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BARIŞ DÜZENİ 

Genelsavaş'ın uluslar arasında 
lon öldürüşme olduğunu söyliyen
ler, gitgide azalmıştır. Yeni genç
likleri döğüşten soğutarak, yeryü
Ziinde sarsılmaz bir barış düzeni 
kurmak istiyenler, şimdi, birçok 
iilkelerden bozgunculuk suçu ile 
koğulmaktadırlar: Daha dün ön
der diye anılmakta olanların, bu
Rün yurt karası olarak tanıtıldık
larını görüyoruz. 

Gazeteler, sekiz yaşında japon 
kızlarının bomba atımına alıştırıl
dığını gösteren fotoğraflar bası
)'or. Son faşist buyruğunun bü
lün İtalyanlığı nasıl bir sıla altına 
-ldığını biliyoruz. Cermen, ma
c:a.r, bulgar gençlikleri de atai• 
)Ukarı böyledir. 

Kimi sınırına sığmadığını, kimi 
ulusal birlik ülküsünü, kimi de 
Yurt bütünlüğü kaygusunu öne sü
terek, Uzakdoğu ile Uzakbatı a· 
tasında bütün ülkeler, bir savaş 
•ıtınasma tutulmuştur. Barış ant
ları bile celik kanatların gölgesi 
-ltında, ~ağlı süngülerle çevrili
)'or. 

Biz, sonuna kadar, Atatürk sı
Yasasının barışçılık türesine bağlı 
kalacağız. Ancak 936 yazının, 
.6wrupa' da, büyük bir sinir ger
Rinliği ile beklenmekte olduğunu 
da. saklamak istemeyiz. Biz di
lekte olanlara, gaz maskesi altın
dan gülümsiyenler artmıştır. 

Uluslar için tek dirlik yolunun 
~rıtta ol~uğunu Genelsavaştan da 
Öirenmemit olanları biz kandıra
'-layız. Yangınla ısınmak umusun
dan kurtulamıyanlar, yeni bir de
lleıneye daha kalkıtırlarsa, kendi 
~nımızı ateşten korumak için 
tetik bulunmaktan başka ne ya· 
l>a.hiliriz? 

Göz önünde tutacağımız şu· 
dur: Avrupa, 914-918 boğazlaş· 
~ıınm acısını unuttu. Bütün ül-
elerde sava, sevgisi ile yuğrul

a.ıu, genclikler yetişti. Belki gele
~k yıl da kansız geçebilir: An
':-k bunu barıt ülküsünün pekiş
lıiine değil, savaş anıklığının bit

~~iğine vermek daha doğru o-

~ lJiuaal korunma güçlerine, bar 
it larmı inandıranlardır ki yalnız 
d~lldilerini kurtarmak değil, barış 
l'liıenini de sakınmanın en kes-
•rrne yolunu bulmuşlar demektir. 

F. R. ATAY 

l(~;:.;i~ 
duydul{larımız :: 

~ 

.... - Moskova'dan bildirildi- ~i t'"e göre, Franaız Ticaret Ba- .,_i 
.._ Qllı Sovyetler ile Franaa ara- .,_i 

l' llda bir ticaret mukavelesi ~i 
,;Ptraak üzere 4 ilk kanunda ~~ 

0 •knva'da bulunacaktır. ~~ 
ı., - lıviçre'de 60 kifi Avuı- .,_• 
) r)lctya cephane kaçakçılığı .,_~ 
., Qp~ak ıuçiyle mahkemeye .,_: 
erı/traistir .,_ . ~ 

l' - Uluılararası hava nakli- ~~ 
ti~ı krtrumu için Alman, Ame- "'~ 
rQ Q, lnv"ltere ve Hollanda a- ~ 
ı~1'1c/o Amsterdam'da bir top- "'~ 

tı Ytıpılacaktır. .,_~ 

l'q '"": Yugoılavya'nın Marsil- :ı 
fır Ci1tayeti hakkındaki muh
te~ı bugün Uluslar Cemiyeti 

ltq Katipliğine verilmqtir. 

Adımız andımızdır 

2~ soNTEŞRtN. 1934, Perşembe 

1'a§İngt<,,ı, 28 ( A.A.) - l!lusal Mec
lis /)eniz Encümeni Ba§karıı, Japonya de
niz <ıntla§rn<ısmı bozarsa, yapac<ığı iiç ge
miye lwr~ı, bfa <lc• beş gemi ycıpcıcağız. de
miştir. 

Her )t·rclt• 5 kuru' 

M. Flanden ökonomik 
sıyasas11 ı anlatıyor 

Paris görüşmeleri 
niçin yaılılıyor? 

Pariı, 28 (A.A.) - M Laval'in M 
Titulesko ile Bay Tevfik Rüştü ı\rlls 

şerefine vcrmİ! o]".!u~u ifil~ ')~emeğiS!Jn 

sonunda Bay Tevfik Rüştü Aras :·e M. 
Titulcsko, bir saatten artık M. Lavaf, 
M. Flanden ve M Eryo ile görüşmüşler
dir 

Geçmiş, gelecel{ 
Sanki eski cvrerde yepyeni bir doğuş V<lr; 
lsırıyor, kemiriyor birbirini günle tün. 
Denizlerle, karaların arasında boğuş vır; 
Her birisi parçalayor ötekini büsbütün. 

Paris, 28 (A.A.) - Başbakan M. 
Flanden, sanayi ve ticaret gruplan kon. 
federasyonunun bir yemeğinde bir söy. 
lev v.:• mİ§ ve bo söylev tel: 12le neırc .. 
)unmuş tur. 

Flanden bu söylevinde ökonomik du
rumun arınması için hükumetin baıvu
racağı çarelerden bahsetmiştir. 

Başbakan teknik, ve ancak, çok açık 
olan sözlerinde ökonomik durumdan za. 
rarlanan bütün iş bölümlerine sözü ge • 
tirmiş ve artık servetlerin bölümü veya 
yeniden dağıtılması değil ulusun kollek· 
tif veya Özgü mallarının korunması dü .. 
tünüleceğini söylemittir. 

Başbakan aynı zamanda istihsal mi 
istihlake, yoksa istihlak mi istihsale uy 
clurulacaldır? meselesinden konuşmuı
tur. M. Flanden, ilk şeklin şimdi Fransa 
için tercihe değer olduğunu söylemit ve 
''ökonomik kanunların otomatizmi en -
gel olmasaydı bu uygunluk kendi ken
dine meydana gelecekti.,, demittir. 

M Flanden sözüne devamla demi,tir 
ki: • 

" - Önceleri denkletme, elde bulunan 
mal ve servetlere karşı deği' edilen ya • 
bancı maddelerin yığılmasiyle kurulu • 
yordu. Şimdi ise gümrük resimleri, va 
sıtalı veya vasıtasız yasaklar bunu İm -
kansız bir hale getirmiştir. 

Başbakan bundan sonra Fransa'da 

------------·------~---
Soyatlarında 

karışıklık 
Gazetemize gelen soyatları lis

tesinde bir tek adın avrı ayrı kim
seler tarafından a•ındığım gör -
mekteyiz. Soyadı alınmaktan mak
sat, birbirimize k'lrışmak değil, 
birbirimizd0 n nyrılmaktır. 

Bir at almış olanlar, bir aile
den sayılacaldardır. Ondan sonra 
herkes kendi adını benzerinden a
yırmak için, bazı avrupalı isimler
de olduğu gibi, okunmaz harfler 
kullanmağa başlıyacaktır. 

Türk kelimelerinden sayısız 
atl~r yapılabilir. Henüz başlangıç
ta ı~e~ bu kargatalığın önüne geç
melıyız. 

So:vatları n:t~ıf ]<.Ü· 

tüjie ~eçirilir? 
Yeni taktıkları soy atlarınr kütüğe 

geçirmek istiyen okuyucularımıza bir 
yardım olmak üzere bu işin ne yolda 
görüldüğünü, nelerin gerek görüldüğü
nü araşhrdlk. Öğrendiğimize göre An
kara nüfus idaresi bu iş için baş vura· 
cak olanlara basma beyannameler ver· 
mektedir. Bıı beyannamelerde "Ö1: adt, 
soy adı, baba adr, ana adı, doğum tari
hi. imza yeri., sonra vilayeti, kazası, 
nahive vcva k;-sab;ıc;ı. köy veva mal,:ıl-

lesi, sokağı, nüfustaki hane gözleri var • 
dır. Buralar eldeki nüfus ka~ıtlarına 
uygun olarak doldurulacaktır. Burada 
alt alta altı sıra bulunduğu için bir ai
lenin altı kişi için bir beyanname ye
tişmektedir . 

Bunun altında üç satır yazı vardır. 
Bunun aJtını aile reisi oturduğu yerin 
adresini de etraflıca bildirmek şartiyle 
imza edecektir. 

Bunun altını da belediye reisi ya_ 
hut muhtar, belediye mümessili ve a
zalardan bir kaçr tasdik edeceklerdir. 
Bu beyanname pula tabi değildir. Bu 
beyannamenin imza yerine atılacak im
zada yeni soyadının da bulunması ge

reklidir. 
Bu beyannameyi alan bir yurttaş o

nunla .birlikte eğer yanında fotoğraflı 
yeni nüfus cüzdanı varsa onu nüfus 
memurluğuna götürür ve soyadım ye
rine yazdırır. 

Eğer elde fotoğrafsız eski nüfus tez
keresi bulunuyorsa o zaman muhtarlık 

Ökonomik sıyasasınr anlatan yeni 
fransız Başbakanı M. Flanden 

defiasyonun hemen hemen sona gelmİf 
olduğunu söylemiş ve serbest rekabetin 
medeniyetin çerçevesi içine girmiş oldu
ğunu bildirdikten sonra refahı, iıçinin 
selaleti üzerine kurmak istiyen her tür
lü ökonomik sıyasayı reddetmiştir. Fran 
sız iıçiıi korunacak, M. Marke'nin nafıa 
planları tatbik olunacak ve birkaç güne 
değin toplanaa:k olan müstemlekeler 
konferansında mü,temkkclere ait büyük 
bir plan yapılacaktır. 

M. Flanden son söz olarak §Öyle de
miıtir: 

"- Dumerg kıbin~si tar!'lfından o 
kadar İyi bir surette yürütülmüş olan 
mali kalkınma i~ine tlevam edeceğiz. 
Eğer frans•zlar, kendi geleceklerine 
karşı güvenlerini yeniden elde edecek 
olurlarsa işler yeniden çoğalacaktır . ., 

Her türlü ihtimallere göre, bir konfc 
ranstan çok doıtane bir konuşma mahi
yetini almış olan bu görüşmelerin mcv · 
zuunu, dün de M. Lava) ile M .Titulf'ı· 

ko arasında görüşülmüş olan şark ant -
)aşması projesi ile onun bütünleyicisi 
olan ve Türkiye'yi bilhassa al~lvııi::w 

eden Akdeniz antlaşmasının meydana gc 
tirilmesi meseleai letkil etmiştir. 

Bay Tevfik Rüştü Aras'ın, bugün 
(ransız arkadaşlariyle bilhassa M. Eryo 
ile görüşmesi ihtimali vardır. Türk -
Sovy~t münasebetlerinin ö~lülüğü :ve 

Bay Tevfik Rüştü Aras•ta M. Titufeıko' 
nun Rusya'nın barışa bağlı Avrupa dev· 
Jetleri zümresine girmekte olduğuna ''er 
dikleri ehemmiyet ve fransız sıyasaıının 
ıon aylarda aldığı yol, bu mühim görüt
mel""r vönd .. ...,1ni İyice göstermektedir. 

Esasen M. Laval ile M. Litvinof ara
sında Cenevre'de yapılmış olan konuş
ma, Önel· un:uiduvunclan daha kati ma · 
hiyette olmuştur. Doğu antlaşmasına ve 
onun muhtemel varımlarına ait S(ÖrÜf 
ıneler bitmeden yeni hiç bir görüşme ya 
pılmıyacaktır. 

l)oğu antlaşmaFı 

Üzerinde konu
&u luyor 

Paris, 28 (A.A.) - Fransız - Sovyet 
yakınlığı ile alakıtdar olarak doğu antlaı 
ması projesi son iki gün içindeki diplo
masi çalışmalarına hakim görünmekte 

(Sonu 2 inci sayıfada) 

" " ,, 
Nice dünün ölüsünü yann almıı sırtına .. 
Ne oluyoı bu çnrpışış, ne bu genel 

çıldırım? 

Takım t:ık•m koşuşmada bölük bölük 
fırtına 

Gözlerinde gece dolu, ellerinde yıldırım! .. ,, ,, 
Çığlıklarla haykıı-nıayan görülmüyor bir 

bucak, 
Gölcelerdc bin lrnyu var, aydınlıkta t k 

kucak! 
Bir iskelet bağdaş kunnuı çubuğunu 

Geçmişlerin çukurunda 
içiyor. 

seçiyorum ça • 
bucak. 

''Çalıları, 
" 

u '' 
dikenleri sanma sakın kuı 

tüyü;" 
"Yoı-ma pek çok kendini sen, ne yapar-

san bot!,, diyor. 
Öbür yandan görüyorum alnı açık ülküvii 
''Tek bir soluk kaçırmadan çabuk bana 

kot!,, diyor. 

" "' ,, 
Kıpırdayor, kımrldayor yuvalarla beıik -

ler
Bütün bunlar genç ı'ığm, aydmlıiıa 

itleri ... 
Çatırdıyor eski çatı, aşınmada qikler 
Gıcırdıyor pusularda karanlığın ditleril 

" ,, " 
Var sayısız düşüp ölen benim aağnn ao-

lumd• 
Nice ağır yük asılı ellerimde, kolumda. 
Olabilir kavrulurum, ancak tunu anla;. 

don: 
Geleceğin ateşidir yanan timdi yolumda! 

FAZIL AHMET 

Ulus için 
- Atay'~ -

On be\ yıldır Atatürk'ün 

-------------------···-------------------
Ülküsüne oldu bayrak; 

Deniz konuşmaları 
Ulus için (ulus) bugün, 
Yeni antla yayıldı, bak, 

Her gün ııık Jaldın ile, 
Ulus, unutmayız bunu, 
Şatırmadın bir gün bile 
Yürüdüğün düz yolunu. 

Japonyasız bir deniz uzlaşması mı? 
Vaşington, 28 (A.A.) - Sala

hiyetli mahf eller Londra' da, M. 
Norman Daviı ile Sir Con Say. 
men arasında yapılmakta olan 
görüşmeleri büyük bir özenle ta
kip etmektedir. iki devlet adamı 
Japonya'nın Vaşington antlaşma
sını bozacaP,mı beklerken silah 
yarı!ı.ndan daha az tehlikeli bir 
uzlaşma elde etmek çarelerini a
raştırmaktadırlar. 

Bu mahfeller, Sir Con Say
men'in Amerikıt için yüksek ton
da gemiler ve lngiltere için Ja
ponya'mn deniz güderinin artırıl
ması oranı karşısında bu güçlerle 
denkl.,.smeyi başarabilecek hafif 
tona ida gemiler yapmasını istiyen 
bir İn{?iliz - amerikan uyuşması 
için M. Norman Davis'in ne dü
şündü;Tünü sorduğuna dair yarı 
resmi bir takım rivayetleri ileri 
SÜMTlektcdir. 

Resmi mahfeller, böyle bir an
latma yapılmasının her feyden 
önce ln1?iltere ile Amerika arasın
da bir birleşme yapılmasına bağlı 
oMuğunu, ancak, her iki yönün 

--
yedeğinden tasdikli ve fotoğraflı bir 
beyanname almak gerektir. On altı ku
ruşluk bir pula tabi olan bu beyanna. 
menin a1tını iki belediye mümessili im
zahyacak. daha altını ise emniyet kara
kolu resmi mlihürle tasdjk edecektir. 
Bununla nüfus idaresine baş vurulursa 
o zaman eski nüfus kağıdı yerine fo -
toğrafh yeni cüzdan verilir. 

Bunun için biri cUzdana, birisi de 
beyannameye yapııttrılmak için iki ve
siyka fotoğrafına lüzum vardır. 

de böyle bir görüte yaklaşmadığı
m bildirmektedir. 

Sir Con Saymen'in Fransa ile 
ltalya'yı da alarak bir dört dev
let uzlaşması yapılması düşünce
sini de ileri sürmüş olduğunu söy
lemektedir. Bu dört devlet, filola
rının hacmini mahdut bir miktar
da tubnaya söz vereceklerdir. An· 
cak uzlatma dışında kalmıt ülke 
lerin deniz güçleri kendilerinin 
güvenlerini daraltırsa bu miktarı 
artıracaklardır. 

(Sonu 2 inci sayrlada) 

Gün doğmadan ıerpen ıenıin 
Gönüllere İnan, umut; 
Hiç susmasın senin sesin 
Jnildesin adınla yurt. 

Etlerine hep örnek ol, 
Adın gibi yaşa sonsuz; 
Ata yolu tuttuğun yol. 
Eksik olma (Ulus) umuz! 

NAiM ONAT 

J3ay N. Onat'ın dünkü yazısında; 
üçüncü mısram üçüncü aatırmın başın· 
da ancak ke1imesi (anacak) olacaktır. 

Vaşington Büyük Elçimiz Bay Münir Meksika'da da Türkiye'yl temsil eı

melcte olduğundan geçenlerde oraya giderek Reisicümhura iytimatnamesini 
vermiştir. Bu .münasebetle çekilen resimden bir tanesi de Ulus'a gönderilmi§tir. 
Ortada görlJ/ea Meksika Reisicümhuru ve onunla zabit arasında duran la Va-

ıington Büyüt ~içimiz Bay ltlüair 



SAYIFA 2 

DIŞARDAN 
JNGIL TERE'DE 

Kıı·alın söylevine 
karşılık 

Avam Kamara mm kırala ''ere
~eği karşılıkta ncfor bulunacak. 

Londra, 28 (A.A.) - M Çörçil bu
giln, avam kamarasında, kırahn nutku
pa verilecek karşılıkta değişik1ik ya
pılmasını ileri sürecektir. 

M. Çörçil acunun bugünkü gidişiJe 
İngilterenin ulusal güçlerinin ve ay
rıca hava silahlarının yeter olmadığı
nın, karşılıkta anılmasını istemektedir. 

Bu sırada, avam kamarası, ulusun 
lorunması işini görüşecektir. 

Londra, 28 (A.A.) - Avam kama
rası, kırahn nutkuna verilecek karşı
lıkta, liberallerin değişiklik yapmak 
teklif ini 25 e karşı 358 sesle geri çe
~irmiştir. 

Bu teklifte, hükumetin yurttaşlara 
•iyasa1 ve ökonomik haklarını tam o
Jarak vermediğine ve bundan ötürü 
ferdi teşebbüslerin tahdide uğradığına 
uef edilmekte idi. 

Alman Biiyük Elçisi İngiliz 
Hariciye Bakaniyle göriiştii 

Londra, 28 (AA.) - Alman bUyük 
~lçisi M. Fon HÖf hariciye bakanlığın
._ M. Saymen ile görüJSl1Üftür. Bu ko 
aupnada silahııızlanma i~i gözden ge
ıirilmi~tir. 

