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Moskova, 28 ( A. 1.) - Tas ajan~ınm 
"erlliği du~·uğa göm Bakiitlau 1 j kilonwt
rc ıızahıa bulunan l.ohbaıarı :rcmarC:ağı iiç 
yıl bir Jasılacforı sorıra ycnidc~ı fa!lliyete 
başlanııştır. lndifular huvv:!tli dc>ğilc!ir. 

Millet Meclisi ID toplanı 
Gündelik 

ULUSLARARASI GEÇIJUİ 
Bu geçim son yıllarda çok kö • 

tüleıınittir. Teknik ilerlemeler, ve 
lnakine ökonomisi ulusların biri • 
birine yaklaımasmı gerekli kılar· 
ken, onlar içten gelen bir hınc ile 
bifibirinden uzaklaııyorlar. Eski 
Çağlarda bile ayrılık bu kadar sÜ· 
tekli ve güdü değildi. O vakitler 
•duaların dütünce ve duyguları da 
bafka başka idi. Biribirlerini pek 
laıuınazlardı. Kültür ayrılıkları 
hüYiiktü. Öyle iken bile uluslara • 
taaı geçimi daha açık, daha er • 
denıli kurallara dayanırdı. Şimdi 
İae bu geçim durumu daha sinsi, 
<la.ha korkunc bir biçim almıştır. 

Bugünkü durumu doğuran teY· 
ler bir iki değildir. Bunlar olduk
Ça kalabalık ve karıtıktır. Fakat 
hepsinin anası ıudur ki, teknik i • 
lerleıne adamlığın ancak it deko· 
tunda büyük devrimler yapmıf 
\re onun iç yüzüne pek dokunma· 
hıt§br. Kaza ne ve kıskanchk hıncı 
adamlığın ilk çağlarında olduğu 
kadar ve belki daha çok bugün de 
ona kılavuzluk etmektedir. Eski • 
den hu kötü duyguların önüne geç· 
lllek iıtiyen ve kitinin iç yaıayıfı· 
na bir kerteye kadar düzen veren 
düşünce ve inanlar da bugün J:>ü • 
Yük bir rol oynıyamıyorlar. Ulu • 
ıal egoizm heryerde yaıayı§m a • 
naya.sası olmuıtur. 

Bununla beraber artık iyice an• 
la.ıılmıfbr ki uluslararası geçimi • 
nin gerçek temeli karıılıklı güven 
ve saygıdır. Çünkü uluslararası 

Yaıayıtıiıda her ulusa sözünü ge • 
çirecek yüksek bir otorite olmadı
ğından bu geçim ancak uluılann 
herhangi bir durumu kendilikle • 
rinden onamaları ile gerçekleşebi
ı;r, Zorla meydana getirilen bir 
düzen sürekli olamayıp geçicidir. 
Onun için uluslararası barı§ uğ • 
rundaki çalıımalarda her ıeyden 
Önce işin moral yönüne değer ve 

Özen vermek gerekli görülmek • 
tedir. 

· Ancak bugünkü yafayıf hiçi • 
nıinin çetin gerekenleri bu yolda
ki çalışmaları çok güçleştirmekte
d!r. Gençliğe yeni duygular aıılr
Yatak onları daha doğru bir yola 
Çevirmek için uğraşılırken geçim 
~orlukları ve demek ki materyel 
düşünceler buna engel oluyor. Bu
nun tipik bir örneğini geçenlerde 
fransız üniversite gençliğinin kız
gın bir teprenişinde gördük. Sor
h()n üniversitesinin fransız okur • 
lan burada ')'&hancıların çoklu • 
iundan sızlanmıtlar. Ve onlara 
kar~ı gösterilen kolaylıkların ge
ı-i alınarak sayılarmm azaltılma • 
sını istemişlerdir. Bunun ne kadar 
kısır bi, düşünce olduğu meydan
dadır. Doğrudan doğruya bir ek • 
nıek kavgası gibi tasarlanan bu iş 
gerçekten acundaki fransız presti
j ine dokunan büyük bir anlaşa • 
nıamazlıktır. Fransanın uluslara • 
tasındaki en büyük rollerinden bi
ı-ini de onun dili ve kültürü oynar. 
Bundan ötürü fransızların kazan
cı çok büyüktür. Böyle iken genç
li frin daha ilerisini görememesi 

Reisicümhur Atatürk şehrimize döndü 

f O' 

r-;:-:ı::~ -~:;:~::;:· , 
Büyük 1Uillet lUecliı,i l nıunıi Katipliğindt•n 

bildirilmiştir: 

l\fartm hirinci günü toplanma ı mukarrer 

olan beşinci Biiyük Millet l\lt•clil'inin lm~iin 

(cuma) saat 14 de toı,Janacağı ilan olunur. 

Meclis grupu d .. n 
toplandı 

Grup, başkan oruııtal{Jığına 
B.B. Saffet Arık:anla Dr. Cemal 

Tuncay seçildi 
Cümhuriyet Halk Fırkası Meclis Grupu bugün öğ -

leden sora saat 15 de partinin Genel Başkan oruntağı 

BCl§bakan lnönünün başkanlığı altında toplandı. Ônce 
Büyük Millet !tleclisinde Ba§kanlık divanına aday 
gösterilecek olanları; sora da nizamnameye göre par
tinin Mecliı grupu Btı§kan oruntaklığına Erzincan 
Saylavı Saffet Arıkan ile Antalya Saylavı Dr. Cemal 
Tuncayı ve idare heyeti üyeliklerine de: 

Atatürkün bir yolculu1ıl111t 'lönuı'fe4iuunıı bir lotoğralı 

Abdülhak Fırat (Erzincan), Ali Kılıç (Gazianteb), 
Aziz Akyürek (Erzurum), Damar Arıkoğlu (Seyhan), 
Fuad Umay (Kırklareli), General Ihsan Sökmen (Gi
reson), Hamdi Yalman (Ordu), Rcuih Kaplan (An • 
talJl..a), Rcuim Baıara (Siva•) ı ıe,ti • ......... 

Partinin Mecliı Gru6u 8C1fkan o• 
runtaklığına •eçilen Erzincan 
ıaylavı Bay Sallet Ankan 

yarın için beslenilen umudları pek 
de artırmamaktadır. 

Bolluk birinin yemesi ve öte • 
kinin bakması ile meydana gele • 
mez. Ulusal yaıayııta olduğu gibi 
uluslararası geçiminin de ilk le • 
meli, her ulusun çahtmasına göre 
kazancının kendine tanınmasıdır. 
Bunun böyle olacağına karşılıklı 
olarak güvenmek aradaki bera • 
her çalışmayı da her ulusa kazanc 
getirecek biçimde artırır. Yoksa, 
uluslar kuşkulu bir durumda, ken-
di kabukları içine çekilerek, yal • 
mz bugünkü çıkarlarını düşünür • 
ler, ve biribirinin ekmeğini kapa • 
cak ıibi hınçlı ve kavgalı bir yüz 
takmırlarsa bunun sonu barıta de
ğil hepsini yere serecek genel 'bir 
ıavafa varır. 

Zeki Mesud Alsan 

• 

Soldan sağa: 
Abdülhak Fırat (Er:ı~ncan), Ali Kılıc (Ga:ıianteb), Aziz Akyi:l-cl: (Er
zurum), Darar A~ıkoglu (Seyhan), FuaJ Umay (Kırkiardi), G.:::ı •tc.. 
llııan Sökmen (Gıresun ), Hamdi Yalman (Ordu), nas:,, ~... : .. ,, (An . 

ta!ya), Rasim Baıara (Sıvas) ' 

1935 Büdce projıt!si 
Hükumet tarafından 

Meclise verildi 
Hükumet 1935 büdce projesi 

ile mülhak büdceler porjelerini 

- dün Millet Meclisine vermittiıı. 

1935 büdce projesinin masraf &o .. 
- mı ~öyle teklif edilmiıtir: 

Meclis 2 859.682 
R. Cümhur 386 792 
Divan 565 500 
Başvekalet 1159879 
Ş. Devlet 218193 
İstatistik 580 852 
Diyanet 611 9S6 
Maliye 12 784 179 
D. Umumiye 46 291293 
Tap:.ı 1153 530 
Gümrükler 5003913 
Dahiliye 4347908 
Matbuat 95944 
Emniyet 4137 499 
Jandarma 8 909 621 
Hariciye 3 262 140 
Sıhhat 4892184 
Adliye 8 788478 

l\Iaarif 8948445 
Nafıa 12 643 6071 
İkhsad 4053150 
Ziraat 5150511 
M. M. Kara 48087816 
M.M. Hava 5017060 
M. M. Deniz 4308600 

Harita 623965 

Yekun 194882 727 

·Partinin Mec/iı Grubu 8Clflıan o• 
runtaklığına •eçilen Antalya 
aaylavı Bay Dr. Cemal Tuncay 

Fransamn güveni 
:Mareşal Peten 'in bir yazu;ı do • 
layısile gazetelerin )&7.dıkları 

Paris, 28 (A.A.) - Gazeteler, 
eıki harbiye bakanı IUarepl Pe 
ten'in "Revue de deu1' Mondeuı, 
da askerlik hizmetinin iki yıla çi· 
karılması için yazdığı makale ü • 
zerinde mütalea yürütmekte ve 
birçoğu bunu onamaktadır. 

Le Petit Journal, şnuları yazı • 
yor: 

''Silahları bırakma saati gel • 
miş değildir. Başlanılan müzake • 
reler uzun olacak ve ancak mües
sir bir himaye olursa sonuclana • 
cakt:r. 

"Le .lournal., Alman3•arıın tek
rar ~ilahhnmı~ oldu~ •nu ve dai
ı.1: :: ... ~.~e 600.000 k:şir •"- kuvveti 

fS.Jyıhıyı ç ·~ıt.mz) 



SAYIFA 8 

Adapazarı 
Türl{ Ticaret Banl{ası İdare 

Meclisinden: 
Adapazarı Türk Ticaret Bankası hissedarları umumi heyeti se • 

nelik içtimaı 31 Mart 1935 tarihine müsadif pazar günü saat: 15 on 
beşte Ankarada Işıklar caddesinde Banka Merkezinde yapılacaktır. 
Esas mukavelenin muaddel 24 üncü maddesi mucibince iştirake sa • 
lahiyettar olan hissedarların 26 ıncı maddeye tevfikan içtima gü • 
nünden Iaakal iki hafta evvel duhuliye varakası almaları lazımdır. 
Vekillerin de hissedarlardan olması meşruttur. Hisseda::ların duhu
liye varakası almak üzere Banka merkez veya şubelerine müracaat • 
lan ınercudur. 

Müzakere ruznamesi: 
1 - 1934 senesi muamelatına aid idare meclisi ve mürakabc he • 

yeti raporlarının okunması 
2 - 1934 senesi bilanço ve ka r.ızetrar hesaplarının Meclisi İda

re raporuna göre tetkik ve tasdi ki ve Meclisi İdarenin ibrası 

3 - İstifa edenlerin yerine Meclisi idarece seçilen azaların tas • 
diki. 

4 - Mahkemece tayin olunan mürakiplerin ücretlerinin takdiri 
ve yeni tnürakiplerin intihabı . ,, 

1zmı.r 

Suları Türk Anonin 
Şirkeitnden : 

Şirketimizin hisseJarlar umumt heyeti senelik adi iç
timaı, 30 mart 1935 cumartesi günü saat 15 de İz.nirde Al
sancakta 454 numarada kain şirket merkezi idaresinde ya
pılacaktır. 

1çtimaa iştirak etmek istiyen hisse sahiplerinin nizam
namenin 27 inci maddesi veçhile içtima gürıünden 10 gün 
evel hisse senetlerini, şirketin İzmirdeki merkezine veya 
merkezi Bruxcelles'de kain "Bnıkcelles Bankası,, veya 
şubelerine tevdi etmelidirler. 

Konuşulacak işler şunlardır: 
1- İdare meclisi ve murakrp raporlarının okunması 
2 - 31 birinci kanun 1934 tarihli Bilanço, Kar ve zarar 

hesabiyle mevcudat defterinin tetkik ve kabulü 
3 - İdare meclisi azalarrla murakıbın ibrası 
4- Meclisi idare azalarının dokuza iblağ ı ve idare mec

lisi azalarının istifaları ve yeni idare meclis azalarının in
tihabı ve aza hakkı huzurunun tayini 

5 - Murakıp intihabı ve ücretinin tayini 
6 - Ticaret kanununun 323 üncü maddesine tevfikan, 

idare meclisi azalarına kendi veya şahsı ahar namına biz
zat ve bilvasıta şirketle muamele yapmağa &alahiyct ve-
rilmesi. 1-770 

Ankara icra Dairesi Gay·rimenkul Satıs 1\lcmurluC'Tundan .. e 
l - İpotek olup satılmasına karar verilen tapunun cilt 88 paf. 

ta 56, ada 350, parsel 21 numarasında kayıtlı ve Ankaranın Kur
tuluş mahallesinde kain evin yarısı aşağıdaki şartlar dahilir:de 
açık .arttrrmrya çrkarrlmıştrr. 

