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Atatürk 
Romanya'nın en büyük gazete

lerinden Universul'de Bay Stelian 
Papeseu'nun yazdığı btı§yazıyı 
türkçemize çeviriyoruz: 

"Bir çağın en yüksek benlik, 
varlık örnekleri, soysal değişiklik
ler, savaşlar başaran kimselerdir. 

Genelsavaş acunu köklerinden 
sarsmış, yer yer büyük önderler 
ortaya çıkmıştır. Bunların en ba
~mda Atatürk admı anmak gerek
tir. 

Atatürk, ilkönce yurdunu bürü
yenlere karşı ayak dirediği gün
lerde bütün kurunun abayı onun 
üzerinde idi. 

Savaş alanlarında güreli bir ba
tır olan AtatürkJ bir yönden de 
kuruculuk gücünü göstererek Lo
zan andlaşmasına değin, türk sı
nırlarının çevirdiği Anadolu boz
kırı bugünkü durumuna getirmiş
tir. 

Türk ulusu bugün ulaştığı üs
tün yüceliği, Atatürk'ün başardı
ğı büyük işlere borcludur. 

Yurdundaki uluş düzenini ve 
soysal kurumları temelinden de
ğiştiren, yarattığı ve yaratacağı 
yarının bütün bağlarını dünden 
ayıran odur. 

O, yapıcı, kurucu, büyük bir 
devrimcidir. Türk yurdu, yepyeni 
yaşayışının özlerini, varlığının 

bütün kaynaklarını onda buldu. 
Hiç bir değişiklik yapılamıyacağı 
sanılan bir çevre içinde bu inler
üstü adam, en büyük devrimleri 
yaptı. Türk kadınını geçmişin ezi
ci bukağılarmdan kurtarmış ol
ması, inlik tarihinde en büyük 
ulu soysal devrimlerden birisi o
lan yer alacaktır. 
Kadının soysal yafayıştaki yü

kümünü çok eyi sezen Atatürk, 
ona erkekle denk olmak önenini 
vermiştir. 

Atatürk. kültür, bir ulus varlı
ğının ta c1-erinliklerine değin işle
mezse yapılan devrimin asığlı ve 
değerli olmıyacağım çok eyi bi
lenlerdendir. Bu seziş, türk kültü
rünün yükselmesine engel olan a
rab alfabesini ortadan kaldırmış
tır. Bu alfabe, karışıktı, güctü; 
ulus tarafından kavranamıyor, an-
laşılamıyordu. 
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O yüzden yüzyıllardanberı Tur-
kiye' de kültür, ancak dört başı 
bayındır olanların eline geçebili
}'ordu. Bu engeli devirmek güdü 
~le bu güc ve çapraşık alfabenin 
Yerinde Türkiye' de bugün Ata
türkün onayladığı kolay ve üstün 
latin alfabesi kullanılmaktadır. 

Bu alfabe devriminden sonra 
kültüre ve ışığa susamıf gene bir 
lop)uluğa okula kapıları açıldı. 
Su soysal devrimin yanısıra Ata
türk, bütün güresile uluş kurumu
na da hız ve düzen verdi. 

O, kendisinden özgeıinde gö
tiilnıiyen bir güre ile bütün uluı 
llla.kinasmı düzeltmif, bunda eyi 
~~ŞÜncelerle sağlam görü~leri Üs· 
Un kılmıştır. 

k··En tfak bir yan çizme, bir öy
b ll buitünkü Türkiye' de en baskın 
b~tgelere uğrar. Uluı parasından 
hır tutamı bile boş yere harcansa, 
el Una karşı en korlrunc karşılıkla 
~ ll.\rranılır.Atalürk, en yakın ar
t ada~.larını bile hu türeden ayrı 
Uttnanııştır. 
'.>,~skiden her nesneyi alnında ya
r : sayan Türkiye' de Atatürk, gÜ· 

Perıembe ak
§amı, Çoeukları

E•irgeme Kuru
munun Ankara 
Pala6 salonların
da verdiği ulusal 
giyim balo•unda, 
gene resimeileri
mizd en Bay Sa
ip, Büyük Reisi
eümhurumuz A
T ATÜ RK'ün bir 
eskis' ini yapmıı
tı r. Bu eskis'i gö. 
rüp beğenen A
TATÜRK, gene 
resimeinin zana
atına hız vermek 
büyüklüğünü gös 
termig, portre'. 
nin altına ulu a
dını koyarak o
nu büsbütün de
ğerlendirmiştir. 

Biz de, bu de
ğerli eserle sep
lerimizi süslüyo
ruz. 

Adımız, andımızdır. 
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Bela·rad, 8 ( A. A.) - Birlwç gü11denberi 
NGvisad'a gelen trenler Macaristan 'dem {'ı

harılcm )'1ttwslavlarla doludur. llurılar en 
t·ok Szcged ve Budapeşte yönlerinden gct
mehtedir. 

Uluslar derııeği 
Yugoslav şil{ayetini 

konuştu 
Cenevre, 8 (A.A) - Uluslar derneği 

konseyinin, yugoslav şikayetini konuş. 
tuğu dünkü ilk toplantısı hadisesiz geç. 
miştir. 

Başkan Vas Konsellos, bir çok mu. 

rahhas ve gazetecilerin baysağı ile top. 

lantıyı açtıktan sonra, andlaşmanın acun 

barııını bozabilecek durumlarda uluslıır 

derneği üyelerinin k?nseve baş vurmak 

haklan olduğuna daır <'IT'ıı ikinci mad. 

c'esini okutmuş ve bundan sonra M. 
Yevtiç'e söz vermiştir. 

Yugoslav muarhhası, isteğinin ama. 

cını, bunun sıyasal amaçlar olmaksızın 

ltarış savlacına hizmet olduğunu söyle. 

mit ve macar hükıimetirun ve memurla. 

nnın yugoslav muhtırasındaki belgelere 

göre tesbite çalıştığı mesuliyetlerini bil. 
dinniştir. 

M. Yevtiç demiştir ki: 

ller yerclt' 5 kuru~ 

SON DAKİKA 

Başbakanımızın 
Edirnede yüksel<. 
bir söylevi 

Edirne, 8 (A.A) - Edirneye varan 
Başbakan ismet lnönü bu nk§nm kız mu. 
allim okulunda şerefine verilen ziyafet
te kendini selamlayan hatiblere ııcak bir 
surette teşekkürden sonra bilhassa de. 
miştir ki: 

-------------·--------------------~ 

.,_ Yugoslavya zorbalığın ortadan 

kaldırılması için uluslararası bir muka. 

ele yapılmasını mümükün kılmak Ü7 

"- iki gündenberi Trakya'nın yeşil 
ve bereketli ovalarında çalıfkan ve kud
retli vatandaşlar arasındaynn. Bir iki 
ıenedenberi memleketin bayındırlık yo. 
lunda kazandığı geniş meydanı yakın -
dan gördüm. Genelik hatırnlamnla dolu 
olan Edime'de, yanınızda bahtiyarlık 
duyuyorum. Özel d:kkatimi çeken bir 
nokta, Edirnelilerin çalııkanlıkta ıızim 
ve kudrette yiiksck canlılıklarıdır. E • 
dirneliler, bütün ülkenin kendilerini ne 
kadar yakından gözlediklerini bilerek 
biraz nazlıdırlar, bütün memleket bu 
nazı çekmekten zevk duymaktadır. Bu. 
radaki kültür müesseselerini memnuni. 
yetlc zikretmek İsterim. Büyük yurdun 
her yerinden aileler evladlannı Edime 
okullarına göndermektedir. Edimenin 
bütün memleket gözünde en ıevgili ve 
en emin bir yer olduğuna daha ziyade 
İnandırıcı bir delil olur mu? Trakyanın 
baymdırlığı için memleket hususi bir ö
zen göstermektedir. Trakya ve Edirne 
bizim için çok değerli türle varlığıdır. 
Bu sözlerimle Trakyarun imarında bü. 
tün yurdun alakadar olması ıebebini 
izah etmiı oluyorum. Atatürk için gös
terdiğiniz engin bağlılığı onun yüce ka.. 
tına götürmek benim için mutlu bir vazi
fedir. Gelecek görüşmelerimizde imar 
tedbirlerinin yeni semerelerini gene be.. 
raber konuşmak kaydı ile yürekten te
fckkürlerimi ve selamlarımı kabul bu • 
yurunuz.,, 

~~ ~-- ·~ ' 
l\liihcndisler Birliğinin ye

ni e\iniıı açılması dolayısiy
Jc Bayındırlık Bakanımız 
Bay Ali Çctinkaya 'mn Ata
türk' e çt·ktiği telyazısi)·Ie 
Ciimlıur Reisinin karl'jıhğı 

Bir l<nç yıl Önce Ankara'da ku
rulmuş olan Türkiye Cümhuriyeti 
Mühendis Birliği'nin Y cniıehir'dc 
Orduevi karşısında yaptırdığı yeni ı 
evlerini bu snnlte açarken bu ev ü. , 
yelerinin yürekten kopan derin say. 1 

1 .. "I b ~11 I gı arını ve çozu mez ag ı ıklarım , 
Atatürk'e sunmak onurunu bana ! 
verdiler. En derin saygılarımla bir- ı 
likte sunarım. Nafıa Bakanı 1 

ALI 

Türkiye Bayındırlık Bakanı 
Çetinkaya'ya 

Değerli türk mühendisleri 
arkad Q§larımızın bildirdiğiniz 
temiz duygularından dolayı 
duyduğum kıvancın büyük ol- . 
duğunu bildiririm. Kendileri 
için bugüne kadar olduğu gibi 
bundan böyle de büyük işler 

1 

ba§armalarını dilerim. 
K. ATATÜRK 

Ulus - Yukarıki tellerden A
TATÜRK'ON Nafıaya Bayındır
lık, Bayındırlık Bakanı Bay Ali'ye 
de _Çctinkaya adlarnı verdiğini öğ
re.nıyoruz. Bakanlığa ve Bakana ye
nı adlarını kutlarız 

......... . 

cün yaratıcılığına inan uyandırdı. 
Bugünkü Türkiye çalışan ve ya

ratan bir ülke olmuştur. En önde 
Atatürk ve onun ardında bütün 
bir ulus çalışır. 

Tarih, Atatürk'ü, kendi ulusuna 
gönül vermiş, yükümünü ona gö
re başarmış büyük bir önder diye 
yazacaktır. Onun kazandığı utku
lar, başardığı işler bir gazete ıö
yünde enine boyuna anlatılamaz. 

Bu büyük adamın yaptığı itleri 
kısaltarak anlatmağa da gücümüz 
yetmez. 

Tiırkiye, Avrupa uluslararasın
da tuttuğu bugünkü seçme yeri ve 
soysal bir savaşı başararak başka
larına yeni öğrenceler öğretmesi
ni ona borcludur. Bunun değerini 
abamak ise kimsenin elinden gel
miyecektir. Türkiye'de bulundu
ğum kısa bir uza içinde Atatürk'· 
ün gönlümde bıraktığı duygu şu
dur: Onun başardıkları şaşmaya 
değer ve o şaşılacak bir adamdrr. 

·~~ 

l(ransız maliye 
•• • • 

muşa vırı 

Maliyemizde tetkikat ile meş
gul olan müşavir M. Erve Alfan, 
vereceği raporun vazife ve teş
kilata aid olan birinci kısmını 
bitirmiştir. Rapor, tetkik şubesi
ne havale edilmiştir. Gereken ted
birlerin ne olacağı tesbit edildik
tep sonra, teklifler yapılacalrtır. 
Duyduğumuza göre M. Erve 

Alfan yılbaşını Paris'te geçirecek, 
Fransa'nın Moskova Büyük Elçi
si olan babasını gördükten son
ra, Ankara'ya gelerek raporunun 
ikinci kısmı için çalışmağa haşlı
yacaktır. Maliye müşavirinin bu 
seyahati iki hafta kadar sürecek
tir. 

.!Uulıtclit Mübadele Komisyonu
nun hazırladığı rapor 

lıtanbul, 8 (Telefon) - Türk - yu
nan muhtelit mübadele komisyonundaki 
bitaraf Üyeler Mösyö Holştad ile M. 
Henderson uluslar cemiyeti yazganlığı
na verilmek üzere bir rapor hazırlamıı. 
lardır. Raporun birer sureti türk -yu
nan hükUmetlerine verilecektir. 

Bay Tevfik Rüşdü Aras 

;,u uğurdaki görüşmelerin genel o 

sını onaylıyacaktır.,. 

Macar delegesi M. Ekhardt Y ugos • 

lavyanın ileri sürdüğü bütün vakıalan 

inkar ederek demiıtir ki: 

''- Manilya ıu:kasdı Macariıtanda 
anıklanmamııtır. Kıral Aleksandr, ma. 
car topraklan dışında ihtilalcilerin ver. 
dikleri bir kararla ölüme mahkum ol -
muıtur. Suikasd, yalnız andlaşmalann 

(Sonu 2. inci sayı/ada) 

Anl{arada saylav seçimi başladı 

~nlrara saylav seçimi gC>~etleme hını mu ba~ksni valimiz Bay Tandoğan 

Ankara vilayeti Saylav Seçimi o gün seçim defterlerinin düzen. 
Gözetleme Kurumu (Mebus lnti- lenmesi için yasanın muhtarlara 
hab Heyeti Tefti§iyesi) ilk toplan- anlatılmasına, kaza ve nahiyelere 
tısını dün Vali ve Belediye Baş-
kanı Bay Tandoğan'ın başkanlı- anıklık için hemen bildirimlerde 
ğı altında yaptı. ikinci başkanlığa bulunulmasına ve Gözetleme Ku-
avukat Mümtaz Ökmen seçildi. rumunun lıer gün toplanmasına 
Köy muhtarlariyle mahalle mü- karar verilmiştir. işte böylece, 
messillerinin çarşamba günü bele- Ankarn'da saylav seçimi dünden· 
diye dairesinde toplanmasına ve beri rP.smen başlamış oluyor. 

Habeşistanla İtalya 
arasında bir hadise 

Roma, 8 (A.A.) - lstefani A
jansı tebliğ ediyor: 

Habeşistan ordusundan maki
nalı tüfeklerle ve bir topla silah
lı bir kıta, bu ayın beşinde İtalyan 
somalisinde Ualual kuyulan ya
nındaki bir İtalyan yerli karako
luna birdenbire saldırmıştır. Ka
rakol imdat yeti,tirinciye dek sal
dırıma karşı durmuştur. imdadın 
gelmesi üzerine saldırımcılar pek 
çok silah, cehhane, çadır ve hay
van bırakarak mmtakadan 15 ki
lometre uzaklaşmışlardır. 

Bu sınrr üzerinde bundan son
ra böyle hadiselerin önüne geç
mek İçin gereken tedbirler alın
mıştır. 

üll{ede l{adınlıl{ 
hayra mı 

Türk kadınlarının saylav seçil
meleri ve seçmeleri hakkını ve
ren kanunun onaylanması dolayı
siyle kurultay başkanlığına ülke
nin her yanındaki kadın kurumla 
rı taraf ındao yüzlerce tel yazısr 
gelmiştir ve gelmektedir. Kurul
tay Başkanı bu tel yazılarının hep
sine ayrı ayrı karşılıklar vermek
tedir. Yazılan karşılığın ıureti a
ıağıdadır: 

"Türk kadınlarının saylav seç
meleri ve seçilmeleri için onayla
nan yasadan ötürü gösterdiğiniz 

' bu canlı kalkınma güvende kar-
şılanmıştır. Kadınlarımızın ülke 
için her asığh işi olduğu gibi bu 
en yüksek sıyasal yürgüyü de ko
laylıkla onaracakları bayıktır.,, 

Bu bayramdan ötürü, Halkevin· 
deki toplantı Başkanlığına gelen 
tellerden birkaçını dünkü sayımı
za koymuştuk. Bugün de birkaç 
teli daha basıyoruz. 

(Sonu 5 iocı saydada) 
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DIŞARDA N GEL EN SO N DU YUMLA R 
Uluslar derneği 

Yue;oslav şikayetini 
konuştu 

(Başı 1 inci sayrlada) 

ertaya çıkardıiı ihtilalci durumun bir 
tonucudur.,, 

Macar murahhası A vrupanın bölü
münde bant ve aluslar arumda da it 
Wrliğini yalnız andlaımalamı değiıtiril. 
meai temin edebileceğini ileri ıürmüt. 
t6r. 

Murahhas, küçük andlaımanın itham
larını red ve bunları sıyasal manena 
diye adlandırmııtır. 

Bundan sonra Romen dıt bakanı M. 
T itülesko söz alarak: "Madem ki, M. 
Ekhardt küçük anlaıma mahhrasmı ıı • 
7aaal manevra olarak tavsif etmiıtir, öy. 
le ise konuımanrn macar muhtırasında 
Htredilmiı olan -reci belgelerinin arqtı. 
n lma11ndan Önce kapanmaamı isterim,, 
'demiıtir. 

Baıkan alakadar bütün devletlerin 
macar muhtırasına pazartesi günü ce • 
ftb verebileceklerini temin eylerniıtir. 

T ürkiye Dıı Bakanı T. R. Araa, söz 
almıı ve demiştir ki: 

"- Bağatll' ve oğuz kıral Aleksandr 
n aksoy yüzü ile daha dün bu toplan • 
tryı aydınlatmakta olan büyük devlet a. 
damı baıkan Bartuyu vurmak ıuretile 
Marailya'da işlenen çirkin cinayet, .,,_ 
nnsel vicdanda en haklı ve en ürperiici 
Mfret ve hiddet ayandmıufbr. 

Kıra] Aleksandrm yitiği önünde, ken.. 

cllıinin en yüksek erdemliklerini teces • 
aüm ettirdiği yugoslav ulusunun duydu. 
iu derin acıyı duyuyoruz. Onu tannnrı
bk, onun eserini biliyorduk ve onun 
fAh11nda, uluslarm banş havası içinde 
ahenk ve karşıhklı güven ile yaşayabil
dikleri yeni Balkan acununun kurucula· 
nndan birini hayranlık ve takdirle görü. 
7orduk. Barış için olan çalıımanın Ön 

11rasında kıral Alekıandr, Balkan anlaı. 
ması ve öbür uluslar anlaşması ile Av. 
rupa banşına varacak yeni bir yol çiz• 
meğe özlü bir surette çalıııyordu. Bu 
Unlü yükümde olanca gücünü harcıyor. 
cJu. Ülkesinin birleştiricisi olan kırat A. 
leksandr, aynı zamanda büyilk bir AT· 
rupalı idi. Onu bu ç:otlışmasında yalnız 
-nhıicesine feci olan ölüm durdurabildi. 
O, büyük önderim K. Atatürk'ü görmek 
için lstanbul'a da gelmiıti. Uluslar ara· 
amda hanı ve anlatma için olan sıcak 
'Ye an isteklerinde her ikisi birbirini ne 
kadar iyi anlamıılardı. Ve ne kadar ken. 
diliğinden sağlam bir dostluk düğümlen. 
miıti. 

Onu tanımı§ olan bizler, onun derin 
ye samimi bir dostlukla bağlı bulundu
tumuz ulusunun acılannı bütün şidde
tile anlıyoruz. Daima duyduğumuz bu 
büyük acıyı burada bildirirken yalnız 
türk ulus ve hük\ımetinin duygulannı 
anlabnakla kalmıyarak aynı zamanda 
J'Unan ulus ve hükUmetinin de duygula. 
nna tercüman olduğuma inanıyorum. 