Odalar dolusu 
Diik dö Kente e,·}enmesi dola

yısiyle gelen armağanlar 

Londra, 28 (A.A.) - Dük dö Kent 
ile, prenses Marina'ya gönderilen bin 
bdar armağan, şimdiden Sm Ceymis 
ııarayında göz önüne konmuştur. 

Durmadan yeni armağanlar geliyor. 
Sarayın bir odası salt gümüş ve altın 

aofra takımları, yontulmuş bülJur bar

dak~ar ve birçok çeşit süs eşyasile do
ludur. Başka bir odada yığınla ceva
hir, çamaşır ve çok güzel oda takını

lan, gene bir odada daha açılmamış san 
dıklar durmaktadır. Bütün bu eşya dü
ğünden sonra halka gösterilecek ve 
karşılık olarak, hayır işleri için, halk· 
lan, az bir para toplanacaktır .. 

İı1giltere, Almaııya
nııı silalılaııınasııı · 

daıı ürküyor 
Londra, 28 (A.A.) - İngilizler, 

Almanyanın yeniden silahlanması ih
timalı karsısında korku göstermekte

dir. Dün Londra ve Berlin'de - bu
gün avam kamarasında silahlar hakkın· 
da yapılacak görüşmeler dolayısile -
yapılmış olan sıyasal teşebbüslerden 
ötürü gazeteler bu mesele hakkında 
hük\ımet tarafından kabul edilmiş o
lan görüşler hakkında birçok tahmin
lerde bulunmaktadır. Gazetelerin çoğu 
hükCımetin Almanya'nın si1ahlanması 

karşısında duymakta olduğu sıkıntıyı 

gizliyemiyeceği ve alınması gereken 
ihtiyat tedbirleri hakkında parlamen
toya malUmat vermek zamanının gel· 

miş olduğunu söylüyorlar. 

4.L IANY A 'DA 

Alman - lngiliz görüşmeleri 
Berlin, 28 (A.A.) - Almanya'nm 

Londra büyük elçisi, İngiltere harici
ye bakanlığında teşebbüslerde bulun
duğu sırada başbakan M. Hitler de 
İngilterenin Berlin büyük elçisi Sir 
Erik Fipps'i kabul ederek kendisile 
silahlar meselesi hakkında görüşmüş

tür. Bu göriişmeden sonra İngiliz se
firi, Londra'ya gitmiştir. Berlin'in si

yasal mahfelleri, bu görüşmeye büyük 

bir ehemmiyet vermektedirler. 

ll<·jimc kar~ı Aelen bir 
paıms hapsedildi 

Kolonya, 28 (A.A.) - Cizvit pa
paslarından J osef Speker, nazi rejimi
ne kar,ı S?eldiğinden hapse atılmıştır. 

ITALYA'DA 

Sar işinde bir 
anlaşma 
olabilecek mi? 
Roma, 28 (A.A.) - Havas ajansı 

bildiriyor: 

Fransız ve alman mütehassısları 

ökonomik işleri görüşmüşlerdir. Bi
lindiği üzere Almanya önce plebisitin 
varımına bağlı olan meseleleri konuş
maktan kaçınmıştı. Fakat üçler komi
tesi, Almanyamn antlarını yerine ge
tirmekte olduğunu bir raporla uluslar 
kurumuna bildireceği tehdidini ileri 
sürmesi üzerine Almanya sonunda mü
tehassıslar göndermeğe karar vermiş
tir. Ancak bu murahhaslara verilmiş o
lan talimat yeter değildir. 

Cumartesi günü, Sar'daki maden
lere dair bir keşif yapılmadan önce 
hiç bir şeye karar verilemiyeceği söy
leniyordu, fakat bugün bütün müte
hassısların Sar ahalisinin AJmanya'ya 
dönmeğe rey vermeleri takdirinde 
madenlerin ı;atın ahnmaJ3ı için götürü 
bir fiat tesbiti arzusunda bulundukları 
anlaşılmaktadır. 

Şu halde prensip itibarile bir hal 
surdi bulunması umudu ortadan kalk· 
mamıştır, Ancak böyle bi.r hat sureti 
elde edilmesi henüz uzak görünmek
tedir. 

Sar~cıa c1okunakb tedbir 
isteniyor 

Cenevre, 28 (A.A.) - Havas: 
Sar tahkikat komisyonu, Sar'daki 

ulusal sosyalist tcthiş tcpiklerinc kar 
şı tesirli tedbirler isteımktedir. 

Sar'da ulusal sosyalist tethiş sıya
sası hakkında tahkikata memur ulus· 
lararası komisyon uluslar cemiyetine 
bir rapor vererek, alman hükumetinin 
plebisit mücadelesine burnunu soktu

ğunu bildirmekte ve alman cephesi ta
rafından kuJlanılan 'bütün tethis ve 
korkutma usullerini haber vennekt~ ve 
buna göre dokunaklı tedbirler alınma
sını istemektedir. 

Hal)eşi taııla it al ya 
'!\l(•st•lc Haheşistan"m ho) ım 

eğme iyle kapandı 

Roma, 28 (AA.) - İtalya'nm Ha
beşistandaki orta elç.isinden bildirildi

ğine göre, bundan bir müddet önce 
geceleyin Yondor İtalya konsolosha
nesine karşı şehir polisinden bazı mc· 

murlarca yapılan sataşma üzerine hal
ya'nm istediği maddi ve manevi taz-

minatı Habeşistan bükftmeti tamamile 
kabul etmiştir. Bu tazminat şunlardır: 

Habeşistan hükumeti namına Gon· 
dor valisi tarafından İtalya konsolosu-

na resmen tarziye verilmesi, Habeşis
tan askerleri tarafından İtalya konso
loshanesi içinde İtalyan bayrağının se-

lamlanması, Gondor polis müdürile 
taarruza katışanların yakalanması, va

li ve İtalyan konsolosunun beraber a
raştırmalar yapmaları ve taarruza uğ
rıyanlara para tazminatı verilmesi. 

Bundan ötürü hadiseye kapanmış 
denebilir. Adisababa'daki italyan elçi· 
si ile Habeşistan hariciye bakanı ara
sındaki konuşmalar dostça olmuştur. 

Hadisenin iki ülkenin karşıhkh du
rumları üzerinde hiç bir tesiri olmı

yacaktır. 

ISPANYA'DA 

Azana muhakeme edilecek 
Madrid, 28 (A.A.) - Parlamento 

encümeni. eski başkan M. Manuel A· 

zana ile M. Lui Bello'nun mahkeme
ye gönderilmelerini kabul etmiştir. 

BU GECE AÇIK ECZAHANE 

Hamamönünde 

HALK 

ec.zahanesidir. 

vı.us 

SON DUYUMLAR -
{..in'dc komiinistler ilerliyor 

Honkgong, 28 (A.A.) - Vuşov ci
varında oturan birçok yabancılar ve 
başlıca misyoner papazları, Kvangsi'· 
den ilerliyen komünist kuv-.. etleri ta
rafından tehdit edilmektedirler. 

Buradaki garnizon çok zayıf oldu
ğundan, orada bulunan bir İngiliz ve 
bir amerikan gambotundan başka iki 
İngiliz gambotunun daha gelmesi })d. 

lcniyor. Düşman güçlerinin vaziyeti 

henüz eyice anlaş~lmamıştır. 

Çin limanlanndan giimiiş 
para kaçınlıyor 

Hongkong, 28 (A.A.) - Çin liman 
Jarmdan gizlice birkaç milyon gümüş 
Çin doları kaçırılmıştır. Kaçakçılar 

buraya pek çok gümüş dolar getirmiş
lerdir. 

·~--------·-.--------

Deniz konu~malan 
(Başr 1 inci sayıfada) 

Bununla beraber, böyle bir ihtiyacı 
duyan devlet kararını önceden öteki 
üç devlete bildirecektir. 

Dört devletin donanma kumandan
lıkları arasmda temas yapılmaıı dü§Ü· 
nülen uzlaşmanın temeli olacaktır. 

1ngiliz - Japon ara mda 

Londra, 28 (A.A.) - Dün öğleden 
sonra ingilizlerle japonlar arasında Va
~ington antlaşmasının bozulma kuralları 
ile Japonya'nın ilk teklifinin teknik yön 
demi konuşulmuştur. Japon teklifi, ilk 
görünüşünde bir cemileye benzemekte • 
dir ve Tokyo hükiimetinin bir takım dip 
lomasi ihtiyatlarına gereklik gösteren 
1eşebbüse mümkün olan şekilleri ver. 
mck isteğini göstermektedir. Japonlar, 
bunda vazgeçmemiş oldukları tezi tek. 
nik bir dile çevirmeye karar vennişler -
dir. Bu!lur. üzerine Amiral Yamomota, 
M . Kragie bir takım tablolar vermiştir. 

Bu tablolarda gerek tonaj ve gerek ge
miler bakımından denkleşmenin ne bi . 
çimde gerçeklestirileceği anlatılmakta -
dır. Bu bakıma göre, İngilizlerin de 
kendilerinin istedikleri nisbeti aynı bi. 
çimde gösterebilecf'kleri sanılmaktadır. 

Şimdi. M. Kragie japonlarla tekrar gö. 
rüsmeden önce, ;ımerikalılarla görüşecek 
tir. 

Şimdiye değin İngiliz teklifi, şifahi 

idi ve bunaAmerika resmi olarak muva -
fakat etmiş değildi. İngilizler, bu yolda 
daha ileri gitmeden önce bu iş hakkın
da etraflı malfımat toplamak istemekte. 
dir. 

ingiliz.lerin tekliflerine resmi bir ma
hiyet vermeksizin bu teklifi japonların 
yaptıktan gibi, teknik bir dile çevirme. 
)erine karşılıkh tekliflerdeki rakamların 
şimdiye kadar projeler metinlerinin gös
termemiş oldukları uzlaşma ça~elerini 
göstermesine ihtimal verilmektedir. 

Ut·niz silahları it:in Japonya'nm 
ltalya ve Franıoa'dan i l('ği 

Paris, 28 (A.A.) - Söz sahibi mah
fcller, Fransa ve ltalya'nın. Vaşington 
deniz anlaşmasından Japonya ile bir
likte geri dönmesi için olan japon iste
ğine karşı şimdi ihtiyatlı davranmakta. 
ve bu teklif. yükliyeceği mesuliyetler 
dolayısiyle en büyük bir özenle araş
tırmaya değerli görülmekte, Fransa'
nın japon görüşlerine uygun bir karar 
vermesi de mümkün sanılmaktadır. 

1/------------ml!'ll----illlıı.. 

1 
Ankara halkevi 

Kütüphane - Perşembe
den başka her gün: saat 14 
ten 20 ye kadar açıktır. 

Jimnastik salonaı - Cuma
dan başka her gün açıktır. 
J imnastikhanede ça lışa.n la r, 
programına bağlıdır. 

Konser - Her pazar günü 
Riyaseti Cümhur filarmonik 
orkestrası taraf mdan: saat 
20,30 da. 

Çaylı dans - Her cuma: 
~saat 17 den 20 ye kadar 

DACNIK DUYUMLAR 

lsvcç VeJiahti lyran Şahmı 
öviiyor 

Tahran, 28 (A.A.) - lsveç veliab
ti Tahran'dan Bağdada gitmek üzere 
yola çıkmıştır. Prens sınırda İran şa
hına bir telyazısı göndererek handa 
görmüş olduğu konukseverlikten ötürü 
teşekkür etmiş, İranda görmüş olduğu 
Asya hazinelerile şahın idaresinde el
de edilmiş olan ilerlemeler hakkında 
hayranlıklarını biJdinni tir. 

1 yran ',)a iclamlar. 
Tahran, 28 (A.A.) - Röyter muha

birinden: Bahtiyari kabilesinden 8 reis 
bugün suikast ve hiyanetten dolayı 

iydam edilmişlerdir. Suçlulardan geri ka 
Jan1ar:ı da 3 • S sene arasında değişen 

cezalar verilmi~tir . 

UulgariEOlan'm ya~ giinii 
Sofya, 28 (A.A). - Nöyi antla§· 

masının on beşinci yıldönümü bütün 
Bulgaristanda durgunluk içinde geç
miştir. 

Japonya Vaşington antlaşma ım 
hoy.aeak 

Tokyo, 28 (A.A.) - iyi bir yuden 
haber verildiğine göre, Japonya, Fransa 
ile İtalya ister kendisi ile beraber olsun, 
ister olmasın Vaşington antlaşmasını 

bo.zacaktrr. Şu var ki, Fr.ınsa ile İtalya 
&Ozlerini söylemeden bir 'ey yapılamı
yacağı sanılıyor. 

Bir J>atinajeı cambazlık 

) apark~n ,lü~iip iiMü 
Viyana, 28 (A.A.) - Meşhur vi

yanalı patinajcı Losşuter, ' 0ö1ilm atla
ması,, cambazhğını yaparken diişerek 

ölmüştür. 

Engerek zclıiri kanser<' •·yi 
gdİ)'Or mu~ 

Paris, 28 (A.A.) - E~gerek yıla
nının zehiri kanseri eyi eder mi? 

Doktorluk akademisi, buna dair bir 
rapor dinlemiştir. Bu raporda engerek 
yılanının derisinde özlü bir madde bu 
lunduğu ve bu madde, derinin altına 

şırınga eildi ğinde dikkate de~er verim 
alındığı bildirilmC'ktedir. 

Rusya'<la \~Y ekimi arttı 
Moskova, 28 (A.A.) - Pravclda ga

zetesi çay ekim ve yapımında Sovyet 
Rusya'nın elde ettiği ilerleyişi yaz
maktadır. İnkılatpan oncc Rusya'da 
yalnız 980 hektar çay ekilirken şimdi 
çay ekilen topraklar 35 lıin hektara 
yükselmiştir ki bu ekimden 6 milyon 
560 bin gilo yeşil yaprak elde edil
mektedir. Bir yandan ekim ço(f.almak
la beraber öte yandan da fabrikalar ya 
pılmıştır. Bunların sayısı şimdi 21 dir. 
Bu fabrikalar 1933 te 748 bin kilo ve 
bu yıl içinde de şimdiye değin bir 
milyon 480 bin kilo çay yapmışlardır. 

Sovyt:tlcrin elçileri arasmıla 
dc;;.i"'melcr 

~ \ 
Moskova, 28 (A.A.) - Sovyct Rus-

ya'nın Roma büyiık elçisi M. Potem
kin Paris büyük elçiliğine, Fenlandi
yadaki orta elçi M. Stayn Roma büyük 
elçiliğine geçirilmiş, ve Sovyet Rusya· 
nın Macaristandaki orta el!iisi M. Pet
rovski bu işten alınarak yerine M. A· 
leksandr Bekzadyan tayin olunmuş

tur. 

Doğu antlaşmasr 

üzerinde konu§uluyor. 
(Başı 1 irıci sayı/ada) 

olup hariciye bakanlığında verilmi' olan 
öğle yr.ırıeğinde yapılan görü,melerin 
mcvzuunu teşkil etmiştir. 

Bu görüşmeleTdcn sonra M. Titules· 
ko, rus mashhatgüzarı M Rosenbcrg'le 
görüşmüştür. Dahn sonra maslahntgü -
:zar, M. Lava! tarafından kabul edilmiş 

tir. 
M. Titulesko bundan sonra saat 1 de 

M. Fhmden'le görüşmüştür. Bu konuş• 
ül'.l.d::ı ıki devlet adamı günün meseleleri 
ni ve Ccnevre'de ilerj sürülmüş olan dış 
meseleleri tetkik etmişlerdir. Ondan son 
ra M. Titulesko M. Eryo'yu görmüştür. 

R1RLEŞ1K DEVLETLERDE 

Amerikan çiftçilerinin geliri 
arlı'-·or " · ı-a Vaşington, 28 (A.A.) - Aınert . 

çiftçilerinin ilk teşrin ayı içinde geJır 
1erl 736 milyon dolara varmıştır. t9

33 

yılındaki gelir tutan ise ancak 620 
milyon dolardı. 

~lakirıah tüf ekJi ba)thıılar 
Şikago, 28 (A.A.) - Meşhur h y· 

dut Dillingerin cslti yardımcısı cor~ 
Nelson He arkadaşları. otomobiJlerıı1' 
durdurmak istiyen polis memurlarrrıa 
karşı makinah tüfekle ateş etmişler· 
dir. 

Polislerden biri öl.mü§. bir başkası 
l ·s :ığır yaralanmıştır. Adı Herman Hol 1. 

olan bu polis, daha önce Dillirıı?crı 
öldürmüştü. Gizli polisler Nelson'ıın 
izi üzerindedir. 

Pamuk ekimi ıalulil prograoll 
Nevyork, 28 (A.A.) - Ta.)rmis ga

zetesine göre. zira.at balranı M. VaJla· 
ce'in pamuk ekimi tahdit progratıııf'l1 

bugün bildirecektir. Programda 193-S 
yılı jçin pamuk ~kimi 12,600,000 bek· 

tara yani 1928-1932 ar..asındaki beş st· 
nelik vasatinin yüzde 75 ine tahdit c· 
ditmiıtir. Buna mukabil çiftçilere 9S 
milyon dolar tflliye tdilecektir. 

Hektar başına 200 kilo ürün alına· 
cağı hesabile, ziraat idareogi, 1934 yı
lında ekim tahdidi bel yıllık vasatinİd 
yüzde 35-45 i kadar olmasına rat· 
men relcolteıyi 12 milyon balya otar.ak 
tahmin etmektedir. 1935 yılı için dil· 
şünülen tahdit, bu idarenin çiftçilerin 
\limdiki mukavelelerinde muvafakat ~ 
de-bileceği en üstün tahdittir. 

Ankara'da ')Cnİ bir orta 
mektep kurulacak 

Ankara mekteplerine girıııek 
istiyen çocuklar çoğaldığındaO 
hükumet merkezinde bir orta ınel<• 
tep yapılm&SJ 1ranrlattınlmış "'e 
bu mektebin kunılması için Ma•· 
rif Bakanlığının iki yüz b\n lir•: 
ya kadar teahhüde girişebilıııe~ı 
hakkında mecHse bir kanun layı
ha~ı verilmiştir. 

Orman nwınurluklnrmclı.ı 
cle~iş~k likler 

Kırklareli orman müdürü Mu•· 
tafa Nuri İçel orman müdürli.i· 
ğüne, f çel orman müdürü Os1t13rı 
Isparta orman müdürlüğüne, h• 
parta orman müdürü Hilmi J(o
caeli amanajman mühendisliğine1 ' Kırklareli orman müdürlüğüne ~ 
mir birinci sınıf orman mühendi~~ 

_ı .. rıı 
yalmp, Antalya orman mücıll 
Fikret Ziraat Vekaleti orman tıJ• 
be müdürlüğüne, Muğla orırt•: 
müdürü Feyzi Antalya orman "' 
<lürlüğüne, Alaiye birinci suuf at" 

man mühendisi Ekrem Muğla ~t· 
man müdürlüğüne tayin edilfJ11f' 
lerdir. 
l\oJn'cta fırka ,iJa)d kon:;ı:re"İc 

1 'lıı>'' Bo u, 28 (A.A.J - C. H. F. vı • 
kongresi dün fırka salonunda toph•" 
mışhr. Kongre gaat 17 de açıldı. 1 rı 

Yüksek makamlara saygı telyaı:ı :. 
yoJlandı Gece Fırka Plonunda Y~ 
ven1di. Kongrenin bugün i~leri11i hı 
ceği umuluyor. 

l"'parta,da nüfu ,,.a,·uJ1' d• 
5 Yılı" 

Isparta, 28 ( A.A.) - 193 bİ' 
yapılacak olan genel nüfus sarı~~ 1,.. 
esas olmak ü:r.ere Isparta ,,jJayetırt de• 
pılması kararlaştmlan nüfus ••~t 
nemesi ha:r.ırlıkları bitmiş, sayJJYt ,O 
ları vazifelerini almıılardır. Safi"' tct"' 
sonteşrin 1934 cuma ıünü yapıla(:• 
~ . . k ·ı·l•·t~ 
~· Karalu!"ar t ırka · oı1JX1 ti·,.. 

