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l Ll SUN iÇ GÜGÜ 
Bir alman gazetesinin Vaşing

ton' da bulunan yazıcısı oradan 
Bertin' e bir yazı gönderdi. 

Yazıcı, Amerika'nın pusat ya
pan en ünlü kurumlarından biri
sinin otuz yıldır süel damşmanı 
olan binbaşı Kazey'le konuşmuş, 
ona acunun pusatlanma yarışı do
layısiyle bir sürü sorgular sorarak 
kartdıklar almıştır. Berlin gazete
sinde çıkan yazı, liu sorgularla 
karşılıklarrnı sıralıyor. 

Böyle bir yazıyı görenler, ilk 
okumağa başladıklarında binbaşı 
Kazey'in gelecek savaşlarda kul
lanılacak pusatlan biribirinden 
korkunç birer anlatışla öveceğini, 
şişire şişire anlatacağım sanırlar. 
O, çeliğin, demirin, barılın ve ağulu 
gazın korkunc ve yıkıcı şeyler ol
duğuna İnanmıyanlardan değil
dir. Ancak binbaşı, bütün bunla
rın üstünde yenecek ve yenilmi
yecek bir güce inanıyor: Bir ulu
sun yüreğinde biriken, yer bulan 
inan gücüne. 

E. Z. Dupon de Namur kurumu
nun süel damşmanı en yavuz bir 
torpilin sözünü ederken en çetin 
bir zırhlının toplarını ~nlatı-rken 
bütün bunların ulus gönüllerinde 
tututan yurdseverlik duygusuna 
yeni bir hız ve yeni bir yalaz ka
tacağım da söylemekten geri dur
mıyor. 

Bu konuşmada gazetecinin sor
duğu son sorgu şudur: 

- Gelecek savaşta kullanıla
. cak pusatların en üstünü hangisi 
olacaklar? 

Binbaşı Kazey'in bu sorguya 
verdiği karşılık da şu olmuttur: 

- Geçmişteki savaşlarda oldu
ğu gibi gelecek savaşta da bir u

lusun en güdü pusatı onun içten 
gelen gücü olacaktır. En güclü 

yenmek inanını taşıyan ulus, yene
cektir. 

Vaşington' da geçen bu konuş
ma, İngiliz diliyle yapılmıs ve Ber
lin' de bu sözler alman diliyle ba
sılmıştır. 

Yalnız şu kadar var ki, bunun 
en gerçek anlamını, biz, kendi öz

dilimizde okuduğumuzda anlamış 
bulunuyoru~. 

En basık tavanlı bir kulü
besi bile acunu şaşırtacak ba
ğatırlara bir kaynak olan bu ülke
de ulusal İnan güciyle neler yapı
labildiğini ~örmüş ve neler yapı
Jabilr.ceğ: ,t gönül bağlamış bir 
uluatan üstiiıı bu anlamı ki."ll an-
layabilirdi? N. _!!. .... 

~------·-·-------
Roma anlaşması ve 

İngiltere 
Hay tava! İngiliz nlul'ı adamları 
na Roma anla~nıa..;ı İıakkmda 

izahat 't'Nli 
Cenevre, 13 (AA) B L I .. · · - ay ava, 

dun uzun müdd t s· e ır Con Saymen ve 
Bay Eden ile ve d . • sonra a Bay Lıtvınof 
ile görii,mü t ·· B 

w. • ' ur. ay Lava) akşam ye. 
megını Bay T"t·•ı k . . . 

• 
1 u es o ıle bırlikte yemış. 

tır. lngiliz resmi ınchafı·ıa· B L 1·· • , ay ava ın, 

ıngiliz uluş ad ı am arına Roma anlaşması 
hakkında izahat verdiğini ve bunda ba
rışın P"ki .. t:ı·ilm . . . .. . . • ·ı "' esı ıçın muhım bır amı 
gören Sir Con Sa ,. k d" - . h ymen ın en ısını a -
rarctlc kut'::\dı ;-•ını b.ld" . 1 , ı ırıyor ar. 

Sar mcrcles· ı · . .1• " ıne ge ınce, ıngı ız mu • 
ralılıasları ıne 1 · A b .. 

• w. • se enın vı·upa arışı ıyı. 

lıgıne olara!t, bu devrenin sonundan ön
ce kati olarak sonuclanması mütalea -
sında bulunmuşll'lrdır. 

Nihayet Bay I.aval B. Flanden'in bu 
ay sonuna doğru Lonôra "ya seyahatla -
rı hnl kında gÖrÜ!Ülmü,tür. 

Admuı. aııılmuz<lır. 

Balıkesir ve Ha valisinde 

Yer sarsıntısından zat·~.ı· göı·enlere yapı
lacak vardım halck~nda Bakaıılar 

Heyeti kaı ·~rı 
İçeri işleri Bakanlığından tebliğ 

edilmiştir: 
1. - Erdek, Kapudağ, Marma

ra adaları yer sarsıntıları ve neti
celeri hakkında Balıkesir Valisi 
ile Dahiliye Teftiş Heyeti Reisi ve 
Sıhhiye Başmüfettişi tarafından 
birlikte devlet merkezine gönde
rilen telgraf ikinci maddededir, 
hükumet taraf mdan verilen ce
vab da üçüncü maddededir. 

2. - Yer leprentisinden f elake
te uğrıyan Marmara adalarındaki 
köyler heyetçe gezilerek tetkikat 
yapıldı. Yer teprentisi en ziyade 
Erdek kazası merkez ve mülhaka
tiyle Marmara adalarında temer
küz etmiş, ilk hareket 4 111935 
cuma günü saat 4.43 de başlamış 
ve fasılalarla bugüne kadar de. 
vam etmiştir. Bugünkü sarsıntılar 
hafiftir. ilk sarsıntıyı müteakib 
vilayetçe Erdek kaymakamiyle 
bir heyet adalara gönderildiği gi
bi vali de müteakiben adalara gi
derek icabeden tertibatı aldırmış 
ve ilk yardımlar yapılmıştır. Yer 
teprentisinden Erdek merkezinde ------·------

Saylav seçinıiııe 
,)oO-ı~u 

~ 

Bir çok yerlerde ikinci 
müntehib seçimine 

başlandı 
Saylav seçimi için asılan esas 

defterlerin indirildiğine dair üç 
vilayetten başka bütün vilayetle
rin hepsinden İçeri İşler Bakanlı
ğma haber gelmiştir. 

Birçok vilayetler ikinci münte
hib seçimine de başlamışlardır. 
Bunlardan ilk önce seçimi bitiren
ler Çanakkale ve Zonguldak vila
yetleridir. 

Çanakkale'nin geçen 931 seçi
minde ikinci müntehibi 452 idi. 
Bu seçimde ikınci müntehibler ye
kunu 108 i kadın ve 359 u erkek 
olmak üzere 467 kişiyi bulmut· 
tur. Bu vilayette ikin·;! müntefüb. 
lerin kazalara göre taksima-. ~r'Y• 
ledir: Merkez kazasında IG l:i;Jın 
38 erkek, Ez· !'1e kazasında ·r-ka. 
dm 37 e, :ı::!JC Ayvaclk kazasında 
7 kacım 34 erkek, Bayramiç kaza
sında 14 kadm 58 erkek, Lapseki 
kazasında 9 kadın, 36 erkek, Biga 
kazasında 29 kadın 1l7 erkek, 
Gelibolu kazasında 19 kadın 27 
erkek, Eceabad kazasında 7 ka
dın 12 erkek. 

Zonguldak vilayetinin de geçen 
931 seçiminde ikinci müntehib 
yekunu 586 iken, bu seçimde ikin
ci müntehipler 124 ü kadın 654 Ü 

erkek olmak üzere, yekun 774 ü 
bulmuştur. 

Sn·as'ıa ikinci miinlt•hib seçimi 
ha~ladı 

Sıvas, 13 (A.A.) - Saylav se
çimi hazırlıkları tamamen bitmiş 
nihayet üç gün içinde bitirilmek 

(Sonu 2 inci sayrfarla) 

----·----
Türk kömürü isteniyor 

lstanbul, 13 (Telefon) - ln~iliz -
Leh kömür şirketleri arasındaki anlaş -
madan sonra biı· çok ecnebi firmalan 
ti.irk kömürü almak için al:..kada1·lara 
müracaat ettikleri nümunc V.? fİ-\t İsti'.! -
dikleri haber veı·iliyor. 

birço~. binaların duvarları çatta- . 
mış ve iki baraka yıkılmıştır. Nar
lı, Alnklar, ve Tura köylerinde 
23 ev tamamiyle yıkılmıştır. Mar
mara adalarında meskun olan 570 
evden 450 si tamamen ve diğer
leri kısmen ve gayri meskun evler 
de tamamen yıkılmıştır. 

Nüfus zayiatı: dört ölü, 13 ya
ralıdan ibarettir. 

Hayvanlardan: 6 ölü, 36 yaralı 
varchr. 

(Sonu 3 iincii ,,ayı/ada) -----·------
ila): IJaval '_r. R. 
Ara~la l{onustu 

' 
Cenevre, 13 ( A.A.) - Burada husu. 

si konuşmalar devam etmektedir. Bay 
Laval Türkiye dışarı işler bakanı ve 
uluslar kurumu konseyinin şimdiki ba~ 
kam Bay Rüı~tü Arasla görüşmüştür. 

----·~---

Roma anlaşması ve 
Balkanlar 

Roma anlaşma ... , halkan anlanll 
kon!-it>yinclc göri.işiilecek. 

Atina, 13 (A.A.J - Dışarı işler ba. 
kanı Bay Maksimos Balkan antantı kon 
seyine batl<anlık etmek üzere bugün Ce
nevre'ye hareket edecektir. Yarı resmi 
malumata göre Roma anlaşmalarından 

doğan yeni durum konsey tarafından 
tetkik olunacaktır. ___ ._ ____ _ 
l(adın tayyareci 

Amelya Erhardt'ın güzel 

oir UÇU§U 

Honolulıı - Okland uçuşunu başaran 
tayyared Amelya Erhardt 

Kadın tayyarecı Amelya Erhardt 
bıınd;n önce iki defa Atlas Okyanusu

nu geçmiş ve yaptığı büyük ııçuşlaı-la 

evrensel bir san ka2anm1ştrr. Son yap
tığı uçuş Hono/ulu'dan Amerika isti
kametirıe yapılan uçu:jlann ilki olmak 
hakmundatı <leğcdidir. 

Okland, 13 (A.A.) - Tayyareci Ba. 
yan Amelya Erhardt, saat 21 de bura
da yere inmiştir. Honolulu ile Okland 
arasındaki 3.800 kilometrelik mesafeyi, 
18 sa :ı t 16 dakikada uçmuştur. 

Bayan Amelya Erhardt, Honolulu'
dan Amerika kıyılarına tek başına uç _ 
'mt:!ı olan ilk tayyarccidir. 

Bayan Erhardt, yere indiği vakit bin 
lcrı.:e halk tarafından alkışlanmıştır. 

14 . .SO!\KANl'I\' l9:l5 PAZARTESi 

Hai milyorı limlıl• Swas - Eı·::.rffum demir... 
~ ·ollan wlwil/,,ri s<llı§a ~;ılrnrılmışu.r. 

} ii=tle ) t•di gibi yiihseh· bfr faiz {,:t'Iİrt>rı lıu 

talwiller· eu 1'·iirlı Vl' ''" t•min bir gcfir,lira 
Fınmıı 1.-<t(."trmaJ ınız. 

l lcr ycı·dc 5 kuruş 

Sar plebisitinin sonucu 
nasıl ilan olunacak? 

Sarlıların hangi yan daıı olmak istedikle
rini, en son yarın sabah öğreneceğiz 

Bilindiği üzere 

Sar plebisiti bit . 
ıniştir. Pilebiıit 

neticesi '-abil olur 

sa bu gece, olmaz

sa sah sabahı bü _ 

tün acuna bildiri 
lec:ektir. 

Bu sabah rey 

pusulaları mühür. 

lü zarflar içinde 

olarak her mın • 

takadan, Sarbrük 

şehrinin tam orta,, 

sındaki Vart • 

burg binasına ge. 

tirilecektir. Bu bi . 
nanın büyük sa • 

lonlarından biri -

sine altmış tane 

.maıa yerleştirile. 

cek, her masanın 

batında bitaraf 5 

komiser buluna. 
caktır. Bunlar -

Almanyanın her tarsfrmls propaganda afişlerine matı., .. • 
yerlerden tiyatro ve saire ılanlsrı indirilmiş onun yni~ 

Sar ı'çin afişin konıılmrıifttll-. 

dan birisi reis, diğer dördü aza olacak • 
trr. Bunlar her mıntakanın rey pusula _ 
lannı açmağa başhyacaklardır. 

Salona nazır olan sahnede, pilebisit 
komisyonu Üyeleri oturacaklar, rey pu. 
sulalannda görülecek ıüpheli vaziyet -
ler derhal komisyona bildirilecek, ko • 
misyon da bu gibi pusulalar hRkkında 
karar verecektir. 

Çalışma, bu sabah saat sekizde baş. 
lıyacak. ve çalışanların öğLe yemeği ye
meleri için iı saat 12 den 13 e kadar ta
til edilecektir. Akşam yemeği için de sa
at 19 dan 20 ye kadar paydoı yapıla _ 
caktır. 

Her maaamn işi bitince, beş bitaraf 
komiser tarafından yapılıp imzalanan 
cedveller komisyona gönderilece~, ora. 
da bulunan bir büroda gizli bir şekilde 
reylerin yekunu yapılacaktır. Netice de 
meıuliyeti ve idaresi plebisit komisyo. 
nuna raci olan bu büro tarafından bil -
dirilecektir. 

Her masaya nezaret eden 5 komiser 
hesabiyle altmış masayı idare eden üç 
yüz komiser, işlerini müıtekimane bir 
tarzda gördüklerini beyan edecekler, 
bundan sonra netice bildirilecektir. 

Salona üç yüz gazeteci alınacak, 
bunlar neticeyi bir perde üzerinde göre. 

bilecekl~rdir. Neticeyi öğrendikten son. 

ra da derhal poııtahaneye, telgntf ve le. 

lefon merkez\erine koıtarak ga~.et•I ·r:.,e 

(Sonıı 2 inci sayı/ada) 

Bu gene, clüıı Sar'rhı rey veren t'n g_ena 
sarlidu. 13 .-;on ka11u11 1915 te dogmuı 

olc/11ğ1111tı göre plebisit giirıii tam 
yirmi yaşım clold11rmuştıu. 

·~~~-----------··-----------'....;_. __ 
A11/..·eılerimiz 

Ayak satıt•ısı; geçıniş )ıllara g(ire hir fi:·t 
dü~üklüğü varsa hu nnn ){endi eseri ol

. duğunu övüne rel{ söylüyor. 

"Hi':.' ta8alaııma bayım! .. Kuru bir bezfo hııııJan bir sıkıca si/frerdim nıı <'s4tftn 
c:amekanırıd:ı pırıl pınl y.111 .. wlara döner,. 

(Yazısı 6 zncı sayrla<la) 
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DIŞARDAN GELEN SON DUYUMLAR 
Sar p.ebisitinin 
sonucu nasıl ilan 
, k? o.unaca • 

(Ba!jı ı ınci sayı/ada) 

IPldirebileceklerdir. Fakat komisyon ne. 
ticeyi resmen önce uluslar dernegi bü • 
l'Osuna, ıonra da bütün acun payitahtla. 
rma bildirecektir. Komisyonun acunun 
büyük şehirleriyle, bilhassa lstanbul ve 
Otlo ile derhal muhabere edebilmesi 
için gereken tedbırler nlrnmı,tır. Ayrıca 
radyo da neticeyi her tarafa ilan edecek
tir. 

Uluslar Derneğinin Sar 
için bildirisi 

Cenevre, 13 (A.A.) - Uluslar der
neği konseyi dün sabah ittifakla ona· 
ıdığı bildiriyi, dün akşam Sar halkına 
lıitaben neşretmiştir. 

Uluslar kurumu teşekkülündenberi 
llk defadır ki bir uluş halkına doğru• 
4tan doğruya bir bildiri ile hitab etmek
tedir. 

Konsey, bu bildirısinde Sar halkı· 
adan sükunet ve vakar ile reyini bil· 
tlirmesini istemekte ve aarhların bun· 
dan ıonra da yakın kalacaklarını ve 
konseyce reylerin ayrılması sonucunda 
~n kısa bir zamanda verilecek karan 
ıgüvenle bckliyecelrleri umudu ızhar o
lunmaktadır. 

Bu bildirimin çıkartılmasına sebeb, 
Sar hükümetinin konseye gönderdiği 

!bir rapordur. Sar hOkfuneti memleket
te heyecan olduğunu ve halka plebisit 
.idaresinin gene konseyin elinde bulun
duğuna ve reylerin belli olmasiyle bu· 
nun sonucunda verilecek karar arasın
~a hiç bir fasıla olmıyacağına dair te
wn;nat verilmesini istemiştir 

Plebisit başladı 
Sarbruk, 13 (A.A.) - Plebisit bu

aabah saat 7,30 da başlamıştır. Büyük 
lıir kalabalık seçim dairelerini doldur· 
maktadır. Saat ona kadar hiç bir hadi
le olmamıştı. 

ar' da seçim na ıl geçiyor 
Sarbruken, 13 (A.A.) - Plebisit 

son günlerde görülen heyecanla taban
tabana zıd bir sükunet içindt: cereyan 
etmektedir. Seçim dairelerinde kalaba
lık o kadar fazladır ki herkesin bugün 
reyini kullanabileceğinden şüphe edil
mektedir. Dairelerin içinde muamele 
~ok düzgün geçmektedir. Dairelerin ö
nünde müntehibler sıra sıra beklemek
tedir. Ve alman cephesinin beyaz şeıit· 
Jeri ile müşterek cephenin kırmızı ~e
ritleri derin bir sessizlik içinde kar§t 
karşıya durmaktadır, müntehibler rey 
pusulalarını bitaraf başkanın gözü ö
nünde sandığa atmaktadırlar. 

Sar tramvayları asla imdiye kadar 
bu kadar insan taşımamıştır. Müntehib 
kartını gösteren herkes tramvaylara 
bedava binebilmektedir. 

Sar plebisiti hiç bir hadi
se çıkmadan bitti 

Sarbruk 13 (A.A.) - Plebisit tam 
bir sükunet içinde yapılmıştır. Saat 
16,30 da Sarbruk ve civarı müntehible
rinin yüzde 95 i reylerini kullanmıf bu
lunuyorlardı ve hiç bir Mdise de çık
mamrştr. 

Sar halkının yüzde dok
san yedisi reye iştirak etti 

Sarbruk, 13 (A.A.) - Plebisit hiç 
bir hadise çıkmaksızın bitmiştir. Plebi· 
!İte müntehiblerin ittirak nisbcti yüz. 
ue 95 ila 97 arasındadır. Plebisit ko
misyonu sah günü Cenevre'ye gidecek 
ve Sar meselesinin tetkiki için uluslu 
ktırumu konseyinin emrine amade bu
lunacaktır. 

