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GündeUk 

ÖKO OMIDE BiR ÇIGIK 

Yeryüzü itlerini, yalnız ökono
lllik bir akıt •tan hi .. inler var· 
dD'. Birçoktan ise, ökonomiye ıe
Dİf yer vermekle beraber, duyuf 
Ye inaruım da in.anlağın Yata!"~ 
Ye ilerleme yollarına yön ver~ı~
ni aöylerler. Bu kartıhklı ~uıu· 
niifler üzerinde, yıllardanberı ko· 
nuıulmuı ve bir sona vanlama· 
llUftır. 

Bütün bu karfıkartl)'a konupn
lann az çok birlettilderi koruya· 
cu ve kurtancı bir yer vardır: Ko-
operatif alanı. 
Kooperatifleri üretmenler (müs-

• ' -Maltmanlar 
tahsıller) Tef& ı-• . . ·ı 
(müatehlikler) kurar· Bınn~ı er 
L--~ •• •• ı-:-İ .vİ UCUZ ÜI'«• uunu, UruDICI"- ... , ·• b 1 mek ( istih.al etmek) ve u~ ~rı 
her vakit öz dejeriyle Atmak 

1:!; 
yaparlar. ikinciler ise koope~ ~ İ 
le, arada deiet kabartan elle?. a • 
dırarak ve topluca ucuzu eyıyı a· 
larak, yoialtmu (istihlaki) kolay• 
lqtırmak isterler· 

Bu · ı nn· her ikisinde de önce 
ıte 1· K 

kooperatifçi, aonra it ıe ır · oo-
peratifçiler ,idilecek yolu ve V'-'· 

nlacak yeri eyice ~er ". 
birlikte ..,..,.c1an, ıen bllM~• 
bil • ye seYIİ Ue yürüyecelderdır. 
Bu ~Jilt içiacle kapital toplana· 
cak, İf açılacak ye ~caktır· 

Bu yolda kooperatifın ~
u ve JÜl'ÜIDMİ ~in, ortaklarda it
leri tuarla••k ff IOıu:a ~ 
biJaiaiaia artm•utaı, bii' ':~ ~
mak • İD de yeter kapitalin bırık-

IÇ ___ I! 
.... iaiheldem-u· 

ola 
nuaak ft 
kiJor. ·1· "'. kur Böyle olunca, eyı ıgıne ve • 
tancıhim& inandıimıız k~pera· 
tH ilikte timdiye kadar bıRnen 

ç . . ..ı:: .. •• ---yüriiyüfü deiiftırmeyı uuyun---

iiz Bu konu (mevzu) da uzun 
~nceler ııralamaktan ise ~n 
bir örneti anlatmalc daha yerınde 
olacaktır: 

Gülyalı, kötü .abcılar elinde, 
içine alıcıyı aldatacak teJler .~· 
nıtmldıiı için, deiersizlet~~· 
karıttınlmayanların da • etki du· 
zendeki kazanlarda çıkarddıiuı· 
dan • kokusu, renıi, binbirine uy· 
nuyor, .ablamayıp kalıyordu. Bun
da, pi yetittirenlerin tek suça Yar· 
clı: birleıememek, bir fabrika p· 

b• ır. Jete mal ÇI• pa.mamak ye ır vrne 
lcaramamak. nkam 

Isparta' da üç ulullll ba rika .,: 
birleterek kurdukları fab . ek· 

• 1 .. L-·byor çıç 
naayuta lf emege ~t '-'--iie 
1 . 1---lr temas ve ...-
en o top ıy~--.... lc ve alıcıla· 

uyaun yaiı o çuuu-
ra o satacaktır. t 

brikanm e-Okonomi Bakam fa bir 
naelini atarken, bu kurU!~ SÖJ· 
hatlanııc, bir ı,,it o!duif • itler 
leclikten sonra Fab~,, • JI nlerin 
bir )·ola ıirince, pi yetiftire tifi· 
lcuraca;ı üretmenler koopera 
ne verilecektir,, dedi. aki bu 

Batbabn; .&.andan ~ ' 
konu- .lolmnan her ko•,...... 

.,- nıtif" • karU-
bı, aülcüler lroape ilUD ----•) 
...... iberiade .-it IOl'U c.... . 
larta doldurdu. 

Gülcülük iti bu özenlerle Y~ 
.... _ ·~--• .... • Güle' ~d-- keoperati· 
-ı•~ır. .... •f) 
fi kendia diifen ödevi (yaza e 
~r. Ancak bu bafanbt 
Yalnız türk aül:raim• ~ 
la blmıyacaktır. O, yereceaı • 
Yik örnekle kooperatiflerin filll .. 
~ kadar ltilinen yürüJÜIÜni -~ 
liltinıcek Kemalizmin yeryüsUD· 
iİ açtıp ökonomik bir çıtır ola• 

cabr. Kemal ONAL 

Buğday tahkikatı 

Ziraat müst.nnın 
Ajansa söyledikleri 

.......... 23 (A.A.) - Ziraat ... 
te"an Bay Atıl, IMalday tahldbb .. • 
seleai hakkında ıunlan aöJlemiftir: 
-Heyetimiz bui 
day aabşlanaın 

b~tlad i• tarihten 
son zamana ka • 
dar olan m....._ 
lel.-i talkik et • 
.... edir. Bsva
ziyetin teıllitile 

metc•lüz. Binaen 
alryh itin lehin • 
de veya aleyhin • 
de bir ıey eöyli • 
yemeyiz. Tahlci • katanm.._ b"r 
iki hafta ka:tar c1e 
v .. m edecekt·r. ite 
ilk defa teftit 
maksadiyle batla- Bay Atıf 
dik. Neticeyi bir raporla V ekilete bil • 
c1irdik. T eftiıten sonra .. bf muamele • 
leriDin esaslı ıurette tahkikine lü ... um 
hasıl oldu. Eu metsuliyetiıniz ele on bat 

.. kadar dnam edecektir. Evrak ve 
pn . d ve1c-
fezldca:ri ıubabn ilk siinl ... n e s. 
Jete takdim eclecejis. T~i!e. baı'ad1i•· 

....... ailolaim vaaayetiaı ve meY • 
..... lü -t • 

411 Ja•·N-ı tıetkike zum eos enn•t· 
:. 8mlan üzerine ayn bir heyet teıelc· 
kül ederek ite baılamqtır. Heyet henüz 
tetlribtmı bitinnemiıtir. Yana Ankara· 
,.. ,iclip iki tün sonra döMceiim. 

Ziraat müsteşarı geliyor. 
lstanbul, 23 (Telefon) - Zira· 

at Mii8tetan Bay Atıf Bayındır 
llalciay ..m.lliıe ..u.-~ 
çaı.- flMtOclluniı ......... 
için yarın Ankara'ya ıefecektir. --------

M kovabüyüL 
elçimizin bir 

ziyafeti 
• • • - " ....... _. Moako. A)'ln )'lrnuacı pqa _,...... 

"..::1. Elçiıniz Bay Vuıf Çınar Sov. 
va 8i7- L..,;..-:....: Voroıilof'un 
yet .ıiual korum -· • .-efine bir ziyafet venaİf ve zıyafett~ 
pael erkini harbi:r reiai Eıo~, ~-

• • r-eral DubaçeYald. _... ser muavım ucu • " 
• el "ıı-..:.i Geaenıl B•dyem. mu· n sen mun • ...,. • . K 

dafaa komiaerliii ....... Hana':• o-
• _.-ı...:ı• ., otminıki, Sovyetlenn An· 

nuaer .-uı no rif Ko. 
kara Büyük Elçisi JCanhaa, ~ • 
miMri BoW_,, H.nciP K.omt-.liii ~· 9e.., ı n llalllr • ıl _...,, ... 
,., .. Atatldı'ia ..... ~ def_a
lar içihnit ve Vorotilaf ile Buyu~.Elçi • 
miz araaıncla samimi nutuklar soylen • 

mİftİr. ____ ........ .------
• • 

Denizyollan işletme ışı 
lttanbul 23 (Telefon) - De-

. zyollan ~letme idaresile vapur· 
=~lak tirketi yeni yılm sefer tak
simi itlerinde anlqamamıt~dır. 
Şimdi kanuna göre Ökonomı Ba· 
kanlıiı müttefarlDID bqkanhim· 
da toplanacak komisyon lıld ka· 
rarmı Yerecektir. 

Türk inkılibı 
dersleri 

Fakültesinde 
Ank•ra Hukuk Mahmud 

Cliin denial .... ., • 
Esad Boslmrcl ..... de d.,...e 

..... ed9öelilir· 

Adımı~ andımızdır. 

, Başbakanımız 
b !!Ün geliyor 
- 1-aabul, 2.1 (Telefoo) - Bat
tiakan lllllet laloii bqün Harb 
Abd mİIİDİ ıadl, akr.amki tren
le An tM'&':ra cl&atlü. Durakta Yİ· 
lqet fırka 'belediye ve kumandan
lar •• biiçok eayla't'lar tarafından 
uiarlanclı. 

Dost ve kardeş 
İran'ın t~rü 

--, 

lran'ın Ankara Büyülı Elp· 
si, •on zamanlarda Marmara 
htJfJZtUıntla za#tar etlen zelzele 
lelalHti Jolayui)llc Jod ue 
l«mlet lran lüilıimet ue aı..,,. 
nan teeuürlerini laiilciitMtiınİ• 
u biltlirmqtir. Hiilıiimetimis 
d• dost ue lıartlq hülıUmet ue 
alaaun bu candan alalıtmna 
lıartı tqelılriirlerini bildirmif
tir. 

İstanbul limammn 
g~nişletilmesi 

için bir proje 
hazırlanıyoı 

lıtaalM.ıl, 23 ( A.A.) - lst.anbul liına. 
nını lmllaaqlı Wr llale ptİnaek içia ._. 
zırlanaa proieJe söre timdiki rdatımlar 

Bulgar 
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latanbul, 23 (Tele/on) - laıunbul'da ikin· 
ci münıelaib seçimirlde ıeıbiı edilen rakantı. 
lar ıunlardır: Rey verıneje hakkı olanlar 
398,454, rey 11erenler 342,349. rey NrM 

kadınlar 175,893 ıür. 

Her yenle S kunıı 

kabinesi düştü 
Yeni kabineyi ~~ki kabinede harbiye 

bakanı olan general Zlatcf kurdu 
Değişikliğin iç durum dolayısile yapıldığı, dıı sıya

sanm eskisi gibi kalacağı bildiriliyor 
Sofya, 23 (A. A.) - Georgiyef 

kabineai istifa etmittir. 
Bu istifa, çoktanberidir bekle

niyordu. Bir kıımı mayıs 1934 ta-

Kültür General Radef1 

Münakalat Zaharief. 

Bu kabineye siren batı..kaa ile S... 
talof, Mollof ve ZabarKf istifa ed.. U. 
Wnede de bulunuyorlarda. 

.. 

Yeni kabinenin sıyasası 
ne olacak? 

Sofya, 23 (A.A.) - 8ulpr .;.... 

IMldiri:rorr Yeni hat..l •lifMill 
............... iç .......... llwi ........ 

tfr. y ... hilrimetin İl .. ,..... Witl• 
uluaal lcunetlerin birlettiri1meaW .. 
memlelı:etin ökoaomiaini ......... ... 

IMji amaç edinmektedir, " ...... ... 

lltildik a&twmi~u ı•IM. 
Dıt~•··~ ..... ol .... 

......... e ............ .... .. ~ ............ ,...kıı• 

..,..... olaaıiıbt. 0..-n ....... hbnlı • 

.... Bay Batalof'- ............ ... 
delilidir. 

Gazetelere ~öre 

tamir edilecelc •e ._ .._ ............ Çıiil.n bblaealıı a.,ı..aı Bıy 

.... •• aılibr. Ciılıaia .. ,.,..., 1-•-~-. ..-.."1'~ ....... ,.. 

...tılll ,._. .... ttar alWlemiSine W. 
mb .............. bnfmda da Gala- rihli hüktmet darbe.inen ...... 
ta kÖpriaiaden s..,. Barnuna kadar hazırlaJSCılarmdan olan miralar 
1..w.. n1atna ,...Jacaldır. Damyan Velçerin öteki kısmı ela 

P.-oje tatlMk edildikten sonra gemi • bu defa kıral taraf ınd•n yeni b· 
lw rdabma ,......alııilecek ve maYLI\ mu- bineri teıkile memur edilen har. 
nfi ortafr kallpecak, yiilcletme " bo • biye bakanı ıeneral Zlaterin ta. 
taltma _..n.n tla çok azalacaktır rafmcla toplanan askeri umurlar. 

Cihuti hadise i 
na ıl oldu? 

Paria, 22 (A.A.) - Ha'"" 11nmnda 

olan n framız aomalnı idare memurla. 
nadan Bay llemard ile onath milis ne· 
feriaia Ye birP yerlilerin ölümii ile ne. 

dceleaen ımır hadiaeai hakkında Iİlndİ· 
ye kadar aarih malümat gelmemit olmalc 
la beraber IKı hadisenin Sekeaı kabile • 
lerin rekabeti 1üsünden çdcmıı alelade 
Wr vaka oldafu aamlaaldadır. 

Birçok ,.Uardanlteri habet topraim. 
da ,...,._ .... Yi kaltilelerle Cibuf ha. 

kumetine tabi kat.ileler araamda tiddet. 
li bir relıalııet hüküm s-...-te idi. 1932 

ydmda da aJIU mmtabda bil'fOlc köti 
hicliael• planlı ve frans1Z zabıtunun 

ite karqmuına mecltmiyet hasıl olmuı· 
tu. BaJ Bernard m kabilelerden birinin 

bir alon yapac:ainu haber alarak ketfe 

çdmuf ve IKa eaaada bir IMIMlp düt • 
m~t oldalu tahmia •dilmelctMir. 

, ....... hikimeti, ......... ÜWİM 

pptlea .. tet•llisleft tahkikat netieeai.. ..,..~. 
utuarnl Bernar'm ölümü 

Paria. 23 ( A.A.) - Cilluti hacli,..i 
hakluada müıtemlekel• balamı ıunu 
öi..-.nİftİr: 

Mutaaamf 8erDar Eamerular ta • 
rafından blaa edil• E ..... yardana s:t 
mit, mühimmab bitene kadar aaftflDll 
ve aa•at yerinM. ahmt olftlu on it~ 
yaruı ile ölmiftür. 

- ldtiden ibUet olan di ..... nın ka. 
)'IWan ltilillmİJOI'· 

Mataarnl .......... ölimladen IOD. 

ra ...._. için ı.ewoa o.ör nipnı .... 

arumcla ıörüımeler yapddıiı bi
liniyordu. 

Kabinenin liateai, dUn alqam 
hazırdı. Askeri UJJaurlarm yeni 
kadroda büyük yer tutmaları ih· 
timali vardır. 

Zilatef kabineeini kıral tasvib 
edecektir. 

Yeni kabine 
Sofya, 23 ( A.A.) - Bulcar ajansı 

liildiriyor: Batvekil Bay Georsiyef dan 
kaW...mn iatifuını Kınla .,.dikten ve 
Kıral da bu• kabul ettikten sonra 
harbiye bakanı General Zlatef'i yeni ka· 
bineyi tetkile memur etmit •e Gea..a 
Zlat.f'ia sece setirdifi qatıdald liate • 
~ tudik ~-.... 

