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ALANINA GiRiŞi.ERi 
Bugün çıkan Ülkü clergiain
den 8Qf bakanunızın tJfağı
daki yazıaını alıyoruz: 

Türk kadınları saylav seçil -
tnek üzeredirler. Bu erişmeden se
vinç duyduklarını anlıyoruz. Yur
dun her yanından bize gönderdik
leri telyazılarmda ulusal Kurul -
tayin son yasası dolayısiyle coş -
lrun duygularını bildirmektedir -
ler. Kimse kadınlarımıza bu gö -
rünütü çok görmiyecektir. Türk 
kız.mm en yük.ek ersinlik belge -
•ini, Ulusal Kurultay' dan almıt 
ı.lması ulusça, hepimiz için, bay • 
tam yapılacak bir varıtbr. 

Türk kızı son on yılda çok ol • 
ıunluk gösterdi. Kurtuluş çağm • 
tla doğrudan doğruya savata de
jen çalı§malarından söz açacak 
!eğilim. Sanırım ki, ulusal savat· 
ta kadınların yaptıkları için dü
tündüklerimizi yeri geldikçe, bir 
~ok gez söyledik ve duyurmağa 
plışbk. 

Sava§lan sonra gelen çağ bize 
~ok çetin yüz ile çatmıştı. Ben İıt
le bu kurunda, kadınlarımızda 
beliren engin uzluğu öğmek isti • 
yorum. 

Kadınlar, yaşama didinmesi -
ne pek yürekle atıldılar. Ya''.'lız 
evde ve tarlada kalmıyarak, kent 
lel'İn dolaşık geçim bucaldarına 
sokuldular. Okula ve fakültelerin 
göz yıldıran köşelerine girdiler. 

Yargıcı, avukat, hekim kadm
laY, baytar fakültesinin kılğı sa • 
Jonunda biçakla çalı§an, yüce mü
hendis okulasmda yetişen, kızla
rmıız görüldü. Üniversitede kim· 
ya hocalığında kadınlarımız var
dn. Hoca okulasında ve lise· 
)er~ kadın ba,kanlarımızın itle • 
rini iyice ba!ardrklarını görmekle 
öğünüyoruz. Yaşayııın her ala • 
nında kadınlar kendi ekmekleri • 
ni çıkarmak için arı adlarını ko • 
ruyarak ve aza katlanarak iş ara
maktadırlar. Ben hemen her gün 
böyle bütün yürekli türk kızları 
He IUU'fılatırnn. 

Unutmamalıyız ki, bütün bu 
görünmeler, son on iki yılın özlük
leridir. Kadınlar Cumurluk kuru
muna koyu karanlık bir tutsak ça
tından geçtiler. Bizim Cumurluk
la kadınlarımıza sağladığımız, 
ralnız karanlık anlayı!ların onla
ra saldırmalarına yol ve yön bı • 
rakmamaktır. Bu kadar ilkçil ve 
en az bir yardım, kadınımızın 
yülaek varlığını cüne çıkarmak 

için yeter olmuıtur. 
Yeni türk topluluğunda, ya • 

fayıım gerek bilek, gerek us ile 
batarılan bütün iılerinde görgü 
lıazanmış sesi gür kadınları gözü
nüzün önüne getirir misiniz? Bu 
kadınların çevirdikleri evbarklar-
dan düzgün ocak, yetiştirdikleri 
i<>Cuklardan sağlam ve erkli döl 
bulunur mu? Bu kadınlar ana ola
rak yavrularımızın ve saylav ola
rak büyük yurdun ko~ucuıu ve 
bekçisi olacaklardır. 

Yeni Türk derneğini bizim Öz· 
lediğimiz ve göz diktiğimiz kılık· 
ta yetittirmek her nesneden önce 
~rk kadınının ifi ve onun borcu· 
efor. Türk kadınının yurdun her 
kö:esinde bu yü~e saygı ile görül-
1neıi için, onun tarlada ve kentte 
bir a2 soluk alarak yaşaması için 
saylav seçilmesi gertk idi. Uma • 
rız ve bekleriz ki, kadınlarımız, 
yeni çıktıkları yüce orundan el 
uzatarak soysal ya§ayışın türlü 
alanındaki, düşkün yur \aşları 
daha kolay yükselteceklerdir. 
Buyruk ısa kadınların evlere, top 

~dımız, andımızdır. 

Fransız - Italyan konuş-
malarında durgunluk 
Son dakikada çıkan güçlüklerin yeııil~
eeği, Bay Lavalin R omaya gitmesi ihti
malinin azaldığı bil diriliyor 

Londra, 31 (A.A.) - Fransız -
İtalyan müzakerelerinde ciddi bir 
manie dair İngiliz mehafilinde 
malumat yoktur. 

Bu kısa duruıun ikinci derece
deki meselelerden olduğu ve mü
zakerelere bir zarar vermiyeceğl 

sanılmaktadır. 
Fransa'nın şimalinde bulun

makta olan Sir Con Saymen Ro
ma ve Paris ile daimi temas ha
lindedir ve Roma'ya gitmesi şim
dilik mevzubahs değildir. 

Sir Saymen'in gelecek hafta ba
tında Londra'ya gelmesi beklen
mektedir. M. Laval'ın da bu ara
da Londra'yı ziyareti için bir ha
zırlık yapılması muhtemeldir. 
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Londra, 31 (A. A.) - Gazete
ler, Fransa ile İtalya arasındaki 
meseleleri halletmeğe ve orta Av
rupa'nın ıimalinde barışın korun
masiyle Avusturya'mn istiklalinin 
temini için bir diplomasi vesika
sının yapılması için görü:tmelerde 
son dakikada bazı güçlükler çık
tığını haber vermektedirler, fakat 
henüz askıda olan noktaların mu
vaffakıyetle bitirileceği emniyet
le sanılmaktadır. 

Bu görüşmelerin başlıca sonuc
ları o kadar mühimdir ki, iyi ha
ber alan İngiliz m:ıı.hfelleri, bir a· 
kamet ihtimalini tasaVTUr edile
mez saymaktadırlar. Nerede kal
dı ki, bat gösteren engeller nisbe
ten ikinci derecededir. 

Fransa ile İtalya arasında yapı
lan görüımelerin bildirilen genel 
maksadı, Avusturya'nın komıu· 

& 

Moskovada kurşuna 
dizilenler kimlerdir? 

Moıkova, 31 (A.A) - Kirora yapı. 
lan suikasd neticesinde kurtuna dizilen 
suçlular ,unlardır: 

Katil Nikolayef, arkadatlan Kotoli -
nof, Şatiski, Humaianbel, Mandelstam, 
Miasnikof, Levin, Sosistki, Sokolof, 
Luskin. Zivezdof, Antonof, Kanik Ye 

Tolmazof. 

Daha muhakf"me edilecekler 

Moskova, 31 ( A.A) - Leningrad 
suclulannın kurıuna dizilmesile Kirof
un öldürülmesi meselesi kapanmıt ol • 
muyor. Hükumet merkezinde meydana 
çıkan gizli kurum mensublannı da içi
ne alacak olan ikinci bir muhakemenin 
burada yapılması muhtemeldir. Bu mu· 
hakeme gizli yapılmıyacaiı için Le -
ningrad mahkemesinde adı kapalı bir 
surette geçen yabancı konsolosu da a

lakadar edecektir. 
Sovyet matbuatı Leningrad'da veri

len hükümden dolayı hüyük bir mem • 
nuniyet göstennekte ve Sovyet birliiini 
ydanaia çalıfdlann aynı akıbete uğra-
masnı istemektedir. 

il± ZL =-= 
luluklara kartı özleri erkeklerin • 
kinden daha değerli ve daha ge
çerli olacağında duruksamıyoruz. 

Bu yazılarım sevgili umutla • 
rımdır. Bunları, son günlerde ül
kenin her bu~ağından bana tel çe
ken sayın kadınlarımız, kendi 
sözlerine ve duygularına karıılık 
tutarlarsa, gönlüm gönenç ile do-
lacaktır. 

14/Xll/ 1934 
1SMET INöNO 

ları olan ltalya, Yugoslavya, Al
manya, Çekoslovakya ve Mac~
ristan'm, Avusturya'nın sıyasal ıs
tiklnli ile arazi bütünlüğünü ve 
öteki sınırları bir tecavüze karşı 

(Sonu z inci sayıfada) ____ ... 
Irak veziri Nuri 

Paşa gitti 
Irak Dııanişler Veziri Nuri Paşa 

ıerefine bugün Irak elçiliğinde bir öğ. 
le yemeği verilmit ve yemekte dışan ve 
içeri itler bakanları Bay Tevfik Rüştü 

f 

Irak Dışanişlerl Veziri Nuri Paşa 

sıhhi müesseselerimizi gezmeğe glderkeı. 

Aras, ve BayŞİlkrü Kaya, Dıtaniıler 
Bakanlığı ileri gelenleri bulunmuıtur. 

Nutri Pata öğleden aonra ııhbat 

müesseselerini gezmit ve aktam trenile 
ıehnmaden aynlmııtır. 

Durakta Dıtariitler Bakanı Bay Tev
fik Rüttü Aras'la bakanlık ve Irak elçi· 
liği ileri selenleri bulunmeıtur. 

C. H. F. 
Kaza başkanları 

toplantısı 
Vilayetimizin fırka kongreleri, say • 

lav seçimi ve buna esas olacak olan 
ikinci müntehib seçimi, yenileten Yila
yet umumi meclis azabklan seçimi ha
zırlıkları için hararetli çalıtma devam 
etmektedir. Vilayete tabi on bir kaza. 
nın fırka baıkanları bir kaç gündenberi , 
bu itler için fırka vilayet merkezinde 
çalıtmaktadırlar. 

Resmimız kaza ba!kanlannın, Bay 
Mümtaz Okmen'İn ba~kanlığı altrndaki 
bir toplanıtı göstermektedir. 

ACIKLI BiR YILDÖNOMV 

Muştaf a Necatinin 
mezarına gidilecek 

Merhum Bay M. Necati 

Kurtulut savatının ilk zaman
larından itibaren ulusal güder 
içinde ulusal ülküye gönül vere
rek çalıtmıt ve sonra Maarif Ve
killiğinde memlekete çok yararlı 
hizmetleriyle kendisini sevdirmit 
ve saydırmıf olan Mustafa Neca
ti'yi beş yıl önce bugün kaybet
mittik. Kara taliin onu aramızdan 
ayırdığı gündenberi geçen zaman
lar Necati'nin içimizde yaşıyan 

hatırasi ıı silemedi, her gün biraz 
daha car,lı olarak oraya yerleştir
di. 

Necati'yi sevenler, talebeleri, 
meslek ve meclis arkadaıları bu
gün saat on beşte mezarı bqında 
toplanarak değerli ölünün hatıra
sını anacaklardır. 

Her yerde 5 kurut 

YENİ YIL .. 
1smail Müttak MA Y AKON 

Dan gece eski yıl, yıprallllllf 
eteklerini sürüyerek, karanlık bir 
yoldan tarihe kantırken Tanyeri 
ajartıımın aydınlattığı bqka bir 
yoldan da genç bir yolcu içeri ri· 
riyordu: Yeni Yıl • • • 

Birinin daha izi kaybolmadan 
ötekinin yüzü görünen bu iki yol
cu ile biz, her yılın son ıeceai kap• 
mızın eıiğinde böyle bir ıez birle
tir, birinin gidiıini yürek hurkun
tulariyle uğurlarken ötekinin ge • 
lişini gönül coşkunluldariyle kar
şılarız. Sanki biri 6lüyor: yasını 
tutuyoruz. Ötekisi doğuyorı cüm· 
büşünü yapıyoruz. Oysa ki ne ge
len var ne giden, ne ölen var ne 
de doğan ... Gelen ve giden, do • 
ğan ve ölen, sevinen ve sızlayan 
bizde, bizim içimizde, bi:ıim a. 
benliğimizdedir. 

Dün gece de gönüller, yal· 
murlu bir yaz günü gibi, bir yan· 
dan göz yatlariyle nemlenirken 
öbür yandan sevinç alevleriyle bJ. 
tuştu. Bugün bir yıl daha )'&flı • 
yız. Batımızın aaçlan biraz dahi 
ağarmıf, yüzümüzün çizgileri bh 
az daha derinle,mi§, üstünde do. 
laf tığımız yuvarlağın kabufu bir 
az daha kalınlaşmıttır. 

Yılların son yapraklarını böyle 
iki aykırı duygu içinde çevirmek 
adamoğlunun bir avunması mıdır, 
yolcsa bir öc alması mıdır? bunu 
pek iyi bilemezsem de fU var ki 
dağarcıklarında "dün,, için bit 
bir kıvanç ve "yarın,, için lıfç bir 
güvenç taıımıyanların her yılm 
son gecesinf ilk giine bağlı. 
yan saat çalarken, kendilerlndea 
geçmeleri acıklı bir alm ya:ııamm 
verdiği bir !•tkınlıktır. Bence bir 
falcı karının 6nöne g&neHp 
dört bet çürük bakladaa .. ,......,, ı 
öğrenebileceklerine lnUMınlar .. 
lse dün gece bir kumar maıaeı ba
tına oturarak ıinesfn papuıl,le 

(Sonu J tJnclJ ~a7de•) 

---------------···------------~--

Dost iV. oskova'dan sesler 
Moskova' da çıkan Lö Jurnal clö Mosku yeni gelen 22 ilkka

nun sayısında, "Türkfye'de yeni değişimler,, adı altında, A. 
FilipQf'un aşağıdaki yazuunı basmaktadır. Okurlarımg için bu
nu dilimize çeviriyoruz ı 

"Franauva Villandi ıcqırıp 
yculandı: - Ulusalcı olJuk
lannı ileri •Üren bu yeni türk
ler ! ne çoculı ıeyler ! böylece, 
bütün bir geçmifl inkar edi
yorlar! ... diye dÜfÜndü.,, 
Klotl Farer. Anlıarcinın dört 
Bayanı, Paris 1933 

ıı:tt 

Görünüte göre Klod Farer'in dü,ün. 
celerini anlatmakta olan Fransuva Vil • 
landri'nin acınmaları, Türkiye'nin söz
de (eski dostlar) ının mahiyetlerini pek 
iyi tesbit ediyor ı Bu doıtlar (şanlı geç. 
miti ) , yürekleri ıızlıyarak anmakta ve 
bugün yani istiklalini ele geçirdikten 

sonra sıyaaal, ök0ta0mik ve~- M 
yatını yeni battan kurmala ......,_ 
Türkiye Cümhuriyetiftcl. de tlulae 
mektedirler. 

Fransuva Villandri'nla ...... JIP ,.. 
lanma11 nec:lendi? O, epeyee ftldt amir 
kaldığı Türkiye'ye döntinoe Anbrada 
yeni evler ve hattl yepyml batla ... 
hir görüyor. Bu evler, ona halobna, .. 
yeni yapılar, türk öselliiinl taf!D'""""
la, bugün mimarlann, Llnonla v...,.. 
arasında bütün lcurduldal'fna, ap11 JL 
kan, benzemektedirler." 

