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Gündelik 

ULU l\L GOC 

Y &raldıtm uluala:r aruında 
P&Jlatdaut JUlllUflan wardll'. Hiç -.w...a.a... denilebilir ki, .... 
..._ en lliıüiü türk uhuuaua pa,._ cliifiaüttür. Türk ırkiam 
.,...._ ........ rol oynamaam
..... Geçmitte ba1le olcluiunu 
biitua acun biliyor .. Gelecekte de 
birle olacak •• yeaidm aürleten 
Uirk uhuu aclambim an aırasm
cla Jilbek oruna çıbaıkbr. 

Uhuun bir kes Wdi- olan 
IÜYeai artıp ................... 
ra uhual eaerjiaia yapemıyaca· 

jı, ~iı bir teJ yok: 
tur. Türk ulum enerjisini kendı 
91'ainlik "olpalaiuacla bua..k
tachr. o aha aac:leriain kılanz. 
... ile çok çetin deneme ve ama• 
~ IOnr& bu olpniatamı 
.......... ,tll'. Ulular, zencin YU

~ ancak yapyqm lel't ı• 
relrenlerine ıöiüa ıererek elde 
edebilirler. Y aratdıtm battan be
ri lenel yuuı olan bu didifllle ve 
bht•aclan •ilam ve ıüdü çı· 
lr-. uhaalardır ki, yeryiiziiacle bat 
~ olarak ıimlirt ... 
liGJijk alut aclamlarmm ba· 

farıcı aüclerinin özünü ••• 
!l'ld.i eaitlerinde aramalıdır. 
~ ..... aeçmit,:: 
rin ft lrıw!ıia t."l:'~nlem•k 
•• anlatmak ....-m. Uhuun iç 
Ye dq nrbiı n ._. ıizleneD 
.... ~ -.elana ÇI• 

....... - ..... -.n kallan
~ .. ltletmelE .... lnderı.i-
am en değerli itlerinden ltiridir. 

Ye önder böylece bi·~ 
...1...ı~Yeaacalr b: ~7'lll nrbkiar.tiW ~ 
T·· kçalq1rlar, .......... Jiiriirler. 

ur uluau " OllllD ulu &leleri 
~bu~ ea pulalr 
a,11' örııeliai ~dir. 

T"ürk ............ ayandıjı .. ~ 
dini toplacbp süadeaberi ....... 
~ itlw, Jarmld ~ 
~ülüne ia olabilir. E......t 
~ her ulustan önce doira 
~---1 .... e kartı&,aa •• yarda omm 
1dacı eanmbfanndan kartardlk· 
taa batka yarabcı .. ppıcı ro
~seri.......,... tiirlr amnr
..... biylece .... enerji ..... 
llbnclan ne "Adar aeaaia oldaia-
...._ __ L~~t.- wı..1:-:.a:. 
~ UUU111 acuna _....,.... 
lJlaaı enerji yabm, ~ ile tek· 
lbWe ölçülen 'ftl'lddardaa ...... 
.... o hir bpeMv ili, -~~ 

• tiirlı ırlmmı ...... 
.. JlfDlaUMNr 

Her,.....,:·~·""'· c8k bu .. ,.. olai 
löriir, - a3N dflflatir, ve .çalı· 
lira bugünün ve yannm venmle
rhii daha eyi anlar, ve kendi itin
"9 ele ulusal enerjinin yaratıcı 
a&c:lerinden daha çok bzanc el· 
de eder. 

- Z•lri MeMUI ALSAN. 
El 

Sar'da hadiseler 

tatüko lehine rey 
erenlerin evleri 

laf landı 
Subruk, 17 (A.A.)- Sarda dün 

ıw.e hazı hlclhel• olmatb"'· NOJ· 
ldrhen'de bir tüccar Üf. ~i ~ 
fından yaralanmqtır. iki kit! ra
lsalanmıt ise de, tüccar kencliaıne 
tecavüz edenlerin bunlar olmadı· 
imı aö}4emiftir. • 

Sulzbah•da otuz kiti komünilt· 
lerin merkezi olan kahveye ujla-
tıaııwdır. • 

Futlinsm'cle, 1tatüko lebıne rer 
9erDIİf olfnlann eyleri _.._ .. 
teumlan~· 

ıl9, SONLl.Nl/N 1935 CUIWl'l'UI 

.Anltara'da ilclnd münı.lılb ~ ~ 
yapılacaldlr. Km.n ·erkek biıiin ,...,.,,.,. 
lann bu aeçimde reylerini ~ • 
bii,.;ilc luıldarulır. l' ar111 eecim aandıia ... 
..... buluiaalun. 

,. arın ikinci seçmen seçimi başhyor Zinoviyef ve 
arkadatlan 

Yurttaf reyini kullanm o ve bunu C. H. F. namzed!tt.rine 
vAPıme bir yun.e c;.; • borc 

Dünkü .. ,.....aa C. it 
akara Udae1 eeçmen namsed• 

lerinin adlarnu yudık. Ankara 
e nbra'ya ballı nahiyeler 

den ..p1ecek lldae1 ~ 
rl• ..... .. 
arumda em bir ..... bdm, 
281 tanesi 111e erkektir. 

Ankara ~leri d •. 
yaparak yeni --- B. La al ve Litvhıof 

d~er sözler 

c...r.. 18 (kA..) - u, .... . 
Denleii ...... Sar ....... . 
ili --- ıeçirmek üzere aiha1et 
tnpla.Whaiftir. Bu toplaatida 
100 JlaleHe ortaJa çıkaa bitin 
n'•11t-aldrlar ortadan kal
...... n IMitün aün telefonla 
e.iYre ve Berlin arumcla yapı· 
lan DDIJflDap bir saat içbıde .....
mbs ....,. Sar itini kati olarak 
halletnii~. 
Plewt~ BqbaB. 

Rhocle plebhit İfİllİD taltlf hlr .... 
rette •• kararlattmlan Pl"OIJ'UD 
içinde yapddıpnı ely~ a.1 
Aloiai ele plebiıit komisyonum ve 
Sar hükUmetine teıekkür ettikten 

(Sonu 2 iacı uyılad•) 

01••·-·· ............... .. 
.-.-~ ..... : 

&.ı...ıı - AW.t. F..U - Hilmi. 
Nihad, AW..ı - Oaman, Omer, OL"h-, 
Omer, Muıta!a 

M.W. da torle llir telam çıkanmt-

Valfi - Talit, B k r - Fahri. Hay. 
ri, Kımai - Halia, "aiın, el, S 
W, ·~ı-1. 

H-...o.n.. 
Pek tli n ve müsaid olmıyan •' n 

da h - ..... ptm Wr ..... t.qlaclı. 
ki tMllD, °YU&,eti kendi tarafına çe u-
..-~ WtiiD ..... Ji.,... 0,..,... 

Sar ınb 
kamda 

ardUD dewm ..U,..-
Ay....._ 17 (A.A.) - Mr• n 
~,. .......... ,, •• 1 ıldı .. 
..... Plliti ................ ... 
............. , ... ,. .... 124 1 

,........ - liradw. ç.ı., •• -~ 
ror 
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DIŞARDAN GELEN SON DUYUMLAR 
ULUSLAR DERNECINDE 

İran - İral{ hudud 
ihtilafında İran 

hak:lı görülüyor 
Cenevre, 18 (A.A.) - Uluslar Ku

rumu konseyi Irak - İran ihtilafını ya. 
nn tetkik edecektir. Zannedildiğine gô 
re Bay Aloizi'nin konııey arkada,ıarı· 
nın hislerine tercüman olarak vereceği 
rapor İran tezine uygun olacaktır. 

Uluslararası mehafili davayı İranın 
kazanacağı kanaatmdadırlar ve bu mu· 
nffakıyeti bilhassa İran Dışarı İşler 

Bakanı Kfi.zimi Hanın azimkir şahsiye
tine atf etmeıktedirler. 

Habeşistanm Uluslar Ku
rwnW1a verdiği nota 

neşredildi 
Cenevre, 18 (A.A) - ltalya - Ha· 

betistan ihtilafı hakkındaki habeş no.. 
.,mın bugün metni neırolunmu,tur. 

Uluslar kurumuna verilen bu nota. 
da hadisenin nasıl çıktığı anlatılmak
ta ve İtalya - Habeşistan münasebet
leri ve bu iki memleketin karşılıklı 

llakları tasrih olunmaktadır. 
Nota, İtalyanın yeni hiç bir teca -

...Uzde bulunmamağa davet edilmesini 
konseyden istemekte ve ihtilafın 16 ma. 
J18 1908 İtalya - Habeş andl.,ması. 
em tefsirinden çıktıtı bildirilmekte.. 
dir. Böyle bir ihtilaf 2 •iuıtoı 1928 ta
rihli andlaşma ve uluslar kurumu mi
eakmuı 13 üncü maddesi mucibince ha. 
keme havale edilmek laıımdır. Halbu. 
Jd İtalya bunu reddetmektedir. 

Nihayet habeş hilkfuneti, misakın 

ll inci maddesine istinaden ihtilafın 
hemen tetkikini istemektedir. 

Bir kaç gündenbcri kon~y baricin· 
iıJe mütemadi gayretl~r aarfedilerek 
Roma ile Adisababa arasında dostça 
bir anlaşma elde edilmesi için müzake
re açılmasına çalışılmışsa da hiç bir 
neticeye varılamamıştır. 

Bay Laval, bugün Habcşistanın Pa
ris elçisi Havariate'yi kabul ederek bu 
mesele hakkında görüşmüştUr. 

{NGILTERE'UE 

Amiral Yamamoto dönuyor 
Londra, 18 (A.A.) - Londra deniz 

konuşmalarını yapan amiral Yamamoto, 
ayın 28 inde Sibirya yoluyla Japonya
ta ~önecektir. 

Esrarlı bir öliim. 
Londra, 17 (A.A.) - Dul Bayan Vi

ncent bundan on ay önce kocasının ru
huyla konuştuğunu ve on ay sonra öle
ceğini bildirmişti. Bayan Vincent ha. 
l>er verdiği gibi dün ölmüştür. 

Bu ölüm ispirtizme tarihinin merak
lı bir faslını teşkil eder. 

Alman silahları hakkında 
ingiliz düşiincesi 

Londra, 17 (A.A) - Havas: lngi· 
llı kabinesi, Almanyanın Cenevreye 
dönmesi hakkındaki kararını fransız -
tngiliz görüşmeler•ile bundan sonra ya
pılacak görüşmelere t:ılik etmiştir. Mü
sakerelerin öteki memleketlerle deva. 
mı, bir silahsızlanma mukavelesi ya. 
pılması için Almanyanın uluslar deme· 
tine dönmesi tarzı hakkında fransız ve 
bıgiliz hükfunetleri mutabık kaldıktan 
1<>11ra mümkün olacağı bildirilmekte -
dir. Bazıları, Sardaki muvaffakiyetin 
Bay Hitleri dış sıyasada ve bilhassa 
Avusturya ve hukuk milsaviliği mese
lelerinde hemen faydalar teminine teş. 
•ilr etmesfn<ien korkmaktadırlar. 

İngiltere hükumeti, Avusturyanın 

istiklalini tekeffül için Roma anlaşma. 
larmda görfüıülen istişari andlaşmaya 

girmeye hazır olacak ve fakat Versay 
andlaşmasının S in.ti faslından geri dö
nülmesinden doğan bir vaziyeti asla 
):anımıyacakttr. 1ngi'iz hükilmeti A1-
manyanm asl·eri vaziyetindeki her tür. 
Hl değisik1i ~in ancak Versay muahede.. 
•ini imza eden bütün devletlerin anlaş. 
tnasile k:ıbil olabilecc6i ve Ren mınta
bsının gayrı asken vaziyete konul • 
IDa.ması lazım olduğu mütaleasındadır. 

HIRLEŞ1K UEVl..ETLER'DE 

B. Ruzvelt kongreye bir 
tezkere gönderdi 
Vaşıngton, ,18 (A.A) - Reisicüm

hur Bay Ruzvelt kongreye bır tezkere 
gondercrck geniş bir soysal probramın 
kabulünü salık vermistir. 

Bu program, işsizlige karşı sigorta 
ihtiyari ra tekaütlük, yo' sul çoc.u lara 
yardım ve genel sa hk islerinin ge. 
nişletilme'>i için t h sat verilme'ii 
hakkındadır. 

Programın tatbikı mahalli hükumet· 
lere aid olmakla beraber merkezi hü
kQmetin direktifleri ve m 1i müraica 
besi altında yapılacaktır. 

Reisicümhurun tavsiyesine göre 
Nevyork demokrat ayan azası Vagner 
verdiği bir soysal emniyet layihasında 
1937 ikinci kanununun birinden başla
mak Uzere mecburi tckaüdlük usulü ku
rulacak ve muktazi para da işçilerin 

ücretlerinden kesilecek yüzde bir ile 
temin olunacaktır. Bunun yarısını pat
ronlar verecektir. Bu suretle 65 yaşı. 
nı geç.ecek her itçi ayda 22,5 dolar te. 
kaüdlüğe hak kazanacaktır. İşsizliğe 
karfı 'sigorta sermayesi de ücretlerden 
kesilecek yüzde üç ile temin olunacak
tır. Bu programı!! tatbiki, he.r yıl te
kaüdlük için 150, işsizlik için 50 ve fa
kir çocuklara yardım için de 28 milyon 
dolara mal olac:ıktır. 

B. l\lak,Jona},}' m ltir söyleYi 
Londra, 18 (A.A) - Seçim daire

sinde söz ıöyliyen Bay Makdonatd, hü
k<lmetin genel seçimi çabuk yapmak 
niyetinde olduğunu bildiren şayiaları 

tekzib etmiştir. 

Silah ticareti işi 
Vaşington, 18 (A.A.) - Ayan mec

lisi, ıilah ticareti tahkikatile uğraşan 

ayan komisyonuna tahsisat olarak ye
niden 50 bin dolar kabul etmiştir. 21. 1. 
tarihinde komisyon soruşturmalarına 

yeniden başlanacaktır. 