2 - Evsaf ve müştemilatı: İki kısımdan ibarettir. Birinci katta 
bir taşlık (1) ve ahır (1) samanlık (1) kuyu l hela 2 oda 2 kiler 
l bahçe yeri ve 1 mutfak ikinci katta 2 sofa 5 oda ı hela ikinci kı. 
sım müstakil evde birıinci katta natamam 2 oda yeri ikinci katta 2 

sofa 2 oda 2 hela 2 mutfak ve l bahçe yeri tamamına 4300 lira kıy
met konmuştur. 

3 - Satış peşin para ile olmak üzere 4.4.935 tarihine müsadif 
perşembe günü saat 14 - 16 ya kadar icra dairesi gayri menkul 
satış memurluğunda yapılacaktır. 

4 - Taliuler takdir edilmiş olan yukardaki muhammen kıyme
tin yüzde 7.S ğu nisbetinde pey akçası veya milli bir bank:ırım te. 
minat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine 
tahvilleri getireceklerdir. 

5 - Satış günü arttırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 
75 ini bulduktan ve üs; defa nida ettirildikten sonra mezkur günün 
16 ıncı saatinde en çok arttıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İşbu tarihte1<i artttırmada teklif edilen bedel muhammen kıy
metin yüzde 75 ini bulmadığı takdirde 20. 4. 935 tarihine müsadif 
cumartesi günü saat 14 - 16 ya kadar yapılacak ikinci arttırmada 
M çok arttıran talibine ihale olunacaktır. (Keza muhammen kıy
metin yüzde 75 ini bulmak şartile en çok arttıran talibine ihale 
olunacak ve bu nisbeti bulmadığı takdirde 2280 numaralı kanun 
ahkamına tevfikan borç beş sene mkddetle tecile tabi tutulacaktır) 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi mütea. 
kib verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine ihale 
tarihinden itibaren kendi!>'ine bedeli ihaleyi teslimi vezne eyleme
si için" yedi gün kadar mehil ve.rilccektir. İşbu müddet zarfında 

ihale bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten 
evet en yüksek teklifte bulunan talibe teklifi veçhile almağa razı 
olup olmadığı sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı ise 
ihale farkı birinci talipten tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edi
lecektir. Teklifi veçhile almağa razı olmazsa gayri menkul yeni. 
den on be§ günlük ikinci artrrmıya çıkarıla,rak en çok artıran ta
libine ihale edilecektir. 

8 - Her iki artırmada da gayri menkul talibine ihale edildikte 
tapu harcile dellaliye resmi müşteriye ve ihale tarihine kadar olan 
müterakim vergi ve resim ise borçluya aittir. 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri men
kul üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan id. 
di-alarını evrakı müsbitclerile 20 gün içinde dairemize bildirmeleri 
lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilliyle sabit olmadıkça sa
tış bedelinin paylaştırılmasından hariç tutul acaklard ı r. 

10 - Artırmaya iştirak edecekler 11.3.935 tarihinde 934/ 174 

numara ile dairemizdeki yerinde herkeec açık bulundurulan şart. 
namemi zi okuyabilirler. 1 - 765 

U LU.:t 28 ŞUBAT 1935 PERŞE~ 

Dr. CEMS'in 

Nasır ilacı En eski nasırları bi
ie pek kısa bir zaman· 

da tamamen ve kö
kii nden çıkarır. 

Umumi deposu: İn
giliz Kanzuk eczane-

si~ lıer eczanede bu
lunur. Ciddi ve nıii

essir bir nasır ilacı· 

dır. 

Kanzuk öksürük şurubu: öksürüğü kati şekilde durdu-
rur. 

Toı•lıanede ltıla!ılmJ Lt: · 
vazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu 
il anlan. 

İLAN 
1680 adet Battaniye 14. 

Mart 1935 perşembe günü 
sfl.at 15 de kapalı zarfla alı -
nacaktır. Tahmin bedeli 
19320 liradır. İstekliler şart
namesini görmek üzere her 
gün ve kapalı zarfa girecek-
1 erin 1449 lira teminat mek
tup veya makb11zlar~yle tek
lif mektuplarım belli saaat
ten bir saat evel Tophanede 
~atın alma komisyonuna 
gelmeleri. (922/ 426-832) 

1-697 

Kiralık ev 
Y enişehirde postane ya

nında beş odalı müstakil ev 
1' ~ralıktır. Müracaat Yenişe
hirde kasap Bay İbrahime 
halde 48 No. 1-692 

~Aobilyalı oda 
aranıyor 

Evkaf apartımanmda, Yeni
şehirue bir veya iki kişilik. Tek-
1iflerini gazete idarehanesinde 
N. R. ye yazılması. 1-748 

Ankara Asliye Birinci 
Hukuk Mahkemesinden: 

Ankara'da Atpazarıncıa Ali 
ağanın hanında Kayserili Ali oğlu 
Dnran'a: 

Karınız Yenişehirde Maliye 
Teftiş Heyeti odacısı Bahtiyar 
tarafından aleyhinize açılan boşan 
ma davası neticesinde mahkeme • 
nin 13 • 5 • 933 tarihli celsesinde 
:)o~:ınmanıza karar verilmiş ve 
bu hususa dair olan ilam ikamct
s,;ahınızm mechuliyeti hasebile 
tebliğat ifa edilemediğinden mah
:kemece ilanen tebligat ifasına ka

rar verilmiş ve ilam 20.2.935 tari • 
hinde mahkeme divanhanesine 
talik edildiği tebliğ makamına 

kaim olmak üzere ilan olunur. 

Ankara .•kinci sulh ha
kimliğinden: 

Keskin Hasan dede köyünden 
Bc.z oğullarından Rızaya: 

30-1-935 tarih ve 9/ 5 de gelip 
l>ir defide bulunmanıza c..~ir 27-
12-3 tarihinde ilanen tebliğata 

ic<ıbet etmediğinizden hakkınız

da verilen gıyap kararının adre· 
ı.inizin malum olmadığından do· 
layı us•ılün 141 ci maddesine tev
fikan ilan icrasına karar veril
mi~tir. Mahkeme günü olan 20 
m&rt 935 tarih saat 9,30 da gel
mediginiz veya bir vekil gön
Jermediğiniz t:ıkdirde mahkeme· 
ye gıyabınızda devam olunacağı 
liizumu bildiriiir. 1-768 

- ' mtiyaz sahibi ve Başmu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddesi civarmda 

Ulus Basımevinde basılmış- J 
tır. 

~------

1-361 

Arıkaıa Levazım Amirliği 

Satınalma Komisyonu 
ilanları 

İLAN 

İzmir müstahkem mevki 
efradının ihtiyacı için 303000 
kilo un kapalı zarf usulü ile 
satın alınacaktır. İhalesi 11 
mi\rt 935 pazartesi günü sa
at 15 de İzmir'de kışlada 
müstahkem mevki satın al-
ma komi~;yonunda yapıla • 
caktır. Muharr.men bedeli 
yirmi sekiz bin yirmi sekiz 
liradır beher kilosunu tah
min edilen fiatı dokuz kuruş 
yım1i beş santimdir temina-
tı muvakkate akçesi 2103 li
radır şartname su.-etini her 
gün komisyondan görebilir
ler istekliler kapalı zarfları 
ihaleden bir saat evel ko
misyona vermiş bulunacak
lardır. Münakasasma iştirak 
edecekler 2490 sayılı artırma 
ve eksiltme kanununun 2. in
ci ve 3. üncü maddelerinde 
ve şartnamesinde yazılı ve
sikalarla birlikde ihale sa
tınalma komisyonunda ha
zır bulunmaları (391) 1-639 

ZAYİ 

330 senesinde Tralizon asketi 

U Y A N J ~ Serveti fünUO 
1 8 9 ı ~ yerine çıkar 

44 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık 
resimli gazetenin Ankara'da satış yeri AK B A Ki· 
tapevidir. Senelik abone 10 lira. Sayısı 20 kuruş. 

ru§ ıye me te ın en a ıgım şa- ..,.. ·· d. k b. d ld v Ankara Gu··mru··gu"""·· Mu·· dur·· lugun·· ...... de .... ! 
hadetnameyi zayi ettim. Yenisi· 

ni çıkartmağa tevessül ettiğim • Müdürlüğümüz anbarında mevcut (SCHEMBER) mat-
den eskisinin hükmü yoktur. kalı bir adet hububat muayene ileti ecnebi memleketle ... 

Küçük Yozgad barut fab- ~evkedilmek üzere 13. 3. 1935 günü açık artırma ile •tıl•· 
rikası işletmesinde Hamdi caklır. lı~eklilerin o gün gümrükte kurulu •tıt konıi•' 

1 - 767 yonuna müracaatları (317) 1-527 
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ampullerile elde edilir. 

=
S Az sarfiyat 

Çok ziya 

1 

= l-64D 
=-= • ı ı ı 11111111111mıı1111111111111111111111111mmıı111muı111n111ım1111m11111111111111111111111111111111ı111 u ı ı ı u ı ı !11111mııı11111111 ıu ı ~ı 

' 
1 = SİNEMALAR 

YENi TELEKJCKİ EViL • ..,,N Efi-ıi.N. MUClBl.VCı:.. 
SlNEMALAR SEANS ARALRINDA TAMAMEN 

~ULOP .} 
Bu gece HAV ALANDIR!LACAKTIR 

HARP Filminin meşhur muharriri 
Claude Farrer'in ikinci büyük şaheseri 

KIYAMET GÜNLERİ 
1914 ~ 1918 Iiarbı 
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DIŞ ARDAN GELEN SON DUYUKLAR 
t VUSTURYA'DA 

Ş11şnig yolculuğun· 
dan memnun 

Viyana, 28 (A.A) - Başbakan Şuş 

Dlg ile Dış.arı İ§ler bakanı Berger Val 
deneğ, dlin ak§am buraya dönmil§ler. 

.ur. 
Her iki devlet adamı, Paris ve Loı>

~rada gördükleri iyi karşılama ve elde 
ettikleri sonuçlardan pek ziyade mcm 
nun olduklarnı söylemişleddir. 

'OVYETLER BlRLICtNDE 

Sovyetler Birliğinde 
okul yapısı 

Moskova, 28 (A.A) - Sovyetleır Bir 
liği halk komiserleri heyeti ile komü-

nist fırkası merkez komitesi vehirlerde 
okul yapılması meselesinin tetkik et-

mişlerdir. Bu tetkikler sırasında birin
ci ve ikinci beş yıllık program müd

detleri içinde talebe sayısımn 11 mil· 
yon 300,000 den 24 milyona ve okul a. 

dedinin de 118 binden 167 bine ~tığı 

tesbit edilmiştir. Bunun neticesi olarak 

kabul edilemiyecek şartlar meydana 

çıkmı§tır. İki ve hatta. çok <ıkullarda 

Uç ekip üzerine tedrisat ve istirahat 

günleri usulü. 

Komiselcr heyeti ile fırka merkez 

komitesi 1935 yılında 240,390 talebe 

için 374 okul yapılması &urctile üçün· 

cü ekiplerin ve istirahat günleri usulil

nün kaldınlmasına karar vermiştir. 

İkinci ekip ise 1937 de çok büyük şe 

birlerde ve 1938 de de bütün Sovyetler 

Birllğinde kaldırrlacaktır. Harcanan 

paıra yekunu 45 milyon rubleye vara. 

caktır. 

Moskova radyoı;;unda türkçe 
konferanslar 

Moskova, 28 (A.A.) - Bilgiler aka. 

demisinin Türkiye ile bilgi mUnasebet• 

leri komisyonu mart ayı içinde Mosko

va radyo!Unda verilmek üzere türkçe 

konferanslar tertib etmiştir. Bu konfe • 

ranslara akademi üyesinden Samoiloviç 

ile Vavilof iştirak edeceklerdir. Samoi • 

loviç Sovyctler birliği ile ·Türkiye ara • 

ıında bs1gi bağhlıgmm ehemmiyetinden 

ve VaviJof da acun kültürünün beşiği 

olan Ortaasyadan bahsedecektir. 

Bir yanardağ aleş püskiirüyor 

Moskova, 28 (A.A.) - Tas Ajansı 

nm verdiği duyuğa göre, Baku'dan 15 

kilometre mesafede bulunan Lokbatan 

yanardağı, 3 yıllık bir fasıladan sonra 

yeniden faaliyete başlamıştır 

lndifalar, pddetli değildir. Yalnız 

bürkani bir gaz yanmakta ve fakat, da • 

ğın yamacında bulunan petroJ i§letme 

tesisatın tehdid etmemektedir. 

olduğunu buna karşı Fransa'nın a
keri hizmeti güven zamanlan al • 
madan üç yıldan bir yıla indirdi • 
ğini yazıyor. 

Echo de Paris gazetesi diyor 
ki: 

"Durum, Fransaya cesurane ve 
ıeri kararlar alınmasını gerektiri
yor. 

