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YENlBÜDCE 

K Cunıurluğun on ikinci büdcesi 
anıutay'a verildi. Bu yeni büd

h~rniz de hükumetçe, öncekiler gi-
1 denk olarak yapılmıştır. 

1'ürkiye' de büdce düzgünlüğü, an
cak cumurlukta, çok çetin uğrllŞ· 
ınalarla kurulabildi. "Modern bir 
devletin idaresinde intizamı ilk 
fart,, sayan İsmet lnönü; yıllar· 
danberi devlet büdcesinin denk 
olmasını partinin sarsılmaz bir sı
Yasası bildi. 

''Biidce muvazenesi demek, 
biidcenin ihtiyaca ve maksada ki
lo.yeti demek değildir.,, Bir yazı· 
larında ( :t-) Başbakan bunu söy
ledikten sonra bfrdcelerimizin 
''"-·· 1 d ouyük ve pek mühim olan e1Jlet-
timizin vaziyetine 1Je ihti.yacları
na,, yeterliğinin de gerek olduğu· 
nu ve yetmiyenlerin artırılmasına 
çalışılmak bir borc sayılacağını 
söylemişlerdir. 

1935 büdcesi bu yandan da, bi
l:~ eyi bir sonucla gelmiştir. Ye· 
nı hüdce geçen yılkinden on mil
ıron lira bir artışla 194 milyon li
radır. Bu artıklık, yurdun bayın· 
dırlığı ve ileriliği yolunda önü
müzdeki yıl için, daha geniş bir 
ç~hşnıa olacağını gösterir. Öğren
dığinıize göre, on milyon artığın 
3 milyonunun sanayileşme progra
mının başarılmasına, 2 milyonu
nun ziraatteki teknik ilerilik 
düzenlerine, yarım milyonu kada
rmın da 1935 sonbaharında yapı· 
la.cak nüfus saymtına ayrılması 
düşüniilmektedir. 

Düz;:ıün ve öncekilerden artık 
olmak C">eyiliğini taşıyan yeni .. hüd
ceınizi gelir yönünden de gorme· 
liyiz. Hemen söylüyelim ki, bu art· 
ma için yeni vergiler konmuyor. 
Büyük ulusal korunma işi için ge
çen yıl vergiler üzerinde yapılan 
değişiklikler· bu yıl için sanak • 
1 

, • • 
a.rın üstünde bir sonuc vermıştır. 

Bu yılki ulusal kazancın verdiği 
b~ a.rtış; yeni büdcemizin gelir 
Yonünü yükseltmektedir. 

Devletçe alınan ökonomik dü
:ıenlerle ürünlerimiz değeriyle sa
tıldı. Stoklar kalmamış gibidir. 
Emeğinin ve malının karşılığını 
değeriyle alan bütün yurddaşların 
ka:ıanclarmm artışı vergilerini de 
artırmıstır. Bunların hemen hepsi 
vergile;ini kolayca vermişlerdir. 
Devletin gelir sanağındaki artık· 
lcğı İ§te bu deneme yaratmıştır. 
.. Yeri gelmişken söylemeliyiz ki 
0 konomik tedbirlerin verimi yal
tuz büdce gelirini artırmakl~ k~I: 
lnanııştır. Emeklerinin degerını 
bulan türk yetiştiricisi işine daha 
geniş bir hızla sarılmıştır. 

Yurdu biraz dolaşanlar; kırda, 
atölyede, ulusun yeni bir güde 
d.aha. toplu olarak çalıştığım gö
rurle.-. Tütün, pamuk, üzüm gibi 
topraktan alman ürünlerin ekim 
~~a?larmın bu yıl daha genişledi
gını öğrenirler. Bütün bunlar bi
ı:e; tutulan yolun verimlerini ala
rak, ileri ve eyi bir yaşayışa doğ
ru. yükseldiğimizi gösterir. 

Kemal ONAL ------
(~') Ülkü - Birincilcanun 1933 sayı 11 

Bulgar ordusıında 
değişil{lik 

Sofya, 10 (A.A) - Başbakan 
\'e Dışarı İşler bakanı General Zla
~ef ı gazetelere söylediklerinde bir 
I tsını üyenin iştirakiyle ve kıra • 
ın ba~kanlığı altında toplanmış 

olan yükı;ek askeri meclisin Gene
ta.l Taniçef, Filipof, Gercikof, Pa
llof, Dragiyef'i te!<aüd etıniye ka
r~t vermiş olduğunu söylemiştir. 

Bakanlar Heyeti 
toplandı 

Bakanlar Heyeti dün Başbakan lı • 
met İnönü'nün reisliği altında topla
narak muhtelif İ§ler üzerinde görü,me -
lerde bulu:ımuş ve bu işlere aid karar

lar vermiştir. --... ·---·-
Başbakanrmrzla B. Voro
şilof arasında kutlama 

tel yazıları 
İsmet lnönü'nün Başbakanlığı

nın onuncu yıldönümü münasebe
tiyle B. Voroşilof'un gönderdiği 
telyazısiyle Başbakanımızın ceva
bı aşağıdadır: 

General İsmet İnönü 
Başbakan 

Ankara 
Türkiye Cümhuı iyeti Başba -

kanlığı yüksek vazifesinin tarafı
nızdan ifasının onuncu yıldönümü 
münasebetiyle sizi samimi bir su· 
rette tebrik ederim. Size, refahı 
bu kadar çok ve bu kadar müessi~ 
mesainize mevzu teşkil eden yenı 
Türkiyenin iyiliği için u~un v~ ve
lud bir faaliyet temennı ederım. 

Voroşilof 
(Sonu 2. inci sayıfaıJa) 

Ballcan antaııt1 
sağlamdır 

Paris, 10 (A.A) - Yunanısta
nın Paris orta elçisi B. Politis, Ek
selsiyor gazetesine şunları söyle. 
miştir: 

- Venizelos dostlarını çok 
acı bir surette hayret içinde hı -
rakmıştır, zira içerde bir savaş 
cıkarmak için ciddi hiç bir sebeb 
~örülmemektedir. Venizelos deli
ce hareket etmiştir. Hükumet de· 
nize hakim olduğu zaman, isyan 

n bulmuş olacaktır. Bu acıkh 
so 'dd~ b' b tecrübe, hiç olmazsa cı ı ır a-
rış zımanı teşkil eden Balkan an
tantının sağlamlığını gösterecek -

tir.,, 

'.Adınıız, andımızdır. 

. 
11. M.\RT 193."l PAZARTESİ 

Paris, 10 ( A.A) - Dışarı işler bakanlığı, 
7 - 1 tarihli F'mnsa - ltalya protokolu 
hal.·kmda Berlin lıiikiinıeti tarafından iste .. 
nilen izalıatı cılmcın biiyük elçisine vermİ§ • 
tir. 

Her yerde 5 kuraş 

DOST ÜLKENİN DÜZENLİK GÜNÜ YAKLAŞTI 

Hükômetin kati taarruzu dün başladı 
. ·- .Hükfunet kıtalan İstrumc a'yı aldr, Serez'e doğru ilerliyorlar - Venizelos 

İtalya'dan yardım istedi -Asi filo yabancılardan yardım mr görüyor? 
Atina, 10 (A.A) - Röyter a -

jansı bildiriyor: 
General Kondilisin Makedon 

yada kati taarruzunun saat 6 da 
başladığı bildirilmektedir. 

Atina, 10 ( A.A) - Atina a. 
janst bildfriyor: 

B. Çaldaris, gün;in iyi başla • 
dığını ve ulusun zaferden emin o
labileceğini söylemiştir. 

Resmi tebliğ 
Atina, 10 (A.A) - Atina ajan

sı bildiriyor: Kararr.ahı umumi -
nin bu sabahtanberi neşredilen 
resmi tebliğleri şunlardır: 

Saat 8 tebliği: 

General Kondilıs erRanıhar .. 
biyesi ve üçüncü kolordu erkanı
harbiyesiyle birlikte sabahın be • 
§inde Selanikten ayrılmıştır. Bir 
saat sonra tayyc:reler filotilla 
kumandanı Reppas kumanda -
sında uçmu§lardır. Hül<umet as
kerleri, ortasında dikenli teller 
müstesna olarak; üzerinde hiç bir 
değişiklik olmıyan Orliako köp • 
rüsünii geçmişlerdir. Ku1Jvetleri -
miz ö.ı;,:nue frsacliil ettiği asileri 
temizliyerek tayyare/erimizin de 
muavcnetiyle taarruza bQ.§lamış -
/ardır. Liva generali Yovanidis 
kumandası altında diğer bir ku1J
vet Kumaryani köprüsiine, bir ü • 
çüncü kol da Nigrida köprüsüne 
doğru ilerlemektedir. Asi kuvvet
ler mukavemet gösteremeden kaç
maktadırlar. 

Saat 10,25 tebliği: 

Orliako'nun dört kilometre şar
kındaki Provatas köyü hükumet 

Asilerin elinde bulunan Hanya limanının bir g<JrUnüşa 

kıtaları tarafından İ§gal edilmiş
tir. 

Saat 11 teblisi: 
Asilerin piyade ve topçu lııta

ları Serez'in 15 kilometre garbın
dan Serez üzerine çekilmi§lerdir. 
Ku1Jvetlerimiz Kumaı yani köprü
sünü geçmiılerdi.r. Karşılarında 
hiç bir mukavemet yoktur. Gene
ral Yovanidiı'in süvari kıtaları da 
Kumaryani köprüsü istikametinde 
ilerlemektedir. 

lngiliz ve Fransız ataşemiliter • 

lerinin cebheye hareketlerine mü .. 
saade edilmigtir. 

Hükumet reisi B. Çaldarh al
dığı iyi havadiılerden pek mem • 
nun olduğunu ve hükumete bu ka-
dar soğukkanlılıkla itimad göst• 
ren halkın nihai zalerden emin ol
ması lazım geldiğini ıöyledikteıı 
sonra demiştir ki: 

" - Ne kadar yazık ki vatana 
kar§ı silaha davranmıı olanlm da 
yunanlıdır.,, 

(Sonu 2. inci sayıfada) 

HiJDCE VE VERGİ lŞJNDE ACUN 

Vergi IJaliıınıııdan yurdumuz en eyi 
ülk.elerden biridir 

ULUSAI. UnUNLERll\tlZ DEGERLENDlRlLlYOR 

Ökonomi Bakanlığı Konjunktur 'ser

visi çok dikkate değer bir ttüd haztr

Iamıştu. Acunun büdce ve vergi bakı
mrndan bugünkü durumu içinde ülkemi
zin üstün yerini rakamlara dayanarak 
anlatan bu etüdün bazı kısımlarını alı
yoruz: 

Acun ultıslarıncıa memur nisbeti 

rumlar, kooperatifler, birlikler gibi ba
tr ülkesinin genel hayatı üzerinde mü
him bir rolü olan kurumlarda çalışanlar 
dışarda kalmr~tır ki; bu gibi kurumlar
da çalışanlar da hesab edilecek olursa 
o zaman yabancı ülkelerin memur ı;ayı
sı hemen hemen bir misli artaca1c kadar 
fazlalık gösterir. 

Yurdumuz'da zirai ve sınai koope
ratifler, yarı resmi veya yarı müstakil 
kurumlar çok olmadığından memurlar 
tamamiyle devletin emri altındadır ve 

-·-- "" 
Fahrikalarıımzın işliyecel<leri Jlaınuğu . . ...... 

kendimiz yeti~tırecegız 
Beş yılhk program altında çalışmaya 

ba lıyan dokuma fabrikalanmızın muh • 
ta: oJduklan uzun telli pamuğu yurdu
muzda yetiştirmek ve bu suretle ullsal 
servetin dış pazarlara akıp gitmesine 
meydan veı-merne!c üzere z;l'aat ~~an • 
lığınca bir (beş yıliık pamuk yebşb~e 

lam) haza·lanmıştır. Bu plana gore, 
p af d .. til üretme çiHliklerimi:ı tar. ın an ure e-
cek yüks. k vasıflı pamuğun iane pa • 

kl . 'e rı'tt'e"İP evsafını bozmaması mu ;ıt·ıy. .. • " 
. . bazı fenni tedbirler ahnmasına mec-
ıçın • . 
• . t hasıl olduiiundan ekım mevsı • 
ı>urıye •. 

. . başlamasından önce bu layıhanın 
mmın . 
kanun halini alması istenmektedır 

K 
"esbabı mucibe,, sinde ulu-anunun 

l d ı ma fabrikalarımızın istediği sa o.,u 
. ksek kai:teli pamuklarımızm pamuk 
. t' elveri"'li birçok alanları bulu-

;ı;ıraa ıne x 

dumuzda yetiştirilmesi için tim· 
nan yur . . 
diiik Adana, Ege ve Eıkı§ehır - Sa • 
kaı·ya çevrelerinde planh çalışmıya bat· 

l 
ve çalışma epeyi ilerlemiıtir. A • 

anınış d .. b. 
dana mıntakasında şimdiye ka ar ıyı ır 

vaffakiyet veren çalışmanın önümüz-
ınu d .. 
d(ki yıl arzuyu karşılıyacak ka ar us • 
tün biı· muvaffakiyet kazanacağı umul -
maktadır. 1937 yılına kadar Ege ve Sa-

k a ınıntakasında da pamuklanmı -
ary . .. k" 

zın bu kerteye erişebilmelen mum .ın 

olacaktır. 
Yurdun ökonomik bakımdan çok 

mühiın bir iıi olan pamuk ıslah mese • 
lesinc!e beklenilen sonucun elde edilme
si i in de kanuni müeyyidefore ihtiyaç 

görülmektedir. Bakanlık bu it lçln ha -
zrrladığı kanun projesinde bu huıuıu 

temin için şu maddeleri koymaktadır 
Ziraat Bakanlığı ekilecek pamuk İp

( Sonu 5. inci sayıfada) 

Ankaraya bol 
su vermek için 
yaptırılan Çu· 
buk barajmrn 
dolup taşmış ol. 
drığunu, geçen· 
Jerde okur/art• 
uuza bildirmİ§· 
tik. Bugün de, 
fazla gelip ba• 
rajın üzerinden 
bir şelale halin• 
de akan suların 
bolluğunu gös. 
teren yandaki 
resmi koyuyoru;s~ 

Ankaranın 

her yıl görmedi• 
ği bu yılki su 
bolluğu yeni ba, 
raj için değeri 
ölçülmez bir im· 
tihan olmakta· 

•ır. 

1929 yıh 100 olarak kabul edilirse; 

çeşidli lilkelerde 1932-1933 yılma göre 
maaşlı memur nisbeti şöyledir: Türki
ye' de 341; Almanya' da 707; Fransa' da 

665; Büyük Britanyada 705; ltalya'da 
637; Polonyada 564; Amerika'da 740 ki
şiye bir memur laabet etmektedir. 

Bu sayılardan zirai, ıınai, soyıal ku-

hepsi de bu istatistiğe girmişlerdir, 

Halbuki savaşsonunda Avrupada bir 

sanayi tasfiyesi başlamış ve ziraileşm• 
hareketi dolayısiyle devlet bu hareke· 
ti organize etmek üzere birçok memur-

(Sonu 5. inci ssyıfada) 
2!2!?2!!SU2W 



UL'1S 

DIŞ ARDAN GELE SON UYUKLA 
ldRLi:~lK D~VU:'fLER'DE 

Amerikada haydud
larla savaşma 

Neyork, 10 (A.A) - Haftanın 
'-tmclanberi zabıta 300 e yakan •· 
dam temf etmiftir. Zabıtanm 
-hadı, kama• •e fahuıla utra • 
pn •• bazı ıenfıiz a'VUkatlann 
Jardnm ile ünlü fakat paralı ca
aileri muvakkaten tabliye ettirme· 
ie muvaffak olan ha1clut kum • 
panyalarmdan tehri büsbütün te
mizlemektir. 

200 e 7akm polis memurunun 
Jel'leri cleiiftirilmittir. Bir çokla
nna kartı kaaunl takibat yapıl • 
maktadu. Ancak timdi1e kadar 
ele ıeçea ha,.clutlar, ehemmiyet· 
m talmnmdandu. 

Anlatılmqacak aurette olan 
ı.zs cina1etlere bakılırsa, çete • 
lebatılan, botboiazhk etmeleri sa 
mlan .uç ortaklarım ortadan kal • 
dumaia karar Yerdikleri anlatıh· ,..... 

NeYJork polis miidürii B. Le
Yia Valentine, iki lozınm birden 
kaçırdacaja kötülükleri bildirir 
mektublar aluutbr. Kızlar ıılu bir 
wret akma almıgıflardD'. Ne•· 
10rk belediye batkam La Guar • 
dia, her gittiği yerde, ıoYelYerini 
el albnda bulundurmaktadır. 

Enflasyon istiyenlere 
göre 

Vatinıton, 10 (A.A) - En • 
fluyon İstİJen bazı zümrelerin 
J.p, l,.andaa Tomu, para deli • 
fildilderinde itidal ile claYl'Ulma• 
mu hükamete taftiJe eblliftir. 
Tomu, ,-.. wu..- ...._.in 
"Pmiifu PIOIJ'WIDI {abuk PP • 
mak serektiiini ve çünkü bu su • 
retle, niıbeten mahclad ve tehlike
m bir enflu7on humle seleceii • 
ili llylemiftir. 