Fran~ız gazeteleri Hcr1in'c 
okulmuyor 

Berlin, 13 (A.A.) - Polis fransız 

gazetelerinin birçoğunu ve Taymis ha
ric _ilmak üzere bütün İngiliz gazetele· 
rin, müsadere etmiştir. Sar plebisiti 
münasebetiyle Berlin Halkı evlerini 
donatmışlardır 

Sar <lurumu •mANSA'DA 

Komite gazetelerin çıkma 
masrna karar \'erdi 

Sarbruk, 13 (A.A.) - Dün, lapa lapa 
yağan kar, yarın da rey sandıklarını 1 

taşıyacak olan kamyonlara, hele köy 
kısmında engel olacağa benzemektedir. 

Gitgide artmakta olan coşkunluğu 
yatıştırmak kaygusu ile, Sar hükumet 
kurumu, bugün için Sar ülkesinin her 
bucağında gazeteler ve her nevi mat· 
buanın çıkarılmasını yasak etmiştir. 

Sur işi ve İtalyan gazetclel'i 
Roma, 13 (A.A.) - Bütün italyan 

gazeteleri Sar plebisitinden uzun uza
dıya bahsetmektedir. Katolik gazeteler 
statükonun muhafazasının katolikler 
için eyi olacağını yazmaktadırlar. 

İngiliz gazeteleri, Sar'ın Alman· 
ya'ya dönmesini barı~ için 

gerekli buluyorlar 
Londı:a, 13 (A.A.) - Bütün İngiliz 

matbuatı plebisitin Almanya lehinde 
ıonuclanmasiyle Sar işinin acun barışı
nın menfaatına uygun olarak balledile. 
ceği düşüncesinde bulunmaktadır. 

Amerika Sar"ın Almanya'ya 
dönme ini istiyor 

Vaşington, 13 (A.A.) - Amerika 
hükfuneti Avrupa işlerine karışmamak 
arzusunda bulunmakla beraber Sar Al
manya'ya dönerse acun üzerinde ki bu· 
lutların biraz dağılacağı düşüncesinde
dir. Gene aynı düşünce iledir ki Ame
rika hükumeti macar - yugoslav anlaş
amamazlığının hallini, fransız - italyan 
anlaşmasının yapılmasını Jnvancla lrar. 
tılamıştı. Amerika hükiimeti bilhassa. 
Sar işi halledildikten sonra silahsızlan
ma işinin Almanya'nın da iştirakiyle 

tekrar ele alınabilmesine imkan gör
mektedir. 

Bay Ruzvelt silah yarışının önüne 
geçmek ve aynı zamanda deniz silahla. 
rı işini de halletmek için silahsızlanma 
konferansının toplanmasını çok iste
mektedir. 

Alman gazeteleri nmndlu 
Berlin, 13 (A.A.) - Sıyasal meha

fil, Sar müşterek cephesinin faaliyetle
rinde muvaffak olamıyacağını ve Sar
ın Almanya'ya dönmesinin Almanya 
için ulusal bir mesele olduğunu ve bu 
mesele üzerinde bir iç sıyasa yapılmı· 
yacağı kanaatındadır. 

Sıyasal mehafil, Sar'ın Almanya'ya 
dönmesi lehine verilecek reylerin en 
aşağı yüzde seksen olacağını oranla
maktadır. Gazeteler Sar plebisitinin a
cun için olan büyük ehemmiyetini te
barüz ettirmektedir. 

I· rausız gazelclcrine göre., 
Paris, 13 (A.A.) - Fransız gazetele

ri, Sar'da alman cephesinin manevi taz. 
yikinin hakim olduğunu, maamafih al
man cephesinin bu tazyiki cezaya çar
pılmıyacak bir şekilde yaptığını yaz
maktadır. 

ar'da f ırkalarm faaliyeti 
Sarbruken, 13 (A.A.) - Bugün 550 

bin sarlı kadın ve erkek reylerini kul
lanmak hakkına malik bulunuyorlar. 
Plebisit sonucunun ne olacağını ve fır
kalardan her birinin toplıyacakları re
yin nisbetini şimdiden kestirmek müm
kün değildir. Bütün fırkalar btiyük bir 
faaliyet göstermekte ve son kozlarmı 
oynamaya hazırlanmaktadırlar. 

Sar işi V4! papa 
Roma, 13 (A.A.) - Vobeservatore 

Romano gazetesi, papalık makamının 

Sar meselesi önündeki durumunun bi
taraflık olduğunu ve Vatikan'ın vere
bildiği hükümlerin tamamen dini ma
hiyette bulunduğunu teyid eylemekte
dir. 

Bay Flandenin 
bir söylevi 

Parıs, 13 (A.A.) - Bay Flandtn 
Radyodaki söylevinde, ''amacının ulusu 
ve ökonomisini tahrib ve kurumları ba
tırmak tehdidinde bulunan iki tehlike

den kurtarmak,. olduğunu bildirmiş hü
kumetin beyannamesinde yazılı vaidle· 
rinin yerine getirilmiş olduğunu hatır
lattıktan sonra demiştir ki: 

"- Bir taraftan Marsilya suikasti 
ile kötü bir şekil alan harb tehlikeleri 

bertaraf olurken, dieğr taraftan yeni 
yıl barış ufku üzerine açılmış bulunu· 

yoruz. Dünkü Roma anlaşması ve ya
rınki Londra görüşmeleri ancak bur.u 
pekiştirmek içindir. 

Başbakan tenkidlerden bahsederek 
tasarladığı icraatını zayıflatmama~ hak
kındaki kati kararını bildirmiş ve şu 

sure,t)e devam etmiştir: 

- Açıkta!1 yapılan sanayi anlaşma
ları, mevcud ve gizlice aktedilen anlaş
malardan daha az tehli1<elidir. Ökonomi 

bazı sanayilerin kartelize edilmiş fiat
larının kurumlandırılmaınış sanayiler

de sefaleti, işsizliği doğuran pahalılı· 

ga kurban olmamalıdır. Ölronomi hür-

riyetine riayet, ne sermayenin saye kar
şı rüchanr, ne de tasarruf sahibleri ser
mayesinjn ulusun ökonomik kurumu 

idare iddiası He karıştırıJmamalıdır. 

Her şeyden önce hükfunetin, çıkarıl· 
mış istikrazların değerlerini düıürmek

ıizin ve ulusal ökonomi kurumlarını 

yıkan uzun vadeli faizlerin yükselmesi
ni mucib olmaksızın, biitçe ve hazine 
ihtiyaclarını tatmin etmesi gerektir.,, 

Bay FJanden, ilk safta bulunan es
ham sahihlerinin salim ve ameli iskon
to ve avanslarla her an para tedarik e
debilmeleri gerekliğine işaret etmiş ve 
daha sonunda demiştir ki: 

"- Sonuca hiç bir enflasyon olmak
sızın varılacak ve frankın dur1uğu '1co
runacaktır. Hükumetin icraatı, güveni 

iadeye ve bütün fransızları teşebbüsle
re yöneltmek içindir.,, 

Başbakan, adliye projesiyle başlıyan 
u1uş ıslahatmdan bahsederek demiştir 
ki: 

"- Kanun, genel müfettişlik ihdası 
sayesinde adliyeye tam istiklal verecek-

tir. Bu mıifettiş, tayin ve terfilere me
mur o]acak ve istinaf ve temyiz mah-

kemelerinin yüksek hakimleri tarafın· 
dan seçilecektir. 

Adliye denkleşmeleri fazla skandal 
kaydetti. Ve bu denkleşmeler de yanlış 

tevil edildi. l'jksi.o.ti ve hiddet1 uiçinde 
olan halk suçluları aramaktadır.. Hil
kim1erin bu suçları ortaya çıkarmakta 

iktidarsızlıklarr bize ~u dersi veriyor: 

Suçlu meselesinden önce, adliyenin 
tensiki usulleri meselesi vardır. Adli
yeyi sryasal nüfuzlardan kurtarmak 

mevzuu bahistir. Uluş, yakında hazırlı
yacağı diğer bir ıslahat projesiyle de 
meclis için nizamnamesini değiştire

cektir.1, 

Bay Flanden, son olarak, dışarı sıya
sadan bahscbniş, Bay Laval ile birlikte 
barış ve ulusların biribirine yakınlaş

ması sıyasasma devam edeceğini söy
lemiş ve şu suretle devam etmiştir: 

"- Biliyorum ki, barışı korumak 
için kuvvetli olmak gerektir. Ve buna 
ihtimam edeceğim. Fakat, gene biliyo

rum ki, uluslararası münasebetlerde an
laşmayı sever ve realist olmak gerektir.,, 

• 
Başbakan son söz olarak, sefalet ve 

işsizliğe karşı savaşmaya devam ede-

ceğini söylemiş ve ne şahsr ve ne de 
fırka farkı olmaksızın bütün üstün dU-

şünüşlere baş vuracağını bildirmiştir. 

Almanlar Sar'daki azlıktan kor· 
kuyorlar AVUSTURYA'DA 

Berlin, 13 (A.A.) - Havas Ajansı 
bildiriyor: 

Burada plebisitin Almanya lehinde 
sonuclanacağında hiç kimsenin şüphe
si yoktur. Ancak statükonun korunma
sı i~in kuvvetli bir ekalliyetin işi karış· 
tırmasmdan ve konseyi Sar'ı ikiye böl
meğe teşvik etmesinden korkulmakta· 
dır. 

Bay Şuşnig.in dileği 
Viyana, 13 (A.A.) - Avusturya a

jansının bildirdiğine göre Başbakan B. 
Şuşnig Avusturya ricaliyle gizli bir 

konuşma sırasında Faris ile Roma arı:ı
sındaki anlaşmanın Paris ile Berlin a
rasında da bir anlaşmaya yol a!iması 

dileğinde bulunmuştur 

1\IACARl~TAN'DA 

Bay Y C\'tİç sıyasasım anlatıyor 
Budapeşte, l3 (A.A.) - Yugoslav

ya Başbakanı Bay Yevtiç, Pesti Naplo 
gazetesine beyanatta bulunarak, hatta 
en kötü durumların bile nezaket ve gü
ven gösterilirse eyileşebileceğini söy
Jemiş ve demiştir ki: 

"- Bizim istediğimiz hususi mc!n· 
faatleri bir tarafa bırakarak iki tarafın 
müşterek menfaatlerini inkişaf ettir
mek için barışa uygun anlayış ve ve
rimli bir beraber çalışmadır. 

lTALYA'D.A 

İtalya uluıslararası demir aç 
karteline girdi 

Roma, 13 (A.A.) - Başlıca ülkele
rin demir sanayi saç ithalat ve ihracat
çılarıyla yapılan konuşmalar sonucun· 
da, 1ta1ya uluslararası demir saç karte
line kabul edilmiştir. 

Tayınis"io lilano muhabiri 
tc,·kif edildi 

Roma, 13 (A.A.) - Taymis gazete
sinin Milano muhabiri dün gece tev
kif edilmi' ve hapsolunmuştur. S,.h,.hi 
belli değildir. 

1SV1ÇRE'DE 

Alınanya'rım Uluıdar Dern«>ğine 
dönmesi 

Cenevre, 13 (A.A.) - Sir Saymen ile 
Eden fransız dışarı işler bakanı Bay La 
val ile görüştükleri sırada Almanya'nın 
biran evci uluslar kurumuna dönmesi 
hususunda ihtiyatı e1den feda edecek gi 
bi gözükmemişlerdir. Roma anlaşmala
rının Avrupa'ya tealluk eden sonucla • 
riyle doğu andlaşmasının yapılması ve 
Almanya'nın Cenevre'ye dönmesi işi B. 
Flanden ile B. Laval'in ay sonunda Lon 
dra'ya yapacakları ziyarette uzun uza. 
dıya tetkik olunacaktır. 

l\larsilya ımikasdi suçluları 
Cenevre, 13 (A.A.) - Marsilya sui. 

kasdı suçluları hakkındaki macar muhtı
rası Fon Ekhard tarafından bu işin ra. 
portörü olan Bay Eden'e tevdi edilmek 
üzere uluslar kurumu genel k5tibliğine 
verilmiştir, Bay Eden'in raporu gelecek 
hafta hazır olacak ve orta Avrupa hak. 
kındaki Roma anlaşmalarının tatbikini 
kolaylaştırmak için bu devrenin niha • 
ye.tinden önce işin berkitilmesine çalısı. 
lacaktır. 

--------·-·------
Saylav st~çimiııe 

doğru 
(Başı ı inci sayıl ada) 

üzere ikinci müntehihlerin seçı
mine başlanmışbr. 

Bolu'cla ikinci miintclıihlt·r 
teısbit edildi 

Bolu, 13 (A.A.) - Saylav se
çiminde esas olan ikinci müntehib 
namzetleri için yapılan fırka yok
lamaları bitti. Vilayet sınırları 
içinde 555 ikinci müntehib tesbit 
edilmiıtir. Bunlardan yüzde on 
sekizi kadındır. Seçime yarın baş
lanmak üzere anıklar yapıldı. Vi
layet adına yedi saylav çıkacak
tır. 

lzmir'de ikinci miintelıih 
cçinıleri haşladı 

İzmir, 13 (A.A.) - İzmir ka
zasiyle mülhakatında ikinci seç
meler başlamıştır. Vatandaşlar ha
vanın yağmurlu ve fırtınalı olma
sına rağmen reylerini kullanmağa 
başlamışlardır. Seçim ayın on se
kizinci günü alqamı bitecektir. 

Karakösc'cle tmylav s.-çimi 
hazırhk1arı 

Karaköse, 13 (A.A.} - Saylav 
seçimi için Vali Bay lmadın baş
kanlığında toplanan teftiş heyeti 
ateşli bir çalışmadan sonra bütün 
hazırlıklarım bitirmiştir. 16 son
kanunda ikinci müntehib seçimi
ne başlanacak ve üç günde bite
cektir. 

Hususi muhasebenin tahsilatı 
bu yıl geçen yıllara nisbetle çok 
fazladır. 

SOVYETLER BIRLt(;INDE 

Musikimiz hakkında rus 
profesörünün bir yazısı 

Moskova, 13 (A.A.) - Tas aja11tıl ' 
bildiriyor: "Sovyet sanatı,, mecmuası~ 
da "yeni bir kültür membaları,, namı ilİf 
tında neşrettiği bir makalede profesö 
Veprik diyor ki~ 

" - Türk halk şarkıları büyük uır 

alaka ile karşılanmıya layıktır ve mub:ı1' 
kaktır ki bu şarkılar yeni bir tiirk mıı• 
sikisinin vücude getirilmesi için bir ınal 
zeme teşkil edecektir. 

Ben şahsen, İstanbul konservatuvnrf 
tarafından derlenen halk şarkılarını tel'f 

kike fırsat buldum. Ve düşüncem, tUr1' 
musikisine has ahenktar dili bulmak içitl 
tlİrk kompozitörlerinin bu şarkılardalcl 
meram ve ahenklerin bariz vasıflarırt1 

hareket noktası olarak almalarının çok 
ehemmiyeti haiz bulunduğudur. 

Gene türk kompozitörleri, muhakkak 
smette, Avrupa tekniğine fazla dü§kiİ11 

lük göstermek devresini de geçecekler• 
dir. Bugünkü muhtelif Avrupa musiki 
mektebleri hakkındaki tetkik yoksuzlıı• 
ğu büyük bir tehlike teşkil etmekte ve 
bu hal gene sanatkarlarını her mezhep. 
ten müteessir olup hepsinden birer par• 
ça almıya yani cclectisme'e ve ancak gc· 
Jecek ;nesillerde semere verebilecek vak· 
tinden evel bir tekamül göstermeye ya· 
ni "epigonisme,, e götürebilecek bir ma• 
hiytte bulunmaktadır. 

Türk kompozitörleri eğer ydlnız ulu· 
sal çerçeveler içinde kalırlarsa hata et· 
mig o1urlar, çünkü böyle bir vaziyet 
türk musikisinin inkişaf ve terakkisine 
engel teşkil etmiş olur. 

Filhakika, islam kültürüne ve di11i 
merasimine aid bulunan ycknasak ve 
mağmum melodiler yeni Tiirkiye'niıı 
mantalitesiyle ahenkli değildir. Yeni 
Türkiye yeni hayatla ahenkli yeni bit 
musikiye muhtactır. Bu yeni türk mU" 
aikisi sok kuvvetli ihtimalle esaslarıP' 

halk musikisi membalarından alacaktır· 
Fakat arzu olunur ki yeni türk kompo• 
zitörleri halk melodilerinin makamları• 
nı benimsemekle kalmasınlar ve bu nıe• 
lodilere dayanarak yeni bir musiki uili 
bulmaya çalışsınlar. 

Sovyct ökonomi durumu 
Moskova, 13 (A.A.) - Komiscrlct 

mcclısi başkan muavini Bay Kuybişcfı 
Moskova mıntakası Sovyet meclisinde 
iç ökonomi durumu He dış durumu bak 
kında uzun ve mühim bir söylev söyle· 
miş ve rejimin aldıgr tedbirlerden hÜ· 
kumet adına sitayişle bahseylemiştir. 

~------···-------~ 
Riyaseticümhur orkes

trası konserleri 
Riyaseticümhur Orkestrasının Mu .. 

siki Muallim Mektebinde 1934 - J9JS 
yılında vereceği konserler i~in eveJce 
dağıtalmı~ olan kartlar bugünden itit.J• 
ren hükümsüzdür. Bundan sonra hel" 
konser için ayrı kart dağıtılacaktır. Koli 
serlere gelmek istiyenler kartlarını a1 " 
mak üzere pazartesi ile çar§amba gÜn .. 
lcri arasında Musiki Muallim M~ktebİ• 
ne ve Akbıı kütüphanesine müracaat 
edebilirler. 

Ankara Radyosu 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

Türk dili araştırma kurumu saati. 
Musiki: 
Teganni: K. Çekatowski 
Piyano: Ulvi Cemal 
Çocukları esirgeme kurumu saati. 
Dans musikisi 
Musiki: 
10 dakika fransız kafc. konseri 
I O Viyana musikisi 
Haberler. -

İstanbul radyosu 
Saat 

18 

18,30 
19,30 
19,40 

20,10 
20,30 
21,15 
21,30 
22 

Almanca 
Dans musikısi 
Haberler 
Viyolonist İskendcr, Kla.rtıC' 
Hayrullah Sololar 
Ses musikisi plak 
Stütyo Sigan orkestrası 
Son haberler 
Radyo orke trası 
Radvo laz ve tango orı<estr•" 
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• Aıı iellerin1iz 
ULUS çok İyi bir çığır tutturdu. Sır. 

tr sıra gelen anketlerle, bize Ank~ra' • 
mızı tanıtıyor. Şımdiye kadar hepimiz, 

mutfak masraflarımızı yalnız aylıkları. 
mı7da bıraktıkları izlerden tanırdık. 