Biz bu teraneyi i,.t biHria. Bam ... 
fu kadınlann, Moskoncla, Kmlme,.daa 

da, Noterdam diberi lıiliMCitbaln 1..U.. 
de yeller eamesinden aa du,....Jda ol. 
maları böyledir. Bazı yabana ~ 
lann Gorki'de aabcılan, me~ 

müıterinin önünde yerlere kadar etu.. 
lokanta garsonlan, az çok s&all .... 
andaşlarile Nicni panaymm sCincıek 

yerde (rus üslubu) ile t6n ~ .a 
olan ve Avrupa ile Amerikanıa • ~. 
yük kurumlarına (oldukça beaziy•) o 
tomobil fabrikaları gördükleri nkit 
duydukları acı da böyledir. 

l 
1 

(Sonu 2 ıncı sayıfada) 

ULUS 
Bütün okuruırına ,·eni 
yılı ,·ürekten kutlar. 
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Fransız_ İtalyan lSPANYA'DA BlRLEŞlK DEVLETLER'DE Dost Moskovadan sesler ROllANYA'DA 

konuşmalarında İspanyadan aldığımız 

durgunluk denizaltr geliyor 
(Başı ı inci snyıfada) 

ıaranti altına alan bir andlaşma 
yapmaktır. 

Bu t-eahhüde Fransa ile Roman· 
7a1 Avusturya'nın beş komşusu 
gibi birinci derecede bir mesuli
yete sahih olmamakla beraber, 
tasviblerini vererek ayrı bir değer 
ıetirmektedirler. 

Deyli T elgraf'm sıyual yazarı, 
Almanya ile Macaristan'm bu and
le.ımaya girmeleri ihtimaline da
Ja narak diyor ki: 

"Öteki devletler Almanya'nm 
ifbirliğinden dı,arda olarak plan
lan gerçekl~tirmeğe karar ver
JDİ§ olmakla beraber, herkes Al-
1Danya açıkta kalmağa karar ver• 
iliği takdirde emniyetin kurula
tnıyacağı husuıunda mutabıktır. 

İngiltere hükUmeti, bu görüşe 
aiddi surette bağlıdır. ve Alman• 
Ja'nm İftira.kini temin fçin btittin 
nüfuzunu kullanacaktır. 

Uzun zamandır A.vnıpa'nm ba
np kavuımuı için ııyual faali
yeti ile bu işe yardım etmi, olan 
lngiliz hiikfimeti, İngiltere tara
fından müspet bir yardım olma
ması yüzünden bu planın akim 
kalmak istemeıine müsaade et
mek iıtemeDlektedir.,, . .,~ 

Paris, 31 (A.A.) - Royter bil
diriyor: Cumartesi günü, Bay La
val' m 2/1 de Roma'ya gitmesi pek 
muhtemel iken, bugün, o tarihte 
Roma'ya gitmek ihtimali azalmış· 
tır. 

Faris, Sl (A.A.) - Fransız • İtalyan 

görüşmeleri batlrc:a Avusturya'nın Is. 

tiklali ve orta Avrupa'da barışın ku· 

rulması hakkındadır. Ve en mühim zor

luklar da l§te bu lki lş iiz~rinde top

lannıaktadır. Son anda eyi lbir değişik· 

llk olmazsa bu güçlükler yenilemiye. 

ıek gibi gözilkmo1<tedir ve Bay Lava)'. 

ın da sonkanunun ikisinde Roma'ya iMi· 

yahati geri kalacaktır. 

Fransa, Avuaturya lstlklallnln ko

runması için bir andlaşma teklif etmi§

Ur. Fakat büyük devletlerin garantisi

ni lstiyen Avusturya, eski Avusturya. 

Macaristan imparatorluğunun toprak

larında kurulan devletlerin garantisini 

abama!(tadır. Öte yandan İtalya da 

fransız projesine karşı yaptığı son ta

dil tekliflerinde revizyonculuk fikJrle

rlne hala ba~h bulunduğunu I,!Östermi§· 

tir. 

Parls, 31 (A.A.) - Salahiyettar mah. 

tellerde açıkça söylenildiğine göre 

fransızlarla italyanlar arasında ynpr

lan görüşmeler esnasında muahedelerin 

tekrar gözden geçirilmesi meselesi 

ınevzubahs edilmemiş, bilakis alakadar

ların tam istiklaline riayet edilmesi 
ti1eselesi görüşülmüştfü. 

Konuşmalar devam ediyor 

Roma, 31 (A.A.) - Paris ile Roma 
arasındaki sıyasal konuşmalar, cuma 

gilzı.ü Fransa bilyilk elçisi Kont ""dö"' 
Sambrön'ün Mussolini ile yaptığı gö

rUşmeden sonra durmaksızın devam et

mektedir. Dün gece Fransa'dan gelen 

taliınat üzerine Fransa Büyük Elçisi 

ne İtalya Drşan İşleri müsteşarı ara

aında görüş taatileri yapılmrstır. Fran. 

sa Elçisi, Bay Aloysi ile de konuşmuş

tur. Gerek fransrzlar gerek italyanlar 

:>u konuşmalar hakkında hiç bir şey 

sızdırmıyorlar. Bununla beraber, her

hangi hususi bir noktanın hallinden zl. 

yade, anla maya girecek meselelerin 

heyeti umumj .. eı;inin tesbiti ile uğraiıl

drğı sanılmaktadır. 

Madrid, 31 (A.A) - Venlesiya'dan 
bildirildiğine göre Kadisk'de yapılan ve 
gegenlerde TUrkiyeye satılan E 1 de. 
nizaltı g m'sine Türkiye cl~isi ve ma
halli hükömet erk ru anık bulunduğu 

halde tiirk bayrağı çek'lmiştir. Gemi 
yakında !stanbul:ı hareket edecektir, 

Aslor)a'da kömür işçileri 
\u.zifelerine başladılal' 

Madrid. 31 (A.A.) - Astorya kömlir 
ocaklarında Jşler tekrar ba 1amıştır. 

Hükfunetin kömür ocaklarını kıapa. 
ta~ağma dair tıkan haberler tek.ıib e
dilmektcı:Hr. 

DAC1'1K DUYU~ILAE 

B. Con Saymen l\lontekaı-Io'cla 

Kan, 31 (A.A.) - İngiltere dışarı

Işleır bakanı B. Saymen diln aktaın 
Montekarloya gitmiştir. 

Lih·anya'daki meYkuf naziler 

Kavnas, 31 (A.A.) - Klaipeıda 

maznunlarının muhakemesi devam edi. 
yor. Almanlar Litv<Uıya eşyala.rmın Al· 
manyaya girmesini ve hatta uluslarara
sı demiryolları mukavel~ine rağmen 

transit olarak geçmesini durdurmasın.. 
dan dolayı Lftvanya efkarı umumlyesi 

Myuanda.dır. Alınan gazetelerinin ve 
Köniksberg radyosıunun Lftva.nyaya 
karşı ı;ıiddetli neşriyatı heyecanı arttr· 
maktadır. Nazi önderlerinin Sar mese
lesi halledildikten sonra nüfuzlarını 

artırmak için Klaipeda taııaflarmda· ı;er. 
güzeşt aramalarından korkuluyoı: 

Adatd'nin cenaze alayı 

Lahl, .30 ( A.A.) - Amsterdam'da ö-
1'1n Adatci'nin c\!sedi dün Lahi'ye ge. 

tirilmiştir. Cenaze merasımt suel tazim 
merasimi ile ikinci kanunun ilçünde ya· 

pılacaktır. Her taraftan taziyet telgraf
ları gelmektedir. Gazeteler bu büyük 
ve asil çehre hakkında uzun makaleler 
yazıyorlar. 

Bay Adatci'nin cenazesi 

Lahcy, ~l (A.A.) - Uluslararası a

dalet divanının eski başkanı Bay Adat. 

ci'nin cenazesi sonk5nunun Uçünde as

ken merasimle kaldırılacaktıır. Acunun 

her yönünden taziye telgrafları gelmek. 

tedir. Adalet divanında ve btitün elçt

likleı de bayraklar yarı çeıkilmiştir. 

Bir hava kahramanı 

BrUksel, 31 (A.A.) - Bcl~ika -

Kongo gidiş ve gelişini yapan tayya

reci Vallcr dün Lympne'e alanına in. 

mi§ ve halk tarafından alkışlanmıştır. 

Kıral tayyareciye Afrika arslan nrsanı

nı vermiştir. 

Ukra~ na'yı protesto 

Varsova, 30 (A.A) - Lehistanda yer

leşen yedi Ukrayna fırkasının mümes • 

sillen, Sovyct Ukraynasında memurların 

tazyikleri aleyhinde bir protesto takriri 

onamtşlardır. 

Bay Bek Paris'e gitmiyecek 

Varşova, 30 (A.A) - İyi malfımat a

lan mehafil, 4ışarıişler bakanı Bay Bek

in Kopenhag ziyaretinden sonra Paris'e 

gideceği hakkında bir şey bilmedikleri. 

ni söylemişlerdir. Bakanın 3. 1. 935 ta. 

rihinde Varşova'ya dönerek 8 • 1 tari -

hinde tekrar Cenevreye gideceği 1tasrih 

edilmektedir. 

Leh Dışarı işler Bakanı 1sveç'te 

Stokbolm, 31 (A.A.) - Lehistan dr. 

şanişler bakanı Bay Bek, dün akşam 

Danimark.r:.dan buraya gelmiştir. Öğle 

yemeğini dışarıişlec bakanı Bay Samd

ler'le birlikte yemiştir. 

Ruzvclt rejimi kuvvetleniyor. 

Vaşington, 31 (A.A.) - 1934 te A. 
merika'nın içcıri sıya asına hakim olan 
hadise cümhttr başkanı Bay Ruzvelt'in 
halk arasmdaki mevkiinin kuvvetlen
'miş olmasıdır. Halk Bay Ruzvelt'e 
sosyalistlige doğru giden sıy asından 

dolayı yardım etmektedir. 
Ulusal kalkınma ofi i nüfuzunu 

çok kapbetmiştir. Ürünlere fiat konul
ması bir tarafa bırakıldığı gibi rekabet 
hakkındaki nizammımeler de gevşe. 

mi tir. 
Bay Ruzvclt bfüçe açığının arena

sından korkuya diişL n muhafazakarla. 
rı tatmin için ma.5rafların azaltılacağı
nı ve paranın durlulaştn ı 1acağını ada
mıştır. Ancak, paranın istikrarı ve kre. 
dinin genişletilmesi işleri günün ha

kikt meselesi değildir. Bu işler ancak 
işsizliğin azalmasına yardım edebil
dikleri takdirde ele alınacaklardır. Ne 
de olsa bundan bir yıl önce;ine göre 
büyük bir eyilik vardır. Hükümet şiın
dilik 7 /12 milyon kadar işsiıe bakmak 
mecbu.riyctinde bulun•.ıyor ki bunlar 
aileleriyle birlikte 18-20 milyon eder. 

Paraguay uzla~ma teklifini 
ahara 

Vaşington, 31 (A.A) - Dışanişler 

bakanlığının, Paraguay uluslar derne· 
ğinin uzlaşma teklifini kan surette aba. 
yacak olursa mümkün olan şeyi yapmak 
için müsait l'Cmini hazırlamak hakkın • 
da tasavvurları olduğu söylenmektedir. 

Bu husus için dışanişler bakanlığın
da B. Vçellcs ile Arjantin sefiri arasın. 
da bir takım görüşmeler olmuştur. 

l\leksika'da kızıllar hir kiJi.,eyi 
bastılar 

Meksiko, 31 (A.A.) - Kiliselerden 
birinde iyin papılırken sırtlarında krr. 
mızı gömlek taşıyan yüz kadar gene ih
tilalci kiliseye girerek tabanca atmağa 
başlamışlar ve dörd C'Ckek ile bir kadını 
öldiirmüş1 r ve birçok kimseleri de ya. 
ra1amış1ardır. 

İ"panya • Arjantin ticaret 
anlaşması 

Buenos - Aires 30 (A. A.) - İspan
ya • Arjantin ticaret anlasması dün ou. 
rada imza edilmiştir. 

FRANSA'DA 

Eski fransız sava~çııarnulan 
Lehli sa\ aşçılara 

Paris, 31 (A.A.) - E_ki fransrz sa. 
vaşrrları, lehli savas1ıl, r federasyonu
na bir beyanname göndererek Lehista
nın 93lrşmalarrn; övdükten sonra di. 

yor ki: 
'' Lehistan, Fransanm kendisini tak

dir etmediğinden şikayet ediyor ve ba. 
zx aykırı hareketlerini haklı göstermek 
istiyor. Halbuki Lchistanın muarızla
rı onu dünyaya fena bir tarzda tamt
mıya uğra"ıyor1ar. 16 yıldanberi Fran. 
sa barışın korunması için çalışmakta
dır ve siz de biliyorsunuz ki bunun 
için Uyük fe 1akar1ıklara katlanmış. 

tır. An ak Fransa sizin göz önünde 
tutmağa mecbur olduğunuz işlerle öl
çülemiy~cek der.-:ccde rok işleri hesaba 
katmak zaruretindedir. Çünkü, pek az 
Fransa - Lehhtan meselesi vardır ki 
öteki me,nleketleri de alakadar etme
sin. Lehistan düz bir yerde çalışan, 

Fransa ise birçok maniaları göz önün. 
de tutmağa mecbur olan mimara benzc

tilcb' 
F , Lehistan - F.ransa ittifakı. 

nı genel barış sayesinde çok değerli ve 
dokıunulmaması ge:reken bir yapı olarak 

telakki ediyor. 
Biribirini eyi tanım~ anlaşmama.z· 

lıklari yenmek demektir. Silah arka
d.-ışları erasmda tam bir yardım ve ça. 
Iışma beraberliği temin olunmalıdır.,, 

Belçika ulusal kömiir ofisi 

Brüksel, 31 (A.A) - Brükselde 
topla.'lm.IŞ olan kömür müstahsillerj. U· 

lusal kömür ofisi statüsü hakk,nda bir 
proje amklamıılardır. 

(Başı l ınci sayıfada) 

Ancak, Batının bir kaç sıyasacısı ite 
Klod Farer cins'nden bazı edebiyatçtla
rırun yıeni Türkiyedcn memnun olmıı • 
malan, sanmıyalrm ki eyzotizm tarar -
darı olduklanndandır. İşin içinde ç k 
derin sebebler vardır. 1924 de, Aant· 
pa gazetelerinin çoğu (yi.izyıller gor. 
mtiş) halifeliğin ortadan kaldırılm:l51 a 
acınıyordu; bir kaç vakit sonra, emper
yalist! r (şeriatin mukaddes yasalarını 

unutmuş) Ankara hükumetine karı;ı a· 
yakalanan kürt Şeyh Sa:d'i tutuyorlardı. 
En son olarak da, daha geçenl:erde, di.in. 
ya ökonomi konferansında alman faşist
liği mümessili, Ttirkiye'nin sanayileş-ne
sine (çılgmhk) ve (felaket) adını veri. 
yordu. İşin doğrusu, bütün bunlar aynı 
temayülün tezahürleridir: Yani Türki
ye' de ulusal ihtilalin ilerleyişlerinin Ö • 

nüne gecmek ve bu memleketi, vaktlle 
Osmanlı İmparatorluğunun içinde bu • 
lunduğu tabilik durumuna tekrar sok -
mak istiyorlar. 

