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Giindelih 

SEÇtl\I 

Ulusal çalışmalarla dolu bir kıt 
geçiriyoruz. Bir iki gün önce, bu 
çalıımaların parti yönünü burada 
yazmış, sıyasal seçim işlerini son
raya. bırakmııtık. 

Yurdun her yanından aldığımız 
~uyumlar, saylav seçimi işlerinin 
ılcrlediğini gösteriyor. Birçok yer
lerde ikinci secicilerin ayrılmaaı 
başlarnı~hı · 

. D~yumlardan, yurddaşların se· 
<,;ım l§İne yakın ve toplu bir bağ 
Mık gösterdiklerini öğreniyoruz. 
Kadınlarımızın seçilmek ve seç
rnek yoliyle sıyasa.l yaşayı§a gir
~e~~ri ise, bu yılki seçime ayrı bir 
darılık vermiştir. Hemen her yer
de kadınlarımız ikinci seçici ola
rak şimdiden sıyasal çalışmaya 
katılmaktadırlar. Bize gelen sayı. 
l~_r, türk kadınının çok geniş öl
çu~e, bu işi üzerine aldığını gÖa· 
terıyor. Her vilayet çevresindeki 
kadın ı"kı"nc· · · · 1 seçıcının sayısı er-
ke~~rinkinden az değildir. ' 

• 1 bas~maklı olan saylav seçi· 
n11, beledıye seçiminden daha in
ce ve varışı daha geniştir. Kadın-
larımız h "'I ·· .. d ti u. yu mrnu e, gene par-
çerçevesınde, çok eyi başaracak

l~r.dır. Hem seçerken, hem de s~
çılarken, gördükleri işe; onun bü
!.üklüğü ve ağırlığı kadar, emek ve 
ozen vereceklerdir. 

Yeni seçim; C. H. F. nm büyük 
öncülüğü ile yurddaşların ağır 
başlı çalışmaları arasında yürü
yor. Kurtuluşun ve ondan sonra 
gelen ilerilik, yiicelik yıllarının 
başarıcısı C. H. F; bütün yurddaş. 
ları sevgi ve İnanla içine almıştır. 
U l~sal gi.iclerimiz onun yürüten 
ve ılerleten çevresi içinde toplan
mıştır. Ancak böylelikle dilekle
rimize, umudlarımıza kavuşaca
ğımıza bütün yurddaşlar inanmış 
bulunmaktadır. Bu seçimde de o
nun eyi ve doğru öncülüğüne gü
ven büyüktür ve geniştir. 

Gelecek yıllarda, bizi be liyen 
~ıy~~I güçlükler var, bayındırlık, 
ılerılık düzenlerini yalnız yürüt
tnek değil geni,letmek artırmak 
gerekiyor. ' 

Yeni Kurultayın seçilişinde 300 
de~ çok kişiye yalnız bu yüküm
lerı. vermek düşüncesi yoktur. Bu 
seçımdcn ayrı ve b"" "'k b' · 
d 

uyu ır şeyın 

e anlaşılması gerektir. 
.. ~~ni seçimle, yurddaşlar; yer

y~z-~nde kopacak her fırtınayı 
hulun güderini birleştirerek kar
şılay.acaklarını söylüyorlar, başın
dakılere inanarak, onların yolun
da giderek her zorluğu yenmeği, 
ilerilik yolundan geri kalmamağı 
göze aldıklarını gösteriyorlar. 

Kemal ÜNAL 

----------·-----------
Hnl{u)\: l~a){iiltesiııc 
devanı eden ıııenıur

Jar hak:k:ıuda ltir 
taınim 

Baıbakanlık b k I .. . 
ft\ ı_ la ' a an ara ve mustakıl 

• 11•m ra .şu t • • amırnı yapmııtır: 
Fakültede t h ·ı . a ıı de bulıınan talebe • 

nın daha İyi t" •. ye ıştarılmelerini temin i.-in 
l'erelcl" l ~ 

ı o an ve fakült d b"" ··•- .. 1 tak'b l e e uyu& ozen e 
h 

1 0 un~n devam mecburiyetinin da-
/,;~~lı bır tekilde tatbikı gerekli gö • 
u ugund"" fakültede kayıtlı bulunan 

talebenin . t"l . h"I k . . b" ' ım ı ıana gırc ı nle ıçın ır 
ders yıl · · d .. ı ıçın e en az (105) yarım gun 
devam saatlerinde fakültede clerslcrde 
bulunmaları mecburiyeti konulduğu ci. 
hctle fakültede kayıtlı bulunan memur· 
ların bu m ... cburiycte uymalıuına imk: n 

(Sonu 2 inci sayrfada) 

tı 

Adımız. andıınız(hr. 

Sarlıların isteği dün 
belli oldu 

Almaııyayı istiyenler 
Statül{oyu istiyenler 
Fransayı istiyenler 
Boş ı)usula verenlet· 

Reyler sayılırken 
Sarbruk, IS (A.A.) - Dün ıece 

belediye zabıtasından istatükoya taraf • 
tar olanlarla alman ceohesine taraftar 

540 bin rey pusulası biJyle hazrrlandı 

olan arkadaıları arasında bir hadise çık
mııtır. 

Plebisitin muhtemel ıl!tİcelerinden 

müteessir olan ve sol cenahtan olan za. 
bıta memurlan heyecan göstenuiıler .. 

dir. Bunun Üzerine şefler araya girmek 

mecburiyetinde kalmışlardır. Bir müd .. 

det için memurların ellerinden silahları 
alınmış ve bu silablat" biraz sonra kendi 
}erine iade edilmiıtir. 

Saat 7 de koyu bir ıiıe bürünmüş 

olan §ehirde lam bir sükun hüküm sür
mekte idi. Şehrin baştan başa bayraklar 
la donatılması tasavvuru henüz tatbik 
edilmemiıtir. Dükkanların kapatılmasr 

ve bugünün ~enlik günü ilan edilmesi 

477.109 
46.515 

2.124 
2.249 

kişi 

kişi 

kişi 

kişi 
daha fecirden beri şehre bir bayram 
manzarası vermiıtir. 

Birçok nümayişlerin yapdmatı bek. 
leniyoı-. Her halde bütün Sar havza11n· 
da fener alayları, mızıkalı ve şarkılı 
alaylar yapılması muhakkaktır. 

Esasen alman cephesi başkanları, 

1925 yılındaRenani'nin birinci yıldönü. 
mü dolayısiyle yapılmış olan nümayiş -
lerin tekrar edileceğini bildirmişlerdir. 
Daha dündenberi alml\n cephesi üyele -
rinin çizmelerini giymiş oldukları hal

de ortaya çıkmalan ve üniformalarını teş 
bire hazırlanmaları kendileri ile muha
lifleri arasında bir takım kavgalara se • 
beb olmuıtur. 

Zabıta, vaziyete hakim olduğundan 
nazilerin çıkarmaları ihtimali bulunan 
karışıklıkların yapılmasına ve muhl\lif-

(Sonu 2 inci <;ayıfada) 

Reyler böyle vuildi 

l Yirmi iki yaşından yukarı bütün yurttaşlar 
ikinci müntehib seçimi için reylerini 

Kullanmağa çağınlıyorlar 

lııtilwln Ml•lm.~'m lfoy,>ti 1't•/ti.~i)·,•si Uf•İsliğindt•11: 

.1111.-m·u·d" miirıtelıil>i smıi st•çimi 20 sorı kiinurı 9.'j5 
pw:.ur ~iinii sabah . uut ılolwz<lurr <ık.şam .o;ucıı mı . el.-i::::I'> lwdur 
Jllpıfoculail'. Sı•cim . mulığı B<•fodiye Mcdisi salorırmdmlır. 
22 ~-·ışwclmı -yulwrr biitiin yıuddllşllln11 rt•ylt•rirıi lwllwımul.· 

ii-=t•rt• br·lt'dİ)''-'Y'' ~ı·lmt>lnini dileriz. 

Ceııevredt~ . ı yasal 
o·örüsırıeler 
~ ' 

Cenevrcı 15 ( A.A.) - Ha~ta bulu -
nan ve odasından çıkamıyan Polonya dı. 
şarı işler bakanı B. Bcck bugün B. Alo
izi"yi B. Tevfik Rüştü Aras'ı ve Ma -
carislan dı,arı işler bakanı B. dö Kan
ya ile görüşmüştsr. Bundan sonra 8. dö 
Kanya Marailya cinayeti işinin raportö. 
rü Lord Eden tarafından kabul edilmiş. 
tir. 

Öte yandan 8. Lava) da 8. Bene• ile 
Yugoıılavya'nın uluslar dernel'İ mümes
sili 8 . Fotiç'i Irak dııarı itler bakanı 
Nuri Pata Said'i ve lran dıfarı itler ba. 

k~nı B. Kazimi'yi kabul etmİftir. 
Bu son iki kabulün Irak - lran sı

nır ihtilafı ile münasebeti olması ihtima 
li vardır. 

Cenubi Amerika ihtifali uluslar der. 
negi mahfellerjni iHalde devam etmek. 
tedir: bir yandan Kolombiya kongresi, 
Litiçya hakkında Rioda yapılan uzlaı
mayı reddctmiıtir. Öte yandan asomp
siyon hükumetinin uluslar derneği tara-
fından yapılan tavsiyel«i kabul etme • 

Sıvas-Erzurum tahvilleri 
Sivas - Erzuı·um dcmiryolu istik -

razının iki milyon liral:k A tertibi tah .. 
villcrinin satışı muamelesi diin akşam 

bitmiştir. Maliye Bakanlığına gelen hn
b~rlere göre tahviller tamamen satıl • 

mıştır. 

diğine dair olan kati cevabının metni de 
Cenevre'ye gelmiştir. Bu cevab uluslar 
derneğini müşkül bir vaziyete dÜ§Ür .. 
mektedir. 

Ct'IU"Hc·cte paraların dt•ğt•rleri
nin tt·sbiti mi diişiinült!cck 
Londra, 15 (A.A.) - Gazeteler, ya. 

kında muhtelif paraların deierlerini te•
bit etmek için uluslar arası görüımeler 
başlıyacağını işaret etmektedir. 

Kambiyo piyasa11 büyük bir faaliyet 
gösteı·miıtir. Dolarda kuvvetlenme me • 

yilleri vardır. Altın esaslı paralar plebi
ı-it neticesinde sermayelerin akın akın 

Londrft'ya nakledilmesi ihtimali düıü

nülmekte iken hiç bir sinirlilik eseri 
tt:Ö•termemİftİr. 

16. 

11.-i milron lir<ılıl• ... "'nı"s - l~r·::ıtr"um demir .. 
y.ollur·ı talı rilln·i sut· .cı çılmrıltıu~tcr. 

l ii::.dt~ Yl'lli ;.:il>i ·yiilts,•I.· bir faiz gcıin•n bu 
talı vill,•r t•n lui,./ı ut• ı•rı emin 1,; ı· geli nliı·. 
Fırsatı lm(:ırtntı) uu::. 

IJ.c.r )''"'le 5 kuru~ 

Türk inkılibı 
Bay R. Peker diin acun devletlerindeki 

fırka tiı,le rini an latlı 
C. H. F. Genel Katibi Bay R. 

Peker dün Hukuk Fakültesinde 
inkılab derslerine devam etmiştir. 

Geçen derste sıyasal fırkaları 
anlattığını ıöyliyen Bay R. Peker, 
bu derste de acunun değitik dev
letlerindeki ııyaaal fırkaları tah
lil edeceğini bildirmiş ve demiş
tir ki: 

'' Hıriatiyan sosyalistlerin 
karşısında radikal sosyalist frrka
ları vardır. Bundan başka tarifin
den de anlaşıldığı üzere, sosya
lizmle ulusçuluğun yanyana gel
mesinden nasyonal sosyalist fırka 
doğmuştur. Hakikatte ise nasyo
nalizm sosyalizmle taban tabana 
zıddır ve karşılaklı iki cephe ifa
de eder. Fakat son zamanlarda 
Almanya'da nasyonnl - sosya
lizm f ırkalıktan çıkmı§ devltee re
jim olarak genel bir şc':le girmiş
tir. 

Küçük fırkalardan da bahseden 
Bay R. Peker, küçük sınıfların 
yaptıkları böyle f ırkalarm, ulus
ların ahenk teşkil edici bir muva
zene hulmağa muhtac oldukları 
bugünlerdeki gidişe uygun olma
dığını söyledikten sonra, parla
mentolarda ekseriyetin parçalan-

Bav Rtır.eb Pt•ker'in diinkü derste res
~:ını arkaılu~ımız. ı:ırafından yapılan 

hır krokisi 

mış olması yüzünden, hiç bir fır
kanm tek başına iktidar mevkiini 
elde edemediğini, dolayısiyle ko
nlisyonlar teşkiline mecburiyet ha
sıl olduğunu, fakat koalisyon hii-

(Somı 5 wci sayı/ada) 

--------------------····-----.----------------

1934 yıhııda her Aı1l{aralı~ a giinde 
135 !!ranı ('f d iisıniistiir. 

c~ ' ' 

Ankara'nın d -.arfi)uh hl'r yıl artmaktuılır. 9:~4. k 932 ye giire 
'iizdc· :ıltmı ... ı asan hir fazlalık var. . . . 

Ankara'da et işi. sebze ve meyva 
kadar üzerinde durulacak bir mevzu
dur. 932 yılına gör(' et sarfiyatında 

yü.We 60 bir fazlalık <>lmasım, Ankara

nrn, iki yıl içinde kabaran insan sayı

sında aramakla beraber bu artışın ge
ne bizi sevindirecek bir seviyede olma-

dığını goruyoruz. Yambaşımızdaki 

Konya'da et 20 - 25 kuruşa satılırken 
Ankarada biz niçin eti 35 - 40 kuru
·~a yiyoruz? ikisi de "koyuncu,, olan ve 
köylerinin yansından fazlası hayvan
cılıkla geçinen bu iki vilayetteki f iat 
farkı neden ileri geliyor? kasablar etin 
ucuzlaması için devletten ve belediye• 

den ne istiyorlar? bu dilekler temin e
dilir e et fiatları hakikaten ucm:Jıya

bilir mi? 

Ankaralının doğrudan dogruya 
sağlıgını alakadar eden bu sorgularrn 
karşılığmı bu/mıya çalışmadan önce 
bir yılda yidiğimiz eti araştıralım ... 

Ankara hir ) ılcla nf' kadar 
t'l yt·r? 

Ankara'nın bir yılda yediği etin 
miktarını tamamen bilmek çok güç bir 
iştir. Çünkü bu iş iki cephelidir: birin
cisi mezbahada sıhhi muayenesi yapı
larak kesilen etler ... İkinclti de mahal-

le aralarında ke ilip kaçak olarak satı~ 
lan etler ... Birincisinio miktarını bil
diren rakamlar ve istatistikler vardır. 

İkincisini de ancak tahmini olarak söy· 

(Sonu 6. ıncı sayıfada) 

'"f!tin camekana konu~u da bir bilgi Vl 

sanat meselesidir. Bir sıra üzerine çen
gellere asılmış etler mll§ttrinin 

,ıoziinü çeker .. ,, 

Mezbahanın genel görünüşü 

ıkarada d· münte ·b seçimi başlıyor 



!A\'IFA 2 ULUS 

DIŞARDAN GELEN SON DUYUMLA 

Sarlıların isteği dün 
belli oldu. 

(Bap l ınci saytfada) 
krin taarı-u.ıa uğramaaına mani olmak 
için ciddi ihtiyat tedbirleri almıştır. 
•p ı ~ees J!.JS!wıpıııq ~p OZ'!I ~ees wı.< 
• n i1/ı. ı;ıwıa we1ı.ap apup! ew\iııe5 J!q 
~16 lliLW(IAl?S uµaıı\a.ı ep,~.ınqı.n?M 

plebisit komisyonunun felemenkli üye
leri, radyo ile bir beymıname neşretmiş 

tir. Bu beyanname komısyonun se!fim 
aıeticesini saat 9 da bildirebileceği umu 
dundan bahsediyor ve dinleyenlerden o 
aaatte radyolan başında beklemelerim 
rica ediyordu. Gece yansı olmuş, reyle. 
rin ayrılmasını bekJiyenler azaJmıya 

ba§lanuştı. Bununla beraber birçok me· 
raklılar İsveçli, felemenkli ve ingiliz as
kerleri ile birlikte geceyi geçirmişler ve 
.oldukları yerlerden aynlmamışlardu. 

Binanın üstündeki aalonda her ulu

la mensub insanlar arasında &itgide Al

manya'nm lehine olarak tahakkuk et -
mckte olan tahminler dolayısiyle bazı 

ttatüko taraharlannın hiddet ve asabi. 
Jiklerine rağmen çok dostça bir bava 
laüküm sürüyordu. 

Sabaha doğru tasniflerin biteceği ve 
tasnif edenlerin son tetkiklerini yaptıkla 
n sırada yorgunluk baş göstermiş ve dü 
nün ıstırablı gerginliği yerine kayıd -

aızhk çökmüştür. Yalnız nöbetle uyu -
mu§ olan ingiliz aake.rleri ile polia ne • 
ferleri aynı ıükUn içinde gecen.in tarihi 
bidiSt"lerini takib ediyorlardı. 