Şimdi ise, 'Suluhan'' , "Hal" , "'Ayak 
satıcıları,. gibi tica~t kategorilerinin 
tnhlil raporundan anlıyoruz. Yediğimizi 
içtiğimizi devletin yaptığı tarife kolay -
lıkları ile beraber görüp beraber tetkik 
ediyoruz. Şehir ökonomyaar ile ev öko. 
nomynsının ilişiklerini görür gibi olu • 
yoruz. 

Toptancıdan ayak satıcısına kadar, 

aynı maddeleri sattıkları halde görü§ _ 
Jer bir değil bazan hatta taban tabana 
zıdtır. Hal'deki esnaftan birine bakılır • 
sa, toptancılar, tarife kolaylıklarını yal. 
nız kendilerine yonttukları gibi okka -
kilo farkını da müstehliklere yü\deti -
yorlanmv. 

Bütün bunlar, bir takım iddialardır. 
Tabii herkes, kendine göre konufuyor. 
Ve tabii, gerçeklik, iddiaların hepsine 
komşu olmakla beraber iddialardan hiç 
birinin tam kendisi değildir. Anketlerde 
zaten İstenilen, bütün görüşleri, oldu • 
ğu gibi, yanyana koyup, hüküm verme. 
yi, bir yandan salahiyetli kimselere bir 
yandan da halkıu kendisine bırakmak • 
hr. 

Anketler bize, ba§ka türlü faydalı 

şeyler de öğretmiştir. Mesela bütün An 
kara, günde ancak 500 kilo balık ye • 
mektedir. Seksen bin nüfus ve ancak 
500 kilo balık.. Cülünc. Balıkçı, aklı er. 
diği kadar bunun sebeblerini de tahlil 
ediyor 

Ankara'nın iç yaşayışını gösteı·en bu 

gibi anketleı· bundan böyle, dcği:ıik ko. 

nulaı Ü7.t!rimh: yı>jlılacaktır. Yalnız bun· 

lara biı· de " mclctub k.ıtusu,, takmak 

ister. Ankara halkı bu anketleri sııdece 

severek okumakla kalmamalı, kendinin 

olan gazetemizle mektublnşarak, f'kir -
lerini bildirmelidir. 

Anketlerimiz, şimdilik mutfak ve bo. 

gaz meseleleri etrafında dönüyor. Önü. 

müzde, dahn genel konular üzerinde de 

durulacnk ve ıtnkaralı'yı bursnlı değil 

de anknrnlı yapan Lütün itlere dokunu. 

lac:-aktır. Genci ya~yışımızın hepimize 

birden dokunan bütün -şartları gözden 

geçirilecek olursa, ankaralı ile Ankara 

ve Ankara ile ULUS arasındaki ilişik 
İyice anlaşılmış olacaktır. 

Zaten şehir - tehirli - gazete, bi • 

ribirlerine o kadar yakın unsurlardır ki, 

bunlar biribirine ne kadar kaynarsa, o 

şehirde şehir hayatı o kadar genişlemi 
o kadar derinleşmiş, o kadar çeşidlen • 
miştir. 

Ankaramız, yeni haliyle, henüz çok 
gençtir. 15 - 20 yılın bu bakımdan faz. 
la bir verimi olamaz. 

Pazarları, çarı:ıaı, kahveleri, tiyatr'o· 

ları, bayramları, kısaca ~onomi~ ve 

ııoysnl ya.şayışıyle bir şehrin kendine 

bir benlik yapması bulun unsurlar ara -
sında yakınlık ve özellik, ondan sonra 
da zaman ister. 

Anketlerimiz bu yolda bir iki adım 

ileri gidişi gösteriyorsa, ULUS, istedi • 
~ini başarınış demektir. 

BURHAN BELGE ------.... ·------
Tünel şirketinin yaptı

racağı bina 
lıt nbul, 13 (Telefon) - Tünel ıir· 

eti idare meclisi şirketin lıükumetle 
yaptığı mukavele mucibince Tünel'in 
Galata kısmında k • . yapma mecburıyetın. 
de bulunduau b. · · B .. k . " ına ıçın ru ıel mıymar 
lar: .ırasında "f.l:w ·· bak . I "'. rı nı~ısa a netice en-
mit ''e hinnnın t:r-:>jci.>:İnin hazırlanma. 
sına başlanmıştır. 

Binaya ilkbaharda başlanacaktır. 

lznıir'dt· ruam :-.avaşı 
İzmir, 13 (A.A.) - Vilayetteki ru • 

nm savaşı bitmiştir. hmir'de 32, Dikili 
kazasınrn 21 ve diğer yerlerde de 4 
beygir ruamlı olduklan için öldürülmüş. 
tür. Snhi:,lerinc veı·ilecek t zminat için 
bayt r müdiôrlüc~ne para gclmittir. Ya
kında dağıtılacaktır. Savaş yapılan ka -
zalarda hastal·k nisbeti yüzde seki.ldir. 
Önümüzdeki yıl baytar:a:z kaza!r.rC!n da 
ru m savnşı açıln.:aktır. 

----

ULUS 

• 
iÇ DU y UMLAR 
Vapurculuk şirketinin bu 

yılki tonajı 
İstanbul, 13 (Telefon) - 1935 deki 

deniz seferleri hakkında ökonomi ha • 
kanlığı deniz yolları işletme idaresiyle 
vapurculuk şirketine tebliğatta bulunmuş 1 
tur. Bu tebliğe göre vapurculuk şirketi. 
hissesi yüzde kırk, denizyolları idaresi
nin yüzde altmıştır. Vapurculuk şirke • 
tinin bu seneki tonajı geçen seneden 
7714 fazla olarak 29900 dür. Şimdi iki 
grup mümessilleri toplanacaklar ve iç 
keputajda seferleri bu nisbete göre ayı. 
racaklardır • 

Vapurculuk şirketinin 
yeni aldığı vapurlar 

fstanbul, 13 (Telefon) - Vapurcu
luk şirketinin yeni aldığı Güneysu, Ak. 
su vapurlarının tescili için Ökonomi 
bakanlığının emri deniz ticaret müdür -
lüğüne gelmiştir. Aksu vapuru cu • 
martesi günü lstanbul'a gelecektir. 

Bükreş - Moskova ara
snıda seferler 

İstanbul, 13 (Telefon) - Bükreş' -
ten 13 tarihiyle bildirildiğine göre mart 
ta Bükreş - Moskova arasında hava, 
Odesa - Köstence arasında deniz sefer 
leri baş1ıyacaktır • 

Bulgarlar iş müessesele -
rinde yabancrlann çıka
rılrrıasına karar verdiler 

lstanbul, 13 (Te1t>fon) - Sofya'dan 
bildiriliyor: Bulgaristanda gittikçe ar. 
tan okumuşlar İşsizliğinin önüne geç • 
mek için bütün saanyi ve ticaret mües • 
seselerindeki yabancrların çıkarılmasına 
karar verilmiştir. 

iş müdürü beyanatında iiirket, sana
yi ve ticaret birlikleri mümeuilleriyle 
konuştuğunu ve mümessilleı·in bu kara. 
n beğendiklerini söylemiştir. 

Şirketi Hayriye yeni 
vapurlar alıyor 

İstanbul, 13 (Telefon) - Şirketi 

Hayriye yeni alacağı vapurlar için ay 
başında siparişlerini verecektir. 

İstanbulda bir çocuk 
tiyatrosu açılıyor 

latanbul, 13 (Telefon) - l&tanbul 
şehir tiyatrosunda bir çocuk tiyatrosu 
kısmı açılması kararlaştırılmı,tır. Bu kı. 
sımda yalnız çocuk temsilleri verilecek 
uluslararası çocuk edebiyatının en güzel 
paı·çalarından istifade edilecektir. 

Tem sili er T epebaşı tiyatrosunda ve 
çocukların gidebileceği günlerde veri
lecektir, Bu temsillerden yR hiç para 
alınmıyacak veya çocukların ödiyebile
cekleri gayet a7 bir para alınacaktır. 

Şehir tiyatrosu bu faydalı karariyle be. 
raber salı günleri parasız olarak halka ve 
rilmekte olan temsillerin de zenginle,. 
tirilmesine karar vermiştir. 

Ş. Karahi~ar fırka koııgrc•si 
Ş. Karahisar, 13 ( A.A.) - 11 son 

kanunda toplanan kazamız Fırka ku • 
rultayı Bay Mustafa Sabuncunun baş • 
kanlığı altında nizamnamenin gereğince 
biti~i mi, ve yedi kişi idare heyeti üye. 
liğine altı kiti de vilayet kurultayı mu. 
rahhashğına seçilerek fırka vilayet baş. 
kanlığına bildirilmiştir. 

B. Pel{er lnıo·üıı . o 
geliyor 

İstanbul, 13 (Telefon) - C. H. F. 
Genel Katibi Bay Receb Peker bu ak • 
şamki trenle An!<araya hareket etti, is. 
taı;yonda Fırka vilayet ve belediye er • 
kiınr taı·afından uğurlandı. 

Balkan ökonomi konseyin 
de tam bir anlaşma 

elde edildi 
lstanbul, 13 (Telefon) - Balkan bir 

liği ökonomi konseyine iştirak eden türk 
heyeti reisi Trabzon mebusu Hasan Sa. 
ka bu akşam Ankara'ya gitmiştir. 

Gitmeden evel konseyde bütün işle. 
rin halledildiğini arada tam bir anlaşma 
olduğunu ve nisanın birinde konseyin 
Ankara'da toplanacağını söyledi. 

Sarsıntıda felakete uğra
yanlara yardım 

Ayvalık, 13 ( A.A.J - Marmara ada. 

ları ve Erdek çevresi yer sarsıntısı fe • 

laketzedelerine Ayval k'tan ikinci parti 

yardım olarak 150 lira Balıkesia· yar -

dım komite riyasetine gönderilmiştir. 

Felaketzedelere yardım teberruatı 

devam ediyor. 

Hava dündenberi biraz ılınmağa yü. 
tuttu. Dün akşam üstü aldığımız bu re
simde de görüldüğü üzere donun kalma 
dığını belli eden bulutlarla Ankara ha. 
vası süslenmişti. Ziraat Bakanlığı mete
oroloji enstitüsünden aldığımız malu • 
mata göre, son 24 saat içinde yurdun 
Trakya, Ege mıntakalarında yağı§ de • 
vam etmi,tir. Diğer mıntakalarda ha • 
va bulutlu geçmiştir. En son yağış 63 
milimetre olarak cdremitte ölçülmüştür. 
Trakya, Ege mıntakalarının diğer yer
lerine 8 _ 47 milimetre arasında yağı§ 

olmuştur. 

Cece ve gündüz suhunetleri orta Ana 
dolu ve cloğu Anadolusundan maada 
yerlerde hep sıfırın üstünd kalmıftır. 

Bu gece en düşük suhunet sıfırın altın· 
da olmak üzere Kat ıı'ta 33, Erzurum'da 
20, Kastarnonu'da 16, Sıvas'ta 15, An • 
kara'da 10 derece olarl\k kaydedilmiş. 

tir. 
En yüksek gündüz suhunetleri ı;ıfı. 

rın üstünde 16 derece olmak üzere An· 
talya, Adarıa'da kaydedilmi,tir. 

Buğday kanunundaki bir. 
buçuk aylık tecil 

Buğdayı koruma resmi kanunu izah
nameıine göre fabrikatörlere verilen bir 
buçuk aylık tecil müsaadesi satış için 
değirmenlerde un üğüttüren tacirlerden 
unlarını kasaba ve iskeledeki mağaza 

ve depolarında satmağa mecbur olanla. 
ra da teşmil edilmeıi Maliye Bek':\nlığın. 
ca Defterdarlıklara tamim edilmiıtir. 

Maliye bakanlığı, kanunun değiştiri • 
len şekline göre hazırladığı kadrolArı 

peyderpey valiliklere bildirmektedir. 

Gümrük ve İnhisarlar Ba
kanlığının bir bildirisi 
Gümrük ve inhisarlar bakanlığı güm. 

rük komisyoncusu, maiyet memuru ve 
tüccar müstahdemleri hakkında gümrük 
lere bir tamim yapmıştır. Bu tamime 
göre komisyoncu maiyet memuru ve tüc 
car müstahdemlerinin ellerinde mevcud 
karneleri yenileriyle değiştirilecek, de • 
ğivtirme muamelesi gümrükler genel 
müdürlüğünce yapılacaktır. Lazım ge • 
len vesaiki göndererek yeni kar -
ne almıyanların eski karneleri alı. 

nacaktır. Yeniden kabul edilecekler 
de aynı muameleye tabi olacakll\rdır. 

Amerikadan gelecek mal 
ların bedeli nasıl 

ödenecek? 
Amerika hükumetinin altın esıu:nr 

ferketmiş olması ve altın esasına ba:tlı 

akidlcrin kambiyo dolar jlc ödenmesi csa 

sının kabul ve biı· kararla teshil edilmiş 

bulunmıuı bakımından bu memleketten 

gelen mal bedellerinin doların altın ve. 

ya kambiyo olnrak tefrika tabi tutıılma. 

ması lazım geldiği Maliye Bakanlığınca 
alakadarlara tebliğ edilmiştir. 

Yakalanan kaçakçılar 
Ayın birinden dokuzuna kııdıır•gÜm. 

rük muhafaza tc§kilah tarafından hiri 

ölü, bqi yaralı 38 kaçakçı ve biri ölü 

12 si kaçakçr hayvanı yakalanmış ve 124 

kilo gümrük ve 57 kilo inhisar kaçağı, 

3 kilo 20 gram af yon, iki yunan lahvi· 
latı ve iki tabanca ele geçirilıniştiı·. 

Karakfo.c·',lc so;tuklar 
~ 

Karaköse, 13 ( A.A.) - Dayanılmı • 

yacak kadar kuru soğuklar devanı edi • 
yor. Cuma günü Çay nahiyesinde bir 
yolcu. yola giderken soğuktan donarak 
ölmÜ§tÜr. Yollar a hayvan telefatı ol • 
mu, tur. 

lnhisarlaı· ı11emur · 
)arı l{anunu 

• • 
ıu·oıe ı 

Gümrük ve inhiıarlar bakanlı~ı teş· 

kilat kanun projesinden haşka bir me. 

murlar kanun projesi hazırlamııtır. Bu 

projede memurların nasıl alınacağı na. 
sıl terfi ettirileceği müfettiflerin nasıl 

terfi ve derecelerinin nasıl teselsül ede. 
ceği hakkında hükümler olduğu gibi 
memur ve müfettişlerin barem derecele. 

ri de tesbit edilmektedir. Liyihaya gö • 
re: müfetti,lik için hukuk ticaret ve 
mülkiye mezunu olmak şart kofulmak. 
ta ve ıtajiyerlik devreıi kabul edilmek -
tedir. ..... 
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Balı!~esir ve Havalisinde 

r er ı,ursmtrsınılaıı zarar gc;n·n 
lcrc ) apıla('ak ) ardım Jıakl 11ula 

Hakaıılar llf·)t'Iİ karan 
(Başı ı iııcı sayrfada) 

Halkın zararlJrı ve acıJ ıhtiyacları 
tesbit edildi ve derhal alınması gerek
li olan tedbirler kararlaştırıldı ve hal -
dogrudan doğruya yapabilecekleri işle· 
rin ıfasına başlattırıldı. Adalardaki 
manzara çok fecidir. Halkın yiyecekle· 
rı ve eşyası enkaz altında kalmış ve 
kabili sükna ev kalmamıştır. Plansız 

köylerin yerine atiyen sıhhi şartlara 

uygun plnnlr köyler yapmak ve batak· 
hk kenarında bulunan sıtmalı bir Jco· 
yün de yerini değiştirmek lazım gele
cektir. llk ve acil yapılacak iş yıkılan 
evlerin enkazından istifade etmek ve 
hüki'ımetten çıvi ve kıı;mcn tahta veril. 
mek suretiyle hu kıs günlerinde fela • 
ketzedelerin hayatlarını koruyabilecclc 
barakalar yapmak olacaktır. Köylerde 
bu barakaların yapılmasına halk kısmen 
başlamıştır. Fakat yaptıkları sıhhi ve 
muntazam olmadrğından bunların bir 
örnekte ve sıhhi şartlara göre yapılma. 
sı gerekli görülmüş ve her köye us. 
tal r gönderilmesi ve barakaların 

sıhhate uygun olarak yapılması i_çirı 

tedbirler alınmı ve halka da öğüt. 

ler verilmiştir. Hilaliahmerden, as. 
keriden, vılayet idarei hususiyesinden 
335 çadır gclmi · ve bunlar tevzi edil -
miştir. Halk bu çadırlardan çok istifa • 
de etmekle beraber kı şiddetli olunca 
kadın ve çocukların ve hastaların uzun 
müddet lıu çadırlarda barınmalarına 

imkan gorülmediğinden barakaların da 
hemen yapılması cl.ı:em görülmüş ve ona 
göre tedbirler alınmıştır. Ancak mahal. 
li tedbirler ve yardımfarla barakaların 

clerh.ıl yapılması mumkün değildir. 
H rkes kışı geçırmek için başını so. 

kacak bir y\:r hazırlamak kaygusunda • 
dır. Hukumct mcrkcıdndcn bir heyetin 
kendiler mı goı mcge ve muavenetler 
yapmaya gclmış olma:;ı hdlk uzerinde 

dcrın mınnctlc karşılanan bir tesir yap. 
mıstır. Y ı:. r s, nsıntısı hafif surettıe de • 
vam etmekte ise de yeni çöküntüler yok 
tur. Heyecan azalmıştır. Şimdiye kadar 
yapılan iaşe yardımı hulasası şudur: 

5.250 ekmek, 7 5 çuvnl un, 25> san • 
dık şeker, bir sandık çay, iki çuval pi • 
nnç, iki çuval sabun, bir çuval nohut, 
bir çuval fasulya, 3s sığır, 25 kilo su _ 

cuk. on ten\:ke kavurmadan ibarettir. 
Vilayetin merkez ve mülhakatında 

felaketzedelerin tchvini ihtiyacları içiıı 

Hilaliahmer namına ianeler toplanmak_ 
tadır. Erdek kaymakamı ve Marmara 
nahiyesi müdiıriı ile memurini sıhhiye. 
nin ve llilaliahmer heyetinin Mnnnara 
adalarının her birindeki felaketzedcle • 
rin yardımlarına koşmaları ve ihtiyaçla. 
rına aid levazımın sevki için kazanın 
emrinde dcni'le mukavemetli bir moto· 
riin bulundurulması çok gereklidir. Ada 
lar halkının kısmı azamı balıkçı, maden 
ve taş ocaklarının işçilerıdir, bunlar ia
selcrini yevmiyeleriyle temin eden kim.. 
selerdir. Harketı arz dolayısiyle köyler_ 
de bulunan değirmenler ve fırınlar da 
kamilen yıkılmıştır. Hilaliahmcrce bu 
noktanın bilhassa temini Hizım ve 7.aru. 
ri bulunduğunu arzeylcriz. 

