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Gündelik 

ÜLKÜ BtltLtGt 

Devlet yaşayışının dayandığı 
hatlrca temellerden biri de ülkü 
birliğidir. Ülkü birlig~i ulusal bir-
ı·..... , 
ıgın anasıdır. Birlik her yönde 

gücü artuan bir şey olmakla bera· 
her, devlet kurumunda daha çok 
gereklidir. Devlet ve ulus işlerinin 
kôklü ve özlü parçalarında yurd • 
dafların hep bir görüş ve düşün
ce ile hareket etmeleri ilerleme ve 
Yükselmenin başlangıç adımıdır. 

Devlet yaşayışı, her şeyden ön
ce ulusun dışarıya karşı olan ~~
l1ıtnunu pekiştirmek amacını g~ • 
der. Çünkü ulusları en çok du • 
tündüren şey dışardan gelebile • 
cek saldırmalara karşı durabil • 
lllektir. Ulusal birlik sarsıldığı va
kit dışarının saldırma isteği de ar· 
tar .. Bir ulus sayı ve ülke bakımın· 
dan ne kadar küçük olursa olsun, 
birliğini korudukça böyle bir İs· 
teğin önüne geçer, ve ulusal ide -
Yellerini gerçekleştirmek yolun • 
da hüyük engeller ile karşılaşmaz. 
'f arihin her çağında bu böyle ol
rtıuştur. 

Ülkü birliğinin, ulus birliğinin 
&'Özümüz önünde değerini artıran 
\fe bizi yeniden bu düşüncelere 
götüren son oluşlardan biri ~e 
komşumuz ve dostumuz Yunams • 
la.n'ın iç durumudur. Hiç bir va· 
kit başka devletlerin iç işlerine 
karışrnak ve onlar üzerine şöyle 
l>öyle söz söylemek bizim aklı • 
tn.ızdan geçmez. Fakat komşu hi~ 
devlet içir.de olup biten şeylerı 
Yakından anlamağa çalışmak ve 
onların uluslararası sıyasası bakı· 
tnından varabileceği sonuçlar üze· 
ı·ınde düsünmek de çok görülmez. 
Biribiririin iyiliğini istiyen ulus • 
lar hiribirine karşı iyi düşünürler. 

~ Biz de hiç kuşkusuz Elen ulusu
nun isteği ne ise öyle olmasını ve 
0 nun gücünü sarsan iç kavgaların 
Ya.tı~arak normal durumun çabuk 
geri gelmesini candan dileriz. 

Çünkü iç kavgaları nerede olur· 
sa olsun, ulusal gücü ve enerjiyi 
hoş yere harcar. Uluslar için şiın· 
diki genel durumda bu bir yıkım 
deınektir. Uluslararası düzenini 
hozrnak istiyenler her yerde su .. 
ların bulanmasını beklerler. Onun 
İçin ulusların ic barışı dış barışın 
da. gerekli bir ~emeli sayılmakta
dır. Onun korunmasını barış isti
Yen her ulus ve hele komşu ve 
dost uluslar ancak sevinçle karşı
lllrlar. 

İç kavgalara meydan açan şey 
ttlus içinde ülkü birliğinin gerçek· 
leşrnemiş olmasıdır. Devlet işle • 
rinde yurddaşların türlü türlü dü
tünceleri olabilir. Fakat devlet ku
l'tıtnunun ana çizgileri üzerinde 
bütün yurddaşlarm önceden bir • 
leşmiş olması gerektir ki, bu ayrı 
düşünceler karşılıklı silah çatış • 
illa.sına kadar ileri gitmesin .. 
Y ttrddaşları her vakit devlet gücü 
bir arada tutacak ve çalıştıracak 
değildir. Onların beraber yaşama· 
8
'- beraber çalışması için. devlet 

kurumunun ana ülküleri bakımın· 
dan da elele, haşhaşa vermeleri 
fetekli görülür .. Ülkü ~yrılığı ~ • 
usları çok kez ya anarşıye, ya dık
lfltörlüğe götürür .• Bunlardan ka • 
Çrntnak istiyen uluslar için, ülkü 
~rliğini ve bununla da ulusal bir· 
hği gerçekleştirmekten baıka kur· 
tuluş ve yükseliş yolu yoktur. 

Zeki Mesud ALSAN 

- ___...- - -~ __ .. 
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Atatürl,:Ie B.Benes 
arasında tel· 

yazıları 
Reisicümhurluğa tekrar intihab

ları dolayısiyle Kamil Atatü~k'e 
Çekoslovakya Dışan lıler Bakanı 
B. Benes tarafından çekilen tebrik 
telgrafiyle Reisicümhurumuz tara • 
fından verilen teşekkür cevabı: 

Kama! Atatürk Türkiye 
Reisicümhunı 

Ankara 

Türkiyenin refah ve saadetine 
ve acun barışının menfaatine bu ka
dar faydalı olan yeni intiha~larr~ • 
dan dolayı hürmetkar tebnklerı -
min kabulünü Zatı Devletlerinden 

• Edvard Benes rica edenm. 

Ekselans Edvard Benes 
Dışarı işler B?k;\nı 

Prag 

Cümhur Riyasetine yeniden se • 
çilmem münasehetiyle bana gönder· 

t 
diğiniz temenniyattan dolayı. Zatr 
alilerine teşekkür eder ,.e derm ~u
habbetime inanmanızı rica ederı·~· 

Kamal Ataturk , 
.... .... .. 

Adımız, andmıızdır. 

12. 'l \il f l 93:3 S U~I 

Atirw, l J ( 4..J.) - llükiimete teslinı 
of.<m llelli hrura=iiriiniirı müretleba ı lıii • 
ldinıetten tuliuwt istemiştir. lliikiimeı 
hrul'llzifre Kesl•11dre burmma gitmesini 
bildirmiştir. 

Her ) el·<le 5 kuruş 

TRAKYA VE MAKEDON YA'DA HÜKUMET İDAREYİ ELE ALDI 

Asi kumandanlar Bulgarlara sığındı 
Bir asi general lcen dini öldürdü · Hül{ô. met üç hin esir aldı 

Elli kruvazörü teslim oldu· Asiler lcaçıyor 
Atina, 11 (A.A.) - Royter a

jansı bildiriyor: 
General Kamenos'un Erkanı 

Harbiye Reisi intihar etmiştir. 

Asiler Bulgaristana 
sığındı 

Sof ya, 11 ( A.A.) - Royter a
jansı bildiriyor: 

General Kamenoı Erkanı har
biyesine mensub 17 zabitle birlik
te Mestanlı civarında sınırı geç • 
miı ve Bulgar arazisine sığınmıf .. 
trr. 

:to • * 
Solya, 11 ( A.A.) - Bulgar a

jansı bildiriyor: Bu sabah Nevre· 
kop cenubunda bulgar memurla· 

rına bir binbCl§ı, bir yüzbQ§ı ve bir 
paıaport memuru teılim olmuşlar
dır. BinbCJ§ı Demirhisar ve Serez 

mıntakal.arındaki muharebelerde 

tadırlar. Makedonyanın asilerden 
temizlenmesi ameliyesi yarm bite
cektir. 

Kavalada bulunmakta olan,. 

Sıtma komisyonu 
çalışmasını bitirdi 

Önde Elli, arkada 

aıi dördüncü kolordunun tam bir 
mağlUbiyete uğradığını ve umumi 
ricata başladığını söylemiştir. 

Averol yanyana 

si donanmadan Helli kruvazörü 
mürettebatı, gemi kumandanının 
şehre çıkarak General Kamenoı 
ile görüşmesinden istifade ederek 

Sıtma komisyonu 'toplantı halinde 

Sıtma komisyon·" .,1!~!1at bak~nı 
Bay Doktor Refik Saydam .. ın 
Başkanlığı altında Bakanlık M~s· 
teşarı ve Hıfzıssıhha ı-: mu.~ M.u. • 
d.. .. Sıtma Mücadelesı Mufettışı, 
A~:~a Sıtma Enstitüsü Müdürü 
ve on bir mücadele mıntakası baş· 
kanla.rının iştirakiyle yıllık top • 
lantısını yapmıştır. Bu toplantıda 
önce mücadele ba~kanları geçen 
sıtma devresi sııasında mınta~al~-

. . deki mücadele faalıyetı, 
rı ıçın . . . 
t ak ve su ıslahatı ve saıre gıbı 
opr b" k 
alışmaları ve bilhassa ır ço 
~ıntakalarda bir özellik kazana~ 
çeltik işleri hakkında cetvel, harı· 

Bay Receb Peker geldi 
İstanbul, 11 (Telefon) ~ Is . 

b l un .. iversitesinde türk ankı • tan u . 
lAb dersleri vermek üzere bırkaç 
a 1 

• 1 C .. ··nce lstanbula gitmış o an . gun o p 
H. P. Genel Katibi Bay Rec.~b .~-
k d .. n sabah Ankaraya donmuş 

er u k' l ve durakta pek çok ımse erce 
uğurlanmıştır· 

___ .,..... __ _ 
B Pavlof un elçiliği 

• 
Bulgaristan hükumeti taraf m-

dan eski elçi B. Pavlof'un Anka ~ 
l .1. ~ ·ne tayini hakkında vakı ra e çı ıgı 

olan istimzaca hükfune~çe. ~~~ • 
nuniyetle muvafakat edıldıgı og • 
renilmiştir. (Aa.A.) 

ta ve grafikler üzerinde ayrı ayrı 
ve uzun izahat vermişlerdir. Bun· 
dan sonra umumi münakaşalara 
başlanarak mevcud Sıtma müca • . 
delesi kanunlar ve nizamnameler 
ve talimatnameleri, istatistik usul
leri, mücadeleye aid idari ve fen· 
ni işler ve diğer bazı meseleler 
hakkındaki teklifler, düşünceler 
tetkik edilmiş ve önümüzdeki mü
cadele yılı içinde tatbiki fa!.dalı 
görülen bir takım meseleler .uze • 
rinde görüşu!müştür. Komısyon 
çalışmalarını bitirdiğinden müca-
dele başkanları bir, iki gün i?inde 
ödevleri başına döneceklerdır. 

Kamutayda 
Kamutay dün B. Hasan Sa • 

ka (Trabzon) un başkanlığında 
toplanmıştır· 

Başkan toplantıyı açtıktan 
sonra muallel görülerek encüme • 
ne verilmiş olan bazı seçim maz • 
batalarımn tetkiki henüz bitme • 
mis olduğunu bildirmiş , ve he • 
nü~ and etmemiş olan saylavlar • 
dan Enver Adnan (Bahkesir), İs
mail Sabuncu (Giresun), Ömer 
Davud (Kütahya), Süreyya Tev -
fik Genca (Tokad), birer birer 
and etmişlerdir. 

Bundan sonra Zonguldak say • 
(Sonu 3. üncü sayrfada) 

Saat on üç buçukta Mestanlı 
cenubunda ve Makada boğazında 
ba§larında bir general olduğu hal
de yirmi zabit bulgar memurları -
na teslim olmuşlardır. Bu genera
lin bizzat asi dördüncü kolordu 
kumandanı Kamenos olduğu an. 
/aşılmıştır. General Kamenos'la 
beraber iltica edenler üç miralay, 
iiç kaymakam, dört binbQ§ı, dört 
yüzbaşı, dört miilazim ile Trakya 
valisi ı.ıe bir sivil memurdur. Za • 
bitleı·in ifadesine göre hükumete 
sadık kalan gemiler Dedeağaca 
asker ihracına muvaffak olduğun
dan asi ordunun mukaveme~ine 
imkan kalmamı§tır. 

Bulgar hudud memurları mül
tecilere hüsnü kabul gödermiş ve 
hukuku düvel kaideleri gereğine 
göre kendileri silahtan tecrid edi
lerek ülke içinde muhafaza altına 
alınmışlardır. 

Asi kruvazör teslim oldu 
Atina, 11 (A.A.) - Havasa

jansı bildiriyor: Asi zabitler ta • 
rafından terkedilen Helli kruva • 
zörü teslim olmuştur. 

Asiler teslim oluyorlar 
Atina, 11 (A.A.) - Royter a· 

jansmdan: 
İçlerinde bazı zabitler de bu • 

lunan asilerden 150 kişi Make -
donya cephesinde hükumet kıtala
l lna teslim olmuşlardır. 

Asilerden 4 top, 2 de mitral • 
yöz almmıştır. 

Üç bin esir 
Atina, 11 (A.A.) - Havas a • 

jansı bildiriyor: General Kondili
sin başladığı genel taarruz ilerle
mekte ve genişlemektedir. Bu sa -
bah Serez' e giren hükumet kuv • 
vetleri bundan sonra Demirhisar'ı 
işgal ve asiler Drama ve Kavala
yı tahliye etmişlerdir. 

Asi kuvvetler kumandanı Ge · 
neral Kamenos'un Giride veyahut 
yabancı bir ülkeye kaçmak hazır
lığında bulunduğu bildirilmekte -
dir. Asi kuvvetlerden üç bin esir 
alınmıştır. Asi zabitler lcıtalarmı 
terkederek şimale doğru kaçmak • 

(Sonu 2. inci sayıfada) ----------
B. Flandeııiıı 

Liyondald söylevi 

Bay Ffanden gazetecilerle görUşarken. 

Liyon, 11 (A.A.) - Panayırın ııçıl· 

maııı münasebetiyle, B. Flanden verdiği 
söylevde demiştir ki: 

'' Fransa, §ark ve Tuna andlaşmala
a·iyle her hangi bir ıaldırgana karıı ye • 
nilmez bir tesanüd kurmağa çahşıyor. 
Barı§ı teminat altına· almak için manevi 
kuvvetlere İtalya, Sovyet Ruıya Kü • 
çük Andlaşma ve Balkan anlaşması gi • 
bi savaşa karır koymak için uluslar der· 
neğinde birleşen genç kuvvetler eklen -
mektedir. Büyük Avrupa barıırna eri • 
ıilmesi Almanya'nrn hüsnü niyetine 
b"ğlı bulunmaktadır . ., 

rr ·~ -:: 
1 C. H. P. )(amutay j 

1 grupu toplaıııyoı· 
C. H. P. Kamutay Grupu bugün 

öğleden sonra saat on beşte topla • 
n cağından Grnp üyelerinin o saat· 
tc hazır bulunmı:ılarını idare Heye· 
ti Başkanlığı dilP.m •<tedir. r 

~ -- --



SAYIFA 2 ULUS 

DIŞARDAN GELEN SON DUYUKLA 
~---------......... ._ .............................................................................. __________ __ 

1,rakya ve Makedon yada hükumet idareyi ele aldı 
tBGfı 1. ci ıayılada) 

ubitlerıni bağlamıılar ve kruva -
sörün t,ükumet emrine hazır oldu
funu telgrafla Atinaya bildirmit
lerdil'. 

Asi general kaçacak 
yer arıyor 

Belgrad, 11 (A.A.) - Havas 
ajansmC:an: Yunan - yugosla v sı -
nırından bildirildi}ine göre, Kon
dilis'in taarruz hareketi muvaffa
kiyetle inkİ§af etmektedir. Bun -
dan ba,ka Beneral Y alistiras da 
Bulgar sınırı boyunca Dramaya 
doğru ilerlemektedir. Gazetelere 
göre asi General Kamenos kaç -
mak çarelerini arıyor. Politika ga
setesine ıöre, Edimeye ve Vreme 
ıazetesine ıöre de Bulgaristan • 
daki Filibeye kaçmak niyetinde • 
dir. 

Sere~ alındı 
Atina, 11 (A.A.) - Royter a

jansından: Kavalada demirli bu • 
lunan Helli kruvazörü hükôme • 
te teslim olmuttur. HükUnıet kıta • 
ları sabahleyin Serez'i itral et • 
mitlerdir. Asilerin kaçmakta ol • 
duğu bildiriliyor. 

4 * • 
Atina, 11 (A.A.) - Havasa -

jansmdan: 
Asilerin Kavalayı boplttıkla

n sanılmaktadır. 

Bulgarlara sığınanlar 
Sofya, 1 (A.A.) - Havasa. 

Janaı bildiriyor: Asilerin umudauz 
bir durumda balunduldan hisse • 
diliyor. Terdet'den bildirildiğine 
ıöre, bir general ,iki binbaıı ve 16 
aai zabit Bulpr sınırını ıeçmiı • 
lerdir. Nevrekop havaliıinde üç 
ui yunan zabiti ile bir kumandan 
hulgar ıınır kumandanbiına ıı • 
immıtlardır. 

Bulgar - Ywıan 

sınırında 
Sof ya, 11 (·A.A.) - Röyter a

:ıammdan: 
17 ıınır karakolu ve bu arada 

kule mevkii, yunan muhafızlan 
tarafından terkedilmiftir. 

Bulgar - yunan sınırı kapalı • 
dır. 

Atina ajansı yalan du
yuklara karşı dikkat 

tavsiye ediyor 
Atina, 11 (A.A.) - Atina a. 

J&DSI bildiriyor: Dün bqlayan ta
arruz, cebhede ve Yunanistan için
deki duru mhaldunda bazı yaban
cı ajanslarla ıazetelerin son gün • 
lerde ortaya attıkları masalları 
hiçe indirmi§tir. 

Lariua garnizonunun isyanı ve 
bir tehrin aailer tarafından işgali, 
Pirenin bombardımanı ve Çalda
ria kabine.inin iatifaaı tayiaları 
bu cümledendir. 

Dünya efkarı umumiyesine bu 
neviden yanlıt f&Jİalara kartı dik
kat tavaiye ederiz. Giridde Veni -
selos tarafından cumhuriyet ilin 
edildiği hakkındaki tayialara ge
lince, buraya henüz bu hususta hiç 
bir haber gelmemittir. 

Hükfunet kıtalarının 
taarruzu 

8elırad, 11 (A.A.) - Royter 
ajansından: General Kondilis ta -
rafından bir haftadır hazırlanan 
büyük yunan taarruzu dün sabah 
pf akla beraber bütün cephede 
kuvvetli bir topçu ateıile batla -
mıttır. 

24 tayyare bomba ve mitral • 
yözlerle asilerin mevzilerine hü • 
cum etmit lerdir. 

S-- "ıldığına gôre, asiler ileri 

1 

mevzilerini, taarruz bqlar bqla • 1 
maz terkelmitler ve mania atqin
den böylece kurtularak, az zayiat 
vermiılerdir. Asiler timdi dağlar-
da kuvvetli bir mevzi İfgal etmek
tedirler. Bu mevzi henüz hükiimet 
tayyareleri tarafından bombardı
man edilmemittir. 

Hükumet tayyareleri Siklad a
dalannda Heraklia'da ve Girid' de 
Resmo' da kıtlaları tahrib ellikle • 
rini ve birçok zayiata ıebeb ol -
duklarım bildirmektedirler. 