B.t• lua •e Harlıiye B+=• GeM • .... ~ 
Dıpn itler Batalol, 
içeri itler Miralay Kolel, 
Okonomi Profesör Mollof, 

Adliye (vekaleten Maliye) Kalenderof 

......... __ _ 
,. hıt,.... a ..... 11aı .. 1a 
ebnİf ....... ,.... .... ıd, •• , ... 

• _.. ••millet .... ·w ._., .... .._ 
i1ılMtanm Wr ı.-. ....... ı "r ' 
tadır ve yeni hGkam.tia .. ılıA 

metin dahilf Ye buicl .,..I' ........ 
edeceiini illve e1lwaeld.-. 

Poli Müdürü _çeklldl 

Salya, 23 (A.A,) - Polia •ll•I 
Bay Natoheff iıtifa etmittir. Kınfilian 
halef olarak Salya askeri k•m .... • 
Miralay TaaoyaJci'nin illllİ il.; airil • 
mekteclir. 

Eski Başbakan RÖshapeinde 

Solya, 23 (A.A,) - H ... 11 kapı&. 

lardan bilclirildijine .... ,_ ar.-. 
a*-1 putidea Kıral taraftan oladr .. 

bir ........ olarak teı.ldci edil••·• 
Gizli Atator İ81nİJle maruf -. Mira. 
la,. Velpf lllftlüini tamamın ~ • 
IDiftil' ... polia • .,,., ........ . Mit..._ .t. 171 "hunfaa ....... a.. 
di.i Wr kqlaya naldOl ....... uıhlr. Sabık 
Baıvekil Georsief'in e.i de aezuet al • 
bndam. Sof,.· da 50 • 60 kiti teYIUI 
olunmUf\ıar. Bulıariıt.an'da ıülain Ylll'

dnı. 



lVU8TlJH\'A'DA -------
Almaııya gôzlerini 
A vusturyaya mı 

• H~ 
cevır 
~ • 

Vi)aııa almaıı ••lçiliği bir 
hadi ·e çıkardı 

Viyana, 23 (A.A.) - Sar plebisitin
aen sonra buradaki alman elçiliği elçi
lik avlusunda bir defter açarak Sar'm 
Almanya'ya dönmesinden memnun o
lanların bu deftere adlarını kaydedebi
leceklerini ilan etmiştir. 

Polis müdahale ederek elçiliği tec
rid için bir kordon kurmuştur. Öyle an
laşılıyor ki, Avusturya'nın Almanya 
ile birleşmesi taraftarlarını tesbit için 
listeler hazırlanmıştır. 

Avusturya başbakanının 
sözleri 

Varşova, 23 (A.A.) - "İlustrovani 

Kurjir,, gazetesi Avusturya Başbakanı 
Jlay Şuşnig ile yaptığı bir mülakatı 

~retmektedir. 

Bay Şuşnig, Roma anlaşmalarından 
itolayı memnuniyetini bildirmit ve bu 
anlaşmaların mevcud gerginliği umu
eıi bir surette hafifleteceğini ve barışı 
kuvvetlendireceğini söylemiştir. 

Bay Şuşnig, sözlerine devamla de
miştır ki: 
"-Nasıl ki bir amerikan, bir isviçre 

•lusu yoksa, bir Avusturya ulusu da 
Joktur. Avusturyanm halkı kültür iti
bariyle almandır. Müstakil bir Avustur
ya devletinin ortada bulunması Alman
ya ile eyi münasebetlerde bulunmıya 

tnani değildir. Yeter ki sınırın her iki 
tarafında barış zihniyetiyle hareket e
\tilsin.,. 

Habsburg'ların Avusturya tahtına 

aönmesi hakkında da demiştir ki: 
"- Avusturya bugün, Avrupanın ha

nı içinde yeniden kurulmasına mani 
elabilecek her şeyden çekinmelidir Mıı
amafih karşılıklı anla!'1l3ya dayanım 

aluslararası işbirliği mesainin dalına 

aıümkün olduğu kanaatındayım.,, 

Avusturya Başbakanr, Dolfus'un n-
7asasına devam edeceğini ve Avustur
ya'nın bugün içerde barışı bizzat 
kendi kuvvetleriyle muhafazaya mulc
tedir bulunduğunu söyliyerek sözleri
ni bitirmiştir. 

Nazi Jcjiyonları A\·n turya'ya 
ı;;oknlacaknıı!-l .. 

Viyana, 23 (A.A.) - Bad kampın-
da bulunan avusturyah nazi lejiyonl;:ı
nna Heimveren'Jerin giydiği Uniform=1-
7a benzer üniformalar verilmiştir. Bu 
turetle bunların sınırından küçük ka
fileler halinde Avusturyaya girebilecek
leri umuluyor. 

İngiltere A vnsturya İ!-4liklalinc 
merhuttur 

Londra, 23 (A.A.) - Viyana kabi
nesinin teşebbüsü üzerindeki Avustur
)'a Başbakanı Bay Şuşnig ile Dışarı İş
ler Bakam Bay Valdeneg şubat sonun
C!a Londra'yı ziyaret edeceklerdir. 

Salahiyettar İngiliz mehafilinde söy
lenildiğine göre Avusturya bakanları 

ton ödünce aid meseleleri halletmek ve 
aynı zamanda lngiltere'nin Avusturya 
işlerine gösterdiği alakadan dolayı te
tekıkür etmek için Londra'ya gelmek
tedirler. Öyle sanılıyor ki Roma an
laşmalarının Avusturya'nın istiklali 
hakkındaki hükümlerinin biran evel 
llleriyete konulması da görüşülecektir. 

İngiliz mahfellerine göre, muahede
lerin mani olduğu Habsburg haneda
JaJnın Avıısturya'ya dönmesi gilnün iş
lerinden değildir. 

İngiltere Avusturya istiklaline mer
but bulunduğunu bir defa daha teyid 
.ımck azmindedir. İngiliz mehafili bu
nun Avrupa muvazenesi için bugün her 
Ta.kitten ziyade lüzumlu olduğu müta
leasmdadır. 

A ''ustury a ba~hakammn seyahati 
Londra, 23 (A.A) - Avusturya baş

bakanı Şuşnig, şubat sonlannda, birkaç 
gün Pariste kaldıktan sonra Londraya 
gidecektir. 

Ancak, bu seyahatin tarihi henüz 
besl:'t ed'lmis değildir. 

ULU! _____ ...._..... ---

GELEN SON DUYUK AA 
BULGARISTAN'DA 

Bulgaristan türkle • 
rine yapılan liötü 

muam leler 
İstanbul, 23 (A.A.) - Gazete

lerin, Bulgaristan' dan gelen göç
menlerden aldılı:ları duyuklara gö
re, Bu13arir.tan' da türklere karşı 
yapılan tazyikler iyice açığa vurul
rnağa ba~lanmıştır. Bulgarlar ta
rafından yapılan bazı zulümler 
türkler üzerine atılmakta ve gene 
türkler hapsedilmekte imiş. Göç
menlerin dediklerine göre bir türk 
köyü, bulgarlar tarafından yakıl
mış ve ahalisinden bazıları öldü
rülmüştür. Gene göçmenlerin ver
dikleri malfunata göre, 935 yılı 
başındanberi şirltetlerde ve resmi 
dairelerde çalııan tekmil türk me
murların itlerine nihayet verilmit
tir. Bundan başka türk arabacı, 
amele ve tüccarlarına da hiç bir 
it verilmiyormuı. 

lTALYA'DJ 

Romadaki Japon 
elçisinin sözleri 

Roma, 23 (A.A) - Japonyanın Ro
ma bliyük elçisi Bay Sugimura, İtalya 
ile Japonyanın Afrika ve Uzakdoğuda
ki münasebetleri hakkında (Tribuna ) 
gazetesine bildiride bulunmuştur. El. 
çi, Hd>cfİstanda gfıya japon zabitleri 
bulunduğuna dair olan şayiaları kati
yetle tekzib etmiştir. Japonyanm A -
dis • Ababaya ökonomi yolundan gire
ceği baıhsine geli.nce, bunu anlatmak 
için, ekserisi yahudi olan mutavassıtla
rın Kobe'ye gelerek Habeşistana götür
mek üzere mal aldıklarını, fakat doğ
rudan doğruya ithalat yapıJmadığını 

söylemiıtir. 

Uzak doğu hakkmda da demiştir ki: 
" İtalyanın orada Japonya ile karşılaş
maksızın, çz.lışmasını artırabileceği dü
şüncesindeyim. Uzak doğuda, istianar 
edilecek koskocaman bir piyasa var. 
dır, ancak yerli halkın huzur ve sükun 

içinde y~amaları şarttır. Japonyanın 

sıyasası bunu gözetir. Ticaretin ora
larda düzen altına alınması, herkes için 
faydalı sonuçlar verecektir. Bunun ar
kasından, Mançuriden söz açan elçi, bu 
ülkenin tanınıp tanınmaması işinin ken 
disini pek fazla .alakadar etmediğini 
söyledikten sonra, ingiliz ve fransız he 
yetlerinin orada buldukları fevkalade 
imkanlara işaret etmiştir. 

En son, teknisyenlerin tetkikine ar. 
zolunmaık üzere örnekler veren elçi, Ja
ponyanın karşılıklık esası üzerine, me
sela 1talyadan şarab ithal etmekle 

memnun olacağını söylemiştir. 

ltalya',la mulıkfını olan ca us1ar 

Roma 23 (A.A) - Casusluk suçun
dan açılan yedi davada, özel (hususi) 
mahkeme 1934 yılının ikinci üç ayı için 
de 21 mahkfuniyet kararı vermiştir. Ce

zalar beş ile 25 yıl arasında değişmek. 
tedir. Mahkumlar arasında iki kadın 
ve iki yabancı vardır. 

İrali: peh·oJu 
Akdenize akıtıldı 
Moskova,. 23 (A.A) - Havas ajan

sı muhabi.rinden: lraktan, Şam Trabu. 

Jusuna ve Hayfaya kadar uzatılan pet

rol boru yolunun açılması, alakadar mat 

buatın dikkatini çelanektedir. Zira, bu 

limanlara kadar gönderilen İrak petro

lu, Kafkas pPtroluna hiç değilse Ak. 

deniz havzasında rekabet edebilecektir. 

Öliimdcn kurtanlan üç lethişçi 
Viyana, 23 (A.A) - Geç.en ikinci 

teşrin ayında, tedhiş suçuundan ötürü 

ölüm cezasına çarptırılan üç nazinin 
cezalarını, reisicümhur Miklas, ağır 

hizmete cevirmistir. 

INGILTERE'DE 

İngiliz dcmiryolları işçileri 
an] aştı 

Londra, 23 (A.A.) - Evelki gece 
dört demiryolu ve Uç demiryolu işçileri 
sendikası tarafından aralannda çıkabile
cek ihtilafları filen ve çabık halletmek 
için ittifakla yaptıkları anlaşma f ngil • 
tere'de şimdiye kadar yapılan bu tarz -
daki anlaşmalann en mühimmi sayılmak 
tadır. 

Demiryollar sanayiinde 400,000 işçi 
vardır. Resmi şahsiyetlerden biri, yapr
lan anlaşmanın bütün sanayi için "hayre 
tc değer bir model,, olduğunu söüyle • 
miştir. 

İki yıl uğraştıh-tan sonra yapılan bu 
anlaşma, ortada umut kaldıkça grev ya
pılmasını menctır~ktedir. 

Sendikalar kumpanyaları temsil e
den ulusal bir konsey ücret ve diğer 
mesele'eri tetkik edecektir, bu kom:e. 
yin halledemediği işleri de bir bitaraf 
başkan ile biri sendikalar, diğeri kum
panyalar tarafından seçilecek üç kişi
lik bir heyet tarafından halledilecektir. 

Anlaşma halk ve bütün sanayi şu. 
beleri tarafından sevinçle karşılanmış
tır. 

Japonya deniz konferansının 
çahuk top1anma!-4ınt istiyor 

L'.>ndra, 23 (A.A) - Japonyaya dön
mek için Londradan ayrılmadan önce 
amiral Yamamoto demiştir ki: 

''- Londra ve Vaşington muahede
lerince yapılması gereken deniz konfe. 
ransı, mümkün olduğu kadar çabuk 
toplanmalıdır. Önce Amerika yolu ile 
dönmek istiyordum, fakat eğer hüku
metim de konferansın mümkün olduğu 
kadar çabuk toplandığını görmek iste
meseydi, Sibirya yolunu alarak daha 
çabuk dönmemi bittabi emretmezdi. 

Bunun için teklif edildiği takdirde 
Japonyanın konferansın 1936 ya bırakıl
masını kabul edeceğini hiç sanmıyo .. 

rum.,, 
Japon murahhas heyeti üyelerinden 

yüzbaşı İvaşita bugün Amerika yolu ile 
Japonyaya dönmek üzere gitmektedir. 
Fakat Londradaki japon mahfelleri bu
nun alelade nezaket ziyareti olduğunu, 
B. !vaş.itan·n Amerikada bulunduğu 

müddetçe hiç bir resmi görüşmede ~u
lunmıyacağını temin etmektedir. 

Deniz ticareti konferansı 

Londra, 23 (A.A.) - Uluslarara~ı 

deniz ticaret konferansına başlangıc o
Jarak Londra'da toplanmış olan hazır

layıcı konferans tarafından tonaj mik· 
tarma aid proje hazırlanmıştır. 

Bu konferansta on yedi ulus temsil 
edilmişti:-. Proje, mütaleaları alınmak 

ilzere muhtelif memleketlerin gemi ve 
inşaat tezgahları sahiblerine bildirile
cek daha sonra da uluslararası deniz ti
careti konferansında tetkik olunacak-
tır. 

• 
İn~ilterc' <le yeşil kemer sıyasası 

Londra, 23 (A.A.) - Önümüzdeki 
üç yıl içinde Londra belediyesi bütçe· 
sinden iki milyon lirayı Londra varoş-

larında geniş toprak satın alınmasına 

yatıracaktır. Bu topraklar, park haline 
getirilecektir. Amele fırkasına mensub 

olan Londra belediyesinin bu "Yeşil 
kemer,, sıyasası halkta büyük bir alaka 
uyandırmıştır. Yalnız amele fırkasının 
rakibleri ohın muhafazakarlar pek fazla 
cüretkarane bir şehirciliğin belediyenin 
para durumu üzerinde fena tesirler ya
pacağr ihtimalinden korkuyorlar. 

Romanya l\ıla1iye Bakanı 
Lomlra'da 

Londra, 23 (A.A.) - Romanya f1'1a
liye bakanı Bay Strunga, Romen - İn
giliz ticaret münasebetleri hakkınd<\ki 
konuşmalara tekrar başlamak üzere bu-

. raya gelmiştir. 

Yeni hir siirat rekort~ nıu? 

Londra, 23 (A.A.) - Sir Maldcoln 
Campbell Amerika'ya gitmek üzere So
uthampton'da vapura binmiştir. Kendi
si Dayton'a bice gidecektir. Orada ye
ni bir sürat rekoru kıracal!ını ummak
tadır. 

