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Giirıdelik 

BÜYÜK BAC 

Son Sar plebisiti soysal bakım
dan çok anlamlı bir iş olmuştur. 
Sar almanlarının umulmadık bir 
biçimde alman ulusuna gösterdik
leri bağlılrk, çağımızın yaşıyan ve 
işliyen değerleri üzerinde bizi e
yice aydınlatmıştır. Sar on beş yd
danberi yabancı bir düzen içinde 
bulunuyordu. Gene yabancı, fa
kat güdü bir uluş da orada öko
ııomik yollardan yüksek ve çeki
ci bir durum yaratmıştı. Nasyo
nal - sosyalizm rejiminin Alman
ya' da sıyasal ve soysal bakımdan 
hleydan verdiği gizi~ ve açık türlü 
kavgalar Sar' da cJaha serbest bir 
illan bulmuş ve bölüklere ayrılan 
ıarlılar biribirlerile didişmeğe baş
lamı~lardı. Onun için Sar' daki al
nıanlık bağının gevşemiş olduğu 
ve bunun plebisit sırasında kendi
ni göstereceği umuluyordu. Uoıud 
hoşa çıktı .. ve ulusal bağın alman
lık . içinde en büyük gerçeklik 
olduğu bir kez daha bütün acun

ca anlaşıldı. 
Hitler rejimi için JU veya bu 

düşünce ileri •ürülebilir. Fakat 
anlqılıyor ki, Hitler her şeyden 
önce alman ulusunun ırk ve k~~ 
hağlarını pekiştir~n, -~~anlık du
~ünccsini her şeyın ustune ç~k~
ran ve bu bakımdan alman bırh
ğini en sağlam duygular ile per
cinleyen bir önder olmuştur. o .. 
~un yardımcıları da bu duyguları 
daiına uyanık tutmak için kalaba
hk psikolojyasm1 uygun bütün 
düzenleri kurmakta biribirleriyle 
yarış etmişlerdir. Alınanya'da a~
tık kisi ile beraber, kişi düşüncesı, 
kişi duygusu yoktur. ~r~d~ . ~ep 
kımıldayan ve bütün k~ş~lerı ıçıne 
alan yeni bir yığın po~ıtıka~ı -~a~
dır .. Yığm yürüyor, yıgın duşunu
yor, yığın gülüyor, yığın ağlıyor, 
yığın çalışıyor .. NasyoneJ • sosya· 
lizm devriminin en büyük ayır~ı: 
mı işte ı.u vıP.ıncıhkta kendını 
göater;dlı.. ~ ~ J u·: 

lt.tşileriıJ 5z a~rkleri, en büyük 
gücünü yığın psikolojyasmm ya
rattığı yüksek alanda elde eder· 
Kişinin kendi alanı durgundur, sı
caklığı düşüktür, ve orada .. d~~~ 
guları uzaklara iletecek huy~lu 
dalgalar yoktur. Yığın . al~_nı !~e 
bin bir kafanın, bin bır yuregm 

b. · t ~· en içinden kopup gelen ır ıs egın 
yüksek enerjileri ile do~ud'!r: O
nun içinde önceden kendıleranı cı
lız ve bir şeye yara~az. .görenler 
bile varlıklarının degerını anlar· 
lar, ve kendilerini yüksek ülkü ar
dından giden kalabalığm buyru
ğu altmda ~örmekteı~ büyük ~ı
vanc duyarlar. Ulus ve ülkü bır
liğinin gücü de böylelikle en yük
sek kertesine çıkmış olur. 

Sar plebisiti alman birliği gücü 
için bir deneme olmuştur. Öyle 
bir deneme ki almanlık onunla 
Övünebilir. Fakat bu yalnız bir 
deneme değil, almanlığın ilerisi 
için de yürünülecek yolu gösteren 
bi1' kaUunmadır. Ulusal bağ bu
günkü adamlığın en büyük, en de. 
ğerli bir varlığıdır. Onu bir gün, 
.bir yıl, yüz yıl ezmek, susturmak 
olağan sayılsa bile sonunda h~r 
güc, onun yeniden parhyan, ye~ı
den· hız alan gücü önünde çekıl
rnek, alanı boşaltmak için sıkı. ~u: 
yar. Sar plebisiti yalnız Sar 1.şını 
bitirmedi. O baska almanhk ışle-
ri için de yeni başarımlar bakı
;ı:nından bir başlangıç sayıbnnkta
tlır. Bugün, Sar, yarın Avusturya, 
ibür gün Dançig, Memel ... ve so-
llunda da büyük bir? AN 

Zeki Mesud ALS 

Adımız, andmıızdır. 

• 
Atatürk Istaniıı1'da 

istemediği için merasiınısiz karşılanan 
Reisicümhurumuz, dG~rruca Doloıa. , 

llahçe sara yına gitti 
lstanbul, 22 ( A.A.) - Reiıi· 

cümhur Kemal Atatürk, yanında 
Başbakan General ismet lnönü ol
duğu halde bu sabah 8,20 d~ f!aY· 
darptı§a istasiyonuna gelmqtır. 

Türk Dili Ara§hrma Kurumu 
üyeleri de Atatürk'le birlikte lı
tanbul'a gelmişlerdir. Burada ça
lışmalarına devam ed~ceklerdir. 

Reisicümhur merasım yapılma-

sını istemediğinden fenlilı yapıl
mamı§tır. Y cdncz istcuiyon önün
de toplanan halk Atatiirk'ii ıiJdet
le alkıJlnmııtır. Reisiciimhur mo
törle doğruca Dolmabahçe sarayı
na gitmi~lerdir. 

Vali ve fırka idare heyeti bat
kanı Atatiirk'ü vilayet sınırında 
karşılamışlardır. 

---------·---------
il{inci seçmen 
seçimi biten 
vilayeti erimiz 

lçt)l'İ işler Bakanlığına gelen 
duyumlara göre dün akşama ka
dar Ankara, Balıkesir, Bayazıd, 
Bor, Burdur, Çorumf ' .Çanikkale~ 
F .. ki~ ehi.·, Elaziz, zmır, ayll'" ' 

.o~yan Cev'det K. Ô?.alp 

Kastamonu, Kırklareli, Muğla, 
Seyhan, Siird, Samsun, T ok~d, 
Trabzon, Urfa, Zonguldak v~la: 
yetlerinde ikinci seçmen s.eçu~u 
bitmiştir. Bütün yurdda. seç.ım ış
leri. ayın 25 ine kadar bıtmış oJa. 

caktı.r. 

.--........ 
' 

\ 

'b11.yan Şadiye 

·k· · eçınenleAnkaramı:.ı:ın ı ıncı s • . . 
. d ikisinin daha krokılermı 

rın en kil . d gene k ruz Bu kro erı e 
oyuyo . Bay Saib dün çizmiş-

ressamımız 

tir. 

Atatürk 
l"-öıırüsü şarlnanıesi 

bitiriliyoı· 
ıstanbul, 22 ( A.A.) - Atatürk 

köprüsü için hazırlanmakta olan 
şartname yakında bitecek ve bir
kaç güne kadar daimi encümene 
verilecektir. Encümen şartnameyi 
tetkik ettikten sonra şubat devre
sinde toplanacak olan şehir mec
lisine verecel.:tir. Meclisin şartna
meyi tetkikinden sonra köprünün 
açık artırılması yapılacaktır 

.... . . . . .... 

unıversıtesı ıcın 
~> 

~ ı•tlfil<!Pr 

İstanbul, 22 (A.A.) - Kültür 
Bakanı B. Abidin Ozmen bugün 
üniversiteye giderek Ankara tarih 
ve coğrafya fakülteleri için hazır
lanan raporu tetkik edecek ve hu
kuk fakültesi için tesbit edilen 
yurd binalarmı gezecektir. Bakan 
perıembe günü Ankara'ya döne
cektir. 

Yunanistan bakanlar 
heyetinin bir kararı 

latanbul, 22 (Telefon) - Atina'dan 
22 tarihiyle bildiriliyor: Bakanlar heyeti 
dün geceki toplantısında rnebusan mec
Ji&inin fevkalade içtimaının ve ayan in
tihabının yapılmasr tarihinin 5 nıarttan 
21 nisana uzatılmasına karar vermİ§ ve 
karar gazetelere tebliğ edilmiştir 

Ortaasyadaıı 

göçt~n türk:ler 
İstanbul, 22 (A.A.) - Şehri

mize Şarki Türkistan' dan yetmİ! 
ki§ilik bir kafile gelmiştir. Kafi. 
leden kırk kişi bugün Ege vapu
ruyla Mısır'a gidecektir. Diğerle
ri memleketimizde yerleşmek üze
re şehrimizde kalacaklardır. Göç ... 
menler Şarki Türkistan' da iki mil• 
yon türk bulunduğunu, buna kar• 
şılık çinlilerin yarını milyonu g~ 
mediklerini, şimdi Şarki Türki.a· 
tan'm mançurili bir vali tarafın· 
dan idare edildiğini, maalesef ora 
türkleri içinde bütün memleketi 
eline alıp çevirebilecek büyük bir 
başın henüz bulunmadığmı söylü. 
y('rll\r. 

'( 
Yarınki türk inkılabı dersi 

Bay Mahmud Esad Bozkurd 

tarafından verilecektir. 
----

23, SONKANUN 1935 ÇARŞAMBA 

flulgaristan' da alışveri§tcm l>aşka bir sebef;.ı. 
ten doğan her türlii alacaiJı olanların, bu 
:dacahlann knrt.anlması için Tiirko/is şu-
&elerine ve.ra ticaret otlalarıntl miiracaafı.ı 
fart liizımdu·. 

Bay T. R. Aras 
Pariste 

IJişarı işler Bakanımız ()ün öğle 
yemeğini Bay Laval ile yedi 
Paria, 22 (A.A.) - Türkiye clıflU'I İf 

ler bakanı B. Tevfik Rüştü Araa, dün, 
özel (huıuıi) olarak Paris'e gelmif, B. 
Laval ile öğle yemeği yemittir. 

Dil Encümeninin 
çalışma yeri 

lstanbul, 22 (Telefon) - Dil Cem._ 
yetinin çalışması için Dolnıabahçe ı ra
yında bir }'er ayrılmıştır. 

Ruhsa tsrz gümrük 
komisyoncuları 

İstanbul, 22 (Telefon) - 1 stanbul 

gümrüklerinde çalı-tan komisyoncular 

Inhirarlaı· Vek<Uetine müracaat ederek 
•!Ümrüklerde rnüvazaalı bir şekilde çalı
:ınn iki yüz kadar ı·uhsatınz kamisyoncu 
hakkında Vekaletin nazarı dikkatini cel
betmiıler ve bir de liste göndermiılerdir. 

Uluslar Derııeği 
l{onseyi isini bitirdi . ' 

Ceneva-e, 22 (A.A.) - Uluslar 
Derneği Konseyinin 84 üncü top
lantısı, dün akşam saat 19 da bit
miştir. Konsey, İngilizlerle finlan
diyahlar arasında anla,mazlrğı 
mucib olan ve genel savafla tutu
lan balıkçı gemilerine aid bulu
nan meseleyi ve İsviçre'nin a&V&f 

tazminatı istidasını İspanya, Ar
jantin ve Çekoslovakya' dan mü
rekkeb üç kişilik aynı komiteye 
havale etmiştir. 

İran - Irak anlaşamazlığı, bu 
işin rapörtörü Baron Aloizi'nin 
delaletiyle iki taraf, anlaşmaya 
çağrılarak, gelecek toplantıya bı .. 
rakılmışbr. 

Sar nasıl tesliııı 
edilece~? 

Sarbruk, 22 (A.A.) - Baron 
Aloisi'nin Sar'ı Almanya'ya teı· 
lim etmek için Sarbruk' e gelece· 
ği hakkında dönen şayiaların hi· 
lif ına olarak bu teslim ve tesel· 
lüm işinin, Uluslar Derneği namı
na Sar hükUnıet komisyonu bat
kam Bay Knoks tarafından icra 
edileceği duyulmuştur. 
Yabancı memurlar, 28 şubata 

kadar İf başında kalacaklar ve 
1 martta gelecek olan alman ko
miseri Bay Bürkel, o gün, alman 1 
hükUnıeti namına Sar'ı teslim ala
caktır. 

Her ycr~le 5 kuru.ş 

Lenin 
ölümünün 11 inci 

-ı·ı l<lönüınü ~n:s1dı . 

Lenin 

Moskova, ~2. ( A.A,) - Lenin 'in ölü· 
münün l 1 inci yıldönümü dotayısiy&e 

Moskova tiyatrosunda bayük bir topleııı 
tı yapılmııtır, 

'Zlnovyef 

uay Kalenin Lenin'in hatırasını ta • 
2i:.ı: ettikten ıonra insan olarak Lenin'ia 
tarihe karııtığını fakat Leninizmin rit-

Kamenef 

gide inkitaf etmekte oldufunu ııöyle • 
mit ve Sovyetler Birliğinin muvaffaki • 
>:eti Leninizmin mufaffakiyetidir demi4. 
tir. . 