Türk ulusal hükCımeti, yeni bir u
luş kurarken. Klod Farer ve onun gibi· 
1er için pek "zevkli,. olan bu "geçmiş,.· 
te gizli tehlikelere göz yumamazdt; 
din saltanatile dcnbeyliğin bekayası:na 
karşı QCtin bir savaşa girişmemek ede
mezdi. Ulusal istiklal savaşını kazanan 
Türkiye, pek çok ehemmiyetli devrim
ler başarmıştır: sultanlrğrn ve halifeli· 
ğin kaldırılması, dinin devletten ayrıl
ması, yeni bir medeni yasa çıkarılması, 
birden çok kadınla evlenmenin yas.ak 
edilmesi, fes giyilmemesi, türk harfle. 
rinin kıabul edilme-si ve saire gibi ... 
Bugün, türk hükfuneti, eski rejimden 
geri kalan ~eylerin yok edilmesini ve 
cümhuriyet kuvvetlerinin sağlamlaştı
rılmasını kendine amac edinen yeni 
devrimlere girişmiştir. Kıırultayca son 
yedigünler içinde çıkarılan değişimler

den işte birkaçı: 

Kadınlar için saylav seçmek ve se· 
cilmek hakkı; müslüman veya hıristl
;an, bütün din cı.daml.annın, din işleTi 
dısnda dini klıklarile gezmenin yasak 
ed~ilm~

0

si, s.i.'tel nışan ve madalyalardan 
başka nışan ve madalyaların takılma
ması, bütün halkın soyadı alması; pa. 
şa, bey, efendi, ağa, hacı, molla gi'oi bii. 
ti.in unvanların kaldırılması ve saire ... 
Bu değişimlerin şümul çevresi çok ge
niştir. Bunlar ulusal ihtifali, büyük 
halk yığınlarının ta içine sokmaktadır-
lar. Bundan böyle cemiyetin yüksek 
sınıflarına karşı (bey), orta aınıflarına 
karşı (efendi) ve okumamı' köylülere 
karsı da (ağa) diye hitab edilmiyccek· 
tir.· Artık sokaklarda sarıklı mollalar, 
uzun şapkalarını başlarına geçirmiş 
rum ortodoks papazları görülmiyecck
tir. Soyadı almak gerekliği, Türkiye. 
de pek sık görünen ad benzerliğini so. 
na erdirecektir. Yabancı nışanları da 
dahil olduğu halde, her türlü nı~anla-

• ba karagömlek 
rın taşınması yıasagı, z~ . 

1 har amatörlerınııı bunları 
n prnaı ~ t 

k ·· - ··-!erini kabarta kabarta, s-ta ıp, gogu,, 
tanbul sokaklarında gezmelerinin artık 
önüne geçecektir. Dil ve genel kültür 
alanında derin değişiklikler yapılmıştır. 
Kurultayın Atatürk (yani türklerin b:ıba 
sı) soyadım verd'ği Reis'cümhur Musta. 
fa Kıemalin önderliği ile, aslı arabısa ve 
farsça olan sözler türk dilinden çıkarı
lıp yerlerine öz türkçe sözler konac.ak. 
trr. Bu dil ihtilalinin ·bi.itün ehemmiye. 
tini anlıyabilmek için, şimdiye kadar 
Türkiyede kullanılmış olan e-debiyat di
linin hemen tamamile ara~a ve farsça-

1..~Jk • larr idn he-dan yapma ve ı... yıgın :ıı ~ 

men hiç anaşılmaz bir dil oldugunu 
akla getirmek gerektir. İşin doğruca~.ı, 
buna türk dili de-nilemezdi. Zaten gu· 
nümilzün türk dilciliği de, pek doğru 
olarak ona osmanlıca adını vermekte. 
dir. Şimdiki değişim. Türkiyede yal· 
rıız münevverlerin değil, bütün ulusun 
kullanacıağı, eyice ulusal bir dili, ilk 

defadrr ki yaratıyor. 
Bundan başka, gene Ata.türkün te

şebbüsü ile, Türkiyede bir müzik d~i-
. • baslamıstır • hüzünlü ve ekzotık şımı . ~ • w 

alaturka müzik, hallt melodilerine bag· 
h olmakla bcrabet- modem müziğin ya· 
sa ve kurıallarına göre kurulmuş bir mü. 
zike; yerini verecc1rtir. 

Son Ola.re.t 1&nw eı ~ U,elim ki 

Romanya'dan göçen 
türkler 

Ri.ikreş. 31 (A.A.) - ''Kor,ntol, ga• 
zetesincle Bay Pamfil Şepkaru'ııun 

Dobruca 1an göçen t rkl r l k da 
bir b ş yazısı çıktı. G ı:et nin s. hi i o~ 

lan bu zatın ileri sürdügü du un .. ler 
şunlardır: 

1 - Şimdiye kadar d ni mak adtan 
kurtulmamış ve kurtulatıılecegine dair 
hiç l.ıir İ'-'aret de verm miş olan Homan. 
ya. müslüman türklerinin bugllnkil u• 
lu<sçu ve laik Türkiyeyc doğru bu ka
dar atılganlık göstermele.ri şaşılacak 
bir şeydir. 

2 - Bugünkü Türkiye ulus mefhu
munun icabı olan bütün idari degişik .. 
likleri yapmakta ve yurdun selameti 
için faydalı görünen bütün değişmele., 
ri biribiri ardınca takib etmektedir, 
Romanya tiirkleri bu değişimlerin caı. 

ıibesine tuturmuş gibi her yandan 
Türkiyeye doğru koşuyorlar. 

Romanya türkleri, romen yurddaş• 
ları arasında, öteki azlıklara örnek ola
cak kadar bu yurdun menfaatine çahşt 
mrşlar ve bu memlekete tadık kalmıf• 
lardır. Onların buradan göçmelori eıt. 

nasm.da satıp gittikleTi emlakin ve topa 
rak1arm bulgarların eline geçtiğini gÖ• 
ri.ip de 11zlamryan romen kalbi yoktur.,, 

Bizim haber aldığımıza göre, Ro
manya htikfuneti, Romaınyadan Türki• 
yeye göçen tUrkJerin topraklarım mın
taka mmtaka kendi namına .atın alın.sa 
ğ«~ karar vennif, ilk alını için de, "haJ 
kanlar heyeti,, yüz milyon leylik blıt 

kredi açmıştır. 
Sonkanun içinde &alt bu işle uğraş' 

mak üzere bir komisyon toplan.acaktu; 
Bu komisyon, toprağı aatın alma işinıı 
den, göçenle:rin pa.saportlarrna kadat 
kendilerine ait işleri kontrolu altınca 

bulunduracaktır. 

Bu ~uretle Romanyadan göçecelO 
tilrklerin zerre kadar zarara uğ amaIIla4 
lan için göço yeni bir düzen vcrilınia. 

olacaktI!'. 

SAR iŞi 

Sar alman komiserinin 
bir tekzibi 

Sarbruk, 31 (A.A.) - Alman ceph<9 
sinin eski memurlarından Baş Fişer'illı 
Nykirhen'de bir esirler karargahı vü .. 
cude getirileceği yolundaki iddialaq 
Alamnyamn Sar işleri komiseri Bay; 
Burkle tarafından şiddetle tekzib edil,, 

meketedir. 
Bu tekzib Alman cebhesi gazeteleri 

tarafından neşredilmiştir. Bay Bürkl~ 
tekzibinde ihtilasmdan dolıayı eski at. 
man cephesinden çıkarılmış olan Fişer 
bu iddialarının hayal mahsulü olduğu,. 
nu kabul ettikten sonra diyor ki: 

" - Führer'in arzusu mucibine' 
tethiş unsurlarmın tamamile kuvvette!"\ 
düşmderine, ad:o: kalmalarına çahşa-ca• 

ğım. 

Fransa ile 1 ngiltere arasında barı§ 

bizim için iftira.kçrlarm hepsinden da. 
ha azizr'1'-.,. 

Sar· da katolik önderini 
,akalaılılar 

Sarbrliken; 31 (A.A.) - Burada Hlt .. 
lere muhalif katoliklerin yaptığı 'bir 
tonlantıda Hitlercilerle katolikler ara .. 
u~da kavga çıkmıştır. Katolik önderi 
tmbuş kavgada ağır surette yaralan:.; 

mıştır. 
-

genel kültür kurumlarmm sayısı ço.ğal• 
tılacaktır. Ankara.da bir üniversite, 'biıt 
müzik akademisi ve bir de beden 1:erw 
biyesi dairesi kurulacaktır. 

Yeni Türkiyenin hakiki dostları, o .. 
nun sıyasa ve kültür yollarındaki iler • 
leyişini derin bir kıvancla görmekte• 
dirler. Sovyet oyu, derebeylikten s.rta. 
kalan şeylerin kaldıddmasının ve ulu. 
sal istiklal hareketinin gelişmesinin• 
dost cumurluğu sağlamlaştıracak ma .. 
hiyette bulunduğunu anlamakta ve hu 
yeni değişimleri başarmakla türk hü
kiımetinin, yeni devle-tin ökonomik v&
kültürel kuruluşunu köstekliycıı "bü·· 

tün bir geçmişi,, inkara karar vermiş 

bulunduğunu görmekle çok gönen' 

•vmaktadar. L FiJipot 



l YIL. 
(inci sayrfada) 

ku anıP lusuodan bütün bir 
yıt ;çinllt bekliyenler de 

odur. 
lJhıs~ayış bakımından, 

bizinı içien yıl zengin ve 
verimli i:len yıl ise daha 
~imdideı devrime gebedir. 
Biz bone doğacağım kestir
mek içirir büyücü önüne çö
melmiye çünkü kime gü • 
venip ki güc aldığımızı hl . 
liyoruz; ~ bilgimiz sonsuz 
bir inan tağından, inanımız 
da yonıbilmez bir çalısma 
isteğinde almaktadır. · 

Yenier şeyden önce bir 
dil yılıdu yıl, ''anlaşma,, nm 
ilk ve sqel.~ kaldırılmış ola • 
caktır. tTURK) ün çocuk· 
ları hel~ez kendi araların . 
da anlaş elde etsinler, ondan 
sonrası merini ba,kalarına 
anlatmru cok heklemezler. 

YeniTürk'e kutlu olsun ••• 
lsMüştak MA Y AKON 

Yurchavalar nasıl 

{idi yor 

Kars'b9~ Adana'da + 14 
ZiraaUeti meteorohoji enıtitti· 

sünden a malumata göre son 24 
saat zarf~ütün vurdda, hava ıuhu. 
neti dün~ran iki derece etrafında 
bir düşülröstermiştir. 

ka.radt ve Akdeniz kıyılarile 

İzmir ve nisadan mada yerlerinde 
gece suh dereceleri sıfınn alhnda
dır. En c suhunet Edirnede na.kıt 
2. 'ıı1t,.,.' ~ı'lva, hmir ve Bursada 
nakıs l dlrta Anadoluda Sivasta 
nakıs 7, 'adda nakıs 6, Bolu, Eski
şehir, Kaı>nu, Kütahya ve Kayse. 
ride nakı Afyon, Çorum nakıı 3, 
Ankara, la, beyşehirde 2 santigra· 
ddrr. 

Kastan, Kütahya, Sivas, Y ozgad 

Erzurum ~rsda kış günü olmuştur. 

Yani bur'lt günün devamı müdde. 

tince termtre sıfırın üstüne çıkma• 

nuştır. Be.ela en düııük ıuhunet 

Karıda nal ve en yüksek sfcRklıkda , 
~ntalya, J.a ve Dörtyolda zaid 14 

santigradd 

Doğu dolusu ile Karadeniz ve 
Akdeniz knnda, lstanbul çevresin. 

de ve orta •dolunun Bolu, Konya 
Sivas çevıtnde yağış olmuştur. ya.. 
ğış KnradE ve Akdeniz kıydarmda 
yağmur v~cr yerlerde kar şeklinde-

dir. Cireso 22, Gaziantebde 23, Ki. 
lisde 19, Sekte, 9, Oiyanbekirde 8 

mil"m-tre ~mur suvu ölçülmüştür. 
Karın topriizerindeki kalmlığı Bolu 
Çorum, E~anda 1, Sivas ve malat
yada 8, Eıumda 12. karsta 14 sarı-

la '!!lntimetredir. 

Konyaı kadınlar fırkaya 
;azıhyor1ar 

Konya 1 ( A.A.) - C. H. F. 
bütün oc<arı11da bugünlerde ka· 
Clmlann kava girmeleri dolaVT
'iyle çokllabatık ~örülmektedir. 

Ko a'da ~t>~\m i~lerl 

KonvR'1 ( A.A.) - Vilayet 
içinde ikti sedci seçilmesi idn 
anıldıldi\._,e i\..;od ıeçici yokla-
maları yaılmaktadır. 

M .. ~l:ıla y~O.mur v~ kaı 

M •i{la l (" \ t - DündP.nb*"ri ha. 
•.-l:w o;orrur:ı•t·•l". Y:-ö-murla beraber 

yüksek teo0 rf' kar cfü,mü~tür. Bu
nunl~ berab- derece şehirde henüz 11. 

fıra inmemltir. 

Öl,UM 

Uluı ldre Komitffi llyelerinden ta.. 
tanbul saylvı Bay Sadedclfr '1e Erzincan 

f'8YJavı Ba, Abdülhak'ın büyük kayın 

1>8balan fs anbul tUccarİndan ve Ankara 

~ğinnencilik Limited Sirketi sahible
rlndeö ffıct Şakir zade Bay Hacı Mua· ı 
tala e...,W gün lıtanbulda ölmüştür. 
Arkadatfarımııın acdannı paylaşırız. 

ULUS SAYIFA J 

• 
iÇ 

' Öğrenme açlığı 
D U Y U M L A R • Bir karikatürün kar:iısında ağlanır 

mı? Belki beni kınarsınız. Ne yaparsa
nız yapınız, ne söylerseniz soy!eyin 7., 

Balkan ökonomi 
konseyi üyeleri 

lıtanbul, 31 (Telefon) - Atlnada 
toplanacak olan Balkan ökonomi kon5e
yine iltihak etmek üzere Trabzon ıay • 
lavı Hasan Sakanın reiıliğindeki heye
timiz bu sabah Atinaya gitmiştir. Aynı 
vapurla Ökonomi Bakanlığı müsteşan 
Kurdoğlu Bay Faik da gitmiştir. 

Fransız alacaklılar vekili 
Ankara'ya geliyor 

lstanbul, 31 (Telefon) - Düyunu 
umumiye eaki fransız dayinler vekili 
Bay Betlozier bugün Atinadan ıehriml. 
ze geldi. Ve akşamki trenle Ankaraya 
gitti. Mumaileyh Atinada osmanlı borc
lanndan Yunanistan'm hiuesine düşen 
mikdarın Yunanistan tarafından kabu· 
lünil temin için temaslarda bulunmu! • 
tuır. Yunan bükumetile müzakereye 
memur olan Bay Betlozier yunan büku. 
metinin yeni teklifleri Türkiyeyi de a
lakadar ettiğinden hüklimetimizle de te.
mat ebnefe lüzum görmü, ve bu mak
ıadla Ankaraya gitmiştir. 

lstanhul' da yılbaşı eğlentileri 
latanbul, 31 (Telefon) - Dün ak· 

f8ID yılbaıı gecesinin her seneye nis 
betle bir huıuşiyeti vardL O da bu ae
ne herkeste geçen senedn ziyade eğlen. 
me arzusu ve isteği olmasıdn-. Bir çok 
oteller, gazinolar danslı eğlenceler ter· 
tib etmiılerdir. Dün akşam lıtanbu) 
halkı geç vakla kadar eğlenmişlerdir .• 

Çankırı peçe ve çar~aftan 
kurtuluyor 

Çankırı, 31 (A.A) - Dün geee bü -

tün kurumlar, Halkevi, fırka komite ve 

üyeleri ile yüzlerce kişi, Halkevinde bü. 

yük bir toplantı yapmıştır. 

Totlantıda, Atatürk'ün açtığı yeni yol· 

larda Çankırılıların beraber bulunrn:ısı 

için kıtdınhmmızın giyim usulünün de· 

ğiştirilmesine, peçe ve çarşafların kal. 

dmlmasrna karar verilmiş ve bu kararın 

derhal tatbikine geçilmiştir. 