Lindberg'in çocuğunu öldüren 
Havı>tmanm muhakemesi 

Flemington, 18 (A.A) - Lindl,cr -
gin çocuğunun ötüsUnü bulan şahitler, 
salonu dolduranların teessürleri ara
sında şahadet etmişlerdir. Küçük ölüyU 
muayene etmiş olan doktor, ölünün ka
fa tasında bir turşundan olmıyan bii· 
yük bir yara olduğunu söylemiştir. 

Sis isimli hilk(.met memuru Haupt· 
man'ın g rajmda fidye parasının bu. 
lunduğunu anlatırken Hauptman bir. 
den bire ayağa kalkarak: 

- Mösyö, demiştir, yalan söylü· 
yorsun uz. 

Lindbcrg"in ':Ocnğunu Alkapone 
çt'lc~i mi çn1mı~? 

Santiyago, "Şili,, 17 (A.A.) - "Han
sa,, vapuru tayfalarından bir alman, 
Lindberg'in çocugunu çalan adamı ta· 
nıdığını söylemi~tir. Bu tayfa, Alkapo
ne çetesini itham etmektedir. 

Amcril a') a gidecek altınlar 
Ncvyork, 18 (A.A) - Birleşik Ame

rikaya, İngiltere, Fransa, Hohmdadan 
gönderilecek olan 17 milyon altın do
ların gelmesi için haZırlıklar yapılmış· 
tır. 

BunWlla son 24 saat içinde gelen al. 
tın mikdarı 30 milyon olmuş oluyor. 

Ha,·ana'da doktorlar grevi 
Havana, 18 (A.A) - Hükfunet dok. 

torların grevine karşı şiddetli tedbirler 
almaya karar vermiştir. 

B. Mendita'nın sözleri 
Havana, 18 (A.A.) - Bay Mendita, 

hükumetinin birinci yrldönümü müna
sebetile beyanatında demiştir ki: 

" - Ulus, beni asayişi temin ve teş
rii intihabatı yapmak için reis seçti. 
Bu iki gaye elde edilinceye kadar ikti
dar mevkiinde kalacağım.,, 

Ulusal kalkınma komisyonu 
-reisinin bir teklifi 

Nevyork, 18 (A.A.) - Ulusal -sa
n~yi kalkınma komisyonu başkanı Vil· 
yams ulusal kallanma i'1aresinin aşafı 

DECtŞtK DUYUMLAR ) 

Irak pclroHt·ri 
Şam, 17 (A.A.) - ''Irak petroleum,. . 

şirketinin framıız mandası altındaki 

şubesi bugün ilk toplantısını yapmış· 
tır. Bu toplantıya fransız fevkalade ko. 
mic-eri Bay do Martel b şkanlık etmiş· 
tir. 

Uluslar Derneği 
l{oııseyin~e Sar 

meselesi 

İngilterenin Ruzvelt'i • 
B. Loyd Corc yeni planım 

anlatıyor 

Paı·is - Kap h:n a yolıı 
Paris, 17 (A.A.) - Üç otomobilci 

cc .. dyir yoluyla Paris - Kap sey~hatını 
yapmak ı.izere bu sabah Paris'tcn ayrıl
mışlardır. Bu seyahat 16 000 kilomet
redir. 

So!(yali"t fırka ı ,Ja~ıldı 

Sarbruk, 18 ( A. A.) - Noykirhen 
sosyalist fnkası dağılmıştır. 

Dr. Aynştayn 'in {'Vl 

Berlin, 18 ( A.A.) - Profesör Ayn§· 
tayn'ın evi ve topraklan Prusya devle
ıi hesabına müsadere olunmuştut 

Yeni hir tran"atlanıik 
Hamburg, J7 (A.A) - Dün Ham

burg - Amerika kumpanyasının uzak 
şarka işliyecek Potsılam gemisi denize 
indirilmiştir. 

Potsdam, tecrübelerini hcııiran so· 
nunda yapacaktır. Cenova'dan Şanglıay 
yolu 23 gün siirecektir. 

Sar komiseri Ht•rlin 'e gitti 
Bcrlin, 18 ( A.A.) - Bay Hitler'in 

Sar komiseri Bay Burkel bugün bura. 
ya gelmiş ve istasyonda coşkun teza. 
hiiratla karşılanmıştır. 

yukarı bugünkü şeklinde daha bir iki 
yıl uzatılmasını teklif etmiştir. 

Bay Rnzvt·lt iU balon yaptırıl
oıasmı i~tiyccck 

Vaşington, 18 (A.A.) - Reisicüm. 
hur Bay Ruzvelt, onumüzdeki hafta 
kongreden jeplin sisteminde büyük bir 
kabili sevk balonun yapılmasını ve biri 
Amerika ile Honolulu ve diğeri de ge
ne Amerika ile Avrupa arasında olmak 
üzere iki muntazam 'hava seferi kurul
masını istiyccektir. Avrupa ile Ameri
ka arasındaki seferler Eermüt ve Asor 
adaları yoluyla yapılacaktır 

• 
Ha"·ana'da karışıklık 

La Havane, 18 (A.A.) - Bütün KU· 
hada örfi idare ilan edilmiştir. HükQ
met bu kararı şeker mahsulUnün ko
runması için almıştır. Şeker kamışı tar
• ·arında ve şeker fabrikalarında yapı
lacak bozum hareketleri ölüm ile ce. 
zalandırılacaktır. Oldukça mühim mik
tarda şeker kamışı tarlaları yanmak· 
tadır. 

Doların dc«cri mcscle="i e 
Vaşington, 17 (A.A.) - Yüksek di-

vanın altın münakaşası hakkındaki kara
n ne olursa olsun, hükumet doları bu _ 
günkü değerinde koru} acak ve değer • 
sizlendirmeden önceki değer dönmiye· 
cektir. 

Resmi mahfellerin fikirleri budur. 
Bununla beraber, Oklahoma ayanı 

Ekner Tomas'ın hitabına cevab olarak, 
cümü~ün paralandirılması taraftarların

dan elli enflasyoncu Vaşington'da top
lanmışlardır. 

Bunlar mücadele planlarını şöyle tea 
bit etmiılerdir: 

Yeni enflasyon, doların değersizlen. 
dirilmesi, bonoların ödenmesi ile gümüş 
kaI'§Ilrklı banknotlar çıkarılması sure. 
tiyle zirai ıpotekJerin indirilmesi için ... 
projeler hazırlamak. 

Hazine bakanı Bay Morgentav ile 
Amerika müddei umumisi B. Kunmings, 
para işi için göriişmüşlenlir 

muslararası bir pamuk 
anlaşması 

Vaşington, 17 (A.A.) - Bay Ruz· 
velt, Bek ve Hul, pamuk fazlasının ih· 
racmı kontrol maksadiyle Uluslararası 
bir anlaşmanın eaaslarını görüşmeye 

koyulmutlardır. Bu anlaşma buğday 

hakkındaki uluslararası uzlaşmanın he. 
men hemen tıpkısı' olacaktır. 

(Başı linci sayı/ada) 

sonra Sar hükumet komisyonu 
başkanı Bay Knoks'u överek de
miştir ki: 

"Fevkalade güç şartlar içinde Sar 
topraklarını idarede gösterdiği meha
retten dolayı uluşlar derneği konse}i 
Bay Knoks'a ne kadar minnettar kalsa 
azdır .. , 

Bu sözlerden sonra, konsey Sar hak
kındaki raporu dinlenmiştir. 

Raporun okunmasından sonra bil
hassa Bay 1.avaJ ve Litvinof söz almış· 
tardır. 

Bay Litvinof ulusların kendi alın 

yazılarına sahib olmaları hakkının te· 
cellisi Sar plebisitinde görmüş olmakla 
çok kıvanc duyduğunu söyleml1tir. 

Bay Lava] demiştir ki: 
"- Fransa andlaşmalara hilrmet e

derek plebisiti kabul etmiştir. Ancak 
şurasını hatırlatmak isterim ki konse • 
yin vazifesi Sar'da reylerini vermiş o· 
!anları emniyet altında bulundurmak
tır. Fransa Sar'dan gelecek mültecileri 
kontrol ettikten sonra kabul edecektir. 
Yalnız bu mesele uluslararası meselesi 
şeklini muhafaza etmektedir. 

Alman devlet reisi Bay Hitler'in 
"Almanya'nın Fransa' da toprağa aid 
hiç bir isteği yoktur,, sözlerini ıened 

ittihaz ediyorum. Fransız • alman ya
kınlaşması Avrupa barışının temıni 

için eush bir §arttır. Karşılıklı zaruri 
tf.minat için yapılacak andlaşmalara hiç 
liir iilke katılmakta şUpbe gösteremez. 
Fran!;a hükumeti Roma anlaşmasının 

bütün ülkelere teşmili esbabını araştı. 
racak ve barış ôiierine uluslar kurumu 
çerçevesi içinde devam f!decektir.,, 

Uluslar Kurumu kcıse
vinin Sar hakkında kararı 

Cenevre, 18 (A.A) - Uluslar kuru. 
mu konseyinin dün gece yarısı Sar me
selesi hakkında ittifakla kabul ettiği 
kararın metni şudur: 

Konsey fransız - alman anlaşması 
neticesinde Ver53y muahedesinin 49 

ve 50 inci maddelerini 7 temmuz 1934 

tarihinde kabul edilen plebisit sureti 
hallini, bu plebisitin neticesini ve n!ha
yet Almanya ve Fransa tarafından gi • 
rişilen taahhüdleri nazarı dikkate ala. 
rak Versay andla.şmasından mütevellit 
şartlar ve plebisit münasebctile alınan 
hususi teahhüdler altında Sar'rn A~ 
manya ile birleşmesine karar verir, Al· 
manya'nm tekrar Sar'da yerleşmesi ta
rihini 1 mart 1935 olarak tesbit eder ve 
rejim tebeddülüne ve zikredilen teah
hüdlerin tatbikine ait tedbirlerin itti· 
hazına \•e bu tedbirler 15 §ubata kadar 
a1ınmadığl takdirde konseye icabeden 
tekliflerde bulunmağa üçler komitesini 
memur eder. 

Almanlar ne düşüniiyor? 
Bertin, 18 (A.A.) - Resmi mehafü 

Uluslar Kurumu konseyini Sar işini 

(Başı 1 inci sayıl ada) 

8. Loyd Corc bir söylev söylemtf 
ve büyük Britanya'nm ökonomik 
meselelerini halletmek için kurdu· 
ğu büyük planı anlatmıflır. 

Planın ana hatları §unlardır: 
Dünya barışının lngiltere ve 

Birleşik Ameril<a devletleri ara
sında bir hareket birliğile lemini, 

Büyük Brilanya tarifelerinin 
ve diğer tedbirlerin şiddetli su· 
rette tatbiki sayesinde uluslara
rası ticaretinde engellerin kaldı· 
rılması, 

İşsizlerin hakiki menfaat te
febbüsleri sayesinde ve ayrıca 
ziraalte daha fazla adam kullan
ılmak suretile, çahttırdmaaı, 
· Planın tatbikine bakmak ve 
maliyeyi düzeltmek üzere fırka· 
lar dıtında salahiyeti büyük bir 
konsey tqkili, 

Harb kabinesinde olduiu gib~ 
mütemadiyen dıt ve iç sıyasa 
meselelerini tetkik edecek bet Ü· 
yelik bir kabine komitesi kurul
ması, 

B. l.oyd Corc .öylevinde ln
giltere bankasını da tiddetle ten
kid ederek ~emiıtir iri: 

İngiltere bankasının geçmit 
te verdifi taysiyeler bizi hataya 
dü§ürmüıtür. Çünkü bu tavsiye
ler, çok kısa görüılü fikirlerle do
lu bulunmakta idi. lngiltere ban
kası bir hükumet müessesesi ol
mamalıdır. Fakat aynca ticaret 
ile sanayi arasında daha yakın 
bir temas temin edecek bir idare 
kurmalıdır. 

8. Loyd Corc bankaların ulu. 
sallaştrrılmasma aleyhtar olduğu
nu bildirmit ve aöaünü teklifleri
nin hiç bir fırka zihniyetile mu
nasebeti olmadığını söyliyerek 
bitirmittir. 

halletmiş olmasını büyük bir memnu

niyetle kaydetmektedir. Gazetelerin bir 

çoğu Fransa'nın gösterdiği iyi niyeti 

teslim etmekte ve Sar meselesinin hal

ledilmiş olmasının pek yakında yapıla

cak konuşmalar ve on beş şubattan ön

ce halledilmesi gereken meseleler üze. 

rinde mües olac:"Jjı kanaatındadır. 

Bay Laval Maksimos'la 

görüştü 
Cenevre, 18 (A.A) - Bay LavaJ, 

yunan dışa.nişler bakanı Bay Maksi. 

mosla görUşmUştür. Bu konuşma, diln 

toplanması mukarrer iken Sar mUzake. 

relerinin ehemmiyeti dolayısiyle bu ak

şama bırakılan Balkan anlaşması top. 

lantısı etrafında cereyan etmiştir. 

Bay Laval'ın yarın akşam Paris'• 

hareket edeceii zannolunmaktadır. 

BORSA 

• 

1 

Kote edilmiş milli tahvillerin günün fiatlanna 
göre temin eyledikleri 

Gelirleri gösterir cetveldir. 

-

TAHVlLlN CİNSİ 

1. - Sermayesi .,. Geliri milli p11ta 

ile ödenenler 'Ve müzayedelerde 
baıabat kabul olunaruarı 

1334 % S Dahili İstikrazı • • • • 
1933 % 5 İkramiyeli Ergani 1stikruı 

2. - Sermaye ve Geliri ecnebi para. 
•İle ödenenler: 

1933 % 7 1/ 2 Türk Borcu I (Tranş). 

>>>>>il> 
> > > > > III > 

Anadolu D. Yolları I ve il Tahvilatı. 
Anadolu D. Yolları% 60 Hisse senetleri, 

-

Senelik 
Geliri 
T. L. 

5.
s.-

3. 10 
3 .10 
3. 10 
4 .60 

2. 15 

· ~~ . . 

