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Giirıdelik 

Küt TÜREL UZLAŞMALAR 
Ulusların biribirini tanımala • 

k1
.'. "~ iyi geçinmeleri bakımında~ 

d u~tu~el uzlaşmaların büyük hır 
e;;erı vardır, Kültürce, ve de • 

bıek ki dilce, duyguca, düşünüş • le, biribirine yakın olmayan ulus-
ar, sıyasal gerekenler dolayısile 

hakit vatik birleşmiş olsalar bile 
l :~ uzlaşnıa o kadar derin ve kökd olmaz. Günün birinde ~ı~~~.al 
vltru'ln değişince bağlar çoz.u~~r. 

. ~ ulus yığınının önceden ılışık 
g.?sterdiği sıyasal anlaşma buz üs· 
lunde yazılı imiş gibi eriyip gider· 
Onun için s~rmesi ve sağlamlaş • 
~~sı istenilen sıyasal uzlaımaları, 
lQlltürel anlaşmalar ile pekiştir • 
lnek gerekli görülmektedir. 
h' ~~kından tanıdığımız, di~ini 
ıldıgınıiz, duygularını anladıgı • 

lnız bir ulusun kültürel yaşayışı • 
ra bilnıeden, istemeden ilişikli ?· 
Uru:z. Bu her vakit karşılıklı bu 

Seygi doğurmuş olmasa bile an • 
~a§tığunız ulus ile sürekli bir ha · 
lHn meydana gelmesini kolayla,
t~nr. Kardeşler de kavga edebi • 
hrler .. Ve belki de bnular arasın· 
~aki ayrılık çok kez daha çetin ve 
•nçlı olur. Fakat kavga bitip da 

0 rtada bir şey kalmayınca barış· 
~a da o kertede kolay gerçekle -
fır. Biribirini anlayan ve kültür 
hakınıından biribirine yakın olan 
llluslar için de durum böyledir. 

Çok önceden uluşlar arasında· 
ki geçim işi hakanların ve diplo
ttıatlarm aralarında yapılan uyuş
ttıalara baifü olup· ulusların bu a -
land ·' b' ·· ·· kt O a ayrıca ır sozu yo u. 
?ğlarda kültürel uzlaşmalara de
ger '7erilmezdi. Fakat ulusal duy
tuların uluslararası sıyasasında 
'biiyük bir rol oynamağa baş!adığı 
tiindenberi bunları göz önünde 
}~~rnak gerekli sayılmıştır. Çün
«u bugün rejim bile ne olursa ol-
a • .,. un, ulus dışında, ulus ıstegıne 
ayktl'ı olarak bir siyasa gütrrı.ek 
kolay değildir. Onun için son gün
lerde siyasa kombinezonları ala • 
lıın.da Kültür bakanlarının da, 
dışişleri bakanlarının izi üzerin • 
de }'Ürüdüğünü görmekteyiz. 

Her ulusun kültür bakımından 
hiribirinden alıp vereceği şeyler 
olabilir. Ökonomik alış verişler, 
)'a§ayt§ımızm dış yönünü nasıl 
Zenginlestirirse kültürel alış ve • . ı " . 
laş er de onun iç yüzünü değer • 
endirir. işin bu genel yönünden 
haşka bir de sıyasal büyük bira -
lnaca doğru yollanmış yüzü var • 
dır ki ona daha büyük bir değer 
\'erir. Son günlerde uluslararası 
:taşayışında gerçekleştiğini gör -
di.iğüınüz kültürel uzlaşmalar, hu 
Ç~eşittendir. 
Q Geçenlerde Avusturya Kültür 
b~kanı Romaya giderek balya ile 
d 0 Yle bir uzlaşma yapmıştı. On -
~ birkaç gün sonra da macar 

l<.ullür Bakanı Roma'ya gelmiş ve 
~acaristan ile İtalya arasında da 

una benziyen bir andlaşma ol -
~llştur. Macaristan ile Polonya, 
b olonya ile Almanya, ve daha 

1 .~şka ulsular arasmda da bu tür
lu. Uzlaşmalar yapılması için ça -
{fdnıaktadır. Bunlar ile istenilen 
11.Yclşftca şeyler şunlardır: Dil ya
l'•tnı İçir. karşılıklı olarak okul 
t:_0graıntarmda düzen almak, 
k· şl~~a üniversitelerde iki usul~n 
ı U~tur tarihini okutmak, kültür ış
er .. · k 

•• 
1 uzerınde araştırmalar yapma 

~~ere enstitüler açmak, ve daha 
İa 1 ulusun biribirini tanımau, an· 

rnası için film ile radyo ile pro-
Pa ' ~andalar yapmak .. 

Bunları düşünmek ve progra • 
rtlın d ı·t I 1 Yapmak kolay ise e rea ı e 
~ .~nında gerçekleştirmek oldukça 
~llrt·· B ~ ur. alkan konferansları sıra-
sında., balkanlıların da böyle uzlaş
r-:- ~ '-. t1a biri birlerine daha yaklaş-

• • • , • '"!•\~ .... 

A'flımız, an.dımızdır. . ., 

25, ŞUBAT 1935 P AZARTESl 

Limoj, 24 ( A.A.) - 22-23 gecesinde 
çıkan fırtına tarihi Roş • Şuar şatosunda 
200 bin frank zayiata sebeb olmuştur. 

lUalısulatın uğradığı Jıasar çok mülıim -
ilir . 

Her yerde 5 kuru~ 

Kizını Ozalp geldi 
Bulgar başbakanı . 
nın mühim beyanatı 

Yüksek Sıhhat Şurası 

Sıhhat Bakanının 

başkanlığında 

toplanıyor 

lzmirden haştıyarak cenub' vi
layetlerine ve oradan da Bahke
sire on beş günlük bir seyahat 

da gelen posta treni ile şehrimize 
dönmüş ve durakta, danüşü ha • 
ber alabilmiş olanlar t~rafından 

ka---şılanmıştır. 

Sof )'a, 24 ( A.A.) - Ba§bakan Gene 
ral Ziatef yeni hükiırnetin proeramı 

hakkında bil· ü.ı memleketin alaka iie 
bekledigi bıi,fJK nutkunu bugün K.ıral 
lık tiyatrosu ııalonunda vermıştir, Nu -
tı.:!s radyo tie Lütün memlekete neşre • 
du.n~~tır. 

B. ZJatef, moral, r.osyal ve ökonomik 
_ buhranın orduyu, sıyasal mücadeleler • 

de biytarafl.ğ.nı mı.uafc.zn etmek hi:.si -
ne ra.;m..,n, huHaa:etin ~şına B. Kimoo 
Georgief'i getiameye sevkcıden netice • 

. si~ darumunu kısaca iz.ıh ederek de -

. ·ı.-.ıtir ki: 

Sıhhat Vekili Bay Relik S(()'Jam 
yapmış olan Kurultay Başkanı Ka
zım Öalzp dün sabah saat doJkuz-=.--------· ---------

· - O"au, oev~~ti uıhJıd eden tch • 
likdu- wı oluncıya ve dev et bayatı ulu
sa& biı lik hiı.sind'!n ıniilliem o)uncuya 
ka~la;.: ıı..tıöar mevkii üzerindeki Kontro
lunu ya8:nwya devam ecec.:ktır. Ordu, 
bu eamacı ittihaz edinirken bunun ancak 
ulus, ordu ve bütün sınıf arasında gü • 
venç, Lulus ve ahenk hiui i!rind.> sıkı bir 

teşı·ili mesai sa) ~ ıinde te:nın ı.xlalebiie -
ceğina zannei:mektedir. Ordu, bu eus -
tı:.n müluem olarak, 19 mayıs hareketin
den evel ol~uğu gibi ondan sonra da, 
8. Kimon Gcorgief'e kati bir ~<ırette bir 
çok şar~lar i<oşm\iJtur ki bunlardan bi • 
rinciıi kırallık teşkilatına dokunulamı • 
yacağı ve ona hürmet idi.,, 

''Umumi hıfzıssıhha., kanunu mud • 

hince toplallllldSI gereken Yüksek Sıh • 

hat Şurası bugÜb saat on bette Sıhhat 

Bakanlığı toplanb aalonunda Sıhhat w 

Soyaal Yar dun Bakanı Bay Refik Say • 
dam'ın başkanlığı albnda açdacaktnı. 

Toplanbda tabü üye olan Bakanlık mu .. 
teıarı ile Hıfzıssıhha Genel Müdürü ve 
Soysal Yardım Genel Müdüründen ~ 
ka (8) üye vardır. General Doktor Bİi 

1(--- .. ~ 

IAt~~ü~:kle Litvan~a I 
ıreısıc1ımhuru aı a-
. sın<la telyazıları 

Litvanyanın ulusal bayramı 
münasebetile Reisicümhur Ata
türk ile Litvanya Reisicümhuru 
83.y Antanas Smetona arıJ.sı:ıı da 
aşağıdaki telyazıları teati edil
miştir: 

Litvanya Re:sicümhuru Bay 
Antanas Smetona Hazretleri • 
rıe; 

Litvaı:yl.l'mn milli bayramı 
mÜlıc.ısebetile Zati Devletler:ne 
hararetli tebriklerimi arzeder 
ve şahsi saadetinizle litvanya • 
mn refahı hakkmdaki temenni
lerimi kab,ıl buyurmanızı rica 
<'ylerim. 

Türkiye Reisicümhurn Ka -
mal Atatürk Hazretlerine; 

1 

Litvanyar.m istikl~linin yıl -
dönümü münasebctile gerek 
hakkımda oe gerek Litvanya 
!hakkında Zati Devletlerinin iz-
har buyw·muş oldukları temen
ni ve tebriklerden levkalcide 
mütehassis olduğum halde en 
hararetli teşehkiirlerimin kabu-

1 l'ünü rica ederim. 
\.. ../. 

Türk müziği için 
Yazan: Prof N. F. Gnesin 

Türk mur;ikişinaslarının ilerleme dü

şünceleri hüküınetin kati kaı·arile ~s~~
laşmı~tır. Bu haberin, sovyet musıkışı
naslarıncn ne kadar hararetle karşılan
dığı, nrlık türk musiki mahfillerince de 

bilinmektedir. 
Sovyet musikişinasları türk musikisi 

ve türk musiki hayatile epey zamandan· 
beri alakadar olmaktadırlar. Geçen yıl 
birkaç tüı·k musikişinasınrn memleketi
mizi ziyareti, bizim için pek değerli olan 

(Sonu s. cı sayı/ada) 

maları düşünülmüş ve türlü dü -
zenler ileri ıürülmüştü. Sıyasal 
balkan anlaşmasını her gün biraz 
daha sağlamlaştırmak iç~n bun -
ların değeri ve oynıyacakları rol 
çok büyüktür. Ulusl~raras~. y~ş~ -
yışta sıyasa, ökonomı v~ ~~ltur _ış: 
lerini karşılıklı olarak bırıbırlerını 
korurlar, beslerler. Bu bakımdan 
balkanlılar arasında da kültürel 
uzlaşmalara gerçekten el atmak 
sırasının geld;ğini söylemekte 
yalnız olmadığımıza içten inan • 
maktayız. 

Zeki Mesud ALSAN 

Avusturya başhah.am 
Londra yolunda 

B. Şuşnig iç ve dış 
siyasayı anlattı 

Pat'İs, 24 ( A.A.) - Avusturya Baş
bakanı ve Oı~arı işler Bakanı, matbuat 
müı:-.essillcrini kabul ederek, Avusturya
mn iç ve dış :;ıyasaları hakkmda şunları 

öy!erifiştir: 

Ba;jbakan Şuşnig, ülkenin, kırallık re· 
jiır.in:n yık lmas:n;lan dolayı bilhassa 
geçirdiği ökonom:k savaşmayı anfo.taı·ak 
Bay Zaypel'in, ulu:ılararasmda ökono
mik ve manevi bir elbirliği prensipi te • 
sis ettiğini ve Dolfus'un, fnnsız devlet 
adamlariyle temas etmek İ';İD hiçbir fır-

( Sonu 2 inci sayıfada) 

General Zlatef, bunc:an sonra, Geor• 
gief hükumetinin istifasını mueib olaa 
sebebleri saymı~tır: 

(Sonu 2 inci sayıfada). 

.•. .-. 

Bal ... anlar-Heyeti 
toplandı 

İcra Vekilleri heyeti bugün 
Başvekil İsmet lnönünün reisliği 
altında toplanarak muhtelif işler 
üzerinde eörüşm :lerde bulunmuş 
ve bu işlere aid kararlar vermiş • 
tir. 

si.m Ömer, PKofesör Doktor N eıet Öme 
Profesör Doktor Mazhar Osman, Profo
aör Doktor Refik, General Doktor Maa
Ium, Doktor Kilisli Rifat, Profeaör Dolaıı 
tor Murad, Doktor Cevdet Fuad, top)aQıo 
tıya iştirak edeceklerdir. 

l 
Görüşülecek işler araımd. bir kanun 

layihası, bir tı.•imatname larh-\sr, üç ad
li mesele ve san hastalıklara aid miaa. 
kereler vardır. 

IlAYINDIRLIK BAKANLIÇINDA YENİ ÇALIŞMALAR 

Köprülermiz nerelerde yapılıyor? 
----~~~~~~~~~~~~~ 

Bir yıl içiııde yedi hü yül{ k~öprü bitirilmiş, üçünün esas kısım· 
ları yaı1ılmıştır. Bu yıl altı l\:Öprii llitirilecek, dokuz köprünün 

yapılmasına haşlanacal{tır 
Yurdun onarılması, ökonomik 

J,ırıımun canlan.nası bakımından 
çok değerli olan çalışmaları bil· 
dirmekle gönene duyuyoruz. Ülke· 
yi çelik ağf.ırla ören demiryol sr· 
y ... uasmın hızı ile başbtl§a ve mu
ı;azi gidecek olan bir ''yol - köprü,, 

yapısı yıllarJanberi özlenen bir 1 
İ.§ti. Biten ve bu yıl bitecek olan 
yollar ve köprüler bize öğretmİ§· 
lir ki yarınki canlı ve hareketli du- ı 
rumu yaratacak olan bu onarma 

1 
işi yol ve köprü yapımı bakımın • 
dan da göğü• kabartan bir hızla 

ilerlemektedir. 
Şehirlerimiz arasındaki muafe· 

leri kıaaltıp ökonomik mübadele
yi tanzim edecek olan bu büyük 
anaişe aid duyuklar ve rakamlar, 

( Sonu 5. ci sayıfsde) 

Yukarda ki resimler yaprsı biten köprüterim!ıxlen Menemen, P~şur, Giirdcre, Akçar-ığıl, KeTtit, Körküm köprüleridir. 



DIŞARDAN GELEN SON -DUYUKLAR 
~ ........................................ ~ ......................................... ~,~------------------------

Avusturya başbakanı 
Londra yolunda 

(Batı 1 inci aayıfada) 

Nlı kaçnmacbiını aöyledikten ıonra, 

izahatına ıöyle deftll1 etmiştir: 
" - Birlik politikamız, ç~idli ulus -

ların, katiyen ıekilsiz bir kütle halinde 
imfuapnı istilzam etmez. Aksine olarak 
ilerleme ve medeniyet için uluslarara -
11ndaki rekabetin dirik bir değeri oldu· 
ğuna inanıyoruz.,, Başbakan bundan son 
ra içerde ve dışarda Avusturya istik.la • 
lin tamamen korunmasının da, banş iç· n 
esaslı teminat olduğunu söylemiş ve 
devlet idare ve teşkilatındaki düzeltme 
hakkında bazı malfunat vererek, bu iş • 
]erde bir diktatörlük işareti görenleri 
tahtiye etmiş, yapılan teşebbüslerin, hal· 
kın meşru ihtiyaçlariyle devlet hayatı
nın basit bir teklifi olduğunu sozlerine 
eklemiştir. 

