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Gündelik 

LUS L Ç LIŞMA 

Verimli bir yaz setirecek oıaa 
karlı kıt ıünlerinde de bütiia 
yurd uluaal bir çahtma i~lndedir. 
Her sün her yandan bu ııcak •• 
toplu çalıtmanın duJUmlan ıeli• 
yor. Geçen aylarda bütün ülkede 
(C .. H. F.) ıının her yıl yapılan 
nahıye ve kaza konıreleri toplan• 
dı. Bu ~Y içinde de 'rilayetler, Ud 
yılda bır olan konırelerinl yapı .. 
yorlar. 

Vilayet konıreleri; büyük okon.. 
ıreye ulapn ulusal dileklerin son 
konutma yeridir. 

Ocaklardan nahiyelere ora• 
lardan kazalara ıunulmuı dütün· 
ce ve dilekler vilayet konırelerin.. 
de son biçimini ahr. Dört yılda bir 
'lana~. olan bul'Ük kongre bu 
ddeldcn, vılayet ico'-'ıırelerinin ae
çecelcleri üyele•·!e birlikte konu
fur. 

Gazeteler, okuyucularına 1935 
yıhndaki vilayet konırelerinin kı
l& duyumla~mı verebiliyorlar. 
Banlann yakıninde bulunanlar bu 
uluaal çalıtmalara büyük deier 
vereceklerdir. 

... Bu yıl konırelerinin yüce bir cle
ıer alm11 olması içlerinde kadın
larımızın da bulunmaamdandır. Sı
y ..... I Y&f&Yıta ıiren türk kızları, 
partı çerçevesinde de yararlı ol
maia batlamıtlardır. Hemen her 
vilayetin idare heyetleri 195imin
de bdm adlarl J&iirorua. Bun
larm sayııı övünUlecelc kadar çok
tur. 

C. H. F. ilerilik yolunda tür
ke . ...... o.. 
yeniHk ve yık.ilk yidne doira 
hep bir hızda ıltilriir. a.ı ..... 
yürüyiif ve ilerleJiıin teknik alan. 
ları; acundaki bütün partilerde ol
duju ıibi lcoqrelerdir. Buralarda 
alJlenen İaer tözün, üzerinde bir· 
letilen her dilejin deleri büyük. 
tür. Büyük konıreye ulafıcı aon 
IMi~ toplululr olan 'rilayet kon.. 
ıreleri İle kendinden evellrilere 
ıöre cleterce daha Jic:edir. Biz 
hu dütünce ile 1935 Tilayet kon
areleri berinde clunnajı yararlı ..... ı. 

"t ~~n •••ınlı yıllarında çok tu
tum(~. v~ ölçülü yürüyen ttirlc öko
DOllliainin ayc:lmbp .............. 
le erittiliai konaretmn aözlerin
de bulabiliriz. Bu Ymiaalililden 
..... sücle .... , ..... YilaJ'8l .... 
ıreleri, kilt6t .... iae ... pis 
ıeniılik vermiılerdir. Baymcbrhk 
itleri için daha büyük düzenler 
almmqtır. Yurddqların aaflıiı 
aatlamlıiı yolunda da ıenit ça
lıtmalar vardır. Vilayet kongre-
leri, tek batına bir varlık olan vi:::et bütçelerine birer yön verir
ı 1c ·.Bunların kültür ve baymdır-
'.. itlerine •erdikleri değeri, bu 
~':- ~ndeki çalqmalarcla 
l~lür. Bıade 'rilayet koqreleri-= bu yolda aldıkları düzenleri 
1.ı. .. ~ ~da Y&zclıldanmna 
---.. UUIUllUJOl'Uz. 

k V.ilay~t. konare&erinde, bü1'lls 
on~re ıçın amlan dileld. ele 

Y&rdır. Buialann hemen h • 
:lik ilerilik yolunda h= :: 

• n yurdda,lann omuz omuza 
t.':;zla !ürümesini kolaylaftı: 

telcnık teylerdir. 

1 _1<aza, nahiye konırelerinde ol
uu(Tu 'b' 'l 
. 11 1 vı ayet konırelerinde 
de bütün yurdun b .. ..k Ö d 
bealediğ• .. l·· .uyu n ere 1 oz u sevrı ve inan; tat· 
lan bir sevinçle anılmı r. Onun 
yolunda olmanın L...!!A..!• -·....ı . • • bi uuwn _yuna IÇlft 

.... zk r rUe eldupnu; her yıl " 
~r oaıre bize bir kat daha ay
aın ıleterecektir. 

Kemal ONAL 

Atatürk İtalyan büyük 
elçisini kabul etti. 

/ta/yan Bliylik El~lsi Dr. Kar/o 

İtalya Büyük Elçiıi Dr. Karlo 
Galli dün öileden sonra Çan
kaya kötkünde Reiaicümhur Ata
türk tarafından kabul edilerek iti
madnameaini vermiftir. 
Dıprı itler Bakanbiı Vekili 

Bay Şükrü Kay~ elçinin kabulü 

Galli Çankaya k8şkünden çılcarlcen 

ııruında Atatürk'ün yanında bu
lunuyordu. 

Bay Dr. Karlo Galli ıelitinde 
oldutu ıibi kötlcten aynlqmcla da 
bir kıta asker tarafmdan selam
lanmııbr. 

Kurultay başkanı- Roma anlaşmasının 
mızla üç bakanıinız resmi bildirisi 
şehrimize geldiler 

Kuralt.y Bqhnımn '/Clnm Ozalp'la 

Jl•li,. BU.1111111s ••Y TUIJ Aıralı 

Anhra dur .. ında 

K....ttq ... _. ~-- "" ... ._ 
~-. Ol.DOmi, Citi 1. 
lnbiarlar Bakanları Bay Fuad 
Ağralı, Bay Celal Bayar, Bay Ra-

Dün plır/mise döMn Olronomi 

Balcanımu: Bay Celal Bayar 

na Tarhan dün sabah tehrimi
dhmütler .. dwakta birçok .,. 
la.tarla Mbnbldar ia.i ..a-a-i 
taraf111dan karplanmqlardır. 

Roma, 12 (A.A.) - 7 ilkki
nuncla ltalya hüldimet reiıi ile 
Frawz D..-niJJ.r JS,pbıu arama
._ ima ...... .-.~Hdiri met: ........... : 

ltalp hükilmet reiıt ve Fran
sa Cümhriyeti DıtanitJ• Baka
nı, bu,ün imza edilen mubYele
ler r önceki anlaflllaların araların
da aıkıda bıraktıiı batbca meH
lelerin Ye bilhul& 28. 4. 1915 ta
rihli Londra__ anlqmaaımn 13 üa
di madcleainin tatbikine ait bü
tün meaelelerin hallini temin et· 
mit oldufundan, hükUınetıeri ara .. 
unda ıelecekte vuku bulabilecek 
ihtilaflı meeelelerin de rei'elc dip
lomaai yolu ile ıerek uluslar der
neii andlqmaıının te1bit ettili 
usuller yardımı ve ıerek uluslar
arası daimi adalet divanı vaııta
aile halledebileceklerinclen ötürü, 
kendi hükUmetlerinin iki uluau 
---·ananevi clo.thıiu inki
pJI ettU.ek e kartılıkh tü•en 
.a.m,.eti içiaae remel barıt için 
it 1rirlitinde bulunmak isteklerini 
teyid eMrler. 

Bu hüklmetler, bu it birliği 
İçin aralannda hadiselerin icab 
ettircliti her türlü danıtmalarda 
bulunacaklardır. 

iki nüıha olarak 7 ilkkanun 
1936 te imza edilmittir. 

Roma anlaşması ve 
Küçiik itilaf 

Bel•racl, 12 ( A.A.) - Küçük anlll4-
ma toplantı11 aonuncla at•iıdalıi lnldiri 
91lumlmqtır: 

Kiçik anla,manın daimi konaeyi t 1 
...WnUDda LiaWiana'cla S..y Titüleı. 
lrıonua t..Ualıiı altıncla toplanth.. Kü • 
çülı anlatma konseyİRİn kararma ... , 
tetkil eden meyzu Fransa ile ltalya ara 
11nda Roma' ela yapılan anlatmaların 
tıalcdiri ve k~ük ana..manın bu anla, • 
malar önün ... takib etmeıi liZllll ıelen 
mü,terek yüruyü,lerinin teıbiti oldu. 

Oç c1ı, bakanı, Bay Muaolini ve La
val tarafından yapılan müzakerelerin 
vardıiı ve kendileri tarafrnclan ban,ın 
............... .... mikyasta pelüftire • 

- ..tü~· a.Wdıi ...... neti .... 
......... ........ ,.etlerini söetwmit • ...... 

Ot ....... a- •+ı-hn ..,._ • 
~.tıat1t1ı .. ııtdiwlıor.,. .. ~., 

J3 .. SONKı4NlJ '1935 P ZAR 

IS mU1on liralık Sımı • Er~rum İ.lemM 
,-oUan talavUlerl '°"flJ pkanlrn..
tl'ü.de 1edl ıfbl )ilk.efe fllr /ais getiren .. 
lalı"lller en karlı z,e en emin bir 11elir"
Farıaıı lcaçırmayınıs. 

Her yerde 5 k11nq 

Sar plebisiti 
bugün yapılıyor 

Almanya kazanırsa Fransaya 
kaç kişi göçecek ? 

Bu 11enel .orgun.un yaratııiı gerginlik İ<:İnde nas~ 
kaygıları '"Keten,,, in ıakalarıyla kartılafryor 

Parlı, 12 (AA.) -Tan ıazeteıine 

slre, S... pleWıiti Almanya lehinde çı· 
lmna Praaaa'ya 40 bin göçmen sele • 
cıelctir. 

Cenevre' de i latükocu sarlılarm 
bir mürauatı ıörii~lettk 

Cenevre, 12 ( A.A.) - Havaı: 

Sar iıtatüko taraftarı önderlerinin 
telarafla yaptıkları müracaat dün ak • 
ıam uhaılar derneiine ıelmit ve uluı • 
lararaıı lnahfellercle hararetli tefıirlere 

yol açmıfbr. Konseyin buıünkü sizli 
toplanbımcla lııu müracaattan malumat 
alarak söriitmelercle bulunulma11 muh
temeldir. 

Viyana'dan ar'a rey vt>rmt"}e 
gidenler 

Viyana, 12 ( A.A.) - Sar'lı 270 al • 
mu haıuıi treale Sarbruk' a hareket et
mitlfrdir. 

Konuşmak, ~lam vernıek 
yasaktır 

Fillliter Beolaüter sufteli 9 toaki. 
aua •~ela nui aeçicilerine •tataM • 
isi clinlıtifi • .n,..: 

1 - 5.p. e · ni•de •yual dütilll 
.... airiflerlai ileri 8Ül'ecek ........ 

replerüü lııa~. 
ı - Hitler ~ aelim Y..,...elı: , 

hatta ••i kolu lcaldınnak polisçe yaıak 

(Sonu ı ıncı s11yılttd11) 

~-----.. .-----~ 
Bay Y evtiç'in 
bildirisi 

Belsrad, 12 (A.A.) - Batba· 
kan Bay Y e'Ytiç ıazetelere ataiı
daki bildiride bulunmuttur: 

- Küçük anlqmanın durumu 
timdiye kadar olan durumun aynı 
olarak kalmtıtır. Bu, hanım mu
.. fuuı Ye •laalararuı münaae
betlerin pekİftİrilmesi için daha 
sonra yapılacak ltir ııra anlatma 
içinde ıenit bir diplomatik hare
ketin ı.,tanpcı olmuttur. Küçük 
anlqmanın faaliyeti ulusal men
faatlerin müdafaa ve himayeıine 
azmetmit olarak devam etmekle 
beraber, ıelecekte anlaımalar ru
hu içinde inkifaf ec:lecektir. Bütün 
menfaatlerimbi Ye müttefiklerin 
Balkan antanb memleketlerile o
lan münasebetlerini korurken, ı•
nel emniyetin ve barııın menfaat
lerine hizmette devam edeceği.,, 

Bay Y evtiç, uluılar demeti
nin kararı hakkındaki ıuale fU 
cevabı Termiıtir: 

- Cenene'nin kararı bizim için 
muteber biricik karardır ve bu 
k•rar en lcatl •• en paurlu bir su
rette tatltik edilmelidir. Küçük 
anl&flDAmn bundan sonraki vazi
yeti buna bajlı olacaktır . 

en samimi ltir zihniyet içinde ve aym 
zamanda ulusal menfaatlerin ve Küçük 
anla,manın her vesile ile ·sadık ve azim. 
li müdafii bulunduiu ıenel menfaatin 
himayesi endİfeSİyle bütün alakadar dev 
letlerle itbirliiinde bulunmaya karar 
vermitJerdir . 

Çekoslovak dıtarı itler ltakanı Bay 
Ben.. ve Roma.ya dit INıbm 8q Ti • 
tm..b t1ia ... t 17 de L--•'tlu 
C..HN'ye .......... ..,. Yenit .. 
IWarad'a harellet etmitlerm. 

PLEBl '11'1 DÖRT 
KAHRA 1 

.iar plebiaiti busün bir ''hit•lf 
it -' emrivaki,, haline ıialıw. 
"Ulus,, okurlanmn Lom ....... 
maaındanberi tanıclıklan ünlü .... 
rikatüriıt Kelen, Sar pleWaltla .. 
büyük bir rol oy
nıyan dört kitinin, 
Herman Röhlinı, 
M akı B ra Y n, 
Knolu ve Baron 
Aloiıi'nin karika
türlerini yaparak 
bunlar bakkmda 
ki dütünceleriai 
Y&Zmlftlr. Kelea 
diyor ki: 

Bundan ancak 
iki yıl lince Rlh
lint'le eoayaiüt 
Mab Bravn'ı Qt. 
newe'cle bir ma- .ICnob 

aada ıüul ıüzel ltira İçerlerk• 
ıirmiiftüm. Hatll INtllri ka•illilt 

Rohlinı 

Fort da yandaki muaıardaa W. 
rincle icli. O zamanllr bu atlar 

lfab Bravıı 

aruında Sar'ın atiai hakkmda Wr 
mutabakat vardı. 

( Soau 4 Onca nyılad•J 
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DIŞARDAN GELEN SON DUYUMLA R 
Sar plebisti 
bugün ycpıhyor 

(Başı 1 inci sayı/ada) 
edilmiş olduğundan böyle bir hareket 
aıyasal düşüncenin belli edilmesi diye 
sayıla<:nktır. 

Seçim yerinde ulusal sosyalist pazı· 
bendi ve rozeti taşunnk yasaktır. 

3 - Secim dairesinde birtek söz söy. 
lememek dahn hayırlı olur. 

4 - Yalnız seçim dairesi memurla -
rının sorguların3 karıılık ver ve bu mü. 
nasebetle de sıynsal bir söz söyleme. 

5 - Silkın seçim dairesinin bekleme 
"1smından başka bir yerde durma. 

6 - Kavrıyamamış bile olsan seçim 
bürosu bnşkamnın verecegi her türlü 
emirlere itaat et. Onunla sakın çnhşmo! 

7 - Rey pusulanı bu iş için aynl-
11ıış yerde doldur! 

8 - Seçim pusulasındaki çevre içi. 
'9C yapacağın haç İşaretini yalnız siyah 
•urşun kalemi ile yap. Çünkü, mürek -
•eb, kopyc kalemi veya renkli kalemle 
)aiacak olursan reyin kayoolmuş stf yı. 
'ecalrtır. 

Sar' da plebi~it bittikten sonra 
)&pılacak mühim i~ler 

Cenevr~, 12 ( A.A.) - Sar plebisiti 
11C:ticesinin plebisit korJÜ•yonu tarafın. 

dan kendisine bildirilmesini müteak:b 
ltirçok kararlar almak mecburiyeti do
Jayısiyle ulu&lar kurumu konıeyi içti. 
malarının bir müddet sÜ'l'eCeği tahmin 
elunmaktadır. 

Halledilme•i lazım gelen meseleler 
ıunlardır: 

l - Sar havzasının hangi de"•tete 
nrileceği. 

2 - Bu muamelenin hanai tarihte 
raprlacaiı. "Konsey bu tarihi teabid 
tderken Sar komitesinin 5 • 12 - 934 ta 
rihli raporunu nazarı dikkate alacak -
br. Malüm olduğu Üzere bu raporda, 
Sar'ın Almanya'ya dönüıü takdirinde, 
U'adaki mühlet bir aydan •t•iı olmıya-

' aktır.,, 
3 - Sar ahalisinin tabiiyet ve hu • 

kukunun teıbiti ye tabiiyet işinde hak • 
lu hiyarlarmm tayini. 

4 - Uluslar kurumu konseyinin, 
17 - 5 • 1933 tarihinde aldığı karar mu. 
cibince haklan her türlü ihtimalde mah 
fu2 bulunan Sar manurlarırun hukuku, 
aoysal sigortalarla alakadar meseleler 
Ye Sar arazisini terkedecek eşhasın ser. 
•etlerinin nakli işi gibi feri meseleler. 

'aı iiçlcr komitc ... iniıı 
!o;alfıhiycti gcni~letiMi 

Cenevre, 12 ( A.A.) - Uluslar im • 
nımu konseyi bugün hususi bir toplan
b yaparak Sar üçler komituinin salahi. 
yetini uzatmışbr. Bu komite İtalyan 

Bay Aloisi, İspanyol Bay Maderiaga ve 
arjantinli Bay K.antillo'dan teşfkkül et. 
mektedir. Toplantısını Sar meselesine 
basredcn konsey bu suretle Sar halkı· 
na plebisitin tcf,irjne ve tatbikine nid 
bütün işlerin konseyin tavzif ettiği müs. 
takil bir heyet tarafından yapılacağı te. 
minatım vermek iatemiştir. 