Plebisitin ı·esıni 

neticeleri 
Sarbruk, 15 ( A.A.) -- Plebisitin 

Ntmİ ve umumi neticesi ,udur: 
Almanya lehine ı 477.109 
Statüko lehine : 46.513 
Fransa lehine : 2.124 
Bo§ pusula : 2.249 
Seçicilerin yüzde 97 ,9 u reyini kul -

lanmış, bunlardan yüzde 90,8 i Alman -
Ja lehine, yüzde 8,8 si atatüko lehine ve 
~zde 0,4 ü Fransa lehine reylerini Ter. 
mittir. 

On binden fazla re) 'ermiş olan 
belli başlı şehir ve ka~balarda

ki re'· erin dağılış miktarım 
a~ai; da gö tcriyoruz: 

Sarbruk, 15 (A.A) - Sar seçiminin 
mevzii neticeleri : 

Sarbruk (şehir) seçim dairesi: 
Almanya için 76,761 rey, statüko için 

10.416 rey, Fransa >çin 285 rey. 
Luşmişhaym seçimi dairesi: 
Almanya için 12.467 rey, Statüko 

için 1483 rey, Fransa için 52 rey. 
DuJvayler seçimi dairesi: 
Almanya için 14483 rey, Statüko 

için 2129 rey, Fransa iyin 66 rey. 
Puttlingen seçim dairesi: 

Almanya için 12201 rey, Statüko için 
1230 rey, Fransa için 50 rey. 

Sulzbah seçim dairesi: 
Almanya için 13642 rey, Statüko için 

634 rey, Fransa için 56 rey. 
Volklingen seçim dairesi: 
Almanya için 20557 rey, Statüko için 

Z208 rey, Fransa için 65 rey. 
Sarlouis seçim dairesi: 

Almanya için 9622 rey, Statüko için 
'1120 ey, Fdansa için 59 rey. 

Noynkirhen (şehir) seçim dairesi: 
Almanya için 25530 rey, Statüko için 

1321 rey, Fransa için 35 rey. 
Epperborn seçim dairesi: 

Almanya için 10782 rey, Statüko 
için 248 rey, Fransa için 25 rey. 

§ifvayler seçim dairesi: 
Almanya için 9016 rey, Statüko için 

'82 rey, Fnınsa için 28 rey. 
İllingen seçim dairesi : 
Almanya için 11485 rey, Statüko için 

963 rey, Fransa için 22 rey. 

Statüko taraftarları hiikunıeı 
Jlarhc i mi yapmak istemişler 
Berlin, 15 (A.A) - Sarbruk polis 

lışlasında gece olan hadise dolayısile 

alman ajansı, saat 3,15 de hususi bir 
bülten neşrederek Sarbrult zabıta ma
tamlarının muhacirlerin almanyadan 

ayrılmak ıçin bir hükumet cıarlıcgİ yap. 
mak maksadılc hususi bir teşekkül viı· 

cuda getirdikh:rini yazmıştır. 
Alman ajansı, lıu mün sebctlc Sdr 

hıikfımcti başkanı Bay Knoks'u şiddetle 
tenkid etmekte ve kendisini muhacir
ler zabıtasına göz yummak s.uretile bu 
gibi hadiselere meydan vermiş olduğun 
dan dolayı muahaze eylemektedir. 

Alnıanlarm sc\'İnci vt• kar~ılrkh 

nutuklar 
BerJin, 15 (A.A) - Sarlrların yüz~ 

de 90,S i anayurd için rey vermişlerdir. 
Onlar, bu suretle bin yıllık mücadele. 
nin bitmiş olduğunu tereddüt ve şüp

heye yer lralmıyacak surette ilan etmiş 
bulunuyorlar. 

" Ren, bir alman nehridir, fakat Al
~nyal'\ın sınırı değildir. Onların ina
m Almanyadadır. Ey Hitlcr, sen ki Al. 
manyasın.. Yurdda onların hamisi ol.,, 

Bay Hitlerin Sardaki murahhası o
Jan Bay Vozef Brukel, seçim neticeleri 
malum olur olmaz Hitlere hitaben söy
lediği nutukta yukardaki sözleri söyle
mi,tir. 

Bay Bitler, kendisine ce\•ab vererek 

töyle dcmiftİr: 

•• - On beş yıllık haksızlık sona er. 

miştir. Sar'daki yurddaşlarımrzın ıs

tırabları bitmiştir. Bugün onların ha. 

yatı, bütün alman ulusdnun hayatıdır.,, 
Bay Hitler, Versay muahedename-

sinin haksızlığını bir kere daha hatır
lattıktan sonra Sar halkının gösterdiği 
sadakat ve cesareti övmüş ve sözlerine 
şöyle devam eylemiştir: 

" - Avupıtda gerginlik ~eçti. 13 

son.kanun 1935, bundan yirmi yıl önce 
ortaya çıkan vaziyetin ortadan kalkmış 
olduğunu gösteren bir tarihtir. 

Sarlılar, sizin vermiş olduğunuz ka
rar bana şunu Han etmeme müsaade e· 
diyor: Sizin Alamanyaya dönmeniz. 
den sonra bizim Frnnsadan toprak na
mına artık hiç bir isteğimiz kalmamış
tır. Biz Almanya için hukuk beraberli. 
ği istiyoruz. Fakat aynı zamand ulus
lar arasında tesanüdü t hakkuk ettir
mek isteğindeyiz .. 

Bundan sonra bir nutuk söyliyen 
Bay Gobbels, şöyle demiştir: 

" - Her sınıftan ve ber meslekten 
kadın. erkek yüz binlerce halk alman 
yurdseveri olduklarını isbat ettiler, On 
beş yıldanberi devam etmekte olan mü
cadele son bulmuştur .. Bu, bütün alınan 
lar için her zaman bir ihtar mahiyetini 

haiz olacaktır. ,, 
Bütün okullar, bütün resmi binalar, 

'bayraklarla donatilacaktır. Protestan 
ve katolik papasları, kiliselerin bir sa
at çan çalmalarım emretmişlerdir. Öte 
yandan bütün alman halkı evlerine bay
rak asmağa ve yarım saat içinde bütün 
memleketi bayraktan bir deniz haline 
getinneğe çalışılmıştır. Bütün meydan. 
tarda büyük mimayişler yapılacak ve 
Sarın A lmanyaya bağlılığı. sadıklığı ve 
yurdseverliği kutlanacaktır. 

ln~iliz göriic:ii 

Londra, 15 (A.A) - Röyterin istih. 
barına göre 1ngiltere kabinesi dünkü 
toplantısında hiç bir karar ittihaz et· 
mtmiştir. Sir Con Saymen kabinenin 
yarınki toplnntısmda Sar pleoisiti ne. 
ticesini tetkik edebilmek üzere Londra 
da kalmıştır. 

Britanya hükumeti uluslar derneği 

konseyinin süratle bir karar aldığını 

görmekle bahtiyar olacaktır. 
Uluslararası vaziyet hakkında 1ngiJ ... 

terenin görüşü, Büyük Britanyanm, 
Fransanın ve İtalyanın Versay muahe. 
desindeki askeri hükümlerin ortadan 
kaldırılması için bir uyuşma alanı bul· 
maya çalışmaları merkezindedir. Bu hal 
de Almanyamn uluslar derneğine gir • 
mesi ve silahları azaltma uzlaşmasına 

katılması şarttır. İngiliz bakanları bu 
mesele hakkında fransız bakanlarının 

görüşlerine büyük ehemmiyet vermek
tedirler. 

Emniyet meselesinde ise, Flanden 

hükumetinin daha uzlaşıcı bir sıyasa ta. 
kib edeceğini umduran deliller vardır. 
Franstı; bakanlarile yapılacak konuşma
ların Büyük Britanya tarafından her. 
hangi taahhüd alınmasına meydan ver. 
miyecegi sanılmaktadır. Bu konuşmalar 
daha ziyade bir tetkik konuşması olacak 
tır. 

~ar iı-:i ulu ... lar Ottrıw~i 
kou-.c) inde 

J...ondra, 15 (A.A.) - Uluslar deme 
gı ko 'Seyi, Sar seçimi resmi netıcel rini 
dernek gC'llel katibinin ağzından dinle. 
mck için, Ccnevrede l>ır hususı celse 
yapmıtır. 

İngiJiz gazeteleri, Uçler komitcsınin 
Baron Aloisinin ·IJaşkanhğı altında top· 
!anarak Sarın Almanyaya geçmesi işi

nin teforrüatını tesbit etmesine karar 
verdiğini yazmaktadırlar. 

Öte yandan da fransız ve ingiliz 
mütebassısTarİ ökonomik ve ticari bir 
çok teferruatı tesbit için toplanacaklar· 
dır. 

.Fran a - !Sar mırmm kapa
tıldığı yalandır 

Paris, 15 (A.A) - Fransa ve Sar 
sınırının kapatıldığına dair yabancı 
memleketlerde bazı şayialar çıkmıştır. 
Bu şayialar kaıtiyen yalandır. Sar ahali. 
si her iki memlekette serbestçe dolaş· 
maktadır. 

Alınan biricik tedbir plebisit neti 
'esinin ilanı üzerine olması muhtemel 
bi.r göçmen akınına karşı emniyet kor 
dcn•mun takviye edilmiş olmasından iba 
rettir. 

Bay tlitlerin bildiris~ 

Münib, 15 (A.A) - Bugün Sar aha
lisine hitaben radyo ile neşre-dilen nut. 
kunda başbakan B. Hitler son on beş 
yıl içinde gösterdikleri cesaretten do
layı tebrik ettikten sonra demiştir ki: 

" - Sizler unutmıyacaksınız ki, biz 
dünya barışını muhafazaya katiyen az. 
metmiş adamlarız. Almanyanın hukuk 
beraebrliğini temin için her şeyi yapa. 
cağız. Fakat barışı tehlikeye düşürebi
lecek olan her şeyden çekineceğiz.,ı 

Bundan sonra Hitler, disiplim ko -
ruma gerekliğine işaret etmiş \'e ilave 
etmiştir ki: 

'' - Bu hadise 20 yıl önce biribiri 
üzerine atılmış olanları barıştınnağa 

doğru en kati bir adımdır. Sizler bugün 
anayurd olan Almanyaya dönmüş bulu. 
nuyorsunuz. Artık Almanyanın Fransa 
üzerinde hiç bir arazi isteği kalmamış· 
ur. Bizler Almanya için müsavat ve 
emniyeti kurtarmak hususunda kati ka. 
rar vermiş olmakla bcrnber ulusların 

tesanüdüne yardım edecek vazifeyi yap 
maktan daıttkiı'lnfiyeceğtı:.· :;. •r .' 

R .. yforini knUananlar kaç kişi? 

Sarbruk, ıs (A.Al - Sarda 539,541 
rey sahibinden, kadın erkek 528005 ki • 
şi reylerini kullanmışlardır. 

Uluslar kurumu Sar 
işini konuştu 

Cenevre, ıs (A.A.) - Bu saban u
luslar kurumu konseyi kısa bir celse 
aktetmiş ve bu celseyi Sar işine tahsis 
etmiştir. Konsey, Bay Avenolun seçim 

neticesi hakkındaki resmi izahatını din
ledikten sonra öğleden sonra üçler ko

mitesini toplantıya d;ıvete karar ver
miştir. Komite konseye bir rapor vere
c~ktir. 

Sar' da sevinç! 
Sarbruk, 15 (A.A.) - Plebisitin ne

ticesi Han edilir edilmez bütün kilise
lerin çanları çalmaya başlamış ve bil· 
tün binalar alman ve Hitler bayrakla
riyle donatılmıştır, Şehir neşe ve sevine 

jçindedir. Yoldan geçenler nazivari se
lamlanmakta ve "Almanya her şeyin 
fevkinde,, marşı söylenmektedir. 

Sar Almanyaya geçiyor 
Cenevre, 15 (A.A.) - Bugün öğle

den sonra Bay Aloisi'nin Başkanlığın
da toplanan üçler komitesi, Sar halkı
nın verdiiH rev neticesi olarak Sar'ın 

lNGlLTEHE'UE 

İngiliz kabinesi neler 
konuştu? 

Londra, ıs (A.A.) - Royter ajansı 
bildiriyor: 

Dün akşam fevkalade hır toplantı 

yapan kabine bir buçuk saatten fazla 
konusumu~tur. 

Fransız başbakanı Flanden ile dı-
amııler bakanı Bay Laval'in önümüz

deki yedigün ingiliz nazırlarile yapa· 
cakları konuşmalar Avrupa devletleri 

arasındaki münasebetleri ve silahsız. 

!anma \•e Almanya'nın uluslar dcrnc

ginc tekrar dönmesi meseleleri üzerin
de yapacakları tesirler bakımından bi
rinci derecede ehemmiyetli olacaktır. 

Roma anlaşması bu güçlükleri hal 

etmek )çin yapılacak gayretleri teşvik 

~decek mahiyettedir ve Sar işinin ya

kında haHi umumi vaziyetteki gergin

liği daha ziyade azaltacaktır. 

Kabine bütiin vaziyeti gözden ge
çirmiş ve fransız bak:"fllarile yakın-

da yapılacak konuşmalar hakkında ge
reken anıklrklarda bulunmuştur. 

İngilterenin bir aylık 
alış verişi 

Londra, 15 (A.A.) - llkkinun 
içindeki ithalatın değeri 63.262.544 in
giliz lirasını bulmuştur. 1933 ilkkinu-

nuna göre 104.136 lira kadar bir artık· 

Irk vardır. İhracatın değeri 34.300.384 

liradıı. Yani geçen senenin aynı ayına 

bakılırsa 3.870.818 lira artık görUlilr. 

Mükerrer ihracat ise 5.605.689 liradan 
ibaret olup geçen yılın aynı ayına gö
re 436.346 lira azdır. 

lngiherenin )«'Uİ Varııova el-:isi 

Varşova, ıs (A.A.) - lngili.z elçi· 
si Bay Kcnnard, bilinen merasimle 
cümhur reisine itimadnarnesinl takdim 
etmiş ve bu sırada başbakan ile diğ~r 
bakanlar hazır bulunmuşlardır 

Bay Kcnnard, söylemiş olduğu söy· 
lcvde bilhassa T...eh - İngiliz ökono· 
mik münasebetleri alanında yapılmak· 
ta olan tetkiklerin bu munasebetlerin 
her iki memleketin menfaatine yarıya· 
cak bir şekilde, daha zıyade genisl~; 

mesine medar olacağını söylemiştir. 

Reisicümhur vermiş olduğu karşı

lıkta İngilterenin iktısadı güçlüklere 
karşı göstermiş olduğu sebatkaranc 
mukavemetin ve elde etmiş olduğu ne
ticelerin buhranın sonu gelmiş olduğu
nu göstermekte ve bir falihayır teşkil 
etmekte bulunduğunu ve buhranın ni
hayet bulması alakadar uluslar arasın
daki ahenktar tesri.ki mesainin tacili 
demek olacağını söylemiştir. 

ilir otobii · ka.ıa"'ı 

Londra, 14 (A.A.) - Uün akşam 

London Bridige yakininde vukubulan bir 
otobüs çarpısmasında Uçü nğır olmak 
üzere ı 6 kişi yaralanmıştır. . 
Almanya'ya geçmesi Jazımgeldiği fik· 
rindedir. 

Vakıa bu hususta bır karar veril

mesi konseye aid bulunmakta ise de 

üçler komitesi konseye Sar meselesine 
bağlı bütün meselel~r hakıkında vere
ceği raporda bu mesele hııkkında ken
di tefsirini de bildirecektir. 

Sar komiinistlcri f('\'kif 
cdiliyo.rlar 

Sarbruk, 15 (A.A) - Röyter ajan. 
undan: Sar komünistlerinin tevkifleri· 
ne bu sabah başlanmıştır. Tevkif edilen 
16 komünistin ellerinde, iddia edildiği. 
.ne göre amerikan muştalan ile ba§ka 
silahlar bulunmutur. 

S81' sonucu 1stanbul"daki 
ulmanlan ı;evindirdi 

İstanbul, 15 (Telefon) - Sar hak • 
kındnki haberler f stanbuldaki alman ko 
loniai tarafından büyük bir sevinçle kar 

tdanmııtır. Yann akıam konsoloıbane
de husuıi bir ıuvare verilecektir. 

Türk - yunan müba 
dele komisyonu 

Cenevre, 15 (A.A.) - Ulut" 
lar kurumu Türk - Yunan ınuh
telit mübadele komisyonu dün ir 
lerini bitirerek dağılmışlardır. 

Raportör B. La val, komisyo' 
nun vazifesini hüsnü suretle bitir'• 
miş olmasından dolayı gerek ko
misyonu gerek türk ve yunan hai
kumetlerini tehril< etmiştir. 

OECIŞIK OUYU~tl.AR 

Lindhergiıı çocuğu" 

ııu çalanın mu
hakeıııesi 

flemingtoo, 15 (A.A.)-Lind• 
berg'in çocuğunu kaçırmakla maS"' 
nun Havptman'ın dünkü muha· 
kemesinde, el yazısı mütehassı5' 
Osborn, Lindberg'in verdiiH pa· 
raya ait bütün makbuzları Havı>" 
man'm yaznuı olduğunu katiyet• 
le tekrar etmiştir. 

Yeni ıahid Bayan Aleksandt 
paranın verilmesinden evel dok• 
tor Kondon'u gözliyen adamıll 
Havptman oldufunu töylemiıtit• 
Bu tahidin ifadesi karıısınd• 
Havptm.an kızarmış Te karısı b 
aapsan kesilmittir. 

