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Gündelik 

Yüksek yazıya 
doğru 

Yalnız sözler değil, (topsözler)' de 
türçe. - yüksek yazı .• fransızca "Art,. 
&Özünün kökü bizdedir. • ne varsa di -
rim için .• Devrimlerimizin, (Altı ok) u~ 
çizdiği yol. • Yazı ülküsü, yazı savaıı. 

Son sıralarda yapılallt bütün acunu 
ıaıırtan büyük Devrimlerimizin, yeni
liklerimizin en asığhsı, en değerlisi dil 
itidir. Uluslan benliğine bağhyan en 
çok dildir. Uluslar; daha çok dilleriyle 
tanıhrlar; batka türlü bunlan ayırt et

mek çok güçtür. 
Biz dil bakımından bayai\ kendin • 

den geçmite. kendini unutmuıa benziyor. 
duk. Yabancı sözler, yabancı kurallar 
dili boimuı gibiydi. Ne yazık ki benli -
iimizden uzaklatıP gitmiıtik. Türklük 
duygumuz bile karıımıttl· Yüreklerin 

ulusal vurgusu değitmiıti. 
Şimdi öz dilimize, öz sözlerimize ka

vuıtuk. Ağzımıza uymıyan, beynimize 
İyi yerleımiyen bir çok karma l:arııık, 
eski, yabancı sözlerden kurtulduk. 

0z türkçe sözlerle yazılar yazıyoruz. 
Düıüncem ıudur ki yalnız sözlerin türk 
çe olması yetifmez; türk na11l söyler, 
nasıl anlatır? Bunu bilen, ona uyarak, 
onu örnek yaparak yazı yazanlar amaca 
varahilirler. Yalnız eski, yabancı sözle
rin yerine türkçe kartdığını yazanlar 
ancak hir evrime. çevirme yapmıı olur
lar; yazı bütün yönlerden türkçe olmaz. 

Oyle ise .özlerden ba,ka ( topsöz) 
ler de türkçe olmak gerektir ... 

'li** 
Yukardaki sözlerim dosdoğru yazı 

içindir •. Bir de -~...-. ii ı ... ~· 
ıu olan (yüksek yazı) yardır. Yürekle • 
rin urunçu bunlarla artar, bunlarla ta
'81'· Ulusal yeniliklerimizin, Devrimle
rimizin köldqmesi bakımından bu pek 
ıereldidir. Güzel deyiıler, düzıüler, ay
duklar, yükaek düz yazılar Budunun içi
ni ka~atacak, coıturacakbr. Ona di _ 
rim savaıında yeni dinçlikler, yeni atı

lıtlar verecektir • 
Sözlerim sanırım ki aydındır, açık . 

tır. Eskiden "Sanat,, dediğimiz nesneyi 
söylemek iatiyorum; kimi batı ulustan 
hilirsiniz ki buna ''Art,. derler; bunun 
güzel, yüksek alanına ''Bozar,, deniyor. 

Türkçemizde de bir (Ar) SÖZÜ var -
dır: ''ali, mavera, meıakkat,, (yüksek, 
tüzel, öte, güçlük) demektir. "Aliyüli
la., sözünde (Ertenü) kartıhğını da bu. 
luyoruz. "dasitan.,: (Ertegi, erteki, er· 
tek) dir. (Ertem, erdem) .özünün kar
tılığı ise "hüner, marifet, fazilet, edeh, 

sanat,. dır. 
Ne denlü pşsak yeridir; (ank. ar -

tın) sözlerindl'ki köklerin de karıştığı 
anlatılan bir ( armak) söziimüz vardır 
iri "aciz kalmak hile etmek. meşakkat 

' çekmek,. anlamlanndadır. Fransızca 
"Art,, sözünün osmanlıcadaki karşılığı 
''ıan3t, hüner, usul, hile, tekeJlüf,. ol· 

rnak üzere 1törülüyor. 
Yalnız kendi düşüncem, sezgim ola 

rak dernek isterim ki "Art,. sözünün 

kökü bizdedir. 
Adı daha konınamış olan (yüksek 

Y•7ı) için bu uladıfım bilim ancak bir 

lraftırma oll\biliı·. 

*~~ 

(Yüksek yazı) nasıl yazılacak? Han· 
ti Yollardan gideceğiz, dü,üncemiz, ül. 
küll'lüz ne olacak?. 

1 - Türk sözlerinin güzel. duyfu -
lnuza uygun gelenlerini seçip gönlü -
lrıib:de onlara ilk önce yerlerini verme· 
li...: .,.z. 

2 - (Orhon) bitikt&Jı, (kişgarlı) 
~Ü~lüğündeki yazılar, deyiıler .• eskiden 
ıqlan baıka türk yazıları bize gösteri • 

~01' ~i yolumuz büsbütün baıkadır. Bun 
~· 1>rnf'k yapttrak daha üstün. bu çağa 

tore en ileri ya1.1),., yazmalıyız. 
3 - Ne varaa dirim için, bütün la -

;:ıldamalar, bütün didi,meler, uğrapna· 
r ulusal kurtulma, yükselme içindir. 
I Yükaelme, ilerleme yolundaki bir 
~ Uı; hangi yenilikler, DeTl'İmler içinde 
tae onlarla öz yolun daha ileriıiai o Bu 

Bay Tevfik R. Aras 
Ankara da 

Dıtarı İtler Bakanı Bay Tevfik 
R üttü Araı bu ıabah .,p_reıle 

\ 

' 

Bay Tevfik R. Aras Ankara durağcııd& 

Ankara'ya gelmit ve durakta Ba
kanlarla Saylavlar Dıtarı itler Ba .. 
kanlığı ileri gelenleri taraf mdan 
kartılanmıt ve polis müfrezesi ta
rafından selamlanmııtır. 

Soyadı ka~ıınu.ve 
romen gazeteleri 

"Demokra!4İnin tembel ve mi'6-
kincu sallan~şnun arkasından 
gitmeye mahkum olan .._bizlt•r 
için Atat'ürk'iin her ·ıe~ebhüsU 

hir ı~ık rrihi do~maktadır .,. 

Bükreş, 20 ( A. A.) - Anadolu 
A iansının Balki\n hususi muhabiri 
bildiriyor: 

Adverol gazetesi, ''Türkiye'nin 
her sey pahasına türklestirilmeıi 
başlıklı bir yazısında di~or ki: " 

(Sonu ? in<'i savrfada) 

dunun ozanları, yazgaç erleri yırlamak 
gerektir. 

Uluğ (Atatürk) yantlmıyan adımlar
la yükselen bir güne' gibi bütün evreni 
aydınlatmaktAdır. Ondan fırlayan (Al
tı Ok)un imlediki İ7.ler; gerçek bakışla 
cumurluğumuzun tek yolunda toplan -
maktadır. lıte bu, büyük yoldan gidece
ğiz.. O altı ıtık; yazı ülkümüz olacaktır 

Vazganlarımızuı hepsi bir kez bu 
yolda savaşı artırırlarsa; acunun en gÜ· 
zel dili olan t"' k · d .. I •• •.1 ur çemız en oy e gonu e 
yakın Öyle wı .. 1 - ki . • sag am oy e yure erı sarsı-

cı (yüksek Y•7.tlar) c•kacı.>k ki bununla 
Ulusumuz v · b. · k . . . 
1
. w enı ır er e, yem bır dınç· 
ıge daha kav k T • . . uşaca hr.. an yen ıtık 
ıçınde, o gün çr.k yakın!. 

iZZET ULVi A YKURT 
Sözler: 

Devirim - İnkılap 
Y cnilik - tecerldüt 
Ası~h - favdalı 

Ayırt - fark 
Kural - kaide 
Ulusal - milli 
Amaç - hedef 
Yön - cihet 
Topsöz - cümle yerine 
U runç - heyecan 
Deyiş, Ayduk - şiir 

Düzgü - Nazım 

Yüksek yazı - edebi yazı 
Yumuş - vazife 
Dirim - hayat 
Ulama - ilave 
Bilim - mallımat 

Bitiktaş - yazıhtaş 

Çağ - zaman 
Ozan - şair 

Yazgaç - kalem 
Yazgaç erleri - kalem erbabr 
Yırlama - teganni, terennuıo 

Evren - cihan 
İm - işaret 

Kez - defa, kere 

Erk - kuvvet 

Adımız, andımızdll'. 

Kurultayda 
D:inkü toplanbda 
g(irüşülen işler 
Ku:·.ıltay bugiin Bay Refet (Buna)' 

nın ba,lnnhğında toplanarak gündeliğin. 
de bulunan af&iıdaki kanunlarla tefair· 
)eri onnmııtır. 

Kurultay, 2041 numaralı kanunun bL 
rinci maddesinde yazılı (Daimi ücretli) 
tabirin mevcud memurlann mesleki bil 
gisini artırmak makaadiyle açılan ve 
kurs mahiyetinde bulunan okulalarda 
muallimlik edenlere ıümulü olmadığı 

hakkındak tefsir ile devlet memurlan 
aylıklannın birleıtirme ve taadülü için 
için olan kanunun tayin e terfi1erine dair 
JU tefsiri onamıtbr: 

(1452 sayılı kanuna bağlı kadro cet· 
· velinde derecesi gösterilen bir memuri. 
yette önceden hulunanlardan (B) serisi. 
ne girmit derecelerden birine 1452 sayı· 
lı kanunun çıkartılmaaından önce tayin 
edilmit olanlann, önceden bulunmuı ol. 
dukları memuriyet ( A) aerisine girmit 
derecelerden olduğu Ye (B) serisinden 
(A) serisine terfi için geçmesi gereken 
15 sene müddet de dolmq bulunduiu 
takdirde, ( AJ serisindeki dereceye olan 
kazanılmıt hakları sonradan (B) serisin. 
deki bir dereceye tayin edllmit oldukla
rından dolayı haleldar olmtyacağı gibi 15 
yıldan fazl. olarak geçmit memurluk 
müddetlerinin kanunen müsaadesi nishe. 
tinde ( A) ıcrisinde önceden bulundukla. 
rı derecenin daha yükseğine . terfi edil • 
melerine v~ terfi ettikleri derecnin ma 
•tını almaları mani dğildir.) 

Bunlar gibi. muhtelif mAddelerden a
lınacak istihl11k vergiaine dair kanunun 
muvakkat ıpaddesine aid tehirle menkul 
Ye ırayri menkul malhw ile bunlann in. 
tifa haklaYının vf! daimi vergilerin men. 

(Sonu 5 inci sayrfada) 

21, lLKKANUN 1934 CUMA 

lliikrcş, 20 ( A. A.) - Tiirkiye Elçisi 
Bay Suplıi Tarırıöcr, Rom<my.a Kiiltür 
Bakanı Doktor Anceleslw ile Ronıaıı va' -
'daki tiirl~ okulları işini göriişmİİ§tiir. 

B. Yevtiç bir intikal 
kabinesi kurmak 

• • •• •• •• 
ıçın goruşuyor 

8. Yt,vtiç'in bu yaz Belgrad'r/a B. T. R. 
Aras'la 8. Titulesko ıle birlikte 

alrnmış bir fotoğrafisi 

Paris, 20 ( A.A.) - Belgrad'. 
dan Havaı ajansına bildiriliyor: 

T eyid edildiğine göre Bay 
Yevtiç'e 6-1-1929 tarihinde dağı
tılmıt olan eski muhalif fırkaların 

· bazı reislerini de içine alacak ge· 
nit bir temerküz kabinesi teşkili ı 

için sınırsız salahiyet verilmittir. 
Muhalif fırka önderleri dün ve 
bu sabah kırat naibi ile •ôrilflllilt· 
lerdir. 

(Sonu 2 inci sayrfada; 

Her yerde 5 kuruş 

''Her~' 
sözü türkçedir 

"Her kimse, her İf, her yer, her 
çağ,, deyimlerinde olduğu gibi ö
tedenberi kullanageldiğimiz "her, 
sözü farsca sanılarak bugünlerde 
yazıcılarımızrn bunu kullanmak
tan çekindikleri görülmektedir. 
Bu aöz ise basbayık türkçedir. 
Farsçaya türkçeden geçmittir. Bu 
laf Ahay Tilevütleri dilinde "Ar" , 
Çovaıçada "HAR" kılığında ol
duğu gibi, Tunguz diline de "Hu
ru" biçiminde geçmittir. 

Tilvütlerin şaman dualarında 
tanrıya karşı "ar tebegezin biçip 
aalgan,, denilmektedir ki "her ya
yım yerini bitirip salan" demek
tir ( 1) Çovaşçada "harbar,, her 
bir (2) demektir. Türkçede kulu
lar (3) kimi oymaklarda ve kimi 
yerlerde biribirinin yerlerin alır-
1 il w ar: avuç - uaç, agrı. ıarı, yaıır. 
yeşir, yaşın - yeşin, sançmak • 
çençmek" gibi. Böylece çovaşça
nın "Har" sözü bizim batı türk
cemizde ''her" biçimini almııtın 
Farsçaya da böyle geçmiıtir. 

Bunlara göre "her" in türkçe 
olduğu apaçıktır; yazıcılarıma 
hiç korkusuz, .kuşkusuz, çekinmek· 
sizin bunu kullanabilirler. 

Y. Ziya Özer 
Eskişehir saylan 

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

( l) Altay tilevütleri pman dualanı 
s. 10 

(2) Şimal türkçesinde fonetik defi• 
tJiklikler, Radlof, ı. 135 

-----~------------··------------~--------

(3) Vayelle (sadah harf). Ku aada 
demektir. "Kulak .. insanda uda al.ta 
uı:uvdur. "'Kusu,, : Conaonne demetı 

otan, (ııadastz harf). Franıııcaıun lı:o• 
aoniyle türkçenin "kuıuz,, unu karıılq 
tırınu:. 

Amerika Birleşik Devletleri hükômeti 
ile imzaladığımız },ir anlaşma Fırkamız 

ve 
kadınlarımız 

Vilayet meclisten 
birden yenilenecek 

Amerikan tebaaıının istekleri hak • 

kında hükumetimizle Birletik Amer:ka 

Devletleri hükümeti arasında yapılan 

anlaşmanın metni apğıdadır: 

Türkiye Cümhuriyeti hükumeti ile 

Amerika Birletik Devletleri hükumeti, 

24 kanunuevel 1923 tarihinde notalar te

atisi suretiyle akteyledilderi ve 17 ,ubal 

1927 tarihinde notalar teatisi neticesin. 

de hasıl olan itilaf ile teyit ettikleri an • 

latmada dahil olan talepleri do.tane, ça· 

buk ve tasarruflu surette halletmek ar. 

zusu ile iıbu itilafnameyi akte karar 
vermi,ter Ye bu maksatla: 

Tüı kiye Cümhuriyeti Reisi Hazret. 
leri, 

lzmir meb:.ısu ve Türkiye Cümhuri -

yeti Hariciye Vekili doktor Tevfik Rüş. 

tü Beyefendi, ve 

Amerika Birleşik Devletleri Reisi 
Hazretleri 

M. Fred Kenelm Nielsen'i murahhas 
tayin eylemişlerdir • 

Bu murahhaslar ıalahiyetnamelerini 

yekdiğere tebliğ ile usul ve kaidesine mu. 

vafık bularak atideki hükümleri karar. 
laıtarmışlardır: 

Madde 1 - TÜlkiye Cümhuriyeti 

Hi" · -ıeti Amerika Birleı·k Devletleri 

Hükumetine, 24 kinunuevel 1923 tarihli 

anlatmada dahil olaa amerikan tebaaları 

taleplerinin tamamen tesviyesini taıı.am· 

mun etmek üzere faizsiz olarak bir mil. 

yon üç yüz bin dolar Amerika Birleıik 

doları verecektir. Bu meblağ, her sene. 

lik t kaiti yüz bin dolar olmak üzere on 

Üç senede ödenecektir. ilk taksit iıbu 

itilafnamenin Türkiye B. M. Meclisince 

taadikinden sonra l haziran 1936 tari . 
hinde tediye olunacaktır. 

Madde 2 - Her iki hükumet yu • 

karda zikredilen meblağın tediyesi aure. 

tivle TürkiTe Cümlull"İyetİ HülcUmetinin 

kendisine kartı dermeyan edilen yukar· 

da mezk~r taleplere ait bütün borçlar • 

dan ibra edilmiı olacağını ve kezalik 24 

kanunuevel 1923 anla,masına dahil bü. 

tün taleplerin de kati surette halledilmi' 

ad ve telakki edileceğini kararlaıtırmıt • 
lardır. 

Madde 3 - işbu itilafname Türkiye 

B. M. Meclisi tarafından tasdik edilmek 

,artiyle İmzasından itibaren meriyete gi. 
recektir. 

Ankarada 25 teşnnievel 1934 tarihin. 

de her ikisi de aynı kıymeti haiz olmak 

üzere türkçe ve İngilizce iki nüsha ola· 
rak tanzim edilmiştir 

ı NOT - Bu anlatma lakab ve unvan. 

)arı k~ld1ran k"nundan önce yapddığı 

için anlaşma metninde geçen bu gibi 

kelimeler olduğu gibi bırakılmıştır. 

Öğrendiğimize göre umumi meclisler. 
de kadın Üye bulunması için hükumeti • 
mİ7.ce Kurultaya hir kanun layiha11 ıu• 
nulmut, bütün vilayet meclislerinin bir. 
den yenilenmesi istenilmiştir. Bu yeni. 
leme yeni ikinci müntehiblew- seçildikten 
sonra yanılacaktır. 