Bundan baıka konsey bu akşam Sar 
lıalkına bir beyanname neşrederek sü -
luincte davet edecek ve reylerin sıhhati. 
nİ ve hürr.iyetini temin ile mükellef olan 
heyetlere güvenmesini tavsiye edec~ktir. 

., uı 'du a)uıan cephesinin 
) ol uz harckct]eri 

Sarbruk, 12 (A.A) - Birlik cebhe 
matbuat bürosu, alman cebhesinin gay
rı kanuni manevralarını ve gittik~e ar
tan zorbalık hareketlerini ortaya ko
yan bir tebliğ neşretmistir. Bu tebliğ
.de deniliyor ki' 

·• Son iki gün içind,e birlik ce"bhe ga
z<:telcrinin dnğıtılmasma engellik edil
miş ve bütün mıntaka içinde dağıtış 

işi umumi surette durdurulmu~ur. 700 
afişten yüzde yetaıişı yırtılmış ve 88 
einema müdürü kontratlarına rağmen 

birlik cebhenin propaganda filnılerini 

göstermemi lerdır. 

Sar Alnıarı)a'>a döner e nıt•muı
Jarın vazi)eti ne olacak? 

Sarbruk, 12 (A.A) - Hitler aleyh
darı gazeteler, Sar'm Almanyaya dön
<Juğü takdirde hükumet komisyonunda 

• wıı~an alman memurlarının vaziyeti 
hakkında devam eden müzakerelerin 

LEHİST AN'DA 

Y (•ni Lelı ana,·asası 
" 

Varşova, 12 (A.A.) - Ayan anaya
sa komisyonu, diyet meclisi tarafından 
kabul edilen esas anayasa projesini 
mazbata muharriri tarafından teklif e
dilen maddelerin ilavesile kabul etmiş
tir. Bu maddeler, şahıs hürriyetinin, 
meskenlerin taarruzdan masun olduğu
nun, muhaberenin mahrcmliğinin ve 
b'kimlerin masuniyetinin teminine ve 
saylavlıkla bazı resmi vazifelerin bir· 
leşmesinin menine matuftur. 

Y :ılmcli kongrt•şindt• lııgilt..rt' 
tenkid ediliyor 

Varşova, 12 (A.A.) - KraJkovıdeki 

uluslararası yahudi kongresinde hara
retli müzakereler olmaktadır. Birçok 
hatibler, Fi1istin'de mandater devlet 
olan İngilterenin yahudi muhacereti 
önündeki durumunu ten'kid ederek 

·yahu<li mesel-esinin uluslararası bir 
mesele haline geldiğini bildirmişler 

ve yabudi icra komitesi için istişari 

kurumlar şeklinde çalışmak iızere mah~ 
kemeler kur~lmasını teklif etmişlerdir. 

AI..MA1''f\1 A'DA 

Herlin ·de } t•ni yapı giri~iınlcri 
Berlin, 12 (A.A.) - Berlin şehri 

6500 daireli büyük bınalar yapılması 

için bir program tesbit etmiştir. Bun. 
lar bugün şehir civarında kulübelerde 
oturan balkm ucuz kira ile ikametine 
tahsis edilecektir. Bu inşa.ata giriŞen 

bina sahibleri vergi ve öteki hususlar
da bazı kolaylıklar göreceklerdir. 

'Programın bu yıl içinde tatbiki 
umulmaktadır. Bu suretle de bircok 
İf&ize iş bulunmuş olacakur. 

Hinclt·nburg~un ma~kel"İ nıiizede 
Bc.rlJn. 12 (A.A) - Mueşal Hinden

"ourg'tın yüz kalıbr, Untcr-den- tinden 
müzesinde A lmanyanın askeri zaferle
rine tahsis edilen salonun ortasında teş 
hir edilecektir. 

Oc·ııiz i~Jcri konferan"I 
ni. ancla açılacak 

Bertin, l 1 (A.A.) - Önümüzdeki ni
sanda Bcrlin'de toplanacak olan uluslar 
arası deniz işletmeleri konferansına bir 
çok ecnebi murahhaslardan başka japon 
gemicileri sendikası da iştirak edecektir. 
Bu konferansı hazırlıyacak olan komite 
ilk toplantısını pazartesi günü Londra. 
da yapacak ve Almanya'yı devlet müşa
viri Bay Esberger remsil edecektir. 

.Alına ı yahmlilerini tt·laş aldı 
Berlin, 12 (A.A) - lçeriişler ba

kanı Bay Frik'in amerikan gazeteleri
ne yaptığı bildiri alımn yahudilerindc 
şiddetli heyecan uyandırmıştır. Çünkü 
B y Frik Ari ırkına mensup olmıyan
ların üçüncu Rayş devletinin kati teş
kilat yasasında medeni haklarını kay
bederek yabancı sayılacaklarını bildir
miştir. 

A l STURY~\~DA 

AJmaıı)a'nın lu"'lar toplantı ı
na iştirak rlwcııı~i Avusturya

da fena tcsh: yaptı 
Viyana, 12 (A.A.) - Almanyanm 

uluslar derneğinin fevkalade toplantı

sına iştirak etmemesi sıyasal mahfeller
de fena bir intiba hasıl etmiştir. Bu 
intiba hükumet gazetelerinde akis bul
maktadır. 

Korniinist diye tutulan bir 
gazeteci 

Viyana. 12 (A.A.) - Polis Deyli 
Herald'ın muhabiri olan avusturyalt ga
zeteci Şov'ı komünistlikle itham ve 
tevkif etmiştir. 

hi~ bir netice vermedigini ilan etmek
tedir. 

ar komit mn salahiyeti 
uzntılıyor 

Cenevre, 12 (A.A.) - Uluslar der
neği konseyi buıpin öğleden sonra hu
susi bir toplantı yaparak müddeti bu 
akşam bitnı_ekte olan Sar Uçler komite- . 
sinin salahiyetini uzatDcaktır. 

SOVYETLER BlRUClNDE 

Müzik devrimimiz 
ve 

Sovyet müzikcileri 
Moskovn. 12 ( A.A.) - Taş ajansı 

bil diriyor: 
Sovyet grızetel ri, Turkiye'de :rnpı). 

makta olan müzi)( de"rimi hakkında fi. 
lcirlerini bildiren sanatkarlann makale 
"'e tetkiklerini neşre devam etmekte -
dir. 
Sovyet sanat mecmuasında çıkan bir ya 

2111nda tenkidci Peregrinus, türk müzik 
aleminin ve türk gazetelerinin türk mü. 
ziki hakkında Atatürk'ün kurultayda 
söylediği nutkun tahlili ile meşgul ol -
duklarını tebarüz ettirdikten sonra di • 
yor ki: 

" - Müzik devrimi meselesi son yıl· 
lar içinde Türkiye'de büyük münakaşa. 
lara mevzu te§kil etmektedir. Bu hal 
osmanlı imparatorluğunun genel '8vaf
taki mağlubiyetine ve emperyalist dev. 
Jetlerin tarkta takib etmek istedikleri 
müatemleke sıyasasına türk uluaunun 
sıyaaal ve ökonomik istiklal mücadelesi 
ile cevab veren yeni Türkiye'nin güttü
ğü sıyasal savaşın neticelerinden biri. 
dir. 

811 münaka~lar, aç.k bir surette üç 
mühim nokta ortaya koymuştur: 

Birinci görüş şudur: 
Klaslk tiirk müziki sistemi tamamen 

miistak.il, olgun ve başkaca inkiıafa ih· 
tiyac eöatermiyen bir sistemdir. Bu mü 
z'.k değiştirmek ve iyileştirmek için aa. 
\ı'a,mak türk müzik k;jftürunü ancak bo 
zar ve öldürür, türle klasik müzik siı • 
temi Avrupa müzikinden ayndır Ye on

dan yÜksektir. 
İkinci görüşü güdenler !ikirkrini 

!Öyle hulasa ediyorlar: 
Müzik bütü!:l sanatlar gibi, ulu,.Jar

arasıdır. Türkiyc'nin yapacağı, modern 
Avrupa müzikinc iltihak ederek onu 
türk topraklanna çekmektir. Avrupa 
müzikinin tetkikidir ki, sonradan Türki. 
ye'nin kıcndi şahsi müzik sanatını inki
şaf ettirmeye yarıyacaktır. 

Üçüncü görüş te şunları göstermek. 
tedir: 

Türkiye'de, çalınan müzik, ulusal 
değil, faknt, ya bir arab - iran müziği ya 
bir Avrupa müziki ve yahut ismine ala. 
turka denen avrupalılar tarafından ya. 
pılmış bir yarı türk müzikidir. 

Bir yabancı kültürü verimi olan bu 
musiki Turkiyeyc zorla ka'oul ettiril
miştir. Hakiki türk müziği, şimdiye 

kadar hakir bir gözle bakılan halk mü-ı 
ziğine dayanır ve Türkiyede müzik 
devrimi ancak, Avrupanın en ilerlemiş 
uluslarından alınacak modem miizjk 

tekniğinin ve usulleri sayesinde bu 
halk sanatının inkişafile elde edilebilir. 

Peregrinus bundan sonra11t,Qr~ mü- 61 

ziği hakkındaki bu üç programm shy
sal nsıflarmı tahlil ederek diyor ki~ 

''- Birinci programın, derebeylik ve 
medrese mehafilinin ideolojisini gö,:;
termekte olduğunu anlamak pek güc 
bir şey değildir. İkinci programa ge· 
lince, bu, büyük bir kısmı ile kendi hu
susi bir külturü olmadığından dolayı 

Türlciyenin, Avrupa medeniyetinin sc -
merelerini temessüJ etmesi laz:ım gel
diğini farzeden ve gar'o kapitalistlerı 
ile sıyasal ve ökonomik işbirligi yap· 
mağa özenen liberallerin programıdır. 
Oçüncü programın esası ise hiç şüphe. 
siz sultanların köhne imparatorluğunun 
enkazı üz:erinde müstekil Türkiye cüm
huriyetinin yi.ıksclmesi neticesini ve· 
ren ulusal kurtuluş hareketinin ideolo
jisidir.,, 

Peregrinus, türk halk müziğinin in

kişafı yoluna girmiş gene türk kompo

zitörleri arasında. Ulvi Cemal, Ekrem 
Zeki ve Cemal Rcşid'in adlarını sayı

yor. Muharrir aynı zamanda bu kom
pozitörlerin eserlerinde ekseriyetle Av
rupa tekniğinin türk temi üstüne çık
tığını ve hazan türk müzik kültürü va
sıflarını oulmanın çok güç olduğunu 
da bildirmektedir. 

Percgrinus yazısının &onlarında 

sovy~t efktlrı umumiyesinin türa mü-
2:iğinin i.nki afile ne kadar candan ala
kadar oldugunu gösteren vakaları sayı
yor ve tü.r'k mUzik ateminin sovyet koni 
po:zitörlerinin ş.ah en temas halinde bu-

BlilJGARl~T N'IJ,\ 

Bulg-ari ... taıı' da dağıtılan Make
donya kurumları 

Sofya, l2 (A.A) - lçeriişler baka
nı Makedonya genelik ve yahudi aleyh
darı uluscu kurumlarını dağıtmştır. 

Hulgari ... taıı • ,Ju nıuallimlP.r 
kooı>cratifi 

Sofya, 12 (A.A) - Snyısı 25 bine 
varan ve şimdiye kadar ayn bir çok 
kuruml:ır-a dağılmış bulunan bulgar mu
allim ve profesörleri geniş bir koop.e
ratif kurmuşlar<iır. Birlik halen Sof· 
yada bir kongre toplamıştır. 

Hulµ;ariıstan 'da niif u"' -.n~ ımı 

yapı leh 

Sofya, 12 (A.A) - 31 ilkkanunda 
Bulgaristanda genel nüfus sayımı ya
pılmıştır. 1930 da yapılması lizım ge· 
len sayım o1conomik scbeblcrden ötürü 
geciktirildiği için bu sayım 1926 "bi· 

rinci kanuriundanbcri yapıJan ilk sa
yrmdu. 

Matbuat sayımın tam bir intiz:am ve 
inzibat içinde yapıldığını ve halkın gos· 
terdiği tehalükü kaydetmektedir. 

INGILTEKE'UE 

lngillc'rc Dı~arı işler Bakam 
kahin•~'cle izahat vcrcct'k 

Londra. 12 (A.A) - Yarın akşam 

dışarıişler bakanı Sir Saymen'in dönü
fÜ üı:erine toplanacak olan kabine içti
maında Sar meselesi sUııhJarın azaltıl
ması işi ve fransrz bakanlarının Lon • 
drayı ziyareti meselesi görüşülecektir. 

İngiliz dışarıişlcr bakanının önü
milzdeki hafta Cenevreye dönmesi muh 
temeldir. 

Frarıtlız - !ngiliz görüşmeleı·i 
Londra, ~2 (A.A) - Paris ve Nev

york'tan gelen malumata göre, fransrz 
bakanlarının Londrayı ziyaretleri sıra 
sında Fransa ve İngiltere arasında pa-

ra işine dokunulduğu takdirde müza • 
kereler yalnız faydalı bir görüş teati· 

sine münhasır kalacak ve bugün için 

ingiliz lira.sının istikrarı neticesini ver

miyecektir. Bununla beraber bu g~ 

rüşmelcrin acun para sisteminin bun
dan sonraki ahengine zemin hazırlıya
cağmı Londra maliy.ecileri ummakta
dırlar. İstikrarı ancak gereken şartlar 
gerçekleştikten sonra erişilecek bir a
maç olarak telakki eden bu maliyeci -
ter, bugün için vaziyetin böyle olma
dığını düşünmektedirler. 

!~~~~~~~~~~~~~ 

lunduklannı, Moskova konservatuvarı
nın türk kooservatuvarlarile mektub
laşmakta olduğunu, İstanbul ve Ankara. 
da basılan türk halk melodilerinin sov. 
y.et JP,ÜZik okulluları tarafından tetkik 

edilpiğini ve bu melodilerin aynca 
Vassj,lcnko, Şvartz, Veprik ve saire gi
bi müteaddit kompozitörler tarafından 
tahlile tabi tutulduklarmı tebarüz et· 
tirdikten sonra makalesini şöyle bitiri

yor: 
" Sovyet müzik aleminin Tiırkiyede 

yapılmakta olan müzik devrimini bü
yük bir sempati ile karşılıyacağmdan 
ve 'bu temel üzerinde iki dost memle
ket için de semereli bir işbirliğinin in
kişaf edeceğinden katiyen şüphemiz 

yoktur.,, 

Sol yet sioemasmın 15 ind 
yıldönümü 

Moskova, 12 (A.A.) - Matbuat. 
Sovyetler Birliğinde sinemanın on be
şinci yıldönümünü, alelumum sovyet kül 
türü şenliği olarak kaydetmektedir. 

Bay Stalin bir yazısında sinemacı· 

lan tebrik ederek, sinemanın sovyet 
hükfuneti elinde çok kıymetli bir kuv
vet teşkil ettiğini bildirmektedir. 

Keza komünist hrkası merkez ko-
mitesile halk komiserleri meclisi, a-
mele sindikaları merkez meclisi, mu
harrir ve artist tcsekkülleri de sinema
cıları tebrik etmişlerdir. 

Sekiz fün her tarafta büyük suva -
reler tertib edilecek, sovyet fi1imleri 
gôsterilc:cek ve nutuklar söylenecek-
tir. 

DEGIŞIK DUYUMLAR 

Cenevre' de mühim konuşmalaJ 
oluyor 

Cenevre, 12 (A.A.) - İngiltere dıt 

işler bakam Sir Saymen bu akşam Lon
dra'ya döneceğinden bugün burada çok 
mühim sıyasal konuşmalar olmaktadır. 

Bay Eden Cenevre'de kalarak ingiliı 
heyeti murahhasasına riyaset edecektir. 

A,·usturya'mn iç ödüncii 
Cenevre, 12 (A.A.) - 1<.l23 - 43 

Avusturya borcuna kefil olan devlctld' 
komitesi, fevkalade bayındırlık işleri 

\'C dalgah borclann kısmen konsolide 
edilmesi için 100 milyon ilinlik iç 
ödüncü yapılmasına esas itibarıle sa
lahiyet vermiştir. 

iranrn mulıhraıo;ı 
Cenevre, 12 (A.A.) - 1ran - Irak 

ihtilafı hakkındaki İran murahhası 

dün akşam matbuata dagıtılmıştır. 
Mesele, :;alı günü konseyde konu

şulacaktır. 

ArırnnulJıiğuu lc·kzihi 

- Tiran, 12 (A.A.) - Arnavutluk 
matbuat bürosu Arnavudlukta ihtilal 
.zuhuru ve hatta bu ihtilalden bizzat 
kıra) ve ailesinin de müteeı;sir olduğu 

hakkında bazı yabancı matbuatta çıkan 
haberlerin tamamen hayali ve tahrik 
edici bir niyetle yapıldığını bildirmek· 
tedir. 

Vah ... ict• hi:- lint· .. .. 
Fr;mglington ·Luizyan- 12 (A.A.) -

Galeyan halinde bulunan halk hapis
hane bürolarını işgal ederek anahtarla
rı almışlar ve mahpus bir zenciyi öldü· 
rerek cesedini sokaklarda sürüklemiş

lerdir. Zenci katilden dolayı asılmağa 
mahkfun olmuş ve fakat hüküm Luiz· 
yan temyiz mahkemesi tarafından bo· 
zulmuştu. 