12·1·935 
Tarihin-

deki 
fiat 

!M 1/2 
97 

29.70 

28.20 
28.70 
46.70 
25.60 

-
Bu fiata 

göre 
takribi • 

yüzde 
geJiri 

% s 1/4 
% s 1/8 

(İkrami
yeden 
maada) 

% 10 1/2 
% 11 1/8 

% 10 7/f!I 
'/10 10 1/~ 

% 10 3/4 
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Kültür anlayışları 
Kültür arafhrmalan 

ve tarih • cofralya 

İçten değipneler için savqtıimuz 
lU aırada kültür iUerindeki arattırma• 
lar pek yersiz sayılmamalıdır. Kültürün 
doğllfu ve yeryüzündeki ylirUyütil her 
tıeyden önce tarihin konusu içine girer. 
Bununla beraber tarihciler azun zaman 
bu ifi 1erdiler. Tanmmı1 bir coğrafya· 
cı diyor ki, tarihciler belgeleri çok de 
virlere saplanıp kaldılar. Parça parça 
yazdan tarihlerden kiiltürün yu yü 
ztlndeki genel giditi anla,ılamadı. Her. 
keı için yazı yazan yazıcılar bu iti il· 
zerlerine almak iıtedi, bunlar da ana 
çizcileri ortaya çıkarmaktan ziyade ifi 
nıaaalcılıfa döktüler. Yalnız Herdec 
Hegel gi.bi büyük filozoflar bu yol· 
da bir takım dütünceler ileri ıürdüler. 

Başta koca Ranke olmak iUere Av• 
cupa tarihcileri ancak 10n zamanlarda 
bu konu ile •ğrafln&Y• bafladı. Ama 
bunların arqtınnala:n Avrupanm {e 
ön Aıyanm kültürel uıu.ıarmı apml
dı. Ne tarihten önceki devirleri, ne de 
bqka kara parçaları göz önünde bu. 
lundurdular. Demek bunlar da ekıik 
yapıyorlardı. it bölUmil dolayıeile ta. 
rihciler çalqma alanlarını ayırabilirler, 
.._ yer yüzünüıı büyiilıc bir parçaaını 
bir yana bırakarak, insanlığın ilerleme
lindeki uzun çaiları unuunk lrilltür 
tarihinin ana çUgileri nasıl bulunur ve 

naaıı ıöaterilebilir? 
Külttır bakımından insanlar sıkı bir 

birliğe doğru gitmekle kalmaz, bir 
lraktea de çıJanı,tır. türlü kolları ara-
811ldaki bağlar ula kopmamıştır. Kültü· 
lilıı &idiıi iUerinc:leki dUfUnceleri ay· 
dlllJatabUmek için tim yu.a<Iar ahrdl 
dınlatabilmek için timdiye kadar bildi. 
İİlniz tarihten blfka prehiıtod ve mı· 
tropoloji üzerine kurulmut ilk çal~: 
dan bafbyarak insanlığın ilerltmKlllı 
bUtUn kollarile beraber ıraJtı.ran bir 
~nel tarih prekti. 

la....ı.na yer ytidine dajılıt ve ya· 
-yılqmı a111ftlran c:otrafyamn da bu yol· 
.4a yardımı olabilir'. Kültilr ile toı•Y 
(tabiat) arasında sıkı bir batldık var. 
411'.. Togayın zamanla deiitmediiiılli 
•n-1ı ise büyük bir yanbpr. lnu· 
nın togay kaqııındaki durUIDll dlrlil 
Yaşlarda naııl ba•ka bqka iee uıuaJann 
da türlü çallarclaki hali b8yle deiiflk 
l>lınuştur. Kültilr yolunda bit ilerleme 
ve gerileme insaaların çevreıile oaln 
bağlarını değiıtirir ama ilitf ğini kese. 
ınez. Bir takım tarihcilerin sandığı gi· 
bi insanlar boflukta yqamaz. coiafY•· 
cdarın dediği gibi yer yözil insanlar 
için yetigıme yeridir. 

Görülüyor ki kültür arattırm&ları 
her teyden önce ıeael bir tarih görütü 
ile genit bir cocrafya bilpıihe hatlı
dır. Bir kaç ydanberi bble b&flıy•n 
)'eni tarih çaıı.-ıarı kWtilr Uaerinde· 
ki du,unc.eleri aydınlatacak gücdedir. 
Bir çok ulusların içinde kıvrandıklar~ 
dar görümden bizi kurtarmı,tır. Ycnı 
tarihin en göze çarpan yanı tarih ile 
COirafya arasındaki sıkı bailantıda· 
dır. Bu güzeydedir ki kıta bir za ~ .n. 
da ıeçmi,in ulusal yaşayıımırza hız 
~recek ne gür bir kaynak olduğu &D" 

\atıldı. 
Killtllr ne demektir? Kültür. evren· 

sel bir tözdür. Birçok uluılar arasında 
kullanılır. Yalnu anlamında az çok bir 
aynlık vardır. Birçok anla1ı1mamazlı· 
lın önüne geçmek için biz bu sözü en 
genit kullanıtta alıyoruz. Küttür de
yince insan soyunun (maddl ve maııe· 
Vi) bütün kurumlarını ve sungularını 
düfilnüyorus. Bundan dolayı kültür 
ile medeniyet araımda da temelli bir 
ayrılık g&memekteyiz. ıtiiltür ile me
deniyet bidbirlerine o kadar sıkı bal· 
lada bağlı ve aralarındaki urptıklı 
bler o kadar çoktur ki bun}an biribi
rinden ayırmak bir takım yanbtbklara 

Yol açar. 
Kültürü böyle aldıfımız için bir ta• 

lam inunları yabani ve kWtiirs&iz •Y· 
nıayı da doğru bulmuyoruz. S8z bi9 
bir yanı gütmez, o hem alçak. bcm 
Yiikaek kültür düzenini bildirir. Her 

ne kadar biz insanları ilk insanlar, lcUl· 
tür insanları diye kümelere ayırsak da 
bu daha ziyade kültürün giditlni an
lamak veya anlıyabilmek içindir. Kül· 
tür ulusları ilk insanlardan .meydaAa 
felmittir. Bu geçmip içinde tafft'lar. 
kültür ul11alarile bir ıakım iauolar •· 
Rımda keakia bir sınır çtzecek olur· 
lak tarihi ka•ramak ~r. 

KWttır ıoyaal yaprıta kencliaine 

.. ULUS 

l DUYU M LAR 
Pamuk fiatlan birdenbire 

yükseldi 
• Adana, 18 (AA) - Pamuk fiatlan 
birdenbire yükMlmiftir. Düa piyua 
parlaiı makine malı pamuklarmmm ki. 
latu 51 - 52, kapa malı pamuklanmm1I 
kilosu 52 - 54 ve koalvumzm kilosu 10 
kanattan satılmlfbr. Bu Plaelil JUi' • 
damazua her ,.eriacle M\fİllCler .,....... 

• -· • • L.!!..::.I, -·· •t1er ela 11111 •• ,. .... TU ıpn -T- . 
pnnuıtur. 

Bir vapur karaya oturdu 

lıtanhul, 17 (A.A.) - lıtaahul'da 
' L...w 

Haydarpap limanmdan Anv .. e -ı· 
day ,ikile hareket edaa Filaadiye ban
m..ı. Ranslaır npuru ba ...... ,..,..._ 
ra•a Hara frwinia 3 mil ı• ·linde 
sis :rü~ karaya otunnaıtar. Kaza 
yerine türk .... kurtarma firketinin 
ç.nakkalede iıtaıyoner Alemdar ~~ • 
tamsa vapuru ıitmit ff kurtarma ıtıne 
baflanmqtır. V apurua vuiy.eti ehemmi· 
yelli olduiundan, ıirket, Saar brW • 

••• de _ _.._ .-;gdenaİftİr. 
ma ,-sına 7-'!"- ·-

1 parta'da ticaret oda ı toplantı ı 
Isparta, 18 (AA) - Ticaret odası 

yeni idare heyeti INıün 935 pma aid 
ilk toplaatmaı ,..._.... r...- _.. 
binaımda ilk olan '"' toplaabda ~ 
934 yılma aid h ... b ................. ....:: 
teren rapor okunmut •• ulMıl. 
odum 935 yılı bütçeli .. y .... ,.. ça -

1ıp-•an Wda ... ._. ~·-= 
malar olaauftm'· M~ o 
ilati~ "eair ._.iti-konuı~ 

• de ..:. Wrliii eclilmit .. ........... -
toplanb7a son verihnittir. 

Aydm vilayet koa,crf'l'i toplandı 
A dm, 18 ( A.A.) - Viliy*' Fırka 

ko~i bupn Aydın .. ,ı. .. Bar Ad· 
, L .. 1-.-1.:.. albncla aoplanank nanm ._......... ., .. "k 

· . Atatirk'• •• ......... •JU 
~,...n,._ .. ,..,.. ... . 
................. , .............. br. 

AJ .... 18 (H. M.) - F~ di.~liBupt 
. bqia plqmUIDI llitir • 

~onıre çalı..-Jan çok hararet: p . • __.; ..... __ beJeti 
li fakat çok samımı ·~-· ~di idare 
49 müınetoilin ittiôkifle seçil 

. --•·---llr J.Mbnlıia ıeae Etem 
heyetıt.....--

Kadri'Ji .eçti. 

"'inop'ta zararlı )ıayvanlar 
öldürülüyor. 

Sinop, 18 (J..A.) - ~ ba,.an· 
"Jdiirü(mesİIM ...... bir projram 

lama o _..ı:•__...edir, Muhtelif 
• • de devam .,... __ .. !!: ... da tertibedilen sürek avlanıul~n 
-~ y·1apt Zı • 
iri neticel• atınmaktadll'.~ .. takib 
nal Müdürü kö1lerde t..--
etmektedir. 

.. tün ··'erdir. Şurası 
de..:.er verilen bu ı,.. k 

5 k' .. ribte DO a-
.. dc;n kaçmamalıdır ı -goz _. aeft1t ft 

dar ilerlerMk lcUldlr o .. ~. uvrı· 
1carrtı1c bir hal allJ'or, . 

catı bir konu oluyor. İlk ~n· 
yamlıya Laba kültürünü bütün boy ın· 
un arrn .. · b td 

l 
kafalarında taııyabildiğa a e 

un arı Lnt ·· u an 
ilerlemi1 soylarda herkes ıu• tur ~ . • 

k dan bildıtnı· 
cak bir parçasını ya ın 
den pek çok anlayıt batkalıl• ortaya 

511luyor. 11 rılsa da 
Kültilr birçok ko ara ay 

dat..: ba&lar çok sıkı· 
bu kollar arasın A• • 

4ır. Biri deği1ir, bir ilerileme veya ge· 
.... 1 · de dokunur. 

rileme olursa öbur erıne 1 giditi 
B .... dan dolayı kültürün gene 
-· beraberce goz 

tUrlU kültür kollarını 
CJnUnde tutarak öpnilebilir. m 

Birçok bilsinler kUJtür kolların 
.:..ı d~.ıer, ya 

deleri ilzerinde uar yahut da 
teııdt çalıttıkları tooular' 
a;sel ıörUtleri clolayısıle bir takımını 
ab(lrlerinha üıtünde tutarlar. ~ 

dia, devlet, laukuk. lkellOIDlt 
zaman kununJarnun kW· 
ırk ve g1zel unat 
tilr nzerindeki rollerini yiiksek sayar· 

lar bunlardan birini dopdan dotru· 
'butiln kilidir yq&YlflDlll kıldaCI 

~:ani) tanırlar. Fakat bilıi bize aitıl· 
de fU inanı veriyor ki din, de•let
kültürün genel halinden dolar, onun 
yapısına uyar. Bualar birer .kıldaç .!!~ 

k 
r--.1• birer aoauçckar• Biz ., .... 

ına tan S T- ,a.ter 
türü toplu olarak ~1 ft sfSrOtler: 
mele çalqar.ak. bu bir 
tlen 1rapeatız. s..u Sel•• 

,-
Felakete uğrayan 

yurddaşlara yardmı 

etmek istiyenlere 
Hilalialamer Anhra Merh

zinden: 
Marmara AtlaınJalıi Hlze

letlen felakete aframlf yurtl-
tlatlarunu:a ıehrimime 1f'r· 
tluntla bulunmalı Utiyenlerin 
yapaealılan yat'tlıml• Anka
ra Beletliyai luııtdlnJa Kına
cıofla Hanıntlalri Anlrara Hi· 
lôlialamer merlıaintle lıabul 
eJilrnelıteJir. 

Yurdda hava durumu 
Ziraat Vekaleti meteoroloji .... titü. 

ıünclea alman malUınata ıöre, aon 24 sa 
at içinde hava yurdun Çauldrale, lmür 
•• Karı çevrelerindea maada y..ı.; ta· 
mamiyle yafrtb ıeçmiftir. 

Y aiıt Akdeniz lafılariyle Karadeniz 
kıyılarmda yainıurlu diier yerlerde kar 
ve karla karqılc ratmur tekJindedir. 
En çok 1aiıt 38 milimetre olarak Ma • 
ratta olçühniittür. Dit• , ..... Jaiıt 
2 ile 20 milimetre anamda detiflnittir. 

Bupn en ditiik ıubanet K.an'ta il· 
ima üstüacle Aatalya'da, Rize Ye Gire
saa'da 14 derecedir. 

Denisll'de )ağmur 
Denizli. 17 (A.A.) - illi .......... 

ri ,.,.. yafmurlar busiia brla kan • 
.. -haWe diipnektedir. Datm.r karlarla 
ömilüclir. 5tcakbk derecesi ufına iiı • 
tünele 3 derecedir. 

dana" da havalar .-yile ti 
Adana. 11 (A.A.) - illi P.•..a..ri 

Jaiu yaimurlar •rmuıtar. Hava ilk • 
ı.ahan andıracak kadar ıüeldir. 

Bergama derimevi iknıaJ 
etilli yor 

Berıama, 18 (A.A.) - Berıa· 
ma derimeYİ bir aya kadar çatı 

altına almacak ve ıelecek yıl mii· 
kemmel bir hale konacaktır. Sey
yahlara ve ilim adamlanna bura
da pnlerce kalarak tetkikat ya
pabilmek imk.inı verilmit olacak-
tır. 