(Sonu 4 üncü sayıfada) 

Aııkars'da hava gene sogudrı. Herkes solcaklard3 paltolarrna eyic~ sarıı , ı ,ı/r 
do/aşryor. Fotoğra.fımi?.rn diin aldığı bir n~simle bunu tesbit ediyoruz. 
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DIŞ ARDAN GEL E N SON DUYU LAR 
SOVYlTLER BIRLICINDE 

Barış hakkında 
İzvestiyanın bir 

yazısı 

Mosliova, 21 ( A.A.) - Tas Ajansı 
bildiriyor: lzvestiya gazetesi "sulh için 
mittehid cephe" başlığı altında yas· 
mış olduğu bir makalede Bay Litvinof 
Ue Bay IAval ve Bay Titulesko'nun 
Cenevre'de vaki beyanatlarının Sovyet 
Rusya ile, Fransa \cüçük anlaşma ve 
Balkan anlapasının umum~yetle ıul· 
bu tarsin etmek ve bilhassa mınta:ta

.ı bir şark misakı vücuda getirmek ıu
retile prkt AYTllpa'da sulhu takviye 
eylemek için milttebld bir cephe .Ucu
da getirmek huausundakl arzularının 
trir ifadesi oldufunu yazmaktadır. ls
nltiya diyor ki: 

uBu beyanatlar bilyilk bir liyaıl e-
laemmlyet ve 1Umul kuanm•ftır. ÇUnlrll 
iu beyanatlar Roma itilaflarından ve 
lar plebisitinden sonra yıpılmıftır. 

Roma itilafları, cihan matbuatının 
bir inamı tarafından sulhu münhasıran 
prbl Avrupa'da müstakar bir bale ge
tirmek gayesini takib eden d6rt büyilk 
clevletin bir anlapna ıiya8etl olarak 
tavsif ve tefsir edilmiştir. 

Sar plebisitinin neticesi, ATrUpanın 
burjuva mebafill tarafından yalnız 
Fransa ile Almanya arasında musliha
ne münasebetlerin teeasUı etmesine en
ıel olan bir manfüı ortadan kaldırıl
muı suretinde değil, aJ1U zamanda gar
bi Avrupa devletlerinln Almanya'nna 
militarist ıcmaytıllerine Dl"fl fedaklr· 
bklarda bulanmak .sihniyetlerinl tak
Yiye eden bir hldilıe olarak karfılan

mııtır. 
Bay Litvinof, ile Bay Laval n Bay 

Titulesko'nun beyanatları, umumi ıulb 
isin .Ucuda getirilmiı olan mücadele 
cephesini inhilale •e dfa uğratm.ıyı 
latihdat '!den tefsirlere nihayet nr· 
mekted•r. Eter prld Avrupa'da tarun 
edilmeksizin sulh yalnız garbta tarsin 
edilecek olursa bunun yegane aeticeıi 
ıu olacaktır: 

Askeri temayüllere prka doğru is
tikamet vermek. Halbuki şarki Avru· 
pa'da çıkacak bir barb zarud olarak 
garbta da çıkmı§ olmayı intac edecektir. 

Bay Laval'in beyanatını gerek ken
disinin ve gerek bükfunetinin şark mi
aakının akdini temin için şiddetli mü
cadele etmek buauıundaki azminin bir 
delili olarak saymak ve bunu diğer de•· 
letlerin sulh tcmayiilleri için bir mi
hek tafı addetmek gerektir. 

Bay Benct. Bay Tevfik RUfti1 Aru 
Ue anlqaralr Avrupa'nın prkmda ve 
prb cenubisinde sulhun taraini emrin· 
de büyük ve mühim bir rol oynamaktlı 
olan Bay Titulesko kendisinin Franu 
n Rusya'nın muslihane siyasetlerine 
ahir olduğunu açıkça aiSylemi§tir. 

Bay Titulesko, yalnız kendi memle 
keti namına söz söylemi§tir. Gayet iyi 
biliyoruz ki onun fikirlerine Çekosl~ 
vakya, Yugoslavya, Tilrkiye ve Yuna
nistan da lftlrak etmektedir. Bu sebeb
ten dolayı B. Laftl'in Pranaa namına 

vaki beyanatı gerek küçük anlaşma ve 
gerek balkan anlaşması nıehafilinde iyi 
bir akis basıl etmif ve bu mebafilin tas· 
vibine mazhar. olmuştur. 

Bay Litvinof, kendisine has olan 
dofrulukla Almanya:Ya hitab ederek 
akti bugün yalnız Almanyanm muvafa
katine kalmıı olan bu misakın vücuda 
ıetirilmesi ihtimallerinin bugün son de
recede artmq olduğunu .aylcmittir. 
Şu bale göre bundan sonra B. Litvi· 

nof, Almanya'ya açıktan açığa milraca
atta bulunabilecektir. Bittabi aovyet 
diplomaalsinin yıpacafı teıebb6aler " 
aerdedecefl teklifler alman milletinin 
menfaatine uygun ıelmek prtiyle. 

lnestiya pzeted, fransıa milmeal
H ile küçük anlapna ft Balkan anlq
muı mümeuillerinin birçok defalar 
B. Litvinof tarafından parlak bir 1\1• 

rette temsil edilmekte •e tahakkuk et• 
tirilmekte olan aovyet uyaaasmın ken
dilerine telkin etmekte olduğu derin 
hürmet •e itimadı beyan etmif olduk
larmı ve B. Litvinorun Cenevre'den 
• kendileriyle görüpnUı olduğu devlet 
adamlarına kartı • tam bir itimad ile 
dolu olarak avdet etmekte olduğunu 
18ylemit bulundufuııu kaydetti"'••" 

JAPONYA' DA 

Japon sıyasası 
Bay Hirota''nm buna anlatan

uıühim sözleri 
Tokyo, 22 (A.A.) - Dııarı işler 

Bakanı Bay Hirota dUn diyette uluslar
arası meseleler hakkında çok mühim 
sözler söylemi§tir. 

Bay Hirota, ilkönce Mançuko impa
ratorunun önUmilzdekl ilkbaharda j• 
pon imparatoruna yapacağı ziyareti ha
raretle ııe?amlamıştır. 

Sonra deniz silahları meselesine ge· 
çerek İngiltere ve Amerika ile yaptığı 
görüşmelerde japon hükfunetinin her 
şeyden önce silahların esaslı bir suret· 
te azaltılması ve herhangi bir devletin 
ötekine saldırmasını imkinsıa bırak

mak için salım silahlarının büsbütün 
kaldırılması veya kati surette tahdidi 
dütüncesiyle hareket ettiğini söylemi~ 
tir. 

Vatington muahedesinin bozulmam 
hakkında demiştir ki: 

"Japon biikOmctinde, bu muahede
yi bozmuJ olmasından dolayı, ıilah1an 
artırmak sıyasasına giripnck amacı ve
rilmemelidir. Bilikis Japonya Vqington 
muahedesinin yerine bir baıka andlat
manın, ancak silahsızlanma zihniyetine 
gerçek uygun bir andlapnanm yapd
ma11nı görmeyi umuyor. 

Biribirinden pasifik Uludenir:i'nin 
bOtün gcnifliğince aynhmt bulunan 
Japonya ile Amerika anımda bir m
laprnubk sebebi tasanur oJunamu. 

Eski milttcfikimis İngiltere'ye ge
lince, dıt ticaretimizi korumak için • 
nunla görOıUlecek birçok meaclelerimb 
olduğu §ilpbesizidr. Fakat bUtün dil•· 
ya'da lıartıbkh menfaatlanmızın uyu
taınıyacafı hiç bir yer yoktur sanıyo
rum. Şmaamı da MSylemeliyim ki, Ja
ponya Ue İngiltere arasında eyi bir an. 
laşma dünya banıına mühim bir yar
dım olur .. 

Bay Hirota Çin'e temas ederek bu 
memleketi samimi bir işbirlifi ııyasaaı 
takibine çağırmı§tır. 

Çin demiryollarmm satılması 
için anlaşma olmuş 

Tokyo, 22 (A.A) - Çin doğu de .. 
miryolunun satılması haılıkmda Japon
ya ve Sovyct delegeleri arasında anlat 
ma olmuştur. Bedel 1934 de tesbit e
dilmiş ve fakat kat! anlafma askıda ~·1 
mıftı. 

Bclgrad üniversitesinde 
kan~ıklıklar 

Belgrad, 22 (A.A) - Üniversitede 
son günlerde çıkan karıııkhklar üze 
rine, zabıta 20 kadar talebeyi tevkif e
de~k memleketlerin~ iade etmiştir. 
m 

tlOllra bu itimadın sulh için yapılmakta 
olan milttehid bir mücadeleye dayaa
makta olduğunu yazmaktadır. 

Taarruz hazırlrklan ııyasa•ı, devle'" 
teri biribirinden ayırrr, bu aıyasa, böy
le bir aynlığı istihdaf eder ve itimad 
sızlık doğurur. Bilakis, ıulb ıiyaaeti, 

aulh taraftarlan arasmda onlann içti· 
mat ve siyasi mülahazaları arasındaki 

farktan müstakil olarak, mütekabil bir 
itimad havası vücuda getirir. Sulh için 
birlqmiı olan devletler, sulhu temin 
için ne kadar tiddctli bir mücadele ya
parlarsa onların mllmeuilteri arasın

daki mOtckabil itimad da o derecede 
artar. 

Bununla beraber, ıulh mücadelesi, 
yalnız devlet adamlannm meal aıfet
mclerinl amir değildir. Bu mücadele, 
blualar arumda da mubrenetler hasıl 
olmaanu ve halk kütlelerinin bu mil
cadeJeye her an muzabaret etmelerini 
de ister. Halk lrlltlelerl, söylenen söz
lere inanmazlar, onlar icraat isterler ve 
ancak icraata inanırlar. Sulhun beka ve 
muhafazau ile alibdar olan memleket· 
Jerin diplomasi abasındaki icraatları
nın, onların itimad hakkında söylemi§ 
olduktan sözleri muhik göstereceğini 
Umid ediyoruz. Cenevre mtızakeratını 

aksettirmekte olan bu beyanatlar, bUtiln 
Avrupa'da sulhun idame edileceği ilini· 
dini kuvvetlendirmektedir. Bu beyanat
lar, sovyet efkarı umumiyesi taraf111· 
dan derin bir memnuniyette brfılana
caktır. 

AUIANYA'DA 

Hücum kıtaları 
Berlio, 22 (A.A.) - Hücum ıaiatan

mn düzenlenmesine devam olunmnkta • 
dır. Berlin'deki hücum kıtalarırun yük
ıek kumandanlığında mühim değişiklik
ler yapılacağı söylenmektedir. Bu bil • 
cum krtaları, özel (hususi) garnizonlar 
haline getirilmiş ve doğrudan doğruya 

Fürer'in emri altına konulmuştur. 
Berlin hücum kıtaları erkanı harbi • 

yesine Fon Voyrı'un getirilmesine de 
özel bir themmiyet atfedilmektedir. Bu 

·zat, Silıezyadaki hücum kıtalarının es
ki kumandznıdır ve Silezyadaki eski 
başkan Bnıkner'in azlinde imil elan
Jardan biridir. 

Almanya'nm bakır istihsali 
Bedin, 2Z (A.A) - 1934 yılın<U ba 

kır istihsali artml§ ve demirhanelerin 
istnı.Ji 25600 tona çıkmıttır. 1933 yılı 
istihsali ancak 49000 tondan ibaretti. 
Elektrolltik bakır istihsali J 70600 to
na çıknuftır. 1933 yılında bu nev.i bakır 
htihAli 160300 ton idf. 

Almanya 'nm dış ticareti 
Berlin, 22 (A.A) - Hawıe muhabl 

rinden: Alman yanın dıt tic:aret bilin
çosu, 1934 i!.kkanun ayı zarfında 45 mil 
von mark ithalat fazlalığı göstermekte
dir. 

1934 yılı içinde ithalet yekOnu 4 
milyon 451 bine. ihracat yekWıu ise 
4107000 e vannıt ve bu suretle 284 mil 
yon açık görllnmUttUr. 

1933 de, ithalata niabctle ihracat 
fazJalıfı, 668 milyon mark idi. 

1934 yılm.tn açığı bilhaııea bazı ih· 
racatm ilgasından ve gene bazı itha 
Jetın artı.rılmasındaıı ileri plmi,tir. 

"Kimse Almanya'ya cezasını 
görmeden saldıramaz,, 

Bertin, 22 (A.A) - Havas muhabi· 
rinden: Nazi fırkası tuminat ofisi ba
kanı Dr. Robert Ley, ilk dcf a olarak 
bütün atman ticaret teşebbüslerine fah· 
sen bir hitabta bulunmuttur. 