Netredilen bir duyukta yunan 
bakanlarından Mertakaas' ın ele 
geçirdiği bir radyo telgraf mdan, 
Venizeloı'un partiyi kaybettiğine 
kani bulunduğuan laııldığı bildi • 
rilmektedir. 

Plastiras işin kötü gitti
ğini anlayınca tekrar 

Kan'a döndü 
Milano, 11 (A.A.) - Durum 

lıilere müaaid olduğu takdirde, 
Brendizi'den vapura binerek Yu -
naniıtana geçmek niyetiyle bir • 
.kaç gün evel Kan'ı terketmit olan 
General Plastiraı, huausi katibi i
le birlikte tekrar Kan'a dönmüt -
tür. 

Asilerin verdiği telgraf 
Hanya, 11 (A.A.) - HükUınet 

tayyarelerinden ikisi, nüfusça hiç 
zayiatı mucib olmaksızın Hanya 
fehrile, donanmayı bombardıman 
elmittir. 

Donanma kartılıkta bulunmut
tur. Tayyarelerden birdi yere in • 
meğe mecbur olmuf, içinde bulu • 
nan üç tayyareci esir edilmitler • 
dir. 

• Hükfımet kuvvetleri 
ağır basıyor 

Atina, 11 (A.A.) - Havaı Ajansın
dan: Asilere kartı çıkarılan hükıimet 
lmTfttlerinde 1 S piyade taburu, lruv • 
Yetli bir alır topçu ile otuz tayyare var
chr. F•t iailer timdi lıuvvetli mevzi • 
•eledir. Ve eUerinde aıri techizat nr
clrr. 

Suulcbima göre her iki tarafta da 
miihiınmat yokluğu kendiıini hissetti~ 
mekteclir. 

Özel bir duyuia söre, hükumet tor
pido muhribleri küçük isi kruvazör 
Helli'ye 3.000 mermi atmıılarclır. 

Birçok bahriye zabitleri, aylıklardan 
bir kıımım, ullaal donanmanın yeniden 
yapılması için terketmiılerdir. 

Atina'mn iyi duyuk alan mahfilleri, 
hükumetin denizden havadan ve kara • 
elan müıterek hareketüıin aıilerin cesa
retini kırdığını, bunun mücadelenin no
ticeıini hrzlandıracağ:nı söylemektedİ1'
ler. 

Kabotaj yapan vapurlar 
Atina, 11 ( A.A.) - Pire limanı re. 

isi, dün, kabotaj yapan vapurların Se
lanik ve bazı ada'ara hareketlerine izin 
vermi!!tir. 

z.üyle bakan köylüler tarafından heye -
canla kartıhınnuılardır. 

Hükumet hava kuvvetleri mühim bir 
rol oynama, ve aıi topçuları ııkattınnıı
trr. 

Serez'in ıimalinde kain Sidikaılro 

kaaabaıını, bir köprüyü ururduktan 
eonra, tahliyeye mecbur etmittir. 

Muntazam kıtalar Struma üzerindeki 
Orleako koprüıü iie, Sidikastro'da tah· 
rib edaien demryolu köprüıünü tamir 
ediyorlar. 

Hükumet tayyarelerinin bombardı • 
manı eınaamda Drama ve ~İdıkastro 
abaliıinden 8 kiti telef, 10 kişi de yara
lanmıştır. Haıtahanenin de bombardı -
man edilcliii aöyleniyor •. 

Yasağa rağmen, Yunaniıtan'ı terke 
muvaffak olan, "Deyli Ekıpres,, bildir
meni B. Panton'u9 ifadeaine ıöre, hü • 
llumet kuvvetleri karşılarında meydanı 
bot bulmutlarclır. 
Aıiler mıiıtahkem mevzilerini bir ıün 

Önceden tahliye etmit ve müstahkem bir 
hatta çekilerek, bu ıuretle topçu ateıin
den uzak kalmış bulunuyorlardı. 

Gene B. Panton'a ıöre, 2.700 iıi, 

Strumayı ıimaJ kısmından geçerek Se
lanik'i müdafaa eden hükiimet kuvvet
lerini yandan tehdid etmektelermiı. 

Ote yandan, 60 kadar İngiliz tebaa11, 
asi hallannın geriıinde bulunuyorlar -
nll§. 

Jurnal ıazete&İne göre, Bayan Veni
zelos, iıilerin emrine 300 milyon drah
mi vermi9tir. 

Girid hükumeti, Atina hükumetine 
haber göndererek, asilerden bir tek kiti 
idam olunduğu takdirde, salnk Girid a .. 
keri valiıi General Dedeı'ten batlıya -
rak bütün elindeki esirleri idam ~dece

iinl bildinnittir. 
Pöti Jurnal'a ıör•, muntazam lota -

lann muvaffakiyeti hakkında pek faz. 
la hayallere kapdmunak ıenktir. Ka • 
nlaya taamaz için aöndailen 4 tana
... içi asiye dönmemİf, dördüncü
sü İM,_.. iamei• mecbur olmuıtur. 
TaJ)'U'Cilerd. biri. üil..i öldürmemek 
İçin bomWamu bot topraklara atmak. 
ta oldakluuu, •JDI pzetenİn muhabi -
riae temiaea llÖylemİftİr. 

Nihayet, .Jarur"m yudıima söre 
1.000 lai, Halikidikya yanımduma p • 

karalı onda yeni - cephe Ylc:ude •• 
tirmitlerclir. 

Mançester Gardiyene .. gore 
Londra, 11 (A.A.) - Mançea

ter Gardien gazetesi "Balkan ıer • 
ıinliği,, batlığı altında bugünki 
bir yazısında diyor ki: 

"Yunan hükiimetinin Balkan 
antantına kartı durumu. - her hal
de haliaanedir. Bu antant fevka • 
iade mütkül bir durum kartıım -
da istisnai surette hayırlı olduğu -
nu ıöıtermiıtir. Hadiselerin tim -
diki akııına ıöre, Yunaniatanın 

durumu tehl:lit edilmit bulunuyor. 
Balkan antantı bu bakımdan en 
büyük imtihanlarından birini ge • 
çirmittir ." 

Birbirini tutmıyan 
haberler 

Pariı, 11 ( A.A.) - Atina ajansı ta
rafından çıkar.dan resmi bir bildirik!e 
deniliyor ki: 

BiRi.EŞiK DF.VLETLER'DE 

B. Ruzvel t'in sözleri pi
yasayı altüst etti 

'' Asileri, tutundukları hütün nokta
lardan püıkürttük, 200 den fazla esir, 5 
tane top aldık. Ortalığın kararması, Se
rez'e dün ıece ıinnemize mani oldu -
iunclan, bu sabah gireceğiz. Oradan 
Drama ve Kavala'ya yürüyeceğiz. 

Struma'yı geçen hükumet kıtalan • 
nın; nehrin ıol kıy111na yerleımeleri 
muvaffakiyetle neticelenmittir. 

Tahkim edilmit mevziler içerisinde 
telörğulerle muhafaza altında bulunan 
aıilere hücum ve bunları defettik. Hü
kumet kuvvetlerinin zayiatı, 2 te~ef ve 
4 ya:-alıdan ibarettir. Aıilerden b.rçck 
yaralı topladık. H ükumet ukerlerinin 
man_viyatı h er türlü taıavvurun Ü5tİin· 

dedir. Yurd, evladlariyle öğünebilir.,, 
Aynı ajansın bildirdiğine göre hü • 

kü. et kıta'arı, kendilerine kurtarıcı gö-

Nevyork. 11 ( A.A.) - Bu hafba re

isicümhur Ruzvelt'in söylediği ıözler 

yeni bir enflaıyon yapılacağı şeklinde 

tefıir edildiğinden muvakkat bir za • 

man için piyasayı altüst etrniıtir. 

Mali mahfiller, böyle bir asabiyete ıe 

beb olan para kararıızlıiana kartı teeı -

ıü:lerini bildirmekte bu bacliıeyi vesi
le bi'mi!lerdir. 

B. Ruzvelt, 1926 fiatlarının bugün 
yüzde 80 ini teıkil eden bammaddelu 
fiatımn kafi derecede yükıek olmadı • 
ğmı söylemiıtir. 

Bu sözler üzerine derhal hammadde
leı· p;yaıaları ve eıbam yükaelmit ve 

tah" i.at düşmüıtür. Bazı iz.abattan ıon
ra, bir değ:ıikiik hasal olmuı fakat IO • 

nuc yeiı ver:ci olmuıtur. 

SOVYETLER BIRLICINDE 

Hazer denizinde buzların 
sürüklediği balıkçılar 
Moakova, 11 ( A.A.) - Roy -

ter: Sular Hazer denizinde buz 
kütleleri üzerinde 200 balıkçıyı a
lıp götürmüıtr. Bunlardan yetmi • 
ti karaya çıkmağa muvaffak ol • 
muşlardır. Tayyareler balıkçıları 
bularak yiyecek, ııcak elbise ve 
gazete atmıtlardır. Bir tayyare 
buz üzerine inerek bir kaç balık -
çıyı almıt ve tekrar uçmuttur. A -
raıtınnalara devam edilmekte -
dir. Bu kaza, bu aene aynı mahi -
yette kazaların üçüncüsüdür. 

Jurnal dö Mosku'nun 
Türkiye için güzel 

bir makalesi 
Moıkova, 11 (A.A.) - Jurnal 

dö Mosku, ismet lnönü kabinesi -
nin on yılı dolayısile neırettiği bir 
makalede, lamel İnönü ile Tevfik 
Rüttü Arasın Sovyetler birliğini 
Türkiye cümhuriyetine bağlıyan 
sıkı dostluğun kuvvetlenme ve in • 
kişaf mdaki mümtaz rollerini kay
dettikten sonra bu ıon yıl için • 
deki türk • ıovyel münaıebetleri • 
nin safhalarını teferruatiyle izah 
ederek diyor ki: 

''En eyi çocuklarının kanı ba
hasına kazamlmıı olan türk ulusal 
istiklalini on yıldan beri müdafaa 
eden 1ımet lnönü hükUnıeti, ke -
derli günlerde, iki memleket ailah 
elde olarak hak, mevcudiyet, iı • 
tildillerini müdafaa ederlerken, 
Tüıkiyeye kartı hakiki dostluk du
rumunu ıöıtermit olan Sovyetler 
birliği ile samimi rabıtalar kur • 
mak ve kuvvetlendirmeyi daima 
ıöz önünde tutmUfhu'. itte bunun 
içindir ki, lamel lnönü kabinesi • 
nin onuncu yıldönümü SoYyet ef· 
kin umumiyeai tarafından bu ka
dar dostca bir surette kaqılan • 
llllfbr. SoYJet efkin umumi1..ı 
bu clnlet aclamlarma, ıenel han
ım •• türk barqçı akonomik ve 
kültürel inkifafmm tabiyealnl 
ıerçeldettirmek gibi J6ksek lc:lev
lerinde daha büJiik manffald • 
yeller temenni etmektedir. 

YUGOSLA VY A'DA 

Slovak fırkası 
yugoslav seçi· 

• • • 
mıne gırmıyor 

Zurih, 11 (A.A.) - Yugoı • 
lavyadan gelen dUJUklara aöre ~ 
ki Slovak halk fırkası S mayıı ,. 
çimine katılmamaya kat'i olarak 
karar vermitıtir. 

ITALYA'DA 

Afrika'ya 1000 İtalyan 
tayyarci gidiyor 

Cenova, 11 (A.A.) - Hava 
bakanlığı müsteşarı General Val
le, Romadan tayyare ile ıelmittir
Şarki Afrika'ya gidecek bin tay
yareciyi Musolini namına ıelam -
ladıktan sonra tefti! etmittir. 

Afrikaya gidecek İtalyan 
fırkası 

Napoli, 11 (A.A.) -Şarki Af
rikaya aevkedilecek olan Firenze 
fırkuı bugün hazırlıklarını ta -
mamhyor. Bu fırkaya kumanda e
den General Maraviglia, halkın 
sürekli alkıtları araaında Firen -
zeden gelmiıtir. 

-----------------------------
BUGECE NOBETÇI ECZAEVI 

Hamamönüncle 

HALK 
ECZAEVIDIR. 

INGIL'l'EHE.UE ---- ---
B. Makdonald istirahat 

ediyor 
Londra, 11 (A.A.) - Sıhhi 

darumunun düzelmesine rağmen 
B. Mak Donald odaaından çıkın•· 
yacaktır. Bu itibarla salı günü 
avam kamaraamda İmparatorluk 
ve lngiltere'nin müdafaaaının ye• 
niden tanzimi için yapılacak bü • 
yük müzakereye İf tirak edemi ye • 
ceği sanılmaktadır. 

Loyd Corc'un planı 
Londra, 11 (A.A.) - 8. Loid 

Corc'un, dirije ökonomi planı ka .. 
binece bu haf ta içinde tetkik edi • 
lecektir. Teminen bildirildiğine 
göre sabık başbakan planının bazı 
noktalarını biz.zat ıerh ve izah 
edecek ve tekliflerinin tetkiki i • 
çin bakanlardan özel bir encümen 
tetkilini tavıiye eyliyecektir. 

Geçen haf ta tatilinde 8. Loid 
Corc bazı ökonomi ve maliye mü· 
tehaasıslarile beraber yeni proje • 
ıini ikmal etmit ve yakında Nev • 
kastle' de bir nutuk ıöylemeğe ha· 
zırlanmıştır. 

B. Hitler 15 gün istirahat 
edecekmiş 

Londra, 11 (A.A.) - Alman • 
ya dıtarı itler bakanı, Berlindeki 
İngiliz sefirine, B. Hitler'in 15 gün 
istirahat edeceğini bildinniıtir. 

Von Nörat, İngiltere dıtiıleri 
bakanının bu ayın 24 ü ile 30 u a· 
raaında ziyaretini yapabileceğini, 
8. Hitler'in o tarihte tamamen iyi• 
leımit olacajım ilave etmittir. 

Sovyet aefirl, B. Eden'in Mos
kova'ya seyahati münaaebetile hü· 
kGmetinin memnuniyetini bildir • 
mek üzere dıtitleri halranlıimı zi
,....ı etmİftİJ'. 

Bu MJ&hat tarihinin yakında 
teabit eclileceli umbyor. 

FRANSA'DA 

Askerlik müddetinin 
uzatılması 

Paris, 11 (A.A.) - Lö Tan pzet• 
al, hükimete iki ,..ı ukerlik hizmetini 
tedricen teeia imkimm vermek izere 
...... ,. a.kam tarafmdan ............ 
yasa projesinin metnini neıretmektedir. 

Pariı, 11 (A.A.) - Tan aueteaine 
ıön, iki )'lllık ukeri hizmeti tedricen 
tesis ebnek imkanını hükWnete vere • 
cek olan ve yar1nki kabine toplant111n • 
ela görütülecek bulunan yasa projeıinde 
tunlar vardır: 

1 - 1936 ile UMO (dahil) arasında 
harbiye bakanı, azami bir yıl kadar, va
sati aıkere alınma yatını tedricen indil"" 
meğe ve en muvafık göreceği bir zaman
da acemi efradı11usmen ıilah altına ça • 
iınnaia mezundur. 

Aym zamanda muallem asker sayı • 
11m ela hüklımet arttırabilecektir • 

2 - Hükümel, alta ay müddetle ni • 
san 1935 efradını ve bir yıl müddetle de 
teırinievel 1935 (dahil) ili 1937 (dahil) 
ehadını silah altında tutmaia mezun • 
dUI'. 

Aynı zamanda muallem uker aayto 
ıını da hükumet arttırabilecektir. 

3 - Harbiye bakanı, ordunun yaaa 
ve kadrolan dahilinde orduyu ıılah .e 
me.cudunu tanzim etmeğe mezundur'. 

Para durluğu için uluslar· 
arası bir konferans. 

Bal, ı 1 ( A.A.) - lhrac bankalan 
müdürlerinin İptidai toplantıarnda insi 
liz lirasının dalgalanmaıı meYZUU bab
aedilmit ve gelecek haftalar içinde albll 
blokunu teıkil eden memleketler mu • 
rahhaslarının yeniden toplanmaları ıı.. 
rarla§tmlmıttır. 

Paralann durluğunu temin makaa • 
diyle uluslararası, bir konferana toplaa
maıı için birçok memleketler arasında 
temasa giritilmittir. 



Par& tarifleri 
Bu sefer gelen Lu mecmuasrnda 

Yosne,e k . . "' ns ı ırıua:,ınr taşıyan ''Sovyet 
Parası ad/ b. . .. . " ı ı r makalem n tcrcumesı 
vardır B ' . · u makalede · para,,nın sovye t 
sıstemin .. . ı · . e gore ve hir de kapıta ıst sıs-
teme .. 

gore rarifi veriliyor. 
Sovyet p::ırasrnrn tarifi sudur: .. p . 

ara, Sovyet Rusya'da sosyal mah-
sulün .. h . ' 

ıstı salıni ve tevziini murakabeye 
Yarıya b' n ır vasıtadır. ,, 

. Kapitalist "para,. için de şöyle bir 
tarı[ ve .1. 

rı ıyor: .. " -

"-<lpitalist cemiyette sosyal mah -
suı ·· ' .

1 
un şu Yahud bu para vahidi ile tem-

~ ~u . ta . nan parçasım, kıymet nazarıyesı 

h Yın eder; kıymet nazariyesi de ser -
f'est rekabete dayanır. Öyle ki, emtia 

kıatıarı, devlet kontrolünün haricinde 
alır ... 

Bu iki tarif "tarif dediuimiz sey , , , C> • 

ne kadar doğru ise ancak o kadar doğ· 
rııdur. Şu var ki, iki birbirine benze-

Jııiye " h n para,,nın esas vasrflarrnı er 
~~id . e az çok vermektedır. 

Biz burada, bu iki türlü para üze. 
rinde uzu ·1 • . 1 l .. .. n ve ı mı miıta ea ar yurut· 

Illek niyetinde değiliz. Çünkü bu hem 
ha · cım, hem de ihtısas meselesidir. Lu'-

cla ~·ıkan yazıdan bu iki tarifi alma

mızdaki sebeb, tarifi verilen "kapita-
lfat p . . . ara,, nın bu tarıften gıttıkçe uzak-

laşmakta olduğunu tebarüz ettirmek
t. 
ır. Sade bu değil, Lu'da çıkan yazı dik. 

kat} k e o unacak olursa (Ulus bu yazıyı 

sunacaktır), görülür ki "Sovyet para. 

sı,, da kendi Jıesabrna kendisi icin ve

tifen tarifin bir bak:ma göre Jdışrna 
Cıkrnak . 'd k d. • ıstı adlarrn1 gösterme te ır. 