Hiç bir kimse tevkif edilmemiştir. 

Dağıtılan 1'.'ıOsyalist ~~ırmııu 
Oviedo, 12 (A.A.) - Astud maden 

işsileri 1;endikasının sosyalist kurumu 
son ihtilal hareketine iftİrakinden cio· 
layı ~ ri makamlar tarafından da6ı· 

tılmı tır. 

Por!ckiz mcdisimlc açılı~ nutku 
Lızbon, 12 (A.A.) - General Kar· 

mona ulusal meclisin açılış nutkunu 
okurken Portekizin J910 dan 1926 ya 
kadar, en sonra hayırlı ulusal dikta
törlüğe varmış olan sıyasal hayatının 

tarihçesini yapmıştır. 

Ha'1)lınnnın uçlu oltlnğu 
anlaşılı) or 

Flemington, 12 (A.A.) - El yazısı 
mütehassısı, iindberg'in çocuğu için 
verilen paralara aid yazıların Havpt
man tarafından yazılmış olduğunu 

bildirmiştir. 

\eni bir uzun nçu~ 
Honohülü, 12 (A.A) - Kadın tay

yareci Amelıa Earhardt saat 3·15 de 
Whoder Field'dcn Kaliforniya'ya doğ
ru uçmuştur. Tayyareci yalnız başına 

3875 kilometre uçarak Okland'da ka
raya irunek niyetindedir. Saat 5·15 de 
tayyareden alınan bir telsizde sayahatin 
iyi bir surette geçtiği bildirilmekte idi • 

Naıwlrtlc bir tiyatro )nııch 
Napoli, 12 (A.A) - Nuovo tiyatro

sunda temsili müteakib bir yangın bi
nayı tamamen yakmıştır. Ölen yoksa da 
zarar milyonlara varnu~trr. 

f:.. ... izlcrin Paris üzerine ) üriiyüşü 
Paris, 12 (A.A.) - Mebusan mccli. 

sinin önünde tezahüNtta buldrtmayı 

tasarlıyaa Paris civan işsizleri tarafın 

dan hazırlanan (Paris'~ yiırüyüJ) polis 
tarafından yasak edilmiştir. 

Bu sabah 1200 işsiz bu yasağa rağ
men yürümeğe kalkışmışlar ise de mü

him bir hadiseye mahal verilmeden po· 
lis tarafmdan dağıtılmışlardır. 

Bina ı ... ıtılnıaı;nulun çıkan 
)angmlar 

Moskova, 12 (A.A.) - Binaların 

fazla ısıtılmasından dolayı kızıl profe
sörler enstitiısünde ve şehnn merke
zindc1d bazı binalarda birçok yangın· 

lar çıkmıstır 
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1 11il•livooTaf va 1 . e .; 
'- ., 

lH:d.·ııi kaıımıunıuz 

ıuu,uuuı v ... cı >'undL D.:lf ı-\nmet Saki 
Dcnn, · .oeJenı kanunumuz., adiyle tan
iııı bır e:;t!r nelir.::un.şur. l\lıedenı ka,1u. 
numu.l.Uıl barız vasıuannı, tarıhçesıni, 

b.rıbıı-1erıyıe munaseocti olan maddeiet·i 
a.) r.ca tanuıı bıt• tıhristtc gostı;:rmiştit·. 

Bu suretle heı uangı 011· m.:vLua mute _ 
al.ık kaııunun e.,a:; hukümlerini çabuk 
ve koıayııKıa bulat>ılmek, ve aynı mese
le iıc aı ... k ısı ola11 :kanun maddelerıni 

topıu o.aı·aK goz vnunae buıundurmak 

suretiyle ou eser h .. k imlerin, avukatla -
rın, nuKukçuıann, hukuk ve mı.iık.ye 

mekteblen taıebeıerının iş ve tetk ı kl ari. 
ni kolay.aştn-acaktır. 

!Say ::>aki Uerm'ın bu kitaİll, kanun. 
lar kuavuzu adında bir serinin ilk cıl • 
didır. ıvtüehit. aynı sİ6temle öteki ka
nunlarımız hakkmda da birer cild neş • 
reckcektir. 

Aktam matbaasında basılan bu ese. 
rin fi.atı 50 kuruştur. 

.Arsc·n Liipeı. 

Aktam kitapnane.;ı tcu·cı.undan çıka -
rılmakta olan Arı;en Lüpen külliyatının 
6 mcı cıldi de çıkmıştır. RenkJi ve güzel 
bir kapak içinde büyük kıtada olarak ha 
sılan bu eseı-in fiatı BU kuruştur. 

1 u u ll!':ı ı'. u& t'c un· anı 
Bay J:Surhan ·ı oprak ( eskı iiclİy le 

Burhan Umid> in hazırlayıp ılri cildini 
eskiden neşretmiş olduğu •·Yunus Emre 
dtvanı ,. nın uçı.incl.İ. cıldi de çıkmıştn·. 
Bu cildde Yunus t.mre'nın Kisalei Nus
hiyye'siyJe hmaıl Hakkı'nın "şerhi ru • 
muzatı Yunus t.mre,, sı ve N iyazii Mıs. 
ri'nin ' '!?erhi gazeli Yunuı Emre,, si ve 
Yunuı .c.mı·e aıvanında geçen sözlerin 
luııatçeıi vardır. 

Yunus .t.mre gıoı turK eaeoıyatımn 
en büyük adamlarından bil'İnin eaerini 
imkan otdugu kadar ıuahal., ve· sıhhat
le 7eniden toplayıp n~ıretmek ve bu iti 
ilmı bir metodla yapmak için B~rhan 
~ı'oprak yıllarca çaıııtmıştJr. Fakat l>u • 
gün ortaya koydug-u eaer bu ydfarca ça. 
lıımanın .bc:»ııa gitmenuş olduğunu anla. 
tacak kadar mükemmel ve değerlidir. 
Eskiden yalnız JÖhı·eti kulaktan kul•ia 
dolatan Yunus f.mre'yi tanımak için 
bugün elimizde mükemmel bir eser 

mevcuddUl'. Bu değerli eseri için Bur

han Toprak'a teşekkür borcumuzdur. 

Akıam matbaasında basılan üçüncü 
cildin fiatı 100 kuru~tuı·. 

j~tunhuJ 1 icaı·~t 'c Sanayi 
Oda!it mccmuaı-;ı 

latanbul ticaret odaunın çıkardığı ay. 
lık mecmuanın ilkkanun tarihli ~ym 
çılum;lbr, Bu sayıda •·soysal ökonomi 
bak.ımından İ~ Yasası" , '·Meyva istih • 
sal ve ticaretinin tanzimine doğru" 
"1 ürkiye y · . ' • unanıstan tıcaret anlaşma. 
sı' ' .. · • sanayı ve ticaret işlerin~ idare 
ve kontroı" , Birinci teşrin İstanbul 
piyasası" , acunda ve bizde yün ve ya. 
pağı alım ve satımı"' , "pamuk sanayi. 
İmızin vazıyetı,, ·'yük taşuna navlun 
kontut-:hı,, ve aaoa oirçok ticaı·i ve cko
noıııık haoeı·ıer, malumat vardn·. 

Lıı 
Isparta Halk.?vi tarafından ayda biı· 

çıkarılan bu değerli mecmuanın sonka. 
nun tarihii 8 inci say1&1 çıkmıştır. Hu 
sayıda Hay Necib Ali'nin "Tfö-k Dili 
ve türk müziğı, , lfay Kemal Unal'ın 

"Güiculük,, Bay Memduh Tosun'un 
"altı ok'tan ink11apç11ık vasfının tahlili., 
Bay Neıet Köıe'nin ıspartalı büyük 
aaamla\· set"İsinden,, Ağlarcı oğlu Hak
lu, , .Say H ikmet Turhan'ın ''eski çağ _ 
larua hamid Livası,, Bay Süleyman Hil 
mının •·.;. h 

-tU utta Hamid oğulları Bay 
Necdet Atab l" . "l • _ ~. . . ey l nın ıparta ve çevre .. 
ıınde ealı:i e 1 d •• ıeı· er,, başlıklı yazdarı var -
ır. 1 avsıye eder,z. . .. 

lzmil·'d • 
Fikirlcı.· ·. · . 

b
. c Ç.tc.ıo o.ı d:!gedi fikir ve ter 
ıye tnecmu , k a. .. ının l 19 uncu :;ayısı çı • 

tmştır B --. · u 52\yıua Bay Vahit Ozaüven • 
ın '·D·· "' 

onennıa l\iJenkuta.;ı Bay Nuri'nin 
"1\1 h' ~ " • ,u .'t Tetkik!ni,, Bay Vahit Ôzgüven 
ın 'bı t k aı·ali tınnaları,, Bay M. Ke • 
mal'in ''Londr" Melburn R Balaban 'm 
"Rl\ble Bay F O B " ;, .. lk"!" k " " . . ayırın u u u oy 
muallirnirıin yaratacag" ı mektebe doiTı-u B . b " 

ay Ali Alp'tn ' ;BuJgaristan'da talebe 
kooperatifleri,, Bay Emin Ataş'in ''ço • 
cuk ve onu saran çevrim,, B;oy Muzaf • 

• 
DUYUMLAR 

Erdek ve l\1armara Tayyare Piyangosu Maliye bakanlığın -
Adası sarsıntısı İstanbul, 12 (Telefon) - Takye _- da yeni mu··ıehassıs 

yaı·e Piyangosunun bugünkü 

İçeri İşler Bakanlığı Erdek ve 
Marmara adalarında yer sarsıntı
sından felakete uğrayanlara ne 
suretle yardım edilmesi lazımgel
diğini tesbit etmek ve felaketi 
mahallinde görmek üzere teftiş 
heyeti başkanı Bay Sabri'yi Ba
lıkesir' e göndermiştir. Bay Sabri 
Balıkesir valisiyle birlikte felaket
zedelerin yerleştirilmesi için la
zımgelen tedbirleri alacaktrr. Ha
ber aldığımıza göre felakete uğ
rıyarak yersiz yurdsuz kalanlar 
Erdek kazası dahilinde sağlam 
kalmış ve felakete uğramamış ev
lere yerleştirileceklerdir. 

Fdakt't (J'üren 'ur<Maslara 
"" • > 

)ardım 
Ayvalık, 12 (A.A.) - Marma

ra adaları ve Erdek çevresinde yer 
sarsmtısmdan felakete uğrıyan 
yurddaşlara yardım için fırkada 
yaprlan toplantıda fırka idare he
yeti ve Kırmızıay idare heyetin
den kurulan komite kentimizin 
genclerinden Bayan ve Baylar top· 
lanarak yardım toplama kollarına 
ayrılarak tez elden işe başlamış
tır. Bugünlük çalışmada yurddaş
larm felaketini göz yaşlariyle kar
şılayan cömerd halkımızın temiz 
yüreklerinden kopan coşkunlukla 
birçok eşya ve para yardımı yap
mışlardır ve ilk yardım olarak 
Balıkesir' de yer sarsıntısı yardımı 
komitesi başkanlığına 400 lira 
gönderilmiştir. 

Eı·zurum'da da soğuk fazla 
Erzurum, 12 ( A .A.) - Havalar bir. 

denbire soğumuş ve asgari ıuhunet ge

ce 27 ye düşmüştür . 

İzmir'de bir hayvan kor11111a 
evi kuruluyor 

İzmir, 12 (A.A.) - Şehrimizde yapı 
lacak olan bir hayvan koruma evi ile 
bil· de laboratuvar için gereken tahsisat 
geldiğinden yapı için şehitlerde taş is. 
kele yakininde bir arsa aatın alınmıştır. 
Bu yıl içinde inşaata baş1anacaktır. 

..................................... 
feı·'in ''Menemen kazası muallimler top
lantm,, Bay Ali Kemal'in "dil,, başlıklı 
yazıları vardır 

Yt:ni Adanı 
"Yeni Adam,. ın 54 üncü sayısı çok 

değişik bir şekilde çıkmıştn·. Kapakta 
yerli bir uyasal karikatür bulunmakta. 
dır. içindeki yazılardan bil' kaçı: lsma
il Hakkı'nın ( Dil devrimi üzerine) (Res 
sam Ali Avni ile ne göt·üştük) (toplu 
tedris) ve (pehlivanlık nedir neye ya • 
l·ar) başlıktı yazılar. Lüigi Pirandello' . 
r.un (alay nedir?) Arif Bedii'nin l'epor. 

taı. ( Hmnam) Nüvit Osman (iyi ı·esim 
nasıl ı;ekilir) iffet Ömer'in (ağaçlarım
dan bıı j) ökonomi, sıyasa, acunu ( ka • 
l":\gÔz) rıiyesi ile, (ben nasıl romancı ol
dum) hikayesi ve birçok resimlerle ka. 
ı-ikatürler. 

Tc·knik 

" Yeni Adam " Halk bilgilerinin 
2 İnci kitabı olan ''Teknik" ç.ıkm1ştır. 

Bu 32 sayfalı kitabın içinde mühen
dis Nüvit Osman şimdiye. kadar yapıl. 
mamış sade bir dille günümüzün ve ge
leceğin fen hadi5elerini anlatmakta. 
dır. En anlaşılmaz ve k~rışık görünen 
bahisler bu kitabın her kese hitabeden 
dlliyle çok açık olarak anlahlmışha·. 

32 Sayıfa renkli kapak içinde 10 ku
ru'?lur. 

Poliklinik 
Bu aylık tıb mecmuasının bırinci 

kanun tat·ihli 18 iinci sayısında ·'büyük
leı·dc ak ciğer vereminin irken teşhisi", 
"cilde daimi kükürd m erhemi sürülme. 
si"• ''Rie takayyüb<\tından cerrahi teda. 
vi" ''edebiyatı labiiyede ismi geçen send 
nımfar., "tıbbi deontoloji,, "pratik he _ 
kimlik,, "ölümde ruhiyat bozukluğu r-0-
lü., ··~ehir ve mesken, başlıktı yazılar ve . 
tıbbi babeı·ler vardır. 

şidesinde elli bin lirayı 14465 on 
bin liı-ayı 16641 beşbin lirayı 4161 dört 
bin lirayı 16453 ve 11725, iki bin lirayı 
6478 ve 4770 numaralar kazanmışlardn·. 
17826, 352, 1433, 22054, numaralar da 
bin beşer yüz lira kazanmışlardır. 43 bi 
lele 600, 51 bilete 200 96 bilete yüzer 
281 b ilete 50 şer 217 bilete de 40 ilra 
çıkmıştır. 

Yirmi bin liralık büyük mükafat 40 
numara aı·asında taksim edilecektiı·. 

Sonlan yirmi üç, sıfıı· ve dokuz olan 
biletler yirmi lira yani onda bir biletleı· 
ikişe liı-a amorti alacaklardır. 

)lt-kteblerde Sönw!-ilt'r tatili 

lstanbul, 12 (Telefon) - Fakülteler. 
de ve yüksek mekteblerde sömestr tati
li pazartesi akşamı başlıyor, tatil yirmi 
gün devam edecektir. 

lll'yc·timiz <löndii 
İstanbul, 12 (Telefon) Balkan 

ökonomi konseyine iştirak eden türk 
heyeti bu sabah lstanbul'a gelmiştir. 

Tiirkofis"in yeni lt·lkiklcri 
İstanbul, 12 (Telefon) - Türkofiıin 

İalanbul şubesi yabancı memleketlere 
işliyen vapur kumpanyalarının tarife. 
lerini tetkike başlamıştır. Bu tarifeler -
d~ bilhassa ihracat eşyamız hakkrnda 
tatbik edilen tarifeler karşılaştmlarak 

gözden geçirilmektedir. 

ÜKONO~ıt CAKANLI(;ININ 
BlR BlLDlRlSl 

Ôkonomi Bakanlığmdan: 
Memleketimizden lspanya'ya gön • 

derilmiı olan mallardan 933 yılının 2 
ikinci teşrin gününden önce ithal edil. 
mİ§ olduğu veıaikle ispat edilebilecek 

olan~arın bloke edil~t dövizleri yapı .. 
lan teşebbüı Üzerine tamamen serbest 
bıraktırılmıştır. 

Alakadarlar bu gibi mallar için evra. 
kı müsbite olarak ispanya gümrükleri 
tarafından verilmiş olan ithalat vesika .. 
sı ile İspanya hariciye bankasına lapan. 
ya' daki bir banka vasıta:.iyle bat vur • 
dukları takdirde alakadar makam bu 
mallara aid bloke alacakların tamamı • 
nm serbest bırakılmasına müsaade ede. 
cektir. 

Bundan başka ~imdiye kaday lıpan. 
ya'da parası altına nisbetle düşük olan 
memleketlerin mallarına ve bu arada 
türk ithalatına tatbik edilmekte olan 
munzam vergi, gene ispanya hükumeti' 
nezdindeki teşebbüslerimiz üzerine kal• 
dırılmıştır. Bu husustaki kararname 
dünkü İspanyol resmi gazetesinde cık. 

mıştır. 
,) 

1 kinci mün lehib seçimi 
Aıık.ıra 1230 ikinci miintt·hıp 

<;ıkaracak ... 

lkinci ınüntehib seçimi için hazırlık. 

