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Arılmnı'<la İl•İllcİ miirıtclıib ,'it•çimi bugun 
=rnınlat·<ıl;tır. Kadm - erke!; biitii11 yrırdd<ı§· 
lul'uı bu st'!'İ1111J,. n•,,·lerirıi lmllmınwları crı 
biiyiil;, lwl:forulll'. lfogiin s<•ôm :wndıjir l1u
~m<la bulımulım. 

Her yerde 5 kuru~ 

l'nrttaş, A kara ikinci eçmenlerinl bagin seçeceksin 
Ciirıdelik 

.\NKARA 'OA SEf,.ı '1 

Ankara' da, büytik devrimin ba

şındanberi sık sık yaşadığımız yu
ce güzellikteki günlerden, birine 

daha kavuşuyoruz. Kurtuluş yılla
rının tarihine büyük değerle karı
şan belediye çatısı altında, bugün 
ve yarın ulusal bir iş daha görece

ğiz. İkinci seçmenlerimizin adını 
taşıyan kağıdlarla önüne gelece

ğimiz sandık hepimizin inanını, 
güvenini icinde tophyacaktır. 

Ankara,. Büyük Önder'in ilk a

yak bastığı gün yurdun yeni hızla 
çarpan bir yi.ireği oldu. Bu hız 
eksilmedi artlr. 

Yurdun bu yeni yüreğinde kay-
namağa başlıyan temiz kan bütün 

kara g~nlerde zorlu yıllarda yur

da sıcakltk verdi, güc verdi. 
Büyük kurtuluş yoluna ulusça 

Ankara'dan çıktık. Sakarya'da, 
Dumlupınar'da hep Ankara'nın ta

sı'nı anat·ak yürüdük. Ege kıyıla
;ını bui1:ncıy:ı kadar o taşın ya
nıklığrr.ı b,.nizlerimizde, katdı~ı
nı yüreklerimizde taşıdık. 

Ankara yeı-yli:zunde yalnız kur
tuluşun değil ileriliğin, genliğin 
de bir bayrağı olmuştur. Yurdları
nm yabancı ellerden kurtulma~ı
m, ocaklarının açlıktan ve yokluk· 
tan sönmemesini istiyen birçok u
luslar var, bunlar kurtulmanın ta

dını anlatmak için hep Ankara'yı 
anarlar. 

Yurd içinde, hele Ankara' da ya-
şıyanların Ankara . d~ygular~ is~ 
daha engindir. Hepımıze genış hır 
güven veren bu duygunun yüklen
diği yükümler jse çok ağır ve çok 

geniştir .. 
Yeryüzüne örnek olan çalışma

larımızda hep ayrılık ve titizlik 
yapıyoruz. İşte bütün yüreğimizi 
vererek gücümüzü esi.rgemiyerek 
sarılıyoruz, seçim işlerine de bu 
kadar özen vereceğiz. 

Bütün yurdda seçim yurddaşlar 
arasında sevgi ve saygıyı artıran 
bir topluluk içinde başarılacakt~~· 
C. H. F ırkasmın kurtarıcı ve yu
ı-ütücü cevresi içinde bulunmanm 
güveni~i duyarak ikinci seçmen· 
lerimizi seçeceğiz. Kıştan ve ~~- , 
ğuktan uzak1arda kalanların, koy-

Ierde ve kırJard~ yaşıy~nlar.ın :ı:~
ıne yerlerine yetışemedık1erı .. 
caktır. Ankara' da ise heınen yuz-
de yüz bütün yurddaşlar A~k~r~ 
· · b" "k degerını ıçınde yaşamanın uyu l 
d k 

., . .. · ·nde ulusa uyara şu ı.<ı gun ıçı . . 
Y .• k.. l · · · getırecekleı· u um erını yerme 
dir. 

Kemal üNAL 

Berlin radyosunda 
Marseyyez 

Berlin, 19 (A.A.) - Berlin ulu· 
sal radyo merkezi dün akşaın, 
- Napolyon ve 19 uncu yüz yıl: 
hakkındaki tarihi konferans vesı
lesiyle ilk defa olarak Marseyyez 

lllarşını çalmıştır. b 
Alman radyosunun yıllard~n. ~

ri en ori iinal neşriyatından hırını 
teskit eden bu konferans, fransız 
ihtilalinin varisi Napolyqnu ha· 
nedan fikrine galib gelen ulusal 
fikrin yaratıcısı, 19 uncu yüz yıl~n 
fikri müessisi ve modern devletın 
mucidi olarak göstermiştir. 

Konferans sırasında Bethoven
den muhtelif parçaLu- çalınmıştır. 

Sardak.i ııluslararası Jiu ~.·vetler çekiliyor 
Fı·ansız heyeti Beriine gitti 

Cenevre, 19 (A.A.) - Royter 
mt<!!abirinden: 

Ulı.ıs!ar derneği konseyi Sar-

dan uluslararası kuvvetlerin 1 
şubatla çekilmesine karar ver
miştir. ltalyan kuvvetleri ilk ola

rak çe!dleceklerdir. 

Sal"· da ki 11 hı..,(araı·a""T kıı n c-•tll'ri 

Londra, 19 (A.A.) - Resmi 

nıehafilde söylendiğine göre, Sa/
daki Uluslararası kuvvetler Sar'm 

Almanya'ya geçeceği tarihe ka
dar yerlerinde kalacaklardır. ln· 
giliz kuvvetlerinin bir martta ln
giltere'ye dönmeleri muhtemel-

dir. 

1 · .. .. k franslz Sar ırn·..,•· t•..;İnı ~oru~cct.' 
lıf'H'lİ Bt'rlin"t.' Aitliyor 

Paris, 19 (A.A.) - Sar plebisı
tine hl'ğlı meseleleri görüşecek o
lan fransız heyeti bu akşam Ber· 
lin'e hareket edecektir. Heyet, 
ticaret bakanlığı ticaret anlaşma
ları müdürü il. Bonnefon'un baş
kanhğı altındadır. 

Müzakere edilecek meseleledn 
çokluğu ve karışıklığı, görüşmele-

--,. . 
1 Atatürl{le 
ihnis~uud ara~ında. 

1 

tcly~-- ,. ı 'arı .. 
: Tahta cüluslarmm yıldönÜ· 1 

mü münasebetiyle Arabistan 
Kıralı haşmetlu Abdülaziz lb- I 
nissuud Hazretleriyle Reisi· 
cümhur Kemal Atatürk arasm- 1 

da şu telyaZllarr teati edilmiş· , 
l 

tir: 
Arabistan Kıralı HaşmetlU 

Abdülaziz İbnissuud 
Mekke 

T ahla çıkışınızın yıldönümü 
münasebetiyle zatı haşmeta
nelerini kutlar ve özel gön~~: ı 
ciniz ile dost milletin genlıgı 
için beslediğim dilekleri katı- ' 
nıza sunarım. : 

Kemal Atatiirk , 

Türkiye Reisicümhuru 
Hazretlerine 

1 

Ankara ı 

1 Tahta cülii.sum münasebetİy· 1 

1 
le vukubulan lUtüfkar tebrikti- 1 

1 tınızdan dolayı arzı teşekkür : 
ı. eder· ve zatı devletleriyle lürk 

milletinin refah ve saadetinin 
devamını temenni eylerim. 

ll Abdülaziz 
1 

~-4 - -~ - -· 

~-----·----------·' 
i~tanbuldan geçen 
inoiliz liruvazörü 

~ 
İstanbul, 19 (A.A.) - İngiliz 

donanmasının Devonşar kruvazö
r .. bu sabah 8 buçukta Karadeniz
d~n Akdenize gitmek üzere İs· 
tanbuldan geçmiştir. 

İngiliz kruvazörü gitti· 
İstanbul, 19 (Telefon) - lstanbul'da 

· ·ı· k .. ·· London bu bulunan ıngı ız ruvazoru . . . 
gece Akdenize gitti. Ve gitmeden ıngılı~ 

. . • • 1 fı' bir çay verdı. 
ıefırı vıs amıra şere ne • . . 
Varna'da kalmış olan ikinci bir ıngılı:z 
•- .. .. de bugün 111tanbuldan geçe~ 
ıuuvazoru 

rek Akdenize gitti. 

rin tah lid edilen 15 şubat 1935 
tarihim1 ~n önce bitmesine pek az 
ihtimal bırakmaktadır. 

~aı·lr sosyalist föıdere Pari!o•'te 
~()z ""öyl<•tmerliler 

Paris, 19 (A.A.) - Sar sosya
lif;t başkanlarından Maks Braun'ın 
faşist aleyhtarları icra komiserile, 
insan hakları birliği ve konfedere 
sendikalar 'birliği önünde nutuk 
söylemesini, İçeri İşler Bakanı ya
sak etmiştir. 

Muhtemel karışıklıkları önle
mek için sıkı disiplin tedbirleri 
alınmıştır. 

Sar' <laki frank yt•ı·ine mark 
Cenevre, 19 ( A.A ) - Üçler 

komitesi Sar' da bulunan Ulus
lararası kuvvetlerin ne za -
karar vermiş değildir. Ancak bu 
kuvvetlerin 25 şubata doğru Sar
dan ayrılmaya başlıyacakları zan
nediliyor. 

Üçler komitesi Sar' da geçmek
te olan fransız parasının mark ile 
değiştirilmesine karar vermİ§tir. 

Cenevredeki Sar 
anlaşması 

Cenevre, 19 (A.A.) - Sar hak
kında dün hasıl olan anlaşmaların 
esaslarına dair şu mütemmim ma
lumat veriliyor: 

Uluslar Derneği konseyi tara
fından kayda geçirilen Roma an· 
}aşmaları, bu meselelerin en ehem
miyetli kısmını, prensih itibariyle 
esasen halletmiş bulunuyordu, 
Bu cümleden olarak, maden ocak
larmm yeniden satın alınmaları 
ıçin, Almanya tarafından Franıa
ya ödenecek paranın miktarı teı
bit olunmuştur. Bu para, ilkönce, 
Sar' da geçen akçanın değişmesiy
le elde edilecek, fransız frankla
riyle, fazlası da beş yıl müddetle 
her yıl bir miktar kömür vermek 
suretiyle ödenecektir. 

Bundan başka, alman hükume
ti Sar' da muhtelif işle!'e yatırılmı~ 
~ermayelerden dolayı, fransız hu
wsi sermayedarlarına karşı boı·c
lu bulunmağı kabul etmiştir. 

Ancak, bu borcların tahakk•J· 
ku, ticari muvazene neticesinde 
hasıl olacak fazlalığa göre yap1ta
,·aktır. Bunun için, oldukça ıieniş 
mikyasta ticari görüşmelere gerek 
vardır. 

Fransa ile Almanya arasında 
ökonomik münasebetlerin, uluslar 
derneğinin kontrolundan haric 
bulunduğu, müştereken kabul o
lunmuştur. Uluslar Derneği, bil
akis mazinin tasfiyesine veya ye
ni rejimin kurulmasına aid bütün 
öteki meselelerin halli vazifesini 
alacaktır. 

Her iki hükumet, konseyin ka-
rarlarının mecburi mahiyette ola
cağını şimdiden kabul etmişlerdi:·. 

Nihayet, Sar mıntakasmıd Ver
say muahedesinin tatbik sahası
na giren, askerlikten tecridi öteki 
Ren toprakları içinde olduğu gi
bi, Almanya la raf mdan kabul e
dilmiştir. 

Sar lıal~kın<la fran..;ız - alman 
cröriİ!-illlPlt•ri "' . 

Bcrlin, 19 ( A.A.) - Ber1in mah -
fellerindeki kanaate göre Almanya ile 
Fransa arasında Sar hakkında halledi • 
lecek meseleler Roma konuşma!annda 
hakiın olan :zihniyetle müzakeı·e edi • 
lirse eyi bir 50nuc veı·ecektir. 

B.~ıgün başlay~p yarrn b~tecek olan Ankara ikinci seçmenleri seçimi doTayısiyle 
dun g:ce iiehırde befodıye ve fırkamızın vilayet merkezi binası donat1ltmştrr. 
Bu murıase~etle bıı _iki binanın resimleriyle bugün çeçim pu-~ulalarını atacagı· 
ımz sandrgın beledrye toplantı salonundaki köşesİIJi gösteren resmi koyııyorıız. 

Almanyanrn sınırların 

tadilini istemesi İtalyada 
fena karşılanıyor 

Roma, 19 (A.A.) - Havas mu
habirinden: 

İtalyan gazetelerine göre, Sar 
seçiminden sonra B. Laval'in yap· 

lığı söylev Almanya'nın da işti

rak e~ebileceği tam ve geniş bir 
Avrupa iştiraki manasını mümkün 
kılmaktadır. 

Fakat bu işbirliği istekleri, al
man gazetelerinin Almanya sınır· 
larmm yeniden tetkikine işaret ve

rir gibi takındıkları vaziyetle kar
~ı !aştırılıyor. 

Sar seçimi Versay muahedesi
nin tatbikine dahildir, muahede
lerin yeniden tetkikine değil. 

Sar, Almanya taraf mdan ulusal 
bi,. mese!~ o!::>\!'ak, halbuki Avus

turya, İtalya, Fransa ve İngiltere 
laraf mdan, ve İngiltere'nin tasdik 

B. Fon Papen 'in bildiri-. . 
sının uyandırdığı 

akisler 
Cenevre, 19 (A.A.) - Havaı; muha. 

birinden: Uluslararası gazeteler, Bay 
Yon Papen'in Sar seçiminin muhtemel 

akisleri Üzerine yapmış olduğu söyleni

len bildiriyi ele almaktadır. 

Bu bildiri, Avusturya'nın istiklaline 

karşı yeni bir hareketin habercisi gibi 
tutuluyor. 