B. Şuşnig, so,.lerine §Öylece devam 

etmiştir: 

'' - İşleri oluruna bırakmak ıstemi· 
'Yen devlet, kendisinin üzerine kurulu 
bulunduğu prensipleri inkar mahiyetin· 
de olacak surette, her hangi bir &ıyasal 
faaliyete müsaade edemez. Ulkenin is • 
tiklalini korumıya muktedir olan yalnız 
yeni Avusturya'dır. 

Federal hükümet düzeni korumakla 
maddi muvaffakiyetlerden ba§ka manevf 
parlak bir zafer elde etmiştir.,, 

B. Şu§nig'den sonra Bay Berger 
Valdene&, Avusturya politikasının iki 
clüıünceai olduğunu aöylemi§tir. Bun • 
lardan biri, Avusturya'ya dost olanlann 
.ayısını mümkün olduğu kadar çoğalt • 
mak, diğeri de banşın korunmasına yar
dım etmektir. 

Paris, 24 (A.A) - Avu.stu~ baş

bakanı Bay Şu§Dig ile DıprıifJer Ba· 

kam Bay ~rger VaJdeneg gazetelere 
•unları söylemiılerdiı'. 

B3fbalran demi§tıir ki: •• Seleflerim.

den başbakan Şaypcl tarafından Avru· 

panın ökonomik ve ilmi alanda işbirli

lini temin için baflanmış olan esere de 
'Yam edilmektedir. Fak.at bu eserin A. 

vusturya (Anayasa) kanununun gerek

tirdiği yeni esaslara göre biraz değiş· 
tirilmesi gerekmiştir.,, 

Dışarı İşler bakanı ise, barışı kuv. 

vetlendiren Roma ve Londr.a anlaşma. 

1arından dolayı p.ek memnun olduğu· 

nu söyledikten sonra Avusturyanın dai 

ma ve herkese k.arfı tamamen musta. 

kil kalması gerektiğini teyid etmiştir. 

Resmi tebliğde neler deniliyor? 
Paris, 24 (A.A) - FNnsız - avuı

"1rya biJdiri6indcn anlaşıldığına göre, 

Viyana hükfuneti, Tuna andlaşmasına 

prensip itibarile muvafakatini teyid et· 

mekle beııaber, bu andlaşma bir çok dev 

letler arasında yapılacak çcşidli and. 

lapıalardan biri addetmekte ve bu and 

la§malan bu'J§ın korunması için birbi

rinden ayrılmaz bir kül saymaktadır. 

Bu suretle Avusturya hiikumeti Lon 

dra bildirisinin esasını te~kil eden aki· 

deye tamamen iştirak etmektedir. 

Fransız - avusturya bildirisinde 
kaydedilen (tam birlik fikri) nin Tuna 

anlaşmasının mutlu bir ıekikie yapılma 

amı kolayla§tıracaiı ipret edilmektedir. 
Habsburg hanedanının yeniden tah. 

ta avdeti meselesi, Paris konuşmaların· 

da katiyen görüşülmemiştir. 

Fikir teatileri bu suretle· mühim bir 
kerte aşmış ve Avrupadaki durluk işi· 

ne genif bir yardım temin etmiştir. 

Görülüyor ki, az bir cebir ve büsnil ni. 

yetle ne şekilde oluna olıun, güçlükle
ri nihayet yenmek kabil olacaktır. 

B. Şuşniğ ve maiyeti 
Londra yolunda 

Paris, 24 (A.A) - Avusturya ba~ 

bakanı B. Şutniğ ile Dışarı İşler baka· 
m B. Berger Valdeneg 9Ut 10,30 da 

Londraya gitmişlerdir. Orada ingiliz 

bakanlariyle görüıeceklerdir. Avustur. 

ya bakanları istasyon~ B. Flandcn ve 
Laval ve bir çok sıyasal ve diplomatik 
:r. ., ı.,r tarafından uğurlanmışlardır. 

lTALYA'DA 

Habeş · ltalyan 
konuşmaları 

olurken 
Roma, 24 ( A.A.) - Habq Elçi)iji, 

Habqistan'ın biytaraf bir mıntaka tesİ· 
ıini kabul eylediğini, 9 ve 12 pbat ta
rihlerinde teyid ettiğini bildinnittir. Bu 
mıntakanm tesisini konuımak üzere Cu· 
vie mıntaka.rnda Hahe, Kumandanr, 
Vardair'deki İtalyan kumandanı ile te -
maa iç.in hükümetinden talimat alm~tır. 

22 Şubat tarihinde, Habef kumanda· 
mna, İtalyan Dıfan lper Bakanlığınrn 

cevabını beklemesi gerekliği bildiri) • 
miştir. 

xxx 
Meaina, 24 (A.A.) - 1 tal)·a•nın do

ğu Afrikası müstemlekelerine yollana • 
cak olan bir fırkanın süel Je,-azımı Vul • 
kanya vapuruna yiikletilmi.§tir. Askerin 
bindirilmesine öil~ sonra lMitlanmı§
tır. Bayraklarla donannuı olan §Ü.İr bü
yük §enüklerle askerleri aelatnlamıtlar· 
dır. 

İtalyan kabinesinin 
onadığı anlaşmalar 

Roma, 24 (A.A) - Bu sabah topla.. 

nan kabine aşağıdaki layihaları ona· 
mıştır: 

• 

ltaJyan SomaJisi ile Kenya arasın

daki sınırı tahdid eden İtalya - İngil. 

tere anlaşmasına aid kanun layihası, 

İngiltere, Mısı.r ve İtalya arasına Tnıb. 

1usgarb1a Sudan sınırlarının tahdidine 

aid aıla§IJ'la, İtalya ile Fran!a arasında 

Afrikadaki karşılıklı menfaatılerin.c dair 
imza edilmiş olan muahede, İtalya ile 

Avusturya arasında kültür münasebet

lerinin geligmesini temin için yapılmıf 
olan anl~, İtalya ile Macaristan ara. 

aında aynı esaslara göre yapılmış ciln 

anlaşma. 

Doğu Af rikasına asker 
sevki devam ediyor 

Roma, 24 (A.A.) - Havas Ajansı 

bildirmeninden = Doğuafrikasma asker 
sevki devam ~diyor. 24.000 tonluk Vul· 
cania vapuru 29 uncu fırkanın birçok 
kıtaları ile General Graziani ve erkanı 

harbiyesini alarak Mesina'dan hareket 
etmiştir. 

Napoli'de Peloritana fırkasının yeni 
lntalannı ve birçok mütehassıs bölükle
ri yükliyen bir vapur harekete harıırlan· 
maktadır. 

Bir vapur, amele, bir diğer vapur da 
mühimmat yÜldemektedir. 

Spenia'dan gelen Arabia vapuru, 
yeni kıtalarla malzeme almaktadır. 

Yabancılarla mübadele 
enstitüsü 

R~. 24 (A.A) - İhracat enstrttı. 

ıü, (Yabancılarla mübadele enstitiıstl) 

ne çevrilmiştir. Bu tedbirin her ülkP. 

ile ayrı ayrı yapılan ihracat ve ithaıat 

işlerinin düzenini tetkik etmek gere

ğinden olduğu bildirilmektedir. 

Son gümrük emirleri. 14 şubat tarı. 
binden önce göndcrilmq olan bütün maJ 
ların sokuhnasına mezuniyet vermeki.c
dir. 

lrak kabinesi 
istifa etti 

Bağdad, 24 (A.A) - Röyter ajansı 

bildiriyor: Hükumet büyük bir ııyasal 

müık\ilat devresinden ıonra iıtifa et· 
mi,tir. 

Bulgar başbakanı · 
nın mühim beyanatı 

(Ba§ı l. ci aayJoda) 
1 - Eski hükllınet, Makedonya ih· 

tilal kurumunun dağrtılması kararına 

rağmen, bu kurumun iki hizbinden bi • 
rine, ezcümle Protogerovist hizbine 
karşı müsamahada bulunmuştur; bu 
hizbten bazı iltimseler müsellah idiler, 
memuriyet alıyorlar ve hatta tetlıiş 

grupları teşkil ediyorlardı. 

Bay Zlatef burada demiştir ki = 

"- Şunu açıkça söylemeyi ve bu ku
ruma ve başka kurumlara mensub kiıJı. 
selere izhar etmeyi vazife bilirim ki: 
§imdiki hük\ımet veya herhangi başka 
Bulgar hükumeti utanç verici mazinin 
tekerrürüne müsaade etmiyecektir ve 
herkes memleket kanunlarının ken. 
disine tahsi ettiği mevkii alacaktır .. , 

2 - <ieorgief hükfuri'ctinın, okono· 
mik islfilıatın daha "kolay tahakkuku i · 
çin kabinesinde bazı bakanların dcgiş
tirilmcsini reddetmesi. Bu red, bu ba • 
kanların ittihaz ettikleri tedbirler hak
kında şüphe uyandmnıştır. 

3 - Bay Georgief'in,
0 

bir karama • 
me ile başbakana hudutsuz salahiyetler 
ve ezcümle hükumet azasının ve hatta 
ordu zabitlerinin tayin ve azli salahi -
yetinin verilmesi hususundaki tasav • 
vurudur: Bu kararname, kraldan ana· 
yasanın kendisine verdiği salihiyetle
ri de almakta idi. Yüksek önderine sa· 
dık olan ordu böyle bir kararı kabul e
demezdi ve Georgieften itimadmı geri 
aldr. 

4 - Ulusun krala olan ba.ğlılığını 

gösteren yazı ve fotoğrafların matbuat
ta intişarının men'i, ulusun hissiyatına 
karşı tahrik. teşkil eden bu memnu -
iyeti y,eni hükft.metin bazı önderleri ta

rafından takib edilen amaclara ka.rşı gü 

vensizlik veriyordu, Ordu ve onun bil
.yük önderi irtikab edilmiş olan bu ha
taların tashihini üç defa tecrübe etti· 
ler. Fakat mukavemet de'fam edince, 
ordu başbakana verdiği vazifeyi ken -
disinden geri aldı. 

5 - Nihayet hükumetin değişmesinin 

başka bir sebebi de bazı amillerin bar -
biye ve içeri işlexi bakanlığını ele ge -
çirmek için yaptıkları mükerrer te§eb
büslerdir. Bu hal itimadsızlığı pekiştir
meye ve tehlikeleri göstermeye yar -
dım etmiştir. O zaman ordu, yurdda sü
kiinu temin için, hükumete olan işti. 

rakinin daha iki aza ile takviye edil • 
mesini istedi. Bu arzu, Makedonya ko
mitesi hızbına karşı yapılan himaye
nin arzu edilmez neticelere sevkedebi· 
leceği dahili ihtilaflardan içtinaba ma· 
tuftu. 

Başkan ,eski mesul ve gayri mesul 
amillerin karanlık beyan.atları üzerine 

halkın zihnini bulandıran devlet reji -
minin şekli meselesine temas ederek 
demiştir ki : 

"- Bu mesele hiçbir zaman ortaya 
konulmamıştır. Ve istikbalde de bal· 
kanlarm şimdiki ıuyasal vaziyeti d 1la· 
yısile konulacağını zannetmiyorum. 

Keza e ki hükumet zamanınd'! da 
mutlaıldyct veya cumuriyet mu'!ı si 
ıe~men ortaya konulmamıştır. F2kat 
matbuatın kral lehinde yazıyı yazn.a • 
smın memnuiyeti, mesul ve gayri me -
S'!l) imillerin krallık ve devletin miis · 
taktcl şekli meı:elesi hakkındaki karı· 
ıılı: beyanaıJarı ve ayni imillerin k al
hk huku.kı.nun temdidi arzuları fİr..ldi· 

ki hükümcti cumuriyet rejimine m .ıha
lif oldutunu ve meşruti mutlakiycte 
bağlı bulnı.ıdufunu bildirmeye mcdmr 
etmektedi:. 

B. Zl.atef, bundan sonra, kendi hü • 
kumetinin programından bahsedr:rek, 
hükUınetin bütün bulgarlar anamda, 
hunlara uluul bir camianın azası bıssi· 
ni vermek için, moral rabıtayı ihya hu
susunda beı !eyi yapacağını söylemiş • 

tsvtÇRE"DE 

Paraguay Uluslar Derne
ğinden çekiliyor 

' tir. HükUırıet devlet fikrinin hemŞi:hri
n!n vicdan.nda devlete dilpnan kuwet· 
'er tarafından lraranlrk hale getirilme
mesine çalışacaktır. 

Cenevre, 24 (A.A) - Paraguay bü
kfuneti, Uluslar Derneği genel kitibi. 

ne gönderdiği notada, U1uslar Derne

ğinden çekilmesi sebebini bu kurumu~ 
mutaaırrız olan BoJivya lehinde ve Pa· 

raguaym hayati menfaatlerine karşı ha 

reket almasiyle izah etmektedir. 

HükUınet, her hem~risinin, kabili· 

yet veya mesleğine göre, aid olduğu 

korporasyona dahil olmasına imkan ve. 

recek bir devlet rejimi yapacaktır. Sı· 

yasal unsur, profesyonel kurumlaır, men 
faatlerinin muhaldctine karşı inzıbat 

vazifesini görecektir. Halkın hükftme· 

te kar;ı i~tiraki bizzat halkın serbest 

takdirine bırakılacaktır. Yeni devlet 

ne sınıf farkı wer.ine, ne de fırka mü. 
cadeJelcrine fstinad etmiyecektir. 

Devlet, bütün hcmşerilere açık mad
di ve manevi zenginliklerin aumisini 

tahakkuk ettirebilmek üzere, ulusun bü 
tün yaratıcı kuvvetlerini ihtiv.a eden 

yegane kurumu teşkil edecektir. 
Başbakan, hükiimet tarafmd. n der. 

piş edilen tedbirleri tarif ederek, bun· 

ların ezcümle soysal barışın tesisine, 
köylerle şehirler arasında mcvcud ha

y t pahalılığı farkının aıahrlmasına, 

mü tahsil halkın ve her feyden eve! es. 

nafla işçi, sanayi ve tuceann manevi ve 
maddi durumlarının ıslahına, butun me 
murların menfaat endi ç "nden uzak 

bir his içinde devlet ve ulu hizmetin. 
de toplanmasına, memlekette mekteb 

işinin bulgar ulumnun ruhi ve ökono
mik bünyesinin hu us yetlerine uygun 

bir şekilde tensikine butun devlet tm.· 

kinesin:n tazyikine ve çalışma kabiliye. 
tinin inkişafına, butun bulgar hmışcri. 
sinjo vicdanında, h3kikı bir me.ıheb 

haline getirilmesine matuf olacağını 

bildirmiştir. Bundan onra General 
Zlatef, hükfunet tarafından ele alman 

ökonomik tedbirlerden bahsederek, &

konomik ve mali sıyasanm itimadı tak 
viye endişesine istinad edeceğini kay
detmiş ve demiştir ki: 

"- Ökonomi kanunlarında hiç bir 
sürpriz olmıyacaktrı. Yapılacak ıslahat 

derin bir surette tetkik edilecek ve öko 

nomik hayata zarar vermiyecek tarzda 

tecrilbe ve realite üzerine dayanacak-. 

tır. Para sıyasası her türlü sergüzeş. 

ti tec.rübeden uzak kalacaktır. Hükiı -
met paranın istikrarını muhafaza ede· 
cektir.,, 

Bundan sonra başbakan, mcvcud 

müşküllere rağmen, hakiki bir bütçe ya 
pılmaaı iÇ.in fevkalade çalışılacağını 

söylemiştir. 