Başkan Bartunun ölümü de bizde ve 
barışa ve düzene susamış bütün yürek • 
lerde aynı acılıkla duyulmuştur. Mütte
fikan takbih edilmiş olan bu cinayetler. 
den sonra, Yugoslavya bize bir muhtıra 
aundu. Bunu özenle okuduk. Bu muhtı. 
ra, teırih ettiği hadiselerden dolayı bi
zi pşkınhğa ve tasaya düşürmekten ge
ri kalmadı. Bazı makamların muhtırada 
tebarüz ettirilen mesuliyetleri okuyucu 
iizerinde derin bir iz yapmaktan geri kal
maz. Macar ulusunun başında bulunan 
hükumetin, mesulleri haklı ve şiddetli 
bir surette cezalandırmaktan geri dur. 
mıyacağında bir dakika bile şübhe ede
mem. Bu, hepimizin güttüğümüz ahenk 
eserine karşı değerli bir yararlık olacak· 

111'. 
lıte bu düıünce iledir ki, Türkiye a. 

dına ve bunda dahi barışın pekiştirilme. 
ai eserimize iştirak eden Balkan ulusla
rmın duygularına tercüman olduğum 
kanaatile, aıağıdaki bildiriyi yapmakla 

terf!f bulurum: 
Barışsever tesanüd eserimizin büyük 

kurucusu bağatır yugoslav kıralı birinci 
Aleksandr'ın ölümü ile Avrupa düzeni
nin enerjik koruyucusu Fransa cümhu. 
riyeti dışişler bakanı M. Bartu'nun ölü. 
mü, uluslarımızı pek acı bir surette mü
teessir etrniı ve bu uluslar üzerinde 
müttefik bir takbih duygusu uyandımıış
br Bir zorba hareketlerin k t l • 

.... • lik 

FRANSA - SOVYET RUSYA 

Fransız Sovyet anlaşması 

Cenevre, 8 (A.A) - M. Litvinof'un 
franıız - aovyet anlaşması hakkındaki 
bildirişi bu anlaşmayı Sovyet Rusya'mn 
nasıl anladığını göstermek için yaptığı 
suretinde tefsir edilmektedir. İki hükQ. 
metin bu anlaşma metnini olduğu gibi 
neşretmek hususunda pek yakında u .. 
yuşmalan muhtemeldir. 

Cenevre, 8 (A.A) - 5 ilkkfinunda 
Cenevre'de Fransa ile Sovyet Rusya a
rasında imzalanan anlaşma hakkında M. 
Litvinof Tas ajansının bildiricisine şu 
bildirimde bulunmuştur: 

" - İmzaladığımız anlaşma, sovyct 
ve farnsız hükumetlerinin birbirine yak. 
1aşmak ve barış için uluslararası çalış • 
mayı yaratmak yolundaki şaşmaz ve sar-

sılmaz sıyasalarının yeni bir belgesidir. 
Gene bu anlaşma her iki hükOmetin de 

Doğu andlaşmasını gerçekleştirmeğe bil. 
tUn gayretlerile çalışmaya devam ede • 

c.eklerini gösterir. Biz bu andlaşmayı 
Avrupada banşın istikrarı için zaruri ad

dediyoruz. Bugün barış için bir tehlike 
olan şeyler şu veya bu devlet adamının 

sözlerile, bildirişile ortadan kaldınla • 
maz. Gözle gözükür ve el ile tutulur 
teminat lazımdır. 

Fransa ile yaptığımız anlaşma iki 

memleketin aralarında daha bir takım 

anlatmalar yapmalarına mani değildir 

ve buna dair protokol böyle bir şeyi o

ran dı§ında bırakmıyor. Bu anla§malar 

asla başkalarının aleyhinde olmıyacak

tır. Saldınma uğradığımızda durum de. 

ğişir. 

Ben şuna inanıyorum ki, bu anlaşma

lara başka devletlerin de girmesi bu an· 

laımalan imzalayanlar arasında aynı 

münasebetleri kuracaktır. 

Sovyet Rusya Almanya ile ötedenberi. 

eyi mUnasebetlerde bulunmayı istemiş

tir. Doğu andlaşması gerek Fransa, Al· 

manya ve Rusya gerek bu andlaşmayı 
imıahyacak öteki devletler arasında böy. 

le çok eyi münasebetleri kurabilir ve 

Avrupada uluslar arasında o kadar öz

lenen sükCtneti yeniden kurar. 

Fransız - ıovyet anlaşması, Sar me

selesinin hallinde olduğu gibi, tek bir 

amaç takib etmektedir. O da barışın 

mu haf azasıdır.,, 

durumu yaratan bu çifte suikast kartı.. 
aında uluslar derneğinin ıimdiki mües -
sif durumu husule getiren hadiseleri ay
dınlatmağa ve zorba hareketlerinin ye. 
nilenmesine engel olmaya mahsus tedbir. 
Jerin kabulü ve uluslararasında güvenin 
yeniden kurulması için uluslararası İ! 
birliği kurallarının araıbnlmasına gi • 
rİ§meıi gerektiği kanaatini gösterirken 
uluslarımızın duygularına sadık tercü • 
man olduğumuzu biliyoruz. Bu aydın • 
latmanın amacı mesuliyeti sabit olacak 
makam ve şahıslara karşı gereken zecri 
tedbirlerin alınmasıdır. 

Balkan andlaşmnınnı imza etmlf otan 
dört ülkenin Belgrad' da neşredilen teb. 
liğe daima sadık olduklannı ilaveye ge
reklik görmüyorum.,, 

Sonra M. Benes, Çckoslovakya'mn 
yugoslav isteğine niçin tüket kahlmak 
istediğini anlatarak: 

''- Çünkü bugünkü anlaşmazlığın 
konsey vasıtasile yabştınlmasını ve ile
ride bu kabil anlatamamazlıkların im • 
kansa: hale gelmesini istiyor,, demiştir. 

M. Benes, yugoslav muhtıra11nda 
bahsedilen hareketlere benzer ve Çello. 
alonk devletinin bütünlük ve güvenini 
acaç tutan teıebbüslerin biT uzdanberi 
macar ıimal sınmnda anıldanmakta olcJu
ğttnu söyledikten sonra, yeni orta Av· 
rups ulustan birliğinin tarihi yürüyüş 
ve genelliğini durdurmak İstiyen güc. 
It>~in varlığmı ~oğrulamış ve demiştir ki: 

"- Eğer ileride herhangi bir kimse 
Ycgoalavya - Çekoslovakya veya Ro. 
manya birliğine dokunmak isterse bir 
önüne geçİbnC2 felaket doğacaktır.,, 

Uluslar derneğinin barışın }-Ürüme
ai yolund ki rolünü gösteren M Bencs 
"bu mühim noktayı bilhassa kayıd ve 
işaret ederim,, demiştir. 

Kons ) bugün saat 15 de tekrar topla. ...... 

Kendi radyom uzla 
duydul{larımız 

Uluılar cemiyeti konseyi dünkü top
lantısında Sar'a getirilecek olan ulus· 
lararasr polis kurumu meselesini görü!
mUştür. 

- Royter ajansının Adisababa'dan 
aldığı bir duyuma göre son günlerde 
Habeı;istan askerlerile çarpışmakta o
lan İtalyan müstemleke askerleri Ha
beşistan topraklarında yüz kilometre 
ilerlemişlerdir. 

- Barış mükafatını alacak olan si
lahları bıralana konferansı başkanı 

Henderson Oslo'ya gitmi§tir. 
- Paris ve Londra'yı dolaşmış olan 

Prens Pol Belgrada dönmüştür. 
- Sovyetler Birliğine tayin edilen 

ilk Romanya elçisi bugün Moskovaya 
gelmiştir. 

- Uluslar cemiyeti dün öğleden 
sonra toplantısında polis meselesinden 
ba;ıka Yugoslavya - Macar anlaşama
mazhğım da görüşmüştür. Bu görüş
mede söz alan Fransa hariciye bakanı 
M. Laval, bu güç meselede Fransa'nın" 
Yugoslavya yönünde olduğunu söyle· 
miştir. Konsey pazartesi günü yeniden 
toplanacaktır. 

- Londra'yı birdenbire basan so
ğuklar yüzünden on beş kişi donarak 
ölmüştür. 

INGILTERE'DE 

Corı Saymen'Ie Çemhcrlnyn 
hakkımla bir iddia 

Londra, 8 (A.A.) - Sir Con Sar· 
men ile Nevil Çemberlayn'ın tmperyal 
Semical kumpanyası hisse senetlerin- . 
den bir kısmını ellerinde bulundurduk
ları hakkında Amerika ayan tahkikat 
komiayonunda yapılan telmihler üzeri
ne Havas ajansının yaptığı tahkikat 

bunun doğru olmadığını göstermiştir. 
· Nevil Çemberlayn'ın adı şu çifte 

yanlışlık.tan ileri gelmektedir: Birinci
si Nevil Çemberlayn adında başka bir 
kimse bu hisse senedlerine sahiptir. 
İkincisi de bakanın kardeşi Austen 
Çemberlayn'da da bu hisselerden var
dır. 

Resmi mahfellerde bakanın mahiyet
leri itibarile kendi dairesite aHikadar 
olması oranlı hiç bir :firma hisse se
nedlerini muhafaza veya elde etmesi
nin yasak olduğu "bildiriliyor. 

Siyam Kıralı ille çekilmek 
istiyor 

Londra, 8 (A.A.) - Siyam kıratının 
kendisini çekilmekten vaz geçirmek 
üze.re, oradan gelen heyeti, pazartesin
den önce kabul etmesine imkan yoktu.r. 
Denildiğine bakılırsa, kıral çekilmek 
niyetinden vaz geçmemiştir. 

Sara gönderilecek ingiliz giideri 
Londra, 8 (AA) - İngiltcre'nin 

Sara göndereceği gücün mikdan Cenev
re•de mütehassıslar arasında yapılacak 
konuşmalarda kararlaştırılacaktır. Sü 
bakanlığında söylenildiğine göre bu ko. 
nuşmalar kati bir yola girmeden bu mik. 
dar oranlanarnaz. 

BiRLEŞiK DEVI~ETLER'DE 

Dokuz buçuk milyon işsiz! 

Nevyork, 8 (A.A) - Amerikada bi
rinci teşrinin sonunda işsizlerin sayısı 

9.604.000 idi. Bir önceki aya bakarak 
545.000 azdır. 

Küba'da karışı'kbk bitme()i 

Havana, 8 (A.A) - Alınan şiddetli 

tedbirlere rağmen son günlerde bir çok 
zorbalık ve öldürme hadiseleri olmuştur. 
Enkanto tiyatrosunda bir bomba patla. 
mıştır. Hasar çok mühimdir. 

BU GECE AÇIK ECZAHANE 

Adliye Sarayı karşısında 

ANKARA 
eczahanesidir. 

DENİZ GÖRÜŞMELERi _______ ...;;;.. __ ' 
Deniz l{onuşmaları 
Vaşington, 8 (A.A.) - Amerika hü

kumeti, M. Norman Davis'in sonucları 
Japonya üzerine atan ihtarına rağmen 
japon hükumetinin iki yeti (hafta) 
içinde Vaşington andlaşmasından çeki
leceğini bilmekle beraber bir yönden 
Amerika - Japonya münasebetlerini 
tehlikeye düşürebilecek ve diğer yön· 
den de acunun bütün ülkelerinde ge
nel silahlanma yarışı doğurabilecek ma 
hiyette uzsuz bir harekete girişmeği 

ısıyla iste.r görünmektedir. 
Resmi mahfeller, deniz üstünlüğü 

gerekliği üzerinde ayak diremekle be
raber Londra ve Vaşington andlaşmala
rının kurunu bitmeden önce daha iki 
yıl geçeceğini hatrılatmaktadırlar. Dış 

\•e deniz işleri bakanlıkları bu iki yılı 

yapı için bir mütareke devresi saymak 
istiyorlar. Bu kurun içinde deniz güc
lerinin daraltılm.ası prensipini kurta
rabilecek bir esas bulmağa çalışacaklar
dır. Amerika gemi yapma programları 
hakkında karar vermeden önce japon 
programlarının belli olmasını bekliye
ceklerdir. 

Japon büyük elçisi M. Saito'nun, 
Japonya'nın silah yarışına giri~nıiyecc
ceği hakkındaki bildirişi kıvancla kar
şılanmıştır. Çünkü, büyük elçi hiç ol
mazsa bu uzda japon yapılarının Ame
rika yapılarını geçmiyeceğini söylemek 
istemiştir. 

Bundan başka Amerika hilkiımeti, 

ltonuşmalara daha elverişli şartlar için
de 1935 te yeniden başlanabileceğini 

ummaktadır. 

Söylendiğine göre, M. Ruzvelt'in 
yakınları meclis deniz komisyonu baş
kanı M. Uinson'un ilç japon gemisine 
karşılık beş gemi yapmak suretile 5/3 
nisbetinin korunmasını istiyen bildfri
şinden çok kıvanch değillerdir. İşten 
çıkarılacak gemilerin yerine konulmak 
üzere 78 geminin yapılmasına şimdi· 

den başlanması mümkün olmakla bera
ber, kongrenin sonkanun toplantısına 

mühim hiç bir yeni gemi yapma prog
ramı verilmiyecektir. 

Deniz bakanlığının şimdiki progra
mında yalnız 24 geminin yapılması var
dır. Fakat, reisicümhura, deniz bakan
lığının isteğini değiştirmek için her 
halde çok çalışmak gerekecektir. 

Deniz görüşmeleri için Amiral 
Yamamoto'nun sözleri 

Londra, 8 (A.A) - Japon amiralı 

Yamamoto havas ajansına şu beyanat
ta bulunmuştur: 

"- Genel bir anlaşmaya varmak için 
çalışacağım. Amerikalıların aldıkları 

son durumu bir türlü anlıyamıyorum. 

Bunlar Vaşington anlaşması bozulur 
bozulmaz konuşmalardan çekileceklerini 
söyliiyorlar. Halbuki japonlarm bu yol
daki karan biz daha Tokyo'dan ayrıl • 
madan önce belli idi ve bunu konuşma. 
1ara başladığımız zaman da resmen bil
dirdik. Şimdilik işlerimize devam ediyo
ruz. Daha bir toplantı kararlaştırılma. 
mış ise de teknik konuşmalara ye.11iden 
başlanmasr ne olsa gecikmiyecektir. Vn. 
ington anlaşmasının bozulmasının bir 
faydasını da görüşmelere fransız ve ltal
ya'nın da girebilmesi olacaktır. Sırası 

gelmişken §Unu tasayla söylemeliyim ki 
bunun için yapılan görüşmelere ne Pa
ris'den ne de Romadan daha karşılık a. 
lamadık.,, 

Londra. 8 (A.A.) - Dün M. .Nar
man Davis tarafından, Amerika'nın 

düşüncelerine dair verilen anlatım üze
rine, deniz güderinin değer üzerinden 
daraltılması hakkında İngiliz blkımı, 

bir kere daha teyid edilmiştir. 

1 ngiltere hükfimeti, zırhlılar ile tay
yare gemilerinin ve kruvazörlerin öl
çüsüne son had tayin edilmesine dai
ma karşı durmuştur. Bununla beraber, 

bu türlü gemiler ölçüsünün yüzd.e 30 
nisbctinde daraltılmasını kendisi tek· 
lif etmiş ve onaylamağa da anık bulun
muştur. Daraltma keyfiyeti, bütün dev
letlerce henüz onaylanmamış olmakla 
beraber, başlıca deniz güclerinin çoğu, 
bunu doğN bulmutlardır • 

FRANSA'DA 

Fransız - halya11 konuşmaları 

Cenevre. 8 (A.A) - Fransız - ital· 
yan konuşmalan hayli ilerlemiştir. M. 
Laval'in yakında Roma"ya gidebıleccği 
anlaşılmaktadır. Cenevre'de gözüken 
uzlaşma düşüncesi gerek M. Lavalin ge• 
rek M. Musolini'nin istediği bu görüş . 

meyi anıklar mahiyettedir. 

nir fran ... ız ~ayJayı flalkanlarıla ,., 
ara~hrmalar yapacak 

Paris, 8 (A.A.) - Fransa ayan mcc• 
lisi dış işleri encümeni, üyelerden M. 
Plezan'ı Balkanlarda bir dolaşma ya• 
parak sonkanunda evrensel zorbalık 

hakkında encümene bir rapor vermeğe 
memur etmiştir. 

M. Sabrus'un teklifi üzerine, en• 
foransınm son toplantısı dolayısile 

Türkiye'de ve Balkanlar'da yaptığı d04 
laşmada edindiği fikirleri anlatmıştır. 

M. Sabrousse'ün tckliif üzerine, en• 
cümen başkanı M. Bcrenger, yakın 

şarktaki fransız diplomatik çalışmaları 
hakkındaki düşünceleri M. Laval'e biJ .. 
dirmeğe memur edilmiştir. 

Almanva - } .. ransa - Polonva . . 
anlaşması! 

Paris, 8 (A.A.) - "Jurnal,, gazete
sinin Berlinden aldığı bir telgrafa gö .. 
re eyi mallımat alan mehafilde şöyl• 
bir rivayet dolaşmaktadır: M. Hitlcr, 
Fransa, Almanya ve Lehistan arasında 
bir üçler anlaşması y.apmak fikrind~ 

dir. Önümlizdeki haf ta sonlarında 
M. Von Ribbentrop ile Hitler'in adamı 
M. Hes Parise gönderileceklerdir. 

RO!\IANYA'DA 

Avukatlann grevi 
Bükreş, 8 {A.A.) - Mahkeme harc

larının arttırılamsı hakkındaki kanunu 
protesto için Bükreı barosu genel grcC 
yapmı,tır. Birkaç avukat baronun ka. 
rarı hilafında mahkemeye girmek ist~ 
diklerinden bazı hadiseler olmuş vd 
zabıta işe karışmıştır. 

Tekirdağı'nda parke yollar 
Tekirdağı, 8 (A.A) - Tekirdagı 

içinde Ye Malkara - Hayrabolu yolları 
üzerinde yapılmakta olan parke taıı dö• 
§enıneai bitmek üzeredir. Bu yola dö • 
ıcnen parke taıları Erdek'ten gelmekte
dir. Tekirdağı - Hayrebolu yolunda 
betonarme korkuluklu bir menfez yapıt .. 
mıştll'. Bu yol üzerinde üç silindir tar..., 
fından silindiraja denm edilmektedir. 
Aktanlması bitmelıı: üzere olan bir silioo 
dir daha bu yola sevkedilecck ve dört 
silindir İf verimlerini artıracaktır. 

Ayvalık'ta fırka kongreleri 
Ayvalık, 8 (A.A) - Fırka lcurumle .. 

rımızdan ocak ve nahiye kongreleri nnl'" 
vaffakiyetle bitmiştir. Bugün vilayet 
idare heyeti baıkanı Bay Tevfik Fikret 
Bel'in başkanlığı altında l<aza kongre•i 
toplanmış, yeni yıl çalışma tarzı hakkııt" 
da ısılı konuşmalardan sonra direnff 
genclerden yeni bir idare heyeti seçil • 
miş ve kongre genel heyeti kararil• 
büyüklere tazim duygularımızın bildiri~ 
mesine alkışlarla karar vererek baıksnı• 
mız Bay Fikret tarafından bu yük•ek 
duygular telle bildirilmiıtir. 