Radyo i'e olsun, meydanlarda olsun 
bir milyondan fazla müesses.e, ulusal 
düşünce ile, ilk ve gerçek sosyalizmden 
bahsetmi~tir. Söszen, Roma ile Karta 
ca milcadelelerinden bahsetmiş ve KaA-
tacanm bu mücadeleleri tüccar .zihni· 
yetile hareket ettiği için kaybettiğini 
söyledikten sonra demiştir ki: 

" - Bu düşünce devrimden önceki 
Almanyada da vardı. Fakat, kader bir 
mucize yaparak bize AdoU Bitleri gön 
derdi. O, bizi sarstı ve artık kimse, Al
manyaya, cezaamı eörmed.en saldıra • 
maz.,, , 

Sonra, Sar işine A!manyanın ba'ka 
bir ulusla boy ölçüşmediğini söyliyen 
doktor, bunun nazilik ile marksizm a· 
rasında bir döğilf olduğunu söylemiştir. 

Almanya şimdi de Klaypeda'yı 
istiyor 

Berlin, 22 (A.A) - Havas muhabi
rinden: (Vestf..aliıe Landesçaytung) 
gazetesi, Sacda olduğu gibi bir plebisit 
yapılmasını istediği Klaypeda toprakla
rına (Şarkm Sarı) admı vermektedir. 
Bu guete, nazilerin re&ml gazetesidir. 

Sar ı,i bittikten sonra, Nazi fırkası 
Klaypcdayı prkta yeni bir tehlike yu
vası aaymakta ve Litvanyayı (halka 
ka1'fl ahnıı oldufu taahhildJeri yapma 
m'f olmakla) suçlu tutmaktadır. Gaze
te, f(Syle bitiriyor: 

"Litftlıya hOkOmeti, Klaypeda top 
raldarmda dayanılmu blr bal almıt o
lan vaziyetin ulusJararaeı bir hakeme 
verilmesine mani olmıaz.,, 

Dolanda Sovyet Ruay.'ya 
siparişler verecekmiş 

Amstcrdam, 22 (A.A) - (Nedcrland 
Telegraf) a göre, Amsterdam belediye 
reisi, Moskovaya gitmi,tir. Belediye 
reisi, aovyet mdıfellerile Amsterdam 
limenmm g~tilmcsi meaeleıini gö
rüfeccktir. 

Beraberinde mühim bir gemi intaat 
9irk.ctinin müdilrUnün oğlu vardır. Bq 
ut. aovyctlerle mühim aiparielri kin 
görtifecektir. 

SAR iŞi 

Sar göçmenleri işi uluslar 
derneğinde 

Cenevre, 22 (A.A.) - Havas muha
birinden: 

Sar aığınmanlan hakkmdaJd fran&aı 
muhtıraımı tetkik eden Uıuslar Derne· 
gı konseyi, rapörtörü Belçika mümessi
lini gelecek toplantısı için, konsey ile 
görüşerek teklifler yapmağa memur et
miştir. 

Muhtırada, seçimin ertesi günü, fran
sız başkumandanının Sar'dan göçenle
rin her şeyden önce Uluslar derneğini 
alakadar ettiğini söylediğini hatırlat

makta. Uluslar Derneğinin scbeb üze. 
rine tesir ederek fenalığın önüne geç
mek vazifesi ve bundan mesut olduğu 
bildirilmektedir. 

Muhtıra, aarhların 15 yıl Uluslar 

Derneği tebaası oldukJannı, bu idare

nin devam etmesini iatiyenJerin ıöçen
ler olduğunun açık olduğunu ıöylemek· 
tedir. Fransız hüldbneti, Sar'dan ge
çenlerin yerlettirilmesinin, Uluslar Der
neği bütçesine aid olduğunu takdir et
mekte n mütehusıs tefldlatm bunlar
la uğraşmasını istemektedir. 

Muhtıra, franau h6lrGmetinin ilk

önce Sar'da yqıyaıı franauJan dü§il· 

necek iken, Sar'dan geçenlerle, alman 

tebaalarına karJı neler yaptığmı bildir
mektedir. 

Artık, Uluslar Derneğinin i§birliği 
olmadan geçenlere yer ve yurd verme
ğe devam edemez. 

Muhtıra'nm verilmesi, hiç bir itira

za aebeb olmamııtır. Yalnız, genel yu

gan, Uluslar derneği bütçesinde 1 aon

kanwı 1936 ya kadar aarb göçmenlere 

verilecek kredi olmadığım batırlatmıı
tır. 

Sar kaıolik kiliseleri pleblsltl 
kutluyor 

Sarbruk,. 22 ( A.A.) - Alman istih
barat bürosu bildiriyor: Sar katolik ki
liseleri dün J3 sonkinun plebisitinin 
mesud neticesini .bir Ayinle kutlamıt
lardır. 

Bay Knoks'un lstirahata 
ihtiyacı var 

Londra, 22 (A.A.) - Sar komisyo

nu Bq.Jwıı B. Knoka, işi bittikten son
ra yeniden çahşmağa ba§Jamadan din
lenmek için uzun bir bin alacaktır. 

Sar italyan kumandanı 
Cenevre'ye çağrıldı 

Sarbruk, 22 (A.A.) - İtalyan kıta
ları kumandanı general Viskonti, Ce
nevre'ye çağrılmııtır. 

Sanıldığına göre, bu, italyan kıtala
rmın ne zaman ve ne suretle geriye çe
kileceğini tayin etmek içindir. 

POLONYA'DA 

Fransa - Leh görüşmeleri 
ve Leh gazeteleri 

Var!<>va, 22 (A.A) - B. Laval ile B. 

Bek arasında Cenevrede Doiu and'.ef 

maa haklı:mda yapılm19 olan görilfme 

Jer, leh matbuatınca dikkatle takib e 

clilmittir. Bu gazeteler, her türlü dü 

tllnceler ileri sürmekten çekinme!<ie 

beraber f.ranau gazetelerinin dilfünce 

lerini bildiRn telgrafları aynen almak 

tadırlar. Bunlara koymUf oldukları 

başlıklar, remıl leh ııyaaaıunın çekin 
gen olduğuna delalet etmektedir. 

Bay Bek Varşova'ya döndü 
Varıova, 22 (A.A) - Dı,arıi,ıer 

bakanı B. Bek Var'fOvwya dönmüttür. 

Doğu andlatması ctraf ında 
Varşova, 22 (A.A) - Fransa sefiri 

B LarOf, bugün dış&nifler bakanlığı 

na giderek büıanlık mUatqarına Fransa 
nm Doğu andJa,ması hakkmda Alman
yaya vermiı olduğu notanın metnini 
vermifti.r. 

DECIŞIK DUYUMLAR 

Maden kamları 
çoğalıyor 

Gilbcrton, 22 (.A.A.) - Potntl ..., 
denlerinde aJtmcı katta kunetU ~ 
patlaı:ıa olmuı ve altı kiti ötmüıtil!W 
Otuz kadar da ağır yaralı •ardır, 

Bir maden kazası 

Cilbcrtoo - Pensilvanyada -,22 c• 
A) - İçerisinde 200 işçi çalıtan ~· 
madende olan patlama neticesinde i .. 
kişi ö'müf ve 50 kişi grizudan zchirlef& 
miştir. 

Bir maden kazası daha 

Delgrad, 22 (A.A) - Bulgar Sllbn 

yakınında, ıırb balkanmdaki bir madaıt 
ocağında, patbyan grizo yüzünden Jf' 
kifinin &Jdüfti, 7 kitinin ağır. bef ki;l 
nia de hafif yua1andıiJ bildiriliyos. 

Toprak alt~la kalan i§çiler 

Varşova, 22 (A.A.) - Geçen C\JIDUıl 
tesi günü Katovice kömür madenleria
deki çöküntUde toprak altında blatt 
işçilerden biri kurtarılmıt ise de öteır.' 
iki iıçinin kurtarılmasından umud ke'. 
silmiştir. 

Dünyanın altın miktan 

Cenevre, 22 (A.A) - Uluslar der
n.eğinin IOn aylık jstatiatik bültenine 
g8re, Sovyet Rusyanmkl dışarda ol~ 
üzere dünya altın ihtiyat akçesin~ 
mikdan artıD1ftlr. 

Fransada 205 milyon, Amerikada 
854 milyon. 

Dünya piyasalarında altın değerf 
sonte'rin ayına bakarak hafifçe inmlıf 
olmakla, temmuz ayına bakarak yiM 
epey yükselmiştir. 

Sınai istihsalat, Ahnanya, Avustur• 
ya, Belçika, ŞiH, Amerika. İtalya, N°' 
•eç, Holanda, Polonya, İsveç ve Çeko'9 
lovakyada düzelme eseri göstermitti•. 

Sınai tahvilat değerleri AYUsturya. 
da yüzde 38, Almanyada yüzde 26, t~ 

gi'terede yüzde J9, Danimarkada y~ 
de 16 yükselme göstermi,, Fransadıi 
yilzde 27, Holandada yüzde 24 ve B~ 
çikada yüzde 21 niS'betinde dti~üştüq 

Buğday fiatınm düşmesi 

endişe uyandırdı 

Paris, 22 (A.A) - Piyasanın ıalıiıll' 

hma dair yasanın kabulü üzerine buf .. 
day fiatların.da görülen düşüklük hU~ 
met mahfellcrinde kaygular uyandıflıo 
mıştır. Fiatlarm bi.rdenbire ve m&iı 
bim su~tte düfnıe&inin önüne gc~ 
için hükiımet serbest piyualardan ._ 
bilhassa buhrandan en çok müteessir ~ 
Jan mmtakalardaki .ıiyasaJ.archn yenh 
den bufday satın almağa karar vermi~ 
tir. 

Silahlar tahkikatı 

Vaıington, 22 (A.A.) - Silahm 
baklandaki tahkikatta bulunan ayan ka. 
miayona tekrar çabpnaya batlamıt ,.. 
bir~ok yeni mühim ifşaatta bulunulmu• 
tur. 

Büyük savaşın ertesinde 14 mi.lyOll 
dolar değerindeki aavq levuunı hük6ı 
met tarafından bir buçuk milyon dolana 
satın alı.nmııtır. Öte yandan, savq sara• 
amda Amerika hükümcti hesabına yap 
lan gemilerin tuna buaa verilen lıedi)'O!I 
ler yüzünden yüzde elli niabetinde fulıl 
bir fiata maledilmif olduiuou komiay• 
hayretle dinlemi1tir 

Şahitlerin bu ifadelesini dinliyen diDııl 
leyiciler arasında 1927 Cenevre ailab .: 
llZlanma konferansını akim bıraktınmt 
olmakta iftihar eden Bay Vilyam Şes~ 
de bulunmakta idi. 

Amerika.da kapanan labrik.aJai 

Ncvyork, 22 (A.A) - Gömlek f4 
rik~törleri birliğinden bildirildiğiıll 

göre, NevyorJr, Paneilvanya ve Kon • 
nektiküt'de yüzlerce fabrika ulusal bl 
kınına idareeinin koyduğu esaslar JW 
de hiç bir kazanç teminine muvaff• 
olamadıklarından kapılarını bpamlf 
)ardır. Bu yüzden 20 bin kadar İffl" 
~tkta kalmıttır. 



-------------- --

l'arı - aıymal 

Ucuzlayan fait 
accompli 

Geçen yüzyıl içinde, diploma"siler 

için en büyük muvaffakiyet, bir ''fail 
accompli (emrivaki) meydana getire • 

" k • r<*: onu karıı tarafa kabul ettirme ti. 

Böyle bir harekete her hangi bir büyük 
devlet girifti mi, borsalarda bir panik 
hava11 eıer, savaş limanları karışır, or • 
dular alesta tutulur ve bir genel ürperme 
dir giderdi. Bu sırada, kançalaryalar 
arasında sinirli, çetin mektublaımalar 

· yesinde -olur, savaırn - kompromıs sa 
.. .. ·ı· " mn· akı' onanadı. onune geçı ır ve e v " 

Canbazhkta, büyük perende ne ise, 

diplomaside "emrivaki,, o idi. 
" · aki ku-Genel .avaıtan sonra emnv " 

. al . . .bi __ akçe yerini tuttu. 
r ımıı gı g-y-

. · 'lhakı Al· Korfo'nun itıali, Mançurının 1 
' 

. t bordannı ödı-ern-.a-meınııııı
manyanın tarnara 
ye baJlama11, Amerika'ya borclu olan 

devletlerin borc taksitleri yerine ödeye

nıiyeceklerini bildiren rnktublar gönder· 

meJeri, Almanya'nın ıilahlanmaia batla· 
"b' b' k vaka, .avqsonra11nın maıı, gı ı ır aç 

c;eıitli "emriv"ki,. lerini göıtenneie 
yeter. 

