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Giimlelik 

KÜÇÜK \NLA~MA YE FRAN
SIZ - iTAI.Y \~ l ZtAŞl\IASI 

Lö Tan gazetesinin 13 sonkanun 
sayısrndan tiırkcele~tirilmiştir: 

Küçük anlaşma devletlerinin 
Drsarı İsler Bakanları 11 sonka-. . 
nunda Liyubliyana' da toplandılar. 
Bu, küçük anlaşmanın arada sıra
da yaptığı toplanışlardan biri ıse 
de, Fransa ile İtalya arasında ya
pılan anlasma ve bugünlerde Ce
nevre' de y~pılacak olan konuşma
lardan ötün.i özel bir değer almak
tadır. B. y evtic bu sıralardaki sı-
kı işlerinden d~layı Cenevre'ye gi
deıniyeceğinden ve Yugoslavya 
narnrna Uluslar Derneğinde gedik
li Üye B. F otiç bulunacağından, B. 
Yevtic, B. Titülesko ve B. Beneş Ce 
nevreye gitmezden önce onlarla 
~Ütün görüşler üzerinde anlaşınak 
ısteıniştir. Çünkü son bir aydan
heri Avrupa'da göze çarpar işler 
olınakta ve Sar plebisitinden son
ra ne gibi sorumlar doğacağı bi· 
linmemektedir. 

Roma anlaşması da küçük an
~aşına devletlerini yakından ala
ı,::fu.nJumaktadır. Bu anlaşma, 

~:~:,.~ı·~p~' ?:>. düzen ve barı~~n 
1 . . .• a~ı v:ı.1 y .. ~p1lm1,tır. ·Uç 
r..ıdc~ıı ... d l . T · • ev c..tın ~ilv'-ni ve una 
çevrcsi . ..,c!c'-i •~t•· ' . .. kit' bir .. ·· ~ .... e .. er;:~ s~.r·e 
okouo)tıi~ i ı. · •·. . l d bu d" · ~ uırııgı yapma arı a 

b 
~ uzen ve barışın korunmasına 

aglıdıt. 

y K.~çük anlaşma ile İtalya'nın sı
asa arının biribirlerine hiç uy-

ınadıklar1 d" .. · · dı"ye k uşuncesıne şını 

adar ortalık o kadar saplanmış-
tı ki, şiındi bu işin ortadan kalk
ınası Avrupa sıyasası icin yepyeni 
b' ~ 
hır takını durumları ortaya atmış 
ulunmaktadır. Fransa küçük an· 

!aşmaya bağlı kaldıkça fransız • 
ıtalyan anlaşmasmm umulduğu ka· 
dar verimli olmıyacağmı ileri sü
renleri, olup biten işler yalancı çı· 
kardı. Fransız • İtalyan yakınlaşma 
sı bugün bitmiş bir iş olduktan, 
Fransa ile küçük anlaşma arasın· 
daki bağlantılar olduğu gibi kal· 
dıktan başka, bugün herkes Roma 
Ve Paris kabinelerinin yapacakla
rı güvenli is birliğinin, İtalya ile 
küçük anlaş~a devletleri aı·asm-
daki gerginliği kaldıracağına ve 
bunların elbirliğiyle yapacakları 

A pa'da barış 
çalışmanın, orta vru 

d. lı'k düzenlik bakımından ve ır ' w• • 

güzel sonuclar verecegme ınan-

maktadır. B. Laval, küçük anlaş· 
ma devletlerini kuşkulandıracak 
hic bir bağlantıya girişmemek yBo-
l ~ d' w• .... tutmuştur. u unda ver ıgı sozu 

d l B Musolini arasında 
a, onun a · d w n 

yapılan konuşmaların var bı"g~d~. 
1 dan ırı n. 

göze carpan sonuc ar . l · d w top an-
Kücük anlaşma ernegı, . b"l 

• k d w hır l. 
lısmm sonunda çı ar ~gı - d 
diride bu nokta üzerınde ur· 
lll< kJ::ı

1 

beraber, komışrnalarlll : 
cok fransız - italyan uzlaşması ' 
bu anlaşmadan ötürü kü_çük an· 
la~ma devletlerinin hep bırden a
lacakları durum üzerine yapıldı
ğını bildirmektedir. Bildiride, ken
di ülkelerinin ulusal asığları ve 
küçük anlaşmanın korum~k~~n 

. d d w wl r go"z onun-gen urma ıgı asıg a .. .. an 
de tutulmak şnrtiyle, kuçuk -
lasma devletlerinin barışı korun:a 
ya""Iunda ilişiği olan ülkelerle ış
hirliği yapmağa anık oldukları da 
Yazılıdır. Bu bildiriden, Roma an-

tta ' 

Teli:aüdlük~ ınüddeti 
ve il{ramiyeleri .. 

Bu husustaki haberlerin 
doğru olmadığı 

anlaşılıyor 

Matbuat Umum Müdürlüğün. 
elen bildirildiğine göı·e, bazı gaz~: 
telerde tekaüdlük miiclcletinin in
dirileceği ve tekaüdiye ikramiye
lerinin kaldırılacağı hakkında in
tişar eden haberler asılsızdır. 

·- - -----
Bakanlar Heyeti toplandı 

Bal~anlar heyeti dün saat 17 de top

lanmış ve toplantı geç vakte kadar de • 

vam etmiştiı· . 

AClmuz. anılmuz'dır. 

A111wrn°tlcı U.·inci mii11tl'lıib ... ecimi iiniimiiz
deld va:w· giinii ~·aınlucal.-ırr. Kmlrrı • eı 1.-clı 
l>iitiirı yıı,.dda~I,u·ı,ı bu :-t Juı le I'(') inini 
1.-ullmwrnl u ı '11 lıii3 iih lıahlarulrr. Pcr:ar 
di11ii s çim·" nd ;ı b ırufrı lmlm.crlmı. 

Ht r ) cı lt• :i kuru-: 

Sar plel,isiti 1littilcteıı sonra 

p 

• 

e · sit•n onucunu 
ceoşkun bir fener ya 

• • 

1 1 
Rey . )Usulaları Cenevre'y e gönderildi - Alman gaz etelerinin sevinci - İngi 

iizler ne diyorlar? Avusturyalılarla macarla rrn düşünceleri 
~' ' 1 • . ıar ( a son ,·azı yet 

;)arbruk, 16 ( A.A.) - Havas ajansı 

muhabirinden: Plebisit komisyonu, in -

giliz askerleı·inin muhafazası altında 

bulunan rey pusulalannı alarak, dün, 
buradan Cenevre'ye hareket etmiştir. 

Bu ane kadar, ötede beride pek bü -
yük ehemmiyeti olmıyan bazı hadiseler 
olmuştuı·. 

Bu arada, almaıı cephesi üyeleı·i sos· 
yal - demokrat fırka merkezini lrnşat· 
mışlar ve içeriye girmeğe teşebbüs el -
mişleı·dir. Hükumet, çarpışmalara mani 
olmak için, burasını kapattırmıştır. 

l 

içinde gcçnıil?tir. 
Saat 18 de :sonu gelmiyen bir alay şe

hir sokaklarından gcçmeğe ba~lamıştır. 
Alaya iştirak edenlerin leı·tib eden~ •r 
tarafından önceden tahmin edilen 200 

(\/ 

J-

~~----------------~· .... --------------~~-
l( ır l~a 1nızın vilayet heyeti Ank.ara ikinci . 

:.:.. •' v 

müntehihlerini ayırdı '"" " 

"Fortıa..a 

ı 
1 

Vilayet he
yeti on günden
beri nahiye ve 
kazaların fırka 
yol< 1 amaları ~e
ticcsinde tesbıt 
edilen listeleri
ni tertible meş
guldür. Dün sa· 
hah belediye sa· 
lonunda fırka 
teşkilatın.ın şe?
rimizdekı nahı· 
ye idare heyet· 
leri toplanarak 
ikinci müntehib 
yoklamasmı yap 
nııştıı-. Öğleden 
sonra vilayet 
idare heyeti top
narak yediye 

1 
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Dünkü to lantıda seçim işlerinf anlatan C. H. F. Anı· 
vfıayet heyeti başkanı vekili B. Miimtaz 

Diin1iii toplan trda bıılıınanlat 

kadar çalışmış ve yoklama netice
sinde tanzim edilen listeyi tekem
mül ettirmiştir. Haber aldığımıza 
göre, 247 müntehibi saniden mü-

lasnıasmdan ötürü küçük anlaş
m~nın kıvanc duyduğu ve Avus
turya'nm kendi başına buyrukl~-
ğunu korumak için yap~lma~ı ~u
sünülen andlaşmaya gırmege. ~s
tekli olduğu anlamı çıkarılahılır. 

Klral Aleksandr'ın öne sürdü· 
ğü işbirliği sıyasasma Ç~~ u!gun 
olan Roma anlaşrn~sı uzerınde, 
yabancı ülkelerde h~rç~k dolam
baclı sözler söylenmı~~·· ~~~a kar-

ölen kıralın öne surdugu sıya
şı, · d B 
sayı gütmekten gerı urmayan · 

rekkeb olan Anıcara şehri munte· 
ı bibi sanileri arasında mühim 

miktarda bayanlar da rnevcud· 
dur. 

2 5 & 2 

letlerinin hep birden inandıkları
nı ve bu sağlamlaştırma işini oldu-
ğu kadar, hu çevre içinde asığları 
ve öteki devletlere karşı olan du
rumlarını olduğu gibi koruyacak
larını söylemiştir. Genel barışın 
sağlamlaştırılması, Avusturya ba
şına buyrukluğunun pekiştirilmesi 
ve Tuna çevresinde ökonomik dü
zenin korunması bakımından iş-

birliği çok değerli olan küçük an
laşmanın bu yoldaki düşünceleri 
cok kıvanc vericidir. Bu da, Av-
1:upa düzeninin verimli olması 

için, Fransa ve İtalya'nın sürekl~ 
bir işbirliği yapmalarının gereklı 

Bir ay sonra Almanya'ya 

Hitlercileı· birçok cvleı e girmişleı· -
dir. 

Bazı yerlerde, .. abıta memurlaı·ı, üni
formalı nazilere hemen yeı·lel'İni lerket
rnişlerdir. 

Akşam Üzeri naziler tarafından ya
pılacak miting ile pek büyük bir kala -
balığın İştirak ettiği fener alayı eımasın
da her türlü hadise ihtimaline karşı, in· 
gilix ve İtalyan askerleri Sarbruk mer
kezinde toplanmıştıı·. Hükümet kornü -
nist cephesinin toplantılarını yasak el
miş, yalnız alman cephesindekileıe izin 
vermiştir. 

Dün, bütün evler donanmış, mızıka
lar çalınış, şenlikler yapılmıştır. Her an, 
sokaklardan atkı~ sesleri yükselmiştir. 

Başkan Bay Knoks, coşkunluğun 

kendiliğinden hafiflemesini bekleıneğe 

ve uluslararası askeri kuvvetlere ancak 
fvknlade halleı· karşısında başvurmağa 

karar vermiştir, 

Gc<•ı• yapılan nıiihim f4•n.•r ala) ı 
Saı·bruk, 1 ( A.A.) - Fener alayı 

llnlatılmıyAcak kadar §evk ve heyecan 

oltııı Sar topı aklıınnın Jıarit::ı.w 

bin <.:ayısını f.tıdasiyle geçtığini söyle • 
mck ınubalagalı olııuyacaktır. Çünkü 
alayın ı.onu ~clmek için üç saat belde _ 

mek la.tını gelmiştir. Önlerinde gamalı 
haçları ve ellerinde ıılatükoya itarel 
eden mankenler bulunan adamları taıı
yan arnbaların m·dından gelen hücum 
kıtalıı.n ı;evinc ve alkı~lar aa\·&ında ge -
liyorlarth. Mızıkalar alman nazi uluııal 
mar:tiyle karı şık Sar şal'kılaı·ı çalıyorlar
dı. Güne~ bali\r batma.t şehir parlak bir 
surette ışığA boğuldu. Hemen bütün ev
lerin oniine Bay lliıler'in bir metre bo
yunda biı· fotoğrafı asılmıştı. 

Polis Hitlcr aleyhtarı bütün muha · 
lefet meı·l.czlcrini boşaltm?.k için tedbir
ler almı§tı. Uluslaı·aı·a~ı polisi tarafın -
dan alınan tedbider sayesinde hiç bir 
hadise olmaınıştıı· . 

Havas ajansı, plebisit ınağlüplarının 
bozgunluk acısı duyduklarını ve kendi
lerini emniyctı;İzlik içinde bulduklarını 

yazıyor. 

Hitler aleyhtarı kaloliklerin önderi 
Hofman, hayatından koı·karak, Sar İn • 

(So11ıı 2 irıci s11ydad:ı) 

y evtiç, Liyubliyana toplantısında 
Roma anlaşmasının, uh~ .. slararası 
durumların ve barışın saglam ola
rak kurumlandırılmasını amac e
dinen bir sıyasal çalışma başlan
gıcı olduğuna küçük anlaşma dev-

olduğu yolundaki düşüncelerın 
doğruluğunu göstermektedir. .:~iar'cla plcbisit'ten bir gün bnc" statiikocrıların yaptıkları baynk miting 

--
de . ~ 

ıncı m e 
o • eç mı • l l 



SAYIFA 2 ULUS 

D IŞA R DAN GELEN S ON DUYUMLA 
Sar plebisiti hittil{ten sonra 

(Başı ı inci sayrfada) 

giliz polis müdürüne müracaatla korun
masını rica etmiştir. 

Öte yandan 15 fransız ailesi nazi teh 
elitleri karşısında evlerini terkederek 
madenlere sıgmmışlardır. Bunun için 
dün akşam muhalifler uluslar derneği -
ne ve uluslararası kurumlara müracaat 
ederek Snr'da asayiş mesuliyctinin he
nüz kuruma aid olduğunun teyidini is -
tiyecekleri söyleniyordu. 

Bununla beraber, nazi fırkasının en 
ileri gelen şeflerinden biri Havas Ajan 
sına, fırkanın Sar'da takibetmck istedi
ği aıyasn hakkında yahştıncı bildiride 
bulunarak demiştir ki: 

ı. - Bay Hitler'in Sar meselesinde
ki zaferi fransız - alman münasebetleri
ne zarar vcrmiyecektir. Çünkü artık 

hiç bir toprak ihtilafı kalmamıştır. 
2. - Sar'daki Hitler aleyhtarı şefle

l'e gelince, nazi frrkası bunların vaziyet
lerindeki güçlükleri kendiliklerinden 
dikkate alacaklarını sanmaktadır. 

3. - Naziler, naziliğe aleyhtar ol -
duklarını bildiren muhalifleri ikna et -
mek suretiyle elde etmek niyetindedir • 
lcr. 

4. - Dış bakımından, naziler Sar 
plebisiti neticesinin papalık makamiyle 
mühim görUşmelere sebeb olacağı kana
atindedirler. Zira katoliklerin Bay Hit
ler lehindeki reyleri, Almanya'da dev • 
Jetle Vatikan arasında daha samimi bir 
l§birliği imkanını gören kimselere cesa
ret vermektedir. 

Alman idarecilerinin gütmek istedik 
lcri sıyasanın ana hatları bunlardır.,, 

Sar Komisyonu Ceocvreye gitti 
Bal. 16 (A.A.) - Sar plebisit ko -

misyonu gece yarısından biraz önce ls
•içre sınırına varmış ve gec"eyi burada 
geçirerek sabahleyin Cenevre'ye hare
ket etmiştir. 

Franı;ızlar tch<lifllcrc uğramış 
Paris, 16 (A.A.) - Eko dö Pari'nin 

Sarbruk muhabiri, Sar'm lfrçok yer1e -
rinde, fransızlann naziler tarafından 
tehdid edildiklerini ve hükumet komis
yonuna başvurmak mecburiyetinde kal
dıklarını bildiriyor. 

Senne'de evlerinden koğulan 15 kişi 
okul binasına sığınmışlardır. 

Alman gazetelerinin se' inci 
Bertin, 16 (A.A.) - Hşvas ajansı 

muhabirinden: Bütün matbuat, plebisit 
neticesi anlaşıldıktan sonra, çılğıncasına 
sevincini ifade ederek, Bay Hitler'in 
nutkundaki şu sözlerini hatırlatıyor: 

'' Sar, Almanya'ya döndükten sonra, 
Fransa ile Almanya arasındaki son top 
rak davası da ortadan kalkmış oluyor.,, 

Propaganda bakanı B. Göbbels de, 
söyledigi bir nutukta bu aynı cümleyi 
hatırlatarak demiştir ki: 

" İki komşu ulusu, biribirine yaklaş
tıracak olan köprü bu suretle kurulmuş 
oluyor. İhtimal ki Avrupa sıyasal tari
hinin bir dönüm yerinde bulunuyoruz 
ve bu muvaffakiyeti, Hitler'in temsil et
tiği alman sıyasasmm cesaretinde bulu
yoruz.,, 

}"ran .. ız Baı-;hakanmm ,.özleri .. 
A1ınan ya' da beğenilmedi 

Berlin, 16 (A.A) - Havas mdhabi
rinden: "Doyçe Algemayn.e Çaytung 
gazetesi, B. Flanden'in Sar için yaptığı 

bildiriyi asık bir suratla karşılıyor ve 
Almanya için başlıca ve peşin şart olan 
hukuk birliği ile ulusların tesanüdün
den bahsedilmeden "Almanyanın geri 

getirilmek istenildiği,, uluslar derneği
nin ehemmiyetinden bahsetmiş olması. 
nı yUzüne vuruyor ve diyor ki: 

"Fransız başbakanının, bu derece 
muhim olan Bay Hitlerin sıyasal ve ta
rihsel bildirisine cevab v«mek için 
gösterdiği sürat, kayıdsız ve şartsız o
larak kabul edebileceğimiz biricik şey
dir.,, 

Almanlar ~ar plebi:,itinin fran~ız
lara bir der olduğunu 

"'(iyliyorlar 
Bertin, 16 (A.A) - "Korespondans 

Diplomatik,. Sar plebisitinden bahse. 
den yazısında Sarlılarm on altı yıldan. 
beri yabancılar.tarafından ı.Sarı Alman. 
yadan .ayırmak için yapılan ve son ay· 
larda yeniltnen teşebbüslere son ver· 

miş olduklarını yazmaktadır. Ayrılm"" 

taraftarları ya'bancı efklirı umumiyesi
nin bir kısmını kendi görüşlerine yak
laştırmaya muvaffak olmuşlardır. 