Yılbatı dolayııile bu gece Halkevin • 

de kadınlı, erkekli bir toplantı yapılacak, 
toplantıya herkes ailelerile birlikte gele

ceklet"dir. 
Çerkeşte de kadınların peçe ve ç~ • 

,aftan kurtulması yolunda karar .,•eni . 

mitti. 

Erzurum'da se<;im i~leri 

Erzurum, 31 (A.A) - Saylav seçi
mi teftiş heyeti seçim defterlerini tet • 
kik etmektedir. Kayıdlara göre üç say
lov fazla çık'\cafiı tahmin edilmektedir. 

Ş. Karahisarda kar 

Ş:ırki Karahisar, 31 (A.A) - Dün 
tebrirnize kar yağmıştlr. Bugün de ha
fif bir kar fırtınası vardır. 

Varidat umnm miidiirliiA'ii 
muavinlif'!i 

J'"-.1iye Bakanhğı Varidat U. Müdür 
muavinliğine inh:ıı .. ,.J ... ,. idaresi müfet~!?I'! 

riııden Bay HayreddiY? t<>vİn e<lilmiştir. 

t~tihlak vt>re;i!ô!İ hakkm<la 

)\ıf··"telif maddelerden ahnacak istih. 
t~ vergisi kanununun muvakkat mad . 
~~ile hu k•muna ek olan 2S46 sayılı k<1-

1nın'1" 3 üncü maddesi rnudbince alına
ıaf.r; ver~lerin tarh ve tahakkukunun 
ırmamel~ vergisi kanununun maddesine 
gnre ya•ulrna11 lazım e:eldiP:i defterdar· 

l·kfara tamim t>~ilmiştlr. 

Tavukçuluk mecmuasını 
okuyunuz 

Ev bark geçiminde ıı.ttl ulusal 
ökonomide değerli yeri olan kUmefl 
hayvanatının verimlerinden tekni.k U· 

sullerle istifade etmek yollarını gı:Mıte· 
ren kıymetli yazılarla ayda bir defa 

Anka.rada ,, An ve kümes hayvan!-'"ı 
el • • •---ununun befmd muam e vergıu au1 • • 

maddesine göre yapılması. la~ geldığı 
defterdarlıklara tamim eddm1ttir. 

Bay İbrahim Tali 
şehrimizde 

Evelki gün şehrimize gelen Tralıya 
umumi müfettişi Bay lbrahim Tali bu· 
gün mmtakasma aid işler hakkında Ba. 
kanlıklarla temasa başlamıştır. Bay İb
rahim Tali yarm içişler Bakanı Bay 
Şükrü Kaya'nm başkanlığı alt1nda, 
Trakya iskan vaziyetini görüşecek yük· 
sek iskan komisyonuna iştirak edecek 
ve daha aonra Başbakan İsmet lnönü 
tarafından kabul edilecektir. 

Y ılhaşı tayyartı 
• 

pıyangosu 
htanbul, 31 (Telefon) - Yılbaşı 

piyangosu bu akşam sekizden itibaren 
çekihneğe başlanmıştır. Piyanionun ne. 
ticelerini gazeteler ikinci tablarile ilan 

etmi§lerdir. 
500,000 lira (12199), iki yüz bin Iİ· 

ra 3641, yüz bin lira 1094, beş bin lira 

20317, yirmi bin lira 23253, on bet bin 

lira, 1883, 21175, 20317 beş bin Hn ka

zanmıştır. 

Oç bin lira kazananlar ı 1622, 24545, 

7778. 
iki bin lira kazananlar: 8878, !1692, 

24728, 818, 8579, 3812, 12712. 

Bin lira kazananları 52939, 16986, 
16113, 9820, 18889, 18159, 4715, 4351, 
2943, 13473, 409, ı 1376. 

Be, yüz bin lira kazanan 12199 nu • 

maranın elli a,ağm ve elli yukarısında 

olan yüz numara biner lira mükafat ala. 
caklardır. 

Bundan batka ıon rakamı 9 olan bi

letler elliter lira amorti alacaktD'. 

ÇOCUK ESİRGEME KURU
MUNDA PARASIZ 

MUAYENELER 

Çocuk Esirgeme Kurumu safhk ve 

ıoysal yardmı müdürlüğüne tayin edil

mit olan çocuk haıtalıkları mütehassısı 

Bayan Dr. Fahriye her gün saat 12 ye 

kadar hasta çocuklanJ 

Bayan' Dr. Fitnat pazartesi, perıem

be günleri ıaat 14 den ıonra İç haıta. 

hkb anneleri5 

Sah günleri saat 14 den ıonra da 

harici hastalıklı annelerlı 

Doğum ve kadın hastalıklan müte -

haum Bay Dr. lsmail Hikmet çar'aın

ba günleri saat 14 den ıonra gebe ka -

dınlar ve kadın hastal:k)arı muayenele
rini Çocuk sarayında yapmaktadırlar. 

Gebe kadınlardan muntazaman mu
ayeneye gelenrere doğumunda kurum e. 

heleri vaııtasile her türlü yardım yapıl
maktadır. 

Diş muayne evinde sabahtan akşama 
kadar çocuklann ve annelerin diıleri 
muayene ve tedavi edilir. 

Anl\:ara Radyosu 
Dün akşam Türk Dili Araştırma 

Kurumu saatinde Afyonkarahisar say. 
lavı Bay İzzet Ulvi Aykut öz ttirkçe 
bir konuşma yaptı.. Arkasından Fer
hunde Ulvi, Necdet Remzi ile Betbo-
ven'in Sonat'ını çaldılar .. ve bunun ar
dından Ferhunde Ulvi Şubertin Moman 
müziko'sunu piyanoda çaldı; J934 tin 
ölüşünü Şubert'in bu havasında duyar 
gibi olduk .. Moman mliziko büsbtitUn 
başka bir duygular altında yazılmış o
Jaıbilir .. Fakat seslerin yavaş yavaş kay
boluşu, ihtlzarı andudr; ve bu parça.. 
nm 1934 de mersiyelik yapmak için se
çildiği hissini verdi.. Piyanoda seslerin 
dalgalanışı.. ustaca çalışlar Ferhunde 
Ulvi'nln piyanoda eri~ilmez bir muvaf
fakıyet kertesine ulaştığınr göstermek· 
tedir. Ulvi Cemal'in kıskanmazsa arka
daşının yakında onu geçeceği de söyle
nebilir. 

Bayan Ferhunde Ulvi'nin bize müzl. 

ğin zevkini tattıran parlak konserinden 

&0nra: Çocuk bakunı \izerine Bayan 

Doktor Fahriye konuıtu... Bh, birkag 

çocuk bUyUtmUş okur yasar, IÖzilm ona 

anlayışlı babalar bile, bu konu1Jnadan 

pek çok faydalan.mııudır. Bu konuşma

ların tekst değiştinneden on bot gUnde 

bir tekrarlanmasına yurdun Uerlsl, a

damlarımızın çoğalması, çocuklarımı· 

zın sağlığı ve giirbUzleşmesl bakımın

dan bUyUk ve ulusal bir değer vardır 

ıanırız. 

Süd verme, ana ıUdü, inek ıftdU, ço

cuğa vertlme şekilleri, bunlarm kuvvet.. 

leri... Etrafında söylenenler bUtUn a

naları, çocuk sahihlerinin allka ile dln

liyeceklerl mevzulardı. 

Bir arkadaş MUye anlattı •• Bu hl· 
kiyelerin blrlbirinden daha gilldUrticU 

8zlerine işaret etmeık yaraşır. 

Ford, Rokfeller, Kuliç'in benzinci 

ile görüşmeleri çok tatlı idi.. Ford Yt 

Rokfeller olduklarını iddia edenlerden 

sonra benzinci haklı olarax "ıu QçüncU, 

domates suratlı adam da sağlam kendi

sinin Kuliç olduğunu söyliyecek,, de

yince insanın glilmekt~n katılmamaıı 

kabil olmıyor .. 

Bu hiklye bize Nasrettin Hocanın 

mahkeme hikayesini de az çok hatır. 

lattı: "Hakim efendi, siz bu adamın sö

züne bakarsanız, şu sırtımdaki kürkün 

de kendisinin malı olduğunu söyliye
cektir !. .. ,, 

Sarhoş yengeçler, yahudinin okuma 

yazma hikayesi daha az gülilnc değildi; 
davetli sözcünün •·milyonerimiz eğer o-

kur yazar olsaydı şimdi kim bl· 

lir ... ,, derken milyonerin "aman sus 1 

sağlam hahamhaneye kapıcı olurdum .. " 
diyerek sözü kesmesi hikayenin çok 
kuvvetli bir espri tarafıdır. 

BORSA 
Kote edilmiş milli tahvillerin günün fiatların;ı 

göre temin eyledikleri 

Gelirleri gösterir cetveldir. 

TAHVİLİN CİNSİ 

1. - Sermayeıi ve Geliri ·milli pıu-a 

ile ödenenler ve müzayedelerde 
başabat kabul olunaruarı 

1334 % S Dahili lstikrazı • • 
1933 % 5 İkramiyeli Ergani lstikraZT 

!. - Sennaye ve Geliri ecnebi para. 
ıile ödenenler& 

1933 o/o 7 ıı .. TUrk Borcu I (Tran12). 
,. • > > > II > 
> > • > » III > 

Anadolu D. Yolları I ve il Tahvilatı. 
Anadolu D. Yolları% 60 Hisse ıenetleri 

~-

Senelik 
Geliri 
T. L. 

5. -
s.-

3 . 10 . 

3. 10 
3. 10 
4. 61J 

2 . 15 

-
Bu fi ata 

1 29-12.934 

Tarihin-
göre 

takribt 
deki yüzde 
fiat 

geliri 

94 1/2 ~ 5 1/4 
91 % 5 1/8 

• 
{İkrami- ' 
yeden 1 

maada) 

28 %11 1/4 
26.70 %11 3/4 

27 
%11 518~ 45. C:'\ %10 3/4 

28 %10 S/8 

/STANBUL 
M enlrul Kıymetler ve Kambiyo Borsası 

Acentaları birliğinden 

ben bir karikatür karşısında ağladım. 

O duy~unun altında da bu yazırı yazı
~ orum. (Cemal Nadir güler), 'Amr..a 
Bey,, i yaratan çok duygulu, çok iyi 
geren çok büyük sanatkarın 25 birinci
kiinun 1934 günü Akşam'da çıkan kari
katı.irü karşısında derin bir çarpıntıya 
kapılarak ağladım. Bu karikatür, lıir 

kitabcı camekanını, camekanda serpili 
kitabları, öniınde de ağızlarından sular 
akan iki Jcüçük okul çocuğunu gcisten· 
yor. Karikatiıriin altında şu iki söz: 
"Aç çocuklar! ... ,, 

Bugünün türk çocuğu üzerine, hiç 
bir şair, bu karikatür zorluğunda, anla
mında bir tek sarnav (kaside) yazma· 
dr, yazamaz. Hilaliahmcr ,Himayeict
fal, gibi bir takrm iyilik kurumlarrmrz 
karnı aç binlerce türk cocuğunu doyur
mağa çalışıyor: bu, kıvançla anılacak 
bir çalışmadır. Bu çalışmayı ela göz
lerimiz yaşararak, noldukla (minnetle) 
anıyoruz. Karikatürün çok diyimli o
larak gösterdiği, bu açlık değil; oku· 
ma, öğrenme açhğd 

Ah bu açlık! Bunu doyurmanın yı>
lu nedir? Siz diyeceksiniz kil "Önce 
onu duyurmak gerektir_ Do~ru 

diyeceksiniz. Bizim soydan olanların 
bl.r takımı bu açlığı doyurmak için y• 
banct dillerden yardım1anır1ar; öz dn. 
terinde kendilerini doyuracak bir nes
ne bulamadıklarına yanarlar. Belki a
rasıra ellerine çereze benzer nesnelerin 
geçtiği olur. Yabancı dil bilmiyenler. 
yalna bu çerezlerle doyarlar mı Z• • 
va.llılar, sonunu bulamayan açlardandlT. 

Çocuklarımız okumağa açtırlar; bu 
açlığı duyuyorlar da; onun dokunağı 

altında kıvrım kıvrım krvranryorlar da. 
İşte bu açları düşünmüyoruz; işte bu 
açların yardımlarına koşmuyoruz. Okul· 
Jarda 8ğrendiklerl, açlıklarım artrrryor, 
isteklerini keskinleştiriyor. 

Bllaenls bu açlık, avutulmaı:sa, do

yurulmuaa, sonu ne acıdır! Yavaş ya. 

vaş zoru ualır; ilerde okumağa kal'ŞI 

bir kanıbama gelir. En aonu: duygu 

yıpranır. Yarının türle soyunu bu 1ca -

nıksamadaıı, bu yıpranmadan korumak 

gerektir. Açları doyurmalıyıı:; uluul 

borçlarımızın en başında bu açlığı do
yurma borcu vardır. 

Kitabet bu açlığı ne kerte dlişUnsc, 

sonunda, gene kendi yararlanmasını dQ
§ilruneğe varır. İte para koymuştur; o 
paranın a~ır ağır akacak getiri ile liı 

yaşamaamı becerecektir. Bu iş için~ 
onun çıkarı vardır. Özilnden çok ver· 
mek istemez: kazanç tadının 6onu tlr· 
yakiliğe varır. Buradan istediğimizi bek. 
liyemeyiz, istediğimizi artığı ile ala -
mayız. 

Yarının tiirk soyunu doyurmanın ye> 
lu nedir? Karnım doyurmak, işte gl:SrO -
lüyor ki, az cok kolaydır. Okuma, öı! -

renme açlığını doyurmak, şimctiycde

ğin başlanmadığına bakılırsa, güç olsa 
gerektir. Bu güçlüğü nasıl yeneceği~ 

Önümiizde yeni bir savaş yolu açılıyor 
Bu yolda yürümeliyiz; yilrümeğe başta. 
malıyız. Geç kaldıha da, geçmişi fJ!

kdavabitiriz. Yeter ki çocuklarımızın 
yeten açlığını giderme yoluna girmiş 
bulunalım. 

Kazrm DURU 

r
ııııııı• :ı•nııııııımn~mHııı~ııı.-. 

Çok değerli bir kitab 1 

1 Avrupada otomobil 1 
ile 9000 kilometre ~ 

el
- Yazan: A. Şükrü ESMER 
""' Satış yeri: Ahmed Halid 

Kütül.>bane•' 
~ Kendisi 11yasat tarih h~ası otan 

~ Ahmed Şükrü Eımer bu kit11bta o. = 

1 kuyucuıuna. an1atm1k iı;tedi~i şey· ı 
1 lerl, yonn~cfan, belli etmeden oku. 

1 
tan tam ve olgun bir gnzetecidir 

~ ~. oku.k~·:., •• M (::::~ il_ 
15 lcetleri geziyormaı gibi biı duyu . 

yor. (Alc,am) 

•U 1 

1 kendim seyahat etınltıinb sehaı,.. 
~ na kapılıleAksmm. A.ym za.-nda la· 

tifade edecekıinb.. (Haber} 
lluıtllMll ırı•B lllll!lllti!:S!&L Rli1lll" 
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Musiki dev~ma 
},/usiki terbiyemize ha)ktan 'Ve 

çocuklardan başlamalıyız. 
Aınerika'da musiki muallimliği ya . J 

pao ve musiki tahsilini Amerikada ::nu ' 
vaffa1ciyctle tamamlamrş olan Bayan 
SüheyJa Saime'nin Ankara'ya geldiiini 
haber alınca konuşmayı istedik. Bir ya 
:z:ıcıınızm hazırlayıp sorduğu bazı sual

l~re. v~rdiği cevablan yeni musiki dev. 
rımı~ıı;. ve halline çalıştiğmıız musiki 
ter~ıyesı meselesi etrafında tam bir sa-
13.hıyct ve bilgi ile sö le • d ~ li .. 