FRANSA'DA BIRLE!51K OEVtETLER'OE -
Staviski Fransaya 47 Anıerilcanm Lahey 

milyona maloldu divanına girmesi 
Paris, 23 (A.A.) - Tahkikat komis. 

yonunun bir sorusuna karşıLk olarak, 
Adliye Bakanı, Stııvi::ki işlerinin fran. 
sız tnrnrrufuna 47 milyon 773 bin 736 
frank k:ıybettirdiğini söylemiştir. B:.ı • 
nun 17 milyon kadarı Bnyon belediye 
bonnlarına, üst tarnf ı da emlak şirk ti
ne aiddir. 

Bay Göring Lehi tana mı 
gidecek 

Paris, 23 (A.A) - Maten gazetesi. 
ne dün gece Berlinden gelen bir tel
grafa göre Bay Göringin yakında Var
şovaya giderek mühim Polonya ricali· 
le görüşmeler yapaıcağı şayiası dolaş -
maktadır. 

SOVYETLER BIRl.lt,INDE 

Lenin'in ölüm yıldönümü. 
Moskova, 23 (A.A) - Hııvas ajansı 

muhabirinden: Paı:artesi gUnü bütün sov 
yetler Birliğinde Leninin ölümünün 11 

inci yıldönümü dolayısile merasinı ya

pılacaktır. 

Dün onun cenazesinin kaldırıldığı 

güne tesadüf eylediğinden, her• yer 

tatil edilmiştir. 

Kazan' da gizli bir tabakhane 

Moskova, 23 (A.A) - Havas ajansı 
muhabirinden: Tatarelinin merkezi bu
Junzın Kaı:anda, az bir zaman içerisinde 
400 bin ruble kazanç temin eylemiş o
lan gizli bir tabakhane meydana çıka. 
rılmıştır. 

Malfimdur ki, Sovyetler Birliği için 
de ticaretle sanayi devlet elinde olup, 
bunun tersine ha.reket edenler tiddetli 
cezalara çarptırılırlar. 

Erdekli 
yoksul y11rdd~ şlara 

yardım 
Hilaliahmer Umıımi Merkezinden: 
Erdek ve havalis.indeki yer sarsın. 

tısından yard.•ma muhtaç bir hale ge
lenler için Merkezi Umumimize, adı· 
nın yazılmasını istemiyen hayırsever 

bir yurddaş tarafından (25), Ankara 
Havagazı ve Elektriit şirketi memurla. 
n taraf mdan (290) ve Emlak ve Eytam 
Bankası memur1arı tarafından (50) ve 
Bay Behiç Hayri tarafından da(S) lira 
tevdi edilmiştir. 

Hilaliahmer Merkezi Umumisi yurd-

daşlarm felaketlerile yakından alaka· 
dar olan bu duygulu zevata derin te • 

şekkürlerini sunar. 

*** 
Yenişehir Mimar Kemalettin ilk 

okulu Gençlik Ililaliahmer kolu talebe
den topladıkları (62) lira (14) lcuruşu 

Eredek ve havalisindeki yer sarsıntı
sı felaketinden müteessir olan çocukla. 
ra yardım yapılmak Uzere Merkezi U
mumimize verdiler. 

Bu hayırsever yavruların arkadaş

ları hakkında bu suretle gösterdikleri 
yardım ye şefkat duygularını Hilaliah. 
mer Cemiyeti can ve gönülden alkışlar. 

Erzincanlıların 

toplantısı 

Salı günü Erzincan say)avı Bay Sa • 
mih Aziz'in de iştirakiyle Ankarada b:.ı
lunan erzincanldar genel bir toplanh yap 
mışlardır. 

Seksen kadar enincanlının geldiği bu 
toplnntıda Erzincanın kurtuluşu yıldö • 
nümü olan 13 tubabn burada bulunan 
erzincımlılar tarafından hep birlikte kut 
lanması için bazı kararlar alınmıt ve o 
gece Halkevinde bir müsamere verilme
si, mahalli oyun ve türkülerle gecenin 
ıenlendirilmcsi kabul edilmit ve bu hu • 
sus için Bay Aziz Samib'in Baıkanlığın
da bir komİtl'! •ecilmiıtir 

k~atileşiyor 
Vaşington, 23 (A.A.) - Amerika • 

nın Lnhey uluslararası adalet divanına 
iıtiraki, bu ittira!<in: 

1 - Amer"kanrn baçkn bil' memleke
tin iç işine karışmasına yol açm. ınası, 

2 - iç sıyas:ıya a· d ola'l meseleler
de yalnız Amcr·ka'nın olan hnklun terk. 
edi1mesi manası ç kma.mn~ı, 

lcabedeceğine d:ıir ohu. k cümhuri • 

yetçi Üye Vnndcnbcrc tarafından teklif 
edilen ihtirezi ı,ayıtlcınn nyan önderleri 
tar~ından kabul cdifmnsi üzerine muhak 
kak sayılmaktadır 

Havptmau rıerc1idir? 

Bükreş, 23 (A.A) - Lindbergin ç.o
c;.uğunu çalmış oımak~a maznun Haupt· 
man, v<:ktile Avusturya • Macaristanın 
bir parçası olan 11e hata da içinde kü· 
çük bir alman azlığı yaşıyan,Romanya
nrn (Banat) eyaletindeki Dogncoça ka. 
sahasından imiş. Havptman, gösmen o
larak Berline göçmezden önce Dogne
oç.a okulunda okumuştur 

lSPANYA'DA 

İspanya kabinesinde değişiklik 
Madrid, 23 (A.A) - Kabined,c de

ğişiklik yapılmıştır. B. Roı;a dışarıişler 
bakZıOJı~ında kalmaktadır. Radikaller
den B. Abad Konde deniz i~leri ba. 
karılığına getirilmiştir. 

Kültür bakanı, Katalonya ihtilalin
de oraya kliltür genel komiseri yapıhın 
B. Pikto Brancenin istifasını almı§tır. 

Yüksek mahkeme, Ovideo divanı 
harbı tarafından ölüme mahkfım edilen 
Çavuş Va.skez ile sivil Arguelesin ce
zalarının affedilmelerini kabul etme. 
miştir. 

Çocuk Esirgeme Kuru - . 
muna eşya verenler 

Zitaat umwn müdürü Bay Tevfik 
evinden 2 parça eşya, Mühendis Bay 
Hüseyin Kenan evinden l parça eşya, 

Devlet Demiryollarmda muhasebe mu• 
fettişi Bay Ziya 1 lira, Samsun sayla· 
vı Bay Asım 1 lira, Başbakanlıkta Bay 
Bedri evinden 4 paça eşya, Maliye mü. 
fettişi Bay İsmail Hakkı 50 kuruş, Zi· 

raat Bakanlığmla Bay Abidin evinden 
6 parça eşya, Sümer Bank meclisi ida· 
re üyesinden Bay Safa evinden 2 par. 
ça eşya, İş Bankası şubeler müdür mu
avini Bay Vehbi evinden 4 parça eşya, 
Dışadıişler Bakanlığında hukuk müşa
virliğinde Bay Abdu1Jah Feyzi evin • 
den 3 parça eııya. 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Merkezine bağışlamışlardır. Genel Mer· 
kez bu bağışlayıştan ötürü sayın bayla
ra açık teşekkUrlerini sunar. -·-----

Ankara Radyosıı 
BU AKŞAMK.1 PROGRAM 

Sesli filim nasıl yapılır? 
Musiki: 
Menuet nedir? En eski mcnuet'leı". 

Örnekleri. 
Necdet Remzi (Keman) 
Ulvi Cemal (Piyano} 

Matbuat raporu 
Dans musikisi 
Musiki: 

Romen halk ~arıcıları (Plak) 
Haberler. -

Ankara futbol heyetinden: 
25. 1. 1935 cuma Demir Spor - Gü -

vene; Spor birinci takımları maçı yapı
lacaktır. Maç saat 13,15 de hakem Bay 
Hüseyin'in idaresinde o!acaktlr. 

Not: lkinci" devre l"k maçlarının baş
langıcı ayrıca ilan edilecektir. 

Ankara Hisiklct lıcyctindcn: 
Heyetimizin tertip etmiş o!duğu bi

siklet yarışlarından b:rinci i bu cuo:ı 
sabahı saat 10 cb Muhafız Gücii Loka. 
tinden başhyac~ktır. Münabılthnn saat 
tam 9,30 da baş!anızıc verinde bulunn-. 
ları rica olunur. 
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Bul ~aristaııda 
Bulgar kabinesi değişti. Böyle bir 

değişikliğin beklendiğini bizde yalnız 
''Cumhuriyet,, gazetesinde çıkan bir ya
~ıdan öğrendik, dışarda ise Havas'ın tel
grafına bakılırsa azçok herkes biliyor -
hlUf. ''Cünıhuriyet,. muhabirinin dediği 
rrıknıadı. Kabine Damyan Velçef - Ge • 
orgiyef grupuna doğru deği~ buna zıd 
olan bir istikamette, Krrala doğru ve es. 
ki fırkaları memnun bırakmaya doğru 
deiişmiştir. 

19 Mayıs 1934 de, Bulgaristan'da 
idareyi, bulgar faşistleri ele almıılardı. 
Şu var ki, Bulgar faşizmi mesela İtalya 
ve Almanya'da olduğu gibi, ne geniş bir 
halk hareketine ne de bu hareketi taşı
Yan bir fırka faaliyetine dayanıyordu. 
O kadar ki, Bulgaristan'da bir faşizm 
olduğunu ancak bu faşizm iktıdarı ele . . 
aldıktan sonra anladık. Ve öğrendik kı 
iktıdarı ele alanlar, bir mecmua çıkarı • 
Yorlarmış, bu mecmua ile faşist ideo~o • 
jiıini yayıyorlannış. Bu suretle ken:hle-
• · . k b. kaç yük~ck rını bıraz tanıttı tan ve ır 

r-ütbcli zabitin yardımını temin eyledik. 
len sonra birden harekete geçiyorlar ve 
Kıal Bor:

1

s'e kendi arzularını kat:..uJ et • 
tirerck iktıdarı ele alıyorlar. 

Georgiyef kabinesinin iç '\'e dıssvn· 
sa prensiplerini ise, biliyoruz. 
le sıvan: Fırkaalrı kaldırmak. Parla -

mentoculuğu kaldırmak. Sınıf 
ayrıhk1arrnı kaldırmak. Devlet 
müdahalesini üstün tutmak. 

Bir nevi propaganda bakan 
lığı rolünü oynıyacak bir u • 
mum müdürlükle, faşist ideo • 
lojisini yayarak faşist taraf • 

tarları çoğaltmak. 
Dıfsıyasa: Makedonya ve Trakya komi. 

telerini kald•rarak bunların 
pro"'ramlarını hükümete .ve 
dev1ete malctmek Çeteler ehn· 
de yıpranan bulgar irredenta'· 
sınr devletin programına ala • 

rak ileri götürmek. 
Bu iç ve dışııyaıa de~i~ikliklerinin 

. de ve drııarda yaptığı tesirlere gel • 
ı.çer ., . . . . 
medcn bulgar faşizmının mahıyeh ve 
bnzgu~a u~ramasındaki sebebler Üzerin-

de dural:m. 
Göruyoruz ki, bulgar faşizmi, iktıda

rı ele geçirmit olmakla beraber, ne yı • 
ğınların h"reketi ne de bir fırkanın. de: 
nmlı bir faaliyeti idi. Bulgar faş~zmı, 
b. mecmua etrnf ında toplanmış bırkaç 
a~mla bunlera yardım eden birkaç yük 

sek rütbeli askerin ve politikacıların 
eseri idi. Nitekim bu, partizanlara day~: 
narak mevkii iktıdara gelmemiş, mevkiı 
il<tidara .... eldikten ~oııra partizanlar top. 

Iamağa k~'kı~mı~tı. Bütün manasile ~a: 
zari olan bu hart>ket, işte bugün yerını 
daha yca·leşmiş kuvvetlere ve şahislara 
terl:~tmiş buhınuyor. 

Şimdi bulear faşizminin içenle ve 

d ' d d • • l g"""ebiliriz. ışaı·da uyan u· ıgı tesır ere -y 

lrerde uyandırdığı reaksiyonlar, otuz 
ı • ..ı y •• knndisi-
1\jSl r fırkayı ka'>aoııgına gore, • ... 
ile b:r hamlede otuz küsur koldan yuru

fcn bir muhıılefeti otoma~ik bir suret.te 
Yaratmns:nda aranabilir. Bir daha bli • 

.. k 1 . b:zzat kırall.k Yuk muha'efct o u ıse, • 

kurumudur. . 
1 

d ha 
D • aksıyon arı, a 
•şarda yaplıeı re . 

• b' debi!iriz kı, Geor -
Zıyade .. unda tes ıt e ki 

" l a' a ya aş • 
giycf kabinesi, Yugos avy Y ki • 

l 't'kasından uza a 
malda italyan po 1 1 , • r ~ · e 

.. '.. .. t" [C7er balkan oır lgan 
tn· go:·nnmuş ur. .. d v • ola. 

. b. lam ve egen 
c•rse idi, bunun ır an • • k. kendi 
bilirdi. Fakat b"rli~e gınnıyer~ manya, 
c-1ivie it"!are dtİği nla~buata, 0 

ULUS 
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Tarih, coğrafya fakültesi Türk kuşu Marmariste balcılık 

ilerliyor İstanbul, 23 (A.A.) - Ankara
da açılacak olan tarih coğrafya 
fakültesi programı için çalışan 
profesörler tetkiklerini bitirmişler 
ve raporlarını hazırlamışlardı~: 
Rapora göre fakültenin ~rkeoloJt 
tarih ve coğrafya şubelerı olac~k· 
tır. Her şubeye alınacak talebe ıle 
bu şubelerde okutulacak dersle
rin müfredat programı da bu ra
pora eklenmiştir. 

İznıir'clc bapndırlık i~lt•ri 
İzmir 23 (A.A.) _ Belediyenin ye· 

• . d .d 
ni yıl bütçesine göre şehrimız e yen~ e~ 
çocuk bahçeleri ve parlclar ya~~l~cagı gı 
bi yangın yerinde Alıancak.Tu~un Fab· 
rikası karııısrnda parklı genış bır mey • 
dan ve tehir koruluğu yapılacaktır. 

üyeleri günden 
güne çoğalıyor 

Planör ve paraşüt kullanmasını öğ • 
renmek için (Türk Kuşu) na Üye yazı
lanların sayısı günden güne çoğalmak
tadır. ilk üye listesini yakında gazete -
mize koyacağız. Üye yazılmak istiyen -
Jer, Tayyare Cemiyeti Umumi Merkezi. 
ne müracaat ederken şu vesikaları da 
birlikte götürmelidirler: 

A) Nüfus kağıdı 
B) Okuyub yazma bildiğini gösteren 

vesika 
C) İki fotoğraf 
Üye yazılacakları (Türk Kuşu) nun 

doktoru muayene edeceği için ayrıca he. 
kim raporu getirmek istemez • 

Marmaris, 23 ( A.A.) - Kazada ba • 

lcrlık ilerlemektedir. Bütün kaza için • 

de 32 bin kovan vardır. Bu yıl 150 bin 

kilo bal alınmıştır. Bundan 100 bin kilo

su dııarıya satılmıştır. Kilosu 20 den 25 

kuruşa kadardı. 

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bal 

arılarının düşmanı olan eşek arılariyle 

savaş yapılmış ve 238 bin tane cıck arı

s: beyi öldürülmüştür. 

