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omanyaya iade 
e ilecek • 

azıı e 
Bükreş 19 (A.A.) - 1917 yılıncıa 

Avusturya - Macar kuvvetleri ilerler
ken Rusy.a'da saklanmış olan Romanya 
hazinesinin iadesi için sovyetlerle ya
pılan müzakere, Romanyayı memnun 
edecek surette neticelenmiştir. 

Bu hazine, Romanya ulusal banka· 
sının içinde altın bulnan 1000 ooed san
öıkla, birkaç büyük ailenin elmaslan, 
meşhur üstadı.ara ait tablolar, kıymetli 
evrak ve vesikalardan ib2irettir. 

Sovyet Rusya, bundan başka çarlar 
tarafından yaptırılmış olan Bükreş kili. 
s,esini de Romanyaya bırakmaktadır. 

Dini merasim orada romen lisanile ya

pılacaktır. 

BELÇIKA'DA 

Belçikada sosyalist kaynaşması 
Brüksel, 19 (A.A.) - Sosyalist Fır· 

kası reisleri yaptıklan heyecanh bir top
lantıda hüktlmetin menetmi~ olma1Una 
rağmen 24 şubatta Brüksel'de sosyalist 
pümayişinin yapılmasına karar vermiş • 
lcrdir. 

Sosyalistler bugün mecliste hürriye
tin ihlal edilmekte olduğunu ileri süre
rek hükumetten istizahta bulunacaklar 
ve parlamentonun ekseriyeti hilkfuneti 
tasvib ederse sosyalist fırkasının ileri • 
de tutacağı yolu tesbit için fevkalade 
ıosyalist kongresi toplarumya davet olu 
nacaktır. 

Ha' ptnıan davasından alnıanlık 
sorumu çıkb 

Nevyork, 19 (A.A.) - İlci alman 
teşkilatı, mUddei umwni Vilentz'ıi, Ha· 
uptman'ın muhakemesini alınanlara kar 
ıı zehirli bir propaganda yapmak için 
veı:He ittihaz etmiş olmakla ittiham cıt.

mektedir. Bu iki teşkilat, Haupbnanın 
lehine iane .açmış olan Gennania ne 
yeni Germania cemiyetleridir. 

ketin da va arzuhali ve sonra sıra
sile bakanlığın cevab layihası ve 
şirketin ikinci iddia layihası ve 
bakanlığın ikinci cevab layihası o-
kundu. Bunlar öğleye kadar de • 
vaıh etti. 12 yi yirmi geçe, saat on 
beşte tekrar toplanmak üzere cel
se kapandı. Saat tam on beşte ge
ne başkan Bay Reşad tarafından 
ikinci celse açıldı ve tramvay §İr
keti avukatına ıöz verildi. Tram • 
vay şirketi avukatı davasını teş • 
rih elti. Bu saat on yedi buçuğa 
kadar sürdü. Yalnız arada on da
kikalık bir fasıla verilmişti. Bu • 
gün saat onda Bayındırlık Bakan
lığı namına Avni, Namık Cemal 
ve en son olarak da Bay Mahmud 
Esad Bozkurt müdafaalarını ya • 

pacaklardır. 

Tramvay ıirketi avukatı iddi

asında 1926 mukavelelerinin ni • 
çin aktedildiğini, bunların sebeb
lerini, tarihçesini uzun boylu izah 
ve şirketin borçlarına daima ria • 
yet ettiğini, hatlardan ancak Şeh
remanetinin istimlak edip teslim 
etmediği yerlerin hatlaı:ını yap • 
madığı ve tehremaneti bu hatların 
yerlerini teslim etmediği için §İr· 
ketin vecibesi henüz doğmamı§ 
olduğunu ve borç başlayınca bor
cun ifasında temerrüd mevzuubahs 
olamıyacağmı, hükUmetin iki ta • 
raflı bir akdi bozmağa salahiyeti 
olmadığını, bunun için kanuni bir 
mesned gösterilemiyeceğini ve hü
ktimetin ittihaz ettiği karann tram· 
vay §İrketini müşkül vaziyete ıo
kabileceğini, hulasa mukavelele • 
rin feshi haksız olduğunu ve hü • 
kumetin bunları bir taraflı olarak 
feshe salahiyeti olmadığım ıöyli
yerek bu habtaki kararın ibtal e
dileceğinden emin olduğunu ilave 
etti. 

1 

INGlLTERE'DE 

İngiliz l{adınları rey 
hakkı istiyorlar 
Londra, 19 (A.A.) - Kadınlara rey 

hakkı verilmesi için çalışan ulusal bir • 
lik başkanı Düşes dö La Roşfuko şerefi

ne verilen hlı- ziyafette birliğin gayesi
nin kadınlara belediye seçiminde rey 
vermek hat.kının temini olduğunu söyle
miştir. 

BİRLEŞİK DEVLETLER'DE 

Borçlarda altın csasma llair 

Yerilen karar 

Vaşington, 19 (A.A.) - Yüce diva
nın kararı, altın kaydını ihtiva eden 
devlet taahhüdlerinin gene altın olarak, 
yahut ki altın değerine göre ödenmesi 
gerekeceğini söylemekle beraber, "al
tın sened., hamillerinin, alacaklarını 

altın olarak ödemek üzere devlete kar· 
şı dava açabilmek için kanuni hiç bir 
vasıtaya malik bulunmadıklarını ilave 
ediyor. 

Bu karar, böylece, altın kaydının, 

<kvlet taahhütlerinden bile ilgasını, fi
len teyid ediyor demektir. 

Bütün mali ve ticart mahfiller, bu
nun, B. Rmvelt'in ııyasası için en bü
yük bir zafer teşkil ettiğini söylüyor
lar. 

Yüce divan, kararını dört reye karşı 
be§ reylıc vermiştir. 

l<eia Çaris İvane Hiyuz özel (husu. 

si) mukavelelerden altın kaydının ilga

ıı keyfi~tinin kanuni olduğunu, çün

kü para basmak ve paranın değerini dü

zenlemek ve deği~tirmek, kongrenin 

hakları cümlesinden bulunduğunu soy· 

!emiştir. 

Bu suretle özel (hususi) şahısların 
kendi .ualarındaki davaları dinlenmez. 

Öte yandan hükfunetin kendi taah
hüdlerini ifa etmemeğe hakkı yoktur. 

Ancak özel şahısların hükumete karşı 

iddiaları da dinlenemez • Çünkü dola

rın değerden Uşürülmesile, altının ulu

sallaştırılması, memleketi yeni bir öko

nomik temel üzerine oturtmuştur. 

Baş mUddei umumi Kumings, mem

nunluk göstermektedir. Kendisi bükQ

metin görüşüne muhalif bir kararın ge

nel ve özel borclar tutarını, birden 60 

milyar dolar yükselteceği, hazin.eyi 2,5 

milyarlrk bir zarara sokacağı ve devlet 

borçlarını 10 milyardan fazla artıra

cağı keyfiyeti Uzerinde ısrar etmiştir, 

Nevyork, 19 (A.A.) - Altın kaydı 

dakkında yüksek divanda voerilen karar 

es.ham borsasında büyük bir yükselme. 

ye sebeb olmuş, fakat satış yapılıp kar
lar elde edildikten sonrra borsa, bir do-

lardan dört dolara kadar giden bir yük
selme ile kapanmıştır. 

Buğday ve pamuk piyasaları yük. 
selmiştir. 

Vaşington, 19 (A.A.) - Devletı.e 

özel kişiler arasındaki mukavelelerde 
yazılx altın kaydının kaldırılmasını 

anayasaya muhalif saymakla beraber fili 
mahkeme, hamillerin altın olarak öde· 
me yapılmasını elde edebilmek için el
lerinde hiç bir kanuni yol olmadığını 
ilan etmiştir. Bu suretle verilen karar, 
hükfunet aleyhine bir harekette bulun
mrya mani olmaktadır. 

Ahın kaydmı kaldıran karar 
ve piyasalar 

Vaşington, 19 (A.A.) - Yüksek di
vanın özel mukaveleler için altın kay
dını kaldıran kararı, Birleşik Ameri
kanın bütün ticari ve mali piyasaları 

Uzerindc kendini hiss.ettirmiştir. 
Vol. Sterid'de kambiyo bor~asında 

dolar yükselmiştir. Devlet ödünçleri 
rok faldir. Fakat 3zel esham zayıftır. 

Bu kararın Şikago hububat borsa
&ında muameleleri durdurduğu :bildi
riliyor. 

İzvestiamn 

.bir yazısı 
Alman ve İngiliz durumu 

karşısında harr~ 

Moskova, 18 (A.A) - İngiltere ile 
i\ ı ansanın tekliflerine Almanya tarafın· 
dan verilen cevab hakkında tefsirlerde 
4>ulunan İzvestiya gazetesi, çıkarılan 
belgenin her türlü bedbin tahminlerden 
de ileri gittiğini yazıyor. 

Gazete, alman cevabının fransız ve 
ingiliz matbuatı tarafından nasıl karşı
landığını gösterdikten sonra, Almanya
nın cevabında aldrğı durumla hükumet 
mehafilinin görüşiıııe tercüman olan 
İngiliz matbuatının bu husustaki telakki 
ve tefsirleri arasında herhalde bazı bağ
lılıklar olduğunu bildirerek diyor ki: 

"İngiltere hükfımetinin Almanyayn 
aynı zamanda sil,lh birliği, yani silah-

lanmak hakkı ve doğu Avrupasında ha
reket seıbestisi vermeye anıtktırlar . . 
Başka tabirle, bizzat İngiliz sıyasasını 
idare edenler, alman faşizminin Bay 

Hitler'in '"Mayo Kampf,. isimli kita
bında açıkça izah edilen ilhak isteği· 

ni teşvik etmektedirler. lngilterenin 

bu durumu Fransayı da aynı kuvvetle 
müteessir etmektedir. Barış taksim ka
bul etmez. Bu herkes için aşikardır 

ve eğer bugün Almanyaya doğu Avru
pası için hare ket serbestisi bahşedilir· 

se, yarın Almanya batıda bu serbestiyi 
kendiliğinden alacaktır. Küçük anlaş
ma, güveni için bir teminat elde etmi

yecektir. Bu, Fransanın Avrupa kıta
sındaki durumunun mühim bir surette 
zayıflaması demektir. Bundan başka, 

eğer Çekoslovakya Almanyanın saldır
masına uğrar ve Franı;a da birlik an· 
la~sı gereğince kendisine yardım et
mek arzu ederse, Londra tekliflerine gö 
re yapılacak hava anlaşmasına göre İn
giltere Fransaya hücum edecektir. Al
manya, bu cevabile müttefik ve dost 

ülkelerin Fransaya karşı olan güvenini 
baltalamak amacındadır. Beriln, ıbu ce
vabı hazırlarken, ingiliz arzusuna uy
gun hareket ettiği ve fakat aynı zaman
da İngiltere ile birlikte Alman.yanın, 

Fransayı işgal ettiği vaziyetten ~ıkar

maya ve bu suretle onu zayıflatmaya 
muvaffak olacağı kanaatından mülhem 
olmaktadır. Londra teklifleri alman 
cevabına uygun olarak tıraş edildiği 

takdirde, barış için olan savaşa en se
tin bir darbe inmiş olacaktır. Alman· 
ya, Fransa ve İngiltere arasındaki ha -
va anlaşması bir savaş önünde asla gii
ven belgesi teşkil etmemekte, bilakis, 
alman emperyalizminin ellerini çözdü· 
ğü için, A vrupada barışın kurtarılması 
yükümü tamamen ingiliz sıyasasmı çe· 
virenlere düşmektedir. Bunlar gGya 
barış için savaşma görünüşü altında ha
kikatte barış düşmanlarının yerini kuv 
vetlendimıektedirler.,. 

AVUSTURYA'DA 

A vust ur ya milis ku" etler 
loplı)acak 

Viyana, 19 (A.A.) - Yarı rcsım 

Rayşpost gazetesi, hükfımctin şuts 

korps'u yeni baştan düzeltmek için son 
günlerde yapılan kabine toplantısında 

karar verildiğini yazmaktadır. Bu kıta
lara girecek efrad Heimvehren'lerle, 

katolik sturmşaren'ler frayaytsbund 
ve hıristiyan jimnastik kulübleri üye. 
lerindcn alınacaktır. Bu kıta, başlı ba· 
şına bir askeri kuvvet olacak ve devle
tin güvenliği tehlikede olduğu zaman 
silah altına çağrılacaktır. Böylece mi
lis kuvvetleri teşkiline doğru ilk adım 
atılmış olacaktır. 

Avnsturyacla bu hususta 
malômat yok 

Viyana, 19 (A.A.) - Salahiyetli 
mahfiller, Avusturya - Almanya sını
rında Bavyera kıtalarımn hareketleri 
için olduğu gibi, İtalya kuvvetlerinin 
Brennerdeki seferberliği iÇıin de hiç 
bir malitınata sahjb olmadıklarını söy
lemiştir. 

Alman cevabı 
üzerinde 

(Başı l inci sayıfada) 

Hava amllaşmnsı hakkında 
Londra, 19 (A.A.) - Avam kamara 

sında, karşılıklı hava yardımı andlaşm1 
sından bahseden B. Eden, Belçika hU· 
kumetinin resmi notasiylc müzakerelere 
girişmeğe hazır olduğunu bildirdiğini 

söylemiştir. İtalya hükfımetı, 9/2 tarihlı 
notasiyle. prensib itibariyle andlaşma· 
yı İngiltere ile ltalya'nın karşılıklı me • 
suliyctlerini özel hir tetkikten geçirmek 
ihtiyat kaydi ile tc1svıb ettiğini bildir -
miştir. 

Almanya, 14 2 tarihli notası ıle, tek· 
lifi memnuniyetle kabul ettiğini ve di
ğer hükumetlerle mutabık olarak, bu 
and1aşmanm gerçekleşmı::sinc: miisaadt: 
edecek çareleri dikkate almağa hazır ol· 
duğunu bilrlinniştir. 

lngiliz ~azt·lclerinin 
•lüşiinccleri 

Londra, 19 (A.A) - İngiliz gazete
leri, Fransa - 1 ngiltere ve A !manya 
arasında başlamış olan sıyasal görüş -
meler hakkında düşüncelerini s5yle -
mcıkten çekiniyorlar. Bazı gazeteler, 
müzakere lcrin şimdiki halde Sir Con 
Saymen'in, Berlinde B. Hitleri ziyare
te gitmesini imkansız görilyorlar. 

Taymis gazetesi: 
"Alman cevabının tetkiki ile, B. von 

Noyrat'ın ingiliz ve fransız elçilerine 
vermiş olduğu izahat, dışanişler baka
nının Berline gitmesinden önce görüş
melerin bir müddet normal şekilde de
vam etmesi gerektiğini isbat etmiştir,, 
diyor .. 

Alman cevahı etraı mda ı ran~ız 

gazetelerinin diişiinceleri 

Paris, 19 (A.A) - Gazeteler, fran
sız - ingiliz işbirliğinin kuru bir söz
den ibaret olmadığına işaret ediyor. 

Ekselsiyor diyor ki: 

.. İngiliz idarecilerinin ırakgörenli

ğine güvenen Fransa, ozel görüşmeler
de, kendilerini büsbütün serbest bırak· 
mağa karar vermiştir.,, 

Pôti Jurnal, Londranın niyeti, Fran 
sa ile önce görüşmeden Almanyanın 

davetine cevab vermemek olduğunu ve 
Berlin ile Londra arasında doğrudan 
doğruya görüşmeye liızum bulunmadı

ğını yazıyor. 

Aynı fikirde bulunan Maten de di
yor ki: Londranın hoşnutsuzluğu şid

detini muhafaza etmektedir. Londra, 
yeniden Fransa ile konuşmadıkça, Al -
manya ile müzakereye girişmeyı kabul 
etmiyecektir.,, 

Franı-;ız gazetelerinin diişiincesi 

Paris, 19 (A.A.) - Matbuat, Va. 
şington yüce divan kararının ehemmi
yetini kaydetmektedirler. 