"K apitalist para,. kendi kendine 

ınevcud bir kıymet gibi bütiin diğer 
erntia değerlerinin fiyat kanalından 

kcrıdi · · · ı · ne ayar edilmesini temın ıçın, ı-

beraJizrn İnci !'inden aldığı kuvvetle, 

serbest rekabet esasına dayantr ve bu

na kimsenin el sürmesine müsaade et. 

rnezdi 

Fakat bugün "dolar.,, ''İngiliz li-

rası " "S t •• • mark,, gibi paralar, ovye 

Parası,, kadar olmamakla beraber orto

rloks para nazariyesinden eyice ayrıl
mış/ardır. Bunlar birbirlerine karşı da. 

ayrılrklar göstermekte ve her biri, ayrı 

bir iktısadi gidişi temsil eylemektedir. 

Misal olarak aldığımız •·söz de ka. 

Pİtalist paralar,,ın Jıer biri, eskiden, 

ai<1 old kl · b.. ·· "k u arı memleketlerın utun ı -

tısadi v ı· "d. . . . d e ma ı gı ı:şlennı tayırı e er-

lerdi. Halbuki bugün, bu üç menıleke
zin iktısadi ~·e malı aidisi bu iic p:ıra. b ); t .... 

nın mevcud vasıflaı ınr tayin etmekte-
dir v b .. . 'k' . d · e u uc memleketın ı ısın e 

(Almanya, A,:ıer:ka) bugün, "serbest 

rekabet,, ancak kayıd ve .~art la uıev
cucltıır. İngi,tere'de ı\e, liberal esaslar 

~eniiz az çok ayakta durmakl1 beraber, 

serbest nıiibadele.,mn yerıni Ottaıva, 

"aftın karşı/Tk,,rn yerini de "i::.ıikrar 
10nu., almı.'j bulunuyor. Öyle ki, veri

len tarif, "ingiliz lira:sı., için de varırf 
clcif.ildir. 

"Sovyet parası,,na gelince, Lıı'de 
cıkan yazıdan anlaşılıyor ki, asıl bu 

Paraya verilen istikamet, Sovyet p13n. 
11 iktrsaıliyatımn sıkı murakabe çevre· 
si içinde, serbest rekabeti tesis \'e teş
"1k gibi bir ~eydir. 

Öyle ki, birçok kapitalist mcmle

~etlerde "para,, Sovyet Rusya'da oldu. 

/Jllndan fazla "emtia hueketleri .. nin 
erıı . rıne verilmek yolunu tutmuştur. Ve 

bir bakıma göre iddia edilebilir ki, tıp· 
kı so . - 'b. sıaJ meselelerde oldugu gı ı, para 
bakımından da, sovyetler soldan s.:ıJa 
kapitalist memleketler ise sağdan sola 
kay ·· maktadırlar. Bu kayışlar, henıız 

Ufak terakümler halindedir. Ve kalita· 
tif d .. 'k · t Et da egışmclcr henü./. ı ı .:ıra a 
Yoktur. Fakat bunun böyle o/nıası, 
V osnesenski' nin "kapitalist para,,ya 

liberal kapitrtliz~ bakumrıdan. "Sovyet 

Parası,, na da l'tl arksi;ım bakmırndan 
( 1) "en siinni,, tarifleri vermesine bir 
Sebeb teşkil etmemelidir. Meğer ki dok

trinci/ik, hayatta biricik gaye ola. 
BURHAN BELGE 

(1) ortodoks manasına 

Almanya ile okullu 
mübadelesi 

lstanbul, 11 (Telefon) - ~er
lin belediyesi okullar bürosu Is -
tanbulda olimpiyad komitesi ge • 
nel katipliğine nıektubla müraca • 
at ederek türk ve alman gençliği 
ara.smda grup halinde veya tek o • 
larak tatil zamanlarına münhasır 
olmak üzere talebe mübadelesini 
teklif etmiştir. 

Berlin belediyesinin bu tekli • 
fine göre grup halinde ve mual • 
ljmleri idaresinde olarak Türkiye
den Almanyaya ve Ah·1anyadan 
Türkiyeye gelecek okulların Tür· 
kiyede türk okullarından Alman
v:ıda alman okullarından bir grub 
refakat edecek ve bunlar karşı -
lıklı olarak biribirlerinin dillerin\ 
öğreneceklerdir. Okullar gittik 
leri ülkelerde okullarda parasız 
oturacaklar ve iaşe edileceklerdir. 

Turing kulüb briç müsa
bakası hazır lryor 

İstanbul, 11 (Telefon) - rı"ür· 
kiye turing ve otomobil kulühu 
yakında bir briç müsabal~ası ter -
tib edecektir. Bu müsahakadan 
maksad Türkiyede bulunan briç 
oyuncularının kabiliyetini dene · 
mektir. Bu müsabaka şimdilik tec
rübe olacak yalnız yurdumuzda O · 

lan briçciler tarafından yapılarak 
alınacak neticeye göre ilerde bal • 
kan ülkeleri arasında hatta ulus • 
lar arasında müsabaka yapılacak-

tır. 

İstanbul limanına iki 
yunan vapuru geldi 
İstanbul, 11 (Telefon) - Dün 

Karadenizden limanımıza iki yu • 

nan vapuru gelmiştir. Bunlardan 
biri Damahes'dir. Bu vapur Sov -
yet limanlarmdan gelerek Fransa
ya gideceğini bildiren bir şileptir. 
Muvakkaten limanımızda aiıko • 
nulmuş ve Halice sokulmuşlur. Di
ğer vapur Köstenceden gelerek 
Hayfaya gidecekt~r. Vapur yolu • 
na devam etmiştir. 