Hükfunetin dışa.rı r.ıyaıaıuna gelince, 

General Zlatef, bu sıyasanın değişme. 

diğine işaret etmiş ve demiştir ki: 
"Bulgar ulusu barış fikrine ve diğer 

bütün uluslarala, bilhassa kendi Jrom. 

şularıyla anlaşma fikrine bağlıdır. Bul. 

gar ulusu, muahedelerin kendisine baJı. 

şettiği haklara ve şeref ve haysiyetine 

hürmet eden ve sadakatla bağlı oldu· 

ğu Uluslar Derneği kadrosu içinde bir 

uluslararası cemaati teşkiline yaraya. 

cak bütün teşebbüslerin muvaffakiyet

le netic.elenmesine bütün kuvvetiyle yar 

dıma hazrrdır. 

Uzun seneler aüren an~. 

lıklar ve düşmanlıklardan sonra kardeş 

Yugoslavya ulusu ile eyi komtuluk ve 

dostluk müna~betleri yeniden tesis e· 

dilebilmiştir. Bütün bulgar ulusu ta

rafından memnuniyet ve ~ytcanla ka.. 

bul edilen bu değiifikliği bilbaua bü· 
kümdarımız kıral Boriı'in ve mütevet. 

fa Yugosla.vya kıralı Alcksandr'ın ta
rihe geçecek bir açık görüşle yaptıkla· 

rı te~bbüse borçluyuz. lki hiıkümdar, 
aynı ırktan olan uluslarını yaklaştıran 

şeylerin onları ayıran şeylerden çok 

daha büyük olduğunu görmüşler ve ba. 
nş ve samimi dostluk tesisi için biri

birlerine ellerini uzatmışlardır. Bu te. 

şebbüs her iki ulss tarafndan tamamen 

anlaşıldrğı içindir ki, az zaman sonra 

umumi bir azim ve arzu halini almştır. 
Bulgaristan ve Yugoslavya arasındaki 

yekdiğerine hürmet ve mustakiJ iki hü· 

klımet gibi müsavi muamele esaslarına 

dayanan ve yaklaşma ve anlaşma sıya. 
sasınrn gün geçtikçe gcni~ledigini, kuv 

vetlendiğini ve her iki ulusun ebedi bir 

aurette tarihine bağlandıgını görmekle 

bahtiyar bulunuyoruz. Bu eseri, men

faatlerimize tama.mile uygun ve sağlam 
bir eser olduğuna kani olarak, bütün 

kuvvetimizle yilkseltmefc çalı§acağtz, 

Şurasına kuvvetle işaret etmek isterim 

ki bu dostluk ve yaklaşma ııyasasınm, 
komşularımızdan her~gi birinin ve. 

ya herhangi bir diğer hükCtmetin iti· 

matsızlığını ve çekinmuini icab etti· 

rebilecek veya onu çekinmeye mecbur 

edecek hiç bir tarafı yoktur. 

Diğer taraftan ebedt bir doıtluk mu
ahedesi bizi cenub komşumuz Türkiye'· 
ye bağlamaktadır. Bu mu~· 'le bidm 

için müphem bir formüJden ibaret deği:ı. 

YU 1'ANISTAN.DA 

~ay V enizelosu öldürrnelt 
istiyenlerin muhakemesi 

Atina, 24 (A.A.) Dün suİ-
kasd suçlulannın muhakemesi ... 
rasmda okunan tahriri ifadwn • 
de, eski başbakan B. Venizelot, 
kendine karşı yapılmış olan sui • 
kasdı sıyasal sebeplere atfetmek• 
te ve cinayete hakiki bir teşvik 
biçiminde olan gazeteler yazıla • 
rına müsamaha ettiğinden dola • 
yı Çaldaris hükumetini kınnmak· 
tadır. 

B. Venizelos, eski emniyeti u• 
mumiye müdürü olup başlıca SUÇ" 

lu bulunan Polychronvpoulos'udı 

suikasdden sonra, içeri işler ba
k nı Rallis'in iltimaslı hareketin • 
den istifade ettiğini yazmaktadır· 
ithamnamede, suikasd hazırlıkl,... 
rile latbikin en aşağı 2.000.ooO 
drahmiye malolduğu yazılıdır. Hif 
ıüphe yok ki, suçlular bu kadar 
paranın sahibi değillerdi. 

Mahkeme, 200 ıahid dinliye • 
cektir. _.__. ____________________ ... 
dir ve biz türklerle eyi komşuluk miln8" 
aebetleri. samimi bir dostluk ve barıl 

iısinde yaşamayı en samuni ve değipnd 

bir tarzda ar%U ediyoruz.,. 
Bundan ıonra General Zlatef, baJll 

türk gazeteleri tarafından arada ~ 
Bulgaristan'• tevcih edilen şüpbelerİd 
ve hücumlarm Türkiye idare adamlarir 
le hiç bir münasebeti olmadığına iınald" 
nı söylemiş ve Bulguistanın turk uy• 
sa mehafilinin dirayetinden ve açık gcto 
rüşlerinden btiyetle emin olduğunu il!• 
ve etmi§tir. 

Romanya'ya karıı olan 11yasaya get 
çen Başbakan, bu 11yasarun barış ve etJ 

anlaıma azimlerine dayandığını aöyle • 
miş ve demiştir ki : ''bulgar bülriimdaJW 

larının 1934 sonkanununda Bükreı'i si
yaretleri ve Romanya DıJan İşler Ba • 
kam B. Titüleako'nun geçen ıon teıriıı
de Sofya'ya gelmecsi eyi anla:plan mel&<' 
faatlere dayanan iki memleket dostlu~ 
nun ehemmiyetli bir delili addolunabilir• 
Zaten bu dostluk aynı zamanda kurta

luş savaşı esnasında romen milletinin T• 
kıralhk ailesinin yaptığı yardmılara 01..a 
minnettarlığına da dayanmaktadır. Bil 
dostluk, umud ederiz ki, karşılıklı men ,. 
faatler düşüncesi dahilinde olarak iıd 
memleket arasmda askıda bulunan me • 
seleleri halletmeye yardım edecektir. 

Bunlann halli ise Balkan barışını ve sal 
kan anlaşmasını ve Balkan mem1eketle
ri arasında yi komıuluk münasebetlerini 
kurmaya hizmet edecek en mühim bil 
Amildir.,. 

Yunanistandan bahseedreken General 
Zlatcf demi~tir ki: 

ı" - Eğer aramızdaki mali ve öko
nomik bazr meseleler adalet ve eyi koın 
şuluk hislerine dayanarak halledilebilir· 
se şimdi bile eyi ve dilzgün olan milna• 
sebetlerimizin daha ziyade eyileşeccğino 
ve samimi bir dostluğa döneceğine kati 
olarak eminim, biz kendi tarafımızdan , 
buna varmak için ne yapmak lazımsa 

yapmaktayız. Umud ederim ki yakında 
bunların halline muvaffak olacak ve 
bulgarlarla yunanlılar arasında sıkı bit 
harsi ve ökonomik işbirliğini kurmak 
imkanını bulacağız. Son zamanlarda yu• 
nan matbuatının gösterdiği şüpheler re9" 
men tekzib edilmiş olduğu jçin bir kıy• 
meti haiz değildir. Zaten Jimendiferdeıı 
ve eyi kara yollarından tamamen mah • 
rum olan hudud noktasının durumu lJG. 
tün dünyaca bellidir ve gösterilecek her 
şüpheye karşı en güzel bir tekzibdir. 

Bulgaristan diğer memleketlerle d9 
dostça münasebetlerde bulunmaktadır· 

Ve hariçteki itibarı kuvvet bulmuştur• 
Bugün dahili birlik eserini bitirmeye Ç_. 

lı~n Bulgaristan ancak bundan sonra • 
dır ki bütün kuvvetleriyle Balkan T• 
Avtupa barışlarını tahkime yardım ede
bilecektir. ,, 

Başbakan General Zlatef'in nut!ctı 

bir çok defalar stireldi alkışlarla kesil • 
mi§tir. General sözlerine " yaşasın B•1• 
garist:ın, yaşasın Kıral, ya~asın Ordu ve 
ya.ıasın cessur ve azimkar milletimiz " 
sözltriyle nihayet vermi$tir. 
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Yarı - sı) asal 

A vuslurva i~leri 
Avuıturya Başvekili Schuschnigg, 

franıalı devlet a<laınları ile konuıarak 
le>ndra ya hareket etti. Fakat Franıa' -
da kaldığı müddetçe, çok mühim nokta -
lar görüşüldüğü anla\ıldığı gibi, nişan · 
lar verme!,, ziyafetlerde karıı:!ıklı mana· 
it nutuklar söylemek, reı~İ tebligler 

neıretmck gibi haı·eketlerdcn de bu zi -

Y.•rete her iki tarafça da ehemmiyet ve · 
nldiği göze çapmaktadır. Hele bütün 
franaız matbuatının bir arada olıırnk 
Franıa - Avusturya dostluğundnn 
h.hıetmesi ve konuşmalara adeta alkıt 
tutması, iki memleketin sava~pr,rası 
ınünaaebetlerinde ilk defa olarak görül
ınektedir. Dollfuas zamanında, bu gibi 
Parlak merasim nncak cenuba doğru 
Yapıln·dı. 

Şu var ki, bundan, Avusturya politi
lcaıının değittiğine hükmetmemek la -
znndır. Değişen, Avusturya'nın kendi 
Politikası değii, franaız - İtalyan poli
tlkaaıdır. Ve hiç şüphe götürmez ki, 
Schuschnigg'in bu seferki batı Avnıpa· 
11 turnesi, Roma anlaşmalarının taıar • 
1•tunış bir zeylinden ibarettir. Hatta de
nebilir ki, bu zeyl, dört noktalık Lon -
el.._ anlatmasında da nazarı itibara alın
lblftır. Çünkü Avusturya baıvelcili, 
Paris·ten Londra'ya hareket etmit bu • 
lunrnakta olduğu gibi, ''Tuna paktı,, nın 
Paris Üzerinden Roma ile Londra'nın 
"tasvibine iktırall,, eltili de aynca ma
lumdur. 

Bilmiyoruz, Habıburglar işi Paris'te 
h•lledilebilmiı midir? Tebliğlerde bun • 
dıuı bahis yoktur. Fakat bazı franaız ga· 
:tetelerinin müaaid bir alız kullandıkları 
anlaşıldığı gibi lngiltere'de bu işin daha 
bii>iik blr anlayışla karşılaancağı umul· 
1llakta ve gene matC.uat kı\"1Phn:lan oa -
ha müsaid mütalealar ititilmektedir. Ve 
Öyleye benzemektedir ki, bugünkü Avus· 
turya hükumeti Habsburgları getirmek· 
le Avuslurya'da her ıiln ilcr)rmekte 
:l'an "nazist" hareketi önlf"meyi um • 
maktadır. Habııburglara, bir "deu,; ex 
rnachina" rolü veriliyor demektir. Gele· 
celdcr, ve Avuıturya11ın bütün lç karı • 
!•klıklan durulacalc! ZRten Viyana sine· 
rna studiolarının bu hususta ne kadar 
canlabaşlıı çalıştıkları malUmdur: gün 
&eçme;r. ki Franziska Gaal, Marta Eg • 
rcrt. Gustav Fröhlich gibi halk nazann
d., tutunmuş artisler, eski Viyana'nın 
liabsburg romantiğini ve ihtişamını en 

İnce usullerle yaşatmasınlar! ve bu yıl • 
dı:zların ipekli etek hışırtıları yahud ça· 
ko ve dolman sırmaları yahud kılıç şıkır· 
tdarı, yanında, başvekillerin nutukları, 
Propaganda h:\knmndan, elbette ki so -
hık kain·. 

O emek oluyor ki, A vusturya'nın iç • 
duı·uınunu stabilize etmek bakımından 
liabsburglar reçete!'i, epiyce taraftar 
kazanmaktadır. 

Demek oluyor ki, Avusturya başve • 
kili Fransada iyi ağırlanmaktan başka, 
dıf sıyasa bakımından Avusturya'nın 
8Z&dlığını içsıyasa bakımından da Habs
burglar formfl:inün ''tetkike değer,, sa

Yılınasını müzakere edebilmiştır. 
B~kalını, Londra'da ne yapacak? Da

ha ıf ıdiden, ortada, Avusturya de:nir
Yollarının City'ye finanse ettirileceği 
söyleniyor. Bı:•1a karşılık, İngiliz sana·ı:· 
A.vus•urya'dar sioariı.l.,r aJacakmı,. Bu 
Planın geı·çekleşmesi umulur. Çünkü 
A.vuıturya, ıe•ll'ave azadlığı bakır.-ıın -
dan Öyle bir duruma girmiştir ki, yaban

cı •ermayeler iştirakinin artıp eksilme
sinin pek büyük bir ehemmiyeti kalma· 

lllıttır. Avusturya, devlet maliyesine 
"•rıncıya kadar, yabancı sermayeler i~in 
beynelmilel bir plasman alanı ol.-r.uştur. 
Şu nokta yalnız işaret edilm )eğer 
ki, Avusturyaya yatmış yahud y 'cak 
s~ı-ınayeler için yalnız karlılık hesabla -

tının u d.. . k'-L· d - 'ld' B le• ygun uşmesı un egı ır. u 
•tlılık hesablarına ilişik olarak bir de 

\·u~t ıry:-'nın sıyasasını olduğu gibi 

lutınağa aid tedbirler listesi gelmekte • 
diı-. Bu son hususiyetten, Avusturya, 

~~Ydadan başka bir şey görmemeği artık 
1 

•··;td haline getirmiş bulunmaktadır. 
BURHAN BE' r,ı:, ---·-

J.~~) a ı•i~ a11Ao"'11 hu~iin <;f•kili~ or 

Çocuk esirgeme kurumundan: 
Milli Tasarruf ve lktısad Kuru· 

~u ile ortaklığa yaptığımız e§ya f.1>:angosu 25. şubat 1935 pazar
eaı &i.inü saat 14 de çocuk esirge-

ftle kurumu salonunda noter hu -
b~!'Unda çekilecektir. isti yenler 

-.~:ınabilirler. 

• 
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Bay Hikmet inkılab ders
lerine devam etti 

İstanbul, 24 (Telefon) - Eski 
Kültür Bakam Bay Hikmet lnkı • 
lab derslerine devam etli. İngiliz
lerin lstanbula muhakkak surette 
hakim olmak istediklerini ve hu· 
nun sebeplerini anlattı. Nihayet 
arabların, ermenilerin, ve fran • 
aızlarla İtalyanların vaziyetlerini 
tetkik ederek zaferden somaki 
türk • rsu dostluğunu anlattı. 

Kibrit şirketinin hesablan 
tetkik ediliyor 

İstanbul, 24 (Telefon) - Kib
rit f irketinin geçen seneki heıab
ları tetkik edilmektedir. Tetkikler 
ıonnuda ilk madde fiatlarında ve 
ücretlerde tenezzüller görüleceği 
tahmin edilmektedir. Ancak ala • 
kadarlar bunun fiatlarda yeniden 
tenzilatı icab ettirecek ve muka · 
velede tayin edilen mikdara çı • 
kacak bir nisbette olmadığını ıöy
lemektedirler. DiğM taraftan kib· 
rit ıatıtlarını gösteren 9 aylık is
tatistikler aon tenzilattan sonra İ· 
rad niıbetinin yiizde on bet artmıt 
olduğunu göstermektedir. 