Avusturya murahhasları ile temasta 

bulunan mahfeller bu gibi duyumların 

asılsrı: ve sıyasal mümessil sıfatiyle uy

gun olmadığına kanaatleri olduklarını 

söylemektedirler. Esasen, halkın ek5erİ,. 

yetine dayanan ve tamamen birlıik olzu\ 
Avusturya kabinsinin muhtelif bildirile.. 
rini hatırlamak yeter. 
---....,...-...-~----~ ====-.:.. 
ettiği Roma' da yapılan fransız "\ 
İtalyan anlaşmalarına uygun ola.. 
rak, uluslararası bir meıele ol• 
rak görülmektedir. 
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DIŞARDAN GELEN SON DUYUM l .A. 
\NGltTEHE'IJE 

B. Çemherlayn İngiltere silah
lanmalıdır diyor 

Belfast, 19 (A.A.) - Büyük Bri
tanya"nın askeri masraflarının artma· 
sını telmih eden B. ÇemberJayn, dün 
söz arasında demiştir lı:i: 

"- Eğer biz, genel güvenin duru. 
luğuna gerçekten yardım etmek isti· 
yorsak, her türlü ihtimale karşı yete
cek kadar silablanmıt olmalıyu.,, 

B. Çemberlayn, bundan önce, İn· 
giltere'nin Sar meselesHe son hadise· 
Jer karıısındaki vaziyetinin, uluslar 
arasında genel barışı sağlam ve ıUrek
Ji temeller üstüne kurmak için hangi 
istikamete dotru gitmek lazım geldiğı· 
ni gösterir olduğunu söylemi,tir. 

B. Loyd Corç'un plim hakkında 
B. Çemberlayn 'm sözleri 

Belfaat, 19 (A.A.) - KaJiye baka
nı Bay NevU Çemberlayn dliıı Loyd 
Corc'un ulusal kalkınma hakkmdald 
tekliflerine dair demittir ki: 

Bu tekliflerde biç bir yenilik ol· 
madıiı gibi nah da yoktur. Mama
fih hükumet bunları tetkik edecektir. 
Biz her nereden gelirse gelsin bir fik. 
rl daima kabul ederb. Yeter ki o fikir 
,unun meselelerini hal için bize yar
dnncı olsun. 

Biz ıenel atıvene yardım etmelr 
lstiyonak bunu yapabilmek için Wi 
derecede mllcehhes bulunmalıyız. Sar 
itinde olup bitenler banal yolu talrib 
etmemiz luım geldiii busuıunda bi· 
sim için bir örnektir. 

Uluslararası. denizyolları 
konferansı 

Londra, 19 (A.A.) - Uluslararası 

deniz yolları hazırlama konferansı çı

kardıfı bir bildiride konferansın itle
rini bitirdiği ve alakadar blikQmetle· 
re teklif olunmak üzere bir proje ha
zırladığı bildirilmektedir. Bu proje 
murahhasları hiç bir taahhüd altına 

koymamaktadır. Bazı ınemJeketlerın 

yaptıkları muhtelif teklifler konfe. 
rans katibliiince eyiden eyiye tetkik 
edilecektir. Konferansın gördilğil İf· 

ler hakkında birkaç güne ~dar etraf
lı bir bildiri çıkarılacaktır. 

Çin - jaı,ou münasebetleri 
Londra, 19 (A.A) - Çin. - japon 

dostça münasebetlerinin iadesi için 
müzakerede bulunmak üzere Bay 
Hirotanın Nankine seyahatine hususi 
bir ehemmiyet atfedilmektedir. 

Cezaya çarphrılan casus 

Londra, 19 (A.A) - On üç yıldan 
fazla bir zamandanberi Volviç tersa • 
nesinde memur bulunan sabık yüzba
fı Vily2m Burkes, ulusal korunmayı 

alakadar eden bazı evrakı a§ırıb, ya. 
bancı eşhasa, yani büyük bir kimyevi 
mevad fabrikasına vermiş olmak su
çu ile bir yıl hapis cezasına çarptırıl. 
mıştır. 

Mahk\ım, bu suçu altı çocuğu ile 
evinde sefil kaldığından dolayı işledi
ğini ve sonradan pek ziyade pişman ol· 
duğunu söylemiştir. 

LEHİSTAN' DA 

Azlıklar meselesi ve uhistan 
Varşova, 19 (A.A) - Leh telgraf 

ajansı bildiriyor: 
Bütün matbuat, dün uluslar dernc. 

ğinde 1919 azlık anlaşmasına bağlr §İ· 

kSyetin müzakeresine Lehistan murah
hatıının i'tirak etmemesi hakkında tef. 
eiratta bulunmakta ve murahhasın B. 
Bek tarafından J3 eylQlde yapılan bil
.cti.riye uygun hareket ettiğini ve bu 
bildirinin bu suretle tatbik sahası bul
duğunu kaydetmektedir. 

Buna karşılık, Lehistan murahhası 
prens Pless tarafından yukarı Silizya. 
daki leh maliye memurları hakkında 

yapılan ~ikayetin görüşülmesi sırasın· 

da hazır bulunmuttur. Çünkü bu şiki. 
yet 1922 tarihinde Cenevrede imza edi
len leh - alman mukavelesinf' bağlı ve 
iki taraflı olan bu mukavele ise alman 
yukarı Silizyasındaki Lchlerle Lehistan 
yukarı Silizyasındaki alınanlara aynı 

himayeyi temin etmektedir 

HIRLEŞIK UE\ILE'J'LER'DE 

:tindberg yeniden uludenizler 
üstünde uçacak 

Va9ington, 19 (A.A) - Hauptman 
davası bittikten eonra, Lindberg, yeni 
bir hat tesisi için Bahrımuhiti geçe. 
ukti.r. Bwau dos&ları .c;ykmektc.dir. 
Lindbcrg, şimdi MiamPde bulunan bir 
Klipperpionner tayyaresi ile uçacak. 
tır. 

Uludeniz hattı, nisan ayında açıla
caktır. 

Durak yerleri Los Angeles, yahut 
San Fransiıko, Didvay adaları, Vak.e, 
Guan, belki de Yap, Marulla ve Kan. 
ton olacaktır. 

En uzak konak, Havayi adalan ile 
Amerika arasındadır. 3860 kilometrelik 
bu mesafeyi Amelia Erhart, 18 saatte 

UÇlllUftur. 

Klipper - Pionner tayyaresi ile bu 
mesafe, 12 saatte yapılabilir. 

BUtliıı mesafe 14480 kilometredir ve 
60 saatte J9Pı1abilecektir. Vapurlar, 
bu metafeyi dört haftada yapmaktad&r. 

Jar. 
Amerika hilk<Uneti taraf mdan zep

lin tipinde inşa edilen dirijabl servisi 
her hafta yapılacaktır. 

Reiılclbnhur bu te9ebbüıü, dllıı tas. 

vib etmiftir. 
Bu battı, alman ve hollandahlarla 

beraber bir Amuilııa firketi ifletecek· 

tir. 

Havptmamn muhakemesi 
devam ediyor 

Flcmington, 19 (A.A.) - Bayan 

Açenbah, Bayan Havptman'ın, Lind

berg'in çocuğu kaçırıldıktan birkaç 

gün sonra gelip kendisini .ziyaret etti

ğini. söylediği zaman, Bayan Havpt· 

man: 
- Yalan söylüyorsunu.z, demittir. 

Bayan Havptman, ziyaret saati o

larak gösterilen saatte kocasile kendi. 

sinin bir gezintiden dönmüş oldukları

nı söylemittir. 

Hakimin müdahalesi üzerine Bayan 

Havptman bir daha ıaJıidlerin ıözlr:ri

ni kesmemeği videtmi§tir. iddia şa· 

bitleri bugün de dinlenecektir. 

B. Ruzvelt'in kızı evlendi 

Nevyork, 19 (A.A.) - Amerika re· 

isicümhurunun kızı Anna Ruzvelt ile 

tikagolu eski gazetecilerden B. Şcon 
Böttiger'in düğünlerl dün mahdud ve 
samimi bir muhit içerisinde kutlanmıı· 
trr. Bayan Ruzvelt, geçenlerde eski ko
cası B. Kurtiss-Bell'den boşanmıştı. 

Bir haydud çetesi ortadan 
kaldırıldı. 

Nevyork, 19 (A.A.) - Bir müddet
tenberi birleşik devletlerden üçünün 

topraklarını kasıp kavuran ve birçok 
cinayet ve hırsızlıklar yapan haydut 

çetesi be! haydudun polis tarafından 
yakalanmasile ortadan kaldırılmıştır. 

Bu haydutlardan birisi kadındır. 

lTALYA'DA 

halya'da ipek ve yün 
korporasyonlan 

Roma, 19 (A.A) - Dokuma korpo

rasyonu B. Musolininin başkanlığında 

toplanarak ipek, kenevir, yün ve ke
ten meselelerini tetkik etmiştir. 

Korporasyon, piyasanın ve istihsa. 

lin tanzimi ve ipekli kullanılmasının 

artırılması iç.in faşizm tarafından ah -

nan tedbirleri tasvib etmif ve ipek is

tihsalinin disiplin altında bulundurul. 

ması için bir komite teşkiline karar 
vermiştir. 

Korporasyon, müstahsilleri sanayiin 
ve ihracatın inkişafına teşvik için a· 
cele tedbirler alınması gerekliğini bil
dirmişlerdir. 

Yün istihsaline gelince, korporas. 
yon, hayvan yetiştirilmesinin takviye 
ve ıslahı ile, ulusal sanayi ihtiyacına 
yeter yün istihsalinin mümkün oldu~ı· 
nu teyid etmiştir. 

DECtŞIK DUYUMLAR 

Dir Belçikalı prcuıses manastıra 
giriyor 

Kolonya, 19 (A.A.) - Ölen Belçi
ka kıralı Alber'in kızkardeıi prenses 
Jozefin, pazar gününden itibaren ma. 
nastı.ra ka~cakt1r. 

Uç metre kar 

lvov, 19 (A.A) - Borislav mınta 
keaında şiddetli bir kar fırtınası hü. 
kiim sürmektedir. Kar tabakası bazı 

yerlerde 3 metre yüksekliği bulmuştur. 
Otobüs gidif gelişi durmuştur. trenl~r 
mühim gecikmelerle gelmektedir. 

Y unanistan'tla pamuk 
ürünü artıyor 

Atina, 19 (A.A) - Yunanistanda 
pamuk ürünü o kadar artmıştır ki, 
memleketin ihtiyacımn dörtte üçünü 
karşılamaktadır. 

1930 da 18500 hek,tardan 1934 de 
44500 hektardan mahsul alınmıştır. 

YUGOSLAV\ A 'IJA. 

Yugoslavya borclarmı <uııyccek 

Belgrd, 19 (A.A) - Havas muhabi
rinden: Ulusal banka, dııardan yapılan 
kısa vadeli bütün ödünçleri ödeyecek. 
tir. Bunlar dı,arda bulunan altın ile 
kar,ılığı olan 314 milyon franga Wll'· 

maktadır. 

Banka taahhüdlerinin kanuni karıı

hğı yüzde 35 den yüzde 25 e indi.rile. 

cek, fakat filen attın karşılığı yüzde 

30 olan dinarın değeri değişmiyecektir. 

Bu tedbirin. Yugoslavya maliye ba

kanlığının teklifi ile alındığı söyleni· 

yor. 

y ugoslav ayan seçimi ve 
Slovenler 

Lubliyana, 19 (A.A.) - Eski Slo
ven halk fırkası önderi Koroçts taraf
tarları istinkaf sıyasasından vazgeçmiş
ler ve ayan tamamlayıcı seçimine işti· 
rake karar vermişlerdir. 

SOVYETLER RIRtl(;INDE 

Sovyetlcr Birliğinde tren kaza
sma sebcb olan öliinı cezasına 

çarptırılacak 

Moskova, 19 (A.A) - 9 sonkanun 

tarihinde Rostof civarında altı kişinin 

ölmesine scbcb olan tren kazasının me. 

sulleri hakkındaki hüküm dün veril· 

miştir. 

Suçlu Gusd ölüm cezasına ve diğer 

8 kişi de iki yıl ile on yıl arasında de· 

ğiten hapis cezaüırına m.ahkUın olmuş. 

Jardır. 

Ankaı·a l{adyosu 
Ankara radyosunun bu akşamki pro. 

gıramı şudur: 

Ziraat Bakanlığı saati 
Musiki. 

Klasik keman musikisi ha.kkmda kü· 
çük bir konuşma ve buna aid misaller. 

Necdet Remzi: Keman 
Ulvi Cemal: Piyano. 
Teknik saati. 

Dans musikisi 
Mu!iki-
Ankara triosu: 
Haydn Trio 
Necdet Remzi: Keman 
Ulvi Cemal: Piyano 
Edib Sezen: Viyolonsel 
Haberler. 

İstanbul radyosu 
İstanbul radyosunun bu akşamki 

programı: 

Tokatlıyan otelinden 
18 Çay saati, 
19 Jimnastik, Selim Sırrı Tarcan 

19,30 Haberler 
19.40 Tiyatro musikisi 
20.40 Havayen Kitar, Zekeriya ve 

ark~daşları 

21.15 Son haberler. Borsalar 
21.30 Bayan Emine Ihsan: Şan Rad. 

yo caz ve Tan&:o orkestrası ile beraber. 

ISVIÇRE'DE 

Saı-lı sosyalist Öıı
deri Bravn 

Cenevre, 19 ( A.A.) - Havas muha. 
birinden: Sar ıığıntılarırun ilcriıi ile 
•inf-k için Ceoewe•• Wıman tos. 

yaliıt önder Maks Bravn, hıristiyan sen. 
dikalar mümessili Hofman ile bcralıcr 

Cenevre'dcki bütün uluslar gazetecileri
nı toplamış, Sar'ın Almanya'ya rçme. 
sini istemiyenlerin korunmasının mühim 
bir mesele olduğunu söylemiştir. 

Maka Bravn, ıeçim neticesinde 20.000 
k"ı:nin hicret etmesi gercktiğ!ni söyliye. 
rek gazetecilerin Sar'a gidip vaziyeti 
gözleriyle gönnderini rica elmiştjr. Söz 
lerini bitirirken Mdu Bravn, seçimin, 
barıı muahedelerinde düşünüldüğü gibi 
hür olarak y~palmadığıaı bir daha tek. 
rar etmiştir. 

Bay Eden'in barışa '1e Sar'a 
dair ~zleri 

Cenevre, 19 (A.A.) - Dün 
radyoda vennit olduğu bir aöylev· 
de 8. Eden Demiıtir ki: 

- Sıyasamızın Avrupaya kar
tı biricik isteği, konıtularımızla 
açık dostluk bağlarının yeniden 
kurulmasını ve bunların yürüme
sini görmektir. 

Sar seçiminden bahseden 8. 
Eden, demiştir ki: 

- Bu meselenin hallinin yeni 
bir devre açacağını ummak amac
ıız bir it olmaz, Avrupanın muzta
rib olduğu emniyetsizlik kaygu
ıunu gidermek için, gelecek aylar 
içinde, devamlı barıt için başlıca 
unsur olan büyük bir inanış duy
gusu yaratmağa çalıımalıyız. 