Erzurıunun kurtuluş 

yrldönümü 
İstanbul 11 (Telefon) - Er

zurumun 17' inci kurtuluş yılcll:iıü
nıünü Erzurum lilesinden yeti~ en
ler bu gece kutladıhır. 
~~~---···------~-

İ(aınutayda 
(Ba~ı 1. inci s:ıyıfada) 

lavı B. Receb Zühtü Aksoy h:ık -
kında Cümhuriyet Müddei umu -
miliğince hazırlık tahkikalma ha~-, ·ı.; 
lanınış bulunduğun~ t~::n· a.ı es.a-
siye kanunun~n .ı? '?~.ı ma,d~csı -
ne tevfikan bıldırıldıgme aaı: o -
lan Başvel~aletin şu tezkeresı o -

kunmuştur: . . .. , 
Bü) ük Millet Mechsı Yu.csek 

Reisliğine; · 
"Sinop Saylavı Receb Zühtü • 

nün 10 yıidanberi beraber ya~adı • 
ğı Fatma Medeniye adındakı ka • 
dını h~nüz katiyetle anlaşılmıyan 
sebeblerden dolayı 10.2.1935 ge -
cesi Çengelköyünde baş ve~bacak
l ından kurşunla vurdugundan 
;:layı hakkında Üsküdar C. Mü.d
dei uınumiliğince hazırlık tahkı • 
katına başlanmış olduğunun ve 
Fransız Pastör hastanesinde teda
vi altına alma1ı yaralının 12.2.935 
salı günü saat 19,30 da öldüğün~n 
teskilatı esasiye kanununun 17 m
ci ~maddesine tevfikan Adliye ve • 
killiğinden bildirildiğini arzede. 
. Başvekil l. İnönü 
rımKamutay çarşamba günü top -

!anacaktır. 
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Dii şiiniişler 

K L A al 
Bayramlaşanlar 

Çoculr Esirgeme Kurumu 
Genel Merkezinden: 

Çocuk Esirgeme Kurumunun 
bayramlaşma dileğini kabul ederek 
ziyaret ve tebrik masraflarını Kuru
m'a veren iyilik seven insanların 

dostlarına bayramlarını tebrik ettik -
lerini ve dostlarından bayram tebri -
ki alclıklarmı telakki ettikleri teşek -
kürle bildirilir. 

Bayan ve Bay Dr. Fuad Umay, Knk· 
Jareli !faylavı, Cemal Tekin, Konya say
lavı. Hul 1si Oruçc..ğlu Sinob saylavı. 

İbrahim ete, Sey~ıan saylaYı. J::,1:se 
Kastamonu saylavı Veled İzı.>udak Ba
yanı. Kadri Çocuk Es;rgeme Kurumu 
Muamelat memuru, Haydar Çocuk Esir
geme Kurumu neşriyat memuru, Ot'. S. 

İhsan ve Bayanı Kulo.k, boğaz hastal.k· 
farı mütehassısı, Müni.r Akkaya Gire.>un 
saylavı, Asmı Doğanay Bded;ye Fen 

Md. muavini, Şakir Kınacı Ankara say
lavı, Rasim Ak ar Ankara saylavı, Dr. 
Fahı-iye Çocui< Es:rt:.?me K urumu Ço -

cuk hastalıkları doktoru, Hacer Çocuk 
Esirgeme Kuı-umu hcm~iresi, Ali t'una
lı Samsun sayla;ıı, Refiı< İnce t:.1anisa 
s::ıylavı, Kani Ağaken ıV!aııisa sayla,·ı, 

Şevket Ödlil K.ıl<ıardi ı.ayıavı, Zühtü 
Akın Knk.a:-eii sayJavı, Muhlis Erk:nen 
Ztl-aat Bak.:mı, Ekrem Pekel Yozgad 
saylavı, Emin Saz .. k Eskişehir saylavı, 
Sakin Yetiken Posta işleri Md. mua
vini, Has:be Çocuk Esirgeme Kuru.nu 
Ebesi, Şükrü Ö zer Emniyet müdiirluğü 
2 inci şube ba~kam, Nuri Conk ~r G:ızi
antep sayfavı, Emi:ı Draman Yozgad 
saylavı, Reşad Şurayı Devlet Başkanı, 
Sadi Batu lş Bankası Meı·kez Müdürü, 

Aliye A)kut istatistik Genel Md. mua
vini Selim Aykut Bayanı, Selim Ayk:.ıt 
lstatist:k Genel Md. Muavini, Ekrem 

istatistik Me., Recai Çocuk Esirgeme 

K'.lrumu Evrak Me., Türker Afyon say
lavı, Faik Kaltrıkk ran Edirne saylavt, 

Mehmed Somer Kütahya saylavı, Dr. 
Ali Rıza Levend Mardin saylavı, Hür • 

rem Ergün Tckad saylavı, Nuri Ural 

Maraş saylavı, Mediha Ula~ Samsun 

sayiavı, Nakiye Elg_Ün Erzurum saylavı, 

Huriye Öniz Diyarbekir saylavı, ismet 
Baskan Emniyet Müc!ürlüğü 2 inci Şu

ba 1 inci komiseri, Sıtkıp Yıldız Emni -
yet Müdürlüğü 2 inci şube 3 üncü ko -

miser, Süleyman Emniyet müdürlüğü 

2 inci şube 3 üncü komiser, Bahri Emni
yet müdiiriüğü 2 inci şube 3 üncü k o • 

miser, Abdullah Emniyet Müdarlüğü 

2 inci şu!:ıe 3 ünd komiser, lsmail Ko

çolc Emı.iyct r.~üd'..l. i:;Ji.i 2 inci ş:ı~e 

me~n:.m.ı, Ya:;:ub Cey an Emniyet Mü -

düt·~üğü 2 in.:i şu..>e µJ! • .; me., M~lahat 
Tümel' Emr..iyct l\1üdürli.!ğü 2 inci ~:ı;,e 
memuru, S:.:ad Yetişen Emniyet Mü -

d:irlüğ'ii 2 in::i şubo:: pol.:s Me., N aşet 

Emniyet Müdı.idı..ğ'i.i 2 inci ~uoe polis 

JVle., Ar:f Em. ~d. 2 inci ;ube pol's Me. 

Osman Sınmaz :Cm. 1\1:1. 2 inci ş.ıbe 

Polis l\.e., Ali 1 ıza Em. l\..d. 2 inci şu

be polıs Me., Lütfü EıkJn Em. Md. 2 in 

ci şuoe po ~s Me., l •• a~ Em. Md. 2 in -

ci. şub~ l'Cl s ıc., Mal mud Em. Md. 2 
inci şub~ pc,lıs .c:, f erid Em. Md. 2 
in::i ş:.ı:.>o po .. s r. c , Ra.ımı Em. Md. 2 
ir.ci şube pol~s M c .. _a .. ri Em. Md. 2 in
ci şube polis Mc., Ha il Em. Md. 2 inci 
şube po is Me., İsmail Em. Md. 2 inci 

şube polis Me., Raif Em. Md. şofö.·ü, 
Niyazi Em. r:.U. Ko:niseri. 

- Daha var -

ANKARA RADYOSU 
(Bugünkü radyo programı) 

19.2i.l - Çocuk saati 
19.50 - Musiki: 
Haendel Sonate 
Edib Sezı.:n: Violonsel 

Ulvi Cemal: Piyano 
20.ıo - Maliye Bakanlığı saatı 

20.20 _ Dans musikisi 

20.30 _ Musiki: 

Haendel Trio 
N ccdet Remzi: Keman 

Ulvi Cemal: Piyano 
Edib Sezen: Violonsel 

20.50 - Haberlı>r 

Tayyare piyangosu 
dün çekildi 

İstanbul, 11 (Özel bildirmeni
mızden: On sekizinci tertib tay -
yare p:yangosunun beşinci keşi • 
desine bugün öğleden sonra baş • 
lanc!ı. 

21979 numara (3000), 11368 
numara (2000) lira ve 18037, 
11571, 17211, 15096,24270,24577 
12208, 2058, 7720, 4761, 23137, 
19357, numat'alar (500) ve 15554, 
17832, 7586, 13659, 9~78, 9438, 
18961, 19785, 5601,20597,23920, 
7721, 17120, 14526, 106, 24715, 
4385, 149CO, 17184,51, 17355,381 
numaralar (150) şer ve 16110, 
24115, 9751, 17916, 18618, 1652, 
1053, 18617, 16433, 15758,22666, 
4897, 17001, 11380, 9197,4595,. 
23736, 22144, 13019, 13078, 3435, 
9171, 14587, 16772, 20252, 8744, 
13340, 17261, 14719, 7474, 7934, 
1541, 11727, 7642, 236, 14878, 
15203, 20920, 1988, 2757, 8174, 
8651, 13721, 12057, 2557, 21852, 
13323, 11474, 24907, 11951, 1297, 
2744, 5037, 11001 numaralar da 
(100) er lira kazandılar. 

Bay İbrah7m Al~.addin 
E ski Sinob saylavı İbrahim Alaettin 

in say'.avlığa seçi!en Kazım Namiden 

açılan milli ta!~.n ve terbiye heyli azalı
ğına tayini a!i lasd"ke iktiran etmiştir. 

Adliye Bakanlığı hususi 
kalem müdürlüğü 

Ankara sulh hakimlerinden Bay 

Mehmed Şakir aüık bulunan Adliye ba

kanlığı hususi kalem müdür~üğüne, An
kara ıuJh hakimliğine de Gönen müddei 
umumisi Bay Mehmed Kemalettin ta -
yin edilmişlerdir. 

İçeriişler bakanlığı 
memur :arının terfii 

İçeri 1 şler Bakanlığı dahiliye me -
murlarrnın terfi, sicil ve kıdemleri hak· 

krndl\ bir kanun projesi ha.zırlamakta 

olduğunu yazmıştık. Bakanlık müdürler 

encümenince de gözden geçirilen bu ka
nun projesinin esaslarına göre: memur

ların terfileri amirleriyle onun fc\. k in
d.k: amirlerinin çalışkanlığı ve vazife -
sine gösterdiği özenden dolayl verecek-

leri iyi siciller bakanlıkca telk k cd;Jmck 
suretiyle yaprlaca!üıı·. Terfiler her yıl 

Cumhuriyet bayramında ilan edilecekti.-. 
Memurların terfi e<lr.b:lmeleri bir dere

cede ıki yıl kalmak ve iyi sicil almakla 
mümkLin olacaktır. f yi sicil alamıyan me 
mur!ar ertesi yıl haklarında verilecek 
sicille göre terfi ettiri!ebilcceklcrdir .. 

Berline gidecek heyetinıiz 
Alma .. ya ile yapılacak ticaret 

uzlaşması müzakerelerinde bu.u -
nacak olan heyet reisi Numan Ri
fat ve az~.lar dün akşam İstanbu -
la hareket etmişlerdir. Heyet bir 
gün lstanhulda kaldıktan sonra 
Berline hareket edecektir. Müza · 
kerelerin 2.:; haf ta süreceği umul
maktadrr 

General Kenanın . 
cenazesı 

İstanbul, 11 (Telefon) - Di -
yarbekirde vefat eden Kolordu ku
mandaıılarımızdan General Ke -
nanm cenazesi çarşamba günü ak
şamı şehrimize getirilecek ve per
şembe günü büyük merasimle aile 
kabristanına gömülecektir. 

'r'ıbbiyeliler bayramı 

İstanbul, 11 (Telefon) - T ıb
biyeliler taraf mdan tertib olun:m 
tıbbiyeliler bayramı perşembe gü
nü üniversitede yapılacaktır. 

Filarmonik orkesttü.srnın Musiki 

Muallim Mektebile Jı;ıllcevinde verdigi 

son dört konserde G!iere'in Şahsenem 

operası uvertürünün çalınması en mü. 

him hadiseyi teşkil c-diyordu 

A zerbaycan M aarif Halk Komiser

liği Baki'ı'da bir ulusal opera kurma.le 

işine girişirken burada oynanmak üze• 

re azeri musiki ve dilile bir örnek ope-

ra yazılması ve bestelenmesine de ön • 
ayak oldu ve beste kısmım meşhur ru!· 

kompozitörü Gliere'e havale etti. 
14 mart günü altmışıncı yıldönii

mü kutlanacak olan ve rus ulusal mu . 
sikisini yaratan "Beşler,,in talebe:si bu

lunan Gliere Azerbaycarı'a gelerek ora. 
deki halk türkü ve melodilerile m<.m
eketimizin klasik ve halk mu.\İki.~in

den orada rastladr~ı p:ırralu,: toplayıp 

bütiin bu malzemeden bir nevi potpuri 

sayılabilecek bir opera vii..:ude getirdi. 

Şahsenem adım t.:ışr}an bu opcfa wcl. 
zuunu bildiğimiz "Aşrk Garib., lıik;.yl!. 

sinden alrnmıştır. 

Gerek mevzu ve yazılrşr, gereJ... ,e 

kompozisyonundaki motifler bakımın

dan Şahsenem Azerbaycan'rn ilk ulu

sal operası oldu[.ıı gibı aynı zamanJ1 

tiirk dili ve musikisile vücude gctfril

miş ilk operadırda. Bu itibaıla, uver. 

türünün de olsa çalrnışı, bizde büy111{ 

bir al5k3 ve meralda karşılanmak pek 

tabii idi. 

Halbuki, bilinemez neden, orkestra 

şefliği, bu hadiseye alakadarlarm dik· 
katini çekmedi. Şahse11em uvertürünün 

çalrnacağı iları edilmek ve bu çalmışın 

bidm için taşıdığı /ıusıısi ehemmiyet 

göz önüne konulmak İcab ederdi. 
işte bu husus ihmal edildi. Ancak 

dün akşam bir arkadaşımdan işıterek 

halkevindeki .son konsere yetişebildim. 

Bu esere karşı aynı dereue alaka du

yan, fakat pek gec hal.ıer alan birçok ta

nrdcklarım ise dinlemek fırsatını ka. 
çırmrş olduklarına esef ettiler. Şu hal

de, bu parç•1n1n gelecek programlar

clan birine yeniden konmasını ve bu 

sefer haber verme keyfiyetinin ihmal 

edilmemesini temenni etmektn başka 

yapacak bir şey yoktur. Hatta bütün 

bir programrn bu operaya tahsis edil

mesi ne kadar eyi bir şey olurdu. 

Dün akşam dineldiğim Şah.senem 

uvertürü ulusal musikimİLırı yar ıtrlm:.ı. 

sı işinde örnek alrnması gereken bir 

eserdir. Halk motif/erile klasik türk 

mu~ikisinin melodileıi ekserıy<J garblr· 

l:ır111 yaptıkları gibi yanlış bır 5ark 

arılayış'le cleforme etlilmeden ustaca 

bir rop/ama ve k<ıyrıaştırmayld birle~

tirrlmiş ve lıır bütün l'iicwle gctfril

mi,tır. Bu eseri dinledil:tcn soma 111ç 

tcrecldiidsüz bız° türk musikisidir diye. 

bil iyonu, C.\Jscn 11111.\ ıl bır musıl.iyi 

yar tnıtş olan bıiyiik rııs konıpo İtCJr

lerırıın bu de ,erli ta besi elbette '" l ı: 

ışte crı :sal ılııyetlı ::j ıyeLleH/erı b11 i· 

dir. Gene .1ym be:ı.ıcl .. ırııı ayrıı op ıa

sıırJ,ın bır t 'r ı u d lra once pi l.c n 

dirıl •nıiştirrı. Bu eo;l ı bır tıırk ş:ır ı. 

:sıyclr: 

"Üskudar'd il geç ık il aldı da l:ır 

yagmur,, 

Bu urıut ılmıış rnrkıııı ııı rnşıciı.~ı lıa 

yatiyetı sezmiş oları beste:...;, onu J.rm 

bİltr /ıangi ılıuyurrn /ı..ıfu::ı .. mdakı tol

lu yerinden çekip almış, bir opera içın· 

ıle tekrar ve bu defa r.ok daha uzun bır 

, ömür içın dirıltmiştır. 

Gliere'in menıl<'keıımize çağrılırıa

sı veya bu mümkün olmazsa tiirk mu

sikisile halk musikisinin armonizasyonı 

i.~incleld tecrıibelerinden bilvasıta isti
fade edilmesi çok fay•la;ı olurdu ka

naatindeyim. 

Her halde Bal ü'daki tılrk operası. 

nrn f aalıvetim' diki at le talcib etmeliyiz. 
Yaşa:- Nabi NAYIR 

Çağrılış 

1 ntihab mnzbatalarını tetkik encü 
meni bugün saat on birde toplanacaktır. 
Mensub üyenin gelmesi rica olunur. 



SAYJFA 4 

Lehistan Almanya ile 
birlikte A vrupa'yr 
paylaşacakmış 

Doğu paktının Avrupa sıyasasının 

1nlhverini teşkil ettiği bu sıralarda, 
l,f;chfstanın Almanya ile birleştikten 

1<>nra bu ba!kımdan güttüğü amaçlan 

ıösteren dikkate değer bir kitab çık • 
1Dı§tır. Leh hUkümetine yarı resmi ıu

sette bağlı bulunan bir kitabevi tarafın· 
'dan çıkarılmış olan bu kitab, "Avrupa
ıun sıyasal ııi&temi ve Lehistan,, adını 
taşımaktadır. Mareşal pjJ&udski gibi 
~&yalist fırkasından olan ve ticaret, 

aışarıişler bakanlıklarında çalıştıktan 

eonra Vilna ticaret enstitüsünde pro

Jesörlük eden tanınmış muharrir Stud· 
niki'nin eseri olan bu kitabta, Lchista

nın coğrafi durumu icabı Almanyaya 

yakınlaşarak onunla mutabık olduğu 

halde bir Orta Avrupa bloku teşkil et· 
mesi dlişüncesi ileri sürülmektedir, 

B. Studniki, Sovyetler Birliğinden de 
bahsederek bu Ulkenin Lehistana düş
man olmasının, onunla müttefik olma
sından daha hayırlı olduğunu söyledik· 

ten sonra, Avrupanın güvenliği bakı • 

mından Rusyadan batı, cenub ve doğu 
taraflarından toprak alınması gerekti· 

iini ileri sUrmekte, bilhassa petrol ve 
manganez kaynağı olan Kafkasya ile 
pamuk yetiştiren bir mıntaka olan Tür

kistanm Rusyadan ayrılmasının ehem
miyetine işaret etmektedir. 

Bu arada leh - rus sınırlarının da 
değiştirilmesi gerekliğini anlatan B. 
Studniki tıpkı Berlinin rasist profesör

leri gibi leh sınırlarının "rnongol ve 

fin kanlarına karışmamış halis aryen 

ikanın bulunduğu yerlere kadar uzan • 

ması icab ettiğini,, söylemekte, Ukray. 
nanın ruslardan kurtarılması ve 1772 

deki sınırların tekrar çizilmesi fçin 
yaptığr planı anlatmaktadır. Acunun 

lbu yeni paylaşılmasında Japonyayı da 

unutmayan B. Studniki "Uzak doğu • 

nun, Baykal gölüne kadar Japonyaya 
aid olmasr,, gerek olduğunu söylemek
tedir. 

B. Studniki'ye göre, Avrupanın he

gemonyasını ele geçirmek için çarpışan 
Francıa ile Almanya arasında bir tercih 

yapmak için dilşünmeğe bile hacet yok

tur. Nüfusu bir türlü çoğalam~an ve 

teknik kuvvetleri zayıf olan Fransa Av

rupa blokunu kendi etrafında toplıya • 
cak bir "tebellür noktası,, olamaz. Bu 
rol sanayii kuvvetli ve teşkilatçılık ka· 
biliyeti bUyUk olan Almanyaya layık

tır. 

Lehistanın selameti Avusturya, Ma
caristan, Çekoslovakya, Romanya, Yu
nanistan, Yugoslavya, Türkiye, Finlan
diya, Letonya, Litvanya ve Estonyanrn 
da girecekleri bir Cermen blokunun te· 
~ekkülüne bağlıdır. Bublok, yuvarlak 
sayı ile 200 milyon nüfus demektir ve 

böyle bir birlik, birinci derecede aske· 
ri ve ökonomik bir kudret olur. Tabii 
bu bulokta birinci yeri işgal edecek o
lan, Almanyadır. 

Lehistan Sovyet Rusya ile birleş

tiği takdirde bu birleşme onun bolşe • 

vik nüfuzu altında kalarak nihayet Rus
ya tarafından ilhakını intaç edeceğin • 
den, böyle bir şey muvafık olamaz. 

Fransa ise Almanyanın istediklerini 

reddettili jçin bu iki ulusun birleşme • 
leri miımkün değildir. Fransa, Lehis
tan ve küçük anlaşmaya dayanarak Al

mal'lvaya istediklerini kabul ettirmek 

istemi , Almanya da bu tahakkümden 
kurtulmak için Lchistanla birle§miştir. 
Alıruınya, Avusturya gibi tabii bir müt
tefikini ele kaybettiğinden, Lehistanın 
da rus - fransrz blokuna girmesi, Al • 

manyanın her taraftan çevrilmesi de

mek olurdu. Onun için Almanya Le
histanla diğer orta Avrupa uluslarını 

kendine müttefik yapmağa çalıı:ımakta· 
dır. 

Bu programı tahakkuk ettirmciie gt· 

lince, B. Studniki Avrupanın alın ya
zısının Japonya ile Rusya arasındaki 

çarpısmanın sonucuna bağlı olduğunu 

d unmekte, 1904 de japonların rusla

ra galib gelmesi nasıl Lehistanın yeni
den 'll ına sebeb olduysa, yeni ja

pon gılibiyetinin de Lehistanı kl•vvtt· 
1i söyleme ':tedir. Onun için 

L hı tdn bir rus - Japon sav ... ına, an

t k IMan kara ve hava kuvvetlerine 
g ,. ı z an katılabilecektir. 

u p tı h l{k nda biı 

ULUS 

---- ~ 

ingilte ·ede çıl{arıl an beyaz {itah 'e Alnıaıı - · ııgiliz li.oııuşmaları 
Makdonald kabinesi bu yıl kara, ha

va ve deniz ordularınm büdcelerine ne 

için aşağı yukarı 4 milyon Sterlinlik 
bir füivc yapılması gerektiğini anla • 
tan bir "beyaz kitab,, neşretmiştir. U • 
mumiyetle ingiliz ga;eteleri tarafından 
iyi karşılanan ve hükumetin noktai na
zarını gösteren bu kitab, önümüzdeki 
pazartesi günü ( 11 mart) Avam kama
rasında yapılacak olan müzakerelere 

mevzu teşkil edecektir. Bu kitab hak • 

kında düşüncelerini yazan başlıca mu· 
haf.,zakar gazeteler, eskiden İngiltere
nin güttüğü ''barı§ı korumak için si • 
lahsızlanmak gerektir,, tezini bırakarak 
muhtemel mütecavizleri korkutmak için 

bir dereceye lcaJar silahlanmak ge· 
rektiğini söylemektedirler. 

Güvenin korunmasına ve mütecaviz

leri korkutmağa yarayan silahlanma • 
'dan şimdiki durum içinde ıbüsbütiln 

vazgeçmenin imkansızlığına işaret e • 
den Taymis gazetesi, acunun bugünkü 
karışık haline rağmen, ingiliz hükume

tinin barışcı metodların galib geleceği· 

ne inandığını yazmaktadır. 

Muhafazakar Deyli Telgraf gazete
si de Almanyanın bugünkü fikir hale· 
tinin katiyetle ne olduğunu sorduktan 
sonra, Führer'in bir yandan her tarafta 

iyi karşılanan söylevler verirken, öte

yandan başbakanın, Almanyanm ve bil
hassa alman geneliğinin fikir haletinin 

umumi bir giivensizlik duygusu doğur
duğu yolundaki sözlerine işaret etmek· 

te ve: "Alman yanın, ulusal güvenlik 
bakımından İngiltere hükfımetinin giit· 
tüğü politikayı iyice kavrayabilmesi 

için bu sözlerin Sir Con Saymen'in 
Berline gitmesinden önce söylenmesi • 
nirı daha iyi olduğunu, yazmaktadır. 

Buna mukabil, ' Beyaz kitab,, hak
kında İngiliz solcenah ('lemanları tara
fından izhar edilen dÜ§Ünceler açrkça 

gayri müsaiddir. Lord Snovden 5 mart 
tarihinde B. Makdonald'm bu muhtıra-

sının "savastanberi çıkan belgelerin en 
acıklısı,, olduğunu söylemiştir. B. Lans
buri de B. Makclonald'ın, muhtırada 

kendi hilkfimetini "ulusal hükfımet, di
ye tavsif ctmeğe hakkı olmadığını ve 

muhtıranın garib ve endişe verici oldu
ğunu söylemiştir. 

Liberal Niyuz Kronikl gazetesi, B. 
M~kdonaldrn muhtırasının, Sir Con 

Saymenin Berlin yolculuğunu "torpil· 
lcmek,, gibi bir tesir doğuracağını san
dığını yazmaktadır. 

Deyli Meyi ve Deyli Herald gazete

leri ise hükumete hücum etmektedir • 

ler. Deyli Meyi İngiltere ile Alman

ya arasında birhava anlaşması yapılma