Yeni bir hava yolu 
NeY)'ork, 10 (A.A) - Bü,uk 

Ok,aw iberinden, Kaliforaip • 
Mine, • Hani • Velke • Maailla-
Caaıı Ye Çm arumcla 1t1iJea ha • 
n hatb 7ola berhMle üaler ,. • 
pdmuma Dilan IPnde haflanaea
lı haber YSihniftir. 

Bu hattı ifleten tİrket, preldi 
etYa ile beraber 118 miihendia ile 
...atahau11 ameleyi lftketmek 
~in 8000 tonluk North • Havon 
npunma ldralamqbr. Ba va.,.r 
Honoluluya sidecek Ye orada, der-
1..1 ldr radyo ve meteoroloji iatuı 
JOllll ,.apıhmuna bqlanacaldır. 

ilMA A'DA -
Noyrat İngiltere 
elçisile görüştü 

8erlia, 10 (A.A) - Dlprı ... 
.... kiran• 8. No,rat dün lngllt. 
.. hiiJiik elçisi Sir Erilr F"dipe'i 
...... etmfttir. 

Aımanyada i§Sizlerin 
sayısı artıyor 

8-lia, 10 (A.A) - Ş.1.ı ... 
... da Almaapda ipizlerin ade
di 2 ..u,- 785 bine ftl'llllfb· 
..... Mm•ı•ni1e nimetle 208 
W.fula ........ 

General Göring evleniyor 
Balla, 10 (A.A) - Ha .... : 

B. can.,, ...... J J inde dnlet 
tl,alnl.a aldrialeriaden Bayan 

E ı' ....,.._n ile wlew.ek • 
tir. 

BUGECE NOBETçl ECZAEVI 

YENi 
ECZAEVIDIR. 

YUGOSLA VYA'DA 

Y ugoslavyanın 
ulusal birliği 

Belpad, 10 ( A.A.) - Dia ..... 
içeri itler Bakam B. Popoviç 1uıoalav 
wlual llİl'IİjİnM nd)'o ile bir söylev 

•• • ••• 
B. Popovif, ....._ Mtiia Plll'pian. 

nm menfaati ile YqoılaY91a'1UD uluslar 
araundaki durumunun .... ülkenin siiç
li Ye birlik olmuuu cerektircliiini IÖy

lemiıtir. 

Yugoslav - İtalya 
.......... 10 ( A.A.) - ltalyaa - Yu

peln •üaaaeMtl--- B. Mtlaoli.i ta
nılwlu lliriaci ... eöJlftiDde 1-. 

ai ..._ " Roma'dati 1..-z - ital • 
,.. enlepnemulu ...... ilerlir• ~ 
... pPlrp .... -· .... arbmldadir. 
Y• ~ _.. eapa 8. aiclo Violllı' • 

- 8 ......... ftl 2 .. Ji•·-- ,.em • ac1ım o1...- tcWrlri eclilmektellir_. 
EL.• e "a!--t O O a.....'I,_~- M 

~·n•a ıuaua DlllDe9IDI -...... mana • 
11• ıliıle, aal•paa 70bmcla miihim bir 
.. aöJIİyfCeiİ llildirilmddedr. 

FRANSA'DA 

B. Flanden Lyon'a gitti 
Parla, 10 (A.A.) - ısa.bakan Flan

clen, dün öğleden soan Uyon'a sitmit
tir. Bapn de onda S _,..ta yçda • 
calc •ele ıli1e teçinııiaia ,.lnnhimclm 
ötirl ... ... .. ııiyet ..... olan 
lıir IÔylw t• tcAı:liır. 8a SÖJiey rHJO 
• taaİm ohmacHbr. 

Bay Flanden Lyon'da 
u,.., 10 (A.A.) - 8. tı.••-.. 

....... ,. ... & 

Fransız içerüıter bakanı 
Cezairde 

Koetutin, 10 (A.A.) - Havu ajan

• lıiWirVarı Caair'deki -- ..... 
... ,.._ Frusa iseri itler ..._ 8. ........ lııir,......,... kUal et-
mit " .. ~et Fnma'p kartı JÜa • 
...... '-fhbimı Wldinaittir. Soma 
................. Dr. 8ia-Celül ela 
is-i ..... .._~ ...... Fna-
• ha'dr=d-ki ••+lıf• .. f..wrirca ~ 
........ lııildinaiftiır. 

Paris borsası 
Paris, 10 ( A. A.) - 9 mut tariWi 

Puis laorna daıramaı Elham bonur, baf. ..,..__ ..................... 
~ lıitirmifliır. Eıh •a toiw. Witia 
Wta İfİlade lait ... 41eiitiklik .-...... 
miftir. Baaula .......... , piıMacla -ı · 
a..Mk 70k ................ Wrpp, 
..... aaceW hr••ı• ~...,.. 
fmcla OJU1Daktadlr. 

ITALYA'DA -
Romanya Milano pana-

• • 
yırma gınyor 

Milano, 10 (A.A.) - ...... ,., .... 
._ .....,..... ..... ittink edece • 
IW lıiLlrmiftir . 

ttaıya'da garsonlar 
frak giymiyorlar 

R-. 10 (A.4.) - Lib •• -
...., oteller-...... olmnık Den ..... 
,. .... diler otel •• 1 

1 
- it ...... 

• ...... fralr ai> 1 sim ... .... 
- m lnır ... -... ...... • ... . 
~ .......... w.,.. .. ... 

inada .. tadıilri ...... 1 ..... ' ......... 
ROMANYA'DA 

Dost ülkenin düzenlik günü yaklaşb 
(Batı 1. inci _,,/ada) 

Asiler geri çekiliyor 
Sr"=ik, 10 (A.A.) - B. Koadilis 

IUt 3,30 ela cepMJe hareket etmİflİr. 
Hiikimet lutalan, iaileri bolmtarchmaa 
etetlih•• ...... Vll"Ollia _. ......... 
tau'nlza aeçmiflenlir. Batlantıçta iailer 
brp plmİflerM de telefat vermifler 

" hükUmet latalar~·--· Şôa
di Serez'e cloiru ilerliyorlar. Şehri u 
=a:mmda alacaW.dır. 

İstrumca düştü 
Atina, 10 (A.A.) - Hükumet lata

lan İstrumcayı iç muhtelif noktadan 
seçmiılerdir, hi~ bir mukavemetle kar • 
ıılapnabmn Serez e cloiru ilerliJOI' • 
Ju. Serezia birkaç ... t içinde alınsc:a
ir umuluyor. l11an ...,.etinin tefle -
rinclea biri olan Piatolakis"ia ka)'ID bira
deri tevldf ectılmiıtir Kmdfainia iıyan 
lauekeli için para '"'11ifinclen f9phe 
edilmektedir. 

xxx 
Atina, 10 ( A.A.) - Atina Ajaaau 

UiJerin Neobori •• Neoporvo köylerin • 
den Sereze dojna sai çekildiklerini ve 
f ıbumea iiserincle Kmn.riani köprüm. 
DÜ pça hükimet lmnetlerinia mulaa
vemetle kartılapwl• ilerlemekte ol • 
duflmu teltlii etmektedir. 

Asi filo yabancı kaynak
lardan yardun mı 

görüyor? 
Atina, 10 (A.A) - Huav, A

tinadaki bildirmeninden almqbr: 
Hizmetten çıkanlmıt olan Kıl· 

... sırhliaı tekrar hizmete kona) • 
lmlfblr. Konclur,.otia, Hidra ve 
Spetzia torpido muhribleri tamir 
eclUmqlerdir. Ba Uç semi asi ı• 
milerl taldb edeceld•Clir. lttnma.: 
ca mmtahaı " Kavala limanı 
bomharclnnan eclilmiftir. Aai Pa
ra ıemiai kaçmlmqtır. Sereze kar· 
p 1eni bir bambardaaa 7apıl -
mqbr. Asiler Selaniie kartı bir 
saldmma haarlanmaktadırlar. A. 
ai fflo Ese cleabindeki adalara 
hilrimdir. Selanije 50 kilometre 
meaafedeki Çayaizı köyü bir asi 
ıemi tarafmdaa lııom•rd-.n e
clihniftiı-. Aai filonun ohüa Ye 
1•hcak illlipcmı ,.bucı bir 
membadan temin ettiii te:rid edil
mektedir. 

HünUnıet latalan 
ilerliyor 

Atina, 18 (A.A) - Atina a • 
jaaw, doia Mabclon1umda aai
lere kartı aalchnmm hu sabah o
tu taJ)'U'eDin uilerin meTZİDİ 
bombardunan etmesirle '-tfadı • 
tuu bilaari1or.. Hüktlmet lotalan 
hala il•lemekteau. Ba kıtalar 
Arliako köprii.aünü geçerek bir 
mukavemetle karfdanmak11zm 
Provatu köJ&nü almıfbr. 

Bay Metaksas diyor ki: 
Atina, 10 (A.A) - Atina a • 

jaw hildiriJ'OI': Dnlet bak•m B. 
.._._, uilsin kökten yok e • ... -..in bir ıün iti olcluiunu 
suetelse bilclirmit ve demiftir ki 

• - ·~ Venizelos, eninde ao
_.. malltkar Ye ele ıeçirdi • 
p.ia telaia t.tar&flar. oynamak 
letee61i oı- çareais olcluimm 
.. ...... anlaclıiım ıöster • 
• 'culir.,, 

Venir.elos 1 talya'nm 
himayesini istedi 

Landra, 10 (AA) - Kancli1e 
teWa poela""DI verdili duJDla 
s&e Cirid uileri cümhuriJet ilan 

hafıli, asilerin Girid acluma hi • 
kim olcluiuna Ye handan ötürü &• 

ünm istiklalini ilanda serbest bu· 
lmMWdannı inlrir et.....ekte ve 
fabl uiler bir lmtadanberi bu • 
na bemer pyialar çıbrcbklan 
için, bunlann ihti1.& kartdan . 
muı gerekliğini bildirmektedir • 
ler. 

1933 tayyare sınıfı silah 
altına çağrıldı 

llelpM, 10 (A.A.) - lta7ter Ajan. 
..... iatiWlıuma ..... c..pr.I Koaditiı 
fimdiye kadar kan dölonebizin ve fakat 
büJÜ)c mi.lquta mühimmat urfetmek SU• 

reti1le ıaleberi t.m.. etmİftİr. 811 mü
'himmat sarp tepelerde iaiı... zarar ver
meden aarfedilmittir. Hiiklmel tana· 
relai. a.n...u. lufluım topa tutarak 
J>spalara mühim W.W- Yerdiklerini IMJ
diıtaııi1I• • • 

c • ..a Kcı• a., uı a .-. Kınl-
bim iadesi ta .. naruacla oldufunu ka
ti elarak tekzib etmİftİT. Asilerin boz
palaiu artık birlaıç sün meselesi ol· 
dala l.iltlirilmektecir. 1933 tanare ... 

adı ai1ih ...... ~-· 
General Kondilis 

diyor ki: 
Selanik, 10 (A.A) - Ceneral 

Kondilia cazetecilere demiıtir ki: 
" Kırallık hiç bir 111retle dirilecek 
değildir. Benim amacım, ancak 
bir takım harilmlacle aebeblerden 
dolayı baza ana ahkimı muvakka· 
ten tecile mecllar olan, mepu par· 
lamanter rejimi iade etmektir. u. 
iman eair olmumı hiç bir vakit 
onamam.., 

Altı denizaltı gemisi 
asilere katıldı 

,...._ 10 (A.A.) - l • .... 'dan Jar-
aal s .................... ,. • - •n· lb ı 3 1 ._ alb .._. ............. , .... 
~ilerin gücü .artıyormuş 

..,., 10 (AA.) - ..... WWir. 
- ..... O.li)...... ... ,_ 

--... ...,.. ......... 1 ... . 
Aliı.iak .......... ... • ............ ..,..Kpi ........... 
daki ,.... .................. Wrlet-
••ktMir. 
Fransız savq gemileri 

Girid'e gidiyorlar 
Ajaklipo, 10 (A.A.) -F ....... lml

...W. ..,....._ ı.-.. na.datlan· 
ma .... ı ı ...._ için Ciricl'e rit· ... _.. ..... . 

Bir .................... ......_ ,. ........ , ...... . 
Bire karşı iki. •• 

Puis, 10 (AA) -An'._ .hami 
.................... ililerin 
"-ndam C•ınl Kmmew, .a ...._ 
m Gmeral ~. pnclerdiii Wr da· 
,... lrilkmwtıp brt•• ulecek her 
Wr bi78 bap .. biWmet lauıftarla • 
_..L_ !L! ı.:.:.:. .. ~ ·ı a.:..: ~ m ...-- pw m•~ıc:e._. 

Wldinaiftir. ................................. 
1nq ıa:ailwinle lteMBClı'e '" lstn • 
.,., ....... ıplwrddllsl ... " hikümet· -... , .. ·M··-· ...-..ı•cliii· .. ,...,... 

Asiler bombardı-
edili man yor 

Atim, 11 (AA) - Hnu .......... 
ainden: A"'Nlrfll wW. • tsıllilte sidm 
lıir .,,,..., .-Qi • 1 q .. iz!riae 

........... , 1 f ··- ...... ujratmq
br. 

Da. -... s r•••• sut 21 • 
~ lıir Wl6i ..... - 41iizeldiji-

-p.'ya ili ~el..-den taniali)'eceld.r.lid 
SaW.tan ltat"7anılr. 24 tanen, 

1"1111111 çenesini durmHul bomb.r 
ebllİftİr. 

Bam tayyal'el• de. Kavala Jima:ll 
m, limanda bulunan bir torpidoyu, 
ma timendifer istu7ommu '" buracla 
ki lıqlalan, bomba Jllimaru altına al 
mqlardır. 811 tanareler izerindea ı 
tikleri ÜJ ve kasab.lara bild" riier at- • 
mqlarda-. 

Düa alqam Mak-clonya'cla yeni ... 
ma amıflu silah .Jtraa çaimbmşlu 

Venizelos Giridin istik· 
lalini bildirdi 

Paris, 10 (A.A.J - Atina'clan JUr • 
nal paeteaine yazıld ima cöre 8. y.., 
aizelos Girid c:ümhuri1etinin İsi k'l&iİI 
raclyo ile bilclinaiıtir. 

Bundan sonra B. Venlzeloa, Tr k 
.... MMedoaya ahalilihi brp koyml a 
tef'Yİk ile beraber, kendi ..nar.na ıo • 
nüUü yazılacak o!an!ann iter birine dff.i 
ter drahmi gündelik vadetmittir. 

Komünistler cezaya 
çarptırıldı 

Atina, 10 (A.A.) - Dmmharb, Wtıt 
çok lmmiinistlwi h..,;. eea .... çarpbl'! 

lftlfbr. 
Selanik iMine lııaib ta~ 

Drmm " Ka..U.'daki ........... .... 
dald topla ulratsi .............. .... 
relr, ................ , .. lllilWn .. 
......... Yel'dinnİflİr. 

TatoJ'danhuellet.-dit•_... 
met laJjarelai ele ClırW'• Rnmo .. 
KmuliJe lat....... ........... • ........ 
... diler ... .,.... .......... a..,. .... 
... Cirid....... ••• ete itaat ... ... 
.... -- llil6iler ,.,............ .... . 

Başbakannmzla B. V°"' 
roşilof arasmda kut

lama telyazıları 
( .... ı. inci M7f/ela) 

B. Vorotilof H.w,. •• ~ Keaü...t 
MOllloft ..... ... ......,. ......... 

........... •=•• ,. •• a. Lı .. 

........... ! ·······-~ - llir ..ene .......... ..... ... 

.. ..... lefeldııir .......... ~ 

....,.__ Wrlllte ..... ·-· , .... 911 

.... S..,.dnr W.lilisııia ....... ... 
- --- tem6wıııileılııaia ....... ... ca...._ 

lllBl!t lnöal 

Bulgar orduswıda 
değişiklik 

(Bqı 1. İllCİ ayafacla) 

Ba ıenerallerclm birinciai ter 
pa aaifettiti, Urinriei Pte.ne we ii
çiinciiaii V ama ıamizonu k--a• 
danıdırlar. General Zlatef, fİla • 
diki halde orduda batka bir de • 
iifildik yapılma...,. karar Yeril • 
memit oldutuna ilave ebnİftİr. 

Zlatef, yüksek askeri mecliaia 
- bütün üyeainin iftirakiyle -
yapacafl bir toplantıda bqb cleı 
lifildiklere karar Yerileceiini ve 
fakat bugün için bayle bir toplsa
tının hahae mevzu olmadıfım IÖJ.C 
leaıiıtir. 

DAC.INIK DUYUKLAR 

lsviçre'nin para sıyasası 
a....10(AA)- lmsn ...... 

1-nkunun his.- senel heyeti top -' 
lantmncla idare mıclll ......,, im~ 
için biricik mali up.. alba paraırdl' 
ıiııldilıi laymetiai konma oldellilllll 
ıöyltaittir. 

Belçika f ransız dil 
.. -,.,_, 11na • ~ lmnetieri akademisi üyeliği 
MitiD pa ..... wuailerini ...._. 
..._ ı c "ıl•m. Briila4 10 (AA) - Belçika' ... 