İstanbulda difteri 
vakalan çoğaldı 

İstanbul, 24 (Telefon) - la • 
t•nbulda difteri hutalığının ço -
falmaaı üzerine yarından itibar~n 
ilk mekteblerde ve mahl'llelercie 
atı tatbikine baılanacaktır. llk 
mekteblerde bütün çocuklara ma· 
haltelcrde 2-6 yaşındaki çocukla -
rrn aşısı yapılacaktrr. 

B. Hamdi Etem için bir 
ihtifal yapıldı 

İstanbul, 24 (Telefon) -Türk 
asarı atika müzesile güzel sanat -
lar akademisinin müessisi bay 
Hamdi Elemin ölümünün yir
minci yıldönümü münasebetile bu 
gün arkeoloji müzesinde bir ihti
fal yapıldı. Hamdinin kardeti es
ki müze müdürü ve f imdi lıtan • 
bul saylavı bay Halil, lstanbul va
lisi ve birçok saylavlar bulundu. 
Müze müdürü bay Akif Hamdi • 
nin meziyetlerinden ve türk asarı 
atika müzesinin nasıl yokluklar 
içinde büyük engellerle mücadele 
edilerek meydana getirdiğini an· 
lattı. 

lstanhulun iki aylık et .. arfi}atı. 

İstanbul, 24 (Telefon) - Son 
iki ay içinde İstanbul mezbaha • 
aında kesilen hayvan mikdarı 
83950 dir. 

ULUS 

u y u 
Tebliğ 

Dahiliye vekaleti matbuat u • 
mum müdürlüğünden tebliğ edil
miştir: 

İsviçre' de çıkan "Baseler Na • 
tional · Zeitung,, gazetesi "Frank· 
furter · Zeitung,, gazetesi Türkİ· 
ye muhabiri B. Aderholt'un vesi· 
kasmm geri alındığını yazmakta· 
dır. 

Vesikası alınan "Kölnische 
Zeitung,, un muhabiri 8. Dapping
dir. 

Bu yanlış haber bu suretle tas
hih olunur. 

İstanbul valisinin 
ziyafeti 

İstanbul, 24 (Tele fon) - lı · 
tanhııl ... .:tli ve belediye reisi Bay 
Muh!ddin Üstündağ lstanbuldan 
ıeçilen saylavlar terefine bugün 
bir ziyafet verecektir. 

'l'ayyare cemiyeti başkan 
muavinliği 

fstanbul, 24 (Telefon) - Tay
yare cemiyeti batkan mauvini bay 
Şii~uümin aaylavhğa seçilmeıi ü • 
zerir.e bu vıı..zifeye İstanbul Şehir 
Meclisi üyelerjnden bay Feridun 
tayirı .?dHm:şt!r. 

Yabancı azlık mcktehlerl 
muallimlikleri 

lstanbul, l4 (Telefon) - Ünl· 
venite fakültelerinde talebe bu -
lunan gençlerin, yabancı ve azlık 
~ektepJerine muallim olarak ta • 
yhı edilmemesi bunların yerine a
çıkta olan maullim mektebi me • 
zunlarınm tayini kararlaımıttır. 

Sahalıleyiıı mektebe geç kalan 
talebeler 

İstaııbul, 24 (Telefon) - Ba:ıı 
mekleplerde sabahları geç gelen 
talebenin mektebe alınmadığı ve 
geriye çevrildiği anlaşılmıttır. An· 
cak bu tekilde talebe senenin üç
te birini doldurmakta ve sene to

nunda imtihana alınmamaktadır. 
Kültür Bakanlığı mekteplere bir 
tamim göndererek geç gelen tale
belerin ımıfa alınmasını ve yal • 
nız bu gibiler hakkında ayrıca ta· 
kibat yapılmasını bildirmektedir. 

Heyhcliuda civarındaki 
kaza muhakemesi 

İstanbul, 24 (Telefon) - Bu 
yaz Heybeliada açıklarında bir 
motör devrilmit ve üç kiti ölmüt· 
tü. Yapılan mhuakeme neticesin
de motörün kaptanı lsmailin ıuçu 
olmadığı anlaşılmıı ve İsmail be
raet etmiştir. 

K L A k 
Hava duı·umu 

Ziraat vekaleti meteoroloji mü
essesesinden alınan malCimata gö
re ,son 24 ıaat içinde cenub A -
nadoluıunun Adana çevresi ya· 
ğıılı diğer yerleri yağıfaız fakat 
kesif bulutlu ve kapalı Beçmittir. 

Bu çevrede ölçülen yağmur 
mikdarı bir milimetre etrafmde • 
dır. Trakya Ege mıntaka:arı ile 
orta Anadolunnu batı kısmı bir 
alçak tazyik dalgaıı içine ginnit 
bulunmaktadır. Bnudan ötürü taz
yik dalgası ıçıne girmit bulun • 
maktadır. Bundan ötürü brualar. 
da hava bir gün evvele nazaran 
10 derece etrafında yükselmit ~ 
tir. 

Orta Anadolunun doğu kıamı 
ile doğu Anadoluaunun hava vazi
yetinde bir değitiklik yoktur. Ka
radeniz kıyılarında hava açık va. 
ziyettedir. Ve ııcaklık derecesi bir 
gün evvele nazaran üç derece et
rafında yükıelmittir. 

Yurtta en dütük suhunet sıfırın 
altında Karada 23, Erzurumda 15 
derecedir. En yüksek 11caklık 
Bur .. da 21, Adanada 19, Anka -
rada buıün saat 14 de 9 derece 
kaydedilmiştir. 

Seyhan ve Ccyhamn taşmaı.;ı çok 
zararlı olmadı 

Adana. 24 (A.A.) - Seyhan ve Cey
han nehiderinin taşması, bazı köyleri
mize yayılması ve zarar derecesi hakkın 
da son duyuklar ıelmiıtir. Bu duyuklara 
göre Seyhan suları üç köye aid olarak 
bet bin hektar genişliğinde tarlalara ya
yılmıt ise de köylülerimiz elbirliğiyle 

hendekler açarak biriken sulan denize 
akıtmıılardır. Her iki nehir normal du
ruma inmiıtir. 

Hinıayei hayvanat cenıiyt>tinin 
konferansları 

lıtanbul, 24 (Telefon) - Hi
mayei hayvanat cemiyeti mekteb
lerde konf er anılar vermeğe bat -
lamııtrr. Bu konferanslarda hay -
vanlara iyi bakılması anlatılmak
tadır. 

lzmirde köycüliik f aalip·tl 
bmir, 24 ( A.A.) - Vilayet köycü· 

lük büroıu, köylerin iymarı için bet yıl
lık bir program hazırlamıthr. Bütün köy· 
lere gönderilecek olan bu iymar prog

ramıma tatbikine derhal her köyde bat· 
&anılacaktır. Bundan batka köylerde eh· 

li hayvuılann fenni bakımca üretilmesi 
ve bunlardan azami istifade temin olun
ması tavfaDcılık ve faydalan ve tavpn
cılardan ne gibi istifadeler temini kabil 
olduğu, ficlanlılık meyva hastalıklan ve 

bunlarla yapılacak mücadelenin ıekli gi

bi bir eıer de köylere dağıtılmak üzere 
bastırılmaktadır. 

Vilayet köy bürosu köylüye azami 
tekilde yardım ebnek ve faydalı olmak 
için tedbirler almaktadır 

-

sÜmer JJankw, Hakimiyeti Milliye meydsnrndskl taşhanr satın atarak oraya modern bir oma yaptırsca~ını blliyoru 
• Jr.kanrn, bugün Ziraat Bankası ve eski Emlak Banka~r binalarında dağınrk bir halde çalış. n büroları ile Yerli mal/ar 
pazarı bu yeni binada ıoplanacakrrr. Yukanya koydugumuz krokı Ankaranrn en işlek m~ydanrnı çok güzelle~tirecek 

·o/sn yeni Sürrw B:mk'trr. 

SAYffA l 

Sanat aşkı 
Rqid Rıaa tiyatı'oau düa aktam He. 

ri Danmois'11111a La Fupe adlı ...-, 
den HiiMyin S-cl tarahaclllla Snpill 
için diye tü. kçere adapte edilen pl,..a 
oynadı. 

Neden Duvenıoiı7 T•ciime etmek 
deiil, hatta vakit ıeçirmek mak.Jiyl• 
okumak için bile franaız lem&§& 111111.ar
rirleri araaında oau seçmek aklına ıel -
mezdi. Duvernoiı baıit fnmaız seyircili 
için yazan, hiç bir zaman vasatın üstüM 
çıkmanut ve hele timdi daha ölmeden 
unutulmaya batlamıt \'e eıkimiı bir edil> 
tir. 1926 da yazılmı§ olan La Fague 
1935 de ölüdür. Fransız ..hnesinde öl -
muı olan bu eseri aenç türk tiyatrosun
da diriltmeye çalıımak neye yarar? La 
Fugue, eerçek, uıta bir piyesçin.in elin
den çıktığını gösteren ölçülü bir yapıya, 
muvazeneli bir yürüyüşe maliktir, faknt 
noksan olan temeldir. Eser, baştan bat , 
anlatılması ve hak verilmesi güç bir p .. i. 

kolojik esa&a istinad cttirilmiıtir. Zihin 

bu eaa5ın realiteye uygun&uzlugu dü~ü l · 

ccsine takıldıktan sonra vakanın de\•e • 

lopmanında rastlanan bazı muvnffak ve 

güzel sahnelerden bile hakkiyle :r.::"k 
alınamıyor. 

Pekaz omni kalmış olduğu kendisine 
söy]enmiı ve buna inanmıı olan bir has
ta adam, çok sevdiği kar111nın lu:ndi olÜ· 
münden ıonra yaşayamıyacaiını ve inti

har edeceğini tahmin ettiği için kansını 
kurtarmak makaadiyle onun •tkını ol -
dürmek istiyor ve bunun için de bir ça· 
re buluyor: yabancı bir kadınla kaçmak. 
Fakat tabiat bir mucize göıteriyor: haı

ta iyileşiyor, evine döndüiü :zamaa La
rııını tamamen deiiımif ve kendi.ine l.i
kayd buluyor. Piyeı burada bitae ıcne 

İyi, fakat mutlaka bir ''happy end'' bul • 
mak icabetmiş olacak ki bir dakika aon
ra kansı ona kollarını açıyor ve perde 
bu mesud tablo uzerine iniyor. 

Fransız muharrirleri ara11nda ıace bir 
psikolojik meseleye dayanan santimantal 
mevzular bulmak yanıı vardır. Bu •adi
de her &Ün yeni bir keşif yapmak imkan
sız olduğuna göre piyeslet" ekseriya böy· 
le gülüne ve aakat temeller üzerine bina 

ediliyorlar. Fakat ,unu ela ilive edelim 
ki fransız sahne edebiyatının aerçelı de- • 
gerleri hiç bir zaman zaraaam moclaana 
uymak gayretiyle bu neviden hatalara 
düımezler . 

Piyeain ikinci perdeai, batı ve M>nu 

düşünülmeden, müatakil olarak ele ala • 
nırn güzeldir. Ve bu perdede Ratid RJ. 

zı:ı ile Şaziye biu çok zevkli dakikalar 

yaıattılar. Her rolünun icabına göre d .. 

ğişmesini ve temsil ettiği tıJıaiyetia ka
lıbında erimeıini bilen Şaziye mut.ak • 
kak ki en iyi kadın aanat.kirlarınuzdan 

biridir. Raşid Rıza'ya gelince, bu perde 
de göıterdiği muvaffakiyeti ve bu mu • 

vaffakiyeti elde etmek için harcadığı 
büyük gayreti ancak takdirle anabiliriın. 

Henüa tiyatromuzda mimiğin rolu 
layıkiyle anlaıılmamıştır. Ve bunun 
içindir ki pek çok roller bir kıraatten 

ileri geçemiyor. İşte Raşid Rıza mimi~e 
ehemmiyet verilmediği takdirde pek k.r 

lay olabilecek rolünu temsilinde bu un

ıura tam manasiyle yerini vererek ell 
güç ve yorucu rollerinden biri halıao 

koydu. Diyebilirim kı şimdiye kadar ti· 
yatromuzda Ratid Rıza'nın bu aahaede 
gösterdiii kadar kuvvetli bir mimik ka • 
biilyetine rastlamadım . 

Salon hemen hemen boıtu. Ye bu 

bot salon karııaında, Raıid Rıza, tem~il 
ettiti trajik sahnenin bı.itün acıaım \ e 
ııtırabmı ruhunda toplanut ve yüz.ı 

bu ıstıraba tercuman olarak bütun 
imkinlariyle oynuyordu. Yanaklarından 

sızan yaşlar, belliydi ki , baza kadın ar • 

tistlerin hiç bir İç burkuluşu olmadan 
bol bol akıtabildikleri gözyaşlarından de 

ğildi. içten geliyor ve gerçek bir iç tn • 

jedisinin ifadesi oluyordu. Ve ben, İfte 
o 7.aman, yorucu \•e lıayal inkisarlariyle 

dolu uzun bir meslek hayatından IOn -
ra da, hakiki bir aktörün ruhunda, a&na· 

tına karıı ne büyük bir aşk yafıtyabile
ceğini anladım. 

Yaşar Nabi NAYIR ----·----
Çankayaııın balosu 

28 ıubata raatlıyan önümüzdeki per

şembe ı-ünü Lozan Pala1 aalonlanncla 
. erilmesi kararlaştırılan Çankaya Spor 
~ulübü balosuna ittirak etmek istiyen
erin çokluiundan dolayı bu balonun 

Evkaf Apartımanı salonlarında verileee
ii kulüp idare heyetinden bilcliri!m:kl.:
clir. 



S.~YltA 4 

Fran~ız1ar • 

CB) ıııışlar nıı? 
16 şubat 1995 tarıhU Deyll Herald 

'19Zllt" nın sıyasal yazıcısı §Unları ya· 
sryor: 

İngilizlere fransızların blr hava an
lqma ı üzerinde Almanyaya yaptıkları 
mU~terek teklife alınanların verdikleri 
.-vab dolayısiyle ga~t nazik ve ince 
bir vaziyet hAdiı olmuıtur. Almanlar 
buna verdikleri cevabta teklifi qafı yu· 
brı, kabul etmiş bulunuyorlar. Halbu· 
ki fransızların şimdi bu tekliften rUcu 
etmiş o!dukları bildirilmektedir ki na· 
zlk vazivet bundart ileriye gelmektedir. 

Alm;nlar teklifi kabul etmekte vt 
lokarnoya ilave olarak yapılacak bir ha
va anl masını müzakere edilir bir mev
zu diye almaktadırlar. 

Halbuki Fransa hükumeti şimdi fik
rini k ' o;tirmis ve böyle bir hava anla~
masının yapilmasma muarız bir vazı 
yete eçmiştir. 

Şimdi Fransa, ileri sürülmüş olan 
bütun genel anlaşmalar olmadan hava 
anla n nın yapılmasını iatememe'kte
dir. 

Hatta ı;öylendigine &öre Fransa, 

Londra'da konuşulmuş olan blltlln uaa
ları, alınmış olan kararları bir tarafa bı

rakarak doğrudan doğruya konuşmalar 

euretiyle •karşılıklı bir yardım andrat

ması11 yapmak yani Rusya ve Çekoslo

vakya ile bir ittifak yapmak dileğinde-

dir 

H tt Pans'te Almanya'nm hava an

laşm ını k bul etmesi bir manevra di-

ye t ı olunmaktadır. 

Bu uretle almanlarm hava anlaş

masını genel anlaşmadan ayırarak mü

zakereye girişmek yolunu takip ettik

leri sôyleniyor. Fransız: telakkisine 5ö

re bu ayırma. İfi bldiaenin cusiyle te

lif olunamıyacak bir fCydir. Bu, Lon

dra'd neşredilen bildiri ile de tabanta

oana zıddır .. 