Jar tamamen bitmiştir, Seçim ayın yir
misin<lediı·. Seçimin bit· günce biteceği 

tahmin edilmektedir. Kazalard<tn gelen 
haberlere göre Ankara'nın 1250 ikinci 
müntehib çıkaracağı tahmin edilmekte. 
dir. Kazaların her b\ı·inin ne kadar ikin 
ci müntehib çı!caracakları henüz belli 

değildir. 

ikinci müntebib intihabları Fn·kanın 
yoklaml\sını bitirdiği vilayetlerde başla
mu;lır. 1 kinci müntehib intihabları aza. 
mi 25 ikinci kanunda memleketin her 
yanında bitmiş olacaktır. 

Polis tcı-:kilal kanun projesi . 
Emniyet itleri umum müdürlüğü mev 

cud polis te§kilat kanununu tevsi etmek 
suretiyle yeni bir polis teşkilat kanun 
projesi hazırlamaktadır. Projede pofis 
te~kilat kadroları genişletilmekte ve ter 
fi müddetleri değiştirilmektedir. 

l-.ıanlml tramvay ~it-keti 
İstanbul tramvay şirketi devlet şu • 

ı·asına bayındırlık bakanlığı aleyhine aç 
tığı davaya karşı bayındırlık bakanlığı
nın yapıntŞ olduğu itiraza ikinci itirazr
nc yapmıştır. Bakanlık şirketin ikinci iti 
razmı tetkik etmetkedir. 

Maliye Bakanlığı teşki latı etrafında 
tetkiykatta bulunan mütehassıs Mösyö 
Alfant sah günü Paris'ten şehrimize 

dönmüş bulunacaktır, Maliye Bakanlı. 

ğı fransız Maliye Bakanlığı erkanını.lan 
Mösyö Gol Mase ve Jül Paşarl'i müte
hassıs olarak getirtmektedir. Mösyö 
Pol Mase nakid işleri ve kambiyo mü • 
dürlüğünün bugünkü vaziyetini tetkik 
edecek ve yeni nakid işleri ve kambiyo 
teşkilatının nasıl olmas ı lazım geleceği 

hakkında bakanlığa bir rapoı· vel·ecek -
tir. Mösyö Jül Paşarl vasıtalı ve vasıta. 

sız vergi kanunlarını ve vergileri tetkik, 

edecek vergileri tahakkuk ve tahıil sis
teminin ıslahı için a1mması lazım gelen 
tedbirleri bir raporJa bakanlığa bildire. 
cektir. Mösyö Pol Mase Mösyö Alfant

la bet"aber gelecek Mösyö Jül Paşarl ise 
şubat ayı başında şehrimize &'elmi' bu. 
lunacaktır. 

İslanhu1 tdd'on -;irkt•ti lw!'\ahl~n 
lstanbul telefon. şirketi hesab 

ve muamelatım tetkik eden Mali
ye Müfettişi Bay Celal Said, şir
ketler müdürü Remzi Saka, An
kara telefon müdürü Niyazi ve te
lefon şirketi komiseri Bay Nuret
tin' den müteşekkil komisyon ça
lışmalarını bitirmiş ve hazırladı
ğı raporu Bayındırlık Bakanlığı
na vermi§tir. 

Ankaı·a ilk okulları kapandı 
Ankara ilk okulları soğuklar 

dolayısiyle bir hafta müddetle ka
patılmıthr. Okulların difteri va
kaları dolayıaiyle kapabldığı ta
yiaıı etrafında sıhhat müdürü 8. 
Şuayib: "Bir haftadan beri okul
larda bir tek difteri vakaıı olma-' 
mıttır. On gündenberi ıehirde yal
nız iki difteri vakaıı olmuıtur. 
Bunlar da 2-3 yaşlarında çocuk
lardır. Okulların tatiline sebeb · 
tiddetli soğukların devamıdır.,, 
dedi. 

Soğuklar ~ene arttı 

Ziraat Bakanlığı meteoroloji enstitü. 
sünden alınan maliimata göre ıon 24 sa· 
at içinde yurdda hava. Trakya alanında 
yağıılı, öteki alanlarda açık geçmiftir. 
Yaiıtlar yağmur şeklindedir. En çok 
yaiıt üç milimetre olarak Edirne' de öl. 
çü!müıtür, Diğer yerlerde yağış 2 mili
metre etrafmdadır. Bütün alanlarda ge. 
ce ve gündüz suhunetleri 3 derece etra
fında olmak üzere yükıelmittir. En dü. 
şük gece suhunetleri sıfırın altında 
Kars•ta 26, Erzurum•da 241 Sivaı'ta 20. 
Ankarada 12, derecedir. En büyük ıün
düz •uhuneti de sıfırın üstünde 18 dere. 

ce olarak Adana'da kaydedilmiştir. Or
ta Anadolunun batı kısmından maada 
yerleri doğu Anadolusu tamamiyle kar. 
la örtülüdür. 

l\lara~'ta sc'<;im i~l4 •ri 

Maraş, 12 ( A.A.) - C. H. Fırkası 
vilayet başkanı Burdur saylavının baş • 
kanlığı altında ve belediye başkanı ha
zır olduğu halde fırka binasında ikinci 
seçiciler yoklaması yapılmıştır. Bundan 

sonra fırkalı köylü ve şehirliler ulusevin 

de verilen konserde bulunarak halk şa. 
irlerini zevkle dinlemişlerdir. 

Çankırı'cla ~oğuklar 

Çankırı, 12 ,( A.A.) . - Şiddetli ıo • 
iuklar !1evam etmekte ve 11fırdan aşaiı 
22 ye kadar inmektedir. 

Kiitah)·a',la seçin~ i~leri 

Kütahya, 12 (A.A.) - C. H. F1rlla11 
ik.inci seçici yoklamasını bu ayın on dör 
dünde yapacak ve seçim 22 sinde ba4lı. 
yacaktır • 

lzmfr
1 

d<• tl~"·rim kon frranslal'ı 
İzmir, 12 (A.A.) - Halkevinde 

zengin bir şekilde hazırlanan devrim 
konferanılarma bugün' de devam edil • 
mi.ıtir. Kültüı• müfettişlerinden Bay 
Asım lsmet tarafından devrim prensibi 
eta-afında verilen bir konferanı büyük 
alaka ileı dinlenm•~tir. 

jTü~k ~aarif cemi -
yetı pıyangosu 

Türk Maarif 
Cemiyetinin 14 
birinci kanunda 
çektiği büyük eş·· 
ya piyangosunda 
3000 liralık bü~ 
yük ikramiyeyi 
Mardin vilayeti· 
nin Cizre kazası .. 

Bay Süleyman 

nın eski belediye 
reisi Abdülkerim 
oğlu Bay Süley
man kazanmır 
tır. Bu talilinin 

bir ı·esmini koyuyoruz. 

.. 
\ ' t•nj llara~ ' 'alisi 

Maraş, 12 (A.A.J - Yeni Vali Bay 

Şevki Yalvaç şehrimize gelmi' ve mera· 
simle kartılanmıttır. 

ikind YC iiçüncü komiserleri11 
imtilıaıu 

Emniyet işleri umum müdürlüii 
önümüzdeki ay İçerisinde ikinci w-. 
üçüncü komiserlik imtihanlarını yapa • 
caktır. Birinci komiserlik ve ~kez 
memurluğu için ibtiyaç olmadığınduı 

imtihan yaprlmıyacaktır. 

:ıoo kuru~a kadar olaıı y••tim 
V<' dul maaşları 

Maliye Bakanlığı 300 kuru,a kadar 
yetim ve dul maaılarınm on ıeneliklerf. 
nin derhal tediye edilerek bu gibileri• 
alakalarmm kesilmesini malrnüdüt"lük. 
lerine bitdirmiıtir. Bakanhk, muamele.. 
Jeri yeni ikmaJ ediJenJerin cüzdanlarına 
on ıeneliklerinin ödenmesi suretiyle ala.. 
kalarımn kesilmesi için terb vennelı:te 

ve marmüdürlüklerince buna göre mu.&.. 
mele yapalmaktadır. 

J\okara vilayet idare Ju~yeti 
yeni üyesi 

Mülk.iye müfettitlerinden Bay Ce • 
vad'ın Ankara vil .. yet idare bey.eti • .._ 
hğına tayini ali taıdike arz edilmi,tir. 

Kiilalıya'da kar ,:olları kapadı 
Kütahya, 12 ( A.A.) - Kana çokl• 

iundan Kütahya • Gediz - Sima., poı • 
tau iıleyememekte ve gelip sitmeldı1 
zorluk çekilmektedir. 

Vidaııj makinası tamir. ettirildi 
Lagımlan temizliyen vidanj makin, 

si bozulduğu için ıehrimizde birkaç ay • 

dan beri lagımlar temizlenemiyor ... 
Bu makinenin tamiri birkaç ıiine kact..I 
bitmit olacaktrr. Belediye aynca iki ...,. 
kine daha getirtmeğe karar vermiıtir. 

Haber aldığımıza gÖN: belediyena.. 
iıJeteceği otobüsler için de hazırJırldaıfl 
ilerlemiştir. Ruıya'ya ıİparİf oluftlllll 

otobüslerin gelmesi beklen~tedit". 

Takaı:; volu ile memleketimiz<lea . 
çıkacak mallar 

Takas suretiyle memleketimizden çıt 
karıladak neınelerin değerlerinin ne fO,. 

kilde tesbit ve takdir edileceği hakkınd• 
lktısat Bakanlığı takas heyetlerine v• 
Gümrükler Bakanlığı da bütün gümrük. 
)ere bir tebliğ yapmıştır. Tebliğe göre 
ihraç malının kıymetini takdir için ı:nıw 
lın gerçekten satılmış olduğu cinı, mile.. 
dar ve mahalli piyasaya göre Fob kıy• 

metlerini mübeyyin şehadetname tan • 
zim olunacaktır. Japon anlaşmasında be.., 
yannamede ihrac edileceği gösterilea 
mal kıymetlerinin cari fiatlara uygu• 

olup olmadığı tetkik edilecek ve Ja
ponya ile aramızda mevcud hesabat mtl 

vazenesi ve esaslı anlaşmanın ruhu ol .. 
mal mukabilinde mal mübaddeıine dik. 
kat edilecektir. Fazla kıymette mal it • 
haline meydan verilmiyecek ve büta. 
anlaımalarda . mevcud takas hükümled • 
ne aykırı bir muamele yapılmaması i~ 
talimatnamelerin doğru bir t~lde .... 
bik edilmeaine dikkat edilecekttr. 

BA \' HALiL HİLl\ıl ÖLDtl 
Uzun zamandanberi hasta o, 

lan Eski Resne kadısı Bay Halil 
Hilmi Çalgam oğlu bayramın ik 
çüncü günü İzmir' de ölmüttür. S.' 
Halil Hilmi, son zamana kad8" 
lzmir' de C. H. F. Eırefpafa nahit, 
yeıi başkanı idi. Cenaze mera9" 
minde İzmir Fırka hatkanı Yoz. 
gad saylavı Bay Avni Doğansv 
layet, Eşrefpaşa, dolablıkuyu h 
yelleri hazır bulunmuf ve fır 
namma cenazesine çelenk . 
muştur.,, 



Roma sö' )evleri 
Lo Tan - Paris, 1. 1. 1935 

Fransız dışarıişler bakanı B. La
-.al şerefine cumartesi akşamı verilen 
&iyafette söylenilen söylevler, tonları 

ve içlerindeki genel görüşler bakımın
~an, fransız - italyan konuşmaların-

4!an alınan sonuclarla doğan eyi umud
Jara çok eyi tercüman olmaktadırlar. 

Tarihi denilebilecek böyle bir hadise 
esnasında B. Musolini ve B. Laval'in 
ıözlerinin bu kadar doğru ve açık olan 
•mimiyetinden, uluslararası efkarı u
IDUIDİye eyi bir intiba edinecektir. 
J>ııçe, fransız dıprı i§ler bakanının Ro· 
maya yaptığı yolculuğun, fransız -
kalyan yakınla~wun en canlı bir 
&lili olduğunu; iki ülkenin iş adamla
nnın, kendi ülkelerinin hususi müna· 
eebctleri çerçevesinden taşan amada· 
n da göz öniinde bulundurmaları do
llyısiyle, bu yakınlaşmamn Avrupaya ....,n bir m"'hiyet aldığını ıöylemiştir. 
Filhakika bugün yapılan uluslararası 

plıpna alanında yeni bir safha açacak 
.ıan bu anlaşmayı böyle tefsir etmek 

serektir. 
B. Muıolinl, Fransa ile İtalya'mn 

yalnız bilhassa kendilerini allkalandr· 
nn meseleleri bal için değil, iki Ulke· 
JWı "tek olan menşeinden gelen ve u· 
!usların, içinde yaşadığımız g{lnler gi• 
bl rahatsızlık ve kararsızlık zamanlll• 
nada en çok muhtaç olduğumuz ideal 
tleğerlerin tesbit •e teyidi" için çalış· 
bklarmı ıöylemiftir. Bu ıütunlarda 
•k 11k bahsettiiimiz bu ideal değerler 
iki ulusun mUıterek malıdır. Bu lkl 
.ıuıun anlB§IDUI c1a litin zihniyetinin 
"" Akdeniz medeniyetinin aclimeti ba· 
~ndan gereklidir. Yalnız bu nokta, 
l'ıansa lle İtalyanın devamlı bir it bir· 
Bil yapmalarım gerekli göstermeğe 
~; fakat, aym manevi disiplinlere 
malik olan iki ulua bu ideal değerlerin 
manasını eyice anladıkları içindir ki 
ıabpnalannm aynı samanda medeni 
Kunun genel eyiliğine yaramasını da 

letemektedirler. 
Orta A-..ı;:aJald meeclelerin halli• 

am ne kadar nulk olduğuna 't'C fran• 
11.1 - italyan anlapnaaının hakikatte 
ıerek Fransanm, gerek İtalyanın dost 
'ft müttefiklerine kartı çevrilmiı oldu· 
'funa dair bazı yabancı mahf ellerde ön· 
ceden ileri sUrülen cUretkirca düşUn· 
ccleri biliyoruz. B. Musolini, orta Av· 
rupada Fransa ve İtalyaıım kendi doat• 
lanndan yüz çevirmelerinin değil, Av· 
rupanm bantlandmlması için Tuna 
bavaaıındald bayati menfaatler ve ge· 
reldiklerin, umumt mahiyetteki ihti· 
J8Çlarla telifi ve ahenkleştiriİmesi ge· 
rektiğini ıöyliyerek bunu da kısa kes. 
mittir. Bu aözJer, Prag, Belgrad, Bük· 
ttt'te olduğu kadar Viyana ve Buda· 
peştede de duyulacaktır. Bu mühim 
aokta üzerinde bizzat Duçe'nin bütün 
endişeleri ortadan kaldırmağa ehemmi· 
yet vermesinden çok kıvanc duymak 
ıerektir. Bunlan söyledikten sonra 
Duçe, fransız - ltalyan anlaşmasının, 
t.ılanan itte çalışmak istiyen diğer 
•tıkümetlere kar§ı yapılmı§ veya bun· 
Jan dışarıda bırakan bir anlaşma oh• 
nk telakki edilmemesi gerektiğini 
eöylemiş ve iki hükUınet arasındaki 
enlapnanın yakın zamanda iki büyUk 
ilkenin ihtiyaçlarının bUtiin manasile 
lhenkleımesini ve bunlarm uyaula· 
nnda ilk birlepne noktasını ort1ya 
hymasını dilemiftir. Bu umudu bütUn 
fıansız ulusu paylapnaktadır. 

B. Laval'in cevabı da, Roma ve Pa
ria araaındaki anlapnanın ne gibi bir 
•ihniyet içind• vücud bulduğunu göa· 
tıennck bakımından az manalı değildir. 
B. Laval, 1931 vılında iktidar mevkii· 

M geçtiği zaman Romaya gelmek iste• 
ttiğini batırlatmıı, B. Lui Bartu'nun 
.. tırasını saygı ile anmıı ve bugün\;l 
enlapnaya onun da çalııtığını .CSyle· 
m.İft Fransa ile ltalyanm anlagmaları· 
mn bir gereklik olduğunu bildirmiş 

w kendisi ile B. Muıolini'nin, her iki 
11lusun eyiliği ve acun barışının men· 

faati mucibi bunu mühürlemek üzere 
elduklarını söyliyerek, modern İtalya· 
nın tarihindeki güzel sayıfayı yazan 
B. 'Muıolini'ye saygılarını sunmuştur. 

Bu cevabtaki tarz, İtalya ile Fran&ada 
efkirı umumiyeyi kuvvetle alakalan· 
4ırmaktan geri durmıyacaktır. Dışarı 

ifler bakanımız, timdi yapılmakta olan 
aıyaeal çalışmaların manasının hiç kim· 
• tarafından yanhı anlaşılmaması için 
.&ylenmeai gereken bütün ıözleri söy
lemi" Fransanıı. hiç bir egoiıt amac 

ULUS 

' 
gazeteler, her ıey onundur. O y 

Acun gazetelerinde okuduklarımız 
- -- --- - - ..J. 

Hitler'i sever. 
Röhling şahsen çok hoş bir adlllll'I• 

dır. Şen bir tebessümü, açık tt1ltPll• 

gözleri, iradeli bir adama yakışan ç 

gütmediğini, kendi güvenini meşru bir 

surette istediğini, ulusların barışması 

gibi gerekli bir işte Fransanın da ken

dine ditşeni yapacağım hatırlatmıştır. 