"Air Nouvelle tunları yazıyor: 
''İtalya sekiz milyon askerle 

her ihtimale kartı durmağa hazır. 
du.,, 

Alman silahlanmasının ~k teh
likeli olarak kendini gösterdiği bir 
•ırada F nuısa da her ihtimale 
karıı durabilecek durumda nıı • 
dır? Güvenin korunması için ge
reken bütün tedbirler alınmalıdır. 

Sosyalist Populer gazetesi, hü
kUmetin bu mesele üzerindeki gö
rü~ünü sormaktadır. Bu gazeteye 
göre, iki yıllık askerlik hizmeti le· 

· hine yapılan neşriyatta hiçbir yurd 
8everlik yo!itur. Bu sadece sil.ah 
fa- r· .... r arzusudur. 

BiRLEŞİK DEVLETLER'DE 

Amerika ·Rusya 
Sıyasal miinasebetle.r 

kesiliyor mu? 
Va~ington, 28 (A.A.) - Röyt~ ajan 

11 bildiriyor: Dışan işler bakanlığının 

protestolarına rağmen mümessiller mec· 
lisi dışarı işler encümeni, Bay Finkda· 

I! mm Sovyet Rusy.uwı dipiaımsi tıaia • 
mından tanınmasından geri dönülmesi
ni istiyen takririnin 19 martta konuşul
masına karar vermiştir 

Daha önce ayandan Bay Barbour 
buna benzer bir teklifte bulunmuş idi. 

Söylendiğine göre dışarı i;ler bakan· 
lığı, böyle bir takririn onanmasına kar. 
şı şiddetli itirazlcuda bulunmakta ve bu 

gibi meselelerde doğrudan doğruya 

cümhur reisinin sa.15.biyettar olduğu me
selelerini ileri sürmektedir. 

Böyle bir takririn onanması Rusya 
ile olan münasebetlerin sevk ve idaresi
ni zorlatacaktır. 

llanptnıanı koruyanlar 

Ncvyork, 28 (A.A) - Hauptmanı ko 

ruma komitesi tarafından Yorkvil ga • 
zinosunda lertib edilen toplantıya 5 

bin kişi iştirak etmi~tir. 

Bayan Hauptınan ile, avukatlardan 

biri, söz söylemişlerdir. 

Halk, idam talebinde bulunan müd

deiumuminin ve Lindbergin adlan geç 

tikçe ıslık çalarak tezyif emıişlerdi.r. 

Polis düzeni iade etimştir. 

Yahudi kongresinde Ayn§taynın 
söyledikleri 

Nevyork, 28 (A.A) - ~.rjka ya

hucli kongresinin kadm şubesi toplam. 
tısında profesör Aynştayn, yahudi ulu
sundan tarihi ferdiyetini korumasını 

ve başka uluslara temessül fikrini bı
rakmasını istemiş ve demiştir ki: 

''- Alman yahudilerinin akıbeti, ei 
ze istiklalinizi konımak için tazyik za 
manlarmda baş vuracağınız bi.r varlık 
yaratmak yolunda ibl'et olsun. Alman 
yahudilerinin çoğu, uluslararası bir ya 
hudi derneği kurulması fikri aleyhin
de idiler. Onlar, alman ulusunun Adet 
lerini klSrü körüne Jropye ediyorlardı 

ve istedikleri sadece asılla.ruu ve ne. 
&illerini unutmak idi. Bu an içinde, va
karlarını ve ananevi ferdiyetlerini f~ 

da suretile elde ettjkleri belli üstün-
tükleri kaybettiler.,. 

BULGARISTA~A 

Bulgar - Yugoslav dost
luğu etrafında 

Sofya, 28 (A.A.) - Bugün dJşan i§

ter b· tanlığında Yugoslavya - Bulga

ristan arasında yeni smır geçid1eri vil

euda getirilmesi ve pasaport işlerinin 

aadcJeştirilmesi için toplanmış olan 

kongrede tanzim edilmiş olduğu proto

lı:ollar imza edil~tir. Bu münasebetle 

verilen söylevlerde kon! eransm vücuda 

getirdiği eserin Kırat Boris ile ölil Kıral 

Aleksandr'm açmış oldukları bulgar • 

yugoslav dostluğunu kuvvetlendirmek 

yolnnda bir adım teşkil etmekte olduğu 

söylenmi~lt. Yugoslav heyetis yarın 

Sofyadan aynlacaktır. 

. 
ROMANYA'DA 

Bonı~yanın ticaret borcları 
BüJuq, 28 (A.A.) - Romanya, son 

defa Londra'da akdedilen ticaret borç -
lan tediye anlaşmasına uygun olarak 
İngiltere bankasına 400 bin iııligiliz li
rası yabrmıştır. 

Roma.oya ticaret bakanı bunun İngil 

tere ile Romanya arasında normal ti -
caret münasebetlerinin tekrar ba§ladı • 
ğıru göatermekte olduğunu 11öylemiştir. -

BUCECE NÖBETÇi ECZAEV1 
Anafartalar Caddesinde 

lSTANBUL 
ECZAEVIDIR. 

ITALYA'DA 

Rektör B. Cemil Romada 
Roma, Z8 ( A.A.) - Padovadan bil· 

diriliyor: Cenevreye geçmekte olan fs • 
taınbul üniversitesi rektörü B. Cemil bu 
raya gelerek üniversiteyi ve ona bağlı 

müesseseleri .ziyaret etmiştir. B. Cemil, 
tensik edilmekte olan yüksek tedrisatın 
gelişmesi meselesine pek ziyade aliika 
göstermi tir. 

hal) ada ticari tedbirler 

Roma, 28 (A.A) - Havas bildirme
nindcn: 

16 - 2 emirnamesi ile ithalat heyeti 
umumiycs.ini kontenjana tabi tutan ted
birler bütün ihracatı uluslar tarafından 

resmi akı:;ülamellerle karşılaşacaktır. 

Romadaki elçiler tarafından yapılan 

müracaatlar, İtalya ve ihracatçı ülke. 
ler arasında son bir mübadele rejimi 
için iki taraflı konuşmalara başlangıç 

olacaktır. 

1 nisandan itibaren, 1ta1ya tarafın
dan takas sistemi tatbik edilecektir. 

ltal) a) a göre lıaheş barışçılığı 

Roma, 28 (A.A) - İyi duyuk alan 
rnehafilde, Habeşistanm, barışa anıklı

ğını filiyat ile isbat etmesi gereklene 
ceği söyleniyor. 

Gene bu mehafile göre, Roınadaki 

habc§ maGlahatgüzarırun sözleri, Habe 
pstanın şimdiye kadar defalarla ifade 
ettiği şeylerin tek.rarmdan ibarettiı. An 
cak, hadiseler bu sözlerin aksini isbat 
eylemiş olduğundan, İtalya ihtiyat ted 
birleri almağa mecbur olınuştur. 

Aynı mebafil, İtalya hükUm.etinin 
çok açık hareket ebniş olduğunu ve ta 
vizat taleblerinin yapılan hadiselerin 
kötülüğüne göre pek mutedil bulundu
ğunu işaret etmektedirler. 

Doğu Afrikasına yeniden asker 
gönderiliyor 

Roma, 28 (A.A) - Doğu Afrikası· 

na asker gönderilmesine devam ediJ. 

mektedir. Dün akşam &aat 11 de Me • 
sinada.n kalkan (Leonadro dö Vinci) 
gemisilt' 1200 nefer ve 110 zabit gitmi~ 
tir. 

Napoliden de mühimmat ve levazım 
yüklü (Arabia) vapuru dün kalkmıştır. 

Korporasyon kunımunu 
tetkik için 

Roma, 28 ( A.A.) - Korporasyon ku 
rumunu tetkik etmek üzere Roma'ya 
gelmi~ olan Finlandiya soysal i§leri ba
kam B. Hinnien, Messagero gazetesine 
beyanatta bulunmo~tur 

Bakan, yolculuğundaki amacı ve İtal
ya hakkındaki kültür münasebetlerinin 
gittik~ daha sıkılaıynakt.a olduğunu, bir 

çok İtalyan profesörlerinin konrerans 
vermek üzere Finlandiyaya ve birçok 

Finlandiya tetkikat adamlarmm da bil· 
gi kongrelerine iştira kiçin İtalyaya gel
diklerini, İtalya'da vücuda getirilen ese
rin Finlandiya gibi bir ekim memleketi
ni pek ziyade alakdar ettiğini ve lin 
landiya üniversitesindeki İtalyan edebi
yatı kurslarının rağbet görmekte oldu
ğunu bildirmiştir 

İngiliz gazetelerine göre İtal) a • 
nm asker sevkiyatı 

Londra, 28 (A.A) - Deyli Telgraf 
şunları yazıyor : 

Görüşnüşe bakılırsa İtalya, habeş 

lerin gözlerini dağlamak için bir ko. 
lordunun müessir manzaırasını hazırla
dıktan sonra Habeşistanla doğrudan 

doğruya görüşmeler girişmek husu. 
&Unda vakit kazanmak istemektedir. 
Böylece, İtalya. belki de istediği taz. 
minatta.n başka, Habeşistandan genel 
mahiyette ve ökonomik ıimtiyazlar k~ 
paracağını sanmaktadır. 

İtalya - habeş anlaşmazlığının al
mış olduğu durum karşısında Londra 
bir rahatsızlık duymaktadu. B. Muso. 
lininin pahalıya mal olacak bir çete sa· 
vaşma girişmiyeceği muhakkaktır. Fa
kat şimdiye kadar yapını~ o!duğu ha
zırlıkların da muallaktaki meseleleri 
istediği ~ckilde halletmesine müs.a.ade 
t~,.ce~i muhakkaktı" 

FRANSA"DA 

Bay Saymen Parıste 
Parist 28 (A.A) - Bay Con Say 

menin bugün saat 11,30 da Londradan 
tayyare ile gdmesi bekleniyor. Bay 
Con Saymcn, lngilterenin Pariı; elçisi 
ne misafir olacak ve verilecek bir öğ 

le yemeğinde Bey. Laval ik Bay 
Kampbel hazır bulunac.<ıklardır. Bay 
Kamp fe.vrta!ad.e as o 

bulunmaktadır. Londra anlaşmala:rına 

müteallik konuşmalara ve Bay Saymen. 

in Berlin ziyaretine dair olan göruşle
.ri iki dışı:.rı işler bakanı bu yemekte ve 
biraz da öğleden sonra karşılaştıracak 
la dır. 

B. Sir Con Saymen 6 
martta Berlin'e gidecek 

Paris, 28 (A.A.) - B. Laval, saat 
13 de İngiliz cliUi B. J. Klark'm Sir 
Con Saymen şerefine verdiği -ziyafette 
hazır bulunm:.qtW". Daha evci B. Laval, 
Sovyet Rusya b5yük elçisi ile görüş • 

müştür. Bu görüşmenin mevzuonu 3 şu
bat tarihli {nınsız - İngiliz b "}diriminde 
ve bilhassa bu bildirimin §81'k anrllaşma
sma aid kısmı olduğu tahmin ediliyor. 

İngiltere sefaretinde verilen ziyafet· 
ten aonra ingilizlerle fransrzlar arasın
da noktainazar teatisi. yapılacak ve bu 
suretle iki bükUmet adamları 111'8.smcbki 
görüşmen.in devam edeceği samJhlak • 
tadır. 

B. Laval ve Sir Can Sa;,men'ia inai
liz dqan işler balmnmm 6 martta tesbit 
edildiği zamıolmmn Berlin aeya}iahn • 
dan evel bahse mevzu olan meseleleri 
derin bir surette tetkik edecekleri tah .. 
rnin ediliyor. 

B. Saymenin Rusya yolculuğu • 
nu istemiyenler 

Londra, 28 (A.A.) - Dışarı işler 
bakanının Rasya'ya yolculuk projesi, 
avam kamara$lllda bazı mukavemetlerle 
karşılaşmaktadır. Sağ cenah muhafa.za. 
karları Sovyetlerle herhaııgi bir diplo • 
masi konuşmalarma girişilmeden öoee 
iki hükUınet a?'a.SDlda aonuca bailamna-. 
mış olan ticari ve mali meselelerin hal • 
lini istemektedirler. Pazartesi günü mu-. 
hafazakar mebwlardan Vdyam Davi • 
IOfD, Sir Saynıen'e bu yolda te,ebbiıte 
bulunaeakbr. 

Bay Saymenin Berlin yol
culuğu üzerinde 

düşünüşler 
Loncha, 28 (A.A) - Gaz.eteler, Sir 

Saymenin bugün Parisi ziyaret ettik
ten sonra Berline ve belki de Varşova 
ile Moskovaya yapacağı seyahatler halc
kmda çeşidli düşünceler bildirmekte· 
dirler. 

Deyli Meyl gazetesi, B. Saymenin 
fransız bakanlarına açık teklifler yap
mak niyetinde olduğunu yazıyorlar. E
ğer bunlar onanırsa hafta sonlarına 
doğru B. Hitlcre de aynı teklifleri ya • 
pacaktır. 

