekten ibaret ba;ile birlikte pazar- = 
~ hkla ve açık arttıı ma sur tile s tdacaktır. 
§ Almak istiyenlerin 200 iki yüz lira depozito ak· := 
§§ çelerile beraber 5 şubat 935 tarihi~e müsadif salı gü· 
S nü saat onda bankamız satış komısyonuna ve fazla -
S maliimat almak ve baaı görmek istiyenlerin banka· = 
- b •• ı ·ı 1 S mız muamelat müdürlü üne mı racaat arı 1 an o u-
- o -§§ nur. 1 - 291 = 
§Et 111111ıııı111111111111111u1111111 u mı u · ı ıu ı ~ ı: ı ı 111111ııııi1111 ı ı ı mm mı ı ı ı ı ı ı ı ı ı 111 i_ 

1 H~ -j~uh~= fiat (42;::~~~it?~~~ M:aür: 
liiğü şuabatı için tersim, BÜRO, DAKTİLO, masalarile 
VESAİK dolapları pazarlıkla yaptırılacaktır. 

2 -- İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün ve 
pazarlığa iştirak edeceklerin de (31) lira (50) kuruş te
minatlarile 7. 2. 935 perşembe günü saat (10) da Cebeci
de harita umum müdürlügü satın alma komisyonuna 
uğramaları. {127) 1 -- 224 

, a d ma num ( a da ... 

lığı A i: a ın 
J(omisyo ıundan: 
Jandarma içm (23,000) metre yerli malı nümune ve 

ev~afm~ uvgun olmak şartiyle yataklık kılıf bezi 2-2-935 
cumartesi giinü saat (11) de kapalı zarfla Ankara hükumet 
~a.ldesindc komisyonumuzda eksiltmesi yapılacaktır. İs
tekliler evsaf ve nümuneyi İstanbul jandarma muayene 
heyetiyle komisyonumuzda görür, sartname parasızdır. 
Yateıkhk kılıf bezinin değeri (9200) liradır. Eksiltmeye 
gıre,,t:kler 2490 sayılı kanun ve sattnamedeki vesikaları. 
(6~0) liralık ilk teminat makbuzu veya banka teklif mek 
tupları ile eksi1tme günü saat (10) kadar komisyona ver-
meleri. (73) l--171 

istan l 1 Sıhhi flüessese er 
a hm kom· syonu eisr .. inden: 

Haydarpaşa Nümune hastanesinin elektrik, telefon 
ve sinyal tesisatı pazarlıkla yaptırılacaktır. 

İhale günü 29/1/935 salı günü saat 14 tür. 
Muhammen bedel (16500) liradır. 
Muvakkat teminat 1237 lira 50 kuruştur. 
Keşifname, şartname ve projeler 82 kuruş muknbi

Jinde hastaneden alınabilir. 
Talipler bu gibi işleri yaptıklarına dair cari seneye 

ait ticaret odası vcsikalariyle bu pazarlrğa girebilecekie
rine dair vilayet nafıa baş mühendisliğinden tasdikli ve
sika göstereceklerdir. Pazarlığa gireceklerin belli saa~te 
teminat makbuz veya banka mektublariyle Cağaloğlun
dn sıhhat müdürlüğü binasındaki komisyona gelmeleri. 

( 106 - 68) 1 - 152 

Nafıa Ba ~ani ... ndan : 
Muhteh[ ebadta 10 parçadan ibaret 182,60 metre mu

rabbamda olup muhammen bedeli 2647,70 lira olan yol 
haiısı kap~h zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 4. 2. 935 tarihine rastlıyan pazartesi günü 
saat 10,30 dr.ı Ankarada Bakanlık Malzeme Müdiirlüğün
de yapılacaluır. 

İsteklilerin tekliflerini ticaret odası vesikası ve 
198,58 liraltk muvakkat teminatlanmn malsandığma ya
tırıldığına dair olan makbuz ile birlikte 4. 2. 935 pazarte
si günü saat 9,30 a kadar malzeme müdürlüğüne tevdi et
meleri lazımdır. 

lsteklileı bu husustaki şartnameleri parasız olarak 
Aııkarada Vekalet Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. 