Fran ız Dı arıişler Bakam, B. Laval, 

bu h ft ba ında Sovyet Rusya'mn 

Pari ffrl B. Potemldn'l kabul ederek 

Fran 'nın hır dogu andl~ası yapıl

madıkça hır hava andlaşması mUzake

rosinc gırışmiyeceği hususunda temi

nat vermi tir. 

Almanların hava teklifini kabul et

melel'i üzerine franıızların bu itten cay

mak i tedikleri görUlmektedlr. 

Herhalde bu, diplomasi alanında bU

yWt karışıklık ifade eder. 1 Londra'da 

sörüşmeler yapılır ve kararlar alınır· 

bn bunun daha önceden verilmiş eöz

&.re, yapılmı§ teahhUdlere uymadı~ını 

Wm bilirdi 1 Herhalde vaziyetin gUçlU

tl ve nazikliği meydandadır. 
derhalde bu vaziyet karşısında en 

-,ta yapılması gıereken fı, bu kadar 
'8§arılmış bir iti tıehl~ye düşürecek 
•lan manevralara dalavlrelere imkıin 
~rnı<'T'I" lı: nımahdır. 

Ankara Levazım Amirliği 
Satmalma Komisyonu 

tl•nbrr 

İLAN 
Izmir müstahkem mevki 

dradmın ihtiyacr için 303000 
k:lo un kapalı zarf usulü ile 
sa-tın alınacaktır. İhalesi 11 
m:trt 935 pazartesi günü sa
at 15 de İzmir'de kışlada 
müstahkem lll.evki satın al
ma komisyonunda yapıla -
raktır. Muhammen bedeli 
wirmi sekiz bin yirmi ~ekiz 
Hractır beher kilosunı: tah
mm edilen fiatr dokuz kuruş 
y•rmi beş santimdir temina
tı muvakkate akçesi 2103 li
radır şartname surrthi htr 
gün komisyondan görebilir
ler istekliler kapalı zarfları 
ihaleden bir "a"'t evel ko-
n i von2. 'ermis bulunacak 
1 cır. M' ı~asasma iştirak 
e 1 ~ e1

• er O sayılı artırma 
ve ksiltme 1 a ununun 2. in
ci ve 3. üncü maddelerinde 

ı tmımesinde yazılı ve
~ rla bi rlikde ihale sa

tın Jma komisyonunda ha-
,_' 1 ·n ""l::ırı (391) -~.,rı 

ULUS 

Yabancıga e kuduklarımız I 
ı i ·iıı cinai roınaıı ok:urlar? 

Son zamanlarda cinai roman, kendi
ııne birçok okuyucu bulmuştur. Bu ro
manları okuyanlar arasında diplomat· 
lar, artistler, avukatlar ve mühendisler 
vardır. Edebiyat münakkidleri bile oku
maktan bıkmış oldukları halde, hazan 
cinai romanlar okumaktan kendilerini 
alamamaktadırlar. 

İnsanlar daima esrar ve korkuya kar
tı bir incL~ab duymuşlardır. XVIII inci 
yuzyılın sonuna kadar sihirbazlık, bü
yli, hortlak hikiyeleri herkes tarMın

dan sevile sevile okundu. Fakat rasyo
nalizmin karşısında bu korkuluklar ıi
'inditer. Bu sefer de, romantizm egzo
t,ım'i :noda e tiği '!i:·n, u.zıı.k di .... ı. r~ 
·et:'> lan eya~.atıerin hikayeleri okıınma-, , 

.... 

ğa başlandı. Hattı. eskiden yapılmış sc
vahatlerın °"enarda kal.mı~ hikayeleri 
bile basıldı ve kıtab .,:auJ. atıldı. f'u. • 
jan .. , romanse edilerek, gfü:e·ıeştirile • 
rck sergüzeşt romanı da ortaya konul
du. 

Fakat fennin ilerleyişini, sinemanın, 
gazeteciliğin çah§ttlalarr yeryüzi.inde 
gizli yer bırakmadı. Bu yüzden, aergU
ıeşt ve seyahat romanlarr da itibardan 
dU~tü. Şimdi arasıra uzak diyarlarda 
röportajlar yapılıyorsa da, bu da yavaş 
yavaş ortadan çekilmege, 6lmeğe mah
kfundur; çunkü bu gibi romanlardan, 
röportajlar'dan usanan halk, aradığı 
heyecanı, hayreti ve korkuyu cinai ro
manlarda buluyor. 

xıx inci yüzyılda çok okunan aay
dığınıız kitablar bizde ancak hayret u
yandırabiliyorlardı. Bunlarda tabiatın 

fevkinde bir şey yoktu, çünkü bir ıey
yalı, yahut bir korsan nihayet bir in
sandı. Halbuki bugünkü einai roman
lardaki katiller, az: çok bir hortlağa ben
.erler, tabiatın fevkindedirler. Bir hort
lak kadar yakalanmaları giiç ve niyetle
ri kötüdür. Öldllrmek için her şeyi kul
lanırlar. Tel&izi, X ıuaını kullanırlar. 

Hatta hiç görülmemiş ve işitilmemiş 
"ilmi., vastıalar bulurlar. 

Cinai romanların çoğu hakikatten 
uz ktır. Böylece de eski zamanların 

hortlak, sihirbu hikayeleri f ennt, il
mı bir çerçeve içinde yeniden dogmu§ 
oluyor. XX inci yüzyıl insanlığı ne 
kadar bilgin, ne kadar aeptik olursa ol
sun, cinai romanlardaki kaba, inanıl

maz eeylere eski cahil ineanlar gibi 
inaıuna.ktan geri duımuyor. Bu roman· 
larda katil ve polis hafiyesi vardır. Po
lis hafiyeı;i eski sarnanlarm •ihirbaz 
veya buyUcülerinin oynadığı rolU oyna
maktadır. Hattl hafiye, bir muhteri ya
rı ili:hedir. 

Her devir kendisine yaraşan kahra
manları tebcil eder. Fazile~, ıstikamet 

ve mcrdliği geref sayan devirler, ıöval· 
yeleri icad ettiler. İçinde bulunduğu· 
muz ve zekaya haris olan yüzyıl da po
lis hafiyesini lcadetti. 

Şövalye kuvvotll ve ce'lur bir adam· 
dı. Yoksulların hamisi, savallıların ko
ruyucusu idi. İhanet etmek, aldatmak 

elinden gelmezdi. Asıl ve buyuk olan 
bu şahıs, onu icad edenlere şeref verir. 
Polis hafiyesi ise bambaşkadır . 

Onun fazilet sahibi ve merd olması 
gerek değildir. İcabında kahbece de ha· 
reket eder. Muharrir de, okuyucu da 
onun en kötü kusurlarını mazur görür· 
ler. Bütün bunlara mukabil hafiye çok 
zekidir. Bu zekasını ustaca kullanıp 

muammayı hallettiği ve suçluyu buldu
ğu için, okuyucu kendisini endişe ve 
korkudan kurtararak bu adamın kötü 
huylarını affeder. 

Hafiyenin kuvvetli ve guzel olması 
da gerek de~ildir, Şarlok Holmes her
hangi bir ıngıliz yurdda a enzer. Gas· 
ton Lorv'im Rultabiy'i bır fiske ile ye
re yuvarlatacak kadar çelimsiz bir ço· 
cuh.tur. Bazılarının giılünc adları var
dır. Heybetli ve ı;evimli degildirler. Bu 
ise tesadüfen yapılmış bir şey değildir. 
ve okuyucular bundan gizli bir zevk 
duyarlar. Çiınkü polis hafiyesi, af6ğ~ 
yukarı bütün okuyucuların mensub ol
dukları sınıftan çıkar. O da onlar gibi· 
dir, fevkalade bir tarafı yoktur. YegA
ne meziyeti zekası ve muhakeme kabi
liyetidir. En çetin itleri bu sayede hal
leder. Kusurları ne kadar çok olursa, 
vasat adama o kadar yaklaşmış olur. O
nun için zayıflar, beceriksizler. utan
gaclar, hafiyede kendi benlikler.ini gö
rürler ve kendilerinin de günün birinde 
onun yapacağı ışi yapabileceklerıni u
marlar. 

Cinaı romanlarda, hafiye etrafında
kiler tarafından hor gôrüliır, tahkir e
dilir. Düşmanları onu tuıaga dlişUrür
ler, döverler, yaralarlar. Böyle hallere 
maruz kalan bir tövalyenin şerefi aza
lır. Hafiye için öyle değildir, hattA bil
akis ... Böylelikle okuyucunun gözün
de hafiyenin, geçici muvaffakıyetler 

kazanını düşmanları küçük dü§Cr. Fa
kat zeka ve muhakeme sahasında hafi· 
ye ile boy ölçllşecelt kimse yoktur. Bü
tlln güçlilkleri yener, engelleri aşar ve 
maksadına varır. 

Bu da zamanımız ın&anlarının zeıka· 
ya olan inanını, en çetin işlerin ıbile ze• 
kAnın elinden kurtulamıyacağını göıte· 
rir. Cinai romanlarda asıl olan, katili 
muhakeme yoluyle, romandaki delille
re dayanarak bulmaktır, Faraza birçok 
karışık vakalardan, cinayetlerden t0nra 
katil bir ihbarla veya akla gelmiyen bir 
tesadüfle yakalanırsa o roman, dnat 
roman sayılmu. 

Bu romanlar bugünkü insanlann iı· 
teğine uygundur, çünkü insanların H• 

ka ile başa çıkamıyacakları ıır ve mu· 
cize olmadığını ispat eder, ilmin dün • 
yaya hüim olaca~mı göeterıir. 

Cinai romanın babaaı olarak Edgar 

Poe'yi göıterirltr. Fakat o :1amandan

berf bu tilrlU romanlarda çok de!f§lklfk 

olmuştur. Edgar Poe romanlarında en• 

trlkayı ikinci ptanda bırakarak muam
mayı tahlile ehemmiyet verirdi. Tehll· 

lin nasıl yapılması gerektiği hakıkında 
felsefi izahlar ve muhakemenin ne ol
duğu hakkında telkin yürütürdü. Şim· 
diki okuyucular ise bu gibi ,eylerden 
çabuk bııkıp yoruluyorlar. 

Bununla beraber, bugiın de oiNyucu 

yu tahlile n dütllnmeğ• Hvnden ro

manlar yapılmaktadır. Hattl bilmece 

şeklinde romanlar bile vardır. Muhar· 

rir, romanın son sayıfalarını bltlm>e• 

den önce bunun nasıl biteceğini okuyu· 

cularına ıorar. Amerika'da lritabcılar 

ise son sayıfayı mühUrlü bir sarfa koy• 

maktadırlar. Okuyucu romanıdalri delil· 

lerle katili bulduktan ao.;ra, kendi bu· 

tuşunun doğru olup olmadı~ını, zarfın 

içindekileri okuyarak anlar. Bu ttirlU 

romanları yuanlar bile yapmımıalıdır. 

ÇatikU onun buldulunun 1-§ka tUTIU bSr 

ıuretini bulan okuyucu hayal ıbrılıtın• 

uirar. BUtiln \.& liller, mUmkUn olan bl· 
r.icik sureti halle müncer olmalı&r. His 
bir gizli tarafı bulunmamalıdır. Bu te· 
kilde yazılan romanlar bfrer ıekt nU· 
munesi addolunabilir. 

Fakat ekseri romanlar böyle değildir. 

Muharrir ekseriya okuyucunun zihnini 

karıstmr. Birçok vakalar, hidiıel•r lcad 

ederek okuyucunun hafızasını yorar ve 

bazı delillerin onun gözünden kaçması

nı temin eder. Bazı muharrlrl~rse tahld· 

terin ifadelerini, hafiyenin ufak hare

ketlerini uzun uzun yuarlar ve okuyu· 

cunun dikkatini böylece lsraf attlrlrlcr. 

Romanın aonu bbe tuhaf görllmlr, 9tin· 

kil bafka ICY dilfilnUyordus. Bann da, 

çok acayip ve mevıula alAlcaıı olmayan 

bir hlldlseyi kitaba sokan muharrir, o

kuyucunun bu ytizden doğan hayretin· 

den istifade ederek .kendi maksadına 

doğru eezdlmıeden ilerler. 

Bununla beraber, muharrirler ne ya· 

parlarsa yaP1lmlar, o1cuyucular bunların 

hepsini kabul ederler. Muharrirlerin 

böyle bir Janrda yenilik göstermomelerJ 

tabiidir. ÇUnkü daima görlilmemlft iti· 
tilmemıt bir te.Y bulmak, •ki entrika

ları kullanmak gerektir. HalıbukJ .ıde· 

Jd kombine~onlar nlebtt.n udır. Bu 

yüzden de muharririn iti daha Jılyedt 

güçleıir. 

Fakat bu da muhim bir meMle dtltı-

dir. ÇUnkU halk aabınııalııklı romanları 

bekler ve bunlarm UlitHi nurl olduiu· 

na bakmakal.ın, iaa)de okur. QeWrll 
samınrmısda fUMelw ve tela., repıl

mış, hasır dtifUncılori halka kab\sl et

tirmeğe alJFıtftır. Bu yibde11 de balk 

dU.,Unmek sahmetJne lratlıP'NGle1na, 

bafkalerının bndiai liln ~ 
ve o dUfilnoeyi kabul Mıneaf daha kolay 

bulmaktadır. Ofnai romanları ok"fVak 

- Bea hep &~~•r borı ı.pmem, ister.seniz si~Je1J~ ayrr ayrı dan<>.derim. La Repüblik'ten 
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ettili ol da dusünduğunü muhakeme . 
· ı uı• sanmakt.ıuır. Şayed romanın nası 

· tecc.gini kest irmemişse bile, birkaç sa• 

h h· yıfa sonra muammanın ana tarını 

metsizce bulacaktır. 

Cinai romanla edebi romanın farkı, 
birincisinin kcthramanmm en ufak ha· 
reketlerinin bile muharrir tarafından 
tesbit edilmiş olması, ikincisinde ise 
muharririn hazan romanının kahraına· 
nına tabi olacak kadar onu serbest bı· 
rakmasıdır. Onun için, cinai roman bl• 
ze hakiki yaşayışı oldu~u gibi değil, 
romanın mevzuunun lcabettlrdiği gibi 
gösterir. 

Faraza, tahsili ve soysal mevkii ica· 
bı hiç bir saman katil olacağına lna~· 
madığrmız bir adam, çok vahşice bir cı• 
nayet yapar. Gene ve tatlı bir gene kız· 
da, bir canavar gizlidir. Kendi halinde, 
aakin bi rihtiyar Alim, geceleri elinde 
.hançer, sokaklarda gezerek öldürecek 
adam arar. Bunlar inanılacak şeyler e• 
fildir. Fakat muharrir böyle yapma a, 
fÜpheleri bu gibi kahramanların uzer· 
lednde temerküz ettirmiyerek rom n il 
aonunu, okuyanı şaşırtacak bir şc 1 'e 
bitirmeğe mecburdur. Hafiye ise •· 
kİdir ama, bu zekası etrafının abdall ı 1 

1ayesinde ortaya çıkar. Mesela goze 
tan blr ,eyi yalnı'z o görmüştür 1 
Tanınmıı bir muharrir, "bir cinai ro· 

man ne kadar eyi tertib edilirse o ka· 
dar hakikatten uzaklaşmış olur . ., dıyor. 
Cinai roman muharrirleri de ölçülu biç· 
ıkılll bir mevzua uymak mecburiyetin e 
olan şahısların, hakıkatten uza la rr • 
iarın n mazur görülmesi gerektıg· i 
söylüyorlar. Bu da ispat ediyor ki m 
tıkl. inanılır pı;ikolojilerin, cinaı ro 
nın telifi kabil degildir. Sonra, hem J 

aebebler, hem de rom nın yazılı ınd 
ihmal dolayısiyle, cinai roman! r u n 
edebiyatın inmesi mlimkün olan en 
Q'ı aevlyecıedirler. 