Gemi işletme anıklık konferaL 

l.ondra, ıs (A.A.) - Uluslar ku• 
rumu gemi işletme anıklık konferansı· 
nın bugiln yaptığı toplantısından son· 

ra neşredilen teblifde konferansta bu• 

lunan biitUn murahhasların görilşıne• 

leıde bulundukları ve konferans içııt 

ticaret gemileri aayıaının dllzgün bir 
kerteye indirilmesi hakllmda bir proj• 
anıklanılmasına karar verildiği bildJ• 
rilınektedir. 

Ancak, bu karar murahhaslarda!I 
hiç birini ne şekilde olursa olsun bir 
taahhüd altına ıokmamaktadn. 

Gereken teklifler hazırlarunak ıçıfl 
bir komite ıeçilmiştir. Bu komite 
raporunu aon yedigün içinde konferan· 
sa verebilecektir. 

Almanyada işsizler 
Berlın, 15 (A.A.) - 3ı. 12. 93~ te 

işsizlerin sayJsı 2.604.000 e çıkmıştı ki, 
bu bir ay evelkisfne nisbetle 252 biri 
fazlndır. Bu fazlalık mevsim icabatıtl'" 

dandır. Ve daha evelki yılların aynı 

devresine nazaran çok daha aşağıdır. 

ısı!: EL 

Hukuk Fakültesine de .. 
vam eden ınemurlar 
hakkında bir tamim 

( Ba:tı ı mcı sayı/ada) 
vererek maduriyerlerine mahal kalma· 
nıak ve ulu~ dairelerinde yüksek tahsil• 
li memur 11aymnı çoğaltmak için gele " 
cCk yıl fakültelere yeni girecek talebe " 
nin muayyen müddet devamlarma mu_. 
ade edilip edilmemesi daire im.irlerindt 
takdirlerine bırakılmak üzere halen fıı

külteye kayıtlı bulunan memurlann bit 
ders yılı içinde (105) yarım gün fakül
teye devamlanna mezuniyet vCTilme.ı 
Adliye Bakanlığınca istenmiştir. 

1 - Fakulteye derslerine muntaza" 
man devam edip ebnedikleri fakült
TC dairlerce karşılıklı kontrol edilmek· 

2 - Fakültede ceçirdikleri çalı,~ 
saatlerine aid daire itki-ini akıam çalır 
masrnda daire amirlerinin lüzum ga. # 

terd.ikleri ıckilde fazla çabıarak telill 
etmek. 

3 - Bu suretle müsaade gören ~ 
murlardan sınıflarını geçmiyenler da • 
iredeki vazifelerini veya fakülteyi t~ 
mecbur olmak şartlariyle Adliye Bakalll" 
lığının tekli.fi gibi bugüne kadar hukıJi' 
fakülteıine k:ıydedilrnit bulunan olllf 
memurlarının (105) yarım gün dertll" 
rine devam etmelerine müsaade edi~ 
si ve bu müsaadenin lstanbul Huıc-
Fakülteıine de t~ili uygun görüldiil'° 
tamim olunur. 
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(arı - sıynsal • 
Sarlılar k.onuştu 
Sar almandır. Sar Almanya'ya döne

cektir. Yalnız, Sar halkının % 90 ından 
fazlası katolik, % 50 sinden fazlası da 
işçidir. A lmanya'da da nasyonal - sos -
yalist rejimi hakimdiı·. l şte Sar'ın bel • 
ki c!e statuquo için rey vereceğini ha • 
tırlarına getirenleri bu iki nokta şaşırt
mıştır. Eğer plebisit bundan iki yıl ön. 
ce yani Hitler iktıdara gelmezden önce 
yapılmış olsa idi, Almanya'ya verilen 
reyleı·, % 100 den kıl kadar aşağı düş -
miyecekti. iki yıl önce değil de 13 son -
kanun 1935 de yapılması, bir yandan 
ulusçuluk dediğimiz soysal gerçeklik 
bir yandan da alman nasyonalizmi için 
hh· imtihan teşkil etmiştir. imtihandan 
ulusçuluk gibi alman nasyonalizmi de 
açı:k alınla çıkmıştır. 

iÇ DUYUMLAR 

Plebisit, Max Braun Efendi ne der
se desin, tam bir biytaraflıkla yapıl -
mıştır. Ve Sar plebiıitinde, ulusçuluk 
yerine aıntfçdığr tutanlar % 10 un Öteıi 
ne aşamamışlardır. 

Hiç şüphe yok ki, plebisitte, alman 
nasyonalizminin ezici ekseriyetini al -
man propaganda nezareti sistemli bir 
ıurette hazırlamıştır. Radyo dinleyici -
leri bilirlet• ki gecenin üçlerine dörtle • 
rine kadar, alman radyoları, ağızlarını 
Sar'ıı. doğru çevirmişler Sar'da olup bi
ten Üzerinde dakikası dakikasma malu -
mat ve talimat vermişlerdir. Eğer rad
yonun nasıl bir sıyasal vasıta olduğu 
hakkında şüphe edenler varsa, Sar pro. 
pagandası ile bu propagandanın eksik. 
ı;İz ıonucu bu şüpheleri gidenneli:lir. 
Sonuç üzerinde, yalnız radyo ve gaze
te neşriyatı değil, tabii, fırka teşkilatı 
da tesir yapmı§br. 

Şimdi SarMar konuşmuş bulunuyor. 
' 'Katolik yahud işci olmazdan önce, he
pimiz almanız,, demiş bulunuyor. Ger
çek olan da budur. Sarldar'm hepsi al. 
mandır, hepsi alman kalıyor. Böyle ise, 
plebisite ne lüzum vardı Bunu hemen 
herkes, Önce de şimdi de soı·maktadır. 
Şu var ki, herkesin mantıkı, sıyasanın 

ve sıyasacıların mantığı değildir. 
Plebisitin yapılması gerekdiğini söy. 

)iyen Versailles barıı mukavelesidir. 
Sonucu belli de ols~, plebisitin yapılma

aı, Sar'ın a1man olınaaından önce Ver -
ıailles'ın ayakta durduğunu gösterir. 
Fransa'nın ıararı, bundandı. Dediği ol a 
muştur. O kadar ki, genel fransız politi. 
kasının bütün 1934 yılında elde ettiii 
muvaffakiyetler alman devlet adamları. 
na nihayet şunu söyletmiştir : "Sar Al
manya'ya dönerse, Fransa ile aramızda 
dava kalmamış olacaktır.,, 

Bu sözün yerine getirilmesini iste -
mek, fransız dış - sıyasa ruznamesinin, 
~imdi artık başında gelecektir. Tıpkı po. 
ker oyununda olduğu gibi a la hauteur 
oynıyan Fransa, Almanya'nın Sar res
tini. bile bide görmüştür. Oyunun kural
larını ise, tayin eden, dün olduğu gibi 
bug\in de muahedelerdir, muahedelerin 
dokunulmazlığı dır. 

Yalnız nasyonalist Türkiye, nasyona
list Almanya'nın Sar sevincini şüphe 

yok ki iyi anlar. 
BURHAN BELCE __ _,_ ______ ..,..:. .. ....., .... _. ____ ___ 

İstanbul'da seçim 
İstanbul, 15 (Telefon) - CümhurL 

yet Halk Fll"kası ikinci müntehibleri bu 
gün gazetelere verildi. ikinci müntehib
lerin saym 1634 dür. Cuma günü seçi
me başlanacaktır. 

f..,tanhnl fırkasında yt>ııi 
c;al1~malaı· 

İstanbul, 15 (Telefon) - C. H. 
fırkası yeni İstanbul vilayet mer
kez heyeti arasında vazife taksi
mi yapıldı. Teşkilat şefliğine eski 
Halkevi başkanı Ali Rıza, muha
sebe şefliğine eczacı Necib, iktı
sad şefliğine kasab şirketi müdü
rü A hmed Kara, huku k şefliğine 
avukat Faruki, Halkevi başkanlı· 
ğına da Assoran müdürü R efi Ce
lal Bayan seçildiler. Teşekküller
le işçiler neşriyat ve propaganda 
kısımlarım reis doktor Cemal Tun
ca idare edecektir. 

lstanhnl"da fırka kongreı.;i 
devam ediyor 

İstanbul, 15 (Telefon) - C. H. 
fırkası kongresi bugün de top
lantısına devam etmiştir. Eski za
bıtlar okunduktan ve kabul edil
dikten sonra büyüklere yazdan 
telyazılarmm karşılıkları dinlen
di. Murahhaslar kazaları namma 
kongreye dileklerini bildirdiler. 

İznıir'<lf• "'*'C:İm yapılıyor 

lzmir, 15 (A.A.) - İkinci seçi
cilerin seçimi işleri devam etmek
tedir. Birçok yurddaş seçim yerle
rine konan sandıklara reylerini 
atmak suretiyle sıyasal haklarını 
kullanmaktadırlar. Kadınlar sürü 
ile gelerek rey sandıkları önünde 
söylevler söyliyerek türk yurdun
da kadın, erkek farkını kaldıran • 
ve her ikisini bir tanıtan Atatürk'e 
besledikleri yüksek saygı ve sev· 
gilerini anlatmaktadırlar. Seçim 
işlerinin coşkun ve alakalı olma
sı muhitimizde büyük bir mem- , 
nuniyet uyandırmıştır. İşçi ve me
mur yurddaşlarm reylerini kulla
nabilmeleri için rey sandıkları sa
bah saat sekizden akşam saat al
tıya kadar açık tutulmaktadır. 

Kiitahya'da st·<:im hazırlıkları 

Kütahya, ıs (A.A.} - Yapılan 
ikinci seçiciler yoklamasında cüm
huriyet Halk f ıraksınca kırkı ka
dın olmak üzere 212 kişi ikinci 
seçici namzedi seçilmiştir. 

Eıaziz'tlt• ikinci se<;ki 
"'t·~inıirn• ha~lamh 

Elaziz, 15 (A.A.) - Bugün vilaye
tin bütün kazalarında ve nahiyelerinde 

İ"' }Hl n) a mcn~t·li pamuk DH'll" saylav ikinci seçici seçimine başlandı. 
!'meal gelebilecek Kadın erkek seçiciler reylerini veriyor. 

Kontenjanı bitmiş olduğundan 4 - 5 lar. 

aydanberi İspanya menşeli pamuklu İslanlml ka~ah]armm toplantısı 
menıucat memleketimize girememekte 
idi. Bakanlar Heyeti yeni bir kararna- İstanbul, 15 (Telefon) - Bu-
rne ile lspanya'ya ( 150) bin kilo konten- gün İstanbul kasablar cemiyetin-
jan verilmesini kabul etmiş ve gümrük- de bir toplantı yapılmış ve etlerin 
lel· genel müdürlüğü ispanya men~li kilosundan alınacak 9 kuruş mez-
ı>amuklu menıucat hakkındaki müraca- baha resminin indirilmesi için te-
atların kabul P.ditmesi.ni gümrükler e tel şebbü~lerde bulunulmağa karar 
Yazısı ile bildirmiştir. verilmittir. 
~---~--~~~=~~~~~~---~~~~""""""'!~ 
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Buğday satışı 
tahkikatı 

I ... tanbul Zil'aal Baukası ~1iidü
riinc i~ten el ~ektirildi 

İstanbul, 15 ( Telefon} - Ziraat müs 
teşarı Bay Atıf Baymdır'm reisliğinde 

toplanan ve Ziraat Bankasının lstanbul 
~ubesindeki buğday satışını tetkik eden 
komisyon işini bitirmiş mesele kanuni 
safhaya girmiştir. Alınan haberlere gö
re buğdayın alım satım, öğütülme işle. 
rinde bazı suçlar tesbit edilmi,, rapor 
Ankara'ya gönderilmiştir. Buğday satış 
heyeti reisi Ziraat bankasının lstanbul 
şubesi müdürü Bay Ahıen'e iıten el çek 
tirilmiş ve vekilliğine muavin Hamid 
tayin edilmiştir. Bay Atsf Bayındır tef. 
litler hakkındaki beyanatında (Araştır
malarımızın teftiş krsmr bitti. Şimdi ka
nuni tahkikatla uğraşıyoruz. Çalışmalaa 
rımız on beş gün daha sürer sanırım) 

demiştir. 

r uııanislan 'da sücl f abrikalaı· 
Istanbul, 15 (Telefon) - Atina'dan 

15 tarihiyle bildiriliyor: Kara ve deniz 
erkanıharbiyeleri Yunanistanın ihtiya • 
cına yetecek harb malzemesini memle -
kette yapacak fabrikaların tesisi lüzu -
munu hükumete bildirmiştir. 

Ha) Çaldaris'in hildirbi 
lstanbul, 15 ( Telefon) - Atinadan 

15 tarihiyle bildiriliyor: Atina'da pazar 
günü yapılan tezahürat hakkında beya
natta bulunan Bay Çaldaris kendisi ik
tıdat·da bulundukça cümhuriyet için bir 
tehlike varid olamıyacağını söylemiştir. 

Yeni tahviller Karakö!'ıt' ·de 
yaı·ım saaua hi Ui 

Karaköse, 15 ( A.A.) - Sivas • Er
zurum demiryolları iç istikrazlarına aid 
tahvillerden vilayetimize gönderilenler 
yarnn saat içinde satılmı,tır. 

lstanhul"daki taln·il !'atışları 
İstanbul, 15 (Telefon) - Sıvas 

Erzurum demiryolu ödüncüne aid 
kayıd bugün kapandı ve akşam 
geç vakit Merkez Bankası kayıd 
neticesini Ankara'ya bildirdi. 

Sovyetlel'in nıo1im ı;eı·gi~i 
İstanbul, 15 (Telefon) - Gü

zel sanatlar akademisindeki Sov
yet resim sergisi bugün akademi 
müdürü Bay Namık İsmail tara
f mdan açıldı. 

Zonguldakta ikinci mün
tehib seçimi 

Zonguldak - İkinci muntehib seçi. 
mi. Zonguldak merkez ve kazalariyle 
bütün köylerinde çok canlı ve alakalı 

yapılmıt ve bitirilmiştir. 
Havanın çok karlı ve tipili olmasına 

rağmen erkek ve kadınlat·ımı.zın fırka 

namzetlerine ittifakla rey vermek için 
gösterdikleri coşkunluk halkmnzın Ata a 
türk inkılabına olan sarsılmaz bağlılığı
nın siyasi olğunluğunun çok açık bir 
örneğidir. 

Vilayetin birinci müntehib saym 
157211 kişi olub 123933 kişi reye işti -
rak etmiştir. Seçim nisbeti % 78 dir. 
773 ikinci müntehibden 130 u kadındır. 

Felaket görenlere 
yardımlar 

Ayvalık, 15 (A.A.) - Marmara ada 

lariyle Erdek çevresi yer sanıntısından 
felakete uğrıyan yurddaşlara ya.ı·dım 

olaı·ak Ayvahk'tan toplanan yatak yor. 
gan ve bilhassa çamaşır ve elbiseden 881 
parça eşya 9 sandık olarak bugün Ba. 
lıkesir yardım komitesi başkanlığına 
gönderilmiştir. Çalışma devam ediyor. 

Sarsıntıda f elakele uğrıyaıılar 
Balıkesir, 15 ( A.A. ) - İçeri işler ve 

sağlık işleri bakanları tarafından gön • 
derilen heyetler vali ile beraber zelzele 
mıntakasında tetkiklerini. bitirerek bu -
raya dönmüşlerdir. Vali felaket gören. 
ler hakkında şu sözleri söylemittir: 
"- Felaket gröenlerin yerleştirilmele 

ri, İafe&i, tedavi ve türlü ihtiyaçları için 
tedbirler alınmıştır. ilk günler yarala • 
nanlardan başka yeni yaralı da yoktur. 
F el.9ıkete uğrryanlar arasında hastalık 

yoktur. Bununla beraber her ihtimale 
kartı geniş sağlık tedbirleri alınmıttır. 

Halk yerli yerindedir. Y ~niden yuva 
kurmakla meşguldür.,, 

lzmir·'de bir ydrla kt•silt•n 
hayvanlar 

İzmir, 15 (A.A.) - Aid oldu
ğu dairenin hazırladığı bir istatis
tiğe göre 1934 yılı içinde şehrimiz
de her cinsten karışık olmak üze
re, 78.937 hayvan kesilmiştir. 

t~tanhul rıhtım '\<e liman 

umum ınfülürliiğiiniin kadı·osu 
İstanbul liman ve rıhtım umum mü

dürlüğünün hazirana kadaı· 4 aylık mu
vakkat bütçesinin hazırlığına başlan -
mıştır. Bütçenin hazırlanmasrnda 1 ikin 
ci kanundan beri geçen müddet za.l'fın -
daki tatbikat esnasında elde edilecek 
neticeler göz önünde tutulacaktır. 4 ay. 
lık kadroların gelmesi beklenmektedir. 

HAVALAR ISINlUAKTA 
DEV Al\I EDlYOR 

Ziraat Bakanlığı meteoroloji 
enstitüsünden alman malUnıata 
göre, son 24 saat içinde yurdun 
yalnız Ege alanında cenub doğu
su ile Akdeniz kıyılannm Antal
ya çevresi yağışlı geçmiştir. Öte
ki yerlerde beş gündenberi de
vam eden yağış kesilmiştir. Fakat 
gök yüzü doğu Anadolusu ile Ka
radeniz krydarmın Rize ve Trab
zon çevresi dışarda kalmak üze
re kesif bulutlu ve kapalı geçmiş
tir. En fazla yağış Muğla'da 11 ve 
Antalya' da 3 milimetre ölçülmü~
tür. Trakya ve Ege alanlarında 
suhunet derecesi bir gün evele na
zaran 4 derece etrafında yüksel
miştir. Orta Anadolu' da gece su
hunetlerinde bir yükseliş olma
makla beraber gündüz suhunetle. 
rinde 3 derece etrafında bir yük
seliş kaydedilmiştir. En düşük su
hunet sıfırın altında olmak üzere 
Karsta 26, Erzurumda 16, ';oi·um
da 15, Kastamonu'da 12, Diyaı-
bekir ve Sıvasta 9, Malatya' da 6, 
Ankara' da beş santigraddU". 