Sar komitesini övdükten son· 
ra B. Eden dem ittir ki: 

- Gazetelerde okuduğuma gö
re, birkaç kişi sıyasal düşüncele
rinden dolayı Sar' da tehdid edil
miş, alınanların bu yolda verdik
leri teminata inanmağa hakkı
mız vardır. 

Cenevrc,dc Sar azlıkları işi ko· 
ııuşulurkcn L~hi~tan miiza· 

kereye iştirak dnıedi 

Cenevre, 19 (A.A.) - Uluslar der
neği konseyi hususi celse halinde top. 
lanmış ve Sar azlıklarının korunmasile 
okturva meselesini ve Lehistanda içki 
satmak vesikalarının geri alınması 

işini görüşmüştür. 

Polonya mümessili, Varşovadan 

ald ığı talimat üzerine bu görüşmeler
de bulunmamıştır. Çiinkü, leh hükO
meti Lehistanda azlıklar muahedesinin 
tatbikini artık tanımamaktadır. 

Cenevrt~'fle diinkii göriişmcler 

Cenevre, 19 (A.A.) - Diinkü sıya -
sal görüşmelerde iki mevzu hakim ol • 
muştur: 

Roma anlaşmalarının muhtemel tat
bikat ve inkişafı ve doğu andlaşması. 

Doğu andlaşması hakkında Hay La
val dün akşam Sovyetler Birliği mU. 
messilleri!e ve son iki gün içinde mü· 
him görüşmelerde bulunan Balkan an· 
taşması mümessillerile görüşmüştür. 

Uluslar derneği konseyinin günde
liğine dahil olan işleri bugün bitirme. 
ıi ve B. Lavalin akfam üzeri Parise 
hareket etmesi muhtemeldir. 

Ct'ncvre'd~ 4·0 saatlik hafta 
konuşuluyor 

Cenevre, 19 (A.A.) - Uluslar
arası iş bürosu komeyi, ayın 29 
unda toplanacak, 40 saatlik haf· 
lanın hemen tatbik edileceği sana
yileri teıbit edecektir. 

Konsey, sanayi ehemmiyetleri 
en büyük olmak itibariyle, kon
seyde, seçime hakkı olmamak ü
zere birer azalığa hakkı olan se· 
kiz devletin işini de halledecektir. 

Konsey' •le göriişiilecel, 
meseleler 

Cenevre, 19 (A.A) - Fransa ulus
lar derneiinin vard1mından emin ol. 

FRANSA'DA 

Y t•ni f rausız başkumandanı 

Paris, 19 (A.A) - Yeni batlrum.n. 
dan olan yüksek savaş meclisi ikinci 
başkanı general Gamlen, 1872 de doğ• 
muştur. 

1919 da ordu ukanıharbiyesine gir. 
miş, 1925 de şark kuvvetleri başkuma11,1ı 
danı olmuştur. 

1931 de genel erkanrha:rbiye reısf 

olan general, Lejyon dönör büyiik o.. 
fisye nişanı ile bir çok parldk nişan 

lara sahibdir. 

Yt•ni hir hava ı·t·korıa 

Paris, 19 (A.A.) - Frans.ı havacılık 

kulübü, saatte 505 kilometre 848 met• 
re kateden tayyarecı Dclmotte'un bu 
rekorunu tesbit etmışt ir. 

l~çi kurumları ara!4mda 

Paris, 19 (A.A) - Gıenel iş konfe

derasyonu müfrit ve Lirlikçi iş geneıl 

konfederasyonu tarafından kendisine 

müşterek hareket hakkında yapılan te.ll 

Ji fi reddetmiştir. Bu teklif, 6 9ubaıt 

hareketine karşı 11ıindikalistlerle müfriC 

)erin bir cevabı olan 12 ıonkanun pro. 

teato hareketinin kutlanmasına aid bu· 

lunmakta idi. Genel iş konfederasyoııu 

bugünkü hal ve şartlar içinde herhan

gi bir tezahürün ne kendiliginden ol. 

muş bir hareket mahiyeti ve ne de J2 

şubat 1934 günündeki hareketin genii" 

liğini gösteremiyecegini ve halk küt

lelerinin hürriyet rejiminin diktatör. 

lük rejimine üstünlüğüne kani olmala

rının kendisine yeter olduğwnı bildir

miştir. 

Genel iş konfederasyonu, bundan 
başkıa Sovy.etler Birliğindeki son idam 
Jarı protesto etmiştic. 

maksmn göçmenler hakkında açık ka

pı sryasası taıkib edemiyeceğindcn, B. 

Laval, dün dernek genel katiblıgine, 

Sar göçmenleri ~selesinin gün.deh •e 

alınması hakkında bir muhtıra verm•ş· 

tir. 
Habeşistan - İtalya anlaşmazJığr, 

konseyin bu defaki toplantısında go • 

rüşUlmiyecektir. 

Dün akşam, alakadar devletlerin de. 

Jegelerile, Bay Laıval ve J ... ord Edl!n 

arasında geçen konuşrr.alardan sonra, 

Roma ile Adisababa arasında dostçası· 

na halledilmesi için eavret edilecegl 

muhakkak gibidir. 

l\larsilya suikastindc!n suçlu bir 
İtalyan yakalandı 

Cenevre, 19 (A.A.) - Polis, Marsil• 

ya cinayetinin faili olarak telakki edi· 

len Cenovalı Adriano Alivari'yi tevkif 

etmiştir. 

İtalyan polisine, fransı:ı polısi tııra· 

fından henüz müracaat olmadan, Adri .. 

ani, ani olarak tevkif edilmt,tir. 

Ulu~lar Derneğinde ımikıt"'•I 
nıe!iOelc·si 

Cenevre, 19 (A.A.) - B. Eden t'!ko 
1ifi üzerine UlusJar Derneği konseyi 
}fıarsilya meselesi hakkındaki Mac.tr 
ı::ıuhtırasmı ele almağa karar vermiştir. 

Bu vesika hakkında söz söylemrk 
ist\ycn bazı üyeler henüz hazırlanmı§ 
değillerdir. 

Meselenin tetkiki konseyin gelecek 
toplantısına bırakılmııstır. 

Arnavutluktaki azlıkların korunma• 

sı hakkında, B. Maderiaga'nın tek1ifl 
Uzerine konsey, Lahey adalet divanına 
müracaat ederek, Arnavutluk tezinin 

921 bildirisine uygun olup olmadığını 

sormağa karar vermiştir. Konsey bu aa .. 

bah toplanacaktır. 

So'\ yet ve lra n IJı~arı l~lt•r 
Ba~anları görii~tiilc•r 

Cenevre, 19 (A.A) - B. Litvinof, 
1r.an dışarıişler bakanı B. Kizımi ile 
gorüşmüstür 
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Radyodaki n1a~al 
Demir çarık. Demir asa. Az, u.ı. Dere 

tepe, dümdüz. Geriye bakınca bir çuval. 
dız boyu yol.. Peri padişahının kızı. Ot 
yiyen aslan. Et yiyen kuzu. Keloğlan. 
Üç kıl. Biri yakılınca hizmete koıan 
korkunç arab. Sütün bu masal unsur • 
ları, bir renkli örgü içinde, bütün ulus • 
ların dilinde en güzel hayalleri yarat • 

mıştır. 

iÇ DUYUMLAR 
'"erıl ~\"o ·~-

Düşümilüue, ;ıaınan ile nıeı;afe, renk. 
li masal aleminin mayası gibi bir ştıy -
dir. Tuhaf adetlerin, biribirinden acayip 
mahlukların nRyif bir sevgi hikayesini 
ayakta tutabilmeleri için, mesafenin aşıl. 
maz bir varlık, zamanın da, onun mate
matik bir fonksiyonu gibi tükenmez bir 
mikdar" olma5ı lazım .• Şüphesiz, masa -
lın, daha doğrusu insanın masallar düz. 
mek ve masallara inanmak huyunun da
ha başka şartlarr da yok değildir. Öyle 
ki, zaman ile mesafeyi ne kadar yener • 
sek yenelim, hayatın gerçek taraflarrnı 
ne kadar ön alırsak alalım, bu gerçeklik 
çekirdeğinin kenarında, maıal aleminin 
halkası, göz kamaıtrran renkleriyle da • 
ralıp genişledikçe gözçekecek, göza\a -

caktır. 

Büyük anamın masallarını dinlerken, 

''apur vardı, telgraf vardı, tren vadı. 
Yirminci yüzyılın eşiğini cihazlandıran 
bütün teknik varımlar vardı. Az sonra, 
sinema da vardı. Bugün, radyo bile var. 

Büyük analarımızın anlattıkla • 
böceksırtı gibi renkrenk, ışıl-

rı, 

ışıl masalları, çoğumuz unutmu • 
şuzdur. Sanki bunları bir tozlu san -
drğın iç:nde, olduğu gibi bir yerde unu
tmuş yürümüşüzdür. Bu, ne duyduğu • 
muz masalların gerekdiği kadar güzel 
olmaması, ne de bizlerin masaldan anla
mıyacak kadar çıplak ve çirkin gerçek
Jiğin kulu olmuş olmamız demektir. 
Cünkü biliyoruz ki, başka uluslar, ma • 
~Harını, kitaba, sahneye, filme ve en 
sonı·a da radyoya almıtlar ve böylece, 
modern yaşayııla masala inanışın biribi
rini abamadığını göstennişlerdir. Daha. 
aı var, amerikahların Mickey - fareleri 
yahud Şarlo'nun cinuslu filimleri ile gö 
rülmüştür ki, bir modern, folklor ve bir 
modern masal pek gÜ7el olagandır. 

Radyo kutusu kadar mesafe ile za -
rnanı maskaraya çeviren bir makinecik 

olamaz. Böyle olduğu halde, radyo ka -

"dar, gerçeği masal gibi gö.teren bir şey 
yoktur. O kadar ki, eğer beıti şahsiyet • 
lcr radyoda belli işlerden konuşarak bizi 

gerçekliğin alanına çekmeselr, her istas 

yonun bize türlü biçimde sesler halinde 
duyurduğu şeyleri, bir sihirbazın oyun

ları sanabiliriz. Bir sihirbaz ki, dilleri, 
adetleri, zekaları, zevkleri, derdleri, de

<!ikoduları ba§ka başka otan birçok mem. 

leketleri dile getirerek bizlere dinletmek 
te, yahud bizleri alarak bir kutunun 

içine yerle~ı"rdiği bütün acunda do • 
yumolmaz, tatlı, feerik bir seyahate çı -
karmak tadır. 

Cenevredeki konuşmalar 
İstanbul, 19 (Telefon) - 19 tarihile 

Atina'dan bildiriliyor: Cenevreden Ati. 
na ajansının aldığı telgraflara göre Bal
kan misakı devletleri dış bakanları ara • 
unda u;ıun süren birçok mülakatlar ya 
pılmış ve Başvekil Çaldaris bu konuş • 
malar hakkında telefonla Maksiınoı'tan 
izahat almıştır. Gazetelere gelen telgraf 
!arda Tevfik Rüştü Aras'la Maksimos 
arl\Sında yapılan konuşmalardan sonra 
Türkiye Dış işler Bakanı.,ın Atina'ya 

gelmesine lüzum k11lmamıştır. 

Ankara Temsil Akade-
misi müdürlüğü 

htanbul, 19 (Telefon) - Ankarada 
kurulacak temsil akademiıi müdürlüğü
ne Kültür Bakanlığı müfettiılerinden 
Bay Reşad Nuri'nin tayin edileceği söy-

leniyor. 

Telefon şirketinin yolsuz 
aldığı paralar 

lstanbul, 19 (Telefon) - Mukavele. 
sine aykırı olarak her sene lüks telefon 
makineleri kirası olarak aldığı dört lira. 
yı müşterilerine geri vermesi telefon 

şirketine bildirilmiştir. 

Kok fiatlan indiri- · 
lemi yor 

lstanbul, 19 (Telefon) - Belediye 
yaptığı tetkikler sonunda kok kömürü 
fiatlarının şimdilik ucuzlatılamıyacağı 
neticesine varmıştır. 

mak istediğini, hanımdak" yutdseverlik 
duygularının da bu suretle harekete ge. 
lerek kış yardımına o evden iki elbise • 
nin birden verildiğini öğrenirsiniz. 

Kutuyu geç vakte doğru karııtırdı -
nı:z: ve national yahud regional'lardan 

birinin üzerine düştünüz mü, bir alay in
gilizin gece yarısında naul tapındıkları. 
nı duyarsınız. Ve anlarsın&.ı k.i, meıhur 
El • Ezher, Canterbury'deki karıJığının 
yanrnda oldukça liberal bir kurumdur. 

Radyo kutusundaki düğme oyunu, 
hangi yaşta olursanız olunuz; tek başını 
za dinlerseniz, çocukken size masal ıöy 
liyen sevgili ağızdan farksızdır. Kutu • 
nun sıyasal seslerinde bile bir tat var -
dır. Hele Paris'i bulunca, bir ınüzik pnr 
çasını dinlerken "galeri Barbes,, in rek. 
lamına çarpmak dahi hoştur. Çünkü böy 
le bir kazaya uğramanın almanca karşı. 
lığı hiç de bu çeşitten değildir. Alman 
radyosunda, iki konu ,n kadın. kış yar· 
dımından konuı;urlar. Bunların hanım 
ile hizmetçi old~ğunu az sonra da~ hi~ 
ınetcinin kardeşi için ayrılan elbıseyı, 
kendi isteğiyle, l<ış yardımına bağışla -

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

Samsun Çocul.. Esirgeme Kurumunun 
clirdiği yavrulardan bir grup. 

!Jıı yrt cümhuriyet 'bayramınaa giy
( yausı memleket postasmda) 

Seçim işleri 
İstanbul, 19 (Telefon) _ İstanbul 

da rey verme işleri vatandaşların bü : 
yük bir alakasiyle sürüp gidiyor, birçok 
yerlerde sandık başlarında samimi teza 
hürat yapılmakta nutuklar ıöylenmekt; 
ve C. H. F. namzedleri ittifakla seçil • 
mektedir. Yarın lstanbul'da ikinci mün 
tehib seçiminin sonudur. Rey neticeleri 
lstanbul'da pazartesi, mülhakatta da 
salı günü akşamına kadar belli olacak -

tır. 

Hat bölümü işind~ 
anlaşamadılar 

istanbul, 19 (Telefon) - Denizyol _ 
larr ile vapurculuk ıirketi arasında hat 
bölümü için baılıyan konuşmalar dur -
du. Ve bugün vapurculuk şirketi lktı • 
sad Vekaletinden müzakerelere devam 
imkanının teminini istedi. 

