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Gündelik 

il. TlTULESKO'NUN SÖYLEVİ 
1) Başbakanımız İsmet İnönü ve 
R~şa~ı işler Bakanımız Tevfik 
uştu Ar ' . b rin. as ın ış aşına geçtikle· 

le 1~ onuncu yıldönümü dolayısi· 
" ' onıanya Dışarı işleri Bakanı 
,,eınekr b" d .. . ı . ır toplantıda güzel ve 
k~er~ı bır söylev söylemiştir. Tür
teY? ı~e Romanya arasındaki iyi 
d Çtını ve iki devletin sıyasa a -
anıları arasındaki karşılıklı say-

gı Ve g'· . b.. .. .. l ri .. .. uvenı utun acunun goz e· 
aö ~nunde çok canlandıran bu 
~y ev Balkan ve dolayısile Av • 
ı:a barışı için yapılan hareket
Q ın en değerlilerinden biridir. 
olu. Yıl Balkan Antantı başkam 

k an Bay Titulesko'nun gerek 
end' y 1 YUrdunda ve gerek genel sı· 
~~a alanında kazanmış olduğu 
ce h:ı,k orun göz önüne getirilin· 
k hareket anlamı ve özü ba-
ı~ından daha çok bir değer alır. 

luslararasındaki geçim işleri
:~ .hakan devlet adamlarının bi • 
1 trlerini anlamaları ve bu anla· 

Ytş sonucunda biribirlerine gü • \':n göstermeleri iyi ve vetimli iş 
iorebibnek için en gerekli bir 
Y~ldur. Romanyanın ünlü devlet l .. anu barış uğrunda çalışırken 
d Urkiyenin de bu uğurda, ne ka-

ar çok çalıştığını ve yalnız türk 
~Urdunun değil, bütün insanlığın 
l aysallığı için yüksek düşünce
er ile hareket eden türk devlet 
adamlarının büyük rollerini sez • 

i:!ş ve anlamıştır. Türk ulusunun 
.. rtarıcısı Atatürk' ün kurduğu 
~Yük yapıyı kavrayışlı bir görüşd gerçekten anlayabilen yabancı 

1?ıvlet adamlarının başında Bay 
ıtulesko gelir. Kendisinin anlat

tı.~ı gibi o başbakanımızı daha ilk 
g~tüşünde onun barış uğrundaki 
Y'tiksek ülküsünü, yüksek rolünü 
seı • B .. nıış ve ona bağlanmıştır. u 
~~ksek ülkünün gerçekleşmesi 
•çın Tevfik Rüştü Aras'm durms • 
han ve yorgunluk tanımıyan ça • 
h §ınalarını yakından görmüş ve 
Unların genel değerini anlamak· 
~ gecikmemiştir. Şimdi o bu 
t'~Ygularını açıkça söylerken bü· 
d~~ .~oınen ulusunun da onun gibi 

1
?1unmekte olduğunu görmekle 
•ı de sevinç duymaktayız. 

l Tevfik Rüştü Aras'm bu söy· 
e" dolayısiyle Bay Titulesko'ya 
~tiği telya.zısmda da türk dt:v· 
et adamlarının duyguları anlatıl
~lŞhr. Görüşümüzde, duygumuz
L a., sevincimizde bizim ile bera. · 
er olan bir devlet adamım bı7. 

de ancak sevgi ve saygı ile kar · 
ftltyabiliriz. Türkiye ile Romanya 
i\tasu1daki sıkı bağlar bu sevgi 
~e sargıyı karşılıklı olarak yurd . 
"aşlar arasında da yaymış ve ço
raltınıştır. Bundan gerek yurd· 
arınuz, ve gerek bütün Balkan • 

~r w İçin ancak iyilik ve baysa Hık 
. ogacağma inanmaktayız, ve bu 
•nanç ile söylenen sözlerin ger • 
Çek değerinin iki devlet sınu\c.-.rı· 
ll!n dışına taşdığmı da görmt'!kte· 
>'ll, 