1 
y nmış eger 

soz er ·· . ~orerek ~azetemize koymayı ye-
rınde bır bare'.~t Lulduk. 

Bayan Süheyla, vük5ek tahsile Tür
kiye'de ha;ı:ırlanm ş ve Amerika'da dil 
öğrenmek için vakit "'ec:irmeye katlana
mıyarak çocukluğ •n ~an, beri merak ve 
istidadı olduğu musiki şubesine kay
dolmayı muvafık görmüştür. Tahsil SL 

ralarında gösterdiği büyük muvaffaki
yetler, kendi üzerine hocalarının di1< • 
kat ve takdirlerini toplamış; musikiyi 
tamamile takib etmesi kendisine tavsi· 
ye edilmiştir. Konservatuvarı bitirdik· 
ten sonra; sanata yardımcı olduğunu 

bildiği bediiyat, edebiyat, sanatlar ta • 

ribi, mantık, felsefe gibi dersler alınış; 
musiki pedagojisi ile derinden uğraş. 
mış ve sevdiği musiki ileti piyanosu
nu bütün bu çalışmalar arasında elden 
bırakmo:ımıtşır. 

Değerli musikici, "musiki devrimi
mi·,, hakbnda fikirlerini sorunca şöy
Je izah etti: 

- "Türk musikisi işlenmemiş bir 
maden halinde duruyor. Onu kcşf.!t. 

mek. meyı.lana koymak ve modern v-ısı· 
talarla işlemek, tasfiye etmek gerektir 
Tlirlr har.;ını temsil eden musikiyi gup 
teı,n· :iyle ifacle etmek. dile getirmek 
gerek: milli ruh ve modern teknik .. 

Muhtelif memleketlerin musiki ta. 
rihleri tetkik olunduğu zaman; genel, 
uluslarar;ısı bir teknikle kendilerinin 
musiki ile belirtilebilecek, musikiye 
erilebi!ecck karakterlerini meydaan çıkar 
mak için uğraşt!kları, bu ülkü ile işe 

basladıkları görülür. Musiki, uluslar · 
arası bir dildir. O dille söylenecek ~ey 
her ulusun kendi benliğinden, kendi 
özünden gelen duygular, kımıldanm:ı
tar, çırpınmalardrr .. 1şe halk türküleri· 
ni toplamak, tanımak ve işlemekle ba§
lamak gerektir: en yakın bir geçmişi 
olan rus m~·sikisinde bile her şeyin lls
tün le ilk ele alınan bu olmuştur-

Güzel sanatlar, bir takım ilerleme 
h ... m~elerind:::n bir takrm medeniyet ge 
lişmelerinden sonra gelir. Kültürün 
anahtarı, yayma ve yerleşme vasıtası, 

hatta kendisi onlardır. Biz artık bütii.n 
hamleleri yaptık. Birçok büyük işlerde 
Avrupa miıtetlerlylc yanyanayız, onl~r 
dan ileri olduğumuz bazı sahalar bile 
var. Güzel sanatlara hazırız. Medeni
yetin rolü ve iycabı budur. Büyük uil
let olduğumuzu hl• alanda da gc ·~· -
mek zamanıdır. Atatilrkün büyük ku· 
rultaydaki işareti tam zamanında ve • 
rilmistir. H:- rı-kete gecivoruz. 
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- Musikimizin doğması , , 
si yolunda şimdiye kadar yatJı .... ıı 

şebbüsler lıakkmda fikirleriniz? 
" - Bu teşebbüslerin en değerlisi 

Musiki Muallim Mektebinin vaktiyle 
açılmış olmasıdır. İstanbul belediyesi· 
nin konservatuvar açması da çok fayda 
h ve isabetli bir hareket olmuştur. Ulu· 
sal istidadlara yrud içinde ilk mihenk 
taşı olan, onları ·ilk bünyelerine göre 
besleyip yetiştirmeye çabalıyan ve rad· 
yolarda gücünün yettiği kadar iyi rol. 
ler alan, kütlelere musiki zevkini aşı • 
lamakta arasıra kuvvetle amil o]an bu 
müesseseler musiki yaşayışımızda 'i·ri 
vazifeler göregelmişlerdir. Her yerin
de teşebbüs bu yeni ve lüzumlu mesele 
nin halline doğru atılmış bir bayirll 
adımdır. Fakat işe en sonundan en gU
cünden başlamamak; fazla kitab baı • 
maktan evel kitab okuyacağı yetiştir • 
mek ve hazırlamak 1azrm olduğu gibi, 
bir takını büyük ve iddialı musiki ha.. 
reketlerine geçmeden önce memleket • 
te modem musiki zevkini uyandumak 
birinci şarttır. 

- Nasıl bir musikimiz olmalıdır ve 
bunu yapmak, buna kavuşmak için han
gi yoHardan gitmeliyiz? 

- " Bu suali, beynelmiJel ayarda 
bir musikiyi hangi yollardan giderek 
yaratacağız şeklinde sonnalıydınrz .. 

İlk iş, esaslı bir musiki ter.biyesi 
vermektir. Yeni nesle, gelecek nesle ve 
halka verilecek bu musiki terbiyesi 
için bir takım acele ve randımanlı ça
relere baş vurmak zamanıdır. Halkın 

alaturka denilen eski dejenere musiki· 
ye daha alışkın' görünmesi, garp musi
kisini bilmemesinden ve mutlak olan 
musiki ihtiyacını önünde olan bir baş. 
kası, bir kötüsü, bir derme çatması ile 
tatmin etmeye mecbur olmuş bulunma 
sından ileri geliyor. Yoksa bu bir mu
kayesenin neticesinde ruhun, idetin, 
karakterin verdiği bir bükme dayanmı~ 
d>ğildir .. Halka lazım o1an, doğru olan, 
çrkar yol olan musiki terbiyesini ver -
mck için en hızlı vasıtalar, radyolar ve 
musiki kulüpleridir. Büyük veya az sa
natkSrlardan bir arada, az zamanda, bil 
tün halkı faydalandırmak için bunlar 
Amerikada başvurulan en güzel çare
lerdir Oralardaki musiki kulüpleri ye
rine memleketin her yanında kurulmuş 
ve kuru1makta olan haJkevlerinin güzel 
ı:anat şubeleri geçebilir. Oralardaki bu 
kulüp1erin biri dinleyici, ötekisi din1e. 
cici olmak üzere iki türlü Uyeleri var
dır. Dinleyiciler, seckin musiki sanat
karlan veya bilginleridir. Bir saatlik 
programı ha1km umumi seviyesi göze 
tilerek seçilecek hafif klasik parçaların 
menularımn iyzahı ve çalınması dol
durur. Halkın zevkini olgunlaştıkça, 
kulakları ve ruhu alıştıkça programla• 
genişletilebilir, kolaylattırılabilir. 

Halk, radyo ve halkevi gtlıel sanat· 
tar •pıbesindelı:i musiki saatleri saye~tn 

Tefrika: 46 

Günahım • 
nım \ 

(~IEA 

Yazan: 

ANNIE VIV~NTI 

Perişan, gözleri gözlerinde söy
lüyordu; sıcak nefesi ona sürü -
nüyordu: 

- Hürriyetin koparılıp alındı 
ğı anda yüreğimden ümidi söküp 
koparan mektubunuza rağmen .. 
Ben yavrunuzun benim olduğunu 
daima sanınıştnn. Astrid !. bilmi
yorum .• bilmiyorum hala bugün 
de buna inannuyor ~yını? .. 

- Hayır 1 - Astrid'in sesi he
men .~emen bir bağınna idi. - ha 
yır, oyle değil. Siz rüya görüyor· 
sun uz. 

Öbürü geriledi. Toprak ren· 
ginde yüzünün üadesi gene kadı
nı sarstı; merhamete getirdi. 

- Unutmalısınız, Saad Nasir, 
unutmalısınız .. Beni de onu da ... 
Fakat bizi kinsiz, acısız unutma -
lısmız. 

V,. ..... ;nri_. !;><Th,TJcl~ P 11 ı-rini 

CULPA) 
ltalyanca aslından türkçeye çevirenı 

NOSHET HAŞİM StNANOCLU 

birleştirerek, yalvardı: 
- Yavruma dua ediniz .. Gene 

de dua ediniz! 
Döndü; titriyen eli ile, giriş 

kapısının önüne indirilmiş tente
yi açtı: 

- Darlingl 
Hemen de derhal, koridorun 

karanlık fonu üstünde, ışıklı, eter 
gibi, açık renk gözlü, çocuk sima
sı, sanşm saçlarının ıŞiğt içinde 
seralique bir görünüş halinde pey 
da oldu. 

Annesine doğru atılarak, o ka· 
rakteristik uçuş tavn ile ona sa -
nldı, ve bakışnım mavi hayretini 
yabancı adama doğru kaldırdı. 

Saad Nasir öne doğru bir adım 
attı; sonra direldi. Yüzilnden, he
yecan, azab çekmiş güzellikler bir 
leşerek geçiyordu; kara gözbebek 
leri. (ocuğun ~özlerinin mavisine 

• 

ULUS 

Cle 1'ıasikled dinlemeye alıştırıld1kt~n 

sonradır ki: orkestra "e opera itini hal 
etmeye sıra gelmiş olacaktır. Genel küt 
lenin zevkini böylelikle büyük ese der 
ıçin hao:ırlarken bazı §ebirlerimizdeki 
musiki zevki uyanmış ve gelişmiş in. 
san1ara da elimizdeki orkestralarla mu 
siki grdasmı sunabiliriz. Bu kısım için 
bile biröcnl)ire dünyanın en muglak 
!>ah escrleı ine geçmek doğru değildir. 

.;ılanın marifetini göstermesi değil, 

dinliyenin hoşlanması, pürüzsüz bir 
zevk duymasr, bir deneme karşısında 

vaktı gasbedilen seyirci halinde kalma· 
mast gerektir. 

Mektebte okuyanlara, en küçük yaş· 
tan başlıyarak musiki zevkini aşılamak, 
hayat terbiyesi ile birlikte musiki ter
biyesinin temellerini de atmak lazım • 
dır. Hiç mübalagasız söyliyebilirim, ki: 
Am,rika'da harfl'ri öğrenmeden notata 
rı öğrenen çocuklar pek çoktur. Güzel 
sanatlar, eski din ve maneviyat yerine 
geçmektedir. Hayat, gitti•kçe makineleş 
mcktedi.r; ferd, bir mıaldnenin çarhlan
na dönüyor; ona benliğini verecek 
onun ruhunu ayakta tutarak, maddi dil· 
şüncelerle ruhi haletler arasında muva
zeneyi yapacak tek çare, tek unsur, ar
tık, güzel sanatlar olmuştur. Bunun böy 
le olduğu kabul edildikten sonra; artık, 
güzel sanatlar, bir takını fıtri istidadtar 
için öğrenilmesi, ilerletilmesi şöyle böy 
le lüzumlu, faydasız, fantezi şeylerden 
olmaktan çıkmıştır. Musikişinas olacak 
birine hesab ve mantık nasıl birer par
ça ve mutlaka J§zımsa mühendis olaca
ğa da musiki zevkj ve terbiyesi o ka • 
dar lazım ve zaruridir. Ve öğretilme. 

si zevki üzerinde işlenilmesi doğumla 

birlikte başJanmak milmkün olan biri. 
cik güzel sanat da musikidir. Ruhları 

hayat sertlikleri ve savaşlan içinde ka
tılaşan, nasırJanan en mesud insanlarm 
arada bir bedoahtlığa b8ızer teessürleri, 
sanat zevkinden mahrum olduklarnuı 

yanarken ve sızlanırken göze çarpar. 

Musiki, ilk mecburi dersler sırası

na girmelidir. Amerika'da 7 - 8 yaşların 
daki çocuklara eski masallar, basit no 
tatarla bestelenerek. süslU ve sevimli 
resimlerle basılarak dağrtrlmakta, öğre
tilme kte dir. Masalın cazibesine kapılan 
çocuk zekası ve muhayyelesi, onu takib 
etmek ve tam Jcavramak i~in üç be§ no
ta şeklini öğrenmekten, ezberlemekten 
çekinmez. Aynı zamanda büyük musi • 

kişinasların hayatları küçük havsalala
rın kabul edeceği bir tarzda ve bu ha
yatlann mizah! hikayclerile süslenerek 
konfennscıklar halinde öğretilir. Biraz 
daha büyükler için musiki tarihi ve ar
moni, mecburi dersler arasına konul • 
muştur; alman numaralar terfie tesir 
eder. Nevyork merke.z olmak ü.zere or
kestra şefi ,. Volter Damraş,, m idare
sindeki musiki heyeti, musikinin tari
hi, edebiyatı, formu, motifi hakkında 

haftalık konferanslarını çocukları 3 sı
nıfa ayırarak radyo ite dinletir. Musi
ki terbiyesi, her hangi bir muallimin 
eline bırakılmıyor; ona konferanslarla, 
radyoda çalınan parçalarla, vazife ya • 
par gibi gidilmesi mecburi olan kon -
aerlerle sık sık salihiyetli ma~ar ta 
rafmdan müdahaleler ve kontroller 
vukubulur. Musiki zevkini ilerletmek 
için çocuklar arasında musiki hafızas.ı 

gömülüyordu. 
Astrid, kendinin de mahiyeti

ni tayin edemediği bir endişe ile 
eğildi ve küçüğünü kollan ile sar
dı: 

- Darlingt 
Fakat onun gözleri arabm yü

züne dikilmişti. 
Öbürü, belirsiz bir jestle, he -

men hemen korkak, ellerini uzat
tı; çocuk, ihtiyarsız cezbedilmiş 
gibi, anne kollarmm halkasını bı
raktı, kısa adımlarla ona doğru 
yürüdü. Onun uzattığı o karanlık 
ellere, küçücük beyaz ellerini em· 
niyetle koydu. 

Saad kımıldamadı; onu ürküt
mekten korkarak, büyüyü bozmak 
tan korkarak konuşmadı da. 

Ona doğru eğilmiş, bakryordu: 
yasemin derisini. nazik yüzünü, 
altınlı saçlarını, saçaklı kirpikle
rinin arasında çok açık gök renği 
gözlerini tedkik ediyordu. 

Böyle uzun uzun bakıştılar. 
Astrid, varlığının derinliğin . 

de bir karanlık rahatsızlık duydu: 
arab, o miknatisli bakışı ile çocu
ğun ruhunu kendine ~ekiyor gibi 
idi. Ona öyle gelmişti. 

Mınldandı: 

'( 

ÜLKÜ 
HALKEVLERI MECMUASl 

İkinci kanun sayısı çıktL Bu aa- ı 
yıda: 1 

1 

"Türk kadmlarmın sıyasa ala-
nına girişi,, , 

Başlıklı 1 

İsmet İnönü 1 

nün b3' yazısı vardır. ! 

R. Peker'in Kubilay lbidesinde- : 
ki söylevi ile abidenin resmi, F. R. 1 

Atay'm bir yazısı da bu sayıda ayn 
yer alımştrr. 