(Sonu Z inci sayrfada) 

ÇAGRILIŞ 
Bütçe encümeni bugün (21-12-

1934) cuma saat 10 da toplanaca· 
ğından mensup azanın gelmeleri 
rica olunur. 

~------~----------···----------~--------
Türk inkılabı dersleri 

C. H. F. Genel Katibi Bay R. Pekerin 
salı günkü dersi 

Bizim bu vasfımız "sınıf mücadele • 

leri,, diye bu doktrinlerin ba,ında olan 

kaidelerin zıddınadır. Sınıf mücadelesi· 

ni anlatırken görmüıtük ki o, herhangi 

yurdun. herhangi sımrın içinde olursa 

olsun "proletarya,, hareketinin mensub. 

)arı arasında birlik olduğunu kabul eder, 

onlardan haric olanı da dü,man telakki 

eder. Bu da beynelmilelci bir hadisenin 

tam kendisidir. Bizim anlayıtımıza gö

re ulus sınır içinde yaşıyan toplu bir 

varlıktır. Bir savaı olursa bu, aınrr 

içinde oturanlar bir araya aelerek auur 

1 
dıtında bize saldıranlar• lcartı yapılır. 

Bizim mücadelemiz uluaun bütün lcaw • 
vetlerini ona d...,.clan aaldıraalara lcarfı 

kullanmaktır. Yoksa uluıun içeriıinde 
herhangi bir sınır. meılek farkı rüderek 

bunlan birbirlerine kartı dütman vazi • 

yetine koymak değildir. 
Bize: - Si~ sınıf mücadelesini kabul 

etmiyorsunuz, devletin ferd üseriade hit 

bir mürakabe hakkını tanımıyor musu· 

nuz? diye bir ıual sorulabilir. Biz dew. 

letçiyiz. Fakat bizim devletçiliğimiz lco. 

münistlerin anladığı gihi mülkiyet bok· 

kını bozucu bir manada değil, devletin 

müstahaili, büyük sanayiin müateblik o. 

lan balk kütlelerini, arada istifade etmel 
iatecliii fiat unaurfar ıvaaıtasile kontrol 

etmektir • 
(Sonu 6. ıncı UJ-ıfada) 



SAYIFA 6 

D iŞ A DA 
DENiZ GÖHOŞMELERT -

Deniz görüşmele-
• • 

rının sonucu 
Londra, 20 (A.A.) - Deniz görüş

melerine memur heyeti murahhasahır 

bugün Bay Makdonald'm başkanlıgm
da toplanmıştır. Bu toplantıdan soma 
sıkarılan bildirimde görüşmelerin g.. "k 
tirildiği bildirilerek deniyor ki: "Lon
dra konusmalarında denz meselesinin 
bütün yönleri açıkça ve dostça görü· 
tillmüştür. Bu iptidai görüşmeJere kati 
hiç bir sonuc almak maksadı güdülme· 
miştir. Çünkü istenilen şey ileride ya
pılacak konuşmalar ve anlaşma için zc
ınini hazırlamaktı". 

Bildirimde, bu konuşmalardan frans:z 
'e İtalyan hükumetlerinin devamlı ola
rak haberdar edilmiş oldukları da bil
lirilmektedir. 

Japon) a 'nın kararı 

Tokyo, 20 (A.A.) - Vaşington an
laşmasını bozmak için J aponyanın ver
miş olduğu kararı anlatan B. Hirota. 
aaffıharb zırhlıları ile tayyare gemile
rinin, acun barışının selameti namma 
ortadan kaldırılmaları gerekliğini söy· 
]emiştir. 

Japonya böyle bir sıyasamn gerek
leşmesi için pek büyük fedakarlıklara 
katlanmaya hazırdır. Aynı zamanda, 
barışı koruyacak yeni bir andlaşmaya 
da katılacaktır. Bununla beraber, büyük 
devletler japon isteklerinin meşruiyeti
ni tanımıyacak ve diledikleri gibi ha
rekette ısrar edecek olurlarsa, Japonya
nın, bu fedakarlıklardan vaz geçip, on
lara karşı koyması muhtemeldir. 

Con Saymen'in sözleri 

Londra, 20 (A.A.) - Dışarı işler 
Bakanı Con Saymen, dün akşam, deniı 

görlişmelerine dair, radyoda, şu sözleri 
söylemiştir: 

"İngiltere hükumetinin düşüncele
rine tercüman olarak, diyebilirim ki, 
bu işte çıkar bir yol hazırlamak için 

el birliğiyle harcadığımız gayretler sa
yesinde, belki iki veya üç ay sonra, 
yeniden görüşmelere başlanacağını 

kuvvetle umuyoruz.,. 
Sir Saymen, bundan sonra Londra 

ve Vasington deniz andlaşmalarının ta
rihçesini yapmış ve Fransa ile İtalya
nın da katılmasiyle yapılacak bir de· 
niz tahdid mukavelesinin gereklik ve 
faydalarını anlatmıştır. 

Bakan, demiştir ki: 
"Biz o kanattcyiz ki, uzak doğuda 

alakaları bulunan denizci devletlerin, 
deniz kuvvetlerini tahdid etmek hus•ı· 
ıunda anlaşmaları ve o havalide bUtiln 
uluslar arasında dostça münasebetleri 
idame edecek kollektif sisteme katılma
ları kadar, acun barışına yardım edecek 
mühim bir şey olamaz. Ancak İngilte· 
re camiasının gözetmekle mükellef bu· 
Junduğu bir takım mesuliyetleri var
dır, ve biz, kendi selametimiz için ana 
kurallardan fedakarlık edemeyiz.,, 

Japon acuna nwyclan okuyor 

Vaşington, 20 (A.A.) - Ayan üyele
rinden Bay Borah, Japonyanrn Vaşing
ton andlaşmasını bozmak tasarlamında 
olmasını teessüfe değer bulmakta he 
de Amerikanın bundan Japonyanın bu 
meselede savaşçıcasına durum takındı
ğı anlamını çıkarmaması gerekeceğine 

kani bulunmaktadır. 
Gene ayan üyelerinden Bay Steix • 

wer, Japonyanın takınmış olduğu d•ı· 

rumla acun barışını tehdid etmekte ol
duğunu ilan eylemiş bulunduğunu söy

lemiştir. 

Noord post gazetesi, Japonyanın a
cuna meydan okumakta olduğunu yaz. 

maktadır. 

Vorld telegram, Japonyanın yeniden 
bir ıilah yarışı açmış olduğunu yaz· 
maktadır. 

Dıprı işler bakanlığı, japon mecli· 
ıi tarafından verilmiş olan karar hak· 
kında düşüncesini bildirmekten istin· 
kif etmiştir. 

Bununla beraber, belki Rusyayı da 
içine alacak olan bir denizci devletler 
konferansı 1936 yılında toplanacak o1cp 
ıükun içinde bu tarihin beklenilmesi 

ING1LTERE'DE 

I..ordlar kamarasmda iııgiJiz or
<lll'mna dair bir sorgu 

Londra, 20 (A.A) - Lordlar kama. 
rasında lord Amptil, eskisi gibi milis 
kuvvetleri bulunmadığından ordunun 
İngilterenin bugünkü ihtiyaçlarına yet -
mcdigini söyliyerek sü bakanından isti
zahta bulunmuştur. 

Sü bakanı verdiği cevabta demiştir ki: 
" - 1914 deki milis kuvvetlerini ye. 

niden teşkil için iki, iki buçuk milyon 
sterlin gerektir ki, buna imkan yoktur. 
Ordu bugünkü mevcudile de 1914 de 
milislerin yaptığı işi az çok görmekte -
dir. İhtiyat kuvvetlerimize gelince, bu
nun hakkında hiç bir şey söyJiyemem, 
çünkü bizim seferberlik kuvvetlerimizi 
bildirmiş olurum.,, 

1r1aıu1a'mn istiklali Ye lrlanda 
yurdclaşlığı 

Dublin, 20 (A.A) - Saylavlar mec. 
lisi 36 ya karşı 51 reyle, İrlanda müsta. 
kil devleti yurddaşlık yasasını onamıştır. 

B. Dö Valera, bu münasebetle: 
"- İrlanda yasalarından, bizim ingi -

liz tebaası olduğumuz duygusunu veren 
bütün yakışıksız kayıdlan kaldıracağız . ., 
demiştir. 

Röter ajansı muhabirinin hatırlattr. 
ğına göre, geçenlerde B. Tomas, yukar. 
da sözü gecen yasanın, hiç bir kişiden 
ingiliz tebaası sıfatını kaldıramıyacağını 
öylemiştir. 

t~ izlere Yartlını • • 
Londra, 20 (A.A) - İşsizlere yardım 

konseyinin, hükumetin mali müzahereti
le, 1 marttan itibaren, sağlam fakat muh 
taç olub da işsizlik tazminatına istihka. 
kı olmıyan işsizlere yardım etmesi için 

hükumetçe tasvib olunan nizamnameyi 
avam kamarası 61 e karşı 258 reyle ona. 
mıştır. Şimdiye kadar, bu yardımlar mü· 
tehavvil bir nisbct içinde, yerli makam. 
lar tarafından yaprlmakta idi. Yeni ni • 

zamname bütün ülkede aynı şekilde ha· 
reket olunması temin edilecektir. 

doğru görülmektedir. Bundan önce si
lahlanma yarışı başlıyacak değildir. 

Çünkü, bu tarihedck gerek Japonya 
ve gerek Vaşington anlaşmasını imza 
etmiş olan öteki devletler bu anlaşm2-
nın yüklediği andlarmda duracaklar: 

dır. 

Londra konuşmaları japon 
sıyasasırn değiştirmemiş 

Londra, 20 (A.A) - Japon heyeti 
iJe münaaebette bulunan mahfellerde 
Londra konuşmalarının geri bırakılması 
keyfiyetinin hiç bir vcçhilc japon sıya. 
sasını duyulur derecede değiştirmemiş 

olduğun söylenmektedir. 
Japon murahhaslarile ingiJiz murah

hasları arasında Tokyodan yeni talimat 
gelir gelmez bir görüşme yapılacağı 

söylenmektedir. 
Bu itibarla alakadar üç tarafın mü • 

zakerelerin yeniden başlıyacağı tarihi 
tesbit etmemiş olmalarına teessüf edil. 
mektedir. Amiral Yamamota, hükumetin
den gelecek talimatı bekliyerek Londra. 
da kalacak olup İngiliz kabinesinin bir 
mümessili ile görüşmek umudundadır. 

İngilizlere gelince, konuşmaların 

geri bırakılmış olmasına rağmen japon. 
]arın vapacakları teklifleri tetkike yönel-

mişlerdir. 

Tokyo hükumetinin vereceği cevab, 
amerikan heyetinin hareketinden önce 
gelecek olursa İngilizler ile amerikalıla. 
rın yan resmi bir toplantı yapmaları dü. 
şünülmektedir. Olmazsa, bu cevab, a • 
merikan hiikfımetine bildirilecektir. 

Deniz işleri toplanbsmm 80llU 

Londra, 20 (A.A) - Dün akşam, de. 
niz işleri hakkındaki üç taraflı toplantı 

kati bir sonuca bağlanmıştır. 
En önce, görüşmelerin askılanması • 

nı bildiren bildirim okunmuş, sonTa B. 
Norman Davis ite B. Matsudeira, hiç bir 
düşünce katmakAızın bildirimi onamış • 
]ardır. 

Bay Makdonald, deniz ıörüşmeleri • 
nin safhalarını hulasa ve bunların eyice 
ilerlememiş olmasından ötürü teessürü. 
nü beyan ederek, toplantıya son vermit
tir. lngiliz başbakanı, kendi hükumeti. 
nin, deniz kuvvetlerinin tahdidi mese. 
lesini hal için :harcadığı çah§malara de • 
vam edeceğini ilave etmiştir. 

ULUS 

DAGNIK DCYlJ.MLAR 

Sarda f ırl\:a]ar 
ınütarelcesi 

Sarburk, 20 (A.A.) - Sıyasal fırka. 

Jar, plebisit komisyonuna 24 ilk kanun. 
dan 27 ilkkanuna kadar mütareke ya· 
pılması hakkındaki teklifini kabul et· 
mişlerdir. 

İngiliz a"kcr1cri arJı ka.dm1aı·Ja 
cvlenmiyeccklcr 

Londra, 20 (A.A.) - Sar'a gönde. 
rilmiş olan ingiliz askerleri, sarh ka. 
dmlarla evlenemiyeceklerdir. 

Bu karar. dün akşam Catterick ka
rargahını tcrkeden Lankaşir alayına 

tebliğ edilmiştir. 

l,iııc etnu•k isterken 
yaralananlar 

SelbiviJ, 20 (A.A.) - Hadisede ya

ralı düşenlerden biri ölmüştür. Yaralı. 

lar arasında, taarruza uğramış olan 

gene kızın erkek kardeşi de vardır. 

Biraz sonra halk mahkeme salonunu 

dinamitle uçurmağa kalkıştığı bir sıra. 

da müttehcm zenci, kıyafeti değiştiri

lerek başka yere kaçırılmıştır. 

SOVYETLER BIRLtCINDE 

Sovvetlerin harı'-CI ı;;ıyaı;;a ı 
,, J ,, 

Moskova, 20 (A.A) - İzvestiya ga. 
zetesi "Fransız - sovyet işbirliği,, baş. 
lığı altında yazdığı bir başyazıda Sovyet 
Rusyanın hiç bir zaman Almanyayı tec
rid etmek arzusunda bulunmamış oldu. 

ğunu. Almanya ile çok eyi münasebet. 
terde bulunmak arzusundan bir an ay
rıJmamış olduğunu ve 5 ilkkinun 1934 
tarihinde Cenevrcde Bay Litvinof ile 

Bay Laval arasında imza edilmiş olan 
protokolun barışın berkitilmesinden baş. 
ka bir amacı bulunmadığını yazmakta • 
dır. 

Bu gazete, fransız - sovyet yakın -

lığına aleyhtar olan bazı gazetelerin, 

fransız - sovyet protokolunun barışın 

berkitilmesi için yapılmakta olan müca. 

deleyi daraltmayı veya akim bırakmayl 

istemekte olduğu suretindeki neşriyatı • 

nın saçma ve asılsız olduğunu ilave et
mektedir. 

------------·~...-.-------..---

ITALYA'DA 

hal ya - 1\1 acar m ii naı::<' lıctlni 

Budapeşte, 20 (A.A) - İtalyan kor. 
porasyonlar bakam Bay Asküini. verilen 
ziyafette demistir ki: 

" - İtalyan - macar sıyasası Roma 
anlaşmaları çerçevesi icinde berkitilmiş· 
tir. Bu anlaşmalar önceden bildirildiği 
gibi şartlar altında olmak üzere bizim. 
le çalışma beraberligi yapmak istivenle. 
re acıktır.,. 

Macaristanm komşu devletlere yak· 
laşması icin azlıklar hakkında en eyi mu. 
amele yapılmasını istiycn Bay Kanya'. 
nın bildiriminden sonra, gazetelerde ve 
bu arada Pesti Nanlo'da biraz daha ıiy· 
sal bir sıyasa güdülmesini istiyen sesler 
yükselmektedir • 

Bay i\f uso1ini Sar'a ~itl··n 
askerleri u~urlad1 

Roma, 20 (A.A) - Bay Musolini 
Sar'a gidecek olan kıtalara yola çıkma • 

• dan önce bir geçit re-;;mi yaptırmıştır. 
B. Musolini söylemiş olduğu kısa bir 

söylevde bu kıtalara verilmiş olan yü. 
kümlerin ehemmiyeti üzerinde durmuc:. 
tur. 

FRANSA'OA 

Sitrocn ifla ... mı ctliyor? 

Paris, 20 (A.A) - Gazeteler Sitro
en otomobiJ şirketinin mahkemeye gide. 
rek tasfiye istediğini yazıyorlar. 

Mahkemenin iflasa mı yoksa tasfiye. 
ye mi karar vereceği ancak bir kaç gün 
sonra belli olacaktır. 

Sitroen dün başbakan Bay Flanden 
ile görüşerek şirketlerinin zorluklarını 

anlatmıştır. 

J."rarı..,a ile So,·vt·llt•r arasııula 
" 

siiel anla~ma yokmuş 

Paris, 20 (A.A) - Fransız ve aovyct 
mahfelleri Fransa ile Sovyetler Birliği 

arasında süel anlaşma hakkında bir İn
giliz gazetesinde çıkan haberin doğru 
olmadığını bildirmektedirler. 

Suikasd sU<:lnlarmm mulıake· 
ııw,,.inde Kraliçe ~lari tla,·at•ı 

olarak yer alıyor 

Marsilya, 20 (A.A) - Yugoslavya 
kıraliçesi Mari, kırat Aleksandr'ın kati. 
Jinin suç ortakları aleyhine açılmış olan 
soruşturmada davacı olarak yer almıştır. 

Kıratiçe, Bay Pol Bonkur'u kendisine 
vekil tayin etmiştir. 

Fırkamız ve kadınlarımız ALMANYA.DA 

[Başı 1 inci sayıfada) 

Yeni ikinci müntebibler, Kurultayca 

yapılan Ye yakında çıkacak olan kanun 
hükmüne göre ~00 yerine 400 olarak 
seçilecektir. 