1 Çağımızda ulusİar çok duygu
\l b• 1\: l~ durumda ~ bulunuyorlar. 

d endıleri ve kendilerinin başın -
._ ~ bulunanlar için dışarda. söyle · 

. il 1 en ve yapdan şeylerin anlamı· 
1 çabuk seziyorlar. Türk ve Ro· 
~:n ulusları da btiyükleri arasında 
iosterilen saygı ve sevgi duyguları
~1 hiç kuşkusuz özen ile, sevinçle 
c~rşdamışlardır. Sıyasal düşlin • 

er kadar, karşıhkh güven "e 
:a:rgının doğurduğu özel du} gu · 
~~ da uluslararası geçiminde bü· 
'~~ ~ol oynarlar. Bay Titulesko 
tıhı ınc d · ·· ·· l" b' d v I e ve erm goruş u ır e • 
et ad sı ve iki,. 

Atatürk'le 
Yabancı büyükler 
arasında telyazıları 

Reisicümhur Atatürk 
Hazretlerine 

Ankara 

Tekrar Cümhurreisliğine 
intihabınızı öğrenmekle lev • 
kaliide bahtiyarım. Bu müna· 
ıebetle Zatıdevletlerine şahsi 
saadetleri ve milletinin yüce • 
liği hakkındaki temennilerimi 
arzederim. Gaziyülevel 

Irak Kıralı Haşmetlu Gaziyül-
evel Hazretlerine 

Bağdad 

ı . Cümhurreisliğine tekrar in· 
tihabım dolayısile göndermi§ 
oldukları telgralnameden do
layı ZatıhQ§metanelerine ha • 

ı. raretle teşekkür eder tJe şahsi 
saadetleri ile lrak'ın refahı 
hakkındaki temennilerimi ka-J 
bul etmelerini rica eylerim. 

\.. 

Kamii.l Atatürk 

(Sonu 2 inci sayıfada) 

Bal<.anlar Heyeti 
toplandı 

Bakanlar Heyeti dün akşam toplan· 

n:nş ve toplantı geç vakte kadar devam 
etmiştir. ---·--...._. 
3aşba1ianımıza gelen 
l<.utlama telyazıları 

Başbakan İsmet lnönü'nün Başba • 
kanlığının onuncu yıldönümü münase • 
betiyle müşarileyh i'e alman dışar ıişler 
bakanı Bay Fon Noyrath arasında teati 

edilen telgrafll'rdır: 

Başbakan ismet lnönü Hazretlerine, 
Ankara 

Onuncu hizmet yıldönümü münase • 
betiyle en samimi tebrikleri."llİn kabul 
buyurulmasını rica ederim. 

Fon Noyrath 

(Sonu z. inci sayıfada) 

Yunanistan 
hadiseleri 
l\lilıalal<.opulosun 

sözleri 
Atina, 6 (A.A) - B. Mihala· 

kopulosun gazetelere verdiği be· 
yanat şu şekildedir: 

"- İsyan hareketini çıkaran· 
lar, eğer ana yurdun bağrında aç
tıkları büyük yaradan haberdar 
olmut olsalardı, manasız hareket
lerine muhakkak ba,Iamazlardı. 
8. Venizelosu_n .~sJd iş arkadaşı 

(Sonu 2 inci sayı/ada) . 

ulus arasındaki bağları bir kat da
ha sağlamlaştırmak için böyle 
duygulara dayanması kendiliği~
den değerini gösteren yüksek hır 
harekettir. Ve o, pek iyi bilir ki, 
türk ulusu da kendisine ve büyük· 
lerine karşı gösterilen saygı ve 
bağlılığı hiç bir vakit unutmaz, 
ve karşılıksız bırakmaz.. Sözünü 
ve gücünü barış uğrunda kulla. -
nan ve yüksek ülküler arkasından 
gidenler ancak böyle bir yoldan 
yürüyüp ilerlerler. 