Plebisitin neticesi, alman görüşun.c 
hak vermiştir. Eğer Fransa Sar mesele
sinin tasfiyesi için kendisine bir çok 
d falar yapılmış olan teklifi kabul et. 
miş olsaydı seçimde uğramış olduğu sı
yasal muvaffakiyetsizliğin önüne geç -
miş olurdu. 

Almamış oldugu reyler, Fransanın 

Renin sol kıyısında bir daha bu gibi 
tecriıbeleri yenilememesi için bir ihtar
dır. Sar plebisit komisyonunun plebisi
ti hadisesiz ve tenkidlere son vermek 
suretile idare etmesi uluslar derneği 
için bir muvaffakiyettir. 

Plebisit neticesi B. Hitlcrin 
mcvkiiııi sağlamlaştıracak 

Londra, 16 (A.A) - Sa~ plebisiti 
neticesini tefsir eden Taymis gazetesi 
diyor ki: "Pazar günkü plebisit B. Hit. 
)erin mevkiini sağlamlıyacak ve kendi. 
sinin mutedil bir sıyasa gütmesini ko
laylaştıracaktır. Bu nazik işi başarma

sını bilen uluslar derneği konseyi iJe 
Uçlcr komitesine teşekkür etmelidir.,, 

Taymis, B. Bitler ile B. Flandenin 
bildirisini kaydettikten sonra da şu 

sözleri katıyor: 
" Bu hal suretinin son safhası, çok 

se1'i bir karar yahut ki, haksız itirazlar
la ihlal edilecek olursa, bu çok feci bir 
şey olur.,. 

lngilizlcr Sar·m Almanya'ya 
çahuk \'crilme ini istiyorlar 
Londra, 16 (A.A.) - Hafta sonunda 

B. Con Saymen uluslar derneği ko::ıse
yinin Sar meselesi müzakerelerinde bu
lunmak üzere, Cenevre'ye gidcektir. 
İngiliz kabinsi, Sar'ın Almanya'ya en 
kısa bir zamanda gesmesi için usuller 
alınmadıkça, Sar'da sükunet içinde ha -
reket edilmesi için gönderdiği kuvvetle
rin müdahalelerinin tesiri kalmıyacağı 

kanaatindedir. 
Çok mühim sayılan şu nokta üzerin 

de ısrar edilmektedir: 
'' Versay muahedesinin Ren nehrinin 

sol kıyısının askerlikten tecrid edilme
si maddeleri otomatik bir §Ckilde Sar'a 
da tatbik edilir. ,, 

Dc)li Tdgraf m bir .,özii 
Londra, 16 (A.A.) - Sar seçimi ne

ticesinde barış için bir tehlikenin atla -
tılmış olmasını gören Deyli Telgraf di -
yor ki: " Bütün dünya Hitler'in zafe -
rinin nasıl kutlanacağını görmek için dik 
katle beklemektedirler • 

Londra, 16 (A.A.) - 'Morning 
Post,, gazetesi, Sar plebisiti neticesinde 
hiçbır fevkaladelik görmüyor ve "zira .. 
diyor. Ulusal duygu, bugün, her zaman 
kinden fazla, hakim nüfuzunu icra et -
mektedir.'' 

Bu gazete sonra da şu mütalcayı ka
tıyor: 

" Bu neticeyi herkes önceden kestir
mişti. Statüko lehine verenlerin cesare
ti takdire deger. Reyin bu kadar kati ol 
ması memnuniyetli şeydir, çünkü Sar'm 
ilhak işini kolaylaştıracaktır. Bundan 
sonra, uluslararasında daha uygun bir 
hava yaratmağa önayak olmak Alman -
ya'ya düşen bir vazifedir ... 

'ar plebi iti C)i bir neticedir 
L-0ndra, 16 (A.A.) - ''İvinin Stan

dard,, gazetesi diyor ki : 
'' Sar plebisiti Avrupa bakımından, 

eyi bir netice teşkil eder ve, Hitler'in, 
Frar.sa'ya aid sözlerinden bahseden ay 
nı gazete §U mütaleayı yürütüyor: 

"Hiç · ifade bundan daha eyi kar
tılanamaz. Ve hiç bir şey, Avrupa'mn 
müstakbel huzuru için bundan daha em 
niyet verici bir ufuk açmağa yardım 

edemez.,, 

Sar zaferi Almanyanın barış~c
' c·rliği hakkında bir deneme 

olacak 
Londra, 16 (A.A.) - Uluslar derne

gi vasıtasiyle birleşme adındaki gazete 
diyor ki: 

" Sar seçiminin başbakan Hitler'in 
sıyasası üz.c.rinde yapacağı tesiri gör • 
mek dikkate değer. B. Hitler belki de 

Fransa ite kati bir anlaşma yoluna gir
mek zamanının geldiğini anlamıştır. Fa
kat, şimdilik bir tahmin yapmak vakit
siz olur.,, 

Bu düşünce, Almanya'yı Cenevre'ye 
getirmek için gayret sarfetmeğe ve Ro
ma anlaşmaları neticelerini silahları bı
rakma sahasında devam ettirmE'ğe kati
yen karar vermiş olan salahiyetli mah -
fellerin düşüncelerine uygundur. Tah
min edildiğine göre artık Almanya va -
kıt kazanmak için manevralarla Avru -
pa'mn yatıştırılması işine işbirligi et -
meei daha uzun müddet reddedemez 
ve Sar seçiminin başlıca neticesi, Al -
manya'nın barısseverlik iddialarının sa
mimiliğini kati bir denemeğc vurmak 
olacaktır. 

:\faca rlar Sar ucticc"inclt•n 
ınenınmı 

Budapeşte, 16 (A.A.) - Başbakan 

Bay Gömböş. macar telgraf ajansı mu • 
habirine aşağıdaki bildiride bulunmuş
tur: 

" Macaristan Sar plebisitinin netice 
sini samimi bir kıvancla selamlar. Bu se
vine çok büyüktür. Çünkü Macaristan 
bu neticeyi adaletin ve bir milletin ne
cib tesanüd hislerinin zaferi telakki et
mektedir. Öte yandan Sar meselesinin 
halli ulusların zaruri olan uzlaşmaları
na karşı engelleri ortadan kaldırmakta
dır. 

Fransa'nın bu meselede göstermiş ol 
duğu itidal müstakbel siyaset manzu -
mesinin tekamülil hususunda bütün Av
rupa için hay!rlı bir alamettir. Öte yan
dan uluslar derneği, Sar meselesinin ça
buk ve iyi bir surette haJledilmiş olma· 
ıunı inkar edilemez bir muvaffakiyet di· 
ye gösterebilir. 

A~'n turyalılarm düşiincesi 

Viyana, 16 (A.A.) - Propagand:ı 

komiseri Miralay Adam, radyoda söy • 
lediği bir nutukta demiştir ki: 

.' Sar'da Almanya'ya ıfönmek için 
rey verenlerin içinde nazilerin Alman
yası için değil sadece Almanya için rey 
veren birçok kimseler vardır. 

Sar'da alman seçim muvaffakiyetini 
selfimliyalım ve ulusal isteklerin gerçek 
leşmesinden dolayı sevinelim . 

Almanlık zihniyetimiz, fırka fikirle -
rinden hiç bir şeyi kazanmaz.,, 

Sar mc c•lc ·i uJn lar clcrıwğinin 

işidir 
Lion, 16 (A.A.) - Sar göçmenleri· 

ne aid işle.re bakan bakanlar komisyonu
na başkanlık eden B. Eryo. plebisit ne· 
ticesinin ortaya ataiağı meselelerin her
kesten önce uluslar derneğine aid oldu
ğunu ve buna dair uluslar derneği kon
seyince alınacak tedbirlerin fransız ma
kamJannm samimi yardımlarına her bal 
de maızhar olacağım söylemiştir. 

Sar iiçJcr komite!o>inin raporu 
Cenevre, 16 ( A.A.) - Sar Uçler ko

mitesi, dünkü toplantısında, plebisitne
ticesinin ortaya atacağı meselelerin her
Almanya'ya ilhakm-.ı dair, bugün ulus • 
lar derneği konseyine vereceği raporun 
metnini karşılaştırmıştır. 

Büyük devletlerin mümessilleri ve 

bu aJ"ada B. Lava], bu münasebetle, her 

halde bildiride bulunacaklardır. 

.Arjantin 'de 
Buenos - Aires, 16 (A.A.) - Hü

kumet, Sar'ın Almanya'ya dönmesi do
layısiylc alınanların bayrak çekmesine 
izin vermiştir. 

l luıslar Derneği kon-.t') inin 
toplantısı geri mi kalı) o r ? 

Cenevre, 16 (A.A.) - Royter Ajan

sının salahiyettar mehafilden istihbarı
na göre, uluslar kurumu konseyinin iç
timaı geri kalmıştır. Çünkü Fransa 
hükumeti Sar arazisinin askerlikten 
tecridi meselesini ileri sürmüştür. 

Versay muahedenamesinin 42, 44 

iınciı maddelerine nazaran Rhin nehri
nin sol sahilinde bulunan bütün alman 
arazisi askerlikten tecrid edilmek ve o
rada asker ikame edilmemek icab et· 
mektedir. Bundan başka fransızlar, as
kerlikten tecrid işine sevkulceyş demir 
yollarını~ vo demiryolları istasyonla
rında mevcud olup askeri trenlerin tah
mil ve tahliyesine yarıyacak bütün te
sisatın ta,Qrib edilmesi hııs1.1sunun da 
dahil olduğunu iddia etDJektedirler. 

BULGARISTAN'DA 

Bulgar Kıralı İngiliz sefinesini 
ziyarete gidiyor 

Sofya, 16 (A.A.) - Kıral Boris ya
nunda Prens Kiril olduğu halde dün 
akşam London ismindeki ingiliz kru
vazörünü ziyaret etmek üzere Varna'ya 
hareket etmiştir. Harbiye Bakanı ge
neral Zlatef de aynı maksatla Varna'yn 
gitmiştir. 

l rıgiliz bahri) clilninin 
Sofyayı zi)aretlcri 

Sofya, 16 (A.A) - Bir kaç günden. 
beri Varnada bulunan London i min. 
deki ingiliz kruvazörüniln aüv;arisi vis 
amiral Turn ile yaveri miı1azim Dav. 
nay, resmi bir ziyaret yapmak üzere 
Sofyaya gelmişlerdir. 

Dün sabah İngiliz donanması ubit
leri, harbiye bakanlığında general Zla
tef'i ziyaret etmişler ve sonra kıra] ve 
bacşbakan Bay Georgiyef tarafından ka
bul edilmişlerdir. Saat 13 de tekrar kı
ra] ve kıraliçe, ingiliz donanması za. 
bitleri şct">Cfine bir ziyafet vermişlerdir. 
Ziyafette prens Kiril ile prenses Ödok. 
si, başbakan Bay Georgiyef, harıbiyc ba· 
kam general Zlatef, ingiliz maslahat
güzan Bay Balfur hazıı bulunmu§ -
tardır. 

Gece de harbiye bakanı general Zlo· 
tef, bir akşam ziyafeti vermiş ve bu 
ziyafette Sofya garnizonu erkanı har. 
biyesinin yüksek zabitleri hazır bulun. 
muşlardır. 

İngiliz zabitleri, yemekten sonra kı
ralın emri üzerine kendilerine tahsis 
edilmiş olan hususi yataklı vagonla 
Varnaya hareket etmişlerdir. 

Yollar, köprüler ve kanallar da bazı ah
val ve şerait dahilinde aevkulceyşi bir 
ehemmiyeti haiz telakki olunabilir. 

H er iki tarafı memnun c•lt•ct·k 
b ir hal şekli aranıyor 

Cenevre, 16 (A.A.) - İki alakadar 
tarafı memnun ve tatmin edecek şekil
de Sar meselesini ha1letmek maksadiy
le Uluslar Kurumu konseyi haricinde 
görüşmelere devam edilmektedir. 

Fransa i1e Almanya arasındaki baş
lıca noktai nazar ihtilafı Sar'ın askt>r
likten tecrid edilmesi meselesi üzerin
de temerküz etmektedir. 

Sar arazisinin akıbeti taayyün etme
den evet mevzubahs edilmesi mümkün 
olmıyan silahların tecridine müteallik 
maddelerin Sar arazisi için tatbikini 
Fransa'nın taleb etmesini Fransa man
tıki gördüğü halde Bertin mehafili Ver
say muahedenamesinin askeri madde· 
lerinin evelki günkü plebisitteki zafer
den sonra yaşıya:bileceğini kabul etme· 
mektedir. 

Müsait bir hal suretinin elde edil
mesine intizaren diplomasi göruşmele
rl tekrar başlamıştır. Ezcümle bu sabah 

Bay Litvinof ile Bay Bek şark misakı 
hakkında görüşmüşlerdir. 

Bay Laval, hala hasta olan Bay 
Bek'i ziyaret etmişse de bu ziyarete 
büyük bir ehemmiyr.t atfedilmemekte· 
dir. Bu ziyarette başlıca görüsülen şt>y· 
fer franstı - leh münasebatı ve aynı za
manda şark misakı ile Roma itilafhırı 

olmuştur. Bay Yevtiç'in yakında Ce
nevre'ye geleceği ve Sir Con Saymen 
in de Cenevreye avdet edeceği haber 
verilmektedir. 

Kon ey yarın Sar me eı .. ~i 
hakkında kararım ''c~rt•cek 

Cenevre, 16 (A.A.) - Fransız me
hafili, Sar işi ile iştigal edecek olan 
konsey içtimamın tehir edilmiş olması
na büyük bir ehemmiyet atfetmemekte· 
dir. Bu celsenin yarın aktedilecegl be
yan olunmaktadır. Bu celsede bir karar 

.sureti ittihaz olunacağı ve bu karar 
suretinde konseyin Sar'ın Almanya ile 
birleşmesine ve bu birleşmenin tarihini 
tesbit edeceği söylenmektedir. Bu bir
leşmenin şubat başlangıcında yapılaca

ğı tahmin ediliyor. Çünkü Almanya o 
tarihe kadar muallak meseleleri hallet
mek fikrindedir. 

Konsey toplantısını bitirdi 
Cenevre, 16 (A.A.) - Uluslar ku

rumu konseyi Sar meselesini tetkik et
mek üzere öğleden sonraya bırakmış 
oldufu toplantısına nihayet vermiştir. 

~OV\' ETLER HIRLl<~INDE 

Mukabil ihtilalcilerin 
m uhakemesine başlandı. 

Moskovıa, 16 (A.A) - Tas ajansının 
bildirdiğine gore, ali mahkeme bugün 
Zinovief ve Kamencf"in idare ettıklerf 
Moskova muka.bil ihtilal merkezi aza. 
sının muhakemesine başlamıştır. Bn 
merkezin faaliyeti Kırofun katli dc1v • 
sı görulurkcn meydana çıkmıştı. B.ışlı· 

c.a maınunlar 19 kişidir vt: hunların a
rasında Zinovıef, Kamenef, J'edorof, 
Evdokınof, Bakaef de vardır. 

İttihamnamcdc t.ısrıh edildıgıne ı;ö· 
re, bu mukabil ihtilal tcşekkiılu, Zıno. 
~ıef - -~roçki pren::ıiplerini gerekleş • 
tırmck ıçın son günlere kadar faaliyet• 
te lıulunmuş ve Kirofun katli dolayı· 
sile mahkum edilen Lcningrad teş k
külü ile <le - bu tcşekkillün tedhişçi 
temayüler ini bildiği hc:ılde - de~lı 
temasta bulunmuştur. 

Moskova mukalıil ihtılal merkezi 
bizzat maznunların ifadelerine istinad 
edilerek Kirofun katlinde manevi ve 
sıyasıa,l cürüm ortaklığıle ittiham olun. 
maktadır. 

R. S. F. S. R. Sol}d 

kongresi açı ldı 

Moskova, 16 (A.A.) - R. S. F. S. R, 
"İ!;eri Rusya,. Sovyet kongr si dün 
Kremlin aarayında 1102 murahhasın iş· 
tirakiyle açılmıştır. Kongrede Sovye~ 
rejiminin bütün ileri gelenleri bulunu
yordu. Stalin, gelişini selamlıyan can
dan tezahüratı kendisine mutad olan 
mahviyetle karşılamıştır. 

R. S. F. S. R. halk komiserleri mec~ 
lis reisi Bay Sulinof aöylediği nutukun 
da sanayi istihsalatında elde edilen ve 
1934 yılında 50 milyar rubleyi geçen te· 
rakkileri ehemmiyetle kaydetmiştir. 

Kongre bu ayın 23 ünde kapanacak 
ve umum Sovyet Rusya kongresi 25 de 
açılacaktır. 

Bu kongrde Sovyet Rusya'nın u 5 .. 

Jararası ökonomi ve sıyasal meselelere 
karşı olan vaziyeti hakkında çok mühim 
beyanatta bulunacaktır • 

DECIŞlK DUYUMLAR 

Kiihada amtya a kaldırıldı 
Lahavan, 16 (A.A) - Hükumet üç 

ay için anayasa teminatını kaldırmı§ 
ve kamış ezme devresinde her türlü 
sabotaj suçlularının ölüm ve yahud 
müebbet hapis cezasına mahkfım ediJ .. 
mcsine karar vermiştir 

i spanya Anarşist nwrkezi 
kapatıMı 

Madridı 16 (A.A) - HU.kiımet anan 
şist merkezinin kapatılmasını emret
miştir. 

Çocuk Esirgeme Kuru - • 
muna eşya verenler 

Kültür !:akanı Bay Abidin Özmcn 
evinden 17 parça eşya kurumumuz ge
nel merkezine bağışlamışlar.dır. Genel 
merkez bu bağışlayıştan ötiirü sayın 
'Kültür Bakam Bay Abidin Özmene :ı· 

çık teşekkürlerini sunar. r .. 
" ,. 