Hükumetin bu teklifi Kurultayın ya
rınki toplantısında konuşulacaktır. 

Kadınlarımız kurumlarda 
daha geniş yer alacaklar. 

Öğrendiğimize göre, C.H.F. Genel 
Katibi Bay R. Peker bütün kurumlara 
yeni bir genel bil<liriminde kadının bü. 
tün sıyasal işlere daha geniş olarak ka. 
rııtırılma11nı istemiştir. Bu genel bildi-

rime göre şimdiden sonra bütün teçim • 
lerde kadınlar daha geni, bir yer alacak. 
lardır. 

Fırka kurumları, yeni vilayet ve be
lediye meclisleriyle köy ihityar heyetle. 
rinde bu isteği yerine getirmiye çaiırıl. 
maktadırlar . 

Vilayetlerde saylav seçimi 
Vilayetlerden içeri lıler Bakan

lığına gelen telyazılarına göre 
saylav seçimi teftit heyetleri eaas 
defterler üzerindeki tetkiklerini 
devam etmektedir. Teftit heyetle
ri cumartesi günü tetkiklerini bi
tirecekler ve aym gün defterler 
15 gün müddetle askıya asılacak
tır. 

••••• 
ÇAGRILIŞ 

Gümrük ve inhisarlar encümeni 
22. :xn. 1934 cumartesi günü ıaat 
(14) te toplanacaktır. 

Almanya Dıı:arı l~lcr Bakammn 
sözleri 

Roma, 20 (A.A.) - Mesacero gaze
tesi bugün Sar'daki muhabirine Bay 
Fon Nöyrat'm yapmış olduğu bildiri· 
mi yazmaktadır. Bay Fon Nöyrat, bil. 
hassa Fransamn hüsnü niyetinden emin 

olduğunu söylemiştir. 

Bay Fon Nöyrat, doğu andlaşma. 

sından bahsederek Almanyanın akid
Jer arasında anlaşmamazlık çıktığında 

askeri müdahalede bulunmaya ve doğ•ı 
Avrupasının yerel ve sıyasal durumunu 
olduğu gibi sonuna kadar muhafaza 
ile zorlanması takdirinde bu andlaşma. 
ya katılmıyacağını söylemiştir. 

Mesela, küçük itilaf devletleri gibi 
öteki devletlerin dördler andla§lllasıııı 
onaması hakkındaki fikri sorulan Bay 
Nöyrat, gazete muhabidindcn bu nokta 
üzerinde ısrar etmemesini rica etmiştir. 

CENEVRE'DE 

Habeşistanın yeni 
notası 

Cenevre, 20 (A.A.) - Habeşistan 

hükumeti, uluslar derne gend kitib. 
liğine vermiş olduğu yeni bir notada 
İtalyanın şimdiki ihtilafta hakeme mu. 

racaata gereklik olmadığı düıüncesin

de bulunduğunu kaydettikten sonra 

Valval meselesinde saldırımın İtalyan
lar tarafından yapılmış olduğunu ve 
Valval'in Habeşistan arazisinde kain o.ı 
lup haksız yere italyanlarca İMal edil. 
mi§ bulunduğunu bildirmektedir, 
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B:YeYtic llir int · al 
...> 

lialline~i ku ·nı·1l~ 
• • •• •• •• 
ıcın o·orusuyor 

:a ~ , • 

(Ba-;;ı ı. iııcı saydada) 
Belgrad, 20 (A.A.) - Saltanat N.ı· 

ibi Prens Po1. Bav Vevtiç'i yeni ka i· 
neyi kurmaya memur etmiştir. Bli}' 

Yevtiçin ileride kati bir şekil vermek 
üzere şimdiJik bir intikal kabinesi ktır• 

mak niyetinde olduğu sövlenmektedır. 
Bay Yevtiç, ulusal Yugoslav fırka· 

sının parlamento mahfellerine mensub 
yeni sıyasa adamlariyle parlamento dı· 
şında başka kimselere baş vurmuı:.tur. 

İstişarelerini bu akşamdan önce bi
tiremiyeceği düşüncesinde bulunan B.ııV 
Yevtiç Jiyokoviç'in yardımını da e)nc 
e~- ~·ktir. 

Homan~a n. y •. , ıi<;'in 
g<·lnwc;;indnı knanclı 

Bükreş, 20 (A.A.) - Anadolu /\" 
jansmm balkan hususi muhabiri bildi
riyor: 

Bay yevtiç'in yugoslav kabinesini 
teşkile memur edilmesi, Bükrcş'in SJ• 

yasal mehafitinde büyük sevine uyl\n· 
dırmrştır. Uzağı görüşe, soğuk kanlı 

uluslararası işlerini iyi kaVTamış, Avru• 
pa politikasını çevirenlerle sıkı bağlar 

kurmuş, kolay ustalıkları ve kişisel rek· 
lamı sevmez bir devlet adamı olarak ta• 
nman Bay Yevtic'in Yugoslav başbc>· 

kanhğına getirilmesi, burada Yugos· 
lavyanın küçük anlaşma ve balkan and· 
Jaşmasma daha büyük gücle sarılacağı• 
nın ve bu kabine değişiminin Yugos· 
Javya'ya iç işleri bakımından da güC 
kazandıracağının parlak bir deJiJi ola• 
rak karşılanmaktadır. 

Soyadı kanunu ve 
roıııen gazetele~i 

(Başı 1 inci sayrfada) 
"Türkiye'de bir soyadı alma kanu• 

nu yapıldı. Geçmişe aid ne varsa türk"' 
terin onu kaldırıp atmakta ve yenili gi• 
ni gösteren ve andıran her şeyi ulusa 
maletmcğe çalışmaktadırlar. Türkler, 
arab harfleri yerine Jitin harflerini al• 
dıkları zaman, "büyilk değişme,, dedik· 
Bunun bu kadarlıkla katmıyacağım bi~ 
kimse aklına getirmemişti. Halbuki, 
şimdi onlar adları yerine eski türk tı· 
rihinden çıkarılmış adları koyuyortarı 
Dil temizleme savaşında haklı olan doıt 
türklerin bu soyadı işi de yeni ve bU• 
yük bir değişim daha yapmaktadır. 

Bugünkü Kurentul gazetesi d"• 
"Kemal,, başlıklı güzel bir yazı yazrrııt 
tır. Bunda deniliyor ki: 

''Türkiye'nin soyadı kanunu, burad• 
bir çok kimsenin teaccübünü uyandırdı. 
Fakat Türkiyedc bizim buralardakirt" 
benzemiyen bir realite olduğunu bitti\• 
ler, Atatürk'ün her teşebbüsünde bir .ffİ 
1ozof ve bir tarihçi gibi hareket ettil1" 

takdir ederler. 
Tarih, bize, türkleri yalnız iyi sa~llf 

bilen bir ırk olarak gösterir, aynı ı•• 
manda çalrşkan, seciye sahibi, doJf11 
bir ulus olarak gösterir. Herkesin göt" 
düğü ve kıskançlıkla beğendiği bft 
şey varsa, o da, türk değişiminin ırttl• 
vaffakıyetidir. 

Demokrasinin tembel, ve miskillc' 
salJanışın arkasından gitmeğe mabkO"' 
olan bizler için, AtatUrk'ün her teşeb
büsü, bir ışık gibi doğmaktadır.,, 

Bugünkü konser 
Anka1'a Filarmonik ork~ 

tarafından Muıiki muallim okoı-· 
ıında bugün verilecek beıincİ ,..,. 
fonik konser p'l'Ogl'amıdl1'. 

Beethoven 5 inci senfoni 
1 a) Andante con 111° 
0 

b) Skerzo 
c) Final 

15 dakika dinlennte 
Vagner Fantezi Lohenıri-' 
Herzberg Atkın acııı 
Mayeur Solo de Conıert 
Thompson Valse caprice 
Curewich macar dans! ,. 
s.kıofoniıt Nihat esengın • r 

yaniıt Sadri <bozan iti 
Şef muavini Bay Halil idare• 

de. 
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Rooseveltin 
barışçılığı. 

Okumuıunuzdur dunkü ıayımızcla 
Bay Rooıevelt'in "banı planı,, ru • Pli. 
nın bathca maddelerini bildiren Ajanı 
telyazısı kısa bir beyanname kadar kes
kin.anlamlı, pek.durumlu idi. 

125 milyonun uluı başkanlığını ya· 
Pan adam, bu ıefer de, geniı görüılülü. 
itinü ortaya koyuyor. Dünkü beyanna
ıneıi, Monroe yaıaıının arıtımıdır: 

" Acunun en gü!jlü utuşu teklik du
rumunda kalamaz, gerek kendisi gerek 
bütün acun İ!jin bütün tehlikeleri göze 
almazsa. Kalırsa, kendini kurtaramaz 

ınesuliyetlerden . ., ( 1) 
Amerikan baıkanının bu .özleri tam 

tenini anlatmak iıteıniyor mu, teklikçi, 
egoist, pa11if Monroe'culuğun? 

Hem niçin aeçen yüzyılın gö • 
riimü, bütün ölçüler, bütün realite
ler değiıtiği halde yasa değerinde 
•Ürüp gitain ? Eıki Amerika ile ye. 
llİIİ aruıncla hiç olmazsa tU ayrılık yok 
mudur ki eıkiıi kantmak aücünde ol. . . . 
tnadığı için kanımayı tatlamıı, yenm 
ise kanımak sücünü çoktan bulduğu 
halde, karıımıya bir türlü kıyıtamamak. 
t.dır7 

Kuıkulanmadan, Rooıevelt'in yeni 
olan, cesıur olan sörüıüne doğru diye-

1aitiriz 
Batkanın sözleri arasında bir tanesi 

daha vardır ki, mühimdir beriki anlat. 
lıinnız kadar. Bu da ıilah fabrikatörle. 
tinin ekmeğine bal sürmemek için, ''aa
"•t zenginleri,, nin ardından ''barıı zen
«İnleri,, diye yeni bir türediler soyunun 
doğmasına engel olmak için, tedbir al • 
tnakhr. M. Rooıevelt, aavaı sanayiini 
uluılaıtrrabilir ve bu bakımdan başkala
ı-ına örnek olabilirse, savaş ıebeblerinin 
en kocamanı ortadan kalkmış olacaktır. 
Şöyle ki, daha ilk adımda, "savaş edebi.. 
Yatı denilen nesne, delinmiş bir balon 

" gibi sönecektir. Ve yalnız bu, barış ko. 
runumunda büyük bir adımdır. 

Fransız kurultayında da geçen gün, 
Pierre Cot böyle bir teklif yapmıştı. Raf· 
bakan Flandin bunu türelce onadığı hal. 
de kolay gerçekleştirilemiyeceğini anlat. 

rnııtır. 

Muhaldıalctır ki, herkes iyi itlerin ol-
gunlaştığını onayor da atmak istemiyor 
ilk adımı gerçekleştirmek için doğru'yu, 

İyi'yi gerekli'yi. ' ___ ,_. 
O gün de gele«:ealir. Adamlar, man. 

tık yapmasını severler, çekinirlerken de. 
Mantık ıuna yarar ki, çekinmeyi göıte. 
..q. ağl1'başlr1ık. hesaplılık gibi. 

BURHAN BELCE 

(1) Bu yazının kimi parçalarında 
Sentaks göreneğinin dışına çıkılmıştır. 
1:Jiı itimizin en çetin yönü, bozuk, 
ınantıksız sentaksı yıkarak, onun yeri. 
lle, sözün· mantıkça zencirlenmesini 
Onayan sentaksı koymak olacaktır. Bu
ııa dokunan bir yazıyı önümüzdeki gün-

lerde sunacağız. --------
Soyadları için kurul taya 

teklif 
Kastamonu Saylavı Doktor Su

'd Büyük Ulus Kurultayına soy 
'dı yasasına bir madde eklenme
•i hakkında yasa teklifinde bu· 
lun.mu,tur. Dr. Suad bu teklifinde 
&oy adı yasasımn meriyet müdde
ti İçinde adlarını deiittirmek İl· 
li1enlerin yeni adlarını mahkeme 
~ .. arına lüzum kalmaksızın dol
l'Udandoğruya nüfuı idare}eri~e 
lbii .. acat suretiyle tescil ettırebıl· 
IQelerini istemektedir· 

Türkiye - Sovyet ve 
Türkiye - İtalya 

ticaret uzlaşmaları 
l lkincikanun 1935 de müddeti bl • 

~ece&c olan türkiye - aovyet ticaret uz • 
llllaıı ile 20 ikincikanun 1935 de müd. 

deti bitecek olan Türkiye - ltalya ti
'-ret uzlaıması ortadan kalkbktan son.. 

-._ rtıeriyete girmek üzere yeni bir tica. 
"et uzıa,ması yapdması etrafında Sovyet 
~ ltaıya sefaretleriyle Dıtaniıler Ba • 
~.i• araaındft müzakereler yapılmak • 

ULUS • 

• 
iÇ DUYUMLAR 
Muhalifler meclis toplan

tısına geldiler 
İstanbul, 20 (Telefon) - Ati

nadan 20 tarihiyle bildiriliyor: 
Aylardanberi meclis müzakerele. 
rine girmiyerek obstrüksiyon ya. 
pan muhalifler dünkü toplantıda 
hazır bulunmuşlardır. 

'\.. . ' ] ı 11namıo;lan 'a muhacirlerin 
) t•rle~mesi ya~ak 

lstanbul, 2 (Telefon) - Ati
nadan 20 tarihiyle bildiriliyor: 
Yunan hükumeti İstanbul Kıbrıs 

I 

ve şimali Epir' den gelen rumla-
rın Yunanistan' da yerleşmelerini 
yasak etmiştir. 1930 senesinden 
1934 senesi son kanununun batı 
na kadar küçük Mora' da yerle
şenlere ikametgah vesikası veri
lecek, yerleşmiyenler için 934 se· 
nesi başından sonra Yunanistan'a 
gidenler iade edilecektir. Bundan 
sonra Yunanistan' a yalnız hasta
lık, tüccarlık ve tahsil sebebiyle 
gidenlere müsaade edilecek baı
ka suretlerle gitmek ve orada O· 

turmak istiyenlerin pasaportları 
vize edilmiyecektir. 

Y unani,,.tan hir milyar drahmi 
horc alıyor ..... 

lstanbul, 20 (Telefon) - Atinadan 
20 tarihile bildiriliyor: Maliye bakanı 

Peımazoğlu muhacirlerin iskanına has • 
redilcc'!k olan bir milyarlık istikraz işi
ni tedkik etmektedir. 

İstanbul fırka kongresi 
İstanbul, 20 (Telefon) - Cüm· 

huriyet Halk Fırkası İstanbul ka
za kongreleri bu ay sonuna kadar 
bitecek ikinci kanun batında vila
yet kongresi toplanacaktır. 

Casusluk i~inden tevkif 

İstanbul, 20 (Telefon) - At1-
nadan 20 tarihiyle bildiriliyor: 
Dün yakalanıp tevkif edilen ca
suslardan başka Salamin tersane
sinden bazı kimseler de hapsedil
mitlerdir. Bahriye bakanlığı hiç 
bir planın aıırılamadığmı, aıın
labilenlerin de ele geçtiğini resmi 
bir tebliğ ile bildirmittir. 

Siirp A~oh davası etrafında 
İstanbul, 20 (Telefon) - Sürp A. 

gop davası hakkındaki mahkeme karan. 
na Horron kilisesi hükmi fBhsiyeti na. 
mına doktor Bay Oıeb Celaliyan itiraz 
etmiı ve birinci hukuktan icranın geri 
bırakılması için karar istemiıtir. Mahke. 
me Celiyanın isteğini mezarlık için red, 
mezarlık üıtünde olan yapılar için ka. 
bul etmiıtir. Şimdi belediye mahkemede 
Bay Oseb Celaliyan ve arkadatlarırun 
t9!kilatı eıasiyeye göre zümre ve cema
at temsiline salahiyetleri olmadığını is. 
bat edecektir. 

İçeriişleri Bakaıılığı
nın hir bildirimi 

Polis ve zabıta amirleri i~ µ;öriir
ken selam resmini yapnır

yat•aklarchr 

içeri İşler Bakanlığı, vilayetle
re şu bildirimi göndermiştir: 

Reisicümhur Atatürk, Başba

kan İsmet İnönü, vazife başında 

polis amir ve memurlarının vazi
felerini iyi görmeleri için selam 
resmi ile mefgul olmamalarını 
tensib etmiılerdir. 

Sırf selam resmi yapmak üzere 
müfreze halinde çıkarılan polis 
kıtası müstesna olmak üzere nö
betçi, noktada, seyrüseferde, dev
riyede ve vazifeye giderken üni
formalı polis amir ve memurlan 
vazifelerini iyi görebilmeleri için 
selam ifasiyle mükellef delildir. 

Yeni iki ·valimiz 
Ankara vilayeti idare heyeti Ü· 

yelerinden olup Gireıun valllifi. 
ne tayin olunan Bay Yahya Sezal 
ile lçel valiliğine tayin olunan 
Bay Hakkı Haydar dün 10.45 tre· 
nile yeni itlerinin baıına gitmek 
üzere yola çıkmışlardır. Yeni nli
lerimizi Ankara durağında Anka
ra Valisi Bay Tan doğan, içeri it
ler Bakanlığı Müsteşarı Vehbi De
mirel arkadaıları ve dostları uğur· 
lamıılardır. 