Kıjjıpsllm,. • ..... ._. .. ,.., l ......_dil n ......,_. ... aclenriN ~ 
w ı · '- Wkl ... Ha....-a te.a.~· .. ,..,_bile.Mlk ... ~· 5 6 . 
bnedeıri ,.tzs• M hiı ra ve Tnık- life Madam Kolte'i ~lerdir. 



ıl 

'J' o=l ·ak ~ı .fa ·~~~ı 
811 ulkenın, zıraa ı p o;;r:ı,n111111 te

rııeııcrı toµı •• k sıy.ı:.asıy!e /ıaşfar. Hu· 

Kiirı Avrupacfa lıeıııen lıiç bır devlet 

Yokruı kı orıceden toprak isini ele alıp 
da 0 nu lıJ//crmedC'n 7.iraat sıyasasını 
d .. 
u2eltnıış ol.~u n. 

lfer devlet ulusunun sosyal ve St • 

:aı;aı durıım/;ırrna gôre toprak işleıini 
Onceden bıtirip sonradan ziraat pıog· 
rarııını hazırlan11şur. Toprak işlerini 
elıne :ılnı,ınıış olan devletlerin zıraat 
bakım11ıclan varltkları toprak işlerini 
Önceden duzeltmiş o/arılardan geridir. 

Ziraat clenılen sanat, nihayet toprak 

Üzerinde yapılabilecek bir iştir. Temel 
ve k b · aynaklarını toprak teşkil eden ır 

sanatın bozukluğu düzeltilmedik~·e 0 • 

~un Üzerinde sıy<Jsal bir iş kurmanın 
ı~ık.frnı olm<Jdığı gıbi muvaffak olmuş 
bır ·· 

ornek de goscerilemez. 

Nasl/ gösterilsin ki, faraza bugün 

araziye sahib yurddaşlar içinde binler· 

ce insan tanırız ki sahib oldukları ara
ı; __ Parçalar mm coplu olmayışı, bir kö • 

Yun her yanrnda parça parça adeta le· 
k l . . 

e er halinde bulunuşu, sahiblerinı, zı-
raat Yapmaktan daima uzaklaştırmıştır. 
Eğer bu parçalar kôyün herhangi bir 

'J'~rinde toplu olsa şüphe edilmez ki 

bu varlrk olur. Onun üzerinde her şey 
Yapılır, icara verilir sahibi için her va-
lr:it b' .. b 

ır kuvvet teşkil eder. A razımn ıı 

kerte/eredek parçalanması, arazi yasa • 

Sının yalnız adalet yapayım diye mü • 

c:rret bir doğruluk kuruntusundan ıle· 
rı ge/miştır. Yuzyıllarca süren bu ku· 

rurıtu, varlığın yıizde 70 i (iftçi o/sn bir 

lllu.">un ôkorıomik kurumunu bozmaktan 

başka bir ışe yaramamı:jtır. 
Bizde arazinin ne kadar parçalanmış 

Olduğunu, ufak ııfak ve dağrnık bulun-
du· B' gunu henıt•11 bılmiyen yoktur. ır 

Yandan hau yerlerimizde altından kal
kın ı · · ok 1 amıyacak kertPlercle arazının Ç 

büyük oluşu ve lıerııen her yerde ı ast

i anan küçük ve dağrnık bölünüşü, bu 

~tazi Parçalan uzeritıde ulusumuzun 

okorıomi ıstek/enne uygun ziraat ya • 

Pılrnası na /ıpr ıanıan bir zorluk o/muş· 
tur . Bundan oı11rü arazi işi. başlıbaşına 
ak · ~ 

.. 0nomı v<Jr/rğımızı ~aşmaz bır hale g 
turrnek ıı.· 111 bir iştir. Bu işi hemen ve 

toptan halletmek pek ıle kolay değildir. 
Ancak ökonomi varlığımızla bu yüz

den kalkrnmamıza cemel olacak olan a
ra · · · kten zı ışı ne kadar güç ol.sa da gerçe . 
eJe alınıp bugıinün isteğine uygun bır 
kıı • 

ıga koymak ı;erektir. . 
Arazı işi onceden yalmz bır vergı 

gelir, noktasrndan değil, ôkonomi ve 

ziraat bakrınlarından düşünülmeli bü • 

tiin temelleri bu yônden düzeltilmeli, 

ondan sonra vergi ;ı/111masına kaynak 

O/nıa/ıd 11. Bu işler temelinden lıalle
diJinceye kadar sııı w.:kcc bulunan wrz 

e/b~tte gene ılevanı ey/emelidir 

içeri işler Bakanlığımızın lıaıırla · 
llıakta olduğunu cımdan ve sevinçle 

duyduğumuz ya.sa, kuvvetle umarım ki, 
birkaç gün Ulu:/a yazdığım yazıdakı di
leklerimize uygun yani bir yandan sı
Yasa/ ve sosyal diğer yandan da ökono

ın; ve zirai varlığımıza ~·e kalkınmamı
za uygun bir biçimde hazırlanmış bu • 

' Unsun. 

. Zira yem s.-mdyi programlarımızda 
•Ik maddeleri zirattan gelecek kısım
ların muvaffakiyetinde arazi hareket • 

~erinin ~aşmaz rolü vardır. l§te bunun 

~Çin de toprak işlerinin esaslı olarak 

aJJi gerektir. Kastamonu saylavı 
Tahsin COŞKUN 

• 
1 ç D 

Baytar faküıtesi talebe
leri İstanbulda 

İstanbul, 10 (Telefon) - Şehrimiz

de de tetk'kat yapmak üzere Ankara 
baytar fakültesi talebeleri 1:.a~larmda 
alman pı-ofesörleri ve muallimleri oldu
ğu halde bu sabah (dün) Fatih'teki hay

van hastahanesini ve vilayet aygır d~ -
posunu ve kuduz hastahanesini gezm t· 
terdir. 

General Kenan'ın cena
zesi İstanbul'a getiriliyor 

İstanbul, 10 (Telefon) - Diyarbe -
kir'de vefat eden Kolordu Kumandan ~ 
!arandan General Kenan'ın cenazcsı 

Eliziz'e getirilmittir. Orad~.n !.•lanbu.la 
. · ı k e merasimle gomulecektır. gehn ece v 

İnönü şehidliği için 
İstanbul, 10 (Telefon) - lnönün~e 

kurtuluş muharebesi şehidleri için~ bır 
abide yapılmıştır. Abidenin etrafı agac· 
landmlarak bir park haline konulma~ı 

.. "k ~ bı kararlaştınlmııtır. Mermer buyu n • 

denin etrafını ıaran şehid mezarlarının 
üstl~ri beton olarak yapılmakta ve ~e -
hidliği çerçeveliyen büyük dıva~ da ta· 

mı• edilmektedir. Bozüyük beledıye bat· 
r .. 

kanı şehrimize gelerek bu ağaclanma ~.şı-
ne vilayetin yardımını istemiş ve Bu -
yükdere fidanlığından istediği fidanlar 

verilmiştir. 

İstanbul' da soğuk 
İstanbul, 10 (Telefon) - Şehrimiz

de soğuk var, fasılalarla kar yağıyor. 

Vapur kazaları 
İstanbul, 10 (Telefon) - Çanakka • 

tenin Akbat mevkiinde karaya oturan 
İngiliz bandıralı Vellol vapurunun du • 
rumu kötü görülmektedir. İçinde beş 
bin ton buğday ve arpa bulunan vapu· 
run kurtanlmasına çalışılmakta iıe c!e 
vapurun kurtanlamıyacağı sanılmakta • 
dır. Bundan başka yeniden başhyan ka
rayel fırtınasının tesiriyle Er~ğli lima -

da bağlı bulunan Ordu vapuru de -
nın . . . 

. . . taramı• ve kıyıya bindınnı§tır. 
~nru ~ . 
Vapurdaki yaranın tehlikeli olduğu bıl-

dirilmektedir. 

Filim gümrükleri 

1 bul 10 (Telefon) - Siııe:na fistan , .. .. k 
!imlerinden kıymetlerine g~re 1;~mr~ 

. l nmaıı kararı tatbık e<lılmege 
t·esmı a ı .. .. 
başlanmıştır. Öğrendiğimize gore gum -

. h ta Gümrük ve in -rük idaresı bu usus . • 
hisarlar Bakanhğına bu kararın ~atbıkı· 

. f k ldug· unu bir noktıu na -nan muva ı o 
zar halinde bildirmi§tİr. 

Bir morfin imalathanesi 
yakalandı 

ı b 1 10 ( Telefon) _ Muhafaza stan u • • 

k·ı· t Bebck'te bir morfin imalatha-teş ı a ı . 
nesi meydana çıkarmıştır. Uç kılo mor-
finle bunları yapan Niko ve arkadaşı 
yakalanmıştır. 

ULUS 

u y u K L A R 
Ankara radyosu 

Dün akşam, Ankara radyosun
da yurdun en büyük zenginliği o -
lan ormanlarından, ormanların 
ıslaha o an ihtiyacından ve bu ba
kımdan Ziraat Ba!~anlı~ımn de -
ğerli mesaisinden bahsedildi. Or
man işi, kolayca takdir edilebilir 
ki deviet:n üzerıne aldığı işler.ıı 

başında gelir. Çünkü orman yal -
nız, bir yurdun zenginliği değil, 
ulusun dağlığı, yağmur yolluğunu 
temin bakımından <la bolluğunu 

ifade eden çok manalı bir kay · 
naktır. 

Bundan sonra, arıcılık ve bal • 
cıhk üzerine b;r konuşma yapıl -
dı. Bu konuşmanın bizim dikka
timizi celbeden iki yönünü kay • 
detmekten geçemiyeceğiz. Birini 
konferanscı şu sözlerle hulasa et
mişti: Dünyada hiç bir sanat, hiç 
bir meslek yoktur ki arıcılık ve 
balcılık kadar bedavadan para ka
zandırsın .. İkinci ce~hesini de şu 
cümlelerle ifade etmişti: Bahçe -
nin bir kenarına, damın uygun bir 
yerine yerleştirilecek birkaç ko -
van, sizden bütün bir çalışma se
nesinde üç saati geçmiyen hizmet 
istediği halde, buna mukabil kilo
larla bal vermek vaziyetindedir .. 

Bu hal hem ailenin sağlığının, 

hem parasınm korunması demek
tir. Konferanscı bu başlangıç ve 
son arasında, arıcılığın, balcılığın 

bütün bir özünü, aile ve bütün bir 
ulus için ne kadar büyük bir ka

zanç kaynağı olduğunu, başka 

memleketlerden örnekler göstere
rek anlattı.. 

Bu konferansı veren Bay Ce -
lal Davud Arı bal, gelecek konuş
maaında aile içinde nasıl arıcılık 
yapılabileceğini tafsilatiyle aöyli

yeceğini bildirerek sözlerine ni • 

hayet verdi. 

Dün al<şam, Ankara radyosu • 
nun müzik tarafı da gayet mü • 
kemr.ıel oldu; neteli ve zevkli 
geçti .. 

Bu akşamın radyo programı 

şudur: 
19.30 - Bizde tiyatro tarihi 
19.40 - Musiki: 
Opera duoları 
Messenet "Thais,, operasm -

dan. 
Monuşko 'Halka,, operasın -

dan 
Mascagni ''Cavalleria Rus 

ticana,, 
Mme. M. Boyar (Teganni) 
M. K. Çekatovski ,, 
Ulvi Cemal: Piyano 

Orkestra eserleri konseri (plak 
neşriyatı) 

20.50 _Haberler. 

Türkiye - İtalya ticaret 
mukavelesi 

Türl:iye ile ltruyn arasında imza edi
l "'\ ticaret mulcavel:::namesiyle bağlıla

rının da' doku?. ay temdidi hrkkında 
hukunıd meclise bir layiha sevketmit
tir. 

l{amutay dahili nizam
namesinde değişiklikler . 

Dahili nİLamnamenin ikinci madde
sinin deği:;tirilmesi hakkındaki Giresun 
saylııvı Hakkı Tar k Us'un yaaa tekli -
fi dün tcşk;!5tı esasiye encümeninde 
göruşülmÜ! ve kabul edilmiştir. Kamu
tay umumi heyetine ıevkedilen bu tek
life gore b~dce ('ncümeninin üyeleri 
otuz beşe, içeri itler ve ökonomi encu
menlerinin Üyeleri otuza, ziraat, müda
faa, adliye ve arzuhal encümenlerinin 
üyeleri yirmi beşe ve diğer encümenle
rin üyeleri de yirmiye iblağ olunmak • 
tadır. 

Sehrimize gelen valiler _, 

Bilecik valisi Ali Rıza, Kır~ehir va
lisi Mitat ve Elaziz varisi Tevfik Sırn 

vilayetlerine aiti işler için bakanl.klarla 

temas etmek üzere iehrimize gelmişler • 
dir. 

Köy kanunu tadilatı 
Hükümct koy kanununun on uçun

cü maddesine ek olarak hazn ladığı bir 
kanun projesini Kamutaya vermiıtir. 

Projeye göre dışardan köye gelen bir 
ıtahsı misafir olduğu evin sahibi muhta
ra bildirmeğe mecbur tutulmaktadır. 

Sahte para yapanların 
muhakemesi 

l stanbul, 1 O (Telefon) - Yeni gü • 
müt paralan taklid ederek sürmek is -

temelden ıuçlu Ahmed, Hamdi, Musta
fa, Celal, Mehmed, Hakkı'nın duruıma
larına devam edilm.ittir. Hepsi de mev • 
kuf olan bu ıuçlular gÜmÜf liralanmızı 
kurşundan olmak üzere yapmağa yel • 
tenmitler ve bunları ıünnek isterken 
amaclarına ermeden yakalanmıılardır. 

Kalp liraları yapan Hacı Mehmeddir. 
Diğerleri sahte para sürmekten suçlu -
durlar. Bazı tahidlerin getirilmeıi için 
muhakeme başka güne kalmıştır. 

Seyhan ve Ceyhan taştı. 
Adana, 10 (A.A) - Seyhan 

ve Ceyhan ırmaklarınm taşması 
durmuştur. Seyhan hemen tabii 
halini almış Ceyhan ise bugün el
li santim kadar düşmüştür. Birkaç 
köyü basan sulardan insan ve hay
vanca hiç bir kayıb olmamıştır. 

Denizli'de grip salgını 
Denizli, 10 (A.A) - Grip has

talığı salgın halinde devam etmek
tedir. Bu yüzden ilk okullarla, li
se bir hafta kapatılmıştır. 

Baf rada grip 
Bafra, 10 (A.A) - Grip has

talığından mektebler on gün ka
patılmııtır. Havalar yağışlı ve so
ğuk gitmektedir. -···-

SAYlfA 3 

1 
ihnirrcfikin oğluna 

8 marc 19JS carıhli ULUS'un ıç yap

rnkl.ır111ın bır111de, kalın yazı ile (lb-

nırrefik Öldu) baştıgı altındaki yazıla

n okuyunca, bugiine kadar BABA diyl! 

~·agırdıgrn \·arlıgın artık dıriler arasın

dJn ve aıleniz baş111dan ebediyen ayrıJı 

nuş oldubırnu anla11WjSmdrr. Kalemli 

tasvir edilemez kı'm bılir ne büyük bit 

acı ı/c yııreğin sıılanıışur. Seni avuda

cak soz bulamıyotıını, yalmz, sana şu

nu lıaber \'ereyını ki, bu acı, yalnız se
rıı11 değildır. l/abanı senin kadar seven 

bırçokları bu acıyı paylaşmışlardır. 
Babanrıı oliınıüne ıızülırıe dıycmiye

cegım, çuııku, bu bcmm verenııyece

gım, st•nın k;ıb11/ edemİy<'ceğin bır oğıid 

olur. 

Fakat s.wa, bubanın yeımı.ş yıllık 

onırıı 11iı n son/aIJ nı t aııuınıile salınesuıe 

hasretmi§ olduğu (Ankara lia/kevı) 11 n 
bu aziz oluye ıınırııaclığın ckrccec/e bır 
ihtifal terııb etuğinı haber veıcyım de, 

gurbet diyatwdcJ :;ulayan yııregın fe· 

ralıl:ısın, acılaıın lıafıflcsi11, dcrcllı ço

cuk 

l'eı şembe geleSı sa.ıt ılokuıda, yet

miş yıldanberi bu lıav<1yı teneffüs et

miş ağzım ve etrafında sevdıklennı a
rayan feri """''mış godetılll kendi elım
le kapadıktan :..onra. bu acıyı haber ver· 
mek uzcıe gıttigmı J/alke\•tnde bab. nı 

bu lrnd.ır çok severı bulırnacagını un1111a

mışunı. 

lla~ra Jlrılkcvlcnnın degcrlı ve say

gı deger Haşkam olmak uzcrke e\·ın 

burun bııyuklcrwı ve kuçuk/crim ver
e/iğim bu .ıcı haberle fü~dum. 

O ~ıracla /lalkednın tcmsıl şubesi 

gcnclerı s ı 1mecfe, wmsı/ ba~ırı /.ı ıdı.'cr. 

Ne eyı btt r.1stl.ıyışttt ki, 011ırunu11 son 

yıllarım ıamaımyle sa/ıncye ve gcn~li
ge hasreden bab:ınrn olumunu, kendı\İ• 

nı seven gcrıder, sahne uzerınde haber 
aldıl.ır ve clcrhal cemsıllerını bır dal.ı· 
k:ı durclurnrak, bu öCl haben seyirclle

re ve babanı scvc11/cre, suhneden ılıın 

ve bır aıı sukıit etmek suretiyle c:amldn 

teessuslenni. ihtıyar an<Jnın ve o daki

kalarda goz ya!jı clokmekte olan aileni

;:ın kederlerine ortaklıklaonı gosterdi

ler. 