Sıva - Erzurum lalavilleri satıldı 

Marat. 18 (AA.) - Sıvaı - Erzu. 
nun .....,,. tahvilleriaclen bunya 
p.derilee 239 adet iki sün içinde satıl-

1111tbl'· 

Dünkü kayak sporları 
Dün Ankara spor kurumlarına bai· 

1ı iki yUzden fazla kadın ve erkek ıpor. 

cu Dikmen tepelerinde kayak sporları 

yaptılar. JCafıleye Ankara Gücü bafka
nı Bay Fikret batkanlık etti. Kayakcı· 
ıar arısında Türkiye idman Cemiyet· 
teri ittifakı bapaıu Bay Aziz, ikinci 
bafkanı Bay Halid ve genelik tetkiLa· 
tına memur Bay Rahmi, Ankara çevre· 
si bafkanı Bay Şükri ve daha bir çok 
büyüklerimiz ıösUkilyordu. Kayakcdar 
tabeJı uat 8 den alqam ua.t 17 ye ka • 
dar kayarak z.evkH bir gün geçirdiler • 

Ankara Gücü avcıları Çal unların. 
ela üç kurt vurdular. Geleoek hafta da
ha kalab&ltk bir kafile Elma dat1Da ci· 

decektir. 

Hukuk Talebe faniyetinin 
toplanbeı 

Ankara Hukuk Fakülteai Tale
be Cemiyetinin 21-1-935 pazarte
si eaat 17 ;30 da toplanarak •it· 
ela,.. ... itleri ılrüteceii haber &• 

lm•qbt· _ı_ __ • • • 

t - Yoklama uwrncli HÇDDI 
2 _ o,.a.'° 1t1inc ,.... .-. 

lip •erilmer11i s-Ç•,••....,. .... tat .... 
mı ""'il~ pldi. 

Zonguldak vilayet 
kongresi açıldı 

Zonıulclak, 18 (A.A.) - Fıkamı:an 
..nayet kcaapeü buıün 54 murahhasın 
ittiraki1le açıhmıtır. Fırbmma kuru. 
luıundanberi ıeçirdiii safhaları, inledi· 
bamzm feyizleri, Zonıuldak fırka tet
kilitmm ça1.,ma1........ bqardddan 
itleri, seçenki vili1et koqreoin-
cle oö1lenip netioeleadirilea di • 
lelderi maclea baYUNı'in cwr 
luk deninde araclıtı WdtafJan ula_.; 
viliyet idare heyetinin rapora din'•.U 
ve onaylandı. Atatürk'e Kundtay Bat· 
kanlıima, Receb Peker'e telyazılan ile 
aevıi •• sa11dar bildirildi. Maden bav
AN"ID inlôtafı içİn yÜlcsek ça)ıpnala • 
nada dola11 baıkeaqnnJe öklMMDi ba. 
kanma soripldalddar .. ....,.. ıükranlar 
bildirilmesine alkıtlarla karar verildi. 

Konırede hükUmet tetki)ltı miimes. 
sillai ve halktan pek çok dinle,ici bu• 
ı..,. .• .,ordv 

iki seçmen namsedl 

Bayan Onzüle Kayaalp Ye Ba
yan Zekiye Fırka ikinci seçmen 
namzedleri arasında olduldan 
halde dünkü nüıhamızda unubal
mUflur. Bugün yazıyoruz. 

Mar&!'ta ıteçim 
........ 18 (A.A.) - ikinci minte. 

hib sa11n elli dördü kadm ..a.-k &zere 
402 dir. Cümhuri,.et ibik Fabsa um. 
aetlerini ilan etmip. ikinci mintelailt 
seçimi .,... rr ıincle ~ 
•İllJet Ye fırlcaca her türlü t..tİIMat aha 
IDlftrl'. 

inop'ta ikinci seçmen seçimi 

Sinop, il (A.A.) - Vilbeeia her ta· 
rafmcla lluıüa biiyiik hanretle ~ 

ikiDai oe&m•• ..... --........ ,... 
.. ... WtHsktiır. 

ydın'cla MJC:im 

A.1 .... 11 (AA) - Nailli ve ıc.n. 
cua lm•len ikiaci ses.... sesb'wi 
bit.it •• fırlra nemntl-i ittifalda ... 
çilmiftir. lllinei kinuna ka• villJ91ia 
her t.nfmda seçim Wtirilecektir. 

Karaköıw.' de ikinci ~en 
seçimi 

K.anköM. 11 (A.A..) - lkiaci oec. 
..... .............. vali ........ ~ni 
oinia riıuıti •ola teftit ~ ......... 
da ... , ...................... ..u ... 
söylevinde ba clelaki intihehatna laasu
oi1etiadea .......... .. ......... 
med•i hukuklarından en bii~ilae b. 
vuttuiuna IWka bala etmİftİr. 

Halkın seçim itlerine pıt•cliii ali
im Wi:rüktür. 

Balık ır' de ~im 
a.Jıkeair, 17 ( A.A.) - .... ili • 

t!l- ......!l.!!..,.u.- !I..!-.! .ı:.-.a.-L.n.. • • ........................ ~eec-·ne 
batlantmfbr. Halk, Ciimlauipt Halk F....._ ,..p.üü ........,_ cıotlm• 

t ...... tla te,.ld ............ 

dana' ela ildıiel m · 

Adau, 18 ( A.A.) - lllİllcİ oesici ... 
çimi, ..am, kaza .. kö1t.rimizcle eti p. 
rülmemiı bir cotkunlukla yapılmakta • 
dır. Vilayetin her yerinde ayın OD altısm 

da batlıyaa seçim iıl.-i, viliyetimiacle 
dua bitmiıtir. Rey sandddan bayraklar
la ıiiılenerek yerl.U. ıö~iftür. 
SQlay ...., ................. .-nma-.. ...., .... _~,.. ..... . ..,. .............. ~ ... ... .... ...,........, ........... . 
........... o1.--.-. Km " 
~ ....._ ...., bil• - ••••i• 
ele riksek olecaiı 11PY'r ........ a. .. 
retle •fa Hı ••llıli7e oec· " ele ol • 
..,_ si1li -~· oec• ele .. ..,...a "..,... .......... --. --. ........ 

Yakalanan kaçakçılar 

Ankara Radyosu 
Dün akpm Ankara radyo.unda pro

ll'llll tatbikatına dans musikisi ile blt
llmdı ve Ankara Palasın dana mU..Siil 
dinlendL Çocuk saatinde Bsy Sadri 
Etemin Osmanlı tmparatorlutu uma. 
nı.ndaki yaban sermayesinin köyliyil 
ve tlirk topratını naaıl lati .. ve ietie. 
mar ettiğini anlatan (Bacayı lraldır -
Bacayı indir) adlı bir blklyeel. S.y 
Enver Behnan'ın (Alu) adlı ldMlll>m
dan (Meta) asimli bir kabnmlnm ba
yatma aid bır bl'kiye okundu. 

"Ev kadınına öfUdler,, .. tmcla l• 
met lnönll Enatitüaü m640r .......,mı 
Bayan Süheyla yeni putalarm oe ... 
kilde yapdacatmdan boılleetti. Soma 
mtbık dinlendi ve ajam babederi o. 
lıunarak proermı t.....,,ı.ndı. 

Bu rdcfNnki procr-n: 
1 - Spoccu konutUYOI'· 
2 - Müzikde Bay Necdet Reımlnia 

tal*9i Bayaa Şekibe Kurunun ,.ınu 
ve hocesı refakatile bir koulri. 

Nardinin komertoıu Kemanda ... 
kiba Kunın. piyanoda Ul.t c.-ı. 

Dant'm düosu iki ı.ma lP.. ... 
kiba Kurun, Necdet Remsi. 

S - Hilleyln Namık ..... ,_. 
4 - l>aM ...-.ıa.L 
5 - Müzik Şubert'ia -U. .-. 

hunde Ulvi piyanom. 
6 - Aıanı haberleri. 

BUGONKU AVRUPA PROORAll
LARINDAN SBÇMBLBlt 

KONSERLER 
Saat 
11.30 Hayloberı'de n.er 
12.20 Var1on'da kOlllK 
13.00 Tuluz'da ....... 
13.ZJ Mflnib'de ..._. 
17.00 Str...,_..da ....ıonl 
lt45 Tulus'cla ..afoal 

OPERA VE OPERETLER 
Saat 
20.15 HayWMr .. • .,... 
20.20 Laybah'da opent 
Z0.30 Struburc"da "Cllealette. 
20.45 Şimali ltat,..cla "La ...... 

DANS MUZtCt 
Saat 
U.05 Varpa 
22.15 Va'fO" 
22.IOIAI .... 
22.30 llqJlbeq • 

Kemalpap'da ynp old• 

lamir, 18 (A.A.) - Ks ipe;. 
f& kawmcla çıkan Wr ,..., 
eindürülmeaine me"""' t.6lrlelı 
kifayet etmi:receii .......... a.. 
zerine lzmir'deo ~ ..,.._ 
nin ıa:rreti:rle eind ........... 1 
ey Ye düldrln yan ..... . 

ÜLKÜ 
RALDVLllRI MBCMlM 

32 İkinci Unun utm pim. Bunda 

"Türk kadmlarmm 11yua ala
nma girifi., 

Bllflrklı 

1amet !a&ıl 
nfln '-t ,..., ftl'Clır. 

Utküde daha ıu yuılar vardır: 

Eti imparatorlutu 
Somer ôlçilsü 

Göte'nin romanı 

(Jf. Sall.ı) 
( H. 1'. Tıuıel) 

(Kadri) 

Ne zaman (tilr) (Bebo« ICe,,..I) 
Ganiilıtl aanat (B•bcet IC•...ı) 
Felsefe ve ulual tefekkflr (H. zı,.J 
Yeni tehirler dolarken (Beaıli) 

Okonomlk devridaim (S. A1'.,,.) 
llualkinln tarihi ve edebl,.U 

(A.mÇ••> 
Aym politibSI (Z.ti •--' Almt) 
AtatOrk Ankarad.a (& B. ,.,,.,.,., 
Dlrdllncü ııy...ı ln&ndtay 

(IC•-' Taru O,,.ı) 
Asya adının urnatı (Av• C.,.,_) 
Dy çocuju (Hdaır,.._,, ..,,., 
Hınız (hiklye) (%alıU 1'•11/1) 
Fnnaa'da bir k8y tetkiki 

(Rıtl~a. A. ,._,,, 
80 büyük .. ;ifalık Uai .., ... 

kltki cibl 25 kUtup bMlil kltlbcr. 
larda varclır. 



SAYIFA 4 

omanın Par· sten 
•• •• •• •• 

gorunuşu 

12 sonkiaua tarihli Fölkişer Beo
'bahter yukardaki başlıkla yazdığı bir 
baş y:ızıda diyor ki: 

"Fransız - İtalyan görüşmeleri, bu 
görüşmelere girişmiş olan her iki ülke
de de biribirinden farklı düşünceler do. 
ğunnuştur. Hatt§ yapılmış olan anlaş
ma hakkında bugün az çok tafsil at elde 
edilmiş olmasına rağmen bu anlıı.pna

nın ana hatları etraf mdaki telakkiler 
birlbirinden çok ayrıdır. 

Ancak, bu anlaşmada iki tane te
mayül apaçık belli olmaktadır: bunun 
birincisi, ve üç madde içinde bir araya 
toplanabilenf, Fransa ile ltalya'nm Av. 
nıpa sıyasasına ait genel ve husus! me. 
~lelerde el ele vererek çalışacakları 
esasıdır. Bu protokollar her iki devle· 
tin de hakimiyetlerinde doğrudan doğ. 
nıya ve açıktan açığa bir deği§iklik VÜ· 

cude getirmemektedir. Bu anlaşmanm 
değeri daha ziyade iki devletin dış sı
yasa dinamiğinde müessir bi.r rol oynı. 
yacak olan kuvvetler meselesi iizerinde 
toplanmaktadır. lşte bu meseleye silah
lanma için yapılan anlaşma dahi gir-

~ektedir. .. 
" il 

Roma'da elde edilen netice hakkın. 

aa hliküm ytlrlitebilmek için, her iki 

(!evletin antaıma yapılmazdan önceki 

tturumlannı gö.ı: önüne getirmek lazım. 

'Chr. Laval'in dı§ bakanı olduğu illke şu 

C!urumdadır: Okonomik gücü biiyUk, 

ucsuz bucaksu milstemlekelerl olan bir 

C!evlet, zırhlar içerisinde uked bir var

hk. ve nihayet bu varlık da, Paria'le hoş 

ıeçinmek isteğini taşıyan komşularla 

tevrllmiş bulunmaktadır. Öyle bir du

rum ki, umulmadık ıeylode kartıla§. 

ınaktan Urkmilyoır. Bilakis karşısına çı. 

bn a:orluklan aWrllnetle bekletiyor. Hat

tl bu gibi görll§melerde de yalntz güc 

!ft Mkimiyet genişlemcai gUdülmiyerek 

enteresan olan meseleler bahae mevzu 

olabiliyor, 

Fransan'm kendine li:ilvenmeai kar· 

rsmda işin durumu İtalya hUkQmeti_ 

ııln aleyhine idi İtalya'nm tatmin edil. 

mediği herkesin bildiği bir meseledr. O 

kadar ki, her fırsat dil§tilkçe, İtalya 

Venıay'da aldatılmıf olduğunu ilan edip 

C!urmu§tur. Bu devlet, hiç değişmiycn 

kendi yaşayış sahasını ve ltaİya şerefini 
ileri sürmek, Akdeniz durumunda ken

(Sine bakim bir yer hazulamağa koyul

ınak itiyadında idi. Fakat bu sahada da, 

ıerek şimali Afrikada gerekse Adriya. 

tiğin doğusunda, İtalya, karşuıında Frnn. 

sayı bulmuştur. Bi.r aralık, Akdenilz hak

kındaki düşüncelerini açığa vurduğu ~ 

man, iki eski mllttefik arumdald ger. 