Kazanın buğday, arpa ekimi de ge -

ç.en yıla göre fuladır. Hava ve ıon yağ

murlar vaziyeti ekime çok uygun git • 

mektedir. 

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

Asliye 
•• 
Uç Posta 

Dün Asliye Birinci Ceza mahkeme

sinde eski posta telgraf umu~ mıidü
rü Bay Fahri, posta telgr~f teftış ~eye
. . . B Suphi ve eskı telgraf ışlet

tı reısı ay 
..d .... Bay thsan Cemal'in muhame mu uru 

kemelerine başlanmıştır. Saat 6 da baş-
Jıyan muhakemede hakim yerin~e Bay 
Asım, iddia makamında muavın Bay 
Muhiddin bulunuyordu. Mahkemede üç 
maznun da bulunuyordu. Bay Fahriyi 
avukat Bay Hayrullah,. Bay Subhiyi 
Bay Cemal Hazım, Bay İhsan Cemali 
Bay Aziz müdafaa ediyorlardr. Salon 
dinleyicilerle hıncahınc dolu idi. Ha· 
kim mar:nunların hüviyetlerini tesbit 
ettikten sonra Devlet Şurası 11mwni he 
yetinin lüzumu muhakeme kararı okun
du. Bu kararda, maznunlara kar~ı şu 

yedi madde tesbit olunmuştu: 

1 _ Sterlinin miyar telakkisi hu

susundaki esbabı mucibeyi yanlış gös-

termek, . 
2 - Şirket tarafından teklıf olma. 

Y 
. tan ve Türkiye için hoş olmı • 

unanıs . 

b
. t kım sözler ıöyletmesı, bulgar 

yan ır a k d 
t k. olmaktan çı ar ı. 

dışsıyaıasını man 1 1 •• 

k. 7.Mİ olarak dun· 
Demek oluyor ı, na d 

f · · e iç ne e yaya gelen bulgar aşızmı, n 

d da doğru esaslar koyaınadan, 
ış sıyasa .. .. ·ye 

bugün, geldiği yoldan tersyuzune gerı 

gönderilmiş bulunuyor. . . . 
Bu bize, Bulgaristan ıçın bır f~şiz • 

min ne dereceye kadar kabil ol ldugu~i: 
. • . ·b· muvaffak o muş 

gösterdıgı gı a en ~ b.I ölçüsünü 
1 mecmuacılıgm 1 e ~ 

sryasa d ıf kalacağını ögre-
aşrrdı ı111 ne ka ar zay 

tiyor. k 1 Öyle sanıyoruz ki, Sobranya, apı a. 

d Yeniden açacaktır. Ve 
rıoı kısa zaman a K 1 B 

l. k n gene ıra o-bu itten, kuvvet ı çı a ' . 
ris'in kendisi olmuştur. Kıral 80~11, 19 
mayıs 1934 de çelemediği hamleyı, bu • 

. • t tmu• bulunuyor. ·· yea-lıyerıne o ur ,. 
•un BURHAN BELGE 

}»irinci ceza mahkcınesinde 

memurunun 
başlandı 

1 
dığı halde altın ilavesini Heyeti Veki- ı 
leye teklif etmek, 

3 - Devlet Şurasının kararından 

sonra her iki noktai nazarın tervicini 

esbabı rnucibesile dahili~e hukuk mü • 
şavirliğinden sonnak ve yeni mevzu 
imiş gibi başka bir mikyas aramak hu. 
susunda Heyeti Vekileye müracaat et
mek, 

4 - Heyeti Vekile muhtelit mü a· 
virler komisyonu teşekkül edip bu ko. 
misyon tenzili kararlaştırdığı halde na
kit işlerin.in sermayeye müteallik mü

taloasını esas ittihaz ederek tenzile te. 

şebbüsten evel şirketin mali vaziyetini 
tetkik etmek üzere komisyon teşkili 
.zımnında beşinci defa Heyeti Vekileye 
müracaat etmek, 

5 - Nihayet Nafıa Vekaleti hemen 
tebliğ edilmesini bildirdiği halde teb· 
liği on sekiz gün alıkoymak ve aynen 

tebliğat yapacak yerde müşavirler ka-
r.ariyle nakid işleri müdürünün rapo. 

runu göndermek suretile vekilliğin em
rine karşı irket lehinde itiraz zemini 
hazırlamak, 

6 - Tarife komisyonu muhtelif top 

lantılarında tenzil karan vermiş iken 
bir çok münakaşala.r açarak tenzil ka
rarlarının tatbikine mani olmak ve halk 
tan bu suretle 200 bin lira fazla para 

alınmasına ve bu parayı şirketin ka. 
zanmasına sebeb olmak. Mukavele zey-
1inin iknci maddesinde tarife komisyo· 

nunun kararlarına karşı şirkete itiraz 
hakkı tanınmadığı halde sırf halkın 

menfaat:ini korumak için idareye bu sa. 
lahiyet verilmiş iken bu salahiyeti ir
ket lehine suiistimal etmek, 

7 _ Bir taraftan tarifelerin yüks.ek

liğini bilbeyan tenzilini istiyerek şir. 
keti müzakereye davet etmiş iken diğer 

taraftan tenzili masraf ve taahhüdlerin 
ifasının sirketi müşkul mevkide hıra-

avasına 

kacağmı söyliyerek mukaveleyi tatbik 
.cihetine gitmemek, bundan maada İn
giliz lirası kambiyo fiatına göre ten.zi. 
lat yapıtınsa şirketin zarar edeceğini 

söyliyerek bu düşüşten şirketin bir mil 
yon lira kar ettiğini unutmak. 

Devlet Şurasının lüzumu muhake
me hakkındaki kararr okunduktan son
ra Bay Fahrinin müdafaa vekili avu. 
kat Hayrullah söz alarak: 

- Müekkilime isnad olunan 7 mad
delik suçtan 6 maddesinin af kanunu. 

nun tayin .ettiği müddetten evet olduğu 

nu binaenaleyh yalnız Bay Subhinin 

ıunum müdürlük vekaletinde bulundu. 
ğu sırada nafıa bakanlığına yapmış ol
duğu tahriri teklifin bakanlığın derke

narı ile geldikten sonra 7 gün umum 
müdürlükte geç kalını~ olması madde. 

sinden sorguya çekilebileceğini bunun 

karar .altına alınmasını istedi. Bundan 

sonra Bay İhsan Cemalin müdafaa ve
kili Bay Aziz, B. Hayrullahın mUdafa

.asına i~tirak ederek af kanununun mü. 

ekkilinin hukuki ve cezai vaziyetine 

müessir olup olamıyacağının sorgudan 
evci mahkemece teemmül edilmesinde 
kanuni zaruret olduğunu ileriye süre
rek: 

- Biz mahkeme huzurunda okunan 
karardaki maddeler hakkında açık alın

la ve tam kanaatle hesab vermek ve se 

nelerdenberi efkarı umumiyeyi alakadar 

eden bu meselelerin en ince teferrüatı. 

na k.adar hesabını görmek azmindeyiz, 
diyerek yalnız tenzilli tarifenin tatbi
ki için yazılan müzekkerenin 18 gün 
geç tebliği meselesinin af kanunundan 
sonraya taalluk ettiğini ve kalan mad

delerin müekkiline karşı sual ile isti. 
zatı olunmaması noktai nazarında bu
lundu. İddia makamı: 

İşin içyüziınlin heniız okunmamış 

olduğunu. mahkemenin Devlet Surası 

reisi. yarıda: müdclciumıımi, katlblik yap m Bayan, Bay Falıri, 11ay Suplu". 
k·· Soldan: Malıkcme 

cizdiği birk:ıc kro ı . 
bir arkrıcTaşımızın 

Dünkü mafıkemede 
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yazılan ilk tıbbi c er 
( Ord. /',.of. f )r. Knmıl Cennlı 
Berksoy'ruı f ii:tiol~i Mtiği) 
Ulu Önder Atatürk'ün uzu göreı 

varlığı kültür diı·imimizde köklü yeni· 
liklere çığır açan ilk buyruğu verdiği 

günün cünlemeci daha çok yeni sayıla· 
cağı bir kurunda gÜLel yazılar yolun. 
dıoki yuzlerce yeni eserleri sevincle oku
duk Bunlar Öz dilimizin güzelliği v~ 

İnceliğinin yaşıyan belgeıidirler. Bu
nunfa beraber hepimiz tıb, hulıtuk gihi 
derin ve yüksek bilginin en eüç yükse~ 
bilgi yolu bakımından olduğu kadar bir. 
kllç yıl Önce Ulu Önderin buyruğu ile 
batlıyan Öz türkçe dil savaıında değerli 
göriişile lstanbul Üniversitesinden ilk 
hamleyi yapmıt olan Kemal Cenab 
Berksoy Pathologi derslerinin temel ta
§ı Füsiologi'nin uzı.vı ve yorucu bir ça
lışmanın meyvası olan Öz türkçe çok 
açık v~ Öz varlığı ile titiz bir ıurette 
hazırlıyarak bastrıdığı ve türk dolıttor. 

luğunun istifadesine koyduğu değerli 
bitiğinden dolayı kendisini kutlarız. Bu 
bitik türk dil devriminin tıb bilgisi yo • 
funda ilk basılan güzel ve özlü bir bilgi 
belgesidir 

Yeni ve ÖL türkçe yazılı Fusiologi 
kitabının yalnız dil devrimimiz bakımın .. 
dan değil, bir de içindeki en son bilgi
ler bakımından da büyük değeri olduğu 
bu iıle uğraşanların gözüne çarpıyOf'. 
Şimdiye kadar bizde türk ataıagunlu
ğunun yüzünü ağartan orijinal birçok 
bitikler serisine bu bitik yeni bir liazanc 
temin etmiştir. Türk tıbbının olduğu 

kadar dünya tıbbının yakından arqtırdı 
ğı günün mevzuları bu bitikte büyük 
bir görü§ ve bilgi ile türk atasagunfu. 
ğunun istifade gözüne konulmuıtur. 

Batı bilginlerinin bu yoldaki aavaıları· 
nın yanında türk atasagunlarnun oriji. 
nal araıtırmaları da yer bulmaktl'dır. 

Kemal Cenab Berksoy bu eıerinde oku ... 
farını kendisine aaygı duygusu ile baf
lattıran ıııklı ve özlü anlatııını yazı ile 
belgelemittir. Okuyanlar, eaki<ffın çok 

karıtık ve karışık olduğu kadar söyleB. 

mesi ve anlaıılması eüç birçok arabça 
ve acemce ıatıJahlann yerine kulaia 
hoı selen ve söylenme ve anlaıılmlln' 
çok kolay olan yüzlrce öz türkçe 11tı
lahları gördükleri zaman, Ulu Önderin 
Öz türkçe dil devriminin başarma yo

lunda ne kadllr yerinde bir görüıü oL 
duğunu itiraf edecekleri muhaklcalctrr. 
Dil devrimimizin en atefli inında bu 
bitik öz türkçe dil devriminin ülküsüne 
eı·iımesi umudlarını duygu ve dütünüt
lerimizde adeta kökleıtirmiıtir. 

Dr. Baha ERKAN (Gelenbevi) 

kararındaki 7 maddeden başka bir şey 

bilmedigini, eğer isnad olunan suç id

dia edildiği gibi af kanunundan evci 

olsaydı mahkemece takibine mahal ol. 
madığına karar verilebileceğini söyliye• 
rek: 

Hadise onra da temadi etmiş ve 
yeni yeni tezahürler göstermiştir. Ka
ti mtitalea yiirütmek için suçluların 
eski mahkiımiyet1eri olup olmadığının 
sorulması lazımdır, dedi. 

Hakim suçluların şimdiye kadar maıh 
kumiyetleri olup olmadığının İstanbul 
ve Ankara mahkemelerinden tahkiki 
için müddeiumumiliğe müzekkere ya. 
zılmasına ve duruşmanın 11 şubat saat 
14 e talikine karar verdi.. 
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Bulgaristandalci 
durum 

Bulgar kabinesinin dü§mesinden ön
ce Nirıst (Yakın Doğu) mecmuasrnrfa 
~ıkan bu yazıyı, eski kabinenin yapmış 
olduğu İ§lerianlatmakta olması bakı

mından, bir belge olarak alıyoruz: 

" Bugünkü günde Bulgaristan'ın 

birçok §ayiaların ve intizarların kur

banı olması tabii vaziyeti iktizasıdır. 

Bugünkü rejim kurulalı sekiz ay 

olmuştur. Bu kısa devre içinde birçok 

itler baJanldı. Yeni rejim mayısın 19 

anda iktidan eline aldıfı zaman mcm· 

Jeket, bir Kao içindeydi. Biltün sıyasal 

partiler biribirine girmişlerdi. Hatta 

lıUkQmet lehine ekseriyet temin etmek 

bere sözlepniı ve birlepnif olanlar da 

bu vaziyet içinde idiler. Devlet kudre

d nyıfla§mı§, maU durum köttilemig

tL Ondan ba§ka Makedonya ihtilal 

komitesi, hem ülke içerisinde yapıla· 

cak işleri bozuyor, hem de komşular.la 

eyi münasebetler lkunnaaına engel olu
yordu. 

Zabitlerden ve bugün vazifesi ol

mryan ihtiyat zabitlerinden mUrekkeb 

bir grup, Kıral Boris'e bitaraf bir ka

bine teşkil etmesini teklife hazırlanır

ken Zveno ismini taşıyan başka bir 

pup bir darbe yapmak kararını verdi. 

- Bu grupu tetkil edenlerin mUıte· 
rek olduktan bir aryaaa nrdı ki o da 

Makedonya ihtilal komitesini ortadan 
kaldırmaktı. Miralay Kimeon Georgief 
bunu yapmak aurctile yeni kabinenin 
,eref ve haysiyetini kuvvetlendirmif 
oldu. Bu kabine bundan sonra bUttin 
bulgar ulusunun muvafakatini alarak 
yurd içerisinde de bir takım tedbirler 
aldı. Uluslar birliği fırka ihtirastan 
Jilrllnden sarsan uyasal partileri kal· 
dırdı. Devlet idaresini tasfiye etti. 

Memleketin ökonomik gidi§ine ilmi bir 
t.tikamet verdi. 

Miralay Georgief'in aldığı bu ted
birlerde isabet etmiş olduğunu görerek 
aynı tedbirleri ba~ka yerlerde de tat· 
bik etmenin doğru olacağını dllşlln· 

mek yanh§tır. Bu tedbirler orada bul· 

prların husus! vaziyetlerini Jrarııla· 

mak, o memlekete mahaua ifleri yolu

u koymak için alınını' tedbirler 18· 

yılmahdır. 

Bu suretle davranmak gene bulgar 
bnunu esasisine uygun dUşm~tedir. 

ÇUnkU bu kanun, kıralm bakanlarının 

dü~Uncelerini ~ğrenerek bir yıl mUd· 

CSetle hükftmetl iradelerle idare etmc

aine, fakat daha ıonra bu iradelerin 

parlamento tarafından tasdik olunma· 
ema müsaade etmektedir. 

... Bugünkü bulgar kabinesinin bil· 

~n gayret ve dikkati idare makinesi

nin yeniden tefkilatlandmlma&mdadır. 