Bu candan alakaııın, lıenuz rahat do
şegımle olan babamn ruhunu §Bdde1ti· 
gine emın oldugunı ıçın sana da haber 
veriyorum kı, acı/ann h.1fif/esın. 

Derdlı çocuk, sen :jUt1unla avun ki, 

olen baban arkasından, her an i~·ın ken
dısıni hatttlaıacak ve yazdığı eserler 

içiııde en ~·ok sevdığı içın ısmini kencli

sine ve sizlere soysdı olarak seçtiğı (Se
kizinci) ailesını 1111uıtrırmıyacak brr

çok eser ve dost bırakn11~tır. 

Bu eserler arasında, en son olar:ık 

lialkevi salwesı l\tn, uzu11 emekler ''e
rerek yazclrgı ,.e eıı buyuk ıolunu bil· 

;:at kendısi oyrıadıgı llımnıetın uglu 

pıyesi, oliı babanı11 .\cı11rı e11 ~on mısı/ıa

ti ve onsuz. ya~ayacagrn lı11yaıı11. sına 
en son ogiıdiı ve ~·.ısıyctıılır. 

Seylı HINZET '----·---
Sıtına koınisyonu 

toplandı 
Her yıl, sıtma mucaddc h<'y ti ri 

başkanlarının ittirakiyle Sıhhat Bal al· 
lığında toplanan 11tma mücadele ko ıs

yonu, bu yılki toplantııını dimd•·n b ri 
Sıhhat Bakanlığında yapmağ ba,la l f 

ve geçen yıl alınan tedbirlerin ve çalııt
maların verdiği aonucları tetk k etm Ş· 
tir. Komisyon ônümuLdtki yılın ı.a•ı~ -
na programı Üzerinde de mc~gııl olw .. ~, 
ve gt:rek~n yeni tedbirleri almı~tır. 



:!>AYIFA 4 

Yunanistan isyanı 
ve fransız gazeteleri 
Biikumet darbelerinin tarihçesi 

Eko dö Paris gazetesinde B. Perti
:paıks Yunanlıtandaki hUkfimet darbele
sinfn tarihçesini şöyle anlatmaktadır: 

On Uç yıldan.beri yapılan hükfimet 
darbelerinden, askeri olan iki tanesi 
1nuvaffak olmuştur: Bunlardan birisi, 
JYlÜl 1922 de miralay Gonatas ile mira
lay Plastiras tarafından yapılıp kıral 
Kostantini ikinci defa olarak tahttan 
4Uşilren, Anadolu bozgunundan mesul 
addedilen altı bakanın idamına sebeb 
olan ve mart 1924 de cUmhuriyet reji • 
minin kurulmasiyle sonuçlananıdır; Ö· 

teki de, beş yılda biribiri arkasına beş 
kabine değiştikten sonra 1925 de gene
ral Pangalos tarafından yapılıp iki yıl 
diktatörlük ile neticelenenidir. Çabuk 
bastırılan hükumet darbelerini saymak 
ise faydasızdır. Fakat ihtilal olarak 
yalnız bir hadise vuku bulmuştur. Bu 
da 1916 da Selanikle Makedonyanm ay· 
nlmak istemeleridir. Ancak itilaf dev· 
Jetlerinin himayesi saıyesinde Yunanis
tanın birliği B. Venizelosla onun ayrıl
ma taraftarı hükumetinin etrafında ye
niden kurulmuştur. 

... Şimdiki Yunanistanm yaşayışında 
oldukça sık bir hadise haline gelen hü· 
ıkfunet darbesi ne için bu ı;efer Ulkenin 
ikiye ayrılmasına yol açacak şekilde 

yayılmış, vahimleşmiştir? Çünkü §İm· 
diki hareket, karşısında enerjiü bir hil
kfımetle, orduyu iyice elinde tutan Ge
neral Kondilis gibi bir savaş bakam 
bulmuştur. B. Çaldaris onun otorite 
ve prestij sahibi bir adam olduğunu bil· 
diği için kabinesini kurarken, 1926-28 
deki ulusal birlik kabinesinde B. Zai
:ınis'e iş arkadaşhğı etmiş olan bu cüm
huriyetçinin yardımını da temin etmiş
tir. Şunu da ilave edelim ki General 
Kondilis General Plastirasın şahsi düş
manıdır. Onun için, isyana mukavemet
te daha bUyUk bir azimle hareket et -
miştir. 

Gijzden uzah ıutıılmı bir 
lmvvet: Komiirıizm 

Şimdiye kadar gözden uzak tutlan 
ve ancak 9 mart tarihli ajans telgraf
larında adı geçmeğe haşhyan komünizm 
de isyanın sebeblerinden biridir. 4 mart 
tarihli Ümanite gazetesi bunu şöyle an
latıyor: 

.. Yunanistandaki askerler güruhu • 
nun şimdiki çarpışması kapitalist ve fe
odal köpekler arasında yapılan bir sa
vaştır. Bunlardan her biri proletarya
ya hakim olmak için en iyi vasıtaya !!a· 
hib olduğunu iddia ediyor. Bu vasıta • 
larm biri monarşist-faşist, ötoki de as
keri-faşist diktatörlüktür. 

Şu halde yunan isyanı, krizin derin
liğinin ve Yunanistandaki yarı-feodal 

ve kapitalist rejimin sarsılışmın sarih 
bir tezahürüdilr. 

Bu çarpışma, başka anlaşmazlıkları 
da ortaya çıkarmıştır. Bütün Balkan ül
keleri gibi Yunanistan da büyük em • 
peryalist iilkelerin kuvvetli bir nüfuzu 
aJtındadır. İngiliz sermayesinin eski 
ajanı o1an Venizelos, fransız emperya • 
Jlzminin yardımiyle husule gelen ve 
Çaldaris hilkfuneti tarafından imzala • 
nan Balkan anlaşmasına karşı §iddetli 
bir taarruza geçmiştir. Onun i~in, Ve
nizelosla onun etrafındaki (demokra • 
tik) askeri güruhun Hitler tarafından 

öne sürüldükleri çok kuvvetle muhte
meldir. Böylece, şimdiki Yunanistan 
isyanı, Avrupa emperyalistleri, bilbas· 
aa Fransa ile Almanya arasındaki şid
detli anlaşmazlıkların Yunanistandaki 
akisleri olarak tezahür etmektedir. Bu 
anlaşmazlığın şiddetini gösteren bu hal
ler, yakında patlryacak bir emperya
list savaşa delalet etmektedir. 

Bununla beraber, daha kErnsenin 
bahsetmediği bir kuvvet vardır. Bu da 
mart 1934 belediye seçimlerinde faşizm 
taraftarı iki burjuva blokunun karşısı. 
na dikilen, sıyasal hattı hareketinin ve 
çalışma kudretinin doğruluğu bakı

mından komünist enternasyonalin en 
eyi partilerinden olan Yunanistandaki 
kardeş komün:st partisinin malik oldu
ğu kuvvettir. 

'"Ywıani ... tanaaki kriz çoh 
vahimdir,, 

"Yunanistandaki kriz sarahat kesb. 
etr· ğe baslamaktadrr ve bu krizin çok 
r· ·,. ırah:yette olduğunu saklamak 

ULUS 

Yuııanistandak.i ayaklaııma 

lsyarı 1wk1:mcla Ta·ymis ne di
yor? 

4 mart 1935 tarihli Taymis gazetesi 
"yunan ihtilali,, başlığı altında yazdığı 
bir başyazıda Pangalos'un on dört sa
atlik diktatörlüğünden, 9evlete gemi, 
can kaybolmasına malolan, devlet sıkın
tısını kıran yunan isyanlarına geçen ilk 
teşrinde ayaklanan İspanyol sosyalist
lerinin gösterdiği sebeb nevinden sebeb
ler gösterildiği yazılmakta ve .kıral 

Kostantin'in düşmesi, sonradan Veni
zelos'un mebuslar meclisinde ekseriye
ti kaybedip ayanda muhafaza etmesi, 
Çaldarisin iktidar mevkiine gelmesi gi
ıbi hadiselerden bahsedilmekte ve sonra 
denilmektedir Jd: 

''Selanik'te Venizelistlerle kıralcılar 
arasının gerginleşmesi ve htikiimetin 
orada kıralcılık aleyhinde bir nümayiş 
yapılmasını menetmesi, bugünkü hüku
metten memnun olmıyanlara kati bir 
darbe indirmek kararını verdirdiği gö
rtilüyor.,, 

Taymis bundan sonra isyanın ne su· 
retle başladığını kısaca hikaye etmekte 
ve makalesini şöylece bitirmektedir: 
"Hüklımetin Venize los taraftarların

dan birçoğunu tevkif ettiği ve Venize
los'un da bu isyanı teşvik etmek suçu 
ile itham edildiği haberine şaşmamalı
dır. 

Venizelos, kıral Kostantin'in düşme
sindenberi üç defa bahtsızlığa uğramı:r 
tır. 1922 deki Anadoludaki felaketten 
sonra onun asker müttefiklerini kıralcı 
nazırları asmaktan menedememesi Yu· 
nanistanda büyük bir hınç uyandırmış
tı. Sonra mahud hükumet darbesinden 
evel Venizelos'un Plastiras'ın evinde 
bu1unması, hakkında şüpheler uyandır

mıştı. 

gerek değildir. Orada hem askeri bir 

ayaklanma, hem de sıyasal bir ihtilal 

vardır ve bunların biri ötekini teyid et

mektedir.,, Yunanistan isyam hakkın

daki baş yazısın2 böyle başlıyan 5 

mart tarihli Lö Tan gazetesi, B. Veni. 

zelos'un da isyanda parmağı olduğun

da artık şüphe kalmadığını söyledik

ten sonra, isyanın çabucak bastırıldığı 
Atinada Çaldaris hükumetinin duruma 

hakim olduğunun muhakkak bulundu. 

ğunu, bununla beraber, bu durumun da 

çok nazik olduğunu yazmakta, hüku

metin vazifesi icabı düzeni yeniden 

kurarak deva."ll ettirmeğe karar verdi
ğini ilave ettikten sonra, bunun için 

gerek olan vasıtalara malik olup ol. 
madığını sormaktadır. 

B. Çaldarisin yunan ulusuna hita
ben neşrettigi bildiriktcn ve isyam 
bastırmak için alınan te-dbirlerden bahs 

eden gazete, yazısına §Öyle devam et .. 
mektedir: 

Resmen bildirilen duyuklara bakı
lırsa asiler donanmanın en eyi üç ge. 
misini ellerine geçirmişlerdir. Girid 
sularında aşağı yukarı emin bir vazi· 

yette bulunmaktadırlar, buradan Ege 
denizine yayılabilirler, adaları kendi 
ellerinde tutabilirler ve kara Yunanis
tanile olan rabıtaları kontrol edebilir
ler. Şimdi belli olan başka bir hadise 

Şimdi de büyük bir ekseriyetle me
busu bulunduğu Girid'de bulunurken 
giridlilerin hükumet aleyhinde ayak
lanmaları herhalde bu inanlı demokratı 
müşkül ve sıkıntılı bir vaziyete düşür
se gerektir.,, 

Mornirıt! Postun miitnleası. 

4 mart 935 tarihli "Morning Post,, 
gazetesi de "Yunanistan\.laki kargaşa· 
hk" başlığı altında yazdığı bir başya
zala yunan isyanının ilk safhalarını an
lattıktan sonra diyor ki: 

"Bu isyanı köriıkleyen kimdir? Hıi
kümet, bütün isyanlarda perde arkasın
da hareket eden Venizelos'la Plastirası 
göstermekte ve taraftarlarını mecnun
lar diye tarif etmektedir.,, 

Gaı:ete, bundan sonra Venizelos'un 
ve Plastiras'm son durumlarından ve 
geçen yaz mevsiminde ikisinin Kan şeh-

rinde buluştukları zaman Çaldaris a
leyhine böyle bir hareketin esasını ka
rarlaştırdıklarından, bundan dolayı suç 
altında tutuldu.klarınd<ın, iktidar mev
kiine cümhuriyeti korumak maksadiy
le gelen Çaldari~'in ise son zamanlar • 
da gene kırallık istediği ve prens Yor
gi'yi kıral yapacağı söylendiğinden 

bahsettikten sonra diyor ki: 

"Yunanistan'r, Yugoslavyayı, Roman
ya'yı ve Tiirkiye'yi biribirine bağlayan 

balkan andlaşrnasını yapan Çaldaris'in 
bundan dolayı mesut tutulduğu da söy

lenmektedir. Bu andlaşrnayı imzalayan 

Hariciye Bakanı Maksimos'un isti fası 
da dikkate değer. Herhalde bütün bu 
hadiseleri şimdiden izah etmeğe imkan 
yoktur. 

Dünyanın her tarafında fırıldak içe· 
risinde fırıldak dönuyor. Fakat bu bil-

de Makedonyadaki durumun, dün Ati

nadan bildirilen duyuklardan daha ka. 

ranhk olduğudur. 

Lö Tan, Makedonyadaki dürumdan 

bahsettikten, kabinedeki değişiklikler

le bunların sebebleırini anlattıktan, B. 

Çaldarisin isyanı bastırmak için ulu. 

sun yurdseverliğine hitab etmesinin 

çok muvafık olduğunu söyledikten son

ra yazısını şöyle bitirmektedir: 

Böyle bir kriz, ancak yapacağı 

yurdscveırlik hamlesinde birleşmesi ge

rek olan ulusun yardımile bastmlabi. 

lir. Ülkesine büyük yararlıklar göster
miş olan ve şan ve şerefini korumağı 

hakir olarak düşünen B. Venizelos bu 
cihete lakayd kalmmıalıdır. Bundan 

başka, otoritesi büyük olan ve vahim 
ahvalde sıyasal partileri barıştırmak 

için büyiik bir tedbir ve mcharetle mü
dahaleler yapmış bulunan cümhur re. 

isi B. Zaimis'in şahsi nüfuzuna güve
nilebilir. Eğer bütün sıyasal partiler 
başkanlarının devlet reisinden yardım

larını esirgemedikleri sahi ise, B. Za. 
imis'in fikirleri yatıştırmak üzere fay
dalı çalışmalar yapması ihtimali var· 
dır. Fakat bunun için de, gelecek giin. 
lerde tamiri imkansız ~eylerdcn kaçı
nılması ve -ihtilalin, her türlü barı:jık
lığa engel olacak şekilde yeni inkişaf. 
!ar göstermemesi gerektir. 

a z 
~- _______ ; 

ve gazeteler 
bassa balkan yarım adasında göze çarp
maktadır.,, 

Jl1 mıçe.~tcr Gartlycrı ve yu rıarı 
u)·unı. 

4 mart 935 tarihli Mançester Gar
dyen gazetesinin "yunan isyanı,, baş

lıbı altında yazdığı bir başyazıda Yu
nanistanda silahlı bir isyan çıkmasının 
hayret edilecek bir şey olmadığı, yeni 
Yunanistan'da bunun çok görüldüğü, 
fakat bir tarafın ote tarafı kırması si
vil halkta derin bir acı uyandıracağı 

söylendikten ı;onra yunan isyanının o
kuyucularımızca malum olan ıJk başla
ma safhaları anlatılmakta ve denılmek

tedir ki: 
İsyanın dört yerde bir taraftan başla 

ması, bunun planının oncedcn eyice ha
zırlanmış oldoJğ..ınu gô.,teriyor. Hüku
met mahfilleri, bu hareketin 1922 de kı
ralın atılmas nda çalışmış ve 1933 de de 
Venizelos taraftarlarının seçimde kay
betmeleri üzerine akim ka!an bir bükU
met darbesi yapmış olan general Plas
tiras tarafından ilham edildiğinı söy
lemektedirler. 

Gazete, biraz general Plastiras'ın dik
tatörlük teşebbüsünden ve biraz da or
duda bulunan Venizelos taraftarların
dan bahsettikten sonra gene sözüne şöy
lece devam ediyor: 

"Görünüşe bakılırsa bu yeni müca
dele, bu yeni çekişme parlamento taraf
tarı hükumetle, diktatörlük kurmak is
tiyenler arasında bir çekişmedir ki bun
da hükumetin muzafferiyeti sabit ola
caktır.,, 

Yazının bundan sonra gelen satırla

rında Çaldaris'in cümhuriyeti korumak 

vadini vererek iktidar mevkiine gelişi, 

mebuslar meclisinde ekseriyet kazanıp 

ayanda galebenin Venizelistlerde kaldı

ğı, Venizelos'un cumhurıyetçi olması

na rağmen bazı tedbirlerle demokrasi 

esaslarını çignedigi, B. Çaldaris"in par
lamento usulünii ve demokra3iyi koru
mak dileğiyle bir sene evel Venizelosla 
bir anlaşma teşebbüsünde bulunduğu 

anlatıldıktan sonra deniliyor ki: 
"Ne yazık ki böyle bir anlaşma Yu

nanistanın sıyasal hayatında bir kaide 
htikmünü almamıştır ve ekseriya parti 
kavgaları kanlı safhalara kadar dökü
lür. 