Anteb•te fırka kongreleri 
Anteb, 8 (A.A) - Şehrimizde ffalk 

Fırkası ocak kongreleri bitmiştir. Yakın
da nahiye kongre1eri baılayacaktır. 

Kilis'in kurtuluş bayramı 
Anteb, 8 (A.AJ - Kilis'İn kurto1

11f 
bayramı dün Kilis'te merasi.ınle kutlao

dı. Gece bir balo verildi. 

Denizli fırka kongreleri . • 
Denizli, 8 (A.A) - C. H. f, nahı1'14 

kongreleri vilayetin her tarafında yap• 

maktadır. 

Maarif Cen1iyetinin toplantısı ı 
Türk Maarif Cemiyeti urnu~,,if 

· · b ·· 1 •• azar gıı Merekz heyetı ugun !U P (at 
saat onda cemiyetin Anaf arta d• 
caddesindeki merkez binasın 
toplanacaktır. 
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l' ii relaen sesler 

Türle 
Göl{meııleı·iııe: 

Gökmenler! 
Boran kanatlı, çakım (timtek) dön

ciilü (pervaneli) Türk Gökmenleri! 
Ben sizi; Fethi llkdüşen'le Si\dık 

llkesen'denberi .. Salim ltkuçan'danberi 
famnm. J lk ikisi ve öbür gökdeşleri, 

Gittiler düıtüler toprak üstüne; 
Tarihte bir altın yaprak üstüne. 

11kuçan1a siz çok ynşayınız; çok 
uçunuz; üstünüzdeki şu gökle, altınız· 

daki bu toprağı uçmak ediniz! 

Dikmen yalçınının bağnna yaslan -
ınış, ba~knsının evindeki penceremden 
Lercün uçuşunuzu gözler, uğultunuzu 
Özlerim. 

Bir taneniz Balkat üstünden bu ya· 
na pırıl pırıl, ılgıt ılgıt esip geliyordu • 

Yangı (nöbet) kert emin 38,6 ve diz 
lerimin tutuk olduğuna aldırmayarak 
kalktım, pencereyi açtım. Pırıltısına 

bnktım, döngüsünün sesini dinledim, 
'Ve içindekini düşündüm. 

Bu yiğit gökmenin özadı, soyadı ne 
iri? 

içim gülümsedi, yüreğim seYgi kay

nağı olup köpürdil. (Çamsakızr, çoban. 

armağanı) dır, ıunlara birkaç ad bulup 

•nnağan edeyim. İtte yazıyorum: 

Gökalp - Gökalan - Gökaçan -

Gökçen - Göksan - Gökün - Gök· 

bayrak - Göktekin - Gökuluğ -

Gökoğuz - Gökdilek - Gökyürek -

Gökseven - Gököz - Gökaşan -

Gökaıar - Gökvennez - Gökalır -

Cökekul - Göketin - Gökegül - Gök. 

tegül - Göktevar - Göktetürk -

Gckören - Gökay - Gökütek - Gö. 

lcütürk - Gökeri - Gökkız - Göke. 
cc - Gökütur - Gökbenim - Gökte. 
baş - Göküyer - Gökaka - Adıgök 

Andıgök - Avıgök - Alagök - Al. 
nıgök - Atıaök - Akbulut - Albok 
- Alkanat - Adıyel - Boranalp -
Binkamıt - Dalkanat - Dikkanat -
Dikuçnn - Evigök - Evitan - Gül. 
kanat - lıkuçan - llkesen - Akdo. 
fan - Akyıldız - Sanıgök - Akka • 
nat - Andıtan - Döngüyel - Düt • 
:tnez - Uçar - Uçarok - Uçaro -
Ayın - Güneşin - Gökün - Yıldızın 
Yükselir - Karaboran - Bulut - Ka
rabuhıt - Göksavaf - Çakonöz -
Cökdeniz - Gökteyİz - Gökteyim -
Yıldırım - Eşigök - Gönlügök 
Olkügök - Varıgök - Sanıgök -
Cöec:tanır - Gökbilir - Göktapar -
Göklerin - Gökinci - Şahin - Kar
tal - Doğan - Y ılmazok - Aydöng6 
- Aykanat - Yakar - Düşürür -
Sokmaz - Paralar ve daha.- ve dahL 

Bunların içinde kadın adları da var
dır. Gerçi bunlar bol değil. Ama dedim 
'a çarnsakızı, çoban armağanı. 

AKAGONDOZ 

Ankara Radyosu 
Dün akşam şen fıkralar anlatıldı. 

l>inleyiciler neşeli dakikalar geçirdi
ler. Terbiye saatinde aile ve okutlarda
lti çocuk büyütme terbiyesinden l>ahıe
ditdi. Mekteble ailelenin danışıklı bir 
~Irk halinde çocuğu yarına anıkla
lbak için nasıl çalışmalarının gerek ol
duğu anlatıldı. 

Müzikte piyanoda Ferhunde Ulvi, 
ltcrnanda Necdet Remzi zevkle dinledi
iiıniz Albeniz'den tango ve Mendel· 
ıen'in sözsüz şarkı sını bllylik bir u.
t.alıkla çaldılar. Sporcunun konuşmasın
~ Bay Vildan Aşir beden terbiyesini 
~lattı, Spor alanında vilcud sağlığının 
t~rekliğini anlatan bu söylevden sonra 
lbliz·k () ı te Bohm'dan gece gibi, Tasti'den 

imek isterdim, Bernaz'dan Mavi Gö
-U dinledik. Bay Çekatovski'in, pi~ 
~Oda aııkadqlığmda Bayan Çekatow

&eçllen parçaları söyledi. 

Bu akpmki program ı,udur: 

ıiraat Vekaletinin saati 

leadm hareketleıri 
J.ınzik 

Şurnan'dan bir sonat 

Piyanoda Ferhunde Ulvf 

kemanda Necdet Remzi 

l!:rcUmend Behzadtan birk~ tlir 

Şuınan'dan parçalar 

liaberler ve dans mwıikiai 

ULU~ 5 • 1 ·,\ 3 
±fili 

~-

ı iç DUYUMLAR S:ıvaş l{adını, 

Barış l{adını. 

M. Mak:simos 
çekiliyor mu? 

lstanbul, 8 (Telefon) - Atina'dan 
8 tarihinde bildiriliyor: Mösyö Maksi • 
mos'un istifa etmiyeceği hakkında hüku
metin tekzib ettiği haber doğru çıkmadı. 
Mösyö Maksimos \iç gündenberi evin • 
dedir. Dün kendisini başbakan M. Çal. 
daris ~ki kez evinde ziyaret etmiı ve u. 
zun hır uz görüşmüştür. Türkiye elçi
si Bay Ruşen Eşref de M. Mnksimos'u 
evinde ziyaret etmiştir. 

M. VenizeJosuıı 
lrir yazısı 

lstanbul, 8 (Tdefon) - Atina'dan 8 
tarihinde bildiriliyor: M. Venizelos 7 
tarihinde Atina gazetelerinde papasla -
nn kılık işinden ötürü bir yazı çıkarmı•· 
hr. M. Venizelos bu yazısmda "Ruhani 
elbisenin dışarda da giyilmesi için veri. 
len rnüsaadenin mutlak ve kayıdsız ol. 
masını,, istemekte ve vaktile Maraton 
gölüne yaptıktan bir gezinti sırasında 
İsmet İnönü ile iki ülkenin it birliği 
yönünde konuıtuklan sözleri hatırlat -
maktadır. M. Venizelos Türkiye Cüm -
hurreisine, Baıbakanına, Dıtitler Baka • 
nına tarihi ve üstün değeri olan türk -
yunan dostluğu için harcanan emekleri 
hatırlatmakta ve bu dostluğun iki ula. 
ınn faydasına olarak daha ziyade gÜclü 
olmaar geregliğini ileri sürmektedir. 

Sen sinod meclisinin rum 
papazlarına sevgisi 

lstanbul, 8 (Telefon) - Atina'dan 8 
tarihinde bildin1iyor: Dün yunan Sen 
Sinod meclisi fevkalade bir toplanb yap
mıtı rum papaalarına sevai ve ıaygıla • 
rmı bildinneye; hiikumet nezdinde kılık 
iti hakkında tetebbüs yapmaya karar 
vermiştir. 

Muhacirler kurumwum 
toplantısı 

letanbul, 8 (Telefon) - Atina'dan 8 
tarihinde bildiriliyor: Hükômet dün mu
hacirlerin miting yapmalarma müsaade 
etmemiıtir. Dün muhacirlerin ve diğer 
kurumların idare heyetleri toplanarak 
Atina ve Pire kiliıe mütevelli beyetlerile 
birlikte bir toplantı yapmaya karar ver. 
mişlerdir. Bu toplantıda papasların kılı. 
ğı İşi konu,ulacaktrr. 

İstanbul'da Atina ga
zetelerinin satışı 

lstanbul, 8 (Telefon) - lstanbulcla 
Atina gazetelerinin ıatıtı timdiye kadar 
görütmemiı bir dereceye çıkmıştır. Bu 
gazet'!lerin bat yazıları ve haberleri kı
lık kanunu dolayısile aleyhimizde yan
lan yuılarla doludur. Fener patrikha. 
neıi bütün diğer hristiyan kiliıelerinin 
kanun hakkında du"t''ncel • • dr .. • u ennı aç ça 
s?ylemelerıne rağmen timdiye kadar 
bır tek söz söylememiı ve yapdan mü • 
racaatlara kartdık vermemiştir. 

Yunan gazetelerinin aleyhte 
yazılan devam ediyor 

lstanbul, 8 (Telefon) _ Atina'dan 8 
tarihinde bildiriliyor: Yunan aazeteleri. 
nin kdrk kanu~ aleybindelci yazılan de. 
vam etmektedır. Bunlardan baz.lan bu 
kanunla Türkiye'de yata:ran azlıklarm 
haklanna dokunulduğu anlanıma YU _ 

maktadır. işin buradaki cörünütü Yu
nanistan'da bu meselenin hükUınetin kö. 
tülüiüne bir satatma ıilahı olarak po&. 
tikaeılann eline ıeçmİt obnasıdrr, 

Profesör Nis~en ltalya'ya 
gidiyor 

lstanbul, 8 (Telefon) - Tıb faldU -
tesi profesôrlerinden Nis.en bir ameliyat 
için ltalya'ya çaiınlmıtbr· Profesör bir 

sonra lıtanbula dönecektir. 

lstanhul stadyomunun yeri 
lıtanbul. 8 (Telefon) - Y enibahce • 

de yapdacak olan stadyoman yerinin tü. 
mü aabn alınmıfbr. Şimdi proje için bir 
yanpna yapılacaktır. 

Meclis l{oııusmaları 
' 

Büyük Millet Meclisi dün Bay 
Hasan Saka (Trabzon) un baş
kanlığında toplanarak eylul • ikin
ci tetrin 933, birinci kanun 933 
§Ubat 934 aylarına aid Divanı Mu
hasebat raporu üzerinde goru§· 
menin bir hafta sonraya bırakıl. 
masına karar vermİf, Kütahya 
saylavı merhum Rasih'in oğlunun 
parasız okutulması yolundaki ka
nunu teklif ile askeri hastahane
lerde hastaların yeme, içme ve 
idarelerine ait kanunun birinci 
konuşmasını yapmrştır. 

Meclis pazartesi günü toplana· 
caktır. 

İstaıılnıl li:a(lıııları
ııın lnıgünk~ü 

toı}lanb~ı ... 
fstanbul, 8 (Telefon) - Cuma gÜnkü 

toplantının devamı olmak üzere yarın 
KAdınlar Birliğinde bir toplantı yapıla
cakbr. Bu toplantıya İstanbul kadınla
n çağırılmışbr. Kadınlanmız yann ak. 
§al1I radyoda İngilizce, almanca, fraasz. 
ca konferanslar verecek ve yeni kanunla 
kendilerine verilen hakla bütün acuna 
tanıtacaklardır. 

İstanbul üniversitesinde 
Bay Receh dün ikinci 

dersini ,·erdi 
htanbul, 8 (Telefon) - Cümhuriyet 

Halk Fırkası Genel Katibi Bay Receb 
İstanbul üniversitesi konferans salonun. 
da dün ikinci inkılab denini verdi. Sa -
lon seçilmit bir toplulukla dolu idi. Bay 

Receb bu dersinde yukardan ve atağı • 
dan gelen inkılablan, bu inkılablann do 
iuıunu, gidiıini, yaıayıırnı anlattı. Yu -
kardan gelen lnlrdablua örnek olarak 
Ruıya'da birinci Petro, Avusturyada 
ikinci Jozef, Afganistan'da Amanullah 
ile batlayan hareketleri gösterdi. Ata
ğıdan gelen inlolablarm tarihi miaalle • 
rinden, hürriyet inkılablarından, ve bu 
inlulablardan doğan sıyual, soysal, öko
nomik kurumlardan; bu kurumlar ara

sındaki sürtü,melerden bahsetti. Milli 
kurtuluı davalan; acun inkılablan kar. 
ımnda türk inkılabınm üstünlüğünü ve 
orijinalliğini canlandırdı. Parlamentariz. 
mi; liberalizmi ve demokrasinin kuca
ğında yetitib ona dütman bir rejim ve 
sistem halinde doğan sosyalizmin, anar
,izmin kısa fakat tam tahlillerini yaptı. 

Bay Receb'in bugünkü dersi radyo 
ile verilmiıtir. 

Muğla'da hir konft>rans 
Muğla, 8 (A.A) - Dün gece Halke. 

vinde türk tarihi hakkmcla orta okul o
kutuculanndan Bay Ekmel çok deterti 
bir konferanı vermittir. Bay Ekmel bu 
konferansta türklerin ilk akınlarmdaki 
muvaffakiyetlerin ve dünyaya yayılrtta· 
ki kolaylıklann uhıaal kültürün üstünlü. 
iünden ileri ıeldiiini aöylemit ve çok 
alkıtlanmf!trr. Konfsans bir aaattan 
çok sürmüıtür. 

Tekirdağı'nda yeni okullar 
Tekirdafı, 8 (A.A) - Bu yıl afu•

toatan itibarea vilayet içinde batlryan 
18 yeni okulun yapılması sürmektedir. 
Bunların çoiıa çabya almmı,, bir loımı 
ela alınmak üzeredir. Saray kazumda 
yirmi yıl önce yapılmaia batlan.an ve 
yanda kalan ok•lun yapısı cleYam et • 
mektedir. Bunun çatılan bitmit, sıva 
kıamı yanya kadar yapılmıt ve çerçeve. 
lerl takılmııtır. Bu okul 500 talebelik 
bir J'llb okula olacak ve komıu köy ço
cukları burada geceli olarak okuyacak
lardır. Okul yapılan önümüzdeki mart 
ayında bitecektir. 

Nizip de elektriğe kavu~tu 
Anteb, 8 {A.A) - Nizib'de bir türk 

tirlceti tarafından yapdaa elektrik tesi
satının açıht resmi diin valinin katiyle 
birik belirlerle yapddı. Nizibliler kasa. 
balanna medeniyet •t•iı getiren cümhu
riyet idaresini takdir ediyorlar. 

Seçimi yenileme 
k:ararı 

Büyük Ulus Kurultayının seçimi ye
nileme kararı bugürkü resmi gazetede 
çıkacoktrr. Dahiliye Bakıın' · '!ı bu kararı 
bugün valil'klere bildirecektir. 

İzmir Valisi Ankara' da 
lzmir valisi General Kazım Dirik dün 

İzmir'den fehrimize gelmi~tir. 

Yeni paralarımız 
On ve beş kuruıluk ile 100, 40, 20, 

10 paralık ufaklık paraların pulları ha. 
zırlanmış ve nümuneleri Maliye Bakan. 
lığına gelmittir. Bakanlık nümuneleri 
esas itibariyle muvafık gönnüıtür. Yal
nız paralann vezinlerinin kanuna uygun 
olub olmadığı tedkik edilecektir. 

Ökonomi Bakanlığı Murakıp 
Komiserliği 

Eski maliye müfettişi ve Emlak Ban. 
kur emlak tefi Bay Ahmed Emin Öko
nomi Bakanlrğı muralab komiserliğine 
tayin edilmittir. 

Metr Salem - Leon Faraci 
davası 

~etr Salem ve Leon Farad'nin mu
hakemelerine dün birinci adiye •eza 
mahkemesinde tekrar batlanmqtır. Malı.. 
kemenin evelki kararmı nakzeden Tem.. 
yis mahkemesinin bu husustaki karan 
okunmuı ve iddia makammın mütalea11 
dinfenmi4tir. Temyiz mahkemesi karara 
usul cebhesinden ve ıahid dinlenme • 
mit olmasından itiraz etmekte idi. iddia 
makamı Temyizin itirazlarından bir kıs. 
mmın kabulünü, maznun vekilleri iıe 
hepsinin kahulünü istemiılerdir. Muha. 
keme ayın yirmisine 1-alalrmfbr. 

Karaya oturan vapur kurtanldı 

lstanbul, 8 (A.A) - On gün önce 
Romanyadan Filistin'e ~derken Gelibo
lu karımada Zincirçözen mevlôinde sis 
ve fırbna yüzünden J'll" dttrilmit bir 
dunımda karaya oturan 410 ~on ke. 
.... te yüklü yunan bandiralı Aeolof va.. 

puru dün türk gemi kurtarma anonim 
tirketinin Alemdar ve Lamia kurtarma 
vapurları tarafından mavaffakiyetle kur. 
tanlmııtır. Kurtanlan Aeolof vapmu, 
Gelibowya getirilerek demirlemnit .... 
evelce Toamen çıkanlmıt olan yükünl 
bir iki güne kadar tekrar yiildediktea 
sonra Fitistin'e gidecektir. 

Denizli'de asma fidanı 
yetiştiriliyor 

Denizli, 8 (A.A) - Husallİ idare fi
danlığında bu yıl SOO bin Amerika asma 
fidanı köldG olarak yetittirilmit, bunlu 
parasız olarak ulusa dafıblacakbr. 

Aydm'da KırmlZI Ay balosu 
Aydın, 8 (A.A) - Aydm Kumızı ay 

kurumu valimiz Bay Fevzi'nin 1-ıkanlr. 
lı altında hükUmet konaiıncla mevıimia 
ilk balosuna venniıtir. Balo çok eilen
eeli olmuı Ye karacün doıtu brum bu 
ifden faydalannuıtır. 

Fırka grupunda 
Halk Fırkası Grupu Malt Emla

ki Milliye taksitleri tetkik encüme
ni bugün saat 15 te toplanacaktır. 

Toplantı 
Belediye kanuna muvakkat encüme • 

ni 9. 12. 1934 pazar günü saat (10) da 
toplanacaktnr. 

Bütçe Encümeni de topaanıyor 
Kurultay Bütçe Encümeni bu

ıün saat 10,30 da toplanacaktır. 

Bu akşamki konserler 

Bir rün Önce türk kaduuaa aa,.l.y 
seçilmek önenini veren büyük b. 
rultaya kutlamak ve kutlanmak ~ 
koşufan kadın k'llabalığı Atatürk lmr. 
çağının yanından geçerken oradaki sil
le latıyan tunç kadm, kim bilir, ne Jirek 
dolusu hir orunç duymuıtur. 