Bu gazete, hük\ımetin beş seneden 
on seneye kadar sürecek bir anlaşma 
teklif edeceğini zannetmektedir Bu 

anlaşmada pek tabii olarak, şu veya bu 
şekilde olsun, AJmanyaya hukuk bera
berliği tanınacaktır. 

Seyahatin Vaırjova ve Mouovaya 
doğru uzaması Berlinde alınacak sonuç 

lara bağlı gibi göriinmcktedir. 
Deyli Tlegraf gazet~i, ingili:ı hU 

kı'.1.metinin Moskova ziyaıreitne karşı 
göstermiş olduğu aın1 tereddüdü Ber • 
tine karşı yapılmış bir cemile olarak 
tefsir etmektedirler. 

Eyi haber alan fransu: mehattline 
göre, ingiliz hükmneti, Sovyet Rusya
nın Avrupa banpnı yapmağa iştiraJı:: 

hususundaki isteğine karşı soğuk dav· 
ranıldığı takdirde doğrudan doğ.ruya 

bir franstz - sovyet anlaşmasmr te 
min için Rusya taraf mdan yapılan taz· 
yikin iki misli artacağı fikrindedir. 

Bay Con Saymcn 62 yaşınıla 
Londra, 28 (A.A) - Bugün do~u· 

munw1 62 inci yıldönü.münü idrak et.en 

Bay Con Saymeo Parise hareket etrr.:ş -
tir. 

ALMA~YA'D.\ 

Sar' da şenlikler 
Forbah, 28 (A.A.) - Dışardan geıeı( 

misafirleri yerleştirmeğe memur almari' 
cephesi bürosu ikinci teşrin sonuna k,. 
dar olan bütün pararlann., plebisit çaY'" 
resi içinde şenlik tertiWnc veya konu~ 
yapılmasına aynlrnış bulanduğunu l:jl • 

dirmiştir. 

~ elli :ı:riilenı ıenli!tle.r sıra
sında, önceden Loren ve Sarbruk'ta bUı 
lunmuş olan Prusya kıtaJanna mensull 
askerlerinki de vardrı • 

l\fcmel diyet mccli~i 

Berlin, 28 (A.A) - Gazetelerin du• 
yukla.nna göre, Memel diyet meclisi 

nisabı ekseriyet olmadrğı için yedinci 

defa olarak da~ılmıştır. Diyet katibi, 
hUkiımetin meclisin toplanmasına enı

gel olan tedbirlerini protesto etmiştira 

Berlin, 28 (A.A) - Alman bakanla 
rmdan Bay Frank, Paris üniversitesi 
hukuk fakültesi profesörü Bay Donne. 
dieu de Vabres'e cevab vererek, aJmaıı 

hukuk akademisinin kendisi tarafından 

teklif olunan tezlerle ciddi surette iJ 
tigal etmekte olduğunu beyan etmiştir. 

Akademinin muhtelif 9ubeleri bapo 
kanları aka<leminin yakında yapacağı 

toplantıda bazı cinayetler için uluslar. 

arası mahkemeler ihdası meselesine da1t 
bir rapor tanzimine memur edilecekıo 

terdir • 
Alınan bakanı, nasyonal sosyalistlf 

rin dukuki telakkilerinin uluslararası 

cinayetleri kötülemekte olduğunu YG 

bu telakkilerin fran51% profesmrüııüıı 

fikirlerine tamamen uygun geldiğini 
söylemiştir. 

Berlin olimpiyadı 

Berlin, 28 (A.A) - 1936 yılında 
Berlinde yapılacak olimpiyada 45 dev. 
Jet gireceğini bildirmiştir. Olimpiyad 

lar &-2 den 16-2 ye kadar, kış sporlara 
için Garmiş • Partenkirhen'de, ve ı-S 
deın, 16-8 e kadar, öbür aporlar içiıı 

Berlinde yapılacaktır. 

Çeşidli müsabakalara 3500 şampiyoI\ 

gireceklerdir. 

Von Papen Herlinde 

Viyana, 28 (A.A.) - B. Fon Papen, 
dün akşam Bcrlin'e dönmüştür .• 

lNGfL TERE'DE 

İtalya olimpiyadı Japonyaya 
bıraktı 

Londra, 28 (A.A.) - Rom.adan rar 
ter ajansına bildiriliyor: Resm! duyuk• 
tara göre, İtalya hiikfuneti. 1940 olim " 
piyadmın Roma'da yapılması isteğin • 
den Japonya lehine feı:agat ettiğini Os
lo'daki milmessiline bildirmiştir 

Hind sıyasal durumu 

Londra, 28 (A.A.) - Bay Samuel 
Hoar, dün Avam Kamarasında demi§tir 
ki: "Pektabi1 olarak Hind kanunuesa • 
sisinin bazı maddeleri i~in Hind perns• 
leriJc konuşmalara girişilmesi düşünül .. 
müştür. Fakat hiçbir istical ve endişe 

tedbiri düşünülmemiştir 
Bakan, bazı gazetelerin hükümetin 

durumunun feci olduğuna dair ola nyazı 
larını tekzib etmiştir • 

İngilizlerin koruma tedbirleri 

Londra, 28 (A.A) - İmparatorluk 
müdafaa komit~11i, aylarca önce, İngil. 
terenin hava saldırımlarmdan korun
ması için, fennin en son ke§iflerini tat. 
bik u&ullerini arayarak teknisiyenlesrlo 
bilginlerden bir l.eyet teşkilini karar
laştırmıştı. 

Bu heyetin kuruluşunu, dün Avam • 
Kamarasında habeT veren hava müste
tan Bay Filip Sasson, esasen işe baş • 
lamış bulunan zevatın, ulusun menfaa .. 
tine hizmet etmek isteğinden krvanc;la 
bahsetmiştir. 

Heyette, ekserisi ~lim olan pek u 
üye vardır. Ve hiiidlınet, faydalı oldu

ğunu takdir ederıe, bun larm ıayı~ını 
artırm:ık aurctilc heyete daha cok ebemi 

mivet verecelcti.-



ULUS SAYIF ..1 

~--------------------------------------------------------~-------------------------------------------------------------------------..... ---------~ 
''" _'''"'"ti#; •ui~llrtruılar 

De~eri diişüı·ülen 
paralar 

Y •.ı.ırı: S aid A YDOSL U 
Paranın degen hangi temellere daya-

•ır ) ıoru k ı-A • ·· • · b"l . mu, ço tan'-""rı oı<onomı ı -
ıınle · · rının ara~tırdıkları bir kongudur. 
Bu araştıı malar, çcşid çcşid tesirler do
lurınuştur. Büyük savaştan önce bu 

Slllıflltalar, hemen hemen teori alanında 
kal ıyordu B .. .. k . · uyu savaştan sonra ı se 

bunlar b" · · k . . • ırıncı ertede pratık hır sorum 
oldu Çu··nk ·· b" d b"" ··k b · u, ır yan an uyu savaı 

orçlarının da katıştığı her çeşid borc
lar, o zamana kadar olmamış bir kerte
~e ve büyüklüğe çıkmışlardı. Bir yan-

an eski ökonomik düzen temelinden 
sarsıldığı için, her köşede her çetid aı
nı~ Qvaşı davası güden ve yeni soysal 
Planlar anıklayan bir sürü devrjmci u
~asa1 partiler, yeni bi~ düzen kurmak 
ı . 
Çın eski diızenin altüst olmasını veya 

t . 
Yıce yıkılmasını istiyordu. Bu aıyaul 
t~pluluklardan bazıları iae, para deie· 
rın · 

ın, hatta para anlamının (mefhumu-
nun) sıfıra indirilmesini de bu amaca 
~ötürür bir yol sayıyorlardı. Öyle, ki 

:~on~ ~i~gisi adına söylenen ıeyler, 
. bılgıyı ıpsiz sapsız bir dırdırdan 
~~t saydıracak kadar biribirini hiçe 
ın~irir biçimde idiler. Gerçekte ökono
rnı bilgisi, birçok görüş ayrılıkları ta
tun..kıa beraber, kök anlamlannda ve 
Prensiplerinde diptiri bir birliktir. Bu
~Unla beraber o, her bilgi gibi kendi 
.-.end' ' 

ısıne kalınca yansızdır (bitaraftır) 

"e. ancak güdülen ülkü, tqınan dilele 
&ore bir anlam ve bir değer alır. Öko
norni bilgisi adına her kafadan gelen 
~slerin kulagımızda biribirfoe ters çın-

b~alar vermesi de, bağıranlardan Jıer 
ır · · d •nın başka başka dilekler taşımasın· 

'1an: başka başka ülküler güdmesinden 
e, • gelmektt dir. 

*** 
L Dogrudan dogruya ve genel anlamlı 
• ır sınıf savaşı davasına bağlıyamıyaca-

lr:'.ınız, bununla beraber ökonomi bütün-
u • .. 
. gu içindeki bölümlerden yalnız biri· 

:ııın Veya birkaçının genişleme dileğinin 
2~_ru ile, para değerinin düşürüldüğUntı 
iOrd '" k 
d" .. u .. · Biz bu yazıda bu çeıid para 
uşurulınelerine ( devaluation) dokun

mak · · •atıyoruz. 

b (Devaluation) laı için ileri 11ürülen 
i.§lıca deliller; ya ihracatı çoğaltmak 

Ve bö 
" . Ylece endüstriye yeni bir hamle 
erıterek işsizlere iş bulmak, yahut da 

Çolc horçla,1mış ökonomik unsurların 
bo .... ui;)c•• 

1 
-y ı.. unü - alacaklıların zararına o • 

arak • hafifletmek, bu borclu unsurla-
rın ayn d 1 .. ü .. ı zaman a satına ma guc nu ar-

tırarak endüstriye iş çıkarmak kaygıla
rı Çevresinde toplanmaktadır. Birçokla

;~. da sanıyorlar ki, para değeri düşürü-
1 ~1 •c, Yurd içinde bütün fiatlar yükse-
ır ve b ld . . 1 . d. . u yo an yalnız ıhracat ış erıne 
cgıl, bütün endüstriye ve bütün ulu

ıııı1 '"k 
1 ° onomiye de bir genişlik ve can-
ı Jık v · ı b' . erı e ılır. 

. Görüyoruz. ki bu diışüncelerin hep
sı de kantite (quantite) teorisine dayan-
llıaktadı K · · · · · ı b' l r. antıte teorısı ıse, ış eye l • 

~~k için elinde istatistiklerden bq.ka 
ır vastıası yoktur. lstatiatik rakamları 

:la~ bitenlerin sonuclarıdır, sebebleri 
eğıı. Oysa, ki ökonomi dediğimiz ya

Pıı, Yat&yışımızın ti kendisinden bir 

~dır. Adam oflu denilen canlı var-

• 
1 ç D 

Balkan ökonomi 
konseyi 

İstanbul, 28 (Telefon) - ikin
ci Balkan ökonomi konseyi ha • 
zırhk toplantısını martın onunda 
Belgradda yapacaktır. Murahhas
larımız gelecek hafta Belgrada gi

deceklerdir. 

lığın yaşayış ve oluşunda henüz rakam· 
lara sığdırılamamıı nice yerleri vardır. 
Eldeki mahimat bu kadar eksik iken, 
dar görüşlü bir kantite teorisi ile, öko
nomi denilen canlı oluıu pek kolay ön
lıyecniyecegimiz besbellidir. Bu demek 
degildir, ki aklımızın şimdiye kadar ere
bilmit aandıklarından faydalanmak i• 
temiyelim. Yalnız elimizdeki bilginin 
yeter9izliğine uygun bir ihtiyatla dav
ranmamız daha doğru olurdu. 

••• 
Bunları dedikten sonra, ilkönce "pa-

ra deieri dütürülmesinin bir ulusal ö
konomi içinde bütün fiatları yüktelte
ceği ve bütün uluul ökonom•ye bir g•
nitli.k ve bir canlılık veroc:eği,, delili ile 

batlıyalnn : 
Bier bütün emtia ve hUnıetlerin fi. 

atlan, paranın dÜfÜrlılen değeri ölç.ii
sünde birden yiikselse idi; bunun so
nucu, sadece, alacaklıların borclular a
dına soyulmasından başka bir şey ola
mazdı. Alacaklıların yokedim (istihlak) 
güderi azalır, borclularınk.i ise artmış 
olmazdı. Dolayısiyle endüstri de bun
dan zararlı çıkardı. Yetirimin (istihsal) 
artması asla beklenemezdi. Çünkü, eğer 
para değeri dütürülmckle beraber, bil· 
tün fiatlar, hele illmıadde ve elişi fiat
ları da artsaydı, endüstri patronlarının 
bundan bir canlılık ve genişlik gücü 
bulması nasıl beklenebilirdi? 