Çaldarisçiler, Venizelistleri "mec
nunlar,, diye anarlar; general Plastira
sm da kendileriyle ağız birliği ettiği 

Venizelistler ise muhaliflerini mevki
lerinden isti fa de etmek suretiyle kıral
ıı;,ı geri getirmek istemek suçu i!e it
ham eyliyorlar. Bu yazıların yazıldığı 
sırada B. Venizelos'un ne düşündüğil 
belli değildir. Fakat şurasını kaydet
mek gerektir ki isyan eden dört savaş 
gemisi onun memleketi olan ve kendi
sinin orada bulunduğu Girid adasına 

doğru gitmişlerdir.,, 

Gazete, bundan ıonra tayyarelerin 
gemileri ne suretle takib ettiğini anlat
tıktan sonra başyazısını şu ıuretle so
na erdirmektedir: 

"Tabii, Yunanistan'da ıbugün sansör 
vardır; fakat bununla beraber memle
ketin her tarafiyle muhabere ve muva
salası kesilmiş olan Girid adasından 

başka her tarafta hükumetin hakim bir 

l 
Edebiyat: ----

- Yazı yaz· 
mak size çok pa
J"a kazandırıyor 
mu delikanlı? 

-Elbette .. pa
ra istemek için 
babama ne ka • 
dar mektub ya
:r.abilirıem .. 
(1935 gazt~sin · 
den) 
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durumda oldugu anlaşılıyor. 
-rııe-Bun unla berııber, Çaldaris huku 

tinin zayıf tarafları yok degildir. Eğef 
Çaldaris, kendi durumunu pekiştirıne)İ 
istiyorsa cu":nhuriyete baglılığını sa!" 
lamlaştırmak, gayri tabii bir idare ola~ 
ve balkan ihti1allerinin ictinabı gayri 
kabil tedbirlerinden bulunan örfi ida• 
reyi ve ı;ansörü kaldırmak hususund• 
hiç tereddüd etmemelidir . ., 

}' unarı İ~) mu ı:e JJeyli 1'elegraf • 
4 mart tarihli Deyli Telegraf gaıe• 

tesi, "Yunanistan"da ~ilahlr isy:::n., ba~· 
lığı altında ycudığı bir başyazıda, bit 
zamanlar ~ıyasal hürı iyetin doı!duğll 
yer olan Yunanist,rnın son zamanlarda 
politika ç"rpışmalarına be§ık oldugunılı 
yurdseverlik gayreti yerine partileri!\ 
kazanc ihtirasiyle davrandıklarını. çok 
defa hükfımetin iktidar mcvkiine geç• 
mesi seçim ile oegil ~e zorla vukua ge) 

diğini, politika partileri başlarının de
diklerini y pabilmck için ordu general• 
!eriyle hoşnud olmay .. n amiralJarı eıt• 

trikalara d..ışürdüklerini yazm.ıkta, on• 
dan sonra yunan isyanı ile alakası olan 
ve kendı şahsiyetinden a~ilerin zafef 
beklediği Venizeloısun 1897 yıiındanbcl\ 
çıkardığı patm.lıları kısaca an:atara11 · 
yazıya şöylece devam etmektedir: 

"Fakat esas yunan topraklarında ka• 

lan Venızelıı;t parıı dağıtılmış ve 'fil•• 
nizelosun dostları tevkif olunmuşsa O 

zaman Vı::nizelos iı;mmin tılsımı Gi • 
rid'de is; anı uzun zaman devam ettirt4 

mez. 
Onun içın pek yakında Venizelo&ıJ 

yeni bir n1enfa hayatı beklemektedif 
ve onun !ngiltere'd•!kı dostları, bu yar 
ta böyle tehlikeli ve çıkmaz bir teşob4 
büse niçin girişmiş olduğunu hayreti• 
karşılayacaklardır. 

Bu adam, ı>un yunanlıların içindi 
herkesten fazla yurduna hizmet etmi .. 
t iı. 

1912 yılında Turkiye'yi mağlub eden 
üçlü balkan ittifakını hazırlamış, ondaıl 
sonra da suiistimallerle savaşa girişrni' 
tir. Genel savaşta da kendısi Kıral Kot 
tantini atmak suretiyle miıttefiklerirı 

lüzumundan fazla itimadını kazanmıştı• 
Gene Venizelos Atatıirk'le anlaşa• 

rak asırlardanberi suren nefret ve duş• 
manlık faslını kapatmağa muvaffak ol• 
muştu. Son balkan anulaşmasırun esa• 
sım hazırlayan da kendisi ıdi. Venıze• 

los, kendısının dıktatorlerın yapıldığı 

maddelerden olmadıgını soylemışti. fal 
kat yine kendısmın bir seçım netıcesiıt• 
de mağllıb olmayı soguk kanlılıkla ka• 
bul edecek bir maddeden de yapılma• 
drğr anlaşılmaktadır. 

Kendi gozünde Çaldaı is hukumeti• 
nin işlediği kötülükler ne turlu şeyler 
olursa olsun liberal bir önder için d~ 
mokrasi havası içinde silahlı bır ısy arı 
bayragını dalgalandınnak haklı ve dot' 
ru bir hareket sliyılmasa gcrektır.,, 

Açık Teşekkür 
Kısa bir hastalıktan sonra yeunig 

senelik varlığına ebediyen gozlerinı yu• 
man ve ölümii ile bizlere unutulmaz a• 
cılar bırakan 1bnirrefik Ahmed Nuri 
(Sekizinci) nin cenaze merasimine gel• 
mek lutüfkarlığında bulundn say• 
gc değer buyüklerc, cm'.\~ e;ınİ!l 

techiz, tekfin ve tedfin masrafı • 
m deruhte etmek ve meza • 
rına çelenk koymak suretiyle çok bil4 

yük bir kadrişinaslı k gösteren Ankara 
Halkevi İdare Heyetine, ölümünu, çolt 
sevdiği sahne üzerinde ll::ılka duyur
mak ve temsillerini bir dakika durdur4 

mak sureti1e muhabbet, sevgi, ve tee~ 
sürlerini ispat eden Halkevi Temsil 
Heyeti mümessil ve gençlerine, tabut\l• 
nu omuzlarında taşı.yan ve mezarı ba• 
şına kadar gelmek llıtfünde bulunanla• 
ra, hususi bir çelenkle sevgilerini gös• 
teren Raşid Rıza ve arkadaşlarına, biz~ 
1eri avutmaya koşan ve· acımıza iştirak 
eden bütün ehibba, akraba ve bildikle• 
re sonsuz minnet ve şükranlarımızı st1• 

narız. 

Eşi: Zafer, oğlu: Tevfik 
(Sekizinci) 

HALKEVLEP i MECl\ıt' ıt. ~1 

Mart başında cıkan 25 inci sa• 
yısı ile üçüncü yılına başladı. ~d 
sayı ile bütün Halkevlerinin bı.r 
yıllık çalışmalarını gösteren bır 
broşür parasız olarak verilmekte· 
dir. 
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' ' Büdcc Ye 'ero-i isinde at~11n 
ö ' 

Eskiden Anadolu'c~ oturanlar kimlerdi? 1 Bibliyograf ya 1 
"" 

• (Başı 1. ci •ayılacl a) 

j 
b e duruml rı t tk k edilır e gorü
lur ki varidata gore masrafları denk o· 
lan devletler içinde en duzgun durumu 
olan biziz. Çok miktarda parayı gerek· Homcr'e göre ('!;ki 

(Başı dünkü sayımızda) 

aunlard b ~) an aşka Adrestce (Adres· 
lba (l0)(9) h~tta Firiçyanın bir kıs
b.ı b d' ve Bıthynie'nin de bir parçası 

U Ud. · )er (ll ıçınde dahil gibi görünü-
). 

lfonıere p Gon) da '. aphlagon'lan (Paflago-
ltu . zıkrederek bunların Pont 

:ıun sah·1· 
........_ 1 ınde Enete'lerin memleke· 

(9) Gra · risb~ ( . nıque (Kocabaş çayı) ile A-
4'dr Arısben) kırallığının arasında 

astee k -r·"- d ıralligı vardı. Homere Te-
~ ed·.. ' 

tect;r (~g~ tepeyi bu şehirde gostermek-
(bıın. lıade, il. ezgi, 828-834. mısra 
la

11
1JJ

11
k11 :erine de kanaat kelimesini kul· 

a ıst · llıırsa ıyorum. Daha muvafıkı bulu-
labeı' ~n? kullanırız). A.drastce'nin ha

erının llıa/. nerede oldugu tamamiyle 
um el - .1 feh; 

1 
• egı dir. Bu küçük prensligin 

r erı 1 (A . 0 arak zikredilen Apaesos 
Paısoy) . . ı;11c. . ve Pıtyea ( Pityeia) dan bı-
ısıni p ~r k e-ssos olarak tanıyoruz. Ke-

bisindoyunün 10 kın. kadar cenubu gar
lınc· ~ ve Gürece köyü şarkındadır. J. 

ısı d L lıdır k. e ampsaque - Lapseki - olma· 
lirız. ~· bunun Pytocses olduğunu bi
~y u hava/ide pek çok asarı görül-

en h ıı1111 b arabe yerleri vardır ve çoğu-
le llJaJarabe olduğu civar köylülerce bi

üm de··ıa· il gı ır. 

omere Ad , ' . G . Çay • rastee mn ve ranıque 

6ah111111 şarkında Zeleia arazisinden de 
oğı::;ektedir. Zeleiyalılar, Lycaon'nun 
lara Ondoros kUJI1andasında Troie'lı-
1-a~ı·Yardıma gelmişlerdi. Homere'in 

ıne " (lJiade gore bunlar da Troie'lıdırlar 
lar b ' 11. ezgi, 824-827. kanat.). Fa
la" 11 memlekete Lykie de diyerek bir 

ııırtm -"zaA: a Yapıyor. Likya buraya hayli 
Ilı" hr. Bu ifadeden bizim anladığımız 

.. na d 
ırkt şu ur: Bunlarla Likyalılar aynı 

Bnrlırla (/ . . k nar). . . r. . lıade, 11. ezgı, 626. a-
lras Ş ırın ıfadesine göre, Rumeli ya-

'nda , . k ler a trova/ılara tabı memle ·et· 
vardır P . f' L ·a .. 1

112 
• rramın sele ı aomc on nıı-

llnu T k T . llıııh . r vaya da tanrtmı~. roıe 
de Iarıhierı arasrn a Thrace'Jarı (llıa

' 1 eı · ez• 844. ka.) Cıcone'Jar (IJ. 11. 
., 845 

A:i .. e Odissee. JX. ez., 39 altrnda-
~e 165 k ve aı .) ve P ion (/!., 11. ez., 848. 

11 
d tın irtl iler ve XV [. ez, 287 ka.) la

a s m ktadır. 
rıo) c . da T . aucon /arla Mysia'Jılar arasın· 

roıe p· . bıını ırıçyalıları vardı. Homere 
ne d 8~1 Sanrnırios (Sa garioio) sahili· 
nie (ogru nıunbit araziye yerleşen Asca-

A.sk1 · ) • der (J nıos sekenesi olar k zıkre-
le1 ). 1·• l ll. e-z., 184. ka. ve a/tındaki-

(11) }{' . . 
1'hr 0 ere Mısyalıları ( Mysoı) 

ace M . 
te .,. 'k ysıalılarr olarak sathi suret-

... , red· dacu ıyor. Bunlar o zamanlar Rhyn-
1!;1 s • Orhaııeli şimalinden geçerek 

llıasti :::::: 1{ çayına karışan Atranos çayı 
cloa oca çayın eski İsmi • mansabına 

oru "k 4tPol 1 amct ediyorlardı. Yani halen 
Yont "l" . liyı go u demlen eski Artynia gö· 

e kadim As . l "k .. ı·· SındaA:. came • znı go u - ara· 
l'a Af 1 .sahada oturuyorlardı. Bu saha· 

' Ysıe d~niyordu. (//iade, II. ez., 858. 

A ııatl olu coğraf ~ a ı 
Ali Candar 

tinden gelmİJ olduklarım söyluyor. (12). 

Buradan itibaren daha şarktaki mem
leketleri Homere, ipham içinde zıkret-

mektedir. 
Fakat fazla tanıdığı garbi Anadolu-

yu daha itina ile anlatır. 
Troie'dan cenuba doğru, Likiaya'ya 

dar yerlerde 3 memleket gösteriyor: 
Meonie, Carie, Lykie. 
Meonya (Meonas), Cataoninin cenu· 

bunda idi. Ve daha sonraları Lydie na
miyle iştihar eden kıta budur. Tmolus 
dağının karlı tpeleri, tenha vadileri pe
rılerin seyranına saha olan gonülaçıcı 
Sipyle da.,ının tasvirleri, şairin bu 
memlekete bir vatan çocuğu kuvvetiyle 
b ğlı olduğunu göstermektedir (13). 

Bu tarıhlerde (14) Sardes ve Lydie 
ismi henüz yoktu. Çünkü şair, Meonie
nin kalabalık şehirlerinden olarak yal
nız Hydc"yi zikrediyor (15). 

Kares'ler Milet'de oturuyorlardı. 
Bunlar barbar lisanı konuşuyorlardı. 
Bunlar da Troie'lılara yardıma gelmiş
lerdi. Nomion"un muhteşem oğullan 
Amphimaque (Amfimahos) ve Nestes'
in kumandasında idiler. Amphimaque, 
genç bir kadın gibi altın'dan müzeyye
nata gark olduğu halde harb ediyor

du. (16). 
Nihayet pek az Lykie'lilerden de 

bahseder. Burada büyük bir hatıra bı· 
rakmış olan Solym'lerin de isıni ge
çer. (17). Lykie'nin şimalindeki dağlık 
havalide ikamet ediyorlardı. 

Bütün bu müphem tariflerden, hika-
yelerden çıkarabileceğimiz netice şu· 

dur: 
Halisin garbında Paphlagonie, Pb-

rygie, Mysie, Troide, Kataonie, Meo. 
nic, Carie, Lykie, Cilicic sarih olarak 
görünüyor. lsaurie, Pamhylie, Lyca
onie tasrih edilmemiştir. Çünkü bariz 
olarak teşhis edemiyoruz. 1htimalki bu 
noksanları Anadoh nun ırki taksimatı· 
nı tetkik ederken goreceğiz. Esasen bu 
r da daha fazla tetkıkata da imkan yok
tur. Arzu edenler Homeriquc coğrafya 
hakkında şu eserlere ve daha b kaları

na müracaat edebihrler: 
Schlcgel, De Geographica Homcrica, 

Hannover, 1787. 
Schlichthort, De Geographia Home-

rica, Göttingae, 1787. 
(Sonu var) 

(12) Homere, /Uade, 11. ez., 851. ka. 

ve sonrakiler. 
(13) Homere, ]/iade, II. ez., 859., 

865., 866., ve XX. ez., 385., 461., ve 

xxıv. ez., 615. ka. 
(14) Trole muharebesi zamanında 

(M. E. 1280 olarak kabul ediliyor.) 
(15) Homere, //., 111. ez., 400. ka. 

Strabon da Xlll. kitabında S. 626 da 

bundan bahseder. 
(16) Homere,· 11., 11. ez., 866, 867. 

ka. ve sonrakiler. 
(17) Hom~re; 11., Y. ez., 184. ka. ve 

vı. ez., 201 • .... 

leni 'l iirk 

İstanbul Halkcvi tarafından ayda bir 
neşredilen "Yeni Tiırk,, mecmuasının 

şubat tarihli 30 uncu sayısı yeni ve gü
zel bir kapak içinde yeni ve olgun bir 
şekilde çıkma.ya başlamıştır. 

Bu niıshanm yazıları arasında mual· 
lim Bay A. Halid Yaşaro"'lu'nun dil iş
lerimiz hakkında Bay İbrahim Necmi 
Dilmen'le yaptığı konuşma bize Dil 
Derneginin yeni çalr§malarının şekil ve 
maksadı etrafında birçok şeyler ôgret
mektedir. Türkçenin özleşmesi işınde 
alınan yeni merhaleler elbette ki bü
tün turk okurlarını şiddetle alakadar 
edecek günün mevzuudur. 

"Çah Kuşu,. nun degerli yazarı Re
şad Nuri'nin • Kuçuk şehirlerde cuma,, 
ba lıklı çok guzel yazısı uz rinde dılt
katle durulmaya deger bir gorüştür. A
nadolu kasabalarının yekna ak, can sı

kıcı ve hareketsız hayatı içinde gene
li ın m hrumıyctlerıni anlatan bu ya· 
zı ında Bay R ad Nuri hareket ve can
lılıgın buralarda ancak halkevlerinden 
gelecegini söylüyor "e Halkevlerini bu 
mühim vazıfeyi görmeye davet ediyor. 
Halkevleri ancak bütün muhit gencli
ğıni koyunlarında toplayabildikleri ve 
onlara faydalı ve öğretici surette va
kit geçirmek imkanını verdikleri zaman 
kuruluşlarındaki maksada hizmet etmiş 
olurlar. 

Bayan Halide Nusret "Benim küçük 
dostlarımdan: Selim,, başlıklı hatıraaiy
le yayla şarkısı adh şiiri hassas bir ru
hun çok güzel iki tezahürümi bize gös
teriyor. 