Vilayetimiz idare heyetinde ça~ 
lıttrkları müddetçe vilayetimize 
büyük yararlıkları dokunmut olan 
yeni valilerimize bu ı,lerinde de 
muvaffakıyetler dileriz. 

Samsunda kadınlı
ğın bayramı 

(Özel bildiricimizden) - Say
lav ıeçme ve ıeçilme önenine ka
vuıtukları için Samsun kadınları 
derin kıvanc ve gönene içindedir
ler. Bundan ötürü Halkevi salon
larında toplantı yapmıılar ve öne
nin verilmesinin soysal varlıit· 
mızda bir dönüm olacağı ve türk 
kadınının büyük batarıcılığı an
latılmıt ve sözcüler pek çok alkı,
lanmıtlardır. 

Samsun kadınları sıyasal önen
lerini veren Atatürk' ün fırkasına 
bi•ibirleriyle yarıt edercesine ya
zılmaktadırlar. Kadınlarımız öte
denberi besledikleri topluluk di
leklerini bir kadınlar birliği kura 
rak karşılamaiı ıözleşmiılerdir. 

Memurlar kooperatifinin 
yeni çalışmaları 

Borclarının azaltılması, tatbik kabili
yeti olan bir programla yeniden ticaret 
alanına girmesi, değerli idarecilerin ba. 
,a geçmesi, Ankara Memurlar koopera. 
tifinin faaliyetine; ilk kuruluş günlerini 
hatırlatacak bir canlılık vermiştir 

Yakın bir zamana kadar işleri kan
şık ve dolambaclı bir vaziyette bulunan 
kooperatif devletin çok yerinde ve haklı 
bir müdahalesile kötü durumundan kur. 
tulmuı, müsbet, kazandırıcı ve fayda ve. 
rici bir hale gelmi,tir. Ankara gibi me
mur ekseriyeti olan bir yerde yiyecek ve 
içecek fiatlan Üzerinde nazım vazifesini 
ıCSrmk gibi üstün bir ülkü ile kurulan 
bu ulusal kurumumuz yeni çalrpna tarn 
ile memurlarımız için uzun taksitli; te. 
miz, ucuz, yiyecek, yakacak, ~ te • 
min edebildifinden en verimli aalhasına 
ıirmiı oluJ'OI'. Buna bir örnek olarak 
kömür iti aö,lenebilir. Memurlar koo
psatifi bu J1) 20 bin ton kömür getirt • 
me,.e te,eW.ls etmeden önce kolam to. 
nu 38-40 Ura anamda idi. Bqün bu 
flat 33 lira,.. dilfm6ttür. Kooperatif ise 
btuedarlarma tonu 31 ı bisaedarolmıyan• 
lara 31,S liradan vermektedir. 

ilk parti olarak Ankaraya 4000 ton 
lqlliz koku getlrilmlıtir. Aynca Is. 
tanbula da yolda olan bir vapurla 3500 
ton alman koku getirtilmektedir. Yeni 
programın tatbikinden sonra kooperati. 
ffn diier batiin aabf işlerinde göze çar
par bir ilerle,.lı vardır. Geçen ayın sa. 
bfı, evelld aylara nisbetle bir miali fazla 
idi. Bu fazlalık bu ay da aynı niıbet 

içinde çofalmaktadır. 

Metr Salem \ 'C Leon Faraci'nin 
muhakemesi 

Metr Salem ve Leon Faraci'nın 
temyizce nakezdilen daYalarrna 
bugün Aıliye Birinci Ceza mah
kemesinde vekilleri hazır oldugu 
halde devam edilmittir. Temyiz 
mahkemeal Faraci'nin Metr Salem 
ile ıuçta beraber tutulmasına ve 
Zongudak'ta maden mühendisi 
Bay Galib Hikmetin ıehadetine 
milracaat edilmeıine lüzum gö,. 
termit tir. Suçlu vekilleri ise suçun 
mevcud olmadığı noktumda ıs
rar etmiıler ve Bay Galib Hikmet
in ,ehadetine lüzum olamıyacaiı 
etrafında müdafaada bulunmuı
lardır. Neticede mahkeme Galib 
Hikmet' in lıtinabe suretiyle ifade
sinin ahnmaıı için Zonguldak ce
za mahkemesine bir müzekkere 
yazılmasına karar vermit ve mu
hakeme 17 ikinci kanuna bırakıl
mıştır. 

Aya!'lofya miizt->4İnP. girmP. paraıu 
Müze haline konulan Ayuofya 

camiinde de diğer müzelerde ol
duğu gibi 10 kurut duhuliye alın
ması Maliye Bakanlığınca karar· 
lattırılmıt ve alakadarlara bildi· 
rilmittir. 

,, ,
1
msun·aa ksdınlarımı•ın Halkevinde yaptı~ları Bir toplantitlan somw tlff1ırtrı'l:Tarı 1Jlr grup fotofrafisi 
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1 liJal ialınıeriu 
yılbası balosu . ' 

Yılbaşı gecesi Sergi Evinde ve
·rilecek olan büyük Hilaliahmer 
balosunun anıklrkları bitmiş gibi· 
dir. Hilaliahmer Cemiyeti, yeni 
yıl kartılamrken, bütün ankarat.
ların bir arada bulunması için htt 
şeyi yapmaktadır. Bu arada, ga

yet usta bir cazband temin edil
miş, salonun ışıkları çoğaltılmıt

tır. Büfenin çok ucuz olması için 
elden gelen her şey yapılmıtttr. 

Faal komite bu itle yakından ali
kadardır. Büfedeki yiyecek, içe
cek fiatları balodan önce ilan e
dilecek ve baloda da buna dllir 
listeler dağıtılacaktır. Sergi EYi 
salonu büyük olduğundan ailece 
ve ayrıca eğlenmek istiyenler içüı 
de huıusi köıeler ayrılmaktad1r. 
Böylece, yurddqların, kendi. ~· 
!erinde birçok külfetlerle yapabi
lecekleri eğlentiyi daha az ma. 
rafla ve balonun ne,esine de İftİ
rak etmek suretiyle, Sergi Evinde 
yapmalan kabil olacaktır. Bun
dan bqka tehrimizde bulunan bit 
tün aanatk~rlarm o gece için bİllo 
çok sürprizler hazırlamakta ol
duklarmı da öğrendik. Gene öe
rendifimize göre ısmarlanan b
tiyonlar ve balonlar gelmi,tir. .. 
Komintern 
Ra«"yosunun dün 
akşamki konseri 
Moakova'daki 500 kilovatlık bUyBlı: 

komintern radyo merkezi, dün akşam 
- önceden haber vermiş olduğumm 

Uzere - Türkiye için, !jok zengin bic 
programla, konferans ve konser verdi. 

Konferansta, güzel bir tUrk!je ile 
konuşan söylevci, Türkiyeoin müzik 
verimi içinde bulunduğunu, bunun a. 
macının ulusal melodilere modern tek· 
nlği llfılamak olduğunu, Rusyanın bu
nu gcçm yüzyılda muvaffalı:lyetle ba. 
f&l'dığmr söylemi' ve buna misal ota. 
ralı: da takib edecek konserde birçok 
parçalar dinlenileceğini söylemiştir. 

Konaer programı ise bliyUk bir mu
vaffakiyetlc tatbik olunmut ve her par
çanın bafında spiker, o parçanın neyi 
ve nasıl ifade ettiğin( rusç.a ve türkçe 
olarak anlatmıştır. 

Bu güzel radyo gecesini, arkadap. 
mız Burhan Belge. yarınki "Yarı ııya. 
•l .. da tahlile uğraşacaktır. 

Konservatuvar binası 
İstanbul, 20 (Telefon) - Yeni 

konservatuvar binası için açılan 

müsabaka'ya yerli yabancı yetmit 
kadar mimar i,tirak etti. Müsaba
kada birinciyi .eçecek olan jüri-
de mühendis okulu müdürü ile be. 
lediye fen ve mimarı şubeleri mü
dürleri profesör Eğli ve konserva
tuvar müdürü vardır. Jüri tetkik
lerine batlamııtır. 

Türk para~mm kıymetini 
koruma 

Bakanlar heyeti türk parasmm 
kıymetini koruma hakkındaki 1 J 
numaralı kararnamenin 20 inci 
maddesinin son fıkrasında türle 
paraıının memlekete ithalinin ma
liye Bakanlığının mezuniyetine 
bağlı olacağına dair mevcud kay
di kaldırmıştır. 

Manga(a savaşı 

lıtanbul. 20 (Telefon) - lstanbulcla 
muayene edilen 16,000 ha~an yalına 
on betinde ıüpheli olarak mangafa in. 
zı göriilmüttür. Bu hayvanlara otopsi 

yapılmıttır 

lllılıAaaa Bllallallmer balosa 
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Yabancı postası 

s 
Berlin' den 6 ilkkanun tarihiyle Man

çester G!U"diyen gazetesine bildiriliyor: 
Bu~ün Nazi fırkasının sağa doğru 

yöneldiğini ve fırkada bu bakımdan bir 
sUzmece yapıldığını gösteren bir hare · 
ket vııkubulmuştur. Nazi partisinin sos
yalıstlik umdelerini kuran, bu yolda bir 
takım eserler yazan ve fırkanın ileri ge 
ıenlcrinden sayılan Her Gotfrid Feder, 
ulu :ıl vazifelerinden alınmış ve kendı
sine bir tekaüd maaşı bağlanmıştır. Bu 
hareltC'tin neden dolayı yapıldığı söy · 
Jr-nm mic;tir .. Silezya valisi iken vazıfe · 

sınd n cıkarılmış olan Helmut Brükneı 
de lfrr Feder gibi partinin sosyalistlik 
tarafını tutmuş olanlardandı. Her Feder, 
savaşta sonraki günlerden beri Hitler 
İ!l Munih'te çalışma arkadaşı ve dostu 
bulunuyordu. Bu adam, "faizlerin bağla 
nm kınp parçalamak,, düsturunu ilk 
defa söylemiş, B. Hitler onun fikirleri -
nin ziyadesiyle tesiri altında kalmış, ken 
disiylc çalışma ve düşünme arkadaşı ol
muştu. 

Feder, 1920 yılı şubat ayında çıkarıl

mış olan Nazi'lerin 25 maddelik değiş -
mez programını kaleme almış ve bura • 
da "aşkın faizlerin kaldırılması, savaş 

kazançlarının müsaderesi, bazı ticaret -
lcrin ulusallaştırılması, uluşun gerekli 
ıöreceği toprakların alınması gibi mad
ll!fer koymuştu. 

Bununla beraber B. Feder, Naziler 
iktıdar mevkiine geçtikten sonra parti· 
nin devrim ve ökonomi danışmanı olmak 
tan çekilmiş ökonomi bakanlığında bir 
vazife almıştı Fakat bu bakanlıkta kapi
tc.lizm, sosyalizme baskın çıkınca büyük 
ış adaınlanndan B. Şmit Feder'i yerin -
1en oynatmıc.-tr. 'Rundan sonra da o ba-

·diyor 
kanlığa Almanya'nın dışarı borçlarına 

karşı cephe alan Dr. Şaht gelmişti. 
Şimdi Her Feder'in büsbütün işten 

çıkarılması Dr. Şaht'ın ne dereceye ka
dar Ilitler iizerinde tesir yaptığını gös
terir. 

Feder, son zamanlarda toprakları.ı 

planfaştrrılması ve ufak yerleştirmeler 

işleri komıseri yapılmıştı. Şimdi komi -
serin çekilmesi ile işin bozulmadığı gö
ı ülmektedir. 

Bu adam, bir müddettenberi Nazi 
fırkasının gidişini beğenmiyor ve çıkar
diği haftalık gazete bir nevi muhalefet 
gazetesi saydıyordu ki bunu son zaman 
larda B. Göbels. bir kulpunu bularak 
kapatmıştır. 

İyi haber alınan kaynaklardan öğre
nildiğine göre bugünlerde Almanya'da 
patronlarla iş cephesi arasında bir kav
ga yapılmaktadır. 

Bununla beraber Dr. Ley de bir ta
raftan işçiler için büyük mUcadelelere 
girişildiğini ve Almanya'da iş vaziyeti • 
nin çok iyi bir şekle girdiğini söylediği 
nutuklarda tekrarlamaktadır. 

Hakikat ne tarafta olursa olsun, Na· 
zilerin arasında hala Boysal çekişmtlcr 

yapıldığı ve hük6metin bu mUcadeleler· 
den memnun olduğu bir çokları tarafın
dan zannedilmektedir. 

Bugünkü günde resmi nazilerle ulu
salcı, sosyalist ve samimi inanmış olan • 
lar arasında bir çatışma oluyor • 

Alman hilkfimeti, zahirde komUnü:m 
tehlikesi ile mUcadele ettiğini söylem~k
te ise de bu milnasebetle yaptığı süzme 
ce daha ziyade parti içinde vücud1an 
istenilmiyen unsurları ayıklamak için • 
dir. 

Bir Fransz - Alman anlaşması mı? 

J·~ran_,a·mn Rusya·yı bırakıp Almanya ile birleşeceğine 
dair şayialar 

14 ilkkanun tarihli Mançester Gar - le pek dostane konuşmaaından doğan 
d:· .. ı rzntnsinin Paris muhab:ri bildi. tefsirlerden ileri gelmektedir ki bu dost-
riyor: ça konuşmalann da Sar meselesini iyi 

c .. 11evre'de fransız dış işleri bakanı bir şekilde halledebilmek maksadı ile 
Bay Lava! ile Sovyetleı Birliği dış işte- yapıldığı görülmektedir. 
ri baka"lı Bay Litvinof arasında doğu Her halde Leningrad'ta Kirof'un öl-
andla mamnın kati bir şekil almasına dürülmesi Uzerine altmış altı kişinin 

kadar Fransa'mn ve Rusya'nın biribir- ölüm cezasına çarptırılması Fransa'da 
ll'rine danışmaksızın her hangi bir gru- çok fena bir tesir yapmıştır. 
pa girmemı-leri üzerinde yaptıkları an· Rusya'yı Avrupa ailesine dahil ta -
1a ma Paris'te ivi bir tesir yapmıştır La- nımak temayülilnde olan B. Blum ve 
val'in her hangi bir muvaffakiyetsizliğı başka solların bu maksatla Cenevre. 
neticf'"inde fransız - sovyet münasebet- de yapacakları toplantı da sarsılmış 2i· 
lcrinin p,evşiyeceffini ve Rusya'nın hiç bidir. 
kımseve füsnışmadan Almanya'ya karşı 
hir vrıkınhk sıyasası güdeceğini uman 
Vf' buntfan korkanlar, bu anlaşma üze 
rine rahat bir nl'fes almışlardır . 

f.,,rriltere'den, silahlanma meselesini 
ı;örü ... .,,e yolunda yani bir teklif gclme
s' b· 1·1rnmekte ve Sar'a kıtalar günde • 
ren büvük Britanya'nın uluslararası sıya 
sada hüküm ve nüfuz sahibi ve alakalı 
old •"11 göriinmektedir. 

Fransa'da İngiltereden gelecek yeni 
tPklifte Almanya'mn si'İahlanması me
selesine gereği gibi temas edileceği ve 
ıılusl .. rarası hava kuvvetlerinin kontro
lu için bir formül bulunacağı umut edil-
mektl!rlir 

Bar Laval, her ne kadar Fransa'nıu 
silahlan:nası meselesine yanaşmamakta 

ise de bu nokta uluslararası garanti al· 
tına alınır Almanya doğu andlaşmasma 
girer, ve bir silahsızlanma konferansın
da bu mesele üzerinde bir karar vcrmr 
se o zaman bunu kabul edeceği umula. 
bilir. 

Fransız bakam, Almanya'yı bir aınır 
içine alqıanın en son ve en faydam bir 
tedbir olacağı, Almanya'yı dışarda bıra 
kan bir banş sisteminin de büyük bir 
kıymeti ve devamı olmıyacağı kanaa • 
tlndedir. Bay Laval'in bUtUn öteki ted. 
birlerden bir hayır çıkmıyacak olursa 
Rusya ile birleşmektense Almanya tlc 
birleşmeyi tercih edip etmiyeceğini za. 
man gösterecektir. 

Her ne kadar fransız genel oyu ( ci
ldin umumiyesi) bu çeşit propagandaya 
pek gUvensiz bir gözle bakmakta ise de
Fransa'da Almanya ile anlaşmak t&r::f· 
tan olanlar son günlerde büyük gürül· 
tükr yapmışlardır • 

B. I~val'in Rusya'dan ziyade Alman 
ya ile bir anlaşma yapacağı hakkındô 

gayialar dolaşmaktarlır. Fakat bu şayi· 
atar. daha ziycldc rlı~ işleri bakanın.ıı 
son 7Pm1 ... Jaı fo al"llan murahhaslariy 
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lstanbul belediyesi firketler sabık 
kontrolörü B. Saim Onat'm zevcesi ve 
sabık Kocaeli valisi 8. Eşrefle lstnnbul 
paket gümrüğü muayene kalemi tefi B. 
Nasuhi'nin kaym validesi ve Okonomi 
Bakanlığı maden mühendisi B. Sadi 
Onat ile lı Bankası Genel Muhasebe mü
dür muavini ve Ulus idare komitesi aza. 
sından Bay Suat Onat'ın validesi Bayan 
lhsan'ın cvclki akşam lstanbulcla öldü. 
ğünü duyduk, arkadaşlanmızın acılanm 
payla§rnz. 