Sahte pasaportla gelen 
iki yolcu 

lstanbul, 19 (Telefon) - Pıu;aport. 

larmr tahrif ederek lstanbl'a gelen iki 
İsviçreli tevkif edilmişler ve mahkeme. 
ye verilmiılerdir. Bunlar iki gene nişan
lıdır. Ve aleyhine eski karısı tarafından 
boşanma davası açılan gencin İsviçre 
kanunlarına göre memleketten çıkma • 
sına imkan olmadığı için bu sahtekarlı
ğı yapmışlardır. 

Dişçi okulu talebelerine 
çay 

İstanbul, 19 ( A.A.) - Üniversite rek 
törü bu akşam da dişçi mektebi talebele

rine bir çay vermiştir. 

Bulgaristandan 
geldi 

muhacir 

lstanbul, 19 (Telefon) - Bugün 
Bulgaristan'dan 95 muhacir geldi. 

DÜNKÜ HAVA 
Ziraat Vekaleti meteoroloji ens

titüsünden verilen malumata gö
re, son 24 saat içinde hava doğu 
Anadolusu ve Karadeniz kıyıları 
ve orta Anadolunun ş!mal kısmın
da yağışlı, diğer yerlerde kapalı 
geçmiştir. 

Yağışlar orta Ana dolusu ile 
doğu Anadolusunda kar, Karade
niz kıyılarında yağmur şeklinde
dir. Ençok yağış 22 milimetre ola
rak Rize'de ölçülmüştür. Orta A
naclolu'nun şimal kısmıyla doğu 
Anadolusu karla örtülmüştür. Ka· 
rın kalınlığı Sarıkamış'ta 73, Kars
ta 45, Sıvas'ta 30, Çorum' da 22 

'd , Kastamonu a 19, Erzurum'da 18 
santimetredir. 

Diğer yerlerde karın kalınlığı 
5 ila 15 santimetre arasındadır. 
Bu gece en düşük suhunetler sıf ı
rın altında Kars'ta 17, Afyon' da 
15, Erzurum'da 9, Bursa'da 6, An
kara' da 4 derecediı. 

En yüksek suhunetler sıfırın üs
tünda 17 derece olarak Adana' da 
kaydedilmiştir. 

TÜ:\IER 
Ankara Maarif Müdürü Bay 

Rahmi lümer soyadım almıştır. 
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Açık~ t eşel{k~ür 
Sevgili kızımız ve yeğeni

miz Muzaff er'in acıklı ölü
münden ötürü gerek taziyede 
bulunan ve gerekse cenazesi
ne iştirak etmek suretiyle a
cılarımızı paylaşan akraba ve 
dostlarımızla kız lisesi idare 
heyetine muallimlerine ve sı
ra arkadaşlarına ayrı ayrı ce
\ z.p vermeğe kederimiz engel 
olduğundan hepsine içten ge
len saygılarımızı sunarız. 
Babası Dayıları 
Nuri Hakkı Mumcu, 

Kemal Mumcu g 
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Arnavutluktaki 
ekalliyetleri 

yunan 
ışı 

f ı;tanbul, 19 (Telefon) - 9 t "h"I A · . arı ı e 
tına dan b~ldiriliyor: Arn11vutluk'taki 

~unan ekallıyct meselesini tetkik eden 
eyet meseleyi Lııhi beynelmilel daimi 

mahkemeye göndermiş ve mahkemede 
Arnavutlulc hükümetinin nokt . aı naza • 
rının ek!llliyetler hakkında 19?J d d·~· ~ evu 
t~ı beyannameye muvl\fık olup olma = 

dıgının tayinini istemiştir. 

Esnaf Bankası 
umumi heyeti 

Esnaf Bankası umumi heyeti bu~Ün 

de toplanmış fakat ckıcriyet olmadığın 

dan toplantı. 23 ı~bata bırakılmıştır~ 
Banka heyetı umumıyesinin bu d'" ·d·· .. h. . . oı un-
cu te ırıdır. 

Tramvay kazalarının 
önüne geçmek için 

İstanbul, 19 (Telefon) l t b I - san l\ 

lramvaylarında kazaları ·· .. . . n onune geçmek 
ıçın kutlanılacak açılır l<apa b k mı· asama 
larrn konulmasına baş!anılmııtır. 

Rasathane bir günde 
9 sarsıntı kaydetti 

lstanbul, 19 (Telefon) - htanbul 

rasathanesi son yirmi dört saat içinde 

İstanbul'da beşi hissedilıniyccek kadar 

hafif dördü biraz daha kuvvetli olmak 

Üzere dokuz zelzele kaydetmiştir. 

Al tın kaçıran bir şebeke 
yakalandı 

İstanbul, 19 (Telefon) D - ıtarıya 

altı? .ka.çakçılrğı yapan bir ıebcke ele 
geçmldı. Ve tahkikata başlanıldı. 

Kaçırılmak istenilen altınlar 603 li _ 

ı·adır. 

Mezbaha resmi 
. İstanbul, 19 (Telefon) - Belcdiye

n~n hesablar1na göre mezbaha n:sminin 
kıl?da dokuz kuruş olarak alınma&ı be 
ledıye gelirini arttırmıyacaktı~ B -k. •· unun 
a. &ıne olarak söylenenler doğru değil-

dır. yeni resmin tatb:kinden sonra fiah 
arttıracak kasnblar cezftlandırılacaktır. 

Küçük okullular Erdek 
ve Marmaradaki arkadaş 
larına yardım ediyorlar. 

Gençlik Hilaliahmer derneği evelki 
gün Erdek ve Marmara adasındaki o
kullu ve yoksul çocuklııra (500) li 

.. d ra 
gon ermiştir. Gcençlik Hilatiahmer der-
neği merkez heyeti yardıma iştirak et

m~lerini bütün teşkilatına bi ldinniştir. 
Dun Ankarada Yenişehirde Mimar Ke. 
mal okulunda Gençlik Hilaliahmer der
nek kolu arkadaşl rı ar smda 62 lira 
on dört kuruş toplayarak ı.;.rdckteki ar· 

kadaşlarına gönderilmek üzere umumi 

merkeze vermişlerdir. 

t!!!!!mP 

~ •' 
Mosko ·d va a toı>ıtınan Sovyet ynznr-

laı-r kongresi uluslararası b'.rç k mim, -
kaşalara yol açtı. Fransız yazarlarından 

Thar~ud kardeşler, L'Echo de Parıs ı;a -
:ıetesınde çıkan bir yazılarında, bu kon. 

gredc .Kari Radck tarafından vcrılmi' 
olan bır l<onferanstan bahsederek, Sov-

yetlerrn edebiyattan bckledıkleri gayelerin 
İnsani ve yuluck değerlerıni takdir et _ 
"ki • t. .erıni soylcdıkten sonra hır aual so 
ruyor,ardı: "Bir eserin sanat değeri mu: 
cllifin ideolojisine barlrmıdır' , .. "' · ,,. uu il) nı 
yaz.ılarmda Thnrnud k:trdeşlerın Ka.-1 
~adek'ın l\1arcci Proust hakkındakı fı -
lurlerıne iştirak ederek b"lhauu son ;ra -

manlarda pek buyuk bir un almış olan 

bb~ frnn ız roıııancıısını kotu salon ede • 
ıyalı modasını yaymış olma:da itham 

ctmelerı frımsız actkdcmisi uyeleı;nden 
François Mauriac·ı, Nouvelles Litterl\İ. 

res mecmuasında onlara karşı Proust'un 
davasını müdafaa etmeye sevketti. 

Mauriac. sanatkarın mutlak" cemi 
yetin büyük davaiariyle uğratmaya mc~ 
bur olmadığını, ve cemiyetin içinde tek 
tc.k kftybolmu, küçuk inıanların husuıi 
hayatlıurdaki ehemmiyetsiz sanılan te 
ferrualın en biıyük eserlerin temel taıı: 
nı teşkil etmiş olduğunu söyliyerek sa· 
natk~rın hiç bir kayıtla bı:ı.ğlı olmaması 
esasını müdafaa ediyordu. 

Tlıaraud kardcşier de, bu yazıcı)a 

verdikleri covnbta, ferdlcrin hususi ha. 
yatlarındnki kuçük tefeı·ruatların mitte. 
madiyen anlatılmasından dolayı edebi -
yat iueminin hav;:\Blzlıktan boğulacak 
bir ha)e geldigini soylediler, ve Hl"lınh. 
lar, yıkıntılnr ve hareketlerle dolu bu 
devirden edebiyata yalnız böyle kuçuk 
tefcrruatlnnn geçmesi doğru olmıyaca. 
gını, cemiyete geniş pencereler açarak tı 
neffus edilemez bir hale gelen bu ha _ 

vayı tazcJemclc lazım geldiğini ileri sur. 

dü\cr. 
Bu münakaşalardan sonra Le Jour • 

nal de Moscou gazetesinde mevzuu ye • 

ni baştan elo alım Kar\ Radel. kendisi 

ne atfedilen iddialardan bazılarının ya~ 
lış olduğunu, hiç bir 7.aman bir yazana 
Shakespeare olması için komüniıt olına· 
sı yeteceğini ileri sünnediğini söyledik 
ten sonra esas itibftriyle Mauriac'ın t -

. . e -
zını doğru buldug-unu fakat ku·· -k . • çu ın -
sanların hayatlarını anlatırken b"'t"" b" u un ır 

cemiyeti, davalariyle, görüe.leriy'-.. ııe, sar • 
sıntılariyle anlatmak mümllün olduğu_ 
nu \'e sanatkara düşen vazife de bu ol 
duğunu söylüyor. -

l<adek dıyor ki ''Tharaud kardcşlet" 

İstedikleri kadar yeni bir fa ansı:ı: Bal • 
zac'ının doğmasını tc:nenni edebilirler. 
Franıa'nın ınaziı;inde Balz.ac vardır. Fa. 
kat bugünkü devrin onlara yeni bir B.ı.1. 
z.ac vermesi hiç beklenemez. Eskichn 
kRpitalist dünyanın sanatı hak"kate az 
çok yakın İmajlar \•ermeye ınuvaffok 
0~~~-ordu, çünkü bu dünya ileriye doeru 
yuruyordu. Bugün bu yiirüyÜ§ durmuş
tur, ve sanatkarları, bu dünyanın kul':~k 
ve büyük insanla~ını tasvir etmekt"n 
korktukları için en ehemmiyetsiz tci .. r 
ruatlnrla uğrRtmaya mecbur oluyoı·lar.,: 

Bu iddiaya karşılık fransız yazarları . ' 
ona, ılerlcmckte olduğunu telmih ettiı;i 
Sovyct dünyasının neden bir Bal:t.ac ve 
hattn bir Mauriac vermemiş olduğunu " 
rarlaraa Radck'in ne cevab vereceğini 
bilmiyorum. Fakat kanaatimce edebiya
tın gerilemesinin sebeblcri ara~tırılır -
ken sınıf ve soysal düzen meselelerin 
den daha başka şeyler de dikkate alın • 

mak gerektir. Mesela dikkat edcnek 8~. 

yazıstn:ı aid bir resım aldrk 
surelc .ıvlarınrn nasıl bir kal:ıb:ılık 

Dünkü sa.yrmrzda çrkan Samsıın'cl:ı sürek avlDrı 
Karadenız boyunda çok fazla sevileıı 

topladrğın• gösteren bu re mi ltoyuyoruz. 



SAYIFA 4 

Yarının gaz savaşı 
Yazan: Fransanm eski Hava 

Bakanı Piyer Kot 

Bütün savaş tnrzları arasında ge
.ııel düşünceyi ve bilhassa fransız genel 
klüşüncesini en çok korkutan gaz sava
'ıdır. Fransızlar bir gün, daha doğrusu 
bir gece apansızın herhangi bir saldr
rıcmın Paris üzerine veya başka bü
yük şehirlere tonlarca zehirli gaz at. 
masından korkuyorlar. Hiç bir ölüm, 
gazla ölmek kadar fransızlara korkunç 
gelmiyor. Bu korku ne dereceye kadar 
haklı bir korku olabilir? İçinde yüzdü
fümilz tehlike ne biçim şeydir? 

Her şeyden önce bütün bu mesele
leri yakından öğrenmek lazımdır. GUc
Jil sanayi kurumları gaz maskeleri ve 
daha başka gu lletleri yapmağa baş

ladılar. Bu gibi sanayi kurumları yap
tıkları malları sUrecek yer arıyorlar. 

Bu vaziyet göz önünde tutularak her 
türlü mübalegadan tevakki etmek la.. 
smıdır. İşlere hakikati görür bir gözle 
bakmak daha eyidir. Halkın fantezisi
ne hitab eden bir romanı yazmak da 
kötü bir şeydir. 

Hiç şüphe yok ki, ga.r: ta§ıyan en 
gUclü vasıta tayyaredir. Gazı taşımak 

için menni yerine tayyare kullanmak 
hem daha ameli ve hem de maksada da
ha uygundur. Birincisi, tayyare mer
miden daha uzaklara varabilmektedir; 
ikincisi de herhangi bir mermi kendi 
ağırlığının onda birinden fazla ayrıca 
yük tafıyamaz:. Buna karşı, herhangi 
bir bombardıman tayyaresinin taşıdığı 
sehirli gaz yükü, kendi ağırlığının 

b ülkelerinde dinamik ilerlemelerle ıan. 
abn gerilemesi araımda bir münasebet 
bulabiliriz. Bir müıahede: makine iler -
ledikce edebiyat gerilemiştir. Şu halde 
yeniden bir Shakespaere'in bir Balzaeın, 
bir Cocthenin yetiımemiı olmasının ae.. 
bcbini, dinamik ilerlemelerin cemiyet ha 
yabnda yaptığı değişikliklere atfetmek 
de mümkündür. 

Bugünkü burjuva yazarının endiıeai 
içinde yaşadığı dünyanın dunnu§ olma -
11ndan mı ileri geliyor? Acaba makine • 
nin aanat üzerinde gitgide kazandığı 

üstünlüğün onun kendi ruhunun kabuk.. 
ları için çekilmesinde psikolojik tesir • 
&eri olmamı§ mıdır? 

Bir edebiyatın, kendi muhitini bütün 
aıyasal, ıoy581, ökonoınik manzaraıiyle 

canlı bir halde tasvir etmesini temenni 

etmiyecck kimse yoktur. Ve edebiyatın 

bu rolünü ba~amamaaı elbette ki onun 

gerileyişine alamet diye gösterilebilir. 