3. - Miı::ıtcrek telgrafınızı heyeti 
vekilede okudum, vcrılen kararı tebliğ 

ediyorum: 
Balıkesir ve h.ıvalisi yer sarsıntı ı r.a 

rarları hakkında Dahiliyeden tevdi edi. 
len rapor İcra Vekillerince okundu. İn. 
şaata istenılen on bin liranın hemen va
li emrine verilmesi, raporda Jüzum gös
terilen iaşe ihtiyacının HilSliahmercc 
ayrıca temini müzakere edilmiştir. Bu 
maksatla Hilaliahmerin sarfiyatı Buyük 
Millet Meclisinden talı ı!Hlt olarak ta -
leb olunacaktır • 

~!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!'l--~!!!!~~~!!!ll!!!!!~~"!!!!e!!===~~s~~!!!'!!!"!!"!!'ml!"'~~-lm"!!!'!'"'"'!!"'!!"'~"'!""""'!"~~'!!"!!!!!z:a!!l!!!I•~ Felaketzedelere Hilfiliah 

'Aydm'da dcvt güreşlerinde birinci gelen ıdevt ve seyirciler(Yausr memleket postas111tJ8) 

- mer 2000 lira gönderdi 
Marmara nahiyesiyle Erdek ve 

havaliainde yer saraıntrsmdan muz 
tarib olanlara yardım olmak üze
re Hilaliahmer Cemiyeti yeniden 
iki bin lira göndermiştir. 

General Said Akbaytuğan 
Şehrimize evelki gün geJen ordu mü. 

fettişlerinden General Ali Snid'e 
Atatürk; Akbaytuğan soyadını vermiş
lerdir. Temiz ve asil doğmuı insnn ma. 
na&ınr taşıyan bu adlıı Atatürk, deC-erli 
kumand:ınımız. yeni bir iltifatta bulun. 

muşl rdrı. 
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Garl1ta fikir 
harel{etleri 

Avrupa buhranı: )irnıinci 
a ır A \'ru pası 

Geçenlerde ''Cihan i~inde Avrupa 
buhranı,, isimli yazısrnın iki mühim 
flölümünü bastığımız M. Andre Sieg
lerıed, "Revue de Paris,, mecmuss•nın 

ikinci kanun sayısında aynı mevzu ü
serlnde yazmağa devam ediyor. Bu kı-
111mdan da §U dikkate değer sayıla/arı 
4ilimize çeviriyoruz 

Avruparun, yirminci asır başlarına 

Jı:adar münakaşa bile edilmiyen cihan 
!zerindeki üstllnlUğU, bugün artık iti-

nzlara uğramaktadır. Bu, zamannnr

sın en mühim hadisesi olup beyaz ır

)m itibarı dahi tehlikeye girmektedir. 

Bu buhranın hususiyetlerinden 

biri de pek ansızın başlamış olmasıdır. 

Bir taraf tan avrupa ile öteki kıt'alar 

arasındaki münasebetlerde öte taraf

dan da beyaz ırkla öteki ırklar araaın

deki milnasebetlercle derin değitiklik

ler oluyor. Hatti eski "garıb'' mefhumu 

bile değişti; çUnki Avrupa medeni

yeti ile garpmıedeniyeti artık birbirine 

uymamakta ve batta avnıpa ananesine 

tabi olmaktan çıkmaktadır. 

Son yinni yıl içinde inanılmaya

cak derecede hızlı bir yürüyüş takib e· 

ôen dünyanın bu değişmesinde savaş, 

büyük bir rol oynadı. Fakat bu rolün e

hemmiyeti fazla büyütülmüştU. Filha

Jı:ika aradan epey zaman geçtikten son

ra görüyoruz ki kıtalar arasındaki mu

vazenenin bozulmasına hakiki sebeb, 

eavaş değildir. O yalıuz işe hız ver

miş ve teblilr.eyi artırmıttır. Fak.at buh 

ran, nasıl olsa doğacaktı. Avnıpa inhi

aannm sarsılması daha on dokuzuncu 

asrın son rubunda tesirlerini gösterme· 
fe başlayan hadiselerin neticesidir. 

Uluslararası ticaret sahasında sava
fUl yaptığı ilk tesir, ı;avaşa iştirak .e -

den c:kvletler üzerinde görüldü. Onlar 
birdenbi.re, vakit geçirmeksizin tat-

mini lazım gelen bu yolda ihtiyaçlar 
brşısında kaldılar. Bu ihtiyaçlar hem 

yiyecek maddeleri, hem de bir taraftan 
ilk maddeler, diğer taraftan yapılmış 

eşyadan ibaretti. Avrupanın bu mad
deleri tCI11in için Avrupa dışındaki 

memleketlere muhtaç olması, o mem
leketlerde kocaman bir ihracat hareketi 

wcuda getirdi. Buna mukabil kendi ih· 
racatı kesildiği için ticaret muvazenesi 

tamamile bozuldu. Bu şartlar içinde 
ticari muameleler hacmi o kadar büyü· 

memiş olmakla beraber asıl borclar ye
'kfuıu korkunc bir şekilde kabarmıştır. 

F~sanın bu bakımdan arzettiği 

ınisal dikkate değer. 1913 ile 1917 se

neleri arasında Fransa'nın ithalatı 8421 
franktan ve 372 milyon kentaldan 27554 

milyon frank ve 348 milyon kentale 
çıkmış, buna mukabil ihracat 6314 mil
yon frank ve 220 milyon kentald.en 
5676 milyon frank ve 29 milyon kentale 
-düıımüştür. 

Bitaraf memleketlerle Avrupa dışın-
4Jak1 müttefik memleketlerde bu vazi
yet başka türlU neticeler verdi. İstenil

diği fiata ve istenildiği mikdarda mal 
ihraç etmek, kaçırılmaz bir fırsattı. Bu 
sayededir ki Birleşik devletler et, buğ
day, petrol ve madenlerini; Kanada hu
bubat, reçel, yağ, et, kereste gibi mah
ıu1lerini ~ cenubi Aıncrika kahvesini, 
derisini, mısırını, yününü bol bol, iste
CJiği kadar ihraç etti. Öyle ki 1915 • 
1920 de Birleşik Devletler ihracatı 2.448 
milyon dolardan 6.417 milyon dolara, 
:cJiğer memleketler ihracatı da o nisbet 

te çıktı. 

Dış ticaretleri bu derece gelişen Av
rupa dışı memleketlerinin satın alına 

gücü aynı mikyasta büyüdü. Bunun ne-

ticesi, başka kıtalann süratle sanayi· 
lıeşmesi oldu. Fabrikaların çıkardığı 
malların hepsi o gün satılmağ.a başla· 
dı her gün yeni yeni sanayi kuruldu. 

Sanayii en çabuk inkişaf etmiş olan 
bu memleketler, tabiatiyle diğer mem
leketlere de mal satmağa başladılar. Bu 

suretle Av ?a ihtiyaç kalmanızın 1 
yeni ticari ı _nasebetler teessüs etti 
ve Avrupcının bu münasebetlerdeki his-
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yabancı gazetelerde okuduk) 
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rımız 
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Çok güzel bir gün 
Entransijan - Paris, 7. 1. 3.5 

6 sonkfinun akşamı, Enttansijan'ın 

muhabiri B. Musolini'yi selamlamış ve 
söz arasında da "güzel gün,, kelimele
rini söylemişti. B. Musolini, bu keli
meler üzerinde durarak: 

- Çok güzel bir gün, demiştir. 

Hakikaten 6 ııonkanun günii çok 
glizel bir gündür ve tarihi bir ehemmi
yet aJocak mahiyettedir. Avrupa tari
rinde ilk defa olarak iki devlet adamı 

yalnız kendi uluslarının münasebetle
rini tanzim etmek için değil, kendi 

hususi menfaatlerinden başka, genel 
bir barışın kurallarını araştırmak için 
toplanmışlardır. B. Musolini de bu 

noktaya bilhassa işaret etmiştir: "Biz 
yalnız iki ülkeyi alikalandıran hususi 

meselelerin halli için değil, menşedeki 
birliğimizden gelen ve ulusların bilhas-

sa muhtaç bulundukları ideal değerle
rin tesbit ve tasdiki için çalı§tık ... ,, 

Bundan da görüleceği üzere, Roma 

konuşmalarının Ustünde insanlığın 

yüksek ahlakı bulunmaktadır. Bazı ak

si adamların, cümleleri parçalayıp, ke

limeleri tartarak. B. Musolini'nin "iki 

ülkeden hiç birinin yeni anlaşmalar 

yüzünden eski dostluklarından vaz ge

çemiyeceği,, hakkındaki sözleri üzerin· 

de durmaları da hoşuma gidiyor. El

bette öyle olacak 1 biz, her beş dakikada 

bir iğreti bir arkadaşı bırakıp da onun 

yanındakine atılan vals oyuncuları mı

yı.ıı? Gerekli olan, herkesin şimdiki 

dostlukları üzerine, kabilse oütün Av

rupayı içine almağa kadar varacak o

lan yeni dostluklar kurmasıdır. Bu, 

şimdiye kadar çok coş görünen ve bi· 

rinci defa olarak vücudlanacak gibi gö

rünen bir hülyadır. 

B. Laval, verdiği beliğ cevabta: 

"barış ülküsü güden herkesin gözü bu

gün Roma'ya çevrilmiştir.,, demişti. 

Evet, berkesin, bilhassa ingilizlerin 

gözü Romada idi. Dün, Con Saymen, 

B. Musolini il!! bizim bakanımıza en 
sıcak dileklerini telgraflamıştı. Kıh 

kırk yaranlarm sözlerine kulak asmı

yalım. Barış yolu çok uzundur, fakat 

biz bu yola girmiş bulunuyoruz. 

sesi günden güne azaldı. Aşağıdaki ra
kamlar, bu vaziyeti daha göze çarpar 
bir surette ifade ederlerı 

Bir dol{torun 
itirafı~ rı 

Jozef Balog adlı bir macar demir
yolu memuru, aşık olduğu kadını se
ven Lui Perga adlı bir doktoru, diplo
ması olmadığı halde doktorluk yap· 
makla itham ettiğinden, sudu aşağıda
ki sözleri söylemiştir: 

"- Şikayetçi benim doktor olduğumu 
pek eyi bilir. Ben 1920 de çok eyi bir 
derece ile diploma aldım ve hemen bir 
kabine açtım. Fakat boşu boşuna hasta
ların gelmesini bekledim. Yalnı.ı ber
ber, terzi ve kunduracı gibi esnaf ge
lip muayene oluyorlar ve mukabilinde 
de beni tıraş ediyor, elbise dikiyor ve
ya kundura yapıyorlardr. Gilçlükler 
her giin biraz daha artmağa başladığı 
için kabinemi kapamak mecburiyetin
de kaldım. O gündenberi de çok me
~akkatli bir hayat ge~irmeğe başladım. 
1930 da geceleri fakirlere mahsus u

cuz yerlerde yatıyor ve en güç işleri 

görerek, bir ara da sokak süpürerek 
güç bela hayatımı kazanıyordum. Daha 
sonra zayıf hastalara kan vererek ayda 
150 den 180 franga kadar bir kazanc 
temin ettim. Fakat bu para da bana 
yetmiyordu. Bunun üzerine taşraya gi· 
dcrek bir köyde yerleştim ve doktor 
olduğumu gizliyerek mütetahbiblik ct
meğe başladım. İlaçlarım eyi tesir et
tiği için nuıvaffakiyet kazanmağa, ma
saj yapıp hasta kabul etmeğe devam 
ettim. Fakat o sırada hükiımet benim 
bu yaptıkiarımdan kuşkulandı. Ben de 
hapisten kurtulmak için doktor diplo
mamı göstermeğe mecbur kaldım, An
cak, bu benim için çok kötU oldu. Bir 
iki gün içinde halk beni bir şarlatan 

addetti. Ve hiç bir hasta muayene C1l· 
mağa gelmedi. Bunun üzerine de o kö
yü terkettim ve gene miltetabbiblik e
derek bir köyden bir köye dolaşmağa 

başladım.,, 

"Bu sayede hayatımı kazandıktan 

başka aileme de yar<lım euebiliyordum. 

Ancak son a:amanlarda hastahanenin 

birinde bir iş bularak hakiki surette 

doktorluk yapmağa başladım.,, 

Bu acıklı sözler halk üzerinde çok 

büyük bir tesir yapmış ve şikliyetçiyi 

davasından vaz geçmeğe sevk etmiştir. 

Doktor da beraet etmiştir. 

Prager Tageblatt - llkkanun 

mak amacını gütmekte de değildirler. 

Bilakis: medeniyetlerin ve ırkların 
durmaksızın biribirine karışmaları sa-

BiRLEŞiK DEVLETLER iTHALAT! 
1910-14 1921 1930 

Avrupacıan getırilen mallar (yüzd< 
Amerikadan ,, ,, ,, 
Asya ve Okyanosyadan getirilen mallar 

JAPONYA 
Avrupadan geti.rilen mallar (yüzde) 
Amerikadan ,, ,, ,, 
Asyadan getirilen mallar (yüzde) 

Bu rakamlar da, kıtalar arasındaki 
ticari münasebetlerin barbtanberi yeni 
bir muvazeneye tabi olduklarını göste· 
riyor. Avrupa'nın, elden kaçırdığı mev• 
kiin bazı noktalarını yeniden ele geçir
miş olmasına rağmen 1914 şartları ar
tık kati surette maziye geçmiş sayılır. 
Avrupa kaybettiği piyasaların bazıları
na belki yeniden girebilir; fakat diğer 
kıtalar, istisnai şartlar sayesinde ele 
geçirdikleri vaziyeti kolay kolay elden 
bırakmıyacaklardır. Yeni vaziyetten is· 

tifade edenler bunun günden güne daha 
kuvvetli olmasını isterler. Hatta onu 

korumak için silaha sarılmağa bile ha
zırdırlar. Bunun içindir ki cihanın a~ 
nayileşmesi işi • ökonomik "hikmet,, e 
uygun olmasa bile • devam edecektir. 
Avrupa, kaybettiği piyasaları yeniden 
kazanmağa davrandıkça karşısında, Av

rupa, dışında otuz memleketin çalış

kan ve canlı ulusçuluğunu buluyor. 
Savaş, bu değişmenin hakiki sebebi ol· 
madıysa bile kati sebeblerinden biri ol· 
muştur. 

"*v. 
Böyle şümullü bir buhranın dofur• 

duğu vaziyet, eski Avrcpa hegemon
yasının bozulmaama aebeb olur. Bütün 
dünyada kullanılan lSkonomik ve tek
nik usuller '"yeknaealdıktan,. uzak18f-
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ycsinde dünyanın, her tarafı aynı man· 

zarayı göstermeğe başlıyor. Her yerde 

aynı otomobile, aynı radyoya rastge

liyoruz. Hiç bir güzelliğe saygı duy· 

mayan "terakki,, nin her şeyi tesviye 

eden tekerleği altında ezilen insanlık, 

hi~ bir zaman yeknasaklığa bu derece 

boyun eğmemişti. Fakat değişik hayat 

seviyeleri arasındaki basamaklar da

ha uzun zaman mevcut olacağı için A· 

merika ile Avrupa, Avrupa ile Asya 

arasında henüz büyük farklar vardır. 

Fakat yeni olan hldise şudur: Avrupa, 

eskisi gibi bir "hierarchie,, kabul ettir· 

mek ve bütün dünyada bir çalışma bir

liği temin etmek kudret ve kuvvetini 

haiz olmaktan çıkmıştır. Birçoklarımı
zın hatırladığı bu nüfuz ve tesir birli • 
ği yerine şimdi, Arzı paylaşan birçok 
"nüfuz daireleri" vardır. Avrupa ken-

dine aid ve hala ehemmiyetlice olan 
"daire,, yi henüz muhafaza etmektedir; 
fakat Avrupa kıyılarından aynlan her

hangi bir yolcu birleşik devletlerin "da
ire,, sine girmekte gecikmez; Asya' da 
ise ne Amerika'ya ne de Avrupa'ya bağ· 
h olmıyan birkaç mıntaka kurulmakta
dır. Bugün, Avrupa'nın eski hakimiye· 
ti zamanındaki •1iUıam ve faaliyet bir-

Bay Laval ve Papa 
S sonkanıın tarı'hli Tan gazetesi 

Roma'd;ı B:ıy :A"mrnlini ve Lava/ ara
sında yapılnm: olan uıı!la~rnanın ma
Jıim olan ana r..·iz:;ilerini izah ederek 
göz<lf'n gcçırdikten sonra diyor ki· 

- Mı.izakerelerin verdi~i eyi netice
den, ve geniş uluslararası al<>nda Av
rupa tesanüdü ve barışını gözeten ay
nı zihniyet içinde Fransa ve İtalyanın 
güvenli iş birliğinden ancak sevinebili
riz. Öteyandan, Bay Laval'in Roma se
yahatindeki son hareketi, acunda bıra
kacağı manevi tesirler itibarile, daha 
az ehemmiyetli değildir. Dışarıişlcr ha· 
kanı Papa tarafından kabul edilmiş ve 
sonra müsteşar kardinalla görilşmüştü. 
Bu harekette, bütün katolik aleminin 
manevi reisi olan Papaya karşı yüksek 
bir nezaket jestinden daha fazla bir 
şey vardır ve bu hareketin sıyasal şü
mulü hadiselere karşı dikkatli olan hiç 

kimsenin gözünden kaçmıyacaktır. 

Sar plebisitinin arifesinde ve sarh katn-

likler baştan başa Hitlerlzmin hükmü 

altında bulunan bir Almanyaya dönüş 

ihtimalinden endişede bulunurken, Bay 

Laval'in Vatikan'ı ziyareti, hadiseler

den dolayı hususi bir ehemmiyet alı

yor, çünkü bu ziyaret Fransa'nın barış 

ve uzlaşma sıyasasının Vatikan'da an

lnşı~mış olduğuna ve bu sıyasarun, 

hatta dini endişelerden uzak olanların 

gözlerinde bile medeniyetimizin kay

nağı olan hıristiyanlık esaslı prensip· 

terine uygun bulunduğuna delalet eder. 

Bir müddet önce Papa'nın, Noel 
münasebetile söylediği ananevi nutuk

ta, alman ülkelerinde hıristiyan ahlakı 
ile telifi imkansız olan ırkçı bir doktri
nin, hıristiyanlığın asırlarca müddet 
mücadele sayesinde yıkmış olduğu ve 

eski zamanları tekrar yaşatmak istiyen 
bir nevi Neo-paganizmin'e doğru yü-

rüyen hareketlerden duyduğu endişele
ri çok tesirli bir ciddiyet taşıyan söz

lerle ifade etmişti. Fransız ulusu, tabi

ati ve karakteri icahı olarak, böyle ha

talardan masundur, ve sadece insanlık 
tesanüdü ülküsüne sadık kalması, ken
di davasile, Avrupada medeniyet dava

sından ayrılamıyacak olan hıristiyan

lık davasına hizmet için ona lrlifi gel
mektedir. 

liği,, ile mühim tezatlar teşkil eden üç 
dört muhtelif istikamet belirdiğini gö
rüyoruz. Bu manzaranın karşısında Ro

ma Bleminin inhilal ettiği devri düşün

memek kabil değildir. 