Jurnal diyor ki: 

''Altın kaydının lağvi, para değeri
nin diişürülmesinden doğan tabii bir so
nuctur. Bu düşürülme sorumunu taze. 
Jemez<len, böyle bir kayıd nasıl tesis 
edilebilirdi? 

Hükfunetle kongre esasen böyle bir 
hercü merci hatta anayasada tadilat ya
parak, önüne gcçmeğe azmetmişlerdir. 
Verilen karar, kendilerini bu tasadan 
kurtarmıştır. Statüko, artık katiyetlc 
teyid olunmuştur. 

"Eko dö Pari" Ruzvelt'in muvaffa
kıyetini kaydettikten sonra, şu sözle
ri ilave ediyor: 

"Edilen vadin kudsiyetini tanırnı

yan bir acunda bu kıarar, mukavelelere 
karşı riayet duygusunu sağlamlamağa 

yetecek gibi görünüyor.,, 

Şlezvigte alman propaganda ına 
karşıkoymak için tedbirler 

Kopenhag, 19 (A.A.) - Sosyal -
demokrat bir saylav, Danimarka hükö
mctinin Şlezvig'de yapılan alman kültü· 
rü propagandasına karşı koymak ve bu 
suretle de smır boyundaki toprak mü • 
cadelcsine son vermek iizere oraya 2.000 
aile göndereceğini bildirmi1tir. 

->ar is ·) n ive ·~ • · 
t~sin•],~ 

(Baliı 1 ınc.ı ::.dyılada) 

lığında "e mumt z profesör ve: bil ·iııfer 
tarafından verılmck u2cre Alalu k un 
muhH lıf sahalardd vt bılha sa rlır ~ dıl, 
tarıh ve mcdenıyt:tı sahalarında ycıptıgı 

ı s ahöt h kkında konferdnslar st:rısı td" 
tıu edılecektır 

U rıh c·r.,ilt- n ·li li)rliı~ii 11 ii fi t.a~· 
kanlı;;ı uhınthı hir Tiırk ·ı t'lldk ,., 

rıH"rkt·zi )Upılı)Or 

Pdfıs, 19 (A.A.) - J urk dılırıc, ıurk 

tarıhınc ve turk mt:dcnıyt:tmt: d"ır tt:t • 
kikatı telıf, tan:.ı:ım ve ınkı~ül ettırmck 

amacıylc Paris unıvcrsıtt:sıntk hır turl< 
tetkik mt:rkçzı ıhdas edılmıştır. 

Bu merke1., 1'<1rıı> unıvt:ısıtcsı rektô· 
rünun, bcılikanlıgında tdcbıyat Jakultesi 
duayen'i ıle cıynı Jaktiltcdt:n bır modern 
tarih prolesöru ve bır sanat tarıhi pro • 
fesoru, Fıansa kollcjı Vt: tt:drıSdtı Tür • 
kiyc'yc daır tetkikata taalluk t:dt:n şark 
dilleri mektebinden profesörler. lstan • 
bul'daki f ransız cııgeoloJı enstitusü ınil· 
dürü, İstanbul ünıversitcsinın bu husus· 
ta Türkiye kültiır bakaru tarafından gös
terilecek olan mıimessili, dışarı işler ba· 
kanlığı nezdinde ecn~.Ji memleketlerde
ki fransız eserleri şubesi mıidürü ve ".filr 
kiye'nin Paris Büyük Elçisinin bir mil· 
messilinden müteşekkil bir· idare mec • 
lisi tarafından idare edilecektir. 

Türk tetkık merkezi her sene Tür• 
kiye hakkında konferanslar tertib ede• 
cek ve bu konferanslar en salahiyetli 
fransız mütehassıslariyle Türkiye Kül• 
tür Bakanı tarafından gösterilecek türk 
profesörleri tarafından verilecektir. 
Bundan başka, bu tetkik merkezinde 
türk medeniyetine aid bütün tezahür• 
Jer hakkında tetkikat yapılacaktır. Bu 
senenin programında, Köprülüzade B. 
Fuad'ın orta zamanda türk tarihi, Bay 
Teny'nin halihazırda tıirk dili ıslahatı, 
Bay Gabrıel'in Anadolu argcolojisi ve 
Bay Şabud'un Anadolu jeolojıs i mese• 
leleri hakkında konferansları mevcud• 

dur. 

Türk tetkik merkezinin açılma me• 
rasimi 25 şubatta yapılacaktır. 

Paris Universitesinin dış işleri ve U• 

lusal terbiye bakanhklariyle tamamen 
mutabık olarak yaptığı bu teşebbüs, ge• 
nel münasebetler sahasında bu kadar 
semereli bir dostluğun bağladığı iki 
ulus arasında daha geniş ve daha saml• 
mi l>ir fikir teşriki mesaisinin delilidir, 

A l .. l\1ANY A'DA 

Almanyada casusların cezalan" 
dırılması dofoyısilc gazetelerin 

yazdıkları 

Berlin, 19 (A.A) - Gazeteleı, dün 
verilmiş olan idam ve mliebbed hapis 
cezaları dolayısile yazıyorlar: 

Doyçe Algem<ıyne Zeytung diyor kiJ 
''Alman ulusu yurd karası suçunun 

hem de büylik adlar taşıyan kimseler 
tarafından i şlenmiş olduğunu nefretle! 
öğrenecektir. H ıy:ınet suçu, kanla tc• 
mizlcnmek gerektir. Bu gibi suçlan 
bağışlamaya yanaşan hakimlerin bil• 
küm sürmekte oldukları zaman geçmiş .. 
tir. 

Katoliklerin organı olan Germ:ı• 

niya gazetesi, diyor ki: 
"Almanlar ,dev]etin ulusu muhafa· 

za için ödevini yapmakta olduğunu öğ .. 
reneceklerdir.,, 

Nasyonal sosyalistlerin organı o• 
lan Angriff gazetesi, yurd karası su• 
çunun ölümle cezalandırılması gerekti• 
ğini ehemmiyetle kaydettikten sonra 
idam edilmiş olanların taşımakta olduk• 
lan adların kendilerini yurda karşı da 
ha özel bir sadakatle bağlı olmaya mec .. 
bur etmesi lazım gelirdi, demektedir. 

BUGECE NÖBETÇi ECZAEVI 

Koyunpazannda 

EGE 
ECZAEViDIR. 
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Mufassal tarih kitabları ile akıllıca 
Yazılmış kı·oniklerde okumuşunuzdurı 
u~~n müddet kuşatılmış kalan ve bir de 
tnudafaanın güçleştiğini sezinen ka • 
~eleı de bir haleti ruhiye ürer. Yel gibi, 
•tısnnlnrın gönüllerine ve dimağlarına gi
r;r. Buna yığınların psikozu adını ve • 
l"ıyoruı;, Timur için anlatırlar. Sivas'ı sar 

d.ıktan sonra, içeri adamlar göndererek 

t~vaslıların gönül durumunu tetkik et -
t rrnj H'l • · b'I' · • tm 1 · · ı • cvı ı ırsınız, uza ıya ım. ''li ~ . 

aile, le· en tencere davul gibi ne ka • d ' , 
. ses çık ı·an eşya varsa, çalıp şarkı 

Soy) ınektedir., haberini alınca büyük 
serdar, k 1 ye saldırmanın arbk zamanı 
geldi "ini söylemiş. 

.. İşte böyle biı· gönül durumu, bu • 
g~nkü Batı'nın birçok memleketlerinde 
&orülmcktcdiı-. Bu gibi anlarda, yığınla
rın gönülleı·inc basan depresyon öyle 
ağırdır ki, İnsanlar iifürükcülükten bile 
lneded umarlar. 

'· dö mekte olduğu Antalyaya giderken 'tspartoda da kol mıştı. Oradaki iplik fabrikasını ' Kurultay B~11anrmrz, n .. ıger 

Mı kacılar üfürükcüler, nefesçiler, 
falcılar, rüya ~ahir ede:ıler adeta sokak-
laı b ı · · .. rn aşını tutar. Avrupa gazete erının 
ıla.n kraımlarına bakarsanız, bu işlerin 
Otad ...... 

a ne kadar ileri gittig-ini gorursu -
buz. 

Bizde, bütün durum, kendine ve şefi-
tıe • ld ~ •nanan bir ulusun durumu o ugu 
için, böyle şeylere eskisi kadar rastla • 

ltıak kabil değildir Fakat ne de olsa, 
böyle bir ticarette~ haberdar olanlaı· ye 

hun.,. fıraat buldukça yapanlar vardır. 
Geçenlerde, elimize bir akşam gaze • 

tesj • . · ı· ·1· dı geçtr. Bunda bır resım ı ı an var · 
Şöyle bir §ey: 

Sunkan Brahmin 

Rüya tabiri 

10.000 

rüyanın tcfsirı 

Fiatı: 125 Krş. 

Brahmin efendinin (adı Brahma'nın· 
kirıe ı · ı· b' · Ça makla beraber) paras ı ır scı -
seri olduğuna şüphe yoktuı·. Bu zatın 
Pek ıtıühim olan kitabı türkçeye çevril
trıiş. Bundan, Türkiye'nin kültür hayatı,. 
l\e kadar sevinç duysa yeridir. Hatta bir 
kıvanç payı bile kendine çıkarabilir. 

Üfürükcülükle nasıl mücadele edil -

~İğini bildi~imiz için, mesele bundan 
•baret olsa idi, ondan bu sütunlarda 

~hsetrnezdik. Şu var ki, bahsettiğimiz 
alanda, bu mühim kitabı tedarik etmek 
için bir de adres bildirilmektedir: 

İstanbul - Ankaı·a caddesi 

"inkılap Kitaphanesi" 

'lnlulap'' ile ''üfürükçülük,, ü yan • 
hna koyabilmek epiyce bir küstahlık -
tır. Bu gibi müesseselere karşı yapıla -
tak ilk hareketlerden biri tabelalarını 
•~ağı alarak, "inkılap" kelimesini kul -
!anmayı haysiyetli ve inkılab'a karşı 
h·· 

urrnetkar adamlara bırakmalarını ken-
dilerine ihtar etmektir. "inkılap lokanta
&ı., nda kokmuş yemek vermek de bir 

lcepazeliktir ama ''inkılap kitaphanesi,, 

ilde halka rüya tabi !eri ve üfüriik'iülük 
lcitabları satmnk başka cinsten ve daha 
•sat;ıl k b" •· ·· d" • ., ı ır curum ur. 

BURHAN BELGE 

----·----
l{a(f,._farm crfönriik rc:-mi 

"' " Halkın rağbet1ni artımak için 
lllenıfekete sokulacak radyoların 
Rlinırük resminden muaf tutula • 
Ca '" gı hakkındaki haber alakadar 
ll'ıakamlarca tekzib edilmektedir. 

Tc_·~ckkiir 
~ 

d.. ~skeri fabrikalar genel mü · 
Utu General Eyüb, kızının cena-

~e. d . 
d sın e ve b umünasebetle tazı~e-

e bulunanlara gazetemizi tavsıt 
ederek teşekkür etmektedir. 

)f.tl'- · ( ' ·· ı ~ ı k ı"tc ' l\;('"• I .ıızt• .:ıaııal ar on ı -
ıs. 
trıd l'll: 

Evimizde pazar günleri veril
lllekte olan Riyaseticümhur filar
(0nik orkestrası konserlerinin yıl-

• • J J arta duyu rucumuzun gönderdiği fotoğrafları, bu munascbetle koyuyoruz. kurumları zıyaret etmıit , sp 

Hava durumu 
Ziraat Bakanlığı meteoroloji enstitü. 

ünden alınan malumata göre 24 saat 

;cinde yurdun Trakya mmtakasiy~e ce

n-ubanadolusunun Antalya çevresı~den 
maada yerleri yağışsı;ı, diğer yerlerı ya

ğışlı geçmiştir. Yağış ortaan~dolu~a 
kar, diğer yerlerde yağmur şeklındedır. 
en fazla yağııt 17 milimetre olarak An • 
talyada ölçülmüştür. Diğer yerleı·de )1 a
ğış miktan 1 - 10 milimetre arasındadır. 
Hava suhunetinde düne nazaran Trak. -
ya mıntakasında 3 derece etrafında bır 
düsüklük kaydedilmiştir. Buna karşılık 
ola~ak yurdun diğer yerleri hava suhu • 

nelinde bir gün evele nazaran 2 - 5 d~. -
"k 1• lmu~tur. En du-rece arasında yu se ış 0 , 

8 f it da Kars ta , şük suhunet sı ıran a rn .. 
Erzul".um'da 5 derecedir. En yuks~k .su· 
hunet Adann'da 18 derece kaydedılmış -

ti~ d h 
D .. Anknra'da sant 14 e ava 

un d' 
suhuneti sıfırın üstünde 3 derece ır. 

Y(•ni ha ... ıırılacak puJ~ar. 
Maliye Bakanlığı bisküvi, ırmık, 

makarna, ve şehriyelerin paketle
rine yapıştırılmak üzere basvtırı -
lan 1-2-5-10-20 kuruşluk bugdat k 
pullarından sonra 20 ve 1 O p":ra. ı 
pullar bastırnıa)a karar vermı~lır. 
On parad:ın aşağı tutan ,;ergıler 
. . lretlere soğuk damga vuruıçın pa .... 
lacaktır. 

Yt·ni at·ı)an ki)y okulları 
İzmir, 19 'rA.A.) _ Cumaovasında 

dün Akçe ve Çakal köyleri okulunun 

l·v• pek heyecanlı olmuş, çal-
açılma şen ıgı . 

1 davullarla büyük bır bayram 
gı ar ve 
yapılmıştır. 

Ad (leği~tirt'n .. ınıf 
A) K~sabamızın 

Çeşme 19 (A. · -
dördüncü• sınıf çocukları baş!arı.n a oku 

tanları olduğu halde bir istida ıle mah· 
d k taşıd kları 

kemeye müracaat e ere . . . • 
nrab a:llarınrn dcğiştirilmesını ıstemış 

1 d. Bu dilegv i do :ru bir hareket bu -er ır. . . 
lan hakim muvaf k bir karar 'erm•ştır. 

. 1 , ,. C<·' Jı:uı kaharclı 
~t'l Hlll • 

Bay İbrahim Tali'in 
görüşmeleri 

Bir kaç gündenberi şehrimizde bulu
nan Trakya Umumi Müfettişi Bay lb -
rahim Tali Trakya'ya aid işler hakkın -
da Bakanlıklarla temasına devam etm.-•·. 
tedir. 

~iifu~ gt·ıwl miicliirii ) ... ıaanhula 
o itti 
"' 

Nüfus işleri genel müdürü Bay Ali 
Galib diin akşam lstanbul 'a gitmiştir. 

lzmirdt· \nem miicatldc 
cemi) etinin !:alı~ııı. lan 

lzmir, 19 (A.A.) - Verem mücade
le cemiyeti yıllık toplantısını yapmış, 

yeni idare heyetini ~eçmiştir. Bu top -

lnntıda okunan bir yıllık iş programına 
göre bir yıl içinde dispansere 2301) has-

ta başvurmuş ve bunlardan 441 nin 
\'crernli oldugu anlaşılmıştır. Bunların 

çoğunun ilaçları parasız verilmiş, 82 

hastaya giineş tedavisi yapılmış, 1123 se

ans tatbik edilmiş ve değerli neticeler 
alınmııtır. Aynca 141 hastaya rontgen 
tatbik olunmuı ve 11 veremli ccmiye -
tin teşebbüsiyle lstanbul'da Heybel'ada 
sanatoryomuna gönderilmi~tir. 

İstanbul radyosu 
İstanbul radyosunun bugunkü prog· 

gramı şudur: 

18,00 - Fransızca ders, 

18,30 - Jimnastik Bayan Azade 

18,50 - Klasik musiki, plak 

19,30 - Haberler 

19,40 - Bayan Halıde Monolog 

20,00 - Maarif Bakanlrgı namına 

konferans, İstanbul erkek lisesi felse

fe muallimi Nimetullah Özttirk 

20,30 - Balalaykan orkestrası; kurt 
21,20 - Son haberler 
21,30 - Radyo orke trası 

22,00 - Radyo tango ve caz orkcs • 

trası. 