Zeki Mesud ALSAN 

7.. 1\tART 193.J PERŞE~IUE 

Aydın, 6 ( A..A) - Menderes ta§mış ve bw 
tiin ovayı su kaplamıştır. Vç gündür lzmir. 
treni :ıelmemel.-tetlir. Menderesin ta§Tlt& 

sınclan bu yıl nıalısulün çok bereketli ola .. 
cağı umuluyor. 

Adımız, andımızdır. 

Çekoslovakya cumur luğunun kurucusu 

B. Mazarik ~5 yaşında 
Kendini bilgiye ve bilgisini müstakil 

bir yurd yaratmağa verınİ§ olan B. 
Mazaril{ bu ülküye nasıl liavuştu? 
Çekoslovakya Cuınurluğu Baş

kanı 8. Mazarik, l--vgün seksen 
beş yaşına basıyor. 

Hayatının 

uzun yıllarını 

bilgiye ve bil • 
gisile yurdunu 
kurup koruma • 
ğa hasreden hu 
değerli devlet 
başının hu ya. 
şa erişmesi Çe .. 
koslovakya' da 

ve o cumurlul{· 
la dost olan bü. 
tün devletlerdtt 
sevinç ile kut
lanmaktadır. 

8. Mazarik· 
~n seksen be~ 
yılı dolduran 
değerli hayatı 
hakkında o~"1r• 
larımıza aşağı· 

daki satırları 
s.unuyoruz: 

• Çekoslc" ~ • 
ya Cumurluğu 
Başkanı Maza• 
rik , 1850 yılı 

1 

çilerek sıyasa acununa girmişse 
de sonradan gene bilgiye dönmüş, 
fakat ulusal haklarının ancak sı-

martının yedin- Çekoslovakya cİımurlulu 'başfr.1anr . Bay Mszarilc 
ci günü Hodo -
nin kasabasında fakir bir baba • yasa alanında gerçekleşeceğine 
dan doğmuştur. Babası Slovak, inandığından tekrar bütün bilgi· 
anası ise Çek'ti. Böylece Maza • lerini ulusuna bir ihtilal yaptır 
rik'in kanında çekoslovak ulusu - mak yoluna hasretmiıtir. 
nu teşkil eden iki unsurdan da (Sonu S. ci sayıfada) 

iz vardır. 

Devlet 

Her yerfle 5 kuruş 

Türl<. • Bulgar 
münasebetleri 

Sof ya, 6 (A.A) - Havas ajan
sı bildiriyor: Türk kıtalarının bul· 
gar sınırında yığılmasının nema
na ifade etmekte olduğu teklinde 
kendisine sorulan bir suale cevab 
-.eren Dışarı işleri bakanı 8. Ba • 
talof. şöyle demiştir: 

" - Biz, türk - bulgar dost. 
iık muahedesi ahkamına sadakat· 
le riayet ediyoruz. Şu halde lürk 
hükumetinin almış olduğu tedbir
ler benim için anlaşılması imkan
sızdır. Eğer bu tedbirler alınmış 
ise umarım ki hize karşı değildir. 
Türk gazetelerinin bir kısmı bize 
karşı fena davranmaktadır, hal· 
buki bulgar gazeteleri iki memle
ketin münasebetlerini bozacak 
her türlü neşriyattan çekinmekte· 
dirler. 

Türk gazetelerinin kendi hü • 
cumlarını haklı göstermek için a
dını ileri sürmekte olduklu.( 
''Trakya,, gazetesi kapatılmıştv. 

Umulur ki, doğru görütleri heı • 
kesçe takdir edilmekte olan türk 
devlet adamları türk gazeteleri .. 
nin bize karşı olan hücumlarına 
son verirler. 