Ş. Karahisar, 28 (A.A.) -. <:- y-"'I 
köy, oCClk ve nahiye kongrelerı"1."t·tıteıt 

1 bıl 1 

masına başlanılmıştır. Bun ar gı"' • 
sonra, mahalle, ocak ve nahiye &ııo" 
lerine başlanacaktır 

t., t9 
l)clt'' '· Gmwtt• hlanlaruulan 

.. ;.;mi nhmr mı?. ıı3.,ll' 
Belediye vt"rgi ve resi.ınleı·ı .,..~t' 
d ki 'h . '"" l b'n' ,,e o ıı• nun a · er nevı uan a ı " ., .,e I 

ilanlannın da dahil olup olm:sdığl dİ v' 
• • 11er _., 

zcte il..inlarmdan belediyenıo . t°lıW 
resim o.hp al:ımıyncağımn tcf SJI' • ~tit 
haltını 'ıükiimet meclisten istem• 



!_lklNCI TEŞRiN 1934 PERŞEMBE 

Bulgarların dış alış
terişi, madenler ve 
devlet demiryolları 
1
• ~ulgar dış alışverişinin teme
ını, dışardan getirdiği yapılmış eş 

Ya, koloni malları, kumaşlar, ma
~en eşya ve makineler teşkil eder. 
b Una karşılık Bulgaristan'm ya-
.~cr yurtlara çıkardığı, ekim ü

l'ünleri ve hayvandır. 
Bulgar dış alışverişinin normal 

}'rllardan ökonomik sıkıntı yılla
tına girişini şöyle görürürz: 

Yurda giren Yurtan çıkan 
Bin leva Bin leva 

1928 7.040.935 6.231.247 

1929 8.324.633 6.317.061 

19JO 4.589.725 6.191.140 
1931 4.660.063 5.934.174 

Bu eşyaların belli başlı neler ol-
duğunu 1930 yılının rakamların
da anyalım: 

Ton Değer (Bin leva) 
liuhubat 303.712 852.260 

l'ütü·ı 22 453 2.654.239 

\'uır,urta 19~213 887.282 

li•rn deri 1.865 236.739 

Gü1yağ-1 ı.752 194.431 

\'Pttıi~ ve meyva 8.578 86.109 

.. Bulgarların dışarı satlıkları ü-
1'\inlerden tütün üzerinde dunnak 
laıımdır. Bundan yirmi yıl önce, 
lcun "doğu tütünü,, bir mal ta
tırrnazken, balkanlılar ardı arka
•r kesilmez didinmeler ve propa
tandalarla ortaya "şark tütünü,, 
lth bir mal tanıtmışlardır. 

Bu tütünün çoğu Bulgaris
tan•da yetiştirilmekte ve orta 
~\'rupa'ya sürülmektedir. 

Türk gülyağıcıhğınm şimdiye 
kadar iptidai yöndemlerle elde 
t~ilişinden ve ulusal faydayı dü
l~nmiyen çıkarıcıların yağın içe
~.1sine öteberi karıstırmalarından 
0 türü kendi yağlar~na bulgarlar 
~.eniş pazar bulmuşlar ve rakip
&ız kalmışlardı. 
. Sanpsarmalama yöndemleri

rı daha önceden düzelten bulgar-
ar kuru ve yaş yemişle zarzavat 

erkarrnak yolunu da buldular. Ta
~ domates, soğan, lahna. kame
b har, elma, sofra üzümü, hele 
k U Üzümün Hafızali cinsi, kavun, 
h arpuz ve erik satarak yurtlarına 

ay}i para soktular. 
Tadım ve tatlılık bakımından 

Çok geri olan bu mallar, satış ku
l'utnlanmn eyi çalışmaları, hele 
~ropagandalan yüzünden sanılan 
1 
an fazla alıcı bulmaktadır. 

~*:;& 

il"! Bulgar topraklarında değişik 
<ldenler vardır. Bu madenciliğin 

ht\ değerli tarafı, maden kömürü 
,}rcanmasmm genişliği ve bu '" ~ "ll Zrlen h11lgar ormanlanmn ko-

llmasıdrr. 
~ 1929 r1a Bulgaristan'da 1 mil
lllon 651.819 ton kömür cıkanl
l 1 'hr Bunun: 
·S?2.96S tonu esmer kömür (lignit) 

16.335 ., kara kömür 
2.s19 ,, antrasittir. 

~ }{ömürden haska Bulgaris
Çrkda cıkan madenlerin 1929 da 

an miktarları sunlardır! 
~ Ton 

'bakır 31.310 

leurşun 3.983 

'.aakır ve kurşun 9.923 
leurşun ve çinko 11 .396 
Cinko 1.925 

leaolin 3.613 

Vernek tuzu 3.653 

ii~eA.Yrıca 1141 i devletin olmak 
'te ~e l 7Q2 taş ocağı işletilmekte 
tebc ~ ocaklardan, mermer, jips, 
~·~::~· litoğraf ve kireç taşlan 

·lllaktadır. 

~ıf::P 

~l ~Ulgar ökonomik varlığının 
"1ir~ emiği ve çevireni devlet de
~ t~llarıdır. Bulgaristan daha 
~etı Urk valiliği iken hususi şir
)~ll:re 541 kilometre demiryolu 
l'\tid~rılmıştı. Bulgar devleti ku
~taf ktan sonra bu yollar devlet 
t~ ~~d~n satın alındığı gibi bul
~ ha ;nıryolu ağının kurulması
t~t d~ a~dı. 1931 yılına kadar bul
)e ~tk tnıryollan 2996 kilometre
~ttre a;ııaı. Bu yolların 2530 kilo-
~dırsı normal geri kalan kısmı 
J:\ltl • 

~ar demiryollar idaresi, da-

ULUS 
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• 
iÇ DUYUMLAR 
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C. H. F. kongreleri 
C. H. Fırkaaı Ankara vilayeti 

kurumları kongrelerini yapmak
tadırlar. Bugün de saat 19 da Ahi
zafer Ocağı Hacıbayram camisi 
yanında, Sakarya Mevcut Ocağı, 
Atpazarındaki kendi binasında, 
saat 20 de, Musabey Ocağı, Dum
lupınar mektebinde, yarınki cu
magünü saat 18 de, lsmetpaşa O
cağı lsmetpaşa ilk mektebinde, 
bütün Etlik Ocakları saat 14 te , 
Noter Veli Beyin Etlikteki köş
künde ve Cebeci Ocağı İse sabah
leyin saat 9 da c~becide yeni yap
tırdığı merkezinde kongrelerini 
yapacaklardır. 

İJk öztilrkc.e ders 
lzmir saylavı Bay Mahmut Esat Boz

kurt Ankara Hukuk mektebindeki bu -
kuku düvel dersini büsbütün öztürkçe 
olarak vermiye başlamı1fbr. Kendisi 
''hukuku düvel., karşılığı olan "kurultak 
lar Bayığı,, tabirini bulmuştur 

Mahil raporlarındaki 
ım Har 

Tekaüt edilecek malul raporlarının 
Sıhhiye Vekaletince tasdik edilirken ye · 
ni kanuna göre pullanmaması tasdik iti· 
ni geciktirmekte olduğundan raporların 
eski kanuna göre değil yeni kanuna gö
re pullanmasının temin edilmesi Devlet 
kurumlarına bildirilmiıtir. 

Ziraat Bakanhförula Strno"rafi 
Ziraat Bakanlığı memur ve daktilo • 

lara steno"'rRfi öğretmek üzere bir öğre
tici tutacaktır. 

ha 2.000 kilometrelik demiryolu 
yapmak istiyor; bu yollarda bu-
dunlararası yollan yapmayı, Bul
garistan'm içini Karadeniz ve Tu
na limanlarına bağlamayı ve 
komşu devletlerin demiryollarma 
en kısa yollardan bağlanmayı dü
şünüyor. 

Bulgar demiryollarının para 
bakımından bitimleri, demiryol
larmrn uzamasile atbaşı yükseli
yordu. Acun savaşında yolların 
bakımsızlıktan kötüleşmesi yü-
zünden yenilenmesinin gerekleş
mesi hayli para harcatmış olmak
la beraber, yol 1929 yılında 358 
milyon, 1930 da 354 milyon leva 
bırakırken, bu safi hasılat 30-31 
yılında 107 milyon levaya düş
müstür. 

Yol üzerinde gidiş geliş de bir
az azalmıstır. 
Yıl İşletmede K. M. Yolcu sayısı 

28-29 2.908 9.818.000 
29-30 2.936 10.219.000 
30-31 2.996 8.803.000 

Yol Ü?.erinde eşya tasıması da 
azalmıştır: · 
Yıl işletmede K. M. Yolcu sayısı 

28-29 2.908 3. 778.000 
29.30 2.936 4.060.000 
30-31 2.996 3.907.000 

Bulgar demiryollarının başhca 
hususiyeti gerek yolcu ve gerekse 
eşya taşıma tarifelerinin ucuz o
lusud ur. 

NAŞIT HAKKI 

Bilecik çalışıyor 
Bilecik, (Hususi muhabirimizden) _ 

c. H. F. kongereleri yapılmaktadır. 

Ocak, nahiye. kaza kongreleri bitmit 

vilayet kongresi için anrklara başlan

mıştır. Kongre ilk kanunun başında 

toplanacaktır. Bu yıl vilayet yollarının 
yapılmasına ve onarılmasına da çok ça

lışılmaktadır. Söğüt ve Bozüyük yolla

rı üstündeki köprülerle Yeniköy köp

rülerinin onarımı bitmek üzeredir. Göl

pazarı yolu da yarılanmıştır. Çal~şm~ 
şenliği yapıldığını geçenlerde bildırdı
ğim yeni ayak topu alanının bir kılığı
m yollıyorum. Alan 63x111 ölçüsünde 
dir. Etrafına parmaklık çekilmiş ve set 
set oturulacak yerler yapılmıştır. 

İnebolu'da çetin bir 
fırtına var 

lnebolu, 28 (A.A.) - Devam 
eden fırtına gittikçe tiddetini ar
tırmış, hava yıldıza çevrilmiştir. 
Sahildeki kayıkların bir kısmı 
parçalanmak tehlikesinden, kasa
ba içine çekilmiştir. Bir hafta ön
ce lstanbul'dan çıkan yolcular ve 
posta beklemektedir. Aynı za. 
manda posta da gidememiştir. 

ma .. va'nt kar '\'aiJ-ı, or 
J • • 'I:"! J 

Amasya, 28 (A.A.) - Sehre 
kar yağıyor, tepeler bembey~z ol
du. 

Erzurum - Sn·as 

istikrazı faizi 
Hükumet, Erzurum - Sıvas istikra· 

zı tahvillerinin ikramiyesiz % 7 faizle 
satııa çıkarılmasını kararlaştırmış ve bu 
i, için Maliye Vekiline salahiyet veren 
bir l~yihayı Meclise vermiıtir. 

Muğla, 28 (A.A.) - Bu gece ulus· 
evinde toplanan soysal yardım komitesi, 
uluıevinde her gün yoksulların bedava 
sağlrk!arı b:ıkrrnına, yoksul mektep ço -
cukl!\nna s•cak vcmek verilme~ine söz 
kesmiştir. Bu işleri baıarmak için 8YTI 

bir dernek kurulmuştur. Çocukların ba
kımını korumak için yeni ~elir kııynak • 
lan bulunmasına çalışılacaktır. 

Y ahancı (ikonomi mfüPha'-~ı~ları 
~··tj rt İIN~t'k · 

Yüksek Ticaret mektebinde çalışarak 
gÖr"'Ü ve bil .... ;t~,.in~rn f,,vclalı\nmak üze-

re Ökonomi Bakanlığı yabancı mütehas· 
sıslar getirtec.ektir. 

Ba·1;1 Yf'rl•·rht ... awHv" l!t:-.Al'aflnrı 
Trl!bzon kıyıları savdiyesiyJe Apol -

yont, Manyas göllerinin emaneten ida • 
resi lazım gelmiş, ve Enes ve İpsala göl 
lerinin de emaneten idaresi ihtimali ço -
ğalmıt olduğundan bunların hükumetçe 
idaresini temin icin 1'.'1 .. c1isten ( 4) bin 
liralık mÜnPkale yapılması istenmiştir. 

Soyatları 
Türk Dili Araştırma Kurumu

nun sovatları için gönderdiği lis
tenin B. bölümünden birinci di
zisi şudur: 

Baba G;rav - B"'ba Tunguz -
Bağış - Babiir - Be"iir - Baca
ru - Basa'yoğul - Ba~hoğa -· -
Başçı - R "Ktl ra - B;\'i Timur -
Bash.ı - Bacla ~ '>1- Badan lka) 
- Baday - Badruk - Bağa 
Tarhan - Bi\ğdat (ka) - Balan 
Tekin - Bahsi - Bakac - Ba
kay - Bakbsık - Bakı - Bakır 
- Bakıs - Baksı - Bak Timur 
- Bakuh;,_la - Bakundı - Bala 
(ka) - B<\laban Ulnğ - Bala
kan - Balaman - Balamır -
Balıındı - Barbak - B<> lanuyan 
- Balhars - Balbay - Balşak
Balduk - Balgay - Balı - Ba
lıbanaz Kaan - Batık - Balım 
- Balta - Baltu - Bana - Ba
raç - Barak - Baraz (ka). 

M. Fok.er 
Bugün 11 de şehrimize 

geliyor 
Hollanda tayyare fabrikatörle

rinden M. Foker, bugiin saat on 
birde kendi tayyarelerinden biri 
ile şehrimize gelecektir. Almanya
da kurduP,'u fabrikasından Genel
savaşta Birleşik devletlere birçok 
tayyare vermiş olan M. Foker'i 
kendi adını taşıyan tayyarelerin· 
den dolayı ortayac;lr1arm çoğu pek 
eyi t~nır sanırız. M. Foker şehri
mizde bir iki gün kaldıktan son
ra memleketine dönecektir. 

Ziraat enstitüsündeki 

yabancı profesörler 
Ziraat Vdcaletine bağlı Ankara Zira

at enstitüsü ile ırektepler ve müessese -
lerdc çalıştırdım yabancı profesör müte 
hassıs ve ustal.mn kullanılma11 aalahiye 
tinin Maarif Veki11etinden alınarak Zi -
raat Veki\letine vnilmesine dair hüku -
met Meclise bir kanun teklifinde bu -
lunmuıtur. 

f '-lih lak vert.?i~i i~lrri 
Dahili istihlak vergisi kanununun 

muvakk ı maddesine göre kanunun neı
ri tarihinde ellerinde bulunan mallar için 
tüccarlar tarafından verilen beyanname
ler hakkında yapılan jtirazlara Maliye 
Bakanlığı bakmaktadır. 

lzmit 'c Derince giimrii1' 
merkf'z mf'm11 rlui:rıı 

İzmit Cümrük Müdürlüğü ile Derin
ce idare memurluğu kaldırılarak yerine 
İzmit ve Dennce gümrük merkez me -
murluğu kurulmuştur. 

Eski çamaşır larınızr 
Himayeietfale veriniz 
Eski çamaşırlarını atmayıp yok-

ıuzlara verebilecek halde bulu
nan yurttaşlar, bunları, geçen yıl
larda Himayei Etfal Cemiyetine 
vermişler ve bu kurum da hircok 
yoksuzlara böylece yardım ede
bilmişti. 

"Artık girdi,, diyebileceğimiz 
kışın soğtlqundan ve bu soğuğun 
getirdit?i hastalıklardan yoksuz 
yurttaşlarımızı korumak hepimi
zin boynumu7a borçtur. 

R·1 borcu ödemi~ olmak icin bu 
yıl dn. kulll'namadığımı:r eski ça
maşırlarımızı. Himayei Etfal Ce
miw•tine verelim. 

Cemiyetin merkezi şehrimizde, 
Sam;,.npazarı caddesindedir. 

Y ARINKI FUTBOL MAÇLARI 

Ankara Futbol Heyetinden: 30.xı. 934 
cuma günü yapılacak lik maçları. 

1 - Gençler Birliği - Muhafız Giicü 
ikinci takımları. Saat 10,30 da, 
hakem Necdet. 

2 - Demir Spor - Çankaya 1 inci ta 
kımfarı. Saat 12.30 ıla, hakem 
Hikmet. 

3 - Gençler Birliği • Muhafr7. Gücü 
1 inci lakımlan. Saat 14,30 da, 
hakem lbrahim Turgut. 

SAYJFA 3 

l Türki e in 
dış dir1iii 

Dört tarafı denizle çevrilmiş olan 
Büyük Britanyada, milli emniyetin ha
va silahına bağlı olduğu söylenmC'kte
dir. Tanareciliğın alıp yiıriidtiğü ve 

on sah geçtiği bir devirde ingılideri 
saran bu kaygu ve korkuyu bi1 de pek 
yerinde buluyoruz. 

Tayyarecilik, ta} yare bombası. bu 

giıne kadar ingilir adalarının emniyeti
ni temin edebilmiş olan deniz donanma-

sını hekikaten felce uğratmış. mana ve 
varlığını tehlikeye düc;ürmüştür. Çun
kü donanma. kıyıları ve deniz yolları 

ile büyük bir dffiir m mleketini koru
yabilmek kabiliyetini artık kayhetmi~
tir. 

Su üstünde yüzen hiiyük gerniif"f'in 

tonajını artırmak ve ıırlıJanrnJk sur~

tiyle tayyare bombalarına karı;ı kov l· 
bilmeleri, frn ve sanat için, imkan~ız 

de ~ildir; ama. bu kadar vüyülc gemılrri 
yaşatmak ve hunları ihtiyaçları karşılı
yacak sayıda oJar k viicude gctirmrnin 

hiç.bir devlet rrıaliyeııinin yüklcnemiyc
ceği kadar pcıhalı bir iş olduğu bilin
mek lazımdır. 

Bu böyle oluunca. deniz rahıtasmr 
temin edebilmek için iyi bir müdafaa 
vasıtası olan biiyiik denizaltı gemilf'ri 

yapmak zaruri görünüyor. Çok uz41k· 
lara kadar gidip gelebilen, mayin dö
kebilen ve mlimkiln olduğu kadar derin

lere dalarak tayyareden gizlenebilm, 
torpidolara karşı korunabilen yüksele 
tonajdaki denizaltı gemisinde az çok 
bir fayda sezilebilir. 

