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18, SONKANUN 1935 CU ·,.ıA 

'An1wra'da it·inci nıüntehib serimi öniinıü:;
'tlcl.·i pm:;cı1· giinii yapıfoca1.·tır·. Kadın - erkek 
Mitiin ~·urd<fo.~lcırın bu seçimde ı·eylcrini 
lmllanmcıları erı biiyiik haklarulır. Pazar 
giirıii serim snndıj{ı başrnd<t bulunalım. 

Her yerde 5 kuruş 

'=•rkamızın Ankara ikinci seçmen namzetleri belli olda 

Güııdelik Namzetleri alfabe sırasile koyuyoruz . Temsil akademisi 
hazırlıkları haşladı SAR'IN ALMANY A'YA 

DÖNi\1ESİ 

13 sonkanun 1935 günü Avru
pa sıyasası bakımından büyük bir 
dönüm köşesi olmuştur. Onbeş yd
danberi Almanyadan ayrı yaşıyan 
Ve alman ülkesinin zengin bir huca 
ğı olan Sar, orada oturanların ken
di istekleriyle yeniden ana yurda 
kavuımuştur. Bu kavuşma Alm~n
Ya gibi büyük bir ulusun gerek ıç, 
gerek de dış sıyasasına çok doku
nacak ve dolayısiyle Avrupa'nın 
genel durumu üzerinde büyük 
rol oynıyacaktır. 

Cümhuriyet Halk Fırlia~;ı Ankara 
_ isliğinden tebliğ ed ilmiQtir : 

Vila )7et İdare Heyeti Re- lıtanbul, 17 (Telefon) - Kumla • 

cak temsil akademisi hazırhklanna mı-' 
lanmış ve bugün Kültür Bakanının re • 

i6liğinde; Reşad Nuri, Hasan Ali, Er • 

tugrul Muhsin, İsmail Gatib'in iştiark 

ettiği bir toplantı yapılmıştır. Toplantı 
sonunda B~kan: 

Sar'm alman olduğu bütün a
cunca belli idi. Fakat Alnıanya
daki Hitler rejiminin almanlık 
içinde soysal ve sıyasal bakım
dan oldukça büyük ayrtlıkla
l"a meydan verdiği sanıldığından 
alnıan oluşunun otoritesi dışında 
kalan sarlıların çekingen da vra
n~cakları umuluyordu. Sarhların · 
yuz~e doksan gibi büyük birçoktuk ıle Almanya'yı istemeleri ya-
ancıların bu go" ·· .. .. d ~ l m d ~ ruşunun ogru o -

ul
a ıgını \re alınanlarda yurd ve 
us ae • • • vgısının büt.. "t k' duy-

gulardan .. .. un o e ı 
g" t d' u-1.tun olduğunu açı!,ca 

b
os er ı. Hıtler Alnıanyası için 
unun b" "k b uyu ir başarım olduğu-

nu on~nıak gerektir. 
Sar. m Alnıanya'ya dönmüş ol

ması lk'· 1 once Fransa ile Almanya 
~rasındaki geçim işini çok kolay
aştıracaktır. Fransa'nın açıktan 
jjığa Sar' da gözü yoktu. O, s~r-

Türkiye Büyük Millet M~clisi
nin beşinci seçim devre•i için, An
kara'dan mebus seçmek üzere 
Cümhuriyet Halk Fırkası vilayet 
idare heyetince ayrılan ikinci 
müntehib namzedlerinin listesidir: 

Cümhuriyet Ha:k FHkası Umumi 

Reisi Reisicümhur K. Atatürk. 

C. H. F. Umumi Reis- Vekili Başba
kan ismet İnönü. 

Büyük Millet Meclisi Başkanı Ka -
zım Özalp. 

c. H. F. Umumi Katibi Kütahya Say· 

lavı Bay R. Pek~r. 

istanllulda saylav 
scçiıni aıuk.lıl<ları 

Dün akşam şehir baştan 
basa donanmıştı 

1 stanbul: 17 (Telefon) - Saylav se-
. . ha~ırlıklarr mümısebetiyle şehir do-

çımı ~ · . . . 
n1tn'.3.ı. Yarın ikinci müntehıblerın seçı • 
mi başlıyor. Bu akşamdan seçimin sonu. 
na kadar radyoda seçim hakl~rı h:kkın· 
da her ak•am konforanslar vnr1'f'ctk, 
ayrıca seçim mıntakalarında h:llk ha -
tibleri vatandıt~lara seçimi anlatac?.klar. 

dır. 

1 arın göstereceği isteğe uyacagı
nı önceden söylemişti. Onun için 
Sar'ın Almanya'ya dönmesi Fran-
sa' da ne tasa, ne de korku uyan- ~· d" 
d Tak onu Cenevr~ Dernegı.ne. on.-
ırnıı~tır. Belki de iki ülke arasm-d ~ dürmek ve Avrupa düzenını yenı-
a bir ayrıl;k ve kin kaynağı ola· ~ Lo 

den kurmak için ugraşıyor.. n-
cak Sar düg~ümünün bu biçimde f l .. dra'da İngiliz ve. ransız u uş a-
Çoziilmlis olması F ransa'yı bile a- k l d ... . d mları arasındakı onuşma ar a 
gır bir yükten kurtarmıştır. Hit- b: işin büyük bir yer tutacağı 
ler de artık Fransa ile Almanya 
arasında hiç bir toprak kavgası söylenilmektedir. . 
k 1 d lk Almanya şimdiye kadar hır kez 
• ~ ma ığım söyliyerek iki Ü e 1 l ' d ıçın uzlaşmanın bundan sonra da- Rusya'ya, bir kez ta ya ya. ~ya-
ha k 1 . narak Fransa'ya kafa tutabılıyor-

o ay olacağını anlatmak ıste- 1 1 d ıni~tir. du. Şimdi Rusya da, ta ya a 

S Fransa ı'le uzlaşmış olduklarından ar sorag ... ı, fransız - alman uz- l 1 kt 1 · · de bulunduğu ya nız 1 an 
aşmasına engel olan tek is değil- ıçın d. · · d fran 
s~. hile anlaşma yolu şimdiden bü- kurtulmak için ken ısının e Y~k b. d k 1 b sa ile az çok uyuşup ulusları k~bn: 
) ır yarıntı an urtu muş u- serine girmesi tek çıkar yo gı ı 

lunmaktadır. Almanya'nm ulus- .. "nmektedir Almanya Versay 
ar derneğinden ayrılıp kendi goru · ı· l b' b d" ·· "ndenberi barış yo ıy e ır-
aşına · kalması kendisi ıçın onuşu · · B ndan 

o. l.duğu kadar başka uluslar çok şeyler elde etmıştu. .~ .. 
Sonra da hu yolda daha gu. __ c. lu o-

ıçın de korkulu bir durum do- d - d ... )arak yürüyeceğe benze ıgın en 
gurnıuştur. Onun durmadan si- 1 mala 
• .. ahlanması başta İngiltere olmak İngiliz politikasının tas~r a -rına engel olmaktan çekınecek ve 

