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Uluşal bildirim 
·ismet lnönü kabineıinde 

herhangi bir an/afamamazlık 
çıktığına ve kabinenin iıtila 
ettiğine dair çıkan ıayialann 

1 
tamamen asılsız. olduğunu be
yana Anadolu Ajansı izinlidir. 
~ il 

Giindelik 

OR.MANI .. ARll\UZ 
''Orman, Türkiye'de yalnız 

bir iılıf veri§ iıi olmaktan çık -
mııtır. Artık ormanlarımızın, 
yurdun korunma ve ulumn ya
ıama ııyaıcmnda aldığı yer 
büyüktür.,, t. lNöNO 

Günün büyük itleri arasında 
ormanlarrmız da konutuldu. Bu 
ulusal yaraya çok özenle doku • 
nuldu. Gördük ki bu yara, ülke • 
nin bağrında, kan damarlarını bo
taltan, kurutan, bir çukur, açmak 
Üzeredir. 

Y ıllardanberi kör bir kazanc 
ate,i ormanlarınuzı aarmııtı. Ağa. 
ca aevgisiz, yurda saygısız zavallı 
bir yığın da, bu aletin dıtında ka
lanları yağma ediyordu. 

Bu gidif, bizi susuz, nemsiz, 
kuru ve kısır bir toprak üstünde 
aç bırakacaktı, göklerimiz; bu
lutsuz, yağmura~z; çöllerin boğu
cu bunaltıcı ateııyle dolacaktı. 

Sert ulu' eli; hu hat ı bot gi -
diti durdurunca hemen sesler yük 
ıelmeğe başladı en ıon, geçen sa
lı da kurultayın duvarlarında çın
ladı. Az çok f(iyle diyorlardı: 

" Gene ağaclar, yetifmifleri 
heıilme:se üremez. lıletmeler, 
ormanların ya§ını uzatır. 

Dışarıya •atılan kereıteler ulu. 
•al geliri artırır. 

J 

Bu işletmelerde binlerce yurd. 
dQf İf bulur.,, 

Bu seslerin söylediği itletme 
ile, hunu yapacakların içten dü
•ündükleri işletme batka başkadır. 
lJluıun gözü önünde yapılacak ge
tıi, kurumlu itletmelerde bu sayı. 
lan iyilikler vardır. Bunlara övünç
le yardım edilebilir, ancak tunu 
,ıkça söyliyehiliriz ki müteah • 
'Iİf i1letmesi denilen tutum şimdi· 
l'e kadar yurda hiç yararlı olma • 
ltııttır. Bunların girdiği orman -
larda bir tutam yeıillik kalma -
ltııttır. Bugüne kadar bunlann 
taptıkları, hundan sonra yapa -
Caklarından ayrı değildir. Bize 
'Özümüzün yanlıthğını göstere • 
C:ek tek örnek nerededir? 

Ormanlarımızın dış ellerden 
tetirdiği gelir nedir bilir misiniz? 
Oralarda kara toprak kadar ucuz
latılmı' bir değerin, hiçe indiril • 
bıit bir emeğin karıılığı. 

Geçenlerde bir alman ökono • 
bıicisi, "ağaclara hiç acımadan kı
ta.n doğu ü)l·eleri olmasaydı, gü
ıel almanya' dan ne kalırdı! .... ,, 
d"ı d }'ordu. Her dıt geliri, yur a ya-
tariı değildir, yurda gerekenleri, 
ho" J l' e değerinden çok aşağıya 
değil, dejerinden üstün bile olsa 
&atamayız. 

Orman iılerinde çalr,tırılan • 
ların çoğu tahtacı adını taşıyan 
)ersiz yurdsuz zavallılardır. Dağ
larda sürüler gibi yaşarlar, okul • 
~an, ordudan kaçınırlar. Taptık-
ilrı, inandıkları bizimkilerden ay
tıdır. Duyuş ve yaşayışları ise ge-
Q~ .. türk çevresinin dışındadır. 
liik ~z türkleri, böyle yasayışa sü-

hven bugünkü müteahhit işlet
'>ıeai' dir. Bunlar toprağa hagvlan
ttıa ~ın, yer yurd edinmesin diye f ~rıı, vurd parçalannı elinde bom 
~ olarak tutan isletmecileri ya
"'lld lttt1ı an gördük. Bu zavallılan 

'-'<tan kurtarmak ancak bu 

Adımız, andımızdır. 

Kayserl'nin gımel bir görünüşa 

Kayseride Atatürk •• •• gunu 
Halkevinde yapdan coşkun şenliklerle kutlandı 

Kayseri, 21 (A.A.) - Dün Ata- okunmut, temsil kolu, temsil ver-
türk'ün sava,ta Kayseri'ye ilk a- mit, musiki kolu ulusal türküler 
yak bastığı gün idi. Bu değerli 
günü kutlamak için dün gece çalmıt, geneler zeybek ve ulusal 
~alkevinde candan cotkun ten- oyunlar oynamı,lardır. 
lıkler yapılmıttır. Bugünün bü- Toplantı hep bir ağızdan ıöy-
yüklüğü için söylenen sözlerden lenen cumurluk martı ile bitmit-
sonra Atatürk'e yazılan tiirler, tir. 

Dünkü spor hareketleri 

Mu~afız Gücü Altmorduyu 2-0 yendi 

Dünkü Altınordu - Muhaflzgücü maçından bır görünüş 

Ankara ayak topu birincilikleri karıı· 
la!malarına bugün de Ankara Gücünün 
alanında devam edildi. Oynanan maç. 
lar ıampiyona Üzerinde kendini belirte
cek. k~dar ehemmiyetli olmadığı halde 
seyırcıler oldukça kalabalıktı. Adliye 
Bakanımız Ba Ş'"k .. S vl k 

1 
bal v . . Y u ru aracog u da bu 

a a ıgın ıçınde idi • 

.. İlk maçı Çankayalıların B. takımı, 
Guvenç Sponın B. takımile yapacaktı. 
Fakat üç dört b ft d a a ır alana çıknuyan 
küçük Güvenç sporlular bu .. d .. . . gun e go-
ziıkmedıler; Çankaya . 

ıeremonı yaptı. 

Büyüklerin maçlarınd "Ik ka I a ı rıı af. 

kötü İf letmenin durdurulmasi le 
olacaktır. Y 

Bilgisiz köylülerin de orman • 
larımıza kazanccılar kadar düt • 
manlık ettikleri vardır. Gene ağac 
lardan ağıl, çit, duvar yapıldığı _ 
nı bilirsiniz. 

Bozkırlarda bir damla yağmu
ru içi titriyerek bekliyen, yıllık 
emeğini gömmek için toprağın 
derinliklerinde biraz nem bulma
ğa çabalıyan, köylüler de yakın 
kurunlara kadar büyük ormanla
rın ~ölgesinde yaşıyordu. 

Uluş; ormanlarımıza büyük yön
dem vermek yolundadır. Bu yo
lun, yurdu ve yurddaşı kurtara • 
cak tek yol olduğuna inancın ge
ni~liğini geçen salı iyice görmüt 
olduk. 

KEMAL ONAL 

mayı Güvenç Sporla Çankaya yaptılar. 
Ankara ıampiyonunun, iki haftadır yap
tığı maçlarda üat üate dolgun sayı fark. 
larile yenilen Güvenç Spora kartı ala. 
cağı sonucun gene üstün olacağı oran• 
lanıyordu. Gerçekten böyle oldu: Bi • 
rinci bölümü 4 ,. O bitiren Çankayalılar 
ikinci bölümde i,i biraz gevıek tubnak 
yüzünden ancak iki ıayı çıkarabildiler. 
Güvenç Sporlular ela bu bölümde bir gol 
yaptıkları için Çankaya alandan 6--1 üı. 
tün çıktı. 

Bu oyun, birinci bölümde güzeldi. 
Fazla ıayı çıkarmak için üıtüate akmlar 
yapan Çankayalılara karıı, Güvenç Spor
luların takım halinde çırpınmalan orta. 
ya güzel bir oyun çıkarıyordu. Fakat 
ikinci bölümde genel durum değitti. 
iki takımda da yorgunluk ve bezginlik 
göze çarpıyordu. 

Muhafız Güciyle Altmorduyu kart•• 
laştıran ıon maç günün en canlı oyunu 
oldu, denebilir. Daha ba,larken iki 
güzel akınla iki sayı çıkaran Muhafızın 
bugün Altınorduyu fena bir duruma so. 
kacağı ıanrlıyordu. Fakat Altınordulu. 
lar içlerini bozmadılar: Çetin bir oyunla 
karıı koydular ve zaman zaman Muhafı
zı epeyce 11kııtırdılar . 

Birinci bölümde olduğu gibi, ikinci 
bölümde de genel durum Muhafızın üı. 
tünlüğünü gösteriyordu. Fakat bundan 
istifade edemiyen Güçlüler, arada sıra. 
da ellerine geçen bir iki fırsatı da tana
sızlık yüzünden kaçırdılar ve fazla gol 
yapamadılar. Oyun bitimini göıteren 

düdük çaldığı zaman Muhafız Gücü 
2-0 üstündü. 

22, ILKKANUN 1934 CUMAHTESI 

Uclgrad, 21 ( A. A.) - Bay }'evtiç )f•ni 
lmbincnin sam 18 den evci yemin ctlcct·ği· 
ni bildirmiştir. 

Acı bir yitil{ 
Bilim acunu dil bilgini 

Bay Mai yitti 
Moskova, 21 (A.A.) - Sovyet

ler iBrliği bilgi akadem~i ikinci 
başkanı ünlü dil bilgini ve arkeo
log Mar dün 70 yaşında ölmüş
tür. 

Mar, 1864 yılında Kütais' de 
doğmuı ve tahsilini Petersburg 
üniversitesinde gürcü ve ermeni 
dilleri üzerine bitirmiştir. Daha 
sonra arab, Suriye, yahudi, türk 
ve eski farı dillerini tetkik etmiş, 
gürcü tarihi üzerine birçok bitik
ler basmıştır. 

Mar, Petersburg, Tiflis ve Ku
düs kütüphanelerinin zengin eser
lerini tetkik ederek az zamanda 
dil alanında en sanlı mütehass11 
olmuştur. Birçok defalar bu uğur
d~ ~atı Avrupası ülkelerini gez
mı,tır. 

Akademiye seçildiği ve 1909 ta
rihinde 30 dili mükemmel bir su
rette biliyordu. Bunlar arasında 
gürcü dili ve bütün kafkas dilleri 
vardır. Kendisi birçok yabancı 
bilgi kurumlarında üye idi. 500 
eser yazmıştrr. 

Dil Kurumunun ay~ılı 
Sovyet bilgini Nikolay Mar'ın 

ölümünden ötürü T. D. T. C. Ge
nel Katibliği rus ulum akademisi
ne !U tel yazısını göndermiştir: 

"Büyük dostumuz yüksek bil
gin Nikolay Mar'ın bilgi acunu 
için gerçek bir yitik - gayıb - olan 
ölümünü büyük bir acı ile öğren
dik. Size ailesine ve Sovyet acu
nuna en derin taziyetlerimizi su
nanz.,, 

İran · Afgan sınırı 
Bir patırdı çıktı~ı duyumu 

doğru dei?il 
Kabil, 20 (A.A) - Yabancı ajansla. 

rıncla ve matbuatında, Afgan ve lyran 
11nınnda beı gün önce geçtiği bildirilen 
hadisenin içyüzü şudur: 

Eıki afgan idarelerinden memnun ol. 
mıyarak t ran topraklarına geçmiı olan 
af ganlı aıiretler Afganiatanda yeni ida
renin kurulmasından ıonra yurdlarrna 
dönmeğe baılamıılardır. Son günlerde 
600 evlik bir kafile de bu suretle sının 
geçerek Afganistana sığınmıılardır. 

Buna benzer hadiseler bir kaç aydan. 
beri olagelmektedir. 

Y okıa afganlrlar tarafından iyran ımı
nnın aııldığı, ve lran jandarmalannın öl. 
dürüldüğü Ye iranlılann zorla Afganiı· 
tana gönderildiği dtiyumJan doğru de • 
ğildir. Afgan sınır koruyuculan veya 
memurlan ımırda hiç bir hadiseye se. 
bebiyet vermemiıler ve İyran toprakları
na ayak baımamışlardır. Sığınanların 

daha İyran topraklarında iken lyran ko. 
ruyuculariyle çarpışıp çarpışmadıkları 

hakkında beıbelli hiç bir duyumumuz 
yoktur. 

Her yerde 5 kuruş 

Yeni ·yugoslav 
l{abinesi 

. B~lgrad, 21 (A.AJ - Bay Yevtiç ka· 
bıncyı şu suretle teşkil etmiştir: 
. Başvekil ve Dışarıişler bakanı: Yev. 

tıç. 

Sü ~e deniz. bakanı: General Jivkoviç. 
Adlıye bakanı : Koyiç 
Maliye bakanı : Stoyadinoviç. 
Ormanlar ve madenler bakanı :Sve 

tislav Popoviç. 
içeri işleri bakam: Vefimir Popoviç. 
Kültür bakanı Çiriç. 
Münakalat bakanı: Vuyiç. 
Bayındırlık bcıkam: Kojul. 
Soy&al basiret bakanı: Maruçiç. 
Ticaret ve IAD4lYİ bakanı: Milan V o-

baniç. 

Ekim bakanı: Yankoviç. 
Beden terbiyeıi bakaDJ: Auer. 
Kabineye memur bakan: Haıan Be 

goviç. 
Yeni bakanlar, ıaat 18,30 ela yemin 

etmitlerdir. 

Yeni kabinede eski radikal mubale. 

(Sonu 2 incı sayılada) 

Sovyet · Fransız 
münasebetleri 

SoYyet gazeteleri Alman dunımu 
üzerinde neler yazıyorlar? 

Moskova, 21 (A.A.) - Gazete
ler fransız - sovyet münasebetleri
ne genit bir yer ayırmaktadır. 

Hükumet gazetesi olan lzveati
ya bu it birliğini genel bir tarzda 
tetkik etmekte ise de, Pravda ga· 
zelesi, 5/ 12 tarihinde Cenevre'de 
imzalanmış olan Laval - Litvinof 
protokolu ile Marıando • Roaen 
Holç protokolunun metnini bu
tılctan sonra doğu andlaşm•ıım al
man sryasasma bağlı olarak " 
alman - sovyet münasebatı bakı
mından mütalea etmekte ve bu 
münasebetle Laval'in ayandaki fU 
sözlerini hatırlatmaktadır: 

"Uluslar arası çerçevesi içinde 
fransız - alman yakınlığı savatın 
tesirli bir zımanıdrr.,, 

Gazete, Almanya ile anlqma· 
nrn elzem olduğunu, fransız - sov
yet gayretlerinin hu amaca yöenl
mit bulunduğunu ve fakat anlat
manın ancak doğu misakı çerçe
vesi içinde değerli olacağını bildi
rerek diyor ki: 

''Alman mesul mahfellerinin iki 
taraflı anlafmalar derpi, etmesi, 
alm~n sıyasasmın acun barıtı içim 
tehlıkeli olan gidiıten henüz kur
tulamadığı zannını vermektedir. 

T
. .. ,, 
ıcarı münasebetlere gelince, 

lzvestiya gazetesi imzalanan pro
ıe verbal'in her alanda bir fran
sız - ıovyet yakınlığı teşkil etmek· 
te olduğunu bildiriyor. 

Atlısporun dünkü gezintisi 

azısı Uçilncil sayıramızcıadı.r. 



SAYIFA 2 

tNGlLTERE'DE 

İngiliz hava yolları 
Londra, 21 (A.A) - Avam kamara

emda Bay Saymen, Britanya İmparator. 
luğu içinde hava nakliyatının genişleş
tirilmesi hakkında tafsilat vererek bu 
projenin gerçekleştirilmesi için bütün 
alakadar hükumetlerin samimi olarak el 
birliğile çalışmalariyle gereklendiğini 

soylemiş ve demiştir ki: 
Projede başlıca üç nokta vardır: 
1 - İmparatorluğun bir çok kısım 

lan arasındaki tarifeleri mükemmelleştir. 
mek. 

2 - Seferleri esaslı olarak artırmak 
3 - Birinci .sınıf posta irsalatmı im

paratorluk içinde hep tayyare ile gön -
dermek. 

Projeye göre, hava postası Londra
aan Hindistana iki, doğu Afrikasına iki 
buçuk, Singapur'a dört, Kap'a dört ve 
Avusturalyaya da yedi günde gidecek -
tir • 

Yedi günde Hindistana beş. Singapur 

ve doğu Afrikasına üç, ve cenub Afrika

eiyle Avusturalyaya iki posta yapıla -

caktır. Seferler geceli ve gündüzlü o

lacaktır • 

Böyle genis bir iş için gerekli olan a. 

)anların ve filoların yapılması iki yıla 

bakar. Projenin tatbik edilmesi için 
alakadar hükfımetlerle konuşuyoruz. 

İngiliz parlamentosu kapandı. 
Londra, 21 (A.A.) - Parlamento 

28/1 tarihine kadar faaliyetini tatil et
miştir. 

Hay Sayıuen'in konuşmaları 

Londra, 21 (A.A.) - Dışarıişler ba
kanı Bay Saymen, yarm Bayan Say. 
men'le birlikte noel yortularını geçir
mek üzere Fransanın cenubuna gidecek. 
tir. Bay Saymen Paristcn geçerken 
Bay Flanden ve Bay Laval ile görüşe
cektir. 

Hay ayınen'in göriişrncleri 

Paris, 21 (A.A) - Sir Con Saymen 
Kan'a geÇerken Paris'te kalacak ve Flan. 
den ve Lava} ile görüşecektir. 

Habeş i~leri hakkında İngiliz 
raporu 

Londra, 21 (A.A) - Dışişleri bakan
hğı ingiliz - ha beş komisyonu reisi mi. 
ralay Kaliford'un raporunu almıştır. ' 

Raporda ne italyan - habeş çarpış • 
masından evelki hadiseler ne de bu çar
pışma hakkında yeni hiç bir izahat yok
tur. 

İngiliz - Hincl tic:ıret anlaşma ı 

Yeni Delhi, 21 (A.A) - Hind tica
ret federasyonunun komitesi, altı saat 
süren bir konuşmadan sonra, ingiliz par. 
lanmento komisyonu tarafından hazır -
Janaral. hükilmet ve her iki meclis tara· 
fından onalan teşkilatı esasiye kanunu· 
nu takbih eden bir karar sureti onamış • 
tu. 

SoYyetlerin lngiltercdcn 
ald1kları 

Londra, 21 (A.A) -ikinci teşrin a. 
yında İngiltereye yapılan sovyet sipariş
lerinin değeri 934.204 sterlingi bulmuş • 
tur. Birinci teşrindeki siparişler 574 bin 
466 ve 1~33 ikinci teşrinindeki sipariş 
C!e 810,266 ıterling değerinde idi. Yılın 
ilk 1 l ayı içindeki siparişin tutarı 1933 
yılının aynı devresi zarfındaki 4.473.531 
ıterlinge karşı 9 milyon 271 bin 467 

aterlingtir. 