Yalnız bunun ıebebleri araştınlır ve 

buna çarcle~ aranırken düıünceler ayrı -
lıyor ve dağılıyor. 

Bu ıebebler, bitince, ııyasal ve ök0-
nomik doktrinlerin dııında daha derin 
kaynaklara gidilerek aranmalıdır. Her 
teYdcn önce yeni bir cemiyet düzeninin 
edebiyatın ilerlemesine yol açacağı is • 
bat edilmiı değildir. Ve bu keyfiyet isa
bet edilinciye kadar da ondan ıüphe et. 
mekte haklıyız. 

Edebiyatın fÖy)e veya böyle olması. 
u. ıu veya bu ihtiyaclara karşılık venne. 
sini iatiyebiliriz, bu temennilerdeki iyi 
aiyeti kimse inkar edemez. Fakat unut. 
mamalıyız ki sanatkara :oıorla kabul etti. 
rilecek eatetik aoayonlan da iıtediiimi:oı 
edebiyatın bize ancak teklini temin ede. 
lhlir, değerini değil. Halbuki edebiyatta 
ilk ıözetilecek fCY değerdir. 

Edebiyatcı en iyi eaerini, ancak tahsi 
iltidıu:I ve kabiliyetlerine uysun bir çer • 
pye içinde verüilir. Paikolojik tahlille. 
re karıı kendinde dayanılmaz bir c:uibe 
IUsaeden ve bu ·.adide kuvvetli eserler 
~ bir sanatkardan cemiyeti bütün 
eıyual ve aoysal temayülleriyle anlata • 

cak ıenit kadrola eaerler beklemek bir 
.. tadır. O, gerçek, düzgün yazı yazabil. 
41iğine ıöre, mecbur kalına bu ndide 
c1e kendisinden istenilen eseri verebilir. 
Fakat bu takdirde onun kendi aabaaın. 
a Terebilec:eii eser, bu müellifi taratmı: 
dan duyulmamrı ve aevilmemiı manken 
esere tercih edilmez mi? 

Beklenilen soysal edebiyatın doğma_ 
11 için gerçek sanatkarlar üzerinde teıi. 
ri ancak menfi olan cebir ae propagan -
dadan ziyade_ ıanatkan kendi kabukla • 
nndan ç karmak, cemiyet ve aıyasa ha_ 
yalının ihtiras ve ülkülerini ona aşıla • 
maya çal~ır k, onu ha"kın, dinamik ha -
yatın içine k'\rışbrmak ve sonra kozası. 
nı Örm"''~tc ta:namcn S!!rhest bırakmak, 
1' ce t~ a edilecek en müsbet usul • 
d:ir. 

Yaşar Nabi NAYIR 

ULUS 

(Yabancı gazetelerde okudukları~ız) l 
yilzde sekseni, hatta yüzde doksanı 

nisbetindedir. lşte mesele bu bakım· 
dan da araştırılacak olursa görülür ki, 
havadan tecavüz ve hava harbının im
kanları 1918 denberi kat kat çoğalmış. 
tır. Her şeyden. önce, tayyarenin hare
ket noktasına gidip gelme kabiliyeti 
çok büyük bir ölçüye varmıştır. 1935 

yılında, 500 kilometre uzakta bulunan 
bir şehri bombardıman etmek, harpta 
dü~an siperleri üzerinde 50 kilomet
reyi aşarak uçmaktan daha kolay bir iş 
olacaktır. 

Bundan başka tayyarelerin u
çuş tertibatında da büyük bir ilerilik 
vardır. Büyük harbta bombardıman 

tayyarelerinin en büyük düşmanları, 

sis, gecenin karanlığı ve bulutlardı. 

Halbuki bugün bu unsurlar tayyareci
ye yardım eden muharebe arkadaşıdır. 
lar. Bugünkü uçuşta artık gidilecek 
yolu görmek ihtiyacı yoktur. 

Bu hakikatlere dayanarak denebi
lir ki, Moskovadan başka Avrupanm 
bütün hükfunet merkezleri havadan 
bombardıman edilmek tehlikesine ma
ruzdurlar. Bu tehlike, Sovyet Rusya'
nın ortalarındaki şehirlerden maada 
Avrupanın bütün büyük sanayi mer
kezleri için de varidtir. Geçen yılın ya
zı içinde birçok hava manevraları ya. 
pıldı. Alman neticeler her yanda biri
birinin aynı idi: Bombardıman tayya
relerinden terekküb eden bir filonun 
hedef ve gayesine varmasının önüne 
geçilemiyor. Açık havalarda tayyare
ye karşı korunma çok mahdud bir te
sir göstermiş ve kapalı havalarda da 
bu korunma sıfıra inmiştir. 

Bugünkü günde bombardıman tay
yareleri ne miktar zehir taşıyabilirler? 
bu sorguya tafsilatlı karşılık bulmak 
güçtür. Bunun karşılığı, bombardıman 
edilecek olan şehirlere ve saldıracak 
olan güclere b.ı.ğlrdır. Bir misal olarak 
ingiliz mütehassısı General Groves'in 
Fransa'nın 24 saat içinde Londra üze. 
rine 600 ton bomba atabileceği düşiin
cesini kaydetmek isterim. Avrupa, bir 
süni hududları olan küçük bir yer .iir 
General Groves'in Fransa ve İngiltere 
hakkındaki iddiası J\vrupa'nın bütün 
hükQmet merkezleri ve bunlara yakın 
olan şehirleri için bahse mevzudur. 
Buna göre, Avrupanın her hükumet 
merkezi bir gun içinde ya 22.000 kilo
metre murabbaı yayılan tahriş edici 
gaz altında ve yahut da 36.000 kilomet
re murabbaı yayılan zehirli gaz altın· 
da kalacaktır. Karşısında bulunduğu

muz tehlikenin manzarası işte bu bi. 
çimdedir. 

Kimyacıların da yapmakta olduk
ları ileriliği göz ôminde tutmak lazım

dır. Bütiln devletler hazırlıklarını giz
li tutuyorlar. Bu böyle olmakla bera
ber, onların da gaz harbı sahasında 

boş durmadıklarını pek eyi biliyoruz. 
1926 yılı mayısında Hamburg yakınla
rındaki bir gaz fabrikasında bllylik bir 
kaza çıktığını henilz daha acun unut. 
mamı§tır. Kazanın çıktığı yere yakın 

olan sokaklara gazlar yayıldı ve yUz
lerce kurban alıp götürdü. Fransa'da 
profesör Langevin gaz savaşına kar~ı 

kahramanca bir mücadeleye girişmiştir. 
Onun bizlere duyurduğu şeyler son de
rece tüyleri ürperticidir. ProfesörUn 
dediğine göre, Paris gibi bir şehir 20 
dakika içinde öldürücü gaz tabakasil~ 
örtülebilir. 

Bu keşfin en korkunç tarafı, mü
essir bir korunma ile karşı koyabilmek
liğimiz için bu tehlikenin mahiyetini 
k§.fi derecede bilmediğimizdir. En mü
kemmel gaz maskeleri bile bu tehlike. 
ye karşı koyamıyacaktır. Bunu da bir 
tarafa b•rakalım; Londra veya Paris 
gibı büyük şehirlerin bütün halk ve 
mahluklannı gaz maskesile techif et

meğe imkan var mıdır? yalnız şunu bi· 
liyoruz ki bütün acun bilginleri bu 
gazı gene gazla öldürecek imkan ve 
vastıalar aramakla meşguldürler. Al
man kimya sanayiinin acun kimya sa-

nayiinin en başında olduğunu da bili
yoruz. Şunu da biliyor11z ki, Sovyet 
Rusya Almanya ile bir boya gelmek ve 
hatta mümkün olursa onu bile geç. 

mek için uğraşmaktadır. Şovyetler 

Birliğinin her tarafında mevcud olan 
laboratuvarların mükemmeliyetini bi
lenler, bütün bu uğraş."'llaların günün 
birinde muvaffakiyetle biteceğine de 

Bal_l{anlarda yapılacali ölionomili 
işbirliği 

ıs. ı. 9JS, Sofya - La Biilgari: 

Balkan anlaşmasının istişari ökono
mik konseyi, Yunanistan dışarıişJer 

bakanı B. M~ksimos'un başkanlığı al
tında 3 sonkanundan 9 sonkSnuna ka. 
dar toplanmış ve ticaret sıyasası, ülke
ler arasındaki rabıtalar, Balkan Ban
kası, turizm işleri ve ökonomik kurum. 
!arın yapacakları işbirliği hakkında 

altt tane karar vermiştir. Bu husus
taki nihai protokol, her ülkenin dışarı 
işler bakanının onayasına sunulacaktn. 

Bu yeni kurumun tesisi, geçen yı
lın son teşrin ayı içinde Ankara,da 
toplanan balkan anlaşması daimi kon. 
seyi tarafından kararlaştırılmıştı. 

Yapılan konuşmalardan şimdilik 

başlıca amacın, balkan anlaşmasını 

teşkil eden dört devlet arasındaki 

ökonomik yakınlaşma meselesini ay
dınlatmak olduğu anlaşılıyor. Bu mcfle· 
le hakkınlaı, önümüzdeki Mayıs ayı. 

nm ilk günlerinde Bükreştc toplana
cak olan balkan anla~sr daimi kon
seyine mufas..~l bir rapor verileceği 
söylenmektedir. Atina konuşmalarının, 
balkan uluslarının ökonomik çalışma. 
)arını bir nizama sokmak üzere yapı
lacak yakınlaşma yolunda haylı fay
dalı olacağına inanmak gerektir. çün. 
kil bu konuşmaların türlü safhalarını 

gösteren kararlar, meselenin gözden 
geçirilrn.esi ve ameli neticelere varıl

madiı bakımından kuvvetli bir istek bes
lenildiğini göstermektedir. 

Bu b~kımdan, Balkan ökonomi kon. 
seyinin son çalıçmaları çok dikkate de
ğer ve Balkanların refahına ve ökono
mik genişlemesine yardım etmek isti
y enlcri kayıdsız bırakamıyacak mahi. 
yettedir. Balkan anlaşmasına iştirak 

etmiş hlikumetlerden olmamasına rağ
men Bulgaristan, butün yapıcı sıyc:sa
larda olduğu kadar uluslararası yaşa. 
yışın da temeli demek ohın işbirliği ve 
~ nıı:sma yollarından hiç bir zaman ka

çınmış değildir. B. Titülesko bile son 
defa Sofyadan geçerken bulgarların 
doğruluğundan ve ülkemizin komşula
rına karşı olan tavrının müstakimliğin. 
den takdirle bahsetmemiş miydi? Fil
h~kika bulgar ulusu barışa ve dirliğe 

olan bağlılığından hiç bir zaman şaş. 
mamıs, kuvvetli bir realizmi kendine 
rehber edinerek savaştan sonraki yıl
larda bir muvazene ve itidal unsuru ol
duğunu daima göstermiştir. Bu yüz. 
den de, dü5üncelerin yatıştırılması 

asl5 şaşmamaktadırlar. İşte bu düşün
celerden dolayıdır ki, tayyare ile kim
yayı biribirlerine bağlıyan bir tecavü
zlin korkunç neticeler vereceğine de 
asla şüphe yoktur. 

Bundan başka herhangi bir şehri 
korkuya boğmak istiyen bir mütecavi~ 
yalnız zehirli gaz kullanmış olmıya

caktır. Yapılacak olan hücOmda hem 
yangın, hem zehirli gaz ve hem de tah. 
rib bombaları kulJanılacaktır. Böyle 

bir kombinezon, acunun en disiplinli 
halkını bile sinirlerini darmadağın et-

miş olacak, insanları yığın halinde öl
dürecek, geçmişten kalmış olan bütün sa 

nat eserlerini yıkıp yakacaktır. 24 saııt 

içinde 600 ton 1 bunun ne biçim bir ö
lüm çöktüreceği akla gelince, insan 
buz gibi donakalıyor 1 

Bu gibi korkunç ihtimallere karşı 

ne yapılmalıdır? En büyük merasimle 
verilen sözler, en fonnel yasaklar bana 
pek çocukça bir hareket gibi geliyor. 

İnsan ,insan düşmanıdır. Hava nakli
yat kurumlarının cinai gayeler emrin-

de kullanılabilmesinin önüne geçmek 
suretile, savaşın da önüne geçilebilir. 

Bu uğurda da yalnız bir çare biliyo. 
rum: Ulusal hava tay falan yerine U• 

luslararası bir hava polisi yerleştir

mek 1 bu değiştirme çok güçtür, ancak 

lmkfinsız değildir. Eğer böyle bir ted
bir imklinsızlıkla karşılaşacak olursa, 
kültürümüz izmihlale uğrıyacaktır. 

Bunlardan birini seçecek olan bizle· 
riz 1 

4. sonkinun tarihli 
Jtloyes Viner ]urnafdan. 

bakımından olduğu kadar, Balkanlarda 
son zamanlarda görülen müşterek gay
retlerin kati bir surette ilerleyişi işin
de de, ehemmiyetli bir rol oynamıştır. 

Bu da Balkan ulusları için çok te. 
&elli verici bir şeydir. Fakat Balkan u
lusları, akisleri ökonomik hayat üze. 
rinde çok ağır basan umumi karga,a. 
lık içinde yollarını aramak mecburi
yetindedirler. Onun jçin, Balkanlarda
ki hükômet adamları çalışmalarını bil
hassa bu noktaya çevirmişkrdir ve bu 
sebebten de, kırizin doğurduğu güçlük
lerden ve türlü rahatsızlıklardan uzak 
kalamıyan ülkelerimiz de, şimdiki va
ziyete çabucak bir çare bulmak gerek. 
tir. Herkesin bildiği ve tanıdığı mezi· 
yetlerine rağmen, Balkan köylüsü ça
buk kararsızlığa kapılır ve çok zaman. 
lar istikbalden ümidini keaıer. 