~~e-;ü~:!~~r!:~~~~~~ g~~;i t: ilk fırsatta b~yük Uluşlar Derne-

gıltere Almanya' daki sevincin ya- ğine girecektZ~ki Mesud ALSAN 
tattığı yeni havadan umudlana· ---...--
~~~~~~~~~~~~~~~~·~ !""' 

. we ba Iamışken 'dün şehr/miide, sulusepken 
Havalu bira~· ısınıp karlar eomeg ş _ k .. 1 · t·r Hakimiyeti Milli-

ve akşama dogtu esı mış 1 
• 

talinde &il'ı y;ığınağa. başlam:ş . Jd ~ 1 toğrafı koyuyoruz, 
Yt! Meydanında fotografcınıızrn a ıgı o 

-A
Bayan Afet Muallim 
Bay Ali Çeti.:ıkaya Bayındırlık Ba • 

kanı. 

Bay Abidin Özmen Kültür Bakam 
Eay Abdülhalik C. H. F. Grup Rei5 

V eki.ı, Çank.n Saylavı. 
Bay Ali Rıza Erten Mardin Saylavı. 
Bay Akagündü:z Ankaı·a Saylavı. 
Bay Ali Rıza Devlet Şurası Nafıa 

Daiı·esi Reisi. 
Buy Aziz İdman Cemiyetleri fttifakr 

Umumi Reisit Erzurum Saylavı. 
Bayan Azize Hukuk mezunu. 
Bay Ahmed Hanifoğlu, Belediye 

Mccıisi azası. 

Bay Arzuman Nurettin Belediye 
Meclisi azası, eczacı. 

Bay Ahmed Vilayet daimi Encüme. 
ni azası. 

Bay Arif Çıbıkçı Vilayet Umumi 
Meclisi azasından. 

Bayan Adviye Hanifoğlu 
Bay Ahmed Ademoğlu Ticaret Oda

sı azasından. 

Bay Ahmed Y az~an Mütekaid Ge • 
neral. 

Bay Ahmed Çulha Tüccar 
Bay Ali Nazmi 
Bay Abidin Urgnnoğlu 
Bay Ahmed imalatı Harbiye Usta • 

baş.1arından. 

Bay Ahmed Kara Manifaturacı . 
Bay Apdullah Şark Pazarı Sahibi. 
Bay Apdullah Şemsioğlu. 
Bay Apdullah Sadioğlu. 
Bay Ali Vahid Belediye Meclisi aza

sından. 

Bay Avni Hususi Bizim Mekteb Mü-

dürü. 
Bay Abdürrahim Avukat 
Bay Aziz Mütekaid Miralay 
Bay Ali Reşat Kahveciler Cemıyeti 

azasından. 
Bay Aziz Setirlioğlu. 
Bay Asım Bulgurluoğh. 
Bay Asım Kantariye Şirketinde. 

~------------------~~ 

ııe Sar 
maııyaya 

zaman Al
verilecel~? 

Cenevse, 17 ( A.A.) - Uluslar kuru. 
mu konseyinde, Sar meselesi hakkında 

fransız - alman anlaşmasına varılmış-

tır. 

Cenevre, 17 ( A.A.) - Bay Aloisinin 
başkanlığında toplanan fransız - alman 
mütehass11ları komitesi, uluslar derne. 
ği konseyinden Sar'ın 15 şubat ile 1 
mart ara:ıında Almanya'ya verilmesini 
tavsiye etmesini istemiye esas itibariyle 

karar vermitir. 
l Şubattan bir hafta Önce meseleler 

hakkında bir anlatma yapılmadığı tak
dirde konseyin fevkalade bir celse yapa. 
cağı ve henüz haJledilmemit meseleler 
hakkında bir karar vereceği sanılmalcta-
·clrr. . . . 

Gene, sanddığına göre Almanya, as-
kerlikten tecrid edilmiş mıntakalara aid 
maddenin Sar'a teşmil edilmesini esaı 

itibariyle kabul etmiştir. Ancak sevkul
ceyşi ehemmiyette sayılan bazı taşıma 
vasıtalarının yakılıp bozulmasına da:r 
olan fransız tekliflerine muvafakat et • 

memiştir. 
Bu hususta bir uzlaşma teklifi Beı· • 

lin hükumetinin tasvibine havale edi .. 
lecektir. Almanya, bu teklifi kabul eder· 
se Sar meselesinin konseyin yarın öğle. 
den sonraki celseıinde görstülmesi muh. 

temeldir. 
(Sonu Z inci ~aylfada) 

Bay Ahmed Ulus Gazetesi Başınü • 
rettibi. 

Bay Ali C. H. F. Odacılanndan. 

-B-
Bay Bilal Belediye Meclisi 

dan. 
azasın -

Bay Bedri Mimarlar Cemiyeti Reisi. 
Bay B~kir Hamamcı Tıiccar 
Bay Behiç Esemenli Ticaret Odasc 

a"Zası. 

Bayan Bedia Cevad Akkerman 

-C-
- Bay Celal Bayar Ölconomi Bııkanr. 

Bay Cemil Uybadm C. 'L F. Grup 
Reis Vekili, Tekirdağ Saylavı. 

Bay Cevad Abbas Bolu Saylavı . 
Bay Cevdet Kerim lncedayı C. H. F. 

Umumi 1 dare Heyeti azası. 

(Sonu S inci sayı/ada) 

Hariciye Bakanımız kon
sey arkadaşları şerefine 

bir ziyafet vrdi. 
Cenevre, 17 (A.A.) - Bay Tevfik 

R5=itÜ Aras bugün konsey arkadaşları

na bir öğle ziyafeti vermiştir. Ziyafette 
Bay Lava\ da bulunmuştur. 

'' - Akadaıni temsil şubesi için ilk 
toplantıyı ya,ltık. T crnsil akademisin:n 

Ankaı-a 'da clerhttl temsiller verebilecek 
ve aynı zamanda b]~be yetiştirecek su
rette kurulması esasını tetkik ettik. Bu
nun ltaclrosunu ve di'.ier masraflarınr bir 
iki gün içinde aı-k:.ı.daşlarla kararlaştıra
cağız. Ve bu karara göre yürümeğe ça. 

!ışacağız.,. demiştir. 

~---------·-----------
Tarih ve coğrafya fakül · 
tesi programı hazırlandı 

lstanbul, 17 (Telefon) - Ankara'da 

önünıüzd.ki den ylunda açılacak olan 

taih ve coğrafya fakültesinin programı 

hazıı-lanmış ve bugün ünivenitede Kül

tür Bakanının reisliğinde yapılan top • 

lantıda okunmuştur. Toplanbya edebi 4 

yat fakültesi reisi ile coğrafya tarih pro. 
fesörleri ve doçentler i~tirak etmitlerdil', 

Balkanlarda kar fırtınası 
latanb\.:l, 17 (Telefon) - Balkanlar

da kar fıı tınaJarından ekıprea bugün 11• 

tanbul'" yedi saat geç gebniıtir. 

~-----------------·-·----------------~-

Tavullçuluk ve salialçılık et işinde 
mülıim bir yer alır 

. " Yaz ~t'lince kurultay kapanır, mcımır1ar izinli gider. Sefaret• 
lt·r htanhul'a taşnur, llize dt• ılt' bolca uyumak düşer ••• ~, 

Aııkarada et işleri üzerinde :uaş

trrmalar yaparken sakatçılar ve tavuk
çuları da göz önünde bulundurmak ge
rektir. Kendilerine göre belli bir sıncf 
miişterilcri olan sakatçılar ve tavukçu
lardan (iş hacmi) geniş olanı tavııkçu
laı-.drr. Bu bakımdan biz araştlfmaJan
ımza (Hal numara 27) den başlıyacağız: 

Hal mnnal'a 27 ne demektir? 
Aynr tipte ve aynı biçimde olmasına 

rağmen numara 27 yi Hal'deki diğer 

dükkanlardan ayırdeden camekanında· 
ki koskoca ve karşıhkh biribirine lıa• 
kan bir (tavuk~horoz) resmidir. Horo• 
zun erkeklik azameti, tavuğun da dişi· 
lik kudreti bu resimlerde anlatılmak 

istenmiş olacak ki Bay ressamın gönlü 
bu çiftin biribirinden küçük olmasına 
raz ıolmamış ve bu iki kırmızı ibikli 

(Sonu 6. ıncı sayıf ada). 
Bu ltare.s bıçal sıra!! bekllyH 

1avuklar• aiddlr. 

"Yazrn biu böyle akşama kadar kahve içmek düser .... 



DIŞARDAN GELEN SON DUYUMLAR 
SOVY ETLER BIRLICINDE 

iç Rusya sovyetleri 
kongresinde 

B. Kalenin bir söylev 
verdi 

Moskova, 17 (A.A.) - iç Rusya Sov 
yetleri kongreainia açılmumda &Öyle • 
mit olduğu bir &Öylevde Bay Kalenin, 
Bay Kirov'un katli badiıesi üzerinde du
rarak onun bütün hayatını Sovyet Rus. 
ya uluslarına vakf etmiı çok temiz bir 
adam olduğuna söylemiıtir. 

Bunun üzerine hazır bulunanların 

hepsi Kirov'un hatırasına hürmet ol • 
mak üzere ayağa kalkmıtlardır. 

Burulan sonra Bay Kalenin, ıon 

kongre ile ıimdiki kongre araaında geç
miı olan devre içinde iç Sovyet halkının 
büyijk bir azim ile çalıımıı olduğunu ve 
bu çalııma neticelerinin aon derece 
memnuniyete değer oldufuna beyan et. 
miıtir. 

Bay Kalenin, ulusal ölronominin her 
eahaamda son yıl içinde yapıLmı olan 
~k büyük itlerden bahsetmit kollektif
leftirme itinin bitirilmit olduğunu •e ba 
itin ekmek vesikaları sisteminin orta _ 
dan kaldınlma11 suretile tam bir munl
fakiyetle neticeelnmiı bulunduğunu &Öy 
liyerek Bay Kale.in tözüne dnunla de 
mittir ki: 

-Y aprlmıı olan bu büyük qte öna • 
Jak olan, ba ip ilb-. n tertib eden 
Ba,. Stalia' clir.,, 

a...ua üzerine kongre uaa alkışlar. 
la " ayaia kallpnak suretiyle Stalin'i 
eelimlanaııtır 

İrak - İran anlaşmazlığı 
için Bay Litvinorıın 

dedikleri 
Mo.kova, 17 (A.A.) - Irak. lran 

..aapnulıiuu söriifmekte olan uluslar 
derneği lroaaepüa celaaiade Bay Lit
'Yinof ıu bildiride bulunmuıtur: 

" - T etkikinize ıunulmuı olan mees
lenin esasını tahlil ebneden önce ıunu 

IÖylemek iıterim ki, iki tanfca uluslar 
derneği konseyine Tel'İlmİf olan -.eaika
larla iki taraf müme11illerince burada 

yapılan bildirilerde bir çok defalar Rus• 
ya'nın da eski oamanlı İmparatorluğu 

ile lran'ın aralamulaki sınırın tahdidi • 
ne aid olarak Y•PDll§ olduklan anlaıma
lara iıtirak etmİJ o1dafuna eöylemiıtir 

Gerçekten 1847 tarihli Erzurum an -
........ -." 1913 tarihli lstanbal pro. 
tokolunda Tiirki79, lnn'" lnciJtere. 
m imzalan yamada o zamanki çarbk 
Ruya hükUmeti miimeuil1erinin de im.. 

... yardır. Bu nzi,et, eski Rm hükü
meti tarafından ·'-t .. tedbirler 
._ ne olana ohan So~ laiilıUmetiaia 
.. luıreketleri ~an menf:aatl• n 
mpaa ile hiç bir alibu olmadıjmı hil
Aaaeye iteni ..., .... etmektedir. Şu bal 
4e lııükmı•I° • n Irak ile ı .... saundı:lri 
latilifm ... "7" .. .-;w. hePı n • 
• ı.iç bir alike- Juktw. 

Ulaalar deraeii kome7iain öteki 
1Je1eriain df!' lı e • ..le aynı fikirde ol • 
......._ • .... oldat- ...... de -
n. IDı 

Hükümetim bu an1qmazlıiın iki ta.. 
nh .. ~ eclecıek .._. lııiçiııııMle ve 
ldilce halledilmesile ali.kadardır. Ta ki, 
!.er iki taraf aralanndaki dostca müna
a• ıderi yeqi kamıalaia Mimle •e-
Wm etwi '• .. 

Mançuri'de yeni bir hidiee , 
lloekova. 17 (A.A) - Ta• ajana 

Wldiriyor: Harbinde 1*bn bir pzete 
909yet konsolOIU Dirijmiaki'nin llatı
po devlet adamlarından birile konut· 
bap aında çin prlr demiıyollarmm 

utıımcla bir anlapna elde edilebileceğin 
den fiiphe dtiğini çünkü SoyY.et Rusya 
mn bu demiryolun.u satmak istemediği
ni söylemit olduğunu yazmııtır. 

Sovyet konsolosu hemen bir tebliğ 
neırederek kendisine atfeidlen bu söz. 
lerin doğru olmadığıaı bilclirmiftlr. 
Çiirıku bu uydurma haberin mahiyeti 
(Sovyet Rusya demiryolunu satmak is
temiyor, bu yüzckn Tokyo hükumeti 
görüşmelerine nihayet vererek bu hat. 

LEHISTAN'DA 

Lehistan'ın yeni anayasa . . 
proJesı 

Var,ova, 17 (A.A) - Ayan meclisi 
anayasa encümeni taraf mdan kabul edil
miş olan anayasa projesini görüşmek ü. 
ttre genel bir toplantı yapmıştır. 

Bu toplantıda hakan Bay Kozlovski 
ile hükumet adamları ve bir çok phsi· 
yetler bulunmuştu.r. Celse, encümen 
mazbata yazarının bir söylevi ile açıl
mıştır. 

Lehistan ordu hiitçesi 
Varşova, 17 (A.A) - Diyet bütçe 

komisyonunda mazbata yazarı Bay Duç 
Lehistanın 1935-36 askeri bütçesinin 
değişmemiş olduğunu söylemiştir. Le. 
histanrn silahları bırakmak için harca
makta olan emekler karşısındaki gidi. 
şinde de hiç bir değişiklik yoktur. 

Va'lova, 17 (A.A) - Ayan. meclisi· 
niıı anayasa ıslahatı projesinin görilf
Jlil.mcsine ayrılmlf olalı celsesinde maz. 
bata yazarının vermiş olduğu jzahattan 
sonra hararetli bir müzakere olmuı ve 
buna bütün partilerin grupları iştirak 
etmiştir.Muhalefet fırkaları umumiyetle 
diyet tarafından ve bazı değişikliklerle 
de ayan encümeni tarafından kabul e. 
dibni' olan projeye karşı muhalif bir 
vaziyet almışlardır. 

Görüşmeler geç vakite kadar sür
müştür. 

Yeni Leh anayasa.ın 

Var§OVa, 17 (A.A) - Ayan meclisi 
diln 24 rey~ kartı 74 reyle anayasayı 

üçüncü okunuşunda ve ayan komisyo
nunun yaptığı tadiller dair~inde kabul 
ebnittir. 

FRANSA'DA 

Bay Hider söziinden 
dönmiiş mü? 

Paris, 17 (A.A.) - Amerikan gue
tecisi Bay Aljeune bugün Pari Midi 
gazetesine Bay Hitlerle yaptığı bir mü. 
lakatr neşrcttiktcn sonra diyor ki: 

" Salı günü Bay Hitler radyoda 
söylediği nutukta demiştir ki, Sar Al. 
manyaya döndükten sonra Almanya 
Fra.naa'dan topraklara aid hiç bir şey is· 