Bu yeni şartlar Avrupa'yı ne bakım· 

dan al5kadar eder? Diğer kıtalarda in

kişaf eden sanayi Avrupa'nın, muva

zenesi için gerek olan ihracatım azalt

maktadır; diğer taraftan Avrupa için, 

buhran zamanlarında kolaylıkla temin 

edilen ilk madde tedariki meselesi gü· 

nün birinde, müstahsillerin bu madde

leri yerinde işlemeleri yüzünden, güç

leşmeğe yüz tutacak. Ticari mübadele· 

terde görülen engeller, bütün dünya

nın komisyoncusu, nakliyeci&i ve arzi

yesi vazifesini gören Avrupa'nın men

faatlerine dokunuyor. Uluslararası mü

badelelerin uzun zaman duraklaması 

Avrupa üzerinde nihayet bir amboli 

nevinden tesir yapabilir. Bu suretledir 

ki yirminci asra aid olmak Uzere ve top

lu bir halde birçok meseleler ortaya 

çıkmış bulunuyor. Gerçekten ~lem, ma

ziye aid kaide ve ananeleri kabul etmi

yen yeni ve büsbütün başka bir muva· 

zeneye doğru ilerliyor. Buna alışmalı· 

yız. Ticaret, eski serbestisini yeniden 

bulacağa benzemiyor; sıyasa, ökono· 

mik işlere günden güne daha çok ka· 

rışıyor. Onun için mübadeleler, eski 

mahiyetini muhafaza edemez; hatta 

hacim itibariyle bile değişir. Avrupa· 

nın kabul etmek zaruretinde kaldığı 

intibak ameliyesi, iycabında bi; bünye 

değişmesine kadar ileri götürülebilir. 

Bu meseleler, Avrupa'nın yaşamakta 

devam etmesi im"kiniyle alakadardır., 

1 1 • ·•--w•··'""-· l.J35 PAZAR~ 
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1934 - 1935 
4 sonkanun tarihli Mançester G:>t• 

diyen g:ı -:etcci, •· J 934 - ı 935,. ba91ıg1 
tında yazdığı bir başmakalede d;yor 
ki: 

" Her ne kadar 1934 yılı bir iki e• 
sef edilecek hadise ile kapanmışsa d• 
1935 yılı ümidsiz bir manzara göster• 
memektedir. 

Eğer bu biten yıl içinde olup bit• 
miş bazı münferid hadiselere bakaca1' 
o!ıırsak bunu genel sava§tanberi geç• 
miş yılların en korkuncu olarak göre• 
biliriz. Mesela bu arada Avusturyadakl 
dahili kıyaın, Viyana sosyalistlerinirı 
vahşice ortadan kaldırılması, almanla• 
rın Avusturyaya t ücumları, Dolfus'tJll 
öldürülmesi, 1spanyadal:i sa" ,ış, J{•r.J 
Aleksandr He Banu'riun öldürülrr:csİı 
Rusyac.la muhaliflrre karşı alınan ted• 
birler, haziranda nazilerin bazı ıırka• 

daşlarını silahla tasfiye etmesi sayılü
bilir. 

Bütün bu hadiseler tek b.:şma deb• 
şetli şeyler olmakla beraber hiç birisi 
uluslararası büyük manalar taşımamak• 
tadırlar; mesela 1934 teki bu hadiselc• 
rin hiç birisi Hitlerin iktidnr mevkii• 
ne gelmesi, yahut Amerikadaki yeni 
tecrübeye kalkışılması kabilinden bit 
şeyler değildirler. 1934 yılında olan bi• 
ten işlerden biç birisi uluslararası sis• 
temi bozacak mahiyette değildir. 

Bunun iki sebebi vardır: Ya uluslat

arası sistem, bütün bu hadiselerdell 

müteessir olmak hassasiyetini kaybet• 

miştir; yahut durumdaki duruluğul1 

yerinde kalmasını temin edecek ku'/• 

vetler fazladır. İhtimal ki her iki na• 

zariye de doğrudur .... ,, 
Gazete, burada uluslar derneğindefll 

onun meziyet ve kusurlarından baht 
ettikten sonra diyor ki: 

"- Japonyanm ve Almanyanm ıı• 

Juslar derneğini bırakmaları, Amerika"' 
mn ise hiç girmemesi uluslararası sis"' 
teminin az çok zayıf olduğuna işaref 
edebilir. 

Bu zayıflığı ortadan kaldırmak ve 
uluslar derneğine her ülkenin gereği 
gibi yardım etmesi istikbalin beklediği 
vazifelerdendir. 

1934 yılında Rusya'nın derneğe ka• 
tılması, derneğin Macaristan - Yu• 
goslavya ihtilafını halletmesi ve Sar'• 
daki ihtilaflı mıntakaya asayişi koru" 
yacak polis kuvvetleri gönderilmest 
uluslar derneğinin itibarını bir hayli 
yükseltmiştir. Herhalde bu dernetG 
1934 yılının başında sonunda olduğun" 
dan daha zayıftı. Herhalde bu zayıf1 
hk, bir takım memleketleri telaşa ver• 
miştir. 

Son aylarda İngilterenin takınmı!i 
olduğu vaziyet bu hususta yardımlı ol" 
muştur. 

Acun, 1934 yılında daha ziyade ökOI 
nomik bunaltı mücadelesile uğraştı.,, 

Gazete burada bunaltının önüne• 
geçmek için ingiliz hükumetinin aldt• 
ğı tedbirlerden bahsettikten sonra ya" 
zısını yeni y>l ıçın geniş dilelc-' 
lerle bitirmektedir. 

KUÇÜK DlJYl:Jl\1LAR -- -
Maks Linder'in serveti 

Ölümü vaktile çok gürültüler yap• 
mıı olan ünlü komik Maktı Linder, bii• 
tün servetini ~imdi küçük bir çocuk <:JI 

lan kızına bırakmıştı. Maks'ın akraba• 
sından olan iki aile, bu kızı ele geçir• 
mek için uğraşıyorlar. Bunlardan &iri• 
ıi, Maks'ın vasiyetnamesini yazarketı 
deli olduğunu, onun için vasiyetname• 
nin muteber olmadığını, diğeri ete 
Maks'm aklı başında olduğunu iddill 
etmektedir. Netice belli oluncıya kadat 
hükumet Maks'ın servetini haciz altr' 
na almıştır. 

Kızcağızın olan bitenden haberi yo!P 
tur. B. Pol Bonkur, haczin kaldırılma' 
sı için teşeubüste bulunacaktır. 

Avrupa'nın en eski kıralı 
31 yaşında iken, 1900 yılında 1tal• 

ya tahtına sıkmış olan üçüncü Viktot. 
Emanuel Avrupanın en uzun zaınatl" 
danberi hüküm süren kıralıdır. 

Yüksek bir kültür sahibi olan kıralı 
aynı zamanda madalye ve posta pul~ 
na çok meraklrdır. Malik olduğu ilı' 
.kolleksiyon her tarafta çok tanınmıstıO .. 
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Teknik ilerlemeler 
Ankara radyosunun teknik saaHn

dc milhendis Bay Fahri Fuad tarafın
dan söylenmiş olan bu değerli konte
ransr sütunlarımıza :ıhyorw: • 

Degcrli dinley,icilerim; 

Teknik saat diye önümüzde çok kı
sa bir z.aman var. Dünyayı kılıktan kı
lığa sokan r.ayısız teknik yeniliklerin 
konu u1masını böyle kısa bir zamillla 
aıi!dırmak değil, sadece isimlerini s .. y: 
mak bile mümkün değildir. 

Onun için ben bu özü parçalara a
yırdrm. Her feyden ziyade göze çarp
tığı için size önce sürat elde etmek 
için teknik alanın baş vurduğu çarele
ri ve elde cc1ilen neticeleri topluca an
latayım: 

J - Biliyor~ız ki bundan otuz kırk 
sene evel bir yerden bir yere gitmek 
yahut eşya göndermek için, saatte W 
kilomet're giden tren, en çok kırk kıh· 
metre hızla yüzen vapur ve daha iptidai 
olarak hayvan kuvvetile çekilen ara
balar vardı. Otomobil ve tayyare o gün
lerde yeni doğmuştu. 

Son zamanlara gelince: 

Söz gelimi: Demiryolunda işliyen 

normal trenlerin sürati Avrupada 90 -
100, Amerikada 110 - 120 kilometredir. 

Süratin bu kadar artırı1abiJmesi, 
mükemmel igliyen ve istenildiği zaman 
bir treni mıhlanmış gibi durdurabilen 
hava ve boşluk frenlerinin icadından 
eonra başlamr nr. 

Halbuki bügün bu süratler de de
ğişti. Trenlerin sürati saatte 150 ha•.tS 
200 kilometreye çıktı. 

Sürarin böyle, birdenbire denecek 
kadar kısa bir zaman içinde artmasının 
sebebi, eskidenberi bilindiği halde, her 
nedense ihmal edilen hava zorluğunurı 
onunda hesaba katılmış olmasıdır, 

Vagonlara, havanın zorluk veremi
yecegi bir biçim verilince fark birden
bire büyüdü ... 

Havanın en az zorluk gösterdıği 
biçim, bir yağmur damlasının biçimi
dir. Yani ön tarafı pürüssüz yuvarla~ 
ve arka t:ırafı sivri. 

Bu, yağmur damlası biçimi bugün 
her şeyde kullanılıyor. Trenlerde, oto
mobillerde, tayyarelerde, balonlarda, 
torpillerde hatta vapurlarda ... 

Size, bu yüzden kazanılan birkaç 
sürat rekorunu söyliyeyim: 

1 - Bertin - Hamburg arasmda 
işletilmekte olan bir trenin sürati saat
te 150 kilometredir. 

2 - Almanyada Zossen - Marien· 
feld arasında yapılan bir tecrübede 
210 kilometrelik bir hız elde edilmiş
tir. 

3 - Bugünku otomobil sürat reko· 
ru saatte 435 kilometredir. 

4 - Bugünkü tayyare sürat rekoru 
saatte 709 kilometredir. 

S - Su üstünde yüzen motörhot re
koru saatte 200 kilometredir. 

Şöyle bir mukayese yapalım: adi 
bir tabanca kurşununun silrati saatte 
yuvarlak hesab SSO kilometre olduğuna 
göre yakında bir tayyareye gerçekten 

Ulus' un Romanı: 4 

kurşun yetiştirmek mümkün olamıya· 

cak demektir •.• 

" ft ,. 

2 - Televizyon ve telemekanik: 
Radyoyu biliyoruz. Bunu tarif etmi

yelim. Fakat radyonun, daha doğrusu 
radyo ile ses alıp verme meselesi hal 
edildikten sonra arkasından televizi
yon doğdu. Onun arkasından da tele
mekanik. 

Televuiyon radyo ile bir manzara
nın uzaklara gönderilmesidir. Kısa bir 
zaman evetine kadar bu bir laboratuvar 
işi iken bugün piyasaya bile çıkmış bu
lunuyor. 

Bugün Avrupamn ve Amerikanın 

bazı yerlerinde televiziyon neşriyatı 

yapılıyor ve evinde böyle bir makinesi 
olan bir adam, oturduğu yerden hem 
bir operayı dinliyor, heni de seyrediyor. 
Yahut ta uzaklardan kendisile konu
şan bir adamın aynı zamanda hayalini, 
önündeki bir buzlu cam üzerinde gö
rüyor. 

Çıkarılmış mühim bir fotoğrafi bir
kaç dakika içinde yüzlerce kilometre 
mesafeye gönderilebiliyor. 

Telemekaniğe gelince: 

Bu da radyo vasıtasile mihaniki ha
reketlerin uzaklardan idare edilmesi
dir .• Pilotsuz bir tayyarenin uçması, 

kaptansa bir vapurun yürümesi hep 
telemekaniğin tatbikatıdır. 

il " ,, 
ön sıralarda sayılması lazım gelen 

bUyük teknik badirelerden mühim bir 

kısmı da enerji elde etmek için baş 

vurulan çareler ve alınan neticelerdir. 

Mesela : maddenin en küçük parça

sı sanılnn atomların 31 S hatta 10 mil
yon votluk tevettürler altında parçalana

rak elektron ve protonlara ayrılması, 

vakıa henüz bu İ§ bir laboratuvar işi 

olmaktan çıkmamışsa da günden güne 
büyük ve ümid verici bir ehemmiyet 
alıyor. 

Tasavvur ediniz. Meseli bir kilogram 
Lithium'un atomlarının parçalanarak 
Helium haline geçmesile, başıboş ka
lan enerjinin değeri 60 milyar kalori 
ediyor. Yani 60 milyar kalori elde et
mek için kömür yakmak icab etse yedi 
milyon kilogram kömür lazım gelecek 
demektir. Bakalım, bu işin neticesini 
biraz beklemek lazım. 

.. 
" " 

Şualar üzerinde yapılan tetkikler: 
Biliyoruz ki ziya yani ışık şuala· 

rından başka daha birçok, gözle görül
miyen şualar var. x şuaı, ultraviolet 
uaı, infrarouge şuaı, Alfa şuaı, Beta 

şuaı ve saire ... 

Yeryüzünü kaplıyan bava tabakası
nın içinde birçok kırılmalara uğrıya

rak fiziki mahiyetini kati olarak belli 
etmiyen bu şuaların vasıflarını anla
mak i~in bazı teşebbüsler yapılmıştır. 

Evvela profesör Pikard hususi ola
rak yaptırdığı bir balonla yerden 17000 

]' efrika: S4 

Günahım 
Yazanı 

ANNIE VIVANTI 

(&IEA 

O bilmiyor, anlamıyor, ki ben 
teselli götünneğe değil, teselli 
almaya gidiyorum. 

Bu misyonda, ruhum huzuru 
yeniden buluyor. O tatlı hayır 
dua tekrar başımın üstünde ka
nadlanıyor, vanşmıda beni se
lamlıyor, gidişimde beni takib e
diyor. 

"' - Günlerin aydın olsun! .. 
Güneş evinde panldasm J.. Pal
miye yemişlerile seni beslesin, 
pınar sularile susuzluğunu dindir
sin!.. Saadet seninle olsun!..,, 

Bu saf dileyişler, benim bütün 
günümü aydmlabyor. 

Ve düşünüyorum: 
''Eğer bir oğlum olsaydı, lia

na yoldaşlık eden papaz gibi mis-

CULPA) 

ltalyanca aslından türkçeye çevirenı 
NOSHET HAŞIM SINANOOLU 

yoner olmasını isterdim. isterdim 
ki o monden konvansiyonların e
sirliğinden uzak, çölde büyüsün, 
mektebi fakirlik, dini fedakarlık, 
mük'afatr ruhun huzuru olsun. 
Böylelikle, serbest ve mesud, bü
yük güneşin altında, zorlanamaz 
yıldızların altında onun şahin göz
leri hududsuz genişliği mesafe
lendinniş, ruhu, korkusuz, Tanrı
ya yükselmiş olurdu ,,, 

Bir <Jğlum olsaydr .... ,. 

~*"' 
4 ikincikanun 

"Dün yeni bir isyan teşebbüsü 
oldu, Fakat insaf sız bir ciddiyetle 
hemen baabrıldı. 

Bizim merhametai.z tazyik ted
birlerimize karşı protestoda bu-

ULUS 

metre yükseğe çıkarak kesafeti pek az 
olan stratosferde bu şualan araştırdı. 

Daha yükseklere çıkmak teknik sebcb
lerden dolayı mümkün olamadı. Bun
dan sonra profesör Regener yaptığı bir 
balona icab eden filetleri koyarak 28 

bin metre yükseğe gönderdi. Bu yük
seklikte aletlerin otomatik olarak be· 
lirttiği hakikatlerden ultra şualar hak
kındaki faraziyeler oldukça katileşm~ş 
oldu ... 

Bundan sonra ruslar da aynı mak
sadla 22000 metre yükseğe çıktılar, fa
kat bir kaza, maksada erişmelerine ma
ni oldu ••• 

.. 
tt ,, 

Son zamanın büyük teknik ve öko
nomik hadi&elednden birisi de suni 
benzin yap.ılmasıdır... Leuna benzıni 
adı takı1a1"bu benzin baştan aşağr ter
kib yoUarile yapılmaktadır. Leuna 
benz.inini yapan Bergius isimli bir al
man alimidir. Aynı zat ağacın esası o
lan sellülozu hyrolyse etmek yani su· 
vermek suretile suni şeker dahi yap
maktadır. 

" 
:it " 

Teknik alanda birçok büyük dava
lar çok defa bir noktada takılıp kalı

yor. Günün birinde o noktanın zorunu 
kaldırmak için bir çare bulununca jş 
birdenbire ilerleyiveri yor. 

İşte size birkaç örnek: 

l - Tekerleklerin, göbekten çevre
ye doğru tesir eden ve anil.merkez kuv· 
vet dediğimiz zor ile kmlmaınası için 
çare bulununca otomobil 435 kilomet
relik hız aldı. 

2 - Vagonların rUzgira karşı zor
luk göstermemesi için biraz evci anlat
tığım yağmur damlası biçimi verHince 
trenlerin sürati 200 kilometreye çıktı. 

3 - Elektron neşreden katod lam
baları yapılınca telsiz telefon dünyaya 
yayılıverdi •• 

4 - Çok hafif olan benzin motörle
ri yapılınca tayyarecilik pek ziyade 
ilerledi. Geçen gün lllustrasyon'da o
kudum. Pan American Ainvays kum
panyasının, her biri 670 beygirlik dört 
motörlü ve 17000 kilo ağırlığında ko
caman bir tayyaresi saatte 300 kilomet
re hızle uçmuştur. 

5 - Dizel tıistemi motörlerle, ya· 
hut buhar turbinlerile birtek makine· 
den 100000 beygir kuvveti elde edilebi· 
liyor. 

Teknik alanın başka şubelerinden 

de daha pek çok örnek sayılabilir. Fa
kat vakit bittiği için artık susuyorum. 
Bu geniş özü gelecek sefer gene yüril
türüz ••• 

Kış çok şiddetlendi. 
yoksulları ,ıüşüncliuı 

Çocuk &irgeme Kurumu son bir 
hafta zarfında 159 fakir çocuğu giydi
rerek hayatlarını soğuktan korumuştur. 
Bu adedi bin: ~4cannak çok kolaydır. 
Evinizdeki eski .,,.r \qşır ve elbiscleıri 

Kuruma vermeniz kUidir. Kış çok şid
detlendi. Vakit geçinneyiniz. Yoksul· 
Jarı sevindir.iniz. Hayatlarını kurtarı· 

nız. .. 

lunmak için, arab kadınlan, Ka
hire'nin büyük meydanına indi· 
ler, ve kara, dilsiz, o silahsız ye
islerine trajik bir kalabalık ha
linde, bağırlarını İngiliz askerle· 
rinin süngiilerine arzederek ora
da öylece kaldılar. 