"* 
Turhal Şeker Fabrikası memurlnnn.. 

dan, eski Isparta Belediye Reiai B. Hak. 
ln'nm oğlu Bay Mehmed Alaybcy dün 
Anknrada ölmüştür. 

Çok değerli bir kitab 

Avrupada otomobil 
ile 9000 kilometre 

Yazan: A. Şükrü ESMER 
Satq yeri: Ahmed Halid 

Kütübhaneai 
Kendisi aıyaaaJ tarih hocaıı olan 

Ahmed Şükrü Esmer, bu kitabta o. 

lruyucusuna. anlatm!!k istediği şey
leri, y~rnuıdaıı. belli et:neden oku
tnn tam ve olgun bir cazctecidir. 

(Ulus) 

*** 
Kitabı okurken İnaan im memle. fj 

ketleri geziyormuş gibi his duyu • ı 
yor. (Akşam) 

•** 
Kitabı akJ<?uğuouz dakikalarda 1 kcndini2 seyahat etmişsiniz zehabı· ~ 

na kapılneaksımz. Aynı zamanda İS· 
tifndc edC"ceksiniz. {Haber) 

ııııımı ıuıuıımıııım.ımnıuuı uıınnıunuuınıı · ı 

ULUS .ti lU~NUN 1934 CUMA -
vi of'u 

h tıra rı an 

Aıık:ara a yosu 
Dün akşam Ankara radyosunda Dl\ 

Bay Abdurrahman Bayrakal frengi u. 
zerine kanuştu. Frenginin ne kadar kli 

tli bir derd olduğunu, buna tutulmşla. 

rın kurtarılmaları çare-leri ve bundan 

korunma anlatıldı. 

Sovyetler dı§arı iıler ba. 
kanı B. Litvinol'un hatırala -
rı bugünlerde basılmıştır. 
Çok alaka uyandırıcı bir ma
hiyeti olan bu eıerden aşa • 
ğıdaki parçayı alıyoruz. 

1906 son kanununda Petresburg'daki 
işçi ve sü kurultayı dağıtıldı, Mosko -
vadaki isyan bastırıldı, soysal demok
rat gazeteleri kapatıldL Menşevikler 
ihtilalin muvaffak olamadığını gördük 
ten sonra, fırkalarını dağıtmak kara -
rını verdiler; ancak Lenin milcadeleyi 
sürdürmek istiyordu. K'afkasya'daki 
işçiler siUihlı bir ayaklanma hazırla -
makta olduklarından kendilerine silah 
verilmesini istiyorlardı. 

Bu sıralarda sahte bir pasaportla 
ve Ludvig Nipa adiyle Petresburg'da 
yaşıyordum. Resmen, Maksim Garki' · 
nin baş yazıcı olarak çalıştığı "Naşa 

Jizn., (yaşayışımız) gazetesinin idare 
mUdürü idim. Günün birinde gizli po· 
lis izimi buldu; ben de pılıpırtıyı top -
layıp kaçmağı düşünmek mecburiyetin
de kaldım. 

Fırka komitesinden bana başka bir 
çalışma alanı göstermesini rica ettim. 

Sonraları Sovyet Rusya'nın Paris 
ve Londra elçiliğini yapmış olan Kra
sin, Gorki ile birlikte, bana Amerika
ya gitmemi ve orada geliri fırka san
dığına aid olmak üzere konferanslar 
vermemi, yahut illke dışarısından silih 
kaçakçılığını idare etmemi teklif etti· 
ler. Ben son teklüi iyi gördüm ve ka
rargfihımı da Paris'te kurdum. O gUn
ler bu gibi işler için hıç de uygun de
ğildi: çünkil, rus muhacirleri İngilte

re ve Fransa'da gizli polisin ıılu bir 
göz hapisine alınmış ve Almanya'dakl 
gizli polis de rus Ohrana'sr (gizil po
lis) ile elele vermiş, çalışıyordu. Faali
yetim umud verici değildiyse de blltün 
zorluklara rağmen boynumu eymek te 
istemiyordum. 

Her şeyden önce tUfek ve makineli 
tüfeğin işe yarıyacak olanını satın ol 

mak lazımdı. Kafkasya ihtiUilciJcrinin 
öğütlerine uyarak birknç bin tane mav
zer bir o kadar da tabanca satın alma • 
ğa karar verdim. Makineli tüfekler 
için portatif makineli tüfekler yapan 
Danimarka'nm devlet fabrikalarına 

baş vurdum. Hamburg'daki bir firma. 
nm sağlık vermesi ile danimarkalrlar • 
la görüşmeğe başladım. Danimarka fir
ması Hamburg'a bir zabit gönderdi, ve 
kendisine hir Ekuvatör zabiti diye t • 
nrtrldım. 

Tüfeklerle fişeklerin bir kısmını 

Şröder fabrikalarına ısmarlamıştım. 

Mavzerler bir Belçiak silah fabrikası· 
na, fişekleri ise Karlsruhe'daki devlet 
fabrikasına ısmarlanmıştı. Belçikada 
ısmarlanmış olan bütün sil&h işlerini 

ikinci Enternasiyonal yazıcısı idare 
ediyordu. Alman fabrikalannın da kar 
şrlarına, bir Belçika silfilı fabrikasının 

ajanı diye çıktığımdan hiç bir işkil 

uyandırmadım. Ancak günün birinde 
çok kötü saatler yaşadım. Karlsruhe' • 
daki fabrikanın miidürü bana, Karla· 
ruhe'ya rus hükfunetinin göndermiş ol
duğu bir heyetin geldiğini söyledi ve 
kendileri ile tanr~khğrmı ileri sllr • 
Jil. Bereket versin her ıey yolunda git
ti, rus zabitleri beni tanımadılar ve 
fişeklerin tesellümünde bana yardım
da bile bulundular. 

Tüfeklerin denizqırı olarak Rusya
ya götürülmesi çok daha bUyük zorluk 
)ar yarattı. Hollanda, Belçika, İtalya, 

l"ransa ve Avusturya limanlarmı dol•!t
tım. Her yerde sosyalist başkanları ile 

görüştüm. Ancak, her yerde de 20rluk

larla karşıla~tmı. Her yanda, aşılmaz 

engel1er ;·ih~ünden yapmak istediğim 

şeylerin tatbik edilemiyeceği söylendi. 

En sonra Makedonyalı ihtillilcilerin 
vaı dımiyle bulgar hükumeti, guya, er
meni ihtilalcilerine verilecekmiş gibi 

'l'ürkiye'ye cönderilmek üzere silihJa. 
r.n Varna'ya çıkaro'-rıasına müs.,ade et
ti Bol bol dağıttıP,ım rüşvet bu işte 

büyük bir rol oynıyoıdu. İçinde k .. cak 
si1ahların bulunduğu vapuru Kafkasya 
!nyılarına yanaştırmak istiyorduk. Si 
lah?ar, orada Kafkasya işçilerinin bize 
•11zırladıkları kayıklara yüklenecekti. 
Bulgaristan'da vapur satın alamadık; 

ben de Fiyuma'da 30,000 franya bir Ame1 

rilı yatJ satın almak mecburiyetinoe 

kaldım. Bu işte bir makedonyalr olarak 
ortaya çıktım. 

Silahlar yüklendi, işde gemiciler ve 

kapdan ile de anlaştık. Birgi.in yat de

nize açıldı. Üç gün sonra acı bir du -

yum aldım. Gemi korkunç fırtınaya tu 

tulmuş, kapdan düşkünlük göstermiş, 

Yat Romanya kıyılarında karaya otur

muş, korku içinde kalan gemiciler de 

yatı bırakarak kaçmışlar. Silahların 

büyük bir kısmı balıkçıların yağması· 
na uğramıştı. Kalkıp Bükreş'e gittim, 
"ama kaza duyumu rus elçiliğine var • 
mıştı; geri kalan tüfekleri de artık 

kurtuamadım. 

Bir müddet sonra, kaptan Odesaya 

geldi ve yakalandı. Olanı biteni oldu

ğu gibi anlattı. Meseleyi herkes öğren
di. işin içinde bulgar hükumetinin de 
bir kaç üyesi bulunduğundan az kal
sın Rusya ile Bulgaristan arasında bir 
diplomasi düellosu başlryordu. 

Rus ihtilalcilerine silah kaçakçılığı 
denemesinin ikinci ve sonuncusu da 
işte böyle bir muvaffakiyetsizlikle bit· 
ti. 

(14 ilkk§nun 1934 tarihli Noyes Vi
ner jurnardan.) 

Bundan sonra, geçen yedi gün için4 

de yerli ve yabancı gazetelerde çıkan 

ve yurdu al!kadar eden yazıların hu!.a .. 

salan okuntu. 

Bu akşamın musikisinde de Bayan 

Ferhunde Ulvi Brahms'ın rapsodisinde 

kendi başına, Bethoven'in Sonnt'ında 

Necded Remzi ile beraber pek çok mu• 

vaffak olmuştur. 

Bu akşamın progıamı şudur. 

Dans musikisi 

Çocuk saati 

Musiki: 

Grieg ;:ıonate de mineur 

Cezmi Rıfkı· .ın 

Ulvi Cemal: pıyano 

Ev kadınına öğütler 

Musiki: 

Max Reger Sonatine 

Ferhunde Ulvi: piyano 

Haberler. 

Belgrad'da yapılan büyük "Kıral Afrlfsandr,, köprüsünün Kırallık Naibi PıL·'~ 
Pol ile hükllmet adamları tarafından a~ılma resmi y:ıpılırken ölen kıralın sı· 

. t' 811 
yasasım gütmeğe büyük bir kalabnltğrn and içtiğini ajanslar haber vermış' 

· d - " ' b OTUZ J:ıe• miinascbetle çekilip gazetemize göndf':ı len resmıler en uçunu nsıy · 

simler köprüyü, a~·ılma resmini ve ılk geçen Prens Pol'Ja hüktlmet :ıdrım/arırıı 
g5strr mrhec! · ... 
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Erbaa'da 

.ı 1 

Er3aatra tl1tün satış yeri ve tütün alıcı ve satıcılar 

ERBAADA - Türk kadınına veri
len sıyaaal öneninden ötürü çok derin 
ve özekel bir kıvanc içinde bulunan 
Erbaa kadınları için Bayan Saadet Ah
med ve arkadaşları A tatürk'e Kazım 
Özalp, İsmet İnönü ve Bay Receb Pek
er'e çözülmez, yıpranmaz, sarsılmaz 

bağlılıklarını telle yazdılar. 
Erbaa'da bir "Tütüncülüğü koruma 

kurumu,, var. Bu kurumun çok büyUk 
iş ba ar ca ı anlaşılıyor. Bu kurum bir 
de tütüncül k kooperatifi kurulması 
için yaptığı mukavele taslağını; danı~ 
m.ık için Ökonomi Bakanlığına sundu. 

Bu sene çok güzel kuruyan ve "Taş
ova., adını taşıyan iki milyon kiloluk 
tütünümüzün gerek işlenmesi ve gerek 
satışı yönünden çok değerli öğütleri 
taşıyan her biri dörder septik beş yüz 
tane kiğıd dağıttJlar. 

Saylav seçiminde başlangıc olan iş~ 
ler için Kaymakam Bay Ahmed'le Be
lediye ve fırka başkanları gece gündüz 
çahşıyorlar. 1. Güneri 

Rir kon~er 

Adapazarlılar, bu perşembe gecesi 
çocukları koruma kurumunun gü?.el ve 

temiz bir konser gecesini yaşadılar. 

İlk okullularrn yardım istiyen çocuk· 
Iarı için korumun ve Halkevi musiki 
kolunun beraber çalışması ile başarılan 
bu konser iki noktadan eyi olmuştur. 
Biri, kon"eri verenlerin evelce olduğu 
gibi dışardan gel01evip, Ada musiki ku-

Kuru tav 
l)i~nkü ton)aııtıda 

~ 

görüsiilen isler 
(Başı 1 inci sayı/ada) 

kullerini haber verenlere verilecek ikra
miyelerin intifa haklarının ve menkul -
lerin hazineye geçen mikdanna göre tah. 
sili taksitle yapıldığı takdirde ise bu tak
site göre verileceği hakkındaki tefsir de 

onanmıştır • 
Kunıltay bundan sonra 1934 yılı ge. 

nel denklenme kanununa giren bütçele. 

rin fasılları arasında 125.237 liranın in

dirilerek indirilen bu mikdardan 118,370 

Tiranın başka tertiblere ve 6.867 liranın 

da yeniden açılan fasıllara fevkalade tah. 

ıisat olarak konulmasına aid kanun la

yihası ile inhisar genel müdürlüğü 1934 

bütçesinde 50 bin liralık aktarına yapıl
rr "'sına dair kanunu onamıştır. 

Diğr.r hir kanun ile de Ankara yük. 

•ek ziraat enstitüsü bütçesinde şu deği •. 
§ikJikl~r yapılmıştır: 

Buna göre 1934 mali yılı Ziraat Ba· 

kanlığı bütçesinden gene bu yılın Anka. 

ra yüksek ziraat enstitüsü bütçesine 

Yardım olarak verilen 50.980 liradan 

40.980 lirası muhtelif tertiplere konul • 

rne>' ve 10.000 lirası da yüksek orman 

okulası tarafından 934 birinci teşrinine 

kadar yapılan masraflar karşılığı olarak 
açılan faala verilmektedir. Gene bu ka -
nunıa enstitü bütçesinin fasıllarında 34 

bin liralık münakale yapılmıştır. 
AdapazarıTicaret bankasının artın -
1':~ -.:ı..,.,,., ı:r,.lo~ ı; .. r-,v!'<ıİne 250 

lübü ve H. E. musiki kolundan olu§· 
1arı; ikinci nokta ise korumun tam gU
nünde bu işe başlamış olmasıdır. Çiln· 
kU kış gelmiş, yağmurlar başlamış, so
ğuklar ve bunların doğurduklan hasta
lıklar, yardım bekliyen çocuklara ken
dilerini duyurm1ya başlamışlardı. 

Gecenin alkış toplıyan kahramanla
rı Bayan Ruhsar Hüsnü piyanoda, Bay 
Hafid Hüsnü de davulda bilhassa çok 
becerikli olduklarını gösterdiler. Ada
nın bu değerli insanları bir hayır işin
de ön ayak olmakla cidden kutJamıya 
değerler. 

Konserde Adapazarı kaymakamı Bay 
Agah Alp'de yüce Atatürk'iin musiki
miz yolundaki sözlerinden baflıyan bir 
konuşma yapmış ve alkışlanmıftrr. Yal· 
nız gönül bu gece salonu tam dolmuş 
görmek isterdi. 

Y t>rli mallar ve tutum ~·edigiinü 
haşladı 

Ülkenin her tarafında olduğu gibi, 
ayın on birindenberi Adapazarı da yer
li mallar ve tutum yedigünUnü kutlu
yor. Sokaklar ııilsleruniş, mağazalar vit
rinlerini yerli ma11arla donatmışlar, 

caddelere tutum ve yerli malı öğütleri· 
ni gösteren yazılar gerilmiş ve oku1Jar 
da bu ülkü için şarkılar söyliyerek, 
canlı tablolar taşıyarak haftanın güze] 
!iğini bir kat daha yüceltmişlerdir. 

Adapazarı, yerli malına ve tutum ül
küsüne çok çalışan bir kasaba olmakla 
ne k<ıdar öğünse yeridir. 

Çocuk esirgeme kurumu
na çamaşır yardımı 

Tüccardan Bay Şükrü kızı Muazzez 
4 parça çocuk eşyaSL İnkılab okulu SJ -

nır 2 de Omit 6 parça çocuk eşyası. cum
huriyet okulu sınıf ı de No. 338 Nüzhet 
l 1 parça çocuk eşyaSL Necatibey okulu 
sınıf 2 de Ümit 2 parça eşya. Necatibey 
okulunda sınıf 2 de Saliha 2 parça eıya. 
Dumlupınar okulu sınıf 3 namına 43 par. 
ç.t eşya. Dumlupınar okulu sınıf 2 de 
MUrUvvet, Kayseri Saylavı Bay Ahmed 
Hilmi çoc v I k ugu şı 25 parça çocuk etya.. 
sı, Dumlupınar mektebi sınıf 4 ten 
~edred ve Fikret 5 parça eşya, Gazi 
ılk mektebi sınıf 4 te Sahire 5 parça 
eşya. 

~ocuk Esirgeme Kurumu Genel mer. 
kezıne bağışlamışlardır. Genel merkez 
b.u ~ayırseven çocuklara açık teşekkürle
rını sunar. 

Eski çamaşırlannızı Çocuk 
Esirgeme Kurumuna veriniz 
Kıt geldi. Kışın soğuğundan ve bu 

soğuğun getircliği hastalıklardan yonuz 
yurttaşlarımızı korumak hepimizin boy

numuza borçtur. Bu borcu ödemit ol

mak için kullanamadığınız eski çama

şırlarınızı, çocuklarınızın eskilerini 

"Çocuk Esirgeme Kurumu., na verelim. 

bin lira ile hazine adına iftirak etmek 

için Maıiye Bakanına salahiyet vcun 

kanunun onanmasından sonra adliye 
harç tarifesi kanununda deği§iklik ya. 
pılmasına dair olan kanun onanmıt ve 

toplantı bitirilmittir. 
Kurultay cumartesi günü toplanacak-

tır. 