Biz yalnız birkaç tanesini saydık. 
l yi düşünülürse ve "em~va~i:, yapma : 

da karııdakinın sılaha sarıla nuı, sonun 
ak .. • ti' dav· mıyacağını hesabhyar cur e ı 

ranmaktan ibaret olduğu kabul edilirse, 
.. .. 1.. k' hemen bütün devletlerin sa• goru ur ı, 

d L- • onadıklan ve kul • 
vaşsonrasın an Deri 

land kları 11yasa tekniği, budur. 
Hatta daha ileriye giderek diyebili • 

. ki de dıt11yasada değil, içsıyasada 
nz ' sa • d muhafaza• 
da yapılan budur. Avrupavmeda, ·ı· b. ok 
kar Avrupa'nın hiç de se ı 'etırç 1 
rejimler yerletmittir ki, iktidan e a -

l b bu seçimde olmuıtur · . 
m.a arı ep L ---Letimaz 

B. · Anadolu kurtulut nan:a 
ızım · d 

b. "fait acconıpla,, en 
de muhteşem ır 1 
'ba ettir. Eski kafa ile dütünen sta~ • 
1 r 1 ·d' davayı 11 • 
bul hükumetlerine ka sa ı ı, .. .. . 
lahlanma'dan zafere kadar goturen bır 
"emrivaki., in büyük devletler tarafın • 
dan onanması, sadece imkinııadL Oysa 

~ • ., • -L: olan kur• 
ki, battan aıagı bir emnv....,! •. .. .. 
tulut hareketi adım aclun ilen goturu! • 
müş ve bunun her biri bir ufak "emrı • 
·aki den başka bir ıey olmıyan muhte· 

" '' k unda da lif safhaları önce tek te , en son 
Lozan' da toptan, karşı tarafa zorla tas• 

dik ettirilmiştir. · 
Demek oluyor ki, savaşsonra'sı, ge • 

rek içrejimler gerekse dıısıya~. bak~ 
k b' başkalık goaterıyor. 

dan, gerçc ten, ır .. .. ek e 
Ve şimdiye kadar, zafer, hep gozup''Dç 

ablan adımlarrn yanında k~:~~k b~; 
yan yıkarsın,, tıan bu ka . . d 

ki·~· · kıç bır e" ölçü üzerinden gerçe ıgını, t 
virde bu kadar ortaya koymann! ı. 

beb. 1•"' gerektir. Bunun se ı ne o ... k 

Ş .. h yok ki, maraza ve ıavaş or· 
up e . \anek· 

kuıu kartıtarafı kompromıue çe 
' .. . d' Yalnız bu sebeb, 

te pek çok muessır ır. ~· . Ç" kil 
sebeblerin en güçlüsü dcgıldır. un ' 

d b' yılmayan karşıtara· 
eninde sonun a ır .. k" d"' Nite • k3r mum un ur. 
fın çtlanası pe a dar h "emriva • 
ı..!_ 'k' l •. cesine ka er 
1U111 J 1 yı OD 'ki yal • 
ki bo uneğen bir Almanya, 

1 

1 " e Y d' . ''emrivaki,, er 
danberi bizzat ken ısı 
. ~ ba•lanuttır. 
ımal etmege "' ·· lü bir se-

k ku u oldukça guç . . 
Savat or s daha tesirli 

'beb olmakla beraber, on~:men her dev 

ol .. ko ik durumun d an, o nom b nun yanın a 
l . . k"t.. tması ve u yıl et ıçın o u 0 • nun bir kaç 
hiç bir sıyasal kombinez~ t nnemesidir. 

dan fazla dayanıklılı~. ~:' b~r sebeb de, 
Bunlardan daha guç da bir 

. . . eııel yap111n 
Avrupa cenuyetının g l ıt ve a)·ak .... üt o rna 
çök unsurların çurum H hangi 'bir 
basıldıkça yıkılmaııclır. er d ğru .. 

. d runuanun o 
dııaıyaaa, ıç11yasa u • ld ~ 11na göre. 
dan doğruva bir ifadeıı 0• ug --:ne tu· 

• L-1-da kemik verca•
ökonomık ouuu• n • bijnyele-
tulmut gibi gözönünde ~~.:_~·-kart• 

ruuıueıı ..... 
rin, güçlü bir dıtsıya.sa .. rmeleri rna· 
ilaha fazla mukwe.,,et goı~ 

nasız olmaz nn? BURHAN BELGE 

.A'"' ahkta 
· .A ) _ Dün şeh-

Ayvalık, 21 (A · . · yapıl-
. d 'k' . 'cı' ·eçım• rımız e ı ancı seçı .. 'fte .. ı n tasnı 

mııı.tır Bugun yapı a 
% • 810 u Bayan 

12.158 seçiciden ~: 8 339 se· 
4.529 u Bay o!mak uzere 't~'fakla 
çici reyini kullanmış ve 1 1 aın· 
Cümhuriyet Halk fırkası nB 

. 40 ay 
ıedlerınden 14 Bayan ve 
ik;nci seçmen seçilmiıtir. 

ULUS 

D u y u li ç 
zz 

İstanbulda ikinci 
müntehib seçimıi 

İstanbul, 22 (Telefon) - ;;.-,... ff. F. 
İstanbul vilayet idare hey~ reisi Dok· 
tor Cemal Tunca ikinci munt-ehib seçimi 

hakkında şunları söyledi. 
- ikinci müntehib seçimi İstanbul 

h• u""lbakat ve kazalarmda bitti. Ye-te ır, m d' 
rilen reylerin nisbeti yÜzde 91•7 1~ 
Bunların yüzde kırk sekizi kadın 52 sı 
erkektir. Reyler ittifakla fırka namzet
lerine verilmiıtir. Kadmlarmıuın bu se
çimdeki özenleri çok iftihara deier'. Fır
ka her ~n olduğu gibi bu seçımde 
de hükümetimizk elele çalttmıt .. v~. ~~ 
suretle seçime aid bütün itler gunu gu-

nün düzetilnıiıtir. 

Yurdda seçinı 
Erzurumda 

Erzurum, 22 ( A.A,) - ikinci seç • 
. 'ne -Arkezde batlanmııtn". men seçımı ••·-

Uenizli"de 

D 
, 

1
. 22 (A A ) _ Merkez kaza -

enız ı, · · . 
11nda ve köylerinde ik;nci seçm~ ~~

• bu .. bi"--:ttir Halk reylenm ıtll .. 
mı gun uu• • • 1 d' 
fakla C. H. F. namzetlerine vermıı er ır 

Niğdc"de 

N·~d 22 (AA.) _ Bugün ıetıirde 
ıg e, . B'" 

·mine başlanmııtır. u 
ikinci seçmen seçı 

eh
• b t ba•a donatılmıttır. Ha

tün f ır af an .. 
.. deaizliğine rağmen erkek ka 

vanın muaaa . . ğ 

d b "t'" ....-menler reylennı verme e 
ın u un.-.,.. d .. .. 

k lar Bu...iin merkez e ve uç gun 
OfUYOr • •- • • • 

sonra da bütün vilayette ıkancı seçmen 

seçimi bitecektir. 

Karaköse'dc 
K.araköse, 22 ( A.A.) _ Bugüo vila • 

yet merkezinde ve b~tün mü~~t.ta 
ikinci NÇmeft NÇimlen hemen bitnıi~tir. 
Hep fırka namzetleri kazanmıthrdn-

Elaziz'de 

Elaziz, 22 ( A.A.) - Viliyetimiz ikin 
. m- .-.iminde C. H. Fırkası nam· 

cı ıeç ..- ~.,.. 

%etleri ittifakla kazımmıılardır. 

s. Karalıisarda .. 
ş. J{arahiaar, 22 (A.A.) --: ~ • 
k d 

erkek elliye varan ıkına seç-
zın a ın . b' • ve 

nl 
• . _,.imleri bugün ıtnut 

me ennın .-.,.. s· 
hep fırka namzetleri kazanıntftn'. ın • 

d ·- katılmııtır. terce ka ın ıeçı ...... 

Kilis'te 
. . (A.A.) _ Bugün Kiliı'te 

Kılıı, 22 .. terdi • 
'ki . ...men seçimi fırkanın goı 
ı ncı ı ... ~--. . . •·--•nmaıiyle ne-
~ · tlenn ıttifakla __..---
gı namze . • enler aı·aımda 
ticelenmittir. lkinca ıeçrn 
kadınlar varda. 

Bafra'da 

(A A ) 
_ Bugün saylav 

Bafra, 22 • · 
. . nlerinin seçimine başlandı. 

ikincı seçme • 

B lar baylar akın akın beledıyeye 
ayan , . 

ı k lerini vermektedirler Seçım 
ge ere rey • 
çarfftlllba akf8mı bitecektir • 

Sinob'ta 

S
. b 22 (A.A.) _Vilayetin her ta 
ıno , . . 

f d 
ikinci seçmen seçunı tamamen 

ra ın a • ' f ki ·1 
bitmİf, Fırka namzetleri ıltı a a seçı • 

mişlerdir. 

Kayserideki ~t·çinı 

Kayseri, 21 (A.A.) - , ~ugün 
.1 f her tarafında ikıncı seç· 

V1 aye ''! . L-·lamııtır. Şehir bat· 
men seçımı ~ 1 

b bayraklarla donatı mq-
:•n B-::r.aklarla süslenen ıan~ı~· 
1

11'· batı erkek ve kadın seçı~ı· 
arın • ·Güm 

lerle dolmuıtur. Halk reyını 1 : 

b 
. et Halk F rrkası namzet en-

urıy b' · 
o7den ve candan gelen ır ıs: 

ne Ş b. d im bı· 
t~kle veriyordu. c . ır e seç • 

t . 'ldigwi gibi vilayetın her tarafı~ 
ırı .. bu 

dan gelen telyazılarına gore • 
.k. • 1eçmen ıe· 

tün mülhakatta ı ancı . H lk 
. . . · Cümhurıyet a 

çıma bıtmış ve l . 'tf fakla kazan· 
fırkası namzet er•ak. •seçime hal· 
mışlardır. ~~ d.~t~ alaka görül· 
km gösterd•g• yu h. lektrik 

d gwerdi Gece ıe ır e -meye e • 
lerle ayduılatılmıtbr. 

! zonguldakta 
Bir hayaııımız Fırka 

idare heyeti üyesi 
olud 

Zonguldak, {Hususi) - Bura· 
nın çok sevgi ve şaygısım kazan
mış olan Bayan Kaniye Salahat
tin Cümhuriyet Halk Fırkası vi
layet idare heyeti üyeliğine ve bü
yük kongre mümessilliğine seçil· 
mittir. 

Eroin kaçakçıları 

yakalandı 
lstanbul, 22 (Telefon) - Emniyet 

müdüriyeti kaçakçılık bürosu bugiin 
Kaddtö1ünde eroin kaçakçıhğı yapan 
Arab Ali isminde biriyle bet ıuç ortağı) 
nı cürmü meıhud halinde yakalamıttır, 

Aksu vapuru geldi 
lstanbul, 22 (Teleffon) - Vapurcu

luk ıirketinin satın aldığı (Aksu) vapu 
ru bugün f stl\nbula geldi. 

Ankaı·a Radyosu 
Dün alqam çocuk saatinde Sadri Ete.. 

min "11nıfta çddıran hoca,, adlı bir hiki· 
yesiyle Enver Behnan'm "Alas,, adlı ki· 
tabından bir türk hikayesi okundu ve 
zevkle dinlendi. Ve ıonra müzik dinlen
di. 

Maliye Vekaleti saatinde: Maliye B• 
kanlığı kanunlar müdürü Bay Mümtaa 
Tarhan konuıtu. Ve Maliyenin devlet 
teıkilab içinde gördüğü itlerin ehenuni
yetini ve vergi kanunlarının tanziminde 
devlet hizmetlerinin korunduğu kadar 
hatla da mhatsız etmiyen kanunlara na
zımlık vazifesi verdirilmesi hl1Suıunda· 
ki tezini izah ve cümhuriyet maliyesiyle 
eski devri mukayese etti. Ve bilhassa 
yeni ibdaı edilen tetkik bürosundan ve 
getirtilen müteha11ıslarla temas edile .. 
rek mevcud bütün kanunlar ve teıkilat 
üzerinde yapılacak değitikliklerclen 

bahsetti. 
Bundan ıonra Ankara Pataa•ın danı 

müziki çalındı Ajan ve Ofiı haberleri 
okunarak program tamamlandı. 