Silah göndermek yasağm1 
bozanlar 

Londra, 21 (A.A.) - İngiltere hU

Jdirneti, Bolivya ve Paraguaya silah 
gönderilmesi yasağını Belçika ile Nor
•eçin bozmakta oldukları hususuna u. 
lualar kurumu danış komitesinin aba
ymı çekmiştir. 

Ev1i kadınlann çocnklaı:.ı 

Londra, 21 (A.A.) - Evli kadın hak
tındaki kanunların deÇi'ştirilmesi işini 

Ustun~ Ql n parlam~nto komite!'linin bi~ 
&cklifinc göre, kocalar bundan bö7le 

BİRLEŞİK DEVLETLER'DE 

Amerih1 şimdilik hekliyccck .• , 

Vaşington, 21 (A.A.) - Dış işleri 

bakanı Bay Hul, demiştir ki: 
'' - Japonya Vaşington andlaşması· 

nı toptan kaldırıncaya kadar Amerika hiç 
bir harekette bulunmıyacaktır. Fakat 
büyük bir uyanıklık göstermekten -de 
geri durmıyacaktıı .,, 

Amerika donanma ı 

Vaşington, 20 (A.A.) - Deniz sü 
bakanı Bay Suvanson, Amerikanın de. 
niz programına dai dgazetecilerin bir 
sualine şu cevabı vermiştir: 

Vaşington andlaşması bozulsa da 
daha iki yıl meriyettc kalacaktır. Ame
rikanın ulusal korunması ve ticaretile 
sanayiinin korunm~sı için gerekeni ya. 
pacağız. Vaşington andlaşmasının im
zası üzerine durdurulmuş olan pasifik 
ulu denizindeki deniz üslerimizin ber. 
kitilmesine devam etmek hakkını muha
faza ediyoruz. 

CENEVRE' DE 

Şako anlaşamamazlığı 

Cenevre, 21 (A.A.) - Şako istişarr 

komitesi bu sabah son bir toplantı yapa· 
rak, Bolivya ve Paraguaya gidecek si
lahlar üzerine konulan ambargoyu ba
zı devletlerin bozdukları hakkında o
lan ingiliz notasını gözden geçirmiş· 

tir. Notada Şili'nin Arika limanı ile 
Uruguay'ın Montevideo limanlarına 
Belçika'dan silah geldiği yazıhdır. 

Komite, eğer Bolivya ve Paraguay 
hükumetleri 14.1.935 tarihine kadar 
müsait bir cevab vermezlerse ambargo
nun şiddetle tatbiki için tedbirler alı
nacağına karar vermiştir. 

kansının evlenmeden evclki borçların
dan ve mukavelelerinden mesul olmıya
caktır. Bundan başka, evlendikten son
ra karısının işliyeceği suçlarından ötü
rü kocalar hakkında takib=ıt yaprJmıya· 
caktır. 

lngiliz kıralı ve Amerika 
murahhasları 

Londra, 21 (A.A.) - Kıral dün ak. 
şam deniz konşmalarım yapan Uç am~ 
rika nmurahhasmı kabul ederek kendi· 
]erini yarım saat kadar alıkoymu;ı ve 
murahhasların karşılaşmış oldukları 

meseleleri görüşmüştür, 

1-ı izlere yardım 

Londra, 21 (A.A.) - İşsizlere yar
dım için ofis kurulması hakkında bU. 
kGmctin verdiği proje lordlar kamara
sı tarafından onanmıştır. 

1 ngiliz köm üı· satışları için .. 

Londra, 21 (A.A.) - lngiliz kö
mür ocakları sahibleri merkez konseyi 
kömür ihracatın~ tanzim iç.in Lehistan 

• kömür ocakları sahiblerile yapılan an
laşmayı onamıştır. 

İngiliz - japon dostluğu 

Londra, 21 (A.A.) - İngiliz sanayi 
federasyonunun bu yaz Japonya ve 
Mançuriye gönderdiği heyet raponınu 
neşretmiştir. 

Raporda Japonyada İngiltereye kar

şı bir dostluk ruhu mevcud olduğu 
kaydedilmektedir. Alınan ilk iş birliği 
tedbiri biri Londrada öbürü Tokyo'da 
olmak üzere iki ulusun ~ahsiyetlerin. 
den mUrekkeb muhtelit federasyonlar 
teşkil edilmiştir. 

iki ''apur çarpıştı biri hanı 
Londra, 20 (A.A.) - Riodan bildi. 

rildiğine göre, Riodan gelmekıte olan 
Orania ismindeki Felemenk gemisile 
Luanda namındaki Portekiz vapuru 
çarpışmı~lardır. Orania batmıştır. 122 
kişiden ibaret olan yolcularile 158 kj. 
şilik tayfası kurtarılmıştır. 

Könıiir anlaşması 

Londra, 21 (A.A) - Lehistan - ln. 
giltere kömilt anlaşması Londra'da ma. 
den salıjp ri roerkçz kbnseyi tarafın -
dan onanmı~tır. 

uLUS 

ALl\IANY A 'DA 

Eski savaşçılarm anlaşması 
A 

Berlin, 21' (A.A) - Eski savaşcılar 
birliğinin başkanı Pişo yanında birliğin 

genel katibi olduğu halde Bay Hitler ile 
Bay Rudolf Hess tarafından kabul edil • 
mişlerdir. 

Görüşmeler esnasında fransız ve al. 
man eski savaşcılarının birbirleriyle te
maslara devam etmesi kararlaşmıştır. 

Alman istihbarat bürosu bu konuşma
larda iki memleket eski savaşcılannın 
büyük sıyasaya dokunmaksızın banşa 

ve bu suretle iki ulusa hizmet arzusunu 
gösterdiklerini bildirmektedir. · 
Sar'da oturmak istiyen her yabancının 

Sar'b alınanlar yurd1urma 
clöniiyorlnr .•. 

Berlin, 21 (A.A.) - Sar plebisitine 
katılmak üzere 32 sarlı alman doğu A. 
merikasından bugün Hamburg'a gel. 
mişlerdir. 

Sar polisinin yeni miifrttişi 

Sarburk, 21 ( A.A.) - Snr polis kuv
vetleri müfettişi kumandan Hcmsley'in 
çekildiği resmen teyid edilmiştir. Ken. 
dis.i 1. 1. 935 tarihine kadar mezun ka
lacak ve sonra yerine ingiliz yüzbaşısı 
llennessey geçecektir. 

Bir katolik gazetesi Sar'cla 
hiicnmlara ni;rrıyor. 

Sarburk, 20 (A.A.) - Katolik No
ye Sar Post gazetesi gazete muvezzHe. 
rinin uğradıkları fena muameleden şi. 

kayet etmektedir. Gazete, Noyen Kir
hen ve Zenhofen'de satıcıların tC'hdid 

edildiğini ve gazetelerin yırtıldığını 

bildirmektedir. 

Sar'a ingHfa kuvvetleri geleli 

Sarbürke, ıo (A. A.) - İngiliz 
kuvvetlerinin ilk kafilesi dün akşam 
iki trenle buraya ge1miştir. Bunlar za. 
bitlerile birlikte iki yüz nefer ve yirmi 
tanktan mürekkebtir. 

Sar' da oturmak için .• 

Sarburk, 21 (A.A.) - Sar hükumet 
komisyonu, 27 /12 tarihinden itibaren 
Sar'da oturmak istiyen her yabancının 
komisyondan izin alması gerektiğini 

hatırlatmaktadır. 

Sar'a wdeceklerin para ı 

Berlin, 21 (A.A.) - Plebisite katıl. 
mak için gideceklere 10 mark yerine 
25 mark beraberinde götürmelerine 
müsaade edilmiştir. 

Alman elçilik miisteşarı 
Bükreş. 21 (A.A) - Alman elçUiği 

müst~arı Vihman, otomobilile devirdi
ği iş bakanlığına mensub büyük bir mc. 
murun ölmesi üzerine~ ihtiyatsızlıkla öl
dürmeden suçlanmıştır. 

FRANSA'DA 

Kıraliçe Mari'nin vekili 
Dosyaları görmek için 

l\farsilya'ya gitti 
Paris, 21 (A.A.) - Yugoslav kırali. 

çesi Mari'nin vekili eski bakanlardan 
Bay Pol Boncur, ~ırat Aleksandr'ın ö
lümü davasına ait dosyayı gözden ge· 
çirmek üzere yakında Marsilyaya gide
cektir. 

Kıraliçe Mari'nin yeni kıralın ana. 
sı ve öldürillen kıralm dul karısı sıfa
tile Bay Pol Bonkura vek!let etmesi 
tarihin yeni ve mühim bir vakasıdır. 

Bir sorgu 

Paris, 21 (A.A.) - Saylav Leon 
Blum ile Vensan Oriol, Sitroen fabri

kalıırmın kapanmasının doğuracağı va. 
him soysal neticeler hakkında hükO· 
metten sorguda bulunacaklarını bildir
mişlerdir. 

Fransız büt~esi . . . -
Paris, 21 (A.A.) - Ayan meclisi 

bütçe könuşmalarmı bitinniştjr. Bütçe 
467 milyon açıkla 47 TilY,:t 767 m!lı;o- ' 
na baliğ olmuştur. 

LEHiSTAN' DA 

Leh "teşkiJiitı e'<m••İ) "~~ ı.i 
değişecek mi? 

Varşova, 21 (A.A.) - Ayan, diyctın 
26.1.934 te kabul ettiği ''teşki15tı esasi
ye., değişimi projesinde bazı değişik

likler yapmağa karar vermiştir. Ayan 
bu değişiklikleri 30 gün içinde bildire. 
cektir. 

DACNIK DUYU 1LAR 

Arnavhluk'ta karışıklık yok! 
Tiran, 21 (A.A.) - Arnavudluk 

matbuat bürosu, Arnavudlukta karı

şıklıklar olduğuna dair yabancı kay. 
naklardan çıkan haberlerin doğru olma· 
dığını ve bütün ülkenin tam bir dur. 
gunluk içinde bulunduğunu bildirm~
tedir. 

t"panya ihtilaline wrmiş olan 
A turyalılar 

Gijon, 20 (A.A.) - Suel bir istatis
tike göre, 7347 asturyalı ihtilal hareke. 
tine karışmaktan suçludur. 

Dorc öliimdcn kurtuldu · 

'l'uluz, 21 (A.A.) - Ünlü fransu: 
tayyarecisi Dore dün yeni bir trotip'i 
sınarken tayyare düşmeğe başlaması 

üzerine paraşütle tayyareyi terketmiş
tir. Tayyare yere düşmüş, kendisi sağ 
olarak kurtulmuştur. 

Biiyiik deniz tayyare i 

Baltimor, 21 (A.A.) - Muazzam 
Flying Klipped deniz tayyaresinin in-

şaatı bitmiştir. Tayyare bahri muhit se
ferlerine mahsustur. En çok saatte 290 
kilometre ve servisteki hızı da 257 kilo· 
metredir. 48 yolcu almaktadır. 

Peru kabinesi çekileli 
Lima - Peru - 21 (A.A.) - Mali. 

ye bakanile kongre arasında ÇJkan an

laşamamazlık üzerine kabine istifa et -
miştir. 

Bozulan tayyare1er 
Amsterdam, 21 (A.A.) - Melbum 

yarışının ikincisi holandalı Pannantie 

ve Mel'ün bindikleri tayyare, Batavya

dan Amsterdam'a gelirken Suriye çö. 

lünde bozulmuştur. 
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e i yugoslav 
liallinesi 

(Başr 1. ıncı s:ıyıfads) 

fet fırkasından bir mümessil (Bay Ko • 
jul) ve demokrat köylü kovalisyonundaO 
da Bay Yank~viç bulumnnktadır. 

Yeni başvekil 1886 sencainde Knra • 
guyavas'da doğmuş, tahsilini B~lgrad 
hukuk fakültesinde yapmış, 1926 da Ti· 
ran'a ve 1928 de Viyana elçisi, 1929 da 
Saray nazın ve dışa nişler bakanı mua • 
vini olmuştur. 2 temmuz 1932 tarihin· 
denberi fasılasız dışarıişler bakanlığını 

idare etmektedir . 
Yeni Maliye Bakanı bu mevkii, 1924 

te küçük bir fasıla müstesna olmak il· 
zere 1922 den 1926 ya kadar işgal etıniŞ 
ve bütçenin muvazenesini ve dinarın 
istikrarım temin ederek enflasyonu 
durdurmuştur. Belgrad borsası ve hu· 
kukçular kurumunun bakanıdır. 

İçeri İsleri Babm Bay Velimir Po· 
poviç Pasiç kabine.sinde hususi kaleın 

müdürü, sonra radikal mebus, sonra Ji· 
vkoviç kabinesinde bakanlar heyetine 
memur ve sonra da Drina'ya vali olmu§· 
tur. 

ITALYA'DA 

halya'da }"irclc·vsi'nin ) ıl· 
dönümü kutlandı 

Roma, 21 (A.A.) - İran şairi Fı. 

devsinin bininci yıldönümü dün akşaıll 
hükOmeti temsil eden kültilr bakanr 
Bay EkTol, faşist fırkası mümeesill 
Bay Marpikati, fran ve Afganistan el .. 
çileri, yüksek memurlar ve İran ve ec· 
nebi kolonileri azası huzurunda ital• 
yan akademisinde resmen tesit edi1mİf' 
tir. 

Hazır bulunamıyan Bay Markoni'" 
nin mümessili Bay Karlo Formiçl şa· 
irin eserini metetmiş ve bundan sonra 
akademi azasından Bay Fransisko Mal. 
lino söz alarak! 

"Bundan 75 sene evel italyan pizzl 
"Şahname,.yi tercümeye başladığı za• 
man l.ranm eski fuilctlerini ve Asya 
ulusları arasında imtyazh mevkiinl 
tekrar alacağından şüphe edilmiyordu., 
demiştir. 

Bundan sonra Bay Markoninin a. 
kademi namına İran hariciye bakanına 
ve Bay Ekrol'ün İran kUltUr bakanına 
çektikleri telgraflar okunmuştur. 

Soyadı alanlar 
Ayas - Ödcmiş'te tuhafiyeci Bay 

Sadık ve oğulları; muhabere yüzbaşısı 
Bay Cemal, Gazi Orman çiftliğinde 
hayvanat şubesi şefi Bay Kemal, Öde. 
miş Ziraat bankası memurlarından Bay 
İsmail Hakkı 

Ankara kadastro dairesinde 
soy adı alanlar: 

Ülğer - Kadastro heyetleri başka
nı Talat 

Erğene - Kadastro heyetleri üyesi 
Ahmed Hamdi 

Öztürk - Kadastro heyetleri üyesi 
Zeki 

Oktay - Kadastro heyetleri ilyesi 
İbrahim 

Batur - Kadastro heyetleri k~tibi 
Kenan 

Kayacan - Kadastro heyetleri kliti· 
bi İbrahim 

Torun - Kadastro heyetleri katibi 
Hilsamettin 

Bingill - Kadastro heyetleri kati -
bi Nafiz 

'Kutay - Kadastro heyetleri kfitibl 
Necati 

Temür - Kadastro heyetleri daktl· 
losu Ruhat 

Erdinç - Kadastro heyetleri baı 

fen memuru Hakkı 
Duman - Kaaastro heyetleri fe1' 

memuru Nazmi 
Sakarya - Kadastro heyetleri fen 

memuru Kerim 
Engin - Kadastro heyetleri fen 

memuru Emin 
Kızıl - Kadastro heyetleri fen me

muru lbrahim 
Arğm - Kadastro heyetleri fen me

muru Emin. 
Tan - Kadastro heyetleri fen me • 

muıu Hilmi 
"'~utfu - Sebzeci ı'lus'\afa 

Atatürk Enstitüsünde soy adı alanları 
Atatürk enstitüsU ve kültür ba1can4 

lığı okula müzesi çevirgcni Bay İsma· 
il Hakkı Tonğu~; Beden terbiyesi kohl 
şefi Bay Nizamettin Rifat - Kırşan: 
Enstitü okutanlarından Bay Hüseyin 
Namık - Orkun; Bay İsmail Hak~ 
- Uludağ: enstitü iş, resim kolu okıJ• 
yttcularından Şahin - Yüksel; Şinasi 
- Taner; Nusret - Sunguralptekin; 
Refet - Siiarkönf Ekrem - TokaY: 
İbrahim - Saro; Ferit - Say; Mesut 
- Başak; Reşad - Orus: Talat -
Anay; - Eyub - Turan; Emin - B'1 
dak; İsmet Toprak; Şükrll Kaynr -
Akün; Cemal - Atsız; Necmi - Tan· 
yurt ; Beden terbiyesi kolundan Receb 
- Devrim; Mehmed Acar; Hamdi -
Karcan; Rahmi - Sebkektay soy adla· 
rmı almışlardır. 

Telgraf muhabere dairesinde 
soy adı alanlar 

Erel - Başmemur Mustafa 
Maral - baş memur muavini Naııı>1 

Yaman - Garbiye memuru Emri 
Ural - Tel memuru Hamit 
Akman - Tel memuru Ahmed 
Subaşı - tel memuru Cemal 
Demir - Tel memuru Behcet 
Tuncel - tel memuru İzzet 
Özkan - Tel memuru Fehmi 
Kayahan - Tel memuru Fuad 
Akın - Tel memuru Hazım 
Yılmaz - Tel memuru Vasfi 
Alp - Tel memuru Aziz 
Güven - Tel memuru Saim 
Ö:r.türk - Tel memuru Hilmi 
Boydaş - Tel memuru G:ılip 
Ünal - Tel memuru Hasan 
Doğan - Tel memuru Şaban 
Tutıc;ay - Tel memuru Afife 
fiökalp - Tel ıncmoru R.1gıP 
Iayahan - Tel memun1 Fuad 
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fan - aıytJMJl 

Rus konseri 
Geçen pertembe akşamı Moskova'nm 

Komintern istasyonu, vokal, instrumen.. 
tal ve filarmonik bir konser verdi. En 
büyük rus kompozitörlerinden tanınmıt 
parçalar okundu ve çalındı. Bu konser, 
Türkiye için verildi. Türk mızıka dev. 
rimi dolay11ile verildi. Konserden Önce 
onun anlamı türkçe olarak söylendi. Kı
ııaca dendi ki: 

"Atatürk'ün engin ıpğı timdi de türk 
mızıka alanını aydınlatıyor. Alaturka
nın yerini yeni türk mızıkası alacaktır. 
Bir yandan türk halk şarkıları toplatıla. 
rak bun1nr Batı tekniği ile harmonize e. 
dilecek bir yandan da bu tekniği öğren
miı gene türk kompozitörleri, yeni kom
pozisyonlar yapacaktır. Aynı İşi ruı u • 
lusu geçen yüz yıl içinde muvaffalciyet. 
le başarmıştır. Şimdi size motifleri rus 
halkının ağzından toplanmış bir çok par
çalar çalacağız. Dinleyiniz.,, 

Ve her parçadan ayn ayrı hem tek
niği hem de tarihçesi bakımından anla. 
tıldı. Konserin en fııvdalı tarafı, bu ol. 

du. 
Mızıkayı, ondan anlayanlar nasıl din-

ler? Baıbaya, kendi kendilerine, hiç kim
senin yardımını beklemeden. Ama ge. 
niı halk yığınlanna mızıka dinletmek 
için, aün Komintern radyosunun yap • 
tığı gibi yapmak gerektir. Bunun na1ıl 
faydalı olduğunu, en ziyade Rimski _ • 
Koraakof'un "Kerjenets muharebeıi,, n
de duyduk. Bir meydan savaşını anla
tan bu parçada, iki ordunun ayn ayn 
motifleri vardı. Bu iki ayrı motif, bat • 
langıçta birbirini kesiyor, birbirinin ara. 
sından duyuluyordu. Orkestranın gü • 
rültüsü, savatın tiddetlendiğini anlatır
ken de bu, böyle kaldı. Kulağımızla, bu. 
na rağmen, iki ayn motifi seçmeğe mu. 
vaffak olduk. Fakat birden, iki motif 
birbiriPden ayrıldı. Bunlan birbirinden., 
davul ayırıyordu. V c o zaman, asıl, iki 
motifin bünyesine nüfuz ediyorduk. 