Eskı cır.af romanlarda daha f ıla 

ltıina vardı. Fuua Arsenlüpen'in ı; r· 

gil.aeftlerinde hem muamma, hem de es· 

rar ve tuhaflık v.:rdı. Bunları okum k 
eğlenceli "hıyorrlu. İnsan oku~ken, m • 

harririn aanatını eyı bildigini hı 
yordu. Fakat bugiın gazeteciligın . 

i· 
ı· 

tabcılığm çok inkı af etmesi, muha r r· 
lorin fazlalaşmasını, dolayısiyle k 

lanncinslerinin duşmesını ıntac tı. 

~imdi herkes cinai roman y m 
niyor, bu da pek çapra ık bir ı o 
dığı, böyle bir romanın ıçinde hı ı "e· 
ya psikolojik tahliller bulurunadıgı ıç n, 
muharrir olsa ifin içinden çıkac ını 

eanıyor. Bu yü.z:den de becerıksizce a· 
adm11. aa~ §eyler ortaya konuluyor 
lrl lnaan ilci 11tyfa bile okumadan kita· 
bı kapamak mecburiyetinde kalıyor. 

Cinai romanların gördükleri rag e· 
d .l&ah etmek ıçin, bu romanların hC;r 
inanda ıizlf olan vahıet insiyakını • d 
stmdlld ııkı nizarnlarm tesiriyle t tmin 
edilemiyor - tatmin ettigini ıôylu} or· 
lar. Guetolerdeki cinayet havadisleri, 
lbefhur katillerin muhakemeleri hak ın· 

dtl du)'lllan ~rak da bundan ileri gel· 
mu mi? Cinal romanın katili, bizım ka· 
re.rılrk &dümıe duygularımızı tasıy n 
n bizim 7eria:ılze adam öldürerek iıi 

bir nevi yilkten kurtaran kimse de il 
IDidir? Hafı) e iee, bcnligimizdeki bu 
gibi kötü ineiyaklarm ortaya çıkm. ı· 

na mani olan eyi taraflarımızı, 
duygularımısı göstermez mi? 

Cinai romanlar edebiyatın en •!çak 
•viyeaini iıgal etmekle beraber, bu· 
gUnkU inıanların zihniyetıni go term k 
ı.lmmandan bu~ Hıl edebt romanlardan 
fazla 19yler öğretecek me•;kidedirler. 

Kara~öz 

Brı antkdar halkcı gazetemiz olan 
Karagaı malfim olan ananevi şeklini de· 

litt!rereık yeni bir teknik ve tarzda ve 
8 sayıla olarak çıkmaya başlamıştır. 

Bu yeni şeklile çok daha cazib, daha 
olgun ve faydalı olarak neşriyatın de· 
v.am eden bu ecnekdar gazeteye uzun Ö· 

mi.irler dileriz 

Att.pnıar 

N fde halkevı tarafından ne r en 

bu m m nın son kanun tan hli ye ·n-

ci s ı ç ı .m. tır. Bu ı>a) ıda il s a 

1 

Ş. A:> om .n 'Ahlak terbi} esi., \ c V cltö· 

den çtvrilen "İtiraf" Oralın ''Nıı;dc ta· 

ihi,, adlı yazıları okunmağ• değer. 





Cümhuriyet Merkez Bankasının 21 şubat 1935 vaziyeti 

Aktif Pasif 
KASA: Lira Lira . Lira Un 

15.D 0.000,-Altm: uf! kiloırem 13.870,103 19.Q0.109,84 
Bmlmot 12.215.156,-

SERMA.YE 

Ufaldık 711.154,76 11.584.lJ0,60 iHTİYAT AltÇBSI 66J.St14,30 

DAHtLDEKt MUHABiRLER: 
Altm: Saf1 Ka. 1.7U,OZ4 
Ttlrk linaı 

HARİÇTEKİ MUHABİRLER: 
Altm: Safi kiloaram 3.807 ,024 
Altına tahvili kabil serbest 
dövizler. 

HAZlNE TAHVlLLERl: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
karfılığı 

Kanunun 6 ve 8 inci maddele
rine tevflkm tedlyat. 

SENEDAT CUZDANiı 
Haine bonoları 
Ticari aenedat 

ESHAM VE TAHViLAT CUZ. 
DANI: 

(Deruhte edilen ev· 
Esham ve (rakı nakdiye kar· 

tahvilit (flbiı (itibari kıy
(metle) 

Kabam ve Tabvtllt 

_ AVANSLAR: 

Altm ve clkis lberiae 
THvillt lberine 

HISSEDA Rl.AR 

llUHTELIW 

2.515.004,-

517.250,32 

5.354.IM,75 

15.935.612,05 

158.748.563,-

S.032.254,32 

Zl.290.506,80 

10.121.623,- 148.626.940,-

3.711.637,60 
4.868.371,65 

30.349.321,l 9 

4.864.418,25 

YE KON 

l.580.009,25 

15.213. 745,44 

985.692,31 

4.S00.000,-

7.98Z.392,l 7 

262.795.6&0,89 

TEDA VOLDEıtl BANKNOT. 
LAR: 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddele
rine tevfikan vaki tediyat 

Derubte edilen evrakı nakdiy' 
bakiyesi 
Karııhjı tamamen altın olarak 
tedavüle vuedilen 

TURY LiRASI MEVDUATI: 
Vad.U 
Vadeli 

DÖViZ MEVDUATI 
Vadeaiz 
Vad •li 

llUHTBLll' 

1 

151.748.565,-

10.121.623,-

148.626.940,-

15.688.000,-

18.220.070,4 7 

10.495. 738,24 
781.002,72 

YEKUN 

164.314.940,-

18.2Z0.070,47 

11.276. 7 40,96 
5S.Sl9.995,16 

a Mart 1933 tarihinden itibaren: lıkonto haddi 3 5 '/ı - Alba ilaerine avam " 4 '/ı 

A karaŞehri 
icme su komisyonundan ı 

Ankarada Sankqla civarında yapdacak olan PUtre iıta• 
aiyonu için (24.150) Hra bedeli ketifli terfi tulumbası iı
tuiyonu te1ilatı ile bllcUmle müteferrl huauaatı tedarik ve 
montajı 18.1.1935 T. inden itibaren kapalı arfla eksiltme
ye kaaulmqtur. Bkall~• 14llu't1935 tarihine rutlayan 
peqembe glntt aaat ıs de Ankarada tı hanında 4. Unclt 
katında Ankara 8ehrl İçme ıuyu komiayonu dalreıinde 
yçılacaktır. Bu gibi teaiıatı yapmlf fenni ehliyeti hais 
olanlar prtname, proje, ve ulre nrala komisyon Fen h• 
yetinden paruıs alabilirler. Bblltmeye girebilmek için 
(1812) lira muvakkat teminat verllmeıl lbnndır. lıtekll
ler teklü mektuplarmı nıuayyen olan uatten evvel komi1-
yona vermeleri lizımdır. (369) 1-708 

• 
istatistik umum müdürlüğü 

satın ;. Jma komisyonundan: 
Tahmini bedeli 13.000 lira olan umum müdürlük neıri

yatmdan her ay Ankarada baıtırılacak olan bir aenelik 
tab ifi pazarlıkla ihale edilecektir. Bu baptaki prtname 
mucıöince pazarlığa iştirak edacekler 975 lirahk muvakkat 
teminatlariyle şubatın 27 inci çarpmba cünü saat 15 de 
İıtatiıtik umum mildirlUfünde mlitepkldl tamı alma ko
miıyonuna m6racaatJ'atı. ~ paruıs olaiak Jconu.. 
yon kitipliğinden alınabilir. ( 433) 

1-722 

TUNÇ); VVCUTLAR 
EDDIE CANTOR 

eisliğinden: 
ı - Ankara şehrindeki binalara aid enaz 22,000 numa· • • ra levhalannm yerlerıne takdmaıı açık eksiltmeye ko -

nulmuttur. 
2 - Beher livhanm takoz kullanılmaama lüzum olmı -

yacak yerlere asılmaaı S, ve Takoz kullandmaımı lcab et
tiren hımıı, kerpiç ve tuğla dıvarlara aaılması 10, ve talcoe 
kullamlmumı icab ettiren tq Ye beton binafara asdmuı 
20 kuruştur. 

3 - Şartnameyi alMak üzere Ankara Belediyesi numa
ralama komisyonu reiıliğine müracaat edilmelidir. 

4- Açık eksiltme 11mart1935 pazartesi günü tam 18· 

t on beşte Ankara belediyesi ıirketler komiserliği odum
yapılacaktır. 

S - Muvakkat te~t 385 liradır. (411) 
\-709 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüjü 

Satın Alma Komisyonu ilinlan 

KIRIKKALE TİP 12, 13 BVLl>RlNDJIKİ HALA 
ÇUKURLARININ KANALİZASYONA BAOLAN
MASI. 

Bedeli ketfi (2863) lira olan yukarda yazılı it 9 Mart 
935 tarihinde cumartesi günü saat 15 de askeri fabrikalar 
atmamıa komi8yonunca yapılacaktır. Şartnamede deli· 
ıiklik yapılımttır ve 15 kurut mukabilinde mMldlr komis
yondan verilir. Taliplerin (214) Ura 73 kunlt muvakbt te
mU..t ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 1 c6 maddelerindeki 
veuikle mezkGr gün ve uatta komiıyona milracaatlan. 

(386) 1--637 

KOÇUK YOZGATTA SU ARAMA SUNDAJI VB 
BİLA HARA KUYU AÇILMASI 

Bedeli ketfi 61,000 lira olan yukarda yazılı it 13. mart 
1935 tarihinde çarıamba günü uat 15 de aakert fabrikalar 
satın alma komiıyonunda kapalı zarfla yapılacaktır. Şart
name 305 kuriıı mukabilinde komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan 4300 lirayı havi kapalı zarf
larını saat 14 de kadar komieyona vemıekri ve mezk6r 
gün ve saatte komisyona müracaatlan. (431) 1-719 
K1MYA MALZEMESİ 500 METRE MİKABI 
T~ bedeli yüz bin CEVİZ TOMRUK 

lira olan yukarda yazdı kim- Muhammen bedeli (27 500) 
ya malzemesi ukert fahri- lira olan yukarda miktan 
katar uıtıwn tmillttl~ü 1&• yazdı Ceviz Tomtuk 7 mart 
tm alma kgrilayonunca 9 9!5 tarihinde Perwembe gii-
mart 9S5 tarihinde cumarte- nl uat 15 te aıkert fabrika· 
al gtlnl aaat 151ie pazarlık.. Jır satmalma komiayonunda 
la satıiialmacaktır. &anna- kapalı zarfla utm almacak-
mesi bet lira mukabilinde tır. Şartname bedeli (137.5) 
kıomilyondm ..uır. ~üip- kanıt olup komlayandan ve-
lerin (4000) lira muvalrbt n1ir. Taliplerin muvakkat 
teminat ve 2490 numaralı teminat olan 2062.5 llra1rk 
kanunun 2 ve S el maddele- teminatı muvalckateyi havi 

.Farflan mezkOr günde saat 
rindeld veıailde me*8r gün on dijrde kadar komiıyona 
ve aaatta komiayona müra- v~nneleri ve 2490 numarab 
catlan. (387) 1-638 kanunun 2 ve 3. Maddelerin 
KASNAK KAYIŞLARI dfti vesailde saat on beıt• 

Tahmini bedeli (85400) komisyonda bulmunalan. 
lir• olan yukuda yaalı kat- (36&) 1--609 
nak kayrılan 'Z1 ıabat 1935 
tarihinde ~ gtinli 
saat 15 de ukerl fabrika· 
Jv aatm alma kômiıyanun
da pazarlıkla Utm almacak
tır. Şattname (427) kuriıt 
mukabfliıtd~ meldlr koaiis • 
yondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat ölan. 
(5520) lira •e 3490 numa
ralı kanunun 2 ve 3. cfi ınad
delerindeki Yeailde medffif 
Ciia ft aaatte koniiıydl* 
gelmeleri ( 400) 1--661 

YEN1ŞEH1RDB 

Kira'ık e~ 
Dört octab, bahçeli. L.o

AD mef!~a yakmmdadır. 
Adres: b caddesinde 
Ho: 9 telefon: 2655. Evin 
btıtı•mMDıdan ötürll Viya
bl ınodeli IQql ~m t.tw. ya
tat odam takmıı aatılLKtrr. 

1-707 

1 
akara icra dair"!4İ ga) ri menkul sah mf'D111rlu • 

ğnudan: da. 116 ,_. 
ipotek olup utılmasrna karar verilen kadastronun A • .... 

l 2 num.ıraaında mukayyet ve Ankarantrı Tülice mahaJleaı 
:Ukamet caddeıi uzerinde kain apartman apğıdaki tartlar daiıe
ainde artırmaya çıkarılmıştıı. 

EvNf ve mü temiliıı 
Apartman bodrum ve çatı katile birlikte yedi kattan .,.Nt w ... 

tondan inıa edilmittir. . 
Birinci bodram katı, cadde üzerinde iki küçük dükktnden ..,.. 

olup arkaları depodur. . 
ikinci kat, lııüvebanedir. Bir ocaklık ve bir helası mevcuddUf· 

Zanlni kabMlolit tavanı karton plyerdir. Dıvarlar alafranga bade-

nadır. 

Uçüncu kat. Aı1111adır ve kahve.~ mulhakdır. Ortasında keh~ • 
hanenin tanıamen etrafı parmaklıklı delik bir mahal vardır. 

Dörduncü kat, bır hol, bir camelcinlı oda ile birlikte bet oda, ~ 
mutfak (derununda teaiaatı tam bir banyo vardır) bir belidan ıkl 
Jrilçilk balkoadan ibarettir. Zemini \absolollt ve tavanı betondur. 

Bqlnci kat. dördtincl katın aynidir. 
Altmcı kat, cllrdUncl ve betinct katwı ayni olup yalnız balkonu 

yoktur. 
Yedinci pb katı, bir bol, Uç oda, bir mutfak temutı tıam bir 

banyo, bir helldan ibaNttir. Binanın heyeti umumiyeaiade elektrik 
ve su tesisatı me.cuttur. 

Yetmit bet bin lira kıymet takdir olunmuıtur. 

Salat prtları 
1 - Satıt pefin para ile olmak bere 28.3.1935 tarihine müaedif 

,., ...... &iDi wt 14-16 da lua dairesi ıayrt menkul •tJf ınem_.. 
1111• ... ,.,, .... ~ 

J - Tallplir '*4Ur edilmif olan yukarcWıi ll&ymetin Jibde 7,1 
p., aqeal ..,. atfllf bir bankanm teminat ımktubunu ıetıirecek
hrdlr. 

3 - latif pnil antırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzcll 
71 ini baldu.lma w ilt def• nidadan IOllra mezktr günün 16 mcı ~ 

1ılıade en çok artuanıa IWe edileoebir. 
4- ip....._ .. artırmada teklif edilen bedeli ımlhddu kQ" 

..... J19c1e fi lal bulmadıtı takdirde 13A.1935 tarihim müsacllf 
_.... .-.. t 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artmnada kca 
1f clefı ni•ıt. ...,. IUt 15 de kua JDUhammen kıymetin y 'izdi 
,.-. beflal •lma1r fU'tlle en 90k artnwı talibin ihale ol na • 
oakt•. 