Büyük gemili bir donanma, deniz 
konferanslarına rağmen a.rtık pahahya 
malolan bir lüksten başka bir şey defiJ
dir. derken, acaba, en doğru bir kanaati 

ifade etmiş olmuyor muyuz ? Bizce 
büyük gemide, tonajında ve nispetleıin
de yapılmakta olan pazarlıklar bir gös 
boyama. bir hiç, fakat buna mubbil 
tayyare gemisi. ıilratli küçtlk gemi, de
nizaltı gemisi için yapılan mUnaka,.ıar 

istikbal meselesinin ta kendisidir. 

Kendi kanaatimize göre, büyilr 
deniz devletlerinin aralarındaki anl .. -

malar ne olursa olsun, dünyanın eela
meti için donanmalara faydalı olacaft 
katiyen şüpheli olan tayyre gemilerini 

ortadan tamamen kaldırtmak lazffiıdır. 

Kısa da olsa iyi bir tetkik &österebi
llr ki, deniz silahı havacı.lık önünde 

yüzyıllardanberi tanmmıt olan vasıf vı 
kudretJerlni henil..ı tamamen kayb::tmc
mişse bile renk vt kıymetini değiştir
miştir. 

Limanlarda barmamıyacak, daima ha
reket halinde hulunmağa mechur kala
cak, bir donanmadan bir tek noktaya 

bağlılık istiyen kara harpleri için hiz
met ve yardım beklenemez olmu~tur. 

nu mevzuu mütaJea ederken, Büyük 
Britanyayı koı-kutan t"n mühim dert
lerd~ ikincisinin deniz yollarının tay
yareler tarafından kesilmesi oJdğunu 
ve hiçbir memleketin Büyük Britanya 
kadar istikbalini dışarıya, uzaklara bağ
lamamış bulunduğunu biliyoru7. 

Deniz yolları bakımından tesirli o
lan büyük tayyarelerin bgünkü uçuf ve 
hareket saha lan ağır bir bomba yiikü ile 

vasati 700 kilometre olarak kahul idil
mek lazım geldiğine göre. hu, hiçbir 
geminin bu sahada tayyarenin gözün
den, bombasından kurtulamıyacağı gibi 
korkunç bir mana ifade eder. 

Büyük Britanya (anavatanı) bu a
miller altında hava kuvvetini artırmak 
mechuriyetini görüyorsa, acaba. bunlar 

o kadar çok uwn deniz sınırları olan Tür 
klyenin o nisbet ve derecede hava kuv
vetini hüyütmesi için de birer sebep ve 
amil eleği midirler ? 

Dostlariyle çevrilmiş oJmasına rağ
men, Türkivenin. dişlerine kadar silah-

lanmakta yarışa girişmiş bir dünya ö

nünde. açık denizlerden gelebilece;: 

bir tehlikeyi - başka cleniz: memleket
leri gibi - karşılamayı düşünmesini 
tabii ve mantıki bulmak gerektir. 

Büyük Britanya ve daha başkaları 
gibi, ulu Türkiyenin emniyeti de her 
ş yi yapmak, her yere yetişmek, her 
cins siJehla karşılaşmak vaziyetinde o
l nn hava silahına bağlıdır, kanaatinde 
çok samimiyiz. 

Ş. H. UÇA!? 



SAYIFA 4 

f ubuncı Posta.n 

Okonomik canlanma 
M. Flan Jen'in düşünceleri 

Paris'te çıkan Eselsiyor gazetesinden: 
... ~~syö ~la~den işleri~ dil- bestliğine bilgili bir ilerleyişte 

z~lmesı~nın, faız pıyasasımn ınme- dönüşte buluyor. 
sme .baglr olduğunu ?ilşü~üyor ve - Serbestlik demek, "başıboş-
bu pıyas_anın Fransa dak~ serm~ - luk,. demek değildir. Serbestlikte 
ye bolluguna, par~?m sagla1?lı~ı- bir disiplin de lazımdır. Fakat bu 
na ve muhtehf muesseselenn ış- disiplin hükumetin b'lg's· e _ 
ıc · · · · ·a· · d - . ı ı ızc , u 
.. rı~~n ıyı gı ışıne uyma ıgım sanc verici ve masraflı müdahale-

soyluyor. . . . . ]eriyle kabul ettirilemez. Alıcılar 
- Fakat. dıyor, faızın pıyasa- da satıcılar da b'lmel'd' 1 k' b' 

b. k ·ı · ..::ı· ·ı · ı ı ır er ı ır 
sı ır ~aramcıme ı e ınoın emez. memlf"ket ne k ..:ı • ı B · a· ·1 · b' 'k . auar zengın o ursa 
unlu~ mh ın ~~sı para ırı _ tı • olsun. her tarafı kap~lı olduğu 

ren enn eosmın n?.asına ba~h - ?.aman yasaya ·ı 1 d G ı· ı "- "k 1 . 1 b maz ve ı er evemez. 
ır. e ır erın yu se mesıy e e - Yahanrı mP- 1 k tl b' • ı 

b f 
· · d" . . ~m e e er 1?.1m ma ı-

ra er. aız pıvasasmın uşmesının mızr fr;ınk ve e k 1 1· h k'kA 1 " .. . • r re a tvor ar ve 
~d ı ıdm_:ınası o an guvenm ye-A hu fr::ıno-T. hi?e kPndi rn;ıllcırını sa-

nı en og~şunu,, ve ulusun m?ddı t:>rflk el<le {"rlivorlar. En demaP"o
ve manevı çalışmalarının yemden 1'ik rlüsiiner1J .. r h.l b kJ' -· 

ı · · · , · .. t ,. u gerce ıgı 
~? .~n~ gırme~~n1ı ı:ransa da para ;nH1r edemezler. Dıs mübadele -
ırı tıren er kut esı yapa~aktır. terin durması tabiativle ulusal is-
. Esasen b~ş1:akan bu vu~se1?1e- tih~allerin srkıc:masım. yıkılması

nı~ yalnız hukumet tah~~ı.te.nn.~ m doğunıvor. r.emivetin canlana
JJ?:Unh.~sır kTalmb?sı. g1erekt1g1?.ı du- bilmesi için birinci şart. mallann 
şunmuyor. a ıatıy e bu yukse- ve sennaveler· ı b' t 
1• b'' ·· b' ı· 1. . m nnnna ır arz -
ış, utun sa ıt ge ır ı tahvıllere da tedavu··ı.. .. ·a t · t 

d 
. unu yem en emın e -

e yayılacaktır, dıyor. mektir. 
Enflasyon mu yapalım, def - M. Flanrlen d b .. k 

Jasyon mu? diye düşünmeğe ha - -mik serhestl. - . acun ·aa udo v ono-
k B 

. ıo-m vem en ogma -
cet yo . en neflasyonu kökün - sının vaJnr 7 F · ' l' ..ı 1 
den kalkrms addedivorum. Fran _ _ ~;ırısa mn "" • .,,. ıe 0 

-

~a'cla fiatla; cok hakiki surette ve maclı~ını cok ıvi anhvor. Yabancı 
bazı ~-:ı.halarda. b::ı~ka yerlere p-öre dammn2'lere karsı alınması gere-
çok dilsmü<\tÜr. Fransız fiatlan kcn meşru tedbirleri de !!Ö?. önün-
acun fiatlannm \tüsmesinden oek d~ tutmak ~artivle bir hiiknmetin 
uzak deaildir. Esasen dı~arda fi- mısal teskil etmesi gerektiğini 
atlar belli derecede yükselivor sövliivor. 
İngiliz ve amerikan fiatlan fran - Bash:akanın hilhass~ diJerli~i 
sw. fiatma yetisivorJar. Simdi fi - ve umduğu sev, bütün fransızlarm 
atların inmesi değil. yükselmesi her sevi hükumf"tten beklemive -
karsısmdayız. Her tarafta iptidai rek korkularını hir tarafa bırak -
mannclerin fiatlan yükseliyor. m~lan ve kuvvetli adamlar. kuv-

Başbakan, ökonomik düzelme- vetJi uıu~far yapan ''tehlike zev -
nin en ivi caresini, mübadele ser- kini,, yenict,.n hulmalandır. 

Yugoslavya Uluslar Cemivetin~ Mar
silva suikMtinde suc ortaklığı nl:"1Ja

rın Macaristan hükumetince korunmuş 
olmalarrndan .şikôyet eden bir muhtITa 
Yerdiğini aians haberleri arasında bil -
dirmiştik. Yugoslavya'nm Uluslar Ce -
miye.t.i genel katipliğine verdiği nota -
nın ml'tni şudur: 

"Bütiin soysal ulusları vicdanen mü
teessir eden <:irkin Marsilya cinayeti, 
Yugoslavya hükOmetini, bu meselenin, 
bir çok devletler polis kurumunun so -
rup araştırmasiyle ortava çıkan ve Yu
gocıJavva ile komşusu M::ıcaristan ara -
sınd~ki ivi Pecinml' ve barışı tehlikeye 
kovacak O'i~i olan <;ok mühim bazı saf-
halarını Uluslar Cemiveti J?enel k§tip
n~ine tfuvunnava merhur etmistir. 

Be~en ha7.İranın dördiinde Uluslar 
cemiveti konsevine yantıl?ı bir tehlirle, 
Yuı?oslavya hükOmeti, Macaristan'da 
yerle!'\mis bulunan bazt tethisçi unsur
lann cinavetci haret.etJeri ve hu nnsnr
Jarrn ·bazı macar makamlarından buldu

fu yardım ve suç ortaklrltT üzerine 
konseyin dikkatini relbetmisti. Konse -
yfn 4 hR?.İran tar:'11i toolantısındıı hu 
meselede macar kurumlarının suç or -
talı:hğını anlattrktan sonra. YuP'oıılav 

hUkCımeti, mesulivetleri He karşı karsı· 
J8 konan mac.ar hiikOmetinin Ma,.ari" 
tan'da tethişci unsurların e-ördiikll'ri 
yar~ıma bir son vermek irin P'errlcen 
tern.;rıeri alacııi'Yrna iyice kani olım:ık. 

macar - yuı?oslav sınırında vaziveti '?C· 

nelliğivle doiirudan <loi7ruva aörii.,rrıe -
ler varrmınıfa h:ılletmeae am\c o1rJııöu-
ııu sövlemisti. Ancak hu fikir nltmrln -
dır ki ,,;acıır hük(\meti ile f."l\riicımelf're 
başlandı ve bu göriic;meler ~eı,..r~t't;ı 

21 temmu?.da imza edilen bir anlaşma 
ile sona erdi. 

Bununla beraber Yu..,r .. 31avya kıralı 

Aleksandr'ın ve Fransa hariciye baka
m Lui Bartu1nun öldürülmesi üzerine 
yapılan tahkikat, bu cimi vakalarm 
Macaristan'a sığınmıs ve P.e~mişte ol -
duğu gibi bu ülkde avnı ~·ardımlar -
dan faydalanmakta devam eylemiş bu
lunan tethişçi unsurların iştirakiyle 

kurulmuş ve yapılmış olduğunu ve an
cak bu yardımlaı varımında çirkin Mar· 
sitya işinin yapılabildiğini ispat etmiş· 
tfr. 

tıın hükOmeti vanında yaptığı şikfiyet -

Jere mevzu olan tethisci1er de bulun -
mııktadır. Bunların ifadelerinden. ken
dilerinin Macaristan'da yaJnrz bir sı -
ğmak bulmakla kalmayıp avnr zamnn
da suikastin nrefesine kadar bu Ulke 
icinde toplu bir halde oturmakta olduk
ları ortava çıkmıştn. Tahkikat netiyce
si. göcen bazı yugoslav tebaasının tet
hişçi cahşımlarına verdii'ti yardım ve 
kolaylıktan dolayı macar makamlarının 
mesuliyetleri çok mühim ve aC'ık bir 
tarzda ızöstermi~tir. (Yugoslav hüld\
meti. tafsilatlı bir muhtrra ite hu hn -
susa dair olarak elinde bulunan bütün 
<leliller ve belgeleri konseve verecek -
tir). 
Duygularının derinliklerinden yf!ra

lanmıs olan yugoslav ulusu. suik?.st in 
hazırlanıs ve yapılısı şartlarının hüshU
tUn avdınlanması gerektiğine inıınır. 

Yugoslav ulusunun büyük acısı, yukar
da zikri geı-en v .. lrnılar varımında, sui
kastin vanılmasmı ilham eden ve ko-
1av1aştıran ve ulusı:ıl toor?~lar dı<r:mda 

bulunanlara karsı derin bir nefret ve 
genel bir gavza tat>avvül etmic;tir. 

Eiier vu('Yoc:lav nl11sn P'ertr"'ektf' ol -
dııau bu tı-ısalı yoklamada hiitiin veka
rmı ve f!ni!ıık ln•nlılıi!;mı 'korııl"'•ıc;c:a, 

bu. hansın ve bu barıc;ın deste;;i ol:ın u

luslıır:>r:ıc:r ııhl:ıl{nı helccicıi hıılıın:ın IJ. 

lııoılar <:"TY'-iveti miiessese1 .... ini., '"cıir

li;;;.,,. irı"'ıı...,:ılctl'I old •"'ıın"l:ın ~"'lı..vırhr 

Uluslararası mesulivetini olduğu ka
rlar ulusuna karsı vazifesini de anlamış 
hı•lun:ın yuı:roslav hükı'trıeti, kendini, a
rıklı Marsilva hadiselerinin sarstığı u
lı•c:lnrarcıı aı'!:>let ve ahll'lka karcı ivti
,.,.. .. ,1ın ıren;den kurulm:ısı irin Uluslar 

Cf'ıııiyeti konsevine müracaat etmeğe 

merlJur P.'Örmektedir. 
Mesulivetlerin. uluslararası tonhılu

i!un en yüksek kurumu huP-urunda nr
tı-ıva lconması muhakkak surette Perek -
tir. ("ünkü uluslararası barış ve dirlik 
için, en ünHi önrlerinin kendinde, me -
sulivetleri adil bir cezaya çaromıyan 
cinai vakalara maruz kalmış bir ulu -
sun dovurulmamıs duygularından d!iha 
biivük bir tehlike mevcut olamaz. 

İkinci bir mesele olarak, Marsilya 
vakaları, gittikce artan bir ehemmiyet
le, de1Yi1 yalmz Yugoslavya fakat blitUn 

Filhakika, katilin suç ortakları ara- soysal dünya aleyhine kabul edilemi -
aında yugoslav hükumetinin Macaris - ' )'Ccek ulu"',rı:-asr !!V"•q'!•nm ha:ı:ı mP-

ULUS 

1 Alman nüfuzu 
karşısında Macaristan 

L' Entra:ısijan gazetesi, büyük an -
ketleri serisinin iiçüncüsünii A ntuvan 
Rodye'nin lmzasiyle Macaristan'm bu -
günkü vaziyetini tah1ile ayırmıştır. Bu 
yazıyı kısmen dilimize çevlrlyoruz: 

Almanya'nın istediği şey karışık de
ğildir: Bu "Anşlus, dur, yani ilhak, ve 
merhale merhale Hhak: İlk önce Avus

hırya. sonra Macaristan. sonra sevgili 
l~ehicıtan ve Pra~ ve (!eri kalanlar ... O 
zaman. pek tabii olarak Par1s'e kadar. 
Pirene dağlarına kadar uzanacak alman 
barıC';'fla kavu~acağız. 

Zamanının çoğunu ve bütün kalbi
ni Cenevre've veren barışçı bir ingiliz 
kadını. M. Hitler'e lr.,ra tasavvurlar at
fetmekle haksızlık ettieimizi söyHiyor
du. Kenrlic:ine. Dolfus'u Hitlercilerin 
ölrliirmüs oldui'unu ve Hitler'in gi?.len
miven ve güriiıtü ile ivlan edilen arzu· 
su A lmanya'nın Avusturya'ya kendisi
ni ilhak etmek hizmetinde bulunması ol
duliu cevahını verdim. 

1vi kalpli kadın barıs tanrısına çok 
yalvarmak ve sonra silahsızlanmak ge
rektiaini ve her ~eyin böylece di.lzele
cejrini sövJedi. 

Biz nf'k dedii'!i l!'ihi hareket etmiye· 
r.t'ğiz. Orduların tanrısivle avnı olan 
barış tanrısına valvarnca~rz ve sonrı> 
Atmanya'nın Viyana'da ve avnı zaman 
<la Budl'!neste'de çalışmalarını mur:l1'a· 
be edeceğiz. 

Endiyse uvandıran macarlar ne is
tiyorlar? M. Gömbösü anlamak fstiyo -
ruz. fakat o yalnız değildir. Macar sı -
yasası u~erinde nüfuzu olan muhtelif 
sahsiyetlerin veva fırkaların simdikl vö
nelnıeleri nPlerclir Uıun zamandanhe
ri biliniyor ki Macaristan vaziyetin
den memnun değiJdir, ve Almanya göz
lerini ona cevirmiştir. Su halde "hu a
damlar canımızı sıkıyor! Rahat dur -
o:unlar ! .. demek artık hir hal çaresi o
lamaz. Şüphesiz ki en fazla gürültU et
tikleri zaman kulaklarımızı tıkamakla 
iyi ettik. Böylece düşünmek icin on
lara vakit kaldı ve şimdi kenrlilerivle 
görüsülmesi daha kolay ve belki daha 
az nafile bir ulusturlar. 

1nrarh•tan'rla Fran~R ~·c 
.Alnum\:a rarnftarJı4'ı . .. 

Macarların. tek başlarına konuştuk
farı bir dilJeri vardrr ve başka hic hir 
dile 1'er ?em iven hu dil onlara yetmez; 
onlara yanasmak icin macarcayı öğren -
mek kim!':enin hatmn<'lan rrrrmemlş ol
rluğunrlan. vervüzünde tek haslarına 
kalmamak icin. bir hiivük Avrupa dili
ni J.-enrHlerinin öör~nmeleri ivcan etti. 

totları davasını ortaya koymaktadır. 

Mesele. ne münferit bir sahsın islediği 
sıvıısal hir cimıyet ne de sıvasa1 sığın
t,Jara verilen konı•Jchık meselesi değil
dir. H?kikaHe ortava konan dava. a -
cık bir stvasal am::ıc kin seri ile cina
yetler ve suikac;tler yapmayı is erlin. 
mic; fecı:ıtr.ılarrn yc>bancı hir ülke top -
rakhırmda calrsm~larıdır. 1nceden in
ceve 117.un ıın•ldık devrt'si esnasında 

dmıvetlere Macaristan icinde bağıslan
•nıs olan kolavhklaı ve koruma inanı
Jarıı•vac~·: ~ibidir. F,{!eı bir ulusur en 
ivi hılları ve uluslararası htırı<1ının en 
sıırsrlrra7. r1P~tekleri. vazifelerini yanar 
1ı~ı.t .. . vı<hnla anılrl:ınmı"> ve tervic t'dil
Mi"' bulunan vP vab,.nr.ı bir Ulke makam. 
larrr"n teveccüh ve vardımını gören 
caniler tarafından öldürülebilirse, ku -
rulmus hic bir hükumetin yasaması ka
bil rl,.ğildir. Gercek. bu vazivet!e soy
sal diinya icin bir anarşi ve uluslarara
sı barbarhiTı devri başhvacak ve bu de
vir içinde uluslararası barı mın en it -
kin ec;aslarr sakınılmıyacak bir şekilde 
yıkılın eidecektir. 