Atatürk, at üstünde dağ dağ. kır .... 
dolaşarak, yağılarm bürüdüğü bir :Jm". 

du karış karış, tutam tutam kurtal'D"kea 
türk kadını. yavrusunu bastırdığı bajn.. 
na gülleyi bastınyor; onua yönel&ği 
yolda yüriiyordu. Başka uluslarda salt 
erkeğin om,, ?lanna yiiklenen bu çetin 
sava, ve yurdu koruma yükümünü Tm
kiyede kad·n. erkeğile paylqmaktan ce. 
ri dunnamıştır. 

lıte Atatürk kurçağının alt yanında. 
ki kadm, o savaıcw türk anumın g~ k 
bir Örneğidir. Onu sonradan tunc oldu 
sanmayınız; o, gülleyi sırtına vurmadan 
Önce tunclaşmışh. 

işte yüreklerinde sevine ve gözlerin. 
de Atatürk sevgisi taşıyarak büvülı: 
kurultaya doğru yürüyen kadın b. 
labalığı, onun için bu tunc k:ıdına onmç 
verebildi. Barıı kadınlarının bayram et
tikleri lıir günde o savaı bdınının M-. 
neği, bana öyle geliyor ki, ıa duvsulatfa 
kıvanryordu: 

"Yurd yalazlar, odlar içindeydi; Bü. 
tün acun türk topraklarının bundan biF
le ne filiz, ne batak yetiştiremiyecek llir 
yoksulluğa, bir çoraklığa aaplanacağau 
sanıyordu. 

O gün, her gün olduğu Ye olacafl ci
bi, Atatürk önde Ye bütün ulus arclm.la 
kurtulut ı,ıklannm değme göze göriia. 
meyen ölmez ıııdıiı doruklara doğra a
kın etb"k. 

Bucün, yurd yağının değil, türlma; 
dağlann ardında kalan ışık hütün yor. 
du detil, bütün acunu bürümüştür ft 
ben, Mftf kadını, Atatürk'ün kurçafmnı 
alt yAnmda tunçlapnış duruyorum. 

Bant kadını, sen de yeni a1dığıa •. 
nenle yeni atıldığın yolda yakın bir _.. 
lecekte tunclatacak denli yiibe1. .. ,. 

Kutlamak ve kutlanmalı: için, Y. 
yük kurultaya gİren hanı kadını .. 
tunçtan sesi duymuıtu ve anutm17a. 
caktı. M. N. ARTAll 

Önen- Hak 
Kurçak - Heykel 
Orunç - Heyecan 
Yağı-Dü~n 

Yönelmek - istikamet tutmak 
Ulus - Millet 
YUk6m - varlfe •' 
Duysu - tahassüs 
Od - ateş 
Yalaz - alev 
Acwı - Dilnya 
Domk - dağ zirvesi 
ı:>enll - kadar. 

Hilaliahmerde 
Hilaliahmer ydbatı balo.unu hulr. 

layan komite yılbatı gecesinde büt9a 
Ankaralılan bir arada topa....Ak ont.n 

yeni te9ellİn en güzel gecesini geçinme

yi temin etmek için çok geniı bir pro.. 

gramla İte başlamııtır. 

Balo, tehrimizin en büyük salona • 

lan Sercievi salonlarında Yerilecdrtir. 

Bu balo yalnız tehrimizde Yerilen bala. 

ların defil, bütün Türkiye'Dİlı en bü,Wlr 
ve güzel balosu olacaktır. 

Salonun o gece için südenmesi ip.i 
Ankara Halkevinin güzel sanatlar komi

tesi üzerine almııbr. Şehrimizin bül-. 

kurunda mdiden bu büyük .._ 
yır evin :una kotmaktadır. Bi-
ze güzel geçirmek fırsatını laa.. 
zırlayan 1 er'imizin bu me..-. 
de muvaffa ını dileriz. 

Kilis'in ~urtu)u~ bayramı 
Kiliı, 8 (A.A) - Dün Kilis'in ..... 

tulut bayramı idi. Bayram coılru• lıir 
sevine içinde kutlulandı. Ba mutla P. 
nü kaza"dıran ulus uluhın ıüknua 'ft 

minnet duygularile anrldL 

Atletizm kuliihü balosu 

Bu UfUD Riyueticümhur filanno • 
Dik orkeatraaı haftalık konserini saat 
20,30 ela Halkevinde verecektir. Pro. 
anunda büyük alman hestekin Şubert'in 
eaa-leri ve bu arada Bibnemİf Senfoni. 
dea parçam çalınacakbr. 

13 birinci kinun perfelllbe ak
tamı Ordu Evinde General D
zım Özalp'm bqkanlıiında lmlii
bün açılma balosu verilecektir: 

Biletler latanbul EczabanellD
de ve Akba'da sarılmaktadır. Ko
mite het gün Halkevinde topl&DI

' yor. Zeıagin piyango vardır. 
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NcL e Zürher Snytung yukardaki baş 
lı•ı tnşıy::ın bir yazısında, Almnnya'nın 
ail:ıhtannıa:nnı ileri süren inciliz parla. 
mcııtocrun lnki söyl vleri tetkik etmt.:k
tc ve bunl rdan Çur~il ile Baldvin'in 
söylevi rindcn parçalar alarak şöyle de
mektedir: 

Eski savaş ve hava bakanı diyor ki: 
_Hav" sal •ırışmın en korkunç biçimi 
yang.n Lombalariyle hücum etmektir. 
Böyl~ 1' r hiıcumu almanlar 1918 yılın
da yapm. ı dü§Ünmü~lerdi. Beyle bir 
hücu nun lehine olan belge i e, büyük 
bir şehirde en çok 50 tane yangın sön
dürme kurumu olabileceğine göre bir 
anda 80 veya 100 değişik yerde çıkan
lacak yangınlar, rüzgarlı havad ı akılla. 
nn ~ mıvacağı ölçüde büyüyebilirler. 
Almanların, bu hücumları 1918 de yap
mamış olmaları, hava siliilılanmızın böy 
le bir saldırışa karşı koyacak kadar güt 
lll olduğu için emin bulunmamızdan 

lleir gelmemıştir. Bunu yapmaamlannm 
sebebi; b:!"larında Britanya ordusu ol
duğu hald" iytilfil devletlerinin ileri yil 
rüyü teri v alınan imparatorluk hükQ
metini o vakit idare edenlerin başlan

na gelecek olan felaketi önceden anla -
mış olmalarıdır. 

O geçmiş günlerdenbcri, termit yan
gın bombalan, büyük s:ıva§ta kttllant. 
lan her hangi bir mermiden çok mües
•lr bir biçime girmisler<'Hr. MiitehasSts
ların temin ettiklerine öre, böyle bir 
bomba, birçok katlı yapılan delib ge • 
çecek ve :h"'r katta ayn ayn yangınlar 

çıkar cak güctedir. Halkın can ziyanı 

be her halde mal ziyanından az olmı • 
yacaktır. Londra lizcrine yapılacak olan 
ardı arkası kesilmez hava saldırışları 

dolayısiyle en az üç, yahud dört mı1yon 
adamı Londra'dan kaldırarak yakınla. 

nndaki ovalara sürmek mecburiyetinde 
kalacağımızı akıldan çıkarmamalıyız. 

Yiyeceği, içeceği, başını sokacak yeri, 
nacı doktorıt olmıyan, sava§a, ancak yi
yeceği içeceği düşünülmüş bir ordudan 
çok olan bu kadar büyük bir halk yığt
nı hükumete, altından kalkam•) acağı 
bir mesuliyet yükü olur ...... ,, 

Curçil, böyle bir havadan düşman 

aaldmşına karşı en iyi korunmanın, her 
hangi biı diişmam intibaha çağıracak 

güçdc bir Britanya bava sı1filu kurumu 
yapılması ol..ı.cağmı söylemekted'r Bu 
uğurda yapılac:ık fedakarlıklar büyük 
bir şey say.lmaz. Her hangi bir düşm .. -
nın İngiliz hava donanmaııın1 indirece
ği kati bir darbenin vereceği sonuc göz 
önüne getirilsin; 

" Bu ta\Jirde yalnız askeri tayyare
lerin kullanılıruısı ile kalınmıyacak, ye. 
nilmiş olan ülkeye, kendisinden istcni • 
len her şey kabul ettirilinciye kadar Ul
kesini her yönden alt üst edebi1ecek öl

çü ve bomba taşıyabilecek güete ne ka
dar sivil tayyare varsa kullanılacaktır. 

Havadan yapılacak olan böyle bir hü -
cwn. karşı yönü büSbütün yedCTe sere. 
cektir. Her har.gi bir ülke havada savaı 

gücünü kaybedince, yenen, enine boyu.
na yapılan bir hazırlanmadan sonra. cli
ledigi tayyare fabrikasına saldacırak 

onu yokcdebilir. Böylelikle d yenile. 
nin kendini yeniden toparlaması için 
her türlü imk""finlar ortadan katlanış 

olur. 

Savaş yapmanın bu kadar temelli 
bir yenme doğuracak başka bir biçimi 
yoktur. Hava silahı, hıristiyan kültil
riinün bu yırminci yüzyılmda zOTb tc<J. 
bal ettiğimiz en korkunç ve yeni bir 
unsurdur. Bundan dolayı. her neye mal 
olursa olsun, önümüzdeki on yıl içinde 
Almanya'dan çok daha güçlü bir hava 
ıilaru bul ~dunnaklığımm, ve iş başına 
gelecek olan her hangi bir hükfimetin, 
bir ay miiddctle bile olsa, gücümüzü 
başka bir devletin mevcud hava gücün . 
den aşağı düs.ürmesinin yurd karalığı 

olmasını teklif ediyorum. Söylcdiği111 
tedbirlerden başka, Avrupa'mn tehlike· 
li noktalanna ve ileride başka kıtalarda· 
da, uluslar cemiyetinin önayak olınası 

ve gene onun otoritesi altında hususi 
polis kurumlan y rlc tirmek için bir • 
liktc yürünerek t d~irler alınacak olur
sa, neslimızin b na gcic..cck olan kor
lnınç fcl:k tin yolunu dcğiştirebil"ceği. 
mizc k niırn..,. 

Bn.,.ı yönleri, Çurcil'in söyledikleri. 
nin bir tc1tran demek olan Baldvin'in 
sözleri ;!! Almanya'ya karşıdır; bundan 
clol .. vı da. alm ln gazetelerinin Britan 
~n ~ .. v,,.t ;ıdcım n•n ~Ö7l~rini olduğu gi· 

·ınin s(iylev eri 
bi yazmadıkları teessüfle karşılan&cnk 

bir şeydir. Baldvin, ''alman devlet a:fam 
ları, eğer bugünkü toplantıdaki konuş. 
malan okuyacak ve söylediklerim ara. 
sındaki her söı:ün genel anlamını tarta
C"k olurlarsa ne mutlu bana 1,, diyerek 
eyice görülebilmesi için sözlerinin altı
na 'tem çizgisi koymu§tur. Muhafaza
kar ba~kanı, uluslararası görüşmeler 

yapılması iı;in bir diktatörle konuşabil
menin güçlüklerini, ve hele ihtilallerin 
iş başına getirdiği ülkelerinin dış ıuya· 
sasmı çevirme bilgileri kıt olan bir sil
rü yo i devlet adamlarını ve bunlarla 
görüşebilmenin zorluklarını yedeğe alın 

mış bir dille anlattı. Britanya devlet 
adamı buna karşı, kendi ülkesinin hava 
donanmasr vaziyetini ve yapılmasına ka 
rar verilmiş olan sild.hlanma tedbirleri. 
nin karakterini uzun uzadıya anlatmıg. 
tır. 

B:ıldvin anayurd ve milstemlekelct· 
deki Britanya hava donanmasının birin
ci sınıf savaş kabiliyeti olan krtalarm· 
daki tayyare sayısı 8&0 olduğunu 550 si· 
nin anayurdda bulunduğunu söylemiş. 
tir. Bundan başka gene birinci der~de 
gücü olıın ve 127 tane tayyare de yedek 
ve yardımcı silah olarak anayurdda du 
raklamakta olduğunu söylemiş vedemiş 
tir ki: "Parlamento şunu da bilmelidir 
ki, 880 tane birinci sınıf tayyarelerimiz. 
den başka da, barış içinde normal olarak 
bozulacr k olanların yerine veya tayya
reci yeti§tinnek ve denemelerde bulun
mak için ayrıca büyük bir tayyare ye
değimiz vardır. Geçenlerde önUmUzdeki 
seneler içinde ayrıca 300 tayyarenin 
katılacağı sözlerinden de, gene birinci 
aınıf 300 tayyarenin ötekileze katılaca· 
ğı ve bunlann arkasında yukarda aöy. 
lediğim ic:;ler uğrunda kullanılmak için 
bUytik bir tayyare yedeğinin hazır du .. 
racağı anlaşılmalıdır. Yetiştireceğimiz 

yedekler i;in kullanmağa lilz.um gördü
ğümüz tayprc sayısını söylemek ist~ 
miyorum. Sanının ki parlamento da ha-
na böyle bir §Cyi söyletmez.,. 

Bundan aonra, bava bakanlrfmm 
temmazdan beri tayyacr alanına elveriş 

li 90 tane yer gezmiş olduğunu ve bun· 

lardan şimdilik on bir danesinl se;ti • 

ğini, bundan b~ka 40 tane tayyare ala

nmm daha iyi bir biçime sokulmakta ol
duğunu söylemiştir. Baldvin bu yıl, ge
çen yr!dan yüzde 90 fazla yeni motör 
ve tayyare ısmarlanacağım, askerlik pi
lotu olarak yetiştirilmekte olan tayya
reciler sayısınıp gelecek yıl iki kat ço. 
ğaltılacağmı söylemiştir. 

Albn frankla kauçuk 
dolar aı·asında 

Yazan: Eski Bakan ve Büyük Elçl 

HANR1 DÔ YUVENEL 

Hila devam etmekte olan dünya sa
vaşının kambiyo safhasında ne mutlu 
bize. Savaş yapmakta olanların bir yö
nü "al apğı,, ötekiler de .,değerden dil 
şürme,, plakasını taşımaktadırlar. Bir 
yönde altı ötekinde kırk dokuz ulus 
bulunuyor; doktrinci efendilerini affet 
sinler, ama barış yapılmadığı müddet
ce sorgunun biçimi, bu iki yönden han 
gisinin hakir olduğu değil, hangisinin 
yenmiş olacağıdır. 

*~~ 

Kambiyo barı§ı demek, çek kurs'u • 
nun istikrarlaştırılması demektir. Dlin
yanın sağlam bir nizama ihtiyacı oldu
ğu besbellidir. Yeni bir nizam mı ku -
rulacak? Eski nizama mt geri dönüle
cek? Bu lc:cndini gösterecektir. Ölçü 
ne olacaktır, Altın mı, buğday mı, in. 
giliz lirası mı, dolar mı? Her halde 
genel olarak kabul edilecek bir ölçü 
olacaktır 1 İster ayakla, isterse parmak
la veya metre ile ölçülsün, bana göre 
hepsi birdir, yeter ki ölçüde birleşmiş 
olalım; her halde birlc§Illiş olmamız la 
zımd:r. 

Uluslararası Londra kambiyo kon -
r ransınm c;;öküp yıkılması b.ir dünya 
felaketi oldu; c;ünkü kambiyo anarşiııi
ııe yol açtı. Bu anarşi de, istikrarlı öko 
nomilerini oynak kambiyolar fizerine 
kuran devletlerle, istikrarlı kambiyo
ları ile oynak ökonomilcrini destekle
meği akıllarına getiren devletler ara
sında delicesine bir yarışa çığır açtı. 

Bu öyle bir yarıştır ki, hepsinin ço"'t. 

ULUS 

öldürülen Kirof 
Leningrad'da öldilrlilen komünist fır. 

kası büyüklerinden Sergti Kirof hakkın
da Deyll :Meyl gazetesinin Moskova 
"ıhabiri gu izahatı vermektedir : 

Ölen 42 yaşında ldl. Köyliiyll teftiş 

bürosunda çahşmı§tı. Kendisini öldilren 
adam bir koşu odasına birmiş ve Kırof'u 
öldlirdilkten sonra hemen v21ral nmiştır . 

'.Bu hususta çıkarılan bıJdırimde ''Ki. 
rof işti sınıfının alçak düşmanlenna kur· 
ban gitti. Kendisi partimizin ileri ge. 
ien önderlerinden birisi idi. Şiddetli, 

korku nedir bilmez ve bUtün bolşevikle
rin, bUtUn İ"-dlerfn sevdiği bir şahsiyet. 
ti.,, 

Kirofun bürosıı. şimdi Leningnd 
sovyetinin k.ırargahı olan Smonli sara
yında bulunuyordu. 

Kendisi. faal bir sur •tte komünist 
ihtilaline girmiş, bilha sa Kafkasya'da 
bolşevik teşkilatı vücuda getirmişti 

1918 senesinde Aatrak&'n'da çıkan 

mukabil ihtilal teşebbüsU ile mUcadele 
etmişti. 

Bunt\an başka general Denikin ile 
harbetmiş, şimali Kafkasya'da ve BakO. 
da komünist teşkilatını yeniden vUcuda 
getirmişti. 

Kirof coşkun ve ateşli bir fh~ilalci 

idi. Komilnizmin ve Leninizmin aleyhin

de en ufak bir temayfil göatcn1mecıine 

bile tahammül edemezdi. Kendisi. Stn.. 

lin ile birlikte Zinovyef ve Troçki'ye 

kartı ıiddetle milcadeleye giri§m ti. 

Söz aöyteme kudreti fnkalade oldu· 
ğu için Leııingrad'dald ~er tuerlnde 
bUyük bir otorite lnınnuıtu. 

Kirol 61üm yatağ11ıda 

mesi soncunu verecektir. Birleşik Ame
rika hükt\metleri ile Büyük Britanya 
bir aralık eski iyi günleri yaı:am•şlar
dı. Ancak denizin öte.ki yönünden ee. 
len duyumlardan, vagon yük sayısının 
düştüğü, !ngiltere'de de maliyet fiatı
nm yükseldiği anlaşılmaktadır. Fede. 

ral Re~crve Bvard'm teknik akıl 1'o. 
cahğını yapan Amerikan bankerlerinin 

icra komitesi, Reisicümhur Ruzvelt'c 
doların değerinden yüzde 42 kaybet -
mesi dolayısiyle daha ziyade dilştnek 

korkusu yüzünden devam etmekte olan 
itimad krizinin biran evel arkasını al-

ması tavsiyesinde bulundu ; aynı zaman. 
da yeni İngiliz • amerikan çek kursl -
nun birlikte sağlamlaştırılmasını ve 
birlikte altın çorbası standardı tesbit 
edilmesi için Fransa ile bir g&rüşme 
çığırı açılmasını ileri sürdü. 