En yüksek suhunet Adana' da 
sıfırın üstünde 19, Dörtyolcla 18, 
Silifke'de 17, Antalya'da 16, iz. 
mir' de 15, lstanbul çevresinde 13 
derecedir. 

S.\ Y. i,\ 3 

Dün akşam çocuklara iki güzel m;l

sal okundu. Keloglan masalından zevk 

duymayan yaslılar bulunabilir; fakat 

b u, masalın kötiilüğünden değil, geçen 

ve artık di:inemiyen ge nel ik ve çocuk

hık çagının verdiği yastan ileri geli

yor. Çocukların radyo başında topl a

narak masalları d inlediklerini görenler 

iç in baska t~Jü diisiinmeğe imkan yok

tur sanırım . 

B u tat lı ta t lı dinlenen masallardan 

sonra Ulvi Cemal P iyano, Edib Said 

viyolonselle Çaykovski'nin Lied ohne 

Worte " sözsüz sarkr,. sınr çaldılar .. 

Muvaffakıyetle ~alınan bu çok yüksek 

eserden sonra Plazunov'un Melodi a

rab'ı çalındı ve bunda da aynı kertede 

üstünlük gösterildi. 

E yi dinlenen bu parçaların ardın

dan de ğerli hocamız Kazım Nami Du

ru Hilaliahmer' in zavallılara, felaketze

delere yaptığı yardım etrafında çok 

güzel bir konferans verdi .. Hilaliabmer· 

in ulus için ne kadar büyük bir varlık 

olduğunu görebilmek için bu aydınla· 

tıcı ve öğretici söylevi dinlemiş olmak 

yeterdi sanırız . Kazım Nami Durunun 

konferansları Hilaliahmer'in ulus için

de gelişmes i ve kuvvetini artırması ba· 

kunrndan paha biçilmez bir değerdedir. 

Hocamız ı konusmasındaki açıklık ve 

olgunluktan ötiirü candan kutlarız. 

Bu konuşmadan sonra Bethoven'in 

triyosunu Ulvi Cemal (piyano), Nec· 
det Remzi (keman), Edib Said (viyo

lonsel) ile çaldıla r. Triyo Bethoven'i 

memnun edecek gibi çalınmıştır der

ken aldanmadıgımıza inanıyoruz. 

Bunun ard ından Ankara Palaa danı 

havaları çaldr ve arkasından da haber· 

ler okundu. 

Bugünkü program 
Bu akşamki r adyo proa:ramı ıudur: 

Tayyarecinin saati 

Musiki : 

Şopen'in Scherzo'su 

Piyano Ulvi Cemal 

İnhisarlar Vekaleti saat[ 

Dans musikisi 

Musiki : 

Saksafon: Nihad Esengin 

Piyano Ulvi Cemal 
H aberler. -----------· ... -----------

.A .. kcri muallimlt•r lıakkmda 

hir talimatname 

Maarif Bakanlığı askeri den mualliın 

leri h6kkında bir talimatname hazarla -

maktadır. Talimatnamede askeri dera 

muallimleri ücretlerinin tediye ıuretle. 

ri tesbit olunmaktadır • 

Si noh "·i lu}"l'li kongreı;i 

Sinob, 15 ( A.A.) - Bugün C. H. 

Fırkası vilayet kongresi toplanarak vi -

layet çevirme kurumunu seçmİftir. 

Hfr ta) iu 

Poıta ve Telgraf Umum Müdürlüğü 

muamelat Müdürü Bay Fazıl Baı mü -

fetti,liğe tayin edilerek yerine Dahiliye 

Bakanlığı mahalli idareler genel mü -

dürlüğü şube müdürlerinden Bay Saim 

tayin edilmiştir. 

Zong11ldak' ta ikirıci mii11tehib seçiminde bayanlar 
reylerini kullamrlarken 

K aramu sada ikinci müntehib seçiminde 
reyler ayn/irken 

.raramatt köyü bayanları reylerini 
atarl:ırkeu 

Zonguldak ' ta maden i~~·iltı i reylerini 
atarlarken 
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Tiirk - Elen dostluğu 
sağlamdıl' 

-Proiya'nm Bulgarlara 
cevabı 

Sofya•da çıkan Mir gazetesinin 
Türk - Elen mümısebetlerinia gev§e
diğine dair yazdığı bir makaleye Ati
mi da çıkan Proiya gazetesi şu cevabı 

vermektedir: • 
Bir bulgar diplomatı sabık Varşova 

elçisi B. Borla Vasof bir Sofya gazete

elnde Tilrk - Elen münasebetlerinden 

bahsederken yerinde olmıyan bir mem

Jluniyet hiç bir zaman sağlam olmıyan 

t>u mUnasebetlerln biltUn samimiyet ve 

(krinliğini kaybettiğini ve bu sebebten 

dolayı TUrk - Elen anlaşmasının dik· 

kate alnımağa değmez bir şekil aldığı· 

nı yuıyor. Eğer B. Vasof'un diplo

matlığını bu makale ile ölçmek lfizım 

ıelseydi herhalde kendisi için eyi bir 

not verilemezdi. İşin asıl tuhaf ciheti 

TUrk - Elen münasebetleri hakkında 

bu kanaatlerin, Tilnk Dışarıişler Baka· 

nı Türk - Elen anlaşmasının sağlam· 

bğı ve genişliği tezahürlerini mUza· 

kere etmek {)zere Atina'ya geldiği sı· 

rada söylenmiş olmasıdır. Biz, Bulga· 

ristan'da ekseriyetin, zayıflığı şüphe 

götUrmiyen bu diplomatın görU§lerine 

!§tirak etmediğind~n eminiz. Türk -
Elen dostluğu ve bu iki ulus arasında· 

ki iş birliği Bulgaristan aleyhine mil
teveccih değildir. Bundan başka gerek 
Türkiye gerek Yunanistan ve gerek 
Balkan anlaşmasına dahil diğer iki 

1nemleket Bulgaristan'ın da bu andla§· 
maya girmesini mutla:k bir samimiyet
le istemektedirler. Tıt ki bu andlaşma 

Balkan yarımadaaı uluslarmrn genel 
menfaati lehine olarak tamamlanmış 

bulunsun. 

Yunanistanda harici pro
pagandalara karşı alman 

tedbirler 
Elen gazetelerinin yazdıklarına gö

re son zamanlarda harict propaganda
ların Yunanistan içinde faaliyetlerini 
çoğaltmaları dolayısile alınan tedbirler 
neticesinde dışarıişler bakanlığı tara
fından toplanan vesikalara dayanarak 
son altı ay içinde 300 kişi Yunanistan 
•ınırları dışına çıkarılmıştır. BUtUn 
yıl içinde çıkarılanların miktarı 600 kl· 
ıiyi geçmektedir. 

Verilen malOmata göre sınır 'aıgına 
çıkarılanların çoğu dini ve soysal pro· 
paganda yapmakta olanlardır. Ve ekse
rlyeti italyan, bulgar, alman ve rustur. 
Propagandalar içinde en geni§ mik· 
yasta yapılanı ltatolik propagandası 
idi. 

Sınır dışına atılanlar içinde Yuna
nistan'ın birçok noktalarına gelip ca
•usluk yapanlar da vardır. Bunların 

bangi uluslara mensub oldukları, anla
tılması kolay bazı sebeblerden dolayı 
gizli tutulmaktadır. 

Bu yıl &Onunda alınan tedbirler 
neticesinde harici propagandalarla ve 
tasuslukla mUcadele çok kolaylap:ıı~ 

ve bu propagandaların önUne ge~Ume· 
te başlanmıştır. 

Rados adasında rumlar 
eziliyormuş 

A tinada çıkan Katimerinl gazetcsJ, 
aldığı sağlam haberlere dayanarak, 
ltalyan makamları tarafından elen o
kuJJarı aleyhine alınan sıkı tedbirler 
neticesinde Radosta va.zfyctfn vamm
lcştiğini bildirmektedir. 

Beş altı gün evci hiikfunet, Trlan
da köyünde, muhtarın yardmıile elen 
cemaatinin okulunu zorla devlete mal 
etmek istemiş ve bunun üzerine ahali 
başta ayan ve ihtiyar heyeti olduğu 

halde buna milmanaat eylemişlerdir. 
Neticede 17 kişi hapse atılmıştır. Bun
lar yakında ada dışına çıkarılacaklac
dır. 

Gerek bu hadise ve gerek buna tien
zer hadiseler dolayısile Rodos'un içle
rindeki elen unsuru ezme sıyasası lru· 
fısında Rodos şehrinde büyük asabiyet 
hüküm sürm~kte olduğunu yazmıkta
drr. 

ULUS 

&'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Yaba el gazetelerde okuduk arımız 
./. 

Rusyayı gezen bir sey
yaha neler sormalı? 

Sovyet Rusyad:ı yaptığı bir tetkik 
yolculuğundan dönen 1. A. R. V.ili A
merikada çrkan Laturday Evening Post 
mecmuasmda ~u yazıyı yazıyor: 

Sovyetler Birliğinden dönen her
kes, beraberinde ayrı bir hik5.ye getiri
yor. Ben de o yolculuğu yapmış bir 
kimse olarak inanıyorum ki getirilen 
her hikiye doğrudur. Bununla beraber, 
bunda hakikatin derecesi ve zaviyesi o 
yolculuğu yapan adamın karakterine 
bağlıdır. Onun için böyle bir adama 
ilk sorulacak sorgu: 

-TecrUbeleriniz, intibalarınız ne 
oldu? diye sormak değil, 

- Siz kimsiniz? sorgusunu sormak; 
- Şimdi oradan geldiğinize göre 

vardığınız sonuclar nelerdir? sorgusu 
yerine: 

- Orası hakkında yola çıkarken 

dilşUndükleriniz ne idi 
Diye sormak gerektir. 

Aksi takdirde en vicdanlı davran
mak istiyen bir adam, bir yalancı men
zilesine inmiş olur. 

Onun kin ben tam bir sovyet mo
dasına uygun olarak pasaportumu, sr
yasaı menşeimi, sıyasaca hangi düşün
cede olduğumu masanın Uzerine koya
rak söze başlıyorum. 

Evvela İngiliz ulusuna mensubum. 
Bunu hoş görmiyecekler çoktur. Bu 
neden böyledir, daha sonra anlatacağım. 

İkinci olarak ben bir burjuvayım. 
tl çüncü olarak ben liberalim. 
Dördüncü ve en kötü olarak ferdi

yetçiyıim. 

Evelce bu sıfatların kendimde bu
lunduğunu bilmezdim. Fnkat böyleyim. 

Sovyetler Birliğinde bulunmamış 

olanlara şunu temin edeyim .ki orada 
bir kapitalist, cemiyetin bir tezad teş· 
kil eden bir üyesidir. 

Ben sovyetlerin Morgan ile Rok
feller'e karşı yanlış yola sapmış. iki 
eyi adam gözile baktıklarını ve onlara 
esefle karışık bir takdir duygusu duy· 
duklarınx sanırım. 

Onlar, bolşeviklere göre, Marksiz
min yetiştirmesi sayesinde kendi mem
leketlerinde tıir Lenin ve yahut bir 
Stalin olabilirlerdi. 

Ben de bir muharririm ve ilmi SU• 

rette konugan bir muharririm. Sovyet
lerde, her ne kadar bunların ilim ve 
fen dedikleri şeyler ilim ve fen adam
larını hayretlere dUşUrürse de, ilmi 
konuşurlar. 

Diğer taraftan ben bir küçük bur
juva zihniyeti taşırım. 

Maksim Gorki ise geçen ya.ı top
lanan muharrirler kongresinde: 

"Biz, burjuva olan ferdlerin ne ba
yağı bir ruhla doldurulmuş oldukları
nı pek ala biliriz,, demişti. 

Sözün kısası, ben tıuyum. 

Ne olursa olsun, eyi bir mtişahcde

ci olabilmek için ]azım gelen meziyet

lere malik bulunuyorum. Sonra hayatı

mın tbtiyük kısmını değişik memleket

lerde geçirmiş olduğum için birçok ya

bancıları yanıltan ve şaşırtan bir ta

lcım gUçtükler ve sıkıntılar beni pek 

az müteessir eder. 

Onun için bolşeviklik, benim için, 

benim sınıfımdan olan birçok geri kal

mış zavallılar için olduğu gibi bir bo· 
ğaya gösterilen kırmızı kilim tesirini 
yapar. Onun karşısında ne sinirleni
rim: ne de kızıp korkarım. 

Rusyada 1917 yılında yapılan zu
lümlerden, öldürmelerden bahseden
ler vardır. Fakat bunların kökü f ngil· 
tere'nin ve Amerikanın müttefiki oldu
ğu beraberce aynı maksadla savaşa gir
diği eski Rusyadadır. 

Bolşevikler yaptıkları inkılabın ev
rensel bir hadise olduğunu iddia edi
yorlar. Ben ise bunun yalnız bir rus 
inkılabı olduğunu iddia ederim. Hatta 
ben, bunun orijinal bir bolşevik eseri 
olduğuna da kani değilim. 

Bunun köklerini mazinin daha es
ki yıllarında bulmak mümkündür. 

Her ne ise, yapılan bu kadar geniş 
propagandaya rağmen benim kanaatim
ce, rus inkılabı rus sınırlarında dur
muştur. Bu benim gördüğüm ve Le
nin'in görememiş olduğu bir noktadır. 
Onun için bolşevizm karşısında ben 
bir telaş ve korku duymam. 

Sonra ben, bolşevizmin tarihi bir 
zaruret olduğunu da takdir ettiğim için 
sovyetleri kendi görüş zaviyelerinden 
tetkik etmek, mümkün olursa h,.yecan 
duymak dileğile Rusyaya gitmiştim ... ,, 

Rusya'ya hangi kafayı taşıyarak 
gittiğini bu satırlarla anlatan muhar
rir, oradaki müşahedelerini gene ken-

di görüşile görmekte, rus zihniyetini, 
rus sanatını, rus adetlerini ve zanaatı
nı öylece anlatmaktadır, Muharrir bu 
yazısının yanma rus hayatına dair bir 
takım entressan fotoğraflar da koy
muş.tur. 

Dost memlekete dair ol:ın bu re
simlerden istifade ediyoruz. 

Saymen telef on başında 
Noycs Viner ]urnal'ın Londra mu

habirz' 7 sonkamın t:ır;hi1tt gazetesine 

ya/.drğı bir yazıda dıyo1 ki: 

"- Kısa bir müddet içın istirahate 

çekilen ingiliz uışanişler hakanı Say

men, bu istirahatten kendi nefsine pek 

çok faydalar temin edememiştir. Ce

ıı •. uı Fransa'ya gelir gelmez derhal ga

ranti misakı etrafında görüşmeler baş

ladı. Saymen'in düşüncelerini Faris 

ve Londraya bildiren İngiltere dışarı 

işler memurları He sık sık telefonla 

görlişmesi hu planın gerçekleşmesi et· 

rafında karşılaşılan zorlukların ortadan 

kalkmasına çok yardımı dokundu.,, 

Bu resmi biçimde kullanılan dil, 
şöyle dUzeltilebilir: 

İngiliz dışarıişler bakanı Paris'te 

Lava) ile görüştUkten sonra, Fransa'

nın ileri sürdüğü ıeylere gUc venne!t 

için Musolini ile sınır boyundaki bir 

italyan kasabasında buluşmağa karar 

verdi. Musolini bu görüşmeyi yeni yı. 

la kadar sUrüncemede bıraktı. Bunun 

Uzerine Forin Ofis'in bir memuru, 

Saymen'in ısmarladığı şeyleri yapmak 

ve aynı zamanda da kendisine görllş· 

melerin durumundan muntazaman ha· 

ber vermek için Monte Karlo'ya gitti. 
Telefonla görüşmeler icabında bir sa· 
atten fazla sürüyor ve yalnu; Londra 
ile değil, Rbma, Paris, Budapeşte ve 
Viyana ile de konuşuluyordu. 

Son günlerde cereyan eden görUş· 
melerin doğrudan doğruya muhtelif 
devletlerin dışarıişler ft:>akanlarr veya 
hususi kalemleri arasında yapılması 

çok enteressan bir vaziyettir. HUkQ
metlerinin itimad ve salahiyetlerini 
taşıyan diplomatlar birdenbire aradan 
çıkarıldılar. Bu biçimde hareketlerle 
kararlar vermek bazı diplomasi çevre
lerini gücendirdi. Bunun da sebebi, 
böyle telefonla göı·ilşmeler, ancak şim· 
di elçiliklerin araya girmeleri ile te
mizlenebilen birçok anlaşamamazlrkla
ra çığır açmış ve dolayısile görUşmele
rin tezelden bitirilecek yerde uza\ıl· 
mış olmasıdır. 