Netice: Bir yirmi kadar ölü 
ve birkaç yüz yaralı. 

Yerli hizmetçi Zoraide anla
tıyor: yaralılar arasında çok ta
nınmış bir mısırlı varmış: Bir 
büyük efendi, - o diyor, - bir A
pustol, fellahların bir kumandam, 
ki bir süngü ile böğründen vurul
muş. 

Adını sordum. Bilemedi. 

'-Bugün Normanla sokağa çıK:-
tığım zaman, evimizin kapısı ö
nünde bir ihtiyar arab vardı. Biz 
geçerken yüzünü örttü. 

Bu akşam, yalnız dönerken, 
hala orada olduğunu gördüm. Bu 
sefer gözlerini bana dikti. 

Tanıdım: İbrahim'di. Bir za
mankinden daha .zayıf, daha fan. 
torna halli. 

lbr~him .... Kim bilir ne istiyor-

r 

Memleket 
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,Bursa Halkevinde soysal yardım çalışmaları 
Bursa halkevinin çok verimli i§ler 

başaran şubelerinden biri de soysal 

kurum üyelerini ve C. H. F. ocak ku 
rumlarrnı bu yüksek bağlılık ve şef .. 
'katlerinden ötürU takdir etmek lazzmyardım komitesidir. Bu şube son za

manlarda (Bursa yoksullarına yardım) · • dır. Musa 

kurumu ve C. H. F. ocak Jrurumlarile 

el birliği yaparak halkın hamiyetine 

baş vurmuş yoksullar ve fakirler i~in 

halktan (14000) parça giyim toplamış
ur. Bu eşya belediyece etüvdcn geçi

rildikten sonra şu şekilde dajltıl.mJt

tır: 

13 mektebin 600 fakir çocuğuna, 

mektebe gitmiyen 1200 fakir çocuğa, 

kadın ve erkek 600 yoksula ki: büyük 

küçük 2400 fakire giyim verilmiştir. 

Dağıtılan eşyanın parça sayısı 14000 

dir. Bunlar arasında 400 çift ayakkabı 

da vardır. Dağıtılan eşya arasında yüz

lerce çorab varsa da bu sayıya katıl· 

mamıştır. Tek olarak geriye kalan 400 

parça eski ayakkabı da satılarak tutan 

gene yoksullara harcanacaktır. 

Bunlardan başka; toplanan Cfya a
rasında yeni doğan çocuklara yarıyan 

690 parça eşya çocuklarr esirgeme ku

rumuna veribniştir. Yoksullara yardnn 

kurumunun her ay topladığı taahhOd· 

!erden başka valimizin yardım ve dela-

1eti1e memleketimizin eyilikaever ve 

varlıklı yurddaşlarından 261 lira top

lanarak; koruma kurumları olmıyan 

oku1alara dağıtılmıgtır. Bu okulalarda· 

ki çocuklara yemek için de onar kilo 

pirinç verilmittir. 15 mektebin yokaul 

çocuklarına mekteb örneğine göre ye· 
ni giyim yapılmak üzere 118 metre ye

ni lacivud kumaş gönderilmiştir. Halk 

evi soysal yardım komitesinin ve Bur· 

aa yoksullarına yardım kurumunun 

çalışmalarını kolaylqbran ve arkalı· 

yan valimi% Fazlı Güleç; her hafta bu 
kurumların toplantılarında bulunarak 
onlara kuvvet veriyor, gerek valimiz 

gerekse, memleketin fakirleri hesabına 

kapı kapı dolap.rak eşya toplıyan bu 

du? durmadım. Merdivenleri, yü
reğim çarpıntı içinde kO§arak çık· 
tını. 

.... Tekrar bakıyorum. Hala o
rada. Benden ne istiyor acaba?,, 

fi*• 
"Indim, konuştum. 
Alçak sesle, sıtmalı sıtmalı, 

bana dedi ki efendisi yaralı imiş. 
Titriyerek, ellerini kavuşturarak, 
beni onun yanına gitmem için 
kandırmaya çalıştı. 

Boğazımın tıkandığını duy
dum. Cevab veremedim. Başımla 
bir red işareti yaptım: - Hayır 1 

Muhakkak gözlerimde bir bü
yük hüzün okumuştur Başını eğ
di, bir tek kelime daha söyleme
den gitti. 

Huzursuzum, heyecanlıyım. 
Ne yapmak istediğimi, ne yap· 
marn lazım geldiğini bilmiyorum. 

Red edişim belki insaf sızca 
olmuştur. Halbuki bunca ıstırab 
çekenleri ziyaret etmiş, teselli et
miştim. Neden onu etmiyeyim? 

Bu akşam yalnızan. Bir git-

Aydında deve güreşleri -
Halkevi çalışmaları 

Aydın: - ~ydın Halkevi içtimai yaı 
dım şubesi bayramın ikinci ve üçüncU 
günleri, orta Te ilk okullardaki yoksul 
ve kimsesiz çocukları giydirmek U:!ere 
deve güreşi yaptırmıştır. 

Güreşe sekiz ç.ift tülü ginnişt.ir. A· 
yağa aydınlı Ahmed çavuşun tülüsU. 
Osmanbüklü ve Sepetçi tülülerini ye
nerek kazanmıştır. 

Ortaya tlu'şucu tUlUsUnU yenen 
köşklü Ham:ranın tülüsü ile yorgancı 
tülüsünü yenen aydınlı Bay Eyübüıı 
tülüsü güreşmif ikisi de berabere kal• 
mışlardır. 

Başa Köşk fırka başkanı Bay Mch· 
medin oğlunun Unlil tülüsU çıkmış fa .. 
kat bu tülü ile güreşecek denk tülii 
bulunmadığından galib sayılmış ve ba• 
p konan balıyı almıştır. 

Bu tülü Ycnipazardan Alim ağanııı 
tlllilsü ile gürqecekti fakat Alim ağannı 
çok basta olmasmdan tUlilsU gelmemi§'" 
tir. 

Geçen sene Alim ağa tülUsU lle 
kö§klü tülüall gürepnişler Alim ağa tii 
lüsü kazanmıftı. Bu yıl iddia ile çok c.yJ 
bakılan köşldQ tülünün kazanacağr 
mangalbaşı güreşlerinde söylenmekte• 
dir. 

Deve gUreşlerinin en tatlı yanı m:m• 
galbaşı gilreşleddir. Gece deveciler haa 
kahvesinde toplanır, develer dışarı ta .. 
kılır, davul zurnalar çalar, mangalba .. 
fında eski devecHer ünlü tillü güreşle .. 
rini anlatırlar. 

Aydın - Yılbaşı gecesi bu yıl her 
yıldan daha neşeli ve eğlenceli geç .. 
miştir. Spor mıntaka ve kulübü el 
birliği hükfunette bir balo vermişler .. 
dir. Balo çok eğlenceli ve neşeli saba. 
ha kadar devam etmiştir. 

Halkevi salonunda da birçok halk· 

:s 

sem? ... Fakat hayır... Bu, Nor
man'a kar§ı çok kötüce bir hiyanet 
olur.,, 

"İbranimi bir daha görmedim. 
Fakat Zoraide, f ellahlann o kadar 
sevdikleri "büyük efendi,, nin, 
Allahın sayesinde eyileşmekte nl· 
duğu haberini getirdi.,, 

"Misyonerle birlikte son defa 
olarak fakirlerimin yanına dön
düm. Norman bundan sonrası 

için bana bu teselliyi yasak edi
yor. Kendisine bir fenalık getir
memden korkuyor. Belki de, faz
la olarak bir de, avrupahlara kar
şı çok müteessir olan yerlilerin 
bir tecavüzüne, bir tehlikesine 
maruz kalmamdan korkuyor. Ba
na ne kadar saygılı olduklarım o 
bilmiyor; ne kadar mütevazı, ne 
kadar eyi olduklarını o bilmiyor. 

Hayatıma boşluk dönüyor. 
Mahzuııum.,, 

{Sonu var\ 
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geçnıcş : ıUara göı·e l•İr Ayali: ~alı<'ı ı

diişül{lr ğii varsa 
fi at 
ol-hu nnıı li,~ ıdi e. eri 

dui!unu (iviinc r .. i ~(),,IÜYOI". 
'-' • .1 

~·Ba)lm ! bizim 12 tlt·n H·rtli~imiz arımıclu :30 a ... atmaya kal• 
kan ıufam tahii :,İıwk a,Jar .. 1illC'ltt· ht•ı:. havlu )Ok değil~u .•• 

Bir toz alma kilocla on ~ekiz. kul'lı~ fark H·rirnıi'! .. 

Sebze ve nıeyva ı:jmde uçuncü tıp 
olarak seyyarr: ayak .<;atıcısını goru
yoruz ... Onun eyiliği ve kötıiliiiü uze
rinde çok ~eyler söylenmesi; belli bir 
yerinin olmaması, diikkancıya ve top· 
tancıya göre sayısının çok fazla bu/u11-
ması, her çcşid ve her nevi mal iizerın
de iş yapması dolayı:>ile ayak satıc1S1 
ile konuşmak güç bir iştir. Bütün bu 
feşitli iş gören kalabalık yalnız bir 
noktada birle§ebiliyor, dükkancı ile 
mücadele ... Bu savaş halk için faydalı 
oluyor mu? onu bu yazıyı, dükkancı ve 
toptancının fikir/erile kar§ılaştırarak 

ıwllyacağız ... 

.Scyyadarm ( nwsleki taksim) i ... 
'O ç smıf seyyar vardır: 
Belli günlerde kurulan pazarlarda 

~eşidli sebze ve mcyva satan seyyar 
(buna gezici dükkan sahibi de diyebi
liriz) •. 

Her giın caddelerin belli l>ir ye· 
rinde işporta veya kerevet üstünde bir 
çesid sebze ve meyva satan seyyar •. 

Sırtındaki küfesi ile sokak sokak, 
semt semt dolaşan seyyar... Asıl sey· 
yar bu küfesile sabahtan ak§ama kadar 
mevsime göre fazla satılan ve ucuz O• 

Jan meyva ve sebzeyi en tenha sokakla· 
ra kadar götüren ayak satıcısıdır, BU· 
ı.ün kötü ve eyi hükümler hep bu tip 
üzerine veriliyor ... 

Toz alma paı·a ... ı kiloda 18 
kuru~ olur mu? 

Bay Mehmedi Kooperatifin arlia~ 

sır:.daki meydanlıkta bir bayana armucl 
verirken gördük. Kilosu 12 kuruşa ha· 
lis engürü armudu olduğunu söyleöiğl 
ınalmdan mü;.terisine bir kilo veriP, 
isi yolunda aeami<.nr. tavrite parasını: 
c.ehinc a:i:ık:an ııonra anlattı: 

"- B..ayım ı Hal esnafı alışverişsiz .. 
likten şikayet ediyor .. Tabii eder ya! .. , 
Bizim 12 ye verdiğimiz armudu millete 
30 dan satmaya kalkan adamın nasibi 
akşama kadar sinek avlamaktır. Onla• 
rın armudu temizmiş. Bizimki pismiş!., 
Millette bez, hm·hı !'vk değil ya ..• Bir 
toz almaya k~luda 18 kuruş fark veri• 
lir mi? .. 

E.:;naf m i.:;mi ıu•dt·u pnh'a<·ı 
çıktı? 

Esnafın ismını güya biz pahacı 

diye çıkarmışız. Görünen köy kılnvuz 
istemez .. Şurada 12 ye verdiğim armu
dun biraz büyüğünü otuza satan esnafa 
halk ucuz mal satıyor der mi? .. Ankara
da eski para bolluğu kalmadı ki mÜ§le-

evliler toplanarak eğlentiler yapmışlar
dır. 

Nazıllide tutulan muhtelis tahsildar 
Arifin dairei tahsiliyesinde yapılan 

tarama neticesinde 1118 liralık daha 
ihtilası meydana çıkarılmıştır. 

Söke kazasındaki Bafa gölünün ha
zineye ait olduğu hakkında bir ihbar 
üzerine geçen yıl Aydın idare meclisi 
yerinde tetkiht yapmış, fakat isi hal 
edememişti. Bir balık mütehassısı ve 
maliye müfettişi gelerek gölün hazine
ye ait olduğunu tesbit etmişti. Bunun 
üzerine göle hazine el koymuş. fakat 

dalyan sahibi Bay Hüseyin gölün se
nelerdenberi kendi elinde olduğunu 

jddia ettiğinden hazine Söke mahke

mesine dava açarak gölün hazinece ta
sarrufuna hüküm verilmesıni istemiş
tir. 

Bafa gölünden Menderes'e açılan 

bir kanal üzerinde kurulan dalyandan 
çok kefal tutulur, vilayetin her yerin
de satıldığı gibi İzmir'e ve Yunanista
na da çok balık gönderilir. Evelce Al
manyaya kadar bu dalyandan balık gi
dermiş. Dalyanda Bay Hüseyinin modern 
tesisatı, buz fabrikası vardır. 

Fırka vilayet idare heyeti reısı 

Bay Ethem Kadri dün akşam spor ku
liıbtine giderek sporcu genclerle uzun 
konuşmalar yapmıştır. Bu konuşma 

g neler Ü?.erind" çok eyi tesir yapmış 
ve gencleri çok sevindirmiştir. 

O. H. Bec~ı ik 

ri ilk öniıne gelen dükkandan yiyer.e
ğini alsın .. Esnafın bugün kazancı az 
görm,. •erinin sebebi de eski yıllardaki 
yüksek kazanclarını aramaldrıdır. Yal· 
nız ben esnafa bir meselede hak vere· 
ceğim: An karanın meyva ve sebze pa· 
halılığının ilk kaynağr esnaf değildir. 
Bunun daha başka ;>ebebleri vardır. Bu 
işlerle uğraşanlar, biz, hepimiz biliriz 
ki: kabzımalların sebze ve meyva Hat
larını indirip yükseltmelerinin doğur· 
duğu piyasa kararsızlığının ceza;;ını 

esnaf çekiyor .. 

Biz tlc clt·vlck \.'t•rgı vt•riyoruz. 
Biz de devlete vergi veriyorıız. 

Binlerce lira sermaye bağlamış. büyük 
dükkanların içinde yalnız bir cinslı.:n 
8-10 ı;eşicl sebze ve meyva bulundunm 
dükkancı ile sabahtan akşama kadar 
kışın soğukta, yazın sıcakta üç, beş li-
1 alık malını satıp günlük kazancını yi
mcğe mecbur olan bir ayak satıcısının 
vereceği vergi bir olur mu? Karınca 

kaderince derler... Şu gördüğünüz u· 
fak tahta parçasının aldığı on bes kilo 
armudu satarsam beslediğim dört ki~i " 

''Onlar isteaikleri kadar söylesinleı 
Benim sergim günde iki defa dolııp 

boşaldıktarı sonra ... ., 

ııin ancak kuru ekmek parası çıkar .. 
Esnaf eğer hesabtan ve açık konuşmak
tan çekinmezse biz onlarla verdiğimiz 

vergiyi her zaman nisbet etmeğe hazı
rız. 

llil'deki bir dükkancı yılda 140 lira 
kazanc vergisi veriyor. Biz seyyarlar
dan 20 günlük gayri safi kazancımız 

ver.gi olarak alınmaktadır. Ben günde 
aşağı yukarı 50 kuruş kazandığıma gÖ· 

re devlete 10 lira vergi veriyorum de
mektir. En çok beş lira sermaye ile 10 
lira vergi veren bir seyyara karşı: en 
az bin lira sermaye ile 140 lira vergi 
veren dükkancının şikayete ne hakkı 
var? 1 lira yılda 10 lira vergi verdiği
ne göre bin liranın yılda iki bin lira 
devlete vergi vermesi lazımdır. Esnaf 
bu nisbetin doğruluğuna inanmazsa 
hir de kendisi hesab etsin .. 

ikinci hir mc!'lelt· 
İkinci bir mesele daha var: Biz bir 

cins meyva ve sebzeden yalnız bir çe
şid satarız ... Onlar sayısız cinslerden 
sayısız çe:ıid satarlar. Bir ~eyyarın ki· 
losu 120 ye satılan çileği, 200 e satılan 
muzu, yeni çıktığı zaman 80 e sattlan 
taze fasulyeyi, sattığı nerede görül
müştür. Hal'ci esnaf, mademki kendile
rinin t;.yi yiyen ve eyi yimek icin eyi 
para verenleri memnun etmek mecbu
riyetinde olduğunu söylüyorlar. O hal
de bizi de kenar, köşe mahallelerimiz
le, tenha sokaklarımızla haşhaşa bırak· 
sınlar ... Bizim alıp sattıgımız her ke
seye uygun ve ucuz olan sebze ve m-.y
vadır. Pahali fiatları karşısında müş· 

teri bulamıran esnafın bütün kat..ahr.t i, 
bütün yükü bizim üstümüze atması 

do~ru mudur? 

----· -
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' rının sebebi nedir bilir misiniz?.. Bir 
yabancı Suluhanda toptancılık etmek 
istediği zaman toptancılar derhal yeni 
gelene karşı birleşirler. Onun için yıl· 
lardanberi toptancı sayısı hiç fazlalaş· 
,naz. Ankaranın sayısı bir milyona 
çıksa, gene toptancı adedı on beş ola
rak kalacaktır. 

Bu İ~lc t· .. uafm tl:.t kabalıali 'ar •• 
Bu işte esnafın da kabahati var .•• 

Aralarında anlaşıp pek ali mal getir
tebilirler. Toptancrlara bağlı kalmanın 
ve onların diledikleri gibi fiatları in· 
dirip çıkarmalarına boyun eğmenin 

manası var mr? 
Ben geçen gün 80 lık portakalın 

sandığını 240 kuruşa almıştım. Dlin 

Seyyar, yalnız sebze ve meyva üzerinde aeğil bütün satı~ malları iızerinde cfr 

dükkancı ile genel bir .savaşa girişmiştir. 

• 300 .c fırlamış. Halbuki işittiğimize 

göre son bir haftada bize portakal gön· 
deren Adana ve Mersin piyasaları a
dam akıllı düşmü~tür. Orada bedava 
verilse bile bir toptancı istedikten son
ra değerinin yüz misline almaya mec
buruz. 

Biz ne kadaı· kazanırız, onlar 
ne kadar kazanırlar? 1 

seyyarları kaldırmak bir pire için yor· 
ganı yakmak demektir. 

Evet ... bizim masrafımız azdır. Za
ten masrafımız biraz daha kabarınca, 

geçinmemize imkan kalmaz .. Biz kana· 
atkar insanlarız. Bir peynir, ekmek pa
rası çıkarınca milyonlar kazanmış ka· 
dar zevk duyarız. Dükkan kiramız yok· 
tur. İşçilerimiz yoktur. Zaten elimiz· 
deki sermaye de buna imkan vermez. 
Bir esnafın her ay verdiği dükkan ki
rası bizim gibi beş seyyara sermaye
dir. Onun için biz ucuz satarız. Yüzde 
beş, nihayet on farkla satmamız bizi 
doyurur. Yalnız biz esnafın söylediği 

gibi çok kazanmayız. Buna sebeb tek 
bir çeşid meyva veya sebze satmamız· 

dır. Mesela ben bugün en fazla 30 kilo 
armud satabilirim. Kilo başına 2 kuruş 

kazansam 60; yüz para kazansam 7 5 ku- 1 

rnş eder. Halbuki bir esnaf bu kazancı 
30 kilotla değil; nihayet 5 kiloda çıkar-
tır. 