Bu sözlere - _kötü niyet beslemeden

hiç kimse itiraz edemez. Hatta bu işte 

Fransanın devamlı bir surette çok bil· 

yük bir hisse aldığı, bu asil Ulkü için 

en mühim frdaklrlıklarda bulundulu 

söylenilebilir • 

B. Laval, herkesin her şeyden önce 

kendi yurdunu korumağa, onun daha 

kuvvetli ve daha güzel olmasını istc

~ıe bordu olduğunu, ulu.laran11 te• 

aanüd vazifesini ülkesine yükletmenin, 

ona karşı beslenen sevginin azabnası 

demek olmadığını aöylerken, en birin· 

ci sıyual bakikatlerdtn birisini ilan 

etini§ oluyor. B. Laval'in son giinierde 

Cenevrede anlapazhk tehlikelerinin 

bertaraf edildiği hakkındaki sözleri 

doğru olduğu kadar, barışın kuvvetsiz 

olduğu, bütün hükfımetlerin itinasma 

muhtaç bulunduğu ve kararsızlık, hat· 

ti ekıeriya sefalet içinde yaşıyan ulus· 

Jarın beklemeğe tahammülleri olmadı· 

ğı hakkındaki dütünceleri de doğru· 

dur. Şu halde ulusların alınyazıların

dan mesut olan kimselerin vazifeleri 

açıktır. Bu nzife çok büyük bir crsa· 

ret iıter. B. Laval, "barış muhafaza e

dilmeli, ıağlamlaıtmlmalıdır. Medeni· 

yetimiz yok olamaz. Gcçmittcki den· 

leri dinliye tim: medeniyetler daima 

ıavaı yüzünden batmışlardır.,. demiıtir. 

Franaamn bütiin dıt sıyaaasının ilham 

aldığı ve hilkQmetin uluılarara11 İ§ bir

liğini kurumlandınnak için yaptığı bil· 

tün teşebbüsleri tayin ve tesbit eden 

barış isteğini bundan daha kuvvetle 

ifade etmek mümkün değildir. 
Doğmuş olan büyilk umudun akıi 

çıkamıyacağmı söyliyen B. Laval'e ina· 
nabiliriz. 

En güclü silah: 
Ulus maneviyatıdır! 

Va§iagton, 7. Sonkanun 

Japonya'nın, Vaşington andlaşmasI• 
nı f'eshetmesi üzerine Amerika Birle· 
§ik hükumetlerinde yeniden savaş ihti· 
mallerinden ve gelecek savaşın ne bi· 
çimlere gireceğinden bahsedilmeğe ba~ 
lanmıştır. Amerika silah sanayinin en 
çok tanınmış şahsiyetlerinden ve acu· 
nun en büyük top ve tüfek fabrikaları 
olan E. z. Dupon Dö Nemur kurumun 
otuz yıldanberi askeri müşavirliğini 

yapan binba§ı Kazey'e, bir gazetecinin 
aava, ihtimalleti ve gelecek sava§taki 
silahların girecekleri biçimler etra· 
fındaki sorgularına çok entressan kar· 
1ılıklar vermiştir. Gelecek aava§ta en 
bilytik rolü ulus maneviyatının oynıya
cağını bilhassa böyle bir esliha sanayii 
mümessilinin söylemi§ olmaıı çok dik
kate değer bir meseledir. 

Gazeteci ilk •orgu olarak §Unu sor· 
muştur: 

- Gelecek savaşta, saldırılan tarafa 
Uıtiln olacak bir baskın silahı yarahla· 
cık mıdır? 

- Herhangi bir ülkeye bayle bir 
fistUnltik temin edecek biç bir silah ta
savvur edemiyorum. Çünkil karşı taraf 
da pek kıtla zaman içinde uygun bir 
silah yapacak ve yahut da müdafaa va
sıtaları bulmuş olacakbr • 

- Bu&Unkü büyük zırhlılar &ibi a· 
ğır topları olan denizaltı dretnavtları 

.kullanılması ihtimali var mıdır? 
- Ağır topları olacak böyle bir 

denizaltı gemisinin yapılma ihtimali 
vardır. Ancak, bunların yatakları sabit 
ve muhkem olamıyacakları gibi hede· 
fin de oldukça büyük olması luımdır. 
Çünkü yatak sabit olmayınca atıı da 
isabetli ve müessir olamaz. 

- Atlas denizini ve yahut da büyük 
Okyanusu denizaltından aşarak kıyıla
rımızdan 20 veya 30 mil açıkta su yU· 

süne çıkacak ve topraklarımızı top ate-1 
9i albna al'acak bir denizaltı gemiıl 

1 

yapılmuınuı ihtimali var mıdır1 
- Böyle bir teYiırı ihtima» vardD' • 

Bunlar, drniz lnytlarmdald balkı kor• 

Belgrad'da çıkan Southslavheraıd 

gazetesi yu/rarıya /royduğumuz harita· 
ma üzerine. ( 1935 ne getirecek?) suali
ni koyarak altına BalJcan uluslarının 

her birinin diliyle yeni yılı kutlamak
tadır. Gazete yurdumuza tıirk dili 
ile şöyle diyor: 

"- Yeni yıl için genişlik, mutluluk 
ile barışlcanlık dilekleri.,. 
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ku ve dehşet içinde bırakabilirler. Fa
kat yapacakları tesir, yalnız maneviya
tı sarsmak olacaktır. Çünkü hedef tan
zimi çok güç bir iş olacaktır. 

- Baskın yapacak başka bir silah
tan haberiniz var mı? 

- Gelecek savaşta hava torpilleri
nin kullanılacağından çok bahsedili
yor. Bu hava torpilleri tıpkı tayyare
ler gibi yapılacak, müthiş bir süratle 
uçacaklardır. Bu torpiJler telsizle uzak· 
tan idare edilecekler ve en yüksek öl
çüde infilak maddeleri ile doldurul
muş olacaklardır. 

Bu silahın en büyük değeri manevi
yat üzerinde tesir yapmak olacaktır. 

Fakat bununla elde edilecek netice ya
pılacak masrafa karşılık olacak ölçüyü 
bulamıyacaktır. 

- Sivil halka daha büyük ölçüde 
zarar ve ziyan vermek için bu hava 
toıpiJleri zehirli gazlarla doldurula
bilirler mi? 

- Evet eğer zehir ve gözleri yaşar
tan gazlerle doldurulacak olurlarsa, 
bunların maneviyat üzerinde yapacak
ları tesir daha büyük olabilir. Ancak, 
belki bu biçimde hareket edilmiş ol
makla ulusal mukavemet zayıf düşü

rülecek yerde yükseltilmiş olacaktır. 
- Dünya savaşındanberi acun bil· 

gisi yeni zehirli gazlar keşfetti mi? 

- Böyle bir şey işittim. Büyük sa
vaşta her iki yanda da gülleleri insanı 
bir nefeste öldüren ziyanit gazile dol
durmak hazırlığı yapılmıttı. Fakat 
hiç biri bunları kullanmak cesaretinde 
bulunamadı. Çünkü karşı yandan da 
derhal aynı mukabeleyi gormek tehli· 
kesi vardı. 

- Herhangi bir düşman donanması 
telsizle idare edilen elli veya yilz tane 
hava torpidosunu kıyılardan elli veya 
yils mil uzaktan atacak olursa Nevyork 
gibi bir ıehri tamamen mahvedebilir 
mil 

- Hayır, bin hattl on bin torpito 
ile bile bunu yapmağa iınkin yoktur. 
Butorpidoların tesir ıahaları Nevyork 
geniıliğindeki bir şehri tamamen ha
rab ettmğe yetecek ölçUde olamıya· 

caktır. 

- Eğer bu torpidolar ziyanit gazile 

doldurulacak olurlarsa, Nevyork veya 

Sanfransisko gibi bir şehrin halkını 

baştan başa öldürebilirler mi? 

- Hayır. Yukarda söylenen sebch

ten dolayı böyle bir neticenin alınma

sına imkan yoktur. Böyle bir saldırış 

bir yandan belki halkın maneviyatını 

bozacaktır; fakat öburyandan da yurd 

sevgisi duygusunun en yüksek bir öl

çüye çıkmasına da amil olacaktır. 

- Manş deniLi ai?ırı biribirlerine 

saldırıf yapabilecek olan lngiltere ile 

Fransa arasında bir savaş çıktığı tak· 

dirde, hava torpidoları veya uzak mesa

felere atan toplar bu savaşın biçimini 

değiştirebilir mi? 

- Hcı: halde sava~ın mahiyeti de· 

ğişir. İngiltere ile Fransa arasında bir 

aavaş çıkım:a her iki saldırıcının kar

şılıklı olarak biribirlerinin toprakları

nı uzak mesafe toplarile ateş altına a~ 
JacakJarına bir an bile terec!/ıüd etmi

yorum. Aklımda kaldığına göre bUyiik 

savaşta alınanlar da uzak mesafe topla

rile Dover'in kireç kayalarını bombar

dıman etmişlerd!. Ancak. bu kadar u

zun mesafeden ve hedefleıin kontrol 

edilmesi imkanı olmadan böyle bir 

topçu ate§inin herhangi bir tilkeye bir 

fayda temin edebileceğini sanmıyonnn. 

- Gelecek savaşta silahların en 

mühimmi hangisi olacaktır? 

- Geçmişteki savaşlarda olduğu 

gibi bir ulusun en güclü silahı, ulus 

maneviyatı olacaktır. En güçlü yenmek 

inanını tasıvan ulus yenecektir. 

8. ilklc6nun tarihli 

Föli.i§er Beobahterden 

Plebisitin dört 
kahramanı 

( Ba~ı l inci sayıl ada) 
Hitler İ! ba,ına gelince, masa 

da ortadan yok oluverdi. 
Kelen bundan aonra da, bu dört 

kahramanı, kendi görüıüne göre 
anlatıyor: 

Hernıan Rölıliııg: 

Sarda birçok bank.alarm, fab
rikaların ve kömür madenlerinin 
sahibi olan bu adamın düşüncele. 
riyle, aosyal - demokrat olan Maka 
Bravn'ın düıünceleri arasında bü
yük bir uçurum vardır. 

Sar'ın zengin sanayicisi olan 
Röhling, "Sar ben im,, diyebilir. 
Röhling'i eyice anlatmak için ka
rikatürist Derao'nun yapbiı bu re· 
simden bahsetmek yeter. Bu re· 

·simde Röhling bir kulübenin üze· 
rine çıkmıtbr. Ayaklarının altın
da, hararetle çalıtan ve bacaların· 
dan çıkan koyu dumanlar bütün 
Sar'ı kapbyan sayısı bellisiz fa),.. 
rikaları görülmektedir. Resmin al
tına da bacalardan çıkan duma· 
nm çokluğuna sevindiği belli o
lan Röhling'in ağzından fU cüm
le yazılmıttır: "Sıyasal ufuk ay
dınlanmaia bqlıyor !,, 

B. Röhllng, Sar'da nazi partisine ya-
ıılanların birincili ve bu rejimin kuT· 
vetll desteklerinden biridir. Bankalar, 

lak bir başı vardır. Ayakları bir P 
ya generahnın bütün güvc.nite yere 

sar. Yüzünde talebelik zamanrnooJd 

ellolardan kalmış bir kaç yara izi v 

dır. Bu da, RöhJing'in gencJiğinde 

beri sarpışmaktan hoşlandığını gö:;te-t 

rfr 

Mal&.• Bravn: 
Röhling hakkında, on.un en büy·· 

düşmanr okın sosyal-demokrat ve Hit• 

ler aleyhdarı (müşterdc ccbhc) nin Ji, 

deri olan Maks Braun'un diıslınc . sinİ 

sonnadım.ı 

Bu (müşterek cebh.e) yalnız komii• 

nistleri değil, aynı zamanda Sar'daki 

katolikleri de içine almaktadır. Onun 

için toplantılarda, koyu bir bolşcvik o

lan Friç Fort'tan sonra. bir papazın ko

nuştuğu sık sık görülür. 

Maka Bravn bu cereyanın ruhudur. 

Bir gazeteci ve müstaid "oir hatib sıfa· 

tile, Hitlercilik dalgasına karşı durma• 

ğa uğnl§maktachr. Göğsü kabarık. yü· 

rü solgun, burnunun biçimi güzeldir. 

Kaılarının çizgisi, onun için için acı 

çektiğini akla getirir. Onu gören, gene• 
• 

liğinde ağır ve uzun bir hastalık çek• 

tiğini sanır. 

KarikatürUnü 

zaman, nazikane 

sonra sora.r: 

yapmak istedikleri 

razı olur. Bittikten 

- Şimdi bu resmi •yapacaksınız 1 

- Gazetenin dosyalarında saklıya .. 

cağım. İleride icab edene nq.rolunaca1' 

Maks Bravn acı bir tebeS&Umle ta-

mamlıyor: 

- Fuaza, ölürsem.. değil mi? 

Çünkü Maka Bravo, Sar Almanyaya 

geçerse Akıbetinin ne olacağım biliyor .. 

Muter Knok!: 
Bu birbirlerine biçak çekmiş iki 

düşmanın arasında, ingilizlere mahsus 

tebessümile gülümsiyen B. Knoks var• 

dır. B. Knoks'un saçları siyah. kaşları 

ve yanakları kırmızımtraktır. B. Knokt 

ahlikt sebeblerden dolayı bütün zulüm .. 

leri fena gören, iyi bir adamdır. Sarcla

ki polis kuvvetlerinin çoğaltılması için 

birbiri arkasına uluslar derneğine yap 

tığı müracaatlar da bunu gösterir. B. 

Knoks, bir taşra lisesi müdürüne ben .. 

zer. Büyük, mavi gözlerinde, darılmıJ 

gi'bi bir bakış vardır, Fakat dudakları

nın etrafında, ku.rnıa.z ve kücük bir te

bessümün oynayıp durduğu göriilür. 

Baron Aloui: 
Uçler komisyonunun reısi olan bı.1 

italyan diplomatı, Sar isinde Almanya. 

Fransa ve İtalyanın menfaatlerinin mu 

tabıll: ka)maaın.aı muvaffak olmuştur. 

Baron Aloisi, zayıf ve buruşuk yüz· 

lUdür. Ba§ında saç yoktur. Gözleri, yır• 

tıcı bir kutun gözleri gibi aoğuktur. 

Ağzı çok sıkıdır. O kadar ki, insan o• 

nun dudaklraını ağzınuı Jçinde sanır. 

Eğer Sar l§i yüzünden bir savaş 

çıkmuaa, bunu en çok Baron Aloisiye 

borclu olacağız. 
Sııtranıijan. Pariı - 9. ı. 35 

SM 11.lebisitı'ıxl~ re1t~rinl . ~ana12la11ıı puıulılın andılrlardan rılrarılrp çıkın yapılmakta w çılrınlv eyice lifi· 
lınzp mühürlendikten sonra Sarbruk emniyet •andığı kasalarında salrlanıLaktadır. 



Bursa da Kayakçılık 
her bucagında, hele kadm
kuv eth hır baglılık ve 

ECvgı uy ır n g porlarının birçok 
ayırdıml:ın: 

B ımdan en bir kaza beni bun-
ları nl tmıya surukledi. Evveıa: spor 
yapmağa gelen turk, yabancı kadın, 

erkek, her çc id m lek adamı yeni ta
nıştıkları halde canciger nhbab ve kırk 
yıll k • & i '·on l~uyorlar. Onları 
bu kadar içli dı h yapan şey, tabiatın 
&ert ve korkuncluğu ve dağda uğran
m_ ... 'IlUhtemel her türlü tehlike ve ka
sa karşısında insanları biribirlerine 
Jn' l:ıştıran sevki tabiidir. 

Dağcıların sabah: pek e:rken olur. 
Akşamlan erken yatıp sabahları erken 

lkamty , · .ır bu sporu -:; . -:-ızlar. 
Hııtt" sa t 6,S ta dağa <'•l· o;; oı - ·-·· ·1 

dirilmişse 5 dakika geciken sporcu 
hem daga çıkamaz, hem de otobüs pa
rasını verir. 

Bu erkcncilige sebeb, kıf günleri
nm kısa olmasıdır. Zamandan çok ka
zanmak gerekligidir. 

Dağcılık an anı çok pratik yapar; 
mesela; arkada lannız evlerinden ala
ca . karanlıkta çıktıkları için; kulüp 
kondorunda abunsuz su ile yüzlerini 
ıalatarak aynasız ve ezberden traş ol
duldan çok görülür. 