Barışın idamesinde titiz olan ve u -
luslar cemiyetinin otoritesine güveni 
bulunan vueoslav hükumeti. bu valcıa· 
ların büvük ehemmiyeti karşısında, 

antlasmanın on birinci maddesinin ikin
ci fıkrasına davanarak Yu(!oslavya ve 
M"caristan arasındaki münasebetleri 
pek kötü surette bozabilecek ve uluslar -
arasındaki bama ve iyi eeci.ıımeyi teh
likeve kovacak bu vaziyeti konseye ha
valı- eyler. 

Bu meseleyi, konseyin gelecek adi 
toolantısı gündeliğine koyarsanız size 

çok şükran borçlu olacağım .• , 

Avusturya ile uzun zaman beraber ya

şamış olmaları yüzünden dışarda kul -
Janmak üzere onların dilini öğrenmek 
zaruretinde kaldılar; bu dil almancadır. 
Gerçek hepsi almanca bilmezler; fakat 
şehirlerde almanca. yolcunun imdadına 
y~işen dildir. Dil birliği pek tabii o
larak düşünce birliğine götüreceği için 
macarların, yalnız bu bakımdan alman -
severliğe anık oldukları sanılabilir. Fa
kat mesele bu kadar basit değildir. A -
vusturya - Macaristan imparatorluğu 
zamanında macarlar her zaman onlarla 
iyi gecinemivorlardı. aralarında sık stk 
anlaşamamazhk1ar oluyordu. ve bu yüz· 
den almanca düşmanheivle bazı macar
lar diolomasi dili olan fransızcayı ter -
cih edivorlardr Macar aristokratları. 
avusturyahlara karşı aksülamel olarak, 
fransızcayı mükemmel bilmeyi şiar e -
dinmislerdi. Süphesiz ki ma~IUp ha • 
sımlarrmıza yaranmak için silah arka -
daşlarımızla iş birliği sıyasamızı de -
ğiştiremezdik. Bununla beraber bütün 
hadiselere rağmen bir çok kalplerde ve 
bazı kafalarda eksilmemiş olan dostlu
~u büc;hlhiln aleyhimize çevirmeye lli
zum yoktu. 

Öte yandan eskiler, yurtlarının 

Triyanon muahedesiyle parçalanmaııını 
unutamazlarken ba~ döndürücü Avus -
turya - Macaristan refahını hiç tanr
mamrs ve ancak onun sonunu gösteren 
felakete erismiş olan ETencler kendile
rine yalnız barış ve ekmek verilmesini 
istiyorlar. 

Rı·,·1z~·on. f>''f'f. Savacı. lı:n'lr. 

Madem ki macarlar bize karşı bu ka
dar büvük bir temayül gösteriyorlar, 
şu halde kalplerinin derinliklerinde ne
ler geçiyor ve nasıl oluyor da Alman -
ya'ya karsı da meyledebiliyorlar. 

Bir müddet revizyonist ülkeler a. 
rasında bir bağlılık vardr. bunlar a
rasında Almanya da bulunuyordu. Şim· 
di bu kalmadı. Anşlus korkusu ve va· 
rın Tuna üzerinde buyuracak olan ftal
ya'ya yaranmak endiyşesi huna mani o
hıvor. Bu emri vakii kabul ve ümitsiz-
1ik sıvasası macar övünemine pek uy -
gun gelmiyor. Bu ülkenin mesul ön
derleri Almanya'ya yanaşmak ister gi
bi '!Öriinüyorlarsa bunun bizi endiyşe
ve dücıürmek istiyen sonu g,.lmiyt',.t'k 
tPsebbü ~ler olduğunu sana hm ve ııma. 
hm. 

Fakat daha traiik bir hal şekli vardır: 
1871 den 1914 e kadar fransızlar Alsas 
l.orentden vazgecmemiş oldukları gibi 
"1acarlar rla etlerinden alınmı'I olan vi· 
]ayetlerinden vazgeçmezler. Fakat fran
s":lar savaşm;ık istemiyorlardı. Ve ma
ı-arl:ıPn büyük bir ekseriyeti de yeni
r1en dö~üşmek fikrine yana mıyorlar. 
Vnr\curıc sava15a yenidtn bastanMasın1 

dilemek icin insanın çıldırmış olması 

fa,.ımdır. 

Macarlar. uyuşma suretiyle mantıki 
ı İr revizvon yanacak olan bir Tuna an
laşması tahayvül e'1ivorlar. Bunıınla 
beraher bir van.Jan da cıilahh bir ulu -
~un kaynac;ma•unr isitiyorlar. garba 
-ln~ru eittikce yalnız nüvük A lmanva· 
<ian. inti1'amcfan ve ac:keri h;ınrlrktan 

b"'lıc:.1 dilr1ii!i ic;itilivor. Vr "fer. isten· 
memis olm;:ıc:ına raiTml'n, mesut "'llmı· 

vaca'k1an savas biı e-Un natlarsa. mer • 
1 url olarak karısacakları htı savacıta ga
linler tarafında olmak ;vcap ~deceği 
diicıünHli.iv'>ı q~ı~ııki alman nropagan
-:ıa~mın valtmlarında alman\nın yenil. 
m,. .. 'llduğuna inanmamak mUmkUn de
~ildir. 

Tr>k rore. 

Bütün bunlara tek bir çare varrl r: 
Almanva'nrn ~arka doğru ihtiraslarının 
öniine set cekmek. bu seddi süratle ve 
enerjiyle vücuda getirmek Buna mu. 

va Hak olmak ve hattl bu yolda çahş -
mak macarlann elinde olmadığı kabul 
edilmiştir : Bu Fransa'ya düşen 

iştir. Fransa'nın neyi tercih edeceğini 
bilmek gerektir: Sonunda savaşı doğu
racl\k olan Tuna statükosunu mu, yok
sa ltalya ile anlasarak bir Tuna barajı 
vlicude getirmeyi mi? Bunu yapmak 
için de iJk önce Fransa, İtalya, Avus 
turya, Macaristan ve tabii Cekoslovak
ya ve diğer alakadar devletler arasında 
ökonomik fakat aynr zamanda ınvasal 
bir anlaşma yapılmak gerektir. 
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Viymw mektubu. 
• 

Viyana musihi ~ebrt 
Viyana'nın karakteri gü:rel sanatlar· 

la ifade olunmak istendiği zaman ht.r 
şeyden önce hatıra gelen müziktir. Vı· 
yana ve viyanalılar artistik taraflarını 
anlatmak. tanıtmak için en ivi vasıta o
larak, güzel sanatların bu subcsini se~· 
mişlerdir Filhakika hiç. bir siir. hir ~.ır 
tablo. bir Viyanı pevıraimr ~ubı'rt ııı 
melodileri ka•far kuvvetlt' ıınlat;ırrıaZ• 
Bu mt'lodilrri r1inliven1er Viyana or • 

çı• 
mantarının ilkhııhnr bac:lan"ıcının 

lcardıf;r c;ihirli kokuları <l ıvar, 1rnıakl3• 
,_ • . . 'b' 01tır nn o,.:sayıcr srrıltılarınr ısıtır pı ı ; 

1 H . b" . h' b' )ıııtt ar. ıç ır saır. ıc ır re~sam. 

asai!;ı vukarı olsun bu ırkı Sııbert ve''
3 

t.anner'in ovnak valc;larivlr anlattrkl:ı· 
rt kadar üc:t::ırlanr ankı•nmnmışlard•r· 

Vivanıı mu-sikive hıı lrnrlır karrsrt"~· 
• Vı· Sını onunlf! hıı k:ıd~r hirlMme!ıiOI· f 

vanalrların hroc;inin mııC";ildve olan fıtr 
ve hlivlilı: t .. mııviillcrinr hnrchıdur. 

V . 'rl 'k' • . '-rvtcel· 
rv:ın~ a mıısı ının rPc;ım. ıı , 

t l k 'h' 1 " · -' k' drrif1 ras ı ('ı ı sanııt ıır 11,.erınne ı 
• . • .. . . bir 

tesırlerını dt' P'nrrl,.n v.-cırmek caııo 
istir. Bıırııda. hnhanpi hir sanat ec~· 
• . ,_ d' .. 11'"" ..! • r1 t .. hı· nnın 1<f'n ı pu?r l"lnnı-n zıva e. 

atin ona vt'rrcrği P"İİZ<'l1il• naıı:arı ,tile "
1 ···e 

kate ahntyor. Onun için Viyana. f!l1 

~~matta hic hir varattcr deha kaıı:andır: 
mamıstır. "Bununl:ı beraber teıvif1I 
motiflere <il' hiivük hir ehemmiyet .,e• 

ritmrktedir. 

Vivana 1rnterlra1inin biiviik kaoıc:ıf1• 
··s· o:ıki hrylcrllrrrlen baslıvarak 184~ ıı 

l0h11 il~ nıırlak P-otik'ten P'ecin bu!"ilf1" 
kü es,.rlrrt' kadar s;elirsek. heosirıı'e 
te?.yin::ıta cok haj;lanıldı~mı, bunıın va 
rıaral'ı tec:irl.-r düı;iinUlerek eser {irerif1 
de eok ..,vrıandıihnı görürliz. Tezvin3

• 

ta ol:ın ha~lıltk. tabii'ikten uzaktasın3• 
VT istih:ım ettinnistir. Viyana'cla sa .. 
natın. muhtelif iis1itpların kavbolınai!3 
başladığı 'laman en yüksek derer.eve 
varmacıt hunun la ivzah olunabilir. ~o· 

.,_ .. 1" l ''k - '-a"1a• man vı- ı;otı" He; un arın ço meı>'C ı•' 

dıi't ,.ıımanlarda hu tezvini arzu. fazla• 
c;ivlr lcullanıbrak. simdi zevkle sevret• 

tiğimİ7. büylik. muhtesem eserleri 0" -
ğurmucıtur. 18ı4,8 üsliıbunun dalgalı p-ii· 
"<'llici hunlarla ö1çü1düi?ü zaman l1iraı 
i'1ce gihi (!Örüniirse de. kendisindett e• 
velki büvük devrin akis1erini taşır. 

RıJr:Jda tezyini sanatın esas1arınc1ıt!\ 
h. • d b b' 'h . 1 le bit ırı e. oş ır ı tısam ve par a 

1 - d"' 1 • • b k" ı,a• manasız ıra usmeme t ıcın as " 
vati kuvvetlere dayanmış olmasıdır· ~LI 

'fcl. 
Us10o1ann. bilhassa tivatro ve musı 
nin havata yeni fikirler asılamava l>'~ 
fadrğr zaman en fazla inkisaf etl11elıl'r 
~ ir te!!ııdüf eset'İ deP.ildir. Hayat. b•1.~ 
dan renk ;ılmakt:ı ve hu renk parlak tıı 

11~· 
c:·· ::t•r coğalarak halkın minnettıır 
fr7.::ı~·--~::- '1'1enlcııc: 1rnlnı:ı1't:ırhr . ·bi 

Müzikle resim: hcykcltraşlık ~ı _ 
'"' 1 A ··11 • 'n ır• ..art-'' arır. umumı tcmayu erını • 
1M fO~ı>lrİ vakınlı9ı rlolayısiyle, butJ

111
., 

rm arasrnd.:ı doran bu birlik büyUk b• 
"'..reı ceve teskil erfivor Bunu canl•" di 

ın .. l.. kin ~anatklirlar eserlerine 1'e~ıf• 
benliklerinden birer parça katrnıştaır ~ 
Bu memlekrtin bu şehrin çacuklaf' .111 
lan o sanat1'!irlar musiki temayUlii" C4 

tesirinden kurtulamamtslardır. '(JıJ ;, .. 

sir her yerde f.TÖrUJUr ve sanatkarl•r ti 
biatin tahavviillerivle dolu bir h•~,lt" 
nesimidc vac;adrkları tçin blitün yaP ..,,. 
lan ve yar;ıttıkları eserler, buntarıf'I sı.ı• 
nıs ve varııtıs tar,.ları •laima bu urı 
run tesiri ahında kalmıştır. ·ki 

ıı91 
Vivana'nın ve Viyanahtarın ın·ırri• 

merakını do~uran kaynaklar ftanr.' ·ciı1 
·-··Jll ' dir? 'Rı• merak. h•ınun tesrl<"". 11il• 

asırJard:onberi biriken esraren~'1 
, 1 • 

fuzıın dohırrJuğu bit kan muatttrt1~11ıi 
dır. Viva,,a'nın üzerinde u:ı:anc11 f 1 

ti ,i • 
8r:ı 

yi takdirle seyreden herkes. bu e"t1c 
nin Viyanalılara mahsus otan ın tt:'ı~ 
zevk duygusuna bUyük milcvasta rte .,e 
ri olduğunu tasdik erler. şirn3~ 11ır' 
garpta şehrin etrafını çeviren btTfltrıe 

·ıg 
tepeler, yumuşak, rP.havetldir çı fıı"' 
uzanır, $?iderler. Öte taraftan 8,at• 

• te 9 
nehri Viyana'yı nazlı kollarıY ttlG 
Sert zannedilece.k kadar şeffa! .elı',,,, 
bir gölaeve yer hır~l..mıvan b~r · 

en küçük teferrüatı bite gösterıt~I rdl" 

Güzel bir ilkbahar günü ba~i~ d'' 
geçerek Kalenbcrg'ten }3ethofel1 ,tef" 
sokak1arn6 inerken yahut bir V':;rntl' 
mı alaca karanlıkta sis icinde e dıı ,,
başlayan eski Viyana sokakla~•~ di"'e-

'lcıft ,.,. 
zerken bu esiri, schhar musı "' o 
mek kadar zevkli bir şey tasa~,, ~ 
nabilir mi? f f'.-rf. 

JIANS 'f Dr. 
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Soyatları alanlar 
Riyasf'tİ C:iimhur Yaverleri 

Başyaver Bay Celal - Üner, 
Yaver Bay Naşit - Mengü 

Memleket Postası 
,, Bay Cevdet - Tolbay 
,, ,, Şükrü - Özer Aydın' da zeytin değerini düşürenler . 

mı var? 

C. H. J.'ırka!'ı merkezinde ~alışan 
'-rknda~lar a~ağıdaki soyatlarını 

almışlardır. 
Başkatip Bay Ziya - Ziya Arkan, 

Jnuhasebeci Bay İskender - İskender 
Artun, başkatip muavini Bay Muam
Jner - Muammer Karademir, muamelat 
lefi Bay Şükrü - Şükrü Asal, dosya 
ve evrak şefi Bay İsmail Hakkı - 1. 
liakkı Olcay, memur Bay Abdürrah -
rııan - Abdiirrahman Ongan. memur 
Bay Kemal Niyazi - Kemal Büke. me
Jnur Bay Kemal Nadir - Kemal Mut
luay, memur Bay Behzat İhsan - Beh
zat İlhan, memur Bay Sadettin - Sa
dettin Evren, memur Bay Ahmet Ni
}'azi - A. Niyazi Tunca, memur Sabri 
- Sabri Baysal, memur Bay Süreyya 
- Süreyya Noyan, memur Bay Süley-
ınan - Süleyman Tolan, memur Bay 
Remzi - Remzi Çağ, memur Bay Tev
fik - Tevfik Demirci, Daire müdürü 
Bay Ali Fuat - Fuat Aksoy, 

Ankara vilayeti idare heyeti reisi 
'Bay Rifat - Börekçi. Reis vekili Bay 
Miimtaz - Ökmen, aza Bay Halim -
kütük, aza Bay Naşit - Ulug, aza Bay 
Veysel - Ergün, aza Bay Yusuf Hik
ftlet - Tüzün, Nahiye reisi Bay Rauf 
- Baykan, vilayet katibi Bay Mazhar 
- Tökel, aza Bay Veli - Ulusu. 

Nafıa sipariş memuru Necdet -
Akşit, Nafıa tetkik memuru Melih-A· 
taokay, Divanı Muhasebat Baskatibi 
kcmalettin - Arıca, Maliye Bakanlığı 
tetkik memuru Sal~hattin - Aslan, 
1'f aliye Bakanl·~ı tetkik memuru Os
man - Aydın, Maliye Bakanlığı tetkik 
"1ernuru Hayrullah - Aka. Maliye Ba
kanlığı hesaolar tetkik memuru Cev
det - Artun, Maliye Bakanlığı hesap -
lar tetkik memuru İbrahim Me1ek -
Askın. Maliye Bakanlığı hesaplar tet· 
kik memuru Galip - Aydın. Maliye 
13akanhğr hesapfar te .. 1.-=lt m"'-·•r" 11.ftır
fa;.n Sait-Algur. M. M. V. Dz. Ms. de 
"1uameJe me. Arif - Aral. M. M. V. 
hu1111si kalemde muamele Me. Ferit -
Aksoy. M. M. V. Borç verme komisy~ 
nu Başkanı Nurettin - Akrn, Levazım 
lıinbaşr Fethi - Aksoy, 

Denizli Mebusu Bay Yusuf - Ba· 
tay, Maliye Bakanhğr hesaplar tetkik 
~cmuru Mustafa - Bağadır. M. M. V. 
hususi kalemde yüzba§ı Mustafa -
~aJkan, Kars Mebusu Mehmet Faik 

- Bermık 
Önat: fş Bankası muhasebe M. M. 

Uıus basım evi idare komitesi azasın -
dan Suat Saimle; kardeşi Ökonomi Ba
~nhğı Maden Arama ve İşletme Mü
dürü Mühendis Sadi Saim. 

l>urakan - Samsun Mebusu Zühtü 
'e ~ardeşi Sağlık Bakanlığı mütehas· 
••ıtarından eczacı Fuat. 

DtlZELTME: Çanakkale Mebusu 
'.bay Ziya Eralp'la Ankara Mebusu Bay 
~re( Demiral'ın soyatlarr dünkü sa
)ınıızda yanlış çıkmıştır; düzeltiriz. 

~Romanı:4 

Aydın - İncir geçti, pamuk ekimci
Jcrinin bu yıl epey yüzünü güldürdü 
İnhisarlar idaresinin özeniyle tütün ürü
nümüz de iki üç yıldır eli böğründe ka
lan ekimcilerine bu yıl gönenç verdi. 
Mmtakamızm önde gelen bu ürünlerin
den sonra zeytin gelir. 