Ülkelerimizin ökonomik alanda yapa
cakları işbirliği, bu köylülerin bir çok 
sıkıntılıarını kolayca ortadan kaJdıra -
cak ve onları lçlerinde yaşamağa mec. 
bw- oldukları sefaletten kurtaracaktır. 
Uluslar, ökonomik bakımdan birbirle -
rine yardım politikasını daha büyük 
bir ölçüde tatbik ederlerse,. alış veriş 
muhtelif rabıtalar, turizm gibi mesele
lerde her birimizin ayrı ayn elde et. 
meğe uğraştığımız kalkınma daha ko • 
laylaşacak, ökonomik gayretler makul 
bir nizam altına girmiş olacaktır. Bu 
nunla beraber, bir işin muvaffak 
olabilmesi için, bunun umumi görünü
şünü de göz önünde tutmak gerektir. 
Bu nlanda inhisarcı bir zihniyetle hare. 
ket etmek bilhassa tehlikelidir. Kati 
ve sürekli tesirler yaratabilmek için, 
bu işbirliği herkesin yardımına muhtaç 
tır. Atinada yapılmağa başlanan çalış
maların, balkanlarda yapılacak işlere 

hı.ittin ulusları tımı bir güven ve hede. 
fe varmak azmi ile iştirak cttirccekle· 

rini umalım. 

KISA DUYUMLAR 

Her ·on kişiye bir telef on 
İsveç telefon idaresi lsvcç gazete

lerine şu maHimatı vermektedir: 

Bugün İsveç'te 600.000 telefon ça· 

lışmaktadır. Buna göre her on kişiye 

bir telefon düşmektedir. Son yıl için

de yeniden 25 000 telefon kurulmuştur. 

İsveç telefonlarının otomatikleıti

rilmesine devam edilmektedir. Sayısı 

200 bine varan 1stokholm'daki telefon

ların yalnız pek azı otomatik santrala 
ba~lanmamıştır. 

Selma Lagerlöf'ün . . 
yenı eserı 

Selma Lagerlöf uzun yıllardanberi

dir ki, her noel yortusunda yeni bir eser 

çıkarmağı Adet edinmiştir. 76 yqında 

bir kadın olduğu halde ''Gösta Berlinga 
Saga,, muharriri bu noelde de adetine 
sadık kalmıştır. Yeni eserinin adı "Me
li,,dir. Eserin mevzuu, ıstırab duyan 
soydaşlarına yardım etmek, hayvanla· 
ra kötülük yapmamak için yaşıyan 

Meli adında küçük ve kambur bir kız
dır. lnu.m kapıp sürükleyici bir üs. 
lfıbla yazılan bu eseri, en katı yürekli 
bir çocuk bile okusa, soydaşlarına ve 
hayvanlara karşı şefkat ve merhamet 

duyguları beslemektedir. 

16 ıncı asırdan alacaklı} 
Belgrad'tan 12 sonkanun tarihile 

alman gazetelerine yazılıyor: 

Krivevci adında bir avukat ve mu
harrir, Fransız hükumetine 7 milyar 
franklık zarar ve ziyan davası açacağı
nı söylemektedir. Avukat ve muharri-

rin iddiasına göre, dava etmek istediği 
bu yedi milyar frank, ecdadından biri
nin 16 ıncı asrın ortalarında Venedik 
cümhurluğuna yatırmış olduğu ve üze
rinden JSO yıl gestiktcn aonra Napol. 
yon tarafından yağma edilerek götürü
len 800.000 altın florine karşılık imiş 
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Şikago, 8. sonkanun. 

Raçman Vt' kumpanyası adlı banka
nın önünde iki büyük Ford otomobili 
durduğu 7.aman, bankanın öğle paydo. 
su idi. Otomobillerde altı kiti vardı; 

bunlardan beşi çok şık giyinmiş kim .. 
selerdi. Aralarında bir de şıklık bakı
mından erkeklerden hiç de geri kal· 
mıyan gayet güzel ve sarışın bir gene 
kadın vardı. Haddinden fazla makyaj 
yapmış olan bu yolcu1arın, daha ilk gö
rüşte tiyatro artisti oldukları anlaşılı· 
yordu. Şoförün yanında oturan yaşlıca 
adam, otomobildeki sinema makinesini 
ç1karrp yerleştirmek için sağa sola di. 
rektHJer vermeğe başlayınca, bankanın 
kapı önünde duran bekçisi biiyük bir 
saygı ve nezaketle yardım etmeğe koş
tu. 

Çok geçmeden bankanm önüne yü.z· 
lerce kişi toplandı. Kalabalık o derece
yi buldu ki, nöbetçi polis düdüğünü 

öttürerek kendine daha üç arkadaş ça
ğırmak mecburiyetinde kaldı. !ş gittik· 
çe büyüyordu. Operatörün polise söy .. 
lediğine göre, filmi çevirecek olan ar• 
tistlerin daha serbestçe hareket ede· 
bilmeleri ve aynı zamanda fon'un da 
filme daha güzel alınması icab ediyor· 
du. Bu vaziyet karşısında etrafı kor
don altına almaktan başka bir çare 
kalmamıştı. Polis artistlere lazım oldu· 
ğu kadar yer ayırttı ve kordon altına 

aldı. Burada oynanacak oyun, Karuzo'. 
nun yaşayışını şerid üzerinde tesbit e .. 
den bilyük bir filmin bir parçasını te.t
kil ediyordu. 

Operatör filmi çekmeğe başladı. 

Çok heyecanlı bir sokak sahnesi 1 sah .. 
neyi canlandırmak için operatör ala
bildiğine bağırıyor, direktifler ver!-. 
yordu. Silindirli iri yan adam Karu.. 
zo'nun arkadaşıdır; sarışın güzel ka• 
dın da meşhur şarkıcının sevgilisidir, 
Karuzonuiı arkadaşı, sevgilisile saray• 
dan çıkarken (banka yapısı Barok mi• 
marisinde yapılmış bir saraydır) karşıw 
laşıyor ve ona Karuzo'nun kendisine 
hiyanet ettiğini llÖylilyor. Bu ıuralar• 
da Karuzo malikanesi olan sarayın 

içinde bulunuyor. 

Bu aralık, geniş omuzlu ~deta Her. 

kül'e benziyen adam hakikaten orta• 

dan kaybolmuştu. Onunla birlikte da• 

ha iki sinema artisti de meydanda yok• 

tu. Operatör bu küçUk sahneyi filme 

çekerken asıl büyük oyun içeride oy• 

nanryordu. Karuzo ile öteki iki arka .. 

daşınm bu bankaya ilk defa girmedik.. 

)eri besbelli idi; artistler, dar bir ko• 

ridor sonunda bulunan ve tuhaf bir te• 

sadüf olarak açık kalmış olan küçük 

bir kapıdan demir parmaklıklar arkn• 

sında para saymakla meşgul olan üg 

banka memurunun çalıştıkları bir da

ireye girdiler. Bundan sonra oynanan 

roller yıldırım hızile biribiri arkasın• 

dan geliyordu ve koskocaman sahne. 

nin oyunu birkaç saniyede bitirilmişti. 

Karuzo ile arkadaşlarının ellerinde 3 

tane tabanca şimşek gibi parladı. "et .. 
ler yukarı!,, kapının yanıbaşında du· 
ran memurun biri sezilmiyecek dere• 
cede ufak bir hareket yaptı; elinin Ol'lo 

ta pannağile duvarda bir düğme araş
tırıyordu. İri yan herif in, yani Karu .. 
zo'nun gözünden bu sezilmez denilen 
hareket bile kaçmadı; zavallıyı birı 

yumrukta yere serdi. Öteki iki memur: 
donakalmışlardı; ellerini yukarı kal .. 
dırmışlar olanı biteni seyrediyorlardı. 

Karuzo birkaç saniye içinde bank .. 
not paketlerinin büyük bir kısmını 

yerleştirebileceği yerlerine koydu, ar .. 
kadRşları da memurları salta durdµru• 
yorlardı. Sahne bitmi .. ti. Memurlar ha• 
ta ellerini kaldırmış bekliyorlardı. 

Meıhur artist kasa dairesinin kapısını 
kapıyarak çrkmıştı. 

Karuzo dışarı çıktığı zaman arka. 
da!lile sevgilisi arasında geçen sahne 
henüz son ermi!j bulunuyordu. Opera• 
tör polis1ere dönerek: "- Öteki s:ıh· 
neler atelyeJ.e çevri ' '"e ' !,, diye ba ır· 

d ı. Artistler otoır · 'ere ycrle"er .. !:, 
son hızla yollarımı devam ettiler. Mi
zansen'den üç saat onra ic:in fark ı'la 

varıldı. Kasa daire~ inde k:m:ınmış ve 
bo~ulm<-k üzere oı "' " ır.emurlar kurta• 
rılmıştır. P olis, b•J <" " "nİn İ'"

0

!1 , • es. 
kiden ":m'· da r."'I .. olan l- İ '" emu· 
run bulunduğt,nu ., .... 

r Tu 
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hakkında uzun uzun yazılar yazdık. 

Bunları burada tekrarlıyacak değiliz. 

Yalnız bir nokta üzerinde duracağız: 

Yurdda ayaktopunun ku•ulması im

kanlarını arc.~tıran bazı arkadaşlar, ga

zete ve mecmualarda, profesyo.pellik 

çaresinin bizim memlekette de tatbiki 

kabil olup olamıyacağını münakaşa et

tiler. Bu fikir, sade yüksek spor idare

cilerinin kanaatlerine değil, aynı za

manda da futbol oynanan büyük mer. 

kezlerdeki ruh temayüllerine de pelC 

uyuyordu. Yalnız ne vaziyeti, ne de 

meseleyi kavrıyamıyan yeni spor mün· 

tesiblerinden bazıları profesyonellik 

mevzuunu "ulusal,, vasfını verdiklc.ri 

bir hassasiyetle afaroz etmeğe kalktı

lar. Halbuki mesele açıktır ve gösteri· 

len hassasiyetin "ulusal,, tarafı olmadı· 

ğı, olamıyacağı gibi bir tek yüzü var. 
dır: anlamamak ... 

bir antrenör çalışmaktadır. Bu zatın 
bilgi ve teknik iktidarının semeresini 
alacak kadar vakit geçmedi. Fakat İs· 
tanbul'da Kadıköy yüzme havuzundaki 
çalışma ve çalıştırma usullerini yakııIJ 

dan takib edenler için, umud verecek 
kadar ciddi görülmüyor. 

Federasyonun önümüzdeki mevsim 
başında bunu nazarı dikkate alacağını 

umud e"diyoruz. 

Atçılık ve binicilik: 

Bu, spora sivil kulüblerimizin rag· 
bet göstermediklerini esefle kaydet. 
mek lazımdır. Bütün levazımı temin e· 
dildiği ve heves kar genelerin i stifadc· 
sine arzedildiği halde ne atçılık için, 
ne de binicilik için aJaka görülmüyor. 

Bugünün spor telakkisine göre 

spora menfaatin karışması nezaheti, 

tem.izliği, centilmenliği ihlal etmez. 

Sade suya sporcunun, temiz bir ruhla 

spor yaparken menfaatini de unumu· 

yan sporcuya yüksekten bakmasına 

hak veren zihniyet geride,. pek geride \ 

kalmıştır. Belki spor işlerinin büyük 

menfaatler doğurduğu bu devirde, U• 

mumun menfaatleri arasında kendi his· 

sesini arıyan ve bulan adamın hareketi, 

asrın telakki ve zihniyetine daha uy· 
gun bir uyanıklıktır. 

Profesyonelliğin bizim memleket. 

te tatbiki ayaktopunu kurtaracak ve 

ileriye atan bir hız olacaksa, anlamı· 

yanların sağır hassasiyetine bir pul bi· 

le vermeden bunu yapmalıyız. Yok, e· 

ğer bunun da bir kurtuluş çaresi ola· 
mıyacağı isbat edilirse... diyeceğimiz 

kalmaz. 
Bu bahis üzerinde söz, sade işi kav. 

rıya bilenlerindir. 

Su sporları: 

Deniz sporları, günün telakkisince. 

artık sahil memleketlere mahsus olmak· 

tan çıkmıştır. Sahil, hatta lüzumundan 

fazla ehemmiyet verilecek bir kolay· 

lık bile sayılmıyor. Bunun için "deniz 

sporları,, başlığının ''su sporları,, na 

yerini terketmesi lazımdır. 

Bizde yüzme havuzları henüz ol• 

madığı için bu sporlar da - bittabi 

şimdilik - sahil şehirlerde yapılıyor. 

Su sporlarındaki uluslararası mev· 

ki ve derecemizin parlak olmadığım 

son Rusya seyahatinde anladık. Bu 

noksanlığı doldurm::ık için ciddi çahş. 

mak mecburiyetindeyiz. Bu i~i idare 
edenlerin bile hakiki durumumuzu bil· 
mekteki gafletini anhyarak şaşmak 

için, Rusya seyahatindeki vaziyeti ora· 
da bulunanların ağzından dinlemek ka· 
fidir. 

Federasyonun emri altında macar 

Nafıa Bali:anlığ 1ndan: 
Muhtelif ebadta 5 parçadan ibaret 126.98 metre mu

rabbaında olup muhammen bedeli 1841,21 lira bulunan 
oda hahsı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 4. 2. 935 tarihine rastlıyan pazartesi günü 
saat 11 de An karada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde 
yapılacaktır. 

isteklilerin tekliflerini ticaret odası vesikası ve 138,09 
liralık muvakkat teminatlarının malsandığma yatırıldığı
na dair olan makbuz ile birlikte 4. 2. 935 pazartesi günü 
saat 10 a k:-.:clar malzeme müdürlüğüne tevdi etmeleri la
zımdır. 

İsteklilei· bu husustaki şartnameleri parasız olarak 
t\nkan"da ve'ı:alet malzeme müdürlüğiinden alabilirler. 

(117) 1 - 215 

Kuruluş U y A N I S Serveti fünun 
1 8 9 1 ' yerine çıkar 

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

Kara(~~ ley IIarası 
ğiinde ı: 

~lüdürlü 

12. 1. 935 tarihinde satılığa çıkarılan 9 baş safkan İn
giliz tayıarm-ı verilen fiatlar haddi layık görülmediğin
den temdid t!dilerek satış gününün 7 şubat 935 tarihine 
müsadif per··c-mbe giinü saat on dörde talik edilmiştir. 
Alıcıların ıinatlarile birlikte Hara Müdürlüğüne mü-
racaatları ı c::n olunur. (234-122) 1 - 214 

Eskrim: 
Bu federasyon kurumunun içinde 

en bahtsız olanıdır. Sessiz ııadasız ken· Bu hususta, Atlıspor kulüblerinın 
takdire layık faaliyetini istisna etmek 
lazımdır. 

Bisiklet: 

Bir zamanlar memlekette pek canh 
bir varlığa sahib olan bisikletçilik, sırf 
teşkilat adamlarının işi eyi idare ede. 
memeleri yüzünden sönmüş gibidir. 
Ankara ve İstanbul mıntakalarının gö· 
ze çarpan faaliyeti olmasa, bu spor bil9-
biltiln sönüp gidecektir. 