Anadolu Aian•mın notu: 
Yaptığımız tahkikata göre, 

T rakyada bugün normal bir .su • 
·rette bulunan kuvvetlerden bQf • 
ka ne ıevkiyat ve ne tahıidat yok-
tur. iki memleket münaaebetleri 
ue iyi bir •alhaJa inkiıaltadır, 
türk gazetelerinin elueriyetinJe a• 
cı yazılann azalmakta olman da 
bu iyüiğin alametlerinden .ayıl.a 
gerektir. 

IB. R. Peker İstanbula gitti 
Fırkamız Umumi Katibi BaJ Rec:eb 

Peker dün akf&Dl fstanbula ıitmiıtir.\ 

yapı l ar ı 
Mazarik orta tahsilini Brno' da 

ve yüksek tahsilini Viyana' da 
yaptı. "İntihar,, hakkında. yazdı
ğı bir tezle felsefe imtihanını ver
di. 1880 de Prag Üniversitesi bi
ri alman, öteki çek olmak üzere 
iki parçaya ayrıldı. Mazarik çek 
kısmında profesörlüğe tayin edil-

Tek~ elden idaresine başlanılan bu iş, iyi 
sonuclar veriyor 

di. 
B. Mazarik, bilgi ile uğraşıp 

ilerlerken bir aralık saylav ıe· 

B. T. R. Aras'la yabancı 
devletler dışarıişler 
bakanları arasında 

• Atatürk'ün tekrar Cumur Başkanlı· 
ğına intihabı dolayısiyle dııarı işler ba
kanı Bay Tevfik Rüştü Aras ile Irak 
dışan işler bakanı Nuri Said Paşa ara· 
smda teati edilmiş olan telgraflardır: 

Dışarı l~ler Bakanı Hazretl~rine, 
Ankara 

Namdar Şefin Cumur Reialitine tek
rar intihabı dolayııiyle samimi tebrik • 
Ierimi kabul buyul'maoızı hükumeti kı· 
raliye namına zati devletlerinden rica 

ederim. 
Hariciye Bakanı 

Nuri Said 

Oltan ı,ıer Bakanı Nuri Said 
Pata Hazretlerine, 

Bağdad 

Hükumeti Kıraliye nanuna bana eön
ı:ermek lü!unda bulunmuş olduğunuz 
telgr:..f muhteviyatmı büyük Şefim Ata· 
türk'e arzettim. Tebriklerinizden, fev -
kat.ade mütehassis olan Reisicümhur 
beni 

5
ize hararetli teşekkürlerini iblağa 

ıneıuur etti. 
Tevfik Rüştü Aras 

(Sonu 2. inci sıyrl!da) 

Cümhuriyetten önce devlete .Ud ya· 

pıların sayısı ve durumu, üzerinde big 
uğraşılmryan bir konu idi. Htrtta o za· 
mantar, milkiyetin k anun nazarında. bi· 

ticik ''ibticaca salih,, varlığı ~aF_ı/aa 

~ 1 
. ' : ! 

"defteri hakani ka.yıdlarında,, bile dev• 
Jetin sahibi olduğu milklerin Jcıydın.a 
rastlamak yok güçtü. Bu itibarla, dev
l11t11 ald emlakin ferd elinde .ta/mas., 

(Sorıu 4 QpclJ uyıf adaJ 

Devlet yapılarından Tiirl.a.ç gib;f ~ifmune 



SAYIFA l ULUS 1 MART 1935 PER.ŞEMBt 

OIŞARDAN GELEN SON DUYU KLAN 
lTALYA'DA 

İtalyan donanması· 

nm kuvveti nedir? 
Roma, 6 (A.A.) - Havas bildir· 

sneninden: ltalya'nın savaş donanması 
lıali hazırda şu gemilerden mürekkeb. 
lir: 

22.000 tonluk 4 zırhh, 10.0-00 ton· 
luk 7 kruvazör ••bunlar 1927 ile 1933 
arasında inşa edilmişlerdir.,, 

''Kondotyer,, tipinde ve yansı 1930 
ile 1932 arasında inşa edilmiş, öbür ya
tısı da tezgahta 12 knıavzör. 