Mahmud Yesari'nin ''Son dilegi,, ad
lı hikayesi güzeldir. Doktor A. Yalkın 
"Altın ordunun payıtahtı "saray,, §ehir
leri,. başlığını taşıyan değerli ve olgun 
tarihi etüdünde birçok vesikalar veri
yor. Bunu son zamanların arkeolojik 
faaliyetleri hakkında fransızcadan ter
cüme edilmiş etr flı bır makale takib 

ediyor. 

B y Selim Sı rı Tercan en güzel 
sporlardan biri ol n "Tenis., i izah edi
yor. Ba,y Gok Talay uykunun sıhhat ve 
hayatımızda oyn d gı buyük rolil anla-
tıyor. 

A. Yelmanın bir yazısı dışellerdeki 
mühim sıyas 1 h re c tleri hula a edi-

yor. 
Ergun imzah 1934 acun ekonomyası 

başlıklı yazı çok istifadeli bir makale
dir. Bundan daha az istifadeli olmı· 

yan kutubhaneler hakkındaki etudünde 
Bayan Hadiye Kurat dünya kütubhane
lerine aid birçok istatistik malumat ve
riyor ve Türkiye kütübhancleri hakkın· 
da da bir etud hazırlıyaca ını bildiri
yor. Bay Salıh Mıinir Çorlu bü,yük 
fransız ihtilalinin o zaman İstanbuldaki 
tesirlerini bir yaziyle anlatıyor. 

Görüldüğü gibi bu yazılar vazifesi
ni hakkiyle yapan bir mecmuaya layık 

münderecattır. 

Yeni Türk"iı okurlarımıza tavsiye et· 
meyi bir borc biliriz. Tanesi 20 kuruş-

tur. 

}arını koylere gondermiştır. Dogrudan 
dogruya devletm idaresi altında bulun
mayan kurumlarda çalışan bu memur
lar ~ yapılan istatistiklere girmemiş
lerdır. Bu bakımdan aradaki farkın göz 
öniınde bulundurulma&r gerektir. 

Balkan de~ Jetlerinin büdce 
durumları 

1926 yılından 1934 yılına kadar ge
çen 9 yıl içinde balkan devletlerinin 

Yunanisatn Yugoalavya 
Var Mas Var Mas 

1926 - 79.9 72.7 98.1 
7 so.s 76.9 70.9 92.9 
8 56.7 78.1 86.4 94..S 
9 100.0 100.0 100.0 100.0 

1930 64.6 107.8 83.4 105.S 

1 62.0 105.0 68.7 97.6 
2 50.4 85.1 70.9 95.8 
3 40.2 73.4 65.4 88.3 
4 43.8 79.7 63.7 86.1 

Yergi ha kınımdan acun 

Ökonomik darlık dolayısiyle devlet
ler denk büdce için birçok tedbirler al
makla beraber bu arada vergilerin mik
tarını da fazlalaştınnrşbrdır. Her dev-

letin resmi istatistik yıllJıklarından a· 
boan rakamlara ve muhtelif yıllık dö. 
viz vasati fiatlarına göre türk parasına 
çevirerek görlilmüştUr ki; son yıllarda
ki buhran ve muvazene vergileriyle ye· 
ni kazanc vergisine rafmen dünyanın 
en az vergi veren bir ulusu da biziz. 

Sterling, dolar, franıız frangı, liret 
ten başka dövizlerin 1928 yrh vaaat! 

Memleketler 1928-29 1929-30 
Türkiye 11.44 11.62 
Romanya 62.17 18.10 
Yugoslavya 
Yunanistan !4.53 
Bulgaristan 9.55 9.75 

Almanya 72.65 76.00 

Fransa 78.90 70.50 

B. Britanya 148.70 152.50 

İtalya 44.50 44.60 
Polonya 11.90 12.40 
Aa!trika 61.80 60.50 

Ulusal ürünlerimiz 
(Ba§t 1. ınci sayrfada) 

liğini tayin etemeğe ve bu çeıidlerden 

ba§kaıının ekimini yasak etmeğ aalahi • 
yetlidir. Ziraat Bakanlığının tayin ede
ceği pamuk ekimi nuntakalarındaki çır
çır evleri bakanlığın her biri için tayin 
edeceği pamuk çe§idlerindcn batkaııru 

çırçırlayamazlar. Pamuk ekimi auntaka
larında yetiıen çiğit ve kütlüler doğnı _ 
dan doğruya Bakanlık veya tavlit ede
ceği ulusal bankalar tarafından alına • 
caktır. 

Bakanlık gerekli ,ördüğü y•lerde 
çırçır evleri kurar, iıletir ve mevcud çır
çırı aabn alır ve yeniden kunılmasıru 

yasak eder. Bu alanda pamuk alıt veri
tinin kütlü halinde yapılması mecburi
yetini koyar. 

Ziraat Bakanlığınm eline seçen çipt-

== 

tiren birçok devrimler yapmış, yurdu 
onarmak için milyonlar harcamıt. bir 
devlet için büdce denkliğini ~rumalı: 

en miihim bir iştir. Bazı ,-ıllar Sok u 
farklarla aksamasına rağmen balkan 
devletleri bUdceleriyle, büdcelerimid 
yıllara göre karJrlqtıran 8f&ğrdald r .. 
kamlar bize bu hususta bir fikir vere. 
bilir. 1929 yılı 100 olarak: 

Romanya Tilııkiyc 

Var Maa Var Mu 
86.7 82.4 80.5 86.2 
99.9 95.8 90.2 88.J 
91.0 101.8 99.1 93.9 

100.0 100.0 100.0 100.0 
86.S 91.2 94.8 101.0 
76.7 86.1 73.7 84.G 
48.S 54.8 83.0 76.7 
sı.o 58.8 76.1 77.4 
56.8 59.1 82.2 83.3 

1 
kurları ve bu tarihten 8nceki yıllar için· 
tahvil fiatı olarak alınmak suretile ha• 
zrrlanan aşağıdaki mukayeseli cetvel 
bize bu sonucu vermektedir. Husud 
blldccler bu rakamlara dahil değildir, 

Bu nokta bilhassa Anglo • Sakson ülke
ler için mühimdir. 

Ulusun yurdseverlik dQ,Ygularıııa da. 
yanarak bayındır ve ileri aanayill b~ 
U•ke yaratan cümhuriyetin bu büyu.k iti 
ulusa ne kadar az yllkle başardığını bu. 
rakamlar bize çok güzel anlatmaktadır, 

Muhtelif memleketlerde türk lirul 
eauma göre avam bapna dtlferı vu&I 
miktarı: 

1930-31 1931-32 1Sl32-3S 
10.30 8.80 9.81 
)4.10 7.24 
22.96 18.42 14.44 
43.23 27.94 16.ll 
8.00 7.80 

74.50 61.03 sı.ıo 

87.70 28.80 70.85 

\55,SO 138.18 116.00 

46.80 44.40 
10.50 8.40 7.00 
47.40 31.70 27.30 

değerlendiriliyor 
lerin yanyanı tohumluk yaramayanı ,. .. 
tı çıkanldıktan ıonra poaa halinde hay. 
ftl1 yemi olarak paruız venlebilir. 

Bu kanun hükümlerine aylun tuu-. 
ket edenlerden 30 liradan 500 liraya ka. 
dar para cezaaı alınır. Alikah fen me • 
murlıınnın vereceği raporlar ilzerintı 
mahalli idare heyetlerince alınacak ka • 

nrlarla tahkik edilen çeıidlerden batlra 
diier pamuk çeıidlerini veya kanıığma 
ekeninden bu ceza alınmakla beraber 

tarlalanndaki pamuklan maıraflan ken
dilerine aid olmak uzere hemen aokü • 
lür. Bu masraf sahibi tarafmdan yeril• 
mezae bakanlık büdceıinden 6denir ve 
"tahsili emval., hükümlerine göre ken 
diıinden alınır. 

Kanun Bakanlar Heyetince buırW
nan talimatname ile tatbik edilecektir. 

!il! !& 4 

siz isveçli hekimler biz latinler için çekilmez mek daha eyidir, yeter ki insan içinden gü- lüsünü yaparlar, kulaklannı, kuyruğunu ÇiM 

insanlarsınız. Hastalarımzdan çoğu bana, lebilsin ... ,, ' kerter, eğlenip dururlanmı. Ve o bunlara~ 
kendilerine bakarken gösterdiğiniz sertliğe Kontes beni daha sade mevzulara dön· dırış bile etmezmiş. Etin tadmı hiç tatm~ 

~s·,,h _______ _ . ~I Tefrika: 21 

8euı Michele'nin kitabı 
Yazan: Akse/ MUNT 

lf Türkçeye çevıren: Nasuhi BAYDAR 

~ .. ~tırın :""lla ızda mı? - An'ım, biliyormusunuz 
~ sone dedi? Ciddi ciddi yüzüme baktık· 

'''11{ nra, o berbad isveç şivesiyle: 
tll'acı adam, sizin ilactan fazla disipline ih· 
~iği ~z var!,, dedi. "Disiplin! İlk muayene 
~onlt~ adınla bir isveçli doktor böyle mi 

yUr? 
~ari;',;'B;n isveçli doktor değilim; tezimi 
. _ .~ verdim.,, 
~<>ltto Eyi ya! Ben Paris'te belki bir düzine 
den b~~ baş vurdum. Hiç biri bana disiplin· 

setmedı' . - "s· . .,, ~, bu\> 11zı hunca hekime başvurduran sebcb 
h .Ta " 
.oaron .. 
"!{ oteden atıldı: 

~.Yor ~~nanama nasıl muamele ettjğini bi· 
~Cdiğin~sunuz? Gayet aksi bir tavurla, eğer 

t
hce~· ~ Yapmıyacak olursa bir daha gelmi· 

bını 5 .. 1 lt .Yana ~Y edi; kolit' e tutulsa bile!. .. Bu· 
2in · akı salondan işittim ve hemen Mar

~- kaı~n:dadın~ koştuğum zaman kadınca;ı: 
~tün ektesıne uğrayacak sandım. - Sızı 

· · - · · ilirsiniz ; 

tahammül edemediklerini söylediler. Biz, dürmüş olmak için: "Bize bir hayvan hikaye· mışmış; köpekler gibi ve sık sık onlarla b~ 
çocuk gibi kumanda edilmeğe alışkın deği- si anlatsanız; memleektinizde çok ayı oldu- arada, ekmek, bulgur, patates, lahana, h~ 
tiz.,, ğunu söylüyorlar; bize onlardan bahsediniz, yermiş. lştehası bolmuş, ve onu seven aşrw 

Bu biçim konuşmadan haz duyan Kontes bir ayı masalı söyleyiniz,, dedi. Y. kadın bir eksiği olmamasına dikkat edermi• 
sordu: "Evci zaman içinde, şimalde, ucsuz bu· Ayılar, imkan bulunca sebze ve meyv-: 

- "Niçin biraz daha sevimli olmağa ça· caksız bir ormanın kenarında, rok yüksek bı"r · 3 yemeğı ete üstün tutarlar. 
Iışmıyorsunuz?,, tepenin üstünde, eski bir derebeyi köşkünde • 

1 

b' Güz gelince, oturup agw acla ı üstünda 
_ "Bir tecrübe edeyım , . oturan ır kadın varmış. Bu kadının da insa- ~ 

l k 
. olgunlaşan elmalara ağzı sulan .. rak bak~ 

Akşam yemeğinden sonra, salonda otu· na a ~şı hır ayısı varmış. Kadın ayıyı çok se· mış. Hatta çocukluğunda bir gün, dayan .. 
rurken, Kontes "bize bir hikaye anlatsanıza!,, ~e.~mış. Bu ayı'yı, küçücükken açlıktan yan 
dedi, "siz hekimler, nice tuhaf adamlara rast- o!."• ?.rman~a _bu_l~~ş. Ayı, 0 vakit, öyle güc- mayıp bir ağaca tırmanarak bir avuc elnuı 
lar ve ne kadar acayip durumlara karışmış s~z, oyle mınımınıcık imiş ki, bir çocuk gibi, koparmış ve yemiş. 
bulunursunuz. Hayat hakl-ında bildikleriniz sutle beslemek gerekmiş. Birkaç yıl geçmiş, Ayının kaba saba kımıldanışlarına ~ 
herkesin bildiğinden çoktur. Eminim ki is· ar ~oc:ı.m~n bir ayı olmuş, 0 kadar ki isterse karak onun çevik olmadığını saıunayınıaa 
teseniz bi.ze neler anlatırsınız.,, bır ı~.e~p bı; _vu~uşta öldürüp kucağına alın· el~a ağacına, en afacan çocuklardan dal1' 

- "Belki hakkınız var, ancak bizim has· ca g~turebılırrı:ış. Fakat böyle şeyler yap· eyı .tı.nnandığım gördüğünüz zaman düşü1"' 
talarımızdan bahse hakkımız yoktur. Haya- ':!1ak_ _ıstemezmış; pek sevimli bir ayı oldu- cenızın ne kadar yanlış oldu unu anlama.lrııt - ta gecikmezsiniz. b 

ta gelince: onu tanıyıp bile bilmek için he· gu ıç:~ n~ in~anlara, ne hayvanlara kötülük 
nüz pek gencim.,, etmegı hıç duşünmezmiş. Kulübesinin önün· Masalımızdaki ayı, elma ağacına çıkma. 

Baron ısrar etti: de ~~~~ur, yandaki çayırda otlayan da varla· nın yasaya aykırı oldu~ unu artık o rend" 
"Canım, ne bilıyorsamz onu sÖ} !ersiniz.,, rı kuçuk, akılh gözleriyle seyredermiş. A- ğinden böyle bir işe giri mege kalkışmU. 
"Bildiğim şu ki hayat güzeldir. Ve gene hırda bağlı duran, uzun kıllı dağ midillileri yalnız ağactan düşmek ü ere ol 1 el alarıc 

. b. . w • b onunla eyi geçinir ve ayının, sahibi olan ka- dan zeki gözlerini ayırma mı . 
bildiğim şudur kı ız onu ıgrenc bır çor a dınla ahıra girdigw ini gördüklerı· zaman hı"ç · · b d 1 b" h fl k Bir gün de, arı kovanlarına musall t ol• 
haline getınyoruz, u a aca ır tu a ı ve· kuşkulanrnazlannıcz. Çocuklar onun 1TP+ ....... b" ~ .... w.a_ muş. Onların başından burnu alk~ııl r ir rı .. 
ya yürek dayanmaz bir dram yapıyoruz. ınerlenniş; hatti, kaç kere kulübesinde de ayırmışlar ve ceza olarak iki . .m zi~ı o 
Öyle ki ağlamak mı, gülmek mi gerektir, bi- kuc.ağmda bir çocukla uyur b~mua.lar. K&k. 

- 1-....-......;d::=.oa~~~.::: .. =-·......:..._t:....:_e_k.:_ı .:üç~Lo~p::o:n_:ıro:·~·p::e~i.:_i ~o:n:unl::a~o~YUlll:::ır~arm~~t~m~-~-v-urm~u-s_la_r_._B~u-n_u_b~·~r-d_a_h_a~t~c ~~~~ .. =r~' ·,~,:· 2)~i-· J 



Yunanistan' daki ayaklanmaya dair resinılar 

1 

1 

1 

venı'zelosun isyan hareketlerini idare emği Hanya'nın tayyareJen alınmış bir re~i 

O!:urlanmızın harekatı takib edebilme] eri için bu haritayı koyuyoruz 

isyanın ilk çıktığı Atina'dakl 
efzun kışlası 

lsyan sahasrna yürüyen hükumet 

kıta/arı 

Cümhuriyet Merkez Bankasının 7 Mart 1935 vaziyeti ----. -
_ A l<tif 1 Pasif 

KASA: 
Ait ı n : satı kilogram 13.993,036 
Banknot 
Ut;ıklık 

Lira 
19.682.366,20 

12.541.286,-

618.956,18 

Lira 

SERMAYE 

32.842.608,38 

Lira 

ı ı DA~tll.OEKl MUHABiRLER: 

İHTİYAT AKÇESİ 

TEDAVÜLDEKİ BANKNOT. 
LAR: 

ı ı 

Altın: Sa ti Kg. 
Türk Jir;ısı 

1. 788,024 

HA~IÇ1 EKi MUHABİRLER: 

Altın: Safı kılogram 3.877,011 

A ltırıa tahvili kabil serbest 
dövizler. 

HAZiNE TAHVl LLERI: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
karşılığı 

Kanunun 6 ~e 8 inci maddde
rine tevfikan tcdiyat. 