Okonomik alanda be§ yıllık bir plan 

yapılmı! ve yalnız gereken işlerinin 

hangileri olduğunu ıeçmek için değil, 
aynı zamanda halka da bunların lüzum 
'ft ehemmiyetini anlatmak Uzere bir 
111Udür idaresi altında bir ıoyaal yeni· 
lenme dairesi kurulmuftUr. 

Bu teşkilatın fazlaca ehemmiyet 
~rdiği noktalardan birisi de kanunu 

esasinin 47 inci maddesine verilecek 

yeni şekildir. Zira bu madde mucibin· 
ce kabinenin bugUnkU rejimi güdebi· 
leceği devir birkaç ay sonra sonuna e· 
recektir. Her halde mayısın 19 undan 
önce bu maddenin olduğu gibi kalma· 
11 mı, yoksa başka bir şekle döndilrill· 
mesi mi gerektiği karar altına alınmış 
olacaktır. 

li•rkes bilir ki hUkOmet darLesi ya· 
pıldık •an sonra bir mUddet kıral yeni 
kabine nazırlarilc karşı karııya gelme
miş, bu v ' ulusun yeni rejime kar
tı bir reaksıyvn yapması korkusunu 
bile uyandırmıştı. 

Fakat 28 ağustosta Şıpka geçidin· 
~ kurulan ulusal bir !bidenin açılma 
merasiminde kıralla kabine arasında 

bir tesanüd bulunduğu görillmüş ve bu 
durum, kıralı pek candan ve gönillden 
eeven ulusun yüreğinde kabineye kar· 
ıı olan güveni artırmıştır. 

Şimdi Bulgaristan hakkında çıkan 
•eya çıkarılan fayialar, bu kanunu e
sasiyi değiştirmek mevzuu üzerinde 
toplanmaktadır. Bugünkü kanun kıra· 
Ja idari ve teşrii birçok haklar vermek-

ULUS 
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4 milyar ödüııç 
Paris, 16 sonkiinun 

Fransa'mn çok tanınmış maliye 

mecmuası "Fors,,un duyduğuna göre, 
Fransa hükumeti · 1talya'ya 4 milyar 
franklık bir ödüne vermeği düşünmf'k 
tedir. Yakında İtalya devlet bankasına 
Fransa devleti 1 milyar franklık kredi 
açac:aktır. Geriye kalan üç milyar fr<1c.k 
da fırsat düştükçe uzun vadeli ödünc
ler halindıı fransrz piyasasına çrkarıla
caktır. 

Fors mecmuasına göre bu ödüne, 

yeni Fransız - İtalyan dostluğunu 

mühürliyen Roma misakı için Fransa'

nm ödemek mecburjyetinde kaldığı be
deli ifade etmektedir. 

Başka Ulkelerin dostluklarını bü

yük krediler açmak suretile kazanmağı 

gliden Fransa'nın devlet sıyasası ma

li ve ökonomik çevrelerde çok şiddetli 

tenkidlere maruz kalmaktadır. Bu mü

nasebetle fransız arttırıcılarmın büyük 

savaştan önce gerek Rusya'ya gerekse 

başka mkelere yatırdıkları 20 milyar 

altın frangın kaybolduğuna işaret edil

mektedir. "Fors,, diyor ki, küçük anla§
ma ile Lehistan her §eyden önce fran

ıız parasile kalkırumşlardır. Bugün ar

tık nankör Lehistan gUn geçtikçe 

Fransadan uzaklaşmakta ve Almanya'· 

ya yaklaşmaktadır. Lehiatan'daki fran· 

ıız ökonoml kurum1arı leh'Jerden en 
bllyUk zorluktan gönnektedirler. 

Franaa'mn kUçUk anla§ma Ulkele· 

rfne yatırdığı paralar da aynı k<Stü mu
kadderatta kar§tla§lllıştır. Mcsel:l, Ro

manya'mn kambiyo tedbirleri ve gil.m

rilk tahdidleri fransrz ökonomisinin 

tamamen aleyhine olarak tecelli etmiş

tir. Sık sık değişen romen maliye ba

kanlarının ardı ankası gelmiyen Paris 

ziyaretlerinde Fransa'nın kendilerine 

verdiği kredilerin daha uygun şartlara 
sokulması görüşülmüştür. Yugoslavya 
ile olan vaziyet ise ötekilerinden daha 
eyi değildir. 

İtalya'ya kar§ı güdülen ~eni kredi 

aıyaaası hakkında ökonomi çevrelerin

de deniliyor ki, hükfunet fransız para

ıile faşist saltanatını kuvvetlendirmek
ten başka bir şey yapmıyor, ve günün 

birinde de İtalya yalnız başına işlerini 

becerebileceğine akh kesince Fransa'ya 

tekrar sırtını çevirecektir. Bakalım o 
zaman fransız dainlerJ ne yapacaklar· 
dır. 

17 sonkanun 1935 tarihli 
Fölkişcr Beobabter'den 

te, bir talum haklarda kıralı, meclisin 

aal!hiyetine ortak etmektedir. Bakan· 
ları seçmek ve azletmek, hükümleri 
tasdik ve yahut reddetmek, kıratın hak· 
la olduğu gibi kıral, silahlı kuvvetle
rin en büyük kumandanıdır. 

Kırallık hakları da bahse mevzu ol· 
duğuna göre bugünkü kanunu esasinin 
tadil edilmesi kıral tarafından bir pro
testoya uğramasa bile, ulusun büyük 
bir kısmı :arafından fena bir surette 
karşılanacağı zannolunuyor. 

Tek fırkalı olarak eskisinden pek 
farklı toplanacak olan ~ni sobranya
nın daha yüksek bir §lira kurulmasına 

karar verilecek olursa, bunun başına, 

§İmdiye kadar, devlet idaresinde bir 
vazife almamış, fakat kabineye arka
dan arkaya muzaharet etmiş olan mira. 
lay Damian Velçef'in getirilmesi umul
maktadır. 

O takdirde, bugün müphem ve ka· 
r:uılık görillen bulgar durumunun gü
ven vereceği, kıralın idaresine, bugün. 
kil şeflerin yurdseverliğine ulusun 
inanı artacağı tahmin olunabilir. 

Bu kanunu yaparken lehinde ve 
aleyhinde bulunacak olanların en faz. 
la dikkat edecekleri nokta, bugünkü 
şartlar ve bugünkü şahıslar daimi ol
madıkları için, her türlU vakalara elve • 
rişli ı>:r kanun yapılmasıdır. 

Eğer bulgar hükGmeti, bu noktayı 
eyice kafasına yerleştirirse önümüzde
ki mayısın yaklaşması kimseyi · telaşa 
vermemesi lazım gelir.,, 

1935 Baş lanğıcında 
biyük fik·r cereyanları 

Hiç .bir zaman, bugün'kü kadar 

çok kitab okunmamıştır. Hiç bir za

man düşünce, karmakarısık bir halde 

olan insanların fikirlerine, bugünkü 

kadar muhtelif yollardan girmemiştir. 

'Danimarka'nm en müteva.ır köylüsü

nün kütübhanesinde Andersen'in ki

tabları, hatta hazan Zola veya Mopa

san'm bir romanı görülür. Siberya'nın 

içlerindeki rus köylüsü Gorki'nin ya

zılarını ezberlemeğe çalışmaktadır; Af· 

rika zencilerine milyonlarca İnci ve 

Bibi dağıtılmıştır; Tel-Aviv'de porta

kal ağacı diken veya yeni bir yolun 

taşlarını kıran göçmen, çantasında 

Viktor Hügo'nun veya Biatik'in kitab
larını taşır. 

Yalnız deha değil, hatta istidad bi· 

le, eski zamanlara göre şimdi daha çok 
al!ka uyandırmaktadır. 

Modern dünya, hazan kaynaklan 

kurumuş sanılan bu büyük edebi cere· 

yanların yayılmasını ve yeni şeyler 

doğurmasını istemektedir. DUşUncenin 

ehemmiyetinin, sermaye ile adedin 

kuvveti arasında küçüldüğü doğru de. 

ğildir. İkisi de, dilşünceyi kendi ta

rafına s;e1cmeğe çalışmaktadır. 

Son iki yıhn en büyük aıyasal ve 

~konomik hareketleri düşünceye muh

taç olduklarını gayet açık bir surette 

gösterdiler. Çünkü gerek sıyasal, ge

rek ökonomik hareketler ancak bir 

doktrine 11ahib olduıklarını iddia ede· 

rek, kelimenin en kötü manasile ekse· 

riya hayli suni, haylr basit ve iptidai 

prensiplerden doğabilmişlerdir. Bütün 

bu hareketler, çalışmalarını bir dok· 

trin üzerine kurmak ihtiyacını duy

muşlar ve böylece de içine düştükleri 

en kötü ifratları mazur göstermek is· 

temişlerdir. Tasavvur ediniz ki yük· 

sek bir felsefenin cevherinden, özün

den hayat bulduğunu söyliyen nazi 

ırkçılığr, haşin ve fakir bazı dimağla· 

rın tesiri altında kalacak yerde, direk· 

tifle.rini Göte veya Kant'dan, yahut 

bunlara benzer muasır yüksek bir filo· 

zoftan sormuş olsun. Bu yüzden Al

manya'nın mukadderatı değişmez miy· 
di? 

İşte, !bundan da anlaşılacağı üzere 

ökononıi ve sıyasa, doktrinlerini kura

bilmek için edebiyattan istifade eder· 

ler. Malik oldukları süngü, tank, nefy, 

temerküz kampları ve saire gibi bütUn 

cebir vasıtalarına rağmen doktrinleri· 
ni kurabilmek için gene edebiyata 
muhtaçtırlar. 

Harici ve dahili propaganda, mu

vaff akiyetlerinin bir şartıdır. Düşman

ları ise, gururlandıkları eserlerin bir 

şeye yaramadığını gösteren "ıkol işsiz

liği,. değil, bilhassa ruhların işsizliği, 

ataletidir. Onun için muharrir, mukad

des alevin bekçisi, muhafızı olmalıdır. 

.. ,, ,, 
Şu halde ne için edebiyat modern 

dünyanın bir manivelası değil de, te· 

ferrüat kabilinden bir şey olarak te· 
lakki ediliyor? 

Çünkü vaktile edebiyata eklektiz

mi, istiklali için zahir olan elitler ya 

krizden zarar gördükleri, yahut da ze

ka sahalarından çekildikleri için, gün
den güne fakirleşmekte, günden güne 
azalmaktadırlar. 

Çünkü, muharrirler karşılarına çı· 
kan yeni halk kütlesini, ya onu derin 
surette meşgul eden şeylere kadar va· 
rabilmek imkanını bulamamaları; ya
hut da eserlerinin yalnız birkaç inisye 
tarafından anlaşılabilecek ermetik 1:.ir 
tarzda oluşunun, basitliğe, heyecana 
aşık olan bu yeni okuyucuları alaknd:ır 

etmemesi yüzünden. hiikümleri altnıa 

alamamaktadırlar. 

Bu iki hataya düşmiy.en muharrir

ler, şöhretlerinin bozulma-ksızm durdu

ğunu, hatta arttığını görmüşlerdir. ö
lülerin güneşi olan şar. ve şeref, insan

lığın büyük yolundan ayrılmıyan diri

lerin de güneşidir. Bir H. G. Wclts, 

bir Bernard Shaw, bir Hcinrich Mann, 

bir Thomas Mann, bir Andreas Latiko, 

bir Guflie1mo Ferrero veya bir Miguel 
de Unamuno bu kaidenin dışında kala
mazlar. 

Bizim memleketimizde bu büyük 

yola girmiş olmanın pek ıbüyük bir kıy

meti yoktur, çünkü bu yolu ilkönce a

san, bizim mütefekkirlerimiz olmuş

tur. Dünya, bizim diktiğimiz ağaçların 

mcyvalarile gıdalanmıştır. 

.. ,, ,, 

!935 yılının başlangıcındcıki büyük 

edebi cereyanlar, için için gürledikle

ri duyulan ve bize yeni bir Alem haber 

verecek mahiyette olan dalgalar neler· 
dir? 

İlk müşahede olarak ıunu aöyllye· 

liın: hafif meşreblik, havailik yavaı ya

vaıı değerden dütmektedir. Apğı yuka

rı bütün memleketlerdeki gene muhar

rirler §imdiki vaziyetin vcbamctinl 

yahut ruhlarının ciddiyetini anlamı§ 

görünüyorlar ve çok ciddi duruyorlar. 

Savaı ve kriz nesli, sevimli ve çap

kın "bulvar,, nesline benzemiyor. 

Tamamen santimantal mahiyette o· 

lan ve oldukça ciddi zararlar venniı 

bulunan "proustien., cereyan 'imdi de 

vardır, fakat gittikçe kuvvetini ıkaybe· 

diyor. Felsefe ve tıbta çok faydalı o

lan psychanalyse, romanda çabucak 

can sıkıcı bir şey oluveriyor. Kıh kırk 

yarmak istenilerek, roman kahrama • 
nrnm başında aaç bırakılmıyor ı 

Soysal ve ulusal cereyan tabii kuv· 

vetlidir. Çekoslovakya gibi yeniden 

doğuılarını; Y •ıgoalavya gibi, bilyilk 

bir birlik halinde yeniden kuruluglan

nı yalan bir tarihe borclu olan uluslar • 

da muharrirlere kelimenin tam mana

sile ulusal bir vazife dilşmektedir. Fa· 

kat eski uluslarda da, ko.zmopolitizmle 

§oven edebiyat a.rasmdan, geniş, mü • 

nevver, uluslararası cereyanlarla dolu 

bir nasyonalizmin hakikt manasını, 

"insant yurdseverliği,, bulup çıkarmak, 

gene muharirlere dilşmektedir. 

Muharrirlerin soysal vazifesi de 

ulusal vazifelerinden aşağı olınıyan bir 
yüksekliktedir. Muharrir, nizam ve in 

tizamda, medeniyette kendi çalışmala

rının doğuracağı ıbüyük d~ğişikliklerin 

nbımı, peygamberidir. O, l·ütün zaval

lıların, bütün kenarda kalmışların ta

bii bir dostudur. Yalnız onların intika

mını hatırlamak mecburiyetinde değil, 

aynı zamanda onları tenvir ve teselli 

etmek, onlara yol göstermek ve içinde 

mahpus kaldıkları mağaranın kapısını 

açmakla mükelleftir. 

Onun için, muharririn çok sadıka

ne bir şekilde köylünün, işçinin, küçUk 

memurun sefaletlerini tasvir etmekle 
iktifa ettiği halkçı hareket, asil mahi
yetine rağmen, bazan bir yeknasaklık 

intıbaı bırakmak tehlikesine düşer. Ro· 

mancmın va.zif esi gördüklerinin fotoğ
rafını almak değil, onları tefsir ve tas
vir etmek, realitenin içinde saklı olan 

doğruluğu, en zavallı adamda gizli o

lan kahramanı, en sönük halin doğura· 
bileceği muhteşem is:tH:hali bulup çı· 

karmaktır. 