temiyecektir. Halbuki bu seferki bil
dirisinde §Öyle diyor: Fransa büyük u
lmlar arasında bize hukuk beraberliği 
tanıttığı andan itibaren Fransadan top
raklara aid her türlü isteklerden vazge
çeceğim.,. 

Şark andla~ma ı etrafında 
görüşmeler 

Paris, 17 (A.A.) - Fransanın 1ark 
andlaşması için eylulde alman muhtıra
aına verdiği cevab neşredilmiyecektir. 

Fakat dün B. Bek ile B. Laval'in 
yaptıkları görüşmelerden sonra andlı§
ma müukerelerinin yeni bir safhaya 
girdiği noktası üzerine dikkati çelci:
mektedir. 

ROMA YA'DA 

Romanya ulu"al koruma 
lıazırlıkJarı 

Blikreş, 16 (A.A.) - Romanyada uıu
sal emniyetin sağlamlaştırılması için 
çok çalıtdmaktadır-

Bay Tataresko, matbuata bir bildiri
sinde, salahiyetli mabmlarm orduyu 
aayq malsemesile techiz ve aanı •· 
nayiinlll tenaiki için geniı bir program 
buD"lamakta olduklarını bildirmittir. 

Blfb'bn bu Jıuauaa harbiye ba.. 
lwu ile iktidar me.liindeld liberal 
fubu bakanı B. Komtantia Bratiano 
araaıncla görüt ihtilafı olmadıimı bil
dirmiftir. 

tı zorla ele geçirmek gerektir) demek
ten başka bir fCY değildir. 

Yarı resmi Mançuko ajansı olan 
(Kokutıu) bu babed teyid ettiğinden 
sovyet konsolosu Mançuko dlfUJiıler 

bakanlığı nezdinde protestoda buluıı

IDUf ne de aldıiı cevab ( KokutM& a
jana japonlann idaresi altında ve ja.. 
pon makc\m1arma bağlı olduğundan hiç 
bir §ey ıapamayız) olm~tur. 

Sar ne zaman Almanyaya 
dönecek? 

(Başı 1 inci sayı/ada) 

Sarlı yahudiler Lehistana 
göçüyorlar 

VartO"t 17 (A.A.) - Gazetelere 
göre dün akıam, yıllardanberi Sar'da 
yerleımiı olan 40 yahudi Varşova"ya 

gelmiıtir. BunJar, nazilerin tenkil hare. 
ketlerinden korktuklanndan dolayı, 

Sar'dan aynlrnI§lardır. Daha bir çok ya
hudilerin• göçecekleri söylenm::ktedir. 

Sar şimdid•·n a)manlaştı 

Paris, 17 (A.A.) - Havas Ajansı 

bildiriyor: Başlıca fransız gazeteleri· 
nin Sar'a gönderdikleri hususi muha· 
birleri, Sarbruk şehrinin baştanbaşa bir 
alman şehrine benzemiş olduğunu ya
zıyor ve nazi aleyhtarlarının kaçış baş
langıcını anlatıyor. 

Lö Jurnal gazetesi, Sarbruk'ta hil· 
küm süren sükunetten memnuniyetle 
bahsetmekle beraber, aıyasal intikamla. 
nn, alman memurları memleketi filen 
tesellüm ettikten sonra başlıyacağıru 

yazıyor. 

Andre Viollis, Pöti Parizien gaze
tesinde. kaçııın ancak başladığını ve 
halkın üşliftüğü fransu konsoloshane
si önünde acıklı sahneler ,geçtiğini y> 

zarak diyor ki: 

Kadın, ihtiyar ve çocuklar kapıda 

denk ve baYUUar üzerinde oturmu! bek· 
liyorlar. En çok korktukları §CY kum 
gibi kaynryan hafiyelerin kendilerini 
tanımalarıdır." 

Eko diS Pari gazetesi de, bütün na
zi aleyhtarlannm hakiki bir paniğe ya
kalanmış olduğunu bildirmektedir. 

Almanya Sar'ı almak için 
sabırsızlanıyor 

Bcrlin, 17 (A.A.) - Havas muhabi
rinden: 

Hitler rejiminin iktidara geldiği 

gündenberi ilk dıt gryasa muvaffaktyeti 
olan Sar'da alman görütünün zaferini 
alman sıyasal şahsiyetleri geniş uir şe
kilde istismara karar vermi' görünmek· 
te ve Sar•m Almanya'ya geçmesi ıçın 

gösterilen mühlete karşı şiddetli bir 
sabırsızlık göstermektedirler. 

Uluslar Derneği konseyinin kararı· 
nı geri bırakması öğleden gonra çıkan 
alman gazetelerinde büyük bir heyecan 
uyandırmıştır. 

Gazetelerden bir kısmı Dışarı iş1er 
bakanlığından çok propaganda bakan-

lığından gelmiş olması gereken tali. 
mat ile hareket ederek bu askıyı Al
manya•ya karşı bir adaletsizlik olarak 
göstcrmeğe yöneliyorlar. 

Aynı zamanda. Sar hükümeti ko
misyonuna karşı şiddetli hücumlara de· 
vam edilımktedir. 

Fakat, akşama doğru konsey, kara· 
rının bugün için verileceği duyumu 
Berlin'e geldi. Bu duyum, öğleden son
ra çıkan gazetelerdekı yapma heyecanı 
yatıştırır gibi oldu. 

Öte yandan birçok gazeteler, ökono. 
mik meseleler üzerinde ısrar etmekte
dirler. 

Bu gazeteler, hükumet mahfellerine 
aid olduğu sanılan düşünceleri aksettir
me'ktedirler. Bu düşünce, bu sahada çr
kabilece k müşküllerin ancak Fransa ile 
halledilebileceği merkezindedir. 

Sarlı önderler Rayiştag'a !ayla~ 
seçilecekler 

Bcrlin, 17 (A.A.) - Alman cephe· 
sinin bazı önderlerinin, içeri işler ba
kanı ve Rayiıtag'da nazi grupu önderi 

&y Frik tarafından pek yakında say. 

tav ~karılacağı ve bunların Bay Hit
kr'in iktidar mevkiine geçmesinin yıJ. 
dönümll olan 30 soakinun tarihi celae
'Ye ittirak edecekleri bildirilmektedir. 

Öte yandan bu önderler, Bay Göring 
..tarafından de.Jet JUriıuna tayin edile
"'Celderdir. 

Sarh ruuhallIJer göçüyorlar 
FOrbab •Fransa, l7 (A.:A.) - Sar. 

dan buraya 100 kadar g5çmen gelmiitir. 
Gene yiis kadar 2öcmenin Sar~emin'e 

geldikleri, bugün de iki bin kadarının 
daha geleceği bildiriliyor. 

Forbah sınır koruyucularının Roy· 
ter muhabirine söylediklerine göre, 
dün akşam, Fransa topraklarına, saatte 
vasati 35 otomobil geçmiıtir. Bunların 
içinde Sar'dan kaçmakta olan ailelerle, 
kendilerinin yükte hafif, pahada ağır 
malları bulunmakta idi. 

.Fran!'ia ile Almanya arasında 
görüşmeler haşlamış 

Berlin, 17 (A.A.) - Doyçe Alge
mııyne Çaytung gazetesine göre, Sar
ın Alınanya'ya dönmesi üzerine hasıl 

olan ökonomik meseleleri ve iki mem
leket ökonomisi hakkında Fransa ile 
Almanya arasında görüşmeler başla. 

mıştır. 

Fransız • Sar sınırında bir hadise 
Sarbruk, 17 (A.A.) - Havas muha

birinden: Sınırda bir hldise olmuştur. 

Hükfunet komisyonunun fran11z kay

nağından duyduğuna göre dün gece 

kendilerini tehlikede sanan Sar'da On. 

dingen mıntakası çiftlik sahiblerindcn 

bazıları, Fransa toprağında Simbahmüh· 

me'ye 11ğınmışlar, sonra da tekrardan 

Sar'a dönmek isterken üniformalı bet 

kitinin tüfek ate§i ile karıılanmışlar· 
dır. Bereket, hiç birine bir !CY olma. 
mıştır. Fransız jandarması tahkikat 
yapmış ve atılan kurşunların Fransa 
toprağında kovanlarını bulmuıtur. 

Fransa • Sar gümrük sınırı 
Paris, 17 (A.A.) - Resmi gazetede 

Fransa ile Sar arasında gümrük sınırı

nı tayin eden bir kararname ne§redil
miştir. 

.F'ransız - Sar gümrük birliği 
bozuldu 

Forbah. l7 (A.A.) - Fran11z • Sar 

gilmrük birliği filen bozulmuş, fransrz 

gümrüğü Loren hududuna çekilmiştir. 
lki taraf daha şimdiden bazı ithalatı 
reddetmiştir. 

Sar' (la nıiidür1ük yapan bir 
fransıza çekilmesi bildirildi. 

Sarbruk, 17 (A.A.) - Sar'da 14 yıl· 
dır müdürlük yapan fransız Heimber· 
gere, Alman cephesinden gönderilen 
bir kağıdda derhal istifa etmesi bildi. 
rilmektedir. 

Alman cephesi gazeteleri, onu bir 
polisi keyfi olarak işten çıkarmak, bir 
çoğunun cezalarını affetmekle itham 
etmektedirler. 

Sar hüki'ımet komisyonu, neıretmiı 
olduğu bir tebliğde bu ithamları tekzib 
etmektedir. 

fransa mecU~nde Sar işi 
Paris, 17 (A.A.) - Mebuslar mecli

si Dışarı İşler encümeni, Sar'ın Alman· 
ya'ya dönmesi meselesi hakkında, say
lav Friburg'un sözlerini dinlemi~tir. 
B. Firiburg, plebisitin ne suretle yapıl· 
dığını ve plebisitten önceki yedi gün 
içerisinde Sar geneloyunun psikolojik 
vaziyetini anlatmıştır. Kendisi, alman· 
lar tarafından cezalandırılmaları muh. 
temel Sarlılara karşı gerek Uluslar Der· 
neğine gerek Fransa'ya düşen vazifeler 
üzerine eııcümenin dikkatini çekmiştir. 

Encümen plebisitin ortaya attığı 
muh~Jif meseleleri tetkik edecektir. 

Cenevre, 17 (A.A.) - Uluslar Ku
rumu konseyi, B. Laval, B. Eden ve B. 
I.atvinorun söylevlerini dinledikten 
aonra Sar hakkında yapılmıı olan an· 
lapnayı tudı"k etmiıtir. Bu anlqmayı 
göre, bütün Sar, Venay muahedesinde 
yazılı tartlar dahilinde, yani gayri a1-
keı1 blmak üzere t mart tarihinde Al
manya'ya •eritecektir. 

DECIŞIK DUYUJULAR 

Bay Mmolini müstemJckclel! 
bakanı 

Roma, 17 (A.A) - Müstemlckeleı 

bakanı general dö Bono, tarkı AfriS. 
müstemlekeleri yüce komiserliğine t• 
yin edilmiş olduğundan, müstemleke. 
ler bakanlığınJ B. Musolini kmdi ü-. 
rine almıştır • 

Amerika·mn Lahcy 
dh·anma girnıc.,i 

Vaşington 17 (A.A) - Bay Ruz. 
velt, barışın menfaatine hizmet etmiş oı. 
mak üzere ayan meclisine bir b ... yanna. 
me göndererek Amerikanın ulusla.ra.r• 
ıu adalet divanına girmesini İ"temiştir. 

:Meksika'daki isyan 
Meksiko, lü (A.A) - lhikümet b 

taları, Puebla hükumeti içinde asileri 
ağır zayiata uğratmışlardır. Kolayhldiıl 
dağıtılan biler 26 telef ve eJJi yaralı 
vermişlerdir. 

İspanyol kabinesinde 
değişiklik olacak 

Madrid, 17 (A.A.) - Radikal ai.Jm. 
re ile beraber, hükumet partisini teşkil 
eden fırkaların önderleri kabinede ye• 
nidm deği§iklik yapmak hususunda 
mutabık kalmışlardır. Bu değişiklik 
eyice tasarlandıktan sonra bunu yap. 
mağa memur edilen Bay Leru, tekrar 
hUkGmet fırkalarının bafltanları olasa 
Bay Roblea, llalkiyadea, AJvarez, Mar. 
tinez •e c1c Valesko'yu bir araya top. 
lıyarak, teşebbüslerinin neticelerinden 
haberdar edecektir. 

Cenevre'de Suikasd meselesinİll 
görüşülmesi geri bırakJacak 

Cenevre, 17 (A.A.) - Havas muha• 
bitinden: Marsilya Suikasdındaki arya. 
sal meauliyetler hakkındaki görUşme .. 
Jeri konseyin ıelecek celsesine bıraka· 
cağı aanılmaktadır. ÇUnktl M&caı'tatan.. 

m raporu fevkalade uzundur. 

lngiltere'nin barışa yardımı 
Londra, 17 (A.A.) - BC!§bakan Mak 

donald, dün Nevkastel'de okuduğu bir 
söylevde ıöyle demi§tir: "Mesuliyetlcri
miııden biri de barışı sağlamlaştırmak • 
tır. Tek bir ülke savaş açabilir, ama, tek 
bir ülke barışı sağlamlaştıramaz. Bu, 
uluslararası bir iştir. 

Başbakan dı§ sıyasa işlerine şöylece 

bir dokunduktan sonra, sözüne §U yol • 
da devam etmiştir: 

'' Dışarı işleri ile uğraşırken en esas. 
h kural o yolda hareket etmektir ki, ya-o 
bancr uluslar İngiltere bakımından dai· 
ma barıştan yana olacağına kanığ ol· 
sanlar. Daha geçenlerde, Sar'daki vazi
yet büyük bir vahimlik gösterdiği su·a. 
la.rda da bu böyle oldu. Bir kere daha, 
Büyük Britanya'nm araya girmesi A• • 
rupa uluslarmm fikir huaarunu doğur
mak için yeni bir cığrr açmı§tır. 

HapiMhaneden kaçan nıitral
yozlu malıpus1ar 

Sen Kenten .. Kaliforniya,. 17 (AA.) 
- Sen Kentcn hapishanesindeki mah
puslardan bir kısmı isyan etmişler. ha
pishane müdürü, idare heyetinden dört 
kişiyi kaldırarak otomobillerle kaçmıt
lardır. 

Hapishane gardiyanları, polisler ve 

tayyareler takibe çıkmışlardır. 
l!apishane müdürü son hızla gi&. 

mekte olan otomobilden, baydutludan 
kurtulmak için atlamıt fakat kafa ta• 
sı lunlmı9tır. Vaziyeti tehlikededir. 

Biraz sonra. polislerle elJerinde mitı 
ralyaz olan haydutlar arasında bir çar• 
pıpna olmuftur. 

Kaçan mahpuılardan biri lldürlJ. 
müı. birçoğu yaralanmıJ. geri blular 
da yakalanm!ftrr. 

FranMZ borsasında YaZiyet 
Parla. 17 (A..A.) - Eaham .e tah • 

vilat borusı bugün daha sakindir. PJ,, 

yasanın fazla yükselmesi dolayniyle JL 
pılan tahakkuklar muhtelif lmım1an 