Ad;na, 19 ( A.A.) _Son günlerde Y~ 
- an bol yağmurlardan ve dağlardakı 
~arlıırın erimesinden Seyhan .~e Ceyhan 

J_ 
ki 'kselmi«tir. Bu yuzden Sey-

11 ma arı yu " 
han üzerindeki bazı sedler .:arıl~ış ve 
sular ccnubda ovanın bazı koylerıne ya
yılmıştır. Ceyhnn ırmağı da taşarak 
Ak . 1 bo" tarlaları doldurmuştur. 

go ve .. 'k" 
Buctün gelen duyuklara göre her ı ı ır· 

v b·ıraz inmekte olduğ~ anlaşılmak-
maaın · 

tadır. k b" 
Su basan köylerimizde zarar pe • U· 

yük d"ifl,:ıir. Gerekli korunma tedbırle-

ri alınmıştır. 

\,fana fırka kongresi 

d 19 (A.A.) _ C. H. F. vila • A ana, .. 
. lc:azalardan gelen mumes • yet kongresı .• 

. . • t" kiyle dün açılmıştır. Vıla • 
sıllcrın ış ıra 

.d heyetinin yıllık çakıma rapo-
yct ı are . k b 1.. ı 

d. lenmeıi ve İttifakla a u un • runun ın . • 
den sonra encümenler seçılrmş ve Ata -
.. ' b" "klerimize saygı telyazıları turk e uyu . . .• 

Cumaya yapılacak 
f11tbol maçları 

Ankara Futbol Heyetinden: 22. 2. 935 
cuma günü yapılacak lik maçları. 

l - Ankaı·a Gücü - Çankaya ikinci 
takımları. Saat 12,30 da, hakem 
Sedat. 

2 - Gençler Biı·liği - Demir Spor bi -
rinci takımları. Saat 14.15 de, ha -
kem İbrahim Turgut. 

3 - Ankara Gücü - Çankaya birinci 
takımlarr. Saat 16 da, hakem Cemil. 

. Ankaraspor ittifaktan 
çıkarıldı 

Ankara Mrnt k ı Merkez Heyetin
denı Mıntaknmıza b:ığlı (Ankara Spor) 
kulübü t scilind nberi spor faaliyeti gos 
termcdiği, tertip edilen resmi müıaba -
kalarn k:ıtılm:ıd ı \'e geçen seneden 
be. i de mınt-ka ıle muhab r} i kstiği gi
bi 28. 8. 934 tarihinde niz.-ımnnmenin 166 

şncı maddesine g~re yapılan tebliğata 

da şimdiye kadar b · r karşılık vermediği 

için 6. 2. 935 tar.hinden itibaren teşki -

!attan çıkarılmasına karar verilmiştir. 

Oc·nizliıle kon"'t'r 
Dcn"zli, 19 (A.A.) - Bugün Hnlk

evinde çok kalab lık bir halk huzurun -

da bir konser 'lierilmit ve salon hınca -
hınç dolmuıtur. 

Muğla lıa ... ıa lıanc ... iıulc ) eni 
hir pavyon 

Muğla, 19 ( A A.) - Memleket hasta 
hanesine modern bir pavyon daha 
ilave edilmiıtir. Buyük pavyonda ront
gen dairesi vardır. Açılma resmi yakın. 
da yapılac11ktrr. 

})ahili i.,ıihlak rt•smi lıakkmdaki 
l('tkikat 

Dahili İstihlak resminin elek -
trik ve ha va gazından başka kö -
mür ve mazotla işliyen müessese
lere de teşmil edilmesi etrafında 
Maliye Bakanlığı tetkikat yapmak 
tadır. 

,:)\Y 

Dii~iiııU,ler. 

~lizaha • 
aıı· 

Edebi nevileı- arasında mizah b'r çek 

lan tarafmdan hor görülüyor e ciddi

Y• almmıyorsa, bu, böyle düıunenleria 
gw~ek mizahın ne olduğunu bilmedikle
rinden ileri sel'.\e serektir. Nice mizalıı 
eMrleri vardır ki insan zekasrnın İncel -
DM ve keakinleşmede son haddine van -
tını ıösterirler. Fakat ne hazindir la 
sene mizah diye bize sunulan şeyleruı 
pek çoiu İnsan hamakatinin dn-eccıiz -
litfne timsal oluyorlar. 

Moliere'i gözönüne gctirınız., kome
dinin sahne edebiyatında trajediye niı -
betle daha hafif ve daha az chernmiy 
verilmey-9 deger bir tarz oldugunu iddıa 
edebilir miıiniz? Bir davanın mudafaaa 
için ekseriya onun mcthcdilmcsındc. 
ziyade ona zıdolan halin hicvedilmesi 
daha tesirlidir. Ve mizah yoluyla hici .. 
dehanın elinde bazan en korkunç yıkıa 
silah fakat aynr zamanda en kudretli 
yapıcı alet olur. 

Mizah kabiliyeti insana Naısrcddia 

Hoca gibi ölmezlik kazandırabilir. He>
canrn bir Ümmi olduğunu ıize &Öyliyea 

çıkaraa İnanmayınız, muhakkak ki o za

manının ve muhitinin en İnce ve en iı • 
lenmit zekalarından biriydi. Mizah yap
manın kolay bir iş olduğunu Mnnıak e9ı 
büyük hatadır. Miuh çok güçtür ve a.. 
cüçlı.ik hitab ettiği aeviye yükıeldikç• 

artar ve bu artış öyle bir hadde varır lııi 
en > üksek bir dit zümresini mizah va· 

disinde tatmin etmek için ancak deha • 
nın viicudu lazım gelir. 

Mizah, guç ve çok çalıfllMlJla a:ı. Ye

rim elde edilen bir İt olduğu içindir ld 
gündelik gazeteye düıüncc tereddi eder. 
Haftada birkaç gün sütunlarca espri 

yapmak mecburiyetinde olan muharrir. 
hatta yüksek bir kabiliyetin aahibi de 
olsa çok zurnan geçmeden bize ancak 
dima ının po:salarmı vermiye baıtar. it
te o z man mizah devam edebilmek i~a 
porno rafiye iilct olur. Ga;ı.etel rin mim 
sayıfalarında nıçin daima deli rü:ı:giirlar
esm kte olduğunu hiç kendi kendini:.e 

sordunuz mu? Çı.inkü sakin ve rüzgaram 
günlerde dinç baldırlan Örten eteklikler 

havalanmaz. Çıplaklık seyrettinnek içia 
yapılmııt karikatürle, açık saçak hayaller 

canlandınnak gayeaiyle yaulmı fıkra 
ve hikiyder bu vaııfları ylizfinden bir 
çoklarına mizah yokıulluklannı bafıfla
trrlar. 

Edebiyat ve tiyatro için olcluiu b
dar ,inema için de mizah vadi.inde m• 
vaffakiyet herkesin aradıta fakat pelı 

nadir bulduğu Anka ku§udur. içinde 

dönen sayısız milyarlariyle koca sinema 
ancak bir tane Şarlo yetiştirebildi. ff 

dikkat ediniz ki yalnız mizah vadi,inde 
çaJışınıt olan bu beyaz. perde aanatklrıı 

sinem nın en Lüyük töhretidir. Çünki 

o göstermiıtir ki tiyatro ve edebiyatta 
olduğu gibi ıinemada da komedi en yük
sek ~iiri, en derin duıünceleri en muvaf
fakiyetle ifadeye müsaid bir janrdır. 

Şarlo nasıl Angloıak on ;,t.Ck sının ea 

iyi tirnsalıyse Szöke Sakal da Cermca 

saflığının bir Ôrneğidir. Bıri ne kad• 
güldurücu ise öteki o kadar gulunçlur. 
içine biraz. mizah karııtınnak endiıe • 
siyle, bunıuz \•uat derecede kalabıl ede. 
nice alman filimleri ıeyredilmez bir hale 
g etirilmiıtir. 

Ankara'da son gunlerde ıeyret· 

tiiimi.t. Çardaı Fürıtin de bile musıkima 
yarattığı ıiir havaıı ıon sahnelerin hok
kaba:ı:lıklııınndan ne kıııdar zarar görü -
yor. 

Sıııcmada ıyı mizah o kadar nadır kı 
buna muvaffak olan bir filim idet bir 

hadise teJakki edilmeye değer oluyor. 

Şimdiye kadar ancak öteberi kırmak ve 

Öteye beriye çarpmakla halkı guldurme 

ye çalı!mıı olan Harold Luid'in geçen 

aktam teudüfcn ve adeta istemiy<'rl'lı 
bir filmini aeyrettım. Kedı Ayl\gı adını 

taşıyan bu filım, Şarlo'nun eacrlerınde.n 
sonra gördüğüm en iyi komedidir. Bura· 
da mizah düşiındürücü olmakla değer 
kazanıyor. Kedi Ayağı'nda amerikan ce 
miyetinin nuıl boğa.ta k dar gang t.:r
ler'e cömülmü olduğu o kadar ızel 
anlatılmıttrr ki hicvin bu kudreti k r
fllında ;rıaan guldüren esere karşı an -
c:ak saygı duyuyor. ık davetiyeleri görülen lüzum Ü· 

~~rine değiştirilmiştir. lsteklile • 

ll'~n her gün Halkevi idare müdür· 

1 asına karar verılmıf ve bugun 18· 
yazım .. 

be"te tekrar toplanlmak uzere top-at on y 

lantıya ıon verilmiştir. 

Bu ayın 22 inci cuma ,ana Halkevlnde lçtlmat Yardım komitesi tarafından, 
Halkevinin açılma yıldönümü münasebetile tertib olunan balo komitesi dün de 
son toplıntrsını yapmı§tır. Yukarki fotograf, balonun çok güzel ve ne.şeli geçme
si için bir çok tedbirler almı§ olan komitenin dünkü toplantısrnda bulunan üye
lerden bir grupu gostermektedir. 

Esasen gerçek mizah da güldı.irdulı· 
lerine bu ıaygıyı aşılıyan değil midir? 

ll ~ .. 
gtınden yenilerini almaları. 
~ 

aaıııevl balosu 
Yatar Nabi NA YIR 

22 şabatt 
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So .1yetler Birliğinde gene 

- 1 yazar_arrn icorunma~ı 
Sovyetler Bi rli ğinde bir tek mühim 

'kültür merkezi y oktur k i gene yaz ar
lar gruplarına malik olm<:z ın. Birçok 

fabrika ve ) apıev!crinde önce fabrika 
gazetelerine muhabirlik etmekle i~e 

~aşlıyarak sonra edebi çalışmalara giri
§en işçiler tarafından edebiyat mahfil
leri kurulmuştur. Birçok Kolkozlarda, 
makina, ve traktör istasiyonlariyle sov
kozlarda da bu tarzda te§ekküller mev
cuddur. Bugün Sovyetler Birliğindeki 
ıenc yazarların sayısı birkaç bine var
maktadır. B tınlardan birçoklah şimdi
den büyiik bir şöhrete sahibtirlel". Ede
bi çalı.,malar bunların ba~ lıca meşga-

leleri olmu~tur. Mesela çok eyi tanılan 

"Seviyorum., romanmm müellifi Av

deenıko Magnitogorosk'un en eyi işçi

lerinden biriydi. Donetz havzasından 

bir maden işçisinin oğlu olan Avdeen
ko uzun müddet bir "serseri çocuk., ha
yatı sürmüştür. Eski Berseri çocuklar-

dan daha birçokları bugün tanıtmış mu
harrirlerdir; bunlann arasında Avdeov, 
;Jeleznov, Dremov ve daha ba!!kalarının 
Jtimleri zikredilebilir, 

Sovyet basımevleri, mecmualar, ede
biyat teşekkülleri ve sendikalar, sanat 

çalışmalarına başlamış olan gene yazar· 

lara müspet yardımlarda bulunurlar. 

Bu basımevleriyle mecmualarda hususi 

edebiryat istişare komiteleri çalışır. 

En büyük sovyet basımevi olan "Gos

lıtiz<lat., son beş ay içinde gene yazar

lardan 1879 müsvedde almış ve bunların 

hepsine cevablar vererek ilerdeki ça

lışmaları için faydalı malfımat vermiş 

ve yol göstermiştir. 

En kuvvetli sovyet yazarları genc

Jeri tecrübelerinden faydalandırmakta· 

dırlar. "Goslitizdat,, da gene yazarlar 

Vsevolod İvanov, SelvinSiki, Ognev, 

K-aıtaev ve Şangiyan gibi en ünlü müel· 

liflerle istişare edebilirler. Sovyet ya

zarları teknik usullerini bir sır gibi sak

lamamakta, bilakis gene meslekdaşla

riyle sıkı bir surette iş birJiği yapmak

tadırlar. Bugün ismi tanılan gene ya· 

zar Avdeenko amatör olarak daha ilk 

yazılarını yazarken Vsevolod İvanov ve 

Maksim Gorki gibi en yüksek şöhretle

ıin yardım ve tavsiyelerini görmüştü. 

Edebiyat basunevleri genelerin müs

veddelerini e>kumaktan başka onlara el· . 
terinden gelen yardımı yapmaktadırlar. 

Mesela bu gencleri yazacakları eserler 

için gereken vesikaları toplamak üzere 

Sovyetler Birliğinin muhtelif yerleri

ne gönclcrmckte, muharrirlerinden biri

ni her birinin yazılarını tashih ve neş

re uygun bir hale koymak için onunla 

beraber -ralışmaya memur etmektedir. 

Ek~eriya basımevleri daha eserleri neş

re-clilmeden önce yazarlarına maddi yar

dımlarcla bulunmaktadır. 

Sendikalar basımevi gene işçi - ya

zarlara edebi kültür vermektedir. ''İşçi

ycuar,, ın hususi şubesi en meşhur sov

yet muharrirlerinin edebi tecrübeleri 

hakkında broşürler neşretmiştir. 

Jovyet yazarlar birliğine bağlı ol

mak üze ı e son zamanlarda akşamları 

ders verecek bir işçi edebiyat üniversi

tesi kurulmuştur. Bu müessesenin ga

jyesi gene işçi - yazarlara sistematik su

rette dersler vermektir. Bu üniversite

nin profesörleri en eyi sovyet terbiye

cileri, münakkidleri ve edeıbiyatçı1an

dır. Ders müddeti 4 senedir. 

Bundan başka yazarlar birli ğ i vila

yetlerde oturan gene yazarlar için iki

şer aylık kurslar açmıştır. 

Sovyet efkarı umumiyesi halkın ge

niş kütlelerinden çıkacak gene istidad

Jarı olgunlaştırmak için elinden geleni 

yapmaiktadır. Üç yıl zarfında yalnız 

genclerle daha .devamlı bir ~ ... ·l tte meş

gul olan üç basımevi 300 gene yazarın 
eserlerini neşretmiştir. 

Sovyet yazarlar birliğinin ilk kon
gresi çalışmaları arasında genelik me
selesine büyük bir yer ayırdı. 1935 de 
Mak:sim Gorki'nin idaresi altında Mos
kova'da neşredilecek olan "edebi etüd
lcr., mecmuası bilhassa gene yazarlar 
için çahşac~ktır. 

Tas ajamı bülteninden 

-~ ' 

Yaba cı gazetelerde okuduklarımız/ 
J I~ --- -

Çekiliniz! Barısın ilk sarb· .. ' . 
Son zamanlarda lngiltere'de ulusal 

kabine aleyhinde şiddetli bir cereyan 
uyanmıştır. Bunun izlerine gazete SÜ· 

tunlarında tesadüf edildiği gibi Avam 
kamarasında da bu yüzden gürültüler 
olmaktadır. 

Almanyaya karşı adil olmak 

lngiltere işçi partisinin gazetesi o
lan Deyli Herald'ın 14 şubat tarihli sa
yısında bu münasebetle "çekiliniz!" baş
lığı altında bir yazı çıkmıştır. lngilte
re'de partiler arasındaki gerginlik hak
kında bir fikir vermiş olmak için bu 
yauyı tiirkçeye çeviriyoruz: 

Eğer Makdonald - Baldvin hükume
tinde az çok srkılma varsa hemen çe
kilmelidir. 

Avam Kamarasında olup biten şey
ler, bu kabineyi oldukça sarsacak ma
hiyettedir; fakat bütün memlekette on
ların aleyhinde kaynayan cereyan ya
nında parlamentodaki bu tezahür gayet 
hafif kalır. 