7 tane eski kruvazör, 27 keşif ge· 
ınisi, 36 torpido muhribi - 16 sı son 
•istemdir - 35 eski ve 6 yeni torpido, 
40 denizaltı muhribi, 75 denizaltı ge· 
misi - 54 ü yenidir - 3 mayin gemi. 

ti. 
Bunlardan başka henüz tezgahta 

bulunan "Littorio,, ve "Vittorio Vene
to,, adındaki 35.000 tonluk iki zırblx 

ile 146 parç.a mekteb gemisi, romör· 
kör ve saire ve ]iman hizmetlerinde bu· 
lunan 150 parç.a küçük gemi vardır. 

MACAR1STAN'DA 

Macar meclisi dağıldı 
Budapeıte, 6 (A.A.) - Meçlis, dağıl

DUfbr. Dağılma f8Jİası, 24 aaattenberi 
'YU'dı. Fakat bu karar ha}'l"etle kartı • 
lamwttır. Çünkü meclis dağılmadan ön
ce uluaal birlik hrkaıı toplanmıı ve aay
lavlan başbakan Gömböıün isteğine 

JttifaJda c:evab ffl'erek reyleri hülnime
te vereceklerini Yadetmiılerdi. 

B. Gömböı, aadece tehdid ile elde • 
dilen bir ekseriyetle yafamak iateme • 
lnİ§tİr. B. Gömbö§, büyilk tehirlerde giz 
li rey, köylerde açık rey ile yeniden .e
çim yapılmasını tercih ebni§tir. 

Amiral Hortinin dağıhnağa izin ver
mesi B. Cömbö,'ün zaferini ve Kont 
Betlen•in mağlubiyetini temin etmiıtir. 
Çü •. "i Kont Betlen, kendisinin aleyhin· 
de iJalunduğu bir program üzerine 8. 
Gömbö§Ün doatlan tuafmdan yapıla • 
cak bir seçimde çok ıeyler kaybedecek· 
tİr • 

Felemenk elçimiziıı 
bir ziyafeti 

La Haye, 6 (A.A.) - Türkiye orta 

elçisi tarafından Felemenk dışarıi§ler 

bakam Yunker de Graeff §Crefine bit 
akşam yemeği verilmi,tir. Yemekte de 
Adlercrutz, Duayeni ile refikası elçi· 
ler heyeti ve bayanları hanr bulunmuş 
Jardır. 

Gen~ TUrkiye elçisi tarafından bey. 

nebnilel daimi adalet divanı bajkanı 

Sir Cecil Hurıt ve refikası şerefine 
bir öğle yemeği verilmiş, divan genel 

kltibi ile refikası, dışanişler bakıanlığı 

hukuk müşaviri, hukuk ilemine men
eub birçok profesörler ve refikaları ye
mekte hazır bulunmuşlard:rr. 

Saaıta 110 kilometre yapan tren 
Loodra, 6 (A.A.) - İngiliz trenle· 

tinden biri, Londra ile Nevkastl arasın
daki 438 ldlometrelik mesafeyi 3 saat 

57 dakikada, yani saatte vasati 110 ki • 
lometre olarak yeni bir rökor tesis et • 
mitJir. 

Bulgaristan askeri 
şurasında 

Sofya. 6 (A.A.) - Yüluek aakeri 
t6ra öileden sonra Kıralm batlranlıiı 
altında aarayda toplanımıtır. Şura or • 
du dahilinde aakerlerin hayat tanlan •• 
hizmetlerine aid adi meseleleri göriit • 
mü9tür. 

BU GECE NÖBETÇl ECZAEVLERl 

SEBAT 
VE 

YENİŞEHiR 
ECZAEVLERIDIR 

I' 

INGILTERE'DE 

Sir Saymen B. Hit]e. 
re sağlık diledi 

Londra, 6 (A.A.) - Sir Con Say• 
men, Bertin Sefiri vasıtasiyle.. B. Fon 
Noyrat'a bir telgraf çekerek, B. Bitlerin 
haıtalığmı haber almakla esef duydu. 
ğunu ve kendisine çabuk saflık diledi • 
ğini bildirmiştir. 