Ankarada Yün İş mensucat fabrika
sı kurumumuza 35 parça kıwnaşla ilci 
battaniye vererek yurdun yoksul cocu~ 
!arına karşı }üksek bir alaka ve yardım 
da bulunmuştur. Bütün fabrika ve mü. 
essesat için güzel bir örnek olan bu de· 
ğerli bağışlayıştan ötürü Genel Merkez 
bu kıymetli müesseseye açık t<!şekkür
lerini sunar. 

Çocuk bakımı hakkında öğütler 
Çocuk Esirgeme Kurumu (Himayei 

Etfal) annelere çocuklarının bakılma
sı usullerini gösteren öğütler ha2ırla
mıştır Bu öğütler süt çağındaki be"bek. 
)ere birinci aydan başlayıp 12 aya ka. 
dar ne şekilde bakılacağını bildirir. 1s
tiyenlue her ay için bir öğüt parasız 
olarak gönderilir Ankarada Çocuk E
sirgeme Kurumu başkanlığına bir mck
tubla çocuğun kaç aylık olduğunu ve 
bir de adres bildirmek kafidiri. 

Kurum: çociıklann terbiye ve has
talıkları hakkında sorulacak suallere dı 
parasız eevab Yerır. 



Prof. l)oland B. 
Dixonun (;lümü 
Amerika'da l larvord üniversitesi 

antropoloji profesörü Ronald. B ... :'ixo-
' ··ı·· .... rlerı·n bir acı ıle ogren-n un o umunu 

mis bulunuyoruz. 187.'i te Vorcester 
şehrinde doğup 1900 de Ilarvord'dan 

doktorasını alan Prof. Dixon'un adı, 
ulusal davalarıml.ldan birisine, türk 
tarihi tezine 0 kadar yakından bağlı
dır ki onu uıı acıklı ölüm gününcle da
ha derin bir saygı ve sükranla anmağr 
bir borc lıiliyoruz. Prof. Dixon hakikat 
sevdalrsı bitaraf bir bilgin olduğunu, 
ulusal tarihimizin lıüyük temel taşının 
gerçekliğini biitlin acuna açıkça il~n 
eden mahiyetteki bitiğile ispat etmış
tir ... Racial History of Man - Beşe· 
rin ırki tarihi,, adlr bu bitik beşer ırk· 
lannı antropolojik bakımından ayırma
nın en doğru bir ayırrş olacağını, haya
trnm uzun yıllarım bu alanda der~_n 
araştırmalar yapmakla geçirerek bu
yük bir salahiyetle ileri sürmüş ve 
şimdiye kadar yapıldığı gibi renk ve 
dil bakımından ırkları ayırmanın ne ka

dar yanlı~ olduğunu göstermiştir. ~ 
Prof. Dixon. bu yeni ve en saglam 

esasa göre ırkları brakisefal, mezos~
fal, dolikosefal, ostroloid ve negroıd 
olarak aytrmış ve türklerin en müte~~~ 
mil ırk olan brokisefalleri teşkil ettıgı
ni, bunların çıktıkları ana yurdun orta 
Asya olduğunu, buradan acunun her 
yanına yayılarak yüksek kültür ve me· 
deniyetlerini beraberlerinde götüriip 
oralara hakim olduklarını ispat etmiş
tir. "Bu ırk her nereye gittise oradaki 
yerliler arasında bir hayat ve inkişaf 
meydana getirdiğini,, göstermiştir. 

Avrupa medeniyeti denilen mede
niyet de bu brakisefallerin, en eski 
çağlardanberi biribiri ardınca lıu kıta
ya yaptıkları akınlarile türemiş ve ge
lişmi§tir. Profesör, yunan ve Roma 
medeniyetlerinin de bir yandan Etile
rin, öteyandan Etrüsklerin Avrupa'ya 
verdikleri medeniyetten başka bir şey 
olmadığını söyliyerek, başlı başına bir 
Avrup· m d · . d ~ .. e enıyetınin bulunma ıgınx 

büyük bir gerçeklik olarak ortaya at

ma~ ~ecaatini göstermiş ve Atatürk'ün 
tarıhımı'ze d. - · k.d i 
rn

. . ver ıgı cereyan! te ı e • 
ıstır uı 1 "h' . f' k. 1 . - · usa tarı ımız, onun ı ır e-

rıle de b ·h· · · d ··k ek e§er tarı ı ıcın e en yu s 
on · uru kazanmıştır. 

İşte bu l>üyük ilim erdemini taşı· 
yan yüksek lleğer1i adam bugün ha
yattan ayrılmıs bulunuyor. Fakat, o
nun yüce anağ1 ilim acununda ve hele 
bizler arasında daima clerin bir saygı 
ve ı.t·vgi duygusu içinde yaşayıp gide
cektir. 

Ailesinin, .ır k.ulaslarınrrı ve için
de yetisip ıızun yıllar. tıilgi diriliğine 
büyük hızlar verdiğı ı [a rvord üniversi
tesinin yaslarını , acılarını payla~ırız. 

T. T. T. C. iiyelerinden 
M Saffet En~in 

.......................................... --
Bay Maksimos Belgradda 
Bay Y evticle görüştü 

tstanoul, 16 (A.I\) - Gazetelerin A. 
tinadan aldıkları lıir habere göre. Ce -
nevreyc gitmekte olan Bay Maksimos 
Belgradda bir kac saat kalarak Yugos
lavya başbakanı Bay Yevtiçle görüşmüş-

tiir. 
Bay Mak:;iınos bugün Cenevredl! top 

ıanacak olan Balkan <1!1!:'>:••·1-;ı kor.ır.e}'i 
rö - ~~mderine iştirak .:·i . rk:ir. 

- 1. ... . t Jg ·afına c_ •• , de Baska -, ır ı~tın<' e l ~ · 

!:::ıra :e deııiz t:r:..1nıharbiycleri Yuna-
. .h . kifayet edecek harb ~ 

nıst:rnm ı tıyacına . 
. k ·· er, dahılde 

malzemesinı yapma uz c . 
.. 

1
.. unu hükmete lııl 

fabrikalar tesısı uzum 

t 1 iırr.i-şlcrdir. 

------···---------
Bir çuval undan 100 kurüş 

vergi alınacak 
Köy değirmenleriyle eleksiz ve vals

sız deiYirmenlerde öğüdülüp münhasıran 
satılığ: ç k :mlmasmdan dolayı vergiye 
tahi bulunan unlann gayri safi 7S kilo· 
hık cu\•ahndan vüz kuruş vergi alınma
sı Maliye Ba\(a.nlığmca Defterdarlıkla-
ı·a bildirilm:ştir. 

Yeni iç ödüne tahville-
rinin hepsi satıldı 

Y .. d 7 l' ,. s· E··zurum uz ~ ge ıru ıvas - · 
d · I . .. d.. ·· ·· bu defa emıryo u 1934 ıç o uncunun . . 
çrkanlan iki milyc,n lia·al.k i'.k tert ;bı, 
iştirak için tayin edilmiş olan altı ~Üll 
İç.nde tamam~n t'\tılmı'.itır. 

ULUS 

• 
iÇ DUYUMLAR 
Yer sarsıntrsr felaketi ve 

Sovyet Rusyanrn 
taziyetleri 

Son zelzeleden musabolan halk ve 
felaket kurbanları hakkında Sovyet hü
kumeti Moskova büyük elçiliğimiz vası
tasiyle ve Ankaı·a'daki Sovyet maslahat
güzarı da Hariciye Vekaleti vasıtasiyle 
hiikumetimize samimi teessür ve taziye

lerini bildirmişlerdir. 

Diııar'da ilk !-it!Çİlll hitıi 
Dinar, 16 (A.A.) - Kaza ve köy • 

terde yapılan ikinci müntehib seçimin -
de C. H. f. namzetleri ittifakla seçil -

mişlerdir. 

~igorta ~ir.kt'lfrriniıı ıdti~ 
talinıatnanıe~i 

Sigorta şirketlerinin teftiş ve mura -

kabesi hakkındaki talimatnamenin on 

d 
.. d.. .. maddesi bakanlar heyetince or uncu . 

değiştirilmiştir. Maddenin yeni _şeklıne 
göre sigorta kısımlarına a~d ta -
ı·ifeler, talimatnameler, um~mı şart
lar, lktısat Bakanlığının sıgo~~ac:~ı
ğa müteallik olmak üzere veı:~cegı bu -
tün müı·acaatlarla uğı·aşmak uzere f k~~
sat Bakanlığı iç ticaret işleri umum rrı~-

d
.. .. .. reisliği altında şiı·ketler ve sı-
urunun .. d.. .. lk 

1 
.. .ı-· . .. taı·ifeler mu uı·u, • 

gorta ar murıııı u, .. 

bak l 
~ ca Ankara hukuk fakul-

lısat an ıgın . 
f 

.. I · arasından seçı -
tesi pro esor erı 

b
. t sigortacılar arasın -

lecek ır za • . • . 
1 

k bir .ıat rnıllı Re-
dan seçı ece . . ' . 

. ·k f müoıessılı ve sıgortacı-
aıısurans şu c ı ·ı· d 

d 
. . erkeziyesi rnürnessı ın en 

lar aıreı m . . 
.. kk b bir komisyon teşkıl edılecek -mure e .. 

tir. Komisyon ihtiyaca göre lüz~m g~ • 
~· _..,hallerde nakliyat tarıfelcrme 

recegı ..... k .. 
müteallik meselelere inhisar etme . uze-
re tali komiteler Leıjkil ve _bu ko~ıtele -

. f 1 . . tayin edebılecE'ktır. 
rin vazı e erını 

~{m:azzaf cJt·niz z~bit]t•ri 
ıalimatname!'ii 

Muvazzaf deniz zabitleri ~ctiştirme 
d 

. bitleı·ine yüksek ıktıdar ve 
ve enız za . . . . 
tahsil verme Lalimatnaınesınm. 17 ıncı 

dd 
. tadil edilmiştir. y enı madde 

n1a esı . 
-' . "Hel sene lüzumu kndölr makı • 

şuour. . b" 
··ı· . . deniz tayyare m<\kıne ;ca ıne mu azımı 

. t'o.tı.rilmek tizere hava sınıfı:ıa ayrı-
tı ye ı.,. • • • ] 

1 1 Bu zabitleı· denız ınakıne zabıt e-
ır ar. . .. 

rinc mah~us son gemi ~taJmı bıtırmez-
den biı· ay eve! ayrılarak hava sınıfı kad 

l nlrlar ve hava makinist mtık· 
rosuna a ı . . 

l b
. birinci sınıfı tedrisatına ı~tu-"'k et-

e 1 ·ı · 1 H 
k 

.. mektebe sevketlı ır er. ;wa 
mc u;cere . 1 

akine zabiti olaı·ak deniz zabitlerın~en 
m k' · kte 
imtihan verenler hava m<' ınıst ın • 

binin ikinci sınıfına alınırlar. 

Uc·nizli fırka kon}!rcsc 

Denizli, 16 (A.A.) - Toplanan C. 
H Fu kası kongresine kazalarela11 gelen 
mÜmessiller içinde beş tane de k11dın 
üye vardı. Söz alan kadın üyel~rden Ba 
yan Süheyla, türk kadınına verılen sıya
sal haktan ötüı·ü <luyduklan sevinci an
fattıktan sonra C. 1:-1. Fn kası önderi Bü 
yük Atatürk'c, BR~bakan İsmet lnönü
ne Bay Receb Peker'e bağlılıklarını ve 
de:.in ~evgilerini bildirmiştir. Bu vesile 
ile yuı·dun bu büyük adamlarına tel ya
zılariyle saygılarını yollamağa karar ve
ri! 4\. Kongre işlerini bitirmiştir. 
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Maliye müsteşarının İs-... 

tanbul maliye işleri 

hakkında bildirisi 
İstanbul, 16 (Telefon) - Maliye 

müsteşarı Bay faik lstanbul 'daki mali
ye işleri hakkında şunlan ııöyledi: 

- İstanbul maliyesi için hazıı-lanan 
teşkilat kanununun tatbiki çok iyi neti· 
celer verdi. Teşkilatın işleytş va.1.:İycti 

mükemmeldir. Gayri mübadillerin itle
rini İ.ı:.ı:t'rİne alacak yeni komisyon ya. 
kmda işe baiilıyacak ve takdiri kıymet 

işiyle uğı·aşan heyetin çalışmasını da 
üzerine alac~ktır Emlakin çok ve müm. 
kün olduğu kadar çabuk satışa konul
ması için tedbirler almmıştır. Kıymet 

takdiri i~leri sürüncemede bırakılmıya
caktır. Gayri mübadil bonolarının bor
saya kabulü bir istek mahiyetinde kal -
mıştır. Bonolar mütedavil bir kıymet ol 
maktan ..ı:iyade muayyen biı· maim sa • 

tışına gİrme;k hakkım veren biret· belge

dir. 
Müsteşar, gümrük, paı·a, yeni liman 

teşkilatı ve rıhtım şirketinden tazminat 
isteyen ücretli memurlar hakkında da 
şunları söylemiştir: 

- Yeni gümüş paralarm kenaı· ya -
zıları on lan taklide imkan bırakmaz 1 s

tanbul ' da yarım milyon liı·aya yakın 
gümüş para çıkarıldığl halde tedavülde 
çok azdır. Basılan paraların dağıtılma
sına devam edilec~klir. Yeni rıhtım şir
keti teşkilatının '?ubattan hazirana ka -
dar olan mu vakkal bütçe ve kadrosu 
hazırlanmışlar. Yakında Vekiller Heye • 
Lindcn geçecektir. Kadroda değişiklik 
yapılmamış yalnız eski iki. şirketteki 

muhasebe ve saire gibi müşterek işler 

birleştirilmiştir. Liman ve rıhtım umum 
müdürlüğünde bir muavinlik yapllması 
kat·arlaşmıştır. Eııki şirket memurları -
nın isteklerinin nazarı dikkate alınması 
hakkında mukavelede bir marlde vaı·dn· . 
Şirket teahhüd ettiği hakları bu muka
veleye göre yapacaktır. Vekaletin bu 
işle alakası yoktur. 

İstanbuldan kalkan posta 
Tayyaresi sakatlandı 

lstanbul, 16 ( A.A.) - Bugün :;nal 

14 de lstanbul'Jan kafüan po:;ta tayya

ı·csi m<!kinesinde vukua gelen bir arıza 

yüziinden K.aramÜr:;el'in Scnd köyüne 

düşmü~tür. Tayyarede ikisi tayyaı·eci 

ve biri de a:neı-ikalı bir yolcu olmak ü

zere üç kişi vaı·dı. Tayyareciler hafif -
ce yaralanmış tayyare de sakatlanmı~tır. 

Kazazedelerin ilk tedavileri yapıl -
rnıştır. Tayyare yolcuları yarın lstan -

bula döneceklerdir. 

Malmiidürleri arasında 
Tarsus rnalmüdüı·ü Receb V ckalet 

emrine alınarak yerine Biga malmüdürü 
Vehbi Biga malmüdürlüğüne Giresun 
merkez malmüdürü Saim, Kavaklı mal
müdürlüğüne Karacasu malmüdürü Ali 
Riza, Kaı·Rcasu malmüdürlüğüne Boz • 
doğan malmüdürü Süleyman, Demirköy 
malmüdürü Necati Vekalet emrine alı

narak yerine Kavaklı malmüdürü Nazif, 
gal malmüdüı·lüğüne Mustafa. Kemal -
paşa malmüdür~i Ali Riza tayin edil -

mişlerd\5 

Lastik f abrikacılarınrn 
bir müracaatı 

İstanbul, 16 (l"elefon) Lastik 
fabrikacılariyle kunduracılar arasındaki 
ihtilafın hala halledilememe5inden tas • 
tikciler ökonomi b!lkanlığına müracaata 
karar veı·mişlerdiı· 

Yüksek Ticaret okulunun 
yrldönümii 

İstanbul, 16 (Telefon) - Yükst!k ik 
tısat ve ticaret mektebinin kuruluşunun 
elli ikinci yıldönümü münasebetiyle bu
gün talebe cemiyeti Tokatliyanda hoca
lariyle arkadaşları şerefine bir çay ziya
feti verdiler. 

Belediye bir boru tabri
kası yaptırıyor 

İstanbul, 16 (Telefon) - Belediye 
fen işleri müdürü Bay Yusuf Ziya Ter
kos sular umum müdürlüğüne tayin 
edilmiş ve bu idareye ba~lı olarak bir de 
boru fabrikası açılmasına karar veril • 
miştir. Terkos müdürü aynı zamanda 
boru fabı·ikasının da müdürü olacaktır. 

Balıkesir merkezi telef on 
konuşmasına açıldı 
htanbul, 16 (Telefon) - lzmir 

İstanbul telefon yolunun lstanbul Ba -
lıkesir kısmının uzatılması bitirilmiş ve 
Balıkesir meı·kezi şehirleı- arası konuş
masına açılmıştır. 

Ankara - İstanbul telef on 
görüşmeleri 

İstanbul, 16 (Telefon) - Ankara
lstanbul arasında 2 teşrin içinde yapılan 
telefon konuşmalarının tutarı 7350 dir. 

Kayseri' de sarık ve cüb
beler çıkarıldı 

Kayseri, (H. M.) - Kayseı·i'de müf
tü ve ilmi kisve giyen hocalardan bir 
kısmı valinin riyasetinde toplanmışlar • 
dır. Vali Nazmi Toker sarık ve cübbe • 
nin çıkanlınası hakkındaki kanunu et -
raflıca İzah etmiş ve hükumetin noktai 
nazarını anlatmıştır. Bu görüşmede miif 
LÜ ve diğer hocalar sarık ve cübbelerini 
çıkarmayı sevinçle kabul etmişler ve 
valinin kendilerine hediye ettiği. şapka
ları giyerek çarşıdan geçmişleı·diı·. Ho -
calarm bu hareketi halkın Üzerinde çok 
tesir ve kıvanç uyandırmıştır. 

flo,Jrunı•la ilk !)Ceim hitti 
Bodı·um, 16 ( A.A.) - İkinci münte

hib seçimi bitti. Reyler Fırka namzetle

rine verilmiştir. 
Seçime kadınlar daha fazla iştirak 

etmlşlerdir. 