Cuma glinil kadınlı ,erkekli 28 ka
yakçı, tipi altında Dolubaba'dan bir sa

atte (Karabelen) İmdad evine çıktılar. 
Dağ başındaki bu sıcak odada tadına 
doyum olmıyan bu neşeli yemekten 
eonra butün sporcular dışarı fırladılar. 
Dışarda gene kar yağıyor ve yüzleri
mizi kamçılıyan sert bir rüzgar esiyor
du. Gene kızlar, genç kadınlar: tıpkı 
aincma şeridlerindeki gibi ince sesle
rile biribirJerini - Hu Hu! Huhu!.. 

diye çağınyorlardr. Türk, alman, ma
car, çekoslovak, gene yaşlı her tipte 
ve her çapta olan aporc:ıular, dilrlerdcn 

t 

inı } or, duzlerde kayıyor, çukurlarda 
duşuyorlardı. Du enler, kayanlara gü
luyor; ortalıgı çınlatan bu şen kahka
halar nizg!irla birlikte tepelerden tepe
lere yayılıp gidiyordu. Saatlerce kay
dıktan ve güldükten sonra tekrar im
dad evine geldik. Çantalarımızı açıp 

iştiha He tekrar bol bir yemek yedik. 
Artık ak am oluyordu. Burasa'ya dön
mek için "Otel gözü.,ne giden bcf ki
şilik bir grubun donmesini bekliyor
duk ki: bu sırada fotoğraf onda kalan 
son filmpakı çekmek için arkadaşları 

güzel manzaralı başka bir kayak ala
nına götiirüyordum. Birdenbire önüme 
çıkan bir arıza yüzünden hızlı bir dö
nüş ve duruş yapmak gerekti. Yeni 
yağmı olan bu yumu'8k karda yaptı
ğım bu hızlı dönüş; sağ ayağımı ka
yakla birHkte kara sapladı. Kan beyni
me sıçradı. Ayağımdan kopup gelen 
bir sızı içimden sıcak bir ürperme ile 
geçip tepeme vurdu. Ayağım, viran bir 
satının göçmesini andıran tuhaf bir 
f.CS çıkardı. Bu es ve can acısının ver
diği reaksiyonla derhal ayağa kalktım. 
Bu fena saplanışımı görüp yanıma ilk 
koşanlar muallim Bayan Meliha ile 
çckosJovak Bay Antuvan Şteydıl oldu. 
- Ge~ş olsun! dediler. Teşekklir e
decek halde değildim. İçime fenalık 
çi>kmüştü. Yerden bir avuc kar alıp 

ağzıma atabildim. Uç beş adım sonra 
takatimin kalmadığını gören almanca 
mua11imi Bay Friç kayaklannr çıkardı. 
Omuzuna dayanarak topallıya topal
lıya imdad evine geldim. Beni takib 
edip fotoğraf çıkarmağa gelenlerle 
yolda kar§ılaşıyorduk. Alman arkada~ 
lar beni bu halde görünce: 

- Her Muza gezmiz olzun ! diyor
lar ve Uludağrn en dik tepelerini kaç 
kere perva ızca aşan bir sporcunun, 
dağm böyle dümddz bir yerinde ka.ıa
ya uğramasına şaştıklarını anlatıjor-

KayaJC~ılar (Dolaba ba) da hazırlanıyorlar 

Ulua'un Romanı: 4 

Benim Günahım 
( IEA 

~azan: 
ANNIE VJVANTI 

.. s b . ···• a ahın saat dördü. Bed-:ord - !'f~rtyriin evinde bir .ba· 
od:n donuyorum. Orada bir yan 
~pak ~aratılı~Jar kasırgası vardı, 

hepsı genclık çağma yeni gire
cek .kı~~ara benziyorlardı. 15 yaş
lık ıstılıze bir siluet .. •. il" c. ti· G"zl gozume ı~ 
ı . o er ~aşakalmış, alın çıp-
ak, omuzlar çıplak ·· ~ ·· tak bacak] .. , gogus çıp , 
İsk ar 0 rtüsüz. Bir dostumuz, 

oçra muhafızlarının mülazimi 
onu b~prezantc etti: 

- nem ... 
bak Bir aynanın önünden geçerken 
r tım: .B~n de öyle idim. Dar
~g benı böyle görsün istemez
dım. 

• Darling 1.. Ah ona tekrar sa
h~b olmak, ve onunla _çölün ısssız
bgın~a Uzaklara kaçmak. 

Çoı .. bu saatte kim bilir nasr1 
sakin ve ilahidir! nerede ise şefak 

GULPA) 
ltalyanc:a a&lllldaD turkçeye çevıren: 

NOSHET HAŞlM SlNANOOLU 

sökecek, bütün ~ök bir opal Okya
sus, bütün yeryüzü bir altın 
düzlük olacak. Köylerde 2avallı 
fellahlar uyanacaklar, çetin işle
rine koyulacaklar; kadınlar, cılız 
ve yumuşak, kara örtülerine sarı
nacaklar, ve başlannda destilerile 
Nil kıyılarına inecekler... Bu za
vallı varlıklarda ne kadar hakir· 
lik, ne kadar sefillik! ... Hatırlıyo
rum: El Vasta'de, bu zavallılar, 
Iantazmalar gibi, muztarib, Mimo
za Yuvası'nın önünden geçerken, 
Darling, onlara hediyeler, yiyecek 
bir şeyler, ve yanlarında bir deri 
bir kemik koşuşan esmer küçük 
çocuklarına ekmek, süd, pasta gö
türmek için koşardı. O zaman o 
kadınlar teşekkür için önümüzde 
diz çökerler, bize "AIJahm melek
leri,, diye hitab ederek esvablan-
mızı öperlerdi. :. 

f{ayaltrııar bir dinltn~ sırasznaa 

lardı. Ben bunlardan ziyade ayağımın 

kırılıp kmlmadığın dütünüyordum. 

Kafanın içinden bir şimşek hızı ile ge• 

çen şeyler vardı .• Bir daha kayak ya

pamamak, bir ayağa veda etmeık, ve sa

ire gibi ••.•• 

Zaten antrenörümüz Bay iRdil de· 

mifti ki: (- Ne zaman olacak siz de 

çok usta.. O zaman var çok Jraza f) Bu 

sözün doğruluğunu şimdi anlamış bu

Junuyordum. Çünkü en acemi kayakçı

ların bile kendilerini kolayca kar ÜS• 

tüne atmakla durabilecekleri bir yerde 

lüzumsuz ve faydasız bir manevra yap

mıya .kalkışmak bana pahalıya mal ol

muştu. Bunun içindir ki: kayakçılar; 

meyillerin düzlüğüne güvenerek benim 

fikibetime uğramak istemezlerse ihti· 

ıyah daima elden bıraşmasınlar. 

Dağcılığın en mühim karakteristik 

noktasına §imdi geliyoruz. Yarım saat 

sonra blitün kafile dönmeye hazırlanır 

yor. Kayaklar takılıyor, herkeste ateş

li bir faaliyet başlıyor. Fırtına ve tipi 
akşamla birlikte hızını artınyordu. 

Arkadaşlarım acaba beni burada bı
r~kacaklar mı? diye acı acı düşünüyor
dum ki bütün ince duygularını şahlan
dıran Tevfik Halisin sesi işitildi. 

- Hayır, bin hatta on bin torpido 
de kalmış. Biz be kişi seni götürece
ğir. I 

Bir arkada bacaklarımı omuzları

na aldı. İki arkadaşın enselerini kolla
rımla tuttum. Bir arkadaş da başıma 
elile dayanarak arkamdan ge1iyor ve 
bana yastık vazifesini yapıyordu .• Bi· 
ri yedekte kalaraık beni taşıyan bu beş 
arkadaş kayaklarını çıkarmışlar, ya· 
rım metre kara bata çıka yiirüyorlardı. 
Sımsıkı sarınmış ve bütün dağ teçhiza
tını giymiş olmama rağmen hareket
sizlikten çok üşüyordum. Gecenin zi
firi karanlığında ve bu sert tipi altında 
beni taşıyanların çektikleri zahmeti 
ömrUm oldukça unutmıyacağım. Başta 
belediye seyyahin şubesi müdürü Bay 
Tev~ik Halis olmak üzere; yeni tanış
tığımız halde kayaklarını Bayanına ve
rip beni taşnnağa gelen almanyalı Bay 
Habeniht, almanca hocası Ba,y Friç, 

Yapılabilen o kadarcık eyilik 
için ne hayır dualarf.. . 

Şimdi günlerim kısır ve fay
dasız geçiyor; artık hiç eyilik et
miyorum, hiç bir ıstırabı artık din
diremiyorum, hiç bir acıyı tesel
li etmiyorum. 

Ve artık kimse bana hayır dua 
etmiyor.,, 

XLI 
15 birincik§nun 

"'Bugün, Ezbekiyeh'nin şimal
şarkındaki yoksul mahallede yaşı. 
yan katolik misyoneri aramağa 
gittim. 

O bana, 
- Evet, -dedi;- yapacak çok 

şey var. 
Sonra esvablarıma ve ellerime 

bakarak ilave etti: 
- Ama ummuyorum, hanım

efendi, sizin yapmak istiyeceğini
zi... Yapabileceğinizi ummuyo-
rum ..• 

- Öyle değil, Baba, mütevazı 
ve faydalı, hizmet etmek istiyo
rum, hizmet edebilirim. 

Eyi yürekli papaz, beni vaz 
geçirmek için her şeyi yaptı. Bel
ki de hafif meşreb işsiz güçsüz 
bir kadının geçici bir kaprisi sanı-

çekoslovak Bay Antuvan Şteydil ve 

gece t~luar bu tipiye ntmen yalnu: 

baıma geriye (Karabelen)e danme1ı: n
zere yardımnna kopn en ıenc sporcu· 

muz Nusret, n ziraat okulu muhaad>e

cisl .Atd'ı burada, dafcılıfın en yilk· 

sek karakterini göstermeleri itibarile 

olduğu gibi dağcılıkta · hUli:üm .Uren 

insanr duygularla arkadqlığın ne b
dar derin ve manalı olduğuna lSmek 

tutuyor ve kendilerine minnet dolu te· 

5ekkürleriml ıunuyorum. Dile kolay 

bur 3,5 kilometre yürüyerek karda ln

&an tqımak... Dilleri dört karıf aarln• 

tan bu fedakirane arJrad8Jbk bu ıpor

da bakim olan yardım duygularına en 

güzel bir örnek ve dağcılık hesabına 

en yaraşan bir haldir. &uen, dağcılık 

bir insanın karakterini, huyunu, hasılı 

tekmil benliğini meydana vuran ben· 

zersiz bir mihektir. Hatti bu eebeble

dir ki geçen sene biribirlerini Uludağ• 

da tanıyan ve huylarını orada görüp 

anlıyan iki çift dağcı bu sene nışan· 

landılar ve evlendiler 

Nihayet 3,5 kilometre sonra otobüs· 

lerimize yerleştik. Yoklama yapıldı. 

Herkes tamamdı. Ben de dahil oldu

ğum halde hepimiz neşe içinde prkı 

söyliyerck Bursa'ya dönüyorduk. Ca· 

nım acıyordu. Fakat bu yüksek arka· 

daşlığı gördükten sonra insan can acı

sını da unutuyordu. 

Ayağım rontgende bakıldı. Kırık 

olmadığı, sadece kuvvetle burkulmuş 
olduğu anlaşıldı. Şimdi; kış sporları

nın en hararetli ve en elverişli mevsi· 
mini; yani bir senedenberi hasret ve 
iştiyakla beklediğimiz bu günleri ya
taktan kalkmamaya mahkQm olarak ge
çirmek bilseniz insana ne acı geliyor 1 

maamafih; yatağa düştüğüm dakika

danberi gözümün önünde dolaşan, ka· 

famın içinde yer alan tek bir Ulküm 

var: bir an evel eyi olmak ve bir an 
evet dağa kavuşmak .• 

Şu muhakkak ki: bütün dağcıların 

ilk düşündükleri de aynı §Cydir. 
Musa ATAŞ 

yordu. 
- Sefillik cesaret kırıcı bir 

haldedir, hanım; hastilık yürek 
paralayıcı haldedir. Fellahlar a
rasında, tifo, •erem, çiçek gibi 
hazin ve feci hastalıklar dehşet 
saçıyor... Titriyor musunuz, ha
nım? ... 

- Hayır titremiyorum. 
- O kulübelere girince cahil-

likle batıl itikadlan, şeytanların 
ve kötü ruhların dehşetini bula
caksınız. Hediyeleriniz, ilaclan
mz, yıldızlann vaziyetine ve ayın 
fazlarına göre kabul olunacaktır .• 
Gülümsuyor musunuz, hanım? .. 

- Hayır, gülümsemiyorum. 
- Her yıl binlerle yerliyi kör 

eden korkunc göz hastalıktan 
musibetini bulacaksınız; Allah 
tarafından gönderildiklerini san
dıklan için koğmadıklan sinek 
kümelerinin, hastaların alev alev 
yanan göz kapaklanna üşüştükle
rini göreceksiniz ... Ürperiyor mu
sunuz, hannn? ... 

- Hayır, ürpermiyorum.,, 
:"* 

"O ~amurdan kulübelere, ek
mek ve teselli götürmek için pa
pazla birlikte girdim. Ne sefillik!. 

' Anl\:ara Radyosu 
Diın akşam sporcunun saatinde Vil

dan Aşir'in her zamanki gibi de rli 
fikirlerini dinledik. Necdet Remzi ve 
Ulvi Ccmal'in çaldığJ klasik parçahr· 
dan ıonra Yaşar Nabi şiirlerini okudu. 
Gene ve değerli şairimizin, olgun bir 
muhayyele ve özlü bir duyuşun mahsu
JU olan nefis şiirleri bize kolay kolay 
unutamıyacağımız zevkli dakikalar ya· 
pttı. Bundan sonra Ulvi Cemal ve Nec· 
det Remzi'nin çaldığı Handcl'in bir 
tıiosunu dinledik ve haberler okundu. 

Bugünkü program şudur 
Ziraat VeWeti aaad 
Jluıilıci: 

Chopin Sdıerzo 
Piyano: FeTbunde Ulvi 
Telınilıc auti 
Danı muıildıl 

Musiki: 
Bıch A11egro 
Moskovıky Goltue 
Wagner Parça 
keman: Necdet Remzi 
Piyano: FeThunde Ulvl 

İstanbul Radyosu 
Saat 
18 Fraıwıca ders 
18,30 Jimnastik: Selim Sırrı 'l'arcan 
19 Danı muaikill plak 
19,30 Haberler 
19,40 Piyanist bayan Mıri Oekan, 

piyano solo 
20,10 Hafif muıilıl: plak 
20,30 Balalayka orlıestraıı 
21,15 Son haberler 
21,30 Münir Nurettin Şan: 'Raayo 

orktstraır ile beraber 
Z2 Radyo Caz ve Tango orkestra• 

lan. 

ÇOCUK ESIRGEl\IE KURU 
MUNDA PARASIZ 

MUAYENELER 
Çocuk Esirgeme Kurumu ağlık ve 

10y1al yardnn müdürlüğüne tayin edil• 
miş olan çocuk hastalıktan mütehassıst 
Bayan Dr. Fahriye her gün saat 12 yQ 
kadar haıta çocuktan; 

Bayan Dr. Fitnat pazartesi, pcrıcm 
ite günleri saat 14 den eonra iç basta~ 
Lldı anneleri; 

Salı günleri saat 14 den sonra da 
harici haatalıkh anneleri; 

Doğum n kadm haatalıldan müte 

hassın Bay Dr. lsmail Hikmet çartam'" 
ba günleri saat 14 den soma gebe ka .ı 
dmlar ve kadın haıtalıldan muayeneJe. 
rini Çocuk sarayında yapmaktadırlar. 

Cebe kadınlardan muntazaman mu, 
ayeneye gelenlere doiumunda kunım c .. 
heleri vaııtaıile her türlü yardım yapıl, 
maktadır. 

Eki çama ırlanmzı Çocuk 
E irgeme Kurumuna veı·iniz 
Kış geldi. Kışın soğuğund n ve bu 

ıoğuğun getirdiği hastalıklardan yok• 
suz yurddaşlanmw korumak hepimi .. 
zin boynumuza borctur. Bu borcu ode• 
miş olmak için kullanmadığınız eski 
çamaşırJannızr, çocu1ı:lannu:ın eskite .. 
rini çocuk eairgeme kurumuna veriniz, 

Ne felaketi .. 
.Misyoner, bu acıklı görünüş

lere alışmış, bana sakin ve telaş
sız yoldaıhk ediyor. Ben heye· 
canlanıyonun, ağlıyorum: 

- Fakat, Baba, niçin bu ka· 
dar fakirler? niçin bu kadar ıstı
rab çekmeliler? hepsi açlıktan Ö· 

lilyorlar. 
Eyi yürekli papaz, o sakin te 

vekkül ha vasile izah ediyor: 
- Ne olsun istiyorsunuz, ha· 

nnn? •• Bir zamanlar o kadar pi
rine ve hububat yetiştiren bere· 
ketli arazi, şimdi yalnız pamuk zi• 
raatine tahsis olunmuştur. A su· 
an barajı, sulann dağıtıhşını tan
.zim etmelde, hububatın zararına 

yalnız pamuğun sulanmasına ya
nyor. Bu hal yerlilerin ac kalma
sına sebeb olmaktadır. - Hazin 
gülümseyişile ilave etti: - Ma
IUm .. İngiltere'ye pamuk çok biı· 
yük menfaatler temin ediyoı .. ,. 

"Nonnan, benim bu hayırse· 
verliğimi menetmiyor, ama dobru 
bulmuyor. O, bir kadının, ıstırab 
çekene feda olmak, kendini ate e 
vermek idealini duymasını accı 

ib buluyor. 
(Sonu var) 
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Resim (S) 

Avrupa ile Aamerika arasrnda Okyanus 
üzerinden hava yolculuğıı bir hayli 
ileriye gittiği için artık yol üzerinde 
tayyareler için uğraklar ve duraklat 
yapılması düşünülmekte bunun projele 

ri yıprlmaktadır. Okyanus boyunca bun• 
/ardan be§ tane yapılacak ve bunların 

arası be§ yüz, altı yüz mil kadar ola.. 
caktır. Bu uğraklar sayesinde bavadı 
ve denizde tehlike sıkması JhtlmıJi .. 
zaltılmıı olacaktır. (S) ııumırılı rısml. 
miz bu uğraklarıa alıcağı ~kll: (1). 
numaralı resim, bunun nasıl tesbit ı4i-
1eceğini, (1). numıtılı 111i111, dı,1Jiı ıı;.. 