Geçen kışın şiddetli soğuklarından 

bu yıl zeytinin tutumu pek yavuz de. 
ğildi. Yazın kurak gitmesi de ürünü 
kavurdu. Fakat sonbahar yağmurları bu 
ürünümüzü de diizeltti ve zeytincileri 
kıvanca erdirdi. Ama, piyasa oyunları 

bunu da altüst etti. 
Ürün meydan alınca alıcılar dış pa

zarlardan daha istek yok diyerek piya. 
sayı dört kuruştan açtılar. Zeytinciler 
dış piyasa açılacak zeytin yükselecek di
ye bekleşirken, söz birliği eden fabrika
cılar piyasayı 100 paraya düşürdüler. Bu 
söz birliğini o kadar açığa vurdular ki 
fabrikacılar komisyoncularını da birleş
tirdiler. Topu birden bir fabrikaya mal 
topluyorlar. O doldu mu ikinciye veri
yorlar. Bunu gören Ziraat Bankamız 
zeytincileri bir aray atopladı, onlara ku
rumlanmayı öğütledi. İlk önce bu işe fab
rikacıları da kanştırmak istedi. Lakin, 
onlar açıkça bu kurumlanmada bizim 
yerimiz yok dediler Her işte olduğu gi
bi geç başlanan bu işin de bu yıl için 
zeytincilere bir iyilik getireceğini um -
mayız. Bizi böyle düşündüren her, ku -
rumlanma kalkınmasında olduğu gibi, 
bu kez de fabrikacıların, tüccarların zey
tinciler arasına yayılarak aksi propa • 
gandaya koyulacaklarını yakinen bilme· 
mizdir. 

Ulus'ta başyazgan Falih Atay'm ya. 
zısını ve fransız alış verişçisinin mektu· 
bunu okuduktan sonra, bizim ürünleri
mizin pahasının diişük olması ve gittik
çe düşmesi genel sıkıntıdan olmadığına 
tekrar inanmayanımız kalmadı. Bu ka -
rışıklrğı doğuran kurumsuzluktan başka 
bir şey değildir. 

Bir arkadaşım iyi incir yetiştirmekle 
anılan bir müstahsile en iyisinden biraz 
incir ısmarladı ve parasını da İzmir sa
tışından çok yüksek ödedi. Öyle olduğu 
halde gelen incirlerin hepsinin de ilstli 
altına benzemiyordu ve hepsinin altı da 
bozuktu. 

Gene sözüne inanılır bir fabrikacıdan 
duydum. Bir çenkelci (fabrikacılara 
mal devşiren) kendisine bir parti mal 
getirmiş, çok beğenmiş toplayacağı zey· 
tinlerin hepsini kendisine getirmesini pi
yasadan iki kuruş fazla alacağını söyle
miş. Fabrikacı ilkt<'n aldığı zeytinler -
den 4,5 da bir yağ alrlığı halde ikincide 
sekizde bir bulmuş. Bu adamı bir daha 
semtine uğratmadığını yazmağ alüzum 
yok. Bu ufak ufak denmeyi büyütürsek 
dış pazarlarda da hep bu yüzden kapıla
rın yüzümüze kapandığını anlarız. 

Ökonomi Bakanlığımızın yumurta 
işinde aldığı sıkı ve isabetli kestirmeler 

J 

yumurtalarımıza dış pazarlann kapısını 
ardına kadar açtırd. Önceden ki5ylil. 

Tefrika: 16 

Günahım 
(MEA (.Ul..PA) 

Ya.aın: 

ANNIE VIVANTI 

kendi kendine öfkelenerek ve 
~ıtriyerek, sırf gururu yüzünden 
a nu unutamadığını söylüyordu; 
t 
1~ başından def etmek için onu 
' rar görmek istiyordu. 

'1a ~azı kere, gece geç vakit, yan
ıtı ltı odada teyzesi çoktan uyu -
de u~ bulunduğu sırada, kafasında; 
k lı bir düşünce, mantoyu giyip 
~~ayı gözlere kadar indirerek 
l.i gıya koşmak isteği şimşek gi
~ iakardı. Kapıcının önünden, 
-..: c ve karışık bir eda ile, "- Bir 
tt ha çağırınız!,, emrini vererek 
)t~ecekti. Kapıcı, kapıda bekli -
l'tt rnavi livreti bir groom'a işa -
~\1 e~ecek, beriki gözden kaybo -
._, :~~cck, sonra tekrar görünecek 
)t gilerek, "-Arabiye, sitti,, di
.. ,,. ... ~ı kapıyı ardına kadar a -

h .Ar~h:u1~ 11vk11~1t.,. hPıievi 

1 talyanca aslından türkçeye ceTİren: 
NOSHET HAŞIM SINANO(;LU 

arabacıya bir yolun adını söyliye _ 
cekti: "- Bahr el Ama!,, ve bir 
köyün adını söyliyecekti: "- El 
Abid!,.. Ve ılık Afrika gecesinde 
Nil'e ve Zomor kanalına doğru.: 
ince direğini göğe kaldıran sahufa 
doğru .. Ta iskeleye kadar .. İhtiyar 
kayıkçının .. 

Ah acaba mağrur Mısrrlmın 
bekled

1

iği bu mu idi? O ona koş
sun. öyle mi? .. Fakat aldanıyor -
du. Gerçek, aldanıyordu .. 

Ve hızh hızlı soyunarak sinir
li jestlerle hafif çamaşırlannı şu-
raya buraya atıyordu. .. .. 

Uzun geceliği içind~, ~a kuç~k
lüğündenberi alıştığı gıbı yata~: 
nın dibinde diz çökerek ellerını 
birleştiriyordu: 

"-Göklerde olan babamız .. 
Bizi kötü arzulara sevketmeyi -. , 
nız ...• ,. 

müz bir haftada topladğı yumurtasını 
sepetine doldurur getirirdi. Bu gez öyle 
yapmıyor, irisini temizini ayırıyor bun. 
lan İzmire işleyen alıcıya satıyor ufak
larını da pazarda eritiyor. 

Bu da gösteriyor ki bütün ulusal ü • 
rünlerimizi iyice arıtmak ve bütün müs
tahsili de kurumlamak bu işleri de dev
let eliyle başarmak tazım. Bunu ne ka. 
dar çabuk yaparsak ekimciyi, yetiştiri • 
ciyi o kadar çabuk genliğe ulastıracağı
mız gibi ulusal ürünümüze de dış pazar 
larda eski özel yerini aldıracağız ve ulu· 
sat ökonomimizi de her gün artan zarar
dan koruyacağız. 

Türemizin gücü pek yakında bu yön
den de ulusumuzu öriimleyeceğine ina. 
nımız vardır. 

Bu yolda yürürken bir şeye daha 

çok uyanık davranmak lazım. Şimdiye 

dek kurumlanma işlerinde çok gelişi gü-

2el yürüdük. Düne kadar ekimciden bağ

cı ve bahçacıdan yüzde 200 faiz alarak 

onun ürününü yok pahasına alış verİ§Çİ· 
tere kaptırmasına sebep olan ve sonun. 

da da bağını, zeytinini, bahçesini e1in. 
den çarpanların, son yasadan sonra at 
oynatacak meydan bulamayınca müstah
sil arasına dalarak onlar hesabına söze 

krıştıklarını görüyoruz. Huylu huyun -
dan tüylü tüyünden vazgeçmez derler 
genel kurumlanma işinde gerçek mü~ 
tahsilleri ele alarak sonunda çok iyi ve
rimler umduğumuz bu ulusal i§te müs • 
tahsili ürkütmemek gerektir. Bize bu 
son dizileri yazdıran İzmir incir müna : 
kaşasında duyulan bir sesin bağrı yanık 
ekimciler ve bahçacı1arda yarattığı ür-
küntüdür. O. H. 

N KAŞE 

N 
E E 
o (irip o 
K Baş aj(rı /arına K Diş t1ğrılarına 

A Roınatizmaya A 
L L. 
M 

•/e,K:ıne 
M - -1 jJ;ıı.:i lr. 1 

N N 
A A 

2 
6 ''t' 

12 kaş.elik 
Kutuları isteyiniz 

Sonra, sakinleşerek, yatıyordu 
Ve sarışın başı yastıkta, çölü ay 
altında görüyordu .. Rüzgarın yeni 
tatlı nefesini.. Yer yüzüne ait her 
türlü sıkıntılardan tatlı ayrılışı 
duyuyordu .. Sessizliğin musikisi, 
sessiz senfonisini çalıyordu. 

Ve Astrid uyuyordu. 

XI 
Günler geçti. Elsy'nin düğünü 

Anglikan kilisesinde yapıldı; eğ
lentiler, kutlamalar, nutuklar, şe
refe içmeler... Sonra, gidenlerin 
arkasından çiçek, avuç avuç pi -
rinç. terlik, iskarpin atmalar ... 
Btınlar, inp;iliz adetine göre, yeni 
evlilere uğur getirirdi. 

Bütün bir otomobil alayı, neşe
li çifti, "Damietta,. vapuruna gö
türdü. Bu vapurla, on\ar, önce 
Luxora gidecekler, sonra Nil ır
mağı ile Assuan'a kadar çıkacak
lardı. ..... 

Lady Taylor'la Astrid kederli 
kederli Shepeard's'a dÖndüler· 
melankolik ve meyus, bütün ~ 
bütün gece ağladılar . 

Fakat geç vakit, canlılığı ve 
neşesi taşkın N orman Grey çıka-

Ankara Radyosu 
Dün akşam 

Dün akşam radyoda "Mumcunun 
faresi., atlı bir çocuk hikayesi okun

du. Bundan sonra Bayan Ferhunde Ul • 
vi, piyanoda Şopen'den bir parça çaldı. 
Bu parça bütün radyo dinleyicilerini 
ıs dakika değer biçilmez bir zevk için
de bıraktı. Musikiden sonra Dr. Bay· 
Salahattin, at yetiştirmenin bilhassa 
toprağı sert olan memleketimizde zi
raatin bu vasıta ile yapılmasının çok 
faydalı olacağı ve bundan 100 sene eve
line gelinciye kadar Türkiye'de en 
mükemmel atların yetiştiğini, fakat os
manlı imparatorluğunun bu işe de e
hemmiyet vermiyerek at yetiştirme u
sullerinin garp memleketlerine geçme
sine ebep olduğunu, gene ve dinç cüm
huriyetimizin ilk işler arasında bunu 
da göz önüne alarak memleketin muh
telif yerlerinde haralar açtığından ve 
bugün "Karacabey Yarrmkanr,. diye ye
ni bir at neslinin ele geçirilmiş bulun
duğunu anlattı ve halkımızı at yetişti
rip beslemekte ve at sporlarına teşvik 
edici sözler söyledi. Bundan sonra Ba
v·m Ferhunde Ulvi nivano ve Bav Ul
vi Cemal de keman ile Baht'tan, Arya
dan, Sarazat'tan ve Figoyner Vayzon
dan mükemmel parçalar çaldılar. 

Maliye Bakanlığı kanunlar mlidürU 
Bay Mümtaz Tarhan da köylünün top
rak sahibi edilmesi mevzulu bir kon
ferans verdi. Bundan sonra Ankara Pa 
las Caz orkestrası güzel parçalar çal
dı ve Anadolu Ajans haberleri okun· 
du. 

Bu akşamın programı ~udur: 
(19. 30 dan 21 e kadar) 
10. - Türk Dili Araştırma Kurumu 

aaati 
ıs. - Musiki: 
Sarasate Zigeunerweisen 
Cesar Cui Orientale 

Necdet Remzi (Keman) 
Ulvi Cemal (Piyano) 

10. - Türkler nasıl at koyarlardı? 
M. - Musiki: 

Vivaldi Concerto 
Necdet Remzi (Keman) 
Ulvi Cemal (Piyano) 

10. - Sıhhiye Vekaleti saati 
l S. - Dans musikisi 

Haberler 

İstanbul Radyosu 
Saat 18 den 18,30 a kadar almanca 

ders, 18,30 dan 19,30 a kadar dans mu
sikisi (plak) 19,30 dan 19,4S e kadar dün 
ya haberleri, J9,4S ten 20 ye kadar ti
yatro mevzuunun anlatılması, 20 den 
itibaren şehir tiyatrosundan naklen 
(Madam San Jen). 

Jf imavei Etf al 
•' 

balosu yaklasıvor 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Baf

kanmın yilksek, himayeleri altında 

Tiirkiye Rimayei Etfal Cemiyeti men
faatine 6.•2.934 perşembe g{lnU akşa

mı Ankara Palas aalonlarmda •erile
cek olan ulusal kostümlü balonun çolı 

geldi. Onlarla uzun boylu kaldı; 
geçmişinden ve gelece~inden ko
nuştu; uzak Skoçya'daki gen<;li -
ğini. şimdi artık Uıtiyar olan ana 
babasının, tek başlarına ve biraz 
mahzun yasamakta olduktan Grey 
ailesinin Falkland'taki eski evle
rini anlattı. 

Nonnan Grey ~tmek icin mü
saade alacağı anda. Ladv Tay -
lor'un önünde direldi. ve bir baş
langıç bile yapmadan, 

- Ladv Mary, - dedi. - To
rununuz Astrid'le evlenmemize 
müsaadenizi rica ederim. 

Böyle derken, yüzü. cocukların 
vüzleri nasıl kııarırsa, öyle kIZar
dı. 

Kızının gidişi ıcm döktüğü 
göz vaşlannı henüz dindirmis o
lan Lady Taylor, yeniden ağla -
maya basladı: 

- Allah a<\kına !.. Ne diyorsu
nuz?. Astrid'i mi istiyorsunuz? .. 
Astrid'i elimden alın ~ötürmek 
mi? .. Hayır, hayır!.. Katiyen ha -
yır! 

Nomıan Grey genç kıza döndü; 
yüzü aşıkların yüzü nasıl sararır -
sa, öyle sarardı: 

( 
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Ankara'nın ve Türkiye'nin tek ede· 
biyat mecmuası olan Varlık'm 1 ilk ka• 
nun tarihli 34 üncü sayısı çıkmıştır. 

Başyazısı (Kurulan büyük Türkiye) 
başlığiyle Yaşar Nabi tarafından öz 
türkçe olarak yazılmış olan bu sayıda 
Abdiilhak Şinasinin (Atina'ya dönüş) 
atlı güzel bir hatırası, Nasuhi Esat 
Baydar'ın spora dair dikkate değer ko
nuşmaları, Yakup Kadri'nin, Hüseyin 
Cahit'in tenkitlerine dair düşünc~leri, 
Sabahattin Ali'nin Sahte Şekspirler at· 
lı bir etüdü. Hüseyin Namık'ın ulusal 
efsanelerimiz başlıklı yazısı, Hasan 
Refik'in İngilizceden çevirdiği alman 
tiyatrosuna dair bir yazı, Cemil Sinan· 
ın Fikir kurumları'ndan beş parça, Ah· 
met Kutsi'nin şiirlerine dair Ziya Os • 
man'ın bi.- vazrsı. İhsan Aygün'ün Mar· 
ga atlı l iyesi. Celal Sahir. Ahmet 
Kutsi, Fuat Ömer. Reşat Cemil, Meh
met Necati ve Baki Süha'nın şiirleri 

vardır. Bunlardan başka Cevdet Kud • 
ret'in en güzel eseri olan Rüya kinde 
rüya piyesinin tefrikası bu sayıda da 
devam ediyor. 

Ulkenin sanat ve kültür alanlarında 
değer1i yazılara 1'arşı olan büyüle ihti· 
yacını karşılayan Varlık'ı bütün okur -
larımıu tavsiye ederiz. Tanesi 15 ku • 
ruş. altı aylığı 16() ve yıUığı 300 ku • 
ruştur, 

Ye,Ji C.iin 
İki yıla yakın bir zamandanberi mun

tazaman neşriyatına devam eden bu 
halk magazininin 28 sonteşrin tarihli 
90 ıncı sayısı çıkmıştır. Bu sayıda Mah· 
mut Vesari'nin (bir başlangıç, bir di. 
lek) başlıklı öz türkçe bir yazısı. Ya -
şar Nabi'nin (yaşamak) atlı hikayesi, 
Hüseyin Cahit'in (Malta hatıraları), 

Naci Sadullah'm (Safiye Hnaımla mil
lakat)ı . Selim Tevfik'in (Beşiktaş 

sporcuları ar~sında) başlıklı yazısı, 

Mahmut Vesari'nin Taş binek atlı ro • 
manınrn tefrikası ve daha bir çok me • 
rakh yazılar vardır. f stanbulda çıkar. 
Tanesi 10 kuruştur. 

lskerulerh-e Tiirk Ticar('f . 
Orlası Mecmua!'ı 

İskenderiye Türk Ticaret Odası ta
rafından türkçe ve fransızca olarak ay
da bir çıkarılan bu ticari ve sınai mec
muanın ilk teşrin tarihli altıncı sayısı 
ç1kmıştır. İçindıo: (1skenderiye limanı 
büyütülüyor). .Jskenderiye limanı 
(ikinci kanun - ağustos 1934), (piya· 
sa fiat cetveli. ithalat ve ihracat cetvel
leri), (daimi ve mütenasip azalar) baş
hkh türkce yazılarla türkiye piyasııla· 
rına dair franarzca marnmat vardır. 

lengin ve eğlenceli olması için Uiyiik 
hir özenle çalışılmaktadır Bali' tertip 
heveti üçüncil toplantısını ~ ilk ltarıın 
934 cumartesi gUnU saat ıs te Ce.nivet 
salonunda yapacaktır. Balo gece~i zen
gin bir de piyango çekilecektir. Uh .• snl 
kostüm mUsabalraJan yapılacaktır. Mil· 
sabakada kazananlara kıymetli hediye
ler verilecektir. 

- Astrid, sizden benim karım 
olm;tnızı rica ediyorum. 

O zaman Astrid de ağlamaya 
başladı: 

- Oh hayır!. Bana bunu söv -
lemeyiniz!. Sizin karınız?. Ben? .. 
Oh. hayır, hayır!.. Asla!.. 

Ve nişanlano,lar. 

xıı 

Astrid'in yüzbaşı Grcy'le ni . 
şanlandığım Britanya koloni ... :..,e 
bildirmek üzere, Shepheard's Ho
tel'de, yeni bir resmi ziyafet ve -
rildi. Düğün, ikinci kanunun i1k 
günlerinde olacaktı. 

Kızının evlenmesinden do~ • 
ma carpmtıdan daha kurtulma~~rş 

olan Lady Tavlor, torununun rlü
ğünü icin yPniden heyecan kac:ır
gasına tutuldu. 

Ve mağazadan ma~azaya ko -
şusmalar, ziyaretler, davetler, k"l
bul resimleri .. M~ktuplar, telp,-raf· 
lar. hediyeler basladı. 

Astrid kendisi de, hulya icin
dc ve kendinden geçmis, gÜJii"~'"İ· 
yerck, konuşarak, teşekkür ede -
rek oraya buraya koc;ı1c;uyordu. 

(Sonu vaı·) 
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Ankara Memur!ar Kooperatif 
Şirketinden: 

Yolda bulunan kok kömürlerinin satıs muamele
sine bugünden itiharen Kooperatif merk~z mağaza
sında baslanmışur. 

Depoda teslim şartiyle satış fiatları şudur: 
Lira K. 

31 Hissedar olan memurlara tonu 
31 50 ,, olmıyan memur ve ahaliye tonu 
31 62 ., olanlara kredi ile beş taksitte tonu 
31 45 olmıvan memurlara ,, ,, ,, 
Koklitr Anhff~'·a gelince tevziatta karışıklık ol-

mamak icin sinvlirlen miiracatla peşin için sıra nu-
marao;ı ve kredi icin de bono alınması rica olunur. 