Bay Laval. Musolini anla~ma metinle
rini tetkik ederlerken 

glnlikler çok tehlikeli bir dereceye var. 

mı§tı. Pariale herhangi çatışma Roma'· 
ca pek arzu edilmediğinden çok geçme
den Akdeniz sıyasası geri p15na atılı. 

vermiştir. 

--------·-·--------
Roma konuşmaları ve Romanya 

Bükreş, 17 (A.A.) - Rador ajansı 
bildiriyor: Dış İşleri müsteşarı Bay 
Savel Radulesco, bugün fransız ve ital
yan elçilerini kabul etmiştir. Konuşma· ı 
nın mevzuu Roma anlaşmalannın ko
nuşmasında!'\, ibaret olduğu sanılıyor. 

ULUS 

a 
Sar meselesinin gerçeli içyüzü 

Almanya aleyhinde rey verenler yüz"de )irmi beşi geç.erse o za
man Sar ikiye mi höliinecekmi§? 

Sar balkı r~y veriyorlarken 

Deyli Mey] gazetesinin meşhur 

muhabirlerinden Vard Prs.ys, Sarbrü
kerı'den gazetesine yazıyor: 

Yüz elli bin sarlı önümüzde pazar 
gUnU en pahalı bir oyunu oynıyacak. 

Bu oyunda üç şeye rey verilebilc-
ult: 

1 - Statükonun muhafazası, 
2 - Almanyaya dönmek, 
S - Fransa'ya katılmak. 
Rey ~ğıdlarının üzerinde bu üç 

nokta için birer daire vardır. Rey ve· 
renler, bunlardan hangisini tercih eder
lerse onun içine bir haç işareti yapa
caklar. 

Puu &UnU §jizilecek olan bu ya· 

ingiliz lirası, geçen eylltlde en masraf· 
1ı mevsim girmeden tükenmi~ti. Sar 
masrafları hakkında bundan sonra he· 
nüz hiç bir şey neşredilmiş değildir. 

••• 
Versay muahedesinin Avrupada oy. 

nadığı oyunlar arasında en fazla hu
susiyet arzeden bu plebisit hadisesi· 
dir. 

Zira, kim tamamile alınanlar ara· 
sında olan bir köpe.k döğüşüniln ingi
liz süngüsü altında geçeceğini umardı? 
Bu reye müracaat meselesi, geçen a
ğustosta Hitler'in Hindenburg'un ye. 

.rine geçip geçmemesi için yapılan ae· 
çim nevinden bir nevi dahili alman 

Sar plebisitinde mahkDmlar reylerı'ni verirlerken 

rmı milyon haç işardi için birçok pa. 
ralar harcanmıştır. 

Bu masraflar, bilhassa şu noktalara 
harcanmıştır: 

1 - Sar plebisitini idare edilmek 
için hepsi yabancılardan olmak Uzere 
dört kişilik bir komisyon kurulmuş ve 
bu komisyonun emrinde çalışmak üze
re 48 memur tayin olunmuştur. Bun· 
lar, temm\1% ayından beri maaşlarını 

almaktadırlar. 

2 - Sar'da ıbarışı ve asayişi muha
faza etmek üzere 3300 yabancı asker 
gönderilmiş, bunların biitün tesisatı 

T teşkilatı vUcude getirilmi§tir. 

S - Biltün yaşama ve yolculuk 
masraflarından başka kendilerine on 
dörder İngiliz lirası verilmek üzere ço
ğu felemenkli ve isviçreli 950 memur 
alınmıştır ki bunlar rey verme işinin 

yolunda yapılması için salışacakiardır. 

5 - Sar dışarısında bulunan 50 bin 
kişiyi yurdlarına getirmek için yapı
lan masrafları da saymak lazımdır. 

Bunlardan 48 bin kişi Almanya'nın 

muhtelif taraflarından gelmiş; geriye 
kalanı da Amerikadan, Peru'dan ve 
Çin'den gelmişlerdir. 

6 - Propaganda için yazılan eser. 
lerc birçok para harcanmıştır. Bundan 
başka yalnız bu iş için 20 gazete çık
mağa başlamıştır ki bunlar, plebisitin 
bitmesinden sonra kapanacaklardır. 

Bu altı kalem masraftan ilk dördü
nü Fransa, Almanya ve Sar beş, beş, 

bir nisbetinde müştereken yapmakta· 
dırlar. 

İlk müşterek masraf olan 150 bin 

işinden başka bir şey değildir. 
Burada ihtilaf halinde bulunanla

rın hepsi alman olduklarını iddia eder· 
lcr ve Versay muahedesi bu sahada O· 

turanlardan alman milliyetini söküp 
atmış değildir. 

Aralarındaki biricik fark şudur: 

Kimisi Hitler'in lehinde, kimisi de a· 
leyhindedirler. 

Önümüzdeki pc:zar günü yapılac:ı1' 
olan plebisit alman ıılusuna küçük par. 
çalarının nazi rejimine karşı olan gil· 
venlerini gösterecektir. 

Pen~eremden bakıyorum. Alman 
sokaklarında bir İngiliz taburunun ef
radını taşıyan İngiliz kamyonları gö
züme ilişiyor. Bunlar, öniimüzdeki pa
zar ve pazartesi günleri almanların ta· 
mamile bir aile meseleleri olan plebi. 
sit esnasında onların aralarında bulu
naca:klardır. 

Pazar günkü reylerin neticesi her 
halde bugUne kadar Sar'da mevcud o
lan yapmacık vaziyete bir nihayet ve
recektir. 

Paristen buraya gelirken yolda ha· 
na frünsız hük\ımetinin de alınanlar 

gibi, ekseriyeti alman olan bu topra· 
ğın esas memleketlerine dönmesini is. 
tediği temin edildi. 

Bununla beraber, uluslar derneği 

konseyinin bu plebisitin neticesini ilan 
etmesine kadar, Sar'da bugünkünden 
daha saçma bir vaziyetin ortaya çık

ması da ihtimal haricinde değildir. 

Çıinkü Almanya aleyhinde bir ek
seriyet teşkil etmelerine imkfin olmı
;yan Sar'daki nazi aleyhtarlarının pl~ 

z] 
DÜNYA GAZETELERİ 

ançester Gardiyen 
l ve Roma anlaşınası 

11 sonkaaua tarihli Manrester Gar. 
diyen gazetesi "Roma anlaşması,, baş· 

lığı altında şu yazıyı yazryor: 

"Birçok siyasi vasıtaları biribirine 
mezceden Fransız - İtalyan anlaşma
eı geçen pazartesi imzalanmış ve resmi 
olarak da salı günü bildirilmiştir. Bu 
anlaşmaya imza attıktan sonra M. Mu. 
solini §U dikkate değer sözleri söyle
miştir: 

"- Biz, şimdi mübalegalı bir nikbin. 
likten ileri gelen tehlikelerden kaçın· 
malıyız. Her şeyin bitmiş ve yapıla· 

cak biç bir şey !kalmamış olduğunu 

zannetmemelidir.,, Bu söz, yalnız bu 
anlaşmada bazı unsurların eksik kal· 
mış olduğuna işaret etmemekte, aynı 

zamanda İtalyan Başbakanının siyasi 
tecrUbelerinin bir neticesini de ifade 
etmektedir. 

Dört devlet paktı, martta Avustur • 
ya ve Macaristan'la yapılan müzakere· 
ler, temmuzda Hitler'le Venedik görü§· 
mesi, biltiln bunlar hep Bay Laval'in 
ziyareti tarzında yapılmış olduğu hal
de hiç birisi Avrupanın durumunda bir 
değişiklik yapamamıştır. 

Bu anlaşmanın bir itilaf manzarası 
göstermesi bir taraf, en ehemmiyetli 
tarafı Avusturya ve Macaristan'a n 
sair komşu devletlere biribirlerinin i§
lerine mUdahale etmemek gibi bir tav
siyede bulunan tarafıdır. Böyle bir 
tavsiyede Bay Musolini ile Bay Lava. 
l'in muvafakati, ve anlaşması ve sözle
rinin bu devletler tarafından dinlene
ceğine dair gUvenleri olmasaydı, yapı-
lamazdı, · 

Bu anlaşma eaaslarını Avusturya 

her halde tasvib edecektir. Silk:lnet 

bulmu~ bir vaziyette bulunan Yugo• 

lnvya'nın ve arkada§lannın bunu red 

etmeleri için hiç bir ıebeb yoktur. 

Ortada birinci grup olmak lizerc 

Macaristanla Almanya kalır. GörilnU

fe bakılır a Macaristan her ne kadar 

ltalya'nın gösterdiği i1>tikametc doğru 

yürümekte ise de gene Berlinle olan 
bağlarını koparmak niyetinde değildir. 

:s 

bisitten sonra bir ekalliyet teşkil ede· 
rek mıntakanın iki kısma bölünmesini 
:lstiyecekleri de söyleniyor. 

Pek gülilnç olmakla beraber, Al. 
manyaya dönüş aleyhindeki reylerin 
miktarı mecmuun yüzde yirmi beşin· 

den fazla çıkacak olursa. uluslar der· 
neğinin burada Sar ırmağının garbın· 
da Lükscmburg gibi ufacık bir müsta
kil hükfunet kuracağından dem vuran
lar vardır. 

Danzig'de yapılan tecrübeden son.. 
ra uluslar kurumunun yeniden bir pos
ta yolu memleketi kurup orada ingiliı: 
ve sair 'Yabancı askerlerini devamlı mu
hafızlar şeklinde bırakmağa kalkışını· 
yacağını umarız. 

Dünyanın dileği, Almanya aleyhi· 
ne böyle bir vaziyet yapılıp statüko ia
mi altında saçma bir kurwna vücud 
vermek değildir. 

On yıl önce Almanya haricinde 
yaşıyan insanların binde biri bile Sar 
ismini duymuş değildi. 

Versay muahedesi sayesinde Sar 
bugün bütün dünyanın mukadderatile 
alakadar olduğu bir ihtilaf kaynağı ol. 
muştur. Gene bu yüzden ecnebi asker
lednin, memurlarının, dünya gazeteci· 
terinin ve dışarıdan Sar'a gelenlerin 
kalabah:klığı karşısında Sarbiirkenden 
tek boş bir yatak kalmadığı gibi, ban· 
ynlcırdan istifade etmek için de önce· 
den bilet almak ve sıraya girmek ll
zım gelmiştir. 

Tarihin hiç bir devrinde Sar bu 
kadar ticari faaliyete sahne olmamış. 
tır. Bütün ticarethane sahibleri, gele· 
cek hafta bu akın tersine doğru akın· 
cıya kadar ellerindeki bütün malları 

satmağa can atıyorlar. 
Avrupanın sükCin bulması için bu

rasının bir an evel alman idaresine dö
neceğini ve bu suretle uluslararası bir 
çıban başından kurtulacağımızı uma· 
r.u. 

19 sorn<ANUN 1935 CUMARTES[ 

Almanya ise d tt yol .ı,.zında Lulun. 
maktadır. Onun da i birliğine karış· 

ması için her şey y pılmış ve butün 
mü:uıkerelerden Roma'daki alman elçi· 
si haberdar edilmistir. 

Bu mevzu üzerinde alman gazeteleri 
fazla söz söylememekle beraber okuyu .. 
cularma Almanya'nın yardımı ve iş
tiraki olmaksızın böyle müzakerelerin 
büyük bir manası olmıyncağını hatır• 

]atmaktadırlar. 

Bu anlaşmalardaki ademi müdaha. 

le faslı, muahedeleri tekr:ır gözden ge .. 

çirmek hususundaki iddialara yer ver .. 

memek kasdile yapılmışsa d:ı bu yeni 

anlaşma, bunda imzası olan devletlerin 

de dahil olduğu barış dairesinde mua

hedelerin tadili itilafının on doku· 

2uncu maddesine pek az rey il:we et .. 

mektedir. 

Gene Roma anlaşmasının, Avil tur• 

ya'nın istiklali bir tehdide m ruz k:ıl· 

dığı takdirde biribirleriy le göriı ::ek· 

leri ha"kındaki maddesi de geçen ayın 

ey1al ve şubat aylarında İtalya, Fransa 

ve İngiltere arasında yapılan itilafın 

onuncu maddesine pek fazla bir şey 

ilave etmiyor. 

Bu suretle Avusturya istiklalinin 

bir defa daha tckid edilmesi fena bir 

şey değildir ve eğer diğer devletlerin 

de bunu tanıması temin olunacak o. 

lursa dünya emniyeti ve itimadı bbı 

kat daha kuvvetlenmiş olacaktır. 

Bu hususta alman efkarı umumı .. 

yesi yeniden çapraşık bir tavır alıyor, 

Fransada da anlaşmanın şimali Afri..ı 

kaya taalluk eden kısımları, bir takım 

tenkidler uyandırmaktan geri durnıa.ı 

mıştır ki bu kısım, diğer ulusların hig 

karışmadıktan, al!kaları olmıyan bir: 

mesele teş.kil etmektedir. 

Bu anlaşma mucibince fransızlar 

İtalyanlara şimali garbi Afrikasında 

Trablusgarba yakın yerlerde bir kısım 

araziyi bırakacaklar, Tunustaki ita!• 

yanların vaziyeti hakkında bazı karar• 

lar alacaklar, Somali'dc kendilerine b~ 

kısım toprak verilecek, italyanlar Hac 

beşistan'ın merkezi olan Adis-Ababa'c 

dan Aden körfezindeki fransız müs~ 

temlekesi JibÜti'ye giden demirıyolu• 

nun bir kısım hisselerini alabilecek• 
lerdir. 

Fakat bütün anlaşma, uluslar den 
neği çerçevesi içindeki üyelerin biri< 
birlerinin toprak tamamlığına hürmet 
etmelerini kabul etmeh-tedir. 