• 

> 
1 
• • 

Sesim (o) 

!J.apon Arçipelagosunda geçenlerde deniz üzerinde bir volkan indifa etmif ~• ~ıı iridilı neticesinde yepyeni bir ad~ 
tneydana çılcmı§tır. Yukarıya koyduğumuz iki resimden birisi deni• üzerindeki jJIIlit~ ile bundan s~aıa -ıneydMa 'r~1 

yeni adayı gösteriyor. 

Geçtmlerde Londra ile Melburn arasında yapılan uçu~ yarr~ııidı &lr Hollındi! 
tayyaresi ikinci gelmiş ve bu tayyare, bir aralık Ankara'ya da uğramıştı. Dah~ 
sonra gelen ajans telyazrlarr bu tayyare ye yıldrrım çarptığım ve ~ölde yandığı
nı bildirmi~tir. Son postı ile aldığımız İngiliz mecmuaları bu acıklı kazanrn ol
duğu yerde alınmış bir fotoğrafr koyu yor/ar; biz de ahyoruz. ..... ~ ............................ .. 

ftAKI lt;MEK iSTERSENiZ 
ROMONT1 R KISI r• 

' 
TERt :1 H EDfNIZ 

dvrupa'da eski bızıaı 1'aybetmif ela1ı 
-güzellik müsabakaları gaUba, artr'i Xr. 
ya'ya sirayet .ediyor. 

Birinci kanunun sekizinden on ü'ii• 
ne kadar ,sürmek üzere ge!Sende Siyam· 
da ilk güzeJJik müsabakası yapılmı1ı 

her biri kendı' vilayetinin en güzel lr" 
%1 olan on üç kız Siyam payitahtına 
toplanmı§lar ve aralarında Kanna Dien 
Svang 19JS güzellik krrali!SeSİ seçilmiş· 
tir. Bu müsabakaya girenlerle, bqına 
kıraliçelilc t11cr konulmuı Mi! S:j«>rrı':ıı 
resiml~rini koyuyoruz 

A.'TlANTIC 

binde vücuda getirilecek suni Jıayılar
dıa aasd istifade edileceğini. (1) nu
maralı harita ise bu uğrakların hangi 
lstibmette kurulacairnı ~östermelcte
dit. 

\. 

i6mtrltanra TenensJ eyaletln"Cle uncile re aleylıtarlık ft11:lsdır. Burada halk, sıli 
~ılc yerli zencileri Jı'n~ ederler. 
Son zamanlarda da beyaz bir kıza tecavüz ettigi söylenen bir zenciyi öldurmel 
igia halk, Dlahkeme binasma hücum etmiş, fakat muhafızlar göz yaşı .getiretJ 
gu kullanmak, ate~ sıkmak srıretıyle kalabalığı dağmnağa uğraşmı§lar, bu aradı 
itJ ti§l de ölmüştür. 
I• t 
1Calabalılc izacı ileri götürdüğü i~in mu hafızlar, unciyi asker kılığına sokma 

ve üzeriae ga-z maskesi giydirmek suretiyle ıötürmek çaresine ba§ vurmuşlar~ 
dı hali gene öfkesini yenememiı, hapishaneyi ateşe urmişludir. Resmimi-,,, bi-
nayı yanarken glJsteriyor. ., "' ...., , 



Kunıhara bütün hiı· istikl•aJdir. 

- ......... , 

J\nJ\.ara Ticaret ve Sa na,1 İ odaşı .. 
·i<·iJ]i. Lit·aret llÜro u ııdaıı: 

Sicilli ticaretin 205 numarasında müseccel bulunan An· 
k?ra malzemei inşaiye anonim şirketinin 24.7.934 tarihli 
hıssedaran heyeti umumiyesi içtimaına ait kararın 3. ı. 935 
tarihinden tescil edildiği ve bir sureti aşağıya aynen ne -
rcdilmekte olduğu ilan olunur. 

. 24. 7. 1934. 
İçtimaın muallak bulunduğu 24. temmuz. 1934 tarihine 

müsadif salı günü saat dokuzda Ankara belediyesi salo
nunda toplanıldı. 

lktısat Vekaleti tarafından Komiser olarak Remzi Saka 
Beyefendi ha.zır bulundu. 

Hissedarlardan belediye namına şirketler komiseri 
Fuat Şefik ve Sümer Bank namına Nurettin Kamil 1ş 
P .. ~ası namına hukuk müşavir muavinlerinden Edip 
Emlak ve Eytam Bankası namına Emlak Müdürü Emin 
Beyefendiler huzuriyle müzakereye baslanrldı. 

Birinci karar: · 
T~fiye memurlariyle murakibin kıraat olunan rapor

ları kabul edildi. Yapılan muameleler muvafık aörüldü ve 
kendileri ibra edildi ve mesailerinden <lola~ ı kendilerine 
tesekkür edildi. 

İkinci karar: 

. Şirk7t emvalinin alelusul satılarak tasfivenin intaç 
edılmesı ve bu maksadı teminen belediye ile Sümer Bank 
arasın~.a a.?laşrlarak lazım gelen yardımda bulunulması. 

Ü çuncu karar: 

Ta~fiye memurları ve murakibin istifalarının kabuliyJe 
yerlerıııe avukat Hüseyin Fevzi Beyin tekrar •,e Sümer 
Ban_k umumi muhasebe müdürü Kemal Ziya Be:ı ef enclinin 
~enıden tasfiye memurluklarına ve murakip. ğe de Sümer 
fan~ ':1m?mi muhasebe müdür mııavi·ıi Zi. a Arif Bere· 
endının ıntihaplanna ve tasfive memurlarına ıl.işer yi!z 

ve mur~kibe yüz yirmi beş lira ücret takdir ve itasına ka-
rar vertlerek içtimaa nihayet verildi. 1-144 

il aliye 
Tef tis l-lcYt;ıti Rei slii!inden: 

J ' J '-" 

Maliye müf cttişleri refakatinde iki sene stajdcın 
sonra gecirecekleri imtihan neticesine göre miifet~ıs 
muavini olmak veya idarede çalışmak üzere (30) lır::ı 
maaşla beş birinci sınıf tetkik memuru alınacaktır. 
Aranılan evsaf şunlardır: 

1 - Sıyasal hilgiler okulu (mülki) e), hukuk, yiık 
sek ticaret ve il tısad mektebi mezunlarından olmak. 

2 - 28 yasını hitirmemiş bPlunmak. . 
3 - Memurin k"'nununun dördüncii maddesmde 

yazılı evsafı hai;ı; olmak. 
Talip olanlar 31 kanunusani 19~5 aksaı:ım~ ı:~~::ır 

hir arzuhalla Ankara'da Maliye teftış heyetı reıslıgıne 
'Tiiiracaat ,..t.,ıeli<lirler Ar7Phala su evrakın asılları' e 
ya noterlikten tastikli suretleri iliştirilmelidir 

A) Hüviyet ci"?~anı 
B) Askerlik vaziyetini gösterir \•esika 
C) Mektep sehcıdetnarne veva tasdiknamesi 
0) Talibin kendi el yrzısı ile tam bir tercümei hal 

huHi-:ası tahsilleri, huc;usi ve resmi hizmetleri ikamet
gah adresleri v. s. 

E) Sıhhat raporu 
F) İki adet vesikaltk fotoğraf 
Tayin ve tcfrikte 25 mart 934 tarihli talimatname · 

deki dereceler esastır. 
Aym ~eraiti haiz olanlar beş kişiyi gectiği takdir · 

de aralannda nıiisahal·a j.,... ... ;ham y~pılacaktır. (10) 
1-69 

An'<nı·a n~~lediye~i ıulen: 
A - Yangın} erinde muallimler ~okağmda Toprak tes

\ iyesi yaptınlacaktrr. Keşif bedeli 401. 76 liradır. 

B - Keşif ve so.rtnamesin1 görmek için Fen kalemine 
gelinecektir. 

C - Eksiltme 17 - ı - 935 perşembe günü saat l 1 de fen 
miidürlüğü odasında açık olarak yapılacaktır .. 

D - Muvakkat teminatı 30.14 liradır. (3857) 
1-25 

.laııdarıııa lJnıun1 Kunıandaİılığı 
A .. hkara Sat1n 1\lma 

((on1i. yonundan: 

Jandamıa ihtiyacı için aşağıda adı, sayısı, muhamme~ 
fi..ıtı, ilk teminatı, pazarlık ve münakasa gün ve saatlcn 
) azılı mutbah edevatı ve yemek takımları satm alınacak
tır. Şartnameler parasız fsta~~ul jand~rma Muayene ~e
} ctile komisyonumuzdan verılır .. İs~eklıler. 2490 sayılı ka
nun ve şartnamesinde yazılı vesaık. ılk _tem mat mak~~z ve
ya banka ve teklif mektupları ile komısyonumuz~ gun ve 
c;aatinde oelmcleri ve teklif mektuplarının eksıltme sa
atinden bir saat evel komisyona vermeleri (56) 

ı - (4) büyük kazan, (2) _küçük k~z~n, (bin~ bakır y~
mek tabağı, (2) büyük gevgır, (1) küçuk gevgır, (1) bu
y k delikli kepçe, (1) küçük kepçe, (3) büyük bakır ta
v;, (3) küçük bakır tava, (2) orta saplı, (2) büyük saplı, 
(2) küçük saplı, (4) et satın, ~6) ~dun baltası, (4) pıçak, 
(12) otuz iki numaralı et makınesı, (20) kapaklı bakır 
bakraç, bunların muhammen bedeli (809) lira (93) k~
rnş olup ilk teminatı (60) lira (75) kuruştur. Pazarhgı 
28. 1. 935 pazar günü saat (10) da, 

2 - (564) bakır karavana, (848) kapaklı bakraç, 
(32103) bakır yemek tabağı, (26) büyük kazan, (18) kü
çük kazan, (16) saplı, (6) kepçe, (18) tava, (15) gevgir, 
{46) et satırı, (79) et bıçağı, (22) bakır tepsi, (44) otuz 
iki numara et makinesi, (21) et baltası. Bunların muham
men bedeli (17180) lira (77) kuruş olup ilk teminatı 
(1288) lira (56) kuruştur. Kapalı zarf münakasası 28/ 1/ 
935 pazar günü saat (15) te. (56) ı - 121 

~ Sümerbank Uşak 
Şeker Fabrikasından 

HAVACllJIK VE SPOR 
. - SAYI: 134 İÇİNDEKİLER 

Wıley Post, Stratosferde 15240 metreye nasrl 
Yükseldi? 
Uluslararası Hava Federasyonunun Waşington kon~ 
feransına Tayyare Cemiyetinin delegesi olarak isti
rak eden Reis Muavini Bay Şükrü Koçak'm raporu 
Gök Tannnm dileği B. Sai't Çonay 
H~va Hukuku Rifat Şerif 
Dıldeki yenilikler dolayında Sinanoğlu 
Gökle yer arasında Abidin Daver 
Yarım elma, gönül alma Server Gürevin 
Havada olanlar? 

SİNEMA MÜSABAKA 
~.l.xftftOlfLTLfLyLfLtft#LTLfLTLTLTL#tLjtLTffLjJ 

Terakkii Ziraat Türk Ananim Şirketi hisseleri Sümcr
bank namına şimdilik yalnız Uşak'ta ahnmaktadır. 

:>O liraya kadar hisseye sahip olanların hisselerinin ta
mamı, fazla hissesi olanların hisselerinin yansı ödenecek 
diğer yansı için hisse sahiplerine birer vesika verilecek
tir. 

Hisse bedellerini alabilmek için ya hisse sahiplerinin 
kendileri veya vekaletnameli vekilleri tarafından Fabrika
mıza bizz;_t müracaat lazımdır. 

Bedelin tesellümü ve ibra muameleleri dolayısiyle yal
nız mektup ile tediye yapılmamaktadır. 

İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde satın al
ma işi ileride Sümer Bank tarafından yapılacak: şekil ve 
şartlan Sümer Bank tarafından gazetelerle ilan edilecek
tir. 

Hisselerinin ödenmesi için talim~t harici müracaat 
edenler çoğalmıştır. 

Bundan sonra beyhude müracaat ıahmetine girilme
mesi ve müracaat edenlere cevap veritemiyeceği ilan olu-
nur. 8-5812 

AKSEKİ HUKUK HA
KİMLİGİNDEN: 

Ciminin Dolanya mcvkiinde 
şarkan kırıcı Ayşe şimalen gar
ben cebel cenuben Mrcık O. 
Mustafa Halim oğlu Mehmet 
b~Jlarile mahdut iki dönüm ba
gı Çimidcn Jbiş oğlu Ahmedin 
Mehmet yirmi seneden fazla 
malik sıfatile nizasız tasarru
funda bulundurduğundan tapo· 
ya bağlanmasını talep e) !emek· 
le alakadaranın bir ay içinde 
müracaatları aksi takdirde ta
poya tescil edileceği iJan olunur. 

1 - 139 

-----------
ANKARA BİRİNCİ İCRA 

MEMURLUCUNDAN: 
Mahcuz Akuşu bağlı fanta· 

zi kadife kaplı l kanepe iki kol
tuk 6 sandalya bir hah bir ay
na iki madeni çerçeve oval çeı· 
çeve iki masa bir küçük halı bir 
oval ctyna Ankara Anafartalar 
caddesinde belediye satış salo
nunda 17-1-935 perşembe glinü 
saat 16 bedeli mıiıayede takdiri 
.kıymetin % 75 ini bulmadığı tak
dırde 22-Hl35 salı günü saat 16 
da aynı yerde ihalei katiyesi ic
ra kılınacağından taliplerin ora
daki memura müracaatları. 

1-138 

ZAYİ 

13Jı yılına ait İdadi tastik
namesini 1933 yılında Kayseri 
Li5esinden almıştım. Gaip ettim. 
Yeniıı.ini alacağım eskisinin de· 
ğeri yoktur. 

Kayseri İdadisi 1330 - 1331 ders 
yılı 1J3 No. sında kayitli 

Mustafa oğlu 
Abdurrahman Nisari 

l-146 

Ankara İkinci Sulh 
Hukuk Hakimlii{inden: 

Çankırı caddesi 1 No. lu ev
de Fehri 

Alacaklı İlyasın ikame etti
ği ve ikinci sulh hukuk mahke
mesinde görülmekte olan alacak 
da ... ·ası için gelip bir defide bu
lunmanız zımnında 2. 12. 934 

saat 14 ve 1. ı. 935 saat 10 için 
çıkarılan davetiyeler adresinizin 
maliim olmamasından tebliğ edi
lememiştir. Usulün 141 inci 
maddesine uyarak yeni çıkarıla
cak davetiyenin ilan yolu ite ic
rasına karar verilmi,tir. 

Karar mucibince muhakeme
nin atılı bulunduğu 5. 2. 935 sa
at 9,5 da mahkemeye gelmediği
niz veya bir vekil göndermediği
niz takdirde aleyhinize gıyab 

karan verileceği lüzumu ilanen 
bildirilir. 9. ı. 935 1 - ı:s 

Adam başına 
35 lira 

11c, ôğle, akşam yemekleri, 
kahvaltı, tenvir, teshin, banyo, 
çamaşır ücretleri dahil olmak ve 
bir odada iki kişi kalmak üzere 
bir oda boştur Kooperatif arka 
aında Agaoğlu apartımanı ııon 

lı:atına müracaat. 1 - 136 

SAYIFA 7 

Ankara Levazım mirlip 
.Sarmalına Komi"") onu 

1liudarı 

İLAN 
Selimiye kıt'at ihtıyacı 

için 600,000 kilo un kapah 
2arf usulile ihalesi 31 / 
2. kan ı 935 perşembe günü 
saat 14 te icra kıhnaaktır. 

İlk pey akçesi 4625 liradır. 
Teklif mektublan ve temi
nat akccleri muayyen gün 
ve saatten bir saat cveline 
kadar verilmiş olacaktır. 

Teklif mektubları kanunun 
3. cü maddesindeki sarahat 
dahilinde yapılmıc; olacak
tır. Şartnamesini ~örme1' 
istiyenlerin her gim ve istek· 
lilerin de muayyen gün ve 
saatte Selimiyede askeri sa
tın alma komisyonuna mü-
raeiıatları. (59) 1 - 134 

Mtlli :\llidafaa ' c·kalcti 
atrna[ma Komi )Onu 

Jlanları 

İLAN 
lJüyUk Erkanıharbiye da

ire müdürlüğü efrat baraka
ları pazarlıkla tamir ertiriJe. 
cektir. ı 

Talip olanların ke§fini 
görmek ve pa.zarlıkta bulun
mak üzere (142) liralık te
minat mektuplariylc 29-1-
935 salı günü saat 14 te ve
kalet satmalma komisyonu
na müraca2tları. (72) 1-14.J 

--~··-~ 
fLA~ ~ARTLARI 

Beher Beher 
Sı/ylla Santimi Sayıl'a Santimi 

----------
2 300 3 200 
4 150 5 100 
6 80 7 40 
8 25 lıuruıtur. 

ı.- Hayır itlerine ve yeni 
~n kitablara aid ilanlardan 
~ 'H teruilat yapılır. 

:Z - Zayi ilin bedelleri m:ık. 
U. yüz otuz kuruştur. 

' 3 - Tebrik, teşekkür, evlen· 
r ıne yefat ve katı alaka ilanla -
r~ rmdan maktuan beş lira almrr. 