Saymen'in bir memuru yılbaşında, 
İtalya başbakanlığı hususi kalemi ile 
görüşerek ingiliz dışarıişler bakanının 
Romayr 5 sonkSnunda ziyaret etmesini 
kararlaştırdı. Bu aralık Makdonald 
dışanfşler bakanını dUşUncesfnden vaz 
geçirmeğe çalrşıyordu. 

Londra, 15 (A.A.)' - 1934 senesinde lngiltere'de 20.400 yol kazası olmuş ve 1418 j Londra 
tehrinde olmak üzere bu kazalarda 7088 kiti ölmüttür. 

l lngilterc'de yol kazalarında ölenleri bildiren yukatıki istatistik dolayısiyle lllustretit London Niyuz gazetesi ~u temsili 
resmi yapmı~tır. Bu resim ks:ıadn 81enler bir meydanda toplanmı§ olsalardı nasıl bir manzara zöreccğimizi anlatmak 

istivor. 

Asi amavut yugosla" 
topraklarına sığındı 

Leko dö Btlgrad gazetesinde okıt( 
duğumuza göre Arnavudlukta Kıra 

Zogo aleyhinde !bir ihtilal teşebbüsiitı~ 
de bulunmuş olan kıralın eski y:ı.verle"' 
tinden Muharrem Bayrak.dar hükUınct 
kuvvetleri tarafından maglub edilerc1' 
yugoslav toprakh:rına iltica etmiştir• 
Asi şefle beraber 6 zabit ve ı 7 asker d6 

sığınmış ve yugoslav sınır koruyucıı"' 
tarı tarafından -bun~ rın silahları aJıtı"' 
mıştır. Amavudluk hakkında pek ço1' 
şayialara yol açmış olan isyan hareke" 
ti de böylece bitmiş ve Arnavud k~~; 
naklarının hareketin ehemmiyctsizhg 
hususundaki h:ıberleri tceyyüd etmiş ~ 
luyor. 
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Miizilc: 

. 
Saııatkar vicdanına 

dair 
Sanat demek yaratmak demektir. 

Yarat ı ilmek için de, her işte olduğu 

gibi, ısııclıd, ondan sonra da ciddi ça· 
lıım ıı •erektir. Biz mlizik işinın henüz 
başlangıcında olduğumuzdan hem sa
nat, hem de okonomi bakımından kuv
vetlerimiz:i dnğıtmak tehlikesine düşe· 
biliriz. Her iki amil, aynr istikamette 
öyle ayar edilmelıdir ki, büyük amac 
tehlikeye düşmesin; yurda ela semere 
vermiyccek IUıı.ımsuı yükler yükletil· 
mesin. 

Müzik, Avrupada da birçok devreler 
geçirmiştır. Müziğin inkişaf veya te
reddisini teker teker araştırıp tahlil e
decek değilim esasen bunlar zaman 
llc: değlşen mefhumlardır. Ben, yalnız, 
üziğin temel taşı demek olan prensi· 

binden bahsetmek istiyorum. 
MUziğin teşekkütunden ve mUzik 

tarihinden de bahsetmiyeceğim. Bun
lar da mekteb1erde ve konservatuvar
larda gösterilen derslerde öğretilir. 

Bir mütehassıs ve sanatını bilfiil tat
bik eden bir sanatkar sıfatiyle işin can 
alacak noktasına geliyorum: Avrupa 
nıUziginin esası nedir? kontrpuvan ve 
bunun canlı bir surette işlenilmesi. Bu· 
nun içindir ki kontrpuvan nazariyeleri, 
yeni yetişmekte olan çalgıcılarımızın 
bestekar olmak istiyenlerine, kendi çal-

gılarının teknlgile birlikte mutlaka e· 

ylce öğretilmelidir. Bu itibarla müzik 

lhtısas mekteblerinde solfeje, ahenk 

nazariyelerınc ve kontrpuvana çok ge· 

niş bir yer ayırmak gerektir. Yaratıcı 
kabiliyetler ancak sağlam bilgi teme· 

llne dayanarak doğar, uyanır, büyür 

ve yükselir. Bu ciddi ve esaslı bilgi 

ile ne mUkemmel eserler ortaya çıkar. 
Folklor besteleri, memleketimizin kur· 
tuluş savaşına ait kahramanlıkları, sa· 

natkfirlara yüksek çalgı parçaları ve o· 

peralar ilham ederek onlara mevzu teş· 

kil eder ve bu suretle her zaman içi
mizde yaşarlar. Sonra, mesela Karagöz 
ile Nasrattın Hoca hikfiyelcri ne güzel 
birer "opera komik,, mevzuu olabilir
ler. 

Muzik birçok şubelere ayrılır; bu 

9ubelerin her biri başlı başına bir alem

dir ve çok derin bir tahsile lüzum gös

terir. Bir çalgıyı az çok çalmak mari· 

fet sayılamaz: hatta bir çalgıyı bütün 

tekniği ve incelikleriyle kusursuz ola

rak çalmak bile çalanı sanatkar merte

besine çıkarmaz. Bu, sanatkar olmak 

için ilk adımdır, bundan sonra sanat· 

karm zihni ve ahlaki kudretlerinden 

fışkıran şahsi duyuş ve kavrayıg onun 

9ahsiyetine hususiliğini verir; hem 

çalgı, hem söz, hem de orkestra idare

si sahalarında hal bu merkezdedir. Ne

den bu veya şu sanatkarı sevenler daha 
soktur, konserlerine ait biletler daha 
haftalarca evelinden kapışılır? ve ne
den ezbere bildiğimiz, ııı;ahnede de hiç 

LE 

Ulus'un Romanı: 4 

ULUS 

'( 

Memleket Postası 
Bafrada tütün ve 

- Özel bildiricimizden - Samsun
dan sonra bu çevrenin ökonomi itlerin
de oldukça ilerilemi ve üstilnlemig 
bir yer varsa o da Baf ra'dır. Çıkardığı 
e siz tütünlerile evrensel bir ün taşı
yan bu verimli yurd parçasında, ıon 

günlerde ökonomi bakunından göze 
çarpan kökel kımıldanışlar başlamış

tır. Bunlardan birisi, elli bin baş akçe· 
sile kurulan (Bafra Tütünleri Türk 
Anonim Şirketi)dir. Şirket, iş banka
sı Bafra çevirgeni Bay Saracettin'in 
öne atılması ve Bafra'nın tanınmış ve 
sayılmış alışverişçilerinin para yardı
mı ve ortaklığile kurulmuştur. 

(Esas nizamnamesi) tasdik edil· 
mek üzere Ökonoml Bakanlığına gön· 
derilen şirketin, kurum buyruğu alın· 
dıktan sonra tütüncü köylülerin de bu
na ortak olmasına çalışılacaktır. 

Şirketin şimdilik başlıca amact, 
tütün çiftçilerinin ürünlerini kolay· 
lıkla meydana getirmeleri, ve satım İŞ· 
]erinde aldanmamaları için her tiirlU 
yardımları esirgememek ve tütünlerin 
verimini artıran bütün sebebleri anık· 
Jamaktır. Şirketin yapacağı bir iş r1a
ha vardır ki, iç ve dı piyasalarda Baf· 
ra tütünlerinin tutum ve sUrümlerinl 
artırmak için, geniş tutarda propagan· 
daya girişmektir ... 

~·lı\ 
Bafra'da bundan başka, nakliyat 

işlerile uğraşmak Uzere bir (nakliyat 
limited şirketi) kurulmak üzeredir. 
Bu yeni ıirkete ait (esas nizamnamt:) 
anıklanmış olduğu i~in §U günlerde 
imzalanarak tasdike gönderilecektir .• 
Milyonlarca kilo tUtUn yetiştiren bir 
yerde ökonomik işleri Ustünleştirmek 

olmazsa elli defa görüp dinlediğimiz 

operalara bazan bir tek sanatkarı dinle· 
mek için tekrar gideriz? 

Evvela sanatkarın şahsiyeti inkişaf 

etmeli: o vazifeleriyle birlikte kendisi 
de yiıkselmeli; biitün ciddiyetiyle sa

natın kudsi derinliklerine dalmalı; iş· 

te bir sanatkar ancak bu suretle vücud 
bulur. Tıpkı ilmin olduğu gibi sanatın 
da sonu, ucu bucağı yoktur; ilim ada

mı gibi sanatkar da her uman işin baş
langıcındadır; sonuna ise hiç bir za. 
man erişemez. Ne kadar eski bir sanat· 
klir olursa olsun, perde kalkmazdan 
eve] geçirilen heyecanlx dakikaları bil· 
mez olur mu? Sanatı bütün yüksekliği 
ile kavramağa çalışanlar sanatkarlıkla· 
rını mükemmel bir dereceye getirmek 
için mütemadiyen çalışmaktan hiç bir 
zaman geri kalmazlar. işte sanatldir 
vicdanı budur. Kudret ve sanatile hem 
kendini, hem de bütün dünyayı m:m
nun etmek, tenkıde göğüs gerebilmek 
istiyen ve onu temine uğraşan vicdan. 
Sanatta en ön saf her zaman boştur. 

İşte biz, türk gencleri o yere sahib oJ
mağa çalışacağız. 

Emine Saliha Ötgünç 

Tefrika: 56 

ökonomi işleri 
için en büyük uğur, naklıye ışıerlnln 

düzenini yerine getirmek olduğuna gö· 
re bu ikinci kurumun da Bafra'ya çok 
ıırığlı olacağı umulmaktadır. 

Bafrada tütiln alımı kızgınlığını 

aaklamaktadır. lki Amerikan lnimpan
yasının 934 UrUnUnden tonga biçimin
de satın aldığı tUtilnlerin tutarı, yedi, 
aeki.z yUz bin kilo arasındadır. Bafra· 
da bugUnkU tiltiln piyasa&ı tudur: 

Bıçak, 50 - 105; görmez 7 - 15 
kuru§ .. 

Bafra tütüncUled, yeni UrUnlennl 
demet ve denk yapmak için harıl harıl 
çalışmaktadırlar... Demetlerin bitmesi· 
ni be kliyen birçok alıcıların sılbırıı~· 
lıkları gösteriyor ki, bu yıl tütün pf· 
yasası daha üstün olacaktır. 

Duyduğuma göre iş bankası, Bafra 
tütiincülerine iki yıldanbcri, ödüne 
para veriyor ve gününde alıyormuş .... 
Yalnız bu yardım genel isteğe göre ol· 
madığı için birçok köylüler bu yardı· 
mın dışında kalıyormuş .. Ökonomik iş· 
lerde uluşa ve ulusa ası~lr lkolayhklar 
gösteren bankadan bafrahlarm iki dl· 
leği var: 

t - Bafra'da kurulan bu şirketlere 
ortak olarak onlan. esirgemesi altın· 
da bulundurmak, 

2 - Köyliiye verdiği ödilnc paranın 
çevresini artırmak .. 

Fuad Kaynar, 

Adana Atatiirk heykeli 
kuruluyor 

Adana, 14 (A.A.) - Dökümü biti -
rilen Atatürk heykeli bugün tehrimize 
getirHmi§tİr. Boyu 3 metre 75 181ltİm. 
dir. Birlikte gel n heykeltraı heykelin 
çevresine konulacak figürleri bu iıle uğ 
ra§an heyete göstermiıtir. Beğenildiği 
ve karar verildiği takdirde bunlann da 
dökümlerine hemen baıılanacakbr. 

Çanka) a J>Oı- kulübünden ı 
Top mecmuasındaki profeaiyo. 

nellik ve milli küme hakkında ya
zılan yazılar ile kulübümüzün hiç 
bir ilişiği yoktur. 

ANKARA FUTBOL 
HEYETiNDEN 

18. 1. 1935 cuma günü yapıla· 
cak lik maçları. 

1 - Çankaya • Muhafız Gücü 
ikinci takımları. Saat 9.30 da, ha
kem Necdet 

2 - Demir Spor • Güvene Spor 
birinci takımları. Saat 11,15 de, 
hakem Obitz 

3 - Muhafız Gücü • Çankaya 
birinci takımları. Saat 13,15 de, 
hakem Ömer. 

NOT: 18. 1. 1935 cuma günü 
baş1ıyacağı ilan edilen ikinci dev
re lik maçları 25-1-1935 cuma gÜ· 
nü batlıyacaktır. 

Benim Günahım 
- Atalet gelsin istemiyorum ..• 
Sonra daha alçak sesle mırıl~ 

danmış sözler konuşuluyordu. 
Darling, solgun, gıözleri kapa· 

h, işitmiyordu; Astrid, kızının ü
zerine eğilmiş, ondan daha sol· 
gun, işitmiyordu. 

(MEA 
Yazan: 

ANNIE vıv ANTJ 

Mısır'ın nisanı, çölün üzerine, 
fuk sıcak ve boğucu düşüverdi. 
lkbahann Akdeniz'de yaptığı 

fırtınalar, o müthiş kamaşin'e se
beb oldu; kum ve toz kasırgaları 
havada döndü· güneşi alevinin 
81 ... • ' ' 
cagım teskın etmeksizin sarım-

tırak bulutlarla kararttı. ' 

V c Darling, şimalin sislerin· 
den. zat~m rahatsız olmuş olan 
nazık cıçek, o boö-ucu sert rüzga
nn esişinde, sarı~ın başını daha 
baygın eğdi. 

XLV 
Beklenen saat yakındı. Evde 

§İmdiden endişeli gidip gelmeler, 
acele bir çağırışın kesiverdiği fı
tnltılar, son acele hazırlıkların te· 
laşım örten kısa gülümsemeler 
vardı. 

İngiliz hasta bakıcı, kolalı 
beyaz esvablarile, şuraya buraya 

CULPA) 

ltalyanea aslından türkçeye çeviren: 
NOSHET HAŞIM SINANOCLU 

fışırdıyordu. Şen ve aydınlık ayn 
bir odacıkta, bekliyen beşik, be
yaz beyaz parlıyordu. 

Doktor Matthews, acele geli
yor, ve başı biraz kel, alnr çatık, 
Darling'in yatağına iğiliyordu. 

Yastıkların arasındaki solgun 
yüzceğizine parmaklarile babaca 
vurarak, 

- Cesaret!... -diyordu - Ce
saret. 

Ve sesini alçaltarak öbürleri
ne dönüyordu: 

- Biraz dermansızlık var .. Bir 
atalet tandansı. Ataletle çarpış
mak lazımdır. 

"Atalet,,! bu kadar okşayıcı ve 
dinlendirici ahengi olan bu keli
me, doktorun dudaklarında yeni 

l •e korkunc bir mana alıyor gibi 
idi. Hasta bakıcı ile alçak sesle 
Jr.Gnuşurken tekrar ediyordu: 

Norman'la Harold, üzüntülü 
ve rahatsız anlamıyorlardı. 

V c okşayıcı kelimecik, sakin 
odada, zayıf kanadlı bir kelebek 
gibi, rahat rahat yatan Darlin
g'in üzerinde yorgun ve hafif ka· 
nad çırpıyordu: 

- "Atalet,,! 
XLVI 

Parıltılar saçan bir nisan gli
ntinün batı saatinde, hayatla Ö· 
lüm, Darling'in odasının eşiğinde 
rastlaştılar. 

Hayat, 
-Bu benim saatimdir,-'dedi. 
Ölüm, 
-Bu benim saatimdir.-dedi. 

Ve birlikte girdiler. 
XLVII 

Astrid, bütün gece acılar çe
ken kızının nemli eli elinde, onun 
her ihtibr.ından kendi de keskin 
acılar duyarak. her parçalanışın-

Türk 
(Ba§ı l inci sayıfada) 

kiimetlerinde hiç bir zaman bir
lik manzarası olmadıktan başka 
hazan hedefleri biribirine zıd fır· 
kalarm da koalisyon yaptıkları 
vaki olduğunu ve küçük parçala· 
rın bir araya gelmesi için ünifiye 
fırka tiplerinin doğduğunu anlat. 
mıştır. 

Bundan sonra da, parlamentoda ge· 
niş bir ekseriyetle iş görecek fırkalar 
olmayınca, milUbirlik cepheleri teşekkül 
ettiğini fakat ne böyle "milli birlikler,, 
in, ne de koalisyonların milstakar ve 
sağlam bir devlet kuramadıklarını ıöy· 
lem iştir. 

Dünya devletlerindeki aıyasal fırka 
tipleri hakkında örnekler gösteren B. 

R. Peker, evvela Polonya'daki sıyaaal 
fırkalardan ve Leh parlamentosundaki 
"programsız partiler,, den ve bunların 
bir hilkümet fırkası olabilmek için mu· 
ayyen bir vasfı, bir rengi olmayıp gil· 
nün hidi&elerinc uyarak çah§tıkların· 

dan ve Polonyının aavaş "sonunda ku· 
rulmuş bir devlet olmasına rağmen do· 
ğuda komünist Rusya, batıda da Rigı 
koridoru bakımından Almanya ile ihti· 
laf halinde olduğunu anlatmrıtır. 

Belçika'dakl sryaıal fırtkalara geçen 
Bay R. Peker, liberalizmin hakim oldu· 
ğu bu ülkenin, rejimini terketmemek 
yolundaki ısrarını izah etmiş, neticede 
Belçikanın 76 mebusu katolik. 28 me· 
busu liberal, 70 mebusu ıoayalist bir 
parlamentoda ıkatoliklerle 10syalistlerin 
105 kişilik blr koalisyon hUkfuneti ile 

rejimlerini idameye çalıştıklarını ıöy
lemiş, prensipleri biribirine zıd olan 
bu iki fırkanın, Belçika gibi iç ve dıı 
sıyasasının tanzimi çok çalışmaya muh· 
tac olan bir devletin böyle bir vaziyet· 
le nasıl bu iti baJarabileceği hususun· 
da insanın tereddildde kaldığını ıöyle· 
miştir. 