Para değeri dütürülmekle biıtiın u· 
lusal ökonomiye bir geniılik ve canlı· 
Jık gelebileceğini ileri ıürenlerdc bir 

doğruluk ve açık yüreklilik gönnüyo • 
ruz. Bütün fiatların bir bısJa ve birden 
yüneleceğini .c>ylüyerıler, birçok IC· 

bebler yiızunden bunun böyle olmıyaca
gını "bilirler. Samimiyeteisülderi de bu
ndadır. Gerçe.k-te, Hatları ilkönce yü.k· 
selen emtiayı yetirenler, geçici bir u.za
da bundan istifade edebilme.kte ve yeti
rimlerini artırabilmektedirı.r. Bu fır
sattan iıtifade edomiyecek bir durum
da olanlar, daha doğrusu IMrıilz fiatları 
yükaelmemiş maddelerin yetiricileri lee, 
itledilderi ilkmaddelerin fiatları çok 
defa daha önce artnııt bulunması yüzün
den, yıetirimlerini daha da azaltmak 
zorluğuna düşmektedirler. 

Bif' yandaki geçici artma öte yanda· 
ki daralma ile karşılaştırılınca, uluul 
ökonomi bütünlüğü genişlemiş ve can
lanmış degil, belki bir uygunsuzluk ve 
denksizlik içine sürıiklenmiı oluyor. 

Aldanılan bir nokta da ıudur, ki su
ni olarak fiat yükseltmenin tesirlerinin, 
ulusal bünyenin tabii ve usvf dinamk· 
masmın tabii ve m•I genifleme, artma 
ve açılıu hamleleriyle bir tutulmakta
dır. Oyta, ki bu bUebUtün bqka bir tef• 

dir. 
••• 

Deleri düşürülen paralar üatünıeleld 
arqtırmalarınıua gelecek yaıılarnms
da devam edecelfı. 

u y u 
Yerli ınalı eşya. 

• 
pıyangosu 

Yerlı .• alı eşya piyangoıunun 
çekilmesine bugün de devam edil
miştir. Bugünkü çekilişte 25 lira
dan yukarı yerli malı e§yası kaza
nan numaralar ilişik cetvelde ya -
zılıdır. Numaralar bitmediğinden 
çekilmiye cumartesi devam edile • 
t.·ektir. Birçok numaralar da onar, 
be~er, birer liralık ve elliıer ku -
ruşluk eıya kazanmıtlardır. Çe • 
kilme bitince liıteler bastırılıp 
tevzi ettirilecektir. 

Kazanan numaralardan bir 
kısmı ıunlardır: 
142038 numaralı bilet 500 )iralık 
eıya, 

3035 numaralı bilet 100 lira • 
lık eşya 

Elli liralık eşya kazananlar 
27336 12003 44248 
98440 18800 44050 
57329 93213 
25 liralık eşya kazananlar 

141418 147259 144403 
140581 97946 110309 

9035 35233 25542 
,92279 54809 41884 

7 günlük kaçakçılık 

Son yedi ıün İçinde muhafaza teıJU

latı tarafından 34 kaçakçı ile, 480 kilo 

ıümrük kaçağı, 397 kilo inhisar kaçalı 

105 kilo esrar, 14 adet altın ıümüt ziy

net, 21 altın lira, 29 mecidiye, 120 ki
iıd lira, bir tüfek, bir tabanca ve 10 ka. 
çalrçı hayvanı ele geçmİftİr. 

Eski if4timlik borclan ödeniyor 

İıtanbul, 28 ( lıtanbul) - la • 
tanbul belediyesi 1935 11lı içinde 
eıkiden kalan iıtimlik borcları
nın hepsini öclemeğe karar ver -
mittiir. Bunun tutarı 220.000 lira
dır. 

Kimsek ~uklara yardım 
Karı, 28 (A.A.) - Kimsesiz çocuk

lar k.urumu burada seksen iç çocuia her 
ıün 11cak yemek vermek IUl'etiya. p 
clalucbrmakta •• aynca llO fOCUla .a. 
bİH yapbrmaktachr , 

&naf banka ı toplantı81 

lıtanbul, 28 (Telefon) - la • 
naf bankası heyeti umumiyeti bu 
gün toplandı. Toplantıda Ökono
mi Bakanbiı namına da mura • 
kib komiserlerden bay Nahid 
Tahıin bulundu. EYVeli Şehir 
Mecliıinin aon toplantııında bah
ıe konan rapor okundu ve netice
de bugünkü prtlar içinde banka-
nın çalıımalarma devam edemi • 
yeceiine karar verildL Ve bir tu-
fiye heyeti seçildi. Ölrendiiimi
ze pre tasfiye heyeti cumaıteai 

günü toplamcak ve bankanm 
borclan ile alac.aklarmı teabit • • 
decektir. lknb buıün oturdup 
binadan çıkacak ve .. ,alan eatı
lacakbr. 

K L A k 
Anlcara Radyosu 

Dün alqam Ankara radyoıun
da, günün en düıündiirücü mev
zuu olan "GRiP" üzerine bir ko
nuıma yapıldı.. Herkeıi korkutan 
ve yıldıran bu kötü rahataılıiın 
ne olduğu, naııl geldiği, nasıl ya
yıldığı ve bundan nasıl korunabi • 
leceği anlatıldı. Radyo dinleyici
lerini, bu konf erana kadar alaka • 
dar eden pek az mevzu vardır sa
nırız! .. Bu çok değerli konf--.n • 
aı olduğu ıibi gazetemize alarak 
radyosu olmayan okurlarımın da 
faydalandırmak dileğindeyiz. 

Dün matbaut raporu günüydü; 
geçen yedi ıünün belli batlı hadi
seleri ve bu hadiselerin acunun 
dört bir tarafında yaptığı akiıler 
anlatıldı .. 

Bu aktamın radyo pro•raıııı 
ıudur: 

19.30 - Dam muıikiıi 
19.40 - Çocuk saati 
20 - Musiki: 

Eraat Mersiye 
Spohr Aclarie 

Necdet Remsi: kemaa 
Ul'ri Cemal: piyano 

20.20 - ET lradmma öiütler 
20.30 - Muıiki: 

Beethoven Trio 
Necdet Remzi: keman 
Ubi Cemal: piyano 
Edib Sezen: violomel 

20.50 - haberler 

Suriye f evkalide komi8eri 
lıtanbul, 28 (Telefon) - Fran-

1&111n Suriye f evkalide komiseri 
bay Martel T oros elupresile Suri -
yeden tehrimize gelecek ve bura
da durmadan trenle F ranaaya gi
decektir. 

Türkofis'in bildirimi 
Yurda dıprdaa pirin~ 

glrmfyecek. 
firkolUI. teblii .....Uttirı 
8uı ti..- odalarmclan Ye ptnDÇ 

müıtahıill•ka.... alman telyazılanada 

piriaç idhahia serbest bırakılacafı bak

ldndaki balteria doiru olup olmadıiı 

sondmaktacbr. 

Umumi iAal rejimimizle memleke. 
te pirinç ..,a...hnaıı menedilmiı bulan • 
clujundan bu huıuıtaki tayialana ulı 
olmachiı bildirilir. 

Takas heyetleri kurulacak 
Memleketlerle mevcud muvakkat ti

caret anlqmalan hükümlerine söre ya

pılacak ihracat kıymetlerinin tesbiti ve 
mukabil idhalata aid muamelelerinin ifa

sı ile meıpl olmak üzere ihracat _. • 

kezlerimizcle vali veya muavinin riyase
ti altında ve Tiirkofia Müdürü, Kam • 
WJo miidiri, ihracat Pmrüiü midi -
rü, Ziraat Bn ' esı midürü, tic:ant oda-
11 umumi • .,. batkitihi Ye tiaıret oda
sından seçilecek bir azadan miinldr.a. 
.._ takas ~nin tefkili ip. icra 
Vekilleri ı.,.tiDCe ona•n kal• e 
..... dimlaw- reiıliiince tasclk .... ........ 

(Solıl«1tNftı'ofta) Saylaulıınrmz: Bayan Seniha f!ızal, Na~İye, F11' "he, Ş"'lıibe lnı•I, , . ... ,,, Huriye 

Bir yarenlik ve 
çocuklar 

Şu kaypak ve oyaak .......... IO • 

laktan aıcağa, sıcaldaa eoiuia siriP ti• 
karalı cii•lerinizi itlbıulE lılı-... 
aiz, ku...._ •yramı ............... .e 
lıutla,maktaa vaza.p.& A ... , ı ı ıla 
siniz ki: 

- Nud olur? 

- Pek kolay olurs pdeceklw' • ı t. 
ru, luk birer kart.--....- wıe .., .... 
ma masrafını Çocuk Elirseme Kwww-
• 1ta1ı,1annuz. Gidecelslerinis .,. ,. • 
Nlcli kitilwdir, bu- lndlatma .,...._ 
Hem onJ.,. da böyle ...... mp yapanwo ~ 

yaaıklan - bilik? 

Cöiia IManan injW, lloiaz pip. ya • 
..... köti duyum ... ya)'I ....... -
yor. Cö~ olmut diye ıura,. ._.,. 
pclp ~ harülr ll&fatı.. _,. 
ıilli aanlıp dötete Mrilmft Lıta ' 1 • 
niz? 

- Kim İster? 

- Öyleyse önimüdeki '-rnunda 
kırk kapıma zilini çelıeceiinize ıitme -
yiniz, bunun için harcayacağınız para,. 
bakım beldiyea yoksul yavrulara Ye\;. 
niz. Sevcliklerinizdea. sayd ldanaızdaa 
bayraınlqmata ıitmediiinizdea ötiirl 
ıücenecelderiai ummayınız, üğlmeyi • 
iliz, çjalrii onların .. sizin silııi ,. ..... 
caldarına inanabiliniaiz. 

Bayram ziyaretlerinde birillİrİmİm 
kartı ne ıülünç oldujumuzu bİf -.a. 
dünüz mü? Hele bir dütününiz. Hawa. 
eyi. Mataftah pek eyi. Civa f-. E ... 

pek fena. Sonra suı.-ı. Daha daha - -
adsınız? Eyiyim; siz aiee•İniz? Ben ele 
öyle. Gene bus. .. •• daha. ve ..... ad• 
nun daha dütiinürken ıüleceti ıeliyor. 
itte bu silünçlüktea kurtul_.. içia 
bir yol YU"clır: bayramla,acaim d 'ye 

kapı kapı clolqmıyalım ela bunaa ,...ine 
yurdun yobul bebelerine bir para ar• 
matan eclelina.. Bu uı...a it bir semela.. 
tirse artık k · mıe kinue:re ıelmedi ıit • 
medi diye ıücenmez. 

Ben böyle yapacajua. Gitmiyece • 

ğİm, ve ıüceameyeceiim. Bana da cü -
cenmemelerini en derin saygılanmla cK-
lerim. AKAGONDOZ 

Yan .. n 

lıt•aW, 28 (Telefon) - C. 
latada Haralamboea aid tfMiD d• 
poaunc:lua buıün J&Dam Ç...,'f İ• 
de büyüme9ine me:rclan verilmiy .. 
rek derhal aöndüriilmüftür. 

Afyon mübayaab ilerlemekıe 
midir? 

U yuftunlcU maddeler Mi•n 
lzmir ıubesi tarafmclan ticıcar -
dan ve müatahıilclen afyon müha· 
yeatına devam edilmektedir. 

Mübayaat iki ay ıürecektir. 
Bugünlerde Japonya ve Ame

rikadan af yon için bazı talebler • 
le karıılqılmııtır. idare bu husus
ta müzakerata baılamııtır. 

Rusya ve lran uyuşturucu mad
deler blokuna girmek iateclikle -
rinden yakında müzakereye bat • 
lamak için hazırlıklar yapılmakta· 
dır. 

Müzakerelerin .lataabulda ya• 

pıJ.caiı haber ·•-·fbr· 

rylaol"1flltCs: BqM TtirWn Bat· 
ai, Senilatı Huol, N4'ılye, Huı '3 o 



SAYIFA4 

~!oskova ziyareti 
22 şubat tarihli Deyli Herald gaze

tesi "Moskova ziyareti,. başlığı altında 
fU ba.~makaleyi yazmaktadır: 

"Yakın bir gelecekte Sir Con Say
men'in Moskova'ya bir ziyaret yapaca
ğı e.yi bir haberdir. 

Genel olarak uzun zamandanbed, İn· 
giltere'nin öteki Avrupa devletleriyle 
olduğu gibi Rusya ile de dostça müna
ıtebatta bulunduğunu gösterecek böyle 
bir ziyaretin yapılması özlenmekte idi. 

Bugünkü durum karşısında ise bu 

ziyaret özlenilen bir iş olmaktan çık
mış, gereken bir iş haline girmiştir. 
• Bay Litvinof'un söylemiş olduğu 
"barış, bölünemez,, sözünün bugünkü 
kadar gerçekleştigi görülmemiştir. 

Gerçekten bcırış, ne sadece doğu and
laşması ıle ne de sadece batı andlaşma
siyle temin olunamaz. 

Bu, tecrid etmek veya abloka etmek
le, birleşmeler ve anla~malarla da te
min e<lilemez. Bu iş, bütün mıntaka and
Jaşmalarını kavramak üzere genel bir 
•İstem içinde, uluslar derneğinin çerçe
vesi içindt. değil de onun esas ruhu ile 
yapılabilir. 