Uluslu kurumunun komitesi, fran. 
11.z Ye alman bükılmetleri ve Sar hü· 
kfımet komisyonu ile müza ere ederek 
rejim değipneıi için lizımgelen tedbir· 
leri takarrür ettirecektir. Eğer 15 ni-

. san tarihine kadar bla tedbirler hakkın
da bir karar verilmiyecek olursa, "komi· 
te dlualat kuruma konseyine teklifle. 
rini bildirecek ve lizımgelen kararları 
uluslar kurumu alacaktır. 

1 
hissedilir derecede tesir etmiştir. 

Franau iradlan dayanıklıdır. Bunan 
1a beraber pekaz düşmüştür. Uluslarara. 

1 
&J eaham gayrı muntazamdır. 

Rio ile Royal ağırla$lllıştır. Elmw 
eshamı sağlamdır. 
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[~-==----~~' ı· ç , ~liyografya ~ DUYUMLAR 
Ankara l{adyosu 
Dün akşam radyoda Bay Ragıb ses· 

1i filmlerin nasıl yapıldığını anlatmış. 
tır; genel bilgi bakımından bu konuş· 
ma, çok büyi.ik bir değerde idi. VARLIK 

Sanat ve fikir mecmuası Varlığın 
15 sonkanun tarihli 37 inci sayısı çık
mıştır. Yaşar Nabi'nin öz türkçe bir 
musahabesile başlıyan bu sayıda üni
versite profesörlerinden Leo Spitzer'in 
"Ti.irkçeyi öğrenirken,, başlıklı türk· 
çenin dil ilmi bakımından hususiyetle

rini tahlil eden çok ehemmiyetli bir 
etür.lii, Ağaoğlu Samed'in güzel bir 
nesiri, Sadri Ertemin "Dil özleşmesi 
bir oluştur, başlıklı yazısı, Sabahattin 
Ali'nin "Şekspir Meselesi,, hakkında 
seri makalelerinin sonuncusu, Cemil 
Sena'nm "Fikir kırıntıları.,. Muvaf-
fak Naci'nin "Sanat ve edebiyata da
ir .. düsünceleri. Said Faik'in "Bohça., 
ldlı çok güzel bir ulusal hikayesi. gene 
'e değerli ressamlarımızdan Nurullah 
Cemal'in "Modern sanat,. hakkında 
ikinci makalesi, yunan klasiklerinden 
Lukvanos'tan Av. N. Papazoğlu tara
fından dilimize çevrilmiş "Rüya,, isim
li piyes tefrikasmm sonu ve bunlardan 
baska Ahmed Kutsi, Cahid Sıtkı. Şev
ket Hıfzı, Feridun Fadıl, Reşad Cemal, 
Fuad Ömer, Haşim Nezihi, Rifat 
Necded'in güzel şiirleri vardır. 

Bu değerli mecmuayı okurlarımı

za salık veririz. 

1·011 
Bu güzel, bol sayıfalı ve bol resı:n

H snor mecmuasmm 12 sonkanun ta
rihli 8 inci sayısı çtkmıştır. Okurlanna 
en doğru, en ta?e haberler veren ve 
makaleler okutan bu değerli mecmuayı 
biitün sporculara tavsiye ederiz. 

----·-----
M•·tr Sal enı ve aı·kadaşlarnun 

nıuhakemc~i 

h • Metr Saleın ve Leon faraci'nin ıuu. 
a .• eınelerine vekilleri ha.zır olduğu hal-

de <lün a· . . . ırıncı Asliye Ceza maskemestn· 
de devam edilmiştir. Mahkeme Zongul
dak'tan istir.abe suretiyle getirtilen ma
den Mühendisi Kemal Galibin ifadesi 
ok.ınmuştur. Metr Salemin vekilleri tah 
kikabn tevsii talebjnde bulundukların. 
dan mahkeme bir karar vermek için 

JlYın 30 una talik edilmiştir. 

Adliyt! tayinleri 

İzmir sulh hakimliğine İzmir aı.a mü
lüimi Ömer Kaya, İzmir aza müla.ziın. 
liğine Mersin aza mülazimi F-ehmi, Mer 
sin aza mülazimilğine Niğde aza müla. 
zimi Fabna, Ankara Sulh Hiil<lmliline 
U~ak müddei umumi muavini Celal ta • 

Yİn edilmişlerdir. 

Dt·rıiz yolculuğu talimatnamesi 

İkbsad Bakanlığı deniz yolcuları bö

lümleri hakkında bir talimatname bazır
lamışbr. Talimatnameye göre deniz yol. 

culukları liman içi göl ve nehir yolcu)uk

ları, yurd kısa kıyı yolculukları, yuı·d 
uzun kıyı yolculukları yurd dışı büyük 

kıyı yolculukları yurd dışı açık deniz 
yc?cululdarı olmak üzere beş kısma ay· 

blmaktadır • 

Gümriiklcr Bakanlığmın 
bir tamimi 

Gümrükler Bakanhh iskan nizamna· 

ınesini bugün gümrüklere tamim etıniş
tır. 

İngil terenin London 
kruvazörü İstanbulda 
lstanbu1, 17 (Telefon) - lngiltere'

nin London kruvazörü bu sabah saat se
kizde İstanbul'a gelmiş ve kumandan 
karaya çıkarak Vali'yi İstanbul kuman. 
danını ve İngiliz sefirini makamlannda 
ziyaret etmiştİl·. Kumandana ziyareti ge. 
mide iade edilmiştir. Kruvazör yarfll ha

reket edecektir. 

Sigorta tetkik komisoynu 
Ankaraya geliyor 

İstanbul, 17 (Telefon) - Sigorta üc 
retlerinin ve buna aid muameleleri tet. 
kik eden daimi sigorta komisyonu şu • 
battan itibaren Ankara'da çalı,acaktır. 

Bir muallim polise teslim 
edildi 

İstanbul, 17 (Telefon) - Mualli~li. 
ğini Tokat'da yapmasına karar verılen 
Vefa liseleri hocalarından Mahmud Cev. 
det Kültür Bakanına karşı yak•!rksrz ~a 
ı·ekette bulunduğundan polise teslun 
edilmiş ve hakkında takibata başlanmış 
hJ'. 

.,1 -1 ~ 1 zt'''I iu ii riinii 
" u~ıa < a J 

M 
•
1 17 

(A.A.) _Bu yıl zeytin ürü 
ug a, .. 1 d .. lk' 'bidir. Son gun er e zey 

nu geçen yı ı gı • k 
tinlerin silkme işi başlaıncş ve yag çı a. 
ran fabı·ikalar ç:tlışmağa başlamıştrr. 

Karsta soğuklar çok ~icldctli 

K 17 (A
A ) _ Mmtakamızda ıo· 

ars, · · . ğuk hava dalgası bütün şidd~tayle de • 
vaın etmektedir. Bu yüzden ılk mekteb-

Jer iki gün tatil edilmiştir. 

l\)uala 'da siirekli yağnıur)ar 
l' ~ • 

Muğla, 17 ( A.A.) _ Yakın dağlara 
çok miktarda kar düşmüştür. Muğla'ya 
fasılalı olarak sürekli yağmurlar yağ • 

maktadır 

i\luğla"da seçim 

Muğla, 16 (A.A.J - Saylav. ~eçn~ı 
için ikinci müntehib seçimine vılayetm 

h 
erinde başlanmıştır. Her tarafa ko 

•Y "d k 
Sandıklara halk <ıkın akın gı ere 

nan 'f d'l 
l 

. . mı"•tİr Reyler tasnı e ı • 
rey erını ver " · 
mektedir. 

Siird'de sc,:im başladı 
Siird, 11 ( A.A.) - Vllfıyetin her kö-

. · başlanınııtır. Se 
şesinde saylav seçınune . .. .. .. 
. . b' gu··nde bitmesi içm butun du-

çımı11 ır b il' 
1 t Netice akşam e 1 

zenler yapt mış ır. 

olacaktır • 

Bafra'da 22 ikinci seçici kaduı 
Bafra, 17 (A.A.) _Kaza saylav ikin. 

ci müntehibi olarak fırkala onaylanan 

192 kişiden yüzde 22 si kadınlardandır. 

Antch ~te seçim ha~la,h 
Anteb, 17 ( A.A.) - Şel~ri'?1iz. ve köy 
• _ı .k. . müntchib seçımıne başlan. 

lennue ı ıncı 

ık . . m:•ntehib sayısı kadro er· 
rnıştır. ıncs .. 

' kek 312 dir. 

çiçekler ecesinden bir sahne 

Türk kuşu 
l(urumu lıaldunda 
T. T. Cemiyetinin beyannamesi 

Tayyare Cemiyeti kadın erkek türk 
gencliğini havacılığa alıştırmak için 
.<fimdilik yalnız Ankarada olmak üzere 
Bir (Türk Kuşu) kurumu açmıştır. 

Bu kadar yüksek ulusal bir amaç 
güden bu kurum kanatlarr altında üye 
yazılmaları için türk gencliğine şu be. 
yaııname ile hitab etmektedir: 

Türk çocukları, 
İşite işite kulaklarınız dolmuştur ki, 

uçmasını bilmiyen, göklere yükselemi
yen uluslara yarın yaşamak hakkı ve. 
rilmiyecektir. Kanatlanamıyan genelik 
yığınlarının, kartalların tırnaklarına 

takılmış kuşlardan hiç bir ayrılığı kal • 
mıyacaktır. Bütün yeryüzü, harıl harıl, 
soluk almadan uçucu yetiştirmeğe uğ
raşmaktadır. İtalyada bir gene on yedi 
yaşına bastımı uçuculuk öğr.enmeğe 

borcludur. Almanyada (40.000) gene 
motörsüz uçak brövesi almıstır. Sov
yet Rusyada planör uçuşuna ~devam e. 
den talebenin yekunu 25,000 i aşmıştır. 
Başka ulusların çalışmaları da bunlar

dan aşağı değildir. 
Türk genci de acun ülkelerinin ço. 

cuklarından geri kalamaz. Türk genci 
de, türk sporcusu da uçmayı öğrenecek
tir. 

Tayyare Cemiyeti, ~imdilik yalnız 

Ankarada, bir (Türk Kuşu) kurumu aç
mıştır. (Türk Kuşu) size motörsüz u -
çaklarla nasıl dolaşıacağını, paraşüt. 

lerle gökten yere nasıl inileicğini öğre
tecektir. 18 yaşına basan ve 35 yaşım 

aşmamrş oan kadın, erkek bütün genç. 
1er (Türk Kuşu) na üye olabilirler. 
Örneklerine göre yapacakları planörler
le uçabileceklecr: para mükafatı da ve
rilecektir. 

Bütün türk çocukları, hele kadın, 
erkek üniversiteliler, enstitülliler, hu~ 
kuk talebesi, lise, yüksek muallim e>kul. 
larınm son srnrflarmdakilcr hiç bekle
melen (Türk Kuşu) na yazılmalıdırlar. 
Uçuş sporu,başka sporlarla ölçülemiye. 
cek kadar tatlı, eğlenceli ve faydalıdır. 
Bu spor üzerinde çalışıp bröve alacak 
gençler. kollarına altın bilezik takmış 

değeri günden güne artan uçuculuk sa
nalııtr kavramış olacaklardır. 

Türk gençleri. yarınki dölün yeri 
göklerdedir. Yarın, uçmasını bilmiyen 
bir kimse yürümesini bHmiyen bir a
dam kalar zavallı ve gülünç kalacaktır. 
Uçak kullanmasını becercmiyen kolla
rın gücü hiç bir işe yaramıyacaktır. 

(Türk Kuşu) sizi bekliyor. Kanatla. 

nnın altına koşunuz. Orada motörsüz 
uçuculuğu, paraşütcülüğü, hiç parıa 

harcamadan, öğrenecek ve Atatürk top. 
raklarına yakışır ideal bir türk genci ola 

caksınız. 

S. Karahi. aı·m ihracall 
Ş. Kaı·ahisar, 16 (A.A.) - Geçen 

1934 yılı mayısından bugüne kadar ka
:zamn:dan 52.800 adet muhtelif davar 
ve 2.000 av derisi ile birinci kanundan 
bugüne kadar 1.216.800 yumurta, 33.000 
kilo ceviziçi, 1,300 kilo balmumu, 12.000 
kilo fasulya ve mercimek harice yollan· 

mı~tır. 

Halkevinde· dün
kü temsil 

Dün Halkevinde Hususi Bizim Okul 
talebeleri tarafından bir tems.il veril • 
miştir. Salon okullu velileri ile okullu· 
lar ve kalabalık bi.r seyirci kütlesi ile 
dolmuştu. Temsile küçüklerin okuduğu 
istiklal marıı ile başlandı. Temsilin bi. 
rinci kısmında jimnastik hat"eketleri ile 
ana srnıf tarafından yapılan Rond, ma • 
car dansı, muvaffak oldu. Atatürk şüri 

okunurken yetişen neslin BüyÜk Ön • 
der'e nasıl candan ve özden bağlı oldu. 
ğunu bir kere daha anladık. 

Temsilin ikinci ktsmında bilhassa 
"And,, ı gene seyirciler çok alkışladılar. 
Çiçeklet· ecesi ve şen peri de muvaffa~ 
oldu. Temsil beş buçuğa kadar sürdü. 
Çok b~ğenilen bu temsilden dolayı Bi • 
zim okullulat·ı k•ı~b!":z. 

Marmara sarsıntı kur
banlarına yardnn 

Ankara Havagazı ve Elektrik şirketi 

memurları ve İşçileri Erdek ve Marmara 

yer sarsınhlannda felakete uğrıyan yurt 

taşlarımıza bir yardım olmak üzere ara

larında topladıktan 290 lirayıı vasıtasi

le kaLa yerine gönderilmek üzere Hilali. 

ahmer e vermi§lerdir. Bu örnek olmıya 

değer hayirseverlikleri için Şirket me _ 

murlarmı tebrik ederiz. 

Genelik Hih\lialımcri sanmıll 
g()rcnlere he~ )'İİz lira AÖn'1erdi. 

Genelik Hilaliahmeri merkez heyeti 
Erdek ve civarında yer sarsıntısından 

müteessir olan çocuklara yardım olmak 

Üzere bugün beşyüz lira göndermiştir. 

Gençlik Hilaliahmer Cemiyeti aynı 

zamanda bir beyanname neşrederek bü. 

tün mekteblerdeki azasını yer sarsınh • 

sından müteessin111>lan kerdeşlerine yar

dıma davet etmiştir. 

ÇOCUK ES1RGE~IE KURU
MUNDA PARASIZ 
~IUA YENELER 

Çocuk Esirgeme Kurumu sağlık ve 
soysal yardım müdürlüğüne tayin edil

miş olan çocuk hastahkları mütehassısı 
Bayan Dr. Fahriye her gÜn saat 12 ye 
kadar hasta çocukları; 

Bayan Dr. Fitnat pazartesi, perşem
be günleri saat 14 den ı;onra iç hasta. 
lıkh anneleri; 

Salı günleri saat 14 den sonra da 
harici hastalıklı anneleri· , 

Doğum ve kadın hastalıkları nıüte -
han~sı Bay Dr. İsmail Hikmet çarıam
ba günleri saat 14 den sonra gebe ka _ 
dmlar ve kadın hastalıkları muayenele
rini Çocuk ••ayında fftpmaktadırlar. 

Gebe kadınlardan muntazaman mu
ayeneye gelenlere doğumunda kurum e. 