sı gerekliğine işaret ederek, Bismark'ın 
talebeleri olan şimdiki realist almanla

rı methetmektedir. Deyli Herald ise 

hükumeti, askeri tahsisatı alabilmek 

için gerek olan yardımı elde etmek lize

re efkarı umumiyede bir panik duygu
su doğurmakla itham etmekte, barı r 

silahla korumağa çalışmanın acunu ye

nidc.n silahlanma yarışına süru\ ~ye

ceğiııi yazr.ı ı ktadır. 
:(. *. :[. 

Tan gazetesi, B. Bitlerin rahatsız • 
Jıgı dolayısiyle Sir Con Saymenin yol
culugunun başka bir tarihe bırakılışı • 

nın, ''Beyaz kitab,, ın neşri sırasına te

sadüf etmesi dolayısile biiyük bir alaka 
uyandırdığını yazdrktan sonra, Alman

ya 1le konuşmalara başlanırken lngil • 
terenin aldığı tavrı gösteren bu kitabın 
çok mühim olduğunu soylemekterlir. 

Eskıden barışın· korunması içın sı

Jahsızlanmanın gerek olduğuna inanan 

B. Makdonald'ın yaptıgı yanlışı tanı· 

yarak bliyLik bir sıyasal cesaret goster

diğini söyliyen Tan. İngiliz başbaka • 
nının bu hareketiyle ülkesinin menfa
atini ve buyüklüğünü, şahsen tercih et
tigi blitün doktrin ve prensiplerden üs
tün tutmayı bilen, mesuliyetini miıdrik 
bir adam oldugunu isbat ettiğini yaz • 

ma .tadır. 

Entransijan gazetesi bu kitabın neş
rının, B. Makdonaldın Al manyaya: 
"Fransa ile Belçika hücuma uğrarlar • 
sa İngiltere de hücuma uğramış demek
tir., demesi manasına geldiğini ve bu

:nın da, R Baldvin'in .. İngilterenin sı

nırı Ren üzuindedir,, yolundaki sÖi:· 

!erin: tasdik mahiyetinde olduğunu 

yazdıktan sonra yazısını şöyle bitiri • 
yor: 

" İngiltere bizimle beraberdir ve 
!!!!!"!~~~~~~~~~--~~~~~~~~~!"'""!!!~~~----- L&L±SL2& 
çok sayıfalar bulunduğu gibi, "Litvi • 

nof ile Bartu'nun çocuğu olan Doğu 
andlaşmasının,, gömülmesine sebeb ol

duğundan dolayı Bartunun ölümünün 

Avrupa için mutlu bir hadise olduğu 
da yazılıdır. 

~ * ~ 
Öte taraftan, nazi partisinin resmi 

arganr olan Fölkişer Beobahter gaze • 

tesi de son sayılarından birinde Avru

padaki durumu ve Lehistanın istekleri

ni gözden geçirmektedir. 

Avrupa doğusundaki sıyasal hareket

lerin üç yıl önceye göre mihver değiş

tirdiğini, henüz bitmediği için sonunu 

şimdiden kestirmek kabil olmıyan bu 
hareketin, Baltık deniziyle Karadenize 

kadar olan yerlerin çehresini değiştire· 
bileceğini anlatan bu gazete, eskiden 

doğudan batıya doğru olan bu hareket

lerin şimdi batıdan doğuya dönmekle 

beraber şimal ve cenuba doğru yayıldı· 

ğına ve bunların başlangıç noktasının 

T..ehistan olduğuna i aret etmekte, Le
histanın Rusyaya taktik bakımdan gay

rı mUsaid olan durumdan istifade edip 

fransız hegemonyasiyle Çekoslovakya
nın nüfuzlarından kurtularak Vistül 
Uzerinde Avrupanın bütün doğu kısmı
na hakim olacak yeni bir sıyasal mer • 

kez kurmak isteğinde olduğunu söyle· 

mektedir. 

Gazete, bunları kaydettikten sonra 
Lehistımın bugünkü şartlar içinde bü
yük bir devlet olarak dogu Avrupasın
da idareyi ahp aynı zamanda slav u-

luslarınr da ele geçirebilmesi mümkün 

olup olmadığını sormakta, Varşova'da 

bu sorguya "evet,. denildiğini de ilave 
eıtikten sonra şöylece devam etmekte
dir: 

Lehistan uzun uzadtya düşünmiye • 

rek, Rusya uzak doğuda meşgul iken 
onu sıyasal bakımdan Avrupadan ayır
malıdır. Leh planlarının tahakkuku 

imkanı, alman • leh birleşmesinden son 

ra çok artmıştır. Onun, bunun için ta

kib edeceği iki yol vardı: Ya Fransa 

ile, yahud Fransaya karşı olmak. Leh

liler önce ilk yolu takib etmek istedi· 

ler. Fakat Fransa leh harici sıyasası • 
nın dileklerini anlayamadı ve onun, 
Fransanın Avrupadaki hakimiyetini za. 

yıflatmak istediğini sandr. Lehistan'ın 

büyük bir devlet olması için Romanya· 
nın Lehistanla birleşmesi ve Baltrk dev

letlerinin de leh nüfuzu altında olması 

gerektir. 

Lehistan nihayet Fransanın yardı • 
miyle bu büyuk devlet olma amacına 

var mıyacağını anladı. Fransız dışarr 

işler bakanlığının Rusya.ya karşı aldı

ğı müsaid durum ve Fransanın dogu 
paktı işindeki müsbet vaziyeti Lehista-

mn isteklerine uymadığı ve paktın ken

disince kabulü, projelerinden vazgeç • 

mesi demek olacağından, Lehistan du -

rumunu değiştirerek Fransaya karşı 

Almanya ile birleşti. Rusya ise, doğu 

paktının yardımiyle durumunu koru

mak umudundadır. 

Ancak, ne ökonomik, ne de sıyasal 

kuvvetleriyle başarabileceğe benzeme
mektedir. Fakat Lehistan, bu projenin 

tahakkukiyle kendisi kadar alakadar o· 

lan bir devletin, Almanyanın yardımı· 

nr temin ederse iş deği§İr. Almanya 

doğu Avrupasında tamamen Lehistanın 
kine uyan menfaatlere malik olduğu 
için Lehistanla AJmanyanın k"uvvetleri 

pek iy i anlaşabilirler. İşte bu nokta

nın Lehistanda herkesce anlaşıldığı 

gün, Lchistamn istediği şeyleri ele ge· 

çirmek için başladığı savaş iyi bir so· 

nuca varabilecektir. 
:f. * :(. 

Lehistan, Fransaya karşı böyle bir 

vaziyet almakla beraber, onun mali 

yordımını elde etmeğe ugraşmaktan da 

geri durmamaktadır. Nitekim geçen • 

lerde yeni bir ödtinç işi için Fransaya 
müracaat etmiştir. Bunun üzerine ma

liye bakanı B. ]ermen Marten: 

- Böyle şey olmaz. Bizden para a· 

hp bizim menfaatlerimize uymayan bir 
sıyasa gütmeniz için size para vereme

yiz, demiştir. 

Fakat bu tekli fi yapan elçi yeni bir 

muracaat daha yapmıştır. B. Jermen 
Marten bu teklifi geçen haziranda red

dettigini hatırlatınca elçi en nazik te· 

bessümiyle: 

- Ekselans, bu taleble, ülkemizle 

Fransa arasında cari olan ananevi mü

nasebetlerde hiç bir değişiklik olmadı· 

ğını anlatmak istedim, demiştir. 

Doğu andlaşmasınd 
doğru: 

lngiltere, ayağına takı .. 
lan engellere rağmen 
Moskova'ya gidiyor. 

l voing "Standart' dan ----

12 MART l 3ı 5 \LI ---
bunll resrn~n bildırıyoı. Iıı 1 H 

de mevcuu olup az dah olum e 
cek olan uphenın kaim n ı ı tem • 
m ~tcdır. Bu tdan b .. ) le· Al y , Fran• 
saya karşı yapılan bır t .ırn un eme.ıı 

İngiltere tar fından Cl zal ndırıl c~ • 
ğın hın haberdar edilmi tır. Bu ıse ta• 

arruzu imkansı.ı birha1c sokacaktır. 

~ * :[. 
"Beyaz kitah,, ta Almanyanın ve aı• 

nıaıı gt'ncligının şımdıkı zıhnıyetın• 

ışaret olunarak silahların artırılrnJSI 

gen ktiğinin yazılı oluşu, Alman anın 

h<'ssas bir noktasına clokunınus ve ga• 
zt:telcr hu işe u2un y;ı7.1I, r tahsıc; et • 

mışlerdır. 

Na.ti partısınırı resmi org. ıı• olan 

Fôlkişı:r Beolı;ıht r g.i ete ınin Lon • 
dıa bıldirmeııi, lıe}'az kıt. lıın n ıi ba.kıı 
!ondaki düşünc('lcı-inı şoyle ifade et • 

ın~kteı.Jır : 

·Hu ınJhtırad.ı a'aka ııvand ıan bir 
~ey vaısd o d.ı Alınanyanın ve on ın 
tehlikeli dVdş ıihniyetinın bır k ç de· 
fa zıkredildiği, h:ılbııkı daha lıLİ uk 
öl;Li ıt' silahlanan ve m sel.ı Sov tlcr 
birlıci gıbi, savaş bakan larına sar 1 harb 

tthrlıdleri söyleten ulu arın toı o• 

laruk }'alnız lıir cumle ile zikrol n u • 
gud111. Bu tabiatiyle bır taktı' tir. İn· 

giltere böylece. silahlarından tecrid e
dilmiş bir ulusun aldıgı korum t dbir • 
le:-ın. ileri sürerek, kendı silah1'1nışını 
mazur göstermek istcmektcdır.,, 

"Mulıtıraıla ikinci bir taktık daha 
kulldnılmıştır: Herhalde Sir Con Say• 

menin Berlin yolculuğundan önce. muh• 

tıranın Almanya hakkındaki fıkraları 

acuna bildirilmek istenilmiştir. Böyle• 
re de İngiltere ile Almanyanın kullan• 

dığı taktikler arasındaki fark ortaya 
çıkar: iki ülkeyi karşılıklı bir anlaş • 
11'1 içinde birbirlerine yakınlaştıracak 

n bu mühim konuşmalardan önce Al• 
manya İngiltereyi kızdıracak veya ko• 
nuşmalara engel olabilecek her şeyden 
sakınırken, İngiltere hiıkumeti bu ko• 
ıııışmalardan önce durumunu böyle bir 

manevra ile sağlamlaştıracağını um • 

maktadır.,, 

"lngiltercnin amacı Almanyayı U • 
lusl ar Dernegine yeniden getirmektir, 
A iman yadan yana, Fuhrer'le bütiın Al• 

manya ulusunun, diger ulu !ar n da 

aynı şekilde hareket etmeleri ş rtiyle, 

son mitralyöze kadar silahları bıraka • 
cakları bir çok defalar soylenilmı tır. 

Ve bu suretle alman noktai nazarı a • 
damakıllı tasrih edılmıştır. Al nya 

ile konuşmalara girişmeden once du a • 
nülmesi geroken şeylerın henuz f ngil• 
terenin her tarafında anla~ılrr amış ol• 
n ası, tcessü fe değer.,, 

~-------·-------
Radyo ile 15 dakikada 

neler işitilir? 
Pariste çıkan Vu mccnwası lZ §U • 

bat saat 18 ıle 18,l.S arasrnda St} al 
ne!jrıyat yapan Strasburg, Lon /rJ, Ro• 
nıa ve Berlin radyolaunrn soyledıklerl 
sozleri zabtetmı§ttr. Boy/ct;C kaydedi· 
JeJJ soz/cr, A vrupada bu sıralarda n6 

kadar birbirme ııymJz cereyanlar oldu· 
ğunu orijinal bir tarzda gostcrmcktedira 

STRASBURG - Avusturya başba• 
kanı B. Şuşnig, Avrupanın en gene ol• 
duğu kadar en sempatık devlet adamı• 
dır. Savaşa iştırak etmiştır "e gogsun• 
deki eski savaşcı nişanı, harbta yaptığı 

yararlıkları anlatmaktadır. 1919 da ıtal• 

yanlar tarafından esir edılmı tır. 

LONDRA - Cezayırde vahım karı• 

şıklıklar olmuş, yerlilerle askerler ara• 
sındaki çarpışmalar çok şiddetli bır hal 

almıştır. Fakat tabii fransız hiıkıime• 
ti bu olan bitenleri büsbütün değıştire• 

rek anlatmaktadır. 

ROMA - Faşist hukfımeti hasıret 

ve bilgisi sayesinde bundan sonra haın 
maddeler bakımından sıkıntı çekıniye• 

cek, hammaddelerıni kendisi } apacak• 

tır. 

PRAG - Fransa, bilhassa şimdiyt 

kadar Avusturyaya vercliE;ı bir çok ö • 
dunçler yuzunı.len, bı.ı hu ,um te k rşı 

büyiık Lir alaırn go ter. ektedir. 

STRASBURG ~Q 

Fr n ar ında r • 

net 

arasında yapıl c k s mımı "e d rın i~ 

birligi mü terek 

yardım edecektiı. Bu kon 

laşlıca mevzuu R ma n' 

ne 

ın 
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Kansızlık 
Sovyetler elinde çocuk tiyatroları 

Yalnız. kıiı_;ı1k <;ocııklara mahsus ilk 
tiyatroyu kurmak :şerefini Moskova ka· 
;zanmıştır. Gerçek, bir çok Avrupa ti
yatrolarının ~·ocııklar için temsiller ver
diği olmu~tur. Fakat bütün faaliyetini 
yalnız kiiçükler için yazılmış piyesle
ri oynamaya hasrede11 ve bu gaye ile 
tesis edilen ilk tiyatro söylediğimiz gi
bi Moskovada kurulmu§tur. 

lo/ara ayrılmı:_itır. Bu piyeslerde rol a
lanlara gelince, hemen umumiyetle ço
cuk ro7/crini oynayan bu aktörler, sa
nrlableceği gibi küçük çocuklar değil
dir. Çocuk psikolojisini iyi bilen ve 
çocuk tiplerini yaratmakta mehareti o
lan büyiiklerdir. Yaş itibariyle umuma 
mahsus tiyatrolarla çocuk tiyatrola.rı -
nm aktörleri arasrnda bir fark yoktur. 

seyrettikten ve illerinde düşündiıkten 
sonra topunu birden kavrayabilsin. 

Tehlikeli ve vahim kansızlıklar gc -
Ç~n asırda ilk defa olarak öğrenilmiş
ti. llakiki kan~ızlık dediğimiz hasta-
ık 1868 d B. . . e ıermer tarafından ıyıce 
tetk'k . 1 edılerek klasik tıb kitablarında 
Yer bulmuştur. Bu hastalığın bizdeki 
musabı gözü korkutacak kadar çokça
dır kan l - b'ld" - . · sız ıgı herkes az çok ı ıgı 

halde ondan kurtulabilmek imkanları
nı ta rnamen aramazlar. Ve yahut ara-
ıtıak · · :a ıçın maddi imkanları pek azdrr. 
f"u scbeble kansızlık hastalığı biraz da 

b~?olojik sefalet hastalığıdır, denile · 
• '.lır. Kansrzhğın vücudda yapabilece
g_ı ~enalıkları göz önüne alarak sıhha • 
tıı1i <:r> 1 ' -\ c:-ı 1erkesin bu marazi halle sa-
"itŞına ı !.ld b" b . 1 ı· . ... eta ır mec ı• t 1a ıne gı-

l
ter. Fakat bu savaşmayı .,ozü bağlı o
arak d ··1 . egı az çok bilerek yapmak şar-
tıyıe ...... .. b . . K ... us et bir netice alınabılır. an-
Stz!zg· · · ki ı gıdcrmek yalnız şışmanlama a 
olrrı a;:. Kanı teskil eden hayatı unsur-
ların k · k anda çoğalmasına yardım etme 
Ve d"• 
1 

ıger taraftan bu hayati kan unsur-
arının harabiyetine sebebiyet veren 
llıarazi amillerin de ortadan kaldırrl • 
rrıası laıımdır. Cemiyet hayatrmızda 
Sık Sık gördüğümüz noksanlardan biri 

de Şüphesiz bütün bu hakikatleri bilme

den uluorta sağlık ve dirimlik nasi • 

aatıeri yapanların gösterdikleri yanlış 
Yollara sapanların sayısız derecede çok 
01rrıasıdır. Bu sebeble kansrzlıklara da 
}'er ayn~ .ıyr doğru bulduk. 

Kansızlık ~eden olur? 
Bu bakımda ortaya toplanan bilgi-

leri "k· d ı ı grupa ayırmak lazım ır: 

a) Kanser, mide çıbanı, bağırsak tu
feyJatı, böbrek ve kemik hastalıkları, 
htnzollu maddelerle zehirlenmeler. 

b) Oluşu hala bilinemiyen ve adına 
(Cryptogenetique) kansızlık veya haki· 
....,,, 

la beraber, ökonomik meselelerde bun· 
lar da birinci derecede bir rol oyna • 
llııştır. 

ROMA _ Uluslararası kültürel haf 

ta, geçenlerde Nobel edebiyat mükafa
tını kazanan Pirandello tarafından açı
lacaktır. Dahi dram muharriri, italyan 

edebiyatı hakkında bir konferans vere
cektir. 

ZUR1.H - Bu sıralarda Alp yolları 
tırtıl tekerleklerle mücehhez otomobil-
i · ·a b' Crın geçmesine tamamen müsaı ır 

haldedir. Buna bütün turistlerin nazarı 
dikkatini çekeriz. 

ROMA _ Onun için. son hadiseler

den sonra artık Habeşistan meselesi u

luslararası sxyasal bir iş gibi telakki o
lunamaz. İtalya bu meseleyi askeri 

bir mesele telakki etmektedir. 
BERLtN - Spiker, Şopen'in eser

lerinden bir konser verileceğini şöyle 
anlatmaktadır: Simdi büyük leh beste
karı Şopen'in eserlerinden mürekkeb 

bir konser dinliyeceksiniz. Alman -
leh dostluğu dolayrsiyle, bu konser her
kesin alakasını uyandırmaktan geri 

cl•ırrnı yaeaktrr ... 

ki kansı.ılık dediğimiz kansızlık1ardan 

ileri gelir. 
Bu hakiki kansızlık hangi mekaniz· 

ma ile olur? Bu sahada yapılan pek 
çe>k araştırmalar nihayet bir hak:.kati 
meydana koymuştur. Bunu da bir ke
şif ile değil tesadüfün bir cilvesi ola· 
rak öğrenmiş oluyoruz. Filhakika da

na karaciğeri yedirdiğimiz pek çok has
talarda umulmadık bir netice almakta • 
yız, kanda anasırı müşekkilenin ( kır

mızı küreyvat, beyaz kiireyvat ve saire) 
küreyvi mukavemetlerinin azalmasın • 
dan ileri geldiği iddia edilen bu cins 
kansızlık, dana kara ciğeri gibi kan un
suru itibarile zcngın ve hazmı o nis • 
bette kolay bir gıda sayesinde, hazım 

boruları gışay muhatisinin dumur ve 
istihale:. ·ııden ötürü olan bu nevi kan
sı.ılığın cinüne geçtiği hayretle görül-

mektedir. 
Demek ortada açık bir hadise var-

dır. Her ne sebeble olursa olsun bir in
sanın mide ve bağırsaklarının içyüzü 

olan muhati tabaka bozulursa bu ha -

ıım borularında midevi meai bir du • 
mur olur. Bu marazi hal sonu bir çok 

kötü hastalıklara yol açan hakiki va • 
him kansızlı<Tı mevclana getirmektecljr. 

Vahim kaıı~ızlığm arazı nasıl 
belli olnr? 

Hastalık gayet sinsi başlar. 11k göze 
çarpan araz yüzün solgunluğudur. Bun· 
dan sonra vazifevi tezahürat başlar. 

İlk olarak kalb çarpıntıları göze 

çarpar. Kansızlığın sebeb olduğu (.kalb
te kansızlık nefhası) hasıl olur. Şıryan 
tazyiki tabiiden aşağı düşer. Biraz son
ra asabi ve ruhi tezahürat baş gösterir. 
Bunları uykusuzluk, halsizlik, en u • 
fak haıeketlerJe hasrl olabilen nefes 
darlıkları, çabuk yorulmalar takib eder. 

Muhtelif uzuvlarda kanamalar olur. 
Burun kanamaları, deride mavi leke • 
ler yapan kanamalar yapar. Pek az son
ra iştihasızlık, haz ımsızlık gibi mide 

ve bağırsak buruntuları ba§lar. Hasta -
!ar yemek yemez olur!ar, aç ve kuvvet
siz kalırlar. Artık bu kötü alametler 
vücudün bütün yıkımını kırbaçlar. A

teş derecesi 38 dereceye kadar çıkar. 
Bütiin bu marazi safhalar korkulan her

hangi bir hastalı.,ın vücLıdda faaliyete 

geçmesine kolayca yardım eder. 

Kan!:iızlığm lt.'tla"\ bi 
Vücudu verem gibi bir çok tehlikeli 

hastalıklara müstaid kılan kansızlığın 
tedavisi kabildir. Fakat bu tedavinin il:ni 
esaslara müstenid olması şarttır. Kan

sızlığın tedavisi denince vücudun aşı
rı derecede şişmanlaması hatıra gelme

melidir. Bilhassa bayanların vücudün 

(estetik) güzellik merakının salgın bir 

hastalık gibi dünyayı sardığı bir . za • 
manda bu mühim noktayı ehemmıyet

le göz önüne koymayı çok yerinde bir 
hareket olarak buluyoruz. Çünkü bir 
çok acı tecrübelerimizle gördük ki kan· 
sızhklarını bildikleri halde bu aykırı 
zihniyetin kurbanı olar k hayatlarını 

Moskova çocuk tiyatrosunun kazan· 
dığı büyük muvaffakiyet ve çocuk ter
'1iyesinde oynadığı büyük rol sovyet 

Woskova çocuk tiyatrosunun 10 sene. 
denberi müdürü olan Nataliya Sats 

/eri bu neviden tiyatroları bütün sov • 
yet/er ülkesinde çoğaltmaya $evketti. 

Bir sene evel neşredilen bir istatis
tiğe göre o zamana kadar bütün Sov • 
yet/er birliğinde kurulmuş olan çocuk 
tiyatrolarının sayısı 20, yalnız geneler 
için çalışan tiyatrolar ıs, hem geneler 
ve hem de çocuklar için temsiller ve -
renlerin sayısı da 16 yı bulmuştu. Bu
gün, bu tiyatrolar sayısınrn çok daha 
lazlalaşnı1ş olacağı muhakkaktır. 

Gerıe o zaman rıeşredilcrı istatistik • 
Jere göre bütün çocuk tiyatrolarının bir 
senede verdikleri temsillerin sayısı 

13462 yi bulmuş ve bu temsilleri 5 mil
yona yakın çocıık seyretmİ§tir. Her ti
yatro, vasati olarak senede 229 temsil 
ve 91000 seyirci ve lıer temsile de ge
ne vasati olarak 400 seyirci isabet et • 
nıektedir. 

Bu tiyatrolar çocuklar için hususi 
surette yazılmış piyesleri oynamakta -
dırlar. Klasik tiyatronıırı uzun ve sıkı
cı perdeleri yerine burada oynanan e
serlerin ekserisi bir çok hareketli tab-

:bile bile tehlikeye koyanlar vardır. 
Elimizdeki ilaçların bir kısmı vücu

dü şişmanlatarak yani suni yağ yapa -
rak takviye ederler. Bir de bunların 
yanında vücudün normal topluluk nis
betini a~madan kanı takviye eden çok 
güzel ve tesirli ilaclar vardır. Bunun 

için vücudün inceliğini bozmadan ka
nı kuvvetlendirmenin kabil olduğunu 
bir hayal degil bir vakıa olarak kabul 
etmek lazımdır. Elverir ki hasta dok
toruna samimi arzusunu açıkça söyle-
sin. Dr. Baha ERKAN 

Çocuk tiyatroları içiıı hazırlanan pi
yeslerde çocuklarda belli başlı tashih e
dilmesi lazım gelen fena huylar, kötü 