(110) 1 - 216 

T~ 
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Sıhha ve · çtimai 1\luave et Ve {a e 
i I ud · t e Sahille · s· at Um m 

......... ..,...ürlü ... ·· n e : 
Merkez hıf 21ssıhha müessesesi çiçek aşısı telkihi için 

umum müdürlükçe müteahhidi hesabına yüz iki dana 
pazarlıkla satın alınacaktır. Beher dananın tahminen fia
tr (1350) bin üç yüz elli kuruş ve muvakkat teminat (104) 
yüz dört liradır. Talib olanların şartnamesini görmek 
üzere her gün ayniyat muhasibi mesullügüne müracaat 
edebilirler. İhale 27 / 2.incikfınun/ 1935 tarihine tesadüf 
eden pazar günü saat 10.30 da artırma, eksiltme ve ihale 
komisyonunda yapılacaktır. (159) 1 - 273 

((uınhaı·a brtü dir. 
,,,_........,~--------------~--~~----~., 

'.\1illi iidaf na \7 ekiil.-ti 
Satınnlma Komisyonu 

Uiınlan 

İLAN 
Ankara dekovil bölüğü 

ihtiyacı için 300 kilo gaz, 
500 kilo kaim makine yağı 
200 kilo ince makine yağı 
pazarlıkla alınacaktır. Fa
.zarlığı 12. 2. 935 salı günii 
saat 14 te yapılacaktır. Mu· 
hammen bedeli (265) lira
dır. Memleket dahilinde 
mevcud yağlardan alınacak
tır. Şartnamesini görmek ve 
almak istiyenler bedelsiz o
larak M. M. V. satın alma 
komisyonundan verilecek -
tir. Pazarlığa gireceklerin 
belli gün ve saatmda 2490 
No. Ju kanunda gösterilen 

A I A ( 1 1 

anka~1 

vesi~al:ır ve 19 lira 88 ku· 
ruşluk teminat makbuzilc 
birlikte M. M. V. satın ~1· 
ma komisyonuna gelmeleri. 
(173) l - 296 

iLAN 
(12500) kilo makine yagı 

açık eksiltme ile satın alına· 
cakur. İşbu yağ memleket 
dahilinde mevcud makine 
yaglarından olacaktır. 

Tahmin edilen bedeli 
(3500) liradır. Ş:ırtname. i 
bedelsiz olarak komisyom n 
dan alınacaktır. İhnlesi 28. 
1. 935 pazartesi günü saat 
J 1 de M. M. V. satm alma 
komisyonunda yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı (262,S) 
liradır. Eksiltmeye girecek
ler ticaret odasında kayıth 
olduklarına dair belge getire 
cekJerdir. (64) 1 - 129 

İÇİNDEKİLER 
Türk Kuşu Server Ziya Gürel1in 
Beyaz Ankara Behçet [{emal Çağ/cır 
Yaşamak i~in yalnız havaya 
değil, hava hakimıyetine de 

ihtiyaç vardır. 
Waşington Konferansı 
Göktanrırlın dileği 
Anli:ara'da }{ayak sporu 
Profesyonellik ve milli 

Aoidin Davcı 
Ş. K. 
B. Sait Çorıay 
!!yas 

küme meselesi lı ümtaz Tarh n 
Ben --ldım babacığım (Hi' ,. ye) S. Z. C. 
l{est n ler (çocuk ma alı) R. S. 



SAYIFA 8 

Tokat Valiliğinden 
Kapah ıarf usulü ile eksiltme ilanı 

1 - Ek3iltmeye konulan iş (Niksar - Reşadiye yolu 
14 + 000 kilometrede) (1) ( .... açıklığında beton arme 
köprü) in~asr 

Kesif bedeli 15605 lira 75 kuruştur 
' 2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: (3) 

A: Eksiltme şartnamesi 
B: Mukavele projesi 
C: N afra işleri şeraiti umumiyesi 
E: Husus: şartname 
F: Keşif cetveli; silsilei fiat cetveli; metraj cetveli. 
G: Proje, grafik? 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı bedelsiz olarak 

Tokat narıa başmühendisliği ile ba§kanlrğmdan bedeli 
mukabilinde .ılabilirler. 