Güvene spor kulübü bir 
balo verecek 

Bize verilen haberleı·e göre Güvene 
spor kulübü 7 fubat perşembe akşamı 

Ankara Palas salonlarında bir balo ve -
recektir. Baloda davetlilere ne~eli J,ir 
gece geçirtmek için çalışılmaktadır. Ba 
lo için Masl\rİka'nrn cazı temin edilmiş

tir. 
s_..._ 

. • k k k ılık cok ılerle mektedir. A nkara'yı çevreUyen karlı dağlara, lıemen her cuma günü, kadm er· 
rımız:ie bu ış aya ç · - ı , ·. 

1 
"d ·p sabahtan ak<:ama kadar eg enmeKte ve aksamları bırleşip, sıhhatleri içtn büyük kazanclar 

J k ek cok ~porcıı ar c:ı ı -s • >e '. p ·. o.Jaı·ak dönmektedirler. Bu kayakçıl:ır kendi aralannrla toplanmış münferid sporculaı· olduğu gibi soysal 
temın etmış . d ha/ı'n(le bu ,_,iizel sporu yapmaktadır/ar. Yukarıya koyduğumuz resim Ankara Halkevi spor 

I . n iiyelerı e grup o . kurum a11 ~ubesine mensub !!enderdir. 
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Ank.aı·a Radyosu 
Dün dkşam tayyarecinin saatinde 

Şakir Hazim Gökmen tayyareciliğin 

genel değeri üzerine konustu. Bu ko~ 
nuşmada tayyareciliğin gerek sivil as
kerlik bakımından göı-ebileceği işlerle, 

vastl olduğu tekamül derecesi, ulusal 
korunma vasıtaları bakımından aldrğc 

üstiın yer anlatıldı. 

Konferansçı biitün ulusların tayya
recıliklerini kuvvetlendi.rmek için hiç 
bir fedakarlıktan kaçınmadıklarını ve 
yurddasm ulusal hava sıya~alannı bÜ· 
yük lıir alaka ile takib eylediklerini, 
u 1usa1 emniyet kadar yannki savaşta 

özel emniyetlerin de hava silahına bağ• 
lı kalacağınr söyledikten sonra sözleri
ne şöyle devam etmiştir. 

"Geleceğin eyi olduğuna inan bes

lemeden önce, ulusal emniyeti temin 
edecek hava kuvvetini yaratmak uğrun• 
da, §ahsan ne yapmış olduğumuzu ken
di kendimize sormak ne kadar yerinde .. 

dir. 
Bugün. her gün yahut topyekiln bu

güne kadar, bizim yardxmlarnnıza gU .. 
venen havacılık için nasıl ve ne kadar 
bir yardım yapmış olduğumuz, yapıla
bilecekten ne kadar eksik bırakmış bu
lunduğumuz 11esaba vurulacak kadar 
mühim bir mevzu değil midir? Yaptığı· 
mız yardımların elden gelenin hepsi, 
gösterdiğimiz alakanın yürekten ve bi· 
lerek olduğunu görüyorsak rahat rahat 
uyuyabiliriz. Fakat vazifeleri yapma• 
ınıs, borcumuzu ödiyememişsek sorma• 
ğa ve istemeğe ne hakkmlı1. olabilir?,, 
dedikten sonra Bay Gökmen ıKlzlerint 
söyle bitirdi: "Benim söylediklerim her 
seferinde, dileklerin ilstünde bir tayyil• 
reciliğe malik olmamız zaruretlerini 
ifade ile bitiyor. Bunu, zamanın ve ha .. 
kikatlerin ~n tabii bir icabı saymalıac .. 

nrz. 

Eğer, dediklerime, tayyareye )'ardc• 
mı hatırlatan sözler de karı~ıyoraa, bu .. 
da hiç şliphe yok, tayyareciliğin{ yap .. 
mak ve ileri götUrmek yllklinıünü ken .. 
di isteği ile ilzerine almış bulunan 

türk ulusunun önünde, "biiyUk Türki
ye,, için çalı§anlarrn vazifet1l sayılmalıC 
lazımgelir.,, 

Alaka veren bu söylevden önce Ut· 

vi Cemal piyanoda Şopen'in Scherzo'• 
sunu çalmıştı; söylevin ardından da 

Ulvi Cemal (piyano). Nihad Esengin 
saksafonu ile pek tath dinlenen güzel 

parçalar çaldılar. Saksafonun radyo 
için değeri büyük bir alet olduğunu 

söylemek için ne eyi bir radyo dinle
yicisi, ne de musiki bilgini olmak gereli 

tir. 
MliziktC'n sonra ajans haberleri o

kundu v~ son olarak Ankara Palas or .. 
kestrasından dans müziği dinlendi. 

BU AKŞAMIN RADYO PROGRAMI 
ŞUDUR: 

Sesli filim nasıl yapılır? 

Musiki: 

Şopcn l~tiıdleri 

Fcrhunrlc Ulvi (piyano) 

Matlıuat raporu 

Dans müziği 

Musiki: 

10 dakika fransız kafe konserleri 

,. .. Viyana şarkıları 

IIaLerler 

BUGÜNKÜ AVRUPA PROGRAM· 
LARINDAN SEÇMEL"ER 

KONSERLER 
Saat 
19.15 Tuluzda filarmom 

20.00 Varşovada senfoni 
21.00 Münihte ı.enfoni 
21.00 Strazl.>urgda mendelzon 
OPERA ve OPERETLER 
Saat 
13.05 Şimali ltalyada dört silah!for 

14.15 Laipzigde LaBohem 
14.30 Hamburg'da Aida 
20.00 Belgradda Lüksembure: kontla 
DANS M0Ztôl 

Saat 
20.10 Hamburg 
22.15 Varşova 

22.30 llaylsberg 
23.0.'i Var~ova 

Ankara Gücü ~por Kuliihii.u-

den: 

1 
Top Mecmuasındaki profesiyonellik 

ve milli küme hakkrnda yaı.rlan yazılar 
ile kulübümüzün hiç bir ilisiği yoktm 
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Roma 
anlaşmaları ve acun 

gazeteleri 
Frahsız - ltalyan anlaşmasını fran-

81Z gazeteleri bir diplomatik zafer te
lalii etmi§lerdi. Bu iı üzerinde Taıı 

ve Entrasijan gibi büyük gazetelerin 
dt4üncelerini tercüme edip yazmıştrk. 
Bugün de ba§ka ülkelerdeki gaz~te/er
de, anla§ma dolayuile çıkan yazıları 

alıyoruz: 

Barışın korunwaıu yoluo'da 
yeni bir adını 

Roma anlapıasının Avrupa'nın bil· 
tün durumunu eyileştirdiğirtl, Akdeniz 
havzasındaki aıyasa havasını bir düze· 
ne doğru götürdüğünü ve şimdiye ka
dar halledilemiyecek gibi görünen 
Pranaız - İtalyan deniz silahlan işi 
Din hallini umdurduğunu söylemek, 
rnübalagalı olmaz. Savaştanberi, ulus
lar derneğinin mevcudiyeti için gerek
li olan iş birliği zihniyeti, Franaa ile 
ltalya'nın arasını açan ve Fransa dışa
rıişler bakanının Roma'ya gitmesini 
azun müddet imkinsızlaştıran anlaş-

1D&Zhklar yüzünden bir türlii ortaya 
5ıkamxyordu. İki ülkeden biri tarafın
dan ileri aürülen herhangi bir aıyasa, 
lteki iilkece otomatik bir şekilde red 
olunuyordu. Bu esef verici anl~az

bk, kendini en fazla Balkan işlerinde 

l>dli ediyordu. 
İngiltere, Avrupa i~lerinden yana 

Laval - Muaolini konupnaaınm ao
nuclarını tamamen taavib etmektedir. 
)iu llı:i hüldJmet adamının iımaladık

lan anlapnada hiç bir §CY barıtı tehdid 
1tmeme-ktedir. 

Tayms - 't.oadta 

Mübalagalı bir betbinliğe 
kapılmıyalım. 

... Bununla beraber, mübalagalı bir 
lietbinlikten doğan tehlikeden de sa
bnmahyız. Her gün, sebatla tarihi yap
aak mecburiyetindeyiz. Anlqma, u· 
sun bir merhaleye varıg demektir, fa
bt umumi surette ahenkli bir İJ birli· 
line varmak için yolumuz daha epey 
J1%UI1dur. 

Sıyasal anlqma1ar, mumyalaşmı1 

w donmu! olarak devletlerin evrak 
..ıızenlerinde blamazlar. Sıyaaal ese
n muvazi olarak, uluslann YataYlfla· 
nm, menfaatlerini ve duygularım da 
16z önünde tutmalıdır. 

Popolo d' ltılia - Jlilano 

Bütün bu f edakirlıklar neden? 
Fransa, ltalya'yı kendi tarafına al

mak için neden bu bdar uğr1Jıyor? 
aalmı ararsak bu, Franaa'nın tefevvu
kunu muhafaza etmek ve Avrupa'nın 
cenub doğusundaki nüfuzunu korumak 
için bulduğu yeni bir çaredir. Sovyet 
Rusya'ya karşı gUdülecek aıyasanın 

çizgisi tesbit edildiği için, Fransa, 
İtalya anlaşmasile, kendi ittifaklar du
varına son t~ı koymuş oluyor. Bu da, 
Avrupayt ne daha barı§ı.k, ne tM: daha 
mesud etmiş olan bir sıyasanın deva-
1D1ndan başka bir şey değildir. Lokar
no andlaşması yapıhrken, o zaman he· 
niU yeni iş başına gelmit olan Muaoll· 
ni bu gibi andlapnalar, paktlar, proto
lollar ve anlaşmalar hakkın.da en doğ
ru sözü söylemişti: ''Barışı yapacak 
olan, andlaşmalarm maddeleri değil, 
l»arı~ı bir zihniyettir.,, 

Lo'kalal Anzayger - Berlin 

Macarlar memnun görünü
yorlar ama ••• 

Şimdiye kadar ıbarışçtlıktan başka 
bir dilek güdmemiş ve tiddetle hare

iket edip başka bir devlet içintM: dü
sensizlik doğurmağa hiç bir zaman 
sahşmamış olan Macaristan'ın, Roma 
anlaşmasından çekinmesi için hiç bir 
9ebeb yoktur. 

Macaristan, Fransız - İtalyan ya· 
kmlaşması düşüncesini selamlar. Ro· 
SDa konuşmalarının, bugüne kadar ma
car sıyasasını idare eden düşünceler 

llzerinde hiç bir nüfuz yapamıyacağım 
Macaristan biliyor. 

Budapeşti Hirlap - Budape~te 

Roma anlaşması lsviçre'nin 
bitaraflığını tehlikeye mi 

koyuyor? 
Münhner Noyeste Nahrihten gaze

tesi, Roma anlaşmasının f sviçre'nin bi
taraflığını tehlikeye düşürdüğiinii ile-

ULUS 

f ~ 

, Yabancı gazetelerde okuduklarımız 
\. 

ri sürmektedir: Bu ülkenin güveni, 
şimdiye kadar onun etrafını çeviren 
bUyük Ulkeler arasındaki rakiblik sa
yesinde korunabiliyordu. Almanya 
1919 da aradan çıktığına göre, bu güve
nin son garantisi, Fransız - İtalyan 
anJaşması idi. Roma anlaşmasındanbe· 
ri de Avusturya, Fransa ile ltalyaya 
tabi olduğundan şimdi İsviçre tam ma
nasile bir çember içinde kalmıştır, İs· 
viçre için tehlike iki biçimde baş gös
terebilir: Birincisi, Tesen kantonun
da faşist entrikalarının artması sureti
le, ikincisi ise, savaş halinde büyük 
devletlerin ordularını, ihtilal ve Na
polyon'un zamanında görüldÜğü üzere, 
İsviçre topraklarından geçirmeleri su
retile. 

Bulgarlar ne diyorlar? 
Bulgar gazeteleri Roma anlaşma

sından büyük bir ihtiyatla bahsetmekte 
iseler de, bazI gazeteler muahedelerin 
tadili aleyhindeki eereyanın bir zaferi 
demek olan bu anlaşmadan ötürü duy
dukları acıyı giz1iyememektedirler. Bu 
arada Slovo gazetesi, alaylı bir lisanla, 
B. Musolini'nin, B. Titülesko gibi bir 
tadilcilik düşmanının imzasının da an
laşmada bulunmasını neden gerekli 
gördüğünü r.ormaktadır. 

Mir gazetesi ise, tadilcilik bakımın

dan fransız ve italyan sıyasalarının b;r
leşmeleri imkanı hakkında şüphesini 

yazdıktan sonra diyor ki: 

.. Devletlerin yaşayışlarının başhca 

prensipi olan hotbinlik, her şeye yol a

çabilir. Böylece, kuvvetlilerin, zayıf

ların zararına olarak birleştiklerini de 

görebiliriz. Bu ise tarihte yeni bir şey 

değildir. Fakat bu gibi anlaşmalar, 

bak ve adaleti tanımamazhktan doğa

cak olan bir savaşı geciktirmekten b'lş

ka bir şeye yaramazlar.,, 

İzvestiya ne diyor? 
Jfoskova,9. sonkanun 

"İzvestiya.,nın yazdığı bir baş ya
sıdan apaçık anlaşılıyor ki, Sovyetler 
birliği, Fransız - İtalyan anlaşmasın
dan pek de hoşnud görünmemektedir. 
Burada yalnu: herkesin bildiği Avus
turya'nm korunması meselesile iktifa 
edileceği sanılıyordu. 

lzvestiya diyor ki: Avusturyanın 
istiklalini muhafaza etmesi etrafında 

İtalya ile Fransa arasında daha önce
leri de düşünce birliği yok mu idi? 
bu iki devlet daha Avusturya faşistle
rinin hükfuneti devirmeğe kalkıştık

ları zamandanberi görüşmelerde bulun
muyorlar mı idi? meselenin ruhu şu· 
dur; Bir tehlike çıkacak olursa İtalya 
ile Fransa birlikte hareket etmek için 
anlaştılar mı? 

Sovyet gazetesi böyle bir şeyin 

bahse mevzu olmadığı, Avusturya mese
lesine gelince, bu ülke hakkında da ya
pılan anlaşmada resmi tebliğde yazı

lanlardan fazla bir şey bulunmadığını 
sanmaktadır. 

fzvesiya baş yazısında, Roma görüş
melerinde dörtler misakının yeniden 
diriltilmesine ve hatti Almanya'ya yak
laşılmağa doğru gidilmekte olduğu so
nucunu çıkarmakta ve şu sorguyu sor
maktadır: Fransız; - İtalyan beyanatı 
5 ilkkinun Fransız - Sovyet protoko
luna uygun mudur? 

Roma anlaşması ~·e Eden 
Londra, 9. sonkanun 

Eden, salı günü Edinburg'da söyle
diği bir nutukta Fransız - İtalyan 
anlaşmasını Avrupa durumunun güc
lendirilmesi bakımından mühim bir 
unsur olarak telakki ettiğini söylemiş
tir. Eden bu nutkunda demiştir ki: 

"-Bu anlaşmanın bütün Avrupa 
ufuklarında bariz eyileşmeler yarata
cağını sanıyorum. Bu hadise, yapılacak 
daha birçok işleri olan yeni yıl için eyi 
bir bqlangıc olacaktır.,, 

Büyük Britanya'nın dı§ sıyasasına 

gelince, Avrupa denkleşmesinin artık 

Büyük Britanya sıyasast olmadığım 

söylemiş ve sözlerine şunları karıştır
mıştır: "Dış sıyasamızm temellerini, 
uluslar derneği ve barışı birlikte ko· 
ruma sistemi teşkil etmektedir. 

11 ,sonka:wn 1935 tarih11 
Fölkı'şer Beobahter'den 

İtalyan gazeteleri 
memnun 

11 tarihli Taymis gazetesinin Ro

ma muhabiri bildiriyor: 

Bay Laval'in burada bırakmış oldu
ğu eyi tesir günden güne artmaktadır. 

Bunun yabancı gazeteler, hele ingiliz 
gazeteleri tarafından takdir edilmesine 
büyük bir değer ve ehemmiyet veril
mektedir. 

Bu anlaşmada en fazla tefsirlere 
uğnyan taraf, fransızlarla İtalyanların 
ııilahsızJanma meselesine dair olan be
yanatlarıdır. 

Gazeteler, başka başka tefsirlere 
yol açmasından korkarak bu beyanat 
üzerinde uzun neşriyat yapmıyorlar. 

Bu husustaki cümlelerin yazılışın
dan bazı diplomat müşahidlerin çıkar
dığı mana, bunun, sHahsızlanma yo
lunda yeni ve genel bir yaklaşma ve 
anlaşmaya yol açacağı şeklindedir. 

İtalyan gazeteleri, Afrikadaki yer
leşme işlerinin 1talya'nın umduğu ve 
beklediği şekilde lıir karara bağlandığı
nı söylemektedirler. 

Trablusgarbın cenubunda ltalya'ıya 
bırakılacak sahanın, her ne kadar, kil· 
çükse de sıyasal bir ehemmiyet ve de
ğeri olduğu söylenmektedir. 

Bu suretle en geniş İtalyan müs
temlekesine lazım gelen hinterland te
min edilmi§ olmaktadır. İtalyanlar E
ritre'deki arazi şeridinde Babülmen
deb, boğazında kendilerine temin edi
len stratejik vaziyete de memnundurlar. 

Tunus taraflarındaki meselelerin 
hal sureti italyan emellerini tamamile 
temin etmemiş olmakla beraber, gene 
oldukça eyi bir hal tarzı diye telakki 
olunmaktadır. Bu suretle hiç olmazsa 
Tunus'taki itatyanlann vaziyetini bu
günden görüp kestirmek imkanı ele 
ginniştir. 