.. 
" " 

Fakat bir muharrir ne kadar soy
sal ve ulusal olursa olsun - Şekspir'in 

dediği gibi - insanlık şefkatile meş

bu olmazsa, ulusları ayıran sm.rları 

aşmağı bilmezse, senegallıyı olduğa ka-

!' '=-" ~!(1 l'!U"'l 1935 PERŞEMBE 

1\.Iuan - Fransız 

yakınlığı 
düşünülüyor 

Paristt-n 17 sonkanun tarilıll DeyJt 
Meyl gazetesine bildiriliyor: 

Sar plebisitinin yapılıp bitmesi Q 

zerine Fransa'da bu hadisenin Alma'\ 

- Fransız münasebetlerinde hem b~ 
devreyi kapıyacağı, hem de bir devreyf 

açacağı düşüncesi hakim olmaktadır. 

Sar'da alman netice üzerine az ç.o
etrafta görülen can sıkıntısı artık ka}"' 

bolmuş gibidir. B. Hitler'in nutkunda 
• 

söylediği "bundan böyle bizim Fraıı-

saya karşı güdecek hiç bir toprak ua· 

vamız yoktur" sözü ile B. Flandin'in 

"Biz &Özden ziyade işe itibar ediyoruz,, 
sözü yanyana getirilmektedir. 

Bundan da iki ülkeyi biribirinden 

ayıran sebeblerin ortadan kaldırlunası 

dileğinin esaslı surette beJirdiği ma· 
nası çıkarılıyor .. 

Sar meselesinin ökon<>mik tarafla· 

n artık geriye bırakılmış ve sıyasal 

tarafları ön plana alınmış bulunuyor. 

Bunların başında da Fransız - Almcın 

münasebetlerinden ziyadesile müteea.. 

eir olması tabii olan silahsızlanma ve 

emniyet meseleleri gelmektedir. 

B. Laval, cuma günü plebisit ne~ 

cesini ve Londra seyahatini konu~ 

cak olan kabine toplantısında buhtna4 
caktır. 

Fransızların silahsızlanma sıyasa. 

ımda B. Bartu'nun 17 nisanda veft 

dlği muhtırada izah ettiği esaslar d0t 
ğişmi~ değildir. 

Fakat henU.z Bartu'nun muhtırası 

Uzerindc konuşmak • sırası gelmediği 
kanaati hakimdir. 

Burada almanlarm tekrar silahlan• 

maaı bir emri vaki olduğuna göre Al 

manya ile bu hususun nasıl görüşüld 

ceği ve §ayet Almanya ıbfr takım tekti!J 

terini reddedecek olursa o zaman n~ 
yapılabileceği konuşulmaktadır. 

Her Hitleri'n fransızlarca istenilc1' 

teminatı verip veremiyeceğinden ıüPt 
he ediliyor. 

Fransa vaziyete hikim olabilmeli 
için yeni tedbirler almak dileğindedi 

Doğu andla§ması hakkında bi 

fransı.z notası bugün Berlin'e gönde 
rilmiştir. Bunda Sar meselesinin çıka 
dığı vaziyet de ihtiyati bir kayıt ol 
rak anılmıştır. 

MÜHENDİSLERİ 
DAVET 

Bu akşam birlik salonunda bil\ 
yemekli aile toplantısı tertib edin 
miştir. Ankara'da bulunan mu.J 
hendisler davet olunur. 

dar Eskimo'yu da alakadar edemezsı 
büyük bir muharrir addolunamaz. 

Onun takib etmesi gereken janr'a 
gelince, - canlarının eıkılmasrndaı\ 
hoşlanan birçok okuyucular bulunma11 

ama rağmen - can sıkıcı bir janr ha.. 
ric olmak üzere bütün janr'larr kuIIaJ 
na bilir. 

Fikirlerini anlatmak için şiir, ro~ 
man, soysal etüd gibi janrları kullana• 
bilir. Eğer bu son janr, kemiyet ve key1 
fiye titibarile şiir ve romana tefevvu14 
ettiyse bunu, muhayyelenin geçirdiğf 
mühim krize, hakiki hayatın muhayye~ 
lenin yarattığı en mahirane buluşlarİ 
bile gölgede bırakmasına atfetmelidi~ 
Fakat, muhayyelenin de sırası gelince! 
kendine düşen yeri alacağından şüph' 
etmiyelim. 

,, ,, " 
Yazımızı bitirirken ı;unu da batı 

latalım ld, herhangi bir devir cdebiya 
üzerinde tesir yaparsa da, edebiyat bi 
devir üzerinde tesir yapamaz ve bi 
roman kahramanlanna, onların biz 
benzediklerinden fazla benzemekteyiz 

Modern dünyanın güzelleşmes 

hattft uzun müddet yaşıyabilmcsi ıçı 

ona bir ruh vermek muharrirlere ai 
tir. 

Lö /rford Modern mecmuasınıa 

Sonk'nun s:ıyısm' rı 
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Ankara f _a ke vi içtimai yar r ım şubes: 
bir yLda neler yaptı? 

Ankara Halkcvi lçtimai yardım şu
oesinin bir yılda neler yaptığı hakkın. 
daki raporu koyuyoruz. 

Saygı değer arkadaşlar, 

Ankara halkevi içtimai yardım ko
mitesinin 1. ı. 934 ten 1. 1. 935 e kadar 
olan çalışmasının verimlerini liubemiz 
üyelerine bildirmek ve gelecek çalış

malarımız için düşüncelerini öğrenmek 
üzere bir senelik çalışmamızın verim-

ı -

sene içinde yaptıklarını size sırasile 

!bildiriyoruz: 

1 - 934 yılı başında hilliliahmer 
genelik teşkılatı merkez: heyetile or
taklama olarak Ankaran'nın ilk, orta 

ve lise talebeleri arasından seçilmiş 

1007 yoksul talebeye her gün sandöviç 

veriyorduk. Beheri 200 gramlık olan ve 
gıdai kıymetine çok dikkat edilen bıı 

sandöviçlerin verilmesine ders sr 

surette koruyabilmek için Türk Maarif 
Cemiyeti umumi merkezi ile birlikte 
geçen senekinden daha büyük bir yurd 
açmak kararını verdik. Ve bu işi çevir
mek üzere ikisi içtimat yardım şube

sinden, diğer ikisi Türk Maarif Cemi· 
yetinden seçilmiş dört kişilik bir ida
re heyeti yaptık. Bu heyete bizden Hil
mi Malik Evren ve İhsan Karabatur, 
Türk Maarif Cemiyetinden Hüsnü 
Akkoyunlu ve Hamdi seçildiler. Hilmi 
Malik Evren'in başkanlığında munta
zam toplantılarını yapan idare heyeti 
bu iş için hususi biı:im mektebin bo· 
şalttığı İstiklal mahallesindeki binayı 
münasib gördüler. Yurdun karyola ve 
yatakları kısmen Kültür Vekaletinin 
yardımile temin edildi. bu suretle 
10. 10. 934 ten itibaren 65 kişilik lıir 

yurd kuruldu. Yurdun idaresi için halk 
evi ve maarif cemiyeti tarafından iki
şer bin lira verildi. Ankara vilayeti 
de 900 liralık bir yardım yaptı. Yurd 

idare heyeti arkada§larımız şimdılik 

bu 4.900 liralık bütçeleriyle bu işe de
vam etmektedirler. Talebeye sabah ak
~am ikişer kab yemek verilmekte ve 
ders salonu olarak halkcvimizin kiitülı
hanesinden istifade edilmektedir. 

Ankara ll:ı/kcvinin göriiniişü 

6 - Bize yardım için baş vuran ve 
koruyacak kimseleri olmadığı anla~ı

lan beş kız talebeyi kadın yardım ce
miyetinin merkez binasına yerleştir

dik. Bunların da beslenmelerini temin 
ettik. 

)erini bir rapor halinde toplamayı fay
dalı bulduk. 

Değerli arkadaşlar, 

934 yılı başında içtimai yardım ko
mitesi Dı. Ragıp Tozun, lerbiyeci liil
mi Malik Evren, diş tabibi Ali Rıza 
;ankaya'dan ibaretti. Diğer iki üyelik
en biri açıktı. Bir arkadaliımız da haı;-
ta olarak memleketindeydi. Halkev]eri 
açılışının ilk iki yılı sonunda 9 ~ubat 

934 günü yapılan seçimde yukarıda 

isimleri yazılı üç arkadaşa Perihan 
Naci Eldeniz, İhsan Karabatur katı~tı
lar. Komitemiz sene sonuna kac!ar bu 
beş arkadaşla çalıştı. Bütün toplantıla
rımız tam bir toplulukla yapıldı. 

Bu bir sene içinde Ankarada bulu -
nan bütün soysal yardım kurumlariyle 
sıkı bir beraberlikle çalıstık. Hilaliah· 
mer genelik te~kilatı merkez heyeti, 
Hilaliahmer Ankara merkezi, Tayyare 
Cemiyeti Ankara merkezi, Kadın Yar
dım Cemiy~ti, Türk Maarif Cemiyeti 
ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile bera
ber çalışmalar yaptık. Son bir sene için
de yaptıklarımızı aşağıda sayarken bu 
kurumlarla olan çalışmamızı sıraslle 

bildireceğiz. Komitenin başkanı Dr. 
Ragıp Tozun Hilaliahmer Ankara mer
kez heyetinde ve halkevi idare heyeti 
murahhası olarak Tayyare Cemiyeti 
Ankara merkezi başkan vekilliğinde 

çalıstı. 

Halkevimizin soysal yardım işle

rinden başka genel çah~malarına da ko
mitemiz azaları en verimli bir surette 

katıldılar. Üzerlerine aldıkları her işi 

eyi bir sona götürmeğe çalıştılar. 
İçtimai yardım şubesinin son bir 

sonuna kadar tam bir intizamla devam 

ettik. Ders kesimi günü talebeye ayrı
ca birer paket çukulata verdik. Başlan
gıcından sonuna kadar talebeye vermiş 
olduğumuz sandövis adedi 95.238 gibi 
bir kabarıklık gösterir. 

934 - 935 ders senesinde gene bin 
kişilik bin kadro içindt: yoksul talebe • 
ye sıcak yemek verebilmt:k için çalı§tık. 
Çocuk Esirgeme, Hitaliahmer, Kadın 
Yardım, Hilaliahmer Genelik Kurumla
rile yapmakta olduğumuz toplantıların 
çok yakında <'yi bir neticeye varacağı
na ve bu sene <le bu işin devam edece
ğine inanımız vardır. Bütçemizden bu 
işe ayrılmış paramız hazrrdır. 

2 - 934 yılı başında Ankaradaki 
yoksul orta ve lise talebeleri için cıçıl
mış 21 kişilik bir yurdumuz vardı. Bu 

yurdu ders senesi sonu olan hazirana 
kadar muhafar~ ettik. Orada barınan
ların yatmalarını ve yemeklerini mun
tazaman temin ettik. 

3 - Yeriİl darlığından dolayı yur
da alınamıyan yoksul lise ve hukuk ta

lebesinden ayrıca on gence yurd dışın
da yatacak yer bulduk. Bunh.rı d11 ders 
senesi sonuna kadar koruduk, besledik. 

4 - 934 ders senesi tatili esnasınıla 
Ankarada bulunan yardıma muhtaç ta
lebeleri Yenişehir caddesinde tuttuğu
muz lıir binada topladık. Buraya deği
şik tarihlerde ~İren 22 talebenin 10. 10. 
934 c kadar yatmalarını ve yemekleri
ni temin ettik. Bu yaz çalışmalarına 

karşılık Ankara \•ilayetinden 600 lira
lık bir yardım gördük. 

5 - 934 - 935 senesi için Ankara
da bulunan yoksul talebeyi daha geniş 

• 

7 - Onuncu yıl şenliklerinde Ma

raş'ta zekası ve söz söyleme kudreti 
göze çarpan ve umumi katiblik tara
fından korunmak için bize gönderilen 
bir genci Atatürk lisesine hesabımııa 

olarak leyli kaydettirdik. Bütün ihti
yaclarmı da temin ettik. 

8 - Musiki Muallim Okulu gündiiz 
talebesinden olup koruyucusu olmıy;m 
ve zekası mekteb idaresinin gözUnc 
çarpan bir talebenin ders noksanlarını 
tam:ımladık ve ders senesi ı;onuna ka
dar yemek ve yatacak parasını vermek 
kararını aldık. 

9 - Hilaliahmer Ankara merkezile 
zaman zaman Ankaraya gelen harb sa
katlarır.ın barınmalarına, dul kadınla

rın oturmalarına, kimse:>iz mekteb ta
lebelerinin yatmalarına tahsis edilmek 
üzere Sakarya mıntakasındaki eski 
Seyfi ye medresesinin oturulur bir hale 
getirilmesine karar verdik. Belediye 
binanın ı:;uyunu getirdi, tuğla verdi, 
biz de hilaliahmerle .birlik olarak tami
ratını yaptırdık ve binayı tam lbir yar• 
dım evi haline soktuk . İkisi beşer ve 
biri i.ıç odalı olarak üç daireye ayrılan 
binada bir de muayenehane yapıyoruz. 
Burada yedi günde bir doktor arka
<laşlarımız şehrin en fakir 5emtine isa· 

bet eden bu mıntaka hastalarını mua
yene edecekler, çok soğuklarda hilali· 
ahmer tarafından yoksuzlara sıcak aı 

dağıtılacaktır. 

10 - 15. 11. 934 ten itibaren mek
teblerdeki hasta talebeden kendilerini 
tedavi ettiremiyecek kadar fakir olan-

lzmir Liman işleri umum 

l ·rın ıı~-:J.trını komitemiz hesabına ver
ml•.;e lıaştadık. 31. 12. 934 e kadar, bir 
bu<'' ' ay içinde 33 talebeyi bu suretle 
:l : ı : ı ettik. Bu işe daha geniş olarak 
(i .. \, n edeceğit. 

ı ı - Od terlerini alamıyaıı talebe
ye r ekteb defterlerini komitemiz he
;;.:1 na vermeğe karar verdik, işe ba~la
dık. Önümüzdeki ay içinde yoksul ta
lebenin ders senesinin ikinci yarısında 
muhtaç oldukları defter ve kalemi da
ğıtacağız. 

12 - Geçen ders ı;enesi sonunda 
yoksul talebeden memleketi ne gönde
rilmeleri icab edenlere verilmek üzere 
Türk Maarif Cemiyeti tarafından em

rimize elli lira ayrılmı~tı. Bu para ile 
beş talebe memleketlerine gönderildi. 

13 - 934 - 935 ders senesi içincte 
9 talebenin kitab paralarını ödedik. 

14 - Yardıma muhtaç ::.ekiı vat<ı•1· 

daşa i~leri düzelinciye kadar yeml·k 
paralarını verdik. 

15 - 3 sakatın bakım masrafını ö

dedik. 

16 - Bir sakatla bir talebeyi mem
leketlerine yolladık. 

17 - Geçen ders sene:.i ıçmcle gi
yeceği olmıyan talebeden onuna giye
cek aldık. 

18 - Bu ders senesi üç talebeye 
ayakkabı ve elbise parası verdik. 

19 - Asker tekaüchi sakat ve düş
künlerine bu sene de bütçemizden 30 
liıalık yardım yaptık. 

20 - Bir talebenin Ankarada otur
duğu müddetçe yatak parasını verdik. 