Mızıka böyle anlahlırsa ve elde, rad· 
yo gibi ses alanının içine milyonların ar
ğııabileceği fevkalade bir vasıta olursa, 
ne şüphe ki, bütün bir ulusa mı'Z.ıkayı 
öğretmek ve onun mrzıkal kültürünü ar. 
tırmak, kolay olmaaa bile mümkün bir 
ittir. Pel"lembe akıamki konserde " Ka. 
mnrinskaya", "Dubinuıka'', ''Hovanşi • 
na", Ey uhnem,, gibi halk şarkılarmın 
nasıl hannonize edildikten sonra vokal 
yahut instrumental bir zenginliğe erişti
ğini pek iyi anladık. Yalnız, bu gibi par. 
çıııtann, hannonize biçimlerinden önce 
halk ağ7.ile nasıl söylenmiş olduklan da 
söylenmiş yahut çahnmış olsaydı, kon _ 
ser, büsbütün faydalı olurdu. Ama o za. 
man konser bu kadar uzun ve çeşitli o-

' lamazaı. 
KomintC'rn radvosunun per~embe kon. 

seri tüı'k dinleyicilerinin çok hotuna git. 
mittir. Hele bir noktayı mutlaka işaret 
ebnek gerektir. O da, söylevcinin Öz
türkçe ııözler kullanmasıdır. Konserin 
dost bir memleketten verildiği şundan 
an1attlmıttır ki, en gen<= devrimimizin 
hızını bile Moskova. almıştır. Dostlan -
mızın büvük kültür kuruluşumuza kartı 
gösterdikleri bağlrl•ktan dolayı tetekkür 
ed,.riz. BURHAN BELGE -----

Namık Kemal ,;iinii 
Tekirdağı, 21 (A.A) - Dün saat 15 

de 94 yıl önce tehrimizde doğan Namık 
Kemal'in doğum " · nü münasebetile bir 

iht'fal yapılmıştır. Okullular Namık 
Kemal okulunda toplanarak buradan 

bcJediye bııhçesindeki Namık Kemal a
bidesi önüne gidilmiş, bir kaç söylev ve. 

rilmiıtir. thtifalde fırka bandosu da bu. 

lunmuştur. Gece Halkevinde de bir top· 

tantr yapılmıştır. 

A)·dm'da Halkcvi çalışmaları 
hızlandırılacak 

Aydm, 21 (A.A.) - Halkevi 
kolları bütün üyeleri Bay Netet'in 
başkanlığı altında toplanarak 
Halkevi ve kültür itleri üzerinde 
uzun uzadıya konufmuılardır. Bu 
toplanmada her kolun bu günedek 
Yaptığı itler gözden geçirilmit ve 
bundan sonra yapacaklan itler 
kestirilmittir. Ulusal kalkınmala
ra ·Öncülük yapan Halkevi çalıt
tnalarma daha çok hız verecektir. 

ULUS 

• 
iÇ DUYUMLAR 

yılbaşı balosu 
Hilaliahnıer anıklıklarma 

devam ediyor 
Y dbaşı gecesi Sergievinde Hilaliah , . 

mcr tarafından verilecek balonun anık· 
lanması yolundaki son duyumlardan 
anlaııldığma göre; yılbaıı geceııinde bü. 
tün Ankaraldann toplu bir halde ve eı. 
siz bir gece geçirebilmesi için elden ge
len her fey yapılmaktadır. 

Balodaki yeniliklere ek olarak yapıla. 
cak eğlenceler için açılan müsabakayı 
güzel programları ihtiva eden cevablar 
gelmektedir. Bunlardan ayrılanlardan 
mühim bir kıımı o gece yapılacaktır. Bi. 
letlcrin bitmek üzere olduğu öfrenilmit· 
tir. 

Bir haftalık kaçakçılık .. vaka~n 

Geçen bir hafta içinde gümrük 
koruma tetkilatı tarafından biri
si ölü, birisi yaralı 19 kaçakçı ve 
ayrıca muhtelif uluslardan mürek
keb on bir kitilik bir eroin kaçak
çı şebekesi ve 27 kaçakçı hayvanı 
yakalanmıf, 579 kilo gümrük ka
çağı, 332.108 kilo inhisar kaça
ğı, 6990 defter sigara kağıdı, 62 
kilo afyon. 50 kilo esrar. bir kilo 
eroin, 2 balıkçı motörü, bir taban
ca ve 70 arnavud frangı ele geçi
rilmittir. 

Göçmenlere buğday 
Tekirdağı, 21 (A.A) - Göçmenlere 

dağıtılmak üzere Ziraat Bankasına ye. 
niden 870 ton tohumluk ve 500 ton da 
yemlik buğday gelmiştir. Göçmenler 
sevinç içindedir. 

Denizli'de konser ve konferamı 
Denizli, 21 (A.A) - Halkevinde dün 

türk dili hakkında bir konferansla, dol. 
gun programlı bir konser verilmiştir. 

Karaman'da fırka kongresi 
Karaman, 21 (A.AJ - C. H. Fırkası 

kaza kongresi bugün toplandı. Bir çok 
ülke itleri görüıüldü ve yeni idare he. 
yeti seçildi. 

Anteb'te yağnıurlaı 
Anteb, 21 (AAJ - Oç gündenberi 

bol ve faydalı yafmur yafıyor. 

Dünkü konser 
Riyaseticünıhur filarmonik orkes

trası, dı.in saat 15,30 da musiki muallim. 
okulunda beşinci senfonik konserini 
vermiştir. 

Konserde; İsmet lnönil, Okonomi 
Bakam Bay Celal Bayar, Gümrük ve 
İnhisarlar Bakam Bay Rina Tarhan, 
birçok saylavlarımızla seçme bir dinle. 
yici kalabalığı bulunmuştur. 

Şef muavini Bay Halilin idare ettiği 
~rkcstraya saksofonis Nihad, Esengin 
ıle piyanist Sadri Ozozan da iştirak 
etmiştir. Orkestrada: 

Bethoven 5 .inci senfonisi, Vagner 
Fantazi hohengrin, Herzberg aşkın a
cısı, Mayeur Solo de Conaert, Tkomp
son Valse caprice, Curevvich macar 

· çahnmıf ve alkışlanmıttrr. 

Atatürkün Ankaraya 
geldiği gün 

27 biriııcikinunda llalkcvinde 
iki opera verilecek 

Atatürk'ün Ankaraya ilk ayak bastığı 
gün olan 27 birincikiınunu büyük tenlik
le le kutlama anıkhklan devam etmek. 
tedir. Bu yüce günün gereği gibi kut
lanml\&ı için çalı§ılıyor. Bu arada o gün 
halkevinde de yüksek bir müsamere ve
rilecek ve bazl İstanbul gazetelerinin 
yazdığı gibi (Karmen) değil; Bayöndır 
ve Taşbebek operalan temsil edilecek • 
tir. 

Bayöndır operasında birinci dere 
cedeki rolleri Bayan Celile Daniı ve Bay 
Nurullah Şevket ve Münir almıılardır. 
Tatbebek•de Bayan Celile Eniı, Güzi
de; Bay Nurullah Şevket; Avni oynaya· 
rnklardır. 

Balet için getirtilen Bayan Hardinova 
çalıımalarına devam etmektedir. 

Atlıspor Kulübü gezintisi 
Atlıspor kulübi üyeleri dün saat 10 

da kulübde toplanarak doktor Çiki'nin 
idaresinde bir atlı gezinti yapmıılardır. 
Gezintide altmııa yakm Üye bulunmu§. 
tur. Bunların arasında 10 bayan da 
vardı. 

Soğukkuyu bahçeleri arasından Ak. 
köprüye geçilmit oradan çiftlik timalin· 
de biraz dörtnal yaptıktan sonra 8 inci 
kilometre civannda Ankara çayı geçile
rek çiftlikten dönülmüıtür. Daha son. 
ra istasyon yoliyle kulübe gelinmiş ve 
buradan Üyeler ayrılmıılardır. 

Çok muntazam olan dünkü binit ha. 
vanm iyiliği ile bir kat daha neşeli ol • 
muştur. 

lspartada ticaret odası seçimi 
Isparta, 20 ( A.A) - Bu yıl değiıecek 

olan ticaret ve sanayi odası üyeleri ıe. 
çimi buaün ... t 8,5 da bafhyarak 18 ya 

kadar sürmüı. 16 da birinci derecedeki se. 
çim bitmiştir. 

lzmir'de iizüm ~atışı 
lzmir, 21 ( A.A) - 16 birinci kanun. 

dan 19 birinci kanun aktamına kadar 
borsada yedi kuruttan yirmi kurup ka. 
dar 6,077 çuval üzüm aahlmııtır. 

Tohumlar için .• 
Anteb, 21 ( A.A) - Muzur hayvan. 

larla aavaıılmaya ve tohumların ilaçlan. 
maaına başlanmıttır. 

Buğday alımı 
Uıak. 21 (A.A) - Ziraat Banka11 

yalanda zahire almaya bathyac:aktır. 
Çiftçi sevinç içindedir. 

U!Jak'ta sayım 
Ufak, 21 (A.A) - Nüfus yazunmda 

vilayette 102 bin kiti bulunduiu anla· 
tddı. 

Yerli dokuma yasası 
Anteb, 21 (A.A) - Yerli dokumala. 

nmm iyi bir düzende tutarak ilerletmek 
için ticaret odamızca yapılan talimatna. 
me bütün vilayetlere gönderilmiıtir. Do
kumalar yoldanmakta ve talimata aykırı 
gidenler cezalandırılmaktadır. 

DOnlcO lomerite iulunan1ar 

Diyarbekir' de çarşaf 
kalkıyor 

Diyarbekir, 21 ( A.A) -Dan akıam 
Halkevi Ye belediye üyeleri ayrı ayn 
toplanarak önce kendi ailelerinin çartaf 
ve peçelerinin atmaya karar venn.iı ve 
bu karan hemen tatbik etmiıtir. Bütün 
kent kadınlan tarafından büyük bir se. 
vinçle kartılanan bu karardan ötürü ya
lnnda bir toplantı yapılacakür. 

Bolu'da çarşaf ve örtii kalkıyo~ 
Bolu, 21 (A.A) - Bolu belediyesi 

bugünkü toplantrsmda çarıaflarm kaldı
nlmaıııru, yerli kumaılardan manto gi • 
yilmesini ve bunun için alb ay mühlet 
verilmesini kararlatbrnuştır, 

Kayseride seçim itleri 

Kayseri, 21 (A.A.) - Sayla• 
ıeçimi itleri hızla ilerlemektedir. 
T eftit heyeti defterler üzerindeki 
tetkiklerini bitirmit ve defterleri 
taıdik etmiıtir. 

Köy ve nahiyelere aaılacak def· 
terler yerlerine gönderilmiftir. 

Kayserinin saylav sayısı 
Kayseri. 21 ( A.A) - Geçen defa 

bet ııaylav çıkaran vilayetimiz son tea. 
bit edilen nüfusa göre bu kez sekiz say. 
lav çıkaracaktır • 

seçim delterlerl 
U§Ak, 21 (A.AJ - Saylav aeçbnl için 

defterler hazırlandı. 

Anteb'te sürek avlan 
Anteb, 21 (A.A) - Yapılan silrelc 

avlannda bir ayda 77 domuz öldürül. 

müıtür. 

Antcbte okullu sayl8ı 
Anteb, 21 (A.AJ - Vilayet ilk okul 

larında okuyan taJebe aeçen yıldan bin 
fazlaaiyle 7,155 dir. 

Yurdsever doktorlanmız 
Erzincan, 21 ( A.A) - Dit hekimi 

Bay Adnan tahsilde bulunan 20 fakir ço. 
cuğun ders yılı sonuna kadar öile ye. 
meklerini temin etmlftir. 

Kay!'Jeride arabacı ,.e ~öforler 
tek çeşid elbise giyecek 

Kayseri, 21 (A.A) - Belediye ha. 
mur makinesi koynuyan bir fll'DUn ha . 
mur makinesi koyuncaya kadar birinci 
ekmek çıkarmasını yaaak etmittir. 

Belediye, arabacı ve toförlerin de bir 
WtJmde elllise giymelerini karar altına 
almrthr. Verilen mühlet içinde beledi
yenin buyruğunu yerine ıetirmiyenler 
itten alıkonalmuttur • 

Menemen ahideıd aym 26 ınnda 
açılacak 

lzmir, 21 (A.A) - Menemende di • 

kilen Kubilay abideü ayın 26 unda C. 

H. Fn-kaaı Genel Katibi Bay Receb Pe. 

krin bir .&ylevile açılacaktır. 

Isparta Halkevi çalışıyor 
Isparta, 21 ( A.A) - Halkevinin bü. 

tin kollannda büyük bir çalııma vadır. 
Geçen ydm çalışma programmın ana 
losunları bu yıl da güdülecektir. Geçen 

yd çok beğenilen aile toplantdanna bat· 
lanmııtır. Bu toplantılar çok iyi bir ha
Ya içinde geçmektedir. 

Toplantılarda, devrimimiz her yön • 
den ülkeyi mutluluğa götüreceği anla -
hlmaktadll'. 

Sıyasal haklarını alan kadınlarımız 
Halkevinin bütün bloklıuına küme küme 
yazılarak i' aramaktadırlar . 

Samsun bayındırlığı için 
çalışmalar 

Samsun, 20 ( A.A) - Havzanm bayın 
dırlıjı için çalıtmalu batlanutbr. Bele
diye demiryolu duraima giden yolun 
.,...ke tatla dötenmesini açık artırmaya 

tlbrmııbr. 
Bundu '-fb HaYUDın .wrtrilde 

a,,dmlahlmur için çahfılmalrtadır. 
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SAYIFA: 3 

Yürekten sesler 

Türle (Yenilmezler) ine 
Türk Gökmenlerine, Türk avcdan • 

na sunduğum birkaçar öraek soya .. • 
dan sonra bunlan buldum. BunlU'I da 
göbekaclı Yenilmez olan Türk zabitle
rine armağan ediyorum. 

Yenilmezlerin her kohaaa ayn ve 
kendi kollarına uyar adlar seçmeğe ~ • 
lıthm. 

Bence kendilerine soyadı arayanlar 
uluorta davranmasınlar. Bu lculağa Lot 
geliyor. onun hece.i kıvrak, ıunun .... 
lamı böyle, bunun belgesi t• deyip ad 
takınmaktansa her arayan tC)yle a~
lrdır: 

1 - Soyadı alırken kölöfim ney•"? 
2 - Köki,ime uygun neler bUWııi

lirim? 

3 - Kökişimicle, yaıayıpmda, ceç· 
miş yıllanmda • eyi kötü - iteni çok İIİ· 
tiklendiren bir olgu (hadise) var nudlr? 
nedir? 

Bu yolda aranıhrsa sanınm ki hem 
bulmatb zorluk çelcilmez, hem de de • 
ha uypn düıer. 

Soyadları Atatürk çağınm yerinde it
lerinden biridir, onun için aranırkea aı 
çok. göz önünde, ba çağın itleri, ola.. 
ları tutubnahdır. Böyle yapdıraa ae>J'a • 

dı bulmak pek kolaylatır •e timdilri p 
bi bir adı on kiıi benimsemez. Sıra11 ..ı 
dikçe bu düıüncelerimi bilcJirecejia. 
Şimdi Y enilmezlere annafammı sa- • 
ynnı 

Topça - Onkomaz - Türkkm. 
Topsneı- - Yönlromaz - Kal~ 
Topsüren - Yönezer - Banıtöz -
Topatet - Zorbozan - Ozütop -
Toptabir-Zorbozar- Gürler -Girleal. 
Bağntop - Zorbozdu - Babr - Cöi
sütop - Yaylnn - Batıran - v..-. 
Yaylrmateı - Babrdı - Cözütop -
Yıldm- Beşmart- TopMll'W -Ydat
ran - Beşmartm - Yıldırır - Koate 
peli -Topezer - Yıldırdı -Tmazt.. 
peli - Toperi - Tantelrer - Çatalm 
- Andıtop - Günteker - Çaknnclr 
Unütop - Ayteker - Battopçu - Er. 
topçu - Çelildcundak - Onbetli -
Erluana - Daiçrkan - Yaylnnaç -
Günkama - Belapn - Çatalaç - T• 
kama - Durdayu - Durduran -
Pekatan - Boranca - Atepel - O. 
tank - Bağrıtanlr - Tankeri - T-· 
bslan - Topu lan - T opsan - S. -
nıtop - Türkarda - Demirmeriç -
Eredirne - Demirloyık - Çelikçam 
-lzmirim- Erçepne- D.nirboctr.. 
Türkadalya - Kenditanlı - Kea&. 
top - Gökteçak - Y erdeçalr - Sud. 
çak - Tindeçak -Günçak - Tünçak 
-Erçalr - Onçak - Sançalr - Lr
yafı - Vuryağı - Ezyafı - Süryalı 

Daltop - Dalkama - Ddullkan -
Soyutop - Atetalp - Atefli - Atep. 
ri - At~et - Damanet - Odaanmr. 
ve daha. n daha . 

Atlılar. yayalar, denizliler İçin de _.. 
mağanlanm var. 