Roma beyannamesi ve 
silahsızlanma meselesi 

10 sonkinun tarihli Taymis gaze
tesi Roma anla~ası hakkında yazdığt 
bir yazıda diyor ki: 

" İngiliz kabinesi dünkü toplanışın
da silahsızlanma müzakere mevzuların
dan birisini teşkil etmiş ve İngiltere'· 
nin bu hususta kararını bir an evel ver
mesi görüşülmüştür. 

Bununla beraber henüz bir karar 
verilmemi§ ve karar, bugünlerde Ce
nevre'ye gidecek olan dışarıişler baka
nı Sir Con Saymen'in geri dönmesine 
bırakılmıştır. 

Fransız bakanlan Bay Flanden ile 
Bay Laval'in Londra'yı 20 sonkanun
da ziyaret etmeleri beklenmektedir. 

İtalyan - Fransız anlaşmasından 
sonra Roma'da neşredilen resmi beyan
namede silahsızlanma meselesine taal
luk eden madde, İngiliz sıyasal mahfel
lerinde hayret uyandırmıştır. Fakat 
bunun da, ingiliz noktai nazarına uy
gun olarak, hiç bir ulusun esasen tees
süs etmiş olan silahsızlaıuna meoburi
yetlerinden kendi başına kendini ayıra
mryacağı esasından büsbütün ayrı ol
madığı düşünülmektedir. 

Roma beyannamesinde işaret edilen 
11 ilkkanun 1932 beyanatında Alman· 
ya'nm genel olarak bir emniyet siste
mi kurmakta hukuk müsavatından isti
fade edeceği bildirilmekte idi. 

Fransız ve İtalyan hükumetlerinin 
geçen sene sonkanunda silahsızlanma 

· hususundaki anlaşmaların tatbikat sa
hasına geçirilmesi hakkında kendileci 
tarafından ileriye sürülen teklifte ayak 
diredikleri anlaşılmaktadır. 

İtalyanlar, 31 sonkinun 1934 te vet• 
dikleri bir muhtırada alman silahsız· 

!anmasının bugünkü şartlardan doğdu
ğunu kabul etmekte ve Avrupa devlet
lerinin bugün malik oldukları askeri 
kuvvetler üzerinden tahdide tabi tutul
malarını istemekte idiler. 

Hemen aynı tarihlerde fransızlar 

verdikleri bir muhtırada İtalyanlar ka
dar ileri gitmemişler ve ingiliz noktai 
nazarına yakın olarak fransız ve al
man ordularının müdafaa vaziyetinde 
kalmalanndan dem vurmuşlardı. 

Bunda bomba tayyarelerinin, askeri ha
va kuvvetlerinin kaldırılması ve tahdi
di gibi bazı teklifler de bulunuyordu. 

Taymis'in Viyana mu
habiri bildiriyor 

Taymis gazetesinin Viyana muha
biri 11 sonkanun tarilıile g:ıutesine 

bildiriyor: 
Bu akşam, birçok yabancı davetli

lerin önünde Avusturya başbakanı Dr. 
Şuşnig Avusturya'nın dışarı sıyasası 

hakkında uzun boylu sözler söylemiş

tir. 
Başbakan, son zamanlarda kendi 

kendisini çekinceye kadar Berlin'in A
vusturya ile aynı sıyasa sınıfında bu
lunduğunu, şimdi Roma - Paris an
laşmasından sonra bir de Paris - Ber· 
lin anlaşması yapılarak Almanya'nın 

yeniden Avrupa sıyasası dairesine gire
ceği umulduğunu, bu suretle gene al
man ve Avusturya sryasalarının aynı 

hizaya geleceğini söylemiştir. 
Avusturya dışarıişler bakanı Fon 

Berger Valdeneg'de vaki olan beyana· 
tında Roma anlaşmasının BeJgrad -
Roma, hattl Budapeşte - Roma arasın
daki gerginliği biraz gevşettiğini aöy· 
lemiş ve demiştir ki: 

- Benim Roma anlCl4filalarında en 
fazla kıymet verdiğim taraf, bu anlaş
maların karşısına başka bir blok çıka

racak yeni bir blok yaratmamış olması
dır. Hatta bu görüşmelerde bütün Av· 
rupa devletlerini biribirine 1"aklaştır· 

mak yolunda bir teşebbüs bile yapıl

mıştır. Ben umuyorum ki bundan ııon
ra Avrupa barışının muhkem bir hale 
getirilmesi ve herkesin biribirile daha 
eyi anlaşmalarını remin için "Viyana 
konferansı,, biçiminde bir genel top
lantıya devletler çağrıJacaktır, 

Benim de dileğim budur. 
Bazıları bu teşebbüsün bfr "Avru

pa birliği,, demek olduğuna hükmet· 
mekte iseler de ben henüz bunun ger
çekleşeceği zamanın yakın olduğuna 

kani değilim.,, 
Avusturya dış bakanı, slSzlerinln 

sonunda şubat ayında başbakanla bir
lihe Paris ve Londrayı ziyaret edece· 
ğini umduğunu söylemiştir. 

Roma anlaşması vt. 
macarlar 

Taymis'in Budapeşte muhabiri 11 
sonkanun tarihile gazetesine bildiri
yor: 

Bugün çıkan Peşti Hirlap gazetesi, 
Roma'da Fransa ile İtalya'nın anlaş
ması üzerine Macaristan'ın ziyadesile 
memnun olduğunu, eğer bu yeni kuru
luşa Almanya da katılacak olursa o za· 
man bu memnuniyetin daha ziıyade ar
tacağını ya: dıktan sonra diyor ki: 

"Eğer r 1acar hükumeti böyle bir 
yaklaşma ve anlaşma konuşmalarına 

çağrılacak Jlursa en ziyade üç noktayı 
göz önünde bulunduracaktır. Bunlar 
da şunlardır: 

1) Sınırların yeniden gözden geçi-

rilınesi, · 
2) Silahlanma hususu da dahil oldu· 

ğu halde bütün sıyasal sahalarda tam 
bir müsavat. 

3) Ekalliyetlerin müessir bir suret
te korunması. 

Bu üç maddede gösterilen esaslar, 
macar iddialarının asgarisidir. Söyle
meğe lüzum yoktur ki bu asgari iddia
lar yerin getirilmediği takdirde bizim 
bir anlaşmaya katılmamıza imkan yok
tur.,. 

Yeni Adam Çocuk hikayeleri 
Yeni adamın çıkardığı çocuk hika· 

yelerinin 8 inci sayısı "Öksüz,, adım 
taşıyor. Bu hikayeyi birçok güzel re· 
simler süslüyor. Öz türkçe ile yazılan 
bu kitablar ulusluk ve terbiyelik mev
zuları taşımaktadır. Bütün ana baba ve 
muallimlerin çocuklara okutmalarını 

isteriz. Her perşembe çıkar. 32 sayıfa 
5 kuruştur. 

Kültür 
• İzmir'dc çıkan bu değerli fikir 

mecmuasının 1 sonkanun 1935 tarihli 
29 uncu sayısında Dr. Sol Adher'in 
"Sihirbaz değneği .. , Rahmi Balaban'm 
"Tarihin amentüsü,, , Dr. Bilginer'in 
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Lihye ve Eritre ile 
Fransanın topralila. 
rı arasındalri yeni 

sınırlar 
8 sonkanunda Roma'da imzalanan 

Fransız - İtalyan anlaşması, Fransa'
nın Afrika'daki topraklarile İtalyanla
ra ait olan Libye ve Eritre arasındaki 

sınırlan da tadil etmiştir. Fransızların 

İtalyanlara bıraktıkları bu toprakların 
en büyük kısımları çöl olmasına ve de· 
ğerleri büyük olmamasına rağmen, 

mevki bakımından değerleri mühimdir. 
Batı Trablus'u 1911 de İtalya tara

fından işgal, sonra da ilhak edildi; 
1919 da batı tarafında Gadames ve 
Tummo arasında fransızların, doğu ta
rafında da İngilizlerin İtalyan !ara bı· 
raktrklan topraklarla genişledi. Cenub 
sınırı belli olmamıştı, italyan müstem· 
lekeci mahf elleri, Çad ve Gine görfe
zine doğru ilerlenmesini muvafık göril· 
yorlardr. Bu ilerleyiş sayesinde d• 
Libye'yi baştan başa geçecek bir de. 
miryo1unun inşası çareleri hazırlanmıfj 
olacaktı. Kufra vahaları şubat 1931 de 
işgal edildi. 30 temmuz 1934 te, 1ngil· 
tere fransız Tibesti'si, Libye'nin Cebe .. 
luenat kısmı ve Sarra vahası arasında 

olan mUselles biçimindeki toprak par• 
çası Uzerinde İtalya'nın hakimiyetini 
tanıdı. Böylece, Libye ile fransız Afri• 
kası arasındaki ıınır, ıstıva Afrikasın .. 
daki fransız topraklarını Mısır Suda. 
nından ayıran ıınıra kadar uzanmış o• 
luyordu. 

Roma anlapıası bu yeni sınırı, ee• 
ki sınıra aşağı yukarı muvazi olan bir 
çizgi ile, daha cenuba nakletmiştir. Bl( 

çizgi o ıekildedir ki, Barday ve Teknı 
Fransa tarafında, Aozu ve Gezenti ise 
İtalya tarafında kalmaktadır. Buna 
göre, Libye topraklarına 114.000 kiJo,. 
metre murabbaı yeni toprak daha ek• 
lenmiş olmaktadır. Uzun mUddet fran• 
ırzlar tarafından işgal edilip onlar ta-c 
rafmdan idare edilerek medenileştiril·, 

miş olan Tibesti'nin Fransa'da kalmas\, 
tibirdir. Tibesti, doğuda ve batıda 

başlıca lkl dağ yığınından mUtc9Ckkil.· 

dir. Bunların arasındaki boğazda da,1 

Modrunga nehrinin yatağı vardır. Bu·· 
rası, Libye'nin ıstıva taraflarına olan 
tabii yoludur. Bu geçide Libye tarafını 
dan Aozu adlı küçük dağ yığını haklın .. ' 
dir. Bunun cenubunda da. aynı adları' 
taşıyan ve !talya'ya bırakılan kilçüı/ 
köy vardır. Yolun doğu tarafında, gen•' 
İtalya'ya bırakılan Gezenti bulunmak .. ! 
tadır. 

Eritre'de yeni sınır, İtalyan topralc• 
• 1 

tarını Fransa'ya aıt olan Somali kıyı• 

ları Uzerine doğru Uerletmektedir. ES4~ 
kiden bu iki toprak arasındaki sınır1 

vazifesini, Daadato'dan itibaren denizct' 
kadar uzanan Vayma adlı küçük nehir, 
görülüyordu. 

Yeni sınır, Daadato'nun doğu tara• 
f ından ba§lıyarak dm bir çizgi halin .. 
de çölden geçip kırmızı deniz üzerin .. 
deki Deralua'ya varacaktır. Buna göre, 
Fransa tarafından İtalya'ya verilen 
topraklar bir müselles biçi.mindedir, 1 

Bunun bir dtl'ı yeni sınır, ötekisi eski 
sınır olan Vayma nehri, üçüncüsü de 
denis kıyıaıdır. Bundan batka Fransa, 
İtalya'nın Dumeyra adlı küçük ada ü-

ı 
zerindeki hakimiyetini de tanımakta· 

dır. 

Libye taraflarında olduğu gibj, 
Eritre kısmında da İtalya'ya verilen 
topraklar pek değerli değildir. Fakat 
böylece, vaktile cenubta en ileri nokta .. 
sı Asab'ta olan İtalya, bundan sonra 
Babülmendeb boğazı üzerinde de bir 
toprağa malik olmaktadır. Anlaşmanın 
bir fıkrası mucibi İtalya'ya Cibuti'den 
Adis-Ababa'ya giden demiryolu üzerin4 
de hisse verildiğine göre, 1 talya·nın 
Eritre'deki bu yeni topraklardan isti
fade edip buralarını Habeşistan için 
bir deniz mahreci yapıp yapmıyacağı 

hakkında şimdiclen bir şey ~öylenemez. 
Habe~ hükumetinin ise, İtalya'ya bu 
hissenin verilmesi ileri sürüldüğü za· 
man endişelerini gösterdiği maJOmdur. 

Lö T:ın, Paris - 12. ı .ı r; 

"İnkılab ve adam., , Asım Küllür'ıin 

"Cumurcu Deveci Ömer,, , Stefan 
Zvayg'ın "Eski ahlakın iç yuzu,, , 
Aytekin Kültür'ün "Almanya<la maarif, 
Kolein Varkozen'in "Sovyctlerde ço
cuk ve tiyatro., , İrfan Hazar'ın "Ya
banın öküzü,, adlı m,,kale ve hikayele
ri vardır. Tavsiyt '!deriz. 
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Garbta fikir hareket erı 

ÖKONOl\JlK iŞLERDE DEVLETİN .. ROLV: lTALYADA 
ZlRAA T VE DEVLE'f 

muameleleri merkezde toplar ve hesabı-
•Revue de Paris" nin son sayısından: 1 nı tutar. Mevsim sonunda, satış bede • 
Büyıik savaşa giren memleketlerin leri kooperatiflerin umumi heyeti itiba· 

bir cogun•la zirai istihsal yekunu, savaş riyle toplanır ve sevk tarihi sırasiy~e 
tonunda açık vermeğe başlamıştı. Fakat, tevzi edilir. Kooperatifler de bu meblag-
ınakinenin, teknigwin ve sanayileşmiş zi- ları alakadarlara dağıtır. .. 
rai istihsal usullerinin terakkisi sayesin- dah Fakat merkez bürosunun a ~~. -
de birkaç yılda bu memleketlerin . h~ - him bir vazifesi vardır ki o da butün 
ınen hepsi açığı kapadıktan başka ıstıh- ihracat işlerinin hakiykl merkezi ol~ • 
Bal fazlalığı bile temin ettiler. Buğday sıdır. Bu vazife en başlıca yabancı pıy~-
istihsali hususunda bu neticelere varan saların vaziyetini takib etmek mecb~rı-
nıemleket1er birleşik devletler, Kanada, yetinde bulundurur. B~ m~.satla. Vıya-
Fransa ve orta Avrupa'dır. B 1. Faris Münib gıbı şehırlerde na, er ın, ı 

Bunun üzerine, istihsal fa,:ı:lalığınm b 1 durduğu memurlar sonralan, ça· 
aonuclariyle mücadele etmek için türlü lı:;:kta oldukları memleketlerin ka-
llsullere baş vuruldu. nunlarına göre şirketler kurmuşlar ve 

ltalya'nm da bu meselede ne gibi bu şirketleri birer satı§ ve tevzi merkez· 
tedbirler aldığını araştırmak faydalı leri halini almışlardır. Onlar, gerek ~-. 
olur. t imkanları, gerekse fiat vaziyetlerını 

11 . ış 'leli • 1 • topla -
İtal a ziraatının başlıca ·mabsu en Bologna merkezine bı rır er' 

b 
y B lardan sonra aı~rnat sayesinde umumi ve ras-

u ğday ve şarabtır. un . . . nan m u k · k~nı 
nıeyva sebze ve çiçek gelir kı ıstihsal- yonel bir ihracat p15nı yapma ım a 

leri. hUkfımetin seçme, yetiştirme ve hasıl olur. sıta 
Uırac etme işlerini rasyonelleştirme hu- Bu teşkilat, mutavassıtı ve mutavas . 
tusunda verdigwi direktiflerin muntaza- ·ı hisseyi ortadan kaldınnıştır ki ven en . • .. .. b' faydadır. 
tnan tatbik edilmesi sayesinde son za • müstahsiller ıçın buyuk ır 

ky · · k ihracatı -
tnanlarda dikkate değer bir mi asta ın Meyva, sebze ve çıçe •. d 
~ f . 1 d' . k ihracatı ışı e 
•ınşa etmış er ır. Meyva, sebze ve çıçe dı 

1 
w d .. ır;ıatlan rı -

1914 den evel dısardan bug ay ge - ükemmel bir surette te~ 
tirmek mecburiyeti;de olan İtalya bu • m H"ki'ımetin kurmuş olduğu "ulu-
gün de, istihsalini çok arttı.rmış olması· mıştır. u ... il uıeyva sebze ve 

F kat a sal •t..racat enstıtus " ' d 
na rağmen, aynı vaziyettedir. a Y • "' t ifıa -
kın bir istikbalde bu memleket buğdayı çiçek rnüstahsilterini be~ bu;u:a:anmın 
lhrac edebilecek mevkide olacaktır. la mükelleftir. İtalya zıraa . f 

ilk 
.. bu müesseıenın a• 

Filhakika kömür ve maden gibi · söylediklerine gore b e çiçek 

dd 
. k b'" . d meyva, se ze v 

ma elenn eksikliği yüzünden pe u- aliyeti sayesın e iki milyar lirete 
yük bir inkişaf göremiyecek olan sana- ihracatı değeri yılda 
yie sahib bulunan 1talyada hiilcfunet, yalclaşm~tı.r. . varnıak lçin bij .. 
zirai istihsali arttırmak ve durmaksızın Böyle bir netıc;Y:ildiği muhakkak-
artan n"f ~ ak k u"k bir gayret sar e .• u usunu toprağa baglam ma - Y bze müstahsillerını, ye-
aadiyle geniş bir ziraat progranıı tatbi- tır. Meyva ve se . • hususun· 
kma ba§ladı. 1925 de açılan "buğday sa- tistirecekleri malların seçımı 

• 1 "thalatçı memle· 
~aşı,, nın gayesi 1912 de hektar başına da ir§ad etmek, on arı 1 

• . bulan cınsleri 
10 ke t 1 b - 20 k tale rı • ketlerde en zıyade revac . . 

na veren ugdayr en " . t'rmeg-e sevketmek 1Szımgeldi. Fı· 
hrnıaktı. yetış ı · · 

Çok geçmeden ilk neticeler elde edil- rcnze çiçekçilik mektebi bu sec;me ışın-
• de mühim bir rol oynamıştır .• 

ineğe başlandı. İşlenmekte olaıı arazı tateı Limon, portakal, domates, pa 
lbikdarr harbtan evelki gibi, yani . . 'b. mahsuller de kısmen 

kl ve pırınc gı ı . 
4,700,000 hektardı. Fakat bu topra ar tandarduasyona tibi tutulnıuştur. Tıp· 
takiden (1913) de 50 milyon kental ; . tayin edilen mahsullerin muayyen 
buğday verirken 1928 de 62 kental.huğ ~~;ette hacimde ve renkte olmaları 
day verdi; bu yekiin 1932 de 7 5 mılyo- sı b : tutuldu Standardue edilmiş 
na kt mec urı • . çı ı. h 1.. ambalajı ayrıca tesbıt e-

Zirai mehsullerin satışı - müstahsil, her ma su un 

!Dahsulu"nu" yabancı piyasalara ya ko • dildi. ·L: Soğuk bava usuıünıin tatbılU -
Dlisyoncular va&1tasiyle satar yahud bu - k hava usulünün tatbi· 
blahsulü bir ihracatcıya toptan satar ki Nakliyatta sogu · • 
o takdirde mahsulü ihracatcı toplar. ki meyva ve sebze ihracatının .genı§l~-

Fakat ekseriyet itibariyle müstahsil mesinde gayet mühim bir ~ıl tetir~~ 
bir kooperatife bağh olup mahsulünün etmiştir. Büyük zirai veya tıcari t:·!:u 
temayülünü kooperatife teslimi teahhüd küllerin modern soğuk hava ter ı 
ttmiş bulunuyor. Esaslı istatistiklere d var ır. 1939 da 
göre bugün İtalya'da mevcud olan ko- Verona "soğuk hava guı,, 

"fl • b nlar ·· e ebcm-ıpentt e.rın adedi 900 olup u • tamamlanmış olup günden gun 
1928 senesinde bir milyar küsur liret- miyet kazanmıştır. 
ilk. toprak mahsulü satmr-1 .. rdrr. O ta.. - uJc bava uıu .. rih: ~ Sebze ve meyvalara sog 

ten beri de satış mikdarı baylı art· lün .. 
0 

tatbiki §U safhalardan geçer: 

ULUS 

Yurd Posta ... ı 

Çorum ve 1uş 
Çorum, yeni yıla korkulu bir kış oe

lirtisiyle girdi. Oruc bayramını lapa 

lapa, yağan kar altında kutladı, şimdi 

de aklaşan bucaklarmrn sağnaklarile 

bocalıyor. 