İngiltere'yc gelince, hazine bakanı 
Ottava konferansı dotayısiyle, lngil -
tere'nin yeniden altın standardına dön. 
mesi için dört tane açık ıart kotmut
tu, banlar da, hammadde fiatlannın 
yükseltilmesi, devletler arasındaki ta
kaslarda lı:ambiyo oynaklığının azaltıl-

ma9r, sava~ boTciarmm kökünden hal -
edilmesi ve altının satınalma gilcün • 
deki dalgalanmanın önüne geçecek bir 
metodun bulunmasıdır. Aym huine 

bakanı bu yılın 4 temmuzunda nam 
kamarası toplantısında bu şartlardan 
ikisinin yerini bulduğunu söyledi ve 
dedi ki, "Birleşik Arnerika-hlikOmetle
rinin para sıyasasındaki değişikliklere 

rağmen uzun bir devreden sonra çC'k 
kursunun zorlayıcı dalgalanmaları önft 
ne geçmeğe muvaffak olduk. Fiat düş
mesinin de arkasını alabildik. BUyük 
ölçüde yapılan hammadde ticaretinin 
fiatlarında da kendini bütün gUciyle 
sezdirten bir yiı"'kselme ~ardır.,, 

Nevil Çemberhyn'ın geriye kalan 
iki şartı ise dcvlctlerarası görüşme ve 
anlasmalar yapılmadan, yerine getirile
ceği b.ı:sbellidir. 

tr " .. 

mak mecburiyetinde kalacağı görilpne

ter dolayısiyle birlikltrini eksiksiz ola 
rak koruyacaklardır. 

Zaten geriye yapılacak başka ne ka

lıyor ki? Her hükfuneti ucsuz bucak • 

aız ağırlıkta bir deneme karşısında bu

hınduracak olan şuursuzluğa kadar va· 

ran yıkını biçiminde bir kambiyo sa -

vaşı mı? Yahud, memleketin dışında -

ki kambiyo düı;ürulmesinin karşısına 

bizim yöniimüzden de, bütün değerle

rin nefesleri tıkanıncıya kadar bir kam 

biyo d:işUrillmesini mi çıkarmalı? Bun 
larm hepsi taŞkmlığın düzeltme yolla
rıdır 1 Yoksa, altından ayrılmış olan 
kambiyolar bizim baknnımıza dönün
ciye kadar eJterimizi kollarmuzı bağ
hyarak seyirci mi kalmalıyız? 

Bana kalır~ sağlam bir temel üz&> 
rine kurulacak olan bütün kambiyola. 
rm dcnklcıtirilmui uğrunda altın 

bloku ile İngiltere ve Amerika arı::aın· 
da birlikte görüşmeh:ır yoluna girmcği, 
ve böylelikle de de•letler arasındaki 

yarışı dot"m giden bir ticaret çığırına 
solanayı, bütün bu şaşkınlıktan ileri 
gelen görfiJlere. terdh ederdim. 

Noyes Viner Jurnal'dsn 
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Elen Buşe mes!ek 
hayat:nr anlatıyor 

Geçenlerde bir kazaya kurb:ın gitti· 
ğlni hcber verdiğimiz tanrnmı~ fransı~ 
kadın tavyarecisı" Elen Bu"e, öiümiy .. 
le biten u~u yapmazdan birkaç saat 
11nce yazdıgı bu yazıda, tayyoreciJ/fid 
nasıl b~lsdığ1nr ~tiyle atı/atıyor: 

Bundan ancak liç sent' önce, 19311 
yılının haziran ayında "'Turizm PHoturı 
diplomasını aldım. O ıuman bunu, bil .ı 
tün çalışmalarımın bir mükıHatt gibl 
telakl ı ediyordum Halbukı bügün gÖ4 
rüyort r-ı ki bu sadece Hr başlangıç"' 

mış •... Benim için göklerin anaht"'rı 

olan bu diplomayı almak için, çoıc. 

ama pek çok çalrşm•,-rrm. Cilnkü re .. .ı 
mi daireler, ciddi bir sebt-be dayanma" 
dan kadınlara pilot diplomasr vermeğf 
pek istemiyorlardı. Onun için Fransa .. 
da profesyonel nakliye pilotu diploma 
sı alabilen d0rt kadın vardır: MnriJt 
Hils, Mariz 'Bastiye, Adriyen Rollin, 
bir de ben.. Fakat pilot olmak isteyetl 
liyakatli kadınlar eksik de~itdir. 

O zaman yirmi üç yaşında idim. 

Benden istcnlterı her şeyi, ilk de• 
nemede yapabiliyordum. Her şeye ko• 
!aylıkla, yorulmadan katlanabiliy<'r • 
dum. Önce bir amatör oyunu gibi h<>s· 
lamııken, tayyarecilik git gide ben·m 
için en esaslı bir fcy, adeta canım oldu. 
Yerle gök arasında uçarak kendi a"n 
yazıma kendim hakim olduktan sorr.1, 
hfç bir zaman eski gii'ldelik, yovan yd• 

,ayışrma d8nemiyece~iml anladım .. 

O zaman, ilk büylik yolruluğumu 

yapm::ığı kararlaştırdım. Part 't<'n S y 
gon'a gidecektim. Fakat tabii bu yol· 
cutuğu b~şaramadım Bagdat'da motıs
rilm bozuldu, rcsmf daire1erd"n Ü"• 

ilikler gördüm ve va;:' geçtim. 

Cesaretimi kaybetmiş miydim? B 1-
ki, fakat kimseye belli etmiyordu n. 
Birkaç hafta sonra yeniden uçu Iar 
yapmağa haşladım. Önce, antrcnm.10 
olsan diye, Akd<'niz'de şöyle bir clo .. 
laştnn. Bir rekorun manasının ne oMu 
ğunu, bunu kazanmak için ne gibi 
güçlUklerle savaşmak gerektiğini ö , .. 
renmf~tim. 

Küçdik tayyaremle 5900 metre y~k· 
seğe çıkarak kadınlara m.;ıh .. us yüks l· 
me rekorunu l:ırdım. Buna çok scd· 
niyordum. 

Yübeklere, çok yfrkscklerf" çıl· ... 

mak- bu herkesin harcı değildi. nu 
suretle de önümde yepyeni ·bir l!Jeın 

açılmış oluyordu. Gökl<'rde kan ~k nl• 

duğu kadar çabuk ka:vbolan çızgi' r 

çizmek hebsinden fa:tla hoşuma gi i • 

yordu. Daha küçücük bir kı1 iken i· 

şel D"'truaya'nın heyt!t.anlı d nem 1 • 

rlni bUyük bir takdirle cır trcdıvordt n. 

Onun için. Mişel Detruaya Vıllakub • 
leyde bana hava c:;ınbazhğını oğretnıe· 
ğe razı olduğu zaman çok sevindim. 
Asıl bu çeşit tayyaredHTrte hal:ikf i • 
tidadımı buldum. 

Bununla beraber, hııva cımbar.it ~ı 

bana öteki türlü uçuşları ihmal ettır • 
miyordu. Bu yıl, çok seri yeni bır tay· 

yare ile on iki ııaatlik "Anje,, yanşırııı 
gfrib ikinci geldim. "A:ıje,. yarışı, ı r 
at yarışı idi. Bu yüzden çabuk uçmıı ,t 
da öğrendim .. 

Bu yaz, saatte ~45 kilometre ı;ür .. t· 
le uçarak kadın sürat rekorunu, J O 
kilometrelik mesafede 412 kilo met e 
aUratle uçarak gene kadın rekorun'1• 

1000 kilometre mesafede 409 kilometre 

(Sayıl ayı çeviriniz) 

Altın blokunda bulunanların 13rük

sel konferansı, lı::ıtın sayılır bir kazanc 

vermemiştir. Bıınfana blo~a, değeri 

düşük kambiyoJu fiTkelerJe n-ge~ yay> - Elen Buftlnin çınara dli!ltliğü La. krııva jü crmam 
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Fenni bir şekilde bayındırlanacai olan Samsun'dsn bir götünliş 

liu.susi muhabirimizden - Beledi- lerine yaz ıilc bUdirilccektir. 
)"2ıiı, Karadcnidn biricik incisi sayı- Yeni başkan Bay Nazif, Samsun in· 
la:ı Saaısun'un fenni bir fekildc baym- hisarlar başmUdUrU iken belediye baş-
dırıanmasr iç,in Jsöl:lü bir program çiz· kanhgaıa aeçilmeai üzerine inhiaarlar· 
~Ştir : Bu programa göre beş yıl için· dan ayrılm19tır. Kendisi hukuk mezu-
de kentin her yanında kalduım ve ka· nudur. Uzun zamanlar kaymakamlık· 
llaıizasyon işleri bitmiş olacaktır. Jarda ve idare işlerinde bulunmuş tec· 
\'eni meclisin başlıca bir nmacr da git· rübeli bir adamdır. 
tf.kçe k:crrkunç bir kabarıklrğa doğru 
gıden borçlardan kurtulmaktır. Bu işin 
tltçlüğUnü göz önünden uzak tutınıyıın 
~. başkan Bay Nazif, on beş gUndür 
'eçınc bir heyetle borcların ko1ayca 5-
deııznesi yollarını bulmağa çalışmakta
dır. Billuı a faizi anasından daha çok 
111llıı eytam ve emlak bankasının al?.cak· 
ltrı üzerinde fazlaca llğraşıtmakt<!.du. 
"Qlıltınan bir formüle göre banka ile 

Fuat Kaynar 

Soyadı alanlar 
Umsy - Kırklar~ll snylavı Bay Dr. 

Fuad. Umut - Sıvas saylavı Bay Ra -

sim. Gcr"eker - Bursa saylavı Bay 

Mustafa Fehmi. Savgan - Su bakan. 

lığı baytar işleri bnşkanı General Saded· 
~el}i bir görli•"'e yapılacaktır. 

.... ~ din. Alpman - SU Bakanlığı Jevaum 
Belediyemizin kınnc veren işlerin· 

de dairesi başkanı General Refet. Ancan rı biri de, ııu ve elektrik fabrikaln-
l'tndaki esaslara göre fabrikalıırın bir - Adliye müıotcşan Bay Tevfik. Kara. 
•ııonirn şirket halinde idaresini dUşiln· knyn - Maliye memurlar mUdUrii Yu· 
ll'ıeaidir. GUnün birinde, şehrin BU!:tl% ı •f Kemal. Akgörcn - Meclis muhase. 

~t karanlık içinde kalmaması için halk be mUdilril Matlum. Aydoslu - Ökono-

lı dütünccyi pek yerinde bulmakta w mi yuganı A.ydoslu Said. Yucakök -
~cYdan.ı gelmesini dilemektedir. 

lielediyc. hemşehrile .. inin dllclderi· 
: ,. tematik bir yolla öğrenmek için 

,. dHek kutu u ha:nrlamr tır. Her 
ttln Yoklanacak olan bu kutulardaki di
lttinc yazı iJc bildirilecektir. 

"---~------------~"!'"!'"'--~ 
tııııe uc;ar < "bütiln sınıflar,. re koru· 
k rdım. 
Coıt evinmiştim. Şimdi de sevini • 

~ tunı. Yalnız ôılediğim nokta. bu 
~ larda hiç bir arıza, hiç bir heye· 
~ ~torici vaka olmamasıdır. 
hı nuyuk tayyarecilerimiz ~ibi y~v~ş 

\>as hazn1anıırd: timdi ne gıbf yenı hır 
'it if et göstermeli? Bu anda ~n ~e 
~ )apacağımı bilmiyorum. Tab1i bır 
~Yapılacak eyler var. Hele son za· 
... larda yapıl n bUyUk uçu lar, cesn
·~t '- b"" "'k ~ 11ırıc1 değil, bil5kis daha uyu • 
~t~ güç uçu~lar yapmak için cesaret 

rıc· 
ı tnahiycttedirler ... 

~ .. 
~omana:4 

• 

Muş ımylavı Bay Naki. Aknhn - Nllfus 
U. Md. tabiiyet şubesi mlidürü Bay Mu. 

z:affer. Tonguc - Anknrn istasyon bay

tar Md. İbrahim. Akdemir - F..mniyct 

müfettişi Aziz Hüdai. Ertuğ - Ziraat 

Banknııı mUfcttışlerindcn Hasdn Rr.Hk. 
Emil - Dr. Salahaddin ve çoluk çocuğ 

Şahinbaı - D. D. Y. Salahnddin Remzi. 
Dcmirbaf! - O umatik telefon baş ma
kinisti Bcstani, kardc l~ri Muhiddin, 
M thmed Ali. Tim ur - Gümrük Muha· 

foza U. K. ba hekimi kayrnalrnm Rifat. 
Demir - Ulus bmnm evi makinistlerin
den Saim, Eden - Varidat U. Md. 
memur İrfan. Alpan - Jandarma 
Umum Kumandanlığı birinci Ş. de 
ylizhaş1 Hulusi. Toktay - Ayvalık in. 
hiınrlannda Nuri Ş kir. Yüksek Z. ens· 
titllıü kimyager Dr. Bedü Şakir, Ulay 
- Ziraat Banka ı f nde dö juvvarla
nndan SUkril. Tansel - Maliye Bakan· 

Tehika: 25 
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(MEA t;ULPA) 