Çekoslovakya'mn da savaş sonunda 
doğmuş devletlerden biri olduğu halde 
15 gibi yUksek sayıda ve isimlerini bi· 
le insanın hatırında tutamıyacağı ka· 
dar çegidll, biribirlne zıd ve uzlaşma· 
larına imk&n ol.mıyan fırkalarla parla· 
mentosunun ıkanşık bir vaziyet göster-

diğini ıöyliyen Bay Peker, böyle bir 
karışıklık içinde Çekoslovakya gibi 

dört tarafı revizyonist devletlerle çev· 
ritmi§ ve bu devletlerden aynlmıg top-

raklar Uzerinde kurulu bir devletin na· 
sıl idare edildiğine, vaziyetini nasıl 
idame edebildiğine şaşmamanın gUç ol· 
duğunu izah etmlıtir. 

Bay Peker Macar parlamentosunun 
hıristiyan burjuvalar ve çiftlik ıahib· 

lerinden mürekkeb sağ cenahla demok· 
ratlardan mUrekkdb sol cenahtan teşek· 
kill ettiğini, Macaristan'da seçimlerin, 
bizdeki belediye seçimlerinde oldu~u 

gibi açık reyle yapıldığını, sol cenahın, 
seçimlerin gizli yapılmasına çalıştığını 
ve fakat muvaffak olamadığım, bu ça· 
lışm:ılarında devam ettiğini söylemi§· 
tir. 

Fransa'mn, hlirrlyet ihtllallnln doğ· 
duğu yer olması itibariyle demokrat 

22!Zl 

dan kendi de parçalanarak, baş 
ucundan ayrılmadı. 

Şimdi, şafakla, beyaz ve rahat, 
nihayet dinleniyordu. Hadise vu
kua gelmişti; imtihan geçirilmiş
ti. Astrid, hareketsiz, nefesini 
tutarak, o küçük eli hala eliııin 
içinde kapalı tutuyordu. Bu el ar
tık nemli, artık yakıcı ve gergin 
değıldi; gevşek ve serindi, çok 
serindi. 

Astrid, beşiğin bulunduğu u
zak odadan dönüp odaya girmek
te olan doktorla hasta bakıcıya 
yavaşça fısıldadı: 

-Uyuyor. 
Doktor, Astrid'i yatağın ya

nından kabaca uzaklaştırarak yak
laştı. Uyuyanın ilstüne eğildi; 
sonra birdenbire, boğuk bir hay
kırışla dogruldu. Hasta bakıcı 
koştu; sonra morarmış kalakaldı. 

- "İç emoraji .. Atalet... Ba
yılma ... ,, 

Uğursuz sözler, o sessiz oda
da karanlık kanadlannı çırpan 
kara yarasalar gibi uçuşuyorlardı. 

Astrid, bir an, bir şey anlama
dan, taşlaşmış durdu. Sonra göz
leri açıldı ..• 

Ve yere yuv.su-landı. 
(Sonu var') 

SAYIFA S 

dersleri 
partilerin orada kuvvetle yer aldıkları· 

nr ve esasen Fransa'da fırkaların bir 
demokrat fırkasiyle sosyalist grupun· 
dan teşekkül etmiş addolunabileceğini 
söyliyen Bay Peker, çcşidli fırkaları 

anlatmış ve sosyalist gruplarının en 
kuvvetlisinin radikal • sosyalistler ol· 
duğunu, bunlarrn yalnız Fransa'nın i~ 
11yasasında· değil, acunda da evrensel 
tesirler yaptıklarını ve yeryilzU hadise• 
]erinde mühim roller oynadıklarını iy• 
zah ederek: 

- Fransa'da aoayali.zmin tuhaf bir 
telakkisi vardır: franııs sosyalizmi 

Markıizm'e gitmez. Bunların dilinde 
ınmf ihtilali edebiyatı bol bol yer al• 
dıtı halde ceblerinde, kasalarında pa• 
n, esham ve tahvilat doludur. Mülki· 

yet hakkından hiç bir zaman ayrılmaz. 
lar ve kelimenin tam manasiyle birer 
rentierdirler, demiştir. 

Diğer franııs hrkalarından da bah· 
ıeden Bay Peker, Franaa'yı daha ziya· 
de ulusal, genel duyuşun idare etti~inl 
ve Uç renkli bayrağın verdiği birlik fik• 
rinin idarede blklm olduğunu söyle• 
migtir. 

Bay Peker, lngili.z sıyasal fırka la• 
nnın klasikliğini anlatmıf, liberal ve 
muhafazakar cereyanların bUyük sava• 
ga kadar fngiliz parlamentosunda var• 
lıklannı muhafaza ettiklerini, bu iki 
partiden birinin fçlnde bulunulan gü• 
ne göre imparatorluğun ahengini te• 
min eder görUnmUşse idareyi onun ele 

aldığını, ekalliyette kalan diğerinin ise 
iktidardaki fırkayı kontrol ettiğini söy• 
Uyerek savagtan sonra bu partilerin, 

muvazenesi bozulduğunu, dUnyada soı;. 
yali.zmin yayılması yllzUnden İngiltere• 
de de amele fırkasının doğduğunu, bu 
fırkanın aon yıllar seçimlerinde fazla 
rey alan bir fırka olduğunu ve son ı:a• 
mantarda İngiltere'nin amele fırkasiy .. 
le muhafazakarlar tarafından idare e .. 
dildiğini anlatmıştır. 

Bundan sonra 1sviçre'dekl fırkalar• 
geçen Bay Peker, !sviçre'nin kanton• 
lardan mürekkeb bir devlet olduğunu 

hatırlattııktan sonra parlamento olarak 
konsey nasyonal, bakanlar heyeti yeri• 
ne de konsey federal mevcud olduğu .. 

nu, lsviçre'nin bugUn radikal demok .. 
rat, konservatör katolik ve köylil • es ... 
naf fırkaları tarafından idare edildiği .. 
ni söylemiştir. 

Yunanistan'ın da koalisyonlarla ida .. 
re edildiğini söyliyen Bay Peker, libe .. 

ral devletlerle çok fırkalı devlet tiple• 

rinin tarihe intikal etmekte olduğuna 
işaret etmiş ve bu gerektiğin liberal 
devletler parlamentolarında bile ken• 
dini hissettirdiğini söyliyerek misal 

olmak üzere İsviçre Cümhur Reisinin 

bu yoldaki fikirlerinin İsviçre konsey 
nasyonalinde hiç bir itiraza maruz kal• 
madığını kaydetmiştir. 

İkinci bir örnek olara1c da Bay Pc .. 
ker, İngiltere'de komünizm ve sosya• 
llzm propagandalarına karşı durmak 
için kabul edilen bir kanundan bahset• 
miş, bu kanunun matbuat serbestliğini 
ve mesken :masuniyetini ihlal ettiğini 
anlatarak İngiltere gibi liberal bir 
memlekette böyle bir kanunun kabul e .. 
dilmesinin çok dikkate değer olduğu· 
nu a8ylemift1r. 

Bay Peker 3 marttan itibaren ders· 
)erine devam edecek ve ilk dersinde ta· 
lcbeleriyle, şimdiye kadar vermiş oldu .. 
ğu dersler hakl!ında münakaşalı müza .. 
kereler yapacaktır. 

DÜZELTME: Dünkü sayımızda B. 
Peker'in türk inkılabı derslerini yazar• 
ıken (bugUn gelen ve dlin dersini veren) 
biçiminde çıkan baş taraftaki cümle 
(diln gelen ve dün dersini veren) ek· 
llnde olacaktır. Düzeltiriz. 

~ 
~~ 
~ 
~ 

MUTLAK SURETTE 
OKUMAIJSIN 

~ Anne; baba, Yurttaş (Hilmi Ma· 
~ 

~ lik) H. Malik Evren'in bitiklerin· ~ 
~~ den birisini mutlaka okumalı ınız. ~ 
IJ. f. 

IJ.~ 1 - Çocuk ruhu 2 - yaratıcı 

~ küçük insan 3 - Demokrasi mefhu· 

~ mu ve mücrimlerimi.z 4 - Turkiye· 

11. de ıuçlu çocuk S - Türkiyede sine

ma ve tesirleri 6 - Annelerin kızla-
~ 

rına öğütleri 7 - İnkılip yolunda. IJ. 

.... aaam~ 



SAYIFA 6 

.4nketlJ,lrinıiz 

1934 yılında her Anl~aralıya günde 
135 gram et düşmüştür. 

Ankara'nın et ~arfiyatı hel' yıl artmaktadır. 934 le 932 ye göre 
yüzde altnu~ı a~an hir fazlalık var. 

(Başı 1 inci sayıfada) 

liyebileceğiz .• Bu rakamlar bize anla
tacaktır ki Ankarada et satışı her gün 
kabarmaktadır. Fiatlar geçen yıllara 

göre uzun boylu farketmemiştir. Mez

bahada kesilen hayvan sayxsmm yük

selmesi kaçak etle yapılan mücadele 
neticesinde bunun önüne kısmen geçi
lebilmiş olması dolayısiledir, 

932 yılında 69.779 koyun; 24048 

keçi, 31965 kuzu; 68 manda, 2062 öküz; 
2303 inek, 742 dana, 1 malak; 165 dC' 

Mnbahada kesilen hayvanlar b·u çeı. 
~ellere asılır ve iç/ori temizlenir. 

muz kı:sıimi!;;tir. 933 yılında uıı rakam
ların şöyle bir artışını görüyoruz: 

79259 koyun: 35133 keçi; 38711 ku .. 
zu; 11987 oğlak, 116 manda, 2980 öküz, 
2440 inek, 1590 dana, 6 malak, 279 do .. 
mu7. 2 deve ... 

An kaı·a niçin hu kadar az 
et yiyor? 

/ Ankarada eti evlerden fazla lokan oe 

talar sarf ediyor. Bir aşçı bize dedi kt ı 
" Yenişehir evlerinin hemen hep• 

sinde havagazi vardır. Asıl et yimesl 
lazımgelen bu mahalleler yemeklerbl 
havagazile pişirirler. Pirzola, izkara 
ıköfte ve saire gibi kömürde pişmesi 

lazım gelen et yemeklerini yapmak ' 
buralarda çok güçtür. Ankarada bekar 1 

evliden fazladır. Nüfusa göre bu ka
dar çok lokanta hemen hiç bir vilayet
te yoktur. Lokantaları çıkartırsanız 

Ankarada et satışı yarı yarıya düşer. 

Ankarada et sarfiyatı meselesi konuşu· 
turken unutulmaması gerekH olan bir 
istihlak ıkaynağı da süet kurumlar, O· 

kullardır. Bu kurumlar Ankarada har· 
canan etin mühim bir kısmını istih· 
lak ederler, Bolca et yiyecek kadar 
zengin olan kıs1m tavuk, hindi, av et
leri, balık vesaire yer. Ankarada etin 
az sarfolmasr bu yüzdendir. 

Ka~ablığı kolay bir iş 
1'anmaymız .• 

f.~kara'nın en büyük ve muntazam 
kasab :iükkanları Hal'dedir. Burada et
ler elektrikli kıyma makinelerile !je.ki
lir, dükkanların içerisinde her çeşid 

etlerin asılması için hususi yerler ay· 
rılmıştzr, Bir kasab anlattı: 

u ı; us 

·' l'arım kilo et alan müşterl bile yirmi koyunClan 5irer parça et ister: yağlı, az 
yağlı, yağsız, fileto .... ,, 

lan yayılmıştır. Kasaıl:>, kurulan her 
mahallenin demirbaşı gibidir. 

Bizim büyük dükkanlarımızla ma
halle aralarmın ufak kasab dükkanla
rına bakıp satışımızın dükkanlarımı

zın büyüklüğü nisbetinde olduğunu 

sanmayınız.. Öyle mahalle kasabları 

vardır ki bizden fazla satış yaparlar. 

Bazı sermayesiz ve ufak dükkanlar eti 
Hal'den alırlar. Çünkü pazardan yete
cek kadar koyun alıp kestirmek bir 
sermaye işidir ve bunun ziyan tarafı 

da vardır. 25 kilo tutar zannile alman 
bir k<>yun hazan 20 kilo bile tutmaz. 
Fakat kasab ister fazla, ister eksik 
gelsin, piyasadan ayrılmamak mecburi· 
yetindedir. 

Dükkan kiralarımız haldekiler 640 
liradır. Mahalle aralarında 200 liray- · 
kadar kasab dükkanı vardır. Cadde 

gayri tabii yükselmesine mani olurlar. 
Ankara gibi kaalbalık bir merkezde bu 
işin yapılmaması fiatlarrn yükselmesin
de Smil oluyor. 

Ankara'da fiatl 'r yüksektir. 
Ankara'da et fiaı :- ı yüksektir. Bu

nu katiyetle söyliyebiliriz. 
Masraflarımızı sayalım: Mezbahaya 

kesme parası olarak, biz, koyun ve ke • 
çinin kilosuna beş, kUizuya dört, domu. 
za on iki kuruş veriyoruz. Ayrıca kilo 
başında bir kuruş da nakliye ücreti alı
yorlar. Bugünkü satış fiatlariyle muka. 
yese edersek koyunun kilosunda yedi· 
debir, keçide altıda bir nisbetindeki faz
lalık yalnız mezbahada alınan ücrettir. 

J.lezhahada alınan paı·a maim 
değerini aşıyoı· •.. 

Bazan o kadar garip ve akla yatmaz 
hadiseler oluyor ki bunların karşısında 
et Hatlarının bu derecede bile kalması
na hayret etsek yeridir: 

Geçenlerde 8 liraya aldığımız bir sı. 
ğıra mezbahada (9) lira kestirme ve 
nakliye parası verdik ... Bu güzel bir ör. 
nektir. (Ulus: şu hesaba göre 8 li.raya 
alman uğmn kilosu beş kuruş 15 para· 
yadır) Alışta hiç de pahalı olmıyan mal 
kesilip de dükkana girerken birkaç mis. 
11 değerleniyor. 

Eti ucuz satabilmek icin .. 

16 SONKANUN 1935 ÇARŞAMBA 

Dt•Ylet dcıııfry'>llanndan t>~a~lı 
tenzilat istiyoruz .• 

Umumi tarifede esaslı tenzilat yapan 
demiryollan hayvan nakliyesi üzerinde 
hiç bir değişiklik yapmadı. Bu hususta 
araştırmalar yapıldığını duyuyoruz. Ba. 
ymdırlık i_şleri bakanımız Bay Ali Çetin 
Kaya'dan sebze ve meyva işindeki bü • 
yük ve hayırlı işi gibi bu alanda da bizi 
ve halla sevindirecek bir sonucu güven
le bekliyoruz. 

Demiryolunun yapacağı tenzilat mez. 
bahanın kesim Ü(;retlerini düşürdükten 

sonra et fiatlarmda husule gelecek ek • 
siklikten daha mühimdir. Bu iki nokta 
temin edilirse bugün Ankara'nın vasati 
olarak kilosunu 40 kuruşa yediği et 
muhakkak ki% 25 düşer. 

Kasahlar ne kazanırlar? 

Bizde sebze ve meyvacılar gibi geç· 
miş yılların dolgun kazanclarını anyo· 
ruz. Beş, altı yıl önce bizim bir sınıf 

müşterimiz vardı ki pazarlık nedir biL 
meızdi. O zaman zahmetli, güc olan işi. 
mizin karşılığım bol bol görüyorduk. 
Bugün kiloda yüz para için müşteri ka.· 
çmyoruz. Mahallelerdeki kasablann 
i!jinde günde ancak 20 - 25 kilo satan 
kasablar vardır. Bunlıtr kiloda nihayet 
7 kuruş kazansalar 175 - 200 kuruş • 
luk bir ticaret yaparlar. Dükkin kiarsı, 
vergi, ve buna benzer masrafları düşer.._ 
seniz bizim ne kadar az kazandığnnızı 

anlarsınız .. 

Kaçak et ıne1'elesi •• 

Bizim satışımızı azaltıcı sebeblerden 
birisi de kaçak et meselesidir. Bugün 
Ankara'da en aşağı 50 koyun, keçi vo 
sığır kaçak olarak kesilir ve satılır. 

Eğer mezbaha kesim ücreti, dükkan ki· 
ralarrnın fiata bindirdiği zam, ve diğeııı 
masraflar olmasa etin kaça satılabilece • 
ğine bir misal olamk üzere kaçak etin 
bugünkü satış fiatmı söyliyeyim: tna • 

halle aralarında kaçak et 20 kuruşa ka. 
dar satılıyor. Vakıa bu etlerin hastalıklı 
olmak ihtimali olduğu gibi ne eti de ol• 
duğu belli değilse de gene bize dilekle. 
rimiz yerine getirilirse etin kaça aatıla.• 
bileceği hakkında bir fikir verebiUr, 

Bir ikinci sebeb daha .• 

Nihayet 934 te 932 ye göre yüzdo 
altmışa yaklaşan bir fazlalık vardır ı 

98164 koyun; 30419 keçi, 59827 kuzu, ~ 

106 manda, 2 boğa. 4037 öküz, 2674 

inek. 4301 dana, 2 malak, 304 domuz, l 

deve kesilmiştir. Bütü
0

n bu kesilen hay
vanlarm kaç kiloluk ete tekaöül ettik- . 
]eri kati olarak söylenemez. Maamafih 
biz vasati bir hesabla koyunu, keçiyi 
20, kuzuyu, oğlağr 6, mandayr 200, bo· 

ğayr 250, öküzü 150, ineği 120, danayı 

30, domuzu 200 ve deveyi 300 kilo sa-

Mezbahadan etler 6u T!apaTı kamyonlarla '/Casab diikkanlarrna getirilir. 