21 - 23 liubat 9J4 te vt:rdiğimiz ba-
loda çalıştırdığ"ımız muhtaç birçok 
yurdda:ia para yardımı yaptık. 

l2 - Geçen yaz işlerinin takibi için 
Ankaraya gelen iki muhaciri yardım 

evimilde yatırdık. 
23 - Çocuk esirgeme kLırumu ile 

1 

birlikte mekteblerdeki çocukların diş 

muayeneleri içın üyemizden Ali Rıza 
Çankaya ve diş tabibi arkadaşlarımız 

beraber bir çalışma yaptılar. 
24 - Geçen bir sene içinde bize iş 

aramak için baı vuranlardan çoğuna İ;? 

bulduk ve yerleştirdik. Bize yardım 

için gelen herkes bizden ihtiyacı için 
cevab buldu. 

25 - Halkın okuyabileceği ve fay
dalanacağı çocuk dişlerinin bakılması-
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na dair bir broşürü basılmak üzere ha· 
zırladık. 

26 - Komitemiz üyesinden Hilmi 

Malik Evren anormal talebeler üzerin· 

de yapıl:ıcak çalışmalarımız için araş

tırmalar yapmaktadır. Bu iş üzerintle 
önümüzdeki sene cok çalışacağız. 

Saygı değer arkadaşlar, 

Geçen sene gelirimizi arttırm.1k 

için 23 şubat günü bir balo verdik ve 

bu balonun hasılatını bir sene evelkin

ilen 600 liraya yakın bir falla ile ka

padık. Kıyn;ı:~li yardımınızla verilen 

bu balonun l>ı ·aktığı para 1840 lirası 

bilet satışınc n, 456,50 kuru.>ıu piyan

godan, 233.3'> kuruşu büfeden, 182,~0 

kurusu çiçe :- atışından olmak üıere 

2712.35 kuru ur. Ru parayı bütçe se

nesi lıa'?ı olı ı hazirana kadar emanette 

tuttuk. Hazıran başında halkevi bütçe• 

sinden bizim için ayrılan 2000 lira ile 

birlikte cer ·an 4.700 lira ile yeni bütçe 

seneı;i çalı• nalarma ba~ladık. Ankara 

vilayetinın yukarıda bildirilen 600 li· 

ralık yard rıile birlikte bu para 5300 

liraya çık . Hazirandan beridir bu pa

ra ile çalı ıyoruz. Yukarıda yazılı iş

lerden hazirana kadar götürülmesi 

İcab edenlere ait bütün paramız hazır 

olduktan başka gene bu para içinden 

ayrılmı~ 750 liralık yoksul talebe bes

leme karşılığı 600 liralık 22 şubat 9Js 

te verilecek balo kar~ılığı ve dağınık 

yardımlar için de 100 lira paramız var

dır. Bu sene verilecek balonun geçen 

senelerden fazla bir gelirle kapanması' 
için hepinizin kıymetli yardımlarını 

ibtiyoruz. Bundan gelecek parayı ge .. 
ne hazirana kadar tutacağız. Ve yeni 
::.ene bütçemize .katarak daha geni~ vo 
verimli çalışmalar yapacağız. Yukarı

da yazılı paralardan başka yurd masraf .. 
ları karşılığı olarak Ankara vilayetln· 
den verilmiş olan 900 lirayı yurd idaro 
heyeti emrine vereceğiz, 

Değerli arkada~lar, 

Bütçeyi ve bütçe için de yapabil· 
diklerimizi size saydık. Ön\imUzdeki 

sene içinde daha fazla itler b~arabite .. 
ceğimize olan lnanımızr bildirir, aaygr 
ve sevgilerimld sunarıa. 

aniara Hallitvlnde temsil salonu 

Ankara Cümlıuriyet l\Iüddeiu-
1numiliffeindeıı: Müdürlüğünden: İçme 

Ankara şehri 
Su komisyonu ndan: 

Adliyede açık memurluğa muhakeme sırasında yazı 

makinasiyle çabuk yazabilenler arasında 26-1-935 cumc.r
tesi günü saat onda yapılacak müsabaka imtihaniyle erkek 
veya kadın memur alınacaktır. 

İsteklilerin mektep şehadetnamesi, sıhhat, aşı, hüviret 
hü~nühal, askerlik kağıtları ve üç fotoğraflariyle birlikte 

_imtihan gününden bir gün eveline kadar vesikalariyle Ad-
Jiye encümen reisliğine müracaatları. (133) 1-232 

Ankara ~'.lilli Emlal{ 

Cinsi 

Çift ocaklı değirmen enkazı 
Han enkazı 
Ağaç beheri 

~ 1 ii~ ··i rlüğündeıı: 
Kıymeti 

Lira K. lzahat 
300 00 Bedeli nakten pe-
250 00 şınen verilecektir . 

o 30 

Yukarda yazılı emvalin ihalesi 6. ı. 935 tarihinden 
itibaren bir ay müddetle pazarlığa bırakılmıştır. İstekli
lerin defterdarlıkta kurulan satış komisyonuna müraca-
atları. (61) ı - 130 

Birinci kordonun konak önünden pasaport vapur iske
lesine doğ,ru on beşbin metre murabbalık yerinin Bandır
ma parke taşı ile döşenmesi işinin kapalı zarf ile eksilt· 
rnesine hiç kimse istekli çıkmamış ve ikinci kanunun on 
ikinci gününde biten eksiltme müddeti şubatın on ikinci 
sah gününe değin bir ay müddetle uzatılmıştır. 

Şartnameler 1stanbul'da Liman işleri Umum Müdür
lüğünden ve İzmir' de idar.emizden isti yenlere verilir. Ve
ya bildirdikleri adreslerine gönderilir. 

Eksiltme kararı şubatın on ikinci günü saat on altıda 
birinci kordondaki idare merkezimizde kestirileceğinden 
istekli olanların kapalı zarflşn bundan bir saat önce umum 
müdürlük encümenine vermiş bulunmaları gerektir. 

Bu eksiltmeye girebilmek için muvakkat teminat ak
çesi dört bin liradır. Bu paranın nakid veya her vakıt tah· 
sili mümkün bir banka mektubu olarak idaremize verilir. 

Bu işe girişecekler bir şirket veya mümessil iseler ida
re merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya Ti
caret odasından şirketin bugün çalışmakta olduğunu gös
terir bir vesika ile şirketin noterden tasdikli sirkülerini de 
teklif mektubuna ilişik olarak birlikte vermeleri şarttır. 

(173/140~ 1--245 

Ankara'da Sarı Kışla civarında yapılacak filtre istas~·o
nu için (24150) lira bedeli keşifli terfi tulumbası istasyona 
tesisatı ile bilcümle rriüteferri hususatı tedarik ve monta1c 
18-1-935 tarihinden itibaren Kırkbeş gün müddetle ve ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

·Eksiltme 4 mart 935 tarihine rasthyan paza.rtesi 
günü saat 15 de Ankara'da İş hanının 4 üncü katında An
kara şehri t"çme suyu komisyonu dairesinde yapılacaktu. 
Bu gibi tesisatı yapmış fenni ehliyeti haiz olanlar şartn:ı
me, proje ve sair evrakı komisyon fen heyetinden para;51Z 
alabilirler. Eksiltmeye girebilmek için (1812) lira muvak
kat teminat verilmesi lazımdır. İstekliler teklif mektup· 
larmı muayyen olan saatten evci komisyona vermeleri la-
zımdır. (123) 1-237 · 

Harita Umum MüdürJüğünden: 
1-Muhammen fiatı (1307) lira harita umum müdürlü· 

ğü için (9) kalem matbaa malzemesi açık eksiltmeye kon
mustur. 

2 - İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün ve 
eksiltmeye iştirak edeceklerin de (98) lira (25) kuruş mu 
vakkat teminatlariyle 9 şubat 935 cumartesi günü (10) da 
Cebecide Harita Umum Müdürlüğü sattnalma komisyo-
nuna uğramaları. {126) 1--Z3P 
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1 
Kara hisar Maden, Karakulak, Taşdelen ve Hayat sularını 1775 telefon numarasile 

Cihan otelinden isterseniz en çabuk olarak alrrsrnrz. 

--=c+ 1 -'\iilli i\liicfafaa Vekalt>Iİ 
Satma:ma Komi~yomı 

ilanları 

İLAN 
Keşif bedeli 9806 lira olan 

!ımir Resadiyede kanalizas
~·orı in :ısı açık eksiltme ile 
yan u ılacaktır. Şartnarıe ve 
ke iflerini görmek ve 50 k ı 
rus. karsıh~mda almak ist;
yenlerin her gi.ln öğle len 
sonra ve eksiltmeye girec !k
Jerin 6 2-35 carramba g-:nii 
saat ı '? de 735 ;45 'iralık ka· 
nunun tarifatı daire:;:nce ~1-
:r.ak üzeı e muvaıucıt temı
natları ile '!kc;ihı::ı: kanunun 
İkird madde.sinde yazılı ve
sikalarla M rl. V. Sa. Al. 
Ko. na uğramaları. (} 30) 

1--221 

İLAN 
BehPr metresi için tah

min edilen fiau 30 kuruş o
lan 4300 metre minder kı
lıflık bez açık eksiltme ile 
almac~ktır. Şartnamesini pa
rasız almak ve nümunesini 
görmek istiyenlerin h~r gün 
öğleden sonra ve eksıltme
ğe gireceklerin 10-2-35 pa
zar günü saat 10,.5 ta 9~,75 
liralık kanuni tarıfat daıre
sinde muvakkat teminatları 
ile Eksiltme ve artırma. ka
nununun ikinci maddesınde 
yazılı vesikalarla M. M: V. 
Sa. Al. Ko. na gclmelerı. 

(160) 1-274 
•m=~ıHIR11""'1~119•ı.tRll•RC"~ 

~ 

Satılık otomobil ~: 
~ 

30 modeli Ford 1600 l 
Km. yapmış çok eyi ~;ıl · ~ 
de yeni au ballon lastık- ~ 
teriyle. İsteklilerin Zira· ' 

at Bankasında şoför Ra· ı 
şide müracaatları. ~ 

~ 

1-233 ~~ 
~ 

~ ~ ~ .. , .. ~~~~~~~~~~~~~2 .... '1:~,.... .. ~:..:.0."•• -

ANKARA BİRİNCİ SULH 
HUKUK HAKİMLİÖİNDEN: 

Dava olunan meclis karşısın
da müteahhit Fethinin yanında

tkatip kadri 

Atıfbey mahallesinde aşcı Ne
cati tarafından aleyhinize açılan 
41 lira alacak davasının muha· 
kemesi neticesinde 41 liranın 
1393 kuruş mahkeme m:ısrafilc 
sizden alınmasına 31-12-934 tari
hinde karar verilmiş olduğun
dan ilan tarihinden itibaren se
kiz giın içinde temyiz etmeniz 
t bl"V 1 1-269 e ıg o unur. lllRWlllllllllll=-
ıınınıauııruıınıllll!lllllmıııuıııAlllll111111DllllllJllltHlllll 1 

Kurulmak üzere bulunan~ 
ANKARA BAHÇELİ 1 

EVLER KOOPE- ~ 
RATIJ<.,INDE § 

e: 
§ 

Arsa aranıyor i 
~ 

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
tın alınacaktır. Şar!name 
parasız olarak . ko~ısyon
dan verilir. TaJıplerın mu
vakkat teminat olan 337 ,5 
lira ile 2490 numaralı ka· 
nunun 2 ve 3. maddelerine 
nazaran vesaiki tazime ile 
müracaatları. (87) 1- 197 

15 TON SARI SABUN
LU KÖSELE 

6 TON ÇİKOLATA 
KÖSELE 

5 TON SİY AH Y AGLI 
KÖSELE 

8600 KİLO SARI V AKETE 
1800 ADET MEŞİN 
600 ADET SIRIMLIK 

SAPLI DERİ 
Yukarda miktarı yaııh ve 

tahmini bedeli 77800 lira o
lan 6 kalem deri 3 şubat 935 

·ı . de pazar gu .. nü saat tarı 1ın . 
14 de Askeri Fabnkalar sa-
tınalma komisyonunda pa
zarlıkla satın alınacaktır. 
Şartname 389 kuruş muk~
bilinde komisyondan verı
lir. Taliplerin muvakkat te
minatı olan 5140 lira ve 24!?? 
numaralı kanunun 2 ve ~ cu 
maddelerindeki vesaık~e 
mezkur gün ve saatta komıs
yona müracaatları. (156) 

1-272 Ankara şehri ~~a_r~ pl~-j 
nı içinde veya bıtışıgın ı 
de 200 000 metre murab- s d k " t 1 arı 
baı ve~a daha ç~.k arsası 1 oya 1 ~gı 
olanların her gun saat 1 Evlenme kagıtlan, nu-
14 den 18 e kadar 3345 f us zayi ilmühaberleri Koo-
numaralı telefonda Bay eratif yanında tütüncü R. 
Uluğa müracaatları. ~ılmazda satılır. 1 - 253 

•ııııınıı1W1111ıııuıııııU1111J111111111111I~ •nıııuınnnıııııı ııımııııııııunnıııııı •ımnııııııımıl'9 

i--~likadm 
Villi Forst 
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'"' Serveti fünun ~~ 
yerine çıkar 

·İvP f._ 

Nafı-ı Bakan'ığından~ 
135.000 adet normal ve 975 adet makas kayın travers 

kapalı zarf usulü ile eksiltmeğe konulmuştur. 
İşbu traversler: 

1 - Susığırlık istasyonuna 20 kilometre uzaklıkta 
Bursa vilayeti dahilinde M. Kemalpaşa kaıasmın Tor
kaldede ormanından kesilip Susığırhk istasyonunda ve
ya ona mücavir istasyonlardan birinde vagon üzerinde 

• teslimi halinde normallere 189.000 lira ve makashklaı a 
3363 lira 75 kuruş, 

2 - Karaköy istasyonundan 45 kilometre uzaklıkta 
İnegöl kazasının Tahtaköprü ormanından kesilip Kara
köy ist=ısyonunda veya ona mücavir istasyonların birinde 
vagon Ü.zerinde normallere 270.000 lira ve makaslıklara 
4826 lira 25 kuruş bedel tahmin edilmiştir. 

Eksiltme 6 şubat 935 tarihine rastlıyan çarşamba gü
nü saat 15 te Ankarada Nafıa Bakanlığı Malzeme Mü
dürlüğü odasında yapılacaktır. 

İstekliler tekliflerini Torkaldede ormanına göre ver
diklerine nazaran 10868 lira 19 kuruşluk ve Tahtaköprü 
ormanına nazaran verdiklerine göre 14743 lira 05 kuruş
luk muvakkat teminatlarının malsandığma yatırıldığına 
dair olan makbuz ve banka teminat mektubu ve ticaret 
odası vesikasile birlikte tekliflerini 6 şubat 935 çarşamba 
günü saat 14 e kadar Ankarada Bakanlık Malzeme Mü
dürlüğüne vermiş olmaları lazımdır. 

İstekliler bu husustaki yeniden yapılan şartnameleri 
Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden satın alabilirler. 