Seyahatin geri bırakılma
sı nasrl efsir ediliyor? 

Londra, 6 (A.A.) - Sıyasal mah • 
filler Sir Con Saymen'in Berlin seyahati
nin gecikmesi ile ulusal müdafaa hak 
kında olan evelisi günkü beyanab ara
ııında yakınlık aramaktadırlar, Bu be • 
yanatın Almanya hakkındaki ihtarı ih
timal alman devlet adamlanru düşün • 
mek için vakit kazanmağa sevketmi~tir. 

B. Bitlerin hastalığı 
Ru yüzden Con Sayınen'in se -

yahatinin geri kalması 
heyecan uyandırıyor 

Berlin, 6 (A.A.) - Havas ajansı 

bildirmenlnden: 

PoJitilra ve d.ipJomasi mahfilleri, 
B. Hitlerin ani rahatsu:lığı yüzünden 
Slr Saymen'in ziyaretinin bırakılması 
kaqısmda hakild bir heyecan duy • 
maktadır. Resmi tebliğ, sadece B. liit
Je.rin Sarbruk seyahatinde hafif bir so
ğuk algmhğmı ve sesinin kısıldığını 

söylemektedir. Fakat savaşta zehirli 
gaz ile hastalık kap.Dllf olan B. Bitle
rin gırtlağında ciddi bir rahatsızlık ol. 
duğu fayiası, uk sık deveran ederdi 
ve eesinde zaman zaman Josıklıklar g3-
rillmUştU. -Cuma günti sıhhatini düşün
meden dışarı çıkmıştı. Söylendiğine 

göre, bu rahatsızhğm diplomatik ol
duğunu zannettirecek bir şey yoktur. 
Bu kadar ısrarla ziyareti istiyen hUkQ. 

met. mühim sebebler olmasa, bu ziya. 
retten vaz geçmezdi. 

Bununla beraber, alınan efkarı 

umumiyesi, ••Führer,.in rahatsızlığı ha
berine karşı bu dakikaya kadar tama· 
men lakayd kalmıştır, ve eyi bir kay· 
naktan öğrenildiğine göre, B. Hitler 
meşguliyetlerini bırakmış değilclir. 

Dün akşam gece yarısına kadar 
birçok kimseleri kabul etmiş olan B. 
Hitler öğleden sonra da, B. Von Ri
bentrap ilE:, silahları bırakma sorumları 
hakkında götü§l'llüştür. Sanıldığına gö. 
re, propaganda bakanı B. GöbeJs Ue de 
g8rUşmüştür. 

Berlin politika mahfilleri ingiliz 

bükfunctinden Sir Saymne'in ziyareti

ni gedktirme&inin istenilmeeinde B. 

HitleTin rahatsızhğmın muazzam bir 

teairi olduğunu saklamamaktadır. Çün

kü bu, Avrupa büyük devletleri ara• 

sınıdaki görüşmelerde bir gevşekliğe 

eebeb oJacaktır, Böylece vakit kaybe

dilmesi de mecburi olarak, Avrupa du. 
rumunun inkişafına milessir olacaktır. 

Hastalık diplomatik mi? 

Londra, 6 (A.A.) - Royter ajansı 
blldi.riyor: Sir Con Saymen'in Berlin 
riyaretinin geri bırakılmrş olduğu du
yuğu, birçok BJyasa adamlarını B. Hit
lcrin hastalığının diplomatik bir tema

ruz olduğu ve bu hastalığın dün mü
dafaa hakkında neşredilmiş oJan ingi. 
liz beyıu kitabında AJmanyanın sialh
larına dair olarak ileri sürülmüş olan 
miltaJealarla a:takadar olduğu düşünce
sine sevketmiştir. 