Soğuğun kertesi sıfırın altında 28.i 

buluvermiş. Saçlarına kır düşmüş yaş

lı1ar: 

- Bu yılki kış çok yaman, di'Ye sız
lanıyorlar. 

Kar durumsuz üç gün yağdrktan 

sonra diner gibi oldu; bununla beraber 

amansız bir ayazın savrulmasile de 
(facia) kılığını aldı. 

Çorumlu dostlar, buna "cumba,, 

donduran diyorlar. Donanlar yalnız 

cumba olsa, işi bir -yazık- la savsak

lamış olurduk; buna kişilerin de katıl

drğmı duymak ne dek köynüklü .. 

Kar, don, buz içinde kalan Çorum, 

ç.ocuklarm yüzüne renk, panltı, sevine 

getirdi. Kışın kıvancını onlar sürüyor. 

Bilgili bir cambaz gibi buzlar üstünde 
kaya kaya, seke seke, koşuyorlar. 

Evlerin bahçeleri de gizli gizli, 
kar topu oynıyanlarla dolu ... 

Yaramaz, yumuk parmakların hır

çın hırçın, top atışı ve yapıştırışı belli 

ki, çok tatlı eğlencelerdir. Fakat, bu

nu yudum yudum tatmak, seyretmek, 
bence daha tatlı olsa gerek .•• 

Bundan önceki bitiğiınde avlanmak-

tan dem vurmuş, Çorum avcılarının di
riksizliğini, aylaşsızlığıru ötünmüştüın. 

Duyumuma göre, Şanmızda (avcı· 
lar birliği) kurulacak ve büyük bir sü
rek avı yapılacakmış. Bundan ötürü 
..ı.··:n(!laifil: eklemek isterim. 
~-- .... ..t-b J '• •• ..... -

Çorum'daki kurd avcıia:ı..nın, insa
nı meraktan meraka düşürecek kadar 
orunçla yapıldığı söylenir. 

Avcılarımızın avlanmasından okur
larıma duyumlar sunacağım. 

Cevded Boykal 

ne kadar zaman tabi tutulacaklarına gö

re toplanır. 
2 - Soğuk hava tesisatına getirilir 

getirilmez mahsuller, daha ziyade "ol
malarına,. ve çürümeğe yüz tutmaları
na meydan vermemek için %aman kay
betmeksizin ıoğutulmağa başlanırlar. 

3 - Mahsuller •oğuk bava merkez· 
Jerine en süratli vasıtalarla naklolu

nurlar. 
4 - Bunların ayrılma ve ambalaj 

işi tercihan evelce ıoğutulmu§ depolar

da görülür. 
5 - Mahsullerin yüklenme ve taşın· 

ma işleri soğutulmuş yerlerde ve va· 
gonlarda yapılır. 

Verona ve Bologna giıbi şimali İtal· 
ya §ehirlerinden sevkedilen meyva ve 
sebzelerin en uzak ingiliz veya Skan· 
dinavya gebirlerine hiç bôzulmaksızm 
vardıkları anlatılmıştır. 

SAYJFA S 

Hariuılar şimdi ruısıl yllpılıyor? - Kırılmıyan cam - Dönen 
:ıeyler durur gibi nasıl gijrüniir? - Yapı 

malzemesine yeni giren nw<ldeler 

Harita; eskiden nasıl yapılırdı, bu
gün nasıl yapılıyor? 

Haritanın nasıl yap1ldığım bütün 
inceliklerile burada anlatmak mümkün 
değildir. Yalnız ~u kadar &öyliyeyim 
ki: ıbir yerin dağlarını, ormanlarını. 

yollarını. göllerini, ırmaklarını, köy 
ve kasabaların yer ve vaziyetlerini, son
ra bunların biribirlerinden yükseklik 
ve alçaklık farklarını doğru olarak 
gösteren bir topoğrafya haritası yap
mak için, siz de düşünebilirsiniz ki. 
bütün bu yerlerin üzerinde karış karış, 
gezerek. bir sürü ölçü lletleri kullana
rak, hesablar yaparak, aylarca. hatt:i 
yerin büyüklüğüne ve gi.içlüğüne göre 
senelerce uğraşmak ve alman neticele
ri kiğıt Uzerine çizmek lazımdır. 

Bu işin, çok güç ve nazik bir iş ol· 

duğwıu düşünebilirsiniz. Bazan bir 

dalgınlık neticesi olarak çizilen ufak 
bir yanlış çizgi yahut alman yanlış bir 
rakam koca bir harita paftasını bozma
ğa, kıymetini aıfıra indinneğe kifi ge
lir. Sonra bu iş için sarfedilen para 
ve zamanın haddi, hesabı yoktur. 

Acaba bugün de harita böyle mi 
yapılıyor? araziyi karış karış ölçmek, 
nisbeten ufak bir toprak parçası üze
rinde aylarca uğraşmak, avuç dolueu 
para dökmek lazım mı? 

Hayır! 

Bu İ§ bugün o kadar aadeleştirtı
miş o kadar kolay ve emniyetli bir ha
le getirilmiştir ki gayet kısa bir .ıa
man içinde koca bir haritayı meydana 
çıkarmak mümkilndilr. 

İzah edeyim: 

Bugün bir topoğrafya haritası yap
mak için nd ;ağda dolaşmağa, ne bir 
ırmağın enini boyunu c!smcğe, ne de 
yükseklik farklarını ayn ayrı hesahia
mağa lüzum yoktur. Bugün biltiin bu 

ıtandardiff ambalajlara konur vt va
gonlara yerleştirilir. 

Hulasa, denilebilir ki çiçek, 11ebn 
ve mcyvaların uıulü dairesinde f bracı 
bakımından hükGmetin aldığı tedbirler 
aayesinde gayet gilzel neticeler ver
miştir. 

işleri otomatik olarak (Fotogrametrie) 
&Jetleri yapıyor. 

Haritası çıkarılacak olan arazinin 
üzerinde, belli yükseklikte bir tayıyare 
uçuyor. Bu tayyare beJli zaman ve me
safelerde hususi makinelerle bir sürü 
fotoğrafiler ç:ııkarıyor. Bu fotoğrafiler 
yıkandığı zaman pkuli bakış hali1ıde 

en ince teferrüat beliriyor. Bu taslak 
lizerinde icab eden retuşlar yapılınca 

harita meydana çıkmış oluyor .. Hisse· 
diyorum. Yukardan aşağıya bir fotoğ• 
raf çıkarmakla meseJa bir dağın yük· 
sekliği naeıJ hem olur diyeceksiniz. 

Evet, bunun için de atereoscopio 
denilen usul kullanılıyor, Bu usule gö· 
re yapılan stereofotogrametrie illetle• 
rile her noktanın yüksekliği yani tes
viye münhanileri makinelerle çiziliyor 
ve biç bir hata da olmuyor. 

.. 
,. t 

Kırrlmıyan cam: 
Otomobillerde. tayyarelerde, tren• 

]erde kulJanılan yeni bir çeşid camlar 
var. Bu camlar kırılmıyor. Meseli u· 
zaktan bl rtaş atsanıı: vakıa cam ~atlı .. 
yor. fakat hiç ıbir parçası arçramıyor. 

Bunun neticesi olarak da bir !akatlıli 
olmuyor. 

Bu camlar asımda. bizim bildiğimhı 
adi camdan başka bir şey değildir. Yat .. 
nı% iki kattır n bu iki katın arasında 
acllUloid vardır. Bu sellüloidin iki y\l• 
zline hususi bir macunla camlar yapış .. 
tmlmıt olduğu ipn kmlaa bile ınçra .. 
mıyor • 

Ossiloslıop: 

.. 
ı. ,. 

Bazan bir chımJ, hareket halinde 
iken görmek lbım gelir. Fakat cismin 
hare~!:!! hızlı ise göz bunu görmez, 
Mesela bir vantilat3tUn yahut bir tay .. 
yarenin pervanesinin hızlı dönerken -
ne bale girdiğini doğrudan doğruya 
görmek kabil değildir. Ba.zan bir ma .. 
kine itlerken bir tarafı vurur, hangi 
noktanın vurduğunu anlamak için ma .. 
kine durdurulur, fakat makine durun .. 
ca vurma kesilir. Şu halde ne yapmalı 
ki cismi aükGDet haline geçirmeden 
görmek mümk6n olaun. 

Bunun için bir ilet yapdDUştıı. 
Buna oıclılloscope deniyor. 011iloıkop 
Aletlerinin esası M.Ili fasılalarla hare• 
ket eden cisme, er cismin hareketine 
uygun olarak ıpk .,ermekten ibarettir. 
Farzedelim. Diinm bir vantilatör per .. 
vaneaini görmek let:iyor111nuz. Ossilos .. 
kop, vantilatör pervanetinin belli :ıa"' 
man içindeki dönüt aayııına uygun o .. 
Jarak ayar edilir. Öyle ki pervane seç .. 
tiğinb bir noktaya geldiği zaman os .. 
ıiloskobun lamban yanar, fakat o nok .. 
tayı yarmı milimetre geçince IÖner~ 

pervane dönilp tekrar o noktaya gelin .. 
ce lamba gene yanar. Bu suretle ıis 
pervaneyi blribiii ardınca yalnız bir mıştır. : - Mahsuller, soğuk hava usulüne 

Bologna şehrinde işleınekte olan bir tlbi tutulacaklarına ve iırihlakten evel 
:nıe::r:ke:z:..:b:U:ro:s:u~b:e:r~k:oo::pe::ra:tt:·fin:·~ya~ptJ~ğı~!!!!!"'l'!!!!!'!"""l!!~'!!!"!"'"!!!'lllllll!!!~!!'!!!!!!!'!!!!!~;:::::~·~~~~~---~~~~~~~~~~"!"'!"'~~~!!!:!!!1-,!l!l!!lll!!"'"""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!ll!!!!!!!!!!!!'!ll!!!!l!!!!!!!!!!!!"'!!'l!!!'m!l!!!!!!''!'9"9!1!!11!1111!!11!!B!!!ll!lll!IM!!!lm!!!!!l!l!!!!!!!!!!!!llllll!!!'!'!'!'_..,~,..., 

f!!ır 
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Tefrika: 67 düşünmüyor musun?.. onun için Astrid sarsıldı; geriledi. Kork- Astrid, yılchrnnla vurulmu§ 
ağlamıyor musun?.. muş bakışlan, bir çocuğwı yü.. gibi, anladı. Hakikatten bir an bi .. 

Verona ''soğuk havagazr,, nın tesisa
tı mükemmeldir. köylülerin getirdiği 
meyvalar orada temizlenir, yıkanır, 

İnklr edilemes ld istihsal bakım~ 
dan temin edilen terakkiler, böcekler 
aleyhinde yapılan umumi mllcadele, ba· 
taklıklarm kurutulmaeı için alınan ted· 
birler, aoğuk bava gazları tnisi gibi it
ler, memleketin maliyeıl lçln büyük bir 
yilk tegldl eden Ye buhran ytlzUnden 
itfası çolı: gecikecek olan masraflarla 
başarılmıştır. Fakat 5konomik faaliyet 
avdet ettiği .zaman ltalıyan çiftçileri e
linde fevkalade kıymetli tatlf ve lhrac 
vasıtaları bulunacağıdır. Hele İtalya 
ıiraat işçilerinin nisbeten mutedil lic· 
retlere katlandıktan dU§thıntilrse bu 
memleketin, tefkilatı tamamlanmamıı 

olan memleketler için sayılı bir rakib 
olacatı 9Upbesizdir. 

Uluı'un Romanı: 4 -
Günahım Benim 

(l\IEA 

Yazan: 
~NNIE VJVANTI 

XLVIll 
• • • . .. 

Biri kolundan tuttu, kaldrr-
aı, dışarı sürükledi. . . 

Astrid, sallanarak, kör g~bı, 
iO odadan dışarı götürü.lınesı?,-e 
karşı koymadı: Bir somnambu}, 
bir aklını kaybetmiş gibi. Bir ag
lama, bir ağlama duyuyurdu ... 
kim böyle ağlıyordu?.. O mu 
idi? ... Evet, o idi. 

Niçin ağlıyordu? .• 
Bağırarak kendine geldi. Dar• 

ling ! .. Darling ölmüştü. .. .. 
Şimdi biri onun üzerine egılı-

Yordu, kolunu sıkıyordu. 
- Beni böyle tutmaym!z '· bı

rakınız beni!.. Norman'ı ıstıyo-
l'Urn. N orman nerede? 

- Buradayım; benim. 
- Niçin ... Niçin .. Beni )övle 

CULPA) 
Jtalyanca aslından türkçeye çevireaı 

NOSHET HAŞIM SINANOCLU 

sıkıyorsun? niçin beni onunla bı
raknuyorsun? 

- Gel! 
- Beni nereye götürüyorsun? 

• ' w}amI 
nen var? .. Norman, nı~~~. ag • 
yorsun? neden böyle yuzun deh· 

ı'? şet ı. w .. , 

_ Gel, çocugu gor · 
- Çocuğu!.. ~ • 
yeni bir ümitsiz bagınşla, hır 

··m'ıtsiz sevgi ile Astrid şakakta· u . ,. v ' 

rını bastırdı. Darlıng ın çocugu ... 
Darling'se ölmüştü. 

_ Nonnan!.. Narman!. O ç<; 
cuğunu görmiyecek ..• O ~rtık ~ı~ 
bir şey gönniyecek.. Hıç, aslwa ... 
Görmüyor musun ya, nasıl aglı· 
yorum!.. O, öyle ~at~, öyl~ ~~r: 
hametli, eğer bent gorseydı, boy 
Je ağbyayım bırakmıYacaktı. 

- Gel çocuğu gört 
_ Evet ... çocuk ... Fakat onu 

_ Sus! zünde asla görmediği o gözlerin le şüphe etmedi. Şarklı kanı 
N orman'ın sesi, bir boğuk ku- kadifeli derinliğine dalıyordu. Bu - arab kanı - bu yavrunun da-

manda idi. Eli bir ~elik ısrnna idi. mu idi?. Sanşm Harotd•ıa sapsa- marlannda akıyordu, nazik deri• 
_ Çocuğu görmen lazım. f~~f Darling'in çocukJan bu mu sinde çiçekleniyordu, karanhlC 
Astrid, nerede ise düşecek gibi göz bebekleriiıde parıldıyordu. 

sallanarak, hıçkırarak, beyaz ve Bu, yumuşak saçları beyaz Taze yavruda, kendisi tarafmda11ı 
ışıklı odacığa girdL yastıkta kara-mavi renkte kabar- kızının damarlan vasıtasile devrı 

Beşiğin yanında oturmuş olan mış olan bu küçücük varlık mx edilmiş karanlık kan dolaşıyor-
hasta bakıcı kalktı, gitti. idi? ••.• Bu, kara saçaklı göz ka- du. 

paklan, elmacık kemiklerini do- Kaprisli ve merhametsiz tabi.
at, bir kuşağı atlıyarak, kendi 
hükmünü teyid ediyordu. O kadar 
beyaz ve sarışın Darling, o altın 
saçlı, süd gibi etli Darling, Saad 
Nasır'm kızı idi. 

Gündüz olmuştu; güneş göz a- nuk bir ince renkle gölgeli yen 
Jıcı ışıklar saçıyordu. Ve günün varlık mı? •• Yeni doğmuş bakışı-
büyük ışığı bir dehşet verici şeye nm gök rengi boşluğu nerede 
benziyordu. Astrid, güneşi o ka- idi? .. Sütte erimiş gül tüveyçleri-
dar seven Darling'i düşünerek, o- ni andıran saf ve temiz eti nere-
ım karanlık ve kapalı odada, yan- de idi? 
mrş mumlarla düşünerek, yeniden Astrid, şaşakaldı. 
şiddetle ağlamağa başladı. _ Norman r 

Fakat Nonnan, birteviye bi- Fakat Nonnan artık odada 
Jeğini sıkarak, onu beşiğin yanı- yoktu. 
na doğru sürüklüyordu. Durdu, Onu yalnız bırakmıştı. 
sert bir jestle beyaz örtüleri kal-
dırdı: 

-Bak 
Astrid eğildi... 
Beşikte, beyazlar arasında, 

donuk fildişi rengi yüzünde ko
caman iki kara göz açılmış bir 
yavrucuk yatıyordu. 