Kokların viirııdn ve tevzi sera:ti ayrıca ilan olu· 
nacaktır. R-5450 

ı-c.'J Q K iYE 

t.I RAAT 
Bl'l~ K.AS t 

·DAoA 
BiRiKTiREN 
QA~AT 6D~Q 

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

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

8-5437 

Siz de bir tayyare 
piyango bileti 

alınız. 

ULU S 

DOKTOR 

Baha Hazım 
GAZİ TERBİYE 

ENSTİTÜSÜ HEK1M1 
Muayenehane: Adliye 

sarayı yaı:unda Gençağa 

apartnnanmda Hususi 
daire telefon: 2661 her 
gün öğleden sonra saba 

ap3rtıman 
Y enişehirde Devlet ma

ballesi yanında Belcika se
farethanesi arkasında Ek
mel B. apartım:rnmda iki 
rlaire kiraltktır. Dörder oda 
banyo ele1<trik havagazı ve 
<Tenic; b-:ılk"nhın vardır. 

1 ophaıwıtc· l~tarıhu) l..e 
v11zm1 \-nirfi i!i Satın 

\lnrn Komi~Yonu 
flfır•bn. 

İT.AN 
Hastalrnneler ihtiyacı ic;in 

1680 adet battaniye 9-12-934 
pazar günü saat 15 te kapalı 
zarfla alınacaktır. Sartname 
ve nümuneyi gör~ceklerin 
her gün ve miinakasaya iş
tirak edeceklerin belli saat-
ten bir saat evet tekliflerini 
Tophanede satmalma ko
misyonuna vermeleri. (581} 
(7670 8-5245 

1 \ul~ara B••l(·dh t• ({cisJiği 1 
il:mlnrı . 

İLAN 
Belediye mezat idaresin

de saat 17 de yapılmakta o
lan mlizayedeler mevsim 
itibariyle görülen lilzuma 
binaen bundan böyle 12-14 

1 
arasında yapılması muvafık 
görüldüğü ilan olunur. 

(3513) 8~5383 

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

I 

().,,.f,.t Ot·miry0Jlnr1 t 
mum l\fiidiirlii:!ii ~ahrı 

almn komi~yom1 ihnbrı 

lTJAN 
Bursa - Mudanya hattı ü

zerinde teslim şartiyJe 2.50 
X0,20)(0,14 ebadında 100 
adet mese makas traversj 
pazarlıkla alınacaktır. Pa
zarlık 2-11-934 tnrihinde sa
at 16 da idare binasında va
pılacaktır. Fa1la tafsilat 
için malzeme ~..,iresine mü-
racaat (3531) 8-5405 

lLAN 
l 400 Kg. sek,,.rle 5 su kü

pü 2hnacaktır. Pazarlık 2-12 
434 pa7:".lr g-ünü saat 1 O da 
Ankara M ~~aznsmda yapı-
l;:ıcaı-tn. 11553) 8-5440 

ZAVt 
1330 senesinde Kabataş sulta: 

nisin<len almış olduğum tasdik. 
namemi zayi ettim, yenisini ala
caJımdan eskisinin hükmii yok-
tur. 864 Kamil 

• t.frnnt ""''azım amirlii!i 
"alnı alnıa komi. yonn 

ilanları. 

lLAN 

Hadımköyü kıtaat ihtiya
cı icin 200 ton un kapalı zarf 
usuliyle satın alınacaktır. 

İhalesi 29 ikinci teşrin 934 
tedir. Sartnamesini görmek 
istivenlerin her gün taliple
rin de helli saatten evel te-
minat ve te1<1if mektupla
rivle birlikte belli saatten 
evel Hachmköv müstahkem 
mevki satınalm komisyo
nuna müracaatları. (3358) 

8-5132 
J t LAN 

Corumdaki kıtaat ihtiya
cı icin 250,000 kilo un kapa-
lı zarf usulivle alınacaktır. 
İhalesi 1-12-934 saat 15 te 
olacaktır. Şartnamesini gör 
mek üzere her gün taliple
rin de be 11i saatten evel te
minat ve teklif m'!ktuplariy 
le birlikte Comm'da satm
alma komi~vonuna müraca
atları (3361) 8-5131 

İLAN 
Beş ton Antırasit kömürü 

müteahhit nam ve hesabına 
pazarlıkla alınacaktır. Pa
zarhğt 2/1. Ka/ 934 pazar 
günii saat on dörttedir. Sart
namesini görmek iizere 'her 
gün ve pazarlığ'a iştirak için 
de vaktinde teminatlariyle 
beraber Ankara Levazım A
mirliği satınalma komisyo
nuna gelmeleri. (3558) 

8-5446 
t LAN 

İzmir Müstahkem mevki 
kıtaat ihtiyacı için doksan 
bin altı yüz beş kilo makar
nanın 2412. Tes.1934 tarihin 
de kapah zarf usuliyle mii
nakasasmm icra kılınacağı 
ilan edilmis ise de hu kere 
mezkOr münakasanm 2-12-
934 pazar günü saat on be
şe tehir edilrli~i ilan olunur. 

(3556) 8-5448 
fLAN 

M idyattaki kıtaat ihtiyacı 
için 50,000 kilo koyun etinin 
ı~apah zarfla münakasası 
20-12-934 T. saat (10) da ya
pılac~kt~r. Şartnamesini gör 
mek ıstıyenler her gün ta
liplerin de belli saatten evel 
teminatlariyle birlikte tek
lif mektuplarını Midyatta 
satmalma komisyonuna mü
racaattan. (3557) 8-5447 

Kiralık: bina 
Adliye sarayı civarında 

taş merdlven yanında ote1 . , 
pansiyon, ıdarehane olarak 
ku11anmıya pek elverişli bi
na toptan kiralıktır. om. 
yenler Balıkpazarında Ha
mamcı olu bay Halll mağa
zasına baş vursunlar. 

8 - 541R 

.. ,. "l r.~ ·- ....... tt"': ~3 .l !ık. T.... ••. . J31 P C , ~· .. 

.He ••• 

~ SIHHATİNİZ 1Ç1N HE R Yt:RDE 
~ 

.,~ UOl\IO~Tl BiRASI 
BOMONTI GAZOZU 

BOJ\IONTl SODASI 
İSTEYİNİZ 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİMENKUL SA 'f 1 
MEMURLUGUNDAN: 

Ankara belediyesine borcundan dolayı karabiber zade Ahmet 
Efendinin haczedilip paraya çevrilmesi takarrilr eden Ankara'ntn 
Mukaddem mahallesinde kain tapunun 211 esas, 327 ada 3 parsel 
No: lu ahşap bir bap hane aşağıda yaz:ıh şartlar dairesinde satıl
mak iiz:ere artırmağa çıkarılmıştır. 

EVSAF VE MÜŞTEMİLATI 
Mezkur haneye cepheden bakıldıkta iki kapısı mevcut olup yu· 

kardaki büyük kapı asıl hane kapısr olup, diğer küçük kapıdan ahı· 
ra girilir. 

İki kapının ortasında bir de çeşme vardır. Büyilk kapıdan gi
rildikte kapıya bitişik duvarda suyu mevcut bir çeşme, çeşmenin 
dibinde bir halt karşısında bir mutfak, mutfaktan geçilir bir kiler. 
mutfağın yanındaki merdivenden çıkıldıkta merdiven başında sol· 
da bir oda, ve sağdaki kapıdan girildikte sağda bir oda, karşı ta· 
rafta olmak üzere bu odanın bitişiğinde bir oda, bu odanın da bi
tişiğindeki merdivenden yukarı çıkıldıkta bilyük bir odayı miişte
mil olan bu evin muhammen kıymeti 3000 liradır. 

SATIS ŞARTLARI 
1 - Satış peşin para ile olmak üzere 3. 1. 935 tarihine müsadif 

perşembe günü saat 14-16 raddesinde Ankara icra dairesi gayri· 
menkul satış memurluğunda yapılacaktır. Talipler takdir edil.J11İŞ 
kıymeti olan "3000 lira üzerinden yüzde yedi buçuk pey akçesi ve
ya muteber bir bankanın teminat mektubunu getireceklerdir. Ta-
pu, dellaliye resmi müşteriye aittir. Şartnamesi 933-208 dosya nu· 
marasiyle herkese açıktır. Tayin edile·n satış gününde artırma bC4 
deli eve takdir edilen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulduğu takJ 
dirde üç defa bağırılmak suretiyle en çok artıranın üzerine ihı:İC 
edilecektir. Bulmadıgı takdirde en son artıranın teahhüdü baki kal· 
mak üzere 19. 1. 935 tarihine müsadif cumartesi günü saat 14-16 rad· 
desinde yapılacak artırmada eve takdir edilmiş kıymetin ~ 75 irıİ 
bulmak şartiyle en çok artıranın üzerine ihale edilecektir. 

2 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların gayrimenkul 
üzerindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddia· 
1arını evrakı müspiteleriyle yirmi gün içinde icra dairesine bildir· 
meleri. Aksi takdirde tapu sicilliyle sabıt olmadıkça satış bedetinİl1 
payla§masından hariç kalacaklardır. 

3 - Her iki halde ihale bedeli derhal verilmezse ihale bozulur 
ve kendisinden evet en yüksek teklifte bulunan müşteri de atınağa 
razı olmazsa gayrimenkul on beş gün müddetle artırmaya çıkarı· 
hr ve en çok artırana ihale edilerek iki artırma arasındaki fark "c 
geçen günlerin yüzde faiz ve sair masrafları birinci müşteride" 
tahsil olunur. 

4 - Artırmıya iştirak edenler daha eve] artırma şartnamesini 
ve mahallen gayrimenkul ve iymar vaziyetini anlamış ve bunları 
tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. Şartnamesi ı. ız. 93' 
den itibaren herkese açıktır. 

İşbu evin gösterilen şartlar dairesinde satılacağı ilan olunur• 
(3555) 8-5441 

, .... _ 
Türk 

BÜYÜK 
Maar if 
EŞYA 

Cemiyetinin 
PİYANGOSU 

Çekiş tarlhi 14/12/1934 - btr bilet 1 lira 

İkramiye kıymeti 23.000 11.Mdrr 
1 - adet 3000 liralık ı O - ad t 

~ 1 - adet 2000 ,, 220 - " 
4 

1 - " 1000 " 50 - " 
~ 2 - " 750 " 100 - " 

2 . " 500 ,, 1000 • ,, 

100 Uııs.18 
96 ,, 

90 .. 
ıo 
6 

,, 

ı ,1 .ıı 
(241~~- s-S8't'l7 

~ 4 • 5 " 200 ,, 4'700 -
Biletler her yerde satılmaktadır. 



29 iKiNCi TEŞRiN 1934 PERŞEMBE 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satın Alına Komisyonu ilanları 

455614 ADET MUHTELİF ATEŞ ) 
TUÔLALARI ) 
MUHTELİF KİMYA MALZEMESİ ) Saat 10 da 
MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMESİ) 

MUHTELİF KASNAK KA YIŞLARJ 
6 KALEM DERİ 

) 
) 

1000 TON MAZOT 
3000 TON ÇELİK DEMİRİ 

) Saat 14 te 
) 

Yukarda miktarları yazılı malzemeler 5/1. Kan/934 
perşembe günü ayn ayn pazarlıkla satın .alınacaktı~. 1:e
diye şartlan tesbit edilmiş ve şartnamelerıq~ ~ercedılm.ış
tir. İdari ve fenni şartnamelerini anlamak ıs:ıy~n . talıp
ler her gün saat 15 ten 17 ye kadar vepazarhga ış~ırak e
deceklerin de yevmi muayyeninde satınalma komısyonu-
na müracaatları. (3522) 8-5393 

Milli l\'lfülaf aa Vekalt>ti 
"-'1lm alma komisyonu 

ilanları. 

CAÔ 
Çorlu ve Murathdaki as

ker için kapalı bürüm yön
demiyle 354600 kilo ekmek
lik un alınacaktır üzerine bı
rakılması t. 1. Ka. 934 cu -
martesi günü saat 16 dadır. 
bağlantısını görmek için her 
gün ve eksiltmeye girecek - J 
lerin de belli gün ve saatm
CJa Çorludaki komisyona baş 
~alan. (3332) 8-5097 

CAO 
200 adet emniyet kemeri 
200 ,. kurbağacık 
200 çift makara 
Yukardaki üç kalem mal

•eme açık eksiltme ile satın 
almacaktrr. Üzerine bırakıl· 
ması 2. 12. 934 pazar günü 
ıaat 11 dedir. İsteklilerin 
hağhhğı ile örneklerini gör
inek için her gün ve eksilt
in esine gireceklerin de pey 
akçeleriyle vaktmda M. M. 
V. satınalma komisvonuna 
başvunnalan. (3364) 

8--5141 
İLAN 

Vekalet binasındaki ka • 
lorifer kazanlanndan birisi 
pazarlıkla değiştirilecektir. 
Pazarlığı 1. 12. 934 cumar
tesi ~ünü saat 11 dedir. İs
teklilerin belli gün ve saa -
tında komisyona uğramala-
n. (3551) 8- 5433 

TT .. AN 
Kınkkale'de bulunan as

keri sanayi lisesi için 200 
tane talebe kaputu ölcü Ü -
zerine aynı mektepte pazar
lıkla rliktirileceh-tir. Sartna
me ve nümunesini görmek 
istivenlerin her gün ve pa -
2arhğına gireceklerin temi -
natlarivle birlikte 1. 12. 934 
cumartec:;i günii saat 10,5 ta 
M. M. V. Sa. Al. Ko. na mü
racaatları. (355.2) 8 -5434 

50 TON HAM ADANA 
PAMUGU 

Yukardaki malzeme pa
zarlık suretile 3/ 1.kanun/ 
934 tarihinde saat 14 te iha 
lesi icra edilecektir. Talip
lerin teminat ile müracaat-
ları (3534) 8 - 5414 

9 KALEM ELEKTRİK 
MALZEMESİ 

Aleni münakasa ile alına
cağı ilan edilen 9 kalem e
lektrik malzemesi 29 2. Kan. 
935 tarihinde kanalı zarfla 
münakasası yapılacaktır. Ta
liplerin ona göre tekliflerini 
vaktı. muayyeninden evet 
komisyona iyta etmeleri 

(3537) 8--5428 

KİLO 
30000 EKMEK 
2000 PIRASA 
2000 LAHNA 
4000 PATATES 
2000 tSPANAK 
2000 ~OGAN 
7000 ET 

30000 ODUN 
13000 ARPA 
7000 SAMAN 
Kınkkalede muhafız ef • 

radı ve hayvanatmm iaşele-
ri icin halada vazıh erzak ve 
yemin aleni münakasa sure
tiyle ihn lesi 19 l. Kan. 934 
tarihinde yapılacaktır. Ta -
tiplerin sartnamelerini gör
mek ve münakasaya iştirak 
etmek üzere Kırıkkale gmp 
müdürlü~ünde satın alma 
komisyonuna müracaatları. 

(3538) 8-5429 

1000 METRE MİKABI 
CEVİZ TOMRUK 
Yukardaki malzeme pa-

zarhk suretiyle 3/1. Kan/ 
934 tarihinde saat 14 te iha
lesi icra edilecektir. Talip
lerin teminat ile müracaat· 
lan. (3526) 8-5422 

Nafıa \ 7 ekaletinden: 
Ha\,darpaşada teslim edilmek iizere muhammen be

deli 800o Jira olan iki adet kamyon pazarlıkla satın alma -
caktır. . .... 

Pazarlık 8 birinci kanun 1934 cumartesı gunu saat 16 
da Vekalet Müsteşarlık makamında yapılacaktı.r. 

Taliplerin Ticaret Odası vesiykası ve 400~ hrahk .mu -
'1akkat teminatlarının malsandığına yatınldıgma daır o -
1 kb ·· · yaıtn banka kefalet mek -an ma uz veya numunesme u F-' •• 

tubu (çek kabul edilmez) ile birlikte aynı gun ve saatte 
komisvonda bulunmaları lazımdır. 

1 
k A 

Talipler bu husustaki şartnameleri parasız .0• ara n-
karada Vekalet malzeme müdürlüğünnen alabıhrler. 
. (3524) 8 - 5395 

Jl;ıri•a lJmnm Miidiirliiöiinden: 
· ı ·· ve sa-l - Şartnameleri ay~ ayn yapılm.~s .~h~. ~ .. gun niz Su-

atları da zirde yazılı Harıta Umum Mudurlugu De : d 
besi idn iki adet sığ su aletiyle haritaların bezlenmesı?. e 
'kullanmak için 7500 metre beyaz bez ve fotoğrafane ıçın 
(13) kalem ecza pazarlığa konmustur. .. 

2 - Taliplerin şartnameleri görmek üzere ~er gu~ ve 
Jlazarh-a istirak edeceklerin de vaktında temınatlarıyle 
Cebecide Harita Umum Müdürlüğü satmalma komisyonu· 
~a müracaatları. ( 3535) 

?at Cinsi 
ıo İki adet sığ su aleti 
11 (7500) metre beyaz bez 
14 {13) kalem fotoğraf eczası 

İhale tarihi Gün 
8. 12. 934 Cumartesi 
8. 12. 934 ,, 
8. 12. 934 ,, 

8-5427 

ULUS 

Tok~t Valiliğinden: 
Tokat vilayetinin Zile, Erbaa, Niksar, Reşadiye kaza

ları merkezinde insası tekarrür eden (19646) lira (23) ku
ruşar bedeli keşiflf dört mektebin inşaatı kapalı zarf usu
liyle münakasaya konularak 13. 12. 934 tarihine müsadif 
per~embc günü saat on beşte ihalei katiyesi icra kılınaca
ğından talip olanların şartnamesiyle evrakı keşfiyesini 
görmek üzere Tokat vilayetine müracaatları ve bu bap -
taki kanun dairesinde vuku bulacak teklifnamelerini o 
gün Tokat vilayeti encümeni daimi riyasetine irsali ve 
tevdi eylemeleri ilan olunur. (8076) 8-- 5426 

İnhisarlar Umum 
lii,li;..-u~~1· nften: 

-. 

. 

1 - Semsipaşa deposunda tütünleri gazla isterlize et
mek için ·komigasiyon tesisatı kapalı zarf usulile münakasa -
ya konulmuştur. 

2 - Fenni şartnameleriyle planları Cibalide Levazım 
ve mübavaat suhesinden alınacaktır. 

3 - Münakasa 1-12-934 tarihine müsadif cumartesi gü
nü saat (14) te Cibalide Levazım ve mübayaat şubesinde 
icra kılınacaktır. 

4 - Münakasa ehliyeti fenniyesi mücerrep fabrikalar 
arasında yapılacağından fiatsız proie ve tekliflerin heyeti 
fenniyemizce tetkiki icin münakasa gününden laakal on 
gün evel tevdii lazımdır. 

5 - Münakasaya iştirak edebilecek olanlar yukarda 
tayin olunan gün ve saatte kanuna uygun olmak üzere fi
ath teklifname ile 'ro 7,5 muvakkat teminat parasını ko· 
misyona tevdi etmelidir. (7214) 8-4922 

~~f,.,. v~1.:~letinden: 
Afyon -Antalya hattı 74+000 - 93+ 500 kilometre

leri arası beşinci kısım in~aat ve ameliyatı kapalı zarf usu
lü ile münakasaya çıkarılmıştır. 