S - BirlAOl ve Hımd ihalelerde ihale bedeli ihal<!yi müı "ı.t 
wriJmedlll t.kdkde berine ihale ediJent.n taleb yler. esi ile ıhao 
le tll'lünden -.rııı ,.eti ıüıı lt&ndt vezne,. te lim oclilmedllt 
tlll1rdlrde ihale bosulacü ve ifbu talibden ...ı en yu taek teldifde 
bulunan taltia tekllft bHçblle aJıma1a ruf olup olmacbiı kendW.
d• eond..._ eonra tıMlfl vegblle alma.la ruf ol&ap talııdlrde 
fıa* lbaleel hlılt edil• birinci tallbden tlblıf.l •ilmek 8-rı ilaiBll 
taMb ubdeeı.. .... o'-oaktır. Tekil vegblle almqa ımı o~ 
talııdlNe lM mal yınidm on bet 8llı möddMle artırma,. takıus • 
laoak ve u tok Mtıran talJb llHdae kat'! llııaleli yapdualrtar. 

t - Her ............. mal ..... lbaJe-ediMlkte .,U hHcl W 

yt.de J,5 clelltl barcı talibe aid olecMtır. 

7 - Borpa " al..aıklrlarla dit- ıliNıdarların •Jd meDkal 
berlndekıl Juıklannı w hmuule fail " ...U. daWl oı.. lddl9-
ı...... ..mm mllbltılerile ıo gün itinde lora dairulm lıHdaeW 
Mnwlsr. Mıal lalde Juıkları tapu lioflll ile ..wt o .... cWııı ... 
bedeHnl ,.,.e•aı• mn .. lealnclea barif ttdıldMell•. 

1 - Artuma,. lttiralr edenler dalut evel llftDmMıyi ...... olıııll
-. ft pyrl IDIDkulla llmr vuiJ9dnj bllmlf ve bunlan ....,_ 
..._. •tılllit ed ve ltıibu' olunacaktır. 

t - lfba as* artınna f&rtDalllHI .36.2.ı•s tal'lıinclea klbaa.a 
914/lf dolya _....u. berke• gçdttır. 

10 - ı-.liplerl ımakilr tarihlerde icra dairesi pyri menkul 
Htq a.muılalana mtlracaat eylemeleri lu.-t ilin olunur. 

1-706 

1 Ankara Belediye Reüliğl 1 
bhı.n 

ILAt 

Kiralık dükkan 
H~yeti milliye mey

tt.Dmda TUrkiye tı Banlqa-
11 kartmnc1a tütün b8yiliği 
ıibi işlere mtiaaid ufak bir 
dükkan kiraya venlecektir. 
Taliplerin Vehbi Koç tica
ret evine müracaattan rica 
olunur. 

1 - Cobedcle muam mu
allim mekteW civarında 
1308 numaralı adada Diva
m lluhuebat müraldplerin
den Hilmiye aid 9 puaelde 
115 m• yer açık arttırma ile 
satılıcaktır. 

2 - 1'baıe 7.S.lNI per • 
tembe pil saat an buçukta 
ekalltme ve artama komİI -
yonunda yapılacaktır. 

3 - Sartume ve barita
llDI ı&mek illtiyenler her
gün muhasebeye gelebilir • 
ter. 

4 - llawıkkat teminat 
(10,78) liradır. 

5 - M11bmqmen bedeli 
(143,75) liradır. (413) 

1-tf4 

Yenişehir' de 
Kiralik 

Bir aileye mab8ua müs -
taJdJ gen~ v.e biribirine 

geçme Odaları havı kiralık 
bir ev aranıyor. 

Fiat. teklif ve bf.ilAtm 
ıazetemize P. E. rem?: e 
verilmni. .ı-.,723 

Koç ade ticarethanesi 

THE PARKERPEN 
COMPANY LTD. 

DUnyanra her tarafında tantn11111 
mürekkepli kalem fabrikası 

Ankarac:t. bir mumeail arıy« 

kendi heMbına muamele ve elwe

fttli mmaurlar vlUCıHile •tıf 
tqkilatı yapacak' kadar ıermaye-

11 olmak 11rttır. 

latıt ilDt&yazı verilecek zata 

muntazaman ilanla yardım edile

•ktir. 

Teklifler apğıdald adrese y• 
prlabilir. 

THE PARKER PEN CO. LTD. 

RA YON EXPORTATION8. 
1 

BUSH HOUSB,.LOllDRBI; 

w c. 2. 

tNGlt.TER& 

1-717 
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BUYUK 

Tayyare Piyangosu 
l8 inci tertib S inci çekiş 11 mitrt 1935 dedir. 

Büyük ikramiy 30.000 liradır, 

Ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiyeler ve 
20.000 liralık mükafat vardır. 

Ankara Mensucat fabrikası 
T. A~ Ş.-tinden 

Alelade hissedaran hey eti umumıye 
İçtimaına davet 

İdare Meclisinden: 
Ankara Mensucat Fabrikas1 T. A. $.ti alelade his.seda

ran heyeti umumiye 1 aşağrda yazıh ruznameyi müza~e
rata dahil bulunan mevat hakkında görü mek ve karar ıt
tihaz etmek üzere 28 mart 1935 tarihine müsadif perşembe 
günü saat 15 te Türkiye İş Banka~r Umumi Müdürlük bi
nasında içtima edecektir: 

Ruznamei müzakerat 
l - İdare meclisi ve murakipler raporunun okunması: 
2 - 1934 senesi bitançosunun tasdik ve idare meclisi

nin ibrası 
3- Temcttüün taksim ve sureti tevizi tarihinin tesbiti 
4 - Müddetleri hitam bulan idare meclisi azalarının ye

rine yeniden intihap. 
5 - 1935 senesinde idare meclisi azalarına \:erilecek 

ücretin tayini 
6 - 1935 senesi murakiplerinin seçilmesi ve ücretleri-

nin tayini. 1-715 

~1111m1111r11rmmrr11rrııım111111111nı1111111111111111111111m11111111111111u1111111111El 

ULU~ 

Satılık Piyano 
aranıyor 

Gazi Lisesi Müdürlüğünden 
Bir temrin piyanosu alınacaktrr. Gazi Lisesi Müdürlil-

ğüne mektupla acele müracaat. (415) 1-680 

Ankara Ziraat müdürlüğünden 
Ankara çiftçilerine tohumluk olarak dağıtılmak üzere 

şartnamesi mucibince Ye nümunesi veçhile 7-10,000 kilo 
yulaf Martın 5. inci sah gtinü saat 15 de pazarlıkla satın 
alınacağından bu günde taliplerin yüzde 7,5 teminatı ile 
Vilayet Ziraat Müdürlüğündeki toplanacak komisyona mü-
ra~aat etmeleri lüzumu ilan olunur. ( 429) l-721 

u ·arita Um ın Iiidü · üğ .. ndeıı: 
l - Muhammen fiatı (4100) lira. Harita Umum Mü

dürlüğü Topografya şubesi için (10) adet Alic.lat Olomet· 
rik açık 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 

Maden kömürü işleri Türk 
Anonim şirl(etinden: 

Alelide hey' eti 
umumiye ictimaı 

Şirketimizin 1934 hesap senesine ait alelade heyeti U· 

mumiye içtimaı 27 Mart 1935 tarihine müsadif çarşamba 
günü saat onda Ankara'da şirketin merkezi olan Türkiye· 
İş Bankası binasında aktedilecektir. - -

== T•• k• 5 Ruznamei mu··zakerat.· ~-= ur ıye e== 
1 - 1934 senesine ait meclisi idare ve murakip raporla-

;;=_=- Hı·taA ıı·ahmer· ;=== rınm kıraat ve tasvibi. 2 - 1934 senesi bilançosunun ve karu zarar hesabı ve 
= = faizi muhassas ve hissei menfaat hesaplarının tetkik ve 
==_s Cemı·yetı• umumı· =~ kabuliyle Meclisi idarenin ve murakiplerin ibrası ve temet-

tüün sureti tevzii, 

-
§ merkezinden .• =-S 3 - Nizamnamei esasinin 12 inci maddesi mucibince 
_ _ müddeti hitam bulan azaların yerine intihap icrası. - -= = 4 - 1935 senesi murakiplcrinin tayini, 5§ Türkiye Hilaliahmer Cemiyeti, Almanya'ya kadar ;;;;;; 
- · af1 c · 5 - 1935 hesap senesi alelade heyeti umumiyesine ka-s gidib gelme ve oradaki iaşe ve saır masr arı emı- S dar muteber olmak üzere meclisi idare azalarmm hakkı hu· 
S yet tarafından der' uhde edilmek üzere Berlin' deki § 
5 Auer fabrikasm.da bir müddet sitaj gördükten sonra, := zurlariyle 1935 senesi murakip ücretlerinin tesbiti. 
- Ticaret kanununa vıe esas mukavelenamemize tevfikan 
5: Ankara'da tesis edeceği gaz maskesi fabrikasında kul-= sahibi rey olan hissedarlarımızın esaleten veya vekaleten 
~ !anmak için vasıfları aşağıda yazılı bir kadın ve iki ~ içtimada hazır bulunmalan ve bunlardan hamiline ait his-
5§§ erkek ustabaşı aramaktadır. Bunlardan, § se sahiplerinin hisselerini laakal bir hafta evel şirket mer .. 
5 BİR KADIN İŞÇİ: ~ kezine tevdi ile mukabilinde rey pusulası almaları lüzumu 
~ Maske dikim işler ive dikişlerin volkanizasyonu S rica ve ilan olunur. MECLİS! İDARE 
~ işlerinde, ;;;;;; 1-713 
§ BİR ERKEK İŞÇİ: s 
5 Pres ve madeni kısımların işlenmesinde ve made- ~ 

s ni aksamın montajında, ~ Kozlu kömür işleri Türk 
§ BİR ERKEK 1ŞÇ1: § 
~ . Filtre_ k~~~rının .?oldu~ası. ve b~Iarın mon- ~ Anonim Şirketı• 
S taıında sıtaJ gormek uzere gondenlecektır. 5 e İstekliJerin 25-35 yaş arasında, sıhhi halleri eyi ve ES L'J. d 
§ asgari orta tahsilini bitirmiş biraz Almancaya vakıf EE c~ ısse aran 
5 bulunması, şimdiye kadar kadının dikişçilik ve erkek- S$ 
§!§ !erin demircilik veya buna benzer fabrika işlerinde ça- = 
~ lışmış olmalan, Almanya'dan avdette Cemiyete as- := 
§§ gari üç sene hizmet etmeyi teahhüd etmeleri ve Ce- E§ 
~ miyetin g·österdiği yerde ikamet etmeleri şarttır. Fa~- = 
~ rikada çalıştıkları müdtletçe kendilerine memleketı- § 
5 miz sanayi hayatında mutad aylık verilecektir. B~n- §§ 
5§ dan başka erkek işçilerin askerlikle alakaları olma- § 
5 mak lazımdır. 5 
SS İstekli olanların bir istida ile Ankara • Yenişehir- § 

heye'ti 
umumiyesine davet 
İdare Meclisi Riyasetinden: 
Şirketimizin 1934 hesap senesine ait alelade heyeti u

mumiye içtimaı 27. Mart. 1935 tarihine müsaclif çarşam
ba günü saat onbeşte Ankara'da Şirketin merkezi olan 
Türkiye İş Bankası binasında aktedilecektir. 

~ de Emniyet Meydanında Hilaliahmer Merkezi Umu- § Ruznamei müzakerat: 
$ misine müracaat etmeleri ve bu istidaya fotoğraflı bir 5§ 
5 tercümei hal varakası ve tahsil ve çalışmalarına aid ;:E 
5 vesika suretlerini rabtederek şimdiye kadar çalıştık· § 
5 lan yerleri. ikametgahlarını ve evli bulunup bulun~a- §§ 
il§ dıklannı gösterecekleri gibi bir sıhhat raporu da ~on- :S 
§5 dcrmelidirler. Lüzum görülürse sıhhl muayenelerı Ce· _ 

1 
miyet tarafından da yaptırılacaktır. ~ 

- Son müracaat günü 5. Mart. 1935 dir. Ondan son- 5 

n;;,~;,;,~,~~~;,;,;;,;,,;;;~11~~;;;,;;;ııııııu1111111u1111~111~:1;11nın1E 
ANKARA BAROSU BAŞKANLIGINDAN: 

Baro umumi heyetinin 24 mart 1935 pazar günü saat 
16 da adliye sarayındaki odamızda fevkalade olarak top • 
1antıya davet olunduğu ilan olunur. 

Konuşulacak şey: 
İç yasanın 42 inci maddesinin tadili hakkındaki teklif. 

1- 724 

1 - 1934 senesine. a.it Meclisi İdare ve milrakip rapor
larının kıraat ve tasvıbı, 

2 - 1934 senesi bilançosunun ve karu zarar ve faizi mu~ 
hassas hesaplarının tetkik ve kabulile meclisi idaııenin ve 
murakiplerinin ibrası ve temetttüün sureti tev.zii. 

3 - Müddetleri hitam bulan meclisi idare azalıklarına 
intihap icrası, 

4 - 1935 senesi murakiplerinin tayini, 
5 - 1~5 senesi alelade heyeti umumiycsine kadar mu• 

teber olmak üzere meclisi idare azalarının hakkı huzurla .. 
rile 1935 senesi murakip ücretlerinin tesbiti hususlarından 
ibaretti. 

Ticaret kanununa ve esas mukavclenamcmize tevfi .. 
kan sahibi rey olan hissedarlannuzın asaleten veya veka
leten içtimada hazır bulunmaları ve bunlardan hamiline 
ait hisse sahiplerinin Iaakal bir hafta evel Şirket merkezi· 
ne hisselerini tevdi ile mukabilinde rey pusulasx almaları 
lüzumu rica ve ilan olunur. 

l-714 
KOZLU KÖMÜR İŞLERİ TÜRK 

ANONİM ŞİRKETİ 

SA'ı \ 

J Ş.kar ağaç 
Bankasının 

934 senesi hey'eti umumiye 
ruznamei müzakeratı: 

l - 1\h•di~ idare \'C mürakih raporlarının kırnaıi 
2 - Bil:'inçonun tetkik 'e ıa .. ıiki iJc nıccJi~j idare" 

nin ibrası 
3-Kazaocıo ıc,;rJ \l'~a scrma)C)t' kalbi 
4 - Miiddctl.-ri tiikeıwn mecH i iilare azahrınm 

\Cniden \"c"·a ibka(•n intilrnhı \'C "<•ne müdJcıi tiikemn • J ~ 

miirakih "ahit be) in de yt•niden intihabı: 
5 - u,.) <>ti idart• azalarına U\'tl:ıt·~~k ı rl'di. 
6 - lüt·ı:ı~i" Snlilı he) in bir kıra ~em•tlc· borcu J ·~ 

Mn kfüıur lira ''e mÜt<'alılıfrc faizinin hc)t'lİ idare ra -
ponnıdaki izahat nnH'ibin('t• banl\t:t muka))t ı lıi c;t• • 

d:ırlarnulan mah!iinbn: 

7 - Şarl~i Karatt~~~ banka ının 931 sf'nt'"'İuc ai J 
f:it•nrli k lw~ t' Iİ umumi) e"'i ~()-:-3: if)35 _en marh'"İ µ;ii n ii 
içtima f'flC<'f'~indrn yu bizzat gelnıt•niz \eya tarafınız • 
dan hir ~ekil gönclt•rnwniz rİ<'a olunur cf eıulim: 

1-712 

İmar nı ·· cl.irliiğii l<len: 
Mübayaa edilecek üç adet harita sehpasının şartname· 

sine göre eksiltmeye konmuştur. 1.3.-935 pazar günü saat 
on beşte ihale edilecektir. Şartnameyi görmek i tiyenler· 
le taliplerin imar müdürlüğünde toplanan komi~yona mü-
racaatları .(425) 1-698 

Sihhat ve içtimai Muavenet 
. Vekaletinden: 

l - Tıp FaküJtcsinin İstanbul Gureba Hastanesinde 
olan Deri ve Frengi hastalrklan ve seririyatmda Doktorla 
için Frengi hastalığı tatbikat Kursu açılacaktır. 