AK.ACONDOZ _______ ._. ______ __ 

Ankara Radyo~ıı 
Dün akşam Ankara radyosunda daM 

müziğinden sonra çocuklara çok fayda
lı bir şekilde kış uykusuna yatan har
vanlardan bahsedildi. Ve meraklı Kel 
oğlan masallarından biri okundu. Bun
dan sonra İsmet 1nönU Enstitüsü mü
dür muavini Bayan Süheyla ev kadm1-
na öğüdler verdi. Bayan Süheyla ba 
söylevinde ufak kaza ve 7.ayrf hastalık
larda doktora getinciyc kadar neler y• 
pılabileceği kanamalar, pansuman usul· 
leri, zehirlenmeler ve kudur: hastalıkla
rı hakkında çok değerli ve her ev kadı
nı için bilinmesi gerekli olan söylevi 
çok ataka ile dinlendi. Arkasından 

Bah'ın fantazi Kramatiği çalındı n 
günün haberleri okunarak program ta

mamlandı . 

Bu akşamın programı: 

1 - Sporcu konuşuyor 

2 - Maksriger'in aomatı • (Ferhun-

de Ulvi • piyanoda) 

3 - Avcı konufuyor. 
4 - Milzik Bahı'n soneli Necdet 

Remzi - Keman, Ulvi Cemal • Piy..._ 
5 - Danı müziği. 

6 - Haberler. ~ 1 

baloı• 



SAYIFA 4 

Sanat balıisleri 

Her sahada büyük inkılaplar başar • 
mış olan Türkiye, son aylar içinde öz'ii 
bir muziY. inkılabına da girişmiş bu1u • 
nuyor. ltci aydanberidir Türkiye'nin .. .cı 
nat çocu !arı yeni bir ~ol üzerinded;r. 
Atatürk'iın g · terdiği bu yeni yol, ti":-k 
5anatl:arıarma sanatlarını inkişaf ettire
cek, tiırk ulusuna yeni bir heyecan lcay
r.ağı ..-i;:<>lıy:,ıcaktır. Ankara bugünleı ie 
bu inkılabın ilk eserl .. rini vermek heye
canı icinrlecliı. Ülkemizde yetismiş hü
tün samtkirlara burada büyük bir nzi
f'e düşüyor Avrupanın yüksek bir heye
can kaynağı olan opera zevkini halka 
vermek istiyoruz. 

Bu inkılab için hem sahne musikisi 
hem de doğrudan doğruya konsere ayrı
lan kısmı bir arada işlemek lazımdır. 

Sahne musikisi, musikinin temsil sanatı 
ile birleştirilmesinden doğmuştur. Şim
diye kadar bizde az çok inkişaf etmi:ş 

olan temaşa sanatına musikinin karış -
mam<ısımn sebebi de, alaturka musiki 
nin buna kifayet etmiyecek derecede ge
ri olma&mdandır. Bu yüzdendir ki alatur. 
ka dediğimiz geri ve iptidai musiki an
cak içki masasının yanma kurulu sa
laş bir sahnenin üzerine ut ve te! ile çt· 
kabilmiştir. Halbuki batr memleketlerin 
de temsil sanatı ile elele vererek sahne
ye yUkselcn musiki insan duygulannro 
bütün inceliklerini anlatmakta ve sana
tın her şubesine mevzu veren insan ru
hunun bütün derin1iklerinden ses vere
bilmektedir. 

İtalyan opera kompozitörü Puccini 
nin bütün Iis:ınlara tercilme edilmiş La 
Boheme operasında, Mimi rolünü oynı. 
yan Soprano Lyrique fakir ve veremli 
bir kızın bütiln ıstıraplarını, parasız bir 
sanatkara karşr duyduğu gizli aşkı, ve 
nihayet Paris'in sem bir mahallesin· 
de, sobasıT. bir odada hayata veda edişi 

ateş dolu bir musiki ile ifade edilmiştir 
Pietro Mascagni'nin Cavaleria Rusti
cana operasında Lola evli olan Turidu 
yu severek, onu kansından ayırması, 

kocasının Lola'ya aşkını hisseden bu ka 
dmm bfitiin kıskançlıkları, insan ruhun 
da geçen bütün ihtirasları musiki dili 
ile anlatan büyük sanat eserleridir. 

Gene alman dahisi Wagner eski ger
m;ın esatirine aid bir mevzu üzerine yaz
dığı Tristan und 1solde operasında kah 
raman Tristan'm karakterini, İsolde • 
nin denn ve fırtınalı sevgisini, ilahi bir 
musiki ile anlatmıştır. Dünyanın en eski 
medeniyetini kuran tilrk ulusu bu ka
dar uzun yıllardanberi, geni~ kalbinde, 
sevginin, ihtirasın, ülkeler zabtetmenin, 
ıyi1iğin, doğruluğun ve güzelliğin bütün 
heyecanlarını duyduğu halde, bütnn 
bunlar h ·ıa musiki ile gönüllerimize ak
mış. r ıhumuzu doyurmuş değildir. O· 
ğuz d stanları, Dedekorkut hikayeleri, 
Ergenekon efsaneleri, türk kompozitör 
!erine. eski tarihimizi, öz heyecanlarm'll 
zı canlandıracak çok güzel opera mev • 
zulan olabilir. Bir taraftan yeni bir ope
ra çığırı açmakla beraber evrensel sa -
nat eserlerinin özclilimize çevrilmesi de 
15zımdır Opera sahasında böyle ilerler
ken mus=kinin l:ons,.r şeklini teşkil eden 
kısmım da unutmamalıyız. Bilhassa in
kılabımız için bu kısmı çok mühimdir. 
Konser kısmının daha kolay olduğunu 

zannetmMnelidir O büsbütün başka bir 
sahadır. Bir ruhi haleti ifade eden 
Chanson te~anni sanatında büyük bir 
rol oynar. Böyle parcalan söyliyecek 
seslerde, gür, ve büyük opera seslenıı
den büsbütün ba ka meziyetler aramı 

kendi başına bir salonu dekorau~, 

yalnız pİJ:ano ile doldurabilecek ve 
dinleyicileri yalnız kendi tahsiyeti ile 
heyecana getirecek bir sesin çok ince bu 
susiyetJeri kndinde toplaması şarttır. 

Konser sahasında sesin büyüklüğün 
den fazla çok kuvvetli bir telmik ile an
lamak, canlı bir okuyuşla bir parçanın 

bütün nıhunu ve inceliklerini verebil • 
mek kabiliyeti aranır. Vf" bilhassa seste 
hususiyet ve şar~:. et. jestler, oyun, de
kor ve devam ede• h"r hikayenin uyan 
dırdığı tl!ika ve h ycram verrbilcn OP"' 

ranm yanında kons"'rİn fakir kalmaması 
için, kendinde ve sesinde bir çok mezi
yetleri t'>pl:rnası lazımdır. Garp musi -
kisinin tanmm•ş ~arkıl mm, ve halk 
türkült':-ıni öz rJilir·.!ıre nakl .. ttirerek 
konserler ver-"T\ ~ v• hı sııretle halka 
br'T! vr"i ,, l,ı., Hr -nus"ki terbiyesi ver· 

• u e ı yo 
mek. hem de öz dilin güzel kelimeleri.ıi 
yaymak mümkün olacaktır. Sözlerini oz 

tüı kçeye çevirerek yaptığımız tecrüb~lerd~ 

halkın türkçe olarak teganni edilen batı 

parçalarını çok beğendiğini, çok alkış· 

Jachğrnr gördük. Halkın bu arzusu ken. 

d•sinde batı sanatına doğru ı.atcn uy<m 

mış olan bir yürüyüşü ifade eder. 
Bu arada Anadolu'nun ve Rumelinin 

uzak köylerinde yayılmış, söylenmı~. 

İci duygu dolu olan köy türküJrrini d~ 

unutmamalıyız. Bunlar armonize edilir
se yalnız bizim yurdumuıo:da bir musılri 
hareketi uyandırmakla kalmıyacaktn, 

Avrupanm yeni nağmelere, yeni ve ba
kir seslere susamış olan müzik muhitle
rinde de akisler doğuracaktır. Yeni bcış
lıyan bu inkrlab urun yıllardanbeti ses 
almamı§ ve dile gelmemiş zengin ve 
sonsuz bir aleme ahenk verecek, ondan 

ahenk alacaktrr. Bu atem, türkün en yük 

sek duygularla dolu olan gönlüdür. 

Atatürkün, bir ikincite§rin güntı s<>y· 

Jediği söylev yurdun bütün sanat ço

cuklarını parlak ve ışıklı bir hedefe 
doğru çağırdı. Onların yorulmadan çalış 
malan ve vazifelerini başarmaları günün 
birinde yarattıklan eşsiz mlizik ~erlerl

nin diliyle kutlanacaktır. 
CELiLE ENiS 

Çinliler birleşiyorlar mı? 
Taymis gazetesinde okunduğuna gl> 

re Çin'in Nankin ve Kanton hükumet • 

lerinin murabhaslan önümüzdeki haf

ta içinde ulusal bir kongre halinde 

toplanacaklardı~ 

Bu kongrede neler konuşulacağı he 

nüz tamamiyle ortaya çıkarılmış olma

makla beraber sıyasal adamlarm dilek

leri ne olursa olsun, iki bükfunet ara

sında süet bir anlaşma yapılması konu· 
şulacağı anlaşılmaktadır. 

Nankin, Kanton'a baydudlan takib 

masrafr olmak üzere ayda bir milyon 

dolar vermeğe devam edecektir. 

Bundan başka Çan Kay Şek asker • 

lerini Kvangtung smırmdan çekecek, 

cenuptaki kumandanlar da Nanking'e 

bağlı olmak üzere mahalli bir takım as
keri idareler kurulmasııu kabul ede • 
ceklerdir. 

Cenuplular Çan Kay Şek'in baş lru

mandan olmasını ve komünistlere kar
şı yapılacak hareketi idare etmesini 
beklemektedirler. 

Kvangsi askerleri şimdiden komU
nistleri takibe koyulmuşlardır. 

Mançuride petrol inhisarı 
7 ilkktınun tarihli Mançeıter Cardi

ycn gazetesi Japonya'dan aldığı bir ha
beri u yolda basıyor: 

"Japonyada gazetelere Mançuri pet 
rol inhisan hakkında yazı yazmak hu
susunda bir ambargo konulmuştu. Uç 
devletin bu inhisarı protesto etmelerin
den sonra gazeteler, ancak devletin 
vrmiş olduğu haberleri yazabilmektedir 
ler. 

Mançuride petrol kaynaklan bulun
madığı için bu tedbirin Mançuride bu
lunan japon müşavirlerine büyük pazar
lık salahiyetleri verilmek maksadiyle 
ortaya çıkarıldığı anlaşılmaktadır. 

Mançukonun merkezi olan Kinking 
den gelip japon gazetelerinde neşredil 
memiş olan haberlere göre bu inhisar 
idaresi Mançuko'ya birkaç yıl içinde 
40,000,000 galon petrol temin etmeğe 

muktedir otaacktır. Bunlar, Fuşun pet 
rol sahasından alınacaktır. Dört sene 
evel bütün tesisatı tamamlanmış ve de
miryoluna da bağlanmış olan bu petrol 
sahası ticaret için gayet elverişli bir hal 
almrştrr. 

T~kilfitr genişletilmiş olan bu pet· 
rol sahasında ağır petrol istihsali 40 
bin ton artmış, bundan başka bugüne 
kadar yılda 1500 tonu ancak bulan ga
zolin mikdan da 8.880 tona çıkanlmıf
tır. 

ULUS 
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Demiryollar 1ccmuası 

Devlet demiryolları idaresince neşr
edilen demiryollar mecmuasının r.on 
çıkan ilkkfınun tarihli 118 inci s ıyısı 
büyük bir ilerleyiş ve olgunlaşma 

göstermektedir. Çok güzel ve modern 
bir kapak içincle eyi kağıt üzerine ku
sursuz bir şekilde basılan mecmuanın 

bu sayısında ilk yaı:r Mançuri demir
yolları üz.erinde kopan ve bütün acunu 
bir sava~ tehlikcsile alakadar eden 
mücadelenin anlam ve mahiyeti izah 
ei:filmektedir. Ajansların her gün yeni 
hir safhası hakkında malumat verdil;
Jeri ba mücadelenin iç yüzünü bütün 
teferrfiatile öğrenmek elbetteki demir
yolcularımızı çok alakadar edecektir. 
Bu sayının ikinci yazısı Bayındırlık 

Bakanlığının yeni yapısına geçişine 

ayrılmıştır. Açılma resminden çok gü
zel intibalar tesbit eden resimlerle 
süslenen bu yazıdan sonra Bay Macid 
Burhan tarafından dilimize çevrilen 
"sanayide amirliğin manası,. başlıklı 

makale gelmektedir. Mühendis Bay 
Sıtkı Tekin de, yazısında, seyir ve se
fer cetveJlerinin kömür sarfiyatı bakı
mından ehemmiyetini rakamli misal
lerle anlatıyor. Kimyager Bay Nuri 
Refet, demiryonan için gazlara ka~ 
korunma meselesini izah ediyor, bun
dan sonra Bay Hüseyin Yakubun ulus
lararası Şikago ..,üz yıllık ilerleme,, 
sergisine dair etraflı ve çok güzel re
simlerle süslenmiş bir yazısı geliyor. 
Gene Bay Macid Burhan'ın "Alman 
devlet idarelerinde büro ve teşkilat ıs
lllhatı hakkında,, dikkate değer çevir
mesi ve geçen sayıdan devam eden 
"Türkiye, büyilk devletler ve Bağdad 
demir yolJarına dair bir tetkik,, , "Ye
ni bir madeni traves tipi,, , gene güzel 
resimlerle dolu "Eskişehir hastahanesi,, 
yazıları bu sayıyı tamamlamaktadır. 

Uzerinde büyük bir özen ve abayla 
çalışıldığı belli ohm bu meanuayr çı
karanları kutlarız. 

Nafıa işleri mecmuası 

Bayındırlık Ba~anlığınca çıkarıl

makta olan "Nafıa işleri mecmuası,.nın 

altıncı sayısı da intişar: etmiştir. Ata

türk'ün kurultayda söylediği nutukla 

başlıyan bu sayıda Balkan konseyinin 

tebliği, Bayındırlık Bakanlığının açıl

ma resmi, bakanlık emri, yeni bakanlık 
binası, yeni nafıa binasının açılması

nın gazetderde yaptığı akisler, viUiyet-

lerevi, emniyet abidesi, Sıvas - Erzu

rum demiryolunda Kızılırmak köprüsü, 

font, çelik ve beton boruların vasıfları 
ve hususiyetleri, Konya telgraf merke. 
zinin akümülatör batarya tesisatı, Af
yon - Karakuyu hattı güzergahı, u
luslararası yedinci yol kongresi, elek
trikle çarpılanlar. İmdad, UskUdar 
halk tramvayları, başlıkh ve mevzulu 
yazılarla bu yazılara dair güzel resim
ler ve bunlardan başka bakanlığın ka
rarnameleri, tnmimleri, bayındırlık ha
berleri, ve bayındırlık mevzuu etrafın
da bibliyoğrafya bölümü vardır. 

Karmca 

Türk kooperatifçilik kurumu tara
fından çıkardan Karınca adlı mecmua
nın ilkkanun tarihli 7 inci sayısı çık

mıştır. Bu sayıda doktor Bay Sübeyp 
Nizami'nin NZirat kredi kooperatifle
rinin dördilncil yıh,, , Ziraat bankası
nın zirai kredi kooperatifleri üzerin
de gözctılüğü., , Doktor Bay Cevded 
Nasubi'nin ••Kooperatif bckliycn köy
ler,, Bay Said aydoslunun İzmir ebzc 
ve meyva kooperatifine dair gazete
mizde neşrettiğimiz etüdü, ••pamklu 
fabrikalarımız,, , Bay Ali Süreyya'nın 
.. Türk şekeri,, , .. Sanayi programı bir 

müstahsiller kooperatifi doğuruyor" , 
'"Bir fransn.m incirJerimiz için dile
dikleri" , "Türk bağcısına türk kükür
dü,, Bay Afki Nailinin .. İnsan iste
yince yapıyormuş, yapmak isteyince 
de oluyonnuJ,, , .. Aferin Atçahlara., , 
"Kemalist türk köyü,, , doktor Özde
mirin "Sıtma hastalığı,, başlıklı ve 
mevzulu yazıları, bu mevzulara dair 
bol resimler ve ayrıca haberler, konuş-

Sonra inhisarı elinde tutan ''Mançu· 
ri petrol kumpanyası,. bu taraflardan 
benzin de tedarik etmektedir. l malar v.s. vardrr. 

Kımnc.-ı kendine çizdiği yolda şuur
lu ve ülkülü olarak yürümektedir. 

Yabancı postası 

Londra'da Daily Express'den nak -
len 14 ilkkanun tarihli ''LU,, dan: 

Pindistan, Asya'nın öteki kısımla
rmuın a"rlmaz d"~laria ryrılmış bır 

topr<>k parçasıdır. Bu toprak, Rusya ha

riç olmak üzere, Avrupa kadar büyiik· 
tiir. Oradnki halk ise 350 milyon lri~i -
dir. Bunl"r da Avrupa'da bulunan ırk • 
Jardan dnha fazla mikdarda ırklara men 
suptur. 

Hindistan ahalisi ırklara ve mezb~p 
!ere ayrılmıştır. Ardı arkası gelmiyen 
istilaların sonucu olarak orada birçok , 
halk ve ırk tabakalarına rast!anrr. Aryen 
ırkt.,n olan hindular ülkenin en hüvük 
parçasına kendi dinlerini kabul ettiı • 
mişlerse de hala Hindistan'da bu dine 
girmemiş olup'tabiata tapınan 11 mıl -
yon kişi vardır. 

Hindistan'ın Aryen fatihleri, yerli 
halkın ekserisini esir gibi kullandılar. 
Bunlardan çöpçülük, odunculuk ve sa
kalık gibi adi işlerle uğraşan, tazyik al 
tında bir sınıf çıkardılar. Bu, şimdi bi
le böyledir. 

1562 de Hindistan, İranlılar, Af -
ganlar ve Türklerden müteşekkil tir 
ordu tarafından istil4 edildi. Bunlar, 
vaktiyle Nonnan'tann ingilizleri euret 
altına aldıkları gibi, Hindistan'da t>ir 
müslüman imparatorluğu kurdular. 
Arab tacirlerin Hindistan'a gelmeleri, 
islamlrğın nüfuzunu daha ziyade vay
dı. 

Bu yabancı müstevlilerin ahfadı. im 
di Hindistan'ın zengin ve kibar mtis
lümanlar sınıfını teşkil etmektedir. Fa
kat hindulardan tazyik gören aşağı 

halk tabakalan rahat etmek için mllı • 
lümanhğı kabul ettiklerinden, islamlar 
arasında da birçok taeyik görenler var
dır. 

xvıı ve xvm ıncı yüzyı11arda mfü; -
lüman mogol imparatorlarının kudreti 
azalmağa ve hindu nüfuzu yeniden -1j. 

rilmeğe başladı. Hindistanın cen~1p 
dağlarında ynşıyan Mnhrattıı kablleJ-:1 i. 

istikta1lerine yeniden sahip ol.ırJ>..k, 

yağmacılıkla yaşamağa baştadılaı. 