Parlamentoya akseden her mesele 
karşısında kabinenin durumu biraz da
ha çapraşık ve karışık bir hal alıyor. 

Kısa bir, zaman içinde bu kabinenin 
itminan verici bir değişme yapacağına 
inanmak ihtimali olmadığı g_ibi 1934 yı
lında yapılmış olan işsizler kanunu yü
zünden daha birçok güçlükler meydana 
çıkacağı muhakkaktır. 

Onun için yurdun menfaati bugün
kü kabinenin hemen çekilmesini em
retmektedir. 

Kabine, işlediği ve işlemekte oldu
ğu yanlış işler hakknıda sorulan sor
gulara cevab verıneğe çabalıyor. Fakat 
bütün bu gayretlerin &onunda kendisi
ni daha kötü bir duruma sürüklemek
tedir. 

Ne bu kabinenin, ne de onun başlı
ca yaslandığı işsizlere yardım komite
sinin bugüne kadar yaptıkları J~lerden 
daha eıyisini ya.pa'bileceklerine ümidi
miz yoktur. 

Bugün bütün ulus, yapılmış olan İ§
ler karşısında hoşnudsuzluk gösteri
yor, Bu hoşnudsuzluğun ortaya çıkma
sının kabine ve bu komite müştereken 
amil olmuşlardır. 

Kabbenin mecliste uğradığı feci 
vaziyete hayret etmemek lazımgelir. Bu, 
ticaret, ıanayi, soysal reformlar ve bir 
iki istisnasiyle dışarı sıyasasında gös
termiş olduğu becerik>izli~ın bir so
nucu olmuştur. 

Artık itibarını t, na.rn "yle kaybetmiş 
olan Makdonald - BalJ . :a hükumeti he
men seçmenleıine ilükümlerini vermek 
teklifinde bulunmalıdır. 

Çin - )lançukuo posta 

Büyük Britanyanın eski maliye ba. 
kanı Snovden'in 14 şubat tarihli Fölki
şer Beobahter gazetesinde yukarda çı
kan bir yazısında deniliyor ki: 

Uluslar barıŞa karşı bugünkü kadar 
canlı ve büyük bir hasret çekmemişler
di. Bu böyle olmakla beraber hiç bir 
ulus da komşusuna inanmamaktadır. 

Uluslar birliği Kel!oğ misakı, Lokar
no, rejiyonal anlaşmalar, hasılı bütün 
bu andlıaş,maların hiç biri ulusal güven 
duygusuna bir şey katamamıştır. Her 
ülke alabildiğine :!İlahlarını !ioğaltma. 

ğa uğraşıyor. Herhangi bir suretle si
lahları azaltmıya bile kabil yeti olmı

yan siladsızlanma konferansının akim 
kalması da, sır~ her ulus kendi güveni
nin silahlarının gücüne bağlı olduğu 

inanile yaşa.dığından ileri gelmiştir. 

**"' 
Ancak şu da bir hakikattir ki, ala. 

bildiğine silahl.:ınmak, lıarrşı garanti al
tına almaktan ziyade savaşa yol açmayı 
ifade eder. Asıl arzulan, bir hal çaresi bul 
maktan ve savaşı bi.iyük bir ihtimal içi· 
ne sokan \'eya savaşa doğru sürükliyen 
tekerleği geri çevirmekten ziyade 9a.., 

vaşı hazırlamak olan bazı ulusların ha -
rııa karşı büyük hasretlerini ilan etme
leri göz önüne getirilince, bugünkü 
uluslararası durumun hayal arkasında 
dolaştığr anlaşılır. 

Savaşa hazırlık sıyasa.sı güden bu 
uluslar, savaş tehlikesini çoğaltan as
keri birleş.meler de yaptılar. 

Eski Fransız clışarıişler bak.anı 

Bartu'nun, son gününe kadar işi gücü 
hep Avrupa devletlerini güclü bir bir. 
leşme halinde Almanya.ya karşı bağla
mak olmuştu. Kapitalist bir Fransa ve 
bolşevik bir Rusya gibi iki devlet ara
sında eşi olmıyan bir birleşme olması
na rağmen, Rusyayı da bu birlik içine 
sokmağa muvaffak oldu. Rusya..·un ga. 

yesi, acun komünizmini yapabilmek 
i!fİ.n bir acun ihtilali yapmaktır. Ancak 
bu düşüncesini, tabiye ı;ebebleri dolayı· 
sile arka planda tutmaktadır. 

Fransız - Rus anlaşmasının man.ıa 
ve mefhumunu, askeri bütçe görüşülür
ken Bay Ar~himbo apaçık ve yerinde 
ifade etmiş. ve demiştir ki: 

"- Rtısyanın, Fransa ile Almanya 
a.rasmda he: :-hangi anlaşamamazlık olun 
ca Sovy.e: ler Birliği tarafından bu işe 
tahsis ed •. ecek sağlam ve mükemmel 
ı. : c, i-.1de silahlanmıs bir ordusu vardır. 

*** 
münasebetleri Herkesi şaşırtan bu ifşa.at tabiatiyle 

Geçen ay ilk defa olarak Çin'den resmen tekzib edildi. Ancak, Bay Bar-

Mançukuoya gönderilen posta, Mançu- tu ile Rusya arasında olan biten şeyle. 
kuo sı.nırını geçıniştir. Bununla bere.. ri bilenlerin hiç biri bu tekzible alda-
ber bu hadise Çin'in Mançukuo'yu res- tdamaz. Fransız radikal sosyalistleri-
men tanıdığı manasına gelmemektedir. nin önderi Eryo, bu Fransız - Rus an-

Bilindiği üzere Çin'e gönderilen mek- )aşmasının meydana gelmesi için çok 

tublara Mançukuo pulu yapıştırmak ya- büyük bir faaliyet sarfetti. 

lahlanmış bir İngiliz - Fransu aakerl 
birleşmesinin gerçeklef01CSI dileğini gü
düyor. Fransız bakanlarını.o nutukla
rında, hakikaten bu hususta daha tim
diden biı anlaşma yapıldığı v~ AJman.. 
ya ile Fransa arasına bir sava§ çıkınca 
Fransamn, Br:itanyanm yardımmı da 
hesaba katabileceği telakkisi vardır. E
ğer bu sıyasa muvaffak olmakta devam 
edecek olur!a, İngiltere, İngiliz menfa
atler ile hiç bir alakası olmıyan bir ta· 

vasa sürüklenebilir. 
Eğer böyle bir felaketin önüne ge. 

çitmek isteniyorsa, !ngilterenin Al

manyaya karşr takındığı resmi kılığını 

kökünden değıiştirmesi gerektir. Çün
kü, büyük savaştan beri İngiltere, Al
manyaya karşı hiç de dostça olmıyan 
bir muamele yapt1ğı halde Fraınee ile 
çok sıkı münaSıebetler kurdu. 

Savaştan sonra, İngiliz - Alman 
münasebetlerini daha dostça bir biçime 

sokmak için birçok fırsatlar düştü. Al. 
nı.anyayı ziyaret eden İngilizler, alman 

ulusunun İngiliz ulusuna karşı dostça 
duygular beslediklerine şahid oldular. 
Almanya, lngilterenin gözü içine ba· 
kıyoru. Çiinkü barış andlaşmalarile al
man ulusuna karşı yapılan haksızlık' a

rın ortadan kaldırılmasına İngiltere. 

nin yardım edeceği umuduncıa idi. 

Yıllar geçti, bu umudlarm hepsi boş 

çıktı. Alman ulusunun yüreği acı ve 

sızı ile doldu. Bugün Almanyada yetig

mekte olan nesil savaşın acı tecrlibele

rini bilmiyor. Almanyanm öteki ttlua

lar arasında bir pariya mUıaılllelesi gör. 
düğü için, bu nesil alçaltı~ otan ulu
sal duygusundan dolayı hınç beıle

m~ktedir. 

"Askerlik yapmak istemiyenler" 
birliği kapah1dı 

Sen birinci hukuk mahkemesi as.. 

kertik yapmak istemiyenler birliği ka

patmıştır. Bu birliğin üye«:rinden o

lup askerlik yapmak istemediği ve U

niformasını ayağının altına alarak çiğ

ne<liği için bir yıl hapse mahkfun olan 

bir adcun, müddetini bitirip yeniden 

askere alınmak te:r-ebbüsüna kar'ı dur

duğu için iki vıl daha hapse mahk\ım 

edilmiştir. 

Kiiha'da doktorlar grev yaptılal" 

Hava.na belediye hastanesinde çalı

şanlar, kendilerine verilen emri dinle
mediklni için işten çıkarılan üç tale. 
b~nin bu çıkarılrşlarınr protesto etmek 
üzere, doktorlar da dahil olduğu halde 

grev yapmışlardır. Grevcilerin yerine 

zabıta oktorları çalışmaktadır. saktır. Fransız aıyasası, büyük ölçüde si. 

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

._ __________ ....,..., ................................. .--... ~'.-- +.-
AlmanyaDI •. hava projekri yo!L m.ı? (Lü'den) 

1 
KIS.\ DllYllKLAR 

DUSEN BALONLAR .. 
Makon adlı amerikan balon unun de 

nize düştüğünü geçenlerde yazmı~tık. 
Bugün otuz yıldanberi kazaya uğrıyan 

balonların listesini yapıyoruz: 
1905 - Zeplin II. 
1909 - La RepUblik (Fransa) dör' 

ölü. 
1913 - German L. 1. 13 ölü 
1913 - L. 2 nin infilakı: 28 ölU. 
1914 - Korting - Vingpaslng (Avu .. 

p): 9 ölü. 
1919 - C. S. (Amerika): 75 ölii. 
1919 N S. il (İngiltere) 9imal deni• 

zinin üzerinde patlamıftır. 
1921 - R. 38 (İngiltere): 43 ölU. 
1922 - Roma (Amerika) : 34 ölü. 
1923 - Dilwnüd (Fransa): 54 ölü. 
1925 - Şenandoah (Amerika) 14 

ölü. 
1930 - R. 101 (İngiltere) Fransa'da 

düşmüştür. 48 ölü arasında İngiltere 

Sü bakanı Lord Tomson'da vard ı . 

1933 - Akron (Amerika ). 77 öliı ara· 
sında amerikan donanması ibaşkumıın· 

danı amiral Moffet de vardı. 

ULUSAL KORUM BUTÇELf nt 
Amerika hükiimeti ulu sal koı um ih· 

tiyacları için yeniden tahsisat vennış· 

tir. Deniz bütçesine 165 milyon dola r, 
kara bütçesine 46 milyon dolar ve h ava 
blitçesine 20 milyon dolar ilave edilmiş· 
tir. 

İtalyanın 1935 - 1936 SU bakan ı g t 
bütçesinde 62 milyon liretlik bir azal
tılış yapılmıştır. Buna karşı deniz büt
çesi 80 milyon liret, hava bütçesi 130 
milyon liret artırılmıştır. 

İsveç parlamentosunda sosyalist o
lan hükumet muhafazakarların, ulusal 
korum bütçesini artırmak yolundaki 
teklifini reddetmiştir. 

STA VİSKl'NtN EŞYALARI 
Mejhur dolandırıcının haczedilen ev 

etyalan geçen perşembe günü Paris'te 
mezadla satılmıştır. Eşyaları satın al· 
mak için gidenler, bunların pek fevka· 
lide şeyler olmadığını görmüslerdir. 
Bunlar arasında ayağı kırık masalar, bi· 
ribirlerine benzemiyen iskemleler, be· 
yaz tahtadan dolaıblar ve komodlar var
dır. Staviski. dolandıracağı adamlarla 
dalına büyük otellerin hollerinde, lo· 
kantalarda ve başkalarının parasiyle 
kurduğu şirketlerin muhteşem salon
larında görüştüğü için, kendi evinin 
eşyasına pek itina etmemiştir. 

İsveç'te doğumlar azalı) or 
Muhafazıaıkarlarla ulusal fırka par

lamentoya, endişe verici bir şekil al
makta olan doğum azalışına karşı clur• 
mak için yasa projeleri vermişlerdir. 

Bu fırkalar kalabalık ailelerin vergiden 
muaf tutulmasını, çocukların ve anne
lerin daha fazla korunmasını ve <:ok 

beklemeden bir evcilik sıyasast t atbi
kine başlanmasını istemektedirler. Is. 
veçteki Orebro şehrinde doğum h<ıfhli 

binde 6,39 dur. Bu ise acunun en ı;,ı gı 

doğum haddidir. 1913 tenberi bu şeh i r

de okula gidebilecek yaştaki çocul,la· 

rın sayısı 848 den 284 e d üşmüştür. 

İsa hang· tarihte doğdu? 
Heyet§inaslar hıa'nm doğduğu yı

lı hesablamak Uzere ! ncildeki "Beyt i.i1• 

lahim,, yıldızı hakkında geçen sözleri 
esas olarak almışlardır. Bir İtalyan rro• 
fe6örü N ... poli'de yapılan ilmi bir kcın• 

grede bu hususta yeni bir nazariye i e. 
ri sürmüştür. Buna göre 1sa'nın doğ. 

duğu sıralarda gorülen yıldız ın Halley 
olması gerekmektedir. Halley yıldızı 

İsa'nın doğumundan 12 yıl önce görün· 
mütşür. Buna göre !sa'nın doğuşunun, 
şimdi kullandığ ımız takvimden 11 yıl 
önce 25 ilkkanun pazar gününe düsmesl 
gerektir. Şu halde İsa, miHidtan sonra 
27 yılında ölmüş ve buna göre de öm· 
rü 36 yrl ve 107 gün sürmüştür. 

Brezilya' da po ... tacılar grevi 
Bir hafta tıüren bir postacılar grevı 

Brezilyada bir haftıa müddetle posta 
nakliyatını durdurmuştur. Deniz posta. 
cılannın da grev yapmaları yüzünden hu 
kinnet Brezilya limanları arasındaki 
posta nakliyatım donanma vasıtasile 
yaptırımitır. Posta m.emurladınm ma· 
aşları artırıldıktan sonra grev ~itmiş." 
tir. Vapur kumpanyaları da tarıfclerı

ni biraz artırmışlardır. 
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Ökoııonıi sıyasamı zın ana çizgileri 

Yurd Postası (Başı ı inci sayıfada) 
IChti s · tih ·. ır taraftan ulusal sanayi ve is-

sa)ı hı"m el" - f . • .. na aye ıger tara tan tıcarı mu-
ll\ se.bctıcri tevsi rolü de bu kararna

elere verildi. 

nesi premıplerimız, dünya 01ton0II1i1' 
vaziyetleri düze ldik!ae değişel.ıiUr, fakat 

malımızı almayanın malını almamalı: 
kararımız değişmez. Bizimle bu yönde. 
anlaşmayan memleketleı, her gün daha 

zıyad.: piyasamızı kaylıetme} e mahküm-, 
durlar. 