Eti ucuz satabilmek için evela mez· 

baha ücretlerini indirmelidir. Bunun ne• 

derece gerekli bir iş olduğunu yukar

dald örnek kafi derecede anlatmıştır sa. 

nımn. Evvela mezbaha Hatları esaslı 

olarakr mesel1 yarı yarıya indirilmeli • 

dir. İkinci olarak dilkkin kiraları üze • 

rinde durmalıdır. Haldeki bir dükkan 
vasati olarak günde 100 kilo et satar, 
yıllığı 640 lira olan haldeki bir dükka • 
nın günde 180 kuruş da icarı vardır. Ki 
şöyle böyle kilo başına (2) kuruş kira 
parası; (1) kuruş vergi ve saire (5) ku 
ruş mezbaha ( 1) kuruş nakliye biniyor 
demektir. Et halkın bolca yemesi gerek
li olan bir sağlık maddesi olması dola
yısiyle fiatınm ucuzlaması yolunda alm
masr icabeden bütiin tedbirleri belediye. 
nin istiyerek ve seve seve alacağrna ina. 
nıyoruz. Bu inan ile dileklerimizi de 
açıkça söylüyoruz. 

Sabahları mezbahanın önüne gider .. 

seniz orada daha gün doğarken yollar • 

da nöbet bekler gibi dolaıan bir kalaba .. 

hk görllraUnUz. Bunlar sabahları paza.. 

ra hayvan getiren köylülerin elinden 

ucuz ve toptan mal almak için bekle§ell 

Haymana köyliileridir. Ve bütiln işleri 

köylülerin elinden binbir çareye baı vu .. 

rarak aldıkları malı kasablara ve ora .. 
cıkta bir karla satmaktır. Bu işten Üv 

beş canbazın kazanmasına mukabil eve· 
la köylil, ikinci olarak kaaab ve t'\ihayet 
dolayısiyle de halk ziyan eder. Ankara'
da et fiatının ucuzlatılması dUşUnülür
ken bunu da göz öniindı bulundarmak 

gerektir.,, 

fi et vermiş olarak hesab edersek An
karada 932 yılında mezbahada kesilen 
et, 2.726.980 kilo: 933 yılrnda 3.465.308 

kilo: 934 yılında ise 4.067.690 kilodur. 
Bu yekuna göre kaçak olarak maha'le 
aralarında satılan ve kilo itibarile 1000 

kilodan aşağı olmadığı söylenen ka
·~ak eti de ilave etmek lazımdır. Mez
bahada kesilen ete göre 934 yılında h •r 
an karalı bir senede 50 kilo: yani vasa-
ti olarak günde 135 gram et yemiştir. 

Ankara koyuncu bir memlekettir. Bu
rada günde sarfo1unan balrk nihayet 
500 kiloyu bulduğuna göre her ankara
lrnm günde yidiği 135 gram et çok az
dır. Unutmamalıdır ki 932 yxlında bu 
'1'liktar nihayet giinde 80 gramı bile 
•ılmuyordu .. , 

"- Kasablık göründüğü 

lay bir iş değildir. Her işin 

göre güçlükleri olduğu gibi 

gibi ko· 
kendine 

kasabla-

nn da kendi işleri bakımından birçok 
ıorluklar, bilmek mecburiyetinde ol • 
dukları bir!jok şeyler vardxr. Çengele 
asılan koyunun göz alıct duruşu müş
teriyi çeker .. Kuyruğunun yağları te
mizlenmiş; kaburga tarafı camekana 
doğru çevrilmiş bir srra çengele asılr 

koyunlar aç mideler önünde dumanı 
tüten pirzolaları akla getirir. Beyoğ

lunda ~asablar hayvanın kanlı boğaz 

tarafı müşteriye gözükmesin diye bu
rayı renkli kağıtlarla sararlar .• 

Arıkara'cla ne kadar kasab 
el ükkanı vardlr? 

Biz Ankarada ufaklarla beraber 
100 kadar kasab varız. Hal'de gördük
lerinizden başka en uzak semtlere ve 
~halle aralarına kadar kasab dükkan-

Hayvanlar hurada kesilir .• 

yakın ve cadde üzeri yerlerde dükkan 
kiralan bazan yılda 1000 liraya kadar 
fırlar. 

Geçen ve b n yılki el fiatları 
Her yıl '.bu sene et fiatları pahalıdır,, 

diye bir rivayet fıkar. Bu yaz mevsim. 
de ucuz satdan etin mevsim icabı fiatr
nın fazlalaşmasının halkta bıraktığı te. 
sirden ileri gelir. Her tarafta bu mevsim 
de et fiatları fırlar ve mayısa kadar de
vam eder. Sebebi gayet basittir: yeni 
mal (kasablar mal diye koyun ve keçiye 
diyorlar.) gelinci ye kadar eskisi değer
lenir. Bunu da çok görmemelidir. Bir 
kış evladına bakar gibi beslediği koyunu 
nu üç beş kuruş fazlasma satmak köy
lünün hakkıdır • 

Bu yıl et fiatları geçen yılların aynı. 
dır. Zaten büyük kuraklık, fazla kış gibi 
koyunun sayısı üzerine tesir yapan esas
lı sebebler olmazsa fiat1ar her yıl he • 
men hemen biribirine yaklaşır. 

Ankaraya ''mal,~ nerelerden 
gelir? 

Ankara her şeyden cvel hayvan ye -
tiştiren vilayettir. Geniş Haymana ova
sımn üzerinde yer yer görülen yeşil 

mer'alar (Karaman) 'cinsinin en güzel 
tiplerini yetiştirir. A~kara merkez -olup 

büyümeden önce burasr hayvan ihrac 
.eden-bir ' yercli: Her şeyde olduğu gibi 

artan insan sayısı karşısında et isteği 
de fazlalavmca bu dışarıya satma işi 

durdu ve hatta dışardan getirmek ge -
rekli oldu. Bugün Ankara'ya yurdun 

yakın dört bucağından mal gelir. Anka. 
ra'ya en fazla hayvan satan yerl er Kes
kin, Mecidiye, Haymana, Yozgad'tır. 

Besi zamanında Sivas'tan da geliyor. 
Ankara kasa?ları k~ndileri hayvan bes. 
1emiyorlar, dışardan gelenleri alıyorlar. 
Anadolı.ınun diğer büyük vilayetlerinde 
celepler malın ucuz zamanında çokça 
alırlar ve piyasanın tabii tesirler altında 

Bugün mezbaha belediyeye aşağı yu
karı günde bin lira varidat bırakmakta. 
dır. Kesim parası azaltıldığı zaman bun
dan istifade edecek olan yalnız kasalı • 
lar ve dolayısiyle halk değildir. Et fiat
ları ucuzlayıica daha çok harcanacağın. 
dan köylü de elindeki hayvanını kolay • 
lıkla ve sıkıntı çekmeden satabilecektir. 

Srvas - Erzurum hattı 
bittiği zaman 

Biz: halkı~ yiyecek, içecek işiyle 

uğraşanlar demiryolunun ucuzluk üxe
.rindeki tesirlerini sizdeh daha iyi bili • 
riz. Şunu söyliyebilirim ki et fiatlarının 
düşmesinde en büyük tesiri yapacak 
olan ne mezbahanın fiatları ·düşürmesi 

ne de dükkan kiralarının azaltılması -
~rr. E_rzurum hattr bittiği zaman Err.u
rumun meşhur mor koyunları Ankara • 
mnıa kolaylıkla gelebilecek ve et fiatla. 
rı o zaman esaslı lıir şekilde düşecektir. 

Not: Bundan sonraki yazımızda et 
işinin bir şubesi olan sakatcılar ve ta • 

vukçularla konuşacağır.. 

ANKARA İCRA DAİRESİ 
GAYRİMENKUL SATIŞ ME

MURLUGUNDAN: 
ULUS gazetesinin 4 İlkkanun 

934 tarih ve 4800 numaralı nüs
hasının yedinci sayıfasında miin 
teşir 8/ 5516 numaralı ilanımı-1. la 
satışa çıkaracağımız Gayrimen
kullerin 60 hissede 28 hissesinin 
satılmakta olduğu ve ikinci ar
tırma ise evelce de ilan olundu
ğu üzere 26-1-935 tarihine mı.isa
dif cumartesi günü saat 14-16 da 

yapılacağı ilan olunur. 1-174 

Satı lık Dükkan 
Ankarada Hacıdoğan mahal

lesi Suluhan mevkii İbaduHah 

camisi yanında Güneş hakka !i
yesi devren satılacaktır. Almak 
istivenler dükkana müracaattan 

Seyid . 
1 - 162 

K~TRAN HAKKI EKREM 
Bu tehlikelerin önöne geçerek öksürükleri Reser ve müzmin 
bronşitler ile göğüs nezlelerini katiyen geçirdiği gibi nefes 
:iarlığına da çok faydası vardır. l - 172 
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Ankara Levazım Amirliği Satın 1 
Alma Komisyonu ilanları 

1 LAN 
.Nlitkar ve ilk pey paralan ve ihale günüyle s~at~an ya

zılı un kapalı zarfla ihalesi yapılacaktır. lsteklılerın ~u
ayyen gün ve saatte tek1if mektuplarım ayn, ayn bırer 
mrf içinde ve her ikisi de ayn bir zarf içinde olara.k mu
ayyen saatten bir saat evet Ed"rnede ga.rp h~dut lıva-ku
lrlandanlığı satmalma ko~isyonuna .teslımler~. ve şartna-

melerini görmek istiyenlerın de komısvona muracaatlan ... 
(3843) 

Cinsi 
Un. 
Un. 

Miktarı 

166 Ton. 
166 Ton. 

İLAN 

ilk pey 
Parası 

1500 
1500 

Kayseri kıtaatı ıhtiyacı 
için 230 bin kilo ekmek ka
palı zarfla 24-2. kan-935 per
şembe günü saat 15 te iha· 
lesi yapılacaktır. Teminatı 
muvakkatesi 1294 liradır. 

Teklif mektupları muayyen 
gün ve sacıtten bir saat ev
veline kadar verilmiş bulu
nacaktır. Şartnamesini gör
mek istiycnlerin ve istekli
lerin Kayseri satınalına ko
misvouna müracaatları .. 

(74) 1-155 

İLAN 

Ankara Beyaz kışladaki e
lektrik tesisatının tamiratı 
pazarlıkla yapılacaktır. !ha~ 
lesi 21/2. kan/ 935 pazartesı 
günü saat 15 tedir. 228 l~r~ 
62 kurusluk birinci keşfını 
görmek "için eyyamı tatili-
yeden maada her gün sawat 
ondan on ikiye kadar aşagı
da yazılı satınalma komi:
yonuna müracaaüarı. Temı
natı muvakkatesi 17 lira 15 
kuruştur. Belli vaktında 
Ankara Levazım Amirliği 
satınalma komisyonuna pa
zarlık icin gelmeleri ve bu 
gibi islerle istigal ettiği?e 
dair ves ika ibraz etmelerı. 

(7) J-66 

İLAN 

İstanbul Levazım Amirli
ğine bağlı kıtaat için sek
sen ton pilavlık pirinç 31/2. 
kan/ 935 perşembe günü sa-
at l 5,30 da kapalı zarfla ah-

ihale günii saatı 

20/ 2. Kan/ 935 pazar 13 
?0/ 2. Kan/ 935 pazar 13 

8-5887 

nacaktır. Tahmin edilen be
deli 18,800 liradır. Şartname 
parasız olarak Tophane sa
tınalma komisyonundan a

lınır. İlk teminat 1410 lira
dır. İsteklilerin tekliflerini 
belli saatten bir saat evel 
komisyona vermeleri. (92) 

1-177 

ILAN 
lsunbul Levazım Amırh

ğine bağlı kıtaat için üç yüz 
ton un 31/ 2. kan/ 935 per
şembe günü saat 15 de ka
palı zarfla alınacaktır. Tah
min bedeli 30,000 liradır. 

Şartnamesi parasız olarak 
Tophanede satınalma ko
misyonundan alınır. İlk te
minat 2250 lira olup istek
lilerin tekliflerini belli saat
ten bir saat evci komisyona 
vermeleri. (93) y-176 

ANKARA DÖRDÜNCÜ İC· 
RA MEMURLUÖUNDAN: 

Ankara'da halıcı H. Muzaf
fere 400 liraya borçlu Taksimde 
Valide çeşmesi caddesi melek 
apartımanı l numarada iken ha
len ikametgahı bilinmi} en Ba
yan Asiye İzzete tebliğat yapıla
madığından hukuk usulü mu

hakemeleri kanununa tevfikan 
ilanen tebliğat icrasını .<arar ve
rilmiş olduğundan borçlu işbu 
ilan tarihinden itib.uen 22 gtin 
ı:arfmda daireye müracaatla bir 
itirazı varsa bildirmesi aksi tak
dirde itiraz etmemiı.; nazariyle 
bakılacağı ilan olu""'"· J-175 

MiJJi l\lüdafa~a \~ckaleti i Emlak ve 
~atmalma Koınısyonu 

ilanları Mevkiı Cinsi 

Evtam 
J':uhammen 

k1ymeti 

bank<'~ından 
Evsaf ve miı5temil5t1 

ZAYİ 

Beherinin tahmin bedeli 
295 kunış otan 1000 tane 15 
numaralı kilim açık eksilt
me ile alınacaktır. Şartna
mesini görmek ve parasız o
larak almak istiyenlerin her 
oün öüleden sonra ve cksilt-
n " 
me~e gireceklerin 28-1-35 
r artesi günü saat ı O 5 ta 
2?1.25 lir;~.lık muvakkat te
minat mektubu veya Mali
ye muhasipliğinden alacak
ları makbuzlarla artırma ve 
eksiltme kanununun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı 
vesikalarla birlikte M. M. V. 
Sa. Al. Ko. na u~ramalan. 

(48) 1-10'3 

ı .. A l't 

2500 adet yerli imalattan 
efrat ve zabit binek cveri ka
pah zarfla satın alınmak 
ü 7erc eksiltmeğe konmus -
tur. Tahmin ediJcn bedeli 
( 178500) liradır. Şartname -
leri bedelsiz olarak M. M. 
V. s<ıtm alma komisyonun -
dan alınacaktır. lhalesi: 
26 . 1 - 935 cumartesi günü 
s~at on birde mezkur komis· 
yonda yapılacaktır. Muvak
kıt teminatı ( 10175) liradır. 
Eksiltmeye girecekler ka -
nun ve şartnamede istenen 
vesikaları ile teminat mak -
buz veya mektuplarını en 
gec; olarak saat ona kadar 
teklif mektuptariyte birlik
te komisyon reisliğine veril 
mis bulunacaktır. (22) 

1-71 

İLAN 

(12500) kilo makine yağı 
açık eksiltme ile satm alına
caktır. İşbu yağ memleket 
dahilinde mevcud makine 
yağlarından olacaktır. 

Tahmin edilen bedeli 
(3500) liradır. Şartnamesi 
bedelsiz olarak komisyonun
dan alınacaktır. İhalesi 28. 
ı. 935 pazartesi günü saat 
l l de M. M. V. satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı (262,5) 
liradır. Eksiltmeye girecek
ler ticaret odasında kayıtlı 
olduklarına dair belge getire· 
ceklerdir. (64) 1 - 129 

Anafartalar ma
hallesinde Tah
takale caddesin
de R:ılcı çıkma-

zıncıa 

lmaret m"'l "lle
sinde t ccttin so 
kağında 

Aparllman 
ve Lokanta 

Ahsao hane 

hmetpaşa mahal- Miist2ki. 
lesinde ara sokakta ikiye ayrıı

mış hane 

55250 lıra 

2000 lira 

~000 lir:, 

l - Bodrum katında: odunl111c l öıııü~lük, 
Sarnıç, büyük bir depo 
2 -Zemin katında: Vestiyer, havuı \C ca
mekanlı kahve ocağını muhtevi dm arlan 
yağlı boyalı kahvehane, seb?.c hali tarafın
daki kapıdan girilince kücük bir ' a1 ane 
ve bodruma gidilen bir kapı 
3 - Birinci katta: yerli ocaklı mutbagı ve 
yanında camekanla bölünmüş muteaddit 
yıkama yerlerini havi lokanta (mutbağın 
berber dükkanının üzerine isabet eden ve 
arada duvar bulunmıyan kücük hir kısmı 
ipoteğe dahil değildir.) 
4 - İkinci katta: Mut bak. lavabll, banyo, 
hol ve beş oda 
S - Ü<cüncü katta: aynı tertihc:ıtlı holsiız at 
tı oda 
6 - Dördüncü ki a: aynı terti batlı altı o
da ve bir kule binada elektrik, su ve yalnız 
lokanta mutbağılıda havagaıı tesisatı var
dır. 