Halbuki bu işi canlandırmak, es
ki varlığına sahih kılmak, daha sonra 
ilerilere götilrmek lcab eder. 

Tenis: 

Bu spor da buhran geçiriyor. Bir 
zamanlar etrafında ciddi bir aşkla ça· 

lışan kalabalık bir genelik kütlesi to~ 
hyan tenis kortları, yava§ yavaş mu. 
ayyen bir umfın lilka ihtiyacı haline 
girmektedir. 

ÜLKÜ 
~EVLERi MECM\JASl 

22 İkinci k'nun sa)'tsı çıktı. Bunda 

''TW:k. ~adınlarınm sıyasa ala-1

1 
mna gırışı,, 

Başlıklı • 

İsmet İnönii 
nün baf yazısı vardır. 

R. Peker'ln Kubilay lbidesinde
kl söylevi ile i.bidenin resmt, F. R. 
Atay'ın bir yazısı da bu sayıda ayrı 
yer almıştır. 

Ülküde hha şu yazılar vardır: 

Eti imparatorluğu (M. Saffet) 
Somer ölçUsü (H. F. Turgol) ı 

Göte'nln romanı (Kadri) 

No zaman (şUr). (Bebcet Kemal) ı 

GönU11U aanat (Bebcet Kemal) ı 
Felsefe vo ulusal tefekkür (H. Ziya) 
Yeni şehirler doğarken (Semih) 

Ökonomik devridaim (S. Aydoslu) 1 

Musikinin tarihi ve edebiyatı 

(Aziz Çorlu) 
Ayın politikası (Zeki Mesud Alsan) 
Atatürk Ankarada .(E. B. Şapolyo) 
Dördüncil sıyasal kurultay 

(Kemal Turan Ünal) 1 

Asya adının kaynağı (Avni Candar) l 
Köy çocuğu (Hıfzırrahman Raşid) 

Hırsız (hik~ye) (Zahir Ferid) 

~i ~teainde çaİıştığı halde, tahsisat· 
sızlık yüzünden semere alamıyor. Eyi 

Fransa'da bir köy tetkiki 
(Rrdvan. A. Ihsan) 

80 büyük sayıfahk Ülkü her va. 
kitki gibi 25 kuruşa bütün kitabet • 1 

tarda vardır. 

bir antrenör elinde olmak ve uluslaı· 
arası temaslara imkan bulmak şartile 

eskrimcilerimizden çok eyi neticeler 
ve dereceler bekliyebiliriz. ~ -~ 

HAVACILll{ VE 
- SAYI: 134 İÇİNDEKİLER 

Wiley Post, Stratosferde 15240 metreye nasıl 
yükseldi? 

• 

Uluslararası Hava Federasyonunun Waşington kon- · 
feransma Tayyare Cemiyetinin delegesi olarak işti
rak eden R€is Muavini Bay Şükrü Koçak'ın raporu 
Gök Tanrının dileğ·i B. Sait Çonay 
Hava Hukuku Rif at Şerif 
Dildeki yenilikler dolayında Sinanoğlu 
Gökle yer arasında Abidin Daver 
Yarım elma, gönül alma Server Gürcvin 
Havada olanlar? 

SİNEMA MÜSABAKA 
c1x1x1ylh-1x1x1x1x1x1x1x1x1x1xl:[1x1x1x1x1ıı.~~ 

Karacabey Harası 
, l\iiidürlüğünden: 

Haranın on aylık ihtiyacı olan 90,000 kilo Mazot 14,000 
kilo Motorin 4,500 kilo vakum yağı 4,300 kilo benzin 5,000 
kilo gaz yağı 800 kilo gıres yağı 150 kilo otomobil makine 
yağı 15 kilo Hidrolik amortisör yağı 26-1-935 tarihine mü
sadif cumartesi günü saat 14 de İstanbul'da Baytar Müdür
lüğünde kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. Şart
namesini görmek istiyen taliplerin İstanbul Baytar Mii· 
dürlüğiine müracaatları ilan olunur. (55-92) 1-116 

Öksürükler çok defa tehlikeli hastalıklar gösterir. 

KATHAN HAKKI EKREi\1 
Bu tehlikelerin önüne geçerek öksürükleri keser ve müzmin 
bronşitler ile göğüs nezlelerini katiyen geçirdiği gibi nefes ~ 

ORDU VİLAYETİ MEMURiNİ 

MUHAKEMA T ENCÜMENİNDEN: 

Vazifei memuriyetini ihmal ve suiistimal ettiğinden do 
layı işten el çektirilen ve oturduğu yeri belli olmadığından 
hakkında vilayet memurini muhakemat encümeni tarafın· 
dan verilen lüzumu muhakeme karannın kendisine tebliğ 
etmek imkanı hasıl oJnıryan vilayet esl~i Orman muamelat 
memuru Faruk Efendinin 1. 12. 934 t::ırihinden l. 2. 93~ ta· 
nhine kadar vilayete müracaat <"·nıediği takdirde işhıı lii -
nın mumaileyhe tehi ig rnakamın.t kaim olaca<.?,ı ilan otu· 
nur. (3655) ~5607 
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s;·mer Bank 
Umumi Müdürlüğünden: 

k .. aşa!h-1 = Bankamız ,.e !11ü:s~esatında çalışma uzere b 

da ya~ılı §artlar 1cerısınde: · -
h be servisle-- 1. - I:anka,n:z ve müessesatı mu ase i 

rinde çahsmak :.here asaari 80 - lira maaşla, . . 
~ fi ··f tt"ş muavınlık-Z - Bankatnı? servıs şe ve mu e ~ 

-leri namı.edi .)]mak üzere asgari 120 - lıra maaşla ve 
.;:imtihanla iki sınıf memur alınacaktır. ·ı 1 

Namzetlerin ecnebi lisanlarına vukufu der~c~sı e iii 

§imtihanda gösterecekleri Iiyakatler ve evelce u un- & 
~dllklan müesseselerde edindikleri tecrübeler.elnazan § 
~ ı ak ·· ten n ma· 5 
~dikkate alınmak sur~tiy~e ~s~.a!.~ o ar . ~os tınlabi-
~aş miktarları umumı mudurlugun takdırıle art 
gl l . 
f§. ece (tır. r d ecesin-i Muhasebe memurları için lise veya ısc er 
~de bir mektepten mezun olmak, ·. •w• ecm-· 
tl So · . fJ"a· ve müfettiş muavınlıgı namz gı 
~. ...rvıs ~e 10 1 k arttır. 
~ : 1n ali mekteplerden ~ezun ol~a ı rk hizmetlerl-
e Her iki imtihana gıreceklerın as er 1• 1 5 ıs • 35 mı ge,..memış bulunma a- a 

i
nı yapmış olmaları ve yaş ~ ~ 

n lazımdır. . K · 1935 pazar ~ 
Muhasebe memurluğu içın 27 · sam il 

günü saat l de, . . v · tlig-i 1 
erv1s şe ıgı A k Is e 1 S · fl. v · ve müfetti§ muavınlıgı namze e 

için 29 K. sani 1935 salı günü saat 1 de n ara ve - g 

tanbul'da aynı zamanda imtiha? Y.apı~acaktır. 
İmtihana girmek istiyenlerın ı.m_tıhan progr~.mını -

ve sair ş3rtları anlamak ve isimlennı yazdırmak, uzere -
.h t 22 K sani 1935 tarihine kadar Ankara ~~ U· 

nı ayeM .. d .. ıÜk memurin ~ubesine, İstanbul'da Sumer "" 
mum u ur 'll' 1 ·1 1 nur "" 

I
Bank İstanbul Şubesine müracaat arı ı an o u . ~ 

1-202 1 
~-=wwwuau-.-ııııın__.-

Nafıa Bakanlı~ndau : 
dan ibaret 182,60 metre mu

Muhtehf ebadta 10 parç~ d r 2647 70 lira olan yol 
rabbaında ohıp muh~men . e e ı ~ulmu tur. 
h 1 kapalı zarf usulıle eksıltmeye ko ş . .. .. 

a ıs~ksiltıoc 4. 2. 935 tarihine rasthyan pa::~~.s;.?11gv::. 
saat 10,30 da Ankarada Bakanlık Malzeme u ur u 

de yapılacaıuır. d "k s ve 
İsteklilerin tekliflerini ticaret o ası vesı. a ı 

198 58 liralık muvakkat teminatlarının malsandıgma ya
, . . b. rkt 4 2 935 pazarte

tırıtdığına dair olan makbuz ıle ır ı .. ; .. i··g~üne tevdi et
si günü saat 9,30 a kadar malzeme mu ur u 
meleri lazımdır. . ı k 

İsteklileı bu husustaki şartnamelerı parasız .. o ara 

A k d Vekalet Malzeme Müdürlüğünden alabılırler. 
n ara a ı - 216 

(110) 

balsamir 
kanzuk 

Yegane ciddi gü • 

zellik kremidir. Te

ninizin daimi tazeli · 

ğini yalnız K R El\~ 

B A L S A M t N ile 
korursunuz. ....,. ...... · 

Dr. Cims'in nasır ilacı 
KOR .RfSfD 

·1 k kısa bir za. anda ıamamııe 
En eski nasırlan bı e pe 

\ökten çıkarır. ahanes\ 
Merkez deposu~ Kanzuk ecz 

Her Eszanede bulunur. 
~lif:! 

süY UK 

Tayyare Piyangos.u 
4 ·· ·· Çekış 18 inci T ertib uncu 

11 Şubat 1935 de dir 
• Büvük ikramıye: 

25,ooo Liradır 
3 ooo LİRALIK İK

A YRICA 10.000, 4.000, . tRALIK MüKA-
.. RAMİ YELER VE 20.000 L 

fei FAT VARDIR. 
li-oc1T1:ı:1x1x111x1x1x1.,:t::e 

Tarhal şeker la brik ası 
1 ikinci kanun 1935 tarilıiııdeıı itilJar•~ıı 

FİATl AR : 

atışa başlıyor 

1 a ~da teslim 1( OP ŞElffiRi 40 
KRİSTAL " 37kuruştur 

En Aşağı Sipariş 1000 Kilodur 

Adres: TURllAL Şeker Fabrikası T. A. Ş. Telgraf Adresi: Fabrika TURHAL Turhal 

Tt:J Q. KiYE 

lf R.6AT 
6ANKA.Sı 

·DARA 
BiRiKTiREN 
QA~AT (;D(;Q 

HOMONT1 HtUASI 
BOMONTI C.AZOZU 

HOl\JONTI SOOASI 
iSTEYlNtZ 

Tokat Valiliğ:nden 
Kapalı ıarf usulü ile eksiltme ilanı 
ı _ Ek,,if tmeye konulan iş (Niksar - Reşadiye yolu 

ı~ + 000 kilvmetrede) (1) ( .... açıklığında beton anne 
köprü) in~ası 

J(eşif bedeli 15605 lira 75 kuruştur. 

2 _Bu i e ait şartnameler ve evrak şunlardır: (3) 

A: Eksiltme şartnamesı 
B: Mukavele projesi 
C: Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
E: Hususi şartname 
F: Keşif cetveli, silsilei fiat cetveli: metraj cetveli. 
G: Pr(lje, grafik? 
f'stiyen1er bu şartna~e!~~i. ve e\ rakr ~ede isiz ol ara~ 

Tokat nafıa başmühendıslıgı lle başkanhgmdan bedelı 
mukabilinde alabilirler. 

3 _ Eksiltme 16. 2. 935 tarihinden cumartesi günü 
saat on dörtte vilayet encümeninde dairede yapılacaktır. 

4 _ Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 _ Ekc;iltmeğe girebilmek için isteklini.n 1171 lira 

muvakkat teminat vermesi. bundan baska asağıdaki vesi
kaları haiz olup göstermesı lazımdır. (4) 

6 _ Teklif mektublan 3. cü maddede yazılı saatten 2 
at eveli'le kadar getirilerek eksiltme encümen reisligi

sa makbuz mukabilinde verilecektir. Porta ile gönderile
nek mektubların nihayet 3 cü maddede yazılı saate ka
~:r gelmis elması ve dış zarfın mühür mumu ile eyice ka-
patılmış olması lazımd~r. . 

Postada olacak gecıkmeler kabul edıl·nez. (118) 
1 - 213 

Ankara Levazım Amirliği Satnı 

Alma Komisyonu ilinlan 

İLAN 

Ankara Beyaz kışladaki e
lektrik tesisatının tamiratı 
pazarhkla yapılacaktır. 1 ha
lesi 21 / 2. l;an/ 935 pazartesi 
günü saat 15 tedir. 228 lira 
62 kuruşluk birinci keşfini 

görmek için eyyamı tatili· 
yeden maada her gün saat 
ondan on ikiye kadar aşağı
da yazılı satmalma komis
yonuna müracaatları. Temi
natı muvakkatesi l 7 lira ı 5 
kuruştur. Belli vaktmda 
Ankara Levazım Amirliği 
satınalma komisyonuna pa
zarlık için gelmeleri ve bu 
gibi işlerle iştigal ettiğine 
dair vesika ibraz etmeleri. 

(7) 1-66 

İLAN 
Gündelik olarak elli dört 

kilo pancar, on kilo havuç. 
üç kilo patates, Mayıs 935 
nihayetine kadar alınacaktır. 
Açık eksiltmeye konulmuş
tur. İhalesi 26-2.kan-935 cu
martesi günü saat 15 <le ya
pılacaktır. Şartnamesini gör 
mek istiyenlerin eyyamı ta
tiliyedcn maada her gün sa
at ondan on ikiye kadar a
şağıda yazılr satmalma ko
misyonuna müracaatları. Be
deli 756 lira 90 kuruştur. Te
minatı muvakkatesi olan 56 
lira 77 kuruşu Muhasebeci
lik veznesine bir saat evel 
teslim ederek makbuziyle 
beraber tayin olunan vaktin
de Ankara Levazım Amirli· 
ği satmalma komisyonuna 
gelerek eksiltmeye iştirak 
etmeleri. ( 40) 1-98 

İLAN 
19,500 kilo lahna 30450 ki

lo pırasa şubat iptidasından 
nisan nihayetine kadar ve 
9,600 kilo ispanak nisanda 
almmak üzere açık eksilt
meye konulmuştur. İhalesi 
22, 2. kan/ 935 salı günü sa· 
at 15 de yapılacaktır. Şart
namesini görmek için tatil 

günlerinden başka her gün 
saat ondan on ikiye kadar
aşağıda yanlı aatmalma ko
misyonuna gelmeleri. Be· 
deli 3669 liradır. Temi
natı muvakkatesi oluı 
275 lira 18 kuru,u muhue
beci1ik veznesine teslim e
derek aldığı makbudyle bir 
tikte beni vaktinde Ankara 
Levazım Amirliği satınal· 
ma komisyonunda açık ek· 
siltmeye iştirak etmeleri. 