Aydında tiiı·lü çaJışmalar 
liaien • · ·· d aa ii .. umumı ıthalatımızın yuz ~ 

, klırıng veya tediyat muv<lQ:enesı 
•a!$1z 
~e anlaşma yaptığımız memleketler· 
.ı n gelınektcdir. İhracatımızın yüz· 
\ıt84··b 

}ıf u u memleketlere gitmektedir. 
~zakere halinde olduğumuz bir iki 
~ 

1 
ckctle de uzlaşılabilirse Türkiye 

a atın .. 
"1e ın yuzde 95 i anlaşma yapılmrş 

~~e~ctlcrden gelmeye başlıyacaktır. 
ı. 1• tzutı değişrniyecek politikamız : 
"la/rın 

11.. ızı ala.nrn malını almaktır.,, Bu-
"n tatb'k 

ll:ıii 1 ve temin şekli uluslararası 
naseb tl . 

k~ . e erı ve ulusal ve evrensel 
li\ı~Jonktür icablarına göre değişebilir. 

at ruhu d ~. au . . egışmez. 
ttti Polıtıkamızm şimdiye kadar te-

n ett· - · 
l) ıgı neticeler şunlardır: 

'al .. k Meın)eketin sanayileşme ve ulll -
'laş 0 onoıni cihazlarım tamamlama sa· 
l& ının İcab ettirdiği fazla ithalat mem-

etten d.. . ıı .. d illi . ovız çıkmaksızın ma a o en· 
~tır. 

ket~) _Anlaşma memleketlerinin memle-
lltııze f 1 . . . v 

?a~ az a ıthalat yapmak ıçın ug· 
ti~ ~!arı, türk malı arayıp almak ne-
~esın · 

tllaıı 1 beraber sürükliyerek, ihracat 
ttı>rı:rırnıza talebi artırmış, fiatlarını 
tır. aı Yıllar fiatlarına yaiklaştımuş • 

ten 
3
) ._Memlekette eski senelere nisbe

llın tll~hinı denecek hiç bir ihraç malı
tır Pıyasa Üzerinde tazyiki kalmamıs
a1;d :F'az]a olrak. reniden türk i'i 

an t .. lk\a. Urk malı al.maya bazır, anlaş -
bir memleketlerinin ~.; :nilyon liralık 
lı.ı~aı-şılığı Merkez Bankamızda bu -

alttadır. 

le~ 't) İthalatın artması, anlaşma mem • 
etler· d . -~t ın en kayıtsız ıthal kolaylıgı, 

ilf §ılığr olarak türk malı miibayaası 
!Qj~~ctşlı faaliyet temin ederek iş hac
..... ilrtırıını.;tır. ithalat ·mallarının 
""'lıh. 3 ' 

lat lflı. kısmına aid, piyasamızda stok· 
~t t.eessüsünü temin etmiştir; ticari 
Cdın· , . 

Memleketimiz heı sa1ıası itibariyle 

bir ökonomik kalkınma sava~ı içinde -
dir. Tüccarımıza ve müstahsilimize hü
kfunetin politikasını anlamak ve onun 
icablarına uymak için düşen ulusal biı

yük vezifeler vardır. Miıstahsll daima 

daha çok ve daha iyiyi, daha ucuza mal 

etmeye çalışmalı, ihracatçı müstahsilin 
alın terini karşılıyacak ve onu yolunda 
ilerletecek fiatı temine uğraşmalı. İt
halatçı da, Türkiye mahnr almayan veya 
kafi derecede almak istemeyen memle
ketten mal almamayı ulusal düstur e -

dinmelidir. 
Yeni listelerin esasları: 
Yeni listelerin esaslan şunlardır: 
ı - S yani herhangi memleketten 

serbestçe gelecek mallar listesi. 
Bu liste bu defa klirinfr memleket

lerinden gelecek mallar Kl listesine a

lrnmak suretile daraltılmıştır. 

2 - Kl yani anlaşma mevcud veya 

umumi prensiplerimizi tatmin eder mü

badele vaziyeti mevcud meml~etlerden 
serbestçe gelebilecek eşya listesi. 

Bu liste bu de fa bilhassa geinşleti1· 

·iştır. • 
3 - K yani kontenjante olarak her-

,langi memleketten gelebilecek eşya, 

Bu liste de küçültülmüş bulunmaktadır. 
4 - V listesi yani Bakanlıkların 

~-usaadesile girebilecek e_şya. 

Bu liste aynen kalmıştır. 
Kararname metninde esaslı değişik

likler yoktur. Tüccarlarımız, müst~
sillerimiz, bu kararnamenin de tatbı
katına a.id görüş ve temennileri oluna, 

Bakanı ığa bildirmelidirler. 
Bu devre tatbikatının da memleket 

menfaatlerin.: uygun neticeler verme

sini diliyorum. ,, 

RADYOSU ANKARA layı ın Yeniden vücuda gclmesını ko-

aştırınıştır. Bu akşamki radyo programı tuduı: 
:~~~tçiye ve tüccara düşen vazife: 19.30 Tayyarecinin saati 
Ll.Uk" 1 • 

il' lımet, türk malının mahreç erı· 19.40 Musiki: 
ı ge . 

~al nışletmek, tiirk malını almayanın Schuman.n: Parçalar 
"aıtıın, almamak esas prensibinde de - Piyano- Ulvi Cemal Erkin 
lıli t?decektir. Bu esasın tatbik ve te· 10 _ İnhisar Bakanlığı saati 

~e: §ekli değişebilir. Şekle ehemmi - 20_10 ·- Dans musiki~i 
?\lı)ı Verz:1iyoruz. Bizim ökonomik du • 

20
_
25 

_ Musiki: 

§ılll Ve ıcablarımızı olduğu kadar, kar- Kreisler: Aite Refrain 
\>e ııdaki memleketJerjn vaziyetlerini " Liebes1eid 
tıı dünya ökonomisinin gıidişi icabları· 

da .. . . Savino Caresse 
~ goz önünde tutuyoruz. Gayemızı Gourevitch Humidith 

ica~u; ~~~acak ticari ibilaf şekilI:.rine Saıksofon: Nihad Esengın 
ltıarıa:tıgı anda ve tam icaL ,.decegı .za· Piynano: Ulvi Cemal Erkin 
di.. geS'U.Ck ba~lıca kuvvetleriınız • 

•. 'l 20.45 - Haberler ani kliring ve tediyat ınuvaze· 

Aydın, (Özel bildiricimizden) - Bü
yük Kurullay Başkam Kazım Özalp'ın 

Aydın'a geldigini ve vila.yet çevıesine 
girdiği <lakıka<lan itibaren her istası

yon da ve Aydın'da çok parlak bır !ili· 

rette kar;?ılandığını bildirmiştim. Baş

kan, telgrafımda bildirdığim ziyaretle
rini yaptıktan sonra Topyatağma çıka· 
rak Aydrn'ın ve Aydın ovasının pano· 
ramik görüniişiınü seyrettiler. Sapan 
değmemiş yeri hemen hiç kalmamış o· 
lan ovamızın bir kısmında kışlık urÜn· 
Jcr yeşermiş bir kısmı da yazlık ekım· 
ler için sürülmiış ve hazırlanmış oldu
ğu görülüyordu. Bu görünüş başkanı 

·ok sevindirdi. 

sesleri ara.,ında Denizli'ye doğru bura
dan aynldılar. 

Başkana beraıiıerinde gelen Bayan 
ve saylavlar refakat ediyorlar. Yalnız 
Aydın saylavları Dr. M. Germen'le BaY. 
Nazmi Topçu Sultanhisar istasiyonun~ 
kadar gitmışler ve oradan dönmll§ler
dic. Ba kanın geldiklerinde Aydında 
bulunan sayhtvımız Bay Adnan da ba;
kanla Antalya'ya gitmiştir. Valimiz B. 
Fevzı 'l'oker'le fırka lıaşk<1.nı Elem Kad
ri, belediye baskanı N. Karabudak Halk
evı başkanı avuk<1.t Ne=?et ve emniyet 
memuru Şlıkrü Sultanhis<1.rına kadar 
giderek başkan ve obür konuklarımızı 
Llğurladılar. 

Kurıultay Başkanımız Kazım ôza!p Aydındı C. H. F. merkezinden ~ıkarken 

Akşam şereflerine ve beraberinde 
gelen konuklarımıza belediye tarafın

dan hüldimet konağında verilen yemek· 
te bulunduktan sonra geceyi Vali ko
nağında geçirdiler. 

Dün sabah, orta mektebi ve Filibeli 
Bay Rahmi'nin fabrikaaım gezdiler. 
Mektebtt yedi sınıfın hepsine de giren 
ve talebelerle uzun uzun mcşgııl olan 
başkan, filibeli fabrikasında da uzun 
araştırmalar yaptı. Vilayetimizin istih· 
sali, ihracatı iş ve işçiler hakkında bil

giler topladılar. 
Başkanın, her şeyi ve işi yerinde öğ

renmek merakı ve herkesle senli benli 
konuşması halkı çok sevindirdi. 

Başkan ve arkadaşları öğleyin, fırka 
tarafından C. H. F. binasında verilen 

yemekte bulunduktan aonra istasiyona 
indiler. Fırka binasından çıkarken bina 
önünde toplanan halk ve bilhassa ki.içtik 
mekteblilerin lıatırlarını sordular ve 
küçüklerle meşgul oldular. 

lstasiyonun içi ve dışı geldiklerinde 
olduğu gibi tamamen dolmuştu. Kendi
sini selamhyan askeri teftiş ettikten 
sonra, istasiyonda bulunanların hepsi
nin ellerini sıktılar ve alkışlar, yaşa 

Başkandan, Aydın hakkında ihtısaa
larmı sordum ve lQtfen verdikleri be· 
yanatlacını Anadolu Ajansiyle bildir· 
dim. 

BaŞlcanla birlikte Aydm'a gelen Tür
kiye idman Cemiyetleri ittifakı wnu
mi merkez heyeti ikınci başkanı Baya
zıd saylavı B. Halid, Antalya saylavı 

B. Rasih ve Aydın saylavı B. Adnanla 
Aydın spor alanını gezmişler ve alanda 

fırka başkanı B. Etem Kadri ve mın
taka ·başkanı B. Sırrı Hun ve froka vi

layet idare heyetinden Bayan Ruhiye 

Telli ile konuşmuşlar ve Aydın spor 
i'leri hakkında bilgi almışlardır. 

Bay Halid'den gazetemiz için ihti
ıtastarmı bildirmesini dJledim. Şu eöı:

leri söyledi: 
"- Aydm'da, aporda aalfilıiyet la· 

hibi mümec;sillerile görüttüm, aldığnn 
malfımattan !sok memnun oldum. İ9tasl
yonda aporculan gördüm, zinde ve ne
~elidirler. Sahanuı gezdim, ni:ı:ami ev
safı haiz olan bu alanın her tarafı du
varla ~vrilmiş.tir ve atletik hıa.reket• 

ler için de çok müsaıddir. Aydın bu a
lan ile bakkile öğUnebilr. Pek az apor
cıısu olmasına rağmen bu kadar mun-
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la..:aın, guzel bır alan tanzımı içın e 
kadar la.ıla hımmet ::.arfedildiği açıkça 
gonitmektedir. 

Hulasa, Aydın'da sporcular fazl ca 
hımaye edilmekte ve bütün kurumlar 

da :;por ıçın yardım ve kolaylıklar gos
termcktedirler. Sporculara düşen vaıi· 
fe bu yüksek himaye ve teveccühe la· 
yık olmağa çalışmalarıdır. Sporun yiik· 
sek menfaati de bunu emredi yor. Spo· 
ra yardım eden bütun kur:.ımlara bil
hassa teşekkür olunur. Bu hakikatı u
mumi efk~ra Han, bir vazifeşina~ için 
borctur. 

Burada gôrdüklerimi umumi merke· 
ze bfldireceğim. Bu sene grup birinci
liıklerinin burada olması için yapılan 
milracaatı da mümkün olursa futbol fe
derasyonunun da fikrı alınarak, umu· 

mi merkezde tervicine çalrsacagım.,, 

Aydın Halkc:vi salonunda dun ak· 
şam da Eernköy kız Hsesı mezunların
dan Bayan Cav1de CemiJ Co;;an tarafın. 
dan milli edebiyat hakkında bir konte
ranı:i verilmiştir. Bayan Cavıde, Turk 
edebiyatını ialmı devrinden evci, islam 
vo osmanh devri ve milli edebıyat ola· 
rak üçe ayırdı ve çok muvaffak oldu. 
Konfuansı piyanist Hüseyin ve viyolo· 
nfst Orhan CemaJin konserleri takıb 
etti. 

Bayan Cavldc'nin ılk edebıyat hocası 

orta mekteb türkçe hocası lhsan'ı şa. 

londa bulunanlar Cavide'nın muva.ıta· 

kıyctinden ötUril kutladılar . 

~---------·------------Fdhi)enin krom \'c zmıpıtnı 
ihral"alı 

Muğla, 19 (A.A.) - Birinci kllnun 

ayı içinde dl! ~ Fethiye'den 7.362 

ton krom Ye 798 ton zımpara madeni çı· 

kanlmııtır. 

Altın Ordu 
• 
idman Yurdundan~ 

22-2·935 tarihınde kongraya iş
tirak edeceklerin bir reyi vardır, 
vekaletname caiz değildir. Kon
graya girebilmek için 10·2-935 ta
rihli Ulus'la ilan edilen günlerde 
Umumi katiplikçe verilen ve mu
hasebeci ile mnumi katibin imza
sını taşıyan hüviyeti mutazammın 
vesikadan başka hiç bir varaka 
muteber değildir. Son olarak ta
yin edilen perşembe gününün sa
atı (16-17) olarak düzeltilmiştir, 
bu saattan sonra, Yurda ait evrak 
ve defatır nizami mercie tevdi e
dileceğinden vaki olacak müraca
atlar kabul edilmez. 

Umumı katip 
Ş. Menteşe 

J!1~.. ~"""""'"""""!!""""""~,..,.T--efr,.....,,ika,,,,......:-S"""""~l-;=,..,.n...,.n..,,,...g,..,.öl ... ;"""e""'"le-r~inı~·~d,...eğ~il~, evimin bir .. ele!1 ma- biraz daha, kuma sapla.maktadırlar. Kork, 
ma, vakti gelinciye kadar seni bekliyecekler
dir .,, 

miş oldugumu :saıı<.iığmı im dCthk farkc::ttım. 
~ı ronumı bedi, bir ışık mabedi gibi giin7şe! ruzgara ve 

denizin sesine açık olmasını ıstıyorum !,, 
"Işıktan kork! ışıktan .k.o~k 1 ~?~. ı~~k, so

nu ölüın olanların gözlen ıçın k~tüdur.,, Sctn Mic ele'nin kitabı 
Yazan: Aksel MUN1 
Türkçeye çeviren: Nasuhi BAYDAR 

,, ''Ölmeden önce de büyük bir bedel ö~i
"ecek · .. ·· lıneden gol-f:' . sın Ancak onun gunu ge ' 
d~~l~ ve mutlu günler üze~e .~eşin doğ
a gunu, rüya yıldızlariyle ortülu gecelerde 
~~n Yükseldiğini, buradan, sayı.su yıllar bo-

.~a seyretmiş olacaksın.,, 
,,Ben burada mı öleceğim?,, 

()ğı S~r~na karşılı~ alm~tan çekin l ~~~~ 
ta u, olum saatini bılseydı hayatın yükünu 
§ıyarnazdı 

<la ~lini om.~uma koydu; bütün vücudum
~tpermeler duydum. 

ta.d Yarın, güneş battıktan sonra ~.el!,e bu-
~, buluşacağız. O vakte kadar duşu~.,, 

f:'e Düşünmek neye yarar? Tatilim bittı; bu 
lıe cea_~n tezi yok, bu güzel Ulk:~en uzak, 
d"~ .. gunkü işimin başına dönecegım. Zate~, 
l-' Uşunrneği bilmem ben. Pazarlığı kabul ~ı· 

oru,..... d w öd' • egv ım j\ •• ,, eger ne olursa olsun ıyec . · 
lir~~· ellerim bomboş: bu ev_i ne ile alabı-

. ., 
tle ~Elleri~ boş ama güclü; beynin ateşli ise 
"ın. errak. Iraden sağlam; muvaffak olacak-

'I) 

hiı:~virni nasıl kuracağ·ım ! Mimarlık nedir, 
·~,ı.voru 
''B m.,, .. 

lftb en sana yardım edeceğim. H~ı iis-. 
\1i u seversin? Gotik fena mı? Ben, golgelerı 
e kay ow• b v nirim. ''ö gı verici esrariyle, gotıgı e~e . ,, 

on
1 

. Yle bir üslUb yaratacağım kı B!n ~~e 
hır ad veremiyeceksill. Ben, geçaı~ i\Ul• 

"B balkonları ve ıkemerlerı tutan de· 
e~ . . . . 

"" . ölçülmez mermer dıreklerı, geçmışın 
15erı , 'l . .. ek 
nefis eserlerini bahçemde ~erpı mış go~. 
istiyorum; kiliseciğin ~essız, .d~v~lan huc
reli bir kütüphane haline getı:ılmış olınası
nı, mutlu günlerin Ave M~?yasını çalan 
henkli çanların çalmasını dılıyorum.,, a . 