A, Yazan: 
~~IF VIVANTI 

~ .\strid etrafına bakındı: agacbtr: tepeleri arasında, batının, 
lı~1 en de artık sönük son aydın
~ b!nzanyordu. Ağaclar aresm
~ ır. boştuk, çölün bir parçası · 
~-l: :.orünmesine imkan veriyor
\lt a ır san toprak dü.zlüğii, ki 
~~~ ~ın alacasında gittikce so -
~il. 'Vır rnavimtrak renk alıyor -
'ıtıti e dalgalı kum tepeleri ara
~IC\~ k~ra noktalardan bir küçük 
Q~"li Çczüiüyordu: batıya doğru 

/\'fen bir kervan. .. 
tihi ~1tria yeniden rüya goruyor 

G du. 
~l ene b d·-· . ~ dittıı. ara , zamanın geç ıgını 
Cblıa 1Yen o oryantal derin sü

~ A.stk?Pıyr heb açık tutuyordu. 
~ ~~d hata tcreddüd ediyor-

1-ıttr~~de o kapı açıktı; arkasın 
" •~uıaa b h ··ı ··k '-l n e a ce, ço , go ...• 

c arab, 

ftatynnca aslından türkçeye r"mren: 
NOSHET HAŞIM SINANOCt.U 

- Gir. Allahaşkma ! - dedi. 
Acayib bir aynhş duygusu ile 

arkasında bütün bir geçmişi hıra~ 
kacakmış gibi, yeni bir hayatın 
sınırında imiş gibi, Astrid eşiği 
aştı. 

Ve arab, arkasından kapıyı 
kapadı .. 

xvı 

Delikanlı, geni vestibolü ön
den gidib yol göstererek gecti, 
ve oymalı bir tahta kapıyı örten 
ağır bir perdeyi bir yanından 
kaldırarak onu bir salona soktu. 

Astrid ilerledi. İhtiyar kadın, 
hakir, uzaktan takib ediyordu. 

İhtişamla süslenmiş geniş bir 
salondu. Doğu tarafındaki üç bü
yUk pencere, buraya, hemen he
men bir katedral hali veriyordu. 
Bir yandan de geni; divanlar, ayı 
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lığı hesaplar birinci mümeyyfai Mch • 
med. Giray - Nafıa Bakanlığı tercüme 
ve neşriyat muavini İhsan. Öncel -
Nafıa kUtüphane memuru Nizami. Ka-
ll ay - Miltekaid binbaşı Halil. Öz. 

1: - Ankara nafıası mühendisi Lfitfi. 
Özcan - Ankara nafıası fen memuru 
Ziya. Magat - Maliye umum muhasebe 
kanunlar mUdUr muavini Fevzi. Övge. 
- Adliye U. hapishaneler mildilr mua
vini Necmeddin ve kardeşi Kfunil. Oran 
- Anl ara içme suyu komisyonunda 
SUnyan. Çakar - Ankara içme suyu ko. 
misyonunda Nihad. Öcal - Ankara iç· 
me suyu komisyonunda Subhi. 

Ankara Nilmune hastanesindeki dok. 
torlanmızın soyadları: 

Çevik - Baştabib Dr. Nüzhet. Ta

ner - Uroloğ Dr. Feyzi. Sanbaş - Si. 

nir hekimi Dr. Şükrü Yusuf. İzgi -

Cild hekimi Dr. Fahri. Eğrib?yun -

Bakteriyoloğ Dr. LQ.tfi. Bulat - Göz 

hekimi Vefik. Erhun - Operatör mua· 
vini Dr. Nureddin. Atasagon - Dahili. 
ye asistanı Dr. Necati Galib. 

Bilgin - Ankara icra reis; Talat. Ak· 

ulua - fcra reis muavini Kemal. Turna 

- DördüncU icra memuru Bekir. Akca. 

soy - d8rdUncU fcra Htibi Said. Soy • 
sal - 5 inci icra memum Süreyya. Tun. 
cay - 5 inci icra memur muavini Sa· 

lilı. Unsel - 5 inci icra katibi Kemal. 

Tekin - 2 inci icra memuru Zihni. 

Mutlu - İcra hesabı cari M. Cemil. 

Başbakanlık İ&t:atistik Umum mildUr. 
lUğil memurlarından soyadı alanlar: 

Tan - Tasnif şubesi mUdürU Kadri. 

Tan - Tasnif şubesi memuru Bedri. 

Bedit - Grafik mütahasslSI Arif. Tul· 

gar - Neşriyat mUmeyyizi Muhiddin. 

Ercan - Tasnif şubesi memur Tevfik. 

Ercan - Tasnif şubesi memuru Semi. 

ha. Ergin - Tasnif şubeıoi memuru Nu· 

rullah. DelibaJı - Adliye ıubesl me • 
muru Celal. Eğe - Adliye !lJbesi me -

muru Şekib. Ergenç - Adliye şubesi 

memur A. Rüşdü. Çakırlar - Adliye şu. 

besi memur Fethi. Dincer - Maarif şu· 

besi memuru Şaban ve kardeşleri Na. 

mık, Taki. Akbay - Harici ticaret Ş. 

memur M. Ziya. Y ctemen - Nüfus ti· 

caret Ş. memur İzzet. Demirhan - Mü. 
vczzi Muhtar. Argun - Odacı İbrahim. 

Eraslan - Od&cı Seyid. Öztop - Oda
cı Sadık. 

.Miltercim Kemal İskender ailesine 
(Onur) soyadı verilmiştir. 

nafart~lar Polis merkezi memur 

v kıJl birinci komiser Bay Cavad GU -

n r - Anafartalar polis merkezi üçün· 

eli komicer Bay Sz.lih Ertekin, - Ana • 

fart;ılar poli merkezi üçüncü komise -

ri Bay Etem Döğcr, - Annfartalar po

lis merkezi polis memuru Bay idris 
Demirel, - An:ıf'!rtalar polis merkezi 
poris meuıuru Bay SaHh Dündar. -
Anafartalar polis merkezi polis memu. 
ru Bay Hasan Yalçın. 

DÜZELTME 
(Ungun) biçiminde çıkan Van say. 

lavı Bay Hakkı'nın soyadı (Ungan) dır. 
Düzeltiriz. 

postları, şuraya buraya bol hol 
serpilmiş yumuşak şilteler, muhi
tin artistik güzelliğine oryantal 
bir zarifi ik veriyordu. Bahcenin 
bütün güllükleri, balsamik nefes
lerinj salona yayıyorlarmış gibi, 
hava gül kokusu ile dolu idi. 

Astrid'i birden bire bir saşkm
lrk ve baş dönmesi aldı. Endişe, 
nerede ise baş gösterecek trajedi
yi kimseye an atamamal<tan doğ
ma azab nefesini tıkryor, ona he
men hemen baygınlık veriyordu. 

Sarardı; sallandı ... 
Kadın bunun farkına vardı; de 

Jikanhya kısa bir emir vererek 
Astrid'in yamna ko~tu, şabkası 
ile mantosunu ~ıkardı ve sanki 
kırılrr, kıymetli şeylermiş gibi 
sonsuz bir itina ile bir şiltenin 
iizerine koydu. Sonra, gene kızı 
geniş bir divanın yanma götüre
rek oraya oturttu. 

Bu arada delikanb ortadan 
kaybolmuştu. Şimdi, elinde bir 
t:psi il~ geliyordu. Tepsinin üs
tunde bır alev üzerinde dumanı 
tüten bir bakır fmcan vardı· • 

Astrid'in yanma bir küçük 
masa çekti-.sonra, eğilerek, sun
du. 

DEN.ı.ZL!, 6 - Büyük ulus kurul
tayının saylav seçmek ve seçilmek 
hakkını türk kadmlarma vermesi bu· 
rada çok derin sevinç ve kıvanç uyan· 
dırdı. İnkılabın türk kadınına verdiği 
bu siyasi haktan ötürG öğünçlü duygu 
larımızı sunar toplantınızı öz yürekten 
kutlularız bu vasa ulusumuz için uğur 
lu olsun. 

Denizli kadınları N. 
Kevser Fuad 

§crif Naili Kuculr Saadet Esat 
Kaymakcı f diye Akca koca 
Süheyla Şevki Suriye Ali Bedia 
Ziya Nedime Yuauf Başkay 
Muallim Nesrin Muallim Na.dire 
Mu2.llim Bedia BchiceAsaf 
F2.!ma Şiikrü Nazmiye Osman 

KONYA - 6 - Türk kadınlnınrn 
saylavlıga seçilmek ve seçmek haklan 
nın kanttnla tanınmış bulunmasından 
bütün vatandaşlar arasında doğan se· 
vinc duygularrmızı saygılarla sunarız 

Konya Halkevi Reisi 
Ferid Uğur 

BALIKESlR, 6 - On bir yıllık 
ilerlemede en büyilk haldan ve yükse· 
Iişleri tilrk budununa bağıılıyan Ata· 
tilrk'e ve onun izinde yürüyen bUyillı: 

kurultaya Balıkesir kadınlığı candan 
sevine ve derin baflıhğını iletir. 

Mediha Hicri Mükerrem KCD'h31 
Balıkesir kadınlığı namına 

İffet Satlrk 

AMASYA, 6 - Bilyük Millet Mec
lldnin tilrk kadınlığına saylavlık seç· 
me ve seçilme hakkını verdiğini sevinç 
le duyduk bunu candan kutlar tezabil
ratınıza kalben iştirak ederken kadın
lığı layık olduğu mevkie çt"karan bU -
yilk önderimiz Atatürk'e de içten ko -
pup gelen Mygı ve duygularnnızm 

ulaştırılmasına el katmanızı yalvanrız. 
Amasya muallimleri N. 

Behiye 

GÔLPAZARI, 7 - Büyük Millet 
Meclisinin kabul cttifi kauwıla türk 
kadınlığına verdiği mebusluk-hakkın· 
dan dolayı orada yapılmakta olan teza
hilrata kazamız kadmlan namma f~ti
raklc beyanı memnuniyet eylerim. 

Kaymakam Ve. 
HUseyin 

YOZGAT, 6 - Türk kadmlannın 
da sıyasal lıaklannm verilmesi ıçin 
yaptığınız toplantıda sizlerin istekleri· 
nfze birleşik olduğumuzu derin saygı
larımızla bildiririz. 

Yozgat munHimleri N. 
Cemil. 

ORDU, 6 - Biz ordu kadınları da 
ulus Uyeliğine seçilmek hakkı veril • 
mcsi sebebile siz kardeşlerimizin temiz 
duygularına candan ortak olduğumuzu 
bildirmek için Halkevinde toplandık 
Büyük Önderi CO§kun hislerle bir ke
re daha andık ve alkışladık yalunuz 
açık olsun. 

Ordu kadınlan namına 
Necmiye, muallim Melek Hüsniye 

Koyu, çok J ezzetli bir tiirk 
kahvesi idi. Astrid'in tamma<lığı 
hafif bir ıtn vardı. Fincanı veri • 
ne korkamaz, tatlı bir huzur duy
gusu kendisini kapladı; gergin si
nirleri gev edi, bir boş, bir haz 
verici tembellik, göz kapakların
da ağırlaşarak vücudunu sardı. 

Onu yolda işkencelendiren nö 
bet, acele, heyecan, simdi kendi
sini derin bir uyku haline, tatlı 
hir alakasızhğa bırakarak gıaı 
yorlardı. Artık hiç bir şey arzu· 
lamadığım, hic bir şey istemedi -
ğini duyuyordu. Ne Saad'ı gör
mek. ne köyü kurtarmak, onca, 
artık ehemmiyetli seyler def{ildi; 
ne adalet veya adale .. sizlik, ne 
sevgi veya kin, ne beyaz veya ka· 
ra ırk onun icin artık ehemmiyetli 
değildi. Yalnız. bir sonsuz çok 
tatlı yorgunluk ü.;tilne dökiilmiis, 
bir lezzetli sonsuz istirahat duy
gusu duyuyordu. 

Dalgın, bu kahveye ne gibi bir 
sey koymus oh:ıbileceklerini ken · 
di kendine r-t"'rdu: acaba bir balsa 
mik ve uyu~tı rucu baharat mı? ... 
bir narkotik. h .. lki? ... 

Yastıklar arasında arkasına 
dayandı ve göılerini kapadı. 

SAY F\ 5 

ÇORUl.1, 6 - RüştünU çoktan is· 
bat etmiş olan türk kadınlarının mebus 
seçimine de iştirakleri kanununu kabu 

Jünden dolayı gösterilecek tezahürat ve 
hissiyatta beraberliğimizi bildirir ve 
yurd uluslarına tazimlerimizin arzına 

vasıta olmanızı dileriz 
Çorum kadınlar.ı na:nma 

~ernihn Aykoç 

K.A RS. 6 - Laik Türkiye cümlıu -
riyetinin kadınlarımıza verdiği mebus
luk hakkında her türk kalbinde uyan· 
<lırdığı derin sevinç ve tehassüsata bü
tün kalbimizle iştirak eder, hürmetleri-
mi sunarım Hakkı 

ÇA.NKIRI, 6 - Büyilk Millet M c· 

1isinin dilnkU toplantısındn kndınl:ırı· 

mıza da mebus olmak ve mebus c;ccmek 

lıakkını verdi~ini duyan ve işiten C n 

kırı'nın yüksek ve asil ruhlu birçok ka· 

dını Halkev.inde toplandı. Se\•İnç der

yaları içinde yüzülüyor ve biribirleri

ni kutluyorlar. Duygularını Buyük 
Kemal Atatürk'e ve kendilerine bugü

nU gösteren bütiin ulularnnıza ulaştır· 
mak için bilyilk başkanhğımuı tavsit 
ettiler ben de bildiriyorum. 

Vali V. H. Uzgöcen 

ISPARTA, 6 - Kadınların 6'\.>lav 
seçmesine ve seçilmesine ağız birliği 

edildiğini sevinçle öğrenen Isparta ka 
dınları şimdi Halkevinde toplanarak 
içten gelen duygularını yükı;ek yönü· 
nüze eriştirmek için bizi seçtiler, son· 
ıuz saygılar. 

Saadet, ~adiye Hakkı, Saadet 
ReHk, Pak.ize Kamil, M. Bil
ge Hacer Nuri. 

BlLECIK, 5 - Türk kndınhğına 
mebus seçilmek ve seçmek hakkını ve· 
ren Büyük Millet Meclisine derin say 
gı ve şükranlarımızı sunmağa delalet 
buyurmanızı dileri .... 

Bilecik kadınları namına; Ne· 
bahat, Emine. Fütuhr t. Naha, 
Edibe, Perihan, Hidayet, Nec· 
miye, Enise, Nnhidf'. 

TOKAT, 6 - BugUn İstanbuı gaze· 
teleri kadınların da mebus seçmek ve 
seçilmek hakkına malik olduğuna dair 
Tokat'a yaydığı bir haber üzerine bu· 
ra kadınlık ileminde tasviri gayri 'ka
bil bir serinç ve al!ka uyandırmış, ıcüm 
huriyet meydanında yüzlerce kadının 

bu tath haberin ·ıhbatı hakkında m1410· 
mat almak 1.lzcre toplandıklarmı ve kı
BI:n kısım okullarımıza ve M"iarif ida
resine baş vurub cevab beklediklerini 
savı?ılarımln arzederim. 

Maarif Md. V. KemııJ 

SiNOP, 6 - Bize mebusluk hakkı
mızr ruı veren Büyiik Meclise ve en 
Bilyilğilm!tt Atatürk'e derin saygılar. 

Sinop muallimlerinden İsmet, 
Fatma, Zehra, Hava, Necmiye, 

Bedriye, Bedia, Meliha. 
Muazzez. 

Rüya görüyordu; muhakkak 
rüya göriiyordu. 

Uzaklardan bir tarif edilemez 
nagme, bazı kere bir haykırış gi -
bi vükselen, sonra bir inilti. bir ız· 
tırah ağlaması - yahut türk:isü -
halinde alçalan bir cok seslerin 
bir şikayetini işitiyor gibi oluyor
du. Ve o sesler yaklaşıyorlardı ... 
Gittikçe daha ziyade yaklaşıyor
lardı. 

Muhakkak rüya görüyordu ... 
Yolun kumlJn üstünde savısız 
adımların ayak vuruşlarım, ko1-
malarınr, avak sürümelerini isiti
yo- gibi idi ... ve hep o şikayet, o 
inilti, o ağ-lama, o a~ır nağme .... 
Hangi deli, inliyerek ve h;ıvkrra· 
rak. büyüler bahcesini. masal hah 
cesini, gülle doJu bahceyi geçebi
lirdi. 

Muhakkak rüya görüyordu. 

Kuru bir pat1avış onu bir len 
bire uyandrrdı. Gözleri açılmı~, 
direlib dinledi. 

Ne olmuştu? 
Evde derin bir sessizlik hü • 

küm sürüyordu. 
- Sonrı var --



SAYIFA 6 

Halkevinde müzik hak- 1 

kında bir konferans 
Bay Riza tarafrndaa 6 - 12 - 934 sk

famı Halkevinde musiki hakkında ve -
tllen kıymetli koni erans. 

- Muhterem dinleyicilerim, 
Devletimizin Ulu Şefi Ulu AtatUr

kUn emir ve işaretleri üzerine mühim 
ve bUyUk bir lnkıllp kar,ıaında bulu· 
nuyoruz. 

Her hangi bir işe benzemez. İnsan
lar muayyen bir işi korumak istedikle
ri vakit evvela o işin maddi cihetini 
temin ederler sonra azm ile başarmağa 
çalışır bu nihayet bir Volonte mesele
sidir. Fakat fikir hareketlerinde, mu· 
siklde iş değişir. Daha zahmetle gaye
ye vasıl olunur. Kabiliyet istidat mese 
lesi bUyük bir rol oynar. 

Muhterem dinleyicilerim. Türk mil
leti çok kabiliyetli bir millettir her 
ilimde bliyiik bir varlık gösterebilir 
hiç şliphe etmeyelim ki musikide de 
büyük bir kabiliyet gösterecektir. 

Vatanın en uzak köşelerinden vatan 
müdafaasını öğ.r:.enmeğe gelen ve belki 
de hiç mekteb görmemiş olan türk ne
feri askeri bandosuna ayrıldığı zaman 

notayı öğreniyor ve hiç mecudiyetin • 
den haberi olmadığı yabancı milletle
rin musiki eserlerini çalıyor düşünU • 
nüz memleketimizin terakkisi yolunda 
maddi ve manevi hiç bir fedakarlıktan 
çekinmiyen Türkiye CUmhuriyeti hU -
kCtmetinin kuracağı musiki akademi -
sinde okuyacak mUnevver tUrk genç -
leri ne büyük eserler yaratacaktır. 

Avrupalılar güzel sanatların vata
nı yoktur derler musiki güzel sanatla -
rın başında gelir ve bütün dlinyada ya
şıyan insanların müşterek malıdır. BU
yilk harbta Almanya ve Fransa biribir
lerine karşı her hususta boykotaj ilan 
etmişlerdi A lmanya'da fransızca Fran 
sa'da da almanca konuşanlar vatan ha
ini addedilirlerdi. Fakat Fransa'da 
Büyük Bethoven'in senfonileri, Al -
nanya'da da Bize, Berliyoz, Masne' -

nin eserleri çalındı musikiye boykotaj 
yapılmadı. Bakınız Bethoven ne diyor 
musiki Allahın lisanıdır. Fransız eski 
Ba~vekili Mösyö Heryo musiki insan -
ların en ince ve en hakiki duygularını 

ifade eder diyor. 
Muhterem dinliyicilerim. Milletle

rin tarihinde büyük roller oynamış ve 
yahut insaniyete bUyUk hizmetler ifa 
etml~ müstesna büyük adamlardan gay. 
ri her insan unutuluyor. fakat musiki 
üstatları ebediyen unutulmaz asırlar 

geçer eserleri gene bakidir. Dünyanın 
bir ucundan öbUr ucuna kadar gider 
ve her dakika milyonlarca insanların 

kalplerinde ve dillerindedir bundan 
bUyUk varlık olmaz. Amerikada 2 sene 
evel gazetenin blri bir anket açtı insan 
lığa manevi bUyUk hizmetler ifa eden 
en bUyük adam kimdir diye sordu yüz 
binlerce cevab aldı neticede en büyük 
adam olarak Bethoven il!n edildi.Dün
yada her yenilik insanları cezbeder 
maddt her şey demode olur bugün ee
vilen yarın sevilmez fakat yUzlerce se
ne sonra milyonlarca insan aynı zevk
le aynı sevgi ile büylik bestekarların 

eserlerini dinliyor musiki kadar bir 
milletin varlığını bütiln dilnyaya her 
dakika hatırlatan bir vasıta yoktur. 

Muhterem dinleyicilerim, musiki 
bliyilk bir ilimdir prensipleri, tarihi, 
edebiyatı vardır. Bütün medeni millet
lerin musikileri büyük ilmin tekniğine 
göre yazılmıştır. Musiki ilminin tekni
ğine göre yazılmayan eserlerin kıyme
ti yoktur. 

Senelerce dinlediğimiz alaturka mu
siki türk musikisi midir? Muhterem 
dinleyicilerim, sizinle beraber bu mev . 
zuu tetkik edelim. Cevab: 

Alaturka musiki türk musikisi de -
ğildir. Çünkü; 1 - Mühim bir kısmı İs
tanbul ermeni ve rumlarının eseridir. 
2 - Anadolu'da bu şarkıları biten yok • 
tur. 3 - Türk bu şarkıları terennüm et
medi. AnaClolu halk şarkıları tamamen 

ULUS 

batkadır. Alaturka musiki nedir? 
Alaturka musiki; musiki ilmile alikası 
olmıyan notası bile başka olan Bizans 
ve arab muaikilerinde alınan bir ta
kını §arkılardan ibarettir. Sizlere bazı 
misal söyliyeceğim, biraz sesi olan 
alaturka şarkı okur, nota bile bilmesi
ne lüzum yoktur. 