Ülküde ayrıca fU yazılar da var
dır: 

Eti imparatorluğu (M. Sal/et) 
Somer ölçüsü (H. F. Turgol) 

Göte'nin romanı (Kadri) 
Ne zaman (şiir) (Behcet Kemal) 1 

Gönüllü sanat (Behcet Kemal) ı 
Felsefe ve ulusal tefekkilr (H. Ziya) 
Yeni şehirler doğarken (Semih) 
Ökonomik devridaim (S. Aydoslu) 

il Musikinin tarihi ve edebiyatı 
ı (Aziz Çorlu) 
Ayın politikası (Zeki Mesud Alsan) 
Atatürk Ankarada .(E. B. Şapolyo) 
Dördüncü ııyasal kurultay 

(K~ Taran Ona.1) 

Asya adının kaynağı (Avni Candar) 
Köy çocuğu (Hıfurrahman Raşid) 

Hırsız (hikaye) (Zahir Ferid) 
Fransa'da bir köy tetkiki 

(Rıdvan. A. Ihsan) 
80 büyük sayıfalrk tllkil her va. 

kitki gibi 25 kunıştur. 

~ ~ 

Çocuk Esirgeme Kurumunun 
dileği 

Çocuk esirgeme kurumunun bir me
muru elindeki vesikasile Yenişchirde
ki bütün evlere uğnyacaktrr. Çamaşır 
verecekler hazır etsinler. Makbuz mu
kabilinde bu memura çamaşırları ver
sinler. 

-
müsabakaları yapılır: iki ay içinde 
müteaddid defalar çalınmış plaklardan 
birçoklarını ıon çalnuşta tanıyanlara 
mükafatlar verilir; tatil zamanlarında 
musiki kampları kurulur. Çocuklara ya 
ulan mahdud operaların elde mevcud 

olanları yılda birkaç defa küçük dinle
yicilere takdim edilir. Bir yandan halk 

radyolar ve musiki kuliipJeriyle, öbür 

yandan knçükler bu tahsiJ tarziyle ye -

tiştirilip de bir musiki seviyesi peydah

landıktan sonra: musiki eserleri yarat. 

mıya ve yapmıya sıra gelmiş olur. Ça

lıcı ve beste1eyici, biribirinden ayrı va

sıflarda varlıkJardrr. Sanatkha. yaratı

cı olmak şöyle dursun yaratılmışları ça 

larken biJe derin bir bilgi, kültür ve 

zevk lizımdır. Bunlar, tabiabn vergile

ri değildir. Çalışmanın, zamanın, içinde 
bulundağu ve bitab ettiği muhiti tam 
kavramanın, her cephede sezişten bili
şe geçmenin vergileridir ... ,, 

- Bırakınız onu r. birakını~ 
onur.. 

Öbürü hemen parmaklarını 
açtı; snnsıkı elinde yuvarlanmış 
olan elceğizleri serbest bıraktı. 
Sonra doğruldu. Ve sanki bir an
da daha toprak rengi olmuş, da . 
ha zayıflamış bir yüzle Astrid'e 
dönerek yalnız bir kelime mırıl -
dandı: 

- Öyle iken .... 
Astrid, sarararak, hızlı adım

larla ilerledi, ve çocuğu kollan 
arasında kaldırarak, sımsıkı bağ
rına bastı. 

Saad o saf insan güzelliği gru
punu hayran seyretti, yalnız yü. 
r:ği titredi; bir sonsuz hüzün içi
m kapladı. Ah, her ikisini de ka • 
pıp götürebilseydi!. O iki ışık ya
radılışım kendinin, neşesiz trajik 
hayatına götürebilseydi t .. 

Bakışı bir defa daha küçük me
lek yüzü dolaştı; ve dudaklarına 
gene o kelime geldi: 

- Öyle iken ...•• 

Güneş, göğü tutuşturarak Sah
ra'ya doğru düşüyordu. Bir gül 
rengi aydınlık verandayı ve bah
ceyi doldurdu. Bütün uazk mina-

SAYIFAI 

Soy adlan 
Anbra MilftUlilğünde bulunan 

memurlarm aoy adlan: 
Koru - Müftu vekili Hamza. 

Yılmaztllrk - Katib Cafer 

Aymutlu - Vaiz Sadullah 

Orçan - Vaiz Ahmecl 

Uyar - Vaiz Rifat 

Beyam - Vaiz Salih 

Aktaş - Vaiz Süleyman 

Top - Vaiz İsmail 
Uslu - Vaiz Hilmi. 

Özdemir - T. Z. B. muhaberatta 
Abdullah. 

Uysal - Z. Bankası ambar memunt 
Bay Emin. 

Özel - Z. B. memurlanndan Ba1, 
Nuri. 

Hayır sever yurddaşJar 
Sümer Bank Müdürü Bay İlhami Na .. 

fü 26 parça yeni eıya, İnönü okulu nao 
mma 34 parça e!tya, CUmhuriyet oku1u 

sınıf 1 namına 1 O parça e!tya, sınıf 2 na .. 

mına 14 parça, amıf 5 namına 8 parça. 

eşya. Yeni hayat okulu namına 50 parw 

ça qya. 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel merı 

kezine bağışlamışlardır. Genel merkez 

bu hayır seven Bay İlhami Nafiz ve okul 

çocuklarına açık teşekkürlerini sunar. 

Fakir çocuk1an giydirelim 
Yılbaşından ötUrU dış memleketle .. 

rin hepsinde fakir çocukları sevindir .. 

mek için oyuncak armağan ediliyor. 

Çocuk esirgeme kurumu giydirilmesi, 

doyurulması hepimize borc olan fakir 

türk yavruları için yardım, iişüyen?t"ri 

giydirmek için eski çamaşırlarınızı is. 

tiyor. Vakit geçirmeyinu. Eski çama• 

'ırJannn birçok yavruları ve yavrulu 

anneleri soğuğun amansız tesirinden, 

ölümden kurtaracaktır. 

Çocuk bakımı hakkında deı·~ler 

Çocuk esirgeme kurumu salonunda 

her 15 günde bir çocuk bakımı hakkın .. 

da dersle'I' verilmektedir. Kurumdan 

stid alan annelerin devamı şarttır. Der& 

lerin sonunda eksiksiz devam edenlere 

mükafat verilecektir. İkinci ders 30 bi .. 

rincikanun 934 pazar günü saat 15 tedh 

I\.adir gecesi ve 
havram 

Divanet İsleri , 

R~isliğinden: 

1935 senesi i'cincikanun ikinci 
çarşamba günü ramazanın yirmi 
altısı olmakla akrnmı (Perşembe 
gecesi) Leyle'i Kadir ve 6 İkinci 
kanun 1935 pazar günü de Bay· 
ram olduğu ilan olunur. 

relerden ibadete çağıran sesler 
yükseldi. Mıs?T'm bütün toprak· 
larmdan, göklere doğru o mukad
des yalvarış yükseliyordu: 

- Tanrı büyüktür; ondan b<!Ş· 
ka Tanrı yoktur. 

Fellahlar, kum tepeleri aracpn
da dize ~eliyC'rlardı. Dahalyeh' -
nin üzerinde gemiciler, alınlc-n 
yerde secdeye vardılar. 

Astrid, önünde Saad'm dinel • 
diğini ve garba döndüğünü gördii. 
Batırım bütün ışığı o salgım yüz .. 
de parıldadı. 

Müezzinlerin çağırışı bitinci 
ye kadar, o. böyle el1eri yani.' '1 
sarkmış, hareketsiz ve statii gi~n 
kaJcir. 

Sonra. istiğrak onu kuvvetlen
dirmiş gibi, daha sabit, daha ra .. 
hat bir baktşla, yeniden gene ka
dına döndü. 

- Astrid, şayed bir gün saa .. 
detin yıkılırsa .. Sayed bir gün neş 
en, rüzgarın dağıttığı kum şato .. 
lan gibi yıkılır yok olursa .. Şayed, 
ey Astrid, mahzun, yalnız ve ka ..ı 

yıb olmuş kalırsan .. Beni hatırlat 

-Sonu var-



1892 de 

D"nyel Çamyer isminde bir ameri. 
mul arrır, Nevyorkta "Efsane ej· 

d rı., a h lir kitab bastırdı. 
Bu k ki alman kayzeri Y.ilhel. 

11";'1 b"ı portrc'"İni çizmektedir. 
29 y nda l ;.lUa ının tahtına oturan 

v o•uz 1C hiıl.ı;rr.d rlık cttıkten son
r taht nd n ve memleketinden ayrıl -

a r:ı --bur kalan Kayzer Vilhclmi 
t · çok )'v lerden tahlil ve tetkik eden 
l ki b cıyıfadır. 

K ,.·n t hta çıktığı 1888 yrlında-

k A1. ya ilt 1914 Almanyası arasın. 

da muhakkak kı büyük bir fark vardı. 

lıte Kayzerin bu srnelerde geçen haya

tını rnUstehzi biı i f de ile nakleden ki. 

tab muharriri, kltalıına "Efc:ane ejde
ri,, ismini vcnne-kle bilsbütün teyid et -
m' tir. 

nanyel Çamyer'in bu eseri vücuda 
,etirmek lç:n o1a·~·ı u kitablann bib-

1 o w rafyası r l·t n enteresandır. 
Kayı rin dh1 m tik hayatını ve ta. 

ULUS 

Kayser Vilhelm hakkında b·r kitab 
kl1l cttigi sıyaaa, kırk cildlik ,,Di~ gr~ 

e politik der europaisch.u Kabinette,, 
eserinden alınmıştcr. Hususi ve ~hısı 
hayatı ise kıraliçe Viktorya'nın, ımpa. 
ratoriçe Fredrik'in, Lady Valburga Pa
get'in, Bismark'ın ve başkalarının mek. 

1897 a~ 

tub1 '"tnın tetkikile yazılmıtttr. Buıa -
dan başka kayzerin kendi hatıraların -
dan, başkalarının ona dair yazmış ol· 
dukları hatıralardan da istifade edilmiş. 
tir. 

Hulasa, muh.ar:ririn eseri için kay· 

nak olarak seçtiği eserlerin değeri ve 

ehemmiyeti aşikirdır. 

Kitabın başında okuyucuyu mcvzua 

, lıştır:mak gayretile yazılmış hiç bir 
önsöz yoktur. Birdenbire eser, sevim. 

siz bir çocukluk hayatının tasvirile baş
lıyor. 

Bundan sonra sıkı bir disiplin için. 
de ge9<ln bir genelik, zabitlik, ordu ku
mandanlığı hayatı, sonra da Ameron. 
gen ve Dorn menfisi o yolda tasvir e
diliyor ki bu kitabı okuyup bitiren in. 
eanın tizerinde şimdiye kadar Vilhelm 
hakkında bilinmiş olanlardan farkh bir 
intıba kalmıyor. 

Kitabta Kayzerin bundan yirmi altı 

aenc önce milletine karşı başka, İngiliz

lere karşı başka türlü konuştuğu tasrıf 

ve tarif edilmekte, bugünku günde Mu. 

solini tarafından da takib edilen bir yo

lun bir kabahat Eayılmayıp sıyasal bir 

hüner sayıldığı teoarüz ettirilmektedir. 

Kitabta Kayzer Vilhelmin hayatı 

hakkında bazı anekdotlar da bulunmak. 
tadır. Me~la bir gün saray doktoru 

ke ıd'sine diyor ki: 

-1 

- Zatı haşmetanıelcri küçük bir eo. 
fuk aimışlM'<hr. 

Vilhelmin bu sön erdiği c:cvab şu. 
dur: 

- Ben kücük soğuk alamam; bana 
aid olan, bana uallU.k. eden her şey bü
yüktür. 

1911 t• 

Kayuc, her ,eyi bu feldldc anJu. 
bu şekilde konuşurdu. 

Eserde, Kayzedn itiyatları. ftikad. 
lan, maiyetindeki adamlar halckmda n.
ler düşündüğü, Avuewrya imparatoru 
Fransova Jozef'e kartı takmdıfı tavul', 
cU"afile taevlr olunuyor. 

Bu kitaba göre Vllhelm 1Ql4 yılın.. 

de harba girmeden &ıce aulh yapabü

mek i~ln yapılacak tctebbtıeleri bekle

mJ9, h.attl bu husuau dostu Fransova 

Jo.ef'e de bildirerek hemen 1ıo!ıerberlik 

f 

1 IKINCIKANUN 1935 SALI 

1933 de Kayser Vilhclm 

yapmamasını tavsiye etmiŞSe de bu ha. 

reketi, sadece k"'Cndisinin ordunun go -

zünden düşmesine sebeb olmuştur.ı Kay 

zer kaybettiği bu itibarı b~ daha hiç 

kuarıamamıştır. 

Herhalde bu noktanın Amerika rei

sicumhuru Vilson tarafından meçhul ol

duğu meydandadır. Zira Vilson, 1918 

yılı ikinci teşı in uyında Almanyanuı 

hanedana mensub c:on şvekili ı re• 

Malas'a mUtte.fiklerin K yzcr idar ne 

mesub tneanlarla sulh h ckında h · blr 

fey garütemiyeceklerıni Ô} lemı 

Kitabın muharriri 

raflarmda diyor ld: 

inin son ta. 

Eğer Vilhelm, harptan sonraki ha -
rab Almanyanın ~ında bir hükümdar 

olarak kalsaydı, muhakkak bütün dün
yanın birleşmesi yolundaki yeni fikir -
lerl güdecekti. Çünkü eskiden de bu. 
na kanaat getinnlt bulunuyOıl"du.,, 

Ankar usiki 1\luallim Mektebi " BAYINDIR BELEDİ VESİNDEN: 
1 ~-! •• ' :ı :ıı1 ..... f~n: 

ı - Mu i :d Muallim Mektebi talebeleri için yerll mal
lar satış m - ~ıasından beğenilen nümunelik kumaşlardan 
' ::ısket, elbic;e, ve palto yaptırılacak. 10-1-935 t-arihinde 

·. cksiltrr-"' ile ihalesi yapılacaktu. 
2 - ])"1.t 0 rılecek elbise ve paltonun diklç evaafı ve 
lar n im"'linde kullanılacak harçların umumi evsafını 

·-tP"İr nümunelerle şartnameyi istekliler her gün mek
... i<ia~ sine miiracaatla görürler. 
. Ek iltme 10-1-935 perşembe günü saat 15 de Mek· 
er <' ım satım komisyonunda yapılacağından istekli

n saat 14 de muvakkat teminatlanm Mektepler Muha
s ' c·tiö-i veznesine teslim etmeleri lazımdır. 

4 - Kız ve Erkek Elbiseleri palto ve kasketle berabcı 
!?. ~tname ve muvakkat teminatı 257 lira elli kuruştı.ır. 

·DAQA• 
BiQiKTiREN 
RA~T ÇQC.Q 

A11kara Levazım amirliği 
satın alma komisyonu 

ilanları. 