heleri vasıtasile her türlü yardım yapıl· 
maktadır. 

Çocuk bakımı hakkında öği.iller 
Çocuk Esirgeme Kurumu (Himayei 

Etfal) annelere çocuklartnm bakılma

sı usullerini gösteren öğütler hazırla

mıştır Bu öğütler süt çağındaki bc'bek. 

lerc birinci aydan başlayıp 12 aya ka. 

dar ne şekilde bakılacağını bildirir. İs

tiyenlere her ay için bir öğüt parasız 

olarak gönderilir Ankarada Çocuk E

sirgeme Kurumu başkanlığına bir mek

tubla çocuğun kaç aylık olduğunu ve 

bir de adres bildirmek kafidiri. 

Kurum; çocukların terbiye ve has
talıkları hakkında sorulacak suallere de 
parasız cevab verir. 

Nişan 
Adana Saylavı Bay Damar'ın kızı 

Bayan Melahat'la sağlık ve soysal yar. 
dım bakanlığı müsteıarı Bay Hüıamet

tin'in oğlu Bay Adnan'ın nitan merasi -
mi yapılmıştır. Gene nişanlılara saadet 

dileriz. 

Bundan sonra Bayan Ferhunde UI. 
vi piyanoda Şopcn"in etlidlerini mu· 
vaffakiyetle çaldı, beğenilerek dinle
nen bu etüdlerin ardından da yedi gü. 
nün matbuat hulasaları okundu. 

Dün akşam Ankara radyosunda bir 
yenilik gördük; bu yeniliği Ankara Pa 
las orkestrasından değerli sanatkar 
Marsel Bi yapmıştır. Ma.rsel Bi'nin 
fransızca söylentisi çok güzel. pek eğ. 
lendirici olmuştur. 

Bu akşamın radyo programı ~udur
(19.30 dan 21 e kadar) 
Dans musikisi 
Çocuk saati. 
Musiki: 

Moszkowski: Gutıre 
Sarasate : Espanyol dansı 
Necdet Remzi: Keman 
Ulvi Cemal: Piyano 
Ev kadınına öğütler 
Musiki: 

Jean Hure Trio 
Ulvi Cemal: Piyano 
Necdet Remzi: Keman 
Necil Kazım: Viyolon9el 
Haberler. 

İsıaııhul Radyoım 
12.30 Plak neşdyatı 
18 Çay saatı, Tokatlıyan otelinden 

)9,20 Cocuk hikayeleri 
19,50 Haberler 
20 Havayen kitar (Siıret ve arkadaş· 

lan) 
20.30 Keman (solo) 
21 Şiir 

21,15 Son haberler 
21,30 Radyo orke-strası 
22 Radyo caz ve tango orkestraları 
Bugünkii Avrupa pl'ogrıammdan 9e9" 

meler: 

KONSERLER; 

14,30 Tuluzda senfoni 
18,15 Varşovada Mozart 
19,15 Tuluzda senfoni 
19,25 Viyanada senfoni 
20,15 Varşovada eenfonl 
21 Şimali ltalyadıa &enfonl 

OPERA VE OPERETLERı 
13 Tuluzda Ariya 
20 Zürihdc İm Brunen 
20,30 Strazburg operet 
20,45 Roınada Filmin Di'V'litst 
24,15 Tuluzda A.riya. 

DANS MÜZİÔİ: 
14,30 Hamburgda ba!IW 
16 Haylsberg 
23,05 Varı:.ova. 

Komünist propaganda 
cılarr mahkfım oldu 

lstanbul, 17 (Telefon) - Komünist 
lik propagandRsı yapmaktan ıuçlu ecza
cı Vasıf ile Salahi dörder sene hapH 
mahkum olmuşlar ve Doktor Hikmet 

bcraet etmi,tir. 

llnğla'da lıa'\'alar ,güzel ve yağışl 
Muğla, 16 ( A.A.) - Her tarafta gö

rülen şiddetli kışa rağmen burada ba • 
valar adeta sonbaharı andım1aktadır. 

Vilayete düşen sürekli yağmurlar yeter 
derecede olup zirai ihtiyacı temin etmek 
tedir. Vilayetimizin yıllık yağmur ihti
yacı bin yüz milimetredir. Bugüne ka • 
dar ise yağan yağmur miktarı 800 mili

metreyi aşmı~tlr. 

'iki 'JCQçü~ fehlr perilerinde Tcarşıkarşıya 



SAYIF \ t 

Lu)d Corc atı)or 

Mançest r Gaıdiyen ga eıe inin sı
.,.saı muh;ıbıri 11 sonkfınun t:ırıhlı ga. 
Rtede §Unları yazıyor· 

M. Loyd Corç beni kabul ederek 
)u:ndi planları hakkıı da ızahat verdı. 

Doğru vt: yahut yanlı olarak Am r.ka· 

4a M. Ruzvelt tarafından yapılan kal
kınma tecrubelcrile mukayese olunup 
.. yeni kalkınma tecrubesi,, adı verilt:n 
bu pHinın tatbikatına on, on beş gün.e 
kadar başlanacaktır. 

Loyd Corç, bana söylcndigine göre, 
bu planını memlekete arzetmek kararı

nı verdiği sırada üç diplomatın daha 
ayrı ayrı birer inkişaf planı hazırlamak
la olduklarını öğrenmiş. bunların he. 
men aynı yolda yürüdüklerini, yalnız 

ifade itibarile kendisininkinden farklı 

olduklarını görmsştür. 

Bunlar arasında gene ToriJer de 
ftl'dır. Bunlardan bahseden Loyd Corc 
icliyor ki: 

.. Bunların besledikleri fikirler hak

kında bir şeyler biliyorum. Bunlar pek 
Ueridirler. Bunlara birçok sahalarda 
muzaharet etmıeğe hazırlanmam laımdı. 
Bundan başka kendi pl!nım ve aynı mev
su üzerinde parlamentoya getirilecek 
ba§ka planlara kar§ı alacağım vaziyet 
için de hazırl.ınmak icab ediyordu. Bun. 
Jar için hazırlandım. Fakat hazırlana
madığım bir ıey vardır ki o da bugün 
memlekette iki milyondan fazla işsiz 

durup durur ve elinde iş olmıyan siyah 
paltolu işçiler ortada dolaşırlarken hü. 
lrl\metin ökonom.ik müşkülatı yenıtıeğe 
davranmaması ve kendi halinden mem
amı görünmesi karfııunda aessiz, sada
au oturup durmaktır. 

B. Nevil Çemberleyn'in noel müna-
9ebetile toplantılarını tatil eden parla
mentonun ıon toplantısında bana söy. 
Jediği feylere bakın. Ben ona bir nokta
JI unuttuğunu hatırlatarak hükumetin 
lpizlik meseleıinde güttüğü ııyasanın 
ne olduğunu eordum. Bana fU cevabı 
..-dl: 

.. _ Bizim lpizlik &ryaaamız, bugü
ne kadar yaptıklarımıza devamdan lba_ 
ftttir.,, Bu bir felaket manzarasıdır. 
Bu, menfi bir vaziyettir. 

Çemberleyn .. ,imdiden srzlanmayı

au; biraz bekleyin, herk.esin gayet yo. 
lunda gittiğini göttceksiniz.,, 

Bu cevab üzerine it n faaliyet is
kmenin gerektiğini bir bt daha anla
dnn. Bu hükQmet, bu iJi göremez ve bu 
faaliyeti g8steremezse o zaman parla
mentonun o ifl ga.recek bir ~abineyi İf 
blıfma çağırmasJ lazımdı. 

Her halde bu kabinenin, bugünkün
den farklı bir me9Uliyet telakkisi taıı. 
ması İcab edecektir. 

İki türlil hllkfun.et olabilir. Birisi 
llklı erer, it ıörilr bit' hükOmet. Biriai 
de Micawber gibi sabır tavsiye eden bir 
hUlı:umet. 

Nevil Çemberleyn bir Micawber hü
.ametini müdafaa ve te1118il ediyor. 

Kuvvetle kanaat gctimıifimdir ld 
ayanık bir muhafazakir kütlesi •ardır 

kJ bugünkü dunundan asli memnun de
lillerdir. 

Herhalde bUtlln ulu., birden it ve 
faaliyet istiyor_ 

Loyd Corc, Bangor nutkuna bu b
iıılar yakm bir zamanda programının Ye 

pllnmm tafsilatmdan bahsetmek iste
IDiyordu. Fakat ben, kendisinin banka
ları ulusaUıştmnak fikrinde olup ol· 
ıınadığmı sordum. Şu cevabı •erdi: 

"Seçim dairemde söyliyeceğim nu

tuklarda bu meseleyi aydınlatacağım. 

Benim bu yoldaki tekliflerim yanllf an
ı.,ıtmı,tır. Eğer, memleketteki banka. 
Jar benim tekliflerimde tikayet edilir 
blr taraf bulmutlarsa buna hayret ede· 
rim.,. 

Loyd Corc'a, kendinin bir fırkası 

olmaksızın gerek seçim dairesinde, ge· 
rek ondan sonra tekliflerini nasıl din
letip yUriltebileceğini sordum. Dedi ki: 

••- Bunun hakkında 'imdilik kati 
bir ,ey söylemek istemem. Bu, biraz da 
fırkaların tekJifleıiin karşısında takı. 

nara.klan tavı.fara ~ğlıdır. Fakat ben, 
tc.ld"flerimin mtmna dikilecek olan 
bOttn teklifl~o yenmt-k •e gelecek par
Jamntoda buna taraftar bir ekseriyet 
toplamak için lazım gelen bütün ted
birleri alacağım. 

Eğer bu mesele hakkında bir başk:a- ı 
tının daha mükemmel bir plim Tarsa 
pek ala. Ben mutlaka kendi dediğimi 

ULUS l:s ,:,uNKANlJ,, 1:..135 CUMA: 
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1 Yabancı gazetelerde okuduklarımız 1 
Kum lıubcl'l<'r: 

\:.:.-...tiiiiiiiiiiiiii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ____ iiiiiiiiiiii - - :1 
Sir (~oıı Saymenin 

1ıafızası 
Papasların )\:ılığı me 
selesi ve l\1eletyos 

Dını kıllgın mabedler dışında gıyil-
mes1111 meneden kanunun Elen m:ıtbu
atında uzun mlın.ıkaşalara mevzu teşkıl 
etıiği malumdur. Bu arada Atina'da çı. 
kan '"Ncos Kozmos., gazetesi eslı.iden 

1sranbul ve ~imdi lskenderiye f): l(ı· 

doks patrıgı bulunan Meletyos'un bu 
mesele üzerindeki duşüncelerini sor
muş ve bunu gazetesine bil lirmi~tir. 

Son gelen Elen gazetelerinin bir kıs
mmda §ıddetli hücumlar ve tenkidler
le karşrlandığını gordüğümüz brı bil. 
diriyi ve bunun etrafmda çıkmıı olan 
yazıl:ı11 olduğu gibi naklediyoruz 

Mcletyos diyor ki: 

"Eğer türk • elen mün:ısebetleri baş
ka bakımlardan sıhhatli V\! iyi ise, iki 
memleket arasındaki dostluğun ruhani 
kisve dolayısiyle bozulması katiycn 
doğru değildir. Ben eminim ki eğer bu 
soruyu İstanbul Ortodoks patriğine de 
sorarlarsa o da aynı cevabı verecektir. 

Ben böyle düşü~yorum; halbUki, 
lstanbul Patriği iken Başkanlığımda 
toplanan genel ortodoks kongresinin 
münakaşa ettiği meselelerde İstanbul 

kiilsesi ruhanileıini en ananesever 
ve muhafazakar olarak tanıyordum. O 
zaman tetkik edilen meseleler arasında 
papasların elbiselerinin zamana uydu
rulması meselesi de vardı. O zaman
danberi birçok yıllar geçti ve sanmam 
ki büyük kilise ruhanilerinin fikirleri, 
hiç olmazsa bu mevzu üzerinde, daha 
çok muhafazakarlığa doğru değişmiş ol. 
sun. Bunu söylerken düşünüyorum ki 
ortodoks patrikhane ruhanileri arasın
da Avrupa'da, Amerika'da ve Avustu
ralyada bulunanları da mevcuddur ve 
bunlar, ruhani kisve ile gözükmelerin
den daha az bir hürmet celbetmeden ce
miyet hayatma sivil elbise ile çıktık. 
!arından dolayı kendilerini dini emir
ler dı1ına çıkmış telakki etmiyorlar. 

Filhakika ruhani elbise, Grigorius-
larrn, Papafressas'Jarrn ve Elen istikli
li için canlarını feda etmiıJ beı bin pa
pasın fedaklrlıkları ve kurban gitme
leri ile mukaddes bir mahiyet almıştır. 
Fakat şunu da unutmamalıyız ki bun
lardan birçoğu mücadele etmek ve el
lerini ayaklarını daha serbestçe kulla
nabilmek için kolayca ruhani kisvele
rini çıkarıp atmışlardı. Sonra eğer bun. 
lar kurban gittiler ise ruhani elbise 
giydiklerinden dolayı kurban gittiler, 
başka elbise giymiş olsalardı kurban 
gitmezlerdi demek hiç de doğru değil
dir. Sonra bunlann mücadele arkadaJı 
olan ıiviller, Kanaris'ler, Miaulis'Jer 
Kolokotroni'ler ve Karaiskaki'Jer aivil 
Elen yurddaş1arrn bugün giydikleri el
biseleri mi giyiyorlardı? Eğer bizim, 
papaslar için ruhani kisveyi ulusal mü
cadelede mukaddeslik kazandığı için 
muhafaza etmekte devam etmemiz man
tıki ise, rica ederim, siviller niçin Fuıı. 
taneJla'yı, Vrak'ları ve kocaman uzun 
pilakül1ü büyük kırmızı fesi attılar, ve 
sonra aoyaal devrimde yalnız papasla
rın değişmeden kalmasını istiyorlar. 

Şahsen ben ve o zaman Arhimandrit 
bulunan bugiinkü Atına Metrepolidi, 
sonra Isparta Metrepolidi Germanoa ve 
daha başka ruhaniler Avrupa ve Ame
rika'da şeyahat ederken mecburen re
dingotla gezindik ve hiç bir zaman ne 
fena tefsire maruz kaldık, ne de vaziyc
timize karşı hürmet noksanlığı sezdik. 
Resmi bir heyet olmamız dolayısiyle 
ben o zaman ruhant kisve ile gibnemiz. 
de ısrar etmiştim. O zaman Amerika'da 
Elen Elçisi olan B. Russos bizden teJ
ırafla Amerika'ya ruhani kisve ile gel
mememizi rica etti. Bu telgrafı Pari• 
te iken aldık. Bunun üzerine ben der
hal maiyetime ~isvelerini değiştirmcle. 
rini emrettim ve Amerika cemiyetinin 
içinde bulunduğumuz zaman elçinin ri-

yürütmek niyetinde değilim. 
vaziyetin ciddiliğini ve 
tini takdir edip ona göre 
almak, harekete geçmektir.,. 

Amacım, 

vehame. 
tedbirler 

B. Loyd Corc, son'kinunun 17 ahı

de ilk nutkunu Bangor'da aöyliy.ecek; 