Bu akıamki radyo programı ıudurı 
Tayyarecinin saati (Havasporu • Türk 

Kutu) 
Musiki: 

Necdet Remzi talebesi 9 ve 
11 yaşmda iki kardeıin konseri: 

Moffat Av Şark111 

,, Mart 
Erdoğan: Keman 
Ercivan: ., 
IJlvi Cemal: Piyano 

Mozart Duette 
Erdoğan: Keman 
Necdet Remzi ı Keman 

Rameau Tambourin 
Erdoğan: Keman 
Ulri Cemal: Piyano 

Necib Fl\Zd hikayelerini okuyor 

Danı musikisi 

Musiki: 
f rancis Thome Simple Conf~asion 
Gabriel Marie Serenade Badine 

Wiedof 
Gourevitch 

Haberler. -

Valıe maritime 
Suite Orientale 

Nihat Esensin: Saksofon 

K L A R 
Hakimlerin terfi cedvel

leri hazırlanıyor 

Hak Bakanlığı ve temyiz mahkeme
sinde teıekkül eden iki büro hakimler 
tarafmdan verilen kararlardan temyiz 
mahkemesince kaçının tasdik kaçının 

nakzedildiğini tesbit ct~k suretile ha
zırhk mahiyetinde olmak ve terfilere 
esas tetkil etmek üzere ehliyet cetvelle
ri hazırlamaktadır. Bu cetveller hazır • 
landıktan sonra komisyon toplanacak
tır. 

Memurlar hakkındaki nwni· 
ınuhakemt~ kararlan 

Devlet Şurası umumi heyeti ihbar su 
retiyle iıi inzıbat komisyonlanna düıen 
memurların Şüraca verilecek meni mu· 
hakeme kararlarıntn yalnız komisyon 
reisiyle ihbar edilene bildirilerek muhbi; 
re bildirilmiyeceğine karar vermittir. 

Ymumil'4tan'ın ulu~) korumu 
İstanbul, 22 (A.A.) - Atina'dan ls-

lanbul gazetelerine bildiriliyOI': 
Yunaniıtanın korumunu ve askeri ih

tiyaçlarmı düşünmek üzere toplanan 
fırka reisleri meclisinde tayyare bakan
lığı müsteşan Yunaniltanın 270 tayyare 
almak ihtiyacmda ol<luğunu anlatımşllr. 

General Mctaksaı çarşamba günü 
gene toplanacak olan bu mecliste bu -
gün mcvcud olan ayrı ayn üç erkanı har 
biyenin bulundurulmasr gerekliğini mu
hafaza edecektir. 

İngiliz Biiyük Elçisi ,ehrimize 
geliyor 

lstanbul, 22 (A.A.) - İngiliz Büyiik 
Elçisi Bay Persi Loren bugünkii eks • 
presle Ankara'ya gidecektir. Bay Peni 
Loren Ankarada bu hafta bathyacak 
olan inıiliz - türk ticaret muahedesi gö
rüımelerini takib edecektir. Bu ıörüt· 

melere lngiltere tarafından ittirak ede
cek olan sefaret ticaret atateıi Miralay 
Vudı da Ankaraya ıitnıittir • 

Yeni bir şeker kaçakçılığı 

lstanbul, 22 (A.A.) - Gümrük ko
nıma tqkilab tarafından göçmenler va· 
aıtasiyle yapdan yeni bir ıekeı- kaçakçı

hiı meydana çıkarılmıı ve tebek• yaka· 
lanarak ibtısaı mahkemesine verilmittir 

Kaçınlan ıeker 213 tondur. Bunun 
75 tonu memlekete ıokı,tlmuıtur. gerisi 
ıümrük antrepolarmda bulunmaktadn-. 

Buğday sabş amiri açığa 
çıkarıldı 

lstanbul, 22 (A.A.) - Bufday stok
larındaki tetkiklere devam edilmektAtdir. 
Ziraat Bankası müdürü Bay Abıen'clen 
sonra buğday satıı amiri Bay Adil de 
açığa çıkanlmışbr. Müatqar Bay Atif 
bir haftaya kadar Ankaraya dönecek ve 
Vekalete vereceği raporwıu orada hazır 
lıyacaktl1', 

• AsMtatika arayacak 
heyet 

lstanbul, 22 (Telefon) - HükUın• 
tin müsaadesiyle Tanuı'ta uanatika 
aratbrması yapacak bir heyet buıün 
Prolesör Erik'in reisliiind• lıtanbula 
ıeldi. 

Bulgaristandan gene 
muhacir geldi 

lıtanbul, 22 (Telefon) - Bulgaris-

1 
tan'dan busün de yüzden fazla muhacir 
seldi. 

Yedi yaşında bir katil 
lstanbul, 22 (Telefon) - Balorkö

yinde Jecli Jatmda bir çocuk utüfeii 
il .. Tursuna isminde bir kadını yaral:ı • 
1ntt Ye kadın buc\in hastahanede ölmüt
tür. 

Turizm kulübü İstanbul 
valisine teşekkür etti 
lıtanbul, 22 (Telefon) - Türkiye 

turizm ve otomobil kulübü lıtanbul va 
lisine turizm itlerindeki yardımların -
dan dolayı bir madalya H ıerefine bu
.Un de Parapalu't• bir çay verdi. 

Sanatk.ar uğraşıyor 

' ~ir ressam, geçen gün bana bir Bal

kan gazetesinin ilk sayıfasını gösterdi. 

Bu sayfanın üst başında o ulustan bir ret 

samın bir tablosundan ç.ekilmiı bir fo • 

toğraf vardı. Ressamın bl\na bunu gö._ 

termekten güdü şuydu: 

- Bu bir Balkan gazetesidir; ensi& 

boysuz bir ıey; demek istiyordu, öyle ol 

duğu halde bir ressamın eserine bu kadaı 

seçme yer verebilmif. Ya siz Sizin ki 

bol bol aayıfalaİnız var, sanata kartı 
bağlı olduğunuzu, sonsuz bir saygı duy· 

duğunuzu bir -gün bile dilinizden clüıür

mezsiniz. Hani bat sütunlarınızda bizin 
tablolanmız için yer? Şu küÇük Balku 
gazetesi kadar bile olamıyorsunuz._ 

Ben de ona diyecektim ki, demeti U. 
f.amdan geçirdim ki: 

- Bu Balkan gazeteai bu tabloY11 
her halde bir deierini bulduğu için o ..... 
cığa baımııtır. Biz, bütün ıütunlarmu

zı devrime venni~izdir. Konpıun• 

(mevzu) devrimden (inlulip) alan han

gi eseriniz bizde yer bulmadı? Sizin gö
rüıünüzle "sanat, sanat için;, de olsa 
bize göre "sanat devrim içindir" Biz. 
devrimi bir bütün olarak alıyoruz. On• 
içinde olmayan, gerisinde kalan •e bat· 
ti ilerisine gitmek kuruntusunu beıli • 
yen bizden değildir.,. 

Bir edebiyat adamı ile bir ressam,, 
tam bu kelimelerle konuımadıksa da 
böyle düıündük; iç dilimiz bunlan ıöy • 
lemek dileğini duydu. 

xx 
Bir latanbul gazetesi, bir tiyatro ... 

natkirının bir hapa gazetAt bat yazıeto 
sına yazdığı sunturlu bir mektubu bH
tı: Tiyatrocu gazeteciye sinemayı, yeni 
çevrilmiş bilmem ne filmini konp tu • 
tarak yazı yazmayı yasak ediyOI' ye üz .. 
rinde bu kadar yurttaım emeği olan ga
zetelerimizi ambalaj üiıilmclan farkım 
buluyor. 

Burada bizim amacımtz, bir yönl 
tutup ötekisine çıkıtmak değildir. Gene 
sanata bailı iki tekin (ferdin) biribirinl 
naıd kmadıima ikind bir imek diye 
bunu alıyoruz. 

x Jl 

Sözün kısası, bizde sanatkar ad ... 
takınmıt olanların çoğu batblanndml 
yalnız alkıt beklemekle ıelecek aa .a. 
ze sinirlenmekle; bqkatarnu lanamall. 
la uğraımakta, sosyet~ kendi teklert 
iç~nde kaybolmut bul naktadrrlar. Sanat 
dıtında bu kadar çok iti olan "sanat • 
kir., lardan bol bol ürün (mahsul) allııo 
mayııımız bu yüzden olsa ıerek. 

M. N. ARTAM. 

Hava vaziyeti 
Ziraat Vekaleti meteoroloji •ıdttl • 

ıünden aldığımız duyup ıöre, soa M 
ıaat içinde hava yurdun Akdeniz kıJ1 • 
lannda açık ve öteki yerlerde daha çoli 
kapalı geçmiştir. Çanakkale, lzmir,.E.-. 
zurum, Trabzon, Giresun çeTNlerine Y• 
yer 2 • 8 milimetre arasmda Jaiıt ol • 
muıtur. 

En çok yağıı Çanakkale'cle 8, Gt6 
bolu'da S, lzmirde 3, mı1imetredir. Ha• 
va düne nazaran T..U,.., E,."de Wr ild 
derece daha 11mmıt. dit• ,....._. ... 
fumuıtur. 

!>ün gece dütük ıuhunet ııfma altaa
da Kara'ta 18, Erzunımda 17, Sins'ta 
16, Eskiıehirde 14, Kaıtamonuda 11, 
Ankara'da 10, Malatya'da 8 dsececlir. 

Orta Anadolunun öteki 1slerinde ı .. 
ce ıubunetleri hep ııfmn altında olmak 
Üzere 4. 10 derece arasmdadlt'. Dün• 
yüksek suhunet ııfınn üstünde Adana
da 17 Antalya'da 16, Dörtyol'da 15 de• 
recedir. 

Dün Ankara'da saat 14,30 da suh11-
net sıfmn altında ıf!kiz idi. Riiqlr saıd
yede 3 metre süratle poyrazdan .....-. 
tedir. 

Tayyare şehitleri 

ithtifali 
htanbul, 22 ( Telefon) - Ayın yınni 

sekizinci günü yapılacak tayyare ıehicl
leri ihtifalinin programı hnzırlandr. Me
raıimi latanbul kumandam açacak H • 

keri, sivil okullarla kıtalar İştirak ede • 
cektir. Tayyare abidesine C. H. Fırka. 
11, Kolordu, Belediye ve Tayyare Cem; 
yeti çelenlrler koyacakbr . 
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Te nikte yenilikler 
Bu yeni çıkan gaz kurşunları ~ayı· 

brsa avcılarımızın her halde pek ışine 
yarar. Çiinkii insan, öldürmeden, yara• 
lamadan elde etmek istediği bir bay• 
varu bu sayede pek güzel yakalıyabillr. 

1 - Yeni bir yapı biı;iml: Geçen 
konu§tnamda bazı yeni malzeme adla
rını saymıştım. Şimdi evlerin kuru~u
Junda da bazı yenilikler var. Nitekım 
bir Avrupa gazetesi yazıyor: 

Bu sene Düseldorrta bir ev yapıl
mış. B u evin ne içinde ne dı !;ında d~
var, kiri", taş. tuğla, demirli beton fı. 
lan yok. . . 

Bu evi yapan mühendis dört demır 
tekerlek yapmış. Bu tekerleklerin kut
ru 8 metre ve dayanıklı. Bu tekerlekle
ri biribirinden 3 metre uzaklıkta ol-

• b" "b" "ne mak Ü.zere sıraya dizmi§ ve ırı ırı 
d:mirlerle bağlanuf. Bu suretle: 8 ın~t
re kutrunda 12 metre uzunluğunda bır 
ıilindir meydana gelmit olur. Evin bü
tün ağırlığını bu demir tekerle~~er .. ç~~: 
·kiyor ve bu tekerleklerin gömuldugu 
temel de çok yük altında kalmamı§.~
luyor. Evin kurulmasına da bet. on gun 

yeti yor. rf d 
Evin dışı eternit, iç bölmele e 

heraklit ve kontrplak kaplı. En kalın 
duvar 10 santimetre .. 

Bu yapılış tarzının sağlamlık, ra-
hatlık, kolaylık ve ucuzluk bakımın
dan çabuk yaı>ılacağrnı sanıyorum. 

Şimdi önümde bir televiziyon ma-
~ li Uld'" Yoksa kinesi bulunmadıgma z um. . 

• • .. t rmek ıs
ıize bu evin bir resmım gos e 

terdim. 

" .. " 
Bir de ev yapısmda, herkesi dU

fllndüren bir derd •ardır. Evi sıcak 
tutmak: 

Soğuk ve ııcaklığı geçirmemek, ya-
ni sıcaklık ziyanmm önüne geçmek 
için duvarları kalm yapmak, pençere
lere aralarında bava boşluğu bırak~lan 
çift cam tatanak, ııcaklığı gilç geçırea 
malzeme kullanmak gibi çarelere bat 

vurulduğunu biliyoruz. 
Bu i•te en çok muvaffak olan ce· 

nub kutbu araştrnc111 Byrd'tir. B.u a-

ub ~tbunda bir kıtı, lçınde 
damm cen •u . 1 eçirdiği portatif kulUbeainın duvar a-
~ 85 aantnn 1ralmbğmdadır. Bu duva• 
nn iç ve dıı yüzleri Jrotrplak kaplı ve 
aralan mukavva ile ııarıbnış ot dolu-

"-· İç tarafı aliiminyom plllralarla 
kaplanmıttır. A10minyom P,lakadan 
aıaksad kulübe içinde yakılan eobadan 

petrol lambasından ı•ık halinde fıt-
ve r k 
kıran sıcaklık şualarını ter~ ıyere 

( ani aksettirerek) bunların zıyan ol· 
y kt" masmm önüne geçme ır. 