temayüJ/er göz önünde tutularak en "ğ· 
lenceli ve güldürücü vakalarrn içine 
hiç belli etmiyecek §ekilde nasihatler 
ve dersler katı§tırrlmaktadır. Bu saba
da elde ~dilen ameli neticeler pek bü
yüktür ve bir çok mual/imler çocuklar 
üzerinde na.ı;ihatleri ve cezalariyle ba
şaramadıkları iyilikleri çocuk tiyatro
sunda seyr-edilen birkaç temsilin ver • 
miş olduxunu itiraf etmi§lcrdir. 

Çocvk tiyatro/an küçük seyirci/e • 
ri11<1en fieyrct~ikleri piyesler hakkında 
mütaJealarrnr bildirmelerini, Jıangi pi
yesl"!ri görmek istediklerini sormakta
dır. Bu surP.t/a küçük zekalar sanat 
s<1Jıasında düşünme ve çalışmaya sev • 
kedilmektedir. 

Aşağıdaki yazı Moskova ~ocuk ıi

yatrosunun müdürü olan Bayan Natali 
Saltz'm çocukların bu aaketlere verdik
leri cevablar hakkındadır: 

"Merhaba, sevgili deve kuşu l Yalva

rırım size, bana yazın: Siz &erçekten 
devekuşu musunuz, yoksa adam mısı • 
nız ?,, 

Deve.kuşu Moskova çocuk tiyatro
sunun verdiği "Habeş çocukla may • 
mun,, adlı bir piyesin kahramanıdır. 

Bu kahraman, yedi yaşındaki bir aeyir· 
cısını aradan iÜJller ıeçtikten 
sonra, kendisinin gerçekten devekuşu 
mu yoksa adamdan mı yapıldığını dil • 
şünmeğe vardırmıştır. Tiyatronun al • 
drğı çocuk mektublamda teknik soru • 
lar büyük bir yer tuttuğu gibi prensip· 

I_i bir karakter de görünmeıktedir. 

Çocuklar, tiyatrolarının verdiği tem

si ilerle kendilerine, örf adet ve bilgi 
yönünden yardım etmek istediğini tko· 
Jayca anlıyorlar. Saidof Adya adlı ço
cuk: "Müvezzilerin milyonları' ndaki 
geveze aktris rolünü pek güzel yaptın, 
mekteblerdeki gevezelerle uğraşmanın 

gerekli olduğunu bize öğrettin,, diye 
yazıyor. 

Moskova çocuk tiyatrosunun her 
piyesi, seyircilerin belli ba§lı yaşları
na göre ayrılmıştır. 

Salyasını akıta akıttı- ''Benim Bor, 6 
yaşında ama 14 yaşındaki çocuklardan 
daha iyi anhyor,, diye böbürlenen ve 
çocuklarım "ihtiyarlatmak,. lstiyen ba
balarla hata uğraşmak gerekleşiyor. 

Moskova çocuk tiyatrosunun başlıca 

vazifesi kendi seyircilerini tanımak, 

onların tiyatro duygularım, ruh oluş

larını bilmek, şu veya bu yaştaki ço • 
cuğun kavrayış kertesini öğrenmektir. 

Çocuklar için verilen piyesler ol -
dukça güç anlaşılır olmalıdır, ama bu 
güçlük öyle olmalıdır ki çocuk onu 

"Merhaba, Çar Saltan, senin sahne
ye nasıl çıktığını gördügüm için çok 

memnunum. Sen kumralsın, gülünçsiin. 
Şaşaladığın zaman ellerinle ayaklarını. 
oynat1yorsun. Hele konuklarını yaban• 
arısı gibi soktuğunda daha çok hoşu • 
ma gittin.,, Bu seyirci kızcağız, tiyatro 
için yazdxğı canh sözlere rağmen işin 
daha çok dışını almıştır. Halbu1ci 10 
yaşzndaki Dima Tiyomkinin mektubu 
bunun büsbütiln tersinedir. "Çar Sal .. 
tan,, piyesi çok hoşuma gitti. Önce bu 
masalı okumuştum. Sizin temsilinizf 
gördükten sonra kütüphaneden Puş .. 
kin'in kitabını aldım. Masalı baştanba· 
ıa ez.bcrledim. Saltaru bir daha görmek 
için tiyatroya geldim. Bir de ne göre• 
yim? Baktım ki ıoiz, bir takım mısraıa .. 
rı almışsmız, bir takımını da değiştir • 
mişsiniz. Başka bir masalı oynarken 

müzikle oynayın, yalnız, sözlerin hep• 
si Puşkinde olduğu gibi olsun . ., 

Daha büyük çocukların uıektublan, 
kendi tiyatrolarında gördükleri eser • 
Jere karşı ne kadar ciddi davrandıkları 
nı ve bunu nasıl başardıklarını göster• 
mektedir. 

" Merhaba, Mik 1 Piyes hakkında n• 
düşilndüğümü yazmamı benden istiyor• 
aunuz. Ben 14 yaşmdayım. Çocukları 

kunımlandınnak işinde başkana yardım 
ettim. 

Oyununuzu beğendim. O, bize işlerin 
gidişini ve kapitalist memleketlerdeki 
keJifleri gösteriyor. Şahıslardan en çoll 
Miki beğendim. Çünkü o, sade idi ve 
kızıl gömlek giymişti. Sonra o, bütün. 
Amirlerine karşı soğuk kanhlığını el• 
den bırakmıyordu. Yeni piyeslerden 
tayyarecilerimizin kahramanlığını göe• 
teren piyesi görmek istiyorum.,, 

Muallimlerin tiyatro için verdikled 
cevablar da dikkate değer. "Davul, sa. 

vaşr bildirir!,, Piyesi çocukların çok 

hoşuna gitmiştir. Şahıslardan en çoli 

iz bırakan Sara'dır. "Talebeden Zorkov 

!kalabalığı ve daima kız çocuklarına 

karşı hemen hemen düşmanca muame• 
Jeııiyle göıre çarpardı. Sara'nın kahra • 
manlığı onun üzerinde öyle çok doku• 
nakh oldu kf, şimdi ııınıfta hep kızlar .. 
la birlikte oturur ve haftanın altı gil• 
nilnU hep Saradan konuşur. Genel o • 
larak bu piyes, çocuklar arasındaki sa .. 
mimlyetin, arkadaşlığın berkitilmesine 

yaramıştır.,, 

Birinci mekteb muallimi N. 
Tiyatro şimdiye kadar 52 eser oy " 

namış ve 5.559 milsamere vermiştir. Bu 
müsamerelerde 4.113 270 çocuk bulun .. 
muştur. 

Tiyatro, ressam Ridin ile AndreadLo 
nin yaptıkları resimlerle ve canlı çi • 
çeklerle slisJenen foyer "istirahat sa • 
lonunu,. i yeni çrkan kitablarla çoculi 

oyuncaklarından ve saireden mürekkeo 
bir sergi haline koymuştur. 

Yakında temsilden sonra, biraz ön• 

ce görülen oyunun kolayca kulakta ka .. 
Iacak parçaları, radyo ile gardbroba ve• 
rilecektir. Bu, çocukların o havalan 

llı l {.•• 
~·., 1111 rommu 

Tefrika: 21 raf mdaki keçi yolunda bir dalın kırıldığım 
işitir cribi olmuş; başını çevirip bakınca ayı
nın k;sa koşa kendisine yaklaşmakta oldu-

ayıyr, her vakitki gibi, kulübesi önünde, bir· 
az utangaç, oturmakta bulmuş~ Kadın hala 
hiddetli imiş; ayıya yaklaşıp sert sert payla
mağa başlamış, ne elma ve ne de çorba ver
miyeceğini, bundan başka iki gün boynu 
zincirli kalacağım söylemiş. Ayıyı çocuğu 
gibi seven ihtiyar aşcr koşup gelmiş: " onu 
niçin paylıyorsunuz. Bütün gün bir melek 
gibi sessiz oturdu, akşama kadar gözlerini 
parmaklrğa dikerek sizin dönüşünüzü bek • 
ledi, ,, demiş. 

cininin demçekişleri ve uzun türküsünün SQ 

nağmelerini söyliyen bir karatavuğun der 
ve ağır sesi işitiliyordu. Daha sonra, güne 
altında ışıldıyan geniş bir çayıra vardık. İ 
te, yüksekte, çok yükseklerde, hLzh çırpmı Ban Michele'nin kitabı 

Yazan: Aksel MUNT 
Tıirkçeye çeviren: Nasuhi BAYDAR 

!u iki ceza günü sayrlmıyacak ol~r~a, ~~t 
•. \lna yalnız geceleri ve bir de sahıbı, gol un 
C>tesinde sık ormanın içindeki evinde yaşı
ra~ kızk~rdeşini görmeğe gittiği pazar gün-
erı zincirlenirmiş. Çünkü kadın ayının, or-

ian_d? başıboş dolaşmasını doğ.ru ~?~mez, 
•ncırınin ucundan tutarak gezdırmegı ıster-

tniş. Zaten ayı eyi bir gemici de değilmiş; 
hatta bir gün yelin hızlı bir esişjnden o ka
d_ar Ürkmüş ki yerinden fırlayınca kayık dev· 
~~lnıiş, sahibi de kendisi de ~-ne~~ yüzerek 
Yıya varmışlar. O gün bugundur ayı, başI 

okş · ·1a· ~ · man anarak boynuna zincir geçırı ıgı za 
b~nun, sahibi krzkardeşine giderken kendi-
sı · ı nın de evde uslu uslu oturması ve us u otu-
racak olursa dönüste elma yiyeceği demek 
0~~~ğunu pek eyi bilirmiş. Sahibi, ~~zme~e 
!otureıniyeceğini söylediği vakit . ~usermış 
nıa gene, eyi bir köpek gibi, sesını çrkar

llıazınış. 

1 
Bir pazar günü, 

ahibi · 
onu zincirine bağlayan 

rken ormanda, he-

ğunu görerek canı sıkılmış. . . .. .. .. 
Ayılar yavaş hareket eder gıbı ~orunu~

lerse de sürüyen ayaklariyle, tırıs gıden. bır 
attan da hızlr koşarlar. Bizim ayı da, bıraz 
sonra soluya koklaya kadının yanına gele
rek, her vakit yaptığı gibi, arka ayakları~:n 
üzerine salta' ya kalkmış. Kadın kızmış; çun
kü zaten öğle yemeğine geç kalmışmış, onu 
geri götürecek vakti yokmuş, bera~erce .ge.1-
mesini de istemiyormuş. Sonra, ıtaatsızlık 
ederek zincirini kopartmış olmasını da çok 
kötü buluyormuş. Bunun için en sert sesi ile 
hemen geriye dönmesini tenbih ettikten 
başka elindeki şemsiyesi ile de gözünü kor-

kutmuş. . 
AyI biraz duralamış, kurnaz gözlerıle 

kadına bakmış ve sonra yine onu koklamak
ta devam etmiş. Kadın, ayının yeni tasma • 
smr da kaybetmiş olduğunu farkedince _da~a 
fazla kızarak şemsiyeyi burununa indırmı~ 
ve tabii ayının burununu değil, şemsiyeyı 
ikiye bölmüş. A_yı .durmuş, b~ş~m sallamış ~e 
bir şey demek ıstıyormuş gıbı kocaman ao~ 
zım birkaç kere açıp kapamış. Nihayet gen 
dönüp, yavaş yavaş, geldiği yolu .. t~tmuş. 
Arasıra dönüp kadına baka baka gorunmez 
olmuş. 

•v• aman 

- .. Anladınız ya; kadının ormanda rast
ladığı bir başka ayı imiş.,, 

Şatonun kulesindeki saat on biri çaldı. 
Kont: "uyku vakti geldi, atları yarın sa

bah saat yedide hazır etmelerini tembih et
tim,, dedi. 

Odama çıkarken Kontes bana: "Bonsu -
var, ,, c!edi, "iyi rüyalar görmenizi dilerim.,, 

Az uyudum, ama çok rüya gördüm. 
Ertesi sabah, saat altıda, Leo kapımı tır· 

maladı ve tam yedide kont ve ben, koruluğa 
doğru giden, yanları ihtiyar ve haşmetli ıh
lamurlarla çevrilmiş inişi, at üzerinde ini
yorduk. 

Biraz sonra, şurasında burasında, koca • 
man meşeler de bulunan hakiki bir kayın ve 
giirgen ormanında idik. Her yanımız ses -
sizdi. Yalnız, vakit vakit bir ağaçkakanın 
tek ahenkli toktok'ları, yahut yaban güver· 

l~r~ ~anadl~:ı~ı be_~irs2~ . ed~n, yaşama neş~ 
Sl ıçınde, butun yuregını gok ve yeryüzün 
bol bol döken sevgili çayır kuşu ... Kiiçücü 
kuşa baktım ve,çocukluğumda, buzlu şim 
yurdumda, uzun kışın bittiğini, artik yaz 
gelmekte olduğunu bildiren onu nasıl iç· 
den övdüm. 

Kont: "Bu onun son konseri,,, dedi, "buut 
d.an s~nra yuvasını kurup yavrularım yetiı f 
tırmege çalışacak ve ötüp eğlenmekten v3 
geçecek. Bununla beraber, hakkınız var; b 
~u.~ büyük bir artisttir, yüreğinin ta içind 
otuyor.,, 

" B -: u masum türkücüyü öldürecek tI~ 
nette ın~anlar ?u!unduğuna ne denir! Hal 
kad~r gıdersenız, bunları yiyecek cesaret 
sahıb adamlar bulunduğunu da satılan yü 
l~~c.~ ~uşu g?rerek anlarsınız. Sesleri gök t 
yuzunu neşe ıle doldurur, fakat küçücük mu' 
suz vücudları bir çocuğun avucuna sıaabilill 
Böyle iken onları, san~d yenecek bac;ka bit 
şey yokmuş gibi, açgozlüce yeriz. Yamyaıı 
lafını işitmekle titreriz ve babalarının bu öJ 
detine uyan yabam asarız; sonra kücük ku. 
lan öldürüp yemeyi cezasız bırakınz. 

(Sonu var! 
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Beşeriyet, yüzyıllardanberi, hatta 
binlerce yrllardanberidir ki su ve rüz
gar gücünü kullanmak suretiyle, tabiat 
güclerinden isti fa de etmek çarelerini 
aramaktadır. Rüzgar gücüne büyük iş
ler gördürmek ve onu ökonomik bir 
biçimde kullanmak, insanların eskiden
beri besledikleri bir istektir. Fen ile 
uğraşanlar rüzgar gücünden istifade 
edebilmek hususunda planlarrnı ger· 
çekleştirmeğe muvaffak oldular, sanı· 

yorlardı. 

Denemeler ve bunun üzerinde çalı
şarak yorulmuş olan beyinlerin fantezi
leri, muvaffakıyetli sonuclar vermemiş 
olması yüzünden, bu büyük davanın 

gerçekleşeceği hakkında insanlığın bes
lediği inam da sarsılıyordu. 

Bütün dünyanın fen adamları her 
gün yeni yeni projelerle rüzgardan is
ti fa ele etmek çarelerini ararlarken, bir 
alman mühendis, yapmış olduğu plan
ları Ü7erinde uzun yıllardanberi sessiz· 
ce çalışmıştır. Bugünlerde Berlin ya

kınlarında "Toybert., adlı ilk alman 
rüıgar gücü fabrikasının kurulmasına 
ba5lanacaktır. 

Rüzgar fabrikasının planlarım yap
mış olan mühendis doktor Vilhelm 

zihinlerinue lutdrak kendi oyunları a· 
rasında söylemelerine yarıyacaktır. 

ÇocUık tiyatrosu büyük piyeslerle 

lıirlikte genci oyunlar, danslar ve kül

tür yaratacak şcylrrle uğraşmağı da a

maçları arasına koymuştur. Biz şimdi 

genel şarkılarda sokakta nasıl davra -

nılacağım gösterme~e başladık. Çocuk 
tiyatrosu seyircilerinin: 

Her şey bizim içindir: 
Aydınlık sınıfımızla 

Tadımlı kahvaltımız .. 

"Kayak, da kendimizin, 

"Ocak,, da kendimizin, 

Tiyatro da kendimizindir. 
Şarkısı artık mekteblerde de söy -

lenmektediı. 

Her ayın 26 sında Moskova çocuk 

tiyatrosunda çocuklarla genclere mah

sus yeni senfoni konserleri programla· 
rı sunumaktadır. Bu konserlerde tam 

bir senfoni orkestras[ (takriben 60 mu

zikacx) bulunuyor. Bunlar tiyatro ile 

birlikte radyo komitesiyle birleşerek 

konserlerini bütün çocuklara dinletmek 
imkanını elde etmişlerdir. 

Moskova çocuk tiyatrosu çocuk sen· 
foni işlerinde, yalnız klasik musiki ile 
sovyct musikisinin çocuklar için elve

ı işli olan ]arını onlara tanıtmakla kal

mıyor, aynı zamanda husus! çocuk sen

fonileri ibda etmeyi, büyük senfoni a

lanında çocuk musiki edebiyatını zen
ginleştirmeyi de d:işünmektedir. 

Mekteb haricinrleki terbiyesinde ço· 
cuk tiyatrosunun ne erkli bir yol oldu

ğu Ra'Tlaşkov ilk okul Laşmualliminin 
mektubundan bile anlaşılabilir: "Mek
tebimiz önceleri taleb~sinin disiplin • 

sizligi ile nam kazanmıştı. Kavga, gü

ru ltü, hatta hırsızlık talebe arasında 

sık sık olan hadiselerdendi. Pedagog

lar topluluğu çözelemek için Moskova 
çocuk tiyatrosuna başvurmayı kararlaş

tırdı. Muallimler her tatil günü talebe 

grup! riyle tiyatroya gidiyorlardı. Mü

samere başlamadan bir buçuk iki saat 

ônce onıcla bulunuyorlardı. 'Kütleci • 

ler., tale elerle oyun oynuyor, şarkı 

soylüyor, kendilerine teneffüslerini na
sıl geçirebileceklerini öğretiyorlardı. 

Çoctıkların kütJecilerin v"sıtasiyle öğ· 
ı endikleri bu oyunlarla şarkıları me k
tebte oynayıp söyledikleri gibi teşki -
]atsız çocuklarla da beraber oynayıp 

söylüyorlardı. "Habeş çocukla may • 

mun., , 'Harb başladı,, ,"Frids Bauer,, 

gibi piyeslerın seyri hem çocukların 

müfredat programındaki derslerine yar
dım ediyor, hem de muallimlere terbi

yede yardımı dokunuyordu. Talebeler 
tiyatroya gitmek sayesinde çabucak 

ahlaklarını düzeltmişlerdi. Hem disip

lin, hem de randıman yiikselmişti. BoL· 

guncu talebeler iyileştiler. Şimdi on • 

!ardan beş tane::.i pek iyi "udarnik,, (1) 

di r, ve çocuk eglence !erinin elebaşıla-
rınd ndır. Natalya Satz 

( 1) U 'arnik, en ileri giden (çi de
mektir. 

fabrikası 
Toybert ile görüşen bir arkadaşımız bu 
fabrika hakkında aşağıdaki malfunatI 
veriyor; 

Mühendis Toyıbert'in planlarına glS· 

re yapılacak olan rüzgar fabrikaları &a· 

yeside ziraat ve sanayi sahalarında ak
la gelmiyecek ölçüde istihsal ka.biliye• 
ti yükselecektir. İlk fabrika Berlin ya· 
krnlarmda bugünlerde kurulmağa baı· 
!anacak ve ağJebi ihtimal bu yaz faali· 
yete geçecektir. 

Arkadaşrmrzın, Toybert'in bir gemi 
yapıcısı olarak tanınmış olduğuna gö· 
re, rüzgar fabrikası planları ile uğraş
mak düşüncesi kendisine nereden geldi
ği sorgusuna verdiği karşılıkta, ayrıca. 
iki fen arkadaşı ile birlikte daha 1931 
yılının bütün yazı içinde bu dava üze. 
rinde çalıştığım söylemiş ve demiştir 
ki: 

1933 temmuzunda, öteki iki arkada
şın ileri sürdükleri projenin kullanıla
mıyacağını anladığım zaman, arkadaş
larımın projesinden büsbütün başka dü
şünce aklıma geldi. Bu düşüncemi kim· 
seye söylemedim. Bu düşünce şu idi: 
Alelade bir sütunun ucuna bir fırıldak 
koyuyordum. Bu suretle, fırıldak arka

sındaki rüzgar cereyanının genişliği 

yüzünden hemen hemen fırıldak kut· 
runa müsavi bir uzunluğu olınası Jazım
gelen mihverlere ve dolaıyısiyle devvar 
sütuna da hacet kalmıyordu. 

Sütunun uzunluğu, fırcldak kanad
larınm ucları yeryüzündeki zarar veri
ci rüzgar anaforlarının drşmda kala
cak bir durumda olmak üzere 70 metre 
yükseklikte hesab edilmiştir. 

Yeryüzünden yükseğe gidildikçe 
rüzgarın çoğaldıgını herkes biliyordu; 
ancak 300 veya 500 metre yükseklikte
ki yapı masrafının fazla rüzgar dola
yısiyle elde edilecek kabiliyetin birkaç 
misline vardığım, öte ki proje sahible
ri pek kavrayamıyorlardı. Bu fabrika

nın, petrolun yerini tutacak bir rüzgar 
gücü devri hakkında, ve yahut da pet
rolun alemşümul sıyasal durumunu de· 
ğiştirmesi ihtimali üzerinde ne düsün
clüğü sorgusuna da demiştir ki, 

Yeryüzü anaforlannr aşacak bir yü
seklikte ve ileri sürdüğüm ölçüye gö

re yapılacak olan fırıldak kanadlariyle 
ve gene düşündıiğüm biçimdeki bir iş
letme şartiyle, böyle bir rüzgar fahri· 
kasının gerek fen gerekse ökonomik ba
kımından ve nihayet işletme güveni 

dolayısiyle her yandan bir üstünlük 
göstereceğine inanıyorum. 

Rüzgarın şiddetine göre kendi ken
dine ayarını yapan ve fırtınada da ça· 
lısan fırıldak kanadı sisteminde 1911 de 
kendi kurduğu bir tayyare ile uçan ve 
dünya savaşında 4000 tayyare kurmuş 
olan başmühendis Kônig'in tecrübele
rine dayandım. 

Birincisi ~imdi Berlin yakınlarında 
yaprlmağa başlanacak olan bu gibi rüz

gar fabrikaları, a~ık hava kablo şebe
kelerinin kötülükledni ortadan kaldı
racak, petrol yalnız tayyarelerde kulla
nılacak ve maden kömüründe saklı o
lan cevherlerin israf edilmesi önüne 
gecilmiş olacaktır. 

Rüzgar fabrikasında bahse mevzu 

olan b.:llibaşlı noktalardan biri, para • 
sız da olsa, tabiatın verdiği tahrik gü

cüniın mümkün olduğu kadar ziyan ol· 
mamasına ve rüzgar şiddetinin dalgalı 

olması yüzünden de kilovat kabiliyeti
nin inip çıkması önüne geçilebilmesi 
ve mümkün olduğu kadar her zaman 
mütevazin ve mütemadi bir elektrik 
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Yurd Postası j 

Gördeste sürekli yağmurlar 
Gördes kazası ile komşu kazalarda 

üç gündenberi sürekli yağmurlar yağ -

maktadır. Gördes kasabasının ıkena -
nndan geçen Kum çayı, sürekli yağan 

yağmurlardan büyük bir ırmak halini 

almış, bütün vadileri sular kaplamış • 
tır. 3. 3. 1935 pazar günü sabahı Salih· 
liden kalkan posta otomobili, Borlu 

nahiyesinin yakınındaki Temrek de -
resinden geçemediği için, Bozarmud 

köyünde beklemeğe mecbur kalmış, 

Gfüdes'e ancak bugün sabah gelebilmiş

tir. Bugün Gördesin pazarı olduğu 

halde, havanın yağışlılığından köylüle

rimiz Gördese gelememişler, bu :rüzden 
paxar kurulamamıştır. Yağmurlu gün

lerde geçid vermiyen Temrek deresi 
üzerine bir köprü yapılması gerektir. 

:(. * :(. 
Demirci kazası merkezi ile Borlu 

nahiyesi arasındaki şose daha bitirile • 

mediği için, Demirci postası Gördesten 