Ruslar, batı taraflarının, menfaatleri
ni korumak için doğu taraflarının kur
ban edileceğinden korkuyorlar. Bu kay
gı ortadan kaldırılmalıdır. 

Bu kaygıyı sadece teminat vermek
le de kaldırmak kafi değildir: bunu 
sagjam esaslara bağlamak gerektir. Do
ğu e~-nıyeti meselesini tamamiyle hal
letmek icaheı.liyor. 

Bunun için Berlin ile Moskova ara
sında bir köprü kurmak lizımdrr. 

Geçen yıl doğu andlaşması gö•üş
melcri tamamiyle suya düşmüştü. Bu
nun suçunu şunun veya bumm üzerine 
yüklemek doğru ve mÜIT'.kün degildir. 

Bugünkü vazifemiz, bunu yeniden 
ele almak ve her tarafın kabul edebile· 
ceği bir şekilde bir andlaşma hazrrla
mal:tadır. 

Almanlar, ruslar ve lehlilerle açık

tan açı,,a konuşacak ve aralarında bir 
anla ma zemini hazırlamak istiyeceık bir 
İngiliz bakanının bu gerekli işi başar

mak yolunda büyiik hizmetleri olacağı 
şüph izdir. 

DA~;ll'ıfK. Dl YUKLAR 

Oran - Kutnu hava yolu 

Oran, 28 (A.A.) - Oran - Kutnu 

arasında, çölü geçecek olan hava hattı -
mn, dün açılış resmi yapılmıştır. Her 15 

gtinde bir, bir t vyare hareket edecektir. 

Pari8 borısası 

Parıs, 28 (A.A) - 27 tar.ihJi borsa 
durumudur: 

Esham borsasında.ki durluksuzluk 
&ürüyor. Yabancı esham mükemmel su 

rette tutundukları halde fransız esha

mmın bir çoğu yeniden. hem de hazan 
eıhemmiyetli surette düşüklük göstermiş 
)erdir . 

Ulusal fondaların mahsus derecede 

gefli1ermsi, bu hususta nıües!:' ir olmuş. 

tur. 

İngiliz • leh ticaret anlaşması 
V:n"...ova. 28 (A.A) - İngiliz - leh 

tican t anlsaması bugün Londrada imza 
•örlm; .. tir. 

AuwriL.:a - Belçika ticar•·t 
an1aşma~ı 

V:!rington, '.28 (A-A.) - Belçika -
Amn:ka tic"ret anlas:nası imzahnmrş
tu. Her iki ülke, birçok emtia üzerinde 
kar-1'1l·!r mi"saade!~rde bclupmuslardn. 

Eım- on dort ay ör:ıce Frcınsada 

Lanyi"oc i.ıUy~ kbir tren kazasr olmuş 
ve birçotc yolcular C.1 u yüden ölmüeler
dj 

Z;tL,taya haber verildiğine göre Hott 
ısmınde annamh bir anılıacı iJ~ karısı, 

bza kuııb.anlanna vardım etmek baha -
nesiJe bunların üzerlerjode1:i birçok 

:kıymetli şeyleri aş•n::ı:~!::rdır. Çalman 
şeyler arasın<la platinden bir pandantif, 
altından bir aaaat zinciri, prrJarıtalı bir 
yüzük, içinde 50 frank bu1unan bir cüz. 
ıhn vardır . 

Arabacı ile kansı ve bu eşynlan sa
tan t·l"ya - e?-:ne ko'lian Lalmım adh lriri:e 
Tr'"'~<eo:;i tevlrif edilmi~Jerdir. 

ULUS 

r ' 

L Y ab~ncı gazetelerde okuduklarım~ 
Moskovaya karşı Berlin 

Almanlar, fransızlar bir karar vermelidir, diyorlar 
Londra anlaşmaları üzerine yapıl -

makca olan konuşmalar Berlinle Mos • 
kova arasında bir polemiğe yol açmıştır. 
Bu münasebetle' birçok yabancı gaze -
telerin yazdıkları yazrlarr karşılaştır ~ 
mak imkanını okurlarımza vermiş ol • 
malc için bunları kısaca B§Bğrya slıyo 
ruz: 

Yüzlerce yıJdanberi fransız devlet 
adamları Almanya'nm eyice zayıfhya
rak yıkrlmasınr göreceklerini umdular. 
Avrupanııı alınyazısı, şu sorguya bağlı
dır: Fransa nihayet kuvvetli, birleşmiş 
ve kendbine dokunamıyacağr bir Al
manyanın varltğını tanryacak mı? Al
manya birçok defalar, onu kimsenin öl
düremiyeceğini ispat etmedi mi? Faris 
artık bu hulyalardan vazgeçmelidir. 
İlerde yapılacak konuşmaların muvaf· 
fak olması - veya olmaması - ve a11ıl 

mühimmi, Avrupanın mukadderatı bu
na bağlıdır. Birkaç yüzyıldan beri yer
leşmiş bir ananeyi terketmek belki güç
tür; fakat Almanyanın tarihi inkişafı 
o kadar sarihtir ki, eyi düşünen fransız
lar bunu anlamalıdırlar. Bir tek ülke, 
mühim karar karşısında bulunmaktadrı. 
Bu ülke de Fransa'dır. Şüph:siz Fran
sa'nrn birçok müttefikleri ve dostları 

vardır, fakat bunlardan hiç biri fran
sızların atavik duygularını paylaşma

maktadır. 

Almanya yaşamalı mıdır, orta Av
rupa kuvvetli ve eyi kurulmuş olmalr 
mıdır? Bu sorguyu eyi tartınca her in
giliz buna müspet bir cevab verir. O
nun i:tin ingilizler, Adolf Hitler'in ye
ni Almanyasmın ne istediğini anlama
ğa başlıyorlar. Bu da onların Rayh'a 
karşı olan duygularında şüphesiz fay
dalı bir tesir yapacaktır. 

Başkaöir büyük ülke olan İtalya da 
Almanya ile ancak sekil için, tesadüfen 
çarpışabiliı. İşin aslı aranırsa, İtalyan
lar Almanyanın kuvvetli olmasınr dile
melidirler, meğer ki eski Romanın smır
Jarrnı gösteren Via İmpcria'nm mermer 
direkleri yahut Breııner'de dikilen Dru
sus abidesi birkaç ateşli genci, daha al
man Rayh'a ortada yo'.:ken cermen ül
kesini fethedenleri hatırlamağa sevket
sin 1 Bu ise, herhangi bir gene almanm, 
ikinci Frederi:."n İta' • a'daki seferleri-

ni tekrarlamağı tahayyül etmesine ben
zer. Ya Rusya? Rusya'dan yana tüphe
lenilcbilir, çünkti bolşevikler acun Lhti
lalinden daima bahsediyorlar, Rayh i&e 
bu ihtilale karşı en eyi bir aeddir. Pa
ris burjuvaları ise şüphesiz kendileri
nin yokedilmelerini istemezler. Fran
sa, yalnız başına güdemieyceği bu sı· 
yasaya bir destek bulmak için, Sovyet
leri de birçok öteki uluslar gibi kullan
maktadır. Şu halde sorgu olduğu gibi 
kalıyor: Fransa, Almanya'ya düşen ro
lü tanımak istiyecek mi, yoksa yüzyıl
lık ınyasasım güdmek mi istiyecek? 

Fölkişer Be.obahter, Berfin 

B. Litvinof ordubozanlık 
ediyormuş! 

Fransa'da hava anlaşmasına karşı ya
pılan reaksiyonlar, bilhassa rualarla 
müfrit sağ cenah gazeteleri tarafından 
tavsiye edilmişe benziyorlar. 

Ruslar batı devletleri arasındaki her
hangi bir anlaşmaya pddetle muhalif
tirler. Onlar böyle bir anlaşmanın F
ransa'yı doğu sımrlarına 1akayd bıra
kacağından ve kendilerinin Japonya ile 
başba~a kalmalarından korkuyorlar. Bir 
taraftan da kapitalist ülkeler arasında 
ki sürekli kavgaların, komünizmin i~i
ne yarıyacağmı da düşünseler gerektir. 

B. Litvino{ almanlara karşı teşkil 

edilen cepheyi kuvvetlendirmek için ge
çen yıl Fransa ile birleşmeyi teklif et
mişti. Fakat lngiltere'nin talebi üzeri
ne bu proje, doğu paktı haline kalbc
dildi. 

Sonkanun ayında ıngilizlerin teşeb
büsiyle bir fransız - alman yakınlaşma
sı emareleri görüldüğü zaman B. Lit
vinof B. Laval'i, Fransa, Rusya ve Çe
koslovakya'nın doğu paktma muhalif 
mahiyette biç bir anlaşmayı biribirle
riyle İstişare etmeden imzalamamaları
nı teahhüd ettiren bir protokol imzala
mağa ikna etti. 

Bundan iki hafta önce bir h2.va pak
tı yapılacağı bildirildiği zaman, Sov· 
yetlerin Paris elçisi geçen sonkanunda 
yapılan vadi hatırlattı. 

On iki aydanberi ne zamcın Fransa, 
İngiltere ve Almanya arasında bir an· 

fa<>ma y~ pılmrısı diisü niilürse. B. Litvi-
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nof bunu suya dilşürilyor. Onun için, 
B. Litvinof Paris'te nüfuzunu kullan
mağa devam ederse, batı devletleri ara
sında ne havada, ne karada bir anlaş
ma yapılmak mümkün olamıyacağını 

söylilyebiliri:ı. 

Morning Post, Londrs. 

Daha hiç bir şey belli değildir 
Berlin hükfımeti Avrupa'nın doğusu 

ve cenubu kendisine bırakılmak şartiy
le batı devletlerine barışı ve şimdiki 
durumlara aaygı göatermeği vadediyor. 

Berlin ve Varşova hükilınetleri, ta

mamen Rusya ve Litvanya'.ya karşı yap
mış oldukları anlaşmanın 1921 de yapt• 
lan fransız - leh anlqmaama muğayir 
olmadığını yalnız ve yalnız bu lbıakım
dan iddia edebilirler. Alrnanya'nm Sar 
~i ve Ren hava paktı hakkındaki nisbc
ten mti&aid tavrı ile Paris, .oma ve Co
neVt"e'nin orta ve doğu Avrupa mesele-
1erlnden birinin hallini her teklif edig
lerinde, Almanya'nm aldığı muhklr ve 
küstah tavur da gene yalnız bu bakım
dan izah olunabilir. Gelecek günler bu 
hususta katı olacaktır. İngilizler hassas 
noktalarını tahrik eden bir isteğe mağ
lUb olacaklar mı? Onlar münferid ka
lacak vaziyette 1Jlmamakla beraber, Av
rupa işlerine karışmaktan da ç.ekiniyor-
lar ve "batı,, kelimesi, eski 
larmI bırakarak istemeden 
teahhüdlere uygun geliyor. 

Fakat acaba fransrzlarm 

"infirad.,
girdi klerf 

kendileri, 
"barış taksim edilemez,, sözüne sadık 

kalacaklar mı? 
Lö /ur, Psris 

. Fransa Rusyaya bağlıdır 
Moskova ile Berlin arasında karan

lık bir anlaşmazlık belirmeğe başlıyor. 
Berlin hükumeti hava paktını kabul 

e..lerek böylece Ren sınırı üzerinde ba
rışı kurmağa hazır olduğunu söylüyor. 
Paris - Midi gazetesi alman cevabının 
verıldiği günün ertesinde Almanya için: 
"Doğuda serbestçe hare ' etini muhafa
za edebilmek için Ren h .kında konuş

mak ... ,, cümlesini kullanıyordu. 

Moskova ise aksine olarak kendi aı
nırlarına dikkat etmektedir ve onun 
için her şeyden önce doğu Lokamosu 

- Mav Jord, naziler Raybştagı yaktllar ! 
- Pek al§! .. 

- May lord, naziler yahudileri tazyik ediyorlar/ 

- M ay Jord, nazilor Rayhsı·eri üç misli artt1tmışlar ! 
- Pek a.a! .. 

- ı.:ay Jord, IJJJZ/lsr tayyare yepıyor!srf 

- Pek alil! .. 

- May Jord, naziler Rayhsveri on misH arttırnuşlarl 
- Pek ala! .. 
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ıçın uğraşıyor. Geçenlerde Londra'da 
verdiği dokunaklı bir söylevde, Se>vyet• 
lerin İngiltere büyük elçisi olan B. Ma· 
iski bilhassa şun!arr söylemiştir: 

"- Barış ve bilhassa Avrupa barışı 
taksim edilemez. Doğu Avrupası için 
müsavi bir barış ve güvenlik olmadıkça 
batı Avrupası için de güvenlik ve barış 
yoktur. Bugün bize her şeyden önce ge· 
rek olan, krtanm her tarafı için güven· 
likte müsavattır. 