Sıcaklık dışarıda ııfmn altında 70 
aantigrad olduğu halde hem ısınmak, 
hem qık elde etmek, hem de yemek 
pişirmek için bu kulilbede günde yal· 
nız be§ litre petrol yakmak kifi gel • 

mittir. ,, 
" " 

2 _ A vcılılcta kullanılan ıu li,elı· 
leri: 

Amerikada yeni bir çetid av fitetl 
yapılmış, bu fişeğin içinde baı:,ut ve 
'tapa var, fakat kurtun yok. Onun ye
rine sağlamca bir .zar içine aıkıftn'd• 
Duş zehirli bir gu var. Avcı uzakta 
&ördüğü bir av hayvanına bu gu Jnar. 
tununu ateı ediyor. Bu gu 1nn1wıu 

yahut da - e-ya gidip av hayvanına. akı 
te cemi bir avcı ise - hayvanın y • 

r a patlıyor " 
nmda bir yere çarpmça f 

ım olan gaz etra • ,... 
lçindP.n sl'kıftın ış ere bile olsa 
yılıyor. Bu guden bir k ere dil· 
koklıyan hayvan seraem olup y _ .. , 

. wt 90nra gene -..ı 
fiiyor .. Vakıa bır va., ka<)ar 
başına geliyor ama, o zamana 
avcmm eline geçmit bulunuyor. 

Vlıu'un romanı: 4 

Fakat bu işte biraz tehlike var 18-

n ı r ım. Öyle ya bu gaz kurşun avcmm 
ya :.mında bir yere çarpar ve patlarsa 
her halde pek eyi bir şey olmaz. 

.. .. " 
3 _ Demir kaynağı: 
İki demir saçı bjribirine eklemek 

için bu saçlarm bu aaçl~ın kenarlarını 
üstüste getirip makbpla delmek ve ~ 
deliklerden pertiıı dediğimiz çiviJen 

. . lttan ve üstten çekiçlerle d6-
geçırıp a 1 r 
verek baılarını yuvarlatmak yan pe -
çinlemek lazımdır. Son .zamanlara ki· 
dar gemi tekneleri, buhar .. kazanlar;: 
demir köprüler filan hep böyle yap 

brdL 'k k Halbuki oksijen ve elektrı . ay• 
nak prensipleri icad edilince demı~J~r 
biribirlerine kolayca yapıştmlabı~ır 
b" hale geldi. Bugün koskoca demır· 1:; bu kaynak usullerile biribirlerine 
pek sağlam olarak ekleniyor. 

Büyük bir para ve ağırlık tutan 

P
erçin çivileri ortadan kalkmıt olu~or. 

·--t .. ryeyım• Size yepyeni bir mııwu soy 1 • 

Bu sene Blrletik Amerika ctımJnır• 
luklarınm Poughkeepsi~ • Soconl adb 
bir vapuru ıuya indirilmfıtir. Ba .a
purun uzunluğu 79 metre, genlıHii ız 
metre, ıu içindeki derinlili 4,25 met• 

redir. it kaynak UIU• 
Bu gemi battan afl 6-

lfle meydana geımffdr. Bir hesaba g 
inlemek ıuretiJe yapılmıf ol· 

re pe~ k . ı~ 
saydı 250.000 parça çeli perçın çıv 
kullanmak Jullll geJirdL 

zso.ooo orta bilyUkllikteld perçin 
çivisi a§lliı yukarı ıoo.ooo kilounm 
edebilir. DtıfilnlinUz bu itte bem 100 
ton çeliık tasarruf edilmit oluyor, hem 
de gemi aynı sağlamlıkta olduğu bal· 
de daha hafif oluyor. 

4 - Bd~lit 

" " " 

Celloloide'in ne · oldugwiu bllirıd· 
nlz. Kağıda benziyen, 11ık geçiren, cam 

gibi fakat yumuşak olan bu cisim cel
lolos ile kühe~ileden yapılır. Birçok 
ıcylerde kullanılır. Söz gelimi: . 

Filim, tarak, gözlük çerçeve~ı, ~ 
k lar ttıValet qyası filan gibi bır 

yunca ' 1 "d" k Jla sürü e9ya yapılır. Cello oı ın u • 
ntldığı yerler pek çoktur. Fakat bunun 
büyük bir kusuru vardır: Kolay tutu-

h la yanar Bu çok faydalı 
ıurdvde . u bu birici~ kusurunu ortadan 
ma enın • 
kaldırmak için celloloidin yenne geçen 

başka bir tcY yapılıyor. Bunun adı ba· 
"d b d'in fekelit'tir. Bırkelit, formaı e y 

· T rutılmastle 
nol ile bir araya getin ıp ba· 
meydana gelen bir hamurdur. Bu 

d "'- --an rnk sert olur 9C 
ınur kuru U5w - •- 1 

d dığmı yerlerde kullanı ır. 
yukarı a aay ha ı. .... Jra 

Ceıtoloidln yanında da ......, 
)lpell: 

birçok faydalı taraftan var. 
1 ktrik geçirmiyor, mah· 

11caklık we e e kit 
UUJerde erimiyor, sıkııtınldıfı v: b 
Jrolay kolay kırılmıyor, buna ıun! e • 

rfbar da diyorlar. 
Bakelit elektrik Aletlerinde, radyo-

culukta. tarak, bıçak sapı, tabak gibi 
her kalıba giriyor. Bildiğinis radyo 
undıktannm telefon kutulannm çolu 

bakelit'rir. 
Sert karton denilen bir cinı mu-

kavvalar da var. Bunlar bakelit mahl4· 
lilne batırılıp sıkılmış kiğıd yahut mu-

Tefrika: 61 

Benim Günahım 
(MEA 

Yazan: 
ANNIE VIVANTI 
Yeşil - mavi girdab, onlarla 

o toprak arasında, on~:""~.a ge~
nıişin dramı arasında kopure kö
püre genişliyordu. 

Vatana dönüyorlardı. Bir ~a
man onlar için hayat otmuş 0 an, 

' . 'zlik ol· saadet olmuş olan. talısı 
muş olan her şey'i arkalarında, 
o altınlı göz kamaşmasuıda bl
rakarak yalum dönüyorlardı. 

O kadar sevmiı olduktan ~ 
1anşm yaradıh§ ebediYeD pıP 

CULPA) 
JtaJyanca asımdan türkçey• çevirenı 

NOSHET HAŞIM SINANOCLU 

olmuşlardı. Düşüncelerinde, ha
zin hayaller, solgun solal~ d;!: 
galamyorlanb. Bu hay er, di 
lardan ebediyen ayrılmış,. !be • 

·ı· ımmışlardı. bırı, tan· 
yen çekı ıp a . •• desile .•• 
_...Tl'I mücadele edılınez ıra di 
·~· ·· ·• de tak s e-··bürü mihrabın onun . 0 tıyaa insan ıra-
di~~ş in~ ~iıı küçük bir 
desı ile, Bırı, atümüa ulviliği i
nıezarhğında. ()büril, trajik 

:ı=~ arasında bir 

bi kullanılıyor ve pek çok işe yarıyor
lar. 

S - Buz sanayii: 
r Memleket Postası 

Buz yapmak pek yeni bir iş değil

dir, fakat şimdiye kadar bu it bugünkü 
kadar kolay, yemek pişirmek, gramo
fon çalmak gibi sade ve berkesin bece
rebileceği ıbir i§ olmamıştı. Son zaman· 
lara kadar yazın sıcak günlerinde bu· 
zu dükkandan alıyor, fabrikasından ge
tirtiyorduk. Sonra bu pek te temiz bir 
i9 olmuyordu. Öyle ya, buz eriyor, zi
yan oluyor, ortalığı ıslatıyor, sular sı
zıyordu. Buz erimesin diye onu tala9-
Jara, çuvallara sanyorduk ve g~ne ço
ğu .ziyan oluyordu. 

Samsllll ihracatcdarmm üç mühim ihtiyaçları 

Şimdi de öyle mi ya. Bir küçük so
ğuk bava dolabı alıyorsunuz. İçine ye· 
meklerinizi, içeceklerini koyuyor•u· 
nuz. Dolabın elektrik düğmesini çevir· 
dikten kna bir zaman sonra dolabın 
kapağını açınca içindekilerin tamam.i
le soğumuş, hatti buz haline geçmiş 

olduğunu görüyorsunuz. Bu yüzden e
vinizde her vakit soğuk su, içki, mey· 
va bulunuyor, yemekleriniz bozulmu· 
yor .. 

Acaba bu mucizenin aslını hiç me
rak edip araştırdınız mı? içeride ne o
luyor da sıcaklık sıfırın altına dügüve· 
dyor. Bunu size buca anlatıvereyim: 

Samsun, (özel bildiricimizden) -

Kendilerile görüttüğüm Lhracatçıları

_mızın üç mühim ihtiyaçları olduğunu 

anladım. Liman emniyeti.. Vapurların 
cuma acferleri.. takelelerin enditell du
rumları.. ... 

Cenubtan fimale dotna renlf bir 
ıtenis bvain1n kıJmma ,.1qen Sam-

yataklarını günden güne doldur~ 
için mavunalann iskelelere yanllfB'81C 
gittikçe güçlepnektedir. 

Günün birinde biç bir ite yar~ 
yacak bir duruma girmemesi için timi, 
diden bu iskelelerin deniH doğru -~ 
tdmuı pek 7erinde bir it olac:aktıl' • ... 

Beledi,. De almr6k idareliDia .. 

Bir mayi gaz haline geçerken çev
resindeki aıcakhğı da alır 1iStilri1r. İn· 
un ıslak elini riizglra tutunca bwıu 

anlar. Sonra bir akıcı madde ne kadar 
hızla gaz olursa o kadar çok soğur. 

lamna ldeled 

Buz dolablarınm soğumasının te• 
meli budur. Dolabm uygun bir yerin
de iki kapalı kap ile bunun ortaımda 
bir tulumba vardır. Bu tulumba itte o 
kullandığınız elektrikle itler. Kabın 

birisinde akıcı halde amonyak vardır. 

Amonyak birkaç atmoder ile ukıştın 
lıraa akıcı haline geçer. Tulumbanın 

iti bu amonyağı emerek bula caz hali· 
ne geçirmek ve bu .retle bb ve boru· 
lan soğutmaktır. Ou haline geçen a
monyak tulumba yolu ile öbür kaba ge
lince orada teıkrar akıcı haline geçer. 
Buna tekisüf etme deniyor. Birinci 
kabdald amonyak bu suretle ikinci ka
ba aktarma edilinciye kadar bu İf yü
rür. Birinci kab tamamile boplmca tu· 
lumba bu sefer otomatik olarak terı it
ler, yani ikinci kabdakl amonyak birin· 
ci kaba gcçmeğe hatlar. Tıpkı önceden 
olduğu ıibi bu biçimde bir ileri, bir 
geri olmak tizere amonyak yer değitti· 
rir ve bu itler olurıken etrafı soğutur. 

Soğuk bava dolablarmda amonyak 
yerine gaz ıülfllreux yahut da ma.yi ha
va kullanılır. 

Bu dolab1-nn iç yüzi1 bundan iba· 
rettir. 

" ,, " 
6 - Yukarıda mayi hava demiştim. 

Bu da meraklı bir özdür. Bir iki keli· 
me ile anlatıvereyim: Hava kapalı bir 
kah içinde zorla ve büyük bir gilcle ıı· 
kıttınlmca akıcı hale geçer. Yahut it• 

fırın altında 190 dereceden daha apğı· 
da 90ğutulur. O zaman da bna akıcı 

olur. Yalnıs hava boyuna bu soğukluk· 
, ta tutulamıyacağı için çok aallam çe-
lik kahlar içinde saklanır. Kab açıldı
ğı vakit pek hızlı olarak gaz haline ge
çer ve büyilk bir soğukluk yapar. 

Hava yalnız soğutma tekniğinde 

değil, akıcılıktan hava haline geçerken 
çok fiıtiğinden patlayıcı maddeler ıibi 
madencilikte de kullanılır. .. .. ,, 

Bu yazıyı Mllhendia Bay Pahri Fu
ad Ankara radyMu için buulamıt ve 
orada okumuştur. 

çocukla, bellisiz adımlarla, belli
siz tecelliye doğru yollara düş
müşdü. 

1 ıun'ua ne JISıi e bir Uımm o1mmıa
.. ihracat ma11armmm dmis yolla. 

rile nakliye emniyetini bomaktadır. 