3 - Eksiltme 16. 2. 935 tarihinden cumartesi günü 
saat on dörtte vilayet encümeninde dairede yapılacaktır. 

4 - Eks ıltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - El:..c;iltmeğe girebilmek için isteklinin 1171 lira 

muvakkat teminat vermesi bundan ba~ka aşağıdaki vesi
kaları haiz el up göstermesi lazımdır. ( 4) 

6 - Teklif mektubları 3. cü maddede yazılı saatten 2 
saat evelirte kadar getirilerek eksiltme encümen reisliği
ne makbuz mukabilinde verilecektir. Porta ile gönderile
'-ek mektuhJarm nihayet 3 cü maddede yazılı saate ka
c'ar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile eyice ka
patılmış olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (118) 
1 - 213 

ı•ıııruııruıımıııı llil11111lllllllllUIUIUl111111lllıtUlllllUlllllllllilrılllHIMllllllll111RUltld11111UUIRllrJIUUllllll!D111m1111UlllHIUIUlllllUlıııııımıuı 

ayıı a c arımıza 

1 lpekh hamam takımlarınızr ve sair bütün ipekli 
ihtiyaçlarınızı ticarethanemizden ucuz olarak temin 
edebilirsiniz. Bu iddiamızın doğruluğunu anlamak 
için ticarethanemize uğramanız kafidir. 

yn 

• • 

Telefon: 

e s a 

2373 
lllllllllllllll UllllllBl-.ııll ııtıuııııııııııııu ıııııııııııınııımıtııaııaı11111ıınııuıunııımııııııııııııımıımınııııııııı 

saçlarınız 

dökülüyor mu? 
Hemen dökülmesine manı 
otunuz. 
KANZUK ECZAHANES: 
müstahzaratından. 

KOMOJEN: Saçların dö • 
külmesine ve kepeklenmesi
ne mani olur. 
KOMOJEN: Saçların kök· 
terini kuvvetlendirir ve bes-
ler. ~ 
KOM OJEN: Latif rayihalı 
bir saç losyonudur, deposu ~t.~ .. ~ı·:. ~ 
Kanzuk eczahanesi her ec - ~~·~~~!~ 
zahane ve ıtriyat mağazala- "~·~~;,*:~ t 

d •\~~ı! ·•l\\t"~ rm an arayınız. ;:t\'<M;~. 

İngiliz Kanzuk eczanesi ma nutatmdan. 

Öksürenlere pelesenkli katran eksiri 
Her Eczahanede bulunur. 

Jandarma umuın kumandanlığı 
Anl{ara satınalma l{omisyonundan 

Nümune ve evsafına uygun ve yerli mamulatı olmak 
şartile (1250) tek demir karyola 10. 2. 935 pazar günü sa
at 11 de pazarlıkla satın alınacaktır. Beher karyola için 
(775) kuruş fiat biçilmiştir. İstekliler nümune ve evsafı
nı her günü komisyonumuzda ve İstanbul jandarma mua
yene heyetinde görür. Şartnamesini de parasız alabilir. 
Pazarlığa girecekler 2490 sayılı kanun ve şartnamesinde 
yazılı vesikalarla pazarlık gün ve saatinde (726) lira (57) 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya banka mektubiyle An-
karada komisyonumuza gelmeleri. (155) 1 - 297 

BUYUK 

Tayyare Piyangosu 
18 inci T ertib 4 Üncü Çekiş 

11 Şubat 1935 de dir 

Büyük ikramiye: 
25,000 Liradır 

AYRICA 10.000, 4.000, 3.000 LİRALIK 1K
RAM1 YELER VE 20.000 LİRALIK MÜKA
FAT VARDIR. 

ULUS 26 SONKANUN 1935 CUMARTESİ 

., ~ .. 