Alt- katta taş dô§emeli bir avlu üzerinde 
bir oda, bir mutbak ve kilar, hata. Zemin 
katında önü açık bir sofa üzerinde iki oda 
bir mut bak. Birinci katta açık bir sofa üze
rinde büyük bir oda sofadan llÖlme küçült 
bir oda. 
Birinci kısım: alt katta bir koridor üstund~ 
iki oda, bir*ılnyo, mutbak, hala. Ost katta 
bir koridor üstünde üç oda. 1 kinci kısım: 
tertibatı birincinin aynı olup EJckt rik, ha
va gazı tertibatı vardır. 

Ismetpaşa mahal
lesinde Uzun volrta 

Hane, kahve- 6466 lira 
hane.dükkan 

Zemini kahvehane. Birinci katta hir sofa 
üzerinde iki büyük, iki küçük oda, haJi, 
banyo; mutbak. Elektrik tesisatı. Bitişiğin· 
de ahşap bir dükkan. 

Bankamıza birinci derecede ipotekli yukarda yerleri ve vasıfları ve degerleri yazılı evler 
Ankara İcra dairesince açık artırma ile satıh ğa çıkarılmıştır. Arunna 24-1-935 persembe 
günü Ankara İcra dairesi Gayrimenkul mallar satış memurluğunca yapılacak ve <legerle
rinin yüzde yetmiş beşini verenlerin üstünde bırakılacaktır. Bu evler üzerine bankaca 
ödünç para verilir. Ödünç işi için daha ziya de malfimat almak istiyenler Emlak ve Ey-
tam Bankasına müracaat etmelidir. (95) 1-179 

imar l\lüdürlüğünden: 
Kimden istimlak Mahallesi Muh;ıınıııen bedel 
edildiği Sokağı Ada No. Parse1 No. 1_...ira 

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

Bayan Şayeste Leblebici Bahriye 193 2 250 
Yukarda kaydı gösterilen hanelerin enka.zı 21.l.Y35 pazartesi saat on beste bilmü

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

Askeri .Fabrikalar IJmnm 1 
:\liidiirJiiğii Satmalnıa 

Komisyonu ll<inları 

1000 TON MAZOT 

Yukarıda miktarı yazı
lı ve tahmini bedeli (60000) 

3012. kanun/ 935 tarihin
de saat 14 de askeri fab
rikalar satın alma komisyo
nunda pazarlıkla satın alı
nacaktır. Şartname parasız 
olup satın alma komisyo
nundan verilir. 

name paras1z olup komis
yondan verilir. Taliplerin 
yevmi mezkfırda teminatı 
muvakkatesi olan 129 lira 
85 kuruşla ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 üncü madde 
lerine nazaran vesaiki tazi
me ile müracaatları (25) 

iLAN ŞARTLARI 
Beher 

s~yıfa Sdtiin'i Sayıfa Santimi ~ 
~ 

~ lira olan mazot 19/ 2.kan/ 
!>35 cumartesi günü saat 14 
te askeri fabrikalar satın al
ma komisyonunda pazarlık
la satın alınacaktır. Şartna
me üç lira mukabilinde sa
tın alma komisyonundan ve
rilir. Taliplerin teminatı 
muvakkatesi olan 4250 lira 
ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3 cü maddelerine naza
ran vesaiki 15.zimeyi hami
len mezkur gün ve saatte 
müracaatları. (81) 1 - 159 

2 

~ 4 
J. E 
~ 

300 
150 
80 
25 

3 
5 
7 

kuruştur. 

2ÖO i~ 
100 ~~ 
40 ~ 

i~ 8 

~~ 1 - Hayrr işlerine ve yeni ~~ 
~l çıkan kitablara aid ilanlardan ~ 

% ı 5 tenzilat yapılır, ı~ 
~ ~ 
~ı 2 - Zayi ilin bedeller ma1t. 
il tu yüz otuz kuruıtur. 
~ 

Taliplerin muvakkat te
minatı olan 63,75 lir-ı ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaik1e 
müracaattan. (77) 1-170 

MARANGOZ FABRİ
KASINDA HALEN MEV
CUT 30000 VE MAYIS 
NİHAYETİNE KADAR 
TOPLANACAK OLAN 
20000 Kİ CEMAN 50000 
KİLO YONGA 

Miktarı yukarıda yazı
lı ve tahmini bedeli 0.75 ku
ruştan ceman 375 liralık 
yonganın 4/ şubat/ 935 ta
rihinde saat 15 te askeri 
fabrikalar satın alma ko
misyonunda açık artırma ile 
satılacaktır. Taliplerin yev
mi mezkfırda teminat akçe
si olan 28 lira 13 kuruşla 
ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3 cü maddelerine na.za· 
ran vesaiki lazimeyi hami
len müracaatları. (24) 

1 - 83 

1660580 KİLO ATEŞ 
TUGLASI 

26500 K1LO HARÇ 
Yukarda miktarı yazılı ve 

tahmini bedeli ( 150936) lira 
olan ateş tuğlaları ile harç 
21/2. kan/935 tarihinde saat 
14 te askeri fabrikaları sa
tın alma komisyonunda pa· 
zarhkla satın alınacaktır. 
Şartname 755 kuruş muka
bilinde komisyondan verilir 
Taliplerin mezkur gün ve 
saatte muvakkat teminat o
lan (8796,80) lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 cö 
maddelerine nazaran muk· 
taz? vesaik ile komisyon• 

~ 3 - Tebrik, teşekkür, evlen- ~ 
~~ me vefat ve katı alAka ilanla -
~~ nndan maktuan beş lira alınır. 
i 

ABONE ŞARTLARI 
Müddet Dahilde Hariçte 

Sene) iği 17 Lira 30 Lira 
1 6 Aylıiı 9 .. 16 ,, 

3 AyJıiı s ,, 9 " 
Posta ücreti gönderilmiyen 

mektublara cevab verilmez. 

Tercume • • 
ışı 

Çok muktedir bir müter
cim tütkçeden fransızcaya 
ve fransızcadan türkçeye 
tercemeler deruhte eder. 

Ulus: No. 78 
1-168 

~ 

~ 

30 ADET LA VRİL SİS
TEMİ FONT BORU. 

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

14 KALEM ÖLÇÜ ALETİ 
Yukarda miktarı yazı

lı ve tahmini bedeli 850 
lira olan ölçü aletleri 

1 - 150 

POTREL 
12933 kilo 14 luk) Beheri 5 

4380 kilo 18 lık) METRE 
TULÜNDE 

Yukarıda miktarı yazılı 
ve tahmini bedeli 1731 lira 
30 kuruş olan potrcller 28/ 
2.kan/ 935 tarihinde ~aat 15 
te asked fabrikalar satın al
ma komisyonunda açık ek
siltme ile alınacaktır. Sart-

miıracaatlan. (84) 178 

MUHTELİF ÖLÇÜ 
ALETLERİ 

Yukarda yazılı ve tahını· 
ni bedeli 1700 lira olan muh· 
telif ölçü aletleri 30 2. kin 
935 tarihinde saat 15 te Aı· 
keri fabrikalar satınalma ko
misyonunda açık eksiltme 
i'c satın ahnacaktır. Şartna· 
me parasız olarak satınal· 
rna komisyonundan verilir. 

Taliplerin muvakkat te
minatı olan 127:50 lira •e 
2400 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki Tesaiklf 
mezkUr gün ve saatta müra-
caatları. (76) 1-169 



.SAYIFAS 

fŞte 

A!}rıları ve so9t1k algınlı~ını geçireceıc 
bir ilaç isterken, daima bu sözle ri ha· 
ftrlayınız: At.ca!}ınız mal. hakiki of malı. 

KREM 
balsamin 

kanzuk 

Yegane ciddi gÜ • 

zellik kremidir. Te- . 

ninizin daimi tazeli · 

ğini yalnız K R E P~ 

B A L S A M 1 N 11e 

korursunuz. 

Dr . Cims'in nasır il~rı 
KORRlSID 

En eski nasırlan bile pek kısa bir za.'ftanoa tamamııe 
kökten çıkanr. 

Merkez deposu· Kaazok eczahanesi 
Her Eszanede bulunur. 

f 
• 

Yüksek iktısat ve ti -
caret mektebi müdür 
lüğünden: 

1 - 1933 - 34 ve daha evelki ders seneleri nihayet· 
!erinde mektebin evelce kısmı sani ve ali isimlerini taşı
mış ve şimdi yüksek İktısat ve Ticaret ismini almış bulu
nan kısmının altı devrelik tedris müddetini doldurmuş o
lup mezuniyet imtihanlannı vermemiş olan eski talebenin 
1 birinci kanun 1934 tarihinden iytibaren altı ay zarfında 
bir istida ile mektep idaresine müracaat ederek mektep 
vaziyetlerinin ve adreslerini ve imtihana girmek istedik
lerini bildirmeleri ve istidalarına dört tane fotoğraf liş • 
tirmeleri. 

2 - Bu suretle müracaat edenlerin 1936 senesinin ey
lfıl ayı nihayetine kadar imtihanlarım behemehal vermek 
mecburiyetinde olduklarşı, 

3 - Bu imtihanların alakadarların tedris devrelerini 
doldurdukları tarihte meri olan talimatname hükümleri 
dairesinde yapılacağı, 

4 - 1 numaralı fıkrada yazılı altı aylık müddet içinde 
mektep idaresine müracaat etmiyenlerin ve müracaat e • 
dip de 1936 senesi eyJal ayı nihayet ine kadar imt ihanla
nru her ne suretle olursa olsun bitiremiyenlerin bilahare 
imtihana girmek haklannm düşeceği ve kayıtlarının bir 
daha yenilenmemek üzere silineceği ilan olunur. (8047) 

8- 5487 

Maarif Vekaletinden; 
21. 11. 934 tarihinde ihalesi icra edileceği ilan edilen 

Erzurum muallim mektebi ikmal inşaab münakasası gö-
1illen lüzum üzerine üç ay temdit edilmiıtir. 

1hale 21. 2. 935 peqembe gflnn saat 15 te Vekilet inşa· 
at lıamiB)IOllUnda kapslı mrf maliyle icra edileoektir. 

Tllllpler prtname ve teferrilatım fnlaat dairesinde .. 
a&'ebiltrtetı. (1549) .......... 

ULUS 

Bergama Cüınhuriyet · 
l\lüddci Uınumiliğindeıı: 

26221 lira 69 kuruş bedeli keşifli Bergamada yapılacak 
olan Ceza Evi inşaatı 10-1-935 tarihinden itibaren BİR ay 
müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. 

Münakasa 10-2-935 tarihine müsadif pazar günü saat 
14 de Bergama C. M. Umumiliği dairesinde yapılacaktır. 
Taliplerin tekliflerine cari seneye mahsus Ticaret odası 
ve Fenni Ehliyet vesikaları ve % 7 buçuk nispetinde mu
vakkat teminatın vezneye yatırıldığına dair makbuz veya 
banka kefalet mektubu ile birlikte aynı gün v~ saatten ev
vel Komisyon Riyasetine vermeleri lazımdır. 

Taliplerin bu husustaki şartname ve evrakı keşfiyeyi 
BEŞ lira mukabilinde Bergama Cümhuriyet M. U. liğin· 
den alabilirler tafsilat almak istiyenlerin Bergama C. M. 
U. liklerinc müracaatları ilan olunur. ( 46) 1-107 

İmar Müdürlüğün den: 
Bir adet pafda dolabı şartnamesine göre eksiltmeye 

konulmuştur. Taliplerin 20. 1. 935 pazar günü saat on beşte 
imar müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatları. 

(26) 1-73 

Tt!:JQ. KIYS 

t. IRAAT 
BAN~SI 

Ankara Valiliğinden: 
Vilayet dahilinde bulunan bilumum nakliye vasıtala

rının yazılması gerek olduğundan nakliye sahiplerine va· 
pılan tebliğatın iyice anlaşılmaması yüzünden bazılannm 
mevcut nakliye vasıtalarını yazdırmadıkları anlaşılmış 
olduğundan yazım işinin 26-1-935 günlemecine kadar uza
tılması onaylanmıştır. Henüz nakliye vasrtalannı yazdır
mamış olanların bu tarihe kadar nakliye vasıtalarını yaz
ım komisyonuna müracaatla yazdırmaları ilan olunur. 

(3845) 8--5884 

•llllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllJ U!! 
i Çarşamba 1 - -- -
~ Günleri bedava nakliyat § - -iS Lozan Palasın alt katına taşınan Ankara Ambarı halkı· § 
§§ mızın yeni senesini yeni açtığı ''Küçük Paketler servisi,, ile § 
§§ kutlamıştır. Ambar 4 kiloya kadar küçük paketlere mahsus § 
§ olan bu servis için çok ucuz bir tarife koymuştur. ij 
§ Ambar ayrıca bu ayın sonuna kadar devam etmek üzere 5 
§ de her çarşamba günü İstanbul için kabul edeceği küçük pa· § 
§ ketleri bedava nakledecektir. § 
iHllllllllHHllUlllUllHlllUllllllllllllllllllllllllllHllUIHlllllllHIUllHlllllllHllt• 

Ankara Emniyet Müdürlüğünden: 
Bir miktar para bulunarak emanete ahnrmıtır. Sahi-

binin müdürlüğe müracaatı. (60) 1 - 122 

16 SON.KANUN 1935 ÇARŞAMBA 

Sümer Bank 
Umıımi 1\'Iüdürl~öiiııdeıı: 

Ankara'da Hakimiyeti Milliye Meydanında Taş
han binasının yıkılması, temellerinin sökülmesi ve 
bina sahasının enkaz ve saireden tamamen temiz
lenmesi işleri 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 . 

Enkazın muhammen bedeli on iki bin lira olup 
muvakkat teminat miktarı dokuzyüz liradır. 

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

Harita Umuın Müdürlü:!ünden: 
1 -- Beher metresi (30) kuruş kestirilen {6500) metre 

beyaz bez açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - ~artn;trrıe ve nümuneyi görmek istiyenlerin her 

gün ve cksiltmeğe gireceklerin de 27 /2. kanun/935 pazar 
günü saat (10) da (146) lira (25) kuruş muvakkat temi
natlarile Cebeci Harita Umum Müdürlüğü artırma ve ek-
siltme komisyonuna uğramaları. (6) 1 - 82 

BÜYUK 

Tayyare Piyangosu 
18 inci T ertib 4 üncü Çekiş 

11 Şubat 1935 de dir 

Büyük ikramiye: 
25,000 Liradır 

AYRICA 10.000, 4.000, 3.000 LİRALIK İK· 
RAMİYELER VE 20.000 LİRALIK MÜKA-

Jandarma Umum Kumandanlığı 
Ankara Satın Alma 
Komisyonundan: 

Nümune ve evsafına uygun altlı üstlü 1250 çift ICaryola 
20 • 1 • 935 pazar günü saat 11 de kapalı iarf usuliyle satın 
alınacaktır. İstekliler Ankara'da komisyon ve İstanbul'da 
J andarma muayene h eyet inden parazıs şartname alabilir 
ve nümuneyi görebilir. Çifti için 1550 kuruş kıymeti tah· 
min edilen karyola münakasasma girmek istiyenlerin 
(1453) lira (13) kuruşluk ilk teminat banka mektubu veya 
mal sandığına yatırılmış bu miktar para makbuzu muhte· 
vi teklif mektubu satın alma gün ve saatinden evci Anka
ra'da komisyona tevdi etmiş olmaları. (3824) 1- 2 

Kuruluş U y A N J S Serveti fünun 
ı 8 9 1 , yerine çıkar 

44 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık 
resimli gazetenin Ankara'da satış yeri AK B A Ki
tapevidir. Senelik abone 10 lira. Sayısı 20 kuruş. 

Jandarma Umum Kumandan· 
lığı Ankara Satın Alma 
Komisyonundaıı: . 
Jandarma için (23,000) metre yerli malı nümune ve 

evsafına uvgun olmak şartiyle yataklık kılıf bezi 2-2-935 
cumartesi günü saat (11) de kapalı zarfla Ankara hükumet 
caddesinde komisyonumuzda eksiltmesi yapılacaktır. İs
tekliler evo;af ve nümuneyi İstanbul jandarma muayene 
heyetiyle komisyonumuzda görür, şartname parasızdır. 
Yataklık kılıf bezinin değeri (9200) liradır. Eksiltmeye 
girecekler 2490 sayılı kanun ve şartnamedeki vesikaları, 
(6PO) liralık ilk teminat makbuzu veya banka teklif mek
tupları ile eksiltme günü saat (10) kadar komisyona ver-
mel~ri. (73) 1-171 

----------..----------------------SİNEMALAR ( ---- ' 
lmthar ,,,hıb1 ve Başmu· ı 

} fıarrirr Falih Rıfkı ATAY, 

~ Umunıi neşri)·att idare eden 

YAZI iıleri müdürü Nasulı.i 
•BA Y.OAR. 

Ç°•ntrrr ~ttdul civ11rntf• 
flruı mı'6ıastnd• 1'asrlmrttır. 

1 
1 

1 BUGÜN 
ÇELLİNİNİN MACERALARI 

BU GECE.aat 20,30 da Raşit Rıza 
Tiyatroau tarafından 

YENi 

BU DA HESABDA YOKDU 
VoctNI 3 "-rde 

Te1ntil dolaynlfle 6,4'5 Jhtinesi yeMul"' 

Bugün, bu gece 
IKULOP) 

Jak Dempsey - Primo Kamera -
Mirna Loy 

Baştan nihayete kadH heyecan, dehfC• 
ve meraklı sahnelerle dolu olaa. 

KADINLARIN SEVDtGt 
'Ft•m•uca lizlii fiffnmdf 