ULUS 

l{aymakamlar arasında 
nakiller ve tayinler 

Kaymakamlar ara5ında nakil ve ta. 
yinlere ait liste yüksek tasdikten geç. 
miştir. Değişen ve yeniden tayin edi· 
!enlerin isimlerini yazıyoruz: 

Açık bulunan Ergani madeni kay
makamlığına Baskil kaymakamı Ham. 
di, Baskil kaymakamlığına Hozat kay. 
makamı Ali Rıza, Anamur kaymakam· 
lığına Mardin vilayeti maiyet memuru 
Necati, Andrin kaymakamlığına Feke 
kaymakamı Cevded, Turgutlu kayma
kamlığına Kula kaymakamı Sait, Kula 
kaymakamlığına hukuk mezunlarından 
Cemal, Bünyan kaymakamlığına hukuk 
mezunlarından vilayetler idaresi umum 
müdürlüğü memurlarından Faik, Şar. 
kıfla kaymakamlığına Boğazliyan kay. 
makamı Basri, Boğazliyan kaymakam
lığına hukuk mezunlarından nüfus iş
leri umum mUdiirlüğü memurlarından 
Ncani, Hazat kaymakamlığına Mesu. 
diye kaymakamı İsmail Hakkı, Görele 
kaymakamlığına Bozkır kaymakamı 

Hamid, KUre kaymakamlığına İncesu 
kaymakamı Muzaffer, İznik kayma. 
1c:amlığına Karadeniz - Ereğli kayma
kamı Emin, Karadeniz • Ereğli kayma. 
kamlığına Gene kaymakamı Mümtaz, 
Gene kaymakamlığına Çermik kayma
kamı Hayri, Kızıltepe kaymakamlığına 
Gebze kaymakamı Rıdvan, Gebze kay
makamlığına Gölpazarı kaymakamı Os
man Nuri, Divriki kaymakamlığına A. 
dıyaman kaymakamı Adil, Savu.r kay
makamlığına Diyarbekir emniyet mii
dilrU Raşid, Gölpazarı kaymakamlığına 
Silivri eski kaymakamı Mehmed Ali, 
Feke kaymakamlığına Anamur kayma. 
kanı İsmail Hakkı, Beytüşşebab kay. 
makamhğına Sason kaymakamı Cenab, 
Kozan kaymakamı Halilin istifasından 
dolayı mezk6r kaymakamhğa Çarıamba 
kaymakamı Mazhar, birinci umumi mü
fettişlik isldn müdürJilğU muavinliği
ne 45 lira maaşla Savur kaymakamı 

Naci nakil ve yeniden tayin edilmiş. 
]erdir. 

Bayındırlık Bakanlığı memur
lan için 

Bayındırlık Babnhtı Devlet mahal

leıindeki binasına taımdıktan ıonra ye

ni bir ihtiyac lıar§ıımda kalmı§hr. O 
da memurlardan bir çoğunun eski An • 

karada oturmalan ve maa,lan az olan 

memurlann Ankara ile Y eni§dıir ara -

srnda İ§liyen otObüı ücretlerinin çoklu • 

ğu yüzünden otobüse binmek imkinmı 

bulamamalandır. Bakanlık bilhaıaa kış 

günlerinde memurlann ucuz bir fiatla 

gidip gelmelerini temin makaacliyle, 

1296 numaralı kanuna ek bir kanun la

yihası hazırlamı§tır. Bu layihaya göre: 

(Ankaraya mahıuı olmak üzere dev

let dairelerinde çalı§8D memurlan clai _ 

relerine götürmek ve getirmek için Ba -

kanlık otobüı kullanabilecek ve otobüı • 

mikdarı kadroıu her sene bütçesi ile ta. 

yİn olunacaktır. Otobüslerin İfletme 

munflan bakanlıklar tarafından bir ta

rife ile tayin olunacak " muraflar me

murlardan alınacak ücretlerle temin e. 
dileeektir. 

934 aenai içinde diler hizmeti. için 

alman otobüıler Bakanlar Heyetinin b

nri7le memur nakline tabıiı olunehile. 

eektir.J 

Baricten gelen kolipostallann 
gümrük resmi 

Hariçten ıelen kolipoıtallardan l(Üm. 

rük resmi ve diler verailerclen bafka bir 
liralık müdafaa pulu bedeli ahnmau bu 
9'711 uhiblerini .. ,..,. poda ile .leiil 
dil- nakil .uıtalariyie p.dennek p
laaa .ihtiyar ettikleri sôriilmüt Ye sim
rülderde kullanılan bazı nraka mida -
f• pulu iluJu baklandaki kanUDUD bi
rinci maddesine bir fıkra ilavesi lüam
la aöriilmüıtir. HükUmet bu huaıta 
hazırladığı layihayı meclise vermİftİr. 
Kanana ila"8i iıteailea fıkra ıuclar: 

( ~selen pc»ta müruelatmm 
aimriildeameai ~ pc»tahanelerce tan
zim edilip PmriWere Ysilea liste, he.. 
Yamuunelerde ,.amb ber müruele mad
deai için mü4Waa pala Weli olarak on 
braı taluıldmk ettirilir. Ba para poa
bı idueleriw ..-...... tesliminde 
........ dan lllmarak makat.ilinde litte • 
laeyannamelere midlıfaa pulu yaplfbn -
hr.) 

I Soyadı alanJaı~ 
Trakya umumi müfettişi Bay İbra

him Tali i'e Kars mebusu Bay Baha 
Tali Belirgen soyadını almışlardır. 

J{alabay - Anadolu ajansı muhar
rirlerinden Süreyya Fehmi, Eskişehir. 

de avukat Reşad, 1stanbulda A. E. G. 
memurlarından Adnan Fehmi, bahriye 
yüzbaşısı Sahio Fehmi, İsmetpaşa Kız 
EnstitUsil çiçekçilik muaJlimi Zekiye, 
Geyve'de ilk tedrisat müfettişi İhsan, 
Galatasaray talebesinden Faruk Fehmi, 
Nışantaşı ilk mekteb talebesinden Tu. 
ran Fehmi ve Orhan Fehmi bir soydan 
olduklarından büyük dedelerinden ka· 
lan Kalabay soyadını kull<ınmağa başla. 
mışlardır. 

Kökdemir: Sinob'ta mütekaid ha· 
kimlerden Bay Ahmed Faik ve Sıhhat 
Vekaletinde miitC'hassıs doktor Bay 
Bahaettin. 

Dönmez - Ziraat bankası kontrn· 
lörlerinden Ali Seydi. 

Eren - Merkez laboratuvar mürlö· 
rU Etem. 

Taştaban - Mehmet ve ailesi 
Iş1kdoğdu - P. T. T. Telgraf işleri 

müdürü Bay Bekir Vefa; Refikası Tii·k 
kadın birliği başkanı Latife Bekir, An
kara Nümune hastahanesi rontgen mil 
tehassısı Dr. Feyzi, Sıtma doktorların
dan Riza. 

Jşıkdoğdu - P. P. Telefon işleri 

yeti üyesinden telsiz mühendisi Bay 
Fuad. 

Can - Anafartalar polis merkezi 
memuru Vekili Cevdet. 

Kut - Mütekaid hikim M. Nuri, 
sabık tahrirat kitiblerinden C. Nuri, ma 
liye bakanlığı muntazam borçlar tetkik 
memuru Cemal Nuri. 

Çiçek - Maliye baş bahcevanı HU· 
aeyin, maliye bakanlıfğı elektrik fen 
memuru Veli 

özgütürk - İmtiyazlı tirketler n
lem imiri Cemil ve ailesi 

Özgü - D. D. Y. muhasebe memu· 
ru Hüseyin Şevket , 

Barım - Ankara vilayet ve belediye 
sıhhat müdilrU Dr. Şuayıb, Harputta 
Regid, Elbizde Eczacı Arif, İstanbulda 
topçu yUzbaıısı Nuri, kunduracı Tahsin, 
Baytar Enstitüsünde Faruk. 

Tendemir - Hırdavatçı Yoaef Ruao 
BUge - Ankara ıu işleri mUdürU 

Salahattin 
Cebe - Mütekaid miralay Adem 

Vasfi, Harita U. Md. Jeodezi ıubesinde 
memur Harita binbaşısı Zekeriya. 

Devlet demiryollan 6 mcı itletme 
kısım 22 ıefliği ustalannm 

Soyadları 

Şükrü - Demirönal; Ahmet - Say 
Hasan - Susan ; İsmail - Teke; Hacı 
- Sayım; Ali - Saldık; Musa - Ba
yat; Rilştii - Batur; Mehmed - Sa • 
rak; Ömer - Satık; Mehmet - Sayan; 
İsa - Sungur; - Mehmed - Sadi: 
Rahim - Sarcan; Kahraman - Suri; 
Abdullah - Samar; Sadık - Dama; 
Ahmed - Bağıt; İbrahim - Bakaç; 
Ahmed - Baki; Mustafa Balşak; Mah 
mut - Balı; M. Ali - Bardak; Cafer 
- Bakır; Yusuf - Buğa; Ömer - Bal 
ta; - Ali - Tulani; AH - Til1ek: 
Ali - Tonu]; Mehmed - Tükel; Meh· 
med - Tekq; Mehmed - Tanı. 

Öney - Profesör Doktor Bay Fah
ri ve hemıiresi Bayan Afife 

Özdemir - Otomatik telefon ma
kinisti Necmi. 

Ötkem - Ziraat Vckiletl netrlyat 
mUdUril Bay Cevad Rllttii. 

Sevim - Ziraat Bakanlığı baytatf 
ve zootekni iglcri genel çevlrgenl Bay 
Sabri. 

Toyun - Kastamonu aaylavı Bay 
Ham. 

Torkan - Maarif V. zatitleri mü
dür muavini Bay Hüsnü 

Topuz - il. M. V. Fen aanat U. 
lld. binbqı Cavit ve M. M. V. nakliye 
Mllf. yiizbqı izzet 

Tunç - İktısat Bakanlığı levazım 
memuru Avni. 

Türköz - Ziraat bankası memurla
rından Bay Ahmed Bedevi - Bedevi 
Türköz. 

Türkay - Zonguldakta ealı:i orman 
ve madenler genel müdür muavini Bay 
HUmü ve oğul1arı büyük erkimharbi
yede Erkinırap binbaşı Nurettin, Bur 
aa Ziraat okulu mua11imlerindcn Ne· 
cati ve Balıkesir mmtaka ziraat müte· 
haasısı Nizamettin. 

Uğur - ŞOrayı Devlet tanzimat da· 
iresi üyesinden Vardar Yeniceli Bay 
Ali Rıza. Denizli hükumet doktoru 
Hakkı, İlhan, Konya haraaında mUteh 

SAYIFA 5 

1 Sovyetler Birliği 
müzik l{U:C."unıları 

Müzik devrimimizi 
kutluyorlar 

Moskova'dan hır çok tanınmış 
sanatkarların imzalariyle gelen 
aşağıdaki kutlama telgrafını an
lattığı temiz duyguları ve doğru 
düşünceleri türk müzik adamlan
na duyurmak için seplerimize alı
yoruz: 

Moakova: l1 - 12 - 934 
Türkıye Reisicümhurunun kurultay 

da söylediği son söylevde bildirilen türk 
müzik devrimi üzerindeki konuşmaları, 
Sovyet müzik mahfcUeri, alake ile takip 
etmektedirler 

Dost Türkiye'nin sıyasal, ökonomik 
ve kültürel muvaffakiyetleri, türk ulu
sunca tarihin yüzyılları içinde yaratılmı\ 
olan kültürel zenginlikleri değerlendir· 
mek için gereken şartları temin etmiştir. 

Türkiye'de ulusal ihtilalce girişilen 

kurtarıcı mücadelenin büyük yükümle· 
ridir ki bugün türk yeni kültürü ve y~
ni sıfatları için yapılan mücadelede ifa
delerini bulmaktadırlar. Ulusun düşün -
celerini ve samimi duygulannı anlatan 
güzel ifadeleri toplayıp bunlar üzerind«-, 
modern müzik kaidelerine göre çalışmak 
için Atatürk'ün verdiği parola evrensel 
müzik Jriiltiiril hazinesine değerli bir ve .. 
dia olan türk müzikinin ulusal okulaı,-ı
nı yaratacak metodun mahirane bir ifa. 
desidir. 

Rusya'da müzik kültürünün pek zi
yade genişlemesi ve on dokuzuncu yüz
yıl rus okulasının yaratılması ancak, 
rus müzikinin kurucuları olan Glinka, 
Borodin, Mussorgski, Çaykovski, Kor -
çakof - Rimski ve ötekiler tarafından 

meydana sıkanlan örnekleri muhtevi 
ulusal dehi haznesinin derince araştırıl· 
ması sayesinde tahakkuk etmiştir. 

Sovyet mUzikinin bugünkü kütle ha
linde inkipfı, bu yaratıcı esere Sovyet 
birJiğindeki sayısız ulusların iştirakine, 

onlann kültürünün gelişmesine ve en 
Unlil müzikçilerin ulusal folkloru tetkik 
etmiş olmasına bağlıdır. 

Biz, Sovyet birliği u]uslannın müzik 
killtUrünün gelişmesi işine iştirak etmiş 
olan Sovyet müzik mahfelleri mümcs -
sitleri, yeni Türkiye'nin en iyi müzık 

kudretlerini yanlarına toplamış olan 
Ankara ve İstanbul konservatuvarlarını 
kutlarız. 

İnanmaktayız ki müzik devrimini ta
hakkuk ettirmek yolundaki çalışışları -
nız, Türkiye' de müzik kültürünün ye. 
ni inkişafını ve evrensel müzikin mo -
dern tekniğine dayanan tam müzik hll 
kimiyetini, ulusun sanat dehasının ha-ı
ne]eriyle birleştirece]ç, otan türk müziki 
ulusal okulasınrn kurulmasını temm 
edecektir. 

Ulus artisti: İppolitof - İvanof 
Sanatkar: Gnesin, Vasilenko, Gliyer 

Miyaskovski. 
Müzik genel müfettişi: Krasin 

Flannoniden: Garadinski, 
Moskova kon"rvatuvanndan: Nay

bavıı 

Sovyet bcatekirları federasyonu baş 
kanı: Şelyapof 

Opera tiyatrosundan: Malinoskaya. 
Stanislavııki, Nemiroviç, Dançenko, 

MUı:ik na:r:ariyecilerinden: Bravdl", 
Betiyayyef, Ogoleveç, 

Beııteklirlardan: Kniper, Şosa":oviç, 

Kabalevski, Şehtcr, Vepirik, Kovar, Şa
parin, Polovinkin, AJeksandrof, Krayn, 
Şuvaç, Aıaafiyef. 

Radyo müzikçisi: Husmani 

it ıUvarf binba,ıu Ziya, lıtanbul Kulc
diU maliye şubesi memuru Şevki, lktı
aat bakanlığı sanayi memurlarından 

Vehbi, Bilecik Orman memuru Muıta
fa, Kırklareli mıntakaaı rilıumat me • 
muru Yusuf, latanbul inkılip liac!ıi aı 
nıf 10 da Enver. 

Uysal - Adliye Vekileti Evrak mü 
dürU Bay Memduh 

Uğur - Ulus baıımevi bapnUcelli
di Rauf ve kardClleri Necdet, Mehmed 

Ulucan - İzmir hukuk i'leri mil -
dilrü Fuad, Ankara Kızılbey maliye şu 
besi baş memuru lbrahim, hukuk fa -
külteıi son sınıftan Cevad kardeşler. 

Vardar - M. M. V. Fen sanat U. 
Md. kaymakam Cavid. 

Ergun - Devlet DemiryoUarı ma1-

zeme dairesi memurlanndan Muhittin 
Malkoç - Ziraat bakanlığı orman 

U. mUdUrlüğü miltehassm Saduıtııh 



ULUS 

Savyet resim ve heykel 
o 

sergısı 
• 

Ankara Halkevinin himayesinde ve Halkevi Başkam Bay Nafi Kansu'nun güzel bir söylevi ile açılan "On dört Savyet-
8811atkiırımn resim ve heykel sergı'si,. nden bugün de ç.ok değerli birkaç eserin !ot ı&rafi/erirıi basıyoruz. 

Aııkar:r Scrgı' evinin geni~ sa/onurda pelt .güzel bir düzenle yerleştirilmiş olan bu eserleri Eidip görme/erilli butfın 

Ankaralılara candan tavsıye ederiz. 

Bogorodskrnin "Lenini hatırlama,, 

Brodski'nin "Lenin ça/lima oda~ıada,. 

(Ba1ı 1. inci s;ıyrfada) 

Bu tarzda olan devletçilik mef
humu, sınıf mücadelesi takip edilincen 
ahengi nasıl temin edeceksiniz? suali
ne de • oiğerinin menfaatini bozan Si· 

nıflar aras'ında fiat, maliyet, alım sa-
tım üzerinde devletin müdahalesini koy 
makla - cevabını verebiliriz. Bu itibarla 
rejimimiz halkçı olmak noktasından 

sınıf mücadelesini selbediyor Millivet
çi olmasından yurd tanır ve kavga
yı yurd dışındakilerle yapar. Devletçi 
olmak sıfatiyle de memlekette alıcı, ve
rici ve yapıcılar arasında da soyuculu
ğa mani olur. 