1 ilcinci lcanun 1935 tal"İ hindeıı i tillareıı 

s 1 a lı or 
FİATLAR: 

Fabrikada teslim KVP ŞEKERi40 · 
37

ı{uruştur 
KRtSTAL ,, 

En Aşağı Sipariş 1000 Kilodur 
Adres: TURHAL Şeker Fabrikası T. A. Ş. Telgraf Adresi: Fabrika TURHAL Turhal 

İstanbul Milli Emlak 
Müdürlüğünden: 

Mercan ağa mahallesinin Çakmakçılar yokuşunda 
3840 metre murabbaı arsa üzerine yapılmış dört katta 
altmcş oda ve altında dokuz dükkanlı ·Yusufyan hanının 
240 hisse itibarile hazineye ait 30 hissesi muhammen be
deli olan 15675 lira üzerinden 10 şubat 1935 pazar günü 
saat 15 te kapalı zarf usulile satılacaktır. Satış bedeli ?i
rinci taksit peşin, ikincisi bir sene sonra alınmak şartıle 
iki müsavi taksitte ödenecektir. İsteklilerin 2490 sayılı 
kanun hükümleri dairesinde, muhammen bedelin yüzde 
yedi buçuğu nisbetinde teminatlariyle mektublarını artır· 
mayı açma saatinden bir saat eveline kadar İstanbul Mil .. 
1i Emlak Müdürlüğündeki satış komisyonu reisliğine 
vermeleri. "M,, (284/ 142) 1 - 293 

Galata ithalat Gümrüğü 
Çevirgenliğinden! 

Marka 
S A 

No. 

OM 2847 
N.H.A.P. 89 

Kilogram Cinsi eşya 

113 Suni ipek ipliği 
105 Perdelik bobino 

1,680 İpek mensucat 
1,150 İpekli pamuk mensucat 
3,200 İpekli pamuklu battaniye 
1, 50 İpek mensucat 

Bu eşya 21. 1. 935 ten itibaren açık artırma suretile 
satılıktır. İsteklilerin 5. 2. 935 sah günü saat 16 ya kadar 
satış komisyonuna gelmeleri. {297-149) 1 - 292 

Ankara Defterdarlığından: 
Adapazarı Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketinin 

tezyidi sermaye suretile çıkaracağı 1,000,000 liralık (B) 
serisi hisse senedatmm damga resmi 24. ı. 935 ve 
7357 /70387 No. lu makbuz mukabilinde ahndığr ilan olu-
nur. 1 - 290 

• 
imar Müdürlüğünden: 

Yapılacak bir adet paf da dolabı için talih zuhur etme· 
miş olduğundan 28. 1. 935 çarşamba günü saat on beşte 
ihale edilmek üzere bir hafta müddetle temdid edilmiştir. 
(169) 1 --- 298 

Nafıa Bakanlığ 1ndan: 
Muhtelif ebadta 5 parçadan ibaret 126.98 metre mu

rabbaında olup muhammen bedeli 1841,21 lira bulunan 
oda halısı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 4. 2. 935 tarihine rastlıyan pazartesi günü 
saat 11 de Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde 
yapılacaktır. 

İsteklilerin tekliflerini ticaret odası vesikası ve 138,09 
liralık muvakkat teminatlannın malsandığına yatırıldığı
na dair olan makbuz ile birlikte 4. 2. 935 pazartesi günü 
saat 10 a kadar malzeme müdürlüğüne tevdi etmeleri la· 
zımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız olarak 
Ankarada vekalet malzeme müdürlüğünden alabilirler. 

(117) 1 -215 

Maliye Bakanlığından: 
İmtihanla (60) lira ücretli bir daktilo alınacaktır. Or

ta mekteb mezunu olmak şarttır. İstiyenlerin Kinunusa
ninin yirmi yedinci pazar günü saat on dörtle on beş ara
sında varidat umum müdürlüğüne müracaat etmeleri. 
(164) 1 - 275 

Jaııdarnıa 11111 un1 J{unu.uıdanlığı 

Ankara salınaln1a k:onıi ·yonuııdan 
Merkez jandarma daireleri ihtiyacı için (34) ton ku

ru meşe ve (2) ton yerli kok kömürü 10. 2. 935 pazar gü
nü saat (10) da açık artırma usulü ile satın alınacaktır. 