Sikhs adlr bir mez:hep de Pencab'rla 
müstakil bir hükfunet kurarak 1844 de 
ingiliz:ler tarafından yenilinciye kadar 
oradaki mü lüman 'ekseriyetine tahak
küm etti. 

İngilizlerin gelişinden önce Hindis
tan durumunun pek kötü olduğunu ora
ya gi;lenlerin hepsi gördüler. Ülkeyi 
veya hastalığı, savaşlar, kıtlık ve yağ. 
macı a!:kerler kırıp geçiriyordu. Hin • 
distan'ın o zamanki hali, Çin'in bugün
kü durumundan daha berbattı. 

O zamanki haydudların çocukları. 
Hindistan halkının dörtte biri Uz erin
de hindu prensi sıaftiyle hüküm sur . 
mektedir. Bunların topraklarından ar
tan kısımlara da ingiliz Hindistanı 

denmektedir. Prenslerin hepsi ingi'iz 
''mümessil,, leri tarafından idare edilir 

e onların söylediklerini yaparlar. 

Bu yerli hükumetlerin ehemmiyeti, 
yerine göre çok değişir. Faraza bu hU
kGmetlerin en büyüğü olan Keşmir, 
Fransa kadar geniştir. Mogo11arın ahfo· 
dı tarafından idare edilen Haydar • 
abad'ın 14 milyon nüfusu vardır. Diğ-:ı 
hükfunetler, faraza Katyaver gibilr.ri 
ise, Paris'teki Bulonya ormanından bU
yük değildir. Hindistanda hindli deni
len bir halk ve hindce bir dil yoktur 
Orad 252 dane dil konuşulur. Hindis
tan, ulus bakımından tamamen ingiliz
dir. Muhtelif yerlerdeki hinduler ara· 
larmda yalnız İngilizce konuşurl r. 
Hindistanm istikl!li için kumlan fırka 
nm kongresinde konuşulan resmi dil de 
İngilizcedir. 

Hindistan'a ilk çıkan ingilider, 
"doğu Hindistan'ı kumpanyası., nı ta
cirleridir. Bunlann faktori Jenilen ti
caı ethcµıeteri, şimdi Çin limanlarında 

görülen Kopsesyon'Jara çok benzi -
yordu. 

P.;ndu prensler arasına giren anar -
fi ve bunlann yaptığı fenalıklarla por
tekizlilerin, fransıztann ve bollandatı
Jarın çevirdikleri entrikalar ingilizleri 
sıyasal alanı çiğncmeğe mecbur bırak
tı. İngilterenin Hindistan'da ilk ele ge
çirdiği şehir olan Bom',ay, bir portekiz 
prensesi olup İngiltere Kıralı ikinci 
Şarl ile evlenen Katerin dö Bragans'ın 
çeyizi olarak İngiltere'ye geçti. 

1757 de Bengal hükümdan. Kallrii
ta'daki ingilizleri öldürttü. Bunun Uze-
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rine Robert Klayv'ın kumanda ettiği 

bir ingiliz ordusu alelacele Madras'dan 
gelerek Hindu prensini müthiş bir ~e
kilde bozdu. Bundan sonra da Hindis
tan lrnmpanyası, Moğol imparatorunun 
"Vice • roz,, salahiyetini kendi eline 
aldı. 

Misor bozgunluğu, Vellin~ton'un 

Mahrata'lara galebe çalması ve Sikhs' -
lerin teslim oluşları, ingilizlerin Hin
distan'ı istila edişlerinin mütcakib saf· 
haları oldu. 1858 de de Hindist&n kum• 
panyası biltUn hakl rını ingiliz kıralına 
devretti. 

Yukarda balisettiğimh: ve Hindista

nın ingi1idere düşman baslıca kuvveti 

olan kongrenin ismi, aldatıcıdrr. Haki .. 

katte bu kongre Hindistan halkını tem

sil etmemektedir. Hindulere hükuroe .. 

tin naı:ariyat ve ameliyatını öğretmek 

üzere bir İngiliz tarafından xıx rncr 

yüzyılın sonlarına doğru kurulan bu 

kongre, genel savaştan sonra bir ingi • 

Jiz düşmanlığı aleti olmuştur. 

Hindulerin çok az bir kısmı bu kon

grenin üyelerini seçtiklerinden, dedi

ğimiz gibi kcngre hiç bir suretle Hin-
• 
,Jistan'ı temsil etrr.emektedir. 

Bu kongre şimdi üç grupa aynl • 

mıştır: BunJar da, İngilizlerle iş birli
ği yapmağı kabul etmiycrek barış yolu 
ile Hindistan'ın istikUilini elde etır.ek 
isteyen Gandhi'nin taraftarları; Gan
dhi mezhepler ve sınıflar arasındilki 

far ları kaldırmak istediği için onun 
d~ncclerine düşman olanlar; bir de 
Nehru'nun idaresindeki komünistlerdir. 

Hindistanda 160.000 ingfliz vardrr. 
Bunlardan 60.000 asker, 45.000 fi kadın 
dır. Sayı bakımından çok aı: olan bu 
halk yığını demiryo1Jarr, şoseler, has
tahaneler yapmıştır. Binöirlerine düş
man olan mezhepler arasında banşr ya 
pan odur. Batı şimalindeki sınırı ko
ruyarak omdaki gezginci dağlıların 

haydutluklanna nihayet vermiştir. 

1919 da hem Hindistanı, genel sa • 
vaşta gösterdiği gayretlerden dolayı 

milkfifatlandırmak, hem de İngiltere'. 

deki liberalleri memnun etmek için 
Hindistan'daki "kıral muavını,, ite 
mllsteşar Montagü, bir sıra değişiklik
ler yapmağa başladılar. 

Vilayetlerle merkezde seçim yoliy]e 
kurulan ve bilhassa yerlilerden mürekkeb 
olan meclislere, maarif ve sağlık işleri 

bakımından büyük salahıyetler verdiler. 
Öte yandan da, hindularm memur ve 
zabit olabilmelerini mümkun krldılcır. 

1929 da, Sir Con Saymen'ın baş. 
kanlığı altındaki bir komisyon, Hindıs -
tana giderek bu d::ğişikliklcrin nasıl ça. 
hştıklannı yerinde gözden geçirdikten 
sonra, hürriyetlerin genişletilmesini tav 
iye etti ve halkın bu meclislere girme. 

sinin çok Jchinde bulundu. Sir Con Say. 
men'in raporuna göre. eyaletlerin ingi· 
liz olan valilerinin, düzen ve kanunun 
korunmas irin mesul hindu bakanlar ta
yinine salahiyeti olacaktı. Aynı zaman· 
da bu valiler, azJrklarla ordunun hak. 
lannı da koruyacaklardL 

Hindistan bu raporu beğenmediğini 
gürültü ve patırdı ile hildirdi. 

Bütün İngiliz ve hındu partileri mil· 
messilJeri arasında yapılan üç "yuvar. 
lak masa konferansı,, ndan sonra çıka. 
nlan beyaz kitab, bir "ingiliz Hindistnnı 
ve yerli prenslikler federasyonu,, kunıl
matilnı. bunun ulusal ~lisle vilayet 
meclisleri sayesinde, müstakil olmasını 
teklif ediyordu. 

Azlıklar, hükümetçe tesbit edilen 
bir ni bet dairesinde meclislerde tcms:ı 
edilecek, bu suretle de meclislerde hin. 
dular, müslümanlar, yerli hıristiyanl"'r 
ve paryalar görmek kabil olacaktı. Sir 
Sa, .nm'in de raporunda yazdığı g1>;, 
polis meclislerin kontrolu altında ola • 
caktr. 

1929 da Hindistanın ithal ettiği eş. 
yanın de:eri 225 milyon. ihracatı ZS9 
milyon sterlindi. 1933 de Hindistan 17 
milyon sterlinlik pamuk, 8 milyon ster. 
linlik makine ve 3 milyon sterlinlik d:: 
çeJik ve demir satın almıştı. Hindistan 
alış verisinin aşağı yukarı yüzde 45 ini 
Britanya İmparatorluğuyla yapar. Bunur 
içinden yUzde 30 u İngiltercnin his~ 
ne düşmektedir. Eğer Hindistan eski 
.ıaınanlard:ıki gibi yeniden anzırc;iye dü -
ıerse. bu, Britanya İmparatorluğuna yıl
da 120 milyon sterline mat n'"''" • 1· ..... 
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jAYIFA 5 

J 
dı n · zamnamesinin soı şe 

• 
1 

Tokad'ta kadın bayramı çok parlak oldu 
8 ilkkanun cumartesi gUnU Tokat 

~urluk alanında kadınlarımız halk 
~ okulalar topluca bir görüntü yaptı
lar. Bu bir değişim coşkunluğun bir 
hnilik sevincinin görüntüsüydü. Ku
'1ı1tayın son onayladığı (seçim yasası) 
'i bu tarihi değişimi alkışlamal: sevinç 
~Jgularrnı, gönül esi~lerini haykır -
llıalr '9e ulus büyüklerine ulastırmak 
~lıı toplanmıştı. . 

Saat ıs te toplantıya baslanılacağını 
'trenen halk akın akın alana geliyor -

1-tdı, Belediye önünde (Halkevi} ban· 

~ yer almıştı. Belediye salonuniı 
toplanan bayanlarımız, hükumet adam· 

1-rı, 'Halk Fırkası ve Halkevi bUyü!<le

li, ırıuallimler ve gençİik arasında alı· 
'- girdiler. Bando istiklil marşım çal

tı. Arkasından orta okul ikinci aınıhn
~ bayan Pakize östürkçe bir aydış 
-a,ıedi. Uçüncil sınıftan bayan Naci \.'e 

Ctııer gene öztürkçe bir !iir okudu. 

ll11 şiirde kırk gün önce (cumurluk bay 

~ı) nda bu alanda (rey sahibi bugtin 

'nam. Ben yarın saylav o1"'cağıın) de -

ltiı;İni hatırlattı. Türk kadınlığının bu 

)rnrlcn yükiimleri saydı döktü. 
:e yan okutanlarrrnızdan Vehbiye 

lh anık türk kadınının tarihte gördü

lıı Yüksek değerdeki itlerinden bugün 

~U tiirk kadınlığının yUkselmiı bql.ı-
tı 1 ğ ö .. nı sayarak kadın var ı ının zunı · 

~1lt>kler gösterdi. En son halk kadınlı
lı adına bayan :Melek kürsüye çılctı. 
't'iırk kadınımı artık "eksik etek" denil
~i t'~c ~i ona artık: (Alpağutlu bayan 
r· 11tk) demenin gUnU geldiğini söyledi. 

k11 erince bizi kavuşturan Atatürk'e 

~un baş olduğu UnlU H. Fırkasına, ulu
'ıııı öz dileklerine uygun yasalar di:izen 
~itaya gönül eıişlerini anlattı. Kı:t
"lık •dına" bu toplantıya selen be
\ halk varlığı adına te)yazılariyle bu 
'uı borcunu, Atatürk'e, Bqbakan la 
' lnönüne, Kuruf tay Bafkanı Ki. ı 
~p'e İçeri itler bakanlıtına ve Halk 
•1tka11 Genel kltipliline ulqtmnaaı. 
ltı belediye Ba1kannıdan latedıler .• Cot-

kun alkışlarla biten bu dört (özdildrn 
ve özdilekten) kopma aydışdan sonra 
hep bir ağızdan onuncu yıl dönümü 
marıı söylenilmiş ve bir geçiş yapıla -
rak dağılmmıştır. 

Gebzede artırma yedi 
günü nasıl geçti? 

Her yerde olduğu gibi burada da türk 
kolu ve türk emeği ile yetişen yerli mal
lanmızın sürümünü kolaylaştırmak için 
bu ayın 14 UncU cuma günü cumurluk 
alanında büyük bir toplantı yapıldı. 

Yüzlerce kişinin, büyük bir kalabalı. 
ğın önüne düşen Gençler Birliği bando. 
su; yabancı yurd malı kullanmamağa 
and içen halkın kıvancını bir kat daha 
artırıyordu. 

.. ~ebz~~e ~k yapılan bu artırma yedi
gunil mıtingınde belediyeden halktan 
Gençler Birliğinden birer kişi' yerli maİ. 
lann sürümüne, korunmasına, yabancı 
yurdlann malını kullanmamamıza dair 
değerli söylevlerde bulunmuşlar, bu aöy. 
levler bir çok yerlerinde halkın içden ge
len yangısı ile kesnmiş. dakikalarca al. 
kışlanmıştır. 

Bandonun; artırma marıını pürüzsüz 
çalması toplantıda anık olanlar üzerin. 
de çok güzel tesirler bırakmıştır. 

Saylav seçimi ve Gebze kadınları 
Her ulusal itimizde olduğu gibi bun

da da en ba§ta bilgi ocağını görmekk 
övünmemiz arttı. Kendilerine saylav ae. 
çiminde ae~ek ve seçilmek bayığının 
verilmesi bayanlarımız arasında sınır • 
sız sevinçler doğurmuıtur . 

İlk okulda toplanan kadınlarımız 
Gebzenin en seçilmiş ve ileri gelen ba
yanları idi. Çok temiz ve durgun geçen 
bu toplantıda okul öğreticilerinden Ba. 
yan Nefise tUrk kadınlığına verilen bu 
bayığın büyUklüğilnU, bu bayıfa ka. 
vu1makla Bayanlarımızın ileride elde e
decekleri soysal kaz:ançlann sayısız ol • 
dulunu eBylemif, konupıa lahpda 
ailren bu aöylev orada bulunanlara eyi 
tesirler yapmq, bu toplantJnm sonunda 
en bilyUğllmllz Atatürk'~ ve bakanlan. 
mııa yilkaek duyıulan derin telyuılan 
çekilmesine .az verilerek Dk okul bll'a
kıhmttır. 

llt'' lt't Şfıraımıca da göriilen ,..0 y 
adı ııizamnamesirıin ~on ta<lil 

edilmiş şcklilt' latlıiki B~kanlar 
lfr~ •·lince 011ann11ştır. Uzerin • 
ele •·~aslı clt•ği~ikliklt•r yapılrmş 
olması cloJa,'ıshrlC' okurlannıızı 
yakından al~kadar eden nizanı· 
nam~yi yazıyoruz: 

BÖT4ÜM l 
Hususi hiikümler 

Madde 1 - Her Türk, öz adından baş 
ka soy adı da taşıyncaktrr. Soy adı ol . 
mıyanlar 2 - 7 - 1936 günlemecine ka
dar bir soy adı seçib 32 inci madde hü
kümlerine göre bunu nüfus kütliklerinc 
ve doğum kağıdJarına yazdıracaklardrr. 

Madde 2 - Söyleyişte, yazışta, i'>l 
ıada öz ad önde, soy adı sonda olm"l~t 

üzere biltiln hadlen söylenerek vey.ı 

yazılarak kullnaılabileceği gibi söyle . 
yişte ve yazışta öz adsız yalnız soy adı. 
nı kullanmak ve imzada öz adın ilk har 
fini öz adı iki tane ise her ikisinin 1Jk 
h"rflerini veya birinin iJk harfi iJe öt•· 
kinin tümünü ve soy ~dının tümünü yaz
mak caizdir. 

Madde 3 - 2 - 7 - J936 günlemecinc 
kadar soy, adlarını :ıeçib nüfus kütükle· 
rine yazdırmıyan)arın soy adlarını 30 
uncu maddeye göre vali veya kayma • 
kamlar seçerler. 

Bu günlemcçten sonra soy adları nU 
fus kütiiklerine yazdırılmadıkça kulla
nılamaz. Soy adında yapılacak değişi1<
likler nüfus kütüklerinde yazılmadı'cça 
sayılmaz. 

Madde 4 - Soy adları, Kanunu Me
deni hükümlerine göre mahkeme kara
n ile değiştirilir. Kanunun neşrinden 

evvel kütüğe yazılmış veya yazılmamış 
soy adı bulunanlar, 2 - 7 - 1936 günle -
mecine kadar bu soy adlarını değittirc
relc yeni bir aoy adı alabilirler; ancak 
eski soy adlarını değiştirenler veya ye
niden aoy adını alanlar yeni aldıkları 

soy adını kiltilğe yazdırdıktan sonra 
mahkeme kararı olmadıkça değiştire -
mezler. 

Bu yeni meçimden kendini zararlı ve 
allkah a-örenler mahkemeye gldeblllr -
ler. 

BÖLUMII 
Soy adı 

Madde 5 - Yeni takılan acııy adları 
Tilrk dilinden alınır. 

Madde 6 - Soy adı ya yalnız ola -
rak ve yahud (oğlu) ile birlikte kulla
nılır. Tarihte ün almış olanlara ve ka 
nunla verilen unvanlara ilişik bildiren 
soy adlarında (oğlu) ekinin kullanılma 
sı mecburidir. 

Madde 7 - Soy adlarına (Yan, Of, 
Ef, Viç, İç, ts. Diı. Pulos. Aki, Zade, 

r- Bir köyde, bir kasabada: 

r 

bir şehirde, bir tıoy<lan ol
mı,·nnl!ır a~·nı .coy adını l'eç

mi.'! olurl'tr!fa bu ati. b11n
larrlrm rllr miirar.uat etlen 
için kalı:ıl olunup i»tel.-ile
rirı!nld <l<'iii~tirilir. 

A.vnı nile e/rtıtlından bi
ri tartı/ımlan bir yerde tP!f

cil ettirilmiş olan !foyndı, 

o aile ef radmm diğt•r ma

lıullerde lnllıınaııları ıara

Jından Uı~ınmaın bıı madde 
11 lıiikmünden müat.emadır. 

~--iiıiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~g 
Mahdumu. Velcd ve Bin) gibi başka 

milliyet anlatan ve başka dillerden alı
nan ekler ve kelimeler takılamaz. T:ı -
kılmış olanlar kullanılamaz. Bu eklerin 
yerine (oğlu) konulur. 

Madde 8 - (Arnavud Oğlu, Kurt 
Oğlu) gibi umumt surette ba§ka milli
yet gösteren (Çerkes Hasan oğlu, Boş
nak İbrahim oğlu) gibi başka milliyete 
ilişik anlatan (Zoti, Grandi) gibi başKa 
dillerden alınmış olan soy adları kulla· 
nılamaz ve yeniden takılam;µ. 

Madde 9 - Bir aşirete veya kabile
ye ilişik anlatan soy adları kuıtanıla -
rnaz ve yeniden takılmaz. 

Madde 10 - Eski .,.e yeni Devlet 
kadrosundaki riltbe ve memuriyet bil· 
diren soy adlan kullanılamaz .,.e yeni· 
den konamu. 

Madde 11 - Umumt edeblere uygun 
olmıyan veya gUIUnç vey-a iğrenç olan 
veya hareket anlatan soy adları kulla· 
nılamaz Te yeniden takılamaz. 