Bu arada bizim vasfımız olduğu için 
ayrıca ilı:erinde duracağımız ISiklik 
bahsi vardır. Sınıf mücadelesinin dev
let şeklinde tesbit edi:miş tarzı, ılın U
zerinde, vicdan üıerinde devlet milda· 
halesini tanımaz. Denletin ulusal lıa

yatlarının iycııblarım ~an,im, parlamen
toda faaliyetleri, günlük hlldiseler ve 
hayat l'iinde eline bir müdahale: hakkı 

1 vermez. 
Tek tek yurddaşlar inandıkları yolu

takip etmek için vicdanlarının kendile· - ------.....;.;--~~· - rlne gösterdiği yolu kullımabilirler. 

Brodskı nuı •· ~ ..,, "'• ot .. ı 

Kuprln'ia "Bahfesaray,,' 

Rajokf'nln .. Icadın portresi,. 

-· •• 4li 

Çerasımov'un "inkılab cetecilerinin andlçmesr .. 

t;erasimov'un "Kolhoz gece bekçisi 

Devneka'mn ".'>ivil tavyare.cililr 

Elimov'ıın "Sabah - horoz,, rı Sovyet resim ve rıeykP/ sergisinin iç görünüşa 

Bu, devleti alakadar etmez. Devlet hiç 
kimsenin diğerinin inanma karışmasını 
tecviz etmez:. Karışan olursa bunu kuv
vet yoliyle meneder. 

Sınıf ihtilali karşısında bizim dev
letln anlayıılarını, ujimimizin kolladı
Jr noktaları kısaca aöyleml§ oluyorum, 
1'l bunları bugUn Türkiye devletinin 
mHul vulıyetlnl deruhte eden CUmhu
rlyet Halk Fırkasının programtyle kar
ııtaıtırarak llerld• gtszden geçirmek 
fmklmnı bulacağız. Bu dersimizin be· 
'ındanberl kovaladığımız genel inkrla· 
bı anlayqını, onun içinde, dünya in· 
kıtab mefhumlarının ana tipleri ve bu
gllnkU HU tatbikatta aksUlamell neler 
o1duğunu gtszden geçirmiş oluyoruz:. 
Fakat ondan evet tUrk inkılabının bat· 
h bir takmı vasıflarım atsyleylp bu 
ı>ahıf Jiapamafı tercih ederim: TUrk 
fniılabmın esas bakımından birkaç ana 
vufr vardır 1d lnkrtaba kıymet vermek 
lgln bunları herkealn anlamaaı lbrn>
dtt, 

Türk inkılabı dünyanın bir L:öıesin
de kendi kendine olup bitiveren bir ha
dlt• delildir. Bu inkılap uluaal, ııyıual, 
8konomik bakımlardan bütün dünya 
arayıcı ve okuyueularmm üzerinde dur 
muı ıereken bir inkılaptır. Tilrk inkı
llbmın tesirleri kendi vukubulduğu yer 
y{lzil köteslne mahsur kalacak bir hadi
" delildir O, '1Vl'enaeldir. Bunu bir k1tç 
y8nden bu a31:üme inandırıcı örneklerle 
anlataynnı 

Türk inkılabı cofrafya bakımından 

evrenMldir. Bizim inkılahnnnt bugün 
Törldyenin bulundafu coğrafya parça· 
tmda defilde, Cenup Afrikumda, 1 ı. 
lrandinavp'da. İspanya'da olsaydı bu 
lnlolAbın verdiği netiyceler dünya haya
tı üzerinde bugün yaptığı ve yapmakta 
oldufu büyük teıiri yapamazdı. Yani 
bu lnkrlabm gelip ıeçtiği yerin, coğraf
ya noktasından Y• ylzünün thndi b• 
lundufunuız parçasında oluıa bütün 
d6nyaca buna yüksele ehemmiyet verdi
ren bir ıebebtir. 

ikincisi; bu inkdibı yapan ulusun, 
tarlhin derinliklerinden akıb ıelen yü.. 
oe kıymeti gözden geçirilirse bu inkıll
ba ayrı ve huıusi bfr deA°CT vermek ge
rekir. Bu inkıl&p cotrafya bakımından 

söylediğim hususi vaziyeti hıliz bu nok
tada olıaydı da bunu yapan uluı bizim 
tarihimizdeki büyük değere maJik olma
saydı, bu inkılab ve onun sonunda ku
rulan yeni Türkiye devletinin dünya 
üzerindeki yerine göre müsbet veya 
menfi tesirleri, bugünkü cibi evrensel 
olamazdı. Türk inkılabını evrensel ya • 
pan ve ona bu hakkı verdiren sebebler
den bir ü~üncüsü de bu inkılabın doğu,, 
kurtuluı, yaıayış zamanının dünyanın 
müstesna vaziyetine rastlnyıııdır. 

TUrk inkılabı, seksen, yüz sene evel 
olsaydı, tesiri bu kadar bilyük olamazdı. 
Coğrafya vaziyeti, kan vaziyeti, piha • 
yet harp sonu hali, bütün bunları biri· 
birine ekliyerek böyle bir tarih devre · 
sinde böyle bir dünya parçasında, böyle 
bir ulusun böyle düşük vaziyetten böyle 
üstün bir mevkie çıkması yalnız edebi • 
yat noktai nazarından gözden geçirile
mez. 

Bunun tesirleri maddi ve hayati ola 
rak her yerde duyuldu ve duyulacaktır. 
Bu hareket bizden daha doğuda bulu• 
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nan insan yığınlarının uyanışı bakı -
mından da bir örnektir. Doğudakı ins::ın 
lar türk inkılabının bugünkü doğuşu· 

na bakarak iyiye, güzele, dogruya "e 
haklıya do~ru yol • .Jac.ıklar \'e hayat • 

farının karanlık noktalarını bize baka
rak aydınlatacaklardır. 

Türk inkalbının batıya bakan cer· 
hesi de doğudaki kadar evrr-ns !dır. 

Türk inkılabı bu bakımlardan dd eh 'll 

miretle kr-ndini duvuran bir hadis ol. 

muştur. Soysal, ökonomik hatta din te· 
lakkisi bakımından batı için üzerinde 

dikkat ve ibretle durulacak bir hadise· . 
yi bu büyük inkıllip do~urmuştur. 

Bir defa. Türkiye okonomik bakım· 
dan açık hiı pıı1ardı. Türkiye yalnız 

hammadclevle toprak ürünü yapar ve 

alıntcri dokı-rek, biitün yıl uğraşarak 

çıkardığı mahsulü bir cıra ışığı ve bir 

kuru ekml'k karşılı~ınrfa "anayi memle. 
ketlerine satardı. 

Sanayi memleketlerındeki i;ıçi sınıfı 

dediğimiz: şımarık, nr i tediğini bilmez 

bir unsur olarak yasıyan tabaka o za • 
man türk köylüsünün göremedi~i bir 

refaha malikti. Amerika'da, Almanya'
da, bütlln sanayi memlekr-tlerinde mil
yonlarla açlık selleri halinde sokakla -

n dolduranlar, yalnız TUrkiye'den de· 
ğil, ona benzer memleketlerden hiç fi -

atına aldıkları malı makine ile işledik· 
ten sonra pahalıya satarak yokluk gör· 

meden yaprlar, yirmi dört saatte bir 
banyo yaparlardı. 

Bu Türkiye bugUQ.. ilk maddeyi sı· 

!ıl'a satan ve onu basit bir mekaniz'""a· 

dan geçtikten sonra yUz mielf fi tla 
alan hammaddecl bir memleket olın k· 

tan çıkmış, biltün ihtiyaclarını kendi 
yapan bir sanayi memleketi olmuştur. 

Bıı gidiş, her şeyden önce istismarcı 

inc:ıanların kazancına ket vuran bir man 

zaradır ve diğer taraftan da bunun ka
bil, yapılabilir bir şey olduğunu blzfnt 

doğumum~zdan olanlara gösteren bir 
örnektir. 

Arkadaşlar, Türkiye dünyanın batı 
ve doğu alemleri arasında en kısa ka -

ra yoludur. Osmanlı imparatorluğunun 
zavallı, Aciz, ne olduğunu bilmez bir 

halde yapması bu topraklar için batı 

Alemini her gUn bin bir emel ve arzu 

ile bu taraflara çekmişti. Halbuki diril
miş, şerefini, kıymetini, kuvvetini an -
Jatmıt bir Tilrkiyenln bu topraklarda 

doğu11u. onları bir hayal sukutuna uğ· 
ratmıf, müteessir etmiştir. 

Kendi inandığı ı11ıklara yönelen in· 
sanların gittiği yoldan en ileriye, en 
aydınlığa doğru gidiyoruz. Size, inan· 

mrş ve gurur duyan bir adam sıfatiyle 
slSylUyonım ki sryaııal, ökonomik ve 

soysal mefhumları bakımından tlirk in
kıl!bı dllnyanın en üstün inkıl8bırlır. 

Bizden evelkilerin olduğu kadar, gele
ceklerin de en UstUnUdilr. 

••• 

Çocuk bakımı hakkında 
öğütler 

Çocuk Esirgeme Kurumu (Hi
mayei Etfal} annelere çocukları· 

nm bakılması usullerini gösteren 
, öğütler hazırlamıştır. Bu öğütler 

süt çağındaki bebeklere birinci 
aydan başlayıp ] 2 inci aya kadar 
ne şekilde bakılacağım bildirir. 
f stiyenlere her ay için bir öğiit 
parasız olarak gönderilir. Ankara 
da Çocuk Esirgeme Kurumu Baş
kanlığına bir mektupla adres bil
dirmek kafidir. 

Ankara A•liye birinci hukuk 
mahkemesinden: 

Ankaranın Gecik mah.ıJlesinin mes· 
cit sokağında 2 numaralı evde mukır:ı 
Sait ağaya: 

Karınız Baise tarafından aleyhinı~~ 
açılan tescili tııl<ık cfavasına tahkikdt 

günü olarak 30-12-931 pazar saat 10 ta· 
yin erlilmiş olduğundo:ın bu

0

'!Ün mahke• 

meye gelmeniz veya ıtrnsaddak bir ve· 
kil göndermeniz lü?.umu ve aksi takdir .. 

de tahkikatın ":J•11ün 401 inci maddesi• 
ne tevfikan gıy:-nını.zda yapılacağı teb
liğ makamın.l ı im olmak üzere ilaa 
olunur. 
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Para, saadetin anahtarıdır. 
Mesut olmak için zengin ol· 

rnak şarttır .. 
Zengin olmak için de bir pi· 
yango bileti almak lazımdır. 
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Ankara \ 1 alili,2inden: 
Sanatbr mektP.bbe alınacak açık eksiltme ile 50 ton 

kok ve 50 ton odun alınacaktır. Vermek isteyenler her gün 
f'ncümen kalemine gelerek şartlan öğrenebilirler. Eksılt -
meye girmek için (2000) lira oranlanan paranın yüzde yedi 
buçuğa uyan teminat mektubu veya makbuzu ile ihale gü· 
nü olan 3 - 1 - 935 perşembe günü saat 15 te encümeni vila-
y~te gelmeleri. (3744) 8-5748 

inhisarlar Umum 
Müdiirlü.i!iinden 

ı - Antalya'da y~pılacak (23386) lira (60) kuruş bede
li keşifli idarehane bması kapalı ?.arf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Kırdırma şartname ve projeleri ( 120) kuruş muka
bilinde Cibali'de levazım ve mübayaat şubesi nakit muha -
sipliğinden alınacaktır. 

3 - Kırdırm~ ıa:-ı-;3? tarihine müsadif perşembe gii
nü saaat 15 de Cıbalıde kı alım, satın komisyonunda icra kı 
lınacaktır. 

4 - Teklif mekt~pları kanunda~i hükümlere göre yu -
karda tayin olunan gun ve saat~e.n hır saat evetine kadar ko 
misyon reisine makbuz muk?bılınde verilmelidir. 

5 - Kırdırma şartnamenın mahsus maddesinde yazılı 
şeraiti haiz olanlar arasında yapılacaktır. 

6-Talip olanla~m. (o/o 7,~) muvakkat güvenme parası 
olan (1754) lira ile bırhkte muracaatlan (8565) 

8-5751 

• SAYI 133 içindekiln · 
Fitre ve zekat Kazrm N. Duru 
Karada denizde uçan bir kuş. 
Gelecek, havacılrğmdır 
Yeni bir hava ekspresi 
Göktanrmm bir dileği 
Hava hukuku 

Amiral Decteur 

B. Sait Çonay 
Rilat Şeri/ 

Uçakla bir dakikada 12 kilometre hız 
Gök Alanında hız alanlar 
Dağa çıkmak ve kayak sporları Profesör Riedel 
Gökle yer arasında Abidin Davar 
Gençler Birliği kurultayında 
Ankara güreşçileri Türkiye birinciliklerinde 

Bir çift kara göz (Hikaye) Server Ziya Gürevin 
Sinema: Carıle Lombard, Marlene Dietrich, Evelyn 
V cnable, Clara Lou Sheridan, Gertnıde Michael v. s. 

ULUS 

nkara Vali imnrlen: 
Kayaşta Kızılca köyde deve taşı mevkiinde yapı tası oca 

ğı 3 - kanunusani - 935 perşembe günü saat 15 te isteyene 
ihale edilmek üzere açık artı rriıaya konulmuştur. Sartları 
öğrenmek için her gün enciimen kalemine ve artırmaya 
~innek için d_e aranlanmış olan 250 liranın yüzde yedibuçu 
ga uyan temınat makbuzu veya mektubile ihale günü en -
cümeni vilayete gelmeleri. (3743) 8-5749 

Ankara ticaret ve sana yi odası sicilli 
ticaret bürosundan: 
Sicilli ticaretin 247 numarasında müseccel bulunan türk 

yapıcılık Jimitet şirketinin berayı tescil tevdi edilen 
5. 12. 934 tarihli beyannamesinin 18. 12. 934 tarihinde tes· 
cil ve bir suretinin berveçhizir aynen neşredilmekte oldu
ğu itan olunur. 

Ankara ticaret ve ~ana yi odası sicilli 
ticaret memurluğuna: 
Ankara'da mühendis Mustafa Cemal ve 1zmir'de mil -

hendis Aziz Beylerden mürekkep olup sicilli tiacretin 247 
numarasında müseccel bulunan türk yapıcılık limtet şir -
keti, ortakların ikametgahları başka başka şehirlerde ol -
masına mebni müfit bir surette çalışmanın büyük müskila
tım nazarı dikkate alan şürekanın müşterek arzu ve ittifa
kiyle ittihaz ve defteri mahsusuna kayıt ve imza edilen ka 
ı ·ar mucibince fesih ve hali tasfiyeye vazedildiğini ve esas 
mukavelenamesinin 24 üncü maddesi mucibince mühendis 
Cemal ve mühendis Aziz Beylerin tasfiye memuru olduk -
larım arzeder ve mevcucliye t:ne nihayet verilen me7.kur 
Limtet Şirketinin fesih ve tasfiyesi hususunun sicilli tica
retce tescil ve ilanına müsaade edilmesini rica ederiz. 

~ 1 mza: Cemal ve Aziz 
8-5744 

Ankara l\filli Emlak 
M iid ii rl üffeii 11 dPn: 

Cinsi Muhammen Kaç taksit 
kıymeti 

Lira K. 
Çift ocaklı değirmen enkazı 300 00 ) 
Han enkazı 250 00) Bedeli nakten 
Ağaç beheri 30) verilecek 

Yukarda yazılı emvalin ihalesi 25-12-934 salı günü saat 
15 te yaprlmak üzere artırmaya konulmuştur. İsteklilerin 

...bulunmaları. (3707) 8-5677 

saçlarınız 

dökülüyor mu? 
Hemen dökülmesine mani 
olunuz. 

KANZUK ECZAHANESİ 
müstahzaratından. 

KOMOJEN: Saçların dö· 
külmesine ve kepeklenmesi
ne mani olur. 
KOMOJEN: Saçların kök· 
terini kuvvetlendirir ve bes
ler. 
KOMOJEN: Latif rayihalı 
bir saç losyonudur, deposu 
Kanzuk eczahanesi her ec -
zahane ve ıtriyat mağazala- ~~~t 
rından arayınız. 5!·~\.tJ)\~~r t 

İngiliz Kanzuk eczanesi ma nulatmdan. 

Öksürenlere pelesenkli katran eksiri 
Yeni Eczahanede bulunur. 

Siimer Bank Umum 
l\'lüdürlüğünden: 

Merkez Binamızın proje müsabakasına iştirak eden mi
marların planları Sergi Evinde teşhir edilmektedir. Arzu 
edenler, her gün saat 9 dan akşam saat 5 e kadar projeleri 
görebilirler. 8-5743 

- ' GISLllEI 

Ve soıa llod& . ... 
AOfN-ERKEK·ÇOCUK 

SAYHA 7 

İr i~ i laldir. 

~emur alınacak 
Harita l1mum 

Harita Umum Müdürlüğü kartoğraf şubesinin, ayni
yat talimatnamesine göre defterler1ni ve hesabım tutacak 
hesap işlerini bilir bir memur 24-12-934 Ta. de imtihanla 
alınacaktır. 