bundan sonra bafb yerlerde ve aıyasaJ 
ziyafetlerde bu nutuklara devam edew 
c.ektlr. 

casının mana ve ehemmiyetini tama
men anladım. 

Bir dakika farzedelim ki Türl,iye· 
de ermeniler, katolikler, yabudiler ve 
saire herkes kanuna uysun ve yalnız 
rumlar için dostça bir istisnaiyet ve
rilsin. Acaba Yunanistan Elenleri sanı. 
yorlar mı ki on, on bcs yıl sonra Fener 
ruhanileri ve hatt~ Patrik sokaklarda 
sıkıntı çekmeden bugünkü elbiseleri 
ile dolaşabiJsinler? 

lsviçre'de ruhani elbiseyi hassatan 
meneden bir kanun mevcud değildir. 

Fakat, epi zaman eveJ, Kudüs Metre
poJidi Yerasimos Paris dönüşil İsviçre
de iken, çok serbest İsviçre yurddaş1a
rım bu gibi elbiseleri görmeğe alışma
mı~ olmalarından dolayı Yerasimos'un 
elbisesinin uyandırdığı tecessüs dola. 
yısiy!e hıiçre polisi kendisinden ls
viçre'de üç günden fazla kalmamasını 
rica etmitti. 

MeJetyos bu beyanatının bundan 
sonraki kısmında lshe'lderiye Patriği 
sıfatiyle ruhani kılık meselesi ile ala
kadar olmadığını fakat alakadar oldu
ğu bir §CY varsa o da nihayet Türk -
Elen dostluğundan beklenen şeyin pat.. 
rikhaneye bütün ortodoks ilemi başka
nı sıfatiyle biraz daha miısaadekar bu
lunması olduğunu söylemekte ve ruha
ni kılık meselesinin çok tali bir iş ol· 
duğunu tebarüz ettirerek sözüne son 
•ermektedir. 

ELEN GAZETELER/ BU BEY A. 
NATA NE DiYORLAR? 

Meletyos'un bu bildirisi, takdir edi· 
leceği veçhile, Elen matbuatında çok 
büyük ve muhtelif cepheli akisler U· 

yandırmış ve bütün gazeteler bu bildi
ri ~akkında mütalealarını uzun uzadıya 
yazmağa mecbur kalmışlardır. 

Bitaraf Hestia gazetesi, zamansız ve 
umulmadık diye tavsif ettiği bu bildi
riye cevab verirken uzun bir başlangıç 
ile Mcletyos'un ortodoks kilisesi için. 
deki yüksek ve muhterem şahsiyetini, 
kiliseye ve yunanlılara yaptığr hizmet
lerin büyüklüğünü tebarüz ettiriyor ve 
sırf bu sebebten dolayı gazetenin, tüıık 
matbuatı tarafından manevi bir istinad 
olarak ileri sürülen ve Meletyos'un pat
rikliği zamanındaki kongrede bu ruha
ni kılık için bazı münakaşalann cere
yan ettiği hakkında yazılan yazılara 

cevab vermediğini ve Meletyos'un da, 
Elen tezini çok zayıflatan bu vaka ilze. 
rinde sükfitu muhafazayı tercih eyli
yeceğini sandığını yazdıktan sonra sö
züne şöyle devam ediyor: 

"Halbuki muhterem ruhani bu bildi
risiyle yalnız sükfitu kesmekle kalmı
yor fakat aynı zamanda Türk.iye tara. 
fından alınan tedbiri müdafaa ediyor. 
Ve Ortodoks ruhanileri için soysal in
kişafla hemahenk bir halde ilerleme 
hakkı istiyor. Bu vaziyette biz de sırf 
bir gazete olmamız ve kiliseye aid me· 
seleleri münakaşaya kendisi kadar hak
kımız bulunmadığını bilmemize rağ

men sükutu bozarak cevaba mecbur ka. 
lıyoruz. 

Hestia gazetesi, bu başlangıctan son
ra Meletyos'un bildirisinin ana çizgi· 
lerini hulasa ediyor ve Meletyos bu iş· 
te iki vaziyeti unuttuğunu söyliyor: 

Ruhani elbise, bu elbiseyi giyenler
den ziyade bu elbiseyi giyenlerin hitab 
etttkleri halkı alakadar eder. Hassatan 
geçirmekte olduğumuz ihtilalcı ve dev. 
rimci zamanlarda manevi hususatı ala
kadar eden şeylerde en ufak bir yenilik 
yapmazdan önce pek çok dügünmek ge· 
rekir. Hıristiyan papasJarı faaliyetle
rinde kendi rahatlarından ziyade cema
atlarını düşünmelidirler. 

İkinci vaziyet ruhani kılığın bu kal. 

dırılışınrn patrikhane veya Sensinod 

ve yahut bir ortodoks kongresi tara

fından değil fakat başka bir hükUnıet 

tarafından alındığıdır. Bu suretle yük
sek şahsiyetini kaybeden patrikhane 
Türkiye tarafından tazyik görmekte, 

Elen bükUıneti tarafmdan ve batti di· 

ğer ortodoks kiliseleri tarafından da 
terkedilmektedir. 

Hükfimet taraftarı TlPOS gazetesi 
iae Meletyos'un bu bildirisini neşret· 

tikten sonra diyor Jü: İşte Venizelist. 
ler tarafından ruhani kılık etrafında 
yapılan &ürilltülere yine aynı fırka zih-

niyetine bağlı bir zatın cevabı. Buna 

cevab vermek bize değil fakat Venize
listlere düşer. 

Gene hiıkümet taraftarı KATİME

RINI ue şu mlitaıeayı yürütüyor : 

Meletyos, nazik bir zamanda, vak

tiyle kilise içinde de birçok kan ık. 

lıklara sebebiyet veren mutad lisan er

bestJiği ile resmen ruhani krJık mesele

sinin tali bir iş olduğunu bildiriyor. 

lskenderiye Patriğinin bu terakkisever 

fikirleri bizi hiç hayrete düşürmedi; 

çünkiı biz, Meletyos'un ruhani kılık 

düşmanı olduğunu ve İstanbul ortodoks 

kongreaindenberi devrimci nazariyele

rini yaymakta olduğunu biliyoruz. Bu

nu birkaç hafta önce Türk gazeteleri. 

nin bu kongre hakkındaki neşriyatlan 

dolayısiyle de yazmı§hk. 

Fakat bu bildiriye acaba VenizeJist
ler ne diyecekler? O Venizelistler ki 

Elen hükfimetinin bu işte gayet bece

riksiz hareket ettiğini haykırmakta ve 

bundan dolayı hükumete hücum etmek

te idiler. 

HükUnıet taraftarı PROYA gazete

si ise bu bildiriyi manasız ve zamansız 

bulmakta, Meletyoa'un esasen birçok 

zamandanberi devrim taraftarı olduğu. 

nu fakat §imdi yalnız eski fikirlerini 

tekrar etmekle kalmayıp bu devrimin 

patrikhane ruhanilerinin de fikirlerine 

mutabrk olduğunu ıöylemeğe kadar var

dığını bildirmekte ve bu miltaleasıru 

şöyle bitirmektedir: 

Bir ortodoks kilisesi başkanının bu 

hareketini tavsif etmek istemiyoruz. 

Yalnız ıunu diyoruz ki bu bildiri Yu

nanistandaki genel duyguları ve hü

kfunetin faaliyeti karşısında bir "yanlı§ 
aes,, teşkil etmektedir.,, 

Monte Karloda 
Rulette 940 İngiliz lirası kaza

nan bir adam masa başında 
ı sessizce öldü 

Deyli Mey! gazetesinin Monte Kar
Jo'da bulunan muhabiri 9 sonlrinun ta
rihli gazetesine bildiriyor: 

Rulet masasında uzun milddet kay

bettikten sonra zararını çıkaran ve e

veke kaybettiğinin yarısı kadar kaza

nan bir oyuncu, ölüvermiştir. Bu ada

mın bir ingiliz olduğu sanılıyor. 

Bu adam en son olarak elinde ka
lan 1000 frangı 28 numaraya koymuJ 
ve başını kolunun üzerine koyarak ta
liini beklemeğe bqlamııtır. Fırıldak 
durduktan sonra Krupiye: 

- Yirmi sekiz 1 diye bağırmış ve 
470 İngiliz lirasını bu adama doğru it
miştir. 

Fakat bu parayı kazanan adamın, 

kazandığı parayı almak için hiç bir 

hareketi görülmemiştir. Bu para 28 nu

marada kalmış, rulet gene dönmüş, ge

ne bu numara kazanmıştır. Adamda 
gene bir kımıldanma görülmüyordu. 

Vaziyette bir fevkal~delik olduğu· 

nu hisseden krupiye, hemen hademele

re işaret ederek bu oyuncu ile alaka

dar olmalarını istemiştir. Adamı yok

byanlar, ölmüş olduğunu anlamıılar

dır. 

Memurlar, bu adamın kazanmış ol

duğu 940 ingiliz lirasını, akrabalarına 

vermek üzere alıkoymuşlardır. 

Bugün CiO } JŞııır geçmiş olnn ingilb 
dışarıişler bakanı Sir Coıı Saymen, ge• 
rck hukuk, gerekse sıyasa i lerindekl 
fevkalfide muvaffakryctini hiç bir şey! 
unutmamasına, kuvvetli bir hafızası ol• 
mlsrna borcludur 

Kendisi ne duydugu isimleri, ne de 
gôrdliğü çchrlceri unutmaz. 

Bu meziyet, kendisinin ilk defa ba4 
roya girdiği sıralarda mühim bir dava
yı kazanmasına imk5n vermiştir. 

Bir defa bir şahid, rnevkufu tanıdı 
ğı hakkında ycmın etmişti. Bunun ilz .. 
rine Saymen sordu: 

- Siz daima cehreleri hatırlar mı• 
sınızl 

Adamcağız cevab verdi 
- Evet; hiç şaşmaz. 

- Peki, beni bundan eve] hiç g8rw 
müş müydünüz? 

- Hayır, asla. 
Gene avukat cevab verdi: 
- O halde benim sizi tanıdığımı 

öğrenince hayret edeceksiniz. Bundaıı 

bir müddet eve] sizin dükkanınııa uf .. 
ramış, bazı ıeyler satın almak istemi_. 
tim: siz ise bunları satmadığınızı aörır 
lemiştiniz ...• 

Stalin'in oğlu 
Sovyet Rusya'nın başı olan StaJla 

yoldaşın 13 yaşındaki oğlu Vasili Sta. 
lin'i, Rusya'da hemen hernen hiç lWaııı 
ae tanımaz. 

Zaten ruslar büyüklerinin çocuklat 
rı, akrabaları ve hususi hayatlarile CI 
kadar fazla alaka göstermezler. 

Vasili, herkesin gittiği bir mekteb« 
gider ve orada hiç bir istisnai muame• 
le görmez. Kendisi ekseriya sekiz ya .. 
§ındaki kızkardeşi ile beraber bulunur, 
Spora ve oyuna çok meraklıdır. Ann8'4 
leri ölmüştür. Babaları ise sıyasaJ işle.. 
rinin çokluğundan ötürü çocuklarilt 
meıgul olmağa vakit bulamaz. 

Amerikanın bugün so
kakta yatan zenginlerl 

Amerika Birleşik dev1etlerindetd 
milyonlarca işsiz arasında birçok 1114 
sanlar vardrr ki bunlar, eskiden dolQ 
milyoneri idiler. Şimdi bunlar, hayıa 
cemiyetlerinin yardımile yaşamakt8f 

yemek alabilmek için dizikoluna gir• 
mekte ve rastgele ele geçirebildikleri 
yataklarda, yahut bahçe ııralarınds 

yatmaktadırlar. 

Gündüzlerini ise bir zaman at aıı'\ 

tında yahut otomobil içinde geçirdiliıı 

teri parklarda geçirmektedirler. 

Nevyork'un beşinci caddesinin k~ 
şesinde elli yaşlarında kadar görünen 
bir adam gazete satar. Bu adam bu11<ı 

dan beş, altı yıl önce 300 ingifü: lira~ 
kıymetinde hisse sened!erine ve tahvl• 
lata aahib bulunuyordu. 

O zaman Şikagoda büyük bir ...,. 
fab içinde yaşamağa gitmişti. Şimdi ı .. 
bir gazete satıcısı çocuk kadar. hafta. 
da 10 dolar kazanmakta, bunu kazancb. 
ğına da şükretmektedir. 

Çocukluğunda Macaristan'uan A• 
merika'ya hicret eden ve bir müddeı 
sonra Şikago'da buğday kıralı olan ve 
Florida'da yaşıyan Rişard Şvalb, bi" 
sene kadar eve! elinde, avcunda ned 
var .nesi yoksa kaybetmiştir. 

Bu vaziyetten sonra bu adam lfl 
ılindarlığa vurmuş ve vaız olmuştur, 

Kendi IÖzilne bakılırsa bu adam, tim. 
di huzur ve sükununu bulmuştur; ~ 
tık tekrar bir servete bvu mağı arzı( 
etmemektedir. 

Züğürtlük Amerika'da kiliseye bir• 
çok adamlar kazandırmıştır. 

Antalya vilayet Daimi Encüme· 
ninden: 

12-1-935 gün!ne K'adar 'Kapalı zarf usulıyte e ·sntmcgc 
konulan Antalya memleket hastanesi dış hastalı' lan ko
ğuşunun 15367 lira 45 kuruş keşifli ikinci bolüm ya?ısı 
icin muayyen saata kadar teklif mektubu veren olmadıgın
'dm muamelenin 27-1-935 pazar günü saat 15 de pazarlıkla 
neticelendirilmesi kararlaştırılmıştır. İstekli1:riı_ı ~? de 15 
teminatla vila,yet encümenine müracaatları bıld1 ılır. 
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• şinde mühim bir yer a ır 
tur. Tavutu köyUl yum blbçelincle, 
ldlmeliade; kıfm llunacla betle,lp ... 
acak tava pldi mi OIDfUUOll aw " 

~ka-
111 •iter Dt' 1D111eclaeled, nt 

• defteri kebirdir. Orlda .Jakm kiJ• 
lerde oturan ve bise tank getireaJerin 
lıimleri, helablan yuılıdır. Yani eaaf 
içinde ulusal llrihı hscıyuılar arasına 
bas de cl~lir.fs. 

plecek iti ularlar mı ... ,,,,,,,, : -.ıa 
nm•v._.'.kolayca " eeuine Jakalandık· 
Jan 1111"9 pce el a,- çekildill saman 
~Dm kitti Diyede oldaiullu 
uı1arlar ve hanprelerlnhl ...,,, ni1-
betillde tis per.dedea ferpda blıllarlar • 
Her pce ba fud liir ml44et llrer. 
Tank feryadlarmm una .._.._ Oll

lara ne kadar acı pline bisl ele o lra
dar aniadlrlr. Çflnkl erteli cflnkl •· 