"Ben çan sesim sc\lIIlem.,, 
"Ve şuracıkta, şu bulunduğumuz y~rde, 

bir sfenks gibi denizden fırlıyan bu ha?kalı 
adada, firavunlar toprağından gelme bır gra
nit sfenks istiyorum. Acaba onu nerede bual· 

bilirim?,, . . . .. 1 ld 
"Tiber şehirlerinden bırın~ ku~ u o u-

~ u yerde bulunuyorsun. G_eçmış ~nlerden 
faıma yüksek değerli h~eler bagm .. al~~~ 
da, kiliseciğin altında, evın ~~md.a gomülu 
duruyor. İhtiyar jmparatıorun uzerıne. bas~ş 
lduğu renkli menner levıhaları demın i.htt

;ar köylü gözle:rinin önünde, bahçe duvarın
dan fırlaı:p attı. Raıkse~en fon'la~ ve baş.lan 
çiceklerle bezenmiş içki ilahelen, vaktıyle 
oıi'un sarayının duvarı~. süslerdi.,, . . 

Bin ayak aşağıda, denı.zın şeffaf derınlık· 
terini pannağiyle göstererek: 

"Bak,, dedi, "Tacite, sana öğretmedimi ki 
fmparatonm öldüğü ~ada d~yulur duyul
maz, sarayları birer bırer den12e yuvarlan-
mıştır?,, • . 

Dik kayalığın tepesinden denıze atılıp 
direkleri bulmak istedim. 

Gülerek: "Bu kadar acele faydasızdı~~· 
dedi, "iki bin yıldanberi mercanlar onları .. or
giilerile san:m1Iardır ve da12alar da her 2'Un. 

"Ya sfenks? Sf enks'i nerede bulacağım?,, 

"Bugünkü insanlardan uzak, ıssız bir çöl
de, vaktiyle bir başka imparatorun köşkü 
vardı. Bu imparator bahçesini süslemek için 
Nil kıyılarından bir sfenks getirtmişti. Köşk~ 
ten geri kalan bir taş yığmıdrr. Ancak, top
rağın derinliklerinde sfenks hala olduğu gi
bi dumıaktadır. Ara, bulursun. Onu buraya 
getirmek adeta hayatına maloacak, ama ge
ne bu işi yapacaksın.,, 

"Sen geçmiş gibi geleceği de bilir görü· 
nüyorsun.,, 

"Benim için geçmiş ve gelecek birdir.,, 
"Sana hased etmiyorum.,, 
0 Sözlerin yaşına göre değil. Onları nere

den öğrendin?,, 
"Bugün bu adada anladıklarnndan ... Çün

kü, bu eyi yürekli adamlar, okuma yazma 
bilmedikleri halde, öğrenmek için çocukluk
tanberi gözlerini yormakta olan benden çok 
daha bilgilidirler. Sen de benim gibi hareket 
etmişe benziyorsun, sözlerinden belli ... Bil
ginsin, Tacite'yi ezbere biliyorsun.,, 

"Ben filozofum,, 
uEyi latince bilir misin?,, 
"Ben yena üniversitesinin ilahiyat dok

toruyum.,, 
"Ha 1 demek bunun için sesinde hafif bir 

alınan şivesi sezmiştim. Almanya'vı bilir 
misin? 

"Oldukça,, diye. mırıldandı. 
Dikkatle ona baktım. Hal ve tavru çok 

kibarca idi Kırmızı mantosunun altında bir 
kılıncı olduiunu ve sesinde de. eskiden isit-

"Affedersini.z, size Laypzig'<le, Auerbach 
Keller'de rastladığımı hatırlıyuı um, sizin 
adınız? .. ,, 

Son sözleri söy~erken Kaprı'ııın çanlan 
Ave Mariya'yı çalmağa başladı. Yüzune bak· 
mak için başımı çevirdim; kayuolmu:;ıtu. 

lK!NCl BÖLÜM 
Quartier Latin ( 1 

Hotel de l'Avenir'dc bir talebi! odası; her 
yanda sıra sıra kitablar; masaların, ıskemle 
terin üzerinde, yerlerde ... ve duval"da Kapri'
nin soluk bir fotoğrafı. Öğleye kadar olan 
vakit Salpetriere, Hotel Dieu ve Pi tie gibi 
hastahanelerin salonlarında, çektiğimiz acı-
lar kitabının kan ve göz yaşı ile yazıtını§ bö· 
tümlerini okumak üzere yataktan yatağa do-
laşmakla geçiyor. Öğleden sonraki vakit ise 
teşrih salonlarında, hekimlik okulunun an
fiateatrlarında, yahut Pasteur enstitüsünde, 
adam oğullarının ölüm ve diriminin hakem· 
leri olan mikrobları, hayran gözlerle, tetkik
te harcanıyor. 

Hotel de l' A venir'de uykusuz geçen ge
celer; sen realitelere, bütün ülkelerin müşa
hitlerince toplanıp süzgeçten geçirilen in
tizamsızlık ve hastalık arızalarına hükme
debilmek için çalışmaklıl sabaha varan gece
ler ... Bir hekimin hekim olabilmesi için çok 
gerekli ve çok yetmez olan çalışma ... 

(Sonu var) 

(1) Kartiye Lateh, p.,,zis'in ıaJebe ve s;Jnar ma· 

bııllle&i. 
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Amerikalılar, 
olarak 

büyifk 
bir dağı 

reisici~ mhurları Vaşington'un adın 
onun heykeli haline getirdiler 

Bu masraflara hükumet de 250.000 do 
ları bulan bir para ile iştirak etmekte 
dir. Heykelin bir milyon dolardan faz 
la bir paraya malolacağı tahmin edili· 

yor. 

D~ı ; ,':;ın cenubunda, Amcrika'nın 
en v ; olduğu kadar en güzel bir mın

takasına hakim olan Röşmor dağının 

muh tescm tepesi deniz yüzünden 6000 

ayak irtifaa yükselmektedir. Amerika
lılar, bu tepenin kayalarını yontarak 
dünyanın "'n muazzam abidesini yap
mak istemislerdir. Abide Amerika'nın 

dört bi.ıyük kurucusu olan Vasington, 

Ceferson, Linkoln ve Ruzvelt'i temsil 
edecektir. Heykeltraş Gutzon Borglun'

un ta.,avvur ettiği bu muazzam abide
nin in~aatma 1927 de başlanmıştır. Abi
denin figürlerinden her birinin yüksek-

Bunun için de hususi surette yapılmış 
keskilerle mücehhez çekiçler kullanıl-
maktadır. 

Bu abidenin inşa masrafı, halktan 
toplanan para ile temin ·olunmaktadrc. 

Ziraat mii ürleri 
li.ursu 

(Başı 1 ınci saytfada) 
modern ve üstün bir ziraat :;i~teıni'1e 

;ötürecek olan bu kurum için harcanan 

l!meğin çok yerinde ve yurd için oldu -
ğl!ntı hatırlatmıştır. 

Bay Muhlis Erkrr.cn toplantının 

ve kursu açmanın tek cepheli bir iş ol. 
mayıp aynı ülküye kendini bağlamış 

meslek arkaadaşlarının t;mışıp anlaşa

rak çalışma yollarım tcsbit etmek gibi 
büyük bir değeri oldugunu, bununnla 

da kalmıyarak ziraat enstitülerini ve 

bakanlığın diğer kurumlarını Ankara

dan uzak yerlerdeki ziraatçilerin yakın-

görmclerine; kuruluş devresini ge. 
::ıren bu kurumların mahiyetlerini an

lamalarına ve amaclarını benimsemele
rine ziraati muayyen doktrinlerle bir 
(ilim) olarak kuracak olan müe~sesele

rin çalışmalarına ayak uydurmak imlci. 
nmr verdiğini de anlatmıştir. 

Acunda müstakil, belli başlı bir 
ilim, bir meslek halini alan ziıaate 

yurdun bünyesine uygun olarak verile. 

cek istikametlerlc en uzak köylere ka-

ni, ziraati bır ilim halınde köye ve köY 
lliye götür enin bir anayasa olduğunu 

iz, h etti. 
Bay Muhlis Ehkmen'in söylevinden 

sonra enstitü rektörü Bay Geheinırat 

Falk.e söz alarak ziraat müdürlerini se· 
lamlamış ve kurs hakkında izahat ver· 

miştir. 

Üç hafta sürecek olan kursta mevzu 

lar çeşidlidir, konuşmalar tatbikatlı o· 
lacak ve tecrübeler yapılacaktır. Ağa~ 
ve üzüm fidanlıkları bahisleri, Türki
ycnin iktıs;ıcli bakımından mühim tU· 

feyli hastalıkları, yerli ehli hayvanla· 

rın yeti"?me ve beslenme bahisleri, ıi

raatin jeolojik esasları, meyva ve ü:ıüoı 

yetiştirmede çiçek ve tohum biyolojisi· 
nin esasları, istihsal ve satış bakımın· 

dan yiyecek maddeleri, sütçülükte t.et· 
kil.mü} yolları, ekmek ve un, köylülÜ4 

ğün şekli ve köylü isletmelerinin esa:S 
hatları, Türkıye üzüm ürünlerinb iş· 

lenmesi, Türkiyede buğday yetiştiril 
mesi, ziraattc tecrübe sergileri, toprak 

li,?;i, belden başa kadar 60 metre yük
sekliğinde olacaktır. Taşın üzerine ka
lıartı olarak yapılacak olan yüzler, ka
ya yıgınından üzerinde kabarık olarak 
görünecek ve Va§ingtonun kafası, çe
nesinden başının tepesine kadar, beş 

katlı bir evin yükse kliğinde olacaktır. 
Abidenin maketi 1 12 mikyası üzerine 
yapılmıştır. Bu maket bile büyük bir 
heykel yığınc gibi durmaktadır. 

Rôşmor dağının yarları dikine ola
. .ık 250 metreden fazla derinlikteki dar 
bir vadiye inmektedir. Bu vadinin içi
ne, heykelin yapılmasında kullanılacak 
hava kompresör'leri.yle jeneratör'ler 
yerleştirilmiştir. Dağın tepesine, gayet 
tehlikesiz bir surette bir sıra tahta mer
divenlerden çık:lmaktadır. Esasen te-

pesine başka tlirlü çıkmak imkansız<' 
Ayrıca da havai bir hat daha vardır. L. 

bat vadiden kalkmakta ve dağm, Va
şington'un başınm arkasına isabet eden 
kısmına varmaktadır. 

Heykel, kayanın pürüzleri alındık
tan sonra Maketteki ölçüler büyültülüp 
kaya oyulmak suretiyle yaprlmaktadrr. 

dar girmesinin yurdu onarma ve şen
letme bakımrndan çok gerekli olduğu. 

nu anlatan Bakan bunıı temin etmek 
iç.in hazırlanan bakanlı.;ın beş yıllık 

planını ve bu planda alınması düşünü

len tedbirleri arkadaşlatma hulasa ola
rak anlattı. Ve nihayet ziraatimizin Ö· 

konomik kalkınmarmzdaki yüksek ye. 

rini, onunla baş başa gitmek gerekliği-

ve su, Avrupa ile türk köylü e..::, \'C 

köyü yapı tarzı aras nclaki fark r, ınalı 
sulün gelişmesi içı 1 tohum c ::inıİ. 
köylü el işlerinin eh :ı1iyet ve mahi· 
yeti, Türkiye<le zirai · ıhran, zirai kre· 

<li şekilleri, Türkiyc·•lc zirai kanunlar, 
Anadoluda ekim sistemleri gibi ziraat 
hayatımız üzerinde büyük değeri olall 
mevzular konuşulacak şeyler arasında· 
dır. 

Kurs müddeti içinde doıaşmalar ya· 
pılacak ve bu arada Gazi Orman Çiftli· 
ği gezilecektir. 

Harita Umum l\lüdürlüğünden: 
1 - Muhammen fiatı ( 4100) lira. Harita Umum Mü

dürlüğü Topografya şubesi için (10) adet Alidat Olomet
rik acık eksiltmeye konmuştur. 

2 - İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün ve 
eksiltmeye iştirak edeceklerin de (307) lira (50) kuruş 
muvakkat teminat makbuziyle 10 Mart 935 pazar günü sa
at (10) da Cebecide Harita Umum Müdürlüğü satın alma 
komisyonuna uğramaları. (381) 1-628 

Ankara şehri 
İçme Su l(omisyonundan: . 

Ankara'da Sarıkışla civarında yapılacak olan - 431.042 -
lira 60 kuruş bedeli keşifli filtre istasiyonu binası 20-2-935 
tarihinden itibaren kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. İhale 20 mart 935 tarihine rastlryan çarşamba gü
nü saat on beşte Ankara'da !ş han dördüncü katında içme 
su komisyonu dairesinde yapılacaktır. Muvakkat teminat 
- 20992 - liradır. Münakasa şartnamesi, fenni şartname ve 
projeler 21 lira 55 kuruş bedel mukabilinde Ankara şehri 
içme su komisyonu muhasebesinden alınabilir. Teklif mek
tuplan kanunun tarif ettiği şekilde 20-3-935 tarihine rast
hyan carsamba günü saat on dörde kadar içme su komis
yonu riyasetine makbuz mukabilinde veri1e~ektir. 

(368) 1-621 

İmar mii<liirlüğündeıı: 
Bahriye caddesindeki satılacak hane enkazlarına talip 

zuhur etmemiş olduğundan 24 Şubat 935 pazar günü saat 
on beşde ihale edilmek üzere bir hafta müddetle temdid 
edilmi!Ştir. (375) 1-623 

Adapazarı Tohum ısJah istas -
·yonu inşaat ko,nisyonundan: 

. A~if~ye Civarında yaptırılacak 3324 lira 98 kuruş bede
lı kestflı anbar binası ihalesi 10 gün daha uzatılarak 25 şu
bat 1935 pazartesi saat . 15 e bırakılmıştır. Şartnameler 
Adapazarı Tohum Islah Istasyonu Müdürlüaünden parasız 
o~arak. verilir. Nafıa Başmühendisliğinden ~usaddak fen
nı ehlıyet vesikası ile yeni sene ticaret odası vesikasını 
ve L250 ~ira ten~inat akçesin~. Adapazarı Malmüdürlüğüne 
y_aLrnlıgma daır makbuzu gosterenler Adapazarı Belediye
sınde yapılacak ~-sık e~~siltmeye girebilirler. (815, 382) 

1-627 
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Açık eksiltme ilanı 
Bursa Defterdarlığından: 

1 - Eksiltmeye konulan iş (Yenişehirde inşa olunacak 
hükumet konağı Hafriyat, taş ve tuğla duvar ve beton 
ve btonarme ve kalıpları inşaatı. 

Keşif bedeli: 10,000 Lira 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
A: Eksiltme şartnamesi 
B: Mukavele projesi 
C: Nafıa işleri şeraiti umum iyesi 
E: Hususi şartname 
F: Keşif cedveli, silsileli fiat cedveli 
G: Proje 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı bedelsiz olarak 

Yenişehir Malmüdürlüğünden ve Vilayet Nafıa dairesin
den alabilirler. 

3 - Eksiltme 16. 2. 935 tarihinden 9. 3. 935 cumartesi 
günü saat 15 de Yenişehirde Malmüdürlüğü dairesinde ya
prlacaktrr. 

4 - Eksiltme açtk eksiltme ile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girmek için isteklinin 750 lira muvak

kat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları 
haiz olup göstermesi lazımdır. 

1 - Bu gibi işler yaptıgma ve yapabileceğine dair Na
fıa Başmühendisliğinden tasdikli vesika. 

2 - Ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair vesika. (373) 
1-624 

Ankara inhisarlar 
Başmüdürlüğündeıı: 

Yedi bin yedi yüz lira yirmi üç kuruş keşif bedelle An
kara Orman çiftliğinde olbaptaki plan, proje ve fenni şart· 
namesi mucibince yeniden bir memur binası yapılması işi 
19-2-1935 salı gününden itibaren yirmi gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

İhale günü on mart 935 pazar günü saat on beşdedir. 
Fenni evrakı 39 kuruş mukabilinde başmüdürlükte mü

teşekkil eksiltme komisyonundan alınacaktır. t'steklilerin 
muvakkat teminatları olan beş yüz yetmiş sekiz lirayı baş
müdürlük veznesine nakten yatıracaklardır. 