Astrid, gözetilmiş olmasınclan 
'korkuyor gibi, ayaklarının ucuna 
basarak, beşiğe yaklaştı, ve bak
mak için eğildi. 

Evet .. O şaşılacak kara gözler 
hala açıktı, ve bir girdab bakışı 
ona dikilmişti. 

Astrid. bitgin, çöktü. Kader 
üzerine çullanmıştı. 

Hasta bakıcı tekrar girdi. 
- Lord Harold sizi çağırıyor, 

Milady. 
Astrid kalktı; makinelesmiş 

adımlarla o odadan çıktı; korido
ru geçti. 

Mumların zayıf bir dalgalı ısık 
saçtıkları alaca karanlık odanın 
önünde durdu, kolJarım uzatıp 

ellerini birleştirerek, umudsuz bir 
jestle, (Sonu var) 
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madan bir sürü resimler geçtiği halde 
onları birlik resim gibi görmenin esa
sı aşağı yukarı budur. 

SAYIFA 6 

Yalnız ıbu işi her lamba ile yapmak 
mümkün değildir. Çünkü her lamba 
;ok çabuk sönmez, sönse bile kızıllığı 
devam eder. O sebebten bu iş için bU
yük bir hızla yanıp sönen ve söndÜK• 
ten sonra hiç bir iz bırakmıyan hususi 
lambalar yahut opturateur denilen per
deler kullanılır. 

Mesela dakikada 3000 defa dönen 
bir pervane kanadına yazılmış olan hir 
yazıyı bu aletle okuyabilirsiniz. 

.. ,, ,. 

Yeni inşaat malzemesi: 
İnşaat malzemesi denildiği vakit 

eskiden hatıra gelen şe:·ler a~ağt yuka
rı şunlardan ibaret idi: 

Taş, tuğla, kirec, mermer, tahta, 
kum, kiremid, çini filan ... 

Daha sonra bu isimler arasına: çi. 
mento, beton, demirli beton filan kanş• 
tı .. 

Halbuki şimdi :inııaat malzemesi 
diye kullanılan seyler tamamen başka 

türlü ... Hatırıma gelenleri sayayım: 
Celotex = Bu seker kamışı posa• 

sından yapılıyor. Tahta gibi kullanılr• 
yor ve su geçmiyor .. 

Lignat = Amyant, kağıt ve çimen .. 
todan yaprlryor. yanmıyor ve su girmi .. 
yor. Duvarları kaplamak için kullanr .. 
lıyor. 

Enso - Silikad dö sud ile muame-. 
le edilmiş tahta tala§ından yapılıyor, 

Buna Anadolu'da ballt soda diyorlar, 
Duvarları kaplamak için kullanılıyor. 

Eternit = Amyant ve çimentodan 
yapılıyor. Kiremid yerine geçiyor. 

Heraklith = Şerid talaş ve çimen• 
todan yapılıyor, duvar kaplamağa kul· 
lanıhyor. 

İnsulith = Dokunmuş ağac elyafı, 

duvar kaplamağa kullamhyor. 
İsotra = Çimento ile sillslendiril• 

miş tahta talaşıdır. Duvar kaplamakta 

kullanılıyor. I 
Torfisotherm -= r""c:meıttır,,. !J• 

-~ \ullum~ aurette ahe~~· • d. : .1 . T r-! ..,.m ırı mıs o 
5;,. ... - . .> 

levhalarıdır. 

Torfoleum = Emdirilmiş torf lev• 

balandır. 
Tekton = Tahta talaşı ve çimento~ 

dan yapılıyor. 
Xylolyt = Magnezi, klorür dö 

mağnez i ve talaştan yapılıyor ve ta .. 
banlar için kullanılıyor. 

Zostamatte - Yosun ve asfalt. Du· 
var kaplamağa kullanılıyor. 

Solomit Saman ve tel ile örUl~ 

m:is . 
Rou:... ~ ı c ide - Dı::.mları örtmeğe 

kull<ınıltyor. Katranlı kumlu kağıd· 

t ır. 

Aerckret ·- Hafif beton bloklar• 
.ıTr, Duvar yapmak için kullandır. 

Aristos Bir çeşid tuğladır. 
Freven Bu da öyle. 
Hatırıma gelmiyen daha bir sürü 

yeni malzeme isimleri var. 
Bana öyle geliyor ki, aradan daha 

on, onbeş sene geçince, eski malzeme· 
ler büsbütün ortadan kalkacak galiba .• 

Radyo adresi1e bir mektub aldım. 
Bir dinleyici bana iki sorgu soruyor 
ve radyo ile cevab istiyor. 

Birinci sorgu şu: Niçin tayyareler 
daima sabit kanadlar üzerinde uçuyor 
ve pervane ile çektiriliyor da kuşlarda 
olduğu gibi kanad çırpmak suretile 

uçmuyor? 
lkinc; sorgu da şu: Neden güne

şin sıcaklığından kuvvet kazanmak 
için isti fa de edilmiyor? 

Birinci sorguya cevab veriyorum: 
Tayyare kanadlarının bir mafsal 

etrafında hareket ettirilmesi bugünkü 
teknik vasıtalarla henüz mümkün ola
mamıştır. Bir tayyareyi uçuracak ka
dar sert hareket etmesi lazım gelen bir 
kanad, mafsallarını çok fazla zorlar ve 
çabucak kırılabi l ir. Bir tel parçasını 

koparmak için a§ağı yukarı birkaç de
fa bükmek kafidir. Bunu bilirsiniz. 
Bu sebebtcn makinelerde böyle hare· 
ketlere müsaade edilmez. Bu mafsalla· 
rın kopmaması için çok sağlam yapıl
dığını farzetsek o zaman da bu, çok a
ğır, masraflc ve işletilmesi zor ve bir 
takım manivela kollarına lüzum göste
ren, hantal, masraflı ve İ!illetilmesi güç 
bir şey olur. 

İkinci sorguya cevab: 
Günesin sıcaklığından kuvvet ka· 

zanmak için boyuna çalışılıyor. Naza
'ri olarak bu tamamile mümkündür. Fa· 

Meşhur amenkalı tayyareci Lin
dberg'in oğlunu çalmak ve öldür· 
mekle suçlu Havptman'ın muhake· 
mesi yapılıyor ve inkişaf eden saf. 
halar, bu adamın gerçekten bu işi 
işlemiş olduğunu gösteriyor. He
nüz mahkeme son kararını ver· 
memiştir; müdafaalar yapılmak. 
ta, şahidler dinlenilmektedir. 

Bu meraklı muhakemeye aid 
birkaç resmi koyuyoruz; 

C~rıel ınfiddeiumumisi J'Jıt'! Davld Vilen.s f:ldkim M . T omas Tren-.•mi 41e~hur irI;u:d.Jı ağır ~eza ;wukatı G. KcltJ 

Muhakemenin yapıldığı 1'1emington mahiem.pı-.L B•· 

' . 
~lr m11rı.u:.m. oinasrnda Flemin gton maılkeme 

salonunun içi 
.... .ı !J'.lŞ· 

Çocuğun dadısı Mis Betti Gov (solda) Suçu i~lemekle zan altında bulunan Ilavptman Şehadette bulunmak Hzere ls'ko9yrdan gelen Mis Betti ·aov'un ll7IT &aşka resmJ 

kat güneşin §Uaını aksettirmek suretıle 
tophyarak, konkav, yani çukur ayna
larla bir noktada teksif etmek, topla
mak için büyük satıhlara, yüzlere ih
tiyac vardcr. Bundan başka her vakit 

her yer güneşli olmadığından bu iş için 
yapılacak tesisatın verimi az ve inti

zamsız olur. 
Daima güneşli olan, Cezair, Fas, 

Meksika gibi yerlerde bu çe§id tesisat 
esasen ötedenberi vardır. 

N OT: Bu yazı mühendis B. Fahri 
Fuad tarafmdan Ankara radyosunda o· 

kunmuştur. 

f apu ve kadastro Umum 
Müdürlüğünden: 

Kızıl dökme pirinçten oyulmuş beherinin muhammen 
kıymeti 70 - 80 kuruş olan 465 aded vilayet ve kaza ve 
et iket isimlerile motörle çalışacak 350 - 400 lira muham· 
men kıymetinde bir aded beş, altı santim dikebilecek ki
tab dikiş makinesi açık azaltma ile alınacaktır. İstiyen
lerin 935 şubatrn ikinci cumartesi günü saat 14 te o/o 7,5 
peylerile İstanbul tapu müdürlüğüne gelmeleri (91) 1-182 

1
1\lilli Miidafaa Vekaleti 
Satuıalma Komisyonu 

tl anlaı-ı 

İLAN 
İzmit için 274,800 Bolu 

için 125,700 kilo ekmeklik 
una kapalı zarfla istekli çık
mamıştır. Pazarlıkla alına

caktır. Muhammen bedeli 
40,743 liradır. İlk pazarlık 

ı 91 2. kan/ 935 cumartesi gü
nü saat 14 de İzmit askeri 
satmalma komisyonunda ya
pılacaktır. M uvakkat temi· 
natı 2705 liradır. İsteklilerin 

kanunun 3. cü maddesine 
göre vesaikleriyle beraber 
komisyona müracaatları. 
Sartnameler Eskisehirde 
kolordu, ve İzmitde" fırka 
satmalma komisyonlarında 
görülebilir. (75) 1-154 

İLAN 
Şartnamesinde yazılı al

tı parça saz pazarlıkla alı
nacaktır. İhalesi 31/ 2.kanı 
935 perşembe günü saat on 
beştedir. Şartnamesini gör
mek için aşağıda yazdı sa
tın alma komisyonuna ta
til günlerinden maada her 
gün müracaatla.rr. Bedel i 

Ankara Şoförler 
Cemiyetinden: 

18. 1. 935 cuma günü saat 

on birde Belediye salonunda 

idare heyeti seçilecektir. Cemi

yete kayıtlı şoför v ı: i ~çıluın 

gelmeleri rica olunur. ı - ı :>S 

1 Ankttra B~l.- ı li ) t· Ht'i:-ı l i ~i 1 
Jl fuıl an 

İLAN 

Müsadere edilen 17 tcncı.: a 
gaE açık artırma ile satda
caktır . İsteklilerin 3-2-9~3 
pazar günü saat 11 de Bek· 
diye Levazım Müclürli.i~üne 
gelmeleri. 

Teminat 5 lira 50 kuruştur. 
(109) 8-193 

350 liradır. Teminatı mu
vakkatesi 26 lira 25 ku· 
ruştur. Pazarlık günü vak
tinde Ankara levazım 5mir· 
l iği satm alma koınisyonuı ı a 
~elmeleri. (58) l - l 23 
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"" h.unıhara biit"in hir istikbaldir. ISümerbank Uşak 

~ Pl: tt~l 

ı ııı ııı uı u ı ıı n uı ııw.ııı 

Şahane va's 
M.ARTHA EGGERT 

mr.ı 

BAYINDIR 
b. azar yeri a§a• 

Bayındır içinde bir mezbaha ~~I ırk~iltmeye konul
ğıdaki şartlara göre kapalı zarf usu 1 e e 
muştur. Ve pa-r 05 kurustur. 

1 - Mezbaha keşif tutan 16424 ıra ~ 
zar yeri keşif tutarı 9183 lira 90 kuruştu~. .. mek irin 

teferruatını gor ~ . 
2 - Bu işlere aid şartname (e~ ve İzmir belediyesı-

Bayındır belediyesi fen memur uguna 
ne müracaat edilmelidir. .. .. t on heşcle Bayındır 

3 - Eksiltme 24. 1. 935 gunu saa 
belediyesi dairesinde y~pılacaktıbr.h için 1281 lira 80 ku • 

4 - Muvakkat temınat mez a 3 

.. ' 688 r a 80 kuruştur. . f ruş, pazar yerı ıçın ır . vrakı havi kapalı zar -
5 - Teklif mektublannı v~ s~ır eBayxn'3ır belediyesine 

lar 24. 1. 935 ~ü saat 1.~ ye ktfr ~u zarflar 2490 sayılı ka· 
makbuz mukabıhnde v~n e~e . ~e önderilebilir. 
nunun 34 üncü maddesı daıresın 1 k~nunun hükümleri ca-

6 - Bu eksiltmede 2490 sayı ı 

ridir. . . . nlerin Bayındır be-
Daha fazla mal~at edı?.mek ı:ıt~~ıe (3818) S-5847 

lediye fen memurluguna muracaa 

arası 1 aracahey 
iV üdii · .. ğüıı e ı: 

O 000 kilo Mazot 14,000 
. Haranı~ on aylık.ihtivacı olan i ' 300 kilo benzin 5,000 

k~lo Motonn 4,500 kılo vakum _yab~ 4k .1 otomobil makine 
kıJo gaz yagı 800 kilo gıres y~gı ıs_ 2~~-935 tarihine mü
yağ! ıs kilo Hidrolik amortısor fagı b l'd Baytar Müdür· 
sadıf cumartesi günü saat 14 de ~tan u a mustur. Şart
lüğünde kapalı zarf usuliyle. cksı!tieye ~oı; Ba;,ıar Mü· 
namesini görmek istiycn tahplerın stan ~) 1-l l G 
jürlüğüne müracaatları ilan olunur. (SS-9 

ı B l d . · ı e ·s · iin cu : 
ı {ara e e ıyesı . . . . 

. du dahilindeki bınalar ıçın en az 
1 - Beledıye hudu 1 - dan kapalı zarf us11liyle ck

"22000,, numara yaptın acagm 
siltmeğe konulmuştur. ntim genişliğinde 

2 12 santim uzunluğunda ve 10 sa • .. 
- · elJiloit boyalı 1.emın uze-

pirinç halitasından kırmızı nıtro s lması tazım gelen 
. 1 b nikel kabartma o nne rakam arı eyaz . d"rt adet vidası ile benber 

numara levhalarının beherı. 0 

muhammen bedeli. "5.~40,, lıradrr. tnameyi okumak veya 
N.. . gorrnek ve şra R . 1·-· 3 - umuney. 1 a Komisyonu eıs_ ıgı · 

almak için Belediye~e.Numara am 
ne müracaat edilmehdır. b "nü taM saat on birde 

4 - İhale 24-1-935 perşem e gu k ı . r-. dasında yapılaca tır. 
Şirketler Komıser ıgı 0 . ve ihale kanununda yazılı 

5 - Artırma ve eksı1tme1,. nn elen zarflar ihale sa· 
tarifat dairesinde ya~ılmas~a~z ma:buz mukabilinde Ko-
atından bir saat evelıne ka 1 d 

. . . ~. "lmiş olma ı ır. 
mısyon Reıslıgıne verı . d (51) 1-112 

6 - Teminat (445.~9)""lı!.a ,.;~· ...,~ .., .. .., • ..., .. ,.. ...,,.., ,.~.,,,~ 
~·.., ,... ""-..,"" ""' ~ 
~ ""' .., ""' ..., ""' . d J{ınacızade hanı altında .. ~ 

Anafartalar caddesın e • k" .. ~ 
Merhum Şevket Ahme~ Be~ın es ı :: 

belediye eczahanesı yerme ~~ 
~ .. 
~ 

" 

Şe k .. z· T" kbA r:kş· ak . h~nl . S~ 
Terak ıı ıraat ur nanım ır etı ısse en umer-

bank namına simdilik yalnız Uşak'ta alınmaktadır. 
.JO liraya kadar hisseye sahip olanların hisselerinin ta-

mamı, fazla hissesi olanların hisselerinin yarısı ödenecek 
diğer yarısı için hisse sahiplerine birer vesika verilecek-

tir. 
Hisse bedellerini alabilmek için ya hisse sahiplerinin 

kendileri veya vekaletnameli \'ekilleri tarafından Fabrika
mıza bizzat müracaat lazımdır. 

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

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

Hisselerinin ödenmesi için talimat harici müracaat 
edenler çoğalmıştır. 

Bundan sonra beyhude müracaat ?.ahmetine girilme
mesi ve mürncaat edenlere cevap verilemiyeceği ilan olu-
nur. 8-5812 

iy t 
Bir miktar para bulunarak emanete alınmıstır. Sahi-

binin müdürlüğe müracaatı. (60) 1 - 122 

J an ar n«: ııum umaı c ıJ ğ 

n {ara 'tın hııa 

r omisyonu ula • • 
Jandarma ihtiyacı için aşağıda adı, sayısı, muhammen 

fiatı, ilk teminatı, pazarlık ve münakasa gün ve saatleri 
yazdı mutbah edevatı e yemek takımları satın alınacak
tır. Şartnameler parasız İstanbul Jandarma Muayene He
yetile komisyonumuzdan verilir. İstekliler 2490 sayılı ka
nun ve şartnamesinde yazılı vesaik ilk teminat makbuz ve
ya banka ve teklif mektupları ile komisyonumuza gün ve 
-;aatinde gelmeleri ve teklif mektuplarının eksiltme sa
atinden bir saat evel komisyona vermeleri (56) 

ı - (4) büyük kazan, (2) küçük kazan, (bin) bakır ye
mek tabağı, (2) büyük gevgir, (1) küçük gevgir, (1) bü
yük delikli kepçe, (1) küçük kepçe, (3) büyük bakır ta
va, (3) küçük bakır tava, (2) orta saplı, (2) büyük saplı, 
(2) kiiçük saplı, (4) et satırı, (6) odun baltası, (4) pıçak, 
( 12) otuz iki numaralı et makinesi, (20) kapaklı bakır 
bakraç, bunların muhammen bedeli (809) lira (93) ku
ruş olup ilk teminatı (60) lira (75) kuruştur. Pazarlığı 
28. ı. 935 pazar günü saat (10) da, 

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

-· 
.. ınar nıiidü · üğün den: 
Bahriye caddesinde kadastronun 226 No. 1ı adasında 

Bayan Nerinıe'ye ait 29.69 m2 İş Bankasına ait 45 m2 Ha
zi~eye ~it 79 mZ yer il~ sahipleri belirsiz 13.75 m2 ve 85.20 
m2 yer İmarın 881 incı adasının 7 inci parseli içinde şüyu
ludurlar. 2289 No. lı kanunun 2 inci maddesine göre şüyuun 
izalesi ilan olunuı. (70) 1-141 

HA VACILll\ VE SP R ı 
- SAYI: 134 İÇİNDEKİLER 

r f ·ş ] ey ~ : • 
] ·-· ITTl 

Maliye müfettişleri refakatinde iki sene stajdan ~ 
sonra geçirecekleri imtihan neticesine göre müfettiş 
muavini olmak veya idarede çalışmak üzere (30) lira 
maaşla beş birinci sınıf tetkik memuru alınacaktır. 
Aranılan evsaf şunlardır: 

1 - Sıyasal bilgiler okulu (mülkiye), hukuk. yuk
sek ticaret ve iktısad mektebi mezunlarından olm k. 