Madde 12 - Tarihte Un almı9 bUyUk

lere m,ik anlatan soy adları bp kişile
re llitiklik rcımt kayidlerle, belgelerle 
sabit olmadıksa kullanılamaz ve yeni
den takılamaz. 

Madde 13 - 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 hıd 
maddelere aykırı olarak takılmıı adıar 
nUfuı kilttiklerine ve doğum ldğıdlan· 
na yazılamazlar. Yaz:ılmıg olanlar nU -
fuı kütüğünün bulunduğu yer kayma -
kamının veya valisinin yazılı envile çi
zilir ve bir şerhle yenisi yazılır. 

Madde 14 - Bir aoydan gelen aile
ler soy adları yoksa veya değiştirme\: 
latiyorlarsa, ortak bir soy adı seçib 
nUfus kUtilklerine ve doğum kağıdları
na yazdırabtlirler; ancak bir soydan '' 
mryanlar ortakla~ ayni soy adını ala· 
mazlar. 

Madde 15 - Birk8yde, bir kasaba -
da, bir tehirde bir soydan olmıyanla(' 

aynı aoy admı seçmit olurlarsa, bu 'd 

~iş.innemekte ısrar edenler olursa bun 
larm adlarına (büyük, küçük) gibi bu: 
sıfat veya her hangi bir ek iHivesile 
öbürlerinden ayırd ettirilir ve o yolda 
ııilfus kütüklerine ve doğum kağıdlrın
na geçirilir. 

Müteaddit nüfus dairelerine ayrıl· 

mış olan şehirlerde, nüfus dairelerın~ 

den her biri bu maddenin tatbik.o fa 
bir kasaba addolunur. 

Aynı aile efradından biri tarafın • 
dan bir mahalde tescil ettirilmiş olan 
soy adı, o aile efradının diğer mahal
lerde bulunanları tarafından taşınmasr 
bu madde hükmünden milstesnadır. 

BÖLÜM III 

Soy adı seçim hak ve vazifesi 
Madde 16 - Nesebi sahih olan ço • 

cuklar, babalarının soy ad~ı taşırlar. 

Nesebi sahih olmıyan ırocuklar, anala • 
rının soy adını takınırlar. Ancak b•t 
çocuklar babalarının tanınması ile veya 
hfikimin kararı ile babanın soy adını 
alırlar. 

Madde 17 - EvlAd edinilen çocuk, 
evlad edinenin soy .Oını taşır. Evlad· 
Jik mukavelesi bozulursa kendi babası· 
nın soyadım alır. 

Madde 18 - Kadın evlenince baba
sının soy adını bırakıb kocasının lklY 
adını alır. 

Kocaar ölen kadın isterse kocasının 
soy adını kullanmakta devam eder, is• 
terse babasının aoy adına döner. Baba• 
sının ıoy adına dönmek istiyen kadrn 
bunu bir yıl içinde nüfus kütüğüne ~aı: 
dınnağa mecburdur . 

Madde 19 - Evlenen dul, evlendiği 
günden itibaren yeni kocasının aoy adı· 
nı alır ve eski kocasının soy adına bir 
daha d6nemez. 

Madde 20 - Evliliği boru1an veya 
boşanan kadın bozulma veya boşanma· 
dan sonra bu kocasınm admı kullana· 
maz. 

Madde 21 - İster babasile birlikte, 
ister ayrı yaşasın baba, reşid olmıyan 

çocukları için soy adını seçer ve nüfus 
kUtllğllne ve dofum klğıdlarına yaz " 
dırır. 

Bu çocuklar bu adı kullanmağa mec
burdurlar. 

Mümeyyis olan retid, soy adını ~.-· 
melcte serbesttir. 

Evli kadınların eoy adlarını kocal•· 
rı 1eçerler ve nüfua kütüklerine yazdı· 
rırlar. • Madde 22 - Evliliğin feshi vev~ 

boşanma hallerinde çocuk anasının ~a
nında bile olsa çocuklara aoy adı seç -
me hak ...c vazifeai babanındır. 

Madde 23 - Baba ölmüş ve kansı 

evlenmemiş olursa ve yahud baba akıl 

hastalığı ve akıl zayıflığı yüzüntJ•n 

vesayet altında bulunuyor ve evlilik de 

devam ediyor&a çocuklara soy adı ta 1c4 

mak ve nüfus kütüğüne yazdırmak hak 

ve vazifeai anaya geçer. Ancak babası-. 

nın kayid ettirilmiş eoy adı var ise, ana 
bunu değiştiremez. T k d' bunlardan ilk müracaat eden için kabul 

~ 0 8 da kadınlar bayramından iki g~rtJ naı olunup diğerlerininki değiştirilir. De - (Sonu var) 

~?222~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Renim Günahım 
(MEA 

~ Yazan: 
N~HE VIVANTI 

CULPA) 
İtalyanca aslından türkç97e çevirenı 

NOSHET HAŞIM SINANOCLU --------
~1- lnelim, - diye haykırdL -
~na baloyu görıniye gidelim. 

~~ u teklifi hepsi alkışladılar. 
tııta Astrid, N orman'ı kolundan 

rak alıkoydu: 
lil'o ....... kal ! seninle konuşmak is -

ruın 

~ t~lsy~ bu jesti gördü; ve telaş
~-ılerini yeğenine dikti; öbür

den ayrılarak yanına geldi. 
ai~ :le fiep ineceğiz, değil mi, 

s ... 
' b.nra Norman7a dönerek, kur

ır gülüşle ilave etti: 
llıt U Oç güne kadar, Astrid tama 
tt~ ' sizin olunca, onu zabtede -

ı4°k vaktiniz olur. 
0rınan 

\ h; Evet,
1 

evet! - dedi. - biz 
t,:·~n ~eliyoruz, Astrid'in ba

dı edecek bir sım var ıa .. 

Elsy, telaşlı gülümsiyerek, 
atıldı: 

- Adam ... size, duvağı ağraf
ta mı yoksa tada mı tutturmak 
llzım olduğunu sormak istiyor. 

Ve Nnrman, bir cığara almak 
için masaya doğru döndüğU sıra
da, Astrid'e ok gibi bir göz attı; 
emreden bir tonla, 

- Bizimle birlikte geleceksin, 
dedi. 

Astrid, başını salhyarak, çe -
kildi. 

O zaman Elsy, şiddetle Nor-
man'a döndü: 

- Biliyor musunuz, yüzbaşı, 
siz burada yokken aiır bir hadise 
oldu? .. 

Astrid sarsıldı. 
N orman, şaşırmı§, 
- Ağır bir hadise mi, - dedi 
Blay, uaı bir t..ıiRBde. 

- Evet, - diye devam etti; -
bir Avrupalı kız .. onu belki siz de 
tannnıştıntz .. bir arabla çöle kaç· 
tI. 

Astrid, taş kesilmiş dinliyor-
d~ ş 

Norman, yüzü gölgeli, sordu: 
- Kim acaba bu sefil? 
Elsy, omuzlarını kaldırarak, 

lakayıt bir hava ile, 
- Oh, - dedi; - bir sarışın 

kucağız ... çok genç .•• bir norvec;lL 
- Yoksa o talebelerden biri 

mi? 
Elsy cevab vermedi; yüzü alev 

alev, şiddetle titremekte olan 
Astrid'e doğru bir adım ;.ttı- be • 
line sanlarak onu tuttu. ' 

- Ne dehşet, değil mi Aatrid? 
Sonra, Nonnan'a dönerek de

vam etti: 
- Siz ne dersiniz? 
N orman, iğrenmiş bir jestle 

cevab verdi: 
- Dünya mundar ve kötü bir 

yerdir, derim. Saf ruhlar ba§ka bir 
yıldıza göç etmelidirler. 

Sonra önündeki iki güzel ya . 
radıhşa bakarak gülümsedi: 

- Mevzuu deği§tireliır 
Elsy ısrar etti : 

- Fakat, size göre, o kadın 
affa layık değil midir? 

N orman bağırdı: 
- Af mı? Onun bir pis hay -

van gibi kafasını ezmek lazımdır. 
Böyle bir hareket irtikap eden ka 
dm, yalnız kendi etini ve kendi 
ruhunu lekelemiş olmaz; bizim 
bütün beyaz ırknnıza karşı bir ci· 
nayet işlemiş olur. Bize tecavUz· 
den başka dileği olmıyan yer
lilere bizi alay ve tahkir mevzuu 
eder. 

Biran sustu. Sonra, hemen he
men böğürür gibi, ilave etti: 

- Vay ona, eğer o kadın bir 
Anglo Sakson olsa idi! .. 

Elsy, cesur, sordu: 
- Ya sizin .. bir kız kardeşiniz 

olsa idi?_ 
Şerefine dokWlulmuş bir adam 

hali ile, 
- Benim kız kardeşim mi? -

dedi. - böyle bir farz edişi sev
mem, Madam. Bununla beraber, 
madam ki soruyorsunuz, söyliye· 
yiın ki, ona tecavüz eden mundar 
arabı bir köpek gibi geberttikten 
sonra kendine de brovningimi 
verirdim. Onların kanı ile benim 
kanım bu lekeyi yıbyamu. 

Elsy Astrid'e şiddetli bir ba· 
kışla baktı; sonra keskin ve sinır
li bir kahkaha attı: 

- Allah aşkınıza, ne heka · 
tomp ! ... gidelim, daha güllük gü
listanhk manzaralarla neşelene • 
lim. 

Ve onu kapıda sabırsızlıkla 

bekliyen öbürlerine ulaştı. 
Narman, Astrid'le yalnız, hir 

kaç dakika, kederli ve kastan ca
tık kaldı: sonra karanlık düsün -
celeri başınd<ln koğarak, acık koll :l 
n ile genç kıza döndü: 

- Astrid, benim sevgilim. be
nim kücük putum ! 

Beriki. korku ile ona bakara'<. 
geriledi. Onu o rikkat iestinin ı:>r
kasında, hata biran önceld gibi 
korkunç, dehşetti görUyordu. 

Kekeledi: 
- Fakat, gerçekten .. gerrek · 

ten böyle gaddar mı olurdunuz? .• 
Böyle insafsız mı? .. Eğer bir ka -
dm .. Bir delilik. bir heyecan an1ı1-
da .. bir yanlış yaparsa ... 

Nonnan, dudaklarının üzerın~ 
hafike elini koyarak genç kırın 
ağzını kapadı: 



SAYU•A 6 
lEZ 

Bizde profesyonellik 
var mıdır, yok mudur? 

Geçenlerde profesyonellığe doğru 

beliren özentiyi anlatmıştık. Bugün 
de sözü gene bu durağa getirerek, pro
fesyonelliğin bizim memleketimizde 
nasıl yaşıyabileceğini söyliyeceğiz. 

Avrupanın ileri ayaktopu memleket 
terinde iki türlü profesyonellık vardır: 

1 - Ayaktopu oyuncusu bir yarış 

atı gibidir. Bağlı bulunduğu kulüp ta
rafından satın almm1ştır. Ve parasını 

ödeyerek kendisini alan kurumun öz 
malıdır: Kulüp antrenörünün, yahut 
başkanının haberi olmadan evini bile 
değiştiremez. Kazancı kulübünden al • 
dığı paradır. Dışarda bir iş güç sahibi 
değildir, çalışmaz. 

Bu türlü profesyonel ayaktopçulu
ğu sade lngiltere·de vardır. Orta Av· 
rupa'da, pek sayılı oyuncular, o da bü
yük ~ ' ebler yüzünden oturdukları 

yerde para alabilirler. 
2 - lngiltere'den başka bütün pro

fesyonel memleketlerde ayaktopu oyun 
cuları hayatlarını başka yönden kaza • 
nırtar. Kulüplerin durumu, oyuncuları 
koruyacak büyük iş kurumlan hazırla
maktır. He rkulUbün dayandığı ve bağ
landığı bUyUk işevleri, fabrikalar var· 
dır. İyi bir oyuncu buraya yerleştiri • 
lir, dolgun bir gündelik, rahat bir i~le 
korunulur. 

Oyuncunun kuHlple para bağlantı
sı şöyledir: 

Kazandığı ve berabere kaldığı maç 
için, bu maçların ehemmiyetine ve 
oyuncunun değerine göre artıp eksile
bilen bir para alır. Antrenmanlara her 
geldikçe, giderine karşılık olmak Uze· 
re, tabii giderinden daha Uatün ve da
ha dolgun bir para verilir. Turnelerde, 
yaban takımların gelişinde kazanc
dan payı vardır. Kayıba karışmaz. 

İngiltere'deki oyuncu alını ve aatt• 
mında görlilen yilkaek para işine Avro· 
pada rastlanmaz. lngiltere'de gözde bir 
ayaktopu oyuncusunun 30 bin İngiliz 

lirasına kadar satıldığı ve istekli alıcı· 
lar bulduğu çok görUlilr. Buna kartı· 

lık orta Avrupa'da bu çeşit ahı verlı • 
ler pek azdır ve bu kadar yüksek para 
konuşulamaz bile. 

Profesyonel ayaktopu oyunculan • 
nın sakatlanmaları oranına karşı ku • 
lüpçe yapılmış sigortaları vardır. Her 
oyuncu, bir sakatlığa uğrarsa, oyun • 
culukta1d Ustünlüğilne göre evelden 
kesişilmiş bir para alır. Eğer sakatlığı 
bir daha oyun oynamasına meydan ver
miyecek kadar mühimse atacağı para, 
hele lngiltere'de onu zengin edebilir. 

Bizde yeltenilen profesyonellik için 
İngiltere'deki kural, bir hayal bile ol
maktan üstündür. Aylıklı takımlar bes
lemek, hele oyunculara aile geçindire
cek yüksek paralar vermek, ayaktopu 
karşılaşmalarının 50 - 60 bin kişilik 

büyük kalabalıklar çektiği orta Avru· 
pa kentlerinde bile kolay görülmüyor. 
Buna karşılık 5 • 6 bin kişi tophyan 
maçlar "iğne atsan yere dilşmiyecek,, 

diye parmakla gösteren bizim memleke 
timizde bu işe baş vurmak başı parça • 
lamak demektir. 

Orta Avrupa kuralını burada kulla
na~ilir :niyiz? İşte konuşulacak du -
rum bu<lur. 

•Şurasını hemen söylemek doğru 

olur ki, biz orta Avrupa'nın bundan 
5 6 sene cvelki halindeyiz. Yani ya -
rım profesyonel Büyük İstanbul 

kulüplerinin hepsi işsiz oyuncularını 

korurlar. Onları dayandıkları kurum . 
lırrda çalıştırırlar. Lise tahsilini bitir
miş bir gencin bin bir çareye baş vur
duğu dalde gene iş bulmakta güçlük 
çektiği düşünülürse, çok defa orta tah
silini bitirmemiş bir ayaktopu oyunr.u
aunun az çok doyurucu bir para bula
bilmesini kolaylaştırmak için kulüple
rin ne kadar güçlü olduklarını anla 
mak kabildir. 

Bundan başka, gene saklanamaz ki, 
idmanlara gelen oyunculara çok defa 
giderleri verilir. Gerçi verilen para 
dolgun değildir. Fakat ne de olsa para 
paradır. He1e -ısker olduğu zaman be
delleri verilen, gece yatısı mekteb pa-

raları ödenen, yalnız kendileri için 
değil, açıkta bulunan babaları ve kar
deşleri için - hem de bir hak gibi . iş 
bulunmasını istiyen ayaktopu oyuncu
ları oranlandığından çok fazladır. 

Durum böyle iken, hala "Türkiye 
ayaktopu oyuncuları temiz amatörlerdir, 
havasına devam etmek ya işi kavrama· 
mak ve bilmemekten, yahud da kendi 
kendini avutmak istemekten ileri gelir. 

Şurasını da söyliyelim ki bu, salt 
1stanbul için böyle değildir. Bu iş, 
ayaktopunun özenini uyandırdığı bü 
ıiin kentlerimizde • azıcık ufaktan bile 
olsa • böyledir. 1stanbul'da halkın ayak 
topuna özeni daha fazla olduğu ve ku · 
li.iplt.r daha fazla gelir yaptığı için, bu 
:lurum kendini daha kuvvetle doyuru
yor 

Bizde profesyonellik belirtilirse 
bunun oyunculara bugünkünden pek 
üstün bir çıkar kazandıracağını oran -
almak yanlış olur. Ortadaki vaziyete 
göre, Ankarada profesyonellik sade 
llftan ibaret kalır. Çünkü maç gelirle
rinden kulüplere düşen hisse takıma 

dağıtdsa adam başına 75 kuruş bile 
düşrr.ez. İzmir için de bu, aşağı yuka • 
rı böyledir. İstanbul'a gelince: Fener
bahce, Galatasaray, Beşiktaş ve Ateş 
Gilneş gibi kurumlar için, oyuncuları
na ağza alınır bir para vermek kabildir. 

Bu para, azlığı veya çokluğu maçın 
uyandırdığı özen ve getireceği gelire 
göre, adam ba~rna beş lira ile on lira 
arasında değişebilir. SözgelimI, bir O• 

yuncu gelir getiren bir maçta, eğer ka 
zanırsa on lira. berabere kalırsa beg li
ra alabilir. Fakat bu maçın, para alacak 
oyuncunun alanında oynanması garttır. 

Bundan ne kazanılacak? 

Prefcsyonelliğin, bir memleket ıpo
ru için zararlı olmadığı şimdiye değin 
bir çok denenmelerden geçmiştir. Bu
gün profesyonelliklerini belirten bil • 
tün memleketler, eski durumlarından 

çok ileri geçmişlerdir. Bu işin, kUltUr 
geni,lemesine ve ilerlemesine sed verdi 
ği biçimindeki anlayışlar yanlıştır. İt
te belge: İngilizler en temiz kan pro
fesyoneldirler. Fakat ingiliz kUltllrU 
hiç bir zaman zayıflamamıştır. 

Profesyonelliğin faydalarından en 

ba~lrcası kuvvetli takımlar vUcude gel

mesi, budunun ayaktopuna özen duy- ' 

masıdır, Kuvvetli takımlar, elbette man· 

tar gibi yerden çıkacak değildir. Fakat 
bir kez profesyonellik belirtilsin: iyi 

oyuncular ulusun sevdiği ve en çok tut· 
tuğu kulüplerde toplanacak, takımlar 

kuvvetlenecek, ulus daha derin bir özen 
duyacaktır. Bunun birçok zayıf ku • 
tüplerin ölümü sonuncuna varacağı 

doğru değildir. Yeni hızın serpintile
rindcn kenardakiler de kazanabilirler: 
tabii çah~mak prtiyle. 

Zayıf kurumların ölecekleri gerçek 
olsa bile, koltuk değneğiyle ve topalh-

yarak sürünen bu kulüplerin yerlerini 
güçlü varlıklara bırakmalarından spor 
kaybetmez, kazanır. Çünkil bu kurum
ların dağılması, sporla uğraşan gene
lerin kahve köşelerine gitmelerine de
ğil, daha fazla çalışma alanı bulacak
ları büyük kurumlarda barınmaları bi· 
timine bağlanacaktır. .. 