ıl 
~ 

~ ABONE ŞARTLARI 
· l Müddet Dahilde Harıçte 

Seneliği 

6 Aylığı 
3 Aylığı 

17 Lira 30 Lira 
9 
5 

,, 
., 

16 
9 " 

" 
Posta ücreti göndcrilmiyen i mektublara cevab verilmez. 

Rsa•ıa~ .. •raaa•ı s s ıs..ıt 

Fransızca ders 
Fransız Hanım muktedir 

muallim en süratli metot öğ 
retir. Pratik usul ve müki
leme. Muhakkak ilerleme. 
Uc:ttz fiad3n. 

Müracaat yeri: Postahcı· 
ne Caddesi Çeşme çıkmaz 
sokak No. 10 ı - 118 

ORDU VİLAYETİ MEMURiNİ 

MUHAKEMAT ENCUMENİNDEN: 
V azif ei memuriyetini ihmal ve suiistimal ettiğinden do 

layı işten el çektirilen ve oturduğu yeri be11i olmadığmda11 
hakkında vilayet memurini muhakcmat encümeni tarafın· 
dan verilen lüzumu muhakeme kafarının kendisine tebliğ 
etmek imkanı hasıl olmıyan vilayet eski Orman muamelat 
memuru Faruk Efendinin ı. 12. 934 taritrindcn 1. 2. 935 ta· 
rihine kadar vilayete müracaat etmediği takdirde işbu ili• 
nm mumaileyhe tebliğ makamına kaim olacağı ilin ola~ 
nur. (3655) 8-5607 

Anl{ara \ 1 alilij!inden: 
Vilayet dahilinde bulunan bilumum nakliye vasıtala· 

rmın yazılması gerek olduğundan nakliye sahiplerine ya· 
pılan tebliğatm iyice anlaşılmaması yüzünden bazılarının 
mevcut nakliye vasıtalarını yazdırmadıkları anlaşılmış 
olduğundan yazım işinin 26-1-935 günlemccine kadar ıua
tılması onaylanmıştır. Henüz nakliye vasıtalarını yazdır
manus olanların bu tarihe kadar' aakliye vasıtalarını yaz· 
ım komisyonuna müracaatla yazdırmaları ilan olunur. 

(3845) 8-5 g4 



SAYIFA 8 

( Türki;~~ 
1- Cumhurivet 1\1' er-·: 

~ . 

kez Bankasından: 
\ üz de 7 faizli 

il{i milvon liralıli Sıvas- Eı' ·~ . ~ 

zurun1 <lemiryolu talıvillerinin ~ 
~ 

kavıt muameleleriııe yak.ın<la: 
~ 

~ 

ha~Janacaktır. 
~ Geliri tamamen Srvas - Erzurum clemiryotunun 
~: insasma tahsis olunan otuz milyon lir~l~k ~ıvas - Er
~~ıurum istikrazmın iki milyon liralık ~ırmct . k.ısn:n~ı 

teskil eden tahvillerin kayrt muamelesme 10 ıkmcıka
~~ n'un 1935 tarihinde ba~lanacak ve 15 ikinci kanun 
~ 1935 tarihinde nihayet verilecektir. 
~I Beherinin itihari kıymeti yirmi lira olan bu mnvak 
~~kat tahviller 19 lira ihraç fi~tı üzerinden bu müdde: 
~zarfında Merkez, Ziraat ve I~ Bankalarının şubelerı 
~~bulunan her mrıhcıldc satısa c;;ıkarılacaktır. 
J.; Kupon beclellf!ri her sene son kanunur: 15 i~?e 
~ tediye edilecek olan bu tahviller Umumı ve mul
~ hak biitcelerle idare olunan daire ve müesseselerce 
~~ vilayetl~r hususi idarelerile belediyelerce teminat 

olarak ve hazinece satılmış ve satılacak Milli Em
lak bedellerinin tediyesinde itibar kıymetleri üzerin
den kabul olunur. 
Bahsolunan muamelelerde nakit gibi kabul edile · 

~ ceö·i ve gerek bedellerinin ve gerekse faizlerinin tedi-
b ~ 

~ yesinde hi~ bir suretle vergi, resme tabi olmıyacagı 
kanunla tevit edilmis olan bu istikraz tahvillerinin fa. 
izi de o/o 7 ~]arak teshit edilfliğinden iştirak edenler 
en faideli ve sağlam ve aym zamanda memleket içi.n 

~ 
~ 

.:: 

verimli bir işe paralarım yatırmış olacaklardır. ~; 
8-5854 ~~ 

-r,..:.';~:..~~:.::;y;;~~....,~~--..~~....,:.;;...:~W~~~~~..-~~~~':\ıı.-: 

İmar müdürlüğün den: 
Bahriye caddesinde kadastronun 226 No. 1ı adasında 

Bayan Nerime'ye ait 29.69 m2 1~ Bankasına ait 45 m2 Ha
zineye ait 79 m2 yer ile sahipleri belirsiz 13.75 m2 ve 85.20 
m2 yer İmarın 881 inci adasının 7 inci parseli içinde ştiyu
Judurlar. 2289 No. h kanunun 2 inci maddesine göre şüyuun 
izalesi ilan olunur. (70) 1-141 -------
Ankara Güınrüğü l\'lüdiirlüğünden 

Müdürlüğümüz anbarrnda bulunan 25 kilo 500 gram 
eritilmiş tereyağı ecnebi memleketine sevkedilmek üzere 
15-1-935 gününde satılacaktır. İsteklilerin o gün gümrük
te kurulu satış komisyonuna müracaatlarr. (71) 1-142 

--· ~ - ---------------------
Ankara Ticaret ve Sa nayi odası 

sicilli tiearet hüı·osundan: 
Sicilli ticaretin 20·4° numarasmda müseccel bulunan An

kara un ve ekmek türk anonim şirketinin 24. 7. 934 tarihli 
hissedaran heyeti umumiyesi içtimama ait kararın 3. 1. Q35 
tarihindeı. .ı:escil edildiği ve bir sureti aşağıya aynen neş
reclilmekte olduğu ilan olunur. 

24. 7. 1934 
İçtimarn muallak bulunduğu 24. temmuz. 1934 tarihine 

müsadif salı günü saat dokuzda Ankara belediyesi salo
nımda toplanıldı. 

İktısat Vekaleti tarafından Komiser olarak Remzi Saka 
Beyefendi hazır bulundu. 

Hissedarlardan belediye namına şirketler komiseri 
Fuat Şefik ve Sümer Bank namına Nurettin Kamil İş 
Bankası namma hukuk müşavir muavinlerinden Edip 
Emlak ve Eytam Bankası namına Emlak Müdürü Emin 
Beyefendiler huzuriyle müzakereye başlanıldı. 

Birinci karar: 
Tasfiye memurlarivle murakibin kıraat olunan rapor

ları kabul edildi. Yapılan muameleler muvafık görüldü ve 
kendileri ibra edildi ve mesailerinden dolayı kendilerine 
tesekkiir edildi. 

İkinci karar: 
Şirket emvalinin alelusul satılarak tasfiyenin intaç 

edilmesi ve bu mal:sadı teminen belediye ile Sümer Bank 
...,rns!_nda anla-::rlarak lfızrm gelen yardımda bulunulması. 

Uçüncü karar: ~· 

Tasfiye memurlan ve murakibin istifalarının kabuliyle 
yerlerine avukat Hüseyin Fevzi Beyin tekrar Vf' Sümer 
Bank umumi muhasebe müdürü Kem'll Ziya Beyefendinin 
yeniden tasfiye fnemurluklarına ve murakipliğc de Sümer 
Bank umumi muha~ebe müdür mncn ini Ziya Arif Beve
fendinin intihaplanna ve ta<;fiye menıuıla.rına ikişer ;·üz 
\-e murakibe yüz yirmi beş lira ücret takdir ve itaı::ma ka-
rar verilerek içtimaa nihayet verildi. 1-143 

d _ ..... ___ __ 

\
1 ekaleti ndcn: 

Vekalet daireleri odacıları icin yerli mah fotin alrna
caktır. Vermek isti yenler nümuneyi görmek üzei e her 
gim Ve kak lte vilayetler idaresi üçüncü şube müdürlüğü
ne müracaat ed ebilirler. İhale 16. 1. 935 günü saat 16 da 
Vekalet sc. Lm alma komisyonunda yaprlacaktcr. 

(2) 1-31 
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·DARA· 
BiRiKTiREı~. 
QAJ-IAT bD~R 

İmar Müdürlüğün den: 

I 

Bir adet pafda dolabı şartnamesine göre eksıltmeye 

konulmuştur. Taliplerin 20. 1. 935 pazar günü saat on beşte 
imar müdürlüğünde müte~ekkil komisyona müracaatları. 

(26) 1-73 

!iaçlarınız 

dökülüyor rnu? 
n~men dökülmesine manı 
olunuz. 

KANZUK EC7.AHANES1 
milstahzaratından. 

KOMOJEN: Sacların dö · 
ki.ilmesine ve kepeklenmesi
ne mani olur. 
KOMO.JEN: Sa~Jarm kök· 
terini kuvvetlendirir ve bes
ler. 
KOM OJEN: Latif rayihalı 
bir saç tosyonudur, deposu 
Kanzuk eczahanesi her ec · 
zahane ve ıtriyat mağazala· 
rından arayınız. 

İngiliz Kanzuk eczanesi ma 

Öksürenlere pelesenkli 
nutatmdan. 

katran eksiri 
Her Eczahanede bulunur. 

13 .SONKANUN 1935 PAZA.it 

\.nl{ara Sıtma l\'lücadele 
Heyeti Reisliğindeıı: 

) Jtma ınucadelesi için sıhhat memuru yetiştirmek üzereı 
Reisliğimiz tarafından 15 kanunusani 1935 de bir kufi 

cıcılacaktır. Bir ay sürecek olan bu ktırsa, aşağıda yazıl' 
ş~rtları haiz olanlar kabul olunur. 

1 - Türk olmak. 
2 - Sıhhati yerinde bulunmak vücudunda bir arızası. 

olmamak. 
3 - Askerlikle alakaıu olmamak. 
4 - Yaşr (35) elen yukan olmamak 
5 - Eyi ahlak sahibi olmak hiçbir mahiciimiyeti bufuaıl 

mamak. 
6 - Eski Rüs.tiye veya o derecede tahsilini bitirmiş ol

mak (daha yüksek tahsil g·örmi.is. olanlarla lisan bilenler 
tercih olunur.) 

Kurs için en çok (30) kişialrnacaktır. Müracaat edenle
rin adedi (30) u geçtiği takdirde; talipler arasında ayrıca 
müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

Arzu edenler: lazım olan nüfus tezkeresi, sıhhat rapo · 
ru, mektep şehadetnamesi, hüsnü ahlak mazbatası, ve as .. 
kertik vesikalariyle ve üc tane fotoğrafla beraber şimdiden 
Ankara Srtma Mücadele Reisli~ ine müracaat edip kayıt ola 
bilirler. (31) 1-77 

5G&t:J:~"t.%,:1T1T1T~l!fW~J.T;.LT+TLT#LTıTOJ5 

Türkiye Ziraat Bank. ası J\1erliez 
F. l\Iiidiirlü~ünden: 
• • 

• 

Erzurum tereyağı fabrikası mamulatmdan 220 
teneke halis tuzlu sade yağ 20-1-935 pazar günü sa-
at 14 de Banka binasında pazarlıkla ve peşin para 
ile satılacaktır. Almak istiyenler 220. - (İki yüz yir-
mi lira) pey akçesini hamilen tayin edilen saatte 
Mi.idürlüğümüze miiracaatları ilan olunur. 1-140 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİMENKUL SATIŞ: 
MEMURLUGUNDAN: :ı 

Mahcuz olup satılmasına karar verilen tapunun kanunusan( 
3;~: tarih ve 24 :45 :46 numarasında mukayyet ve Hacıkadm mevki• 

inde kain bahçe yerile eşçarı ve hanesi aşağıda yazıh sartlar dai,. 
resjnde satılmak üzere açık artırmıya çıkarılmıstır 

EVSAF VE MÜŞTEMİLATI 
İki kattan ibaret hanenin birinci katında tabanr tas döseli tCl/f 

vansız bir avlu sağda tavanı ve tabanı tuğla güçük bir o<!_a solda 
bir ahır, bir hela bir kiler ikincikatta bir salon üzerinde üç oda 

bir mutbah vardır. Ev lle birlikte 27617 / 50 metre rnurabbac yec 
L-;~al eden bağda ise 250 küsur meyvalı ve meyvasız ağaç ve bir 
ka-pı vardır. Ayrıca sebze yeri de mevcuttur. Heyeti t1mumiyKin~ 
16.50 lira krymet takdir edilmiştir 

SATIŞ ŞARTLARI 

ı - Satış peşın para _ile olmak Uzere 14. 1. 1935 tarihine tnüsadif 
perşembe günü &aat 14-16 da icra dal.resi gayrimenkul satıt 

memurluğunda yapılacaktır. 

2 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki kıymetin yUzde 7,• 
pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu gctirecelı:: .. 
lerdir. 

3 - Satış gunü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzd• 
75 ini bulduktan ve üç defa nidadan sonra mezkur günün 16 m'' 
saatında en çok artırana ihale edilecektir. 

4 - İşbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel mukaddet. 
kıymetin yüzde 75 ini bulmadrğr takdirde 2-3-935 tarihine müsadif. 
cumartesi günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada ke"' 

za ü~ defa nidadan sonra saat 16 da en çok artıran talibine ihale 
olunacaktır. 

t\nk:ara Belediyesi Rcisli~inden : 

5 - Birinci ve ikinci ihalelerde ihale bedeli ihaleyi müteakip 
verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talep eylemesiyle ihalo 

tarihinden itibaren 7 gün içinde vezneye teslim edilmediği takdir .. 
de ihale bozulacak ve işbu talipten evel en yüksek teklifte bulunan 

talibin teklifi veçhile almağa raıı olup olmadığı kendisinden sorul
duktan sonra teklifi veçhile almağa raz ı olduğu takdirde farkı iha

lesi ft'shedilcn birinci talipten tahsil edilmek üzere ikinci talip 

uhdesine ihale olunac~ktır. Teklif veçhile almağa raz ı olmadrğc 
takdirde ise mal yeniden 15 gün müddetle artırmağa çıkarılacak vo 
en çok artıran talip üzerine kati ihalesi yapılacaktır. 

ı - Belediye hududu dahilindeki binalar için en az 
"22000,, numara yaptrrılacağmdan kapalı zarf usuliyle ek
siltmeğe konulmuştur. 

2 - 12 santim uzunluğunda ve 10 santim genişliğinde 
pirinç halitasından kırmızı nitro selliloit boyalr ... zemin üze
rine rakamları beyaz nikel kabartma olması lazım gelen 
numara levhalarının beheri dört adet vidası ile beraber 
muhammen bedeli "5940,, liradır. 

3 - Nümuneyi görmek ve şratnameyi okumak veya 
almak için Belediyede Numaralama Kom!syonu Reisliği
ne müracaat edilmelidir. 

4 - İhale 24-1-935 perşembe günü tam saat on birde 
Şirketler Komiserliği odasında yapılacaktır. 

5 - Artırma ve eksiltme ve ihale kanununda yazılı 
tarifat dairesinde yapılması lazım gelen zarflar ihale sa
atmdan bir saat eveline kadar makbuz mukabilinde Ko
misyon Reisliğine verilmiş olmahdtr. 

6 - Teminat (445,50) liradır. (51) 1-112 

• 

6 - Her iki artırmada da mal talibe ihale edildikte tap u harcı, 
riu de 2,5 dellaı harcı talibine ait olacaktrr. 

7 - Borçlu ve alacaklılarla diger alakadarların gay rimenkul 

Üzerindeki haklarını ve hususile fai z ve masrafa dahil olan iddiala· 
rınr evrakı müsbiteleriyle 20 gün içinde icra dairesine bildirme leri 
l f.1. ımdır. Aksihatde hakları tapu sicilliyle sabit olmadıkça satış 
bedelini paylaştırma muamelesinden h ar iç t u tulacaklardır. 

8 - Artırmaya İS,tirak edenler, daha evel ~artnameyi görmüş, 
okumuş ve gayrimenkulün imar vaziyetini bilmiş ve bunları tam.ı· 
men kabul etmiş ad ve itibar olunacaktrr. 

9 - İsbu acık artırma sartnamesi 20-1-935 tarih inden it i barı:n 
dosya ııumarasile heı·kese açıktır. 

1-0 - Taliplerin mezkur tarihler de ic ra dairesi gay rimen!cul -.a
tıs memurluğuna müracaat ey lemeleri lüzumu ilan olunu ı . 1-131 

. . . ~. . - ..... . . 

lrntı\ "' "ıhıhi ve ea~mu. : 

' h"ı riri f alih Rırkı ATAY. 

1 
[ YENi i SİNEMALAR • 

(KULüPI Umumi ne~riya!ı idan: ~ den 

Y ım işleri müdürü Nasuhi 
ı· BA YOı'\R. 
1 Çanlcrrr Ci'i!desl cı'vumda 

BUGÜN 
ÇELLlNİN MACERALARl 

BU GECE saat 20,30 da Rasit Rıza 

tiyatrosu tarafından 

HEDEFSİZ BUSELER 
Piyes 3 perde 

Temsil dol<1yıı.iyle 6,~S matinasr yoktur. 

Bug ün, bu g ece 

SAVAŞ Ş A i ! K 1S1 

( A~ k Şatosu) 

Aşk - Şefknt - Hey~ ı...a • t 

GUSTAV FRÖHLrCH 