Sovyet Rusya Avrupa'yı sıyasal bir 
bütün olarak göstermeğe çalışıT>ken, Al
manya manevra yapmak serbestliğini 

muhafaza etmek için kıtayı birkaç par· 
çaya ayırmak isteğindedir. 

Rue}asız Avrupa olamaz! 
1934 dekı diplomatik kabusları : c

nüz unutınıyan herkes A iman yanın ko
nuşma kapılarını kapamamasından dola
yı memnundur. Fransrz - ingiliz te:ı:liıi· 
ne göre, hava Lokarnosu Avrupacla .i 
genel güvenlik sisteminin elamanlar:n· 
dan biri olmalıdır. Almanya hava pa'.·tı 
düşüncesini kabul ediyor fakat gene 1 

meseleden çok mühim bir tarzda i..ahsı.:
diyor. Bununla beraber, alman ce\ .. :.JI 
o tarzda yazılmıştır ki bunlara dayana
rak münakaşa etmek kabil değildir. E
sasen bu sıralarda yapılacak konuşm:ı.
lardan da daha fazla bir şey heklenebi
Hr miydi? 

Fransız - ingiliz teşcbbüsiınün amacı 

Avrupa'yr yatıştırmaktır. Bu ise çok 

güç bir iştir. Şimdiye kadar yapılan 

bunca netıcesiz teşebbüsten sonra Pa

ris ve Londra her ne pahasına oluısa 

olsun bu fırsatı kaçırmamalıdır. Alman· 
ya dahil olmadıkça barrş olmıyacaktrr. 
Onun için her şeyden önce Almanya
nın şeref ve kibrini bir nevi mütareke 
içine almalıdır ki, bu "mütareke,, zar
fında barış ışi yapılabilsin. On yıllık bir 
mütareke bu işe sarılabilmek için en 
eyi ve en basit metod olacaktır. Eğ~r 
bazı hükümet adamları en yıllık bir bağ· 
lantrya girmekten çekinirlerse yalnrz 
yedi, batta beş yılla da iktifa olunabi· 
lir . 

İşe nasıl başlamalı? Fransa - Alman· 

ya - İngiltere arasındaki ebedi müsel

les her zaman herkesın sınirleri için za· 

rarlı olmuştur. Fransızlar alman nota

sında silahsızlanma işiyle uluslar der

neğinin bahsi geçmediğini görilnce si

nirleniyorlar. Fransa'nm yalnız sıyasal 

ve diplomatik bakrmdan değil, ınall l:>a· 

kmıdan da silahlarını azaltması gereı.:

tir. Fransız bütçesinin denkliği bo.ı:uk

tur ve Fransa'da ikı yıllık askerlik hi.ı:· 
metinden bahsolunmaktadır. 

B. Flanden'in durumu eskisine göre 

daha az sağlamdır. Bu sıralarda Fransa

da çık.ıcak bir kriz herkes için :ı:ararh 

olacaktır. Öte yandan Almanyanın şim

diki ökonomik çalışmasının hangi kıs

mı silahsızlanma işinden ileri geliyor? 

lş.te birçok güçlükler içinde kc.r::.ı

lanması gerek olan birkaç güçlük de 

bunlardır. 3 ııubat tarihli tebliğe ~Ne 

alman notası alınınca bunun, yapı l;:ın 

teklifi kab ... i mahiyetinde olup olmadı· 

ğmı anhyabilmek için Fransa ile ln
giltere'nin biribirleriyle istişare etme

leri gerektir. Sir Con Saymen Berlin'e 

gidecek olursa, daha önceden franı;:.ı 

hükfimetiyle anla~hdrr. Tarih bize 

gost~riyor ki, Fransa 'yı uzak tutara 'c 
Almanya'ya yaklaşmrımız doğru de~il
dir. 

Şimdiki gayretlerin amacı sagl;un bir 
fransu • ingilz temeli üurinde Alman
yayı müsavatı dairesinde Avrupa ca
mia&m& 11okmaktı r. 

Hava paktı nihayet bir merhaledeı. 
ibarettir. İş mühımdir, çünkü dünyanın 
üç kıtaııı mevıubahstir. Şimdi İngilte

re Avrup;ı'dan ayrı olmadığı gıbi Av
rupa da Asya ve Amerika'dan ayn de
ğildir. Japon diplomasisi neden Varıo
va ve Berlin'de bu kadar faaliyet g~
teriyor 1 Berlin hükfuneti bal tık paktı
nı reddettikten aonra doğu andlaşnasr 
nı niçin reddetti 1 Bu iki sorgunun ce
vabı Mosk.ova•dadu. 

Almanya, Lehistan ve Japonya ara
sındaki münasebetler gittikçe ll•klaş

maktadır: Bu tilkeler için, Rusyaya 
çevrilmesi muhtemel oJan bir ittifak 
yapmak mevzuubalıstir. Rusyasız bir 
Avrupa manzumesi endişe verici olabi
lir. Barışa doğru ilk adım Bcrlin\le, 
ikicisi öe MOlllrova'da yapılmalıdır. 

Observer, Londııa. 
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Gazianteb hiikfımet konağı 
~\lfUnkü &a) ımız.dA fot.og-railarını 

1~hnır: Gazianteh htiktlroıtt konağı
llııı pr . l 
• OJe cırı nü, Anten ~ımumi mcc :-
ite UY•lerı ··"" munarm bir arada 2hcngi 
"1 ç.ı,,maeı aayeaindcı meydAAa ı:elmit
~ Antetı •it.yeti Uıuyacl.aruıı mı ve 

leva.ın <•tarak belli ettiğinden ve 
Proje} · 
1' •tı Y•piUl ınimar Semth Rnıtom 
i trneı de G•ul&n&eb mu.bitinl, iklimini, 
l'IJotat uı . 

ıı d ••wmc&inJ 1l'C ld&rf tofltilatr c.a-
ı ·~ınc:ıan, lltlnu a~ro .. De b.otdı· 

::t konağı projealnin nihai taslağını 
ra rarlaştırmak kabil oldu. Bundan son· 

P 
re&rnini bastığımız makete aid esaa 

toj ı .. e er hazırlanarak, Anteb vilayeti en· 
tuıne . a nınce kabul edildi ve Baymdırlıtk 
k &kanhğınca da onanlanarak, hükfunet 
onağı projeleri katileştirildi. 

1 
Bu bina vilayet evlerimiz içinde ida· 

r teşkilatı çok eyi taksimat ile tama· 
itlen bir araya topluyan birinci bina ola

~~tır. Vilayet, mektubculuk, nüfus ida· 
;:ı, hu.susı muhasebe, emniyet ve jan· 
. rtna ışleri maliye, tapu, evkaf, maa· 

tıf, nafıa, sıhhiye, adliye ve teftiş he
~ctleri, bina içinde yer bulmaktadırlar. 
Jr ephesine bakıldığı vakit ortadaki Uç 
atlı parça ile güzel ifade edilmiı olan 

eaa, 
nıedhal vilayet makamı, umumi 

:eclis salonu, kütüphane ve doğrudan 
1 
ogruya valilikle fazla teması olan da
tcle · b" rı ır araya toplar. Öbür koJlarda 

Yazan: Akse/ MUNT 

da ~li> e ve jandarma, hus ı i idare ve 
mnnivet h'cıri ve ha ka u er yerleş· . . 
tirilmı,th 

Her türlıi teşkılatta i~ ı bir a ve 
ınuntazam daireler içınde, \ e b ıbiri 
arasında bağl ntı munasebetleri 1yi hal
ledilmış bir tarzda çalışmanın i lerin 
netic~ine fevkalade ıyı tesir yap"cağı 
bugün artık' tamamen mi.ına'. dışın· 

da bir yaeadır. Vilayet me ' e ge-

rok çalırıldıiı ~Ln. ve gerek 

gudmeık için kaza ve köylerden ge' 
yurddaşların varoşun dört buc., .,ında, 
küçük ve dağnık binalarda bir daireden 
öbür dairelere gidegele ne kadar zorlan
dıkları, ve dairelerin bu dagınıklık için
de karşılıklı muamelelerini bitirmek 
için ne zahmetler çektikleri ve bundan 
dolayı ne kadar çok zaman ve para ve 
gUc harcandıgı hepimizin bıldigi bir 
şeydir. • Anteb vilayetinin bu teşkilatı 
bir araya toplamak için s rfettigi gay
reti takdir etmekten geri ka amayız ve 
vali Bay Akif'i bunu elde edici teşcb· 
büsUnden dolayı kutlarız. - Cenub vila
yetlerimizde böyle bir vilayet evinin 
yükselmesi daha birçok bakımlardan da 
faydalı olacaktır. 

Bugün tafsilatını verdiğimiz bu gü
zel binanın gelecek sene ha ikaten çe
kilmiş resimlerini okuyuct lar mıza tek
rar göıterebileceğimizi iımid ederiz. 

ll 7 urkçeye çeviren: Nasuhi BAYDAR 

~.akışlarla mı? Sözle mi? Bilmem. - Bildi
dclll.ı Şudur ki kitablardan öğrenilmez bu; ne 
giu~astalann başucunda ... Bu sihirli bir ver
tlıı ır, hazılanna doğarlarken bir hak tarun
til'~ haz~lanndan da esirgenmiştir. Bu ver
bili el sahıb olan hekimler ölüleri bile dirilte
~.~ er, bundan mahrum olan hekim ise bir 
bir ı:nık vakası karşısında kendisi bırakılıp 
törn as~a rneslekdaşına müracaat edildiğini 

B~ege mahkfundur. 
~t .1r~aç zaman sonra, bu değeri ölçülmez 
~n~ının: ta:afnnd~n liyakat gösterilmeden, 
tirıa verılmış oldugunu keşfettim. Tam •ak
ili be~ hunun farkına vannışını, çünkü kendi
~ e~enmiş ve kendinden memnun bir adam 

E
d\!a._ga başlayordum. Bilgimin ne kadar az 
ltl gunu, yardun ve nasihati hep tabiatten 
hCtn~kte olduğumu anladnn. Zamanla eyi 

de ç ~kinı olabilirdim, şayed hastahaneler
Sok ~ ~nıaJara ve yoksul hastalanma daha 
latı k agıansaydım ... halbuki bütün bu imkan
<tlltn. aybettim, zira moda olan bir doktor ol-

~ ~Oda. o~an bir doktora rastladığınız va
l.4' 1 cndınızi eline bırakmadan önce olduk-
!J~ e ~~tan ve iyice tetkik ediniz. 
~ tJ1 hır hekim olabilirse de ekseriya hiç 

Y1e değildir. Çünkü, ilkönce sizin uzun 

Bugünkü futbol maçı 
Bugun futbol meraklıları çın yal

nız bir maç var. Saat 14 den ıtibaren 

Çankaya - Altınordu ikinci ve birin
ci takımları l,arşılaşacaklardır. Bun 

dan başka fikstürde ıbugi.ıne Ank .. ra Gıi· 
cLi - Muhafız GıUcü oyunu da rastlı· 

yordu. Fakat z rurı bazı sebeblerle bu 
maç devre sonuna bırakıldı. Umarız ki 
Ç.:ın • } a Altın Ordu, Ankara Gücü 
alanına gelenlere bugun güzel bir o

yunla zevkli bir spor gunıi geçirticler. 
Altın Ordu, bu devrede ilk mü aba 

nr yapıyor. Şimdiye kadarki m ç· 
larda sahada yenerek, berabere kalarak 
ve y.enilerck likde üçüncü olmuştu. Fa 
kat hükmi galibiyetlerle sonradan An
kara Güciınün yanında ikincilige çıktı. 
Takım yenidir; içlerinde çok istidatlı 

gençler var; bir kaç oyuncusu da birin 
ci sınıftır. Zaman zaman kuvvetli ra 
lriblerinin karşısında epeyce dayandıgı 
nı gördük. Bu maçları bize, kararla ka· 

zandıklarını sahada teyid edeceği timi 
dini vermektedir. Bazan da umulma 
dık bir maçta, beraberlikle yakasını 

güç kurtaran Altın Ordu takımının 

Çanakya ka11ısında alacagı netice spor 

cula.r önünde bir imtihan olacaktır. 

Çankaya Ankarada ve gittiği mınt.a 

kalarda on bir futbolcusunun da bera

ber oyunu ile nazarı dikkati c-= Lctmiş, 

enerjik bir takımdır. Üzerinde taşıdı 

ğı şampiyonluk ve birinci devre sonun 

da puvanının en jleride oluşu kuvveti 

hakkında kafi bir delildir. Geçen haf 

ta hazırlıksız olarak yaptığı maç sayı 

sız neticelenmekle beraber, Ankara Gü 

cUnün son zamanlardaki ilerleyişi göz 

<Snline getirilirse, yakasını ucuz kurtar 

dığını kabul etmek icab eder. Maama

fih teknik itibariyle rakibinden üstün 

dilr. 

~------..-·----~~ 
Hava durumu 

Ziraat B kanlığı meteoroloji enstitü
sünden alman malumata göre son 24 

saat içhıde Trakya, Ege mıntakalariyle 
Ortaanado!unun bab lasmında ve An • 
talya ve Silifke çevreleri yağışlı diğer 
yerler umumiyetle bulutlu geçmittir. 