Askerliğini yapmış ve orta mektebi bitirmis olması ge· 
rektir. Başkaca şeraiti anlamak istiyenlerin Cebecide U· 
mum Müdürlük kartoğraf şubesi müdürlüğün<lrn sorma· 
lan. (3710) 8-5685 

iktısat Vekaletin den: 
İç Ticaret Umum Müdürlüğünde münhal bulunan 65 1i 

ra ücretli daktiloluğa fransızca lisanına vakıf bir hanım 
müsabaka ile alınacaktır. Talip olanların evrakı müsbitele
riyJe Vekalet İç Ticaret Umum Müdürlüğüne müracaatla
rı. (3742) 

Antalya Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

' 
1 - Antalya memleket hastanesi dış hastalıkları ko

ğuşunun 15367 lira 45 kuruş keşifli ikinci bölüm yapısı ye· 
ni kanuna göre kapalı zarf usuliyle yeniden eksiltmeğe 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme 12-1-935 cumartesi günü saat 15 de vila· 
yet makamında yapılacak ve teklif mektuplan o gün saat 
14 de kadar encümen riyasetine (Valiliğe) verilecektir. 

3 - Muvakkat teminat 1153 liradır. 
4 - Şartname ve proje suretleri istiyenlere 77 kuruşa 

encümen kaleminden verilebilir. 
5 - İsteklilerin Mühendis ve mimar olmaları ve yahut 

on beş bin liralık tek bir binayı güzel surette yapmış ol• 
. duklarına dair vesika göstermeleri şarttır. (3734) 8-5722 

Ankara Milli Emlak 
Müdürliiiünden: 

Mahallesi Mevkii sokağı Cinsi Umum 
No. 

Metruke 
No. 

Hatuniye Ezberciler Hane 618 200 
44 
1 

Hisse miktarı Kaç taksit olduğu 
Tamamı sekiz taksit 

Yukarda yazılı hane mukaddema 7011 lira bedelle talf. 
bine ihale edilmiı ise de teabhüdatm ifa edilmemesindell 
25-12-934 satı gün6 saat 15 te ihale edilmek Ü%C1"C yeniden • 
açık artırmaya konulmuştur. İsteklilerin gelmeleri. (3706) 

8-5698 

İmar Müdürlüğünden: 
Muhammen hedef 

Mahallesi 
Yeğen B. 

Sokağı 
Müfti 

No. Cinsi Lira K. 
77 Hane 400 00 

1 " 500 00 " " " ,, 1 ,, 600 00 
Leblebici ,, 3 ,.. 500 00 
Yenice Namugih 4 ,, 300 00 

Yukarda cins ve evsafı gösterilen evler 24-13-934 pazar· 
tesi saat on beşte müzayede ile satılacaktır. Taliplerin 
İmar Müdürlüğündeki komia~·- '".aatlan. (3727) 

' 



SAYIFA: 8 

Anliara 1'iilli Emlak: 

Cinsi 

üdürlf !!iinden~ 
Miktarı Muhammen İzahat 

kıymeti 
Lira K. 

Sitod Beker mar-) 
kalı binek otomo) 1 adet 150 00 Nakten peşinen 
bili. ) 
Yukarda yazılı otomobilin ihalesi 6-12-934 tarihinden 

itibaren bir ay pazarlığa bırakılmıştır. İsteklilerin gelme· 
teri. (3668) 8-5623 
......................................... 

RAKI IÇI\IEK iSTERSENiZ 
BOl\lONTI RAKISINI 

TERf.IH EOINtl.. 

Tc:JQ KiYE 

llRAi.\T 
BANK.A.Sı 

·DAoA 
BiRiKTiOEN 
QA~T 6D(;Q. 

Ankara Orman Tescir ve ' . 
Fidanlık Müdürlüğünden: 

Ankara Orman Teşciri sahasiyle Fidanlığın gösterile· 
cek mahallerine nakil ve teslim edilmek üzere (5) Tonluk 
kamyonla yarısı beygir ~arısı davar gübresi olarak (300) 
kamyon gübre 17 K. eve't 934 ten 7 K. sani 935 şe kadar 
(21) gün tekrar münakasaya konulmuştur. Talip olanlar 
şeraiti görmek için Fidanhk müdüriyetine ve ihale günü 
olan 7 K. sani 935 pazartesi saat (15) de 'teslim vezne edil
miş teminat makbu7iyle· komisyona müracaat eylemeleri. 

(3720) 8--5709 

Askeri Fabrikalar -.., tın 
Alma J(omisyonundan: 

Muhammen bedeli 22500 lira olan 50 ton Adana pamu
ğu alınacaktır. Bu pamugun pazarlığı 3/2. Kan/935 tarihi
ne müsadif cumartesi günü saat 14 te Ankara'da Askeri 
fabrikalar umum müdürlüğii satmalma komisyonunda ya
pılacaktır. Taliplerin ticaret odasr vesikası ve 1687 lira 50 
kuruş muvctkkat teminatlariyle hirlikte aynı gün ve saattt
komisyonda bulunmaları lazımdır. Talipler şartnameyi 
parasız olarak askeri fabrikalar umum müdürlüğü satm-
alma komisyonundan alabilirler. (3700) 8-5702 

Eski~ehir Nafıa 
Raşmiih~ndisli'!inden: 

Eskişehir - Çifteler yolunun o+ 100 - 2+ 145 arası şose 
inşaatı· 5863.68 - lira keşif bedeli ve kapalı zarf biçimiyle 
9-12-934 gününden 29-'12-934 cumartesi günü saat on beşe 
karlar Eksiltmeye konmuştur. 

fsteklilerin·keşif bedelinin% 7,5 kadar depozit verme
leri ve bu gibi yapı işleriyle uğraşmış olmaları gerektir. 

Daha çok bilgi istiyerlterin Nafıa Başmühendisliğinden 
sormaları (8491) 

Ankara l\iilli Emlak 

Cinsi 

Kresyler markalı 
otomobil 1 adet 

l\1 üdf rlü~nden: 
Muhammen 

kıymeti 

Lira K. 

Kaç taksit 
olduğu 

50 00 Bedeli peşinen verilecektir. 

Yukarda yazılı otomobilin ihalesi 25-12-934 salı günü 
saat 15 te yapılın .. · ~-:.ık artırmaya konulmuştur. İs-
teklilerin getr- 8-567@ 

ULUS 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satın Alma Komisyonu ilanları 

5 ADET 30 TONLUK 
ASİT KAZANI 

Yukarda yazılı ve tahmi 
n1 bedeli 7500 lira olan beş 
adet asit kazam 30. 2. kan. 
935 tarihinde asker'i fabrika 
lar satrn alma komisyonun
da saat 14 de kapalı zarfla 
satın alınacaktır. Sartname 
bedelsizdir. Tekti( mektup· 
lari aynı günde saat 13.30 
da muvakkat teminatı olan 
563 lira 50 kumşla memhur 
zarflar satın alma komisyo· 
nu riyasetine verilecektir. 
Taliplerin 2490 numaralı ka 
nuna nazaran vesaiki tazi -
meyi hamilen müracaatlan. 

(3712) 8--5679 

KAY AS FABRİKASI KA· 
LORfFER TEStSATI. 

Yukarda yazılı ve ke$if 
bedeli 1590 lira olan tesisat 
ac;;ık arttırma ve eksiltmesi 
nin 31. 1. kan. 934 tarihinde 
askeri fabrikalar satın alma 
komisyonunda saat 14 de 
yapılacaktır. Şartname be -
delsizdir. Taliplerin muvak· 
kat teminatr olan 118 lira 
25 kuru~la 2490 numaralı ka 
nuna nazaran vesaiki tazıme 
vi hamilen müracaatları. 

(3691) 8--~676 

95 ADET MAA SAP 
ELMAS 

Yukarda yazılı ve tahmi
ni bedeli 950 lira olan mal · 
zeme 30 I. kan. 934 tarihin· 
de askeri fabrikalar satm al 
komisyonunda saat 14 de 
pazarlıkla satmalmacaktır. 
Şartname bedelsizdir. Ta · 
tiplerin muvakkat teminatı 
olan 71 lira 25 kuruş ile 
2490 numaralı kanuna naza
ran vesaiki tazimeyi hami · 
le:ı müracaattan. (3681) 

8-5675 

150 KALEM EŞYA VE 
MEFRUSAT SATILA

C/l. KTIR. 

Yukarda yazılı ve keşif be
deli 5712 lira 85 kuruş olan 
150 kalem eşya ve mefruşa-

tın 6/ 2. Kan/ 935 tarihinde 
askeri fabrikalar satın alma 
komisyonunda saat 14 de 
kapalı zarfla satılacaktır. 
Bu eşya listeleri ve şartna
me satın alma komisyonun
dan bedelsiz alınır. Esyalan 
görmek istiyenler Ki.içük 
Yozgat Fabrikasına müra
caat edeceklerdir. Taliple
rin yevmi mezkurda ınuvak· 
kat teminatı olan 428 lira 
45 kuruş ile teklif mektup· 
tarını saat 13 de komisyona 
vem1eleri ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 cü maddele
rine nazaran vesaiki tazime 
ile birlikte miiracaatları. 

(3748) 8--5745 

KIRIKKALE TAPA FAB 
RtKAS T CATILAiININ 
ORTA VE YAN DERE-

LERİNİN TAMİRİ 
Yukarda yazılı ve keşif be

deli 1026 lira olan tamiratın 
6/ 2. Kan/ 935 tarihinde aske
ri fabrikalar satın alma ko· 
misyonunda saat 14 de pa
zarlıkla ihalesi yapılacaktır. 
Sartnamesi 52 kuruş muka
bilinde satın alma komisvo
nundan verilir. Taliolerin 
muvakkat teminatı olan 7'l 
lira 95 kurusla 2490 numara
lı kanunun 2 ve 3 cü maddE"
lerine nazaran vesaiki tazi
me ile birlikte miiracaatları. 

3746) 8--5746 

KIRIKKALE TAPA FAB
RİKASI TERKİP KISMI 

KALÖRİFERİ 

Yukarda yazılı ve keşif be
deli 5670 lira olan tesisatm 
6/2. kan./935 tarihinde · :
keri fabrikalar satın alma 
komisyonunda saat 14 te a· 
cık eksiltmesi yapılacaktır. 
Sartnamesi 284 kunış bedel 
ile satın alma komisyonun
dan alınır. Taliplerin mu
vakkat teminatı olan 425 lira 
52 kuruşla 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 çü maddele
rine nazaran vesaiki lazime
yi hamilen müracaatları. 

(3745) 8--5747 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 

İLAN 

Aşağıda mikdarları gün ve saatları ve muvakkat temina 
tr ve eksiltmenin şekli ve yeri yanlarında yazılı un alına
caktır. Şartnamesini görmek istiyenler her gün Eskişehir 
ve İzmit'teki satmalma komisyonlarına ve vermeyi isti
yenlerin de belli gün ve saatında kapalı zarflarını saat 14 
de vermek suretiyle İzmidde satınalma komisyonuna ve-
rip gelmeleri (3755) 8-5753 

Yeri 
İzmit 

Bolu 
Tuzla 

Kilosu tarihi 
274800 7/ 2. Kan/35 
125700 

52200 
,, 

" 

İLAN 

" 
" 

gün saat teminat parası 
pazartesi 14,30 1855 kapalı 

" 
15 8850 ,, 

,, 16 353 açık 

Acele satılık arsa 
İsmetpaşa Demirli köprü 

yanında asfalt üstünde 3500 
metre murabbamda 2119 
Nuri B. müracaat. 8--5722 

21 lLKKANUN 1934 CUMA 

l\'.lanisa Vilaye ·n den: 
1 - Manisa - Menemen yolunun O t 643 - o+ S81 ve 

2+845 - 5+576 ve 6+100 üncü kilometrelerde noksan 
kalan toprak tesviyesinin tamamlanması (5449) lira (I 7) 

kuruşluk keşifnamesi üzerinden eksiltmeğe çıkarılmıştır. 
2 - Bu işe ait keşif evrakı parasız olarak Manisa nafıa 

başmühendis 1 iğ inden alma bitir. 
3 - Eksiltme işi birinci kanunun 23 iincü pazar gunu 

saat onbirde Manisa vilayet daimi encümeninde yapıla

caktır. 

4 - Eksiltme acık surette yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminat miktarı 409 liradır. Ve bu temi -

natm eksiltmeğe girmeden evvel hususi mühasebe yolu ile 
mal sandığına teslimi şıarttır. llan olunur. (3637) 

8-5576 

Mm. ÜSSÜBAHRI KUMANDANLIGI 
SATIN ALMA KOMİSYONU REİSLİ· 
GİNDEN· 

Münakasa 
Cinsi Miktarı Teminat Tarihi Giinü saati 

Kuru fasulye 54.000 567 27 / 12/ 934 Perşembe 10 
Kuru üzüm 20,000 255 ,, ,, 14 

Deniz efradı ihtiyacı için satmalmacak olan cinsi ve 
miktariyle muvakkat teminatı yukarda yazılı iki kalem er
zak hizalarında gösterilen gün ve saatlerde kapalı zarf usu 
liyle münakasaya konulmuştur. lstekli olanların ihale gün 
ve saatinden bir saat evel muvakkat tcminatlariyle teklif 
mektupları ayrı ayn birer zarf içinde ve herikisi ayn bir 
zarf derununda olarak komisyon reisliğine teslimi ve şart· 
namelerini görmek istiyenlerin komisyonumuzla İstanbul 
da Kasımpaşa'da Deniz Levazım Satmalma komisyonuna 
müracaattan. (3675) 8--5638 
{ .,,.,_:..-..,,,,_:<P.,,,,_"'"~,.,~~...,~,,~ 

~ 

~~ Öksürükler çok defa tehlikeli hastalıklar gösterir. 

~ KATRAN HAKKI El{REM 

Milli Miidafaa Vekaleti 
sahn alma komisyonu 

ilan lan. 
İLAN 

Ankara Dekovil bölüğü 
için alınacak 50 ton Linit 
kömürünün acık artırma ve 
eksiltmesine talip çıkmadı~ 
ğmdan tekrar açık artırma 
ve eksiltmeğe konmuştur. 
Şartnamesini görmek isti
yenlerin her gün ve eksilt· 
meğe gireceklerin 22-12-934 
cumartesi günü saat 11 de 
teminat mektuplan veya 
muhasebe makbuzlariyle M. 
M. V. Sa. A. Ko. na uğra-
maları. (3750) 8--5750 

KİRALIK KAT 
Y enişehirde Selanik cad

desinde Doktor Bay Osman 
Nuri'nin No. 23 apartımanı
mn birinci katı devren eh
ven fiatla kiralıktır. İkinci 
kattaki sahibine müracaat. 

8-5731 

Türkçe ve İngilizceyi 
hakkile bilir ve makina
da çabuk yazar bir dak -
tiloya ihtiyaç vardır. İs-
teklilerin B. M. M. cad-

111nmmııımm111111111ııırnııııımııııııııııııuınnımıınılllllllıl 

Paşa 
Tarih e karıştı ( M et

hur Hasan Paşa fırını) 

tJNLtJ tJLGtJT 
fırını oldu. Yüce tanıyı· 
cılanma bildiririm. 

HALİT 
8-- 5704 

WC b 1 

DOKTOR ALİ VAJ!tT 

ÇOCUK HEKİMİ 
Kooperatif arkasında sa· 

bahtan akşama kadar hasta 
larını kabul eder. Telefon: 
1303 - 3129 8-5565 

KİRALIK EV 
Yenişehir Belçika Sefa· 

reti arkasında 24 No. ev 
karşısındaki iki katlı apar· 
tımanm üst katı kiralıktır. 

İçindekilere müracaat. 
8--5671 

lmtıyıH t.ahıhi ve Ba~mu~ 
1 harriri Falih Rıfkı ATAY. . ı 
! Umumi neşri)·atı idare eden 

Ya7.ı i~lcri müdürü Nasuhi 
BAYDAR. 

Çankm c11ddts1 civarında \ 
Ufııs maf6aasında basıfmriur. J 

İzmir müstahkem mevki 
kıtaatı ihtiyacı için 19-12-
934 çarşamba günü saat 1 ı; 

de kapalı zarf usuliyle mü
nakasaya konulacağı ilan e
dilen kırk bin sekiz yüz yir
mi kilo gaz yağının bazr es
bab dolayısiyle 24-12-934 
pazartesi gününe talik edil. 

Sihhi banyo açıldı 
diği (3756) 8--5754 

iLAN 

Erzurum garnizonu için 
beş yüz elli bin kilo un ka
palı zarf usuliyle münaka
sası 10/ 2. Kan/ 935 günü sa
at on dadır. Talipler şartna
mesini görmek üzere her 
gün münakasaya iştirak e
deceklerin de vakti muay
yeninde Erzurum kolordu 
s2tmalma komisyonuna mü 
racaatlan (3757) 8-5755 

1 

1-10-934 ten itibaren fiatlarda tenzilat yapıldı 

Kurna 40 banyo 80 lüks banyo 100 

1 
ı 
SİNEMALAR ı 

f K ULÜP] YENi BUGÜN BU GECE 
V lC l'ORIEN SARDOU'nun 

büyük eseri 
F E D O R A 
Aşk -=- Kin - İhtiras 

Ayrıca: Dünya havadisleri ve canlı 
resimler. 

1 Bugün 1 mat;nes;nd•n Wba< .n 

Herkesin sonsuz bir zevkle okuduğu: 

1 
EKMEKÇi KADIN 

Bütün dillere çevrilen meşhur roman. 

Ayrıca: Dünya havadisleri 