~2490) N~. kanunun 4 ;~ncü maddesinde yazılı kimseler 
eksıltmeye gtremiyeceklerdir. (390) 1-629 

1 Dahiliye Vekaletinden: 
Yenişehirde yaptırılan Vilayetler Evinin, muharnmd! 

bedeli 125.000 liradan ibaret olan cins ve mahiyeti fennı 
ve mali şartnamesinde yazılı olan, mobilyası kapalı zarf 
usullyle eksiltmeye konulmuştur. 

İstiyenler bu husustaki şartname, plan, kroki ve sair 
evrakı 7 lira mukabilinde Ankara'da Dahiliye Vekaleti 
Satmalma Komisyonundan alabilirler. 

Eksiltme 21 Mart 935 perşembe günü saat 15.30 da 
Dahiliye Vekaleti binasında toplanacak Eksiltme komis
yonunda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat miktarı 7500 (yedi bin beş yüz) lira
dır. 

İsteklilerin 21 Mart 935 per~embe günü saat 14.30 a 
kadar icabeden vesaikle birlikte teklif mektuplarım Dahi
liye Vekaleti Eksiltme komisyonuna vermiş olmaları la· 
zımdır. (370) 1-622 

inhisarlar Unıum 
,~Iü<lürlüğünden: 

1 - Urta'da yapılacak (16507) lira (84) kuruş bedeli 
keşifli yaprak Tütün anbarı kapalı .zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Eksiltme şartnamesi ve projeleri (83) kuruş mu· 
kabilinde Cibali'de Levazım ve mübayaat şubesi nakit 
muhasipliğinden ve inhisarlar İzmir Basmüdürlüğünden 
alınacaktır. 

3 - Eksiltme 13 mart 935 tarihine müsadif çarsamba 
günü saat 15 de Cibali'de Alım, Satım komisyo~ur{da ic· 
ra edilecektir. 

4 - Teklif mektubları kanundaki hükümlere göre 
yukarda tayin edilen gün ve saatten bir saat eveline ka· 
dar komisyon reisine makbuz mukabilinde verilmelidir. 

5 - Eksiltme şartnamesinin mahsus maddesinde ya
zılı şeraiti haiz olanlar arasında yapılacaktır. 

6 - Talip olanların % 7,5 muvakkat güvenme parası 
olan (1238) lira ile birlikte müracaatları. (746/349) 

1-599 

Ankara ~filli Emlali 
l\f üd ii r lü~iin den: 

113 lira 76 kuruş bedeli keşifli istasyondaki otomobil 
garajı tamirinin eksiltilmesi 17-2-935 pazar günü saat oıı 
beşte pazarlıkla yapılacaktır. 1steklilerin keşif ve ~artna
melerini görmek üzere 8 lira 53 kuruşluk depo·~ito ua'.::bu· 
ziyle defterdarlıkta kurulan sa.tıs komisvonun_ m~-. r.ı.::::-.t· 
·tarı. · (266) ı_.:.: :::~ 
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UÇAK ŞEHIDLERi 
SAYISINDA: 

Ölmezlerin günü H. V. S. 
Bağnmızda yatanlar için (Şiir) Server Ziya Giicevin 
21 İkincikanun (Şiir) Behçet Kemal Çağlar 
Uçak Şehidleri M. Nurettin Artam 
Şehid Kanadlar Abidin Daver 
Yüzbaşı Bedri Sinanoğlu 
FAZIL A. Süreyya 
Şehid tayyareciler (Siir) Cemal Azmi 
Waşington Konferansında Ş. K. 
22 yıllık bir hatıra: 
Ana (Hikaye Server Ziya Gürevin 

TüRI{ \.USU· hal~kında görüşler . 
' • ve düşünüşler: Mümtaz Faık 

Akşamcı 

TÜRK KUŞUNA ÜYE YAZILMAK 
İSTİ YENLER 

Mecmuanın bu sayısındaki TÜRK KUŞU 
11• !;ALİMATNAMEŞ!~i OlfJLMAL!DIRLA!;. 

Kumbara bütün bir i§tİ!i:baldir 

r 

Türkiye · ş Banliası 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SA
TIŞ MEMURLUGUNDAN: 

lzalci şüyudan doalyı satılmasına karar verilen Kadastron~n a~a 
81 parsel 16 numarasında mukayyet 146 metre muraıbbaı arsa ıle şu
Yulandırılmzş olan İmarın 10 parsel numarasında mukayyet 27 met
re murabbaı tarik fazlası heyeti mecmuası olan 173 metre murabbaı 
ve 3460 lira muhammen kıymetli arSi. aşağıda yazılı şartlar daire

sinde satılmak üzere açık artırmaya çıkarılmıştır. 
SATIŞ ŞARTLARI . .. . 

1 - Satış peşin para ile olmak üzere 21-3-935 tarlhıne musadıf 
Perşembe günü saat 14-16 da icra dairesi gayri menkul satış memur-

luğunda yapılacaktır. 
2 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki kıymetin % 7,5 pey 

akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu getireceklerdir. 

3 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin % 7 5 ni 
bulduktan ve üç defa nidadan sonra mezk(ır giiniin 16 rncı saatrn-

da en çok artırana ihale edilecektir. 
4 - İş.bu tarihteki artırmada teklif edilen bedel mukadder kıy-

ınetin % 75 ni bu1madığı takdirde 6-4-935 tarihine müsadif cumar
tesi günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada keza üç 
defa nidadan sonra saat 16 da en çok artzran talibine ihale olunacak

tır. 

S - Birinci ve ikinci ihalelerde ihale bedeli ihaleyi müteakip 
\>erilıncdiği takdirde üzerine ihale edilenin talep eylemesi ile ılıale 
tarihinden yedi gün içinde vezneye teslim edilmediği takdirde iha
le bozulacak ve işbu talipten evel en yüksek teklifte bulunan tali
bin teklifi veçhile almağa razı olup olmadığı kendisinden sorulduk· 
tan sonra teklifi veçhile almağa razı olduğu takdirde fark, ihalesi 

feshedilen birinci talipten tahsil edilmek Uzere ikinci talip uhtesi
ne ihale olunacaktır. Teklif veçhile almağa razı olmadığı takdirde 
ise rnaJ yeniden on beş gün müddetle artrrınaya çıkarılacak ve en 

sok artıran talip üzerine kati ihalesi yapılacaktır. 
6 - Her iki artırmada da mal talibe ihale edildiıkte tapu harcı 

\ı'e 3 2,5 dellal harcı tali.be ait olacaktır. 
7 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarJarın gayri menkul 

tizeıindeki haklarmı ve hususiyle faiz ve masrafa dahil olan iddia-
lar d · · b"Jd'rın ~nı evrakı müspiteleriyle 20 gün içinde icra aıre~ıne 1 1 

e· 
lerı lazımdır. Aksi halde hakları tapu sicilli ile sabıt olmadıkça 
&atış bedelini paylaştı;ma muamelesinden hariç tutulacaklardzr. 

8 - Artırmaya iştirak edenler daha evel şartnameyi görmüş, 
0kuınuş ve gayri menkulün tmar vaziyetini bilmiş ve bunları tama-

t:nen kabul etmiş ad ve itibar olunacaktır, 
g - İşbu açık artırma şartnamesi 21-2-935 tarihinden itibaren 

14-166 dosya numarasiyle herkese açıktır. 
10 - Taliplerin mezkur tarihlerde icra dairesi gayri menkul 

•atış memurluğuna müra~t eylemeleri lüzumu ilan olunur. 
1-619 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satın Alma Komisyonu ilanları 

MARANGOZ FABRİKASINDA HALEN MEVCUT 
OLAN 30000 KİLO VE MAYIS NİHAYETİNE KA
DAR TOPLANACAK OLAN 20000 KİLO Kf CEMAN 
50000 KİLO YONGA SATIŞI. 

~iktan yukarda yazılı ve tahmini bedeli O. 7 5 kuruştan 
375 lıra olan yonga 9 mart 935 tarih inde cumartesi g .. ·· 
saat 14 te Askeri Fabrikalar satın alına komisvonuncaunul ·ı 

1 
~ acı { 

artı~ma ı e sa~ı acaktir. Taliplerin mezkur gün ve saa tta 
temınat akçesı. olan .2, 13 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3. maddelerındekı vesaikle komisyona müracaatlarr 

(378) 1-625 

SİLAH FABRİKASIN
DA ÇATI TAMİRİ. 

Bedeli keşfi 3305 lira on 
kuruş olan yukarda yazılı 
çatı tamiri 3 mart 935 tari
hinde pazar günü saat 15 ele 
Askeri fabrikalar satınalma 
komisyonunca pazarlıkla 

yaptırılacaktır. Sartname 
17 kuruş mukabilinde ko -
misyondan verilir. Taliple
rin 237 lira 80 kurus muvak
kat teminat ve 2490 numara 
lı kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatta komisyona 
11ıüracaatları. (344) 

1-575 

BiR ADET MOTÖR 
POMP 

Tahmini bedeli 650 lira 
olan yukarda yazılı bir adet 
motör pomp 3 mart 935 ta
rihinde pazar günü saat on 
beşte askeri fabrikalar satın 
alma komisyonunda pazar
lıkla satın alınacaktır. Şart
name bedelsizdir ve komis
yondan verilır. Taliplerin 
muvakkat teminatı olan 48 
lira 7 5 kuruş ve 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3. madde
lerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatta komisyona 
müracaatları. (343) 1-576 

BEŞ TON' ANTİMON 

Yukarda mikdarr yazılı 
ve tahmini bedeli (2000) li
ra olan malzeme 4 mart 935 
tarihinde pazartesi günü sa-
at 14 de Askeri fabrikalar 
satın alma komisyonunda 
pazarlıkla satın alınacaktır. 
Şartname bedelsizdir ve ko
misyondan verilir. TalipJe
rin muvakkat teminat olan 
150 lira ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 üncü mad -
delerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatta komisyona 
müracaatları (361) 1-592 

28 KALEM RESİM 
MALZEMESİ 

Tahmini bedeli 1650 lira 
olan yukarda yazılı resim 

malzemesi müteahhid nam 
ve hesabına 5 mart 935 ta
rihinde sah günü saat 1 S de 1 
acık eksiltme ile satın alına
caktır. Şartname bedelsiz -
dir ve Komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat temi -
nat olan 122 lira 75 kuruş 
ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddalerindeki ve
saikle mezkur gün ve saat-
ta komisyona müracaatları. 
(360) 1---593 

3255 KİLO VAZELİN 
200 KİLO GILİSERİN 

Tahmini bedeli (1550) 
lira olan yukarda mikdarı 
yazılı vazelin ve gıliserin 
müteahhid nam ve hesabı -
na 5 mart 935 tarihinde sa
h günü saat 15 ne Askeri 
fabrikalar satın alma komis· 
yonunca açık eksiltme ile 
satın alınacaktır. Şartname 
bedelsizdir ve komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (116) lira (25) 
kuruş ve 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3 • maddelerin
deki vesaikle mezkur gün 

ve saatta komisyona n üra-
caatlc:ırr. (359) 1- 594 

MUHTELİF MİKR0-
1\fETRELER. 

Tahmini bedeli 1500 lira 
olan yukarda yazılı muhtelif 
mikrometreler Askeri falıri
kal::ır satın alma komisyo -
mında müteahhid nam ve 
hesabına 5 nıart 935 t:ırihin
de salı günü saat 15 <le açık 
e!-\:siltme ile satın tlmacak
ttr. Şartname bede!sizdir ve 
komİs) ondan verilir. Talip
lerin (112,5) lira muvakkat 
teminat ve 2490 numaralı 

kanunun 2 ve 3. maddelerin
deki vesaikle me?.kftr gün 
ve saatta komisyona müra
caatları. (358) 1- 595 

Air France 
KUl\lPANYA~INtN 

CENUBİ AMERİKAYA 
KAT'İ VE MUNTAZAM 
HAVAİ SEFERLERİNİN 

KÜSADI 
GIVON, PONCE, NERİ, GO

MET, RICHARD'ın idaresinde

ki SANTOS DUMONT tayyare
si: DA KAR dan NATAL'a olan 
beşinci transatlantik seyahatini 
ikmi.11 etmiş bulunmaktadır. Bu 
t;eyahat Fransız hattı tarikile ba

şarılmış yirminci scf eridir. 

Bu irtibat, "AIR FRANCE,. 
kJmpanyasmın 1 Şubat 935 tari
hiııden itibaren temin ettiği mun
tazam ve tamamen lıav.1i cenubi 
Amerika ::;cferlerinin lıihakkın 

.;i.:sad edilebileceğine al.'.imettir. 
Bu seferler; haftada bir defa ol
mak üzere aym birinci ve uçün
cü haftaları Fransa - Amerika 
;J'! ikinci ve dördüncü haftaları 

Amerika - Fransa cih~tinde te
vcıli edecektir. 

Mütemmim muhtelit postalar; 
yine tayyare ve "Aviso,, ile bir 
h;:ıftadan noksan müddetle ikin· 
ci ve dördüncü haftalar Fransa • 
Amerika ve birinci ve üçüncü 
h;,ftalar Amerika • Fransa cihe
t:ne devam edeceklerdir. Yaz ip

tidasında bu muhtelit postalar 
da mühim bir zaman kazanılacak 
ve bunlarm tamamen havai hat
larla icrası temin edilecektir. 

Hareket gün ve saatlerinde 
~is; bir tadiliit yapılmamıştır. 
AIR FRANCE,, tarikile yapı

le.n ve Avrupa'dan hareketinden 
ikı gun sonıa Cenubi Amerika

yı tutan tamamen havai posta 

bu suretle Avrupa ılc Rio de Ja

ncior arasmda üç günden noksan 

bir zamanda, Avrupa ile Argen

tine ve Uruguay arasında dört 
günden noksan bir zamanda, Av-

rupa ile Chili arasında da dört 

günde irtibatı temin etmektedir. 

1-626 

Dört senelik kuru gür
gen ve meşe yerine tes • 

SA YIFA 7 

\1illi Müdafaa Vekaleti Satın Alma 

Komisyonu ilanları 

Yapı ilanı 
YAPI; Kırıkkalede sa

na t~nr mektebi binası yeni 
ted ı ye şartlarına göre kapa
!.ı zarfla ihalesi yapılmak 
uzre. eksiltmeye konmuştur. 
Ke~ıf bedeli: (67589) lira 35 
kuruştur. Şartname ve keşif 
evrakr 338 kurusluk 'ezne 
ma~buzu mukabilinde veka
let ın~aat şubesinden verile
cektir. İhalesi: 6-III-935 
çarşamb3 günü saat on bir
de kom· syonumuzda yapıla
caktır. Muvakkat teminatı. 
(4629) lira (47) kuruşluk 
banka mektubu veya vezne 
makbuzudur. Eksiltmeye gi
recekler 2490 N o. lı kanun
la şartnamede istenen bel
geleri teminat ve teklif mek
t~plariyle birlikte ihale gü
nu ~n son ~aat ona kadar 
k~:Yllsyon reisliğine veril-
mış bulunac;ı k:tır. (339) 

1-577 

İLAN 

1 - Tahmin edilen fiatı 
19758 lira 50 kuruş olan 
65.000 tane mat dü!hn 
b.120.000 tane madeni düğ~ 
me, 360.000 tane küçük kop
ça, 130.000 tane büyük kop
ça, kapalı zarfla eksiltmeğe 
konulmuştur. 

2 - İhalesi 25/2/935 pa
zartesi günü saat 11 ·dedir. 

.3 - Eksiltmeğe girecek· 
lerın 1481 lira 89 kuruşluk 
muvakkat banka teminat 
mektubu veya maliyeye ya
tırılmış teminat karşılığm
da alınacak makbuzlarla ar
tırma eksi1tme kanununun 
2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı vesikaları getirmeleri. 

4 - Şartnamesini para
sız almak ve örneklerini 
görmek için her gün önle
den sonra müracaat etme
leri . 