Buan ldlçtık bir fntmanm phlanArr-. 
dıtı dalgalar, gemilerin demirlemesine 

bile mani oldutu lçiıı mallarmı iskele • 

lerde ve depolarda bekletmeğe mecbur 

kalan ilıracatçııa.rmm p vakitler aa

rara girme;'ktedlrler. Gerçi Samaan'da 

esaslı bir liman kurumunun en u 15 

- 20 milyon liraya bağlı olduğu aCSy

leniyona da 8anwan - Sm11, Samsun 

- Çarpmba demlryollarile cenit bir 

hinterlandı badine çeken bu mllhim 

merkezde hiç olmana bir dalgakıran 

yapdmllu ba mmiyed yeriee cetin

cek .. s--·· claba pullık Wr ...... 
pfa eriftinceblr. 

Deni.zyollan ltletme lclaıed, laer 

cuma gl1nil Tnıbzon " İıtaabal poe

talannı yapan iki ••panma burada 

karfılqtırmaktadır •• HaJbaki cuma pn
leri dairelerin kapalı olmuı yildnden 

baytar, sıhhiye, orman ldarelerile ali· 

kadar olan ihracat mallanmızm o gün 

yüklenmesi m8alld1n olamamakta. im· 

kin bulunsa bile çalıemı uati dıpnda 

lı gördUrüldup lç1n memurlara flcret 
verilmektedir. Bu netice hem idareyi, 

hem de tacirleri sarara soktuğu cihetle 

1efer telakileri, Samaun'dan daha u e

hemmiyeti olan civar iskelelerden bl • 
rinde yaptırdmak ıuretile Samaun'a 
cuma cünJeri vapur uğratılmaaı ıerek· 
lidir. ... 

Samaun'un fbnendifer lekeleal, Ga· 
• lıkelesi, merkez iskeleli, Ull iakele-

11, yolcu iskeleli, gt.tmrilk WreJe ... tat 
iüıeleıl, gu i*eleli 4'79 mu1an IUis 
iüeleal vardır • 

Samıun civarmdan Karadenize dH
kt11en Yeşil, Kızıl ve Merd ırmakları· 
mn ıUrüklediği kumlar, bu iskelelerin 

LI 

•..• Mısırın yakıcı 1ı0prağı, uf
kun arkasına çekildi; girdaba yu
varlandL.. gözden kayboldu. 

Dağların tepeleri arkasında, 
uzak sahranın üzerinde, akşam 
güneşi hali parıltılar saçıyordu; 
fakat Tarablus çölü, timdiden 
akşam alacasına mahsus mavi ren· 
gi içinde dumanlamyordu. Ve iki adam, alınlarını şima

le doğru döndürdüler. 
Yatışdırılmamış, eğilmez, ruh

tan granitten ve pırlantadan iki 
adam, ar.zulannın hedefine doğ
ru gidiyorlardı: Unutmaya gidi-
yorlardı. 

Gemi yoluna devam etti. 
Mavi Akdenizden fırtmah bo

ğaza geçdi; ıimalin sakin sis
leri arasında. Atlantik'"m taze kıf
Jarmda ilerledi. 

Ve Britaııya'nm beyu kaya
bk]anna dojnı uzaklaıdı... 

Zomor kanalı üstünden, ka
ranlık sulan yararak, bir sal geç
di ve El Abid köyüne yanaşdı. 

• • • • • • • • 

Uzun kara tüllere bürünmüş 
bir kadının titriyen ellerinin itti
ği parmaklık kapı açıldığı zaman, 
moresk büyük villanm bahçesin
de güller, ilk yddızlann altında 
uyumu' bulunuyorlardı. 

Bahçe yolunun ağaçlan altın
dan, o, bir &ölKe e;ibi gecti. 

,..,..,u ve titrllkte plıpau ~ 
seçen yıl bq müdilrlilk lııiauil• .... 
ulonu aramda bir dilaeltme ,.,.-. 

Jdlçtlk bir de meydanlık açıJmıftL zet 
min.l parke ile döfdllea ve bir kötedıı 
ne de zarif bır bahçecik yerleştiri~ 

bu meydulak, pbre giren yol~ 

ne kadar sDzel gBrilniiyona, viae ..ı .. 
aunun yanından denize akan lağımJ.; 

da o niııbette çirkin ve müteaffin b~ 
manzara veriyor .. Her yolcunun mut~ 

ka bumunu tılayarak geçtili bu lil~l~ 
antrenin. ctizelliğini bozan bu liğıml., 

rm kapatılmuı ne kadar eyi olacaktır 'il 
FadKAYNA& 

Marmaıiste süngerciliti 
ilerliyor 

......... 21 (AA.) - .._... .. 

Bosllmaacla linlwcilils ... PC~ 
n.lmaektedir. Siiqacilik Mm 11 ieı.ii 

- eJİ ıelir ~biri oı-,., 
tar. Ba :td kq ph ....... da _.._ 9-
tılank )'alna sünıerdea Marmarİ9 ~ 
Bu ..... m altmrt Wa lira ıiaaıııif~ 
Ticcar elinda daha mühim mik~ 
stok sünıer ftl'clır. Mannariate 24 kuııt 

pva •• ~ -kine ....-. 

TarfanUalık ..,. aarinci)'e de ~ 

ileri pdecek Wr ,oı tubmftm· N~ 
ye ve turfanda için beledi1e taraf~ 
sa ptirtiJmittir. Halka puMD1 ~ 
bere bir...-,. mtahiı ricade ... 
tirilmeldı k 

Marmaria baymdırlam,-

............. 22 (A.A.) -Ka ..... ~·,. 
111 lair ipcek •~·Bu• 
~ bapnda ... bir filitn ,..,.-..... 
Buradan vaparlara su verilecektir. M.-' 
mais't.e gözle aörülecek bir refah....- 4 
dır. 

Kollan arasında bir çocuk tal 
şıyordu. 

Basamaklara varınca, d~ 
düşecek gibi oldu.. hemen h~ 
bayılınıı gibi takati kesildL 

Mırıltılar, beyaz bwnuslu~ 
gelerin telaşlı koşuşmalan, on 
tutmak ve kaldırmak için 
mış kollar. 

•••• Karanlık eller, kıymetli~ 
kü kollanndan aldılar ..• Karaııl~ 
yüzler, heyecanlı gülümsemel-. 
le etrafını aldılar. 

Ve mermer merdivenlerin baıt 
şından, bir tatlı ve ağır ses on• 
selamladı: 

- Yuvana hoşgeldin, ey ~ 
yaz ziyaretçi t. Bahçene hoşgdi 
din, ey yorgmı çiçek! 

C' "'l'T .... .., 



• 

SAYlf'A f. 

olup 
ULUS 23 SONKJ..NUN 1935 ÇARŞ.\i'.HlA 

bitenlerin fotografileri 

Boa zsmanlaidı '1oıt 1rın 'Jmmlelel/11'19 ıpoı lıyıtı ,,.ı oanlaamııtıı. Blı 
trın gazetesinden alaralc koyduiumu bu reılm. lil lraa lutt.ol kulGblinQ 

ma,tıa n.ı 61Jn•rmelct9dlr 

ltiıtdı son zaınanlarda yeni yeni yapılar yapılıyor. lran gazetelerinden alaral 1 
hyduğumuı tamamlanmıı bina, lraa erkAnıharbiye dairesini, yapılmaktı alı• 

nr da yeni tapu 4aresinl ı6stermektedlr. 

lir Na/lcolm Kampbel, hadi re.torunu 

lrrmü için Amerika'ya gitmiıtir. ''Ma

vi hı., adlı olıa otomobili ile direbi
wa bu,nda Slr Kımpbefia g6ranüı-

keslmd• 'gördüğünüz ihtiyar bir Jranlı'1ır n ·ızs yqııİf!adır. ZirHtlı ve çobao
lıl.Jı ge,inir. Adı Me~bedt Fethullah'tır. 105 yqzndı iken batan diıterJ yeniden 
çılunıştrr. sat, yoğurt ve meyva ile geçinir, pi~ml~ yemek •• yer. içki ve ciga
ra lçmes. Yalnı.s gencliğinde kısa bir müddet nargile Jçmi~tir. şimdiki halde 

sıhhati yolundadır. 

Kuruluş 
1 8 9 1 

UY ANIŞ Serveti fünun 
yerine çıkar 

lerlai lroyuyorua 

Kurulmak il.Zere bulunan 
ANKARA BAHÇELi 

EVLER KOOPE
RATİFİNDE 

Arsa aranıyor 
Ankara şehri imar pla

nı içinde veya bitişiğin
g de 200,000 metre murab-

Geçenlerd~ Niyagarll 11~/avanrnra üç yıl eve/ yerinden oynattığı yüzlerce ton 
1' ~~'P.!-~ild.. '!ılı :tl:!J"l y ~,.,,,, 'adığrnı yazmıştık. Bu büyük kayanın aşağıya 

c!ı;r:iJkttız ıcınl'a alrnmı~ olan bir resmini basıyoruz. 

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

baı veya daha çok arsası 
olanların her gün saat 

1
~ 

14 den 18 e kadar 3345 
numaralı telefonda Bay 

1 Uluğa müracaattan. 
llllllllııalll llUlllllllllHlllRilllltlUlllmlllllll'MI-

Nafıa Bakanlığı 
Sular Umum Müdürlüğü artırma 
ve eksiıtme ve ihale komisyonun 
dan: 

Çubuk barajındaki tesisatın demontajı ve hava yönü
ne geçirilmesi ambalajı şartname ve keşfinde yazılı diğer 
bihün işlerin yapılması 12/ 1/ 1935 te ihale edilmek üzere 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuşsa da istekli çıkmadı

ğından 27 / 1/ 1935 pazar günü saat 15 te pazarlık suretile 
ihale edilecektir. 

İşin tahmin edilen bedeli (9350) liradır. 
İşe ait şartname, pi.an ve diğer evrak Sular Umum 

Müdürlüğünden parasız olarak alınacaktır. Muvakkat te
minat miktarı (701 lira 25 kuruştur.) 

Artırma ve eksiltme kanunundaki evsafı haiz olan 
isteklilerin o günü saat 15 te adı geçen komisyonda bu-
hmmaları. (98) 1 - 186 

Tokat merkezinde inşası takarrür eden beheri 37.000 
küsur lira bedeli keşifli üç adet ilk mektebin inşası ikinci 
defa olarak 15. 1. 935 tarihinden itibaren yirmi bir gün 
sonra ihalesi icr.a edilmek üzere münakasaya vazedilmiş
tir. İnşaata talip ol<~_nlarm Tokat Vilayeti Muhasehei 
Hususiyesine miiracaD.t eylem~leri ilan olunur. (287) 

1-?l\fl 

Ankara icra dairesi gayrimenkul satış memurluğundan 
Emlak ve Eytam Bankasına ipotek olup bu kere art

tırma ile satılmasına karar verilen Ankara'nın Y enişelıir 
mahallesinde tapunun 13. 5. 1933 tarih ve 93/ 33 numara
sında mukayyet kargir hane aşağıdaki şartlar dairesinde 
satışa çıkarılmıştır. 

Evsaf ve müştemilatı 
İşbu kargir hane bodrum katile üç kattan ibarettir. 

Bodrum katında bir sofa üzerinde bir kömürlük, bir mut
fak, tesisatr tamam bir banyo ve zemini tahta döşeli bir 
oda, bir diğer mutfak, birinci kata 29 numaralı kapıdan 

girilince bir vestiyer, bir sofa, bir kapalı balkon, bir, hela, 
birinin zemini tahta döşeli iki oda, tahta merdivenle ikin
ci kata çıkıldıkta bir sofa üzerinde üç oda, bir hela, bir ta
rasa, bir balkon mevcudtur. Hanenin her katında elektrik, 
su ve havagazı vardır. Tapusunda yazılı (475) metro ar
sadan 91 metrosunun üzerine mebni olup mütebakisi bah
çe halinde bulunan işbu kargir haneye sekiz bin lira kıy
met takdir edilmiştir. 

3a tış şartları 
1 - Satış peşin ·para ile olmak üzere 7. 2. 935 tarihine 

müsadif perşembe günü saat 14-16 ya kadar icra dairesi 
gayri menkul satış memurluğunda yapılacaktır. 

2 - Talipler takdir edilmiş olan yukarıdaki kıymetin 
onda biri üzerinden yüzde yedi buçuk pey akçesi veya 
milli bir bankanın teminat mektubunu getireceklerdir. 

3 - 1hale bedeli ihaleyi müteakip verilmediği takdir
de üzerine ihale edilenin talep eylemesile ihale tarihin
den itibaren 7 gün içinde vezne}.re teslim edilmediği tak· 
dirde ihale bozulacak ve işbu talipten evel en yüksek 
teklifte bulunan talibin tekli fi veçhile almağa razı olup 

olmadığı kendisinden sorulduktan sonra teklifi veçhile al· 
mağa razı olduğu takdirde farkı ihalesi feshedilen birinci 
talipten tahsil edilmek üzere ikinci talip uhtesine ihale 
olunacaktır. Teklif veçhile almağa razı olmadığı takdirde 
ise mal yeniden ori beş gün müddetle arttırmaya çıkarıla
cak ve en çok artıran talip üzerine kati ihalesi yaptlacaktn: 

4 - Arttırmada mal talibine ihale edildikte tapu har· 
cı, yüzde 2,5 dellal ücreti talibe ait olacaktır. 