Kahu ••1111 u lwöt·nmi H'll kt"·;tane. 
e " • 

Esnafa göre biz dünyanın en pis, 
en fona insanlarıyız. Terazilerimiz yan• 
lıştır. Kilolarımız sahtedir. Müşteriye 

az mal vermek için taş kullanırız. Seb· 
zeleri ağır gelsin diye çamura batın· 
rız. Onlar sanki seyyarlıktan kurtulup 
dükkancı olunca birdenbire bu fena 
şeyleri atıp doğru, kanaatkar, halkın 

menfaatini düşünür birer insan olmuş· 
lardır. Halbuki bugün Hal de ve diğer 
yerlerde dükkancılık edenler yakın 

geçmiş yıllarda bizim gibi sokaklarda 
kö~e ba~la'rında ayak satıcılığı yapıyor• 
lardı. Aramızdaki fark onların Anka .. 
raya bizden eve! gelmeleridir. Ankara• 
nın bundan 6 - 7 yıl önceki para bol
luğu ve esnaf azlığı o zaman gelenlere 
az-bir zaman iı;inde bir dükkan açacak 
kadar sermaye kazandırmıştı. Bugün 
bizi beğenmiyenler ve zararlı görenler 
i~te bu sabık seyyarlardır. Halbuki on
ların zamanında bu kadar kontrol da 
yoktu. Onlardan ne sıhhat cüzdanları, 

ne unvan tezkereı;i hiç bir şey aranmaz

dı. Kendilerinin halkın zararına daha 
kötü şartlar içinde para kazandığı bir 
işten ekmek yiyen binlerce yurddaşını 
mahrum etmek ve onları kötülemek 
istemek kabuğunu beğenmiyen kesta
nenin hikayesine ne kadar çok benzi
yor ... 

Bir pin· içiu yorgan }akılır mı? 
'Bizim içimizdekilerin çok temiz ol

duğunu, bütün ayak satıcılarının İ<;tc

nilf"n şekilde çalıştığını i1dia etmi '.'O· 

ruz. Yalnız köylerden gelip de bu işe 

yeni ba:ılıyan birkaç ayak satıcısı kılı

ğını değiştirmemiş diye bu yüzden 
ekmek yiyen binlerce yurddaşı i~siz 

ve ekmehiz bırakmak ıstemek de doğ
ru mudur? Cümhuriyetimizin kanunla
rı çatışanı çalı§ma şartlarına ve deıe
cesine göre kazandırabilecek :?ekilde 
yapılmıştır. Biz aza kanaat edip çok 
çalışıyoruz; sabahtan akşama kadar 
durup dinlenmeden dolaşıyoruz. Ucuz 
verdiğimiz için halk da bizi tercih edi
yor. Bu memlekette çok eyiden fazla 
çök ucuzu arıyan sınıf bizim daimi 
mü\>terimizdir. Her seyyarın gezdigi, 
dolastığı bir mıntaka ve burada daimi 
müşterileri vardır. Esnafın dediği gibi 
biz hepimiz pis, hepimiz hileci, hepi
miz kötü mal satar olsak i:?i~izi nasıl 
ilerletir, nasıl sat ıs yapabiliı iz. Bizim 
de kendimize göre daimi müşterileri
miz vardır. Ve biz onları memnun et
mek için eyi ve düzgün mal satmak 
mecburiyetindeyiz. Üç beş esnafı kazrn· 
dırmak; hem de eski kazanclar gibi 
bol ve yüzde elliyi asan bir karla ka-
zan<lırmak için sayısı yakla:ıan 

Sıkı kontrol mcscle~i 
Ben seyyarların daha düzgün kılık

ta, daha eyi mal satmalarının mümkün 
olmadığını iddia etmiyorum. Bunun 
için kontrolun daha sıkı yapılması la· 
zımdır. Yapacağı işe göre sermayesi 
az olan, çürük, kokmuş, hileli mal sat
mak istiyen, sıhhat vesika;;ı olmıyan, 

üstü başı pis olan ayak satıcısına iş 
görmek imkanı verilmezse hiç mesele 
katmaz. Bu kontrol zaten mevcudtur. 
Eğer bunun kafi olmadığı iddia edili· 
yorsa kontrol sıkılaştırılır. Zaten za· 
valh seyyar herkesin gözüne çok görü
nen, varlığı istenmiyen lıir tiptir. Yal
nız biz ortadan çekildiğimiz zaman 
cle~erimiz o zaman anlaşılacak ve o 

1man Ankarada geçmiş yıllara göre 

"Ucuna ya/arzlı bir marka tal:tılsr mı 
bizim yirmi beşlik fOrablsr yiiz-

e/liye ftrlar ... ,. 

bugünkü meyva ve sebze fiat farkının 
kimin sayesinde olduğu anla!ılacak· 

tır .. ,, 

Bay Mehmede yeni bir müşteri gel
mişti. Hiç pazarlık etmeden 2 kilo ar
mud istedi. Bay Mehmed bunun sebe
bini bize :?öyle anlattı: Bu bay benim 
eski mü~terimdir. Görüyorsunuz ya, 

hiç pazarlık etmeden benden mal alır. 
Kendisinden fazla para almıyacağımı 

bilir. Esnafların söylediği gibi biz he
pimiz müşteriyi aldatmayız ... ,. 

Bay Mehmed eski muşteri:.ine ar
mudlarm hep eyilerini seçiyordu. Ge
ride kalanları elile düzelttikten sonra 
müşterisini teselli etti: "- Aldırma 
bayım! bir kör :.atıcının elbet bir kör 

alıcısı olur. ... , 

Ah su kahznnallar ~ok mu? .. 
Bay Nuri postahanenin arka tara· 

fında portakal ve mandaline satmak
tadır. Kendisi · çok genctir. Bize dedi 

ki: 
" Ulucanlar'da oturuyorum. Ba-

bam kurtuluş .. ava~ında sehid oldu. 
Annem ve iki kardesim var. Birisi 
mektebe gidiyor, öbürü marangoz kal

fasıd ır. 

hicrin nasıl olduğunu :.oruyorsu
nuz. Üç dört gün evele kadar eyi idi. 
Soğuklar portakalları clondurdu, mal 
gelmiyor diye kabzımallar fiatları he
men yükselttiler. Zaten fiatları yiık· 

seltmek için her çareye baş vuran, top
tancılar kısın havalar eyi giderse mal
lar bu sene bereketli degil: soguk olur
sa mallar üşüdu diye bir kuyruk takıp 
piyasayı hemen yükseltirler. Ben üç_ 
senedenberi mevsime gore meyva sa
tarım. Suluhandaki buyuk kalanca 
ıagmen kabzımalların fazlalaşmamala-

Fiatlarm ucıtzlamasını 
beklemeyin ..• 

Fiatlar ucuzhyacak diye bekleme· 
yin... Devlet demiryollarınm büyük 
tenzilatrndan sonra biz hepimiz ucuza 
mal satacağız diye ıeviniyorduk. N• 
gezer? .. Eski tas, eski hamam... Mal 
ucuz olunca satı~ da tabi\ o nisbettc 
artar. Toptancıların fiatları kırmama· 
sr hem bizim kazancımıza, hem halkın 
ucuz sebze ve meyva yemesine mani 
oldu. Devlet ne kadar tedbir alırsa al· 
sın; bence her şeyden önce yapılacak 

iş bu toptancılar meselesini halletmek .. 
tir. 

Canın istcrnc al ••• 
Bugün ortada bir satış darlığı var· 

dır. Tüccarlar mal satmak için srkıntr 
~kiyorlar değil mi? Bundan had~ olan 
yalnız toptancılardır. On liralık bir ma
la lbeş kuruş aşağı olmaz mı diye sor· 
duğunuz zaman hemen şu cevabı alır
sınız ı lstersen al. .. Suluhanın her ta• 
rafını ıelolaşın, o malı bir kuruş aşağı 

bulamazsınız. Çünkü Suluhanda top
tancıların her gün kendi aralarında tes. 
bit ettikleri piyasa hiç bir sebeble de. 

li~miyecek kadar katidir. Onun için 
"piyasanın ucuzlaması için ba ka çare
ler bulup arayın. Bu fş devlet demir .. 
yollarının tenzilatı ile filan olur sanal' 
sanrz yanılıyorsunuz ... 

Köyliı olmak bir günah mıdır t 
Bay Abdullah balatıdır. Askerliğini 

geçen yıl bitirmiştir. Ekin eyi olmadığı 
için köyünden Ankaraya gelmiş ve 
evvel& bir inşaatta çalışmış, orada bi
riktirdiği 12 lira ile ıeyyar satıcılığa 
baılamı~tır. Neden kılığını değiştirme· 
diğini sorduğumuz zaman dedi ki: 

"Bi~ askerde okuma, yazma öğren
dik. Temiz bir insanın hem kendi, hem 

de memleket :içinde faydalı olabilece
ğini, bir işte ilerlemek için ne gerekle
niyorsa onların hepsinin yapılmasının 
şart olduğunu da biliriz. Bizim nasıl 
giyinmemiz, nasıl mal satmamız lazım
sa onları söylesinler, eğer yapmazsak 

bizi o zaman işletmesinler ceza ver
sinler. Elimde sıhhat raporum var. 
Kılığımı da para kazandıkça düzelte
ceğim. Köylü olmak ve düzgün giyin· 
mek için para kazanmıya çalışmak bir 
giınah mıdır? ..... 

NOT: Meyva ve sebze i~i ü~erinde 
üç tiple konuş11ıcww: bitmiştir. Bu 
mevzu ctraf111rfa say111 okurlar11111?.111 
bize ~önclere.ccklen ılii.·üııcelerini ~e 

esas/r yazrlarırıı kıvvncla hu sütunlar la 
neşredeceği?. 

....................................... 

Çocuk esirgeme kurumu· 
na eşya verenler 

Kayseri saylavı Bay Ahmed Tevfik 
evinden 3 parça eşya, Rize saylavı H. 

Esad 50 kuruş, Mühendis Bay Saim 2 
parç.a e~ya ve ı lira, Emlak Bankasın
dan Bay Orhan 3 parça eşya, Profesör 
Ur. Bay Fahri 3 parra eşya. Kayma

kam Bay Ferid 23 parça eşya. Avuk t 
Bay Zıhnı 4 parça eşya, Hukuk F.ıkiil. 
tesinde Profesör Bay Baha 3 p.ıq;.t c .·
ya. Bay ALbas Sevki 5 parça esyn. İn 
~aat şirketinde Bay Ziya 50 kuruş. 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genci Mer
kezine bagıslt1mışlardır. Genel Meı k z 
Sayın Baylarn ve Bayanlara açık tesek-

kiırlerini sunar. 
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Wiley Post. Stratosferde 1.5240 metreye nasıl 
yükseldi? 
Uluslararası Hava Federasyonunun Waşington kon
feransına Tayyare Cemiyetinin delegesi olarak isti
rak eden Reis Muavini Bay Şükrü Koçak'm rap~ru 
Gök Tanrının dileği B. Sait Çonay 
Hava Hukuku Riiat Şerif 
Dildeki yenilikler dolayında Sinanoğlu 
Gökle yer arasında Abidin Davcr 
Yarım elma, gönül alma Server Gürevin 
Havada olanlar? 

SİNEMA MÜSABAKA 

Aıı {ara Belediye i ııden: 
. A .- Yangın yerinde muallimler sokağında Toprak tes

vıyesı yaptırılacaktır. Keşif bedeli 401.76 liradır. 
B - Keşif ve şartnamesini görmek için Fen kalemine 

gelinecektir. 

.. C:.-:.~.~siltme 17 -1 - 935 perşembe günü saat 11 de fen 
mudurlugu odasında açık olarak yapılacaktır. 

D - Muvakkat teminatı 30.14 liradır. (3857) 
1-2!> 

Şahane va]s 
MARTHA EGGERTH 

Kira aranıyor 
Martın nihayetine doğ

ru Yenişehir cihetinde ga
yet büyük bir ev yahut çift 
iki ev yahut apartıman a
ranıyor. Kiraya vermek is
tiyenler tahriren 357 numa
ralı posta kutusuna müraca
at etsinler. 

1 - 148 

Ankara birinci icra 
nwmurlui!uııdan: 

Mahcuz satılması mukarrer 

329 Nolu taksi otomobili 15.1.935 

salı saat 12 de taksi mahallin

de birınci artırmaya çıkarılacak

tır. Muhammen kıymet yüzde 

15 bulmadrgında 19. 1. 935 cu

mnrtcsi günü aynı mahallede 

aynı saatte ikinci artırmaya çı

karılacasındnn ilan olunur. 

1 - 147 

---------------------
Anknra İC't'll daire i 

ı?ff\Tİ nır·nknl satı me-
nıur1nC:mıdan: 

Fransızca ders 
Fransız Hanım muktedir 

muallim en süratli metot öğ 
retir. Pratik usul ve müka
leme. Muhakkak ilerleme. 
D cnz fia darı. 

Müracaat yeri: Postah~
ne Caddesi Çeşme çıkmaz 
sokak No. 10 l - 118 

---
2 3CO 3 203 
4 150 5 100 
6 80 7 40 
8 2S kuruştur. 

BONE ŞARTI.ARI 

Müddet Dahilde Hnriçte 

17 Lira 30 
9 ,, 18 ,. 
6 .. 9 " 

• 

30 ilkkanun 934 tarih 4826 

Nolu Ulu gazetesinin hıncı 
sayıfaaında 8 - 5864 numara

rıındaki ilnnrmrzın satılan arsa 

28 metre murabbaı 94 santnnct

re murabbaı olacak iken yanlış
lıkla 941 28 şeklinde yazıl:nış. 
tır. Tashihen ilan olunur. 

Posta ücreti gönderilmiycn ~ 

mektublara cevab verilmez. 

ZAYi 

Ankara lisesi orta kısmın· 
dan 927 senesinde aldığım ~as
diknamemi kaybettim. Yenisini 

alaca ımdan eskisinin hlikmü 
yoktur. 

Ankara Öksüzce mahallesi 

Eskicioğlu ı;okak No. 8 

C. Tandoğaç 

Adc: m başına 

35 lira 
İle. öğle, nksam yemekleri, 

kahvaltı, tenvir teshin. banyo, 

çamasır ücretleri dahil olmak ve 
bir odada iki kişi kalmak üzere 
bir oda boştur. Kooperatif arka-

1 
sında Ağaoğlu apartımanı son 
katına müracaat. 1 - 136 

Cümhuriyet Merkez Bankas nın 10Sonkanun1935 vaziyeti 

Aktif 1 °asif 
KASA: 

Altın: safi kilogram 13.932,375 
Banknot 
Ufakhk 

DAHİLDEKi MUHABİRLER: 
Altm: Safi Kg. 
Türk lirası 

1.788.024 

Lira ı Lira 
19.597.0~250! SERMAYE 

7 338.2" 1 -

649.779.71 27.535.115,21 İHTiYAT A KÇESt 

2.515.004-
1 

195.66 % 2. 10.672,85 

TEDAVÜLDEKİ BANKNOT. 
LAR· 

Lua Lira 
15.1)00.000.-. 

u .>.914,30 

HARİÇTEKİ MUHABİRLER: 
1 

Deruhte edilrn evrakı nakdiye lŞ8.748.563,-

Altın: Safi kilogram 3.807,042 
Altına tahvili kabil serbest 
dövizler. 

5.354.92 ı oı 

12.875.91i .41 

1 
) 8 2.:0.828,43 

Kanunun 6 ve 8 inci maddele-
rine tevfikan vaki tediyat 9.823.278,-

Deruhte edilen evrakı nakdiy«' 
bakiyesi 

HAZiNE TAHVİLLERİ: 
) 48. 925.285,-

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
karşılığı 158.748.563,-

Karşrlrğı tamamen altın olarak 
tedavüle vazedilen j 5 688.000,-, 

18.577.767,141 

164 6J~ 285,-

Kanunun 6 ve 8 inci maddele
rine tevfikan tediyat. 9.823 278.- )A f\ Mı; 285,-

TÜRK LİRASI MEVDUATI: 
Vadesiz 
Vadeli 

18.571.767,14 

SENEDAT CÜZDANI: 
Hazine bonoları 
Ticari sencdat 

·-------
3.719.iRZ 60 

9.324.7d0,61 

-.-
DÖVİZ MEVDUATI: 

l J.O i 1. 'ib3,21 ·------ESHAM VE i['AHVILA'1 _JZ.i 

Vadesiz 
Vad~li 

MUHTELİF 

11.306.139,161 
659.643,16 ] 1.965.782,32 

49.041.712,36 DANI: 
{Deruhte edilen cv-

Esham ve (rakı nakdiye kar· 
tahvilat (şılı!;rı (itibari kıy

(metle) 
Esham v Tahvil5.t 

AVANSLAR: 

Altın ve döviz üz.erine 
Tahvilat üzerine 

HİSSEDARLAR 

MUHTELİF 

Ankara Levazım Amirliği 

Satınalma Komisyonu 
İlanları 

İLAN 
Otuz bin kilo zeytın ya

ğı kapalı zarf ile ihalesi 16/ 
2. kan/ 935 çarşamba günü 
saat 15 de yapılacaktır. Şart
namesini görmek istiyenle
rin eyyamı tatiliyeden maa
c!a her gün saat ondan on 
ikiye kadar müracaatları te
minatı muvakkatesi olan 990 
lira muhasebecilik veznesi
ne teslim ederek makbuziy
le birlikte teklif mektubunu 
ihale vaktinden bir saat ev
vel Ankara Levazım Anıir
liği satmalma komisyonu 
Riyasetine vermeleri. (3835) 

J-4 

'İLAN 
İzmit için 274,800 Bolu 

için 125,700 kilo ekmeklik 
una kapah zarfla istekli çık
mamıştır. Pazarlıkla alına
caktır. Muhammen bedeli 
40,743 liradır. İlk pazarlık 
19/ 2. kan/ 935 cumartesi gü
nü saat 14 de İzmit askeri 
satmalma komisyonunda ya
pılacaktır. Muvakkat temi· 
natı 2705 liradır. isteklilerin 
kanunun 3. cii maddesine 
göre vesaikleriyle beraber 
komisyona müracaatları. 
Şartnameler Eskişehirde 
kolordu, ve İzmitde fırka 
satmalma komisyonlarında 
görülebilir. (75) 1-154 