tq ve ıiparit çok demektir. 

C... e ba ~ fiatlar •• 
o.ten " bu 7dJd fiatluda UUll 

iloylJI ftr-k yoktur. '!'.,_. tauk da p 
1m buı •1larmda fulallpr, ... .,. 
larmda ucuslar. Bn piı1aa1ı awnüa • 
a71-4hr. Ti ..._.. '-' pllif ..-.. fflr.wttı~ • .flMlll!IA 
maa lillid*t tiat ,W.klili .._ eder. 
t.1rJ1r" ,.. ~ ~ kim
.. bekmıdıp ............ Hele ,.. 
ma- WsP, ADlrara'ma ~ 
iti ........ üaar. .... e..aı~ 

~-· ~y~ .._,,.. sMeHer. ~ kpl 1 N.l • 
ıv. ,.~ lsiali el .... .,,., 
~JdJF dalılırlar ......... .. 

lü ela ...... -- .,...... 
Bu yıl yalau ,_.ıa fiatlan ,ak• 

tektir. Geçen 1ıl siJUI eclen Jllllllltta
cılardaa iKC>k mal tatelllar ba yıl 1ra
•andılar. Perakende yumurta fiatları 

da bu 18ne fuladır. 
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s;~mer Bank 
Umumi Müdürlüğünden:= 

Bankamız ,.e müessesatında çalışmak üzere a:jağı-
da ya.::ılı şartlar i~erisinde: . . _ 

l - Bankaüı:z ve müessesatı muhaı:;ebe servısle 
rind~ ~alışmak fü:ere asgari 80 - lira m~aşla, . l'k 

2 - Bankarnız servis şefi ve müfett.ış muavın ı -
. k .. sgari 120 _ lıra maaşla ve lcri namzedı olma uzere a 

imtihanla iki sınıf memur alınacaktır. . 1 
Namzetlerin ecnebi lisanlarına vukufu der~c~:sı e 

imtihanda gösterecekleri liyakatler ve e_velce t.1 _un
dul-ları müesseselerde edindikleri tecrubeler. ;azarı 

!dik~ate alınmak suretiyle asgari olarak. ~österıe nlnbı~-" ··a. ı .. aün takdınlc arttın a ı-

l
aş miktarları umumı mu ur ub 

lecektir . · l esin-
Muhascbe memurları ;çin lıse veya itse l erec 

'~de bir mektepten mezun olmak, . . . . . ar;;.
~ Servis şdliği ve müfettiş muavınlıgı namze ıbı 
• için ali m~k.tep~erdcn ~ez~~l~~rna~sıa:r~~~· hizmetleri-

Her ikı ımtıhana gırec memis bulunmala-
ni yapmış olmaları ve 35 yaşını g~ :ı; 

n lazımdır. _ . . 'J7 K sani 1935 pazar 
Muhasebe memurlugu u;ın f- • 

günü saat 1 de, . ı· .. · etlig· i S . ff ... ve müfettiş muavın ıgı namz 
. . 2e9rvKıs ~e ~gt935 sah günü saat l de Ankara ve İs· 
ıçm · ~anı : · la aktır 
tanbul'da aynı zamanda ımtıhan yapı c · · · f h n programını İmtihana girmek istiycnlerın ım 1 a .. 

k · · terini yazdırmak uzere 
ve sair ~artları anlama ve ısım 'd U 

.h 22 K . 1935 tarihine kadar Ankara a -
nı ayet . sanı . İ b l'd Sümer 
mum Müdürlük memurin şubesıne, st~n u a 
Bank İstanbul Şubesine müracaatları ılan olunur. 
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İstanbul S1hhi IVüesseseler 
alım komisyonu Reisli. inden: 

. · lektrik, telefon 
Haydarpaşa Nümune hastanesının k e 

ve sinyal tesisatı pazarlıkla yaptırılaca ur ... 
ı .. ·· aat 14 tur 
h4le günü 29/1/935 sah gunu s · 

Muhammen bedel (16500) liradır. 
Muvakkat teminat 1237 lira 50 kufll§tur. mukabi-

. Keşifname, şartname ve projeler 82 kuruş 
lınde hastaneden alınabilir. . • seneye 

. t klarma daır can 
. Talipler bu gibi. ;şlerı. yap I azarlığa girebilecekle· 

aıt ticaret odası veııkalarayle. bu dp' ı·~·nden tasdikli ve-
. f b mUhcn ıs ı•' r~ne dair vilayet na. ıa aş rhö-a ireceklerin belli saa~te 
sıka göstereceklerdır. Paza b f btari le Cağaloğlun-
tcminat makbuz veya banka me. tu . y 1 leri 
da sıhhat müdürlüğü binasındakı komısy~n_: ı;~ me . 

(106 - 68) 

Aııkara Milli Eııılal' 

Cinsi 
Büyük hah 

Miktarı 

l Adet 
8. 25 X6. SOM. 

Mürliırlüf ·;,'.en: 
Lira Kr. 

200 00 

fzahat 
N akten peşinen 

Ebadında .. 
· · 935 tarihinden ıtı· 

Yukarda yazılı halının ıhalesı 2 - 1 ~ . . 0 f terdar-
baren bir ay pazarlığa bırakılmıştır .. ~steklıl~rın (2~) 1_ 70 
bkta kurulan satış komisyonuna muracaatlan. 

~ ·- -
Merhum Şevket 

belediye eczahanesi yerine 

:yeni eczane açıldı 
hhi levazımat, 

Fenni gözlükler, tıbbi korsa!~r, sı • z her ilaç 
bütün tuvalet ve ıtriyat çeşitlerı ı1e aradıgını 

~ ılunur. • . R--531~ 
Göztük ve knr~a tam1T1erı vamhr. 

Nafıa Bakanlığından: 
9 saat mesafede bu-

Eloğlu istasyonuna 15 ve Meraşa d kesilmek ve 
lunan Kirazderesi ve Susu orrnanlan~ an birinde vagon 
Eloğlu veya ona mücavir istasyonlar an n bedeli 5462,5 
~zerinde teslim edilmek üzere mur~~;ğ~ kapalı zarf usu
lıra bulunan J ı 50 adet çam telgra 
lü ile cksi1tmeye konulmuştur. • gUnil 

. . t1 yan cumartesı 
Eksiltme 26. 1. 935 tarıhıne raM 

1 
lzeme Müdürlüğün

ıaat 15.30 da Ankarada Bakanlık a 
de yapılacaktır. .k e 409 69 

. . . t dası vesı ası v , 
İstekliler tekliflerını tıcare 0 

1 andıaına yatırıldığı-
1• 1 

. 1 nnın ma s b 
ıra ık muvakkat temınat .a . 26 1 935 cumartesi gü· 

na dair olan makbuz He bırhkte M.:d.:rlüğüne tevdi etme· 
nü saat 14.30 a kadar Malzeme u u 
leri lazımdır. . ı k 

k. artnamelerı parasız o ara 
İstekliler bu hususta 1 ş Müdürlüğünden alabilirler. 

Ankarada Bakanlık Malzeme l - 89 
(28) 

Tc:JQKIYE 

Z:IRAAT 
B4.NK~SI 

·DARA 
BiQiKTiREN 
QAl-lAT 606R 

Sümer Bank 
Uşak Şeker Fabrikasından: 

Şimdiye kadar yalmz Uşakta Sümer Bank namına 
• satın alınmakta ofan Tasfiye halindeki Uşak Terakkii 
~Ziraat Türk Anonim Şirketine ait hisse senetleri bun
dan sonra İstanbul ve Ankara'daki Sümer Bank şube

~ leri tarafından da satın alınacaktır. 
~ Hisselerini satmak istiyenler doğrudan bu Şubele-

re de müracaat edebilirler. 1--201 

Ankara Levazım AıııirJiği 
Satmalına Komisyonu 

ilanları 

!LAN 
Kastamonu'daki kıtaat 

için 160 bin kilo un kapalı 
ıarfla eksiltmesi yapılacak -
t.ır. Tahmini bedeli 9200 li -
radır. İhale günü 19 - 1 • 935 
cumartesi saat 15 dedir. flk 
pey parası 1440 liradır. Ve 
ihale saatinden bir saat evel 
teslim edilmiş bulunaca~t~r. 
Şartnamesini gönnek ıstı -
yenlerin her gün Merk~z ~e 
vazımlığına ve jstekhlerın 
de muayyen gün ve saatte: 
Kasıamonu'daki kışlada~~ 
satın alma komisyonuna mu 
racaatlan ilan olunur. ( ı 4) 

1-48 

İLAN 
Otuz bin kilo .zeytin ya

ğma kapalı zarfla 2 şubat 
935 cumartesi günü saat ı.s 
de alınacaktır. ~artnamesı
ni gönnek istiyenlerin eyya
mı tatiliyeden ma~d~ her 
giin saat ondan on ıkıye ka: 
dar milracaatları. bedelı 
l3200 liradır. Tem~tı mu· 
vakkatesi olan 990. lıra mu· 
hasebecilik veznes~e t~s
lirn ederek makbuzıyle .bır
Jikte teklif mektubunu ıha
le vaktinden bir saat . e~~~ 
Ankara Levazım Amıı:hgı 
satınalnıa komisyonu nya· 
setine venneleri. (ll 1) 

1-207 

İLAN 
Selimiye kıt'at ihtiyacı 

2. kan/ 935 perşembe günü 

saat 14 te icra kılınaaktır. 
İlk pey akçesi 4625 liradır. 
Muhammen bedeli ı 1 kuruş 
25 santimdir. 
Teklif mcktubları ve temi
nat akçeleri muayyen gün 
ve saatten bir saat evetine 
kadar verilmiş olacaktır. 
Teklif mektubları kanunun 
3. cü maddesindeki sarahat 
dahilinde yapılmış olacak· 
tır. Şartnamesini görmek 
istiyenlerin her gün ve istek-
1 ilerin de muayyen gün ve 
saatte Selimiyede askeri sa
tın alma komisyonuna mü-
racaatlan. (59) 1 - 134 

ZAY! 
702 No. Ju yilk arabamın nu· 

marasını dü!llrdüm. Yenidni a. 
Jacağımdan hükmll yoktur. 

1-166 M. Hakkı 

1 A ukara Belediye Rciıdiği 
ilanları 

İLAN 

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

B - Keşif ve §artnamesi· 
ni görmek için baytar mü· 
dürlüğüne gelecektir. 

C - Eksiltme 23-1-935 
perşembe günü saat 11 de 
baytar müdürlüğünde .açık 
olarak yapılacaktır. 

D - Muvakkat teminat 
yüı:de yedi buçuktur. (39) 

1-81 
· ·n 600 000 kilo un kapalı 
ıçı ' . 1 / zarf usulile ihalesı 3 
n••••••••ınoıımınmnnuıı11ıa=-ı-..-ıııu- r•ıııııı 

ALTIN 
Brigittc Helm - Pierre Blanchard 

'··=---•-1a•UlllllldıılW••-li~Dml---MIHIWI-

-----------------ıwe•rt&•:-e:n 
Milli Müdafaa Vekaleti Satın Airrıa 

Komisyonu ilanları 

İLAN 
Hava ihtiyacı için 10 "ane 

büyük yangın söndürme ma
kinası kapalı zarfla eksilt
meğe konulmuştur. Tahmin 
edilen bedeli 15 bin liradrr. 
İhalesi 26-1-935 saat 14,30 da 
M. M. V. Sa. Al. Ko. da ya
pılacaktır. Proje ve şartna
meler parasrz olarak mezkur 
komisyon taraf madn istek
lilere verilir. İsteklilerin 
1125 tiralrk teminatı muvak
kate makbazlariyle artırma 
ve eksiltme kanununun 2. ve 
3. maddelerindeki vesaik ve 
tekliflerini ihale günü saat 
13,30 da komisyona venne-
lcri. (43) 1-100 

İLAN 
Her çifti için tahmin edi

len fiat 500 kuruş olan 1200 
çift Fotin kapalı zarfla alı
nacaktır. Şartname ve nü
munesini görmek istiyenler 
her gün öğleden sonra ve 
cksiltmeğe girecekler de 
3-2-935 pazar günü saat 14,30 
da 450 liralık banka mektu
bu veya maliyeye yatınlmış 
teminat mukabilinde aldık
tan makbuzlarla ve artırma 
eksiltme kanununun iki ve 
üçüncü maddelerinde isteni
len vesikalarla M. M. V. Sa. 
AL Ko. na uğramalan. 

(108) 1-200 

İLAN 
Beherinin tahmin fiatı 

225 kuruş olan 995 çift ter
lik açık eksiltme ile alına
caktır. Şartname ve nümu
nesini görmek istiyenlerin 
her gün ve cksiltmcğc gi· 
receklerin 4-2-935 pazarte· 
si günü saat 14 de 167 lira 
91 kuruşluk teminat mektu
bu veya maliyeye yatmlmış 
teminat mukabilinde alınan 
makbuzla ve artırma eksilt
me kanununun iki ve üçUncU 
maddelerinde yazılı vesika
larla birlikte M. M. V. Sa. 
Al. Ko. na uğramalan. 

(106) 1~199 

İLAN 
Beher tanesinin tahmin 

fiatı 700 kuruş olan 100.000 
adet portatif çadır kapalı 
zarfla alınacaktır. Çadırlar 
Avrupa malı olacaktır. Şart
namesini 35 lira karşında al
mak ve nümunesini görmek 
istiyenlerin her gün öğle
den sonra ve eksiltmeye gi
receklerin ihale günü olan 
7-3-935 perşembe günü saat 
l 5 de kanunun tarifatı da
iresinde 31750 liralık mu· 
vakkat teminatlarıyla artır
ma ve eksiltme kanununun 
2 inci maddesinin ikinci fık
rasile 3 üncü maddesinde 
gösterilen vesikalarla birlik· 
te teklif mektuplarını ihale 
saatinden en az bir saat cvel 

M. M. V. Satınalma l<o. nı 
vermiş bulunmaları. ( ı 19) 

1-208 
İLAN 

Kesif bedeli 9806 lira olan 
lznıir" Reşad iyede yapılacak 
kanalizasyon inşası açık ek· 
siltmeğe konmuştur. Şartna 
me ve keşiflerini görmek ve 
49 kuruş karşılığında almali 
istiyenlerin her gün öğl~ 
den sonra ve eksiltmeğe gi
receklerin 3-2-935 pazar gU. 
nü saat 10.30 da 735 lira 4.S 
kuruşluk banka mektubu v~ 
ya maliyeye yatırılmış ternt 
natları mukabilinde alınac~ 
makbuzlariyle ve artırın« 
eksiltme kanununun iki vi 
üçtincü maddelerinde iste-ı 
nilen vesikalarla M. M. V. 
Sa. Al. Ko. na uğramalan 

(107) 1--198 
iLAN 

Vizedeki kıtaat için 200 
bin kilo yulaf kapalı zarfla, 
alınacaktır. Muhammen fi • 
atı 1 kuruştur. İhnlesi 20 • 
1 - 935 pazar günü saat ıs 
tedir. Evsaf ve şeraitini göt 
r.ıek istiycnlerin her gün ve 
eksiltmeye gireceklerin d~ 
bem gün ve saatta 1050 lira 
tcminatlariyle vizedeki ko· 
misyona baş vurmaları. (38) 

1-?8 

JLAN Ş.ARTLAIU 
Beher Bı:her 

S."'8 5_,;,,u Sa.rn Santimi 

z 300 3 200 
4 150 5 100 
6 8Q 1 40 
8 2S kuru,tur. 

l - Hayır itlerine ve yeni 
çıkan kitablara ald ilanlardan 
% 15 tcnziUit yapılır. 

2 - Zayi ilan bedcUcri m:ık.. 
tu yllı otuz kuru~tur. 