5 - Teklif mektublanm 
ü5üncü maddede yazılı ve
sıkatarla birlikte ihale saa-
tinden en az bir saat eve] 
M. M. V. satın a1ma KO.na 
vermiş bulunmaları. (255) 

1 -452 

ı LAN 

1 - Bir metresinin tah
min edilen fiatı 450 kuruş 
olan 2000 metre haki elbise-
lik kwnaş kapalı zarfla ek-
siltmeye konulmuştur. , 

2 - İhalesi 27-2-935 car
şamba günü saat 15 dedir. 

3 - Muvakkat teminat 
675 liradır. 

. 4. - İstekliler şartname
sını parasız almak ve örne-
~~ni görmek için her gün 
ogleden sonra komisyona 
uğnyabi lirler. 

5 - Eksiltmeye girebil
mek için kanunun tarifatı 
dairesinde muvakkat temi
natlarile artırma eksiltme 
kanununun 2 ve 3 üncü mad
desindeki vesikalarla birlik
te teklif mektuplanm ihale 
saatından en az bir saat ev
vel M. M. V. Sa. Al. Ko. na 
vermiş bulunmaları. (300) 

1-511 
İLAN 

Erzincan garnizonu için 
276 bin kilo un kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. 
İhalesi 25. 2. 935 pazartesi 
günü saat 14 dedir. Tahmin 
edilen fiatı 38440 liradır. 
Muvakkat teminat 2898 1i -

radır. İsteklilerin ihcıle gü
nü ve saatmda teklif mek -
tublarını Erzincanc'la F. Sn. 
Al. Ko. mı '-'C'rmi~ lıulıınına-
t~rı. (335) 1 -559 

lLAN 
1 - Tahmm edilen fiatI 

18276 lıra 72 kuruş olan 
muhtelif ebaclta 592.000 ta
ne perçin civisi 88 000 tane 
gözlü pul. 60 000 tane yarım 
yuvarlak haJka, 25.000 tane 
çift dilli toka, 531.180 tane 
madeni düiYme. 147.000 tane 
san kesme konca, 127.000 
tane köprüsüz c;ürrru ı 77 
bin tane köprillu siir~ü ka
palı zarfla eksiltmege ko
nulmuştur. 

2 - İhalesi 25 2 935 pa
zartesi ~ünü saat 15 eledir. 

3 - Eksiltmc·~e girecek· 
lerin 13/0 lira 75 kurusluk 
muvakkat banka teminat 
mektubu \'eya maliyeye va
trnlacak teminat karşılığın· 
ela alınacak makbuzlarla ar· 
tırma eksiltme kanununun 
2 ve 3 üncü madclclcrindc 
yazılı vesikaları getirmeleri. 

4 - Şartnamesini para
sız almak ve örneklerini 
görmek icin her giin önle
den sonra müracaat etme
leri. 

5 - Teklif mektublarınt 
üçüncü maddede yazılı ve
sikalarla birlikte ihale san
tinden en az bir saat evel 
M. M. V. satın alma KO.na 
vermeleri. (254) l - 4 c;3 

ANKARA BİRİNCİ SULI I 
HUKUK HAKİML!ôfNDEN: 

İstanbul eski Ali paşa molla 
ahaveyin sokağında mukim Hatiı 

ce ve Hakkıya. 
Ankara'da Sıhhiye Vekaleti 

bakteriyoloji evi katibi Hidaye• 
tin birinci sulh hulcuk mahkeme· 
sinde aleyhinize ikame ettigi 
alacak davaaında. 

16-2-935 tarih saat 9,5 da gel .. 
meniz hakkında 19-1-935 tarihin· 
de yapılan ilanen tcbliğata ica• 
btt etmediğinizden hakkınızda 

verilen g1yap kararının adresi .. 

riıin belli olmamasından usulun 
141 inci maddesi hükmüne tevfi. 
kiın ilanen ifasına karar veril .. 

miştir. 

Muhakemenin muallak bulun· 
duğu 12-3-935 tarihinden gelme
diğiniz veya bir \>ekil gönderme· 

diğiniz takdirde muhakemeye gt· 

yabınızda devam olunacağı lü

zumu ilanen tebliğ olunur. 
1-617 

Satılık apartıman 
Işıklar caddesinde köşe 

başında altında bakkal dük
kam bulunan apartıman sa
tılıktır. Tal ipJcrin Şengül 
Hamamında Bay Hayriye 
müracaatları. 1-359 --
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İstenografi dersleri 
En müsait şeraitle verilir Ulusta Tüzgiray rumuzuna 

müracaat. 1-570 

Saçlarınız 

dökülüyor mu? 
Hemen dökülmesine mani 
olunuz. 
KANZUK ECZAHANEESİ 

müstahzara tından. 
KOMO JEN: Saçların dö
külmesine ve kepeklenmesi· 
ne mani olur. 
KOMO JEN: Saçların kök
lerini kuvvetlendirir ve bes
ler. 
KOMOJEN: Utif rayihalı 
bİ1" saç losyonudur, deposu 
Kanzuk eczahanesi her ec· 
zahane ve ıtriyat mağazala- . ~ .. , ., , 

d ~~(~!~l~.·l 
rwı an arayınız. ,~.~ -t\-.:.i._'\: '\ı~ t 

İngiliz Kanzuk eczanesi mamulatından. 

Öksürenlere pelesenkli katran eksiri 
Her eczahanede bulunur. 

Maarif Vekilliğinden: 
Riyaseticümhur orkestrasına, telli ve üflemeli orkestra 

enstrümanları çalan türk ve ecnebi sanatkarlar alınacak· 
tır. Orkestraya girmek istiyenlerin: 

1 - İstida 
2 - Nerelerde çalıştıklarını ve son vaziyetlerini göste

rir tercümeihal (ecnebiler ayrıca tabiiyet vesikalarının su· 
retlerini iliştireceklerdir.) 

3 - Tahsil vesikaları · 
4 - İkişer fotoğraf 
İle Maarif Vekilliğine müracaatları ilan olunur. 

(346) 1- 590 

Nafıa Bakanlıµındaıı : 
Enjekte edilmiş 160000 adet normal ve 1600 adet ma

tees kayın traversin Derinceden İzmir'de AJsancak iskele
sine denizden vapur ile nakileri kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. 

Sigorta ücreti dahil oJmak üzere nakilleri için 32480 
lira bedel tahmin edilmiştir. 

Eksiltme 9 mart 935 tarihine rastlıyan cumartesi gü
nü saat 15,30 da Ankara'da Nafıa Bakanlığı Malzeme Mü
dürlüğü odasında yapılacaktır. 

İstekliler 2436 liralık muvakkat teminatlarınm malsan
dığma yatırıldığına dair olan makbuz veya bank:ı teminat 
mektubu ve Ticaret odası vesikası ile birlikte tekliflerini 
g mart 935 cumartesi günü saat 14,30 a kadar Ankara'da 
Bakanlık Malzeme Müdürlüğüne vermiş olmalan lbım
drr. 

İstekliler bu husustaki şartname ve mukavelename 
prqjelerini Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden 163 kuruş 
bedel ile satın alabilirler. (355) 1--620 

Ank~ra Ziraat MüdürJüO'ünden· 
..:) . 

Ankara çiftçilerine tohumluk olarak dağıtılmak üzere 
tar tnamesi mucibince ve nüınunesi veçhile 7000 - 10000 
kilo yulaf şubatın 23 üncü cumartesi günü saat 15 de pa. 
zarhkla satın alınacağından hu günde taliplerin yüzde 7,5 
teminatı ile vilayet Ziraat müdürlüğündeki komisyona mü 
racaat etmeleri ilan olunur. (374) 1-615 

1 

ULUS 

Nafıa Bakanlığından: 
Vekalet ihtiyacı için muhammen bedeli 2135 lira olan 

100 ton yerli kok kömürü Haydarpaşada vagonda teslim 
şartile pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

Pazarlık 4 mart 935 tarihine rasthyan pazartesi günü 
saat 15 de yapılacaktır. 

İsteklilerin Ticaret Odası vesikası ve 160,13 liralık mu
vakkat teminatlarının malsandığına yatırıldığına dair o
lan makbuz veya nümunesine uygun banka teminat mek
tubu ile birlikte aynı giin ve saatta komisyonda bulunma
ları lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız olarak An
karada Bakanlık Malzeme Müdürli.lğünden alabilirler. 

(347) 1- 578 

Ankara Gümrüğü 
1\1 ·· <lii ı·liio·ih1,len: 

Mü<lürlüğiimi.iz amharlarmdn mevcut 6.5 kalem sahip
siz eşya 9-3-935 gi.inü saat 10 da arttırma ile satılacai(•ır. 
İsteklilerin güvenmeleriyle beraber o gün gümrükte k u
mlu satış komisyonuna müracaatları. Tafsilat istiyenle rın 
gümrüğe müracaatları. (272) l-46L 

Ankara günıriiğü üdiirlüA"\inden 
Müdürlüğümüz anbarında mevcut (SCHEMBER) mar

kalı bir adet hububat muayen~ aleti ecnebi memleketlere 
sevkedilmek üzere 13. 3. 935 günü açık artırma ile satıla
cal:tır. İsteklilerin o gün gümrükte kurulu satış komis-
yonuna miiracaatları. (317) 1- 527 

AnJiara ., elıri İmar 
l\ üdiirli1:Yi;nrl~n 

Yegen bey mahalle~inde Hamam sokağında yeşil saha
ya tesadüf eden kadastronun 176 numaralı adasının 1,2, 3 
ve 4 üncü parsellerinin alınan menafii umumiye kararı mu· 
cibince istimlfik edileceği ve haritalarının bidnin belediye 
birinin İmar d~irelerine birinin de mahalline asıldığı ilan 
olunur. (301) 1-519 

ff-t+Tf ı-ffJ..~~f.LTJ.f J:t.tz1'ifl?t:t.Jffil.;r=€fJ1#cXxlffitx1iJ. 

YU 
Tayyare Piyangosu .. .. .... 

18 inci tertib S inci çekiş 11 mart 1935 dedir. 

Büyük ikramiy 30.000 liradır. 

Ayrıca l 0.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiyeler ve 
20.000 liralık mükafat vardır. 
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Adana Belediye Riyasetinden: 
Belediyemiz için bir makina mühendisi alınacaktır. 

Yüksek makina tahsili görmüş ve tecrübe sahibi mühen
dislerin tercümei hal ve vesika suretleriyle birlikte müra-
caatları ilan olunur. 1-566 

Ankara Gümrüğii I\'lüdiirlüğünden: 
Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan dört adet evrak dolabı 

7 mart 935 günü pazarlıkla yaptırılacaktır. Resim ve şart
namesini görmek istiyenlerin müdürlüğümüze müracaat-
ları. (273) 1-462 

Türkiye Ziraat Ran1{asından: 
Türkiye Ziraat Bankasınca Bursa'da eksiltme ile bir 

şube binası yaptırılacaktır. 

Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. Eksiltme 
şartnamesi Ankara da Banka Leva;:ım müdürlüğ iinden ve 

İstanbulda Ziraat Bankası şubesinden alınabilir. 
Teklif mektubları ve teminat, eksiltme şartnamesinde· 

ki izahat dairesinde 28 şubat 935 akşamına kadar Anka
rada Ziraat Bankası Umum Müdürlüğüne verilmiş olma
lıdır. 

Tekliflerden herhangi birini tercih etmekte banka ta-
mamen serbesttir. (333) 1-558 

Maliye Veka 'etinden~ 
Darp edilmekte olan Gümüş paralardan Dört mifyon 

lirrıhk kısmı az bir zaman zarfında tamamen tedavüle va~ 
edılmiş olacağından eski gümüş paraların 1 şubat 193 

tarihinden itibaren herhangi bir kıymetle miihadele vası· 
ta"' ol:ırak kullanılamıyacağı hilfifma h:ıreket edenler 
hakkında kanuni takibat yapılacağı 2257 No. lu k:ınunıı; 
sekizinci maddesi mucibince ilan olunur. (244) 1--43 

Tesviyeci ve tornacı 
a ınacaktır 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğünden: 
Kırıl<kale fabrikaları için tes ... 

v )yeci ve tornacı ahnacaktır. 
· stekli erin imtihan için istida 

i e Ankara'da fişek fabrikasına 
lstanbul'da Bakırköy barut fab· 
rikasına, lzmirdekiler HaJkapı• 
nar s 'ah tamirhanesine müra • 
caat arı. [222] 1-400 
~--------~------~----~~~----~--~~---------
Devlet Demiryolları ve liman.~rı 
İşıetme Umumi idaresinden: 

Muhammen bedelleri ile mikdar ve vasıfları aşağıda 
yazılı keresteler 4 mart 935 pazartesi günü ayrı ayn ve iki 
grup halinde kapalı zarf usuliyle birinci grup saat 15,30 da 
ve ikincisi de 16 da Ankarada idare binasında malzenıa 

dairesinde satın alınacaktır. 
13u işe girmek istiyenlerin birinci gruptaki çam keres

te için 5680 liralık ve ikinci grubu teşkil eden diğer keres
teler için de 1021 liralık muvakkat teminat ve kanunutı 
tayin ettiği vesikalar ve kanunun dördüncü maddesi muci• 
hince işe ginneğe manileri bulunmadığına dair beyannarııe 
ve tekliflerini aynı günde birinci grup için 14,30 a ve ikin· 
ci grup için saat 15 e kadar komisyon reisliğine vermeleri 
la zımdır. 

Du işe aid şartnameler Ankara. Eskişehir, Haydarpasa. 
Samsun ve Adana veznelerile İzmit, Adapazarı, Geyve ve 
Doğançay istasyonlarından çam kereste şartnamesi 440 
kuruş mukabili, diğeri parasız olarak dağıtılmaktadır. 

(352) 
M3 muhamınell 

Cinsi Mikdarı M3 Bedeli kuruş 
~ 

I Çıralı çam 3408 2600 
( Gürgen dilme 22 1825 
( 

" kalas 52 1975 
II- ( Meşe dilme 187 2850 

( Meşe kalas 116 3125 
( Karaağaç 29 3275 
( Bey;ız ıhlamur 70 33 o 

1 - ,. ... , 
__.., 

1-\nhara \! ali:i ' . 
1 - Ankara stadyom ve Hipodrom s •. : ı dahilinde 

(57380) lira keşif bedeli 2150 M. tulünde 0.60 >/D.90 lık ve 
1290 M. tulünde 50 Cm. lik çimento boru ferşiyle muayc 1e 
bacaları ve toplama kuyuları ve diğer tesisat inşaatı k~
palı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 7. 3. 935 perşembe günü saat 15 de An
kara vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. 

3 - l steklilerin teklifleri: A - Ticaret O lası vesika
sı. B - 4119 liralık muvakkat teminat makbuzu veya ni.i
munesine uygun banka kefalet mektubu. C - Stadyom t; rı· 

misyonundan alacakları fenni ehliyet vesikalarile aynı gii:l 
ve saat 14 e kadar Ankara vilayet daimi encümeni reisliğ i
ne tevdi etmeleri lazımdır. 

4 - İstekliler bu husustaki şartnameleri 287 kuruş nıtı• 
kabilinde Ankara naha başmühendisliğinedn alaoilirler. 

(329) 1~556 
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SİNEMALAR ,----- -, 
lmtıy'.lt 'al ıbl VI? Başmu· ' 

' fıırrid Falih Rıfkı ATı\ Y, 

Umumi neşı·İ)·at1 idare ~den 

Yı\l':ı işleri mtidürü Na~uhi 
ı· BAYDAR. 

' 1 Çınkrrı· caddesi cı"vuında ı 
l Ufrıt m:lthusrndı h:nrlmtftır) 

1 
• 

1 YENi 
Bu gece 

Hector ! ti., 1 ıt"un ölmez eserinden 
KlMSESlZ 

Hayatı hakikiy eden alınmış h issi 
bir mevzu 

Fram:ızca sözlü 
Gündüz: ÇARDAŞ FÜRSTlN - ZUZU 

" W•*M 

1 f;t 
Bu g""ce 

Lili Damita - And re Lu6 .. 

ten sil ed i len fc \ 'rnlade fransızca s.,;:, ı.İ 

k oml'di 
BEKAR BABA 
G ' ın iüzleri iki fılim biı den 

Bekar Baba - Ateş saçan silahlar 

.. 