Habeşistan, Fransa, İtalya ve lngih 
tere'nin kanuni mecburiyetlerini tekid 

etmelerine intizar olunur. Zira, eğeı; 
evelce yapılmış olan ve Avrupa niza. 

mını koruyan itilaf, Roma anlaşmasilcs 
bozulacak olursa bu yeni anlaşmanı~ 

paydar olacağı nasıl umud edilebilir. 
Her halde, Roma anlaşmasının bu,.. 

günkü Avrupa sıyasasının ehemmiyet• 
li ve müstacel bazı meselelerine karşı • 

ne tavır alacağı &orulmak icnb eder ı 
bunlar da Almanyanın vaziyeti, ulus. 

lar derneğine girip girmemesi ve silah .. 
sızlanma meseleleridir. 

Sözü kısa kesmek için sormalıyız• 
Fransa bugünkü günde Almanya'nu~ 

silahlanma müsavatına ve bunun gc .. 

nel bir kontrol altında yapılmasına g~ 

çcn yazın olduğundan daha ziyade ta• 
raftıır mıdır? 

Eğer Roma anlaşması, bugün bl .. 

zim umud ettiğimiz gibi eyi neticeler, 
verecekse cenubu şarki Avrupasındakl 

vaziyete bir sükun vermeli, bir devle .. 

tin münasib bir fırsatta öteki devlefj 
tarafından tecavüze uğrıyacağı korku .. 

sunu ortadan kaldırmalı, hele Fransa 
ile İtalya'yı sınırlarını biribirlerino 
karşı müdafaa meselesinde daha az si• 
nirli bir hale koymahdı~. 

.... Fransa ile İtolya, herhangi biı 

devletin (bu Almanya demektir) gayri 

kanuni olarak silahl<lnma teşebbüsün" 

de bulunması k.ı.riısında biribirlcrmo 

danışmayı v:dediyorlar. Du madde• 
Fransa'nın va.liyetıni kuvvetlendirir J 
fakat hiç bir zaman, isterse Almanya 
ile bir anlaşmaya girişmekten onu alı .. 
koymaz. 

Bu nol:talar, pek yavaş hareket ha"' 
lindedirler. Fakat bir bütün olarak 
Roma ı>nlaşması yarJıma ~ğer. 
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[ Arkıra'nın 
lı 

yiyeceği J (~( iiiiiiBibliyiiiiiii·iiiiiiogriiiiiiaiiiiiiifya..,;;/J) 

Gazetemizin anJcaralıların ıeçiml 
ile sıkı balları olan bir llOEUDJ OstOnde 
açtıgı nket karşılıklarını ber giln 
basıp ya ma~ayız. 

A kara'n n yediği sebze ve mey
vanrıın buy "k bir par ası, Mersin ve 
ftnrreler aden gelmekte oldujundıa, 
bu ürunlerın oral.arda hangi ellerden 
1-stiıinf görmek de faydalı olabilirdi. 
il.arın a' nın 8 ınci sayısında basılmıf 
oluı bir yazıyı, bu noktaları ayd n
latmağa yararlı gördüğümüzden oku
yucul r mru sunuyoruz. 

Mersin ve kooperatifleri 

p,,_.d her ~ atmll• 
sbo.GOO liralık sebze ft meyva, 

batlı ba§ına bir 6konomllr kurum kon-

guau (mevzuu) olabilir. 
Bundan ba,U gerek taneli üriinler 

ye gerekse ÇıakuroftlUD her yeri gibi 
buranm da btHl blf1ı' lılatl o1lll ,.. 
mdk " ayrıca kosa için de bu dUfllıı· 
celerimis yerindedir. 

Merala ve 8Hl hiııterlandmın (Mer
linin pael bintetlanch Malatya ve 
Kayeedye kadar uzanır) ökonomik ba. 
prmalDUD ne biçimde birliklere " b· 
rumlara bağluıdıtını da g6zden ıest· 
relim: 

Merıln tan ile 29 k8ylt içine alan 
beı kredi kooperatifi kurulınuttur. 
Bunlarm: 

Ortak MJ181 560 Jdliı. lk veriJllıit 
eerma,..ı 114.z?O lira, &lenmlt arma • 
7eleri U;SOZ lira, yedek eermqeled 
10.615 Ura. kredi kooperMif llllclıkJao 
nna Qrtaktarm J&tmhlı paralar da 
4!0e9 Hadır. 111 ha1do llcniU pıUe. 
29 kayla bqarmaama kallaidabilecek 
para: 11.302 + 45.068 = 127..J70 ~ 
dır. B- 560 ortağa bllltfllMitlt ·.-.: 
lairlne -.ı.ma betıer "1 2lf ı-. "8f&. 

Yazan: Said AYDOSLU 

bilir. Buna siraat ban1raupdan bu yıl 
yapılan kredi 7ardımt 40317 Jira7ı da 
katııtmrsak ceman her bir onat• or• 
talama 299 lira yetirim .kred!al cWtrnek· 
tedir. Bu, ıırf tanelt Uriln )'etittiren 
(butday ,arpa ıibi) bir çift5i için bol· 
ca bir kredi lae de, Menin ve sevreıirı.. 
clekl bet ainl kredi kooperatifinin ea
ym 560 olan .ortaırı.nna as ceHı'· Çiln • 
kil bu ortaklar tu.diD ıeıütlili 6700 dö
aüm oran 144 IDIJft ve..,_ ~ 
de vardır, ki bUnlann ıeldmJeri daba si· 
yade intensif bir ekimdir ve tasJa para 
ister. Ökonomik ba§ataWUn ıkrtdl f8• 
nı burada daha aenit ve daha derin i .. • • 
lenmeyc deler. Bu fırsatta da, .ııraat 
bankasııım vaktile toptan bir aürii kre
di kooperıtlfl ttnmU1 olm•ıııa lbfml 
61idn -~~~41· 
ı ... 1rı.tt• 

Ekim tredllbüa • onu i~ alan 
1nırumlarm durumunu yukanct& kısa
ca gCSstermeğe çalqtık. Bu, itin yansı· 
dır. Urünlerin satıımı da ökonomik 
blrliık kurumlarma IQlm»k pi p-ek· 
ildir. llel'lhl'4e bil -.cı gl4ell btl • 
tat 1c.....-dfi de vardır. 

9unaıı 1ermay.efl 10540 lira, ortd· 
lan llyıtıl ... 51 dlr. Oft9Jdar et.ha si. 
y..te Menlıa lçtıadelııl kabslBlıil ve ............. ,~----· Jıoependfl; •• t*WllM .. llilflP 
n yapmttır: • ---~ • .-

A - KNat ~~~ ...-va• 

Jerinden: 
-CW 
.a.,. 
B.ıcMJ 

Lira 
&Ml 

10806 
837 
121 

116153 
2S497 
t1855 .... ,......,. 

B - -A;ıa ..... limkall lıesüı· 
Dl -da: 

Cinli 
Arpa 
Bufday 
Pamut 

x.sa 

Lira 
'97 

ZS57 
5996 
6809 

16099 

Nafıa ifleri mecmuası 
&irinci khun tarihli 7 iDCi aynın • 

• kan.unlar, lrıaramameJer kwnındaıa 

•Jl'I olan metin lmmmda (Tttdr lılWıen 

6ler liıbiifi erinin aç.ıJmaar), Cevb:U. 

Ctımhuriy~t k6yil, Orman çlftljllrıia 

jandarma karakol~ z~ vı. 
layetl JoJlan, birinci tetriıa lliha:yednde 
demlrfolu inpaa wm,eti, w mfa » 
birleri araııada: Ratlarmuan blrılncl 

tefria 1934 .ayma aid taıkıribt ftlidaı 

cedveli, 1934 yzlı ikinc:i tCfriıı &J"uadıt 

~ telgraf ve tıelefoıı fuliyeti, • 
,._, nakleD ta,wer terfi edenler i&. 

tifa edenler, bibli)"Oirafya ya.azları var. 

hr. 

Balk evi 
Elıki,ehiır Halbvi taNftndaa ~ 

bir çıkanlen Halkoevi mec:ıaıuunua 1 

birinci kılıun tarihli 25 inci •ynı sm. 
mıttır· Bu sayıda M. :bhaıı"m (Ökoao
mi yedi gününe gkorkea), Vınla 

(Köy ve Köycülük), 5- tarlaları 

l8rmo bulutlan, doktor il.. Hurinin IOY· 
181 yarda, Necib Nec:atlnftı (ıklyleri

misde g8rdUklerimc1en), 11'. fUkril Yer • 
aeHıı Çöldtt bafllklı ;yazıları varclar. 

Jrıoopenıtifiniıı ,._ .. "'" -.eJdlr. 
Çlnktl olriadit ...... 1lu ,... ihtlJM 

Memleket Postası 
Samsunda büyük bir sürek avı 

&amıu.n, (özel bildiricimizdcn) -
Geni9 bir programla yeni )'il çalrımaJa
rına bllfladıklanm bildlrdı .n, tebri. 
mb avcıları w atıcıları. ıestiiimıia cu• 
ma gUntl, fimdiye kadar Ilı senede ... 
Clftlım.nlı bilytık biır tUrek avı tertlb 
ettiler-

Yedi :rk• fUla aYCJ, 11ft1rf1,-. 
kir n ~ "' )f9,y !delltrM.•da
rmıo 1ftbk -.ı taa MM ·~.• ... ~ ...,..__Bafra_.. ..... ~I&-; 
raköy, Enliyalı ormıantanndıa ,.,-.., 
llUylilyU sevindirebilecek bir mlicadele 
neticesi alınmıfbr. Bu ıUrekte a:vcılann 
fifek, buut ihti)l8Cları ,ziraat miklUrlU· 
lltnce ttlPİD edllcfiii ~ QeneMI Htı
Mjhl A\'Dl, Yali ~ Jlq' Talat, ~ 
darma mmtata \'•aıuhm lılelımed, 
Bafra kaymalremr sa-mı na nauet et. 
mlflenlir .. 

Hevarun bkılenbke 8'\Mllo,......, 
Samsundan, Bafnıdan bl~ ll)'ircll., 

rin ve merakldarm • ~ •JmllW.. 
rlne le!aeb oı...-.. 

Aftllatm .,_ teeledllıden w 6 
lftgllerill dı ..._ 1DeeiJmiyen bal. 
r19lannc1an çılam gUrilltWer, heyecanlı 

.. hlrb .... ini andınyOl'du.. ...... 
NI* b8t6n ekler fondalııktım ftrl.,.. 
Uç domuza çevrildi, bualuı -blrbc .... 
er kovalıyordu. lhttmal 1d ucrlar ba 
... ..-ı .... •ldt llJlrciler 1-

n\lnde fSldUllDCJl iM-üfiedi. :~l)tl.ıi 
patlayan tefe._ b&uılan ,ulere ... ...:....,,___:.,. 

lcen avcılar pmrla lilahlannı om naa...,., w teJa.V ....... cWı,Wllilii.fi ... 

U§ak'ta fırka~ 
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•• Modern yapılarda goz önünde 
Proje numara 13, t ekil 1 ve 2. 
Tertib ve teknik bakrmlarından çok 

eyi etüd edilmit bir aile yuvası plinı 
dır. Aile çevirgeni yorulmadan, çok 
yol yürillneden, dilz ayak üzerinde e• 
itlerini kolaylıkla görebilir. 

Planın tetkiki: 
1 - Antre 
2 - Oturma odası 
3 - Yemek odası 
4 - Mutfalr 
5 - Banyo 

. [] nı 
'l,,;,,,;;,.;,;.;.::ı:.!:~::t.:==:.jt=:=:f:._,~~-'::::=-1--~~~~~~--I 

:::a.ııi!&:i:~ ... =~d~· =-....=-·~· ~="=~c::--:":~=""_...._,. __ ~_,., 

Proje 13 - Şekil J 

Ev derinliğine geniıliii kadar yay
gın delildir. Odaların ,ark garb hattı 
ile tetkil ettikleri vuiyet çok onaydır. 

Çocuklar için birleti.k ve derli top
lu oyun yeri ve yatak odaları ayrılmıı
tır. Ev yapıcılık bakımından ela istira
hat, çalıpnalc, tuvalet için elveritlidir. 

6 - Tuvalet 
7 - Çift karyolalı yatak odas 
8 - Çift karyolalı yiltak odası 
9 - Tek karyolalı yatak odası 

10 - Koridor. 
Plln, iç ve dıı mimarlık bakım ... -

dan çok dikkatli çalııılmıı ve sevin•li· 

__ Ei-ıı--./ ____ ,___.) t 
c:;;::-. - - -, 

1 1 

i []][O 1 

1 

Proje 13 - Şekil 2 

Umumi salon ikiye ayrılmıttır, (Ye
mek yenecek 1er, dinlenecek yer.) 

•• Antre"yi salondan bir müteharrik 
bölme "ayırmaktadır. Zeminden aıağı, 

kııın evi ısıtacak aletler yerleıtirilmi!
tir. Buraya mahrukat vermek ve top
lanacak külleri yukarı almak ıçin bir 
kömür ıiloıu yapdauıtır. Şekil - 3 

x . 

.. 

dır. Umumi bakımdan sade bir aıle yu
vası olarak etii<i edilmelidir. Kı~ın ve 
yazın içerisinde mü,külatsız ya,ama.k 
imkanı vardır. Cepheden gorüni.ııü 

zevklidir. 
En ufak teferrüatına kadar her şe. 

yin yeri eyi dü§ünülmüştür. Oç çocuk
lu bir aile bu elfin ıçcrisinde rahatlık 

, 
Proje IJ - Şekil J 

Projede antrenin tekli, evin diğer 
parçalanndan ve it Cörillecek yerler
den ayrılmıttır. Koridor mtlmktın olan 
en ldiçttk ölçtıye indirilmittir. 

iSnde görmesi ülkünün tahakkuku için 
en mühim bir amil sayılabilir. 

Kongre.de murahhular tarafından 

yapılan çok mtUıim dilek ve tekliflerin 
alakadar makamlar. mUeueseter ve da-

ireler yanında devamlı bir surette ta

kib ve intacı kararlaıtmlmıı ve kan 

idare heyetile, vilayet koncreai mümea

ıillerinin seçimine geçilmiftir. 
Bu yılki kua idare heyetimize itti

fakla ıu arkad8flar aeçilmitlerdir: 
Bay Remzi Giires, Bay Hakkı Can

dotan. Bay Yuıuf Aylll, Bay Şerif 

Aqay, Bay Cemal Unatan, Bay Nu. 

rullah Yörük, Bay Ahmed Demirci. 