İLAN 
Dört yüz elli bin kilo sa

man kapalı zarf ile ihalesi 

iLAN ŞARTLARI 
Beher Beher 

Sayıfa Santimi S.yda Santimi 

3 
g 

2 
4 
8 
8 

300 
150 
80 
25 

7 

200 
100 

4() 
14 2. Kan. 935 pazartesi gü- ~ 
nü saat 14 de yapılacaktır. ~ 
Şartnamesini görmek isti -
yenlerin eyyamı tatiliyeden 
maada her gün saat ondan 

1 - Hayır fılerino ye yeni 
~ çıkan kltablara aid illnlardan '-~ 

% 15 tenzlllt yapılır. 
~ 

on ikiye kadar müracaatla· 
n. Teminatı muvakkatesi o
lan 928 lira 13 kuruşu mu -
hasebecilik veznesine tes -
Hm ederek makbuzlarile bir
likte teklif mektubunu iha

./ Z - Zayi ilan bedelleri mak. 
~ tu yüz otuz kurugtur. 
~ 

~ 3 - Tebrik, teşekkür, evlen-
~ me vefat ve katı alaka ilAnla - i 

~ rmdan maktuan bet Ura alınır. 
~ 

~ le vaktmdan bir saat evet 
Ankara Levazım Amirliği 
satmalma komisyonuna ver- ~ 

ABONE ŞARTLARI 
Müddet Dahilde Hariçte melerl. (3794) 8 - 5824 

t LAN 
Askert Konak mutbah o

caktan yaptırılacaktır. Şart
name ve kesfini ve resmini 
görmek için eyyamı tatili
yeden maada her gün saat 

Seneliği 17 Lira 30 Lira 
8 Aylıir 9 ,, 18 ,, 
3 Aylıtı 1 ,, 9 ,, 

Posta ücreti gönderilmiyen 
mektublara cevab vertlmez. 

ondan on ikiye kadar Anka- ii., •••••--•--ıelll 
ra Levazım Amirliği satın
alma komisyonuna gelmele
ri. Keşfi altı yüz liradır. Pa
zarlığı 10/2. kan/935 per
şembe giinü saat on dörtte 
yapılacaktır. Pazarlığa işti

rak için de vaktinde temi
natlariyle beraber bu gibi 
işlerle lştiğal ettiğine ve 
yaptığına dair pazarlık gü
nü vesikanın ibraziyle mcz
kOc komisyonuna gelmeleri. 

(3758) 8-5763 

İLAN 
354,600 kilo ekmeklik un 

yeniden kapalı zarfla eksilt-
meye konulmuştur. Eksilt
me günü 12/2. Kin/935 cu
martesi günü saat onbet bu
çuktadır. Tahmin fiatı on 
kuruş elJi santimdir. İlk pey 
oarası 2793 lıradır. v~.:·fl~. 

nru ve şartnamesini öğren
mek istiyenler her gün ve 
isteklilerin de Çorlu'daki sa
tmalma komisyonuna mü
racaattan. (3815) 8-5836 

İLAN 

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

1-4 

Bayındır içinde bir mezbaha ve bir pazar yeri aşa· 
ğıdald şartlara göre ltıapalı zarf usulile eksiltmeye konul
mu§tur. 

1 - Mezbaha keşif tutan 16424 lira 05 kuruşt\lr. Ve pa
zar yeri keşif tutan 9183 lira 90 kuruştur. 

2 - Bu işlere aid şartname ve tef errüatmı görmek için 
Bayındır belediyesi fen memurluğuna ve İzmir belediyesi
ne müracaat edilmelidir . 

3 - Eksiltme 24. t. 935 giinU saat on besde Bayındır 
belediyesi dairesinde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat mezbaha için 1281 lira 80 ku -
ruş, pazar yeri için 688 lira 80 kuruştur. 

5 - Teklif mektublarını ve sair evrakı havi kapalı zarf
lar 24. 1. 935 günü saat 12 ye kadar Bayındır belediyesine 
makbuz mukabilinde verilecektir. Bu zarflar 2490 sayılı ka
nunun 34 lincti maddeai dairesinde gönderilebilir. 

6 - Bu eksiltmede 2490 sayılı kanunun hükümleri aa
rldir. 

Daha fazla malUmat edinmek istiyenlerin Bayındır be-
lediye fen memurluğuna müracaatları (3818) 8-5847 

Fitre ve zekAt 
Karada denizde uçan bir kuş. 
Gelecek, havacıhğmdır 
Yeni bir hava ekspresi 
Göktannnm bir dileği 
Hava hukuku 

A mira/ Decteuı 

B. Sait Çonay 
Rilat Şeril 

Uçakla bir dakikada 12 kilometre hız 
Gök Alanında hız alanım 
Dağa cıkmak ve kayak sporları Profesör Ricdel 
Gökle yer arasmda Abidin Davar 
Gençler Birliği kurultaymch. 
Ankara güreşciteri Türkiye birıncmklerindc 

Bir çift kara göz (Hikaye) Server Ziya Gürevin 
Sinema: Carile Lombarcl, Marlene Dietrich, Evelyn 
Venable, Clara Lou Sheri<l~n. Gertruc=te Michael v. s. 

• 



bütün hir i~tikbaldir. 

K~EM 
• 

am1n 

ınzuk 

Yee ciddi gü • 

zellik midir. Te

niniziııimi tazeli .. 

ğini y~ KREM 

BALMtN ile 

kont~. 

Dr. Cims'in nasır ilacı 
KORRİSlD 

En es\ırlan bile pek kısa bir zamanda tamamile 
kökten Qo. • 

}Aerk~osu · Kanzuk erzahaneıı;1 
Her Eszanede bulunur. 

Ki,ager 
alınacaktır 

Asl Fabrikalar lJmum 
Mr dilr!ii"iinffnn: 

ErzuiJah tamirhanesinde cahşmak fizere Barut 
ve mevafilakiyeden anlar bir kimyager . alınacaktır. 
İstiyenhlralarivle birlikte vazı ile veya bızzat Umum 
l(üdürlü işleri Suhecine müracaatlan. (3803) 

8-5859 

Nafı-~~J:r "" h~rul!ln : 
• R tu mi o/0 5, kül azami o/c 13. kfü."" azami % 1,S 

nısh n k ve kalorisi 6300 kalorimetre bulunmak 
ve '!,~4ada vagon üzerinde teslim edilmek ~aı::.il: 
muJtTt~m~eli 4270 lira olan 200 ton yerli kok komuru 
bfla 1 ~at'\i ile ek~iltmeve konulmuştur. 

Eksıltn 1. 935 tarihine rastlıyan cmnartes1 günii 
saat 11 de "ada Bakanlık malzeme müdürüğiı odasın· 
da vapılaca 

lateklil«\s liralık muvakkat teminatlann malsan
~ Y~~~ dair olan m~lrhuz veva Ticaret Odası 
ftSl ası 1 e e tekliflerini 12. 1. 935 cumart~i günü 
~t.:110 a ka~lzeme müdürlüğüne tevdi etmeleri la. 
a&lllUU'. 

İstekliler ki 1 • A k da Bakan 
hk 1 ..Justa eartname e" n ara 

ma zeme Giiğünden, Havdaroasada tesellftm ve 
muayene memından. parası• alahilirln. (3798) 

8-~4 

Maarif iletind«>n; 
21 tt. 934 ta "h 1 • • d"l w• 1"1an -..ljlcn · .e 1 a es1 1cra e 1 eceg1 cu 

Erzurum mualh teb1• ikmal inşaatı münakasası P 
rül 1.. ·· er 

en uzum uz ay temdit edilmiştir. 
lhal_e 21. 2. 93,mbe günü saat 15 te Vekal t inşa 

at komısyonunda zarf usulivle icra ea·1ecektil'. 
•• Ta.li.pler şartn~ teferriiatını inşaat d iresinde 

~oretulırler. (3549 8 5481 

1 
Ankara Etnoğta ya Müzesi J 

Müdürlüğünden: ' 
MUzemizin orta avlusunun kapatılması ve umumi tami

ratı 20 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle mün~~~saya 
konmuştu. 3-12-934 ihale günü talip zuhur etme~ıgı~d~n 
bir ay zarfında pazarlıkla yapılmasına karar ~enlmıştı_~ 
Pazarlık 2-1-935 çarşamba günü saat 15 de Etnografya mu-

zesinde mübayaa komisyon mde yapıla~ktır. 

Kiralık daire 
Şirketlere, bankalara. doktor ve:~ 

avukatlara, tüccarlara olver·şli ve şeh- ~: 
rin en mutena bir yerinde bulunan eski ~: 

~ 

~~ Nafıa Vekaleti binasrnda kaloriferli ~: 
~~ daireler ve odalar kiraya verilecektir :~ 

İsteklilerin Vehbi Koc ticarethane -

sine müracaatları rica olunur. 
8-5840 

Emniyet işleri Umum 
M .. dürlf öi. nd~1\: 

ı - Zabıta memurlanna yaptmlacak 4500-6000 takım 
resmt elbise ve 4550 - 6000 kasket ve 291 - 400 takım si
vil elbiıııe veJ300 - 1500 adet kaputun miinakasası 18. 12. 
934 tarihinden itibaren 20 gün müddetle temdit edilmiştir. 

2 - İhale 12. 1. 935 cumartesi saat 14 buçukta Ankara 
Emnyet İş. U. Müdtirlüğilndeki kcmisyonda kapah zarf 
usulile yapılacaktır. 

3 - Şartnameler Merkezde Emniyet lş. U. Müdilrfü -
ğiinde ve f stanbulda Emniyet müdürlüğünden istentlece-
ceği ilan olunur. (3806) 8-5843 

Satılık İngiliz tayları 
KARACABEY HARASI 

MÜDÜRLÜ GÜN DEN: • 

Karacabey harasında yeli tirilen pedigrileri mü

kemmel Anadan Ye Babadan yarı~çı 933 doğumlu dör
dü erkek be~i •lişi dokuz baş saf'kan İngiliz tayı 12 ki· 
nunuuni 93.~ mmarteRİ ı;tünii &aat on dörtte her baş 
ayn ayrı açık artırma snretivle satılaeakbr. Bu ta}·lar 

ln~iliz Tay yarı~larma iatirak f>d.-hileef.k evıwftadırlar. 
Petliwil~rile mu(aı;ısaf e~killeri ve t'otoji"ranan Ankara. 

lmnh11I. İzmir. Bursa~ Bahke!dr Baytar müdürlükle· 

rivle Ankara atlı "Por kuliihiine ve ls&anbul Sipalti oea

-""a ~önderihniı;;tir. Sah~ lstirak etmek İRtİyenlerl sa· 
. ., :rüniinde teminatlariyle birJilcte Hara Merkezinde 

'-··'······· .. IAn il:ın olunur. (R6~2) R-581S 

EDİRNE BELEDİYE RİYASETİNDEN: 
Belediye deposmıda mevcut 30 ita 50 elli bin kilo bur· 

da kursun banı satılmak üzere 20 gün müddetle kapalı zarf 
usuliyle ar ttn maya çıkanlmı Jır. İsteklilerin 2490 sayılı 
kanunda gösterilen şartlar dairesinde satılık günü olan 
15 -1 - 935 günü saat 15 de belediye encümenine müraca 
at eylemeleri ilin olunur. (8762} 8-5871 
-•••-1111 1111 u u ı -•1111111'nııımııııınııııımlllhllnnnrınınnnıııınıııınmıı111111R11iilllll1ııw1111111111111111::ı••llllllllfl 

BEN BİR CASUS UM 
Connıd Vei.1 - Herbert Marshall 

•ımıı.....-.m•ııı ---=•ın11--11•11111111111•a111s•z•aaıııı•111-•-:•ıa11111aı•ııımııııwı~1111ii 

Sümer Umumi 
Müdürlüğünden: 

Umumi Merkezi Paris'de "32 RUR DE L1SBONNE,, 
da bulunan "SOCİETE ALSACİENNE DE CONS· 
TRUCTİON MECANİOU~ .. Müessesesinin veki ol
duğmıu aöyliyen 1stanbul'da TÜRK MAKİNE YUR U 
firması sahibi BAHADDİN MOLLAZADB'nin banka· 
mızta badema hi4C bir al~ka ve irtibatı kalmadığı v~ k~ 
disinin tavassutiyle vakı olacak müracaat ve tekliflenn 
nazan dikkata ahnmıyacağı göFfilen lüzum üzerine itan 
olunur. (3860) t-22 

Ankara 
M. Kooperatif Şti. 

Ortak \le Mf şterilerinin vtlba ı1armı kutlular 

T. Z. Bankasından· 

Memure aranıyor 
Ankara' da 75 liraya kadar ücretle muhasebe m 

rinde çalışacak dört Bayan mekanog f ve hır d 
alınacaktır. 

Al 

Müsabaka 20. 1. 935 pazar günü Ankara'd ya 1 
Müsabakaya irebilmek itin en az orta tahs'l oö 

r. 

mak ve 18 ile 25 yaş arasında b lunm r t r. 
İstiyenleç 15. 1. 1935 ~·ıne kad r T"" 

kas Genel M hasebe Müdür! .. ne b 
mür caat etm lidir. 

a 

Jandarma l mum Kum nd nlığı 
Ankara Sahn A rna 

Komi }On 

Nümune ve evsafına uygun altlı b · 12 O i 
20 - 1 • 935 p:-ı ar günü saat l 1 de kapalı arf us ı le 
almaca ttır. İstekliler Ankara'da komisyon ve !st bul da 
Jancl nna muayene heyetinden paraz.ıs şartname alabilir 
ve nümuneyi görebilir. Cifti icin 1550 kuruş kıy ti tah
min edilen k ryola m·;ıı~Kasasına .girmek i ti enlerm 
(1453) lira (13) kuruc:;)p 1• il'< teminat banka mektubu veya 
mal sandığına vatır lmıc.- hu miktar para makbuzu uhte
vi teklif mektubu ıı.atın ahna gün ve saatinden evet Anka-
ra'da komisyona tevdi etmiş olmaları. (3824) 1 - 2 

Ankara Tiraret ve San ayi Odası 
Sicilli Ticaret Bürosundan: 

Sicilli tiaretin 118 numarasında müseccel bulunan Koç 
zade Bay Vehbi tarafından bu kere Ankara ikinci noterli· 
ğindcn musaddak 30. K. evvel. 934 tarihli ita eyledi i be • 
yannamede unvanı ticaretini 1. 1. 935 tarihind~n itibaren 
Vehbi Koç olarak istimal cderrı?"infl .. 'l i "'" 11m "'nı f care -
tiyle yeni şekil tatbik imzasımn tPc:ciJ ve i1 A .,."' ; + .. "";~ ol
makla hususu mezkiirun 31. 12. 934 tan1ı"rırle tr it e lildi-
ği ilan olunur. 1 - 8 

Giresunda: Alay 
Alma Ko-nisvonn 

SL 1n 

~iRliöind~n: 

Giresonda bulunan ve buhmdurnlacak olan kıtaatm se· 
nelik ekmeklik ihtiyacı olan 232000 kilo unun eksiltme su• 

retile münakasası 10 İKİNCİ KANUN 935 perşembe gü· 
nü saat 14 te kapalı zarfla yapılacaktır. Taliplerin şerai i 
anlamak ve arzu edenlerin 20 kuruş mttk~bilinde satın al• 
mak üzere her gün alay satın alma komisyonuna müracat• 
tan ve mlinakasaya müracaat edeceklerin muhammen be-
delin% yedi buçuğu olan 2001 lira mt.tvakkat teminat ak• 
çe ve teklif varakalarını yevmi ihalede ve tam saat 13 te 
vermiş olmaları ve ekStltmenin Giresonda alay satm alma 
komisyonuııda yapılacağı ilan olunur. (8791) 1-21 

BİRİNCİ MINTAKA ETIBBA 

ODASI REİSLtGiNDEN: 

Oda umumi heyeti ı 5 ikinci kanun 1935 salı gün& saat 
17 de Y enişehirde Hilatiahmer umumi merkezi salonunda. 
toplanacağından sayın üyelerimizin gelmeleri rica olunur. 

{3850) 1-19 

7. Şubat. 1935 
BALO BALO BALO 

Yeni senenin büyült ~e en 
neşeli balos 

7. Şubat. 935 perşembe akşann PALAS 
salonlannda GOVENÇ spor kulübü veriyor. 