Halid Ziya 
Uşşaki zade 

Hepsinden Acı 
Bizde modern romancılık .-e hikiye

cilil!in büyük k•ırucuıu ve daima bu çı
ğırın başında kalmış olan Bay Halid 
Ziva ustamız yeni küçük hikayeleri 

H~t)sinden Acı 
adı altında top'amııtır. Edee>ıyat merak
lısı olımlar İçin bu .. aber, bir müjde teı. 
kil eder. Eserin chğıtıldığı yer Sühulet 
k "j t ·;a. '-A !'\I''\: dir. 

- -

ULUS 

Türkofisin çrkaraçağr 
adres kitabı için 

1 
( 
• 

Turkofls Reislığinden: ı 

Ti.ırkofis tarafından basılacak adres 
kitabı için kendilerinden yaptıkları iş

ler hakkında mallımat istenen tacirle
rimizden bazılarının bu malfımatı ver
mekte tereddüt ettikleri veya geciktik
leri görülmektedir. 

Halbuki adres kitabı bütün medeni 
ve ileri memleketlerin iç ve dış tica
retlerinde her gün başvurduklari de • 
ğerli bir vasıtadır . 

Türkofis adres kitabını tamamla . 
yınca memleket içinde resmi, yarı res
mi müesseselerle bütün ticaret ve sa
nayi evlerine gönderecektir. 

Bu kitab ulusal menfaatlerimize 
faydalı olarak kuUanılabilmek için ya
bancı dillere de çevrilecek ve dıı ülke • 
]erde ticaret ateşelerimize, elçilikleri-

mize, konsoloslarımıza, fahri konsolos 

larımıza, yabancı memleketlerin bütün 
evrensel ticaret müessese ve daircle • 

rine dağıtılacaktır. 

Bugün yurdun bir köşesinde belll 
bir işle uğraşan tacirimiz bu kltabla 
adını, sanını, ticaret evini memleket 
içine ve dışına masrafsız bir yolda ta • 
nıtmış olacaktır. 

Böyle bir tanıtmanın büytik it yap
mak ve bugünkü işini genişletmek yö -
nünde vereceği imkanlar büyUktUr. 

Bazı tacirlerimiz adres kitabına ad
reslerini yazdırmaya çekinirken yaban 
cı tacirlerden bir çoğu sırf tUrk tica
ret ve sanayi evlerine mahsus olan bu 
kitaba adreslerini geçirtmek dileğin • 
dedirler. 

Türkofis bu tarzda bir çok müraca
atlar karşısındadır, bu da adres kitabı
nın büyük ehemmiyetini tacirlerimize 
gösterir sanırız. 

Memleketimizin ticaret ve 1anayi 
erbabını tanıtmak ve yabancı Ulkeler· 
deki ticaret ve sanayi evlerine lıtenil· 
diğl zaman tavsiye edebilmek için bir 
gün evci hazırlamaya uğraıtığımız 
adres kitabının çabuk meydana gelme· 
si, kendilerinden sorğular sorulan tUc. 
carlarımızın, çabuk ve doğru cevab 
vermelerine bağlıdır • 

Bu sorgular için gerekli olan fJf. 
ler bütün ticaret odalarına altı ay evel 
gönderilmiştir. 

Kendilerine odalar tarafından fit 
verilmiyen tUccarlarmuzın odalara 
bqvurarak n,ıerlni almalarını ve dol· 
durup göndenneterini TUrkoflı tüccar• 
larmıızın ös faydaları için bir daha rl· 
·ca eder. ... 

Gebze Geneler Birliğinin 
yıl dönümü 

ıs. 12. 1934 glinil bir yaşını bitiren 
birliğin kurum yılının kutlanması çok 
parlak olınUJ Gebzelilerin canlı, tatlı bir 
geceyi eğlenerek geçirmelerine uğur ve
rilmiştir. 

O gün birinci yılını bol verimlerle dol. 
duran birlik derneğine gelecek çağı.. 
rılmışların baysalını koruyacak her tür
lü eğlenceler hazırlanmıı, eşsiz, bulun. 
maz bir gece yaşatmııtır. Yüzlerce ki. 
şinin bulunduğu bu toplantıda tenlikle 
istiklal mar,ı ile başlanmış, bundan son
ra birlik başkanı haklın Bay Rıza Haysi, 
yazganı Ziraat Bankası muavini Bay 
Cemal Bilgin tarafından bulunanlara 
hoş geldiniz denilmiş. Birliğin bir yıl 
içinde başardığı ve önümüzdeki yıl için. 
de başaracağı işleri anlatan uzun söy
ievıJe Lulunulmuştur. 

Bu toplantıda bandoculara birliğin bir 
sevgi belgesi olarak hepsine ayn ayn bi. 
rer r< & ı ı li dolma yazı kalemi armağan 
edilmiş ve bu iş orada bulunanlarca pek 
çok alkışlanmıştır. 

İnce sazın ve bandonun güzel ve bir. 
likli sürümü altında neşe ve sevinç dolu 

gc-çen bu unutulmaz gecede çağmlmışla-
pek özenli anıklanan büfede limona. 

ta. bisküvi, şekerlemeler verilmiş, birli. 
ğe sağlık, uzun yaşayış ve iyi başarış. 
lar dilekleri ile gece saat bire kadar eğ. 
!enen halk birlikten ayrılmıştır. 

BU GECE AÇIK ECZAHANE 

Anafartalar caddesinde 

YENi ECZAHANE 

eczahanesidir. 
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resimleri 

Boksör Gogea'nın boyu 2 metre 25 aa timdir, Boyunun uzunluğu, karşısırıdılİ 
"lıoroı &lklet,. bolaarfüı boyuna balrılınca daha e1.l meydana çıkıyor 

l'arJs't• h4ınlara ~ıuı Jlr ICroı y•
rrıında birinci ı•l•a lraaın kadın 

tıporcusu Blen Mart•• 

Büyük lskenderin ruhu! 
Atina, 19 Soate11Jo 

Yunan Makcdonyasındı Origari lu 
sahasında ıon zamanlarda bu taraftaki 
halkı heyecan ve korkuya ec-vkeden 
fevkallde dikkate değer biçimde ıtık 

tezahürleri olmaktadır. Köylülerin ha
ber verdikleri bu tezahUrU yerinde araı 
tırmak üzere Atina'dan birçok ilim 
adamları ve gazeteciler de bu küçUk ka 
ıabaya gitmişlerdir. 

Bahse mevzu olan bu muamma halin
de ve acayip ı'2ık, akşama doğru ve ha
va kararmak üzere iken görünmektedir. 
Herkes bunu başka başka tarif etmek -
tedir. Kasabanın papası, her akşam oda 
sının penceresinden ufuklara baktığı 

zaman, mavi ışıktan kocaman bir şeyin 
yükseldiğini ve bunun da elinde kılıç 

başında miğfer, tam silahlı bir savaşçı 
ya benzediğini söylemektedir. Bu ışık 
tezahürü ufukları boydan boya dolaştık 
tan sonra a rk.ısında hiç bir iz bırak
madan birden bire ortadan kaybolmak· 
tadır. 

Acibeyi görmüş olan köylüler de, 
gök yüıünü sanki bir anda mavi ışık -
tan yalımlar kaplamakta, bu ise, halkı 
tehdid eden bir fel:ikete karşı ikaz et
me kmaksadiyle Büyük İskender'in ru

hunun Yunanistan tir.erinde dolaşmak
ta olduğunu söylemektedirler. 

Bu tezahürü arastırmak üzere Ori
gari'ye gitmiş olan Atina üniversitesi· 
nin alimleri önceden bunun bütün hal
ka yayılmış bir telkin olduğunu san· 
mışlardır. Çok geçmeden bu dü~ünce· 

lerinde yı:n ı ldıklarınr anlamışlardır. 

Çünkü "Pester Loyd,, gazetesinir. ha -
ber verdiği gibi, bir yunan filim şir · 
ketinin operatörü bu eşsiz tezahtirü fit. 
me almağa muvaffak olmuştur. 

Atina'daki fizik arastınnaları birli 

~· 
Romea oo.ts6r0 Gogea her sabah BıJ r 
reı civarında uzun gezintiler yapotl~ 
dır. Ata binmiş bir tamdığına cast/1·~ 

onun elini sıkmak için fazla gaçlU 
çelmiyor 

ğinin reıaı tarafından neşrolunan tıı~ 
ııı 

raporda, yalım halinde kocaman 

biçimin yükseldiği ve gök yüzünü ,te-
l' 

~iyle kapladığı ve birdenbire kaybO. 

duğu bildirilmektedir. Bu acayrb h•dı' 
se henüz daha ilmi bir tarzda jzah ed" 

lememiştir; ancak bu hadisenin, -~ri; 
gari kasabasını çeviren birçok bll~, 
bataklıkların çıkardıkları bir ışık 0 ıc· 
duğuna hükmedilmektedir. Bu bat~ 
lıklara bir çok hayvanlar bazan ela • ,,. 
rüler saplanmıp ve batmışlardır. f!ı 1' 

. ~' mal kı .. bu bata lchklarda saplanıp (1 
ctlC 

mış olan hayvanların çı.irümüş ·r' 
bu biçim te7.ahür1eri meydana gctı 
mektedir. ~1 

oı" 
Bu mıntakada bulunan ve hala ··d• 

olmıyan şeylere inanan köylüleri ı1'~e< 
hiş bir heyecan bürümüştür. Çiftçi il' 
işlerini yüzüstü bırakmışlar ve )l'B~, 
da kopacak olan kıyameti bekteırıel< ıı· 
diıler. Her hangi bir karğaşatığın .6~e" 
ne geçilmesi için buralara asker gö" 

rilmiştir. 'dl~ 
FÖLKlŞER BEOBAHT:gll 

1! \LKEVI REISttt.INDE~' 
26 Birinci kanun 1934 ça~ 

ba günü Spor, Temsil, Halk~ 
ha.neleri komitelerindeki açılı Jı1 

1 
birer üye seçilecektir. Saıt:t 1~~· 
bu şubede bulunan üyelerın 
evine gelmeleri 
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yla e imi 
defterleri ası ı: 

Savlay seçimi gözetleme kurum 
başkanlığından: 

1 - Saylav seçiminde ikinci seçi
mi seçmeye hakkı olan yirmi iki 
yeışından yukarı An.karanın bütün 
mahallelerinde oturan erkek ve ka
dın nufüsunu gösteren defterler
den birer nüshası vilayet ve bele
diye kapılarına ve ismet paşa, köp 
rü başı, bozkurt fevzi paşa, inkilab 
öztürk, bent deresi, anafartalar, 
tabaklar, necati bey, yeni turan) 
atıf bey, altındağ, mahallelerinin 
defterJerinin birer nüshası anafar
talar ve ege, doğan bey, misakı 
milli kızıl elma, istiklal, yeğenbey, 
yenice, ülğji, Özgen, sakalar, ma
hallelerinin defterlerinin birer nüs
hası doğanbey ve nazımbey, Öz -
beyler, sakarya çeşme, başkır, 
yalçınkaya, şenyurt, yenihayat, 
yanjdoğan., cebeci, demirlihahça, 
sutepe, demir fırka, içkale, kılınç 
arslan, pazar, akbaş, mahalleleri -
nin defterlerinin birer nüshası de
mir fırka ve altay , koyun.pazarı, 

• •• •• • 
uguz, ınonu, çımentepe, demirtaş, 
kırgız, kurtuluş. dumlupınar, dua
tepe, sümer, meydan, giindoğdu, 
erzurum, turan, akalar, öncebeci, 
istasyon, mahallelerinin defterleri 
nin birer nüshası dumlupınar ve 
kavaklıdere, Gazi Mustafa Kemal. 

/ 

Cümhuriyet, mahallelerinin defter 
lerinin birer nüshası yenişehir po· 
)is merkezlerine asılmıştır. 

2 - Defterler buralarda 5 ikinci 
kaunn 1934 akşamı saat 18 e ka 
dar asılıkalacaktır. 
3 - Seçim hakkı olupta defterler

de isimlerini bulamayanlar ve ya -
ıılmak lazım gelmezken yazılı bu
lunduğunu görenler s' ylav seçimi 
gözetleme kurumuna birer istida 
vereceklerdir 
4 - Seçim kurumu tetkik sonunu 

dilek sahibiı1e yazı ile bjldirecektir. 

ULUS 

Ankara Levazım iimir lij!i 
satın a1m:ı komisJonu 

ilanla rı. 

!tAN 
Niğde'de bulunan kıtaat 

ihtiyacı için 100,000 kilo sı
ğır eti ile 24,100 kilo koyun 
eti kapalı zarfla münakasa
ya konulmuştur. İhalesi 23 
I. kan. 934 pazar günü saat 
14 tedir. Şartnamesini gör
mek istiyenler her gün ta
lihlerin de belli saatten ev
vel teminatlariyle beraber 
teklif mektublarma ticaret 
odasına kayıdh olduğuna 
dair şehadetname koyarak 
Niğde'de satınalma komis
yonuna müracaatları. (3591) 

8-5497 

da çabuk yazar bir dak -
tiloya ihtiyaç vardır. ls-
teklilerin B. M. M. cad
desi 357 No. ya müraca-

~ stlan. 8-5734 ;~ 
~~~..:.~ 

tc.-:~~I~ ~ ~ 

~ M • ~! emur aranıyor ,, 
~ ~ 

~~ Fransızca servisine ba- ~ 
~~ kacak Bayan ve Bay me- ~~ 

I
~ mura ihtiyac vardır. Li- ~~ 
~ san bilmesi şarttır. Ak- ~: 

baya baş vurulması. ~~ 
8-5769 ~ 

" , :..; ... ?' ~;Y. ~:-.ı~~~~~ ~ :'9".:~ ,...~~~~~ 

f L A N zarlığı 10/ 2. kan/ 935 per-
Askcri Konak mutbah o- şembe günü saat on dörtte 

cakları yaptırılacaktır. Şart- yapılacaktır. Pazarlığa işti-
name ve keşfini ve resmini rak için de vaktinde temi-
görmek için eyyamı tatili- natlariyle beraber bu gibi 
yeden maada her gün saat işlerle iştiğal ettiğine ve 
ondan on ikiye kadar Anka- yaptığına dair pazarlık gü-
ra Levazım Amirliği satın- nii vesikanın ibraziyle mez-
alma komisyonuna gelmelc- kur komisyonuna gelmeleri. 
ri. Keşfi altı yüz liradır. Pa- (3758) 8-5763 

ıu•ııııııııı, unıııımııııınımı.ıııru•ıı!Hlflıtnııııı ııunııııııııııu:ıııımıın•ııuııımnımımıınuııım 111.nıııruıııııooınııruu111111111ııııııu 1 

1 
KIRALİÇR KRİSTİN 1 

GRET A GARBO 1 
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saçlarınız 

dökülüyor mu? 
Hemen dökülmesine mani 
olunuz. 

KANZUK ECZAHANES! 
müstahzaratmdan. 
KOMO]EN: Saçlann dö -
külmesine ve kepeklenmesi
ne mani olur. 
KOMOJEN: Sa~lann kök· 
terini kuvvetlendirir ve bes
ler. 
KOMOJEN: Latif rayihalı J 
bir saç losyonudur, deposu 
Kanzuk eczahanesi her ec • 
zahane ve Itriyat mağazala- / 
nndan arayınız. 

İngiliz Kanzuk eczanesi ma nulatından. 

Öksürenlere pelesenkli katran eksiri 
Yeni Eczahanede bulunur. 

- SAYI 133 içindekil~r -
Fitre ve zekat Kazım N. Duru 
Karada denizde u~an bir kuş 
Gelecek, havacılığmdır Amiral Decteur 
Yeni bir hava ekspresi 
Göktannmn bir dileği B. Sait Çonay 
Hava hukuku Rif at Şerif 
Uçakla bir dakikada 12 kilometre hız 
Gök Alanında hız alanlar 
Dağa çıkmak ve kayak sporlan Profesör Riedel 
Gökle yer arasında Abidin Davar 
Gençler Birliği kurultayında 
Ankara güreşçileri Türkiye birinciliklerinde 

Bir çift kara göz (Hikaye) Server Ziya Gürevin 
Sinema: Carile Lombard, M2rlene Dietrich, Evelyn 
Venable, Clara Lou Sheridan, Gertrude Michael v. a. 

Bu yazıya inanmayanlar bildir· 
meden sonra beş gün içinde 
mahkemeye müracaat edebilir
ler. 

5 ·Defterler indirildikten sonra 
ikinci seçimi seçimi günleri ay
rıca bildirilecektir.[3754]8·5760 

o'3AYIFA 7 

' umhara bütün bir isti haldir. 

Türkiye Is Bankası 

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

ra ücretli daktiloluğa fransızca lisanına vakıf bir hannn 
müsabaka ile alınacaktır. Talip olanların evrakı müsbitele
riyJe Vekalet İç Ticaret Umum Müdürlüı:ünc müracaatJa
n. (3742) 

İmaı~ l\lüdürlüğüııden: 
Muhammen bedel 

Mahallesi Sokağ No. Cinsi Lira K. 
Yeğen B. Müfti 77 Hane 400 00 

" " l " 500 00 
" " 1 " 600 00 

Leblebici 3 500 oo ,, " 
Yenice Namazgah 4 .. 300 oo 

Yukarda cins ve evsafı gösterilen evler 24-12-934 pazaı• 
tesi saat on beşte müzayede ile satılacaktır. Taliplerin 
İmar Müdürlüğündeki komisyona müracaatları. (3727) 

8-5718 

TAŞKÖPRÜ BELEDİYESİNDEN: 
1 - Ta;lköprü kasobasında yapılacak 19059 Üra on do

kuz bin elli dokuz lira bedeli keşifli elektrik tesisatı kapa· 
lı .zarf usuliyle ve otuz gün müddetle eksiltmeye konul • 
m-..ıştur. 

2 - Eksiltme müddeti 21 kanunu evel 934 tarihinden 
bilitibar 20 ·kanunusani - 935 pazar günü saat on altıya 
kadar devam edecektir. 

3 - Zarflar saat on beşe kadar Taşköprü belediye encü
menince verilecek ondan sonra kabul cdilmiyccektir. 

4- Talipler keşifnamenin 9'o 7,5 yedi buçuğu nisbetin
de teminat akçesini ya nakten veyahut hükumetçe tanın. 
ımş bankalardan birinin teminat mektubunu vereceklerdir. 

5 - Proje örnekleri İstanbul'da Taksim'de İstiklil 
apartımanmda Mühendis Bay Hasan Halit'e Ankara'da 
Nafıa Vekaleti belediyeler bankasında mevcuttur. 

6 - Teklifnamelere musaddak ticaret odası sicil suret
leriyle birlikte inşaatı deruhte edecek Nafıa Vekaletince 
ehliyeti musaddak mütehassıs ve mühendisin teahhütna • 
mesini ve şirketler namına verilecek tekliflerde bunlardan 
başka şirket mümessillerinin derecei salihiyetini gösterir 
resmi vekaletnamelerini raptetrneleri lazımdır. (3733) 

8-5765 

Galata İthalat Gümrüğü 
Çevirgenliğmden: 

Adet Takriben Cinsi eşya 
3,000 Üç Binden fazla Granit Parke Tap 
~ev~ut taşların cümlesi açık arttırma ile satılık~. l.1-

teklılerın bu taşların hepsini almak şartiyle 3 - t • 935 per
şe1!1 be günü saat 17 ye kadar satış komisyonuna gelme· 
len. (8535) 8-5767 

Ankara Milli.Emlak 
Müdürlüiünden: 

Muhammen kıymeti 
Cinsi Miktarı Lira Kr. İzahat 

Dökme değirmen 1 adet 60 00 nakten verilecek 
Yukarda yazılı dökme değirmenin ihalesi 1 - 1 • 935 

sair gilnü saat ıs te yapılmak O.Zere açık artırmaya konul.ı 
muştut'. İste'klilerin bulunmaları. (3768) 8-5757 

~~~~~~~!!!!!llllmll!!!!!!!!!!!!!!!!!!--~~==~·~""""""~~~!!l!!!!!!~Z , ; i 0<'99"""!'"'~~~----....,...,.....,...,..,,._e!!l!!l!!!!!!!!!!l1!!1!!!1!!!19...,m.-._,ll!!!!!l!!!!!!l!!!!~--9--l!!.-!!!m!!!!!'9ı!-----. ...... 