Kömürün tonu için (30) lira meşe odununun kilosu için 
de (3) kuruş (10) para fiat tahmin edilmiştir. İstekliler 
şartnamesini komisyonumuzdan parasız alabilirler. 

Almak istiyenler şartnameye yazılı \lesikalar ve 
(83320) kuruşluk ilk teminat makbuz veya banka mektu· 
bu ile eksiltme gün ve saatinde komisyona gelmeleri. 
(172) 1 ~ 295 
cJ:TJ:rJ#r1x1x1x1x1ı 

Bakalorya 
Felsefeden Lise olguııluk imti · 
hanı llakaJ orya olanlara: 

(Psychologie), (Philosophie), (Metaphysique), 
(Sociologie), (Moral), (Logique), (Esthetique) ders· 
lerinden hariçten lise mezuniyet ve lise olgunluk 
(bakalorya) imtihanlarına girecek olanlara, hariçte 
ders verecek ve onları ehven şerait altında bakalor
yaya hazırlıyacak muktedir bir muallim vardır. İsti
yenlerin (Posta Kutusu: 223. Ankara) adresine tah
riren müracaatlarr ... 

Harita Umum Müdürlüğünden: 
1 - Muhammen fiatı (4000) lira Harita Umum Mü• 

dürlüğü kıtasr efradı için (800) çift potin açık eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - l'steklilerin şartnameyi görmek üzere her gün va 
eksiltmeğe iştirak edeceklerin de (300) lira muvakkat te· 
minatlarile 6 şubat 935 çarşamba günü saat 10 da Cebe
cide Harita Umum Müdürlüğü satın alma komisyonuna 
uğramaları (128) 1 - 223 

1 UlllHIUllllllll!~llllllllllllllllllltlltllltllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
~ Hen uz soyadı alın< mış 
~ olanların nazarı dikat1ne ~ s a = ~ - --= Herkesin sabırsızlıkla bekiedıği Tarih muallimi §1 
~ Enver Bchnamn soy adlan kitabı çıktı. Si 
~ Binlerce soy admr, soy adı kanun ve nizamname- §i 
=: sini ihtiva eden hu eserin fiatı yalnız kırk kuruştur. § 
5 Satış yeri: Taşhan karşısm<la Tarık Edib kütüp- ~ 
~ hanesi. § 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

P. T. T. Binalar 
ve levazım l\11üdürlüğünden: 

İstanbul'da P. T. T. fabrikası için teferrüatile birlikte 
bir freze tezgahı açık eksiltme ile satm alınacaktır. Mu· 
hammen bedeli 3500 türk lirasıdır. Şartnamesi parasız o
larak Ankarada binalar ve levazım müdürlüğünden, İs· 
tanbul'da Beyoğlu P. T. T. merkezinde ayniyat muavin
liğinden alınır. Eksiltme 3/ 3/ 35 tarihine rasthyan pazar 
günü saat 15 te Ankarada P. T. T. satın alma komisyo
nunda yapılacağından isteklilerin (263) lira teminatları
nı veznemize yatırdıklarına dair makbuz veya banka te
minat mektubu ile saat 14 te komisyonda ve 2490 No.lu 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinin emrettiği vesaiki lazi-
meyi hamil bulunmaları. (79) 1 - 157 

,,---~ - \ 

lnıı iycır r.alııhl ve Başmu· ı 
: harriri Falih Rı rlu AT ı\ Y. 

, Umumi ne~riyatı idare C·den 1 

' 
1 --ı· SİNEMALAR 

YENi _ 
1 

• Y aı ı i~l cri müdürü Nasuhi ! 
BAYDAR. 

Çankrrı caddesi civurnds l Ufııs m:.ırh.usrnda lıa srlt'hışttr. 
\..... 

BU GECE BUGÜN B U GECE 

Rose Barsony ve Cieorges Alexenclre 
tarafından t emsil edilen senenin en 

güzel A1manca sözlü komedi 

AŞKTAN KAÇILMAZ • 

Senenin en büyük fransızca komedisi 
olan ve sevimli yıldız Marie Glory"nin 

çevirdiği 

DAKTiLO EVLENiYOR 
Dii!er oyuncular - Jean Murat 

Armand Bernard 