SENEl>AT CUZDANI: 
Ha1.ine bonoları 

Tir.arı senedat 

j ESHAM VE TAHViLAT CUZ. 
DANI: 

( Deruhte edilen evrakı nak

A- ( diyenin karşılığı esham ve 
( tahvilat (itibari kıymetle) 

B- ( Serbest esham ve tahvilat 

AVANSLAR: 

Altın ve döviz üzerine 
Tahvilat üzeı ine 

HlSSl<:PA ı-•ı AR 

MUH'l ELIF 

2.515.004,-
321.471,22 

5.351.376, 77 

13.591.149,80 1 

158.748.563,-

10.121.623,-

1 
3.613.897,601 
2.817 .618,63 

30.3110 P.67 ,ıs. 

4.863 591,2!-ı 

22 309,921 

839.931,271 

1 • 

YEK ÜN 
1 
1 

2.836.475,22 

18.946.026,57 

148.626.940,-

6.431.546,23 

35.224.458,4 

362.241,1~ 

4.500.000,-

11.080.223,72 

261.350.519,75 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 158 7 . 4~ 'i'3,-
Kanunun 6 ve 8 inci maddele-

rine tevfikan hazine tarafından 

vaki tediyat 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın olarak 

ilaveten tedavüle vazedilen 

TÜRJ' LİRASI MEVDUATI: 
Vadesiz 
Vadeli 

DÖVİZ MEVDUATI: 
Vadesiz 
Vad ·li 

MUHTELİF 

1 

10.121.623,-

148.626.940,-

13.688.000,-

17.212.116,24 

-,-

10.757.638,29 

793.221,23 

~ 

YEK ON 

isyandan sonrı A t/na sokak:larınd• alınıp Berline gönderilmiş, oradan da 
telgrafla Londraya verilmif bir resim. Silahlı mu hafızların 

tutulmu§ asileri sevk etmesini gösteriyor 

Lira 
: 

' 

15_000.000,-! 

663.914,30 

l 
162.314.940,-

1 

J 

17 .212.116,241 

11.550.859,52 

54.608.689,6Ç 1 

1 

r 

261 350 519,75 
1 

TORI{ 
ÇOCUl(LARI 

T Ü R K K U Ş U'na 
uçucu üye yazdınız 

,,,,,,; 

1 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satrn Alma Komisyonu ilanları 

ŞAPKA VE T OZLUGU İLE BERABER 234 TAK l,[\1 
YAZLI K EFRAT ELBİSESİ 

Beher takımının tahmini bedeli 625 kuruş olan yul<ar· 
da miktarı yazılı elbise Askeri Fabrikalar satınalma I<~ 
misyonunca 25 mart 935 tarihinde pazartesi günü saat ~ı 
de açık eksiltme ile satın alınacaktır. Şartname bedetsı 
olup komisyoı:dan verilir. Taliplerin 109 lira 70 kuru~. 
muvakkat temınat ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. rJlll 

delerindeki vesaikle mezkur gün ve saatta komisyorı3 

müracaatlarr. (546) 1 - 924 
~o TON DEMİR CEVHERİ BİR TON MANGANEZI.J 
~5 TON MANGAN ,. B AKIR 

Tahmini bedeli 2700 lira 
olan yukarda yazılı malze -
me müteahhiJ nam ve hesa
bma askeri fabrikalar ı;atın 
alma komisyonunca 20 mart 
1935 tarihinde çarşamba gü
nii saat on beste açık eksilt· 
me ile satın alınacaktır. Sart 
name bedelsizdir ve komıs · 
yondan verilir. Taliplerin 
muvakkat te,ninat olan 212 
lira 50 kuru~ ve 2490 numa
ralı kanunun 2. ve 3. madde
lerinde yazılı vesaikle mcz 
n:ur gün ve saatte ~omisyo · 
na müracaatl~rı. (502) 

1-850 

ZAYİ MÜHÜR 
Tatbııt :nühur·.ımi.ı kaybettim 

yenısini yaptıracag rmdan csk isi
nin hükmü yoKtur. 

Mütekaid İ stihkam Miralayı 

1-955 Mehmed Şükrü 

SATILIK ARSA 

·Tahmini hedeli 900 ıır3 

olan yukarda mikdarı yaıılf 
manganezli bakır müteah : 
hit nam ve hesabına askerı 
fabrikalar satın alma konıis· 
yonunca 20 mart 1935 çar · ,, 
~arnba günü saat 14 de acP 
eksiltme ile satın alınacak' 
trr. Şartname bedelsiz oltıP 
komisyondan verilir. TaliP' 
lerin 67 lira 50 kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerinde yazılı vesa· 
i~de mezkur gün ve saatte 

komisyona müracaatları 
· (soı) 1~ss ı 

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

Mütercim 
aranıyor 

k qt 
Giınde 3-4 saat çalışmtl 

2 mart 1933 t arihinden itibaren: Iskonto 5 1 /2 % - Altın üzerine avans 4 112 % 

Çankırı caddesinde askerlik 
subesi yakınında yirmi metrelik 
cadde üzerinde ve kö~e başında 
iıç yüz iki metre: Ankara ecza • 

rusçadan türkçeye tercüme et ' 

mek üzere bir mütercime ilıtiY"g 
J· vardır. (1572) No: telefona rrı 

-
nesine müracaat. 1- 854 racaat. 1-965 
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Milli Reassürans Türk 
Anonim Şirketinden: 

Şirketimiz nakliye iş ve kollektif amele kaza sigorta
ları~da ihtisa~ yapmak iiıere Avrupaya talebe göndere -
tcktır. İsteklilerin: . 

1 - Yüksek Ticaret ve İktısad mektebı veya _Huk~k 
Fakültesinden mezun olması ve yahut bir sigorta şırketın
dc memur sıfatiyle çalışmakta bulunması. 

2 - 30 yaşını tecavüz etmemiş o1?1ası, 
3 - Askerlik hizmetini ifa eylemış bulunması, . 
4 - Tahsili takib edebilecek derecede Avrupa lısanla-

rtndan birine vakıf bulunması şarttır. . 
. 5 - Yukardaki şartları cami istekliler bir müsabaka ım
tıhanına tabi tutulacaklar ve bu imtihanda muvaf~ak olan
lar şirketin tensib edeceği müddetle Avrupaya sı.gottac~
lrk tahsili ve staj yapmak üzere gönderilec.ek_lerdır. mtı
hanaa müsavi şartı ihraz edenlerden ecnebı Jısamnı daha 
kuvvetli bilenler tercih olunur. ,. . · 

!steklilerin aşağıda yazılı ves~k~ları ı~.amılen nıhaye: 
1 nısan 1935 tarihine kadar şirketımıze muracaat eyleme 
leri lazımdır. . . . 

a - Şirket müdüriyetine hitaben yaz~l~ı~ bı: ıstıda, 
b - Mekteb şahadetnamesi (veya katıbı adılden mu -

saa lak sureti) 
1 c - Mekteb şahadetnamesi olmıyanların . çalıştık arı 

sigorta ş irketinden alacakları tasdikli bir vesıka. 
d - Üç arlet vesika fotoğrafı, 
c - Tercümeihal varakası. . 
Mü~abakacla muvaffak olup Avrupaya gıdecek olanlar-

daıı tahsili müteakib avdet ettiklerinde Avrupada kaldık· 
Jarının bir misli müddetle şirketce gösterilecek yerde ca
lışıcak l arına dair bir taahhüdrıame alınacaktır. 

Fazla tafsilat ve müsabaka gününü öğrenmek üzere 
şirltet um umi katibliğine müracaat edilebilir. 

1-856 

Ankara AskerJik Şubesinden: 
Şeh id yetimlerinden on ~ene liğini alarak hazi -

ne ile alakası kesilenlerin yedlerindeki vesikalarla şube· 
Ye rniiracaatları 13. 1. 935 tarihinde 3 defa ilan olm~ş ve 
bu ilan müddeti hitam bulduğu halde halen bir çok kımse
ler nıuracaat etmekte olduklarından bugünde~ iti~aren 15 

gün daha temdid edilmiş olmakla bu müddetın hıtamın -
dan evcl müracaatları ilan olunur. (569) 1964 -
Ankara Evkaf Müdürl~Oiindeıı: 

Karacabey hamamı önündeki tahta barakalar kaimen 
!\atılmak ·· l5 gün müddetle açık artırmaya konulmuş uzere f .. 
tur. Martın 21 inci perşembe günü saat 15 de ~vka _mu-
clürliiği.iniin oturduğu ikinci vakıf apartıma~d.a ıhale~ı ya
pılacaktır Almak ve şartnamesini görmek ıstı~.e~~e~~1! .~e
di buçuk İira pey parasiyle beraber Evkaf mudurlugune 
gelrne1eri ilan olunur. (513) l-8?2 

· Ankf.ira lVliili Emlak 
~ ·· di~rli1~inden: 

Mahallesi Sokagı Cinsi Umum No. Metruke Hisse Kaç taksit 
No. miktarı olduğu 

V T Sekiz se-attarin Tapu- hane 20/ 2060 141 amamı 
.... ne sekiz 
nı ısakı cular 
Mi11i taksitte 

Y .. h ]" b' mutfak bir banyoluk . ukarda yazılı beş oda uç a a ır . ..1, • ıle odun] k k" ·· ı··k ve avluyu müştemil hanenın mu K~-
u , omur u . ·h ı d'lmış 

reti mukaddema 8058 lira bede11e talibıne 1 a e e 1 

ıse de taahhüdatm ifa edilmemesinden 20 mart çarşamba 
gUnü saat on beşte iha1e edilmek üzere yeniden ~~ık ~rtır
n:ıaya konulmuştur. !hale bedeli nakden. vera ıkın~ı ter
tıb mübadil bonosu ile alınacaktır. lsteklılenn 273 hra 75 

kuruşluk depozito makbuziyle Defterdarlıkta kurul~ ::ö 
~komisyonuna müracaatları. (506) __ 1 ___ _ 

Ankcıra Belediyesi 
Başkanlığından: 

Belediye Su İsleri müdürlüğü için 3 takım Voltman Kom
bine su saati birkaç Vana ve boru parçası 25.Z.l9!5 de a

1
-

Çık eksiltme ile satın alınacak idi. Talip çıkmadıgında.n : 
3.1935 den itibaren on gün daha temdidine karar _verıldı. 
Bunların tüm tutarı - 816,82 - lira ve yüzde 7,5 temınatı ~a 
51,25 liradır. İstekliler şartnamesini İtfaiye meydanı~ a 
Belediye su işleri müdürlüO-ünde görebilirler. Açık eksılt
rne 16.3.1935 cumartesi günU saat on beşte İtfaiye Me_yda -
nına B . İ . M"d" J" - "nde artmna eksıltme a eledıye Su şlerı u ur ugu 6 "e ihale komisyonunca yapılacaktır. (556) l-90 

AnkCira Milli E m1ak 
l\lüdürlüğüııdt:.n: 

1-tevkı·· c· . ı ınsı Umum No. 

l<ubbeii bağ 20 1880 

Mikdarı Hisse 
miktarı 

Kaç taksit 

olduğu 

5514 M.ZTamawı Sekiz sene sekiz 
taksitte 

'l k · · · d 1 baö- mukaddema 700 l' u arda cınsı ve mık arı yazı 1 0 .. .f 
ır~ bedelle talibine ihale edilmiş ise de t~a~hudatn~ ~= 
~dıJernemesinden 20 mart 935 çarşamba gunu saat 1 
•hale ect·1 k .. 'den açık artırmaya konu!muştur. 1 ı me uzere yenı .1 0 f d Jıkta 

k
stekJilerin 45 liralık depozito makbuzu 1 e e ter ar-8

61 ·· acaatları. (507) 1 

ULUS 

Nafıa Bal{anlığınd an : 
Üstüste muhammen bedeli 1500 lira olan bir adet fi

lim çekme makinesi ile bir göstenne makinesi kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konulmuştur. . 

Makineler bedeli klaring kanalile tediye edilecektir. 
Eksiltme 25 nisan 1935 tarihine rastlayan perşembe gü

nü saat 10,30 da Ankara'da Bakanlık Malzeme Müdürlü-
ğünde yapılacaktır. . 

İsteklilerin tekliflerini Ticaret Odası vesıkası ve 112,5 
liralık muvakkat teminatlarının malsandığına yatırıldığı
na dair olan makbuz veya Banka teminat mektubu ile bir
likte 25. 4. 1935 perşembe günü saat 9,30 a kadar Malze
me Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

Bu husustaki şartnameler parasız olarak Ankara'da 
Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden almabilir._<.:_~O) 1-947 

Jandarma Genel 1( onıuts. ıılıi!-ı 
Ankara Salı nalına l(onıİS)70nuııdan 

Nümune ve evsafına uygun (19,000) Tire Çorap 28-3-935 
perşembe günü saat ( 15) de açık eksiltme ile satın alına
caktır. Şartnamesi komisyonumuzdan parasız verilir. Bir 
çift Tire çorabı için (20) kuruş fiat biçilmiştir. Eksiltme
sine girmek istiyenler (285) liralık ilk teminat makbuz ve
ya banka mektubu ve 2490 sayılı kanun ve şartnamesinde 
yazılı belgelerle eksiltme gi.in ve saatında komisyona gel-
meleri. (542) 1-951 

.4r1:fLx1xl.;ı:J.j:LTıT;'EfT+xJ:Tf-a"t1X1T1T1r1x1x1x1x1xJ:t ... 

. BÜYÜK ın 

Ruzname 
ı. - 934 senesi muamelat ve hesabatı hakkında idare 

meclisi ve murakipler raporlarının okunması 
2. - 934 senesi bilanço ve kar ve 2arar hesaplarının 

tasdiki ve İdare Meclisinin ibrası. 
3. - 934 senesi temettü hissesinin zaman ve sureti tev

zii hakkında karar ittihazı. 
4. - İdare Meclisi Azalarının hakkıhuzurlannm tayini. 
s. - 935 senesi murakiplerinin intihabı ve ücretlerinin 

tayini. 
6. - Meclisi İdare Azalanmn Şirketle her nevi ticari 

muamelede bulunabilmelerine ve mümasil şirket ve mü
essesatta vazife deruhte veya bunlara iştirak edebilmele-
rine mezuniyet itası. 1-934 

Sümer Balık Umumi 
Müdürlüğünden: 

Taşhan enkazı her gün saat 11 12 ve 4 5 arasında ve 
müzayede ile satılacaktır. Müzayedeye iştirak etmek isti
yen1erin Taşhan binasındaki satış komisyonuna müra-
caatları. 1-933 

Kanzuk 

KREM 
Balsamin 
ve eksiri 

Yegane ciddi gü-
zellik kremidir . 

Teninizin daimi. 
tazeliğini yalnız. 

KREM BALSA-
r ~İN ile korursu
nuz. 

Kanzuk öksürük pastillerini her Zdman kullanınız. 

Askeri n1e 'tep ere 

lV' nal. İn aranıyor 
1 - Askeri liselerle KınkkaJedeki sanat mektebi

ne ve Askeri orta mekteplere aşağıdaki yazılı ders
ler için muallim alınacaktır. 

a) Kuleli Ls. için: Felsefe, Riyaziye, Fizik, Kimya, 
İngilizce. 

b) Baltepe As. Ls. için (Topkapı): Fizik, Riya -
ziye. 

c) Bursa As. Ls. için: Fizik, Riyaziye 
d) Kırıkkale sanat Mp: Edebiyat, Felsefe, Musi -

ki, Riyaziye. 
i) Erzincan As. Orta Mp.: Riyaziye 
2 - Bu muallimliklere maarif liselerinde ve orta 

mekteplerinde 926 senesinden sonra muallimlik yap
mış olan, yahut branşlarına göre okutmak salahiyeti
ni ve kanuni vasıflan haiz bulunan mu~Jlimler alına
caktır. 

3 - İsteklilerden başka yerde i~i olmıyanlar mek
tebin bulunduğu yerin uzaklığma ve istekli olduğu 
derse göre ayda 84 liradan 126 liraya kadar ücret veri
lecektir. Maarif Mektepleı inde dersi olan mt·, llimle
re gene mektebin bulunduğu yere ve istediği derse 
göre okudacağt her ders saat1 için bir liradan dört li
raya kadar ücret verilecektiı. Ücret miktarım Askeri 
liseler müfettişligi tayin eder. 

4 - Aylık ücretle tayin edilen muallimler haftada 
15 :20 saat ders okutm<ı a mecburdur. 

5 - İstekliler istidalarına a a;,1daki kağıtları iliş
tirerek Ankara'da Millı Müdafaa Vekaletinde Askeri 
Liseler Müfett' sliğine 0 önderirlcr. 

A) Fotografh 'e resmi makamca tasdikli fiş (Hal 
tercümesi) 

B) Polis tahkikatı sonunda alacagı hüsnü hal ka
gıdı ve yabancı kadınla evli olmadığmı goste
ren kag1t 

C) Sıhhi heyeti tam oları bir askeri hastahaneden 
alacağı tasdikli sıhhat raporu. 

D) Ehliyet derecesini gösteren şehadetname, eh
liyetname, tasdikname ve başka vesıkalarmm 
tasdikli ve fotoğraflı suretleri. 

E) Noterden tasdikli teahhüd senedi. Bu senerle 
şunlar yazdacaktır: 

(Tayin edileceğim ....... Mektebinin ....... Dersi mu-
allimliğinden herhangi ders senesi içiıyie çekilmeme
ği, şayet tatil zamanında çekilecek olursam en az iki 
ay önce bildireceğimi, böyle yapmazsam alacağım üc
retin iki aylığını tazminat olarak bir Qefada ödeyece· 
ğimi bundan başka tayin olunduğum halde kanunun 
gösterdiği zaman içinde vazifeme başlamazsam gene 
aynı tazminatı ödeyeceğimi ve ne sqrede olursa olsun 
Askeri liseler Müfettişliğinin göreceği Jüzum üzerine 
herhangi bir zamanda bu vazifeden çıkarıldığım t~k
dirde hiç bir hak iddia etmiyeceğimi teahhüt ede· 
rim.) (438) 1-783 

Devlet Deıniryolları ,,e l"imanlaı·ı 
İşletme Umu ın Miidürlüğünden: 

Muhammen bedelleri ile miktarları aşağıda yazılı el
bise, palto ve serpuşlar 24. 3. 1935 pazar günü saat 16 da 
kapalı zarf usuliyle Ankara'da idare binasında satın alı
nacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 4498.72 liralık muvakkat te· 
minat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve işe 
girmeye manii kanuni bulunmadığına dair beyanname ve 
teklifler ile aynı gün saat 15 e kadar Komisyon Reisliği
ne vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler 325 kuruş mukabilinde Haydar· 
paşa, Ankara, merkez ve İzmir veznelerinde satılmakta
dır. (521) 

Muhammen bedeli 
L. K. 