(120) 1.- 226 

Ankara Valiliğinden: 
Ankara sanatlar mektebi için 16000 kilo ekmek beher 

kilosu 9 kuruştan 1440 lira bedel üzerinden açık eksi1t
meğe konulmuş ve ihalesi 4 subat 935 pazartesi günü sa
at 15 te yapılacaktır. Vermek istiyenlerin yüzde yedi bu· 
çuk muvakkat teminat parasını muhasebei hususiyeye 
yatırarak veya esham ve tahvilat vereceklerin ihaleden 
bir gün evel tahvillerini muhasebei hususiyeye tevdi ede
rek alacağı makbuzla ihale günü encümeni vilayete ve 
şeraiti öğrenmek üzere her gün sanatlar mektebi müdiır-
lüğüne müracaatları (124) 1 - 225 

Ziraat Bankası Mücl ürli\,Oiinden: 
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
şembe günü saat 17 ye kadar müracaat etmesi. (144) 

1-246 

~iaarif Vekaletinden; 
21. ı ı. 934 tarihinde ihalesi icra edileceği ilan edilen 

Erzurum muaJlim mektebi ikmal inşaatı münakasası gö
rülen lüzum üzerine üç ay temdit edilmiştir. 

İhale 21. 2. 935 perşembe günü saat ı 5 te Vekalet inşa· 
at komisyonunda kapah zarf usuliyle icra edilecektir. 

Talipler şartname ve teferrüatım ınşaat dairesinde 
görebilirler. (3549) 8-5481 

Nafıa Bakarılığından: 
Kütahya hattının Tavşanlı istasyonuna mücavir D~ 

maniç ormanlarından kesilmek ve Tavşanlı istasyonunda 
veya ona mücavir istasyonların birinde vagonda teslim 
edilmek şartile muhammen bedeli 54.000 lira olan 40.00Q 
adet normal kayın traversle muhammen bedeli (1306) (j .. 

ra 50 kuruş olan 390 adet makas kayın travers kapalı 7.arf 
usulü ile eksiltmeğe konulmuştur. 

.. Eksiltme 6 şubat 935 tarihine rastlıyan çarşamba gu· 
nu saat 15,30 da Ankarada Bakanlık Malzeme Müdtirlii~ü 
odasmtla yapılacaktır. 

İsteklilerin 4015 lira 33 kuruşluk muvakkat teminat
larının malsandıgına yatırıldığına dair olan makbuz ve} a 
banka teminat mektubu ve ticaret odası vesikası ile bir
likte tekliflerini 6 şubat 935 çarsamba günü saat 14,30 a 
kadar Ba~anlık Malzeme Müdürlüğüne venneleri Jfizımdı!\ 

İsteklıler bu hususta yeniden yapılan sartnameleri 
275 kuruşa Ankarada Bakanlık Malzeme Miidürlüğün-
den satın alabilirler. (121) l - 227 
·~~~ıQ"Cl,..ıta•~ S:"'il81i811MIN!llWIMINIC~~ 
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l Anafartalar caudesınde Kınacızade haıu altmda 
~ 
~ 
~ 

~ 
~ 
~ 
~ 

f 
~~ 

/ 

Merhum Şevket Ahmet Beyin eski 
belediye eczahanesi yerine 

Yeni eczane açıldı· 
.. ı-:~nni gözlükler,. tıbbi korsalaı, sıhhi levazımat, 

butun tuvalet ve ıtrıyat çeşitleri ile aradığınız her ilaç 
bulunur. 

~ Gözlük ve korsa tamirleri yapıhr. 
~~~~~.. ~~~ .. ~ ~ ~ 8--5338 

Anlcara VatiJiğinden : 
Sanatlar mektebi için mecmuu 1653 lira oranlannw 

paralı iki bin kilo şeker, 1300 kilo sovan, 1800 kilo pirin~: 
1000 kilo fasulye, 800 kilo un, 5 kilo sarımsak, 1500 li· 
mon, 15 kilo irmik ve 580 kilo patates alınacağından ver
mek istiyenlerin şartları öğrenmek üzere her gün sanat
lar mektebine ve eksiltmeye gireceklerin 124 liralık mıı· 
vakkat teminatını veya esham ve tahvilatını muhasebei 
hususiyeye yatırarak alacağı makbuzla ihale günii olan 
4 şubat 935 pazartesi günü saat 15 te makamı vilayette 
toplanac~ncümene gelmeleri. (125) ı - 229 

Aııl{ara Milli Emlak 

..;ınsi 

Büyük hah 
Miktarı 

1 Adet 

1\1üd ·· rlüğijnden: 
Lira Kr. İzahat 

8. 25 X6. SOM. 
Ebadında 

200 00 Nakten peşinen 

Yukarda yazılı halının ihalesi 2 - 1 - 935 tarihinden iti
baren bir ay pazarlığa bırakılmıştır: 1steklilerin Defterdar
lıkta kurulan satış komisyonuna müracaatları. (20) 1-70 
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HA\·'ACILIK \1 E SPOll 
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İÇİNDEKİLER 
Türk Kuşu Server Ziya Gürevin 
Beyaz Ankara Behçet Kemal Çaalaı 
Yaşamak için yalnız havaya 
değil, hava hakimiyetine de 

ihtiyaç vardır. 
Waşington Konferansı 
Göktanrmm dileği 
Ankara,da Kayak sporu 
Profesyonellik ve milli 

Abidin Daver 
Ş. K. 
B. Sait Çonay 
llyas 

küme meselesi Mümtaz Tarhan 
Ben aldım babacığım (Hikaye) S. Z. C. 
Kestaneler (ç~cuk masalı) R. S. 



SAYIFA 8 

BUYUK 

Tayyare Piyangosu 
18 inci T ertib 4 ·· ncü Çekiş 

11 Şubat 1935 de dir 

Büvük ·İkramiye: 
25,000 Liradır 

AYRICA 10.000, 4.000, 3.000 LİRALIK İK-
RAMİYELER VE 20.000 LİRALIK MÜKA-
FAT VARDIR. 

:ıc1x1x1x1ı 

Nafıa Bakanlığından: 
Haydarpaşada sif supalan teslim şartiyle muhammen 

bedeli 2700 lira olan 7500 adet komple telgraf fincanı ka· 
pah zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 9 mart 935 tarihine rastlıyan cumartesi gü
nü saat 15 te Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğün
de yapılacaktır. 

İsteklilerin tekliflerini ticaret odası vesikası ve 202,5 
liralık muvakkat teminatlarının malsandığma yatırıldığı
na dair olan makbuz veya nümunesine uygun banka ke· 
falet mektubu ile birlikte 9. 3. 935 cumartesi günü saat 
14 e kadar Malzeme Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri parasrz olarak 
Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alabilir-
ler. (137) 1 - 265 

Sıhhat ve İctimai l\'luavenet Vekile -
..> 

ti lludut ve Sahiller Sihhat Umum 
1\f üdürlüğünd en: 

Merkez hıfzıssıhha müessesesi çiçek aşısı telkihi için 
umum müdürlükçe müteahhidi hesabına yüz iki dana 
pazarlıkla satın alınacaktır. Beher dananın tahminen fia
tı (1350) bin üç yüz elli kuruş ve muvakkat teminat (104) 
yüz dört liradır. Talib olanların şartnamesini görmek 
üzere her gün ayniyat muhasibi mesullüğüne müracaat 
edebilirler. İhale 27 / 2.incikanun/ 1935 tarihine tesadüf 
eden pazar günü saat 10.30 da artırma, eksiltme ve ihale 
komisyonunda yapılacaktır. (159) 1 - 273 

Antalya vilayet Daimi Encüme
ninden: 

12-1-935 gününe kadar kapalı zarf ~suliyle ekıiltmeğe 
konulan Antalya memleket hastanesi dış hastalıkları ko
ğu<;unun 15367 lira 45 kurus keşifli ikinci bölüm yapısı 

icin muayyen saata kadar teklif mektubu veren olmadığın
dan muamelenin 27-1-935 pazar günü saat 15 de pazarlrkla 
n eticelendirilmeSi kararlaştırılmıştır. İsteklilerin o/o de 15 
teminatla vilayet encümenine müracaatları bildirilir. 

(113) 1-205 

SIHHATİNİZ İÇİN MÜHİMDİR 
Bazı kimselerin hayat suyu diye şehir suyu sat

tıkları şikayetlerden anlaşılmaktadır. HAY AT suyu 
kendi ve belediye kurşun sıkmalarile mühürlü ve 
arabaların üzeri yazılıdır. Tesadüf edilen en ufak 

.,,.~ şüpheden 1775 numara ile Cihan otelinin haberdar 
~~ edilmesi sayın ahcılarımı.ıdan dileriz. 1 - 267 
~ 
"~~~~.~.~~ .. ~~~~~~~~ 

Karacabey Harası Müdürlü -
ğünden: 

12. 1. 935 tarihinde satılığa çıkarılan 9 baş safkan ingiliz tayları· 
na verilen fiatlar haddi layık görülmediğinden temdid edilerek satış 

gününün 7 şubat 935 tarihine müsadif perşembe günü saat 14 de 
talik edilm iştir. Alıcıların teminatlarilc birlikte Hara Müdürlüğüne 
müracaatları ilan olunur. (234.122) 1 - 214 

•ılHllllNllllHlllllllllll•hlllllllAlllllllMlllRllllllllllllllNmlltmllllWll-Qllflllflllllllmtııam 

~ayın ahcılarım•-. 
lpeklı 11amam takımlarınızı ve sair bütün ipekli 

ihtiyaçlarınızı ticarethanemizden ucuz olarak temin 
edebilirsiniz. Bu iddiamızın doğruluğunu anlamak 
için ticarethanemize ue-ramanız kafidir. 

Hur a M .. ll'I: 
,anın'• Telefon: 

arayı 

2373 
..... llllflllllllllll~flmı--IHlllllllMM .................... .. 

ULUS 24 SONKANUN 1935 PERŞEMBE 

T 
1 ikiııci lcanun 1935 tarihindeıı itibareıı 

Satışa a IJOI' 
FİATLAR: 

Fabrikada tesJimKüP ŞEKERt40 

37
kurustur 

KRiSTAL . 
'' En Aşağı Sipariş 1000 Kilodur 

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

Nafıa Bakanlığından: ., 
Haydarpaşada teslim edilmek şartiyıe muhammen 

bedeli 6975 lira olan 45 ton telgraf teli kapalı zarf usulü 
ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 9. 2. 935 cumartesi günü saat 15 te Ankara
da Nafıa Bakanlığı Malzeme Müdürlüğünde yapılacaktır. 

İsteklilerin tekliflerini ticaret odası vesikası ve 
523,13 liralık muvakkat teminatlarının malsandığına ya
tırıldığına dair olan makbuz veya nümunesine uygun 
banka kefalet mektubu ile birlikte 9. 2. 935 cumartesi gü
nü saat 14 e kadar Malzeme Müdürlüğüne vermeleri la
zımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız olarak 
Ankarada Vekalet Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. 
(138) 1 - 264 

ANKARA BELEDİYE 
BAŞKANLIGINDAN: 

Ankara Belediye Su İşleri Müdürlüğü için "3" takım 
Voltman • Kombine su sayıcısı, birkaç vana ve boru parça
sı açık eksiltme yöndemi ile satın alınacaktır. Oranlanmış 
değerleri tüm tutarı 816.82 lira ve eyreti teminat 61.26 li
radır. İstekliler bu işin listesi ve bağlarım Ankara'da İtfa· 
iye Meydanında Belediye Su İşleri Müdürlüğünde görebi
lirler. Eksiltme Ankara'da İtfaiye Meydanında Belediye 
Su İşleri Müdürlüğü "Artırma, Eksiltme ve ihale Komis
yonunca 25-2-935 günlemeci pazartesi günü saat 15 de ya-
pılacaktır. (41) 1-99 

• 
111 

KREM 
balsam in 

kanzuk 

Yegane ciddi gü .. 

zellik kremidir. Te-
~ 

ninizin daimi tazeli .. ~ 

ğini yalnız K R E M 

BALSAMİN ile 
korursunuz. [~~~:la 

Dr. Cims'in nasır ilacı 
KORR1StD 

En eski nasırlan bile pek kısa bir za::nanda tamamııe 
kökten çıkarır. 

Merkez deposu: Kanzuk eczahanes. 
Her Eszanede bulunur. 

Ankara VaJiligınd.en: 
Vilayet dahilinde bulunan bilumum nakıtye vasıtala

rının yazılması gerek olduğundan · nakliye sahiplerine ya
pılan tebliğatm iyice anlaşılmaması yüzünden bazılarının 
mevcut nakliye vasıtalarını yazdırmadıkları anlaşılmış 
olduğundan yaznn işinin 26-1-935 günlemecine kadar uza
tılması onaylanmıştır. Henüz nakliye vasrtalannı yazdır
mamış olanların bu tarihe kadar nakliye vasıtalarını yaz
ım komisyonuna "müracaatla yazdırmaları ilan olunur. 

. (3845) ~5884 . 

Ankara Valiliğinden: 
Yangın yerinde Hatatlar sokağında idarei hususiyo

ye ait 57,11 metre murabbaı bir ve aynı yerde 182 metn 
murabbaı arsa metrosu beş lira üzerinden ayrı ayn açıll 
arttırmıya konulmuş ve ihalesi 7 şubat 935 perşembe gü· 
nü saat 15 tc yapılması kararlaşmıştır. 

Şeraiti öğrenmek üzere her gün encümen kalemine 
ve arttırmıya gireceklerin oranlanan bedelinin yüzde ye
di buçuğuna uyan muvakkat teminat parasına ve esham 
ve tahvilat ise ona ait muhasebei hususiyeden alınacak 
makbuzla ihale günü encümeni vilayete gelmeleri. (153)' 

1-271 

Harita U ınum Müd'irlü{üni~ı: 
1 - Muhammen fiatı (4000) lira Harita Umum Mü· 

dürlüğü kıtası efradı için (800) çift potin açık eksiltmeye 
konmuştur . 

2 - İsteklilerin şartnameyi görmek Ü.zere her gün ve 
eksiltmeğe iştirak edeceklerin de (300) lira muvakkat te
minatlarile 6 şubat 935 çarşamba günü saat 10 da Cebe
cide Harita Umum Müdürlüğü satın alma komisyonuna 
uğramaları (128) 1 - 223 

Ankara Valiliğinden: 
Aygır deposuna pazarlıkla 13648 kilo yulat, 10814 ki· 

lo ot alınacaktır. Vermek istiyenlerin şartları anlamak 
için her gün encümen kalemine ve pazarlık için de kilosu 
dört kuruş hesabile yüzde yedi buçuk nisbetinde temina

.tı muvakkate para veya esham ve tahvilat makbuzile her 
pazartesi ve perşembe günleri encümeni vilayete gelme-
leri ( 154) ı - 270 

SİNEMALAR ,-.- ----- -·-- ) 
lmııycır r.alııb1 ve Ba~mu· ı 

har riri Falih Rıfkı ATAY, 1 
Umumi ııe§ı-lyatı f cJare ~cftn 

'Yazı İf feri nıüdürü N asub.i 
~AY.DA~ 

f!wcıbnı O"dtf~ll ~v&ttrıda 
rn ...._ ... ...-. 
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1 J YENi 
BUGÜN BU GECE 

MARTHA EGGERTH'in Szöke Zı;a, 

kall ile birlikte çevirdikleri 
ŞAHANE VALS 

Muıikiai - Johann Strauss 
Filim uzun olduiundan gündüzlet"İ 

Jurnal 1oktur. 

BUGÜN BU GE CE 
f KULÜP J 

3 Milyon lira sarfile vücuda getirilen 

B üyük UFA F ilmi 

ALTIN 

Bdgitte H elm - Pierre li lanchar 