Vilayet koncresi mUme•illikleri. 

ne de: Bay Hakkı Candofan, Şerif Ak

çay, Yuıuf Aysal, Cemal Unalan, Şük· 
ril Karakaya; Ahmed Bay-rak tutan, Rı· 

sa Salıcı, Hilmi Tarhan seçilmiılerdir. 
Kongre bqkanı, fırka i'lerimiz üze

rinde mfimeuillerin gö9terdikleri de. 
rin alüa ve yardıma te,ekkilr ederek 
koncreyi kapamııtır. 

ve sağlıkla yaşıyabilir. Yapı bir taraf
tan duvara bititiktir. Arsa müsait ol
duğu takdirde bu cihetteki yatak oda
larına pençere açmak kabildir. 

KISA DUYUMLAR 

Küba'run bir yıllık 
bilançosu 

Apğıdaki sayılardan da anlaıılaca

iı üzere 1934 yılında Küba'da "itler., 

.çok eyi gıtmittir: 

Uç defa Cilmhur Reisi deiipnit. 15 

tane kabine buhranı olmuı; 33 defa ka

bine'de detltiklik yapılmııtır. 

Bundan bafka komUnlıtler ild ihd· 

lal teıebbilsU yapnuflar, muhalifler bir 

tane darbei hilkOmet tetebbüıUnde bu

lunmutlar, donanmada bir defa iıyan 

çıkmıt. ı defa umumi ırev, on defa da 

daha ufak, fakat cene mühim mahiyet:" 

te grevler yapılmııtır. 

Bir yıl içinde KUba'nın muhtelif 

yerlerinde pathyan bombaların uyıu 

ıooo dlr. 

Proje numara: 14. Şekil 1, 2, 3 

Müsabakaya girmek için yapılan 

pUlnlarda bir aile evi mevzuu üzerinde 
çalııılmak itibarile umumi bir benze
yiı vardır. Bu projede de ev büyük 
camlı kapılarla aydınlatıtmııtır. Aile 
hayatını dışarıya kartı kapatmak için 
enli ve boylu perdelere lüzum vardır. 

Dışardan içeriye genel girit oturma 
odasındadır. Yatak odaları çok aydın • 
tık bir koridor üzerindedir. Büyük oda· 
lar cepheden ve her iki yandan pençe
re lidir. Ailenin gündüzü ve geceyi 
geçireceği yerler tarama ile ayrılmıı· 

tar. Biribirinden ayn llç çocuk yatak 
odası vardır. Bir de çift karyolalı ya
tak odası ayrılmıftır. Ev tertibine gö
re sevimli ve 11hhi yapılmıftır. 

Şekil - 4 
A - Antre, palto ve ıemsiye koyal 

cak yer 
B - Umumi aılesalol"'" 
C - Yemek salonu 
D - Mutfak 
E - Çamaşırlık 

F - Tuvalet 
H - Banyo 
t - Koridor 
J - Büydk yatak odası 
K - Çocuk yatak odaları 
L - Çocuk yatak odaları 
M - Tarasa 
N - Hizmet koridorıı 
O - Bahçe 
Teshin tertibatı diğer planlarda 

görmediğimiz bir tarzda evin tabanına 
doşenmiş demir borularla yapılmııtır. 

Çatı ve saçak tamamen kaldmlmıttır. 

Cepheyi süsliyccek bir dekor yoktur. 
Dere ve oluklar içerden geçirilmek su
retile evin yüzü sadeleştirilmiştir. 

Önümüzdeki hafta Pariste yapılan 

aile evi müsabakasında derece kazanan 

projelerden lionuncusunu neoredeceğu. 

Şimdiye kadar yapılan nefriyatta fran· 

sız aile evi tipleri hakkında klfi malO

mat verilditf zannındayız, bundan IOD

ra yirmi kadar ingillz aile evi projesi 
ile modern alman aile evleri projeleri. 
nı neşretme-k arzusundayız. 

Bu suretle Ankara bahçeli evler ya
pı kooperatifi ortaklarile önümüzdeki 
bahara ev yaptırmak hazırhklarile çu
pınan aileler bu neıriyatımızı takib et· 
mekle bu husustaki arzularını temin 
etmiş olaca.klardır. 

Bahçeli evler bir memleketin yük
sek tezyinatınt teJkil eder. Bu evler
de oturan insanların sıhhatleri ve yata
yışları üzerinde yaptığı tesirler had

sız. hesabsızdır. Bu hakıkati anlatmak 
için 1-'ransada L'architcıkture D'aujuur· 
d'hui, lngilterede The İdeal Home, 
Almanyada Moderne Baufonnen cibi 
yüksek ve teknik yazılarla dolu met
hur gazeteler hep bahçeli evler hakkın
da devamlı neşriyat yapmaktadırlar. 

Türkiyedeki Kızılay ve Yetilay ba
yır ve yardım kurumlarına benziyen 
Avrupada da bir takım teşekkütıer var. 
dır. 

Bunların toplanma ve çahpnadan 
maksadları, milleti bahçeli evler yap
mağa tetvik etmek ve bahçeli evler kU· 

mandana karıı üç, Amerika elçiıine 

karşı yedi ıuikasd yapılmııtır. 

Sıyasal ıuikasdlar yüzünden 30 kiti 

ölmUt. 200 kiti yaralanmıftır. Muhtelif 

çarpışmalar neticesinde ölenlerin sayı· 

11 85, yaralananlarnı aayı11 400 dür. Bu 

gibi ufak tefek ıeyler haric tutuluraa, 

Küba'da "asayiı berkemaldir.,, 

Lord Kiçner nasıl öldü? 
1916 yılında Orkad adaları civarın· 

da Hamppyr sırhhsınm batmasiyle i

len Lord Xiçner'in ölümü etrafuidakl 

ıır bugüne kadar anlqd11D&1DJttır. Bu 

zırhlmın bir mayine çarparak battıtını 

söyliyenler olduğu ıibl, bir alman de

nizaltı ıemiei t.raf ından torpillendi fi 

ni ileri ılirenler de vardır. 

~ &iiıılerde "bir usta caıuıun ha· 

tıraları., adlı bir lriaıb çıkaran Ermt 
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bulundurulacak şeyler 

Proje 14 - Şekil ı 

ran kooperatiflerin, cemiyetlerin yap
tıkları itler balakında neıriyat yapmak, 
bahçeli aile yuvalarını yurdd&flarına 

1evdinnekten ibarettir. 

lngilterede "Salivation Armv" 

Ev ve aile sahibi olmak iıtiyen pno 
ruhlar bu neıriyatın ve te,vikleria cao 
zibeıi altmda bulunurlar. A. amuıda 

arzularına ererler. Yurd; h~r sene ••U. 
barklı çiftler kazanır. 

ııııııt 
.) 

Proje 14 - Şekil Z 

(solamet orduıu), Iaveçte ve sair mem.. 
leketlerde aynı mabadlarla toplammı 

olan kurumlar ahlak ve Adetleri temiz· 
temek, eyiliğe dolt'u yollamak, fena. 
lr.klardan korumak eyilik prensipleri· 
ni üste çıkarmak için çalıftıldan clbl, 

Bahçeli evlerin memleketia 111111 
ve nüfua 11yaauı iberindeld tNlrlerl 
yabana atılmamalıdır. 

Burç bahara clolru d&ıerken inime 

il Ankaranm yakın ufuklumda ,U.. 

.......,._,_ .................... n·r J ı f ı ı 11 

Proje 14 - Şekil J 

ıene aynı memleketlerde birçok grup· ı 
lar da milletin sıbbt, iktıaadt, kolay 
kullaJulan evlerde oturmalı: n bu seıı• 
eyler yapmalı •••kini artırmala plq. 1 

ınaktadır. · 

nı kendisi batırcbtını iddia etmektedir. 

Büyük savqta alman mukabil cuuı

b* pbekeai tarafından bu adama cep

hede ölen bir belçikalı müluimüı ev· 

rakı verilerek kendiıi İqlltere'ye ,aön

derilmittir. Orada, eyi bir aileye men

ıub bir inplia kuiyle evlenen Ernest 

Kari, bir taraftan da lrlanda'nm iıtik.. 

lalini elde etmete utrapn uluMever• 

lerlo tanlt"'libf• 

Emnt Kul karııuım aileıi va11ta• 

siyle Lord Kiçner'le tanıprak ondn, 

Ruya'ya hareket edecefi taribi &tren· 

aıiftir. 

Bunun üzerine, iki irlandalı tayfı 

ile mutabr.k kalmı1ı bunlar da Hamppyr 

zırbb11na iki bomba aaklamıılar vı 

bombaları, Emat Karl'ın ~terdiii sa

atte patlalmıtlar, bu ıuretle hem lrlan· 

duiın, hem de Almanya'nın düfmanı o. 

aelmei• baflıyacak olen ._..u ..ı .. 
rin JUbrıda blldlrilea ....,.._ ... 

la)'& laer Mracla clel•d YUdır. 
•tnm. r. "•:Mtlt& 

Çok deierli bir ldtab 

Avrupada otomobil 
ile 9000 kilometre 

Yu .. u A. 1ikrii ESMER 
Sabf ~ı Ah-N Hüd 

Klttn.ha ... 

• 
• 

. . K...ua ~ ... llocaaa .... 
A._..ŞllriE.....,,bakmlttao. 

.., ............. i8tMili ~ ....,.......wu ....... .... 
- ........... Wr ıaeteei•. 

(Ula) ... 
labıllll ...... iDlaa ......... 

ketim ..-~. siW .. ..,._ 
,... (Allf-) ... 

Kitalll .............. ..... 
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U SONKAPJUN U-JS CUMARTESi ULUS 

s··mer Bank 1 
TC!JQKIYE 

llRAAT Umumi MüdürJüğünden: 
Bankamız ve ınüessesatmda çal1f111Ak üzere .,.gı

da yazılı şanlar ic:erisinde: 
ı. - Bankau1:z ve müessesatı muhasebe servisle-

rinde «;alışmak tbere asg,ri 80 - lira maaşla, 
2 - Bankatnız servis şefi ve müfettiş muavınlik

leri namzedi ;>lmak üzere asgari 120 - lira maaıla ve 
imtihanla iki sınıf memur alınacaktır. 

Namzetlerin ecnebi lisanlanna vukufu dercceaile 
imtıhan a gösterecekleri liyakatler ve evelce bulun- , 
dukJ n mitesseselerde edindtkleri tecrübeler nazuı 
di' e alınmak suretiyle asgari olarak göstericin ma-
aş mı tarlan umumi müdürhlğdn takdirile arttınlabi
lece tir. 

Muhasebe memurlan için lise veya lise derecesın-
de bir mektepten mezun olmak, 

Servis şefliği ve müfettiş muavinliği namzedliği 
uı ati mekteplerden mezun olmak prttır. 

Her iki imtihana gireceklerin askerlik himıetleri
:ıi yapmış olmalan" 35 yapm ....... tlalallmal• 
n lazımdır. 

Muhasebe memurluğa için Z'I X. sanı 1935 puar 
~ü saat 1 de, 

Sqvis ıefliği ve mıifett\ş muavinliği namzetliği 
için .ı:p :K. Nni 1935....ı.-ğiinü saat 1 de Ankara ve İs
taııbul'da aynı amanda imtihan yapılacaktır. 

Jmtlbad pınek isıiyenlerbı. hntihan p18jPllllHlll 
ft sair ~ anlamak ve isimlerini yazdırmak üzere 
nihayet 22 K. sani 1935 taribine kadar Ankara'da U· 
mum Mildilrlilk memurin pbeaine, İstanbul'da Sümer 
Bank İstanbul Şubesine milracaatlan ilan olunur. 

1-202 

Kuvl'el ye iflah içlJI en blrinel deYa 
ŞARK MAl.T UULASASIDIR. 

Hu ecubanede bulunur. 
Bomonti Fabrika$. Ankara - Yenişehir .. Tel: 1842. 

••• 11 
Teftiş Heyeti Reisliğinden 

Maliye müfettişleri refakatinde iki sene ıtajdan 
IOftl'a geçirecekleri imtihan nedceabae ıöre c:f 
muaYinl olmak veya ıdarecle çalqmak anı. <~:....__ 
maaşla bet birinci snuf tdkil ınemara atmac..ua· 
Aranılan evsaf şuııtardır: ..:~1r. 

1 - Sıyasal bilgiler okulu (millkiye), hukuk, :1-· 

lek ticaret ve ikaaad mektebi mennıanadan olmak.. 
2 - 28 yaşım bitirmenıİI bul~ _ .... ..1--ı-..ae 
3 - Memurin anmıUD1Ul dar48A llJllUUnuau 

yazılı evsafı hai.s otmake ..., 

Talip olanlar 31 1t"1unuaeni ~ ==-•..
bir amıhalla Ankara'ct. Jlall,. ~ ... 
mtlracaat etmelidirler .. -Arnl1l!_! "1il1~!!!~:.:-" ... 
ya noterlikten tutildl sUretlcn -.unuu-

A) Httviyet cüıdaıu 
B) Alkerlik .,..ıJedld .-1r flllM .r 
C) Mektep şebadetaam• nya -==mei bat 
D) Talibin kendi el JUlll ~~:-etleri ibmet• 

hulisaıı tahsilleri. h\111111 ft ....... _.... 

llh adresleri v. s. 
B) Sıhhat rapora 
P) tki adet yeelkaltk fotolral • • 
Tayin ve tefrikte 25 mart 934 tarihlı talimatname -

detd dereceler e•••· L.l. • ı..: -~· Ukdü' 
A.YDI ı~tı ~ .qJ.pllr ~ kil C;f & g~~·I 

cJe araJBrmda ~~ üaıt~ yapıı.çaktır, (10) 
t--69 

BANK.Ası 

Sümer. Bank 
Uşak Ş~ker Fabrika ından: 

Şimdiye kadar yalnız Upkta Sümer Bank oamma 
• tm ahnmakta olan Tasfiye halindeki Upk Tenkidi 
ıraat Tilrk .............. .ıt tu.. ıenetleri baa

dan IOlll'8 fıtanbal -ve ~dakf SUmer Bak pbe. 
leri tanfmdan da satın almacaktır. 