hayvanla gönderilmiştir. Dün Demirci 

den kalkan posta sürücüsü Bay İbrahim 
şiddetli yağmur yüzünden muayyen sa

atta yolu gidememiş, akşam karaniığı 

da basınca yolu şaşırmıştır. Sürücü İb
rahim, yol arkadaşı seyyar manifatura-

cereyanı güven altına alınmasıdır. 

Bunun için de, hususi tertibat(mız ol • 

duğu gibi, 100 metrede bile rastlanılan 
rüzgarsız zamanları atlatabilmek mak

sadiyle, bir elektrik akümulatör - bate
risi ile bir veya iki tane dizel motörü 
ça lrştrrıl acaktı r. 

Bu motör ve akümülatör tertibatı 

petrol yerine, hususi bir süpap ile hid· 
rojen kullanacaktır. 

Rüzgar fabrikasında 

olan te lektrikin kilovatı 

(kırk paradan az) dır. 

kazandaca.k 
0,98 fenig 

4 Mart tarihli Fölkişer Beobahterden 

er Mahmudla birlikte çamurlara bata 

çrka bin müşkülatla Gördese ulaşmaya 

çabalarken, Gördesr bir saat mesafede 
bulunan Helim deresinin kenarında 

hayvanı uçurumdan yuvarlanmıştır. B. 
İbrahim, yol arkadaşı B. Mahmudu ka
za mahalline bırakarak Gördes kasaba· 

smm kenarına, Kum çayının kıyısına 

kadar sokulmuş ve avazı çıktığı kadar 

bağırmağa, yardrm istemeğe başlamış -

tır. Saat 20 sıralarında evine gitmek· 

te olan Maarif memuru Bay Fazıl ile 

halktan bazıları, çay kıyısından acı a

cı gelmekte olan bu yardım seslerini 
işitmişler, Bay Fazıl hemen okula koşa
rak telefonla merkez jandarma karako· 

luna ha.her vermiştir. Bunun üzerine 

çayın öbür tarafında bulunan hükOmet 
konağından derhal jandarmalar imdada 

koşmuşlar, askerlik şubesi neferleri ile 
on kadar fedakar yurddaş, ellerinde fe

nerlerle sular ve çamurlar içinde yardr· 
ma şitab etmiş, iki saat kadar uğraşa
rak posta çantasını ve bitab bir halde 

bulunan posta sürücüsü İbrahim ile yol 

arkadaşı manifaturacı Mahmutlu kurta

rarak kasabaya getirmişlerdir. U çu -

rumdan düşen zavallı beygir ölmüştür. 

Yardıma koşanların gayret ve feda • 

karlıklarr övülmeye değer. Yağmur bu

gün de devam etmektedir. Gökyüzü 
yağmur bulutlariyle kapalıdır. 

Bir nargile 33 liraya .• 
Martın birinci cuma günü akşamı, 

Gördes'te Bay Süleıyman Leylek'in kah-

vehanesinde, kahveci Süleyman Ley • 

lek tarafından hazırlanan bir nargile -

nin içilmesi, Hilaliahmer Cemiyeti men· 

fa.atine müzayedeye konmuş ve tam o-

tuz üç lira altı kuruşa Bay Nuri Ço • 
lakoğlu'na ihale edilmiştir. 

TVRK 
ÇOCUl(LARI 

TÜRK KUŞU'na 
uçucu üye yazdınız 

r Bibliyografy:-1 
~İİİııııimıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~l 

Jı'ikicler 

Fikirler'in 123 üncü sayısı elimizde 
hususi ve menfaatten uzak emeklerle 
ve biiyük bir ülkü sevgisiyle uzun za· 
mandanberi nesrine devam edilen btl 
mecmua geride~ 123 saydık bir yığııt 
cild bırakıyor. Her şeyden önce bu, tak 
dir edilmeye değer bir muvaffakıyet· 
tir. 

Reşid Galib'in bir resmiyle başlay~ 
bu sayıda R. Balaban'ın ''köy işleri içııı 

bir kongre,,, Fikret Kanad'm "gene ~ıı· 
· r·k z k''oııı allimlere tavsıyeler,,, Re ı e ı 

'"bir anneye mektublar,,, Eyip Akman· 
ın "sinirli karakterler,,, gene Aknıaıı· 

. - . ··ıı m "köy ve şehır çocugu,,, Rehk 1 

türkçeye tercüme ettiği "öğretme ınek· 
tehi dershanesinden serbest çalışmalı 
işbirliğine,,, Akman'ın "köy ve şehi.r 
çocuğu,,, Bayır'm "ülkülü köy muaJJı· 

minin yaratacağı yeni köy mektebi~~ 
doğru,, , R. Balaban'ın İbsen, Alk Bo· 
ke'nin "hayat için tabi ati müşahede.,' 
Aytekin Kültür'ün "Kapıdağı Marmara 
zelzelesi,,, A. Cengiz' in köy okuJasın• 
da kışa karşı anrklık,, yazıları vardır. 

Kısaca başlıklarını bildirdiğimiz bu ya· 
zılarla Fikirler'in bilhassa öğretmenle· 
rimiı için ne ıkadar faydalı bir neşri• 
yat olduğu !kolayca an!aşılrr. 

• • • 

AVVAR~ C[MIVETININ ~ 
lOYILI. 

m bitirmesinin bir hatırası olmak üzere 

(HAV ACILIK ve SPOR) müstesna bir sa-

yı çıkarmıştır. Yirmi yazı ile seksen resmi 

taşıyan bu sayıda Tayyare Cemiyetinin on 

yılı, bir sinema şeridi gibi gözlere çarpmak-

tadır. Büyüklerimizin el yazıları ve en yeni 

fotoğraflarile süslenmis olan bu sayıda Abi

din Daver, Behçet Çağlar, Burhan Belge, 

Necib Ali Küçüka, Nüzhet Haşim Sinanoğ

lu, Sadri Ertem, Server Ziya Gürevin, Şakir 

Hazım Gökmen, Şükrü Esmer ve Vedat Tor

un yazıları ve resimleri vardır. Bütün kütüp

hanelerde ve salonlarda yer alacak bir eser 

olan bu sayıyı herkes bir defa görmelidir. 
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P. T. T. Binalar Ve Levazım 
Miidürlügünden:· 

.800o kilo boru ve levha halinde hurda kurşun 28-2-935 
tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeğe ko· 
•Ulnıuştur. Eksiltme 14 mart 935 gününe rastlıyan per
t:!~ günü saat 14 te Ankara'da P. T. T. alı~ ve satım 
Olnısyonunda yapılacaktır. İsteklilerin 1520 lıra muham

ırıen be_delin o/o 7 ,5 ğu olan 11-4 lirayı ve~eye yaıu:d~kla
~a daır makbuz ve kanunun tarifatı dahılınde vesaıkı ha
lbilen komisyon riyasetine müracaatları, şartname para
: olarak her gün binalar Levazım Müdüriyetindçn ah-
....., . (484) 1-818 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara Satınalma Komisyonundan .. 

.Nümune ve evsafına uygun (22,000) çift yerli yün ço-
rab 30 ·ı ·1 · 3. 935 cumartesi saat (15) de açık eksı tme ı e sa -
tın alınacaktır. Şartnamesi parasız olarak kol1;1isy~n~ • 
lll~z~an verilir. Bir çift çorab için (30) kur~ fıat. bıçıl • 
nı~Ştır. Eksiltmeye girmek istiyenler ( 495) lırahk ılk te -
lllınat makbuz veya banka mektubu ve 2490 sayılı kanun 
Ve "l .. Şartnamesinde yazılı belgelerle eksı tme gun ve saa • 
~::ı ... l·n!r'i~w·na gelmeleri. (540) 1-970 

~si~ıs~lıir Bankası Türk ., 
Aııonim Sirketinden: 

' E kic:ehir Banl:ası Türk Anonim şirketi ortaklarının 
ıserıerı( alelfıde O'enel toplantısı (30 ·mart - 1935) cumar -
te i ~ilnii sant o~ dörtte Eskisehirde Banka binasında ya· 
Pıt-.~.,ktır. 

. ~ "'l':a yasasının (61) inci maddesine göre en az elli 
hısse:;i olan ortaklar aşa<Yıdaki ruznamenin konuşmasında 
buh·nın-': li .. crc toplantıdan bir hafta evetine kadar Ban!~a 
rne-'-.,.z;ndcn g·;rme kartlarını almaları ve toplantıda bu -
h•n dd · .. . ").- ıyacak ortakların yasanın (66) mcı ma esme. ~o;e 
dı er "rtc:> ~:hrd~n ki~i vekil edeceklerini bildirmelerı ılan 
olunu-. 
. NOT: Elli hisse bir rey olup bir ortağın ondan fazla re

Yı VC'l·tu-.• 

"foif1lantıda konuşu !·••·ak ~yler 
l - İdare Meclisi ve nıurakib raporlarının o~ıı_nma~ı; 
2 - 1934 senesi bilanço ve hesablarının tasdıkıyle ıda-

te tt1ecJisinin ve murakibin ibrası; 
3 - 1934 senesi temettü hisselerinin dağıtılması; 

.. 4 - Y~sanın (34) üncü maddesine göre idare meclis~ 
U.Jlele· i yarısının yeniden seçilerek hakkı huzurlannın bellı 
0!nıası · 

5 _: ı 935 senesi icin mürakib seçilerek ücretinin belli 
tdilmesi 
. . 6 - İdare Meclisi üyelerinin Banka ile iş yapmalarına 
1~ 111 verilmesi 

İDARE MECLİSİ 
1-982 

TORKiYE ;ş BANKA'' 

Ankara aslive birinci hukuk mahkemesinden: 
lstanbulda Sultan Ahmedde Terzihane sokağında Bo}•acı banda 

boyacı Hüseyin nezdinde Emine kızı Münevvere: 
ICocanız Ankarada Çankırılı Ali oğlu Receb tarafından 328 se

;esin~: ev]enerek kanlık vazifesini ifa etmediginizden A?~ara as
k.Ye bırınci hukuk mahkemesine miiracaa t etmis durm~'.Tla ıçın mah • 
enıeye 6. 3. 935 tarihine müsadif salı günü saat 14 de gelmeniz için 

tazete ile ilanat yapılmış isede gelmediğinizden gıyaben mahke· 
~eye devamla hakkınızda gıyab kararı yazılmasına karar verilmil} 

:~: l'ttahkeme 30. 3. 935 tarihine talik edilmiş olduğundan bu tarihe 
Usadif cumartesi günü saat 14 de mahkemede hazır bulunmanız 

\>eya tarafınızdan bir vekil göndermeniz; aksi takdirde muhakeme 
tısuı h · · d ı · "b" e ukuk mahkemeleri kanununun 402 ıncı ma t:esı mucı ınc 
tryabrnda cereyan edeceği ilanen tebliğ olunur. (564) 1-969 

ULUS 

lstanbul: Deniz Levazım 
satın a lma kom.svo lUndan: 

200 ton Rekompoze kömür 13 mart 935 çarşamba günü 
saat 14 de Kasımpaşada komisyon binasında pazarlıkla 
satın alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 34.000 liradır. 
Şartnamesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin 2550 lira
dan ibaret olan muvakkat teminat makbuzu ve lazım ge
len belgelerle o gün ve saatta komisyona gelmeleri. 

300 ton mazot 13 mart 935 çarşamba gJrıü saat 15 de 
~ Kasımpaşada komisyon binasında p:ızarlıkla satın alma -
caktır. Tahmin edilen bedel 18,000 liradır. Şartnamesi 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 1350 liradan ibaret 
olan muvakkat teminat makbuzu ve lazım gelen belgeler
le birlikte o gün ve saatta komisyona gelmeleri. 

(1269. 575) 1- 980 

NESTLE 
Etikeleri büyük müsabaka-ı 

25 mart 1935 den itibaren, bu müsab2 ... anın kec:i leleri 
yalnız İstanbulda yapılacağım sayın toplayrcılarrn ıza bil
diririz. Bununla beraber, Nestle etiketlerine l:ar~ılık ola
rak verilen kuponlar yine eskisi gibi Ankara, l$ıklar ccı.d
desi Nr. 13 yazıhanesinde verilecektir. 

Gelecek keşidemiz 15 bi~inci teşrin 1935 gi.ınleınecinde 
yapılacaktır. 1-9i6 

Gümrük Muhafaza Umum 
Komute:tn ı ındeın: 

Gümrük Muhafaza Umum Komutanlığı l ... arargalımda 
98 lira ücretli bir memurluk yeri açıktır. Bu vazifeye (Lise 
mezunlarından) ve memur in kanununun dördüncü madde· 
sindeki şartları yaşıyanlardan müsaba1.:a ile bir memur a -
lmacaktır. Müsabaka Martın yirminci carşamba g~inii saat 
14 de yapılacaktır. 

İsteklilerin imtihan gününe kadar belgeleriyle biılikte 
dilekçe ile Evkaf apartmanın1 la Muhafaza Uınu:n Kuman-
danlığına müracaatları itan olunur. (578) 1-978 

Anl:ara Levazım Amirliği Satın 

A;ma Komisyonu iltnları 

İLAN 
Çankırıdaki kıtaat efradının ihtiyacı için altmış iki bin 

kilo una talip çıkmamıştır. 28 mart 1935 tarihine mUsadif 
perşembe günü saat on beşte gene tekrar kapalı zarf usuli 
ile münakasaya konulmuştur. Muhammen fiata nazaran 
bedeli 6386 liradır. Teminatı muvakkatesi 478 lira 95 ku -
ruştur. Şartnameyi görmek istiyenlerin cuma gününden 
maada her gün öğleye kadar Ankara levazım amirliği sa -
tın alma komisyonuna müracaatları taliplerin de belli sa. 
atten bir saat evci teminatı muvakkate makbuzlarile bir. 
likte teklif mektuplarım mezkur komisiyona vermeleri. 

(579) 1-979 

İLAN 
Askeri Sanat mekteble

n ihtiyacı isin 2400 kilo ma
karna ile 300 kilo arpa şeh
riyesi 23 mart 935 cumarte
si günü s.:at 14 den 17 ye 
kadar açık eksiltme sureti-
1 e satın alınacaktır. İstekli
J""r - .; j ... ;n 1 ---iı;vo 

na müracaattan ve iştirak i
çin de eksiltme tahmin be
deli olan 675 liraya muka· 
bil 50 lira 63 kuruş ilk pey 
akçesini Kırıkkale Askeri 
Fabrikalar muhasebeciliği -
ne yatırarak belli saatten e
vel komisyonda hazır bulun
maları. ( 478) ı _ 811 

1 
Askeri Fabrika'ar Umum rdüdürlüğü 

S==-trrı A 'ma Komisyonu ilanlan 

24 KALEM DEMİR, CELİK BORU VE TEFERRUATI 

Tahmini bedeli 3400 lira olan yukarda yazılı malzeme 
23 mart 1935 tarihinde cumartesi günü saat 15 de Askeri 
Fabrikalar satın alma komisyonunca açık eksiltme ile sa -
tın ahnacaktır. Şartname bedelsiz olup komisyondan ve _ 
rilir. Taliplerin 255 lira muvakkat teminat ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları (547) 1-910 

1163 METRE MİKABI 
BALAST 

Bedeli kesfi 3138 lira 75 
kuruş olan yukarda mikdarı 
yazılı balast Askeri fabrika
lar umum müdürlüğü saun 
alma komisyonunca 27 mart 
935 tarihinde çarşamba gü
nü saat 14 de pazarlıkla i • 
hale edilecektir. Şartnamesi 
16 kuruş mukabilinde ko -
misyondan verilir. Taliple • 
rin 235 lira 41 kuruş mu vak· 
kat teminat ve 2490 numa -
ralı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesaik· 
le mezkur gün ve saatta ko· 
misyona gelmeleri. (567) 

1-972 

KİMYA ALETLER! 

Tahmini bedeli 1000 li
ra olan kimya aletleri müte
al1hid nam ve hesabına 27 
nisan 935 tarihinde cumar • 
tesi günü saat 15 de Askeri 
Fabrikalar satın alma ko • 
misyonunda acık eksiltme 
ile satın alınacaktır. Şart • 
name ve listeleri parasız o
larak mezkur komisyondan 
verilir. Taliplerin muvak • 
kat temin-:t olan 75 lira ve 
2490 num:!ralı kanunun 2 ve 
3. madde'erindeki vesaikle 
mezkur r,, Jn ve saatta ko • 
misyona gelrpeleri. (566) 

1-971 

1 
§..,.... 

"illi :\liiılafaa \ ı·~:-ılı ıi P 
Sat111alma Komİ!'i) ouu 

ilanları 

İLAN 
1 - Yerli fabrikalar ma

nıuiatmdan 25,000 metre ek
mek torbalığı bez kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Beher metresinin tah
min edilen fiatı 97,5 kuruş
tur. 

3 - İhalesi 26-3-935 salı 
gı · 1ü saat l 1 dedir. 

4 - Muvakkat teminat 
18.?5 lira J 3 kuruştur. 

5 - Şartnamesini parasız 
almak ve örneğini görmek 
ıstiyen1er her gün öğleden 
sonra komisyona u~ravabi
lirler. 

6 - Eksiltmeye oirecek-
ı-. 

ler muvakkat hanka temi-
nat mektup veya maliyeye 
yatırılmış teminat karşıhgı 
alacakları makbuzlarla ar -
tırma eksiltme kanununun 
2 ve 3 cü maddelerinde ya
zılı vesil:alarla hirlikte tek
lif mel:tuµlarını ihale saa
tmdan en az bir saat eve] 
M. M. V. Satmalma komis
yon~.ına vermiş bulun naları. 

(537) 1-901 

İLAN 

.s \ . t 1 
o; 
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sız a n.,-·: 'c ..:rn :ni gür· 
mek ist' en "r lıer !; · n öğ
leden s{)nra komisyona uğ
rayabilirler. 

5 - Eksiltmeye girecek 
ler ihale güni1 ve saatında 
:nuvakl~at banka teminat 
mektub ve maliyeye yatırıl· 
mış teminat karşılığı ala -
cak1arı makbuzlarla kanu -
nun 2 ve 3 üncü maddele -
rinde yatılı vesikalarla bir
likte M. M. V. satın alma 
komisyonunda bulunmaları• 

(571) 1 - 973 
İLAN 

AJpuJJu kıtaatı için ek • 
siltmeye ltanulduğu ilan e
diJen 135 ton unun alınma• 
sından va.igeçilmistir. 

(572) 1~ 974 

Arılt..ara .\ ... İİ)l' birinci 
Juıkuk mahkt•mt·""i11clen : 

Yeni~ehırde St-lanık cadde • 

s111de 23 No. lu evde oturan tı 
B<ınkası jkinci nıüduru Mahmud 

Zuhat karısı Lez t;tenin müraca
atla isminm Ayı,:en olarak dı.i • 

Zt'ltilmesini i:stenıiş ve mahke -
menizin 18. 2. 93 S tarih ve 935-233 
esas vt' J29 k;.ıraıiyle Ay en 
olarak dti1.ehılnıesmc k ıar ve

rilmiş oldugu ilan olunur. 

1- 967 

Zı\ '\ 1 
ı - Beher ınetresının 

tahmin e lilen fiatı 36 kuruş 
olan ~300 metre kılıflık bez 
a :ık e!ı::silt·11e ile satın alına
caktır. 

2 - İhalesi 30. 3. 935 cu
martesi giinü saat 11 rledir. 

3 - Muvakkat teminat 
116 1ira 10 kurustur. 

Ankarıı belcdıyesınden al • 

dığım 431 ara a numaras nı kay• 
bettim. Yenisini alacagımdan es

kisinin bükmu yaktur. 
Tutlu suyu sahıbi 

M. Lutfi 
1 - 968 

Eskisehir Bankası Türk 
' Anonim Sirkctiıul~n: 

:ı 

Bankamız nizamnamesinin aşağıda ya.zıh (47) inci 
maddesinin tadili için ortaklarımızı (3e • mart - 1935) cu -
martesi günü Eskişehir'de Banka binaliriıda saat on be te 
fevkalade olarak içtimaa davet ediyuuz. İçtimadan bir 
ha:ta evetine kadar bankadan duhuliye l<artlanm almaları· 
nı ve içtimada bulunamıyacak olan ortaklarımızın diaer or
taklarımızdan kimleri vekil tayin edeceklerini bildi;,Pl,.. 
rini dileriz. 

(47) inci MADDENNİN ESKİ ŞEKLİ: 
. Meclisi İdare Şirket hesabına hisse senedau iştira veya 
ışbu senedatı rehin mukabilinde kabul ederek para ikraz 
veya avans ita edemez. Şu kadar ki temettüattan tefrik o
lunan. meblağ mukabilinde bedelleri tamamen tediye olu -
~an hısse senedatmın iştirası için heyeti umwniye mecli.si 
ıdareye salahiyet verebilir. 

l\ıladdenin yeni şekli 
• İdare Meclisi Şirket hesabına şirketin hisse sene<lleri -

nı satın alamaz ve bu hisse senedlerini rehin diye kabul e
derek ödünç para ve avans veremez. Ancak Banka alacak· 
larım icabında tahsil edebilmek için bu hisse senedlerini 
p~y~sa fiatiyle ve (25) inci maddeye göre satın alabilecegi 
g~bı kolaylıkl~ ~akte ~ahvil edebilecek imtiyazlı şirketler 
hıs.se. senedlerını; hazıne bonolarını, dahili istikraz tahvil
lerı~ı, ba_nka hisse senedlerini gayri menkul en\vali dahi 
rehın ve ıpotek olarak kabul edebilir. İdare meclisi menkul 
ve gayri menkul emvali Banka hesabına satın alır ve ica • 
hında satabilir. 
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1 VİYANA AŞK BELDESİ 
1 Mağda Schneider - G. Alexandre 
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Dev et Demiryoltarı ve liman arı 
işletme umum Müdürlüğünden: 

Muhammen bedeli ile cins ve miktarı aşada yazılı mal
z.eme 24. 4. 1935 çarşamba günü saat 15 de kapalı zarf usu
lıyle A?'kar~'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ışe gı~ek istiyenlerin 1275 liralı}t muvakkat temi
nat ve~e.~erı ve k~mı"? tayin ettiği vesikalarla kanu
nun 4 uncuw madde_sı mucıbince işe ginneğe manii kanuni 
bulunmadıgına daır ~eyanname ve tekliflerini aynı gün 
saat 14. e k~dar komısyon Reisliğine vermeleri Iaznndır. 

Bu ışe aıt şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeo 
me dairesinden ve Haydarpaşa'da Tesellüm ve Sevk Mü
dürlü.ğ~nden dağıtılmaktadır. ( 499) 

Cnısı Miktan 

Fren hava sevk borusu 
Somun 
Manşon 
Muhtelif raptiye 

adet 

4500 ) 
3600 ) 
600 ) 

4500 ) 

Muhammen 
Bedeli Lira 

17.000 

1-929 
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ISinger dikiş makinası 
i kumpanyasından:= 
_ Bazı kimselerin Singer fabrikalannm mamulatı -
§ olmayan malları SİNGER malıdır diye sürmek iste - = 
E diklerini ve bazı kimselerin de kendilerine SİNGER -
§ memuru süsü verdiklerini haber aldık. 

ULUS 

Fransızca ders 
Muktedir bir fransız muallim 

en pratik ve süratli metod ile 
dört ayda fransızca lisanı bğret
mektedir. Ucuz Hatları - lisan 
öğrenmek veya lisanı ilerletmek 
istiyenler bu adrese müracaat et
sinler. 

' 'Postahane caddesi. Ankara • 
Çeşme çıkmaz sokak No. 10,, 

1-977 

Ha kevin e 

Raş·d za Tiyatrosu 

·12/3/ 1935 sah aksaınr saat 21 de 

Uvey Babam 
Komedi 3 perde 