5 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların gayri 
menkul üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını evrakı müsbitelerile yirmi gün için
de icra dairesine bildirmeleri aksi halde hakları tapu si
cillile sabit olmadrğmdan satış bedelini paylaştırma mu
amelesinden hariç tutulacaklardır. 

6 - Arttmnıya iştirak edenler daha evel şartnameyı 

görmüş, okumuş ve gayri menkulün imar vaziyetini bil
miş ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve itibar oluna
caktır. 

7 - İşbu açık arttırma şartnamesi 24. 1. 935 tarihin
den itibaren 934/ 9 dosya numarasile herkese açıktır. 

8 - Taliplerin mezkur tarihlerde icra dairesi gayri 
menkul satış memurluğuna müracaat eylemeleri lüzumu 
ilan olunur. 1 - 254 

Ankara Sehri İmar 
' 

Fen hey'etine 130 lira ücretle bir Desinatör alına· 
caktır. Mühendis v~a Nafıa Fen mektebile kadastro 
mektebinden diplomalı olmasc şart olup 28. 1. 935 tari
hinde istekliler arasında imtihan yapılacaktır. Bu tarihten 
evel vesikalarım kaydettirmek üzere istida ile müracaat 
edilmesi ilan olunlll'. (152) 1-261 



Satılık otomobil 
30 modeli Ford 1600 

~ Km. yapmış çok eyi hal· 
de yeni au ballon lastik- ~ 
!eriyle. İsteklilerin Zira-

1 
at Bankasında şoför Ra- ~ 
tide müracaattan. ~ 

1-233 

ZAYİ 
Mülga Van İdadisinden 329 

tenesinde almış olduğum ıeha· -
4etnameyi kaybettim. Yenisini a
lacağımdan eskisinin hükmü 
roktur. 

Ankara İnönü mahallesinde 
No: 19 evie: Vehbi 

1-258 

yeni şehir Havuzbaşı. 1z: 
. dde sonunda 2 ıncı 

mır ca .. d 
katta konforlu clort o a. 

ı-260 

OLUS 

17 Lira 30 Lira ~ 
9 ,, 16 • 

5 ,, 9 " 

Posta Ucreti gönd~riJmiycn ~ 
ıncktublara cevab vcrilmcs. 

=· ması:GtJVENC SPOR 
BALOSU 
1. Şubat 935 

Perşeınbe ak§atnI 
Ankara Palas'ta 

ı-190 -·· il ıWdb 

ANKARA BİRİNCİ SULH 
HUKUK MAHKEMESİN
DEN: 

İstanbul Eski Ali paşa molla 

ahavein sokağında mukim Hati· 

ce ve Hakkıya Ankara'da Bak· 

teriyoloji evi kfitibi hidayetin 

birinci sulh hukuk mahkemesin -

rinci sulh hukuk mahkemesine 

gelmediğiniz veya bir vekil gön

dermediğiniz takdirde aleyhiniz-

de gıyap karan verile~egi lil
zumu ilanen bildirilir. 1-248 

Ankara Levazım Amirliği 
Satuıalma Komisyonu 

llinlan 

İLAN 

Otuz bin kilo zeytin ya
ğma kapalı zarfla 2 şubat 
935 cumartesi günü saat J 5 
de alınacaktır. Şartnamesi
ni görmek istiyenlerin eyya
mı tatiliyeden maada her 
gün saat ondan on ikiye ka
dar müracaatları bedeli 
13200 liradır. Teminatı mu-
vakkatesi olan 990 lira mu-
hasebecilik veznesine tes
lim ederek makbuziyle bir
likte teklif mektubunu iha
le vaktinden bir saat eve) 
Ankara Levazım Amirliği 
satınalm3 komisyonu riya
setine vr.rmeleri. ( 111) 

1-207 

SAYIFA .. 

Türk Kuşu Server Ziya Gürevin ;ı 
Beyaz Ankara Behçet Kemal Çağlaı 
Yaşamak için yalnız havaya 
değil, hava hakimiyetine de 

ihtiyaç vardır. 
Waşington Konferansı 
Göktanrının dileği 
Ankara'da Kayak sporu 
Profesyonellik ve milli 

Abidin Daver 
Ş. K. 
B. Sait Çonay 
lJyas 

küme meselesi Mümtaz Tarhan 
Ben aldım babacığım (Hikaye) S. Z. C, 
Kestaneler {çocuk masalı) R. S. 

Ziraat Bankası Müdürlüğünden: 
Y enişehirde eski otobüs Garajı olan binanın ön kısmın· 

daki iki paviyon 9 ay müddetle kiraya verilecektir. İsti
yenlerin Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğüne 24-1-935 per· 
ıembe günü saat 17 ye kadar müracaat etmesi. (144) 

1-246 

Mı skeli kadın 
Villi Forst 

•• w11111rmı·rr:mvmn 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 
a ım komisyonu Reisliğinden: 

Haydarpaşa Nümune hastanesinin elektrik, tele1oa 
ve sinyal tesisatı pazarlıkla yaptinlacaktır. 

İhale günü 29/ 1/ 935 salı günü saat 14 tür 
Muhammen bedel (16500) liradır. 
Muvakkat teminat 1237 lira 50 kuruştur. 
Keşifname, şartname ve projeler 82 kuruş muıtabl

linde hastaneden alınabilir. 
Talipler bu gibi işleri yaptıklarına dair cari seneye 

ait ticaret odası vesikalariyle bu pazarlığa girebileceki .. 
rine dair vilayet nafıa baş mühendisliğinden tasdikli ve
sika göstereceklerdir. Pazarlığa gireceklerin belli saatte 
teminat makbuz veya banka mektublariyle Cağaloğlun
da sıhhat müdürlüğü binasındaki komisyona gelmeien. 

(106 - 6R) 1 - 152 
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Onu senererden berı tanır, agrılarda ve soğur< 
algınlığındaki çabuk tesirini bilirsiniz. 

EB markasının tekeffül ettiği ASPİRiN, sizi bun-. 
dan sonra dahi memnun edecektir, 

BOYUK 

Tayyare Piyangosu 
18 inci T ertib 4 üncü Çekiş 

11 Şubat 1935 de dir 

Büvük ikramiye: 
25,000 Liradır 

AYRICA 10.000, 4.000, 3.000 LİRALIK İK· 
RAMİ YELER VE 20.000 LİRALIK MÜKA· 
FAT VARDIR. 

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 
ayın sonuna kadar, Ankara'da vekalet teftiş heyeti reis· 
liğine giderek veya yazarak, dolduracakları istek kağıd-
larmı alabilirler. (94) 1 - 183 

il UI l 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~ = = IS h~nüz adı almamı s - -
e tlanların nazarı dikkati 1 ~ -

ULUS 23 SONKANUN 1935 ÇARŞAMBA 

1 ikinci l\:aııtın 19 3 5 taı·i hinden itilJaren 

•• il •• ,., 
FİATLAR. 

l(abriliada teslim l{ÜP ŞEl\.ERi40 

37
1{Ul"USlur 

IffiiSTAL . 
'' En Aşağı Sipariş 1000 Kilodur 

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

Ankara Cümhurivet Müddeitı-.. 
mumiliğindeıı: 

Adliyede açık memurluğa muhakeme sırasında yazı 
makinasiyle çabuk yazabilenler arasında 26-1-935 cumar
tesi günü saat onda yapılacak müsabaka imtihaniyle erkek 
veya kadın memur alınacaktır. 

İsteklilerin mektep şehadetnamesi, sıhhat, aşı, hüviyet 
hüsnühal, askerlik kağıtları ve üç fotoğraflariyle birlikte 
imtihan gününden bir gün eveline kadar vesikalariyle Ad-
liye encümen reisliğine müracaatları. (133) 1-232 

Gümrül{ _l\lluhafaza Umum 
Kumandanlıbrı İstanbul Satııı 

Alma Komisyonundan: 
1 - Deniz vasıtaları için alınacak 1200 ton maden kö

mürünün yapılan kapalı .zarf eksiltmesi pahalı görüldü
ğünden yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnamesi her gün komisyondan alınabilir. 
3 - 9. 2. 935 cumartesi günü saat 15 te ihalesi yapıla

caktır. 
4 - Şirket namına gireceklerin şirketin noterlikten 

musaddak vekaletnamesi ile şirketin faaliyette olduğuna 
dair vesaik ibrazı. 

5 - İstekliler muvakkat teminat olarak "1386,. lira
lık banka mektubu vezne makbuzları teklif mektublarile 
birlikte saat 14 te komisyona teslim eylemeleri şarttır. 
(277 /141) 1 - 252 

KREM 
balsamirı 

kanzuk 

'l egane ciddi gü .. 

zellik kremidir. Te .. 

ninizin daimi tazeli · 

ğini yalnız K R E M 

B A L S A M İ N 1le 
ı 

korursunuz. ~L~~~ .... iıi:&U.-. .... ~-
Dr. Cims'in nasır ilacı 

KORRİS!D 
}i;n eski nasırlan bile pek kısa bir za.:nanda 

kökten çıkarır. 
Merkez deposu: Kanzuk eczahanes: 

Her Eszanede bulunur. 

tamamııe 

-, -c:J t.l. K iYE 

llRAAT 
BANKA.Si 

Öksürükler çok defa tehlikeli hastalıklar gösterir. 

KATRAN HAKKI EKREM 
Bu tehlikelerin önüne geçerek öksürükleri keser ve müzmin 
bronşitler ile göğüı nezlclerini katiyen geçirdiği gibi nefeı 
.iarhğma da çok faydası vardır. 1-172 

Nafıa Bakanlığ lndan: 
Muhtelif ebadta 5 parçadan ibaret 126.915 metre mu· 

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

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

İsteklilerin 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 karlar malzeme müdürlüğüne tevdi etmeleri la· 
zımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız olarak 
Ankarada vekalet malzeme müdürlüğünden alabilirler. 

(117) 1 - 215 

Herke sin sabırsızlıkla be~lediği Tarih m ual !imi ~ Soyad l k a gı t 1 arı •lllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllll lllll il 1111111111111111111111111111111111111 

Env~~:ıe:~~a;~; =~:nı~d~~~ :~:a~~;~~tı~e nizamname· ~ Evlenme kağıtları, nü- = RAŞİT RIZA TİY ATR osu 24. 1. 935 PERŞEMBE AKŞA 
sini ihtiva e~en bu eserin fiatl yalnız kırk k~ruş~~~: 5 fus zayi ilmühaberleri Koo- ~MINDAN İTİBAREN ( ÜVEY BABAM ) KOMEDİ SİLE TEM-:= 

Sa~ış yerı: Taşhan karşısında Tarık Edıb kutup- § peratif yanında tütüncü R. 3 
hanesı. . 5 Yılmazda satılır. 1 - 2s3 ~SİLLERİNE HALKEVİN DE DEVAM EDİYOR. HE RGÜN ON a 
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§ ı-2~§ Devlet Demiryolları ve limanları 
U1num 1üdürlüğünden . 

Ankara Kız Lisesi yedinci 
sınıftan aldığım taatiknamemi 
kaybettim. Yenisini alacağrmdan· 
eskisinin hükmU yoktur. 

İLAN 

Ankara - Çankırı - Ankara arasında işliyen ray otobüs
leri mevcut yolcuları alamamasından ve havaların soğu
'lllaSı yüzünden 25.1.935 gününden başlıyarak kaldırlla· 
taklardır. 

Ankaradan saat 13,30 da kalkan 
Çankırıya saat 19,22 de varan 
Çankından saat 9,50 de kalkan 
Ankaraya saat 16,05 de varan 

telit trenler 25. 1. 935 tarihinden itibaren her gün 
liyeceklerdir. (135) l-23l' 

Hatice Edib No: 401 

--- --- ----
l mtı) I\ [ gahıhl v BaimU· l 

ı harriri Falih Rıfkı ATAY. 

Omunıi ne.§ rlya tı idare ~den 

Yazı hleı1 ınüdürü Nasuhi 
• BAYDA~ 

Çınlcırı· tielde$l civuında 
Ulus maf6aasınaı 'basrlmrşm.) 
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BUGÜN BU GEC E 
MARTHA EGGERTH'in Szöke Zsa-

kall ile birlikte çevirdikleri 
ŞAHANE VALS 

Musikisi - Johann Strauss 
Filim uzun olduğundan gündüzlerı 

Jurnal yoktur. 

B UGÜ N BU GECE 
(KULÜP) 

3 Milyon lira sarfile vücuda geti ı ilen 

Büyük UFA Filmi 

A LT IN 

B r igitte Helm - Pierre Blanrh=ı .. 