Billelerini utmak iati~er dofnıdan ba Şubete-
de mflracaat eclebDirler. ı-zoı 

.... ~MK·. Qd 
Bloi1• ~una is ve 'Merqa t saat meafeıdıe .. 

funan Xlrazderesi ve Suau otmanlanildan kesJIQıei .,.. 
Eloğlu veya ona mücavir istasyonlardan birinde vagon 
ti.zerinde tellim edilmek tlzere muhammen bedeli 5462,5 
lira bulun_an 1150 adet çam ıelgraf direfl kapalı zarf usu
Hl ile eksiltmeye konulmtaıtm-. 

Eksiltme 26. 1. tS5 ıarihiae rasthyan cumartesi günü 
ıaat 15.30 da Anlwada Bakanlık Kabeme UUdtirlüğün. 
de yapılacaktır. 

İstekliler tekliflerini tlcaıet odası vesikan ve 409 9 
liralık muvakkat temhıatlarmm malsandıtma ya~ 
na dair olan makbm Ue birlikte 26. ı. 935 cumartesi ıu
-ntl ıaat 14-30 a kadir Malzeme l\lüdtirlUğUne tevdi etme
.ı.t ı .. ondır. 

tsteldifer ba bulultaki prtnameleri parasız olarak 
Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğilnden alabilirler. 
(~ ı-~ 

OliidrBkler ~defa tehlikeli huta•rldar ıöaterir. 
KATRAN H KKI EKREM 

la telallhletlll Hnlae aesenk lbüriikleri ke .. r " mtlsmin 
bıontfder De &811• aesteterinl katiyen ıeçirdili &ibi nefeı 
Jarhl .. da çok faydaıı vardıt. ı-172 

leJ.UIOeD; 

ıı. ı ı. 934 tarihinde lhalell 1cnı .meceır l1ail dteia 
!nurum muallim ıuektebi ikmal infQb mlaaka1a11 &ti
rUlea Hlsum llarille Uç ay temdit edflmfştfr. 

blale 21. Z. 115 ptqembe llnO eaat 15 te Vekllet inpe 
at komlıyonuacla .._., art aau1iyle lcre ~ilecektir. 

Tallpl• prtname " ıeferrilatmı in.pat dairesinde 
ılrebUirl•. (3549) 1 1481 

ALT 

10 

12 

13 

14 

19 

20 

-SAY!: 1S4 !ÇlNBa:lllJU~~ 
Wiley Post, Stratosferde 15240 metre
yükseldi? ~ ... 
rll1111ararası Hava Federasyonunun Waıington kan
feranama Tayyare Cemiyetinin delegesi olarak itti
~ eden Reis llaavlni Bay IDri1 Koçak'm rapora 
Gök Tanrmm dilefi B. Salt Çoıw 
Hava Hukuku R&t leılf 
Dildeki yenilikler dolaymcta ~ 
Glicle fer anaadlt AtMlll J>dW 
Yaran elma, I~ ;s....., Glndl& 
11a.ıao1-..ı --1 

SiNEMA MUSABAKA 

Ankara Cümhuriyet 
Müddei U--i -~ 



SAYIFA 8 U 1 US 

1111111111111ı~ı11111111~ 1111~11111~11111111111111111111111111111111111m111111111~1111111111: • ! Na f 1 a Bak an J ığı 
Yırmı ıkı yaşından yukarı S I U M .. d .. ı··.., ·· 
b .. t.. tt 1 M .. t h.b. ;; u ar mum u ur. ugu artırma 

;; u ~n y~r ~~ ~r un,
1
e ~ ~ :: ve eksiltme ve ihale komisyonun 

- sanı seçımı ıçın rey erını = d 
=_ kullanmag"" a çagv ırılıyorlar. == an: 

Çubuk barajındaki tesisatın demontajı ve hava yönü-= = ne geçirilmesi ambalajı şartname ve keşfinde yazılı diğer 
~ I ntihabı M eb 'usan An -~ bütün işlerin yapılması 12/ 1/ 1935 te ihale edilmek üzere 
- - kapalı .zarfla eksiltmeye konulmuşsa da istekli çıkmadı-

~-- kara T e ~tiş Hey' eti Reisli-;;_ ğından 211v193s pazar günü saat ıs te pazarlık suretiıe 
J 1 

ihale edilecektir. 
~ ğinden: ~ İşin tahmin edilen bedeli (9350) liradır. 
- = İşe ait şartname, plan ve diğer evrak Sular Umum i Ankara' da Müntehibi sani § Müdürlüğünden parasız olarak alınacaktır. Muvakkat te-= = minat miktarı (701 lira 2S kuruştur.) i Seçimi 20 - 1 - 1935 pazar ~ Artırma ve eksiltme kanunundaki evsafı haiz olan 
- - isteklilerin o günü saat ıs te adı geçen komisyonda bu-
~ 21-1-1935 pazartesi günleri! lunmaıarı. (98) • l -1s6 

i sabah saat dokuzdan akşam ~ 
1 saat on sekize kadar yapda - ~ 
~ caktır. ~ 
i Seçim sandığı Belediye Mec~ 
i lisi salonundadır. (22) yaşın - § 

1 dan yukarı bütün yurttaş - S 
~ ların rey'Jerini kul< nmak ~ 

Ankara Kız Lisesi 
.l\1üdürl~Oünden 

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 ıs te mektebler muhasebeciliğinde 

mektebler satın alma komisyonunda yapılacaktır. Şart
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 SO kuruşa ait 
makbuzla komisyona gelmeleri. (83) 1 - 163 

i üzere bu günlerde Belediye- ~ ·------· ·------· - J d• ( • = Ankara Levazım Amirliği Milli 1\liidafaa Vekaleti 
~ ye ge melerİDİ l erım. ~ Satınalma Komisyonu Satmalma Komisyonu 
5 {105) 1-192 § ilanları İlanları 

i11ıııııııııııııııııııııııııuınıııı1111111111111111uıııuıııııııııııııHııııııııııııııııııııııi 
Nafıa Bakanlığından: 

Haydarpaşada sif teslim maktaı 2S x 2,5 x ı m/m. ve 
tulü 2100 m/m. olmak üzere muhammen bedeli 5000 lira 
bulunan SO ton lama demiri kapalı zarf usulü ile eksiltme
ye konulmuştur. 

Mezkur lama demiri klaring yapılmış olan memleket· 
terden getirilecektir. 

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

İsteklilerin tekliflerini ticaret odası vesikası ve (375) 
liralık teminatlarının malsandığına yatırıldığına dair o
lan makbuz ile birlikte 24. 2. 93S pazar günü saat 14 e ka
dar makbuz mukabilinde Malzeme Müdürlüğüne tevdi et
meleri lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız olarak 
Ankarada Nafıa Bakanlığı 'Malzeme Müdürlüğünden a-
labilirler. (27) 1 - 90 

Kumhara hiitün hir istikbaldir. 

İLAN 
Kayseri kıtaatı ihtiyacı 

için 230 bin kilo ekmek ka
palı zarfla 24-2. kan-93S per
şembe günü saat 15 te iha
lesi yapılacaktır. Teminatı 
muvakkatesi 1294 liradır. 
Teklif mektupları muayyen 
gün ve saatten bir saat ev
veline kadar verilmiş bulu
nacaktır. Şartnamesini gör
mek istiyenlerin ve istekli
lerin Kayseri satınalma ko
misyouna müracaatları .. 

(74) 1-155 

İLAN ŞARTLARI 

Beher 

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

ABONE ŞARTLARI 

Müddet Dahilde Hariçte 

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

1 t11nıuııııııınıııııııııııı111111B1Unııuıııuuıııınınıuııwııııııınıuıuıuıunn 
6 GUVENC SPOR 
1 BALOSU 

7. Şubat 93:.. ~ 
g 
il Perşembe akşamı 1 Ankara Palas'ta 

İLAN 
!ki baş nakliye koşum 

hayvanı alınacaktır. İstek
lilerin 31. 1. 935 perşembe 
günü hayvanlarile birlikte 
vekalet satın alma komis
yonuna müracaatları. (80) 

1 - 158 

Askeri Fabrikalar Umum 
1\liiclürlüğü Satıoalma 

Komisyonu 1linları 

275 TON KİREÇ 

Yukarıda miktarı yazılı 
ve tahmini bedeli 4900 lira 
olan 275 ton kireç 2. şuh. 
93S tarihinde saat 14 te as
keri fabrikalar satın alma 
komisyonunda açık eksilt
me ile satın alınacaktır. 

Şartname parasız olup 
komisyondan verilir. İstek-
1 ilerin teminatı muvakkate
si olan 367,SO lira ile ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerine nazaran vesa
iki lazime ile mezkQr giin 
ve saatte komisyona müra
caa tlarr. (97) l - 185 

1 ooo METRE MİKA
BI CEVİZ TOMRUK 

Yukarda miktarı yazih 
ve tahmini bedeli (55000) 
lira olan ceviz tomruğu 2. 
şubat. 93S tarihinde askeri 

~ fabrikalar satm alma ko
misyonunda saat 15 te pa· 
zarlık suretile satın alına
caktır. Şartnameler 275 ku
ruş mukabilinde satın alma 
komisyonundan verilir. Ta
liplerin teminatı muvakka
tesi olan 4000 lira ve 2490 
numarah kanunun 2 ve 3. 
maddelerine nazaran vesai
ki lazime ile mezkQr gün ve 
saatte müracaatları. 8S) 

1-181 

19 SONKANUN 1'935 CUMARTESi 

KREM 
balsam in 

kanzuk 

Yegane ciddi gü .. 

l 
t 

it 

zellik kremidir. ~e- r 

ninizin daimi tazeli -

ğini yalnız K RE ~A 

B A L S A M i N ile 
• 

korursunuz. t 

; 

Dr. Cims'in nasır ilacı 
KORRlSlD 

~n eski nasırlan bile pek kısa bir za nanda 
kökten çıkarır. 

Merkez deposu: Kanzuk ecza hanesi 
Her Eszanede bulunur . 

tamam ne 

Ankara Etnoğrafya l\lüzt~si 
1\1üdüı·lüğiinden : 

Etnoğrafya müezsinin orta avlusunun kapatilması ve 
başka yerlerinin tamir edilmesi kapalı zarfla eksiltmeğe 
konmuştur. İhale 21-1-935 pazartesi günü saat 15 de etnoğ
rafya müzesindeki komisyonca yapılacaktır. Şartname her 
vakit Müze dairesinde görülebilir. (17) 1-54 

Ankara Valiliğinden: 
Kayaşta kızılca köyde deve taşı mevkiinde yapı taşı 

ocağının ilan edilen müddet zarfında açık artırmasına ta
lip çıkmadığından pazarlığa bırakılmıştcr. İsteklilerin her 
pazartesi ve perşembe günleri 18 lira 75 kuruşluk teminat 
makbuz veya mektuplariyle saat 15 de vilayet daimi en-
cümenine gelmeleri ilan olunur. (116) 1-210 
at-•~~»(·~~ ~ ~ • ~~~~~ ~'Aİ'~~~~r~•~~~ ~~~ .• 

Kuruluş U y A N J S Serveti fünuo 
1 8 g 1 ' yerine çıkar 

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

11111 ma•aıısm...,._• .... r.n,11mm•mr:,,r-r:H5D'!l!'ı=ı~1mm~aw 

Galata İthalat Gümrüğü 
Çevirgenliğinden: 

Marka 
VMP 

o 
AS 

No. 
4 
6 

400/ 1 

Kilo Eşyanın cinsleri 
88 Asma kilit 
48 Pirine ve demir vida 

21 Jelatinden meyva 
141 Mensucattan çiçek 

A O E O B 2206/7 123 Muşamba cilası 
H A A P O 83 Oyuncak 

Bu eşya 14-1-935 den itibaren açık artırma suretile sa
tılıktır. lsteklilerin 29-1-935 sah günü saat 16 ya kadar sa-
tış Komisyonuna gelmeleri. (149 - 102) 1-209 

Bergama Cümhuriyet 
l\ılüddei lJmumiliğinderu 

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

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

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

Harita Umuın l\liidiirlii~nden: 
1 -- Beher metresi (30) kuruş kestirilen (6500) metre 

beyaz bez açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Şartname ve nümuneyi görmek istiyenlerin her 

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

Türkive Is Bankası 

1 1~190 
anuıunnnunıNııınıınııı 111H11 ııı11tt tıııınıınınııııımıın ıııuıııuıı• ~ 

lmtiy;u: r. ılhıbl ve Başmu· 

t ıharrirt Falih Rıfkı ATAY., 

-1 .......... SİNEMALAR 
f :YENi J (KULÜP) 

Anlcara Askerlik Suhesindeıı: , 
Şehid yetimlerinden on seneliğini alarak hazine ile 

alakası kesilenlerin şehid yetimi olduklarım ve medeni 
hallerini bildirir vesika ile beraber azami on }ıeş gün zar-
fmda şubeye müracaatları ilan olunur. (78) 1-156 

r 

Umun~i ın~şrh·~.h .• r.~are ~elen 
'Y.ız! l§leı-ı fnuduru Nasuhi 
BAYDA~ t 

Çarıfrırr. ~C!deSJ civurnda 
U.lrrSı mafbaasmaı 'basrlmritrr. 

BUGÜN 
KEDİ v-c KEMAN 

BU GECE Raşid Rıza tiyatrosu 
tarafından 

- Son Temsil - ATMACA 
Piyes 3 perde 

femıU dolayısilc 6,45 matinesi voktur. 

BUGÜN BU GECE 

Eddie Cantor tarafından temsil edilen 
~üyük Revü Filmi 

J:R MEYDANI 

Ee!c: nce - Ncş'e - Müzik - Kahkaha 