Miinakasa 8 kanunuevel 1934 tarihine müsadif cumar
tes; ~nü saat 15 te müsteşarlık makamında yapılacaktır . 

-

. 

Talipler tekliflerini Ticaret Odası vesiykası, ehliyet 
vesiykası ve 7500 liralık muvakkat teminatlarının matsan 
dığma vatm1dığına dair otan makbuz veya nümunesine 
uygun Banka kefalet mektubu (çek kabul edilmez) ile 
birlikte aynı gün ve saatta komisyona venneleri lazımdır 

Talipler bu husustaki sartnameleri Ankarad:: malze -
me müdiirlüğünden ( 40) lira mukabilinde satın alabilir· 
ler. (3459) ,. ' 8-5288 

Ankara Orman Tescir ve 
Fidanlı]{ Mii düriyetinden . 

-

r 

Ankara Orman tescir sahasiyle fidanlığın gösterilecek 
yerlerine nakil ve teslim edilmek üzere (5) tonluk kam 
yonla nısfı koyun nısfı bevgir gühresi olmak üzere (300) 
kamyon gübre 25 T. sani 934 den 15 K. evel 934 e kada 
(21) gün acık münakasa va konulmustur. 

1 

Talip olanların seraiti anlamak üzere orman fidanlık 
müdüriyetine ve ihale günü olan 15 K. evet 934 cumartes 
günü saat 15 te o/0 7,5 teminat akçesiyle mübayaat komis -
yonunda bulunmaları. (351 C)) 8-5386 

Av,lııı Nafıa Rasm iihendisliğinde n 
a 13632, 54 lira keşif bedelli Aydın - Tire yolund 

3X12.00 açıklığında ayaklan beton tabliyesi betonarm 
köprü münakasas1 haddi layık ~örülmediğ"inden yenide 
ve yirmi gün müddetle pazarlıkla münakasaya konulmu 
tur. İsteklilerin 661 numaralı müzayede ve münakasa ka 
nunu mucib;nce ehliyeti fennives1 başmühendislikçe mu 
saddak vüzde 7.5 teminat akçesini havi teklifleriyle iha 
lesi olan 1. 12. 934 cumartesi günü saat on beşte encüme 
ne müracaatları. Ehliyeti fenniye vesiykası almak ve ev 
rakı keşfiyesini görmek istiyenlerin Aydın nafıa başmü 

e 
n 
ş-

. 
-
. 
. 
-
-

hendisliğ-ine miiracaatlan. (7697) 8- 5292 

Ankara JlefterdarlıWndan : 
ı-

e-
Dairede mevcut plan ve şartnamesi mucibince istas 

yon civarında cümhuriyet ve değ·irmencilik limitet şirk 
tiyle Siikrive mahallesindeki Turan Un fabrikası ve K 
yaştaki değirmen yanlarına yantınlacak dört barakan 
3 kanunuevel 934 pazartesi günü saat 14 te pazarlıkla ih 
lesi icra kıhnacaı!mdan taliplerin Defterdarlıkta müteşe 

a-
ın 

a-
k· 

kil komisyona müracaatları. (3559) 8--5449 

a-Sanatlar mektebi icin alınacak 30 bin kilo ekmeğe t 
lip çıkmadığından çık~cak talipler tarafından teklif edil 
cek bedel haddi layık görüldüğü takdirde pazarlıkta iha 
edilmek iizere münakasa müddeti 27. 12. 934 tarihine ka 
dar uzatılmıştır. Taliplerin her pazartesi ve perşemb 
günleri saat ı 5 te teminat mektuplariyle vilayet daim 
encümenine müracaatları ilan olunur. (3543) 8-543 

e· 
le 
-
e 
~ 

J 

o 

Ankara Milli Emlak 

Cinsi Miktarı 

!\fiifliirlüğün'1Pn: 

Kapalı 933 modeli 1 Adet 
Fort otomobili 

Muhammen İzahat 
kıymet1 
Lira K. 

1000 00 ı'1al$:ten peşinen 

si 
us-

Yukarda yazılı otomobilin ihalc~i 15-12-934 cumarte 
giinii saat 15 te icra edilmek üzere müzayedeye konulm 
tur. Taliplerin müracaatları. (3554) 8-5439 

SAYIFA 7 

Askeri Fabrikalar lJmum 
Müdürlüğünden : 

... 

Oç konstrüktör 
ressam aranıvor 

r 
İkisi Ankarada üçüncüsü de lzmirde çalıştırılmak üze

e imtihanda gösterecekleri muvaffakiyct derecelerine 
öre en az 84 en çok 165 Jira maktu ücretle üç konstrüktö 
essam alınacaktır. Taliplerin umumi şeraiti ve imtihan 

g 
r 
mevzuunu Ankarada idaremiz fen şubesinden İstanbulda 
Bakırköy barut fabrikası müdürlüğünden İzmirde silah 
amirhanesi müdürlüğünden sormaları lüzumu ilan olu -t 

n ur. (3479) 8-5352 

• 
1 nhi arlar Umum 

l\lüdürlüğündeıı : 
1 - Gönende yapılacak (44302) lira bedeli keşifli yap

ak tütün ambarı kapalı zarf usultyle münakasaya konul
muştur. 

r 

ı 
2 - Kırdırma şartname ve projeleri beşer lira mukabi

inde Gönen müdüriyetimizden 'ie cibalideik levazım şube· 
i nakit muhasipliğinden alınacaktır. s 

3 - Kırdırma 6-12-934 tarihine müsadif perşembe gü
nü saat 15 te Cibalide Levazım ve Mübayaat şubesinde icra 
krlınacaktır. 

4 - Teklif mektuplan kanundaki hükümlere göre yu
karda tayin olunan gün ve saatten evel komisyona veril
melidir. 

5 - Kırdmna prtnamesinin maddei mahsusası mu
cibince fenni ehliyeti haiz olanlar arasında yapılacaktır. 

6 - Talip olanlamı (% 7 ,50.) muvakkat teminat para-
siyle birlikte mUracaatlan. (7751) 8-5264 

Dökümcü alınacak 
Askeri Fabrik11lar lJmnm 

1\ılüdürl~nden: 
Fabrikalarımıza dökümcü ustası alınacaktır. Taliplere 

imtihanda gösterecekleri ehliyete göre yevmiye Terilecek
tir. Yol masrafı kendilerine ait olmak üzere istiyenler 
vesiykalariyle birlikte Umum Müdürlüğe müracaatları. 

(3492) 8- 5375 -----
Nafıa Vekaletinden : 
Af yon - Antalya hattının 93 + 500 üncü kilometresi 

ile Aydın hattı üzerinde kain Karakuyu istasyonu arasın
daki altıncı kısmı kapalı zarf usuliyle münakasaya konul
muştur. 

Münakasa 8. 12. 934 tarihine müsadif cumartesi günü 
saat 15 te Vekalet Müsteşarlık makamında yapılacaktır. 

Taliplerin tekliflerini Ticaret Odası ve ehliyeti fen
niye vesiykalan ve 8750 liralık muvakkat teminatlarının 
malsandığma yatırıldığına dair oJan makbuz veya nümu· 
nesine uygun banka kefalet mektubu (çek kabul edilme.z) 
ile birlikte aynı gün ve saate kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Talipler bu husustaki şartnameleri 40 lira mukabilin· 
de Ankarada Vekalet Malzeme müdürlüğünden satın a-
labilirler. (3484) 8-- 5351 

İnhisarlar Umum 
l\liidürlüğüııdeıı : 

1 - Milasta yapılacak (~4722) lira bedeli keşifli yap· 
rak tütün amban kapalı zarf usuliyle münakasaya konul· 
muştur. 

2 - Kırdırma şartname ve projeleri beşer lira mukabi· 
linde Milas müdüriyetimizden ve Cibalide Levazım ve 
mübayaat şubesi nakit muhasipliğinden alınacaktır. 

3 - Kırdrrma 5-12-934 tarihine müsadif çarşamba gü· 
nü saat 15 te Cibalidc Levazım ve Mübayaat şubesinde icre 
kılınacaktır. 

4 - Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre yu· 
karda tayin olunan gün ve saatten evci komisyona veril· 
melidir. 

5 - Kırdırma şartnamesinin maddei mahsusası mu· 
cibince fenni ehliyeti haiz olanlar arasında yapılacaktır. 

6 - Talip olanların (o/0 7,50) muvakkat teminat para· 
siyle birlikte miiracaatlan (7750) 8-5265 

ı,~~7 ÇOCUGU 
_ lvan Mosjoukin - Tania Fedor 
fM•lmllllRlll!iillllllt'llMIMAIDIMWAM&MillldlrihA!Mllml:SlöllliUllllllliildii&WAl--illll••ı• 

Tokat Valiliğinden: 
Tokat vilayeti merkezinde bu sene inşası takarrür eden 

"37937,, lira "76,, kuruş bedeli keşifli meydan ve 37937 li· 
ra "76,, kurus bedeli keşifli buzluk ve "21937,, lira "76,, 
kuruş bedeli keşifli Bey bağı mekteplerinin inşaatı 3-10-
934 günü ihale edileceği ilan edilmiş ise de taliplerin ver· 
dikleri fiat haddi layık görülm~diğinden bir ay müddetle 
pazarh~a talik edilmiştir. Bu suretle talip olanların 30-11-
934 tarihine kadar vilayet daimi encümenine müracaat et .. 
me1eri lüzumu ilan olunur. (8077) 8-5419 



f 

SAYIFA 8 

Yalnız mükemmel değil; 

Hem mükemmel, hem ucuz bir radyo 
Yüksek ayırma kabiliyeti (mahalli is -

tasyonu sureti katiyede ayırır.) Büyük se -
da intişar kuvveti (9 vatlık çıkış lambası) 
" PHİLİTE '' ten yapılmış mahfaza - çok 
zarif .gösteriş - işte PHİLİPS 940 A mo
del radyonun başlıca hususiyetleri. Fiatma 
göre bu makinenin verdiği netiycet evelce 
en pahalı makinelerin verdiği netiyceden 
yüksektir. 

Salahiyettar 
acen talanmızda 
Tecrübe ve Satış: PHILl'PS 

9404 
Türk PHİLİPS Limited Şirketi, İstanbul 

8- 5267 

KREM 
balsam in 

kanzuk 

Yegane ciddi gü -

zellik kremidir. Te

ninizin daimi tazeli -

ğini yalnız K R E M 

B A L S A M İ N ile 

korursunuz. 

Dr. Cims'in nasır ilacı 
KORRlSlD . 

En eski nasırlan bile pek kısa bir zamanda tamamile 
kökten çıkarır. 

Merkez deposu: Kanzuk eczahanesi 
Yeni Eczane'de bulunur. 

Sümer Bank Umumi 
Müdürlüğünden : 

Bankamız hukuk işleri müdüriyeti için almanca lisanı
na pek iyi derecede vakıf bir memura ihtiyaç vardır. Hu
kuk mezunu olanlar tercih edilecektir. Bu vasıflan haiz 
talibe liyakatine göre maaş verilecektir. 

.. T~tipleri~ on gün zarfında istidalarındaki iyzahatı 
musbı~ ve.~a~~·~. Galatada İstanbul şubesine ve Ankarada 
umumı mu<l.irlük memurin servisine müracaatları. 

(3548) 8--5432 

1 

ULUS 

Tüccarlara 
Ticaretin muhtelif şube

lerinde senelerce çalıştım. 
Ticari her nevi tesisat, 

teşkilat, ıslahat, mübayaat 
ve idareyi yapar istenilen 
teminatı da veririm. 

Ankara posta kutu 131 iş 
adresinden isteyiniz. 

8-5407 

Kiralık ev 
Yenişehirde şehit Nuri 

Bey ve Akaretler sokakları
nın köşesinde üst kat ge
niş yeni rahat beş odah bir 
daire kiralıktır. Ziraat Ban
kasında Muamelat Müdür 
Muavini Hulki Beye müra
caat. Telf: 3406-7 
t)]unur. 8- 5381 

29 IKINCt TEŞUIN 1934 PERŞE~ 

Trabzon Ziraat Bankasından: 
Sıra 
N o. Mahallesi 

Mevkii veya 
sokağı Cinsi 

1 İskenderpaşa Erzurum Kargir hane 
4 Tuzluçeşme (Hacı Ahmet (Mağaza 

(Sıra mağazalar (Ardiye 

Yüzde yedi buçuk pey akçeleriyle ihale bedelleri nakten 
safı yazılı gayrimenkuller kapalı zarfla satışa çıkarılmıştır. 
ların Bankaya müracaatları. {3561) 8-5444 

Askeri fabrikalar 
Si~orta Sandığı Riyasetinden: 

Askeri fabrikalar sigorta sandığl için alınacağı ilan 
edilen 345 kalem ecza ve malzemei tıbbiye 343 kalem ola
rak tadil edilmiş ve tekliflerin iytası 16- 1. kanun - 934 
tarih ve pazar gününe talik edilmiş olmakla taliplerin ka
palı zarf usuliyle yapacakları teklifleri dipozito akçeleriy
Je beraber saat 15 te sigorta sandığında müteşekkil ko • 
misyona vermeleri ilan olunur. (3547) 8-5431 
..,~,.,"",.,"" "",....~·11•1111111!~RRraolll!IZIB:l!•ll••••111111::a:o .. m•mar"~ 
i . ~ 
i Anafartalar caddesmde Kmacızade ham altında ~ 
~ ~ 

i~ Merhum Şevket Ahmet Beyin eski ~: 
i 

belediye eczahanesi yerine ~~ 
~ 

Yeni eczane açıldı'.~ 
~ Fenni gözlüklert tıbbi korsalar, sıhhi levazımat, 
~ bütün tuvalet ve ıtriyat çeşitleri ile aradığınız her ilaç ~ 
J.~ bulunur. 
1 Gözlük ve korsa tamirleri yapılır. 8-5338 
l.:ma•••-~·ımıa~~ar"mazaas sıaaamll!lla~~ 

Askeri ~~ahrikalar 
Ticaret Kaleminden: 

2000 TON KRİPLE KÖMÜRÜ 
10 TON KATRAN 

250 " HAM MAGNEZİT 
130 " 

Y ANMTS KİREÇ 
1 " 

KARPİT 
45 " 

DÖKÜM KOKU. Ayrı, ayrı ihale 
LOOO ,, HURDA DEMİR edilebilir. 

22 
" 

FERRE MANGAN 
12 

" 
FERRE SİLİSYON 

450 " ALÖMİNYUM 
150 

" 
GRAFİT 

40 
" 

TESHİN KOKU 

Fabrikalarımız için yukarda yazılı malzeme 5/ 1. Kan/ 
934 çarşamba günü saat 15 te pazarlıkla satın alınacaktır. 

İsteklilerin aynı gün ve saatte gelmeleri 
Şartnameyi görmek istiyenler her gün Ticaret Kale-

mine gelebilirler. 8-5443 

., 
imtiyaz sahibi ve Baımu

harriri Falih Rıfkı ATAY. 

1 

Emlak No. 
Hisseye göre Maliyece 

Muhammen K. Muhammen ktymetl 
U R Hisesi 

tam 
Lira K. Lira. K. 

497 51 15000 12000 
( 59 
( 61 

tam 12500 5000 

veya gayri mübadil bonosiyle ödenmek üzere yukarda ev .. 
İhaleleri 18-12-934 sah günü saat onda yapılacaktır. Atıcı· 

Türkiye Ziraat Bankasından: 

Satıl ık ev 
Yenişehirde Memurin Kooperatifinin malı olan ve ya 

nmda dört dükkanı bulunan ev satılıktır. 
1 - Satış kapalı zarfla 20 birinci kanun 1934 perşernb6 

günü Ziraat Bankasında saat onbeşte kurulan komisyoıı 
tarafından teklif edilen bedeller layık had görülürse icrl 
edilecektir. Bu saate kadar Ziraat Bankası memurin v• 
levazım müdürlüğüne zarflar tevdi edilmelidir. 

2 - Bedelin peşin ödenmesi esastır. Şu kadar ki kO" 
misyonun kararlaştıracağı şartlara göre yarı paranın v~ 
ya diğer teminat gösterilmek ~artiyle dörtte üçünün bet 
sene ve beş müsavi taksitle borçlanmağa, çevrilmesine k~ 
misyon muvafakat edebilecektir. Bu cihet veya buna rntı" 
masil şerait tekliflerde tasrih olunmalıdır. • 

3 - Satıştan doğan bütün vergi ve resimlerle deıtah"' 
ye müşteriye aittir. 

4 - Artınnıya gireceklerin teklif ettikleri bedelin yuı; 
de onu kadar bir depozito yatırmaları veya Banka ternirıa 
mektubu vermeleri icap eder. Depozitosuz veya ternirıat .. 
sız teklifler kabul olunmaz. 

5 - İhaleden sonra ödenecek bedel bir hafta içind~ ta; 
mamen yatırılıp muamele tekemmül ettirilmezse Zıraa C 
Bankası depozito ve teminatı "zamanı rücu olarak iyr' 
kaydetmeğe ve yeniden yapılan satış fiat fa;kı hadis ol~" 
sa bu farkı evelki müşterilerden tekrar istemeğe satabt"' 
yettardır. 

6'- Fazla tafsilat icin Ziraat Bankasına müracaat ol&I .. 
nabilir. (3560) · 8-5445 

1111mıımıııııınımnm11111ıınıııııııııraııı11111ıııııraı111mıııı1111mııııııımımnı1111ıııııııı111u1111111ını11mıınııı:ııııını11111111111111111 ...... 

~ Ank:ara Elel{trik: ve Anl{ara 
E! 1 Havagazı Şirlcetlerinden: 
İ Bürolarımızın kış mevsiminde çalışma saatleri 
§_I aşağıda gösterilmiştir: 
!il Cumartesiden çarşambaya 9dan 13 e 

1 
ve 14 l / 2den18e 
Perşembe günü 9 dan 13 e 

. 8 - 5435 
Drıtllll!lıııımııııı11111111ttın11Mnııı11Nt1111111t1t11111111ımıı11ıııııtıırnı1111fl111JHllHIJIRHllll9111Ull llllllllHHHııut ___ __ 

Fethiye Belediyesin den: 
Fethiye Belediyesine (75) lira aylık ücretle bir fen~~ 

muru alınacaktrr. Talip olanların evrakı müspitelert 
yahut suretleriyle Fethiye Belediyesine müracaatları· 

8-5425 

Umumi neıriyab idare eden 
Yazı iıleri müdürü Nasuhi 
BAYDAR. 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus matbaasında basılmıJtır. 

1 YENi 1 (KU~ 
M U L E N R U J Z o M B t (Yaşıyan ölüler) 

Bugün, bu gece 1 Bugün, bu gece 

Neşe, kahkaha, çılgınlık V. S.... Aşkın, esrarla birleştiği büyük filirll .,.ı 

AYRICAı Yugoslavya Kıralı Hz. ne Belgrad'ta yapılan muaaam cenaze Dl~ 
ile M. Puankare'nin cenaze alayı 