İLAN 
Kayseri kıtaa ı ihtiyacı 

için 230 bin kilo ekmek ka
palı zarfla 24-2. kan-935 per
sembe günü saat 15 te iha
lesi yapılacaktır. Teminatı 
muvakkatesi 1294 liradır. 
Teklif mektuplan muayyen 
gün ve saatten bir saat ev
veline kadar verilmiş bulu
nacaktır. Şartnamesini gör
mek istiyenlerin ve istekli
lerin Kayseri satınalma ko
misyouna müracaatları .• 

(74) l-155 

27. 782-394, 721 
4.86? .836,23 

25.171,54 1 

32 "i~S.230,95 

562.871,10 58tt042,64 

4.500.0 .-

1 l.632.782.83 

YEK ON 259.862.521,12 VEKON 259 862.S2l,l2 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: lskonto haddi % S '/, - Altın üzerine av an "o 4 '/ı 

i ,ar l\f 1id ·· lüğüııden: 
Kimden istimlak Mahallesi Muhammen bede} 
edildiği Sokağı Ada No. Parsel No. J .. ira 

Bayan İsmet İmam Yusuf Acıca 191 1 200 
,, ,, İmam yusuf Bahriye 191 16 250 

Bayan Şayeste Leblebici Bahriye 193 2 250 
Yukarda kaydı gösterilen hanelerin enkazı 21.1.935 p;ızartesi saat on beşte bilmü

zayede satılacağından taliplerin İmar müdürlüğündeki komisyona müracaatları. ( 42) 
1-124 

Milli :\liidafan Vekaleti 
. atın alma Komi ) onu 

1fftnlnrı 

İLAN 

Vizedeki kıtaat için 200 
bin kilo yulaf kapalı zarfla 
alınacaktır. Muhammen fi· 
atı 7 kuruştur. İhalesi 20 -
1 - 935 pazar günü saat 15 
tedir. Evsaf ve şeraitini gör 
rnek istiyenlerin her gün ve 
eksiltmeye gireceklerin de 
belli gün ve saatta 1050 lira 
teminatlariyle vizedeki ko
misyona baş vurmaları. (38) 

1-78 

İLAN 
Hava ihtiyacı için 10 tane 

büyiik yangın söndürme ma
kinası kapalı zarfla eksilt
meğe konulmuştur. Tahmin 
edilen bedeli 15 bin liradır. 
İhalesi 26-1-935 saat 14,30 da 
M. M. V. Sa. Al. Ko. da ya
pılacaktır. Proje ve şartna
meler parasız olarak mezkur 
komisyon tarafınadn istek· 
lilere verilir. İsteklilerin 
1125 liralık teminatı muvak
kate makbuzlariyle artırma 
ve eksiltme kanun\lnun 2. ve 
3. maddel~rindeki vesaik ve 
tekliflerini ihale günü saat 
13,30 da komisyona verme-
leri. (43) 1-100 

ZAYl 
Ankara İdadisinin üçüncü se

nesinden aldığım tasdiknameyi 
gaip ettim. Yenisini alacağım

dan eskisinin hükmü yoktur. 
Ankara idadisi üçüncü sınıf 

talebesinden 44 No. 
J-153 Mustafa Refik 

Askeri Fabrikalar Umum 
!\f füliirliiğii Satnıalnrn 

I omi yonıı 1Ianları 

30 ADET LAVRİL SİS
TEMİ FONT BORU. 

Yukarıda miktarı yazılı 
ve tahmini bedeli 637 1ira 50 
kuruş olan 30 adet Lavrit sis
temi font boru 26/ 2.kan/ 
935 tarihinde saat 15 te as
keri fabrikalar satın alma 
komisyonunda pazarlıkla sa
tın ahnacakur. Şartname pa
rasız olup komisyondan ve
rilir. Taliplerin yevmi mez
kO.rda teminatı muvakkatesi 
olan 47 lira 81 kuruşla ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerine nazaran 
vesaiki Iazimeyi hamilen mii
racaatları. (32) l - 84 

POTREL 
12933 kilo 14 lük) Beheri 5 

4380 kilo 18 lik) METRE 
TUL ÜNDE 

Yukarıda miktarı yazılı 
ve tahmini bedeli 1731 lira 
30 kuruş olan potreller 28/ 
2.kan/ 935 tarihinde saat 15 
te askeri fabrikalar satın al
ma komisyonunda açık ek
siltme ile alınacaktır. Şart
name parasız olup komis
yondan verilir. Taliplerin 
yevmi mezkurda teminatı 
muvakkatesi olan 129 lira 
85 kuruşla ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 üncü madde
lerine nazaran vesaiki tazi
me ile müracaatları (25) 

1 - 83 

MARANGOZ FABRİ
KASINDA HALEN MEV-

CUT 30000 VE MAYIS 
NİHAYETİNE KADAP 
TOPLANACAK OLAN 
20000 Kİ CEMAN 50000 
KİLO YONGA 

Miktarı yukarıda yalı

h ve tahmini bedeli 0.75 kt•· 
ruştan ceman 375 liralık 

yonganın 4/ subat 935 ta
rihinde saat 15 te askerı 

fabdkalar satın alma ko
misvonunda acık artırma ile 
satılacaktır. Taliplerin yev
mi mezkO.rda teminat akçe
si olan 28 lira 13 kuruşla 

ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3 cii maddelerine naza· 
raıı vesaiki Iazimeyi hami
Jen müracaatları. (24) 

1 - 15(, 

· Anl-.ara B •lcdi)e 1 cisliği 1 
lJfüıları • 

İLAN 

A - Mezbahada salon et
rafındaki yağmur oluklariy
le boruları salon ve kubbe 
üzerindeki etemit ve robe
roitler tamir ettirilecektir. 
Keşif bedeli 1015 liradır. 

B - Keşif ve şartnamesi
ni görmek için baytar mü
dürlüğüne gelecektir. 

C - Eksiltme 23-1-935 
perşembe günü saat l 1 de 
baytar müdürlüğünde açık 
olarak yapılacaktır. 

D - Muvakkat teminat 
yüzde yedi buçuktur. (39) 

1-81 

< iil N, f" İ R ağıtçı lık ve l\1athaac1!1k Her nevi plan ve resimlerLrı kopyaları süratle çıkarılır. Telefon: 1230 



SAYIFA 8 

• ye a 
an: 

Y'üzde 7 fa·z i 
il~i milyon liı·alıl< Sıvas - Er-. ~ • 1 1 ·ıı . . . zurunı deınırvo 11 taııvı ernını:~ . ~ 

kayıt nıuamelcleı·ine )akında:4 . ~ 

ltaslana<"aktır. :~ 
~ ~ 

Geliri tamamen Sıvas - Erzurum demiryolunun ·~ 
inşasma tahsis olunan otuz mil ron liralrk Sıvas • Er- .. ~ 

ı>. ıumm istikrazmm iki milyon liralık birinci kısmını .. ~ 
1teskil eden tahvillerin kayıt muamelesine 10 ikincika- .. ~ 
1 nun 1935 tarihinde baslanacak ve ı 5 ikinci kanun .. ı 

1 1935 tarihinde nihayet ~eri lecektir. ...ı 
. k J. Beherinin itibari kıymeti yirmi lıra olan bu ımıva ~ 

•kat tahviller 19 lira ihraç fiatı üzerinclen bu mi.iddet ~~ 
~zarfında Merkez, Ziraat ve İş Bankalarının şubeleri ~ 
§bulunan her mahalde satısa cıkarılacaktm ~ 

Kupon bedelleri her sene son kanunun 15 inde ~: 
tediye edilecek olan hu tahviller Umumi ve mül- .. ~ 
hak bütcelerle idare olunan daire ve mi.iesseselerce .. ~ 
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 · ... 
.ı ceği ve gerek bedellerinin ve gerekse faizlerinin tedi- :4 
~~ yesinde hiç bir suretle vergi, resme tabi _olm:y~cağı ,l 
~ kanunla teyit edilmiş olan bu istikraz tahvıllermın fa. ~~ 

izi de o/o 7 olarak tesbit edildiğinden iştirak edenler ~~ 
en faideli ve sağlam ve aynı zamanda memleket için ~~ 
verimli bir ise paralannı yatırmış olacaklardır. ~4 

8-5854 ·l 
~~ ~~~-~~~~~~~~~~~Y.~~~·~Y.~~~~~Y.~ 

1 tanhul Sıhhi Müesseseler 
alım komisyonu ReisH ~inden: 
Haydarpaşa Nümune hastanesinin elektrik, telefon 

ıe sinyal tesisatı pazarlıkla yaptırılacaktır. 
İhale günü 29 / l 935 sah günü saat 14 tür. 
Muhammen bedel (16500) liradır. 
Muvakkat teminat 1237 lira 50 kuruştur. 
Keşifname, şartname ve projeler 82 kuruş mukabi

linde hastaneden alrnabilir. 
Talipler bu gibi işleri yaptıklarına clair cari seneye 

ait ticaret odası vesikalariyle bu pazarlığa girebilecekle
rine dair vilayet nafıa baş mühendisliğinden tasdikli ve
sika göstereceklerdir. Pazarlığa gireceklerin belli saatte 
teminat makbuz veya banka mektublariyle Cağaloğlun
da sıhhat müdürlüğü binasındaki komisyona gelmelerı. 

(106-68) ·ı 1-152 

Nafıa Bakanlı~ındaıı: 
Eloğlu istasyonuna 15 ve Meraşa 9 saat mesafede bu· 

lunan Kirazderesi ve Susu ormanlarından kesilmek ve 
Eloğ"lu veya ona mücavir istasyonlardan birinde vagon 
üı~erinde teslim edilmek üzere muhammen bedeli 5462,5 
lira bu1unan 1150 adet cam telgraf direği kapalı zarf usu
lü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 26. 1. 935 tarihine rasthyan cumartesi günü 
saat 15.30 da Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğün
de yapılacaktır. 

İstekliler teki iflerini ticaret odası vesikası ve 409,69 
liralık muvakkat teminatlarının malsandığma yatırıldığı
na dair olan makbuz ile birlikte 26. 1. 935 cumartesi gü
niı saat 14.30 a kadar Malzeme Müdürlüğüne tevdi etme· 
leri lazımdır. 

İstekliler bu husustaki sartnameleri parasız olarak 
Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. 
(28) 1 - 89 

Aııkara Beledi vesi ndeıı 
Keşif bedeli 

Lira 
387.20 
327.60 
511.20 
504.60 
143.32 
154.70 
255.60 
725.40 

yapılacak yeri 

Duatepe yağlı dede sokağı 
Hamam önü evkaf evleri s. 
Duatepe uzun sokak 
Tacettin ve dutlu sokak 
Kurtuluş M. dibek sokak 
Musa be M. dar 
Hacı Seyit menzil 
Musa bey kara musalla 

Cinsi 

adi kaldırım 

a - Yukarda keşif bedelleri ve mevkileri gösterılen so
kaklarda adi kaldırım inşa ve tamir ettirilecektir. 

b - Keşif ve sartnamelerini görmek için fen kalemine 
gelinecektir. 

C - Eksiltme 1 i - 1 - 935 perşembe günü saat 11 de fen 
müdürlüğü odasında yapılacaktır. 

<l - EksiltrrR açık yapılacaktır. 
e - Muvak:rnt teminat yüzde yedi buçuktur. (3855) 

1-23 

ULUS 

Tl!:J Q. K iYVE 

llRAAT 
BANK.A.Sf 

Nafıa Rakanlı~ınd an: 
838 tonu Derince istasyonunda ve 500 tonu lımide 

Aydm hattının Alsancak istasyonunda vagon içinde tes
lı 1 sartile muhammen bedeli 224.784 lira olan cem'an 
1338 ·ton çinko galvanizli tirfon kapalı zarf usul ile eksilt
meye konulmuştur. 

Eksiltme 26. 1. 1934 tarihine rasthyan cumartesi gü
nü saat 10.30 da Ankarada hakanlık malzeme müdürlü
ğünde yapılacaktır. 

İsteklilerin tekliflerini ticaret odası \'esikasr ve 
12489,20 liralık muvakkat teminatlarının malsandığma 

yatırıldığına dair olan makbuz ile birlikte 26. 1. 1935 cu
martesi günü saat 9.30 a kadar vermeleri lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri 11,20 liraya An
karada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alabilirler.(30) 

1 - 87 

saçlarınız 

dökülüyor mu? 
Hemen dökülmesine mani 
olunuz. 

KANZUK ECZAHANESİ 
müstahzaratınclan. 

KOMOJEN: Saçların dö • 
külmesine ve kepeklcnmesi
ne mani olın. 
KOMO JEN: Saçların kök· 
!erini kuvvetlendirir \'e hes
ler. 
KOMOJEN: Latif rayihalı 
bir sac losyonudur. deposu 
Kanzuk eczahanesi heı ec • 
zahane ve rtri}1at mağa?ala
rmdan arayınız. 

lngiliz Kanzuk eczanesi ma nulatından. 

' I 

t 1 ı 
Öksürenlere pelesenkli katran eksiri 

Her Eczahanede bulunur. 

Ankara Valilif!iııden: 
Şehir bahçesi önündeki mağazaların tamiri 1200 lira 

keşif bedeli üzerinden pazarlığa konmuş ve ihalesin:n 
l 7 l 935 perşembe günü saat 15 te yapılması kararlaştı
rılmıştır. Şeraiti anlamak için her gün encümen kalemine 
ve ihaleye girmek için 90 liralık teminat makbuzile ihale 
günü encümeni v~yete gelmeleri. (69) 1 - 151 

Dahili ve Vel\:aleti nden: 
.1 

Vekalet daireleri odacıları için yerli malı fotin alına
caktır. Vermek istiyenler nümuneyi görmek üzere :1er 
gün Vekalette vilayetler idaresi üçüncü şube müdürlüğü
ne müracaat edebilirler. İhale 16. 1. 935 günü saat 16 da 
Vekalet satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

(2) 1-31 

• 

!4 SONl<".ANUN 1935 PAZARTESi 

Ziraat an · 
u ·id iir!iiğünd~~ı: 

Erzurum tereyağı fahrika.sr mamulatından 220 
teneke halis tuzlu sade yağ 20-1-935 pazar günü sa
at 14 de Banka binasmda pazarlıkla ve peşin para 
ile satılacaktır. Almak istiyenler 220. - (Iki yüz yir
mi lira) pey akçesini hamilen tayin edilen saatte 
MiidiirHiğiimüze mi.iracaatlın ilan olunur. 1-140 

Nafıa il· kanlıo·11u!a11 : 
Kayaderesi istasyonuna 16 saat mesafede bulunan 

Göksunun Yalakhasan orınanıncian kesilmek ve Kayade
resi istasyonunda veya ona mücavir istasyonlardan bi
rinde vagon üzerinde teslim edilmek i.izere muhammen 
bedeli 9300 lira nulunan 2000 aded çam telgraf direği ka· 
pah zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 26. 1. 935 tarihine rastlıyan cumartesi giinü 
saat J5 te Arıkarada Nafıa Bakanlıgı Malzeme Müdürlü· 
giindc yapılacaktır. 

İstekliler tekliflerini ticaret odasr vesikası ve 735 li
ralık muvakkat teminatlarının malsandığma yatırıldığına 
clair olan mal· buz ile birlikte 26. 1. 935 cumartesi günü 
saat 14 e kadar malzeme miidürlügüne tevdi etmeleri la· 
~mıdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız olarak 
Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürli.igünden alabilir-
ler. (29) 1 - 88 

• 
Sümer Bank 

Unıumi l\1iidiirlii«iindt·n: 
Ankara'da Hakimiyeti Milliye Meyclanmda Taş

han binasının yıkılması, temellerinin sökülmesi ve 
bina sahasrnın enkaz ve saireden tamamen temiz
lenmesi isleri zarfla arttırmaya konmuştur. 

Münakasa 27 K. sani 1935 tarihinde saat 15 de 
Ankara'da Sümer Bank umumi müdürlük binasında 
yapılacağından teklif zarflarının bu saate kadar Ban
kaya tevdi edilmiş olması lazımdır. 

Enka:1.m muhammen bedeli on iki bin lira olup 
muvakkat teminat miktarı dokuzyüz liradır. 

İstekliler inşaat servisine müracaatla bu husus-
taki şartnameyi alabilirler. 1-104 

Kar~u·alleY Harası 
.; 

1\ılüdürlüğünden: 
Haranm on aylık ihtiyacı olan 90,000 kilo Mazot 14,000 

kilo Motorin 4.500 kilo vakum yağı 4,300 kilo benzin 5,000 
kilo gaz yağı 800 kilo gıres yağı 150 kilo otomobil makine 
yağı 15 kilo Hidrolik amortisör yağı 26-1-935 tarihine mü
saclif cumartesi günü saat 14 ele lstanbul'da Baytar Müdür· 
lüğüncle kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. Şart
namesini görmek istiyen taliplerin İstanbul Baytar Mü-
dürlüğüne müracaatları ilan olunur. (55-92) 1-116 

Nafıa Bak:anlığıııdaıı: 
Haydarpasada sif teslim maktaı 25 x 2,5 x 1 m/m. ve 

tulü 2100 ın m. olmak üzere muhammen bedeli 4250 lira 
bulunan 50 ton lama demiri l<apalı zarf usulü ile eksiltme
ye konulmuştur. 

Mezkur lama demiri klaring yapılmış olan memleket-
lerden getirilecektir. , 

Eksiltme 24. 2. 935 tarihine rastlıyan pazar günü saat 
15 te Ankara'da Nafıa Bakanlığı Malzeme Müdürlüğünde 
yapılacaktır. 

İsteklilerin tekliflerini ticaret odası vesikası ve (375) 
liralık teminatlarının malsandığına yatırıldığına dair O· 

lan makbuz ile birlikte 24. 2. 935 pazar günü saat 14 e ka· 
dar makbuz mukabilinde Malzeme Müdürlüğüne tevdi et• 
meleri lazımdır. 

İstekliler bu husustaki sartnameleri parasız olarak 
Ankaracla Nafıa Bakanlığı Malzeme Müdürlüğünden a-
labilirler. (27) l - 90 

1\nJiara Emniyet 1".lüdürlüğünden: 
Bir miktar para bulunarak ;manete alınmıştır. Sahi-

1>İnin müdürlüğe müracaatı. (60) 1 - 122 

lrntıq11 ı. ılııhi v 0 Ba5rnll· 

' har riri ralilı Rı(kı ATAY, S iNEMALAR 1 
Umumi nc~l'İ}ılt1 idan: tden 

Ya7.r işleri müdürü Nasuhi 
Bı\ YDAR. 

I Çan/cm• caddesJ cı"vumtJa I l Ufırs m11t6usındı basrlmrşur. 
1 

1 YENİ BUGÜN 
ÇELLİNİNİN MACERALARI 

BU GECE saat 20,30 da Rasit Rızcı 

tiyatrosu tarafından 

ONLAR ERMİŞ MURADINA 
Vodvil 3 Perde. 

Temsil dolayısiyle 6,45 matinesi yoktur. 

Bugün, bu gece [KULÜP J 
S.A.VAŞ SARKISI 

(Ask Şatosu) 

ı\sk - Şefkat - Heyecan 

GUSTAV FRÖHLICH 

• 