2 - 28 yaşım bitirmemiş bulunmak. 
3 - Memurin kanununun dördüncü maddesinde 

yazılı evsafı haiz olmak. 
Talip olanlar 31 kanunusani 1935 akşamına kadar 

bır arzuhalla Ankara'da Mali ve teftis heyeti rci ligine 
müracaat etmelidirler. Arzuhala su evrakın asılları vr.- • 
ya noterlikten tas tikli suretleri ilistirilmelidir: : 

A) Hüviyet cüzdanı 
B) Askerlik vaziyetini gösterir vesika 
C) Mektep şehadetname veya tasdiknamesi 
D) Talibin kendi el yazısı ile tam bir tercümei 

hulasası tahsilleri, hususi ve resmi hi.ı:metleri ikamet
gah adresleri v. s. 

E) Sıhhat raporu 
f) İki adet vesikalık fotoğraf 
Tayin ve tefrikte 25 mart 934 tarihli talimatname - • 

deki dereceler esastır. 
Aynı şeraiti haiz olanlar beş kişiyi geçtiği takdir· '4 

de aralarında müsabaka imtiham yapılacaktır. (10) 
~ 1~69 

.. ~·.l!'lt.. .. .l!\...Tl"'tıı.. .. 1'4..""Pltı..•6'..Tl'."'lf,f//j:"'I': ;Y: ~ ~ ~ 
~..-.. _...._.._,,.. • .,.....,.,...,"°_.".&""A~ 4' ,.; :..; ~ :..: :.; :.a.: ...,; 

Anliara Kiz Lisesi 
f .. 

Mektebimiz için 60 ton yerli kok kömürü açık eksilt
me suretile satın alınacaktır. Tahmin bedeli beher tonu 
30 liradır. Açık eksiltmesi 24/ 1/ 935 tarihine rastlıyan 
perşembe günü saat 15 te mektebler muhasebeciliğinde 

mektebler satın alma komisyonunda yapılacaktır. Şrırt· 
namesini parasız. olarak almak ve görmek istiyenlerin 
her gün mektebe ve açık eksiltmeye gireceklerin de belli 
gün ve saatte birinci pey akçesi olan 130 lira 50 kurusa ait 
makbuzla komisyona gelmeleri. (83) l - 163 

Güm his •• u • 
1 r 

Vekilliğine alınacak Müfet iş 
• • 

avını: 

Gümrük ve lnh. Vekaletinde 35 lira aylıklı bir 
müfettiş muavinliği a<s ... tır. 

Yüksek tahsilini ve askerliğini bitirmekle beraber 
garb lisanlarından birini bilenlerden istekli olanlar, bu 
aym sonuna kadar, Ankara'da vekalet teftiş heyeti reis
liğine giderek veya yazarak, dolduracakları istek kağıd-
lannı alabilirler. (94) 1 - 183 

. . ı üğ lLII. ·Lal. ... ,, .... 

Cinsi Kıymeti 
Lira K. İzahat 

• • 

Çift ocaklı degirınen enkazı 300 00 Bedeli nakten pe· 
Han enkazı 250 00 sinen vcrılecektır 
Ağaç beheri O 30 

Yukarda yazılı emvalin ihalesi 6. ı. 935 tarihinden 
itibaren bir ay müddetle pazarhğa bırakılmıştır. 1 tckli
lerin defterdarlıkta kurulan satış komisyonuna mı.iraca-
atları. (61) ı - 130 

ıkara sker il~ Subt1',,s • en: ., 
Şehid yetimlerinden on seneliğini c.:larak hazine ile 

alakası kesilenlerin şehid yetimi olduklarını ve medenı 
hallerini bildirir vesika ile beraber azami on beş gün zar-

1ında şubeye müracaatlan ilan olunur. (78) 1-156 

Sular Umum üdürlüğ ·· artırma 
ve eksiltme ve ihale komisyonun 
dan: 

Wiley Post, Stratosferde 15240 metreye nasıl Çubuk barajındaki tesisatın demontajı ve hava yönü-
yükseldi? n~ ~eç~ril~esi ambalajı şartname ve keşfinde yazılı diğer 
Uluslararası Hava Federasyonunun Waşington kon- blltun ışlerın yapılması 12/ 1/ 1935 te ihale edilmek üzere 
feransma Tayyare Cemiyetinin delegesi olarak işti- ~apah zarfla eksiltmeye konulmussa da istekli çıkmadı-
rak eden Reis Muavini Bay Şükrü Koçak'm raporu gmdan 27/ 1/ 1935 pazar günü saat 15 te pazarlık suretile 
Gök Tanrının dileği B. Sait Çonay ihale edilecektir. 
Hava Hukuku Rilat Şerif İşin tahmin edilen bedeli (9350) lıradır . 
Dildeki yenilikler dolayında Sinanoğlu ı:t İşe ait şartname, plan ve dirfer evrak Sular umum 
Gökle yer arasında 'Abidin Daver Müdürlüğünden parasız olarak alınacaktır. Muvakkat te· 
Yaran elma, gönül alma Sen er Gürevin minat miktarı (701lira25 kuruştur.) 
Havada olanlar? ı Artırma ve eksiltme kanunurtdaki evsafı haiz olan 

!m.--~~~S::ilf::N:l:E~Mr:;;]A~. ;ı:;:M:r:;:ıür.;:ıS':::A~Br.::ıAr:;:rK:;A:r.t.:::r.=~:ır::,~ isteklilerin o günü saat ı S te adı geçen komisyonda b 
f.LTfTıfıTıtıTıtff.f"T"1tJ:rıtıTıtıT :tıtıTLTLj.T1ii.TıTJ . hırımaları. (98) 1 - 186 
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: Yirmi iki yaşından yukarı ~ 
= bütün yurttaşlar Müntehibi § 

: sani seçimi için rey'Jerini := 
:'.: kullanmağa çağırılıyorlar. = 
= • E 

~ intihabı Meb'usaıı Ankara : 
~ Teftiş Hey' eti Reisliğinden: _ 
~ Ankara'da Müntehibi sani = 
! seçimi 20-1.1935 pazar günü~ 
i sabah saat dokuzdaıı akşam §5 

i saat on sekize kadar yapıla - = 
~ caktır. = 
= = 
=_=====_: Seçim sandığı Belediye Mec · 

lisi sa onundadır .. (22) yaşın -
i= dan yukarı bütün yurttaş - _ 
= ların rey'lerini kuh nmak = - ·-1 Üzere Belediyeye gelmele - :: 
~ rini dilerim. (105] 1-192 = 
illlll 11111il111111 llllHllllllll lllll'Htlf 111111111111111111111111ti111f111111f1f1111U1111111 f • 

Satılık ev ve arsalar 
Em 'ak ve Eytam Banl<asından: 
E~as 
No. 

Mevki ve nevi Teminat 
T. L. 

9 Tabaklar mahallesi Beypman sokağı 38 kapu 
107 ctda 2 parsel No .lu ev 

10 Yeğenbey mahallesi E1.berciler sokağı 2 kapu 
224 ada 4 parsel No. lu ev 

12 Misakı Milli mahallesi tapucular sokağı 22 ka
pu 175 ada 20 parsel No.lu ev 

13 Yenice mahallesi Kuyu sokağı 2 kapı 183 ada 
2 parsel numaralı baraka 

14 Hacıdoğan mahallesi İbadullah sokağı eski 4 
yeni 8 kapu ve 145 ada 3 parsel No.Ju ev 

ıs Dellal Karaca mahallesi Dellallar yokuşu 7 
kapu 392 ada 7 parsel numaralı ev 

16 Misakı Milli mahallesi Çataldağı sokağı 6 ka
pu 72 ada 11 parsel No.lu ev 

ı 7 Misakı Milli mahallesi İbadullah sokağı ı ı ka
pu 144 ada 4 parsel No.lu ev 

18 Misakı Milli mahallesi Çataldağı sokağc 3 kapu 
166 ada 1 parsel No.lu 98 metre ev 

19 Do~anbey mahallesi Mekteh sokağı yeni 10 
eskı 6 kapu ve 145 arla 4 parsel No.lu ev 

20 Yeğenbey mahallesi Mescid sokağı ı kapu ada 
233 parsel 5 No.lu 53 metre arsa 

22 İsmetpaşa mahallesi Ulucak sokağı 6 kapu 564 
ada 1 parsel No.lu 983 metre arsa 

95 

225 

70 

90 

85 

45 

30 

90 

50 

125 

43 

60 

Yukarıda yazılı ev ve arsalar peşin para ile satılmak 
üzere açık artırmaya konulmuştur. İsteklilerin 29 1 935 
salı günü saat ONN BİRDE BANKAMIZA gelmeleri 
ve tafsilat icin her gün BANKAMIZA müracaatları. 

l - 184 

Anl{ara (~ümlıuriyet .. 
l\liiddei U mumili f!i n•lcn: 

Mahpusların taşınmasında kullanılmak üzere 934 mo
deli ve -2500- lira muhammen bedelli bir kamyon alına
caktır. 

İsteklilerin şartnameyi görmek üzere Ankara Müd
dei U. liğine müracaatları ve ihale tarihi olan 31 ı / 935 
perşembe giinü saat on beşte mezkur Müddei U. lik daire
sinde teminat makhuzlarile birlikte bulunmaları. (104) 

1 - 189 

Türkiye Cümhuriyet l\lerkez 
Rankasıııdan: 

Beyoğlu Birinci Sulh Ha kimliğinin 6-12-934 tarih ve 
1753 934 numaralı kararı mucibince ikramiyeli o/o 5 faizli 

1933 Ergani istikrazı B tertibi 11786 numaralı tahvil üze-
rine muhalefet vazedildiği ilan olunur. ı-191 

Ankara Valiliğinden: 
Aygır deposu için şartnamesi veçhıle 10814 kilo kuru 

ot ve ı3648 kilo yulaf ayrı ayrı pazarlıkla alınacağından 
vermek istiyenlerin bedelinin yüzde yedi buçuğuna uy
gun teminatı muvakkate makbuzlarile 21/ 1/ 935 pazar· 
tesi günü saat ıs te encümeni vilayete ve şartnameyi gör· 
mek için de her gün encümen kalemine gelmeleri. (99) 
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<\ ... kt·ı·i Fuhrikalar l mum 
l\liidiirliiğii Satmalma 

Komi'-yo:rn llrmları 

1000 TON MAZOT 

Yukarıda miktarı yazı

lı ve tahmini hedeli (60000) 
lira olan mazot ı9 ' 2.kan 
935 cumartesi günii 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 lazimeyi hami
len mezkur gün ve saatte 
müracaatları. (81) 1 - 159 

1 660 580 KİLO A TES 
TUGLASI~ 

26500 KİLO 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
zarlıkla satın alınacaktır. 

Şartname 755 kuruş :nuka
bilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin mezkur gün ve 
saatte muvakkat teminat o
lan (8796,80) lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerine nazaran muk
taıi vesaik ile komisyona 
müracaatları. (84) i 78 

275 TON KİREÇ 

Yukarıda miktarı yazılı 
v<. tahmini bedeli 4900 lira 
olan 275 ton kireç 2. şuh. 
935 tarihinde saat 14 te as
keri fabrikalar satın alma 
komisyonunda açık eksilt
me ile satın alınacaktır. 

Şartname parasız olup 
komisyondan verilir. İstek
lilerin teminatı muvakkate
si olan 367,50 lira ile ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerine nazaran vesa
iki lazime ile mezkur gün 
ve saatte komisyona müra
caatları. (97) ı - 185 

1000 METRE MİKA
BI CEVİZ TOMRUK 

Yukarda miktarı yazılı 
ve tahmini bedeli (55000) 
lira olan ceviz tomruğu 2. 
şubat. 935 tarihinde askeri 
fabrikalar satın alma ko
misyonunda saat 15 te j>•· 
zarhk suretile satın alına
caktır. Şartnameler 275 ku· 
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kuru~tur. 

BÜYUK 

A YlUCA 10.000, 4.000, 3.000 LİRALIK İK· 

i~ RAMİYELER VE 20.000 LİRALIK MOKA
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.saçlarınız. 

clö'{ülüyor mu? 
Hemen dökülmesine mani 
olunuz. 

KANZUK ECZAHANESt 
müstahzaratmdan. 
KOMOJ EN: Saçların dö. 
külmesine ve kepeklenmesi
ne mani olur. 
KOMOJEN: Saçların kök· 
lerini kuvvetlendirir ve bes- \ 
1er. ~ 

KOMOJEN: Latif rayihalı 

bir saç losyonudur, deposu 
1 ~ ' 

Kanzuk eczahanesi her ec -
zahane ve rtriyat mağazala- { 

i rından arayınız. ,.,.,.-:., .. ~!\.{', ı 

İngiliz Kanzuk eczanesi ma nulatmdan. 

Öksürenlere pelesenkli katran eksiri 
Her Eczahane<le bulunur 

Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alma 

Komisyonu ilanları 

İLAN 

65 kilometre elektrik 

ABONE ŞARTL\RI 

Müddet Dahilde Hariçte 

17 Lira 30 
9 .. 16 ,, 
5 ,, 9 ,, 

• ateşleme kablosu ecnebi 
mamulatı olarak ve evsafı
na uygun bulunduğu tak
tlircle yerli mamulatmdan 
bile alınabilmek iizere ka
palı zarf eksiltmesine kon
muştur. Tahmin edilen be
rleli (7800) liradır. Şartna
me bedelsiz olarak komis
yondan verilecektir. İhale
si 4. 3. 935 pa;ı;artesi giinü 
saat 11 de ınezkür komis-

birlikte teklif melüuplarmı 
ihale günü saat 10 da M. M. 
V. Satın alma komisyonuna 
vermeleri. (62) 1 - 127 

1LAN 

Büyük Erkanıharbiye da
ire müdürlüğ Ü efrat baraka
ları pazarlıkla tamir ettiril«> 
cektir. 

Talip olanların keşfini 
görmek ve pazarlıkta bulun
mak iiıere (142) liralık te
minat mektuplariyle 29-1· 
935 salı günü saat 14 te ve
kalet satmalma komisyonu
na müracaatları. (72) 1-14~ 

lrııtl\ u ,,ıhıbı v• ~.,~mu· 

h:ıı ı iri ralıh Rıfkı ,\ T .\ Y. 

Umunıi nc~ıirııt1 İdare: eden 

Yazı işleri mLidüni Nasuhi 
BAYDAR. 

Çankırı caddesi civarında 
1 

Ulııs marb:ı.ısında hı>ılmrrur. 
~ ) 
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~ B\LOSl1 1 
1 7. Şubat 935 § 
! Perşembe akşamı İ 
! Ankara Palas'ta ! 
~ 1-190 = 
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ruş mukabilinde satın alma 
komisyonundan verilir. Ta
liplerin teminatı muvakka
tesi olan 4000 lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerine nazaran vesai
ki lazime ile mezkur gün ve 
saatte müracaatları. 85) 

ı-181 

yonda yapılacaktır. Muvak
kat teminatı (585) liradır. 
Eksiltmeye girecekler 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerine göre ve
sikalarım teminat ve tek
liflerile birlikte ihale günü 
saat ıo a kadar komisyon 
reisliğine verilmiş buluna-
caktır.. (103) 1-188 

! LAN 

Beher metresinin tah
min fiatı 264 kuruş olan ve 
yerli fabrikalar mamulatın-
dan elli hin metre kaputluk 
kumaş kapalı zarfla eksilt
me?,e konmuştur. 1halesi 
3 l. 1. 935 perşembe günü 
saat ı ı dedir. Örneğini gör
mek ve 325 kuruşa şartna
mesini almak istiyenler her 
giin öğle<len sonra ve eksilt
meğe girecekler de 7850 li
ralık teminat ınektubları ve
ya makbuzlarile artırma 

eksiltme kanununun ücün
cü maddesindeki vesikalarla 

İLAN 

Beher metresinin tahmin 
edilen bedeli 244 kuruş olan 
ve yerli fabrikalar mamula
tm<lan elli hin metre elbise
lik kumaş kapalı ;ı;arfla ek
siltmeğ e konmuştur. İhale· 
si 31. 1. 935 perşembe günü 
saat 2,30 dadır. Ömeğini 
görmek ve 305 kurus muka
bil inde şartnamesini almak 
istiyenlerin her gün ögle-
den sonra ve eksiltmeğe gi
receklerin de 7350 liralık 
teminat mektub veya mak
bu;ı;ları ve artırma eksiltme 
kanununun üçüncü madde
sinde yazılı vesikalarla bir
likte teklif mektuhlarını i
hale günii saat 1,30 kadar 
M. M .V. SA. AL. KO. na 
vermiş buhmmaları (63) 

1 - 1?8 
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Saat ı Matinesinden itibaren 
KEDİ ve KEMAN 

BU GECE saat Z0,30 da Raşit Rııa 
Tiyatrosu tarafından 

HABİBE TEYZE Vodvil 3 Perde 
l'emıtl dolayııile 6,45 Matinesi yoktur. 

ve Mirna Loy 
Baştan nihayete kadar heyecan. deh et 

ve merakl: sahnelerle dolu olan 
KADINLARIN SEVDtCt 
Fnnsızca sözlü filminde 