Halbuki garp musikisinde bir 
eaeri okuyabilmek için enaşağı iki 
sene ders almak lazımdır ve derse ba~
lamak için musiki ilminin gramerini 
yani solfejini bilmek Uizımdır. Alatur
ka musikiyi okuyan içki içmeden oku
yamaz. Sigara içer ne kadar sesi boza
cak şey varsa yapar. Halbuki garp mu
sikisinde aksinedir şarkı söyliyecek 
sankar gün yemek yemez içki içmez 
hatta öksürmez ve hatta öksilrmemek 
için fenni nefes alma usulü vardır. 

Muhterem dinleyicilerim her hangi 
mtitetten olursa olsun avrupalı bir 
adam her medeni milletlerin musikisi
ni bilir, anlar, sever, çalar veya okur 
halbuki alturka musikiyi bilen bir av -
rupalı yoktur, mühim bir noktaya işa
ret edeceğim: Anadolu halk şarkıları 

musiki ilminin tekniğine göre yazıla -
biliyor halbuki alaturka musikiyi ar -
monize etmek kabil olmuyor. Bu nokta 
bi,:?im için çok mühimdir. Afrika'da ve 
Amerika'da yaşıyan zencilerin şarkıla -
rı hiç olmazsa cazbant'a girebildi hal
buki alaturka musiki lstanbul'un hu -
dudunu geçmedi hulasa senelerce din
lediğimiz alaturka musiki türk musiki
si değildir. Genç medeni Türkiye cüm
huriyetinin kültüründe artık yeri yok
tur. Musikinin ahHlk ve ruh üzerinde 
tesiri çok büyüktür. Alaturka musiki
nin bulunduğu yerde kavga veya hadi
se çıkarmadığı gün pek azdır. Gözü -
müzün önüne büyük bir orkestra kon
serini dinliyen insanları getiriniz der
hal garp musikisinin yaptığı tesiri gö
rürslinüz herkes büyük ali.ka ile din -
ler konuşmaz hatta Avrupa'da binler
ce halkın bulunduğu bir konserde ade
ta hiç bir kimse yolanuş gibi en ufak 
hir ses bile duyulmaz. Bir türk musiki
si var mıdır? Şimdi bunu tetkik ede -
lim. 

Her milletin kendine mahsus musi
kisi vardır. Musiki edebiyatında bir al-

man, bir fransız, bir İtalyan, bir ruı 

ekolü vardır fakat bu ayrılık bir duy
gu bir ruh yani Sentimcnt meselesidir. 
İlim ayrılığı yoktur. Söylediğim gibi 
bütün medeni milletlerin musikileri 
musiki ilminin tekniğine göre yazıl -
mıştır. Çok ıztırab çeken veya çekmiş 

milletlerin musikileri melankoliktir; 
refah içinde yaşıyan ~en milletlerin 
musikileri de şen ve neşelidir. Muhte -
rem dinleyicilerim,söylediklerimden şu 
neticeye varmak isterim. Bugün için 
musiki edebiyatında bir türk ekolil 
mevcut değildir.Yani türk muc;ikisi mev 
cut değildir. Fakat türkün kalbinde, 
ruhunda bir yeni musiki yaşamaktadır. 

Hiç şüphe etmeyelim ki hüki'ımeti
mizin pek yakında kuracağı musiki 
akademisinde büyük musiki üstatları -
nm idaresinde okuyacak münevver 
türk gençleri bütün dünyaya bir türk 
musikisi hediye edeceklerdir. M usikt 
akademisi bestekar, opera ve sahne sa
natkarları yetiştirir. Her ilim de bir 
yüksek tahsil için bir yüksek mekteb 

vardır. Musiki ilminc!e de akademi yük 
sek bir musiki mektebi demektir. Mu -
siki muallim mektebi musiki muallimi 
ve musikideki yüksek eserleri çah'ıbi -
lecek kabiliyette sanatkarlar yetiştirir 
hem akademi ve hem de musiki mual -

lim mektebleri elzemdir. Muhterem 
dinleyicilerim başladığımız bllyük in-

kılapta emelimize daha çabuk varmak 
için ne yapmak lhrmdır? 1 - Musiki 

akademisi kurmak 2 - Musiki muallim 
mektepleri açmak ve mevcut olanı kuv 
vetlendirmek. 3 - Musiki çok dinlemek 
le inkişaf ettiğinden filarmonik orkes
tra'nm daha sık konserler vermesi ve 
sene içinde memleketin büyllk şehirle
rini de istifade ettirmesi. 4 - Memleke
timizde bir filarmonik orkestramız ol
duğundan vilayetlerde küçUk salon or-

kestraları teşkil etmek. S - Gazeteler, 
radyolar, kitablar vasıtasiyle gençleri
mizi ve halkımızı garp musikisi ve ede 
biyatı hakkında aydrnlattırmak. 6 -
tUrk çocuklarının kulaklarını garp mu-

sikisi ile doldurmalı: için parklarda 
umumi yerlerde askert bandolann kon
ser vermesi. 7 - Alaturka musikinin ol
duğu yerlere mlinevver türk gençleri -

İnhi ·arJar Umum 
i\lüdürlüWinden: 

ANKARA iCRA DAiRESi GA 'lRI MENKUL SATIŞ MEMUR
LUCIJNDAN: 

1 - İzmir Çamaltı Tuzlası için fenni şartname ve pro
jeleri mucihince 120 heygir kuvvetinde iki adet Gazojen 
kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartname ve projeler Cibalide Levazım ve müba
yaat şubesinden alm;:ıcaktır. 

3 - Münakasa • 2-934 tarihine müsadif çarşamba 
günü saa 15 te Ci le Levazım ve mübayaat şubesinde 
icra kılınacaktır. 

4 - Münakasa ehliyeti fenniyesi mücerrep fabrikalar 
arasında vaprlacağmdan fiatsız proie ve tekJiflerin heyeti 
fenniyemizce tetkiki i((in münakasa gününden laakal on 
beş gün evel tevdii lazımdır. 

5 - Münakasaya iştirak edebilecek olanlar yukarda 
tayin olunan gün ve saatte kanuna uygun olmak üzere 
fiath teklifname ile o/0 7.S muvakkat teminat parasını ko· 
'l'Iİvr .. ,~ tPvrli MJ'T'P1i~irlf"f (709~) R-487~ 

@r1x1x1r-pox1xixJ:r1x1x1x1x1x1x1x1x1x1x1x1,:t,:&.l"ii@• 

H A V A (~ 1 1 .. 1 K VE SPOR 

İpotek olup satılmasına karar verilen tapunun 8-10-932 tarih ve 
Cilt 85 numarasında kayıtlı ve Ankaranın Solfasol köyünde Hin 
bir bağ aşağıdaki şartlar dairesinde artırmaya çıkarılmıştır. 

Bağ, şarkan ve kısmen İslamcı oğlu Salih ve kısmen Hacı Be
kir Ef. oğulları Münir, Adil ve saire ve kısmen evelce Çawş dayı 
ve elyevm Sotfasollu Halil karısı Satı hanım bağları, garben yağcı 
oğlu İsmail ağa ve şimalen Çubuk caddesi ve cenuben Çubuk çayı 
mahdut olup (5400) metre murabbaı vilsatindedlr. Ve içinde irili 
ufaklı muhtelif cins (150) kadar meyva ağacı vardır. Tamamrnıt 

1080 lira kıymet takdir olunmuştur. 

SATIŞ ŞARTLARI 

l - Satış peşin para ile olmak üzere 10-1-935 tarihine müsa

dif perşembe saat 14-16 da icra dairesi gayrimenkul aatıt memurlu

ğunda yapılacaktır. 

2 - Talipler takr'lir edilmiş olan yukardaki kıymetin % de 7,5 

pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu getirecek

lerdir. 

3 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin % 75 ini 

bulduktan ve üç defa nidadan sonra mezk(ir günün 16 ıncı saatinde en 

çok artırana ihale edilecektir. 
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nin gitmemesi ve artık bu musikiye 
boykotaj ilan etmesi lazımdır. 

Garp musikisini anlıyabihr.ek ic;in 
musiki edebiyatını bilmek lazımdır. 
Eski tarihten başhyarnk yaşamakta ol· 
duğumuz güne kadar musikinin geçir· 
diği muhtelif safahatı, terakkide bil· 
yük sanatkarları. eserlerini, orkestrayı 
teşkil eden teJli ve telsiz sazların tari
hini tetkik etmelerini münevver türk 
gençlerine tavsiye ederim. 

Muhterem dinleyicilerim. Konferan 
sıma nihayet vermeden evel bir kaç soz 
daha söylemek isterim: On bir sene 
eveline kadar türk milletini idare eden 
ler bütün dünynda m"ydana gelen fen 
sanat hareketlerine seyirci kalıyorlar· 
dı. Türk milletini kiyafeti ile yazısı 

ile musikisi ile bütün dünyada ya 1y n 
medeni milletlerden haric bırak , orbr· 
dı. İşte bugün bu yüzden bizi idare 
edenlere yüklettiğimiz a • ır yiık · ve 
mesuliyeti omuzlarmdo;ı tasımış tarihte 
pek az kimselı>re tesı>düf edilir tıer isi 
yeniden kurmak kaybolan zamanları bÜ· 

yük adımlarla yakalamak mecburiye· 
tindeyiz. Muhterem dinleyiciterinı. 
memleketin kiiltürüne çok büyük hi"-· 
metler ifa eden Halkevinin yüksek id• 
resine sizler namına hürmet ve sülcr•· 
mmızı söyler ve hepinizi saygı ile se· 
Hhnlarnn. 

üLKU 
HALKEVLERI MECMUAf"f 
Birinci kanun sayısı çıkmıştır. 

Denizli Mebusu Bay Necib Ali'nİll 
"Türk dili ve türk müziği,, Kon
ya Mebusu Bay Muzaffer'in "Tüdi 
soyu ve türk tarihi,, Bay Hac~'!1 
Ali'nin "Dil inlnlabımızm kar.''='" 
teri,, yazılariyle Bay Ahmed T "" 
simi, A.ydoslu Bay Sait, Bay F i
seyin Namık, Profesör Or. Ba~ 
Fahreddin Kerim, Bav Zeki Mer, 
sud'un yazıları, Bay Ferld Celal'•1 
in hikayesi vardır. 

Köycülük bölümünde soy düz.,. 
nine ve iskan işlerine geni' yfll 
veril mittir. 

80 sayıfahk mecmua 28 kurut
tur. 

Para, saadetin anahta;ı~: 
Mesut olmak için zengırı 

mak şarttır.. . i. 
Zengin olmak için de bır P d'• 
yango bileti almak lazırrıd 4 -· İ9bu tarihteki artırmada teklif edilen bedel mukadder kıyme

tin % 75 ini bulmadığı takdirde 26-12-934 tarihine müsadif cumar

tesi gUnll saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada keza Uç de

fa nidadan sonra saat 16 da muhammen kıymetin % 75 ini bul

mak şartiyle en çok artıran talibine ihale olunacaktır. ~----------------------------~~-----....,,,,,,,,,, 

13 2 inci sayrsr çıktı 

- İçindekiler -

Ulusal tayyarecilik S. Z. Gürevin 
- Fitre ve zekat 
- Gökyüzü savaşı Mahmud Beliğ 
- Hava hukuku Rifat Şerif 
- Londra - Mel bum yarışı ikincisi Ankarada ••• 
- İstanbul tiki ikincisi Fenerbahçe ,, ••• 
- Londra mektublan Adnan Mahir 
- Gökle yer arasında Abidin Daver 
- Her kadın tayyareci olmalıdır Helen Buşe 

- Kuru dallar (Hikaye) Server Ziya Gürevin 
- Sporcular tayyaresi 
- Sinema 

ve 
Müsabaka 

Zengin resimlerle süslü olan bu sayıyı herkes 
aörmelidir 

5 - Birinci ve ikinci ihalelerde ihale bedeli ihaleyi müteakip ve • 

rilmediği takdirde üzerine ihale diif'nin talep eylemesi ile ihale tari. 

hinden itibaren yedi gün içinde vezneye teslim edilmediği takdirde 
ihale bozulacalı: ve işbu talipten evci en yüksek teklifte bulunan tali. 
bin teklifi veçhile almağa razı olup olmadığı kendisinden sorul
duktan sonra teklifi veçhile almağa raıı olduğu takdirde fark ihalesi 

feshedilen birinci talipten tahsil edilmek üzere ikinci talip uhdesine 
ihale olunacaktır. Teklifi veçhite almağa razı olmadığı takdirde ise 
mal yeniden IS gün müddetle artınnaya çıkarılacak ve en çok artı
ran talip üzerint kati ihalesi yapılacakt~r. 

6 - Her iki artırmada mal tali be ihale edildikte tapu harcı ve 
% de iki buçuk dellaliye barci talibine ait olacaktır. 

7 - Borçtu ve alacaklılarla diter alSkadarlann gayri menkul üze

rindeki haklarını ve hususiyle faiz: ve masrafa dahil olan iddialrrını ev 

rakı mtiıbiteleriyle 20 gün içinde l cra dairesine öildirmeleri tizımdır. 

Aksi halde hakları tapu sicilliyle aabit olmadıkça ıatış bedelinin pay. 
lattırma muamelesinden hariç tutulacaklardır. 

9 - İşbu açık artırma şartnamesi 1-1-935 tarihinden itibaren dos
ya No. aı ile herkese açıktır. 

10 - Yüzde iki buçuk dellali)•e ve tapu harcı milşteriye aittir. 

11 - Taliplerin mezkGr tarihlerde İcra dairesi gayri menkul satış 
memurluğuna müracaat eylemeleri lilzumu ilan olunur. 8--5590 

ZAYİ 

Maltepe gedikli atı' mekte-
binden 933 senesinde aldığım 

şehadetnamemi kaybettim yeni
sini alacağımdan eskisinin hük
mil yoktur. 

Kırıkkalede Muhafız takımın

da Kırklareli askerlik ıubesin· 
den No: 1248 Hliseyin 

Mürebbiye arıyantar 
t 

Matrnaıe 
çocukt3rS 

.. c;ret .. 
bakmak ve almanca ot> ·ıı 

mek istiyor. Arzu edenle:_ 

Viyanah bir 
bir türk ailesinde 

. ırıU• ... Avusturya Sefaretıne 
caatleri. 8--5~ 

Askeri fabrikalar 
Sigorta Sandığı Ri yasetiııden: 

~ il,.. 
Askeri fabrikalar sigorta sandığı için alınacagı ol8'" 

edilen 345 kalem ecza ve malzemei tıbbiye 343 kalertı 
9

34 
rak tadil edilmiş ve tekliflerin iytası 16- 1. kanu~ 1'9'" 
tarih ve pazar gününe talik edilmiş olmakla taliplertrı i)''" 

. . f . a· . . akçeler pah zarf usuhyle yapacaktan teklı lerı ıpozıto . 1'0"' 
. d ~ d ··t şekkıl le beraber saat 15 te sıgorta san ıgın a mu e 

misyona vermeleri ilan olunur. (3547) S-5431 
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M. M. Veki etinden: 
Askeri Liselerin 9, 1 O, 11 inci 

sınıflarına talebe almıyor. 
1 - Askeri liselerimizden İstanbul'da bulunan kuleli 

askeri lisesinin 9. sınıfına 183. , Maltepe lisesinin 9. sını
fına 50 ve Bursada bulunan Bursa lisesinin 9. sınıfına 116 
kişi daha alınacaktır. Bu mekteplerin onuncu ve on birin
ci sınıflarına da bir miktar talebe daha alınacaktır. Onun
cu ve bilhassa on birinci sınıfa çıkacak istekliler tercihan 
alınacaktır. 

2 - İsteklilerin mezkur mektep müdürlüklerine müra
caat ederek oradan öğrenecekleri kaydı kabul şartlarına 
göre evraklarını tamamlamaları taznndır. 

3 - Bir seneden fazla tahsili terketmiş olan talebe me
.zun bulundukları sınıfların bütün derslerinden imtihan 
edilirler bunda muvaffak olurlarsa o zaman talebeler mek
tebe alınırlar. Hususi' mekteplerden mezun olanlar hak
kında aynı muamele tatbik edilir. 

4 - Muhtelif suretlerde sivil ve askeri mekteplerden 
çıkarılmış talebe mektebe alınmaz. 

5 - Sivil liselerde ikmali olanlarla sınıfta dönenler 
alınmaz. 

6 - Dokuzuncu sınıfa girecekler için yaş haddi 15-19 
onuncu sınıfa 16:20 onbirinci sınıfa 17:21 dir. 

7 - Mektebe girmek için yaşını büyülten veya küçül
ten mektebe alınmaz. 

8 - Evrakı mektebe giden talebe mektep, tarafından 
C!avet vukubulmadıkça mektebe gitmemelidir. Aksi tak
t!irde mektebe kabul edilmemesinden dolayr mektep ida
resi mesut olmadığı gibi avdet masraflarını da kendisi ver· 
mesi lazımdır. 

9 - Bulunduğu yerde tam teşkilli sıhhi heyet bulun
maması hesabiyle muayenesini tamam yaptırmıyan tale
be mektebe çağrıldıktan sonra mektepçe muayeneleri ta
mamlattmlrr. Ve sıhhr halleri sebebiyle kabule şayan gö
rillmezse mektebe alınmaz bu gibi talebelerin dönüş mas
rafları da kendilerine aittir. 

10 - Teahhüt senedi vermek için velisi olmıyan ve 18 
yaşını bitirmiyen talebe alınamaz 18 yaşını bitiren talebe
nin kendisi teahhüt senedini verebilir. 

11 - Evelce askeri liselere girmek için müracaat eden 
Ye müsabaka imtihanında kazanamadığından dolayı mek
teplere almmıyan talebe ellerinde bulunan evraklarını 
<lerhal evelce müracaat ettikleri liselere gönderecekler ve 
oradan alacakları emre P'Öre harP.ket ed~ceklerdir. (3623) 

•-•••lllllll~!lltRlllfflllltH!l!Mll!IRlfflftlııııllfllll!tll!f!lruıınıHııffbtı11ınn!ftımııım11ın11ını1111111:=: 
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ELISA LANDI - NILS ASTER - PAUL LUKAS ~ 
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Kumbara bütün hir istikbaldir. 

İstanbul: üniversite arttnma,eksiltme 

Ve pazarlık komisyonundan: 

1 

ULUS 

TC!J Q. K.iVıE 

llRAAt· 
BAN~KAS~ı 

·DARA 
BiRiKTiREN 
QAJ..LAT &D~Q 

Askeri fi ahrikalar 
Ticaret !{aleminden: 

1500 kilo arsenik 
Ayın on ikisinde alınacaktır. Kaleme ~etmeleri. 
12 Kalem çelik halat 20/I. Kan/934 
41 Kalem elektrik malzemesi 20/I. Kan/ 934 

13371 Kilo muhtelif numarada petrol 22/I. Kan/934 
6700 ,, Demir 22/I. Kan/934 

Fişek fabrikası tav ocağı duvarlarının kargire tah • 
vili. 23/l. K"'an/934 
Fişek fabrikası 1 numaralı tav ocağı binasının 
inşası. 23/I. Kin/ 934 
Doğrultma tezgah bıçaklan ve muhtelif makaslar 

6/Şubat/935 
1 Adet pres tezgaha kalıp hamili (yuvarlak delikli) 
1 Adet ,, ,, ,, ,, (Beyzi delikli) 

6/Subat/935 
Yukardaki malzemeler hizalarındaki tarihlerd.e ayn ay-

n pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin aşrtnamesini gör
mek için her gün 13,30 dan 15 30 za kadar pazarlığa iştirak 
edeceklerin de muayyen günde teminat ile müracaatları. 

8-5564 

Türliİye Ziraat Banliasından: 
"' 

Satıl ık ev 
Yenişehirde Memurin Kooperatifinin malı olan ve ya

nında dört dükkanı bulunan ev satılıktır. 
1 - Satış kapalı zarfla 20 birinci kanun 1934 perşembe 

günü Ziraat Bankasında saat onbeşte kurulan komisyon 
tarafından teklif edilen bedeller layık had görülürse icra 
edilecektir. Bu saate kadar Ziraat Bankası memurin ve 
levazım müdürlüğüne zarflar tevdi edilmelidir. 

2 - Bedelin peşin ödenmesi esastır. Şu kadar ki ko
misyonun kararlaştrracağı şartlara göre yan paranın ve
ya diğer teminat gösterilmek şartiyle dörtte üçünün beş 
sene ve beş müsavi taksitle borclanmağa. çevrilmesine ko
misyon muvafakat edebilecektir. Bu cihet veya buna mü