Hal.il Naci Ka,at~J* ve Mafk~şcıJık-1leı:.neıri.plan_\Ze.resimlqi1Wiawfl\wwıiıNN: ~rılıc. Telefon: 1230 
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Onu senelerden berı tanır, agrııarda ve soijul 
algınlığındaki çabuk tesirini bilirsiniz. 
e'.) markasının tekeffül ettiği ASPİRİN, sizi bun· 

dan sonra dahi memnun edecektir, 

Ambalajlarda ve kompri-
melerin üzerinde ® 
markasının mutlaka 
bulunmasına dik-
kat ediniz 1 

Mm. ÜSSÜBAHRt K UMANDANLIGI 
SATIN ALMA KOMİSYONU REİSLİ
GİNDEN: 

Cinsi 
Kuru fasulye 
Kuru üzüm 

Miktarı 
54,000 
20,000 

Münakasa 
Teminat Tarihi Günü saatı 

567 27 /12/934 Perşembe 10 
255 " " 14 

Deniz efradı ihtiyacı için satmalrnacak olan cinsi ve 
miktariyle muvakkat teminatı yukarda yazılı iki kalem er
zak hizalarında gösterilen gün ve saatlerde kapalı zarf usu 
tiyle münakasaya konulmuştur. İstekli olanların ihale gün 
ve saatinden bir saat evet muvakkat teminatlariyle teklif 
mektuplan ayn ayn birer zarf İ(;İndc ve herikisi ayn bir 
zarf derununda olarak komisyon reisliğine teslimi ve şart
namelerini görmek istiyen1erin komisyonumuzla İstanbul 
da Kasımoaşa'da Deniz Levazım Satınalma komisyonuna 
müracaattan. (3675) 8-5638 

Manisa Vilayetin den: 
1 - Manisa - Menemen yolunun o+ 643 - o+581 ve 

2+845 - 5+576 ve 6+ 100 üncü kilometrelerde noksan 
kalan toprak tesviyesinin tamamlanması ( 5449) lira (17) 
kuruşluk kes.ifnamesi üzerinden eksiltmeğe çıkarılmıştır. 

2 - Bu işe ait keşif evrakı parasız olarak Manisa nafıa 
başmühendisliğinden alm<lbilir. 

3 - Eksiltme işi birinci Hinnn•ın 23 iincü pazar gunu 
saat onbirde Manisa vilayet daimi encümeninde yapıla
caktır. 

4 - Eksiltme açık surette yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminat miktan 409 liradır. Ve bu temi -

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

8-5576 
. . 

Ankara Milli. Emlak 
Miidiirlf '!ünden~ 

,/ 

Mahallesi Mevkii sokağı Cinsi Umum Metruk,. 
No. No. 

Hatuniye Ezberciler Hane 618 200 
44 -
1 

Hisse miktarı Kaç taksit olduğu 
Tamamı sekiz taksit 

Yukarda yazılı hane mukaddema 7011 lira bedelle tali
bine ihale edilmiş ise de teahhüdatın ifa edilmemesinden 
25-12-934 salı günü saat 15 te ihale edilmek üzere yeniden 
açık artırmaya konulmuştur. İsteklilerin gelmeleri. (3706) 

8-5698 

· Antalya Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

l - Antalya memleket hastanesi dış hasta1ıklan ko
ğuşunun 15367 lira 45 kuruş kesifli ikinci bölüm yapısı ye
ni kanuna göre kapalı zarf usuliyle yeniden eksiltmeğe 
konulmustur. 

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 tl'!minat 1153 liradır. 
4 - Şartname ve proje suretleri istiyenlere 77 kuruşa 

encümen kaleminden verilebilir. 
5 - İsteklilerin Miihendis ve mimar olmaları ve' yahut 

on beş bin lirahk tek bir binayı güzel surette yapmış ol
d111· t~rma dair vesika göstermeleri şarttır. (3734) 8-5728 

uLUS 22 ILKKANUN 1934 CUMARTES 

M?P 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satın Alına Komisyonu ilanları 1 
Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alma 

Komisyonu ilanları 
41 KALEM ELEKTRİK 

MALZEMESİ 
Yukarda miktarı yazılı 

ve tahmini bedeli 2250 lira 
olan elektrik melzemesi 
8 - 2. Kan. - 935 tarihinde 
açık eksiltme ile satın alma 
caktır. Şartname bedelsiz 
olup satın alma komisyo -
nundan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminatı olan 
168 lira 75 kuruşla saat 14 
de komisyona müracaatları 
ve 2490 numaralı kanuna na
zaran vesaiki Jazimeyi ha • 
mil bulunmaları. (3765) 

8-5758 

10 KALEM ELEKTRİK 
KAYNAK TELİ 

Yukarda miktarı yazılı ve 
tahmini bedeli 1020 lira olan 
elektrik ka rnak teli 8 - 2. ka 
- 935 tarihinde Askeri fab · 
rikatar satın alma komisyo
nunda saat 14 de açık eksilt 
me ile satın alınacaktır. 
Şartname bedelsiz olarak sa 
tınalma komisyonunda ve -
rilmektedir. Taliplerin te -
minatı muvakkatesi olan 76 
lira 50 kurus,la 2490 numa -
ralı kanunun 2 ve 3 üncü 
mad<lelerine nazaran vesa -
iki tazime ile birlikte komis
yona müracaatları. {3764) 

8-5759 

73 KALEM MUHTEJ..tF 
MAKKAP VE SAİRE 
Yukarda miktarı ya7.ılı ve 

tahmini bedeli 1850 lira ohın 
73 kalem makkap ve saire 
612. Kan/935 tarihinde as
keri fabrikalar satınalma ko
misyonunda saat 14 te açık 
eksiltme ile satın alrnacak
tır. Şartname hedelsiz olup 
satınatma komisyonunda ve
rilecektir. Taliplerin temi
natr muvakkatesi olan 138 
lira 75 kuruşla yevmi mez
kurda komisyona müracaat
tan ve 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 cü maddelerine 
nazaran vesaiki Iazimeyi ha
mil bulunmaları. (3763) 

8-5761 

12 KALEM CELİK 
HALAT 

Yukarda miktarı vazıh ve 
tahmini bedeli 3SOO ·lira olan 
12 kalem vinç halatı 8/ 2. 
kan/ 935 tarihinde açık ek
siltme ile askeri fabrikalar 
satın alma komisyonunda 
~aat 14 de satın alınacaktır. 
Şartname parasız olarak sa
tmalma komisyonundan ve
rilir. Taliplerin muvakkat 
teminatı olan 262 lira 50 ku
ruşla 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 cü maddelerine 
nazaran "'~saiki 15.zime ile 
birlikte müracaatları. 

(3760) 8--5762 
2000 KİLO CİG BEZlR 
Yukarda yazılı ve tahmini 

bedeli 700 lira olan malze
me 612. kan/ 935 tarihinde 
askeri fabrikalar satın alma 
komisyonunda saat 14 de 
pazarlıkla satın alınacaktır. 
Şartnamesi Parasız olarak 
satmalma komisyonundan 
verilir. Taliplerin muvakkat 
teminatı olan 52 lira 50 ku
rusla 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 cü maddelerine 
nazaran vesaiki Iazime ile 
birlikte müracaatları. (3747) 

8-5766 
il TON TESHİN KOKU 

Yukarda yazılı ve tahmi
ni bedeli 400 lira olan mai -
zeme 2 - II. Kan. - 935 tari -
hinde Askeri Fabrikala sa
tın atma komisyonunda sa -
cı .. 14 de pazarlıkla satın alı
nacaktır. Şartname bedelsiz 
dir. Taliplerin muvakkat 
teminatı olan 30 lira ile 
2490 numaralı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerine naza -
ran vesaiki hamilen müra -
caatlan. (3721) 8-5713 

88,972 METRE MİKABI 
ÜÇ KALEM KERESTE 

Yukarda yazılı ve tahmi
ni bedeli 2937 lira olan mal
zeme 31/1. Kan/ 934 tarihin 
de Askeri fabrikalar satın 
alma komisyonunda saat 14 
de pazarlıkla satın alınacak 
tır. Sartname hedelsizdir. 
Talipİerin muvakkat temi
natı olan 220 lira 27,5 kuruş 
la 2490 numaralı kanuna na 
7C.ran vesaiki Iazimeyi ha -
milen müracaatları. (3688) 

8-5687 

25 TON LÜLECİ KİLİ 
Yukarda yazılı ve tahmi

ni herleti 750 lira olan malze 
me 2/ 2. Kan./935 tarihinde 
askeri fabrikalar satın alma 
komisyonunda saat 14 de 
pazarlıkla satın alınacaktır. 
S:trtname hedelsizdir. Ta -
tinlerin muvakkat teminatı 
olan 56 lira 25 kuruşla 2490 
numaralı kanuna nazaran 
vesaiki la·· ·meyi hamilen 
mü,.acaatlan. (3711) 

8 - 5690 

30 ADET LA VRİL sts
TEMl FONT BORU 
Yukarda yazılı ve tahmi

ni bedeli 637 lira 50 kuruş 
olan malzeme 31/I. Kan/934 
tarihinde Askeri fabrikalar 
satırt alma komisyonunda 
saat 14 de pazarlıkla satın 
alınacaktır. Sartname bedel 
sizdir. Taliplerin muvakkat 
teminatı olan 47 lira 82 ku
ruşla 2490 numaralı kanuna 
nazaran vesaiki tazimeyi 
harniten müracaatları. 

(3680) 8-5689 

23 KALEM ELEKTRİK 
MALZEMESİ 

Yukarda yazılı ve tahmi
ni bedeli 7500 lira olan mal
zeme 31/I. Kan./934 tarihin 
de Askeri fabrikalar satın 
alma komisyonunda saat 14 
de pazarlıkla satrn alınacak 
tır. Şartname bedelsizdir. 
Taliplerin muvakkat temi -
nat olan 562 lira 50 )\uruş-
13 2490 numaralı kanuna na
z:ıran vesaiki Hlzımeyi ha
milen müracaattan. (3690) 

8- 5688 

5 TON BİLLURi VE RE
KİK SAFHALAR HALİN 

DE ANTİMON. 
Yukarda yazılı ve tahmi

ni bedeli 2000 lira olan mal
zeme 2 - Şubat - 935 tarihin
de Askeri Fabrikalar satın 
alma komisyonunda saat 
14 de pazarlıkla satın alına
caktır. Şartname bedelsiz -
dir. Taliplerin muvakkat te 
minatr olan 150 lira ile 2490 
numarah kanunun 2 ve 3 ~n 
cü maddelerine nazaran ve
saiki Hizimeyi hamilen mü -
racaatlan. (3723) 8-5712 

ON KALEM TON BORU 
VE DİRSEK 

Yukarda yazılı ve keşif 
bedeli 1700 lira olan malze
menin açık arttırma ve ek
siltmesi 31./1. Kan./934 ta-

İLAN 
Izmir Reşa<liye'de Han

gar önüne beton, beton anne 
ray mesnetleriyle Pist inşa · 
sı kapah 7.arfla münakasaya 
konulmuştur . Şartname 'e 
keşiflerini ğörmek istiyenle· 
rin her gün öğleden sonra 
ve münakasaya gireceklerin 
31 - 12 - 934 günü saat 10.5 
da teminatlariyle birlikte M. 
M. V. Sa. Al. Ko. na müraca 
atlan ve teklif nrflarmı il•a 
le saatinden enaz bir saat 
evet komisyona verilmesi 
aksi takdirde zarfların ka -
bul edilmiyeceği. (3646) 

8-5588 

t LAN 
İzmir Reşadiye'de kana

lizasyon inşaatı aleni müna
kasa ile yaptırılacaktır. Şart 
name ve keşifnameterini gör 
mek istiyenterin her gün öğ
leden sonra ve mi.inakasaya 
gireceklerin 31 - 12 - 934 pa
zartesi günü saat 14,5 ta te
minatlariyle birlikte M. M. 
V. Sa. Al. Ko. na müracaat -
lan. (3647) 8-5589 

İLAN 
Çorludaki kıtaat için ka

palı zarftan pazarlığa geçen 
ekmeklik una ilk pazarlık 
eksiltmesinde isteklilerin 
verdiği 11 kuruş 50 santim 
liat pahalı görüldüğünden 
eksiltmesi 25/1. kanun/934 
sah günü saat 16 ya bırakıl
mıştır. Tahmin edilen bedeli 
10 kuruş 50 santimdir. Bi
rinci pey parası 2793 liradır. 
Eksiltmeye girecekler ka
nuni oturacak yer gösterme
ye ve ticaret odalarınca tas
dikli vesika bulundurmağa 
ve şirketler namına gire
cekler de Noterlikce tasdik-
li vekaletname bulundur
mağa mecburdurlar. Bağ
lantısını görmek icin her 
gün M. M. V. ve İstanbul 
Lv. A. satınalma ko. lanna 
baş vurmaları ve eksiltmeye 
gireceklerin belli gün ve sa
atte Çorludaki komisyonda 
bulunmaları. (3732) 8-5764 

rihinde askeri fabrikalar sa
tın alma komisyonunda va
P!lacaktır. Şartname bedel
sizdir. Taliplerin muvakkat 
teminatı olan 127 lira 50 ku 
rusla 2490 numaralr kanu -
na nazaran vesaiki tazimeyi 
hamil~n müracaattan. 

(3692) 8--5686 

40 TON FİLUSPATX 

Yukarda yazılı ve tahmi-
ni bedeli 600 lira olan mal -
zeme 2 - II. Kan. - 935 tari
hinde Askeri Fabrikalar sa
tın alma komisyonunda sa
at 14 de pazarlıkla satın alı
nacaktır. Şartname bedel -
sizdir. Taliplerin muvakkat 
teminatı olan 45 lira ile 
2490 numaralı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerine naza -
ran vesaiki Hiıimeyi hami -
len müracaatları. (3722) 

8- 5714 

Sıhhi banyo 

İLAN. 
Yapı: Ankarada Harbiye 

mektebi mülhak kıtatan 
için yapılacak binanın kapa 
lı zarfına istekli cıkmadığın 
dan pazarlığa dökülmüştür. 
İhalesi 25 - xıı - 934 salı gü
nü saat 11 dedir. lsteklile • 
rin şartname ile keşf ve 
projeleri görmek üzere her 
gün ve pazarlığa girecekle -
rin de nev akreleriyle vak -
tında M. M. V. satın alma 
komisyonuna bag vurmaları. 

(3739) 
t LAN. 

Beher metresi için tah -
min edilen bedeli 36 kuruş 
elan 7 500 metre yerli mah 
boyalr astarlık bez açık art
tırma ve eksiltme ile ahmt
caktır. Şartname ve numu
nesini görmek istiyenlerin 
her giin ve eksiltmesine gi
receklerin 5 - 1 - 935 cumar
tesi günü saat 11 de temi • 
nat mektubu veya maliye 
muhasipliğine yaptıracali 
lan teminat akçeleri muka
bilinde alacaktan makbuz
lar ile M. M. V. Sa. At. Ko. 
na uğramaları. (3738) 

8-5735 
İLAN 

Ordu ihtiyacı için iki ta
kını ameliyat çadıriyle 46 
adet seyyar hastane çadın 
kapalı zarfla satın alınacak
tır. İhalesi 31 - 12 - 934 pa • 
zartesi günü saat 14 tedir. 
Talipler evsaf ve şartname
sini görmek istiyenler her 
gün öğleden sonra ve müna
kasaya iştirak edeceklerin 
o gün ve saatmdan evci pey 
akçeleri ve teklif mektupla
riyle birlikte M. M. V. satın 
alma ıomisyonuna mUraca • 
atlan. (3644) 8-5586 

--......-ıımı 
Paşa 

Tarihe kanştı (Meş

& hur Hasan Paşa fırını) 
1 ÜNLÜ ÜLGÜT 
1 fırını oldu. Yüce tanıyı
; cılanma bildiririm. 

1 HALİT 
8- 5704 

e:Rllllllllllflll-llllWllllll9l811-lll 

ZAYİŞEHADETNAM~ 
929 - 930 ders senesinde Er· 

zincan orta mektebinden aldığını 
19-10-930 tarih ve 105/38 numa• 
ralr şehadetnamemi zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Erzincanda Kürabi mahalle· 
sinde 17 No. lu hanede İbrahim 

ef. kızı Ay~ 

'. lrnıi~·;tı: !>ahıbi ve Ba~mu· 1 
1 har riri Falih Rıfkı ATAY. I 
1 Umumi neşriyatı idare eden 

1 

Yazı i,1eri müdürü Nasuhi ' 
BAYDAR. 

Çantru caddtsl civumdı i 
Ur us matbaasmdı basrfmıştır. J 

aç ı ldı 
1-10-934 ten itibaren fiatlarda tenzilat yapıldı 

1 

Kurna 40 banyo 80 lüks banyo 100 

1 SİNEMALAR 1 
YENİ 1 BU GECE 

EMİL ZOLANIN meşhur eseri 

N A N A 

Oynıyan; ilahi rus yıldızı~ 

ANNA STEN 
Aynca ı Dünya havadisleri 

(KULÜP) 

1 
BUGÜN BU GECE 

Herkesin ıonıuz bir zevkle okad .. ğu: 

1 
EKMEKÇi KADIN 

Bütün dillere çevrilen meıhur roman. 

Ayrıca: DUnya havadisleri. (gUndilz• 
leri 7ektur) 