Soma'da 22, Uşakta 18, Tekirdağ ve 
Bandırmada 15 diğer yerlerde 1 ila 11 
milimetre aarsmda yağmur suyu ölçül • 

müttür. 
En düşük ıuhunet ııfınn albnda 

Kars'ta 22, Erzurumda 10 derecedir. 

Yurdun diğer yerlerinde gece ıuhu· 

netleri aıfmn iiıtün<ledir. En yüksek 

ıubunet Adana ve Dörtyol'da 19 d..-.ce 

kaydedilmiştir. 

Dün Ankarada saat 14 de ıubunet 

10 derece idi. 

~ığlıJ-. bulıi l.eri 

Vere 
nır. Bu esnada doktur kendisini görUr, 
hatırını eorar. A,S s at bur .. da a ha· 
vada istirahat eder. 'O.zerine guneş ge
lirse balkon perde11i indirilir. İstirahat 
ettikten yarım saat sonra yazın 11,5 kı· 

ıın 12 de yemeğe davet edilir. Yemeği 
bUtUn arkadaşlarıyle bir arada yer. Sa
natoryomda bütün hastaların birlikte, 
bir arada yemek yemeleri mecburidir. 
Miıstesnaları doktor tayin eder. Bir sa
at yemek ve bir aaaa.t de serbest gezın

tidcn sonra tekrar balkonuna gider. 1 i 
eaat daha iatirahat y-.par, bu istırahat
ta tam .Uktlnet mecbiıridir. Çunku u
yuyabilen uyuyacaktır. Yazın 15 5 da 
kışın 16 da ikindi kahv !tısını e r. 
Bund n sonra iıçuncu defa ol rak n 
iki saat ıstırahat küru yaptıkt n o r:ı 

yazın 19,5 da, kışın 19 da k am y e
ği yer. Bundan sonra y tıncaya 1 r 

serbesttir. 

Yazın saat 21 de kışın 21,5 da ) t k-

larına girerler, tam yarım s t nra 

lambalar &ôndtlrülur. 

Gece ve giındüz pencerelerı açıktır. 

Kışın bir taraftan pencereler acık. di

ğer taraftan kalorifer mutemadiycn an

dığı cihetle yatak od nda hararet 

derecesi 12 den aşagı duşmez ve 17 den 

yukarı çılanaz. Yemek odalarında dere

cei hararet 15 ile 20 arasındadır. 

İşte bu yaşayış veremliye ha talığı

nm eyi olması için en eyi şeraiti hazır· 

ladıgı gibi onu &oguk algınlıklarını, 

grip ve benzerleri gibi kapalı yerlerde 

ya ıy nları mutemadiyen taciz eden haı· 

talıklardan da azami derecede uzak bı· 
rakır. 

Sanatoryomda yaşıyan böyle bir bas
ta ıle dışardaki hasta değil sağlamın 

hayatını bile mukayese edecek olursa· 
nız bir veremliye bu hayatı kabul etti· 
rebilmek için onun sanatoryomda kısa 
bir müddet olsun bulunması zaruretini 
sizler de tasdik edersiniz. 

11 senedenberi Sıhhat Bakanlığının 

Heybeliada'da açtığı ilk sanatoryomda 

bulunuyorum. Bu müddette 1600 d n 
f zla hasta geldi geçti. Bunların için· 

de bu y ayı§ı y dırgayan buna 1 
mıyan ancak birkaçı geçmez ki y ln z 

bu b lı başına bu usulun ne kad r de· 
gerli ve verimli bir usul olduğunu go • 

tennege kafidir. 

Ruhi tedavi verem tedavısinde mu

vaffakıyetin ruhunu teşkil eder. Dok· 

torun, sanatoryomda ilk vazıfesi ha ta

ya tam bir nikbinlik telkin etmektir. 

Yalnız bu bizde birçok yerlerde yapıl
dığı gıbi kurukuruya teminat vermekle 

yapılmaz. Her hastaya hastalıgının ek· 

li, yapılacak tedavinin te rleri h n

da asık malUmat vermekle temin edilir. 
(Bitmedi) 
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SAYIFA 8 

. • 

AYYAR~ C[MIVETININ ~ 
lOVILI. 

nr bitirmesinin bir hatrrasr olmak üzere 

(HAV ACILIK ve SPOR) müstesna bir sa

yı çıkarmıştır. Yirmi yazr ile seksen resmi 

taşıyan bu sayıda Tayyare Cemiyetinin on 

yılı, bir sinema şeridi gibi gözlere çarpmak-

tadır. Büyüklerimizin el yazıları ve en yeni 

fotoğraflarile süslenmiş olan bu sayıda Abi-

din Daver, Behçet Çağlar, Burhan Belge, 

Necib Ali Küçüka, Nüzhet Haşim Sinanoğ-

lu, Sadri Ertem, Server Ziya Gürevin, Şakir 

Hazım Gökmen, Şükrü Esmer ve Vedat Tor~ 

un yazıları ve resimleri vardır. Bütün kütüp

hanelerde ve salonlarda yer alacak bir eser 

olan bu sayıyı herkes bir defa görmelidir. 

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

kas kayın trav"rsin Derinceden İzmir'de Alsancak iskele
sine denizden vapur ile nakileri kapalı zarf nsuliyle ek
siltmeye konulmuştur. 

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

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

İstekliler 2436 liralrk muvakkat teminatlarının malsan
dığma yatırıldığ·ma dair olan makbuz veya banka teminat 
mektubu ve Ticaret odası vesikası ile birlikte tekliflerini 
9 mart gJ5 cumartesi günü saat 14,30 a kadar Ankara'da 
Bakanlık Malzeme Müdürlüğüne vermiş olmaları lazım
dır. 

İstekliler bu husustaki şartname ve mu'-::avelename 
projelerini Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden 163 kuruş 
bedel ile satın alabilirler. (355) 1-620 

Emniyet işleri umum 
müdürlüğünden: 

1 - Zabıta memurlarına yaptırılacak 4500-6000 takım 
resmi elbise ve 4550-6000 kasket ve 1500-1550 adet kaput 
ile 291 - 400 takım sivil elbise şartnamede bazı tadilat ya
pılmak suretiyle tekrar 22-2-935 tarihinden itibaren 20 gün 
müddetle ve kapalı zarf usuliyle ınünakasaya konmuştur. 

İhale 13 Mart 935 tarihine müsadif çarşamba günü sa
at 15 de Ankara'da Emniyet İşleri Umum Müdürlüğünde 
yapılacaktır. Taliplerin bu müddet hitamından evel tek
lifnamelerini ve kapalr zarflarını Umum Miidürlüğe te,·di 
etmeleri ve istiyenlerin şartnameyi merkezde Emniyet İş
leri U. Müdürlüğünde ve İstanbulda İstanbul Emniyet 
Müdürlüğünde görüp birer nüshasını da alabilecekleri ilan 
olunur. (416) 1-684 

Yugoslavya türk]eri teshiti zarar 
komis)'On uııdan: 

Yugoslavyada mal bırakmıs olan türk tebaasma alman 
tazminat mikdanna göre yapılacak tevziatm nisbcti tayin 
11lunabilmek için henüz beyanname vermemiş olanların 31. 
3.1935 akşamına kanar maliye bakanlığında müteşekkil 
komisyona tasarruf vesikalarile beyannamelerini verme -
leri il'n olunur. (483) 1-796 

1 

\ 
......... 

·' ~ 
\ 
1 
' 1 

\ ,,,. ..... ı .... _._ 

ANKARA ACHR CEZA MAH· 
KEMESİNDEN: 

Sirkatten suçlu ve gayri mev
kuf Erzurumun Hasankalesinden 

çolak oğullarından Selim oğlu 

Receb hakıkındaki cari duruşma
da: suçlu Recep aranmış ise de 
bulunamamış olduğundan mah-

keme ilanen ihtarat icrasına ka
rar verilmiş olduğundan duruş

ma günü olan 28-3-935 tarihinde 

ağırceza mahkemesine gelmesi 
ynhut iıkametgahmı bildirmesi 
.,ksi takdirde hakkında kanuni 
muamele yapılacağı ilan olunur. 

(468) 1~785 

2 
4 
6 

300 
150 
80 

8 25 

3 
5 
7 

200 
100 
40 

ABONE ŞARTLARI 
~ Müddet Dahilde Harıçte 
~ 
~--· ---
·~ SeneJiği 17 Lira 30 
~~ 6 Aylığı 9 .. 16 ,, 
~~ J Aylıf,ı 5 ., 9 ,, ~ 
~~ Posta ücreti gönderilmiyen ~ 
~~ rnf'kt ııb!ara ccvab verilınez. ~~ 
~ ~ 
~ ~ 

Satılık 

PİYANO 
Telf. 3145 den sorulacak-

tır. 1-792 

Aktör kin 
~:r.-!m ~ .,. ~ 

Jandarma Umum 

Piyes 4 perde 1 tablo 

kumandanlığından: 
Çanakkale J andarrna Hastanesinde İş görmek üzer~ 

(125) lira ücretle bir Bakteriyolok aranmaktadır: İst~klı 
olanların bulunduğu yerin jandarma kumandanlıgma dılek 
kağıdı ve h1al tercümesiyle birlikte müracaat eylemeleri. 

(447 1~784 
~~~~~~~~~~~~~~~~~·....,.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'~ 

Ku\lvet ve iştah için en birinci deva \ 
ŞARK MALT HULASASIDIR. ~~ 

Her eczahanede bulunur. ~ 

~~ 

Ankara çiftçilerine tohumluk olarak dağıtılmak üz~re 
şartnamesi mucibince ve nümunesi veçhile 7-10,000 kılo 
yulaf Martın 5. inci salı günü saat 15 de pazarhk~a sa~ın 
almacaö-mdan bu günde taliplerin yüzde 7,5 temınatI ıle 

b • •• 
Vilayet Ziraat Müdürlüğündeki toplanacak komısyona mu-
racaat etmr1

P i }"~ mıu itan olunur. (429) 1-721 

Hakimiyeti milliye me1: 
danında Türkiye İş B~~~i 
sı karşısında tütün bayU:-r 
gibi işlere müsaid ufak .~ 
dükkan kiraya verileceı.ctı · 
Taliplerin Vehbi Koç ti~a.; 
ret evine müracaatları rıc 
olunur. 

1 Koç zade ticareth~ 

YENİŞEH1RDE 

Kiralık ev 
Dört odalı, bahçeli, LO' 

.ıan meydanı yakmmdadJt'· 
ı ' dO Adres: nkdab caddesill .

11 No: 9 telefon: 2655. E"1 

boşalmasından ötürü Viya.· 
- t1a.• na modeli som ceviz bir ' 

tak odası takımı satı':ı~t·r. 

Paranızr Sokağa Atmak istemezseniz 

Az sarfiyatla çok 
ışık veren 

Ampullerini Kullanınız .. 
Ankara Şehri 

icme su komisyonundan: 
Ankarada Sarıkışla civarında yapılacak olan Filtre ista

siyonu için (24.150) lira bedeli keşifli terfi tulumbası is
tasiyonu tesisatı ile bilcümle müteferri hususatı tedarik ve 
montajı 18.1.1935 T. inden itibaren kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. Eksiltme 14 Mart 1935 tarihine rastlayan 
perşembe günü saat 15 de Ankarada İş hanmda 4. üncü 
katında Ankara Şehri İçme suyu komisyonu dairesinde 
yapılacaktır. Bu gibi tesisatı yapmrş fenni ehliyeti haiz 
olanlar şartname, proje, ve saire evrakı komisyon Fen he
yetinden parasız alabilirler. Eksiltmeye girebilmek için 
(1812) lira muvakkat teminat verilmesi lazımdır. İstekli
ler teklif mektuplarım muayyen olan saatten evvel komis-
vona vermeleri J;1zımdır. (369) 1-i08 

• 

1 -646 
. . . 

. . 'ı; . f .. "' •• 

Kiralık ev 
Y enişehirde postane ya· 

nında beş odalı müstakil ev 
kiralıktır. Müracaat Yenişe· 
hirde kasap Bay İbrahirne 
halde 48 No. 1-692 

'('--

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

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmış· 

tır. 

~-

..-1 -· SiNEMALAR 
YENi ) TELı.. _ı.. ... ı...:•.d ~LJ .. .ı...,.>Jıl L.ıt.d.J.~ ltl..,., CIL l KULÜP) 

SiNEMALAR SEANS ARALRINDA' AMEı 
Bugün Bu gece HAVALANDIR/LACA~~- I R 

HARP Filminin meşhur muharriri 
Claude Farrer'in ikinci büyük şaheseri 

KIYAMET GÜNLERİ 

1914 - 1918 Haroı 

Numaralı biletlerinizi gündüzden alınız Tel. 3HO 

Bu gece 
Şimdiye kadar çevrilen macera fi
limlerinin en güzeli ve en nefisi 

KANl ·~ l\llJHAJ•'lzt 
Fransızca sözlü 