masil şerait tekliflerde tasrih olunmalıdır. 

3 - Satıştan doğan bütün vergi ve resimlerle dellali
ye müşteıiye aittir. 

4 - Artnmrya gireceklerin teklif ettikleri bedelin yüz
de onu kadar bir depozito vatrrmalan veya Banka teminat 
mektubu vermeleri icap eder. Depozitosuz veya teminat
sız teklifler kabul olunmaz. 

5 - İhaleden sonra ödenecek bedel bir hafta icinde ta
mamen yatırılıp muamele tekemmül ettirilmezse Ziraat 
Bankası depozito ve teminatı "zamanı rücu,, olarak iyrat 
kaydetmeğe ve yeniden yapılan satış fiat farkı hadis olur
sa bu farkı evelki müşterilerden tekrar istemeğe salahi
yettardır. 

6 - Fazla tafsilat için Ziraat Bankasına mürac3at olu-
nabilir. (3560) 8-5445 

1 - Üniversite Teşrih, Ensaç binasında yapılacaK ot!l tadilat, tamirat ve sabit, müteharrik mobilye işleriyle 
t ınoJ vom döseme kaplama isleri olbabtaki şartnamesine 
evfikan toptan ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

Ankara ' 7alilijinden: 
1 -:- Yatı mektepleri talebesine alınacak ayakkabılar 

2104 lıra 50 kuruş muhammen bedel fü~erinden açık müna
kasaya konulmustur. •il: 2 -:- Talipler bu işe dair dosya ve resimlerini Üniver-

1 e Mımarlığmdan tetkik edebilirler. 

8 3 - Eksiltme günü olan 23-12-934 pazartesi günü sa-
t ıs de eksiltme komisyonunda hazır bulunmaları. 

20 
4 

-. Taliplerin yukarda yazılı işin bedeli keşfi olan 
le •4 ?.4 ~_ıra 12 kuruşun yüzde yedi buçuk teminatlarını iha
m gunu saat 12 ye kadar Üniversite Muhasebesine yatır-

rs olm:ılan lazımdır. (8149) 8-5494 

2 - Münakasaya gireceklerin muhammen bedelin 
yüzde 7,5 u nisbetinde muvakkat teminat akçelerini evel
den muhasebei hususiye veznesine yatırmaları Jazımdrr. 

. 3 - Taliplerin nümune ve ŞartnL'-neyi görmek için her 
gün maarif miidürlüO-üne ve 10. 12. 934 pazartesi günü sa
at on beste vilayet daimi encümenine müracaattan. 

(3503) 8-- 5378 

SAYIFA 7 
~ 

Ankara Milli Emlak 
Müdürlüğünden: 

Mahallesi Sokağı Cinsi Umum Metruke Eski füale 
No. No. kıymeti 

Lira K. 
Leblebici Yenişar Hane 45/ 19 223 1401 00 

Hisse Kaç taksit Mülahazat 
miktarı olduğu 

Tamamı Nakten veya ikinci tertip 
mübadil bonosu ile pt~inen 

Yukuda yazılı hanenin mülkiyetinin ihalesi 22-12-934 
cumartesi günü saat 15 te yapılmak üzere artırmava ko-
nulmuştur. İstek1i1erin bulunmalan. (3569) 8-5463 

İstanbul: Deniz Levaz rm Satın A1nıa 

Komisyonu Reisliğinden: .. 
700 Ton Rekompoze kömürü: Kapalı zarna ekfiknesı 

24 birinci kanun 934 pazartesi günii saat 14 de. 
Deniz kuvvetleri ihtivacı icin kapah zarf usuliylr e1;:silt· 

meye konulan 700 Ton Rcko111poıe .kömilrü vukarrl1 vazı· 
lı gün ve saatte ihalesi icra edileC'~kti.r. Şartnarne!;ini P'Ör
mek istiyenlerin her gün ve rk~iltmeve gireceklerin de o 
gün ve saatte Kasmıpasa'da Deniz Matbaas1 Kar "'01nda
ki binada kain komisyonumuza müracaatları. (8155) 

8-~493 

t\nkara \ 1 altlimnflen: 
l - Yatı mektebi taJcbec;ine yaptırılacak ca~ ... ,. t~r 

1615 lira 10 kuruş muhammen bedel tl.zeri.nrlen acı~ r'Üna
kasaya konulmuştur. 

2 - Münakasaya gireceklerin muhammen bedelin vüz
dc 7,5 u nisbetinde muvakkat temin"" akcelerin': eveldeıı 
muhasehei hususiye vezncsinP. vatm'Tlaları l~"'zrnc!ır. 

3 - Taliplerin nümune ve s2rtnameyi l"Örmek icin her 
gün maarif müdürlütüne ve 10 12. 934 pazartec;İ günü sa
at on beşte vilayet rlaimi encümenine müracaatları. 

(3501) 8-5376 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satın Alma Komisyonu ilanlarJ 

12 Kalem çelik halat 20/L Kan/934 
41 Kalem elektrik malzemesi 20 I.Kan/ 934 

13371 Kilo muhtelif nwnarada petrol 22 I. Kan/ 934 
6700 ,, Demir 22/I. Kan/ 934 

Fişek fabrikası tav ocağı duvarlarının kargire tah
vili 23/I. Kan/934 
Fişek fabrikası 1 numaralı tav ocağı binasının 
inşası. 23/I. Kan/934 
Doğrultma tezgah bıçakları ve muhtelif makaslar 

6/Şubat/935 
1 Adet pres tezgaha kalıp hamili (yuvarlak delikli) 
1 Adet ,, ,, ,, ,, (Beyzi delikli) 

6/Şubat;t935 
Yukardaki mab'emcler hizalarmdaki tarihlerde ayrı ay· 

rı pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin şartnamesini göıı 
mek için her gün 13,30 dan 15,30 za kadar pazarlığa iştirak 
edeceklerin de muayyen günde teminat ile müracaattan. 

{3602) 8-5540 

Ankara MiJ]i Emlak 
Müdiirliif!iindPn: 

Miktarı 

Büyük halı , 

Muhammen 
kıymeti 

Lira K. 

İzahat 

8. 25x6.50 M. ) 1 adet 200 "O!) N akten peşinen 
ebadında ) 

Yukarda yazılı halının ihalesi 22:ı2-934 cumartesi gü
nü saat 15 te yapılmalc üzere artırmıya konulmuştur. İs-
teklilerin bulunmaları. (3570) 8-5464 

AKSEKİ HUKUK MAHKEMESİNDEN: 
Aksekinin Sinan Hoca köyünün Kızıl alan mevkünde şarkan 

garben şimalen sabit taşlar cenuben yol ile mahdut 20 dönüm m~k 
tannda tarlanın 20 seneyi mütecaviz malik sıfatile nizasız fasılauz 
mUştereken tasarruflarında olduğundan ve vergi ve tapuda dahi 
mukayyet bulunmadığından bahisle uhdelerine tescilini kariyeden 
asker oğlu İbrahim karısı Meryemle molta Hüseyin tarafından ta
lep edildiğinden aUkadararmn vesaiki'ile bir ay zarfında mahke· 
meye müracaat aksi halde davacılar n~ta'rına tapuya bağlanacalı 
ve muhakemenin 27-11-934 de muallak olduğu ilan olunur. 8-S6od 

ANKARA İKİNCİ SULH HUKUK KESİP ATAN
LIGINDAN: 

Çocuk Sarayı civarında Yeğenbey sokağJnda elyevm ikametgah. 
lan belli olmıyan Piyer ve Anası Manueı: 

Davacı Gülnaz vekili Emin Halimin aleyhinize 2 inci sulh hukuk· 
ta açtığı iadei muhakeme davasında: 25-9-934 tarihli karara uy.arak 
28-10-934 tarih saat 10 da gelip bir defide bulunmanıza dair yapı· 

lan ilanen tebliğat üzerine ne Rndinizin ve ne de bir vekiliniz{n 
gelmemesi Uzerine H. U. M. K. nun mad«lei ınahsusasma tevfibtn 
aleyhinize gıyap karan verilmiştir. Muhalremenin atıldığı 1-1-935 
tarihinde de gelmediğiniz vera bir vekil~ gıbıwlnmediğiniz t-ak
dinle aleyhinize gıyaben karar verilecefi liUumu usulün 141 inci 
maddeai ~ .._. M7• .ı....,.. 1-5591 



~ 

SAYIFA~ 

Anl\:ara Valilii!inden: 
1 - Yatı mektepleri talebesine yaptırılacak elbiseler 

3999 lira muhammen bedel üzerinden açık münakasaya 
konulmustur. 

2 - Münakasaya gireceklerin muhammen bedelin 
yüzde 7,5 u nisbetinde muvakkat teminat akcelerini evel
den muhasebei hususiye veznesine yatırma(an lazımdır. 

.. 3 - Talipler nümune ve şartnameyi görmek için her 
gun maarif müdürlüğüne ve 10. 12. 934 pazartesi günü 
saat on beşte vilayet daimi encümenine müracaatları. 

(3502) 5377 

KREM 
balsam in 

kanzuk 

Yegane ciddi gü -

zellik kremidir. Te

ninizin daimi tazeli -

ğini yalnız K R E M 

B A L S A M t N ile 

korursunuz. 

Dr. Cims'in nasır ilacı 
KORRtSfD 

En eski nasırlan bile pek kısa bir zamanda 
\tökten çıkarır. 

tamam ile 

Merkez deposu: Kanzuk eczahanesi 
Yeni Eczane'de bulunur. 

Emniyet İşleri Umum 
l\f ii d iirl üffii n il f'n: 

/ 

934 senesi için zabıta memurlarına yaptırılacak 4497 
resmi elbise ve şapka ile 1196 asgari, azami 1296 kaput ve 
293/ 316 takım sivil elbise kapalı zarf usuliyle ve 20 gün 
müddetle münakasaya konmuştur. 

Münakasa müddeti 18- kanunu evel. 1934 sah günü sa
at ikide hitam bulacaktır. Taliplerin bu vakite kadar usulü 
veçhile tekliflerini teminatlariyle birlikte umum müdürlü
ğe vermeleri. Ve şartnamesini görüp almaları için müra • 
caat eylemeleri ilan olunur. (3571) 8-5504 

Türk 
BÜYÜK 

Maarif Cemiyetinin 
EŞYA PİYANGOSU 

Çekiş tarihi 14/ 12/1934 · bir bilet 1 lira 

İkramiye kıymeti 23.000 liradır 

1 - adet 3000 liralık 100 liralık 
1 - adet 2000 " " 

50 " 1 • ,, 1000 " n 20 .. 
2. 

" 
750 " " 

lO n 
~ 2· 500 5 

" " n 

1 " 8-3848 

lV aliye Vekil.etin den 
Muhtelif vilayetlerde münhal olan 17,5 20, 25, 30, 35 

lira maaşlı tahsil müf ettişlikleri için: 
15-12-934 günü İstanbul ve Ankara'da bir imtihan yapı-

lacaktır. Program aşağıdadır. 
1 - Hesap: Amali Erbaa ve Tenasüp 
2 - Hendese: Mesaha ve ölçüler 
3 - Türkiye Coğrafyası ve Devlet teşkilatına ait müc-

911el malllmat 
4 - Kitabet ve yazı 
İmtihan gününden bir gün eveline kadar kaytt mua

melesi için Ankara Def terdarhğma veya İstanbul müra
kipliğine Üzerlerine fotoğraflan yapışık arzuhal ile müra
raat olunacaktır. 

İmtihan şeraiti: 
1 - Lise veya yedi senelik idadi mezunu olmak. 
2 - Memurin kanununa göre memur olmak için tazım

gelen evsafı haiz olmak. 
(Buna ait evrak istidaya raptedilecektir.) 
İmtihanda muvaffak olanlar İmtihan ve tahsil derece

lerine göre kanun dairesinde alabilecekleri maaşlarla ve 
tayin edilecekleri vilayet hududundan itibaren harcirah 
verilmek üzere müfettişliklere tayin olunurlar. Bunlara 
maaşlarından başka ayda sekiz lira hayvan yem bedeli ve-
rilir. (3657) 8-5599 

• 

ULUS 9 ILKKANUN 1934 PAZAR 

Milli Miidafaa Vekiileti 
satın alma komisyonu 

ilan lan 

İLAN 
Ordu sıhhi ihtiyacı ıçın 

kapalı bürüm yöndemiyle 
300 adet dolu sıhhiye arka 
çantası alınacaktır. Satın al
ma günü 15. 12. 934 cumar
tesi günü saat 14 tedir. İs
teklilerin bağhhğım görmek 
üzere her gün öğleden son· 
ra eksiltmeğe gireceklerin 
belli gün ve saatmdan önce 
pey akçeleriy1e ve dilek 
okuntulariyle birlikte M. M. 
V. Satmalma komisyonuna 
nıiir;ır-::ı::ıtl:lrr. (~171'\'\ 8-;«;20c; 

\nkara t~vazım :imirlifri 
~alın alma komi~yonu 

ihınları. 

fLAN 
Ankaradaki kıtaat için 

otuz bin kilo zeytin yağı ka· 
pah zarf usuliyle münakasa
ya konulmustur. İhalesi 10 
kanunuevel g34 pazartesi gü· 
nü saat on dörttedir. Şartna
mesım görmek üzere her 
gün Ankara levazım amirli· 
ği satmalma komisyonuna 
müracaattan ve ihale günü 
de vaktinden evel teminat 
ve teklif mektunlarmı mak· 
huz mukabilinde yukarda 
vazrh satme1lma komisyonu· 
na vermele.-i . (34ı;4) 

İLAN 
Sekiz bin dört yüz dok -

san bir kilo pırasa müteah -
hit namuhesabma pazarlık -
la alınacaktır. Sartnamesini 
görmek üzere h~r gün ve pa 
zarlığa iştirak icin de vak· 
tm<ta teminatlariyle beraber 
Ankara Levazım amirliği 
satın alma komisyonuna gel 
meleri. (3Ciı;2) 8-5595 

İLAN 
Niğde'de bulunan kıtaat 

ihtiyacı için 100.000 kilo sı
ğrr eti ile 24, 100 kilo koyun 
eti kapalı zarfla miinak~sa
ya konulmuştur. İhalesi 23 
I. kan. 934 pazar günü saat 
14 tedir. Şartnamesini gör
mek istiyenler her gün ta
lihlerin de be11i saatten ev
vel teminat' ariyle beraber 
teklif mektublarma ticaret 
odasına kavıdh olduğuna 
dair şehadetname koyarak 
Niğde'de satma1ma komis
vonuna miirac.a~tlarr. (3591) 

R-!l4Q7 

\nkara Ht-lt>,fhe Kci~li~ 1 
ilanları. 

ti.AN 
585 lira bedeli keşifli Ye

nişehirde ordu evi arkasın
daki yola 1,5 metre arzında 
adi kaldırım yapılması işi 
11 kanunuevel 934 salı gü
nü saat on buçukta pazarlık 
la verileleğinden taliplerin 
müracaatları. (3632) 

8-5560 

Talat Hüseyin 
Ortaç 

olacaktır. 

lmıipr i,,lııbi ve Başmu· 

harriri Falih Rıfkı ATAY. 

Umunıi nc~riya t1 idare: t den 

Yazı işleri müdüru Nasuhi 
BAYDAR. 

Çsnkm caddesi civumda 
Ufus matbaasında basrlmrşttr. 

Karlı zira~t ve liöy yaıJmak istivenler 
içiıı sa tılıl{ çiftlik~ 

Bursa ziraat bankasından: 
Kazası Mevkii Dönüm 

Karaca- Haydar 5800 
Bey çiftliği 

Nevi Tapu sene-
dinin tarihi 

Koru T. evel 341 
maa mer'a 

Numa-
rası 

18 Ş. Pınarlı dere ve şose tari· 
ki, Ş. sahibi senedin ev ve 
korusu ve kafir bostanı tar .. 

,, Nilüfer 
kenarı 

600 Hatap 
korusu 

lası G. Kelemenye sınırı 
olan Halkalı dereden kara 
topraklar boyunca Akpınar 
deresinin kavuştuğu mahal· 
le, andan Kumtepeye, C. ~~ 
ca zeytin ve yaban zeytıll 
ve kemerbent karyesinİ tef· 
rik eden ara:,,\ boyunca ak .. 
topraklar bağlar başına, ao· 
dan salifür.zikir mabdei nu· 
out olan Punarh dereye 

19 Ş. sahibi ~enedin ova tarla: 
st, G. ve şi. Nilüfer deresı, 
C. sahibi senedin dağ kofll· 
su. 
Ş. ve şi. Nilüfer deresi G. J{e
lemenye sınırı olan halka~ 
dere, C. sahibi senedin dag 
korusu 

.. 

,, kafir 
bostan 

Küçük 
ovada 

Nilüfer 
kenarı 

50 

150 

250 

Tarla 20 

,, 

,, 22 

Ş. ve şi. Nilüfer deresi, o. 
sahibi senedin ova korustJ 
C. Haydar değirmeni ve Ş?" 
se tariki ve sahibi senedıtl 
korusu 
Ş. Nilüfer deresi, G. şose ta' 
riki, Ş. Nilüfer deresile ftaY 
dar değirmeni, C. Pumarlı 
dereden Badırga yolu taşlı 
dereden Nilüfere kavuşatl 
yer. 

Ziraat Bankası Bursa Şubesine ipotekli bulunan Saffet zade Memduh, Çayırlı zade 
Hilmi, Abbas zade Abdullah borçlarım vade sinde ödemediklerinden dolayı müştereken 

birinci derecede ipotekli bulunan hudut ve ev safı yukarda yazılı gayrimenkulleri ve üze
rinde bulunan on sekiz parça çiftlik binaları kırkbeş gün müddetle ve açık artırma sure
tiyle satılığa çıkanlmıştır. İyzahat almak is tiyenlerin şimdiden ve satın almak istiyenle
rin de ihale günü olan 26 kanunusani 935 cumartesi günü saat on altıda Bursa Ziraat 
Bankasına müracaatları ilan olunur. (3650) 8-5596 

Sabık mutasarrıtın Mahallesi Sokağı Muhammen bedel 
ismi No. Lira Ku. 

Reşit bey Yeğen B. Müfti 77 600 00 
,, ,, ,. " " 

1 800 00 
Zehra H. " " 

,, 1 700 00 
Seyit Ef. Leblebici " 3 800 00 
Lfitfiye H. Yenice Namazgah 4 500 00 . 

imar l\1 üd ii rl ii!!ii n den 
Yukarda cins ve evsafı irae edilen hanelerin enkazı 10. K. evel 934 pazartesi günü sa .. 

at on beşte bilmüzayede sa tılacağmdan taliplerin İmar Müdürlüğündeki komisyona 
müracaatları. (3613) 8-5545 

SİNOP BELEDİYE 

BAŞKANLIGINDAN: 

Nümunesi belediyemizde mevcut Zonguldağın yıkan
mış çakıllı maden kömüründen altmış ton kömür şartna
me mucibince açık eksiltme suretiyle satın alınacağından 
taliplerin 23-12-934 pazar günü saat on beşte usulü daire
sinde belediye daimi encümenine müracaattan. (3654) 

8-5598 
1 --llU!llldltllll11111191.._.llllllllllllllllffllllllıııııatlllllWUEUll &&• 

1 Prof. Dr. Richterin karısı Etha Richterin 

1 7. XII. 1934 te Halkevinde açılmış olan plan sergisi 
13. XII. 934 perşembe akşamına kadar her gün saat 

1
- 10 dan 18 e kadar herkese acık bulunmaktadır. Sanat

kar Frau Etha Richter sergide her gün saat 11-13 eve 
17-18 e kadar bulunacaktır. 8-5592 

•111om11R11 ııııllllllllll!1111ıııın11111U11D1D1111111111111111DU11mııımı11111H111umı1R1mnnmııunımıııunımıımuıuıunm11ıuuuı111111111111111 

ANKARA BAHÇELİ EVLER YAPI 

KOOPERATİFİ MUVAKKAT İDARE 

HEYETİNDEN: 

Hazırlanan esas mukavelenameyi kabul ve kooperati -
fin resmen tescilini kararlaştırmak için 29 mayıs 1934 ta -
rihinde halk evinde birinci toplantıyı yapan kooperatif 
kurucularının birinci kanunun onuncu pazartesi günü ak· 
şamı saat 20,30 da halkevi salonuna gelmelerini dileriz 

8-5536 

DOKTOR ALI VAH;j f 
ÇOCUK HEKifA 

Kooperatif arkasında "; .. 
bahtan akşama kadar hast, 
Janm kabul eder. Telef~~· 
1303 - 3129 s--55°"' 

-------------------~ 
Hizmetçi aranıfO! 

Eyi bir hizmetçi kadıfl i: 
tiyorum talipler eski Zi~ 
mektebinde Herr J{J1 1 müracaatları. S-~ 

ZAYİ 

737 numaralı Araba pilalc~ 
.kaybettim yenisini alacağrd' 
kaybolanın hükmü yoktur il_., 
ederim. 

Cihan beyli: Kulu k6~t 
den Mehmet oğlu Ö 

s-55~ 

KiRALIK 
d3" 

Nafıa Vekaleti arkas111 .. 

k . . b. b' 3 uıı ı yenı ınanm ır ve · 
1 

.. 
cü katları birlikte veya 

8 

n, ayrı. 

,_, -·SİNEMALAR l 
!KuLOP] 1 YENi f .. ... _____ _, Bugun, bu gece 

Oç buyuk )ltldızın temsil ettikleri 
GÖNÜLLER BİRLEŞİNCE 1 

Senenin en cazip filmi 1 
.NORMA ŞHEARER 

Robert Montgomery - Herbert Marshall 
Ayrıca: Dünya havadisleri. 

Bugün, bu gece 
Tayyare filmlerinin en mudtuşı: 

GECE UÇUŞU 
Yıldızlarm filmi: Helen Hayes, Myrna 
Loy, Robert Montgomery, Clark Gable, 

John Barrymore, Lionel Barrymore 
Ayrıca: Dünya havadisleri. 