3 - Tebrik, teşekkür, evlen
me vefat ve katı alaka i1anla • 
rından maktuan beş lira alınır. 

ABONE ŞARTLARI 
Müddet Dahilde Hariçte 

Seneliği 

6 Aylığı 
•• 3 Aylığı 

17 Lira 30 Lira 
9 
5 

" 
" 

16 
9 " 

" 
Posta ücreti gönderilmiyen 

~ mektublara cevab verilmez. 

" 
ANKARA İCRA DAİRESİ 

GAYRİMENKUL SATIŞ ME· 
MURLUÔUNDAN: 

ULUS gazetesinin 13 son kl· 
nun 935 tarih ve 4837 sayılı nils
hasmın sekizinci aahifcsinde 

münteşir 1/137 numaralı ilinımı~ 
zın Wr numaralı bendindeki 
14-1.935 tarihinin 14-2-935 şek

linde olduğu ilan olunur. 1-195 

BÜYUK 

TayyarePiyangos 
18 inci T ertib 4 üncü Çekiş 

11 Şubat 1935 de dir 

Büyük ikramiye: 
25,000 Liradır 

AYRICA 10.000, 4.000, 3.000 LİRALIK iK-
RAM! YELER VE 20.000 LİRALIK MUKA· 
FAT VARDIR. 



llRIUIRUDllllllU --
Yirmi iki yaşından yukan i 
bütün yurttaşlar Mün ehibi 1 
sani seçimi için rey'lerini 1 
kullanmağa çağırılıyorlar. 1 
intihabı Meb'usan An -1 

lr.a1a Teftiş Heg'eti Reisli-= 
ğindenı 

nkara' Müntehibi sani 
~imi 20 - l - 1935 . pazar 
21 -1 -1935 pazartesi günleri 
sabah saa dokuzdan akşam -= 
saat on sekize kadar yapıla -1 
caktır. 11 

~im sandığı Be di 
li i sa'onundadır. (22) yaşın.== 
dan yukan bütün yurttaş • I 
larırı rey'terini kulf nmak 1 

== üzere bu günlerde Belediye· i 
ye gehne erini dilerim. 1 

(105) 1-192 5 

ı-··
afı Bakanlığından: 

Haydarpqada sif teslim maktas 25 x 2,5 x 1 m/m. ve 
tulll 2100 m/m. olmak,üzere muhammen bedeli 5000 lira 
bulunan 50 ton lama demiri kapah zarf uıulil ile ekailtme

kanulmuttur. 
llukir lama demiri Waring yapdmq olan memleket

lerden getirilec*tir. 
Ekıiltme 24. 2. 935 tarihine raıthyan pazar günü saat 

15 te Aııkara'da Nafıa Bakanlığı Malzeme MüdilrlülUnde 
ya~c:aktır. 

İateldlerin tekliflerini ticaret odalı vesikası ve (375) 
liralık teminatlarmm ıuJsandığma yatmldığma dair o
ld makbuz ile birlikte 14. 2. 935 pazar ıünii saat 14 e ka
dar makbuz mukabilinde Malzeme Müdürlüğüne teYdi et
meleri lizımdır. 

l1teldiler bu husustaki· şartnameleri parasız ow.k 
~ Naha Bakanbğı Malzeme MüdUrlüiünden a-
labilirler. (27) 1 - 90 

ürkiye Ziraat Bank a ı 
ödürl~den 

Erzurum tereyağı fabrikası mamulitmdan 220 
tenelle balla tuzla sade yağ 20-1-935 puar cGnl .. 
at 14 de Banka binasmda puarlık1a ve pefin para 
ile -.tdacaktır. Almat iatiyenler 220. - (iki yüz yk
ml llra) pey akçeaiııi hamilen tayin edilen saatte 
Mld&rlqiimtize milıacaatlan ilan olunur. 1-140 

saçlarınız 

dökülüyor mu? 

tından, 

llOJBN: Saçlamt da· 
lmaiae ve kepeklellDlfJSİ• 
mani olm. 

9MOJBN: Saçlatm •• 
1 brietlendlrir ve ...._ 

MOJB ı Latif rajllab, 
lal IOIJ'Ollaclar, depoea j 

~Ullllk ecahı,,.f her ec. 
•hw :.:;.t mat..ıa- J 

lngilia Kanzuk eczaneli ma 'DUlltmdan. 

Öksürenlere pelesenkti katran eksirl 
Her Eczahanede bulunur. 

Emniyet Müdürlüğünden: 
Bir miktar para blahawak emanete alllUIUftlr. Sahi-

in mfl48r1Uğe mllraaatı. (60) 1 - 121 

ULUS 11 SONKANUN 1931 CUMA 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüjii Sabnalma 

Komi yonu llinlan 

1 660 580 KİLO ATEŞ 
TUOLASI 

26500 KİLO HARÇ 

Yukarda miktarı yazılı ve 
tahmini bedeli (150936) lira 
olan ate, tuğlalan ile harç 
21/2. kin/935 tarihinde saat 
14 te ukerl fabrikalan aa
tm alma komisyonunda pa
zarldda satm alınacaktır. 
Ş8rtnaqıe 755 kurut muka
bilinde komisyondu verilir. 
Taliplerin mezldlr F ve 
saatte muvakkat temınat o
lan (8796,80) lira ve 2490 
nmnanlı kanunun 2 ve 3 eti 
maddelerine nazaran muk
tui vesaik ile komisyona 
mti.racaatlan. (84) 178 

MUHTELİF ÖLÇO 
ALETLERİ 

Vakarda yazıb ve tahmi· 
al bedeli 1700 lira olan mab
tielif {llçil aletleri 30/2. kin/ 
935 tar'İhillde saat 15 te As
keri fabrikalar satmalma ko
misyonmıda açık eksiltme 
ile satm almacaktır. Şartna
me paruıs olarak satmal· 
ma komisyonundan verilir. 

Taliplerin muvakkat te
minatı olan 127:50 lira ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki Yesailde 
mezk(ir gün ve saatta müra-
caatları. (76) 1-169 

14 KALEM ÖLÇO ALETİ 

Yukarda miktan yazı· 
h ve tahmini bedeli 850 
lira olan ölçü aletleri 
30/2. klnun/ g35 tarihin
de saat 14 de askeri fab
rikalar satın alma komisyo
nunda pazarlıkla satın alı
nacaktır. Şartname parasız 
olup satm alma komisyo
nundan verilir. 

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

MARANGOZ FABRİ
KASINDA HALEN MEV· 
CU1' 30000 VE MAYIS 
.Nİ8AYETİNE KADAR 
TOPLANACAK OLAN 
20000 Kİ CEMAN 50000 
K1LO YONGA 

Miktarı yukanda yazı
lı ve tahmini bedeli 0.75 ku
l'UftaD ceman 375 liralık 
yangamn 4/ ıubat/ 935 ta
rihinde saat ıs te askeri 
fabrikalar satm alma ko
misyonunda açık artırma ile 
satılacaktır. Taliplerin yev
mi mezkdrda teminat akçe· 
si olan 28 lira 13 kuruıla 
ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3 cU maddelerine naza· 
ran vesaiki lbimeyi hami-
len müracaattan. (24) 

1 - 150 

2000 TORBA ÇiMENTO 
Yölwda miktan yazdı ve 

tahmini Mdeli 4500 lira o
lan çimento 4/Şub/935 ta
rihhıde -t 15 te açık ek
ıittme He ukerf fmrikalaJ' 
satmalma komiayon~ sa
tıh -uma~. lmtQatne ..... ~ 
.......... ..tr.;; · daiı \'erilli'. T -.birin nıU-
vakkat teminat otan 33'1,5 
lira De 2490 numaralı ka
nunun 2 .,_ 3. maddelerine 
nazaran veaaiki lizime ile 
müracaattan. (87) 1-197 

2000 KİLO ÇİO BEZİR 

"!ukarda miktan yanlı 
çiğ beziriıı ıartnameıinde 
tadilit yapılarak, pazarlığı 
4/IUB/935 tarihinde saat 
14 te ukerf fabrikalar ... 
tmalma komiıyonunda p-

Emlak ve Eytam bankasından: 
Mevkii Cinsi 

Anafartalar rna- Apartnnan 
hallesinde Tah- ve Lokanta 
takale caddesin-
de Balcı c;ıkma-
zıada 

Muhammen 
kıymeti 

55250 hra 

lmBret mahalle- Absap han6 'uoo lira 
Iİllde tacettin .. 
kala* 

İaetpap mahal· Müstakil 9000 lira 
leminde ara sokakta ikiye ayn 

llUI hane 

umıetpaşa mahal· Hane, kahve- 6466 lira 
lesinde Uzun yolda hane. dükkan 

Evsaf ve müştemilitı 

l - Bodrum katında: odunluk, kömürUlk, 
Sarnıç, büyük bir depo 
2- Zemin katında: Vestiyer, havuz veca
mekinh kahve ocağını muhteri duvarl1n 
yağlı boyalı kahvehane, sebze hali tarafm
dald kapıdan girilince küçük bir yazıhane 
ve bodruma gidilen bir kapı 
3 - Birinci katta: yerli ocakh mutbatz ve 
yanında camekinla bölünmilf müteaddit 
yıkama yerlerini havi lokanta (mutbağm 
~ dükkinmm üzerine isabet eden ve 
arada duvar bulunmıyan küçük bir kısmı 
ipoteğe dahil değildir.) 
4 - İkinci katta: Mutbak, lavabo, banyo. 
hol ve bet oda 
5 - UçUncll katta: aynı tertibatlı holstiz aı. 
tı oda 
6 - D6rdünQA katta: aynı tertibatlı altı o
da ve bir kule binada elektrik, su ve yalnu 
lokanta mutbağrnda havagazı tesisatı var-
dır. 

Alt katta tat dötemeli bir avlu üzerinde 
bir oda, bir mutbak ve kilir, hali. Zemm 
kaımda ilnü açık bir llOfa lberiade iki oda 
Wr ........_ Birinci katta açık bir IOla a.. 
rilMle bUyttk bir oda sofadan bölme ~ 
bir oda. 
Birinci kıllllll: alt katta bir koridor liatinde 
iki oda, bir banyo, mutbak, hail. Oıt katta 
bir koridor üstünde ilç oda. İkinci kmm: 
tertibatı birincinin aynı olup Elektrik, ha
vagan tertibatı vardır. 
Zemini kahvehane. Birinci katta bir ıofa 
üzerinde iki büyük, ild küçük oda, hali, 
banyo; mut.bak. Elektrik tesisatı. Bitifilin-
de ahpp bir dükkin. 

Bankamır.a birinci d•ecede ipotekli yukarda yerleri ve vasıflan ve değerleri yazıh evler 
Ankara İcra dairesince açık artırma ile utıh ğa çıkanlmıftır. Artama 24-1-935 peqembe 
günü Ankara İcra daireli Gayrimenkul mal lar satı§ memurluğunca yapılacak ve defer'lo
rinia yüzde yetmit betini verenlerin üstünde bırakılacaktır. Bu evler üzerine bankaca 
ödlnç para verilir. ÖdUnç iti için daha ziya de mal6mat almak iatiyenler Emlik ve Ey-
tam Bankaıma mllracaat etmelidir. (95) 1-179 

imar Müdürlüğünden: 
Kimden istimlak Mahallesi Muhammen bedel' 
edildifi Sokaiı Ada No Parsel No. Lira 

Bayan lamet İmam Yuauf Aaca 191 t 
,, ,, İmam yuuf Bahriye 191 1f 

Bayan Şayeste Leblebici Bahriye ı 93 '=. 250 
Yukarda kaydı gösterilen hanelerin enkazı 21.1.935 pazartesi saat on bette bilml

nyede satılacafmdan taliplerin İmar mlidürlllftindeld komisyona müracaatları. (42) 
1-124 

pdacaktır. Tahmini bedeli 
700 liradır. Şartmme para
sudır ve komiılyonda• veri· 
lir. Taliplerin muvakkat te
minat olan 52.40 Hra ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 cU 
maddelerindeki veaaikle ko
misyona mtiracaatlan. (86) 

Nafıa Bakanlığından : 

1-196 

GVVENC POB 
BALO V 
7. lubat 935 

Peqembe akpnu 
Ankara Palu'ta 

1-190 

Ankara Şoförler 
Cemiyetinden: 

18. ı. 935 cuma aBnl 1aat 
on birde Belediye ..ıonunda 

idare heyeti HÇllecektlr. Cemi
yete kayıtlı tofk n itçllerln 
plmeleri rica olunur. 1 - 181 

lmtı)'H HhıW ve Batmul 
harrlrt Falih RırlcrATAY. 

Umunıf n•ıriyıtt idare ~- 1 
Y aıı lılerf mücklrü N11ulai f 
BAYDARa 

qaolrtrr 9dddl riv11ında 
Uf 111 mıthısntdı 'hıılmt:ftıt. 

Kayaderesi istasyonuna 16 saat mesafede bulunan 
Göksunun Yalakhasan ormanından kesilmek ve Kayade
resi istasyonunda veya ona miicaYir istasyonlardan bi~ 
rinde vagon üzerinde teslim edilmek üzere muhammen 
bedeli 9800 lira nulunan 2000 aded çam telgraf direği ka
palı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 26. 1. 935 tarihine rasthyan cumartesi cinli 
saat 15 te Ankatada Nafıa Bakanlığı Malzeme MUdldii
ğünde yapılacaktır. 

İıtekliler tekliflerini ticaret odası vesikası ve 735 ~ 
rabk muvakkat teminatlannm malsandtğma yatmldığma 
dair olan makbm ile birlikte 26. 1. 935 cumartesi gUnll 
saat 14 e kadar malzeme müdtirlüğüııe tevdi etmeleri la
mndır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri parum olarak 
Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alabilir· 
ler. (29) 1 - 88 

Nafıa Bakanlığından: 
838 tonu Derince iatuyonuada ve 500 tonu tznude 

Aydm hattmm Alaancak istasyonunda vagon içinde ta
lim şartile muhammen bedeli 224.784 lira olan cem'an 
1338 ton çinko galvanizli tirfon kapalı zarf usulile ekailt
meye konulm111tur. 

Eksiltme 26. 1. 1934 tarihine rastlıyan cumartesi gü
nü uat 10.30 da Ankarada bakanlık maheme mtldirlii
ğünde yapılacaktır. 

lateklilerin teldiflerini ticaret oda11 veaika11 ve 
12489,20 liralık muvakkat teminatlannm malundıtma 
yatmlcbğma dair olan ~buz ile birlikte 26. 1. 1935 cue 
marteai günü aaat 9.30 ı kadar vetmeleri Jaamcbr. 

bı.,ldil~ bu husuataki ~eri ı l,aG ~ya An· 
wada Bakanlık Mabeme Müdürlüğünden alabilider.(30) 

ı -87 

1 SINEMALA 1 
f YENi 1 

BUGON 
KEDl ve KEMAN 

BU OBCB Rqid Rıza tiyatro"l 
tarafından 

KBNDISININ GOLGESt 
IHul Komtdl 1 perde 

1WMH c1oı.,..a1e &,45 matinesi yoklur. 

BUGON 
1 KULOP) 

Saat 1 matinesinden ıtıbaren 
Eddıe Cantot" tarafından tem.il olunan 

ER MEYDANI 

Son derece netell ve etlencell 
btlyik ıüper filmi 