2 - Kursa başlama zamanı Mayıs 1935 başı olup üç ay 
devam eder. 

3 - Kurs nihayetinde yapılacak olan imtihanda mu4 

vaffak olanlara Frengi mücadele teşkilatında 180-200 lira 
Ucretle vazife verilecektir. 

4- Kursa seçilecek Doktor sayısı 10 kişi olduğundan 
istekliler daha çok olduğu halde Bakteriyoloji ve Labora .. 
tuvar işlerine az çok vakıf olanlar tercih olunacaktır. 

5 - Kursa seçilecek doktorlara Kursun başından iti
baren nihayetine kadar ayda 80 lira ücret verilecektir. 

6 - İstanbul haricinden gelecek doktorlara gidiş har• 
cırahı verilecektir. 

7 - Kurs için memur ve serbest doktorlar milracaüt 
edebilir. Müracaat edecekler ya doğrudan vekalete veya 
bulundukları yer sıhhat ve içtimai muavenet müdürlüğü .. 
ne yapılacaktır. Mücadelelerde vazife görebileceğine dair 
heyeti sıhhiyeden alınmış nümuneye muvafık raporun is .. 
tidaya bağlı bulunması §arttır. Mecburi hizmetini bitlıme .. 
miş olanlar kabul edilemez. 

8 - Kursu bırakanlar veya imtihana girmiyenler veya 
imtihana giriptc kazananuyanlar ve tayin edildikleri yer~ 
gitmiyenler veya bir seneden evci çekilenlerden kurs es
nasında aldıktan ücret ve harcırah geri alınır. 

9 - İstekliler yukarda yazılı olan oartıar dahilinde 
Mart 935 sonuna kadar müracaat etmeleri ilan olunur. 

(392) 1--640 

Ankara Valiliğinden: 
Ankara'da difteri (kuşpalazı) vakalan tekerrür etmek· 

te olduğundan hem hastalığın önünü almak ve hem de ço
cuklarımızı ilerde bu hastalıktan korumak için küçük yaş
taki çocuklara aşı tatbikine karar verilmiş ve aşı istasyon
ları açtırılmıştır. İstasyonların bulundukları yerler ve mü
racaat asaatları aşağıda gösterilmiştir. 6 yaşından 12 yaşı· 
na kadar olan mektep talebesine mekteplerinde aşı tatbik 
edilecektir. 2-6 yaş arasmda bulunan daha küçük yaştaki 
çocuklara da açılan bu aşı yerlerinde aşı yapılacaktır. Arzu 
eden aileler istasyonlara müracaat ederek çocuklru-ıru aşı· 
latabilirler, aşı parasız olarak tatbik olunur. Aşının hiç bir 
.zarar ve tehlikesi yoktur. Çocuklan uzun zaman ve büyük 
oluncaya kadar difteri (kuşpalazı) gibi fena bir hastalık
tan korur, bunun için ailelerin istasyonlara müracaat ede
rek çocuklarım a§Ilatmalan tavsiye olunur. ( 420) 

Vilayet ve belediye Sıhhat Cumadan başka her gün 
Mü~ürlüğü Dairesi: çalışma saatlannda 
İtfaıyc meydanında Cumadan başka her gün 
Belediycı Hastanesi: saat 13,30 • 16,30 ka. 
Çocuk sayan caddesi \' erem Cumadan başka her gün 
mücadele dispanseri alt katında saat 13,30. 16,30 ka. 
belediye üçüncü mmtaka tabipliği: 
Hamamönü belediye dördün- Cumadan başka her gün 
cil mmtaka tabipliği: aaat 13,30 - 16,30 ka. 

1--683 

Ankara Valiliğinden : 
İnör,ıil Mektebinde kadınlar için ı, Gazi Ku mektebin· 

de erkekler için iki millet mektebi A dershanesi açılmış
tır. Devm etmek istiyenlerin mektep Başmuallimliklerine 
müracaat etmeleri ilan olunur. (410) 1-685 
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Kanzuk 

KREM 
Balsaınin 

ve eksiri 
Yegane ciddi gü-
zellik kremidir . 

Teninizin daimi . 
tazeliğini yalnız. 

KREM BALSA-
MİN ile korursu-
nuz. 

Kanzuk öksürük pC1 stillerini her z~.,, ;ı.11 l<ufüınınız. 

Devlet DemiryoHarı ve limanlarJ 
işletme Umumi idaresinden: 

Muhaıtımen bedelleri ile mikdar ve vasıfları aşağıda 
yazılı keresteler 4 mart 935 pazartesi günü ayrı ayrı ve iki 
grup halinde kapalı .larf usuliyle birinci grup saat 15,30 da 
ve ikincisi de 16 da Ankarada idare binasında malzeme 
dairesinde satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin birinci g ruptaki çam keres
te için 5680 liralık ve ikinci grubu teşkil eden diğer keres
teler için de 1021 liralık muvakkat teminat ve kanunun 
tayin ettiği vesikalar ve kanunun dördüncü maddesi muci
bince işe girmeğe manileri bulunmadığına dair beyanname 
ve tekliflerini aynı günde birinci grup için 14,30 a ve ikin
ci grup için saat 15 e kadar komisyon reisliğine vermeleri 
lazımdır. 

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

(352) 

Cinsi Mik<larr M3 
M3 muhammen 

Bedeli kuruş 

1 - Çıralı çam 
( Gürgen dilme 
( ., kalas 

11- ( Meşe dilme 
( Meşe kalas 
( Karaağaç 
( Beyaz ıhlamur 

3408 
22 
52 

187 
116 
29 
70 

1 - 579 
~ •t. 6 ···~ ' • • • '! ~ ~ ·! . ' ·.,. ;/" ... . .. ... .. .. 

ilan 
Türkiye Cümhuriyet 

2600 
1825 
1975 
2850 
3125 
3275 
3300 

Merkez Bankasından: 
İkramiyeli o/o 5 faizli 1933 istikrazının 4.000.000 

liralık ikinci tertibini teşkil eden B. tertibinin asıl 
tahvilleri 1 şubat 935 tarihinden itibaren muvakkat 
makbuzlarla tebdile başlanmıştır. Mezkur tarihten 
28 şubat akşamına kadar muvakkat makbuzları, ilk 
aldıkları banka şubelerine müracaat edecek hamille
re tebdil muamelesi masrafsız olarak yapılacaktır. 

28 şubat 935 tarihinden sonra tebdiller Merkez 
Bankasının yalnız Ankara merkezinde yapılacak ve 
masrafı hamillerine ait olmak üzere bu işe bankamız 
sub~lerile İş ve Ziraat bankaları tavassut eyliyecek
tir. 

Bundan böyle kupon, ikramiye ve amorti tediyatı 
yalnız asıl tahviller üzerinden icra edileceğine göre 
hamillerin tebdili için bir an evel müracaatları rica 
olunur. ı - 338 

Balıkesır Belediye 
Başkanlığından: 

Balıkesir şehri numaralama işlerinde kullanılacak nu
mara levhaları 15 gün müddetle açık eksiltmeye konul
r.ıu.ştur. 

1 - Eksiltme 27 şubat çarşamba günü ~aat 15 <le Balı
kesir belediye encümeninde yapılacaktır. 

2 - Eksiltmeye girecekler belediyede mevcud emaye 
numaralara göre ve emaye numara levhalarının f enn1 ev
saf ve eşkal tamamen temin suretile büyük taahhüdlere 
girip muvaffak olduklarına dair bilgilerini encümene 
göstermeleri. 

3 - Eksiltmenin muhammen bedeli 1200 lira olup pey 
akçesi 90 liradır. İhalede bu teminat yüzde 15 nisbetinde 
artırılacaktır. 

4 - İsteklilerin buna aid şartnameyi belediye encümen 
kaleminden almaları ve pey akçelerini belli saattan evel 
belediye veznesine makbuz mukabilinde yatırmaları ilan 
olunur. (326) 1 -546 

Adana Belediye Riyasetinden: 
Belediyemiz için bir makina mühendisi alına.::aktır. 

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

Milli Müdafaa Vekaleti 
Satınalma Komisyonu 

llanlan 

Yapı ilanı 
YAP!: Kırıkkalede sa

natlar mektebi binası yeni 
tediye şartlarına göre kapa
lı zarfla ihalesi yapılmak 
üzre eksiltmeye konmuştur. 
Keşif bedeli: (67589) lira 35 
kurustur. Sartname ve keşif 
evrakı 338~ kurusluk vezne 
makbuzu mukabilinde veka
let inşaat şubesinden verile
cektir. İhalesi: 6-IIl-935 
çarsamba günü saat on bir
de komisyonumuzda yapıla
caktır. Muvakkat teminatı: 
(4629) lira (47) kuruşluk 
ba:1 ka rne!.o::tubu veya vezne 
makbuz1..1dur ~ksiltmeye gi
recekler 2490 No. lr kanun
la şartnamede istenen bel
geleri teminat ve teklif mek
tuplariyle birlikte ihale gü
nü en son saat ona kadar 
komisyon reisliğine veril-
miş bulunacaktır. (339) 

1-577 

(LAN 

1 - Bir metresinin tah
min edilen fiatı 450 kuruş 

olan 2000 metre haki elbise
lik kumaş kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. 

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

3 - Muvakkat teminat 
675 liradır. 

4 - İstekliler sartname
sini parasız almak ve örne
ğini görmek için her giin 
öğleden sonra komisyona 
uğnyabilirler. 

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

1-511 

İLAN 

1 - Kırıkkalede Askeri 
Sanayi lisesi müdürünün gö
zü altında kesilip ölçü ve 
prova üzerine ve yalmz ku
maşın askeri cihete diğer 

bütün malzeme ve dikişi mü
teahhide ait olmak üzere 30 
takım serpoşlu harici tale
be elbisesi pazarlıkla dikti
rilecektir. 

2 - Şartnamesini parasız 

almak ve örneğini görmek 
istiyenlerin her gün Sa. Al. 
K c. na uğramaları. 

3 - · Beher takımın tah
min fiatı 15 liradır. 

4 - İhalesi 28-2-935 per
şembe günü saat 11 dedir. 

5 · - Eksiltmeye girecek
lerin 32 lira 25 kuruşluk mu
vakkat teminat mektro ve
ya makbuzlariyle artırma ve 
eksiltme kanununun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı 
vesikalarla ihale günü ve sa
atmda M. M. V. Sa. Al. Ko. 
na gelmeleri. (384) 1-635 

İLAN 

Etlikte Serum aşı evin
de mevcud iki katır pazar
lıkla satılacaktır. Satış gü
nü 28.2.935 perşembe günü 
saat 14 tedir. İki katırın tah
min fiatı 10 liradır. Talip -
ler hayvanları görmek için 
nergün Etlikteki Serum aşı 
evi müdürlüğüne müracaat 
etmeleri ve satışa girecekle
rin belli gün ve saatine.le ma
liyeye yatırılmış 150 kuruş
luk teminatlarile birlikte 
M.M. V. Sa. Al. Ko. na gel
n1eleri (430) 1--720 

Halkevinde 

Raş·d Rıza Tiyatrosu 

26.2.1935 sah akşamı saat 20.30 da 

Atmac 
Piyes 3 perde Te1efon: 2653 

Pararır2,r S0kağa Atmak istemezseniz 

Az sarfiyatla çoh 
ışık veren 

Ampullerini l(uJlanınız 

Kiralık ev 
Y enişehirde postane ya

ııında beş odalı müstakil ev 
kiralıktır. Müracaat Yenişe
hirde kasap Bay İbrahime 
halde 48 N o. 1-692 

IGralık. ev 
DÖRT ODALI 

Yenişehir. Havuzbaşt İzmir 
caddesi nihayeti Telefon: 2754 

1-689 

ZAYi 
İzmir mıntaka sanatlar mek

tebinden almış olduğum şeha • 
detname ve nüfus cilzdanunı za
yi ettim. Yenisini çıkaracağım • 
dan eskisinin hükmU yoktur. 

Rasih oğlu Hami 1-716 

Sa trhk apartıman 
Işıklar caddesinde köşe 

başında altmda bakkal dük· 
kanı bulunan apartıman sa
tılıktır. Taliplerin Şengül 
Hamamında Bay Hayriye 
müracaatları. 1-359 

İmtiyaz sahibi ve Başmu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Miidürü Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 

l
Ulus Basrmevinde basılmış· 

- tlC. 

1-646 

Diyarıbekir 
Belediyesinden: 

1 - (73857) lira (93) kuruş bedeli keşifli Diyarbekir 
şehri elektrik tesisatına aid su kanalı, baraj, santral ve Ug 
muhavvile merkezi binası inşaatı şartnamesi mucibince 
kapalı zarf usuliyle 31 ikinci kanun 935 tarihiiıden itlbaret 
32 gün müddetle münakasay konulmuştur. 

2 - Bu inşaata aid plan, model, şartname, harita ve dl· 
ğer evrak 20 lira bedel mukabilinde Diyaııbeklr belediye • 
sinden alınacaktır. 

3 - Münakasa 4 mart 935 pazartesi gilnti saat on ikide 
Diyarbekir belediye dairesinde yapılacaktır. 

4 -- İstekliler keşif bedelinin eUi bin liraya kadar yüz· 
de yedi buçuğu ve mütebal:.isiniıı yüzde bc§l nisbethıdo 
(Artırma ve eksiltme ihale kanununun 17 iıicl maddesinde 
yazılı) muvakkat teminat verecektir. 

5 - Teklif mektublan 4 mart 935 pazartesi günü saat 
on ikiye kadar Diyarbekir belediye dairesinde belediye en· 
cümenine verilecektir. (800 - 372) 1-616 

Niğde Belediye Başkanlığından : 
6800 lira bedeli keşifli Niğde Merkez Kasabasının 200 

hektar sahadan ibaret olan meskQn kısmiyle 100 hektardan 
ibaret gayri meskQn mahallin rakamlı planmın ahzi 12-2-
935 tarihinden itibaren bir ay müddetle kapalı zarf usuliy .. 
lo. eksiltme suretiyle ~1-3-935 tarihinde ihale olunacağın· 
dan talip olanların Niğde - Ankara - İstanbul Belediye 

· başkanlığına müracaat etmeleri. (393) 1-668 

------------------------------------------~---
İmar müdiirlüğünden: 

Mübayaa edilecek 300 lira muhammen bedelli bir adet 
çelik saç dolap dosyasında mevcut şartnamesine göre ek· 
siltmeyo konmuştur. 2. Mart. 935 cumartesi gilnU saat on 
beşdo ihale edileceğinden taliplerin İmar MiidilrlüfUndı 
toplanan komisyona müra.caatları. (365) 1-60~ 

SİNEMALAR 
l YENi 1 

Bugün Bu gece 

Büyilk Musiki Filmi 

UNUTULMUŞ SENFONİ 
Milzlk: • ellence - dana 

Bugün Bu gece 
f.KULOP) 

Elizabeth Allan - RÖbert Montogomery 
ve Levis Ston tarafından temsil edilen 

1SlMSlZ ADAM 

Heyecan - Dehşet - Esrı.r 

Fransızca söz 1 il 