(21) l-61 

Milli Miidafaa Vekalt•ti 
Satınalma Komİıı4\01111 

~ 

ilanları 

f LA t.. 
2500 adet yerli imalittan 

efrat ve zabit binek eyeri ka· 
palı zarfla sabD alınmak 
üzere eksiltmeğe konmuş -
tur. Tahmin edilen bedeli 
( l 78500) liradır. Şartname • 
Jeri bedelsiz olarak M. M. 
V. satın alma komisyonun -
dan alınacaktır. İhalesi: 
26 - ı - 935 cumartesi günü 
saat on lıirde mezkur komis· 
yonda yapılacaktır. Muvak
kat teminatı (10175) liradır. 
Eksiltmeye girecekler ka -
nun ve şartnamede istenen 
vesikaları ile teminat mak -
buz veya mektuplannı 4=R 
geç olarak saat ona kadar 
teklif mektuplariyle birlik
te komisyon reisliğine veril 
miş bulunacaktır. (22) 

ı-71 

ANKARA DÖRDUNCU IC· 
RA MEMURLUOUNDAN: 

Bir borcun ödenmesi içia ha. 
ciz edilip satılmasına karar 'WC• 

rilen 9600 kilo Otlar 2-2-135 tari
hinde Akköprüde ban önllndc 
açık artırma suretiyle paraya 
çevrileceğinden taliplerin yevmi 
mczkurda orada hazır bulunacak 
memura müracaatları ilan olg, 
nur. 1-219 

~aıım~ıı n ııı Il!llllll!'llllllil!lll:ıını:mımıı:ı:wıt:ın lllllR o •••ıı 

~ ALTIN 
L Brigitte Helm - Pierrc Blanchard 
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Galata ithalat 
liğinden: 

.. .. '-' .. . 
gumrugu çevırgen. 

Marka Na. Kilo G. Esyanın cinsleri 
M.S.D. 1011 280 Dokuma makinau 

o o 75 Gayri saf Sülfit Dösut 
o c 0,570 1 pek measucat 

1763 17 2,500 Sinema Filmi 
GT 86524 l 53 lstampa 

Bu eşya JS-1-935 den itibaren açik artırma ıuretile sa• 
tılıktır. İsteidilerin 31-1-935 per"embe günü saat 16 yaka· 
dar satış kC'n.isyonuna ~etmeleri. (150-100) 14 212 



SAYIFA 8 ULUS 20 SONKANUN 1935 PAZAR 

!lllllllllll~llllllllll~llll~llUl~HUllllllllllllllllllllllllOllllllıllllıııllllllllllllil. ~ 'I \sk~:ri .. Fa.~)~~-kı~ lar u mn m 

5 Y ırmı ıkı yaşından yukarı - Mudurlngu Satmalma 
5 = Komi"'' onu tlanlar·ı 

§ bütün yurttaşlar Müntehibi = 14 KALE~ öLco ALETİ 
1§ . . • . • 'j . . = ~ 
5 Sa fit SeÇt mi 1Çlll rey eri Ol = Yukarda miktarı yazı
§ = lr ve tahmini bedeli 850 
e kullanmagw a çaöırıhyorlar §§ lira olan ölçü aletleri 
5 o . • = 30/2. kanun 935 tarihin-
e l t ·h b aı b, A ~ de saat 14 c1e askeri fab-
5 n l a l ır~ e usan n -= rikalar satın alma komisyo-
e k T j . fl , . R . 1. § nunda pazarlıkla satın aıı-
li a, a e tış e g ef l eıs l -= nacaktır. Şartname pa:asız E v • d := olup satın alma komısyo-
E qzn en: a nundan verilir. 

1 
a Taliplerin muvakkat te-

An kara' da Müntehibi sani ~ minatı otan 63,75 lira ve == E 2490 numaralı kanunun 2 ve 
e seçimi 20 - 1 . 1935 pazar ~ 3 .. ~a<ldelerincteki vesaikle = muracaatları. (77) 1-170 

21- 1-1935 pazartesi g iin'eri i 
sabah saat dokuzdan ak~am ~ 
saat on sekize kadar yapı~a - ~ 
caktır. : 

1§· Seçim sandığı Belediye Mec~ 
; lisi sa'onundad•r.. (22) yaşın-~ 
e . = 1 dan yuka~ı ~ü!ün yurttaş - §! 
~ larırı rey terını ku1~ nmak ~ 
== -
~ Üzere bu günlerde Belediye· = 

i ye gelmelerini dilerim. ~ 
i§ (105) 1-192 ~ 

•HlllllllllllllllllllllllllUI llllHlllllUllllllll llllllHllllllll 11111H1111111111111111111111 • 

Gümrük inhisarlar 
Vekilliğine alınacak Müfettiş· 

Muavini: 
Gümrük ve İnhisarlar Vekaletinde 35 lira aylıklı bir 

müfettiş muavinliği açıktır. 
Yüksek tahsilini ve askerliğini bitirmekle beraber 

garb lisanlarından birini bilenlerden istekli olanlar, bu 
ay1n sonuna kadar, Ankara'da vekalet teftiş heyeti reis
liğine giderek veya yazarak, dolduracakları istek kağıd-
larmı alabilirler. (94) 1 - 183 --------

Antalya vilayet Daimi Encüme
ninden: 

12-1-935 gününe kadar kapalı zarf usuliyle eksiltmeğe 
konulan Antalya memleket hastanesi dış hastalıkları ko-

MARANGOZ F ABl<İ
KASINDA HALEN MEV
CUT 30000 VE MAYIS 
NİHAYETİNE KADAR 
TOPLANACAK OLAN 
20000 Kl CEMAN 50000 
KİLO YONGA 

Miktarı yukarıöa yazı· 
lı ve tahmini bedeli O. 75 ku
rustan ceman 375 liralık 
yonganın 4 subat 935 ta
rihinde saat 15 te askeri 
fabrikalar satın alma ko
misyonunda ac;ık artırma ile 
satılacaktır. Taliplerin yev
mi mezkfırda teminat akçe· 
si olan 28 lira 13 kuruşla 
ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3 cü maddelerine naza
ran vesaiki Hizimeyi hami
len müracaatları. (24) 

1 - 150 

MUHTELİF ÖLÇÜ 
ALETLERİ 

Yukarda yazılı ve tahmi
ni bedeli 1700 1 ira olan muh
telif ölçü aletleri 30/2. kan/ 
935 tarihinde saat 15 te As
keri fabrikalar satmalma ko
misyonunda açık eksiltme 
ile satın alınacaktır. Şartna
me parasız olarak satmal
ma komisyonundan \'erilir. 

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

2000 TORBA ÇİMENTO 

Yukarda miktarı yazılı ve 
tahmini bedeli 4500 lira o
lan çimento 4/Şub/935 ta
rihinde saat 15 te açık ek
siltme ile askeri fabrikalar 
satmalma komisyonunda sa

2 --E 

~ wıuaııı üıı: 1 1 1 ııııııuıı :ııuır.ını:ıı pt ıııa llllfl! ~ 

~ GUVENC SPOR ~ 

f HAlOSlJ 1 
i 7. Şubat 935 = 
i Perşembe akşamı ~ 
1 Ankara Palas'ta ~ 
i 1-190 ~ 
111111Ht1111111111ıııııtnıınııııııııı1111111111111111u11111111ıı•ııınıııu111111: 

ZAYİ 

328 senesinde Ankara Sulta

nisinden aldığım şehadetnamemi 

kayl>ettim. Yenisini alacağımdan 

eskisinin hUkmü yoktur. 

Ankara Mukaddem mahallesi 

l\hmet oğlu Veysi 
1-218 

: ~IHNllllllllMfllHUlllllllllllJllHllllllllllllHlllHllllllliillllllUllllllllllllllllUI 1 

1 
Aı·sa aranıyor ı 

Ankara şehri imar pla
nı içinde veya bitişiğin
de 200,000 metre murab-
baı veya daha çok arsası 
olanların her gün saat 
14 den 18 e kadar 3345 
numaralı telefonda Bay 1 
Uluğa müracaatları. 

•11111111111111111nmııımıı•ıı1111ıııımııııı1111111111111H11n111111111111! 

iLAN SARTLARI .. 
Beher Beher 

Jandarnıa Umuın Kıımaııdan

lıiı Ankara Sabn Alına 
Komisyonundan: 

1 -- 6500 liralık toz şeker 4000 liralık kuru fasulye 200<! 
lirahk yemeklik tuz 1862 liralık kesme makama 500 lira· 
hk tel şehriye 2000 liralık kuru gürgen odunu 915 liralık 
yerli kok kömürü kapalı zarf eksiltmesile 5/ 2/ 935 sah 
günü saat 11 de satın alınacaktır. 

2 -- Toz şekerin bir kilosuna (39) fasulyeye (8) tuza 
(10) kesme makarnaya ve tel şehriyeye (15) kuru gürgen 
odununa (3) kuruş ve yerli kok kömürünün tonuna (30) 
lira fiat konmuştur. 

3 - Şartname parasız olarak komisyonumuzdan alma· 
bilir ve bu yedi kalem e~zak ayn ayn ve toptan ihale olu· 
na bilir. 

4 - Toptan alacaklar için ilk teminat (1333) lira (28) 
~ uruştur. bir iki nevini alacakla alacakları erzak bedelinin 
yüzde yedi buçuğu olan ilk teminat makbuz veya banka 
mektubu ile kanun ve şartnamede yazılı vesikalarını mutı. 
tevi tekliflerini eksiltme günü saat ona kadar komisyo-
numuza vermiş olmaları. (67) 1 -- 160 

Harita lJmuın Müdürlüğünden: 
ı - Beher metresi (30) kuruş kestirilen (6500) metre 

beya.: bez açık eksiltmeye konmuştur. ğuşunun 15367 lira 45 kuruş keşifli ikinci bölüm yapısı 
için muayyen saata kadar teklif mektubu veren olmadığın
dan muamelenin 27-1-935 pazar günü saat 15 de pazarlıkla 
neticelendirilmesi kararlaştırılmıştır. İsteklilerin o/o de 15 
teminatla vilayet encümenine müracaatları bildirilir. 

(113) 1--205 

Kumhara bütiin bir istikbaldir. 

tın alınacaktır. Şartname 

parasız olarak komisyon
dan verilir. Taliplerin mu- i 

vakkat teminat olan 337 ,5 ~ 

2 
4 
6 
8 

300 
150 
80 

3 
5 
7 

200 
100 
40 

25 kuru,tur. 

" 1 - Hayır işlerine ve yeni ,.ıı 

2 - ~artnaıııe ve nümuneyi görmek istiyenlerin her 
gün ve eksiltmeğe gireceklerin de 27 /2. kanun/ 93S pazar 
günü saat (10) da (146) lira (25) kuruş muvakkat temi· 
natlarile Cebeci Harita Umum Müdürlüğü artırma ve ek 
siltme komisyonuna uğramaları. (6) 1 -- 82 

, 

Türkiye iş Bankası 

lira ile 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3. maddelerine 
nazaran vesaiki tazime ile 
müracaatları. (87) l--197 

2000 KİLO ÇİG BEZİR 

Yukarda miktarı yazılı 

çiğ bezirin şartnamesinde 

tadilat yapılarak, pazarlığı 

4 ŞUB 935 tarihinde saat 
14 te askeri fabrikalar sa
tınalma komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmini bedeli 
700 liradır. Şartname para
sızdır ve komisyondan veri
lir. Taliplerin muvakkat te
minat olan 52,40 lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerindeki vesaikle ko
misyona müracaatları. (86) 

1-196 
~ ·- - - -"'! 

lmtl\ "' ı. .llııhi V" Ba~mu· 1 
' haıriri falih Rıfkı ATAY. ' 

1
, Umumi neşı·iyatt İdart: eden I 

Y:\7.1 işleri müdürü Nasuhi ı 

ı• BAYDAR. 

Çıntrrı -eıddes1 civarmda 
1 

Ulus matbaastndı 'basrlrnti!lr. J 
1 

,. çıkan kitablara aid ilanlardan J. 
11 % ı 5 tenzilat yapılır. 1
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"11 2 - Zayi ilan bedelleri mak. ı 

11 tu yüz otuz kuruştur. 
1

11 3 - Tebrik, teşekkür, evlen-
1i me vefat ve katı alaka ilanla • ı 
Mıı rmdan maktuan bes lira alınır . ., " ~ ~ il il 
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' ABONE ŞARTI.ARI " 
Müddet Dahilde Harıçte 

il 

Seneliği 17 Lira 30 Lira 
6 Aylığı 9 .. 16 ,, 
3 Aylığı 5 9 ~ 

" " il 
Posta ücreti gönderilmiycn "~ 

mektublara cevab verilmez. " 
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Şubat. 1935 
BALO BALO BALO 

Yeni senenin büyük ve en 
neşeli balosu 

"11 7. Şubat. 935 perşembe akşamı ANKARA PALAS 
~11 salonlarında GÜVENÇ spor kulübü veriyor. 

Masarikinin zengin cazı, kotyonun çokluğu ve An
kara Palas'm hususiyeti balonun muvaffakiyetini bir 
kat daha artıracaktır. 

11 BÜFE bugece için tarifesine bir zam yapmıyacak
"11 tır. Biletler iki bayan bir bay için 5 bir bay için 3 lira 
"ıı mukablinde Akba Kitapevleri YENİŞEHİR ve SE · 
"ıı BAT eczahanelerinden temin edilir. 

Elbise: Frak ve Smokin 1 - 9 

1 SİNEMALAR 
( YENİ 1 

BUGÜN BU GECE 
İki l>üyük yıldızın yarattıgı şaheser 

KEDİ ve KEMAN 

Janette Mac Donald - Ramon Novarrıı 
Ayrıac: Kubilay abidesinin açılış 

merasimi filmi 

.. 
BUGÜN BU GECE 

(KULÜP) 
Eddie Cantor tarafından temsil edilen 

Büyük Revü Filmi 
ER MEYDANI 

Eğlence - Neş'e - Müzik - Kahkah<' 
Ayrıac: Kubilay abidesinin açılış 

merasimi filmi 