Masarikinin zengin cam, kotyorl çokluğu ve An· 
kara Palas'ın hususiyeti balonun mul'8ffakiyetini bir 
kat daha artıracaktır. 

BOFE bugece için tarüesine yapmıyacak-
tır. Biletler iki bayan bir bay için bay için 3 lira 
rııukablinde Akba Kitape~leri YE~EHİR ve SE • 
BAT ecaah•eledaden temin ecfiUr, 

Elbise: Frak .e Smokin 1 - 9 

Ankara Evkaf Müd~den: 
Büyük Millet Meclisi caddesmda aid olan Bele-

diyeler Bankasmm Ç!kbğı (356) No. ayhğı 110 lira 
muhammmli ev teslim tarihinden 31. S.: tarihine kadar 
kiraya ven'lmek üzere 26. 12. 934 tarihinden itibaren on 
gün müddetle artırmaya konmll§tur. İhalesi 6. 1. 935 pazaı 
günit saat 15 de Evkaf müdüriyetinde yapılacaktır. Tafsi
latlı ilanı Belediye ile dairenin ilan tahtalanna asılmıştır. 
Tutmak ve milzay~eye girmek Ye şartnameyi öğrenmek 
ve pey sürmek istiyenterin her gün E,,kaf müduriyetine 
mln1eaatlan {3821) 8- 5851 
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SAYIFA 8 ULUS 

ııAs. F. U • .l\t. Satın Alma 1 
Komisyonu ilanları 

800 KİLO KALAY VARAK 

Yüzde 7 faizli 
Üi.:İ milyon liralık Sıvas - Er-.. 
zurum demiryolu tahvillerinin 

Muhammen 
kıymeti 

Lira 
Cinsi 

1500 Tarla 

800 
" 

1150 ,, 

Mahalle Sokak H . M.M. 

Yazı M. Hastane 1,2880 

" 

Bahçeli kahve 9200 

Subaşı 1,3800 

750 DUkkan Hamam Sebilhane s"' 

35G ,, İsmet P. caddesi 

1 lKlNCIKANlJN 1935 SALI 

Hududu 
Gün doğdu yol, gün batr mığırdiçten met
ruk tarla, poyrazı odabaşı o. veresesi tar· 
lası, kıblesi Faik B. ve Fokyon tarlasila 
mahdut. 
Gün doğu H. Kolost, gün batı ve poyrazı 
ve kıblesi yol ile mahdut. 
Gün doğu H. Süleyman karısı tarlası ve 
tarik has, günbatı Nalbant artin bahçesi, 
poyrazı ve kıblesi yol. 
Sağı ve cephesi yol, solu metruk dükkan, 
arkası emmi oğlu vakıf dükkanı ile mah
dut. 
Sağı ve arkası halepli veresesi dükkanr, 
solu ve önü yol. kayıt muamelelerine yakında 

ha~laııacaktır. 

Yukarda miktarı yazılı ve 
tahmini bedeli 2800 lira o
lan kalay varakın 12 şubat 
tarihinde askeri fabrikalar 
satmalma komisyonunda 
saat 15 te açık eksiltme 
ile satın alınacaktır. Şart
name parasız olup satın 
alma komisyonundan verilir . 
Taliplerin teminatı muvak· 
katesi olan 210 lira ile 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerine nazaran vesaiki 
lazimeyi hamilen müracaat-

5400 Mağaza Cümhuriyet belediye çarşısı Sağı Raşit ef. veresesi ve işbu mağazadan~ 
müfrez dükkan, solu yol, arkası zencirci
nin lbrahim, veresesine, önü yol ile mah
dut. ~ Geliri tamamen Sıvas - Erzurum demiryolunun 

~ inşasına tahsis olunan otuz milyon liralık Sıvas - Er
~ rurum istikrazınm iki milyon liralık birinci kısmını 
teşkil eden tahvillerin kayıt muamelesine 10 ikincika

~ nun 1935 tarihinde başlanacak ve 15 ikinci kanun 
1935 tarihinde nihayet verilecektir. 

Beherinin itibari kıymeti yirmi lira olan bu muvak 
~ kat tahviller 19 lira ihrac fiatı üzerinden bu müddet 
~zarfında Merkez, Ziraat ve İş Bankalarının şubeleri 
~ 
bulunan her mahalde satışa cıkanlacaktır. 

Umumi ve mülhak bütçelerle idare olunan daire 
ve müesseselerce vilayetler hususi idarelerile beledi -
yelerce teminat olarak ve hazinece satılmış ve satıla· 
~cak Mi11i Emlak bedeilerinin tediyesinde itibar kıy -
'lletleri üzerinden kabul olunur . 

Bahsolunan muamelelerde nakit gibi kabul edile -
~~ceği ve gerek bedellerinin ve gerekse faizlerinin tedi· 

vesinde hiç bir suretle vergi, resme tabi olmıyacağı 
~~kanunla teyit edilmiş olan hu istikraı tahvillerinin fa. 
~ izi de o/cı 7 olarak tesbit edildiğinrlen iştirak eclenler 
~~en faideli ve sağlam ve aynı zamanda memleket için 
~~verimli bir işe paralarım yatırmış olacaklardır. 

tan. (37Qt) 8-.'i815 

20000 METRE GALVA
NİZLİ TEL HALAT. 

Yukarda miktarı yazılı ve 
tahmini bedeli 8000 lira olan 
galvenizti tel halat 17/ 2. 
kan / 935 tarihinde saat 15 te 
askeri fabrikalar satın at
ma komisyonunda müteah-
hit nam ve hesabına açık 
eksiltme ile alınacaktır. Şart 
name parasız olup satın al
ma komisyonundan verilir. 
Tallpterin yevmi mezkurda 
teminatı muvakkate parası 

olan 600 lira ile 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3 cü mad 
delerine nazaran vesaiki H\. 
zimeyi hamilen müracaatla-
rı. (3823) 8-S866 

700 KİLO KİBRİT 
ANTİMON 

500 KİLO KLORAT DE 
~ POTAS 

Ankara Çimentoları Türk 
Anonim Sirketinden: 

dar< n lıcve i tımum·yf> 
içtimaına davet 
Ankara Cimentoları Türk Anonim Şirketi Hisse -

-:laran Heyeti Umumivesinin alelade ktimaı 27 - son 
'<anun - 1935 pazar günü saat 14,30 da Ankara'da in - · 

= c;aat İdarei Fennivesi vazıhanelerinde akdedileccktir. 

iizaltere ruznan1 e. İ: 
1 - İdare heyeti ve murakıp raporlarının okunması 
2 - BiHinco ve kar ve zarar hesaplarmm onaylan -

ması ve idare hevetinin ibrası. 

1 3 - Müddeti biten ve tekrar intih?P edilebilen iki _ 
idare heveti azasının intihabı. 

E 4 - 193~ yıh mürakiplerinin tayini ve ücret1erınit ! ~ 

1 teshiti. i 
5 - İdare Heyeti azaları hakkı huzurlarının tesb:ti ~ 

E 
8--5877 ~ 
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!LAN 
(8000) kilo Gres yağı a 

cık eksiltme ile satın alına 
caktır. İşbu yağ memleket 
dahilinde mevcut Gres yağ 
tarından olacakttr. Tahmin 
erlilen bedeli 3000 lira<lır. 
Şartnameleri bedelsiz ola
rak M. M. V. satmalma ko· 
misyonnnclan alınacaktır. t 
h~lesi 17-1-01'i oer'>Pmhe g-i· 
nü saat 11 de M. M V. sa 
tın alma komisyonunda va 
ptlacakttr. r· uval<kat temi 
natı 225 tir~ <hr. Eksi1tmev<> 
girecekl r Ticaret nd~sınrla 
k"vıth olduklanna dair ve 
sika verece1derrlir. (3837) 

1- 5 

İLAN 
1 - Zir Poliğonuna pa 

zarlıkla hir havrak direği 
ya.,tırılacaktn . Trılio olan 
ların kec;fini g-örme1< ve pa 
za 1ıf7ııına hnl •nmak Ü?ere 

90'". kuruş teminat akçe 
m*' tun nı .. ı "" hrrı rrıakhu 

.dyle 16-1-935 günü saat 
10,30 da satın alma komis
yomma müracaatları. 

2 - M. M. V. Matbasm 
-ia pazarlıkla yangın tesisa· 
.. , yaptırılacaktır. Talip O· 

.,farm ke .. fini görmek v<> 
· •arhğ-mcla hulunmak üze-

,.. 29 lira 59 kurns teminat 
· 1

1·r" mektup malsanclığı 

rnakhuıivl~ hirlikte 16-1-935 
günü saat 14 ele komisyoncı 
miiracaatl~n (3841) 1-7 

İLAN 
(6666) kilo Arap sabunu 

açık eksiltme ile satın alı
nacai<tır. 1 sbtl vağ memle· 
ket dahilinne lT'f':vcut arap 
scıbunl~rmdan olacaktır. Tah 
min edilen bedeli 1999 lira 
80 kurustur Srırtnameleri 
hedelsiz olarak M. M. V sa· 
··nalma kon·isvonıın<lan a· 
lınacaktrr tlırılesj 16-1-935 
rsamh~ f"Ünii saat on bir 

1 p M M V. c::atmalma ko
misvonunda yapılacaktn. 
M•ıv~'kk"'t teminatı 150 lira· 
lır. Ri<c::iltmeve girecekler 
ticaret od~smda kayıtlı ol-

ldarına dair vesika vere-
·'·1Prdir. (3R38) 1-6 
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Yukarda miktarı vazıh ve 
tahmini hedeli 1300 lira o

lan iki kalem ecza 20 2. kan / 
935 tarihinde saat 15 te as
keri fabrikalar satın alma 
komisyonunda acık eksilt
me ile satın almacakt1r. Şart
name parasız olup satın al
ma komisyonundan verilir. 
Taliplerin yevmi mezkurda 
muvakkat teminatı olan 104 
lira 25 kumşla ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerine nazaran vesai
ki lazimeyi hamilen müra-
caatları. (3849) 1-20 

GAiB KÖPEK 
İzmir saylavı Bay Hamdi 

Aksoy'un kahverengi yedi 
aylık bir av köpeği kaybol -
du . 

Herkim bulduysa ve ya -
hut gördüyse Bay Hamdi 
Aksoy'un Yenisehir'deki 1s
metpaşa caddesindeki evine 
bildirmeleri rica olunur. 
Memnun eclilecektir. 

1-17 - - -
Kayıp av köpeği 

aranıyor 

Beyaz ton üzerine açık sarı 

piiskürme benekli, uzun kuyruk
lu, erkek puvanter bir av köpe. 
ği üç giindenberi kaybolmuştur. 
Bulup getiren, yahut bulunduğu 
yeri Hariciye Vekaletinde Bay 
Hikmet Naciye bildiren mem-
ntın edilecektir. 1-13 

Anl{ara Palas 
1. ı. 35 

lmtl\ :ıt ~al ı bı v• Ba~mu

haı riri falıh Rırkı ATAY. 

Umumi ncşri~at1 idarE: eden 

Yazı işleri müdürü Nasuhi 
Bı\ YDAR. 

Çankrrı caddesi civumda 
Ulus m;rtbaasındı basr/mr~ur. 

2400 Depo Yazı Depo so. Sağı ve arkası doyranh Hüseyin arsası, s<>
lu şerif o. Nuri arsası, önü yol ile mahdut. 
Sağı ve solu ve arkası Tuzcu, H. Sadık 
dükkanr, önü yol. 

350 Dükkan Hamam Hamam so. 

900 " 

30(; J\ 

35L 
" 

455 " 

500 

650 " 
455 " 
455 ,, 

500 " 
455 ,, 

455 ti 

H. İmam Kendir pazarı 

" " 

Hamam Pabuşçular arastası 

Camicedit Hat pasaji (35) No 

Hal (10) No. 

,, 12 ,, 

" " 16 " 

ı 8 " 

20 " 

22 .. 

" 
24 ,, 

Sağı ve solu tuzcu H. Sadık sebilhanesi 
vakıf dükkanı, arkası tuzcu H. Sadık ha
nı, önü yol. 
Sağı yağcı Salih veresesi kahvesi, solu 
H. Sadık sebilhanesi vakıf dükkanı, arka· 
sı tuzcu H. Sadık Hanı, önü yol. 
Sağı kuyumcu Tahsin, solu Emmi oğlu 
sebilhanesi, arkası metruk, önü yol ile 
mahdut. 
Sağı 59, solu 33, arkası belediye oteli, ö
nü pasaj. 
Sağı 8, solu 12, arkası Hal dükkanı önü 
hal sokağı. 
Sağı 10, solu hal pasaji, arkası hal dükk~· 
nr. önü hal sokağı. 
Sağı 14, solu 19, arkası hal dükkanı önii 
hal sokağı. 
Sağı 16. solu 20, arkası hal dükkan önü 
yol. 
Sağı 18, solu 22, arkası hal dükkan önü 
hat sokağı 
Sağı 20, solu 24, arkası hal dükkan önii 
hal sokağı 
Sağr 22, sofu 24, arkası hal dükkan önii 
yol ile mahdut. 

Odemiş Ziraat B nkasından: 
Bu gayri menkuller açık artırma ile ve 20 gün müddetle artırmaya çıkarılmıştır. İhale 

tarihi 10. 1. 935 dir. Talipler şeraiti, Ankara, İstanbul, İzmir, Ödemiş Ziraat Bankasından 
öğrenebilirler. 1-18 

Bayram şel{erleri nizi 
BAYRAM HEDİYELERİNİZİ 

A. M. 
Her şeyin: 

Yenişehirde Bomonti 

Kooperatif Şti 
merkez ma~azasından alınız t 

En ucuzu. 
En iyisi, 

En tazesi, 
En zarifi 

U y A N J S Serve~i fünun 
' yenne çıktı 

Adana Beled iye Re· • ğinden : 
1 - Dairede bulunan şartnamesine göre, Adana şehri .. 

nin dört ila altı yerinde, 2 inç kutrunda, içi kalaylı boru • 
dan çakma tulumba yapılması, bir ay müddetle, kapalT 
zarfla münakasaya konulmustur. 

ANKARA İCRA DAİRESİ 
İFLAS MEMURLUGUNDAN : 

2 - Münakasa, 15 - 1 - 1935 salı günü saat on beşte b& 
lediye encümenince yapılacaktır. 

3 - Münakasa günü hiç bir teklif kabul edilmiyeceğin· 
den taliplerin, bir gün evvelinden yani 14 - 1 - 1935 akşamı· 
na kadar tekliflerini Belediye Riyasetine yapmaları la • 
zımdır. 

Ankarada otomobil ve malze
me ticarethanesi sahibi A. Av· 
ninin ticaret mahkemesince ifla
sına karar verildiği ilan olunur. 

4 - İstekliler. bu iş için yapılmış olan şartnameyi bele
diye fen heyetinclen parasız alabilirler. 

1 
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YENİ :suuON BU GEC E 
Zamanı canlandıran psikolojik filim: 

SAAT 8 ZİYAFETİ 
9 yıldızdan birkaçı: 

Jcanne Harlow Wallace Beery 
Madge Evans John Barrymorc 
Ayrıca: Dünya havadisleri. 

' 1 

8-5739 

1 
BU GECE 1 KULÜP 1 

,,RENS AHMEu 

Battanbaşa esrar, heyecan ve merak ..• 

RONALD COLMAN -
LORETT A YOUNG 

Ayrıca: Dünya havadisleri. 