~~~~~~~ 
Telefon · 7653 

~ Hakiki Singer makineleri ve yedek parçaları yal - -
5E mz SİNGERin mağazalarında ve SİNGERin vekalet- _ -----------·----------~ 
§5 namesini veya çantalarında alameti farikasını ta~ıyan _ Saçları dök.iileııler 
§ memurlar tarafından satılır. = 
E Taklidleri SİNGER malıdır diye sünnek istiyen -
E lerle alameti farikamrzr taşımıyan ve kendilerine -

5 SİNGER memuru süsü verenlerin haklarında kanu - = 
S ni yollara miiracaat etmek üzere şirketimize haber ve- -
§ rilmesini rica ec4!riz . 

5 Sin ger dikiş maki nası -· 

1 kumpdnyası 
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Nafıa Balianlığınd an: 
Osmaniye kazasının bahçecik ormanından kec;ilmek ve 

Osmaniye istasyonunda vagon içinde teslim edilmek şar
tiyle muhammen bedeli 2400 lira olan 400 adet meşe köp
rü traversi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 25 mart 935 tarihine rasthyan pazartesi gü
nü saat 15 de Ankara'da Bakanlık Malzeme Müdürlüğün
de yapılacaktır. 
İsteklilerin tekliflerini Ticaret odası vesikası ve 180 li -

rahk muvakkat teminatlarının Malsandığına yatırıldığına 
dair olan makbuz veya nümunesine uygun banka kefalet 
mektubu ile 25-3-935 pazartesi günü saat 14 e kadar Mal
zeme Müdürlüğünde tevdi etmeleri Iazım<lır. 

Bu husustaki şartnameler parasız olarak Ankara'da 
Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 

(520) 1-Q16 
-----

Jandarma Umum Kunıandan-
1101 Ankara S· 1tın Alma 
~ 

l(omisyonıınflan: 
Gümrükler Muhafız Eratı (Efradı) ias.esi için açık ek

siltmeden pazarlığa değiştirilmek üzere (600) liralık Toz 
şeker \'e (150) liralık kuru üzüm 24-3-935 pazar günü sa
at onbeşde satmalınacaktır. 

Bir kilo toz ~ekcrine 42 bir kilo kuru üzüme 18 kuruş 
fiat biçilmiştir. Istekliler her gün nümuneyi komisyonda 
görebilirler. Şartname parasızdır. Pazarlığa girmek isti
yenlerin şeker için (4500) kuruşluk üzüm için (1125) ku
ruşluk ilk teminat makbuzu ile pazarlık günü ve saatmda 
komisyona başvurmaları. (516) 1-890 

E--;kiselıii7J;ıedi-ye ba~h:a~ lı~ıntla n 
., !> ..... 

Eskişehire takriben 40 kilometre mesafede ve Kaplanlı 
dağı ınembalarından şehre yapılacak depoya kadar suyun 
isalesi Font veya çelik boru olmak üzere 2~ şubat 935 tari -
hinden 11. nisan 935 perşembe günü saat on beşte bedeller 
haddi Iayık görüldüğü takdirde ihale edilmek üzere kırk 
beş gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle münakasaya kon
mustur. 

Mezküur tesisat ve insaatın font boru ile keşif yekunu 
238182 lira 12 kuruş ve çelik boru ile keşif yekunu 227 ı 52 
1 ira 72 kuruştur. 

Münakasa 2490 No. artırma ve eksiltme ve ihale kanu
nuna tevfikan icra kılınacağından teklifler mezkur kanu
nun hükiimlerine tamamen uygun bulunac;ıktrr. Font veya 
çelik borulardan gayrı boru teklifleri kabul e.dilmiyecektir. 

<falipler münakasaya konulan imalat ve inşaatın proje
Jerile mukaveleye merbut şartnamei fenni ve münakasa 
şartnamelerini on iki buçuk lira mukabilin<le E!'ki~ehir 
b .. 1 .. ,1 : •• ,.,..;..,,.ı .. .., 4- .,.....1~ .. :ı. ,. , ~ · --1- 1 .. ri ilan olunur. 1-Pnı 

Nafıa .lialianlıgıııd aıı: 
Çerkeş kazasının Ağaçdağı veya Dümenlik ormanların

dan kesilmek ve Sunucak ile Eskipazar arasında herhan
gi bir istasyonda vagon içinde teslim edilmek şartiyle mu
hammen bedeli 6750 lira olan 1500 adet çıralı çam telgraf 
:lireği kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 24 mart 935 tarihine rastlıyan pazar günü 
saat (16) da Ankara'da Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde 
yapılacaktır. 

İsteklilerin tekliflerini Ticaret odası vesikası ve 
506, 25 liralık muvakkat teminatlarının Malsandığma ya
tırıldığına dair olan makbuz veya nümunesine uygun ban
ka kefalet mektubu ile birlikte 24. 3. 935 pazar günü saat 
15 e kadar Malzeme Müdürlüğüne tevdi etmeleri lazım
dır. 

Bu husustaki şartnameler parasız olarak Ankara'da 
Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 

(519) 1--917 - -~----------

Vehbi Koç ticaret evinden: 
Evimiz tahsildarlarından Bay Mehmet Ali 4 Mart 1935 

tarihinde kendi arztJsiyle vazifesinden ayrılmıştır. Bay 
Mehmet Alinin bu tarihten sonra Evimiz namma tahsilat
ta bulunamıyacağım saygı değer müşterilerimize bildiri-
riz. 1-876 

• 

Nafıa 

Tc:J ı...ı K iY E 

t.IRAAT 
6ANK.ASI 

-DARA · 
BiRiKTiREN 
QAWAT bDJ;Q 

Bakanlığıııd an: 
Dörtyol kazasının Hızırlı yastığı ormanıncıan kesıımek 

ve Erzin istasyonunda vagon içinde teslim edilmek iar
tiyle muhammen bedeli 3000 lira olan 500 meşe köprü 
traversi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 25 mart 1935 tarihine rastlıyan pazartesi gü
nü saat 15,30 da Ankara'da Bakanlık Malzeme Müdürlü
ğünde yapılacaktır. 

İsteklilerin tekliflerini Ticaret Odası vesikası ve 225 
liraltk muvakkat teminatlarının MalsanclıJına yatırıldığı· 
na dair olan makbuz veya nüınunesine uygun banka kefa
let mektubu ile birlikte 25-3-1935 pazartesi günü saat 
14,30 a kadar Malzeme Müdürlüğüne tevdi etmeleri la
zımdır. 

Bu husustaki şartnameler parasız olarak Ankara'da 
Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 

(518) 1-918 

Hi aliahmer Umuın 
t . er kezinden: 

Umumi merkezimiz bugün saat on birde Yenişehirde
ki binasında toplanacağından sayın azanın gelmeleri rica 
olunur. 1-975 

---- -- -
2 300 3 
4 150 5 
6 80 7 
8 25 

200 
100 
40 

İmtiyaz sahibi ve Ba~-nu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yaıı İşleri MUdilıU Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırı c2ddtsi cfrarında 

UlfJs Bstımevind• basılmış· 

_) 

• 

.._. . K zt1k 
n..OlllOJt'll Ril ' 

SaçEk~iri 
. e tlt Saçlann dökülmesırı 

. ~ . oııır· 
ıcepeklenmesınc manı . 

· ı k''klerİ"' KomoJen saç arın o 
kuvvetlendirir ve bcstef• 

dır., 
Komojen saçların gıdası 
Tabii renklerini bozrııatı 
tatif bir rayihası vardı:· 

kil' Komojen Kanzuk saç c 
·yat ri maruf eczanelerle ıtrı 

mağazalarında bulunur. 

LİNİMANTOL KANZUK: ROMATİZMANIN KA'ft 

DEVASIDIR. 

Musiki Muallim Mektebi 

MüdürJiiğünden: 
Musiki muallim mektebi için 100-l 10 ton yerli kokkÖ

mürü alınacaktır. Beher tonun tahmin bedeli 31 liradır· 
Şartnameyi görmek istiyenler her gün mekteb idaresi ınu· 
hasebesine müracaatla görebilirelr. Açık eksiltmesi 25-~ 
935 pazartesi giinü saat 14 de mekteb binasında yapılaca• 
ğmdan teminat akçesi olan 225 lirayı bir gün evel mekteb
ler muhasebeciliği veznesine yatırılması ilan olunur. (531) 

:I~ 

.t 

1-900 

Şe~1ir Çiçek Mağazası a,.ı.,.r""l5 

SAPUNCAKS 
Bahçelerinizi şimdiden dil zelttiriniz 
Her cins Avrupa çam, meyve, orman ve müzeyyenat 

ağaç ve fidanları için mevsim geçmeden sipariş veri· 
niz telefon: 3718 

1-877 

Nafıa Bak.an lığııı<l aıı: 
Bakanlık binası kütüphane odasına yaptırılacak ıs30 

lira muhammen bedelli kütüphane ve mobilyalar kapalı 
zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 24.3.935 tarihine rastlayan pazar günü saat 
10,30 da Ankara'da Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde ya· 
pılacaktır. 

İsteklilerin tekliflerini Ticaret odası vesikası ve (114.75) 
liralık muvakkat teminatlarının Malsandığma yatırıldığı" 
na dair olan makbuz veya numunesine uygun banka terrıi· 
nat mektubu ile birlikte 24. 3. 935 pazar günü saat 9,30 3 

kadar Malzeme Miidürlüğüne tevdi etmeleri lazımdır. 
İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız olara1' 

Ankara'da Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alabilir• 
ler. (515) 1-919 

Kuruluş U y A N J '-' Serveti fünun 
1 8 9 1 ~ yerine çıkar ~ 

44 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık t 

1 SiNEMALAR 1 

17 Lira 30 
9 .. 16 
5 

YENi f 
J. ... -LEKKI EDiLEN EMiR MUCiBiNCE SiNEMALAR SEA •• ::, Aı.11.

LARINDA TAMAMEN HA VALANDIRII4ACAKTIR 
• 

Bugün Bu gece 

Sinema aleminin yeni ve parlak yıl
dızı İrenne de Zilahy'nin yarattığı 

EN ÇILGIN GECESİ 
Nefis musiki ve bir çok şarkıları 

havi muazzam komedi 

Bu gece 
Tasavvur edilemiyecck kadar esrar ve 

heyecanla dolu muazzam zabıta filmi 

F A N T O M A 
(Hayali Kahraman) 

Tania l<'edor - Jean Galland 
Fransızca sözlü 