Lacivert serj elbise 1300 Takım 26650 

" 
şayak ,, 414 

" 5382 
Gri ,, .. 624 .. 9328 80 
Siyah kastor palto 488 Adet 13054 
Gri şayak ,, 640 " 8480 
Lacivert çuha şapka 515 

" 1004 25 
Gri şayak 

" 462 ,, 739 20 
Lacivert şayak ,, 240 

" 288 
Kınnı.zı çuha fi 26 

" 48 
1-920 

1 FANTOMAS 
Tania Fedor - Jean Galleand 

Karadeniz Ereğli 
Belediyesinden: 

1 - Bedeli keşfi (344) lira (92) kuruş olan belediye 
elektrik santral binasının zemin betonu ile kömürlük ve 
abdeshane inşaatı 13. 3. 935 çarşamba günü saat 15 de be
lediye dairesinde ihale edilmek üzere açık eksiltmeye kon· 
muştur. 

2 - İsteklilerin bu işe aid evrakları görmek için bele· 
diyeye gelemeleri lazımdır . 

3 - Muvakkat teminat mikdarı yirmi altı liradır. 
(512) 1 - 863 
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Nafıa Bakanlığınd an : 

Ahşap traversleri iliclamak için muhammen bedeli 
200000 lira olan 500 ton Kreozot kapalı zarf usulü ile 
ekailtmeye konulmuştur. . .. 

Eksiltme 25 Nisan 935 tarihıne rastlayan perşembe gu
nü saat 15 de Ankara'da Bakanlık Malzeme Müdürlüğün-
de yapılacaktır. . 

Taliplerin tekliflerini T" caret odası vesıkası ve. ~ ~~SO 
liralık muvakkat teminatlarının Merkez Muhasebecılıgıne 
yatınldığına dair makbuz veya nümunesi~~ ~ygun banka 
mektubu ile bfrlikte 25. 4. 935 perşembe gunu saat 14 de 
kadar Malzeme müdürlüğüne tevdi etmeleri lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri 10 lira mukabilin
de Ankara'da Bakanlık-Malzeme müdürlüğünden alabilir· 
ter. (533) 1-952 

Jandarma umum kumandanlığı 
Ankara satınalma komisyonundan 

1 - Nümunıe ve evsafına uygun olarak (2) inci madde
de yazdı (4) çqit yiyecek 16-3-935 cumartesi günü isi_m
leri hizasında ıösterilen saatta kapalı zarf ve açık eksılt
me uauliyle samıalmacaktır. 

z -A: Kapalı zarfla saat (11) de satın alınacak olan 
(8500) liralık toz ıekerin bir kilosu için ( 42) kuruş fiat bi· 
çllmiı ve ilk teminatı (637) lira (50) kuruş. 

B: Açık ekiiltme ile saat (14) de eksiltmeye konulan 
(2000) liralık faautyenin bir kilosu için (12) kuruş fiat bi
çilmiş ve ilk teminatı (150) liradır. 

C - Açık eksiltmesi saat 16 da yapılacak olan (1862) 
liralık kesme makama ve (500) liralık tel şehriyesinin bir 
ldleauna da (22) kuruş fiat biçilmiş ve ilk teminatı ( 177) 
lira (25) kuruştur. . . 

3 - Şartnameler komisyondan parasız olarak alabıhr
ler ve nümunelerini gorebilirelr. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanun ve şartnamesinde ya
ah Belge ve ilk teminat sandık makbuzu veya banka mek
tubunu muhteYİ tekliflerini ve açık eksiltmeye girecekle
rin de ilk teminatlarmı eksiltme saatından bir saat evel 
komisyona vermif olmalan. ( 405) 1-679 

Nafıa Bakanlığından : 
Bakanlık binuı konferans salonu için munammen be

deli 5500 lira olan sinema makinesi ile techizatı kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Makine bedeli klaring kanali ile tediye edilecektir. 
Eksiltme 25 Nisan 1935 tarihine rastlayan perşembe 

günü saat 16 da Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlü
ğUnde yapılacaktır. 

İsteklilerin tekliflerini Ticaret odası veaikuı ve 412,5 
liralık muvakkat teminatlarını Malsandığma yatınldıgına 
dair olan makbuz veya banka teminat mektubu ile birlik • 
te 25.4.1935 perşembe günü saat 15 e kadar Malzeme Mü
dürlüğüne vermeleri liznndır. 

Bu husustaki prtnameler parasız olarak Ankara' da 
Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. (559) 1-948 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara Sabnalma Komisyonundan 

Ntimune ve naafma uygun (3000) Arka Çantası 1-4-
935 pazartesi atini saat (15) de kapalı zarf eksiltmesiyle 
atm almacaktlr. lıteldiler prtııameaini komisyondan pa
taau alabilirler. Arka çantumm bir tanesine (500) kuruş 
flat biGilmiıtir. Eksiltmeye ginıiek istiyenler (1125) lira-
lık ilk teminat makbuz veya banka mektubu, 2490 sayılı 
kanun ve prtnamede yazılı belgeler içinde bulunan teklif 
mektubu eksiltme günil saat (14) de kadar komisyona ver-
mlt olmalan. (558) 1--949 

Trabzon Elektrik Türk 
Anonim Şirketinden 

Hissedarlar heyeti umumiyeai 31 mart 935 pazar günü 
.aat 14 te Trabmoada Şirket binasında alellde surette top
laaacağmdan Nizamname mucibince liakal on hisseyi ha
mi bissedarlann içtima gününden bir hafta evevline ka
dar hiue senetlerini veya bunlara sahip olduklarını göste
rea vesikalan lirkete tevdi ederek duhuliye varakası al
malan ilan olunur. 

Müzakerat ruznamesi: 
1 - İdare Mecliai Ye Murakıp raporlarmm okunmuL 
2- 1934 Haeai bil&nço ve kir ve zarar hesaplarmm 

tetkik ve kabulü ne mezk6r devreye ait hesabattan dola
yı evelki İdare Meclisi azalannm ibrası. 

3 - 1935 senesi için murakıp tayini ve ücretinin teıbiti. 
1-959 

Jandarma Genel K-0mutanlığı 
Ankara Sabnalma Komisyonundan 

Nümune ve evıafma uygun (5,000) çift yerli malı kun
dura 27-3-935 çarpnıba günü saat (15) de kapalı .zarf ek
ailtmesiyle satın alınacaktır. Şartnamesi her gün komis
yondan parasız alınabilir. Bir çift Kundura için (497) ku
nlf fıat biçilmiştir. Eksiltmeye girmek istiyenler (1863) 
lira (75) kurutluk ilk teminat makbuz veya banka mek
tubu, 2490 sayılı kanun ve prtnamede yazılı belgeler için
de buıunan teklif mektubunu eksiltme günü saat (14) (fe 
kadar komisyona venneleri. (543) 1--951 

Milli Müdafaa Vekiled 
Sabnalma Komisyonu 

hin lan 

İLAN 
1 - Bir kilosunun tah -

min edilen fiatı 700 kuruş 
olan 1800 kilo keten ipliği 
e~siltmesine istekli çıkma· 
ctığından kapalı zarfla ek -
siJtmesi 14.3.1935 perşembe 
günü saat 11 dedir. 

2 - Şartnamesini para • 
srz almak ve örneğini gör • 
m~k istiyenlerin her gün öğ
leden sonra komisyona gel
meleri 

3 - Eksiltmeye girecek· 
ler 945 liralık muvakkat te
minat mektub veya maliye 
makbuzlan ve artırma ek • 
siltme kanununun 2 ve 3. ciı 
maddelerinde yazılı vesika
larla birlikte teklif mektup
larım ihale saatinden enaz 
bir saat evvel M. M. V. sa -
tın alma komisyonuna ver
meleri. (445) 1-733 

İLAN 

1 - Yerli fabrikalar ma
mulatından ve beher metre
ainin tahmin edilen fiatı 
299.5 kuruş olan 50.000 met· 
re boz kaputluk kumaş ka
palı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - İhalesi 25·3-935 pa
zartesi günü saat 15 dedir. 

3 - Muvakkat teminat 
11231 lira 25 kuruştur. 

4 - Şartnamesini 749 ku
ruşa almak ve örneğini gör
mek istiyenler her gün öğ
leden sonra komisyona uğ· 
rayabilirler. 

5 - Eksiltmeye girecek
ler muvakkat banka teminat 
mektup veya Maliyeye ya
unlmış teminat mukabili 
alacaktan malrbuzlarla ar· 
trrma eksiltme kanununun 
2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı vesikalarla birltkte 
teklif mektuplarını ihale sa
atından en az bir saat evel 
M. M. V. satmalma komis
yonuna vermiş bulunmaları. 

(527) 1-889 

!LAN 

1 - Yerli tabrikalar ma
mulatından ve beher kilo
sunun tahmin edilen fiatı 
188 kuruş olan 15,000 kilo 
pamuk ipliği kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - ihalesi 24 Mart 935 
pazar günü saat 15 dedir. 

3 - Muvakkat teminat 
2115 liradır. 

4 - Şartnamesini 141 ku
ruşa almak ve örneğini gör
mek iatiyenler her gün öğ
leden sonra komisyona uğ· 
rayabilirler. 

5 - Eksiltmeye girecek
ler muvakkat teminat mek· 
tup veya Maliyeye yatınl

mıı teminat karşılığı ala
caklan makbuzlarla artırma 
eksiltme kanununun 2 ve 3 
ncü maddelerinde yazılı ve
sikalarla birlikte teklif mek
tuplannı ihale saatınd~n en 
az bir saat evci M. M. V. 
satmalma komisyonuna ver
mi, bulunmalan. ( 526) 

1-888 

İLAN 
İstanbul Komutanlığı (Ku

mandanlığı) emrindeki kı
taat için beher kilosunun 
tahmin edilen fiatı 10 kunıt 
olan 200 ton un kapalı zarf. 
la eksiltmeye konulmU§tur. 
İhalesi 21 mart 935 dedir. 
Muvakkat teminat 1500 lira
dır. İstekliler ihale günü İs
tanbul Komutanlığı satmal
ma komisyonuna uğramala-
n. (509) 1--870 

Kiralık hane 
Yenişehir Paplar tepesi 

Gülistan sokak Yeni yapr. 
1-961 

Ha•kevinde 

Raşid Rıza Tiyatrosu 
12/ 3 1935 sah akşamı saat 21 de 

Üvey Babam 

Bayram 
Martın on beşinci cuma 

gfülü Kurban Bayramıdır. 
Bayram Namazı 

S D 
6 32 Alafranga 

12 31 Alaturka 
(522) 1-884 

Kiralık ev 
Y enişehirde Menekşe so

kağında kiralamak istiyen
ler Yenişehirde Bakkal Ce
malden, Halde 18 numara-
dan sorsunlar. 1-956 

Kira 'ı 1< oda 
aranıyor 

Kiralık 2 veya 3 odası o
lanların Ankara Posta kutu
su 222 ye bildirmeleri. 

1-957 

Kiralık oda 
Çocuk sarayı caddesin

de müstakil bir oda kiralık
tır. İstiyenlerin Türk Maa
rif Cemiyetinde Hüsnü Ak
koyunluya başvurmaları. 

1-954 

Kiralık ev aranıyor. 
Tercihan Yenişehirde, üç 

oda bir hol veya dört oda, 
mobilyalı veya mobilyasız 
kiralık bir ev aranıyor. Ulus 
Yazı işlerine müracaat. 

Ege 
Spor mağazası 

Spor eşyalarınızı Ege ma
ğazasından tedarik ediniz. 
Ege: Eski bir jimnastik ho
cası ve kulüb idarecisi Sü • 
reyya Rifat idaresinde bir 
müessesedir. Ufak bir sipa
riş Ege'deki ciddiyet ve in
tizamı ispata kifidir. 

Talep vukuunda katalog 
gönderilir. Müracaatlara 24 
saat zarfında cevap verilir. 

İstanbul Tepebaşı 
Ege pazan No: 117 

1--963 

lmtiyu sahibi ve Bailflu 1 
harrirl Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neıriyau idare eden 

Yazı itleri MildUrU Naauhi 
BAYDAR 

Çank111 cldd~ıi civırmdı 
Uluı Bı11mıvind• "••llmış· l. ,,,. J 

~afıa Bakanlı~-ından : 
Ankara istasyon anbannda teslim şartiyle m • 

bedeli 1272.5 lira olan 450 kilo egriboz nefti 270 
beziri 500 kilo ince kurşun üstübeci 50 kilo k~Z! 
boya 50 kilo siyah ripolin boya 175 titre renkh ısp 
eksiltme usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 26. 3. 935 salı günü saat 10 da Ankal'llOll 
fıa Bakanlığı Malzeme Müdürlüğünde yapılacaktır• 

İstekliler 95.44 liralık muvakkat teminatlamwı 
dığma yatırıldığına dair olan makbuzu veya nüm 
uygun banka kefalet mek~ubu verecekti~. 

İstekliler bu husustakı şartnamelen- paraau 
Ankara'da Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alab 

(561) 1--953 

Ankara Havagazı Türk 
Anonim Şirketind 

Ankara Havagazı T. A. Ş. hissedarlan umumi 
ticaret kanununun 361 inci ve şirket esas mukavel 
sinin 52 ve 53 üncü maddeleri hükümleri üzerine, Z8 
1935 perşembe günü saat on birde Yenişehirde 
merkezinde alelide toplanarak, atağıdaki ruznanıed9 
zıh işleri görüşceğinden, hissedarların !.ir~et esas •• 
velenamesile ticaret kanununda yazılı hukümlere göı* 
selerini belli vakitte şirket vemesine veya makbus 
bilinde bir bankaya teslim etmeleri ve o gün tirket 
zinde hazır bulunmalan ilan olunur. 

Müzakere ruznamesi 
1.) İdare Meclisi ve mürakip ra~larile 1934 

yılı bilanço ve kir ve zarar hesabının okılllll• 
ve onanması; İdare Meclisinin ibrası. 

2.) Aynlmış azalar yerine Herr Fritz Andrae ve 
Wilhelm Koppel'in seçimlerinin oannmuı. 

3.) İdare Meclisi seçimi 
4.) 1935 hesap yılı için İdare Meclisi üyeleri 

tının tesbiti. 
5.) 1935 hesap yılı için mürakip 

tesbiti. 

- u 
a'AM l\.M~~ b 1 t:;R~ı:NIZ 

HOMONTI RAKISINI 
TF.RCIH F.DINIZ 

Ankara Elektrik Türk 
Anonim Şirketind 

Ankara Elektrik T. A. Ş. biuedarlan umumi 
ticaret kanununun 361 inci ve firket eau mukavel 
ıinin 52 ve SS üncü maddeleri btlldlmleri üaerine, 28 
1935 pel'fembe günü saat on buçukta Yenİfellh'de 
merkezinde alellde toplanarak, apfldald ru...,..,... 
zıb işleri göriifcetinden, hiuedarlarm firket eau 
velename!ltile ticaret kanununda yuıh hWdlmlere ı&-e 
ıelerini belli vakitte şirket veme.ine veya makbu lll 
bilinde bir bankaya teslim etmeleri ve o gttn ıirket 
zinde hazır bulunmalan ilan olunur. 

Müzakere ruznamesi : 
1.) İdare .Meclisi ve mürakip raporlarile 1934 

yıh bilinço ve kir ve zarar hesabının okılUlllPI 
ve onanması; İdare Meclisinin ibruı. 

2.) AyrıllDI§ azalar yerine Herr Friu Andrae vl 
Wilhelm Koppel'in seçimlerinin on•nmaaL 

3.) İdare Meclisi seçimi 
4.) 1935 hesap yılı için İdare Meclisi üyeleri tarılPI! 

tınm teabiti. 
5.) 1935 heıap yılı için mürakip 

tesbiti. 

1 SiNEMALAR 
f YENi f 

.ı ~ı..EKKI EDiLEN ElllR MUCiBiNCE SiNEMALAR SEANS ARA· 
LARINDA TAJIAllEN HAVALANDIRILACAKTIR 

Buıün Bu ıece 

Sinema ileminin yeni ve parlak yıl• 
dızı lrenne de Zilahy'nin yarattığt ... 

tN ÇILGIN GECESi 
Nefis muaiki ve bir ~ ..,W... 

laaYi an-mm komedi 

Buıün Bu ıece 
Franıızca aozlil • zengin tuvaletlerle 

dolu, en gilzel lapanyol kadın. ıld 
ve atefli danalarını toplıyan 

fevkallde f dm 
DON JUAN 

Miımea. l>ouğlu Fairbankı 