Resmi mahfiller, bu görüşü kabul 
etmemektedir. Bu mahfiller, B. Hitle· 
ri.n aıdhl vaziyetinin yGncı .ziyaretle
ri kabul ve onlarla yüksek sıyasaya da. 
ir sorumları müzakere etmesi.ne müsa
id oJmadığından şüphe etmemektedir. 

Filhakika B. Hitlerin Ber1inden 
gelen gazete haberlerinin anlattıkların
dan çok daha ziya-Oe hasta olduğunu 
farzetti.rccek birçok sebebler vardır. 

Ş.imdiye kadar Sir Con Saymcn'in 
ziyaretine aid yeni bir tarih tesbit edil
memiştir. 

Atatürk'le 
Yabancı büyükler ara

sında telyazılar1 
(B~ ı. inci sayıfada) 

Atatürk'ün cumur başkanlığına tek
rar seçilmesinden ötürü japon impara. 
torunun gönderdiği telyazısi1e reisi· 
cümhurumuzun cevabları şudur: 

Reisicümhur Atatürk 
Ankara 

Rcisicümhurluğa tekrar intihabınız 
münasebctile hararetli tebriklerimi ve 

§ahsi saadetiniz ve ulusunuzun refahı 
i!jiin olan temennilerimi arzederim. 

Hirohita 

Japon imparatoru S .M. Hirohita 
Tokyo 

Reisicümhurluğa tekrar intihabım 
münasebetile irsal buyurduğunuz teb
rik telgrafından dolayı çok mütehassis 
olarak zatı haşmetpenahilerinden en 

samimi teşekkürlerimin ve tahsi saa-
. deriyle Japonyanm refahı için olan te. 

mennilerimin kabulünü rica ederim. 
Kamal Atatürk 

Başbakanımıza gelen 
kutlama telyazıları 

(Başı 1 inci sayıfada) 
Dııan İtler Bakam Bay Fon 

Noyrath Hazretlerine; 
Berlin 

Zab Devletlerinin telgrafla vaki dos
tane temennilerinden fevkalade müte -
huaia olduğum halde sizden en samimi 
tetekJriirlerimin kabulünü rica ederim. 

bmet İnönü 
Bqbaka.n lmıet lnönü'nün Batba

lcanlığmm onuncu yıldönümü münase • 
betiyle müzarileyb ile Arnavutluk Bat
bakam arasında teati edilen telgraflar • 
dırı 

Batbakan lımet İnönü Hazretlerine; 
Ankara 

Parlak ve feyyaz kariyerinizin onuo
cu yıldönümünü tesid etmekte olduğu
nu ha anda zab devletlerine en hara • 
retli tebriklerimi arzeder ve bu yorul • 
malı bilmez mesainin daima daha büyük 
muvaffakiyetlere mazhar olması temen· 
nisini izhar ederim. 

Ba~brakan 

Pandeli EvangheJi 

Baıbakan B. Pandeli E van.gheli 
Ha2retleri 

Tiran 
Haklumdaki dostane temennilerden 

dolayı zah devletlerine tetekkür eder 
ve §ahıi saadetleri hakkındaki harareti 
temenni)erimin kabuliinü rica ederim. 

ltmet İnönü 
Başbakan İsmet 1nönünün başba

kanlığının onuncu yıldönümünden ötil • 
rü İtalya başbakanı B. Musolininin gön· 
derdiği telyazısı ile başbakanımızın ce • 
vahı aşağıdadır: 

Başbakan General İsmet İnönü 
Ankara 

Zatı devletlerinin deruhte buyurduk. 
ları yüksek vazifede on seneyi ikmal et· 
meleri münasebetiyl~ samimi tebrik • 
terimi ifade ve yeni Türkiye Önderinin 
idaresi altında zatıdevletlerinin riyaset 
ettiği hükumetin yapıcı eserinin inkişa
fı faşist hükUmeti tarafından derin bir 
muhabbetle takib edilmekte olduğunu 

teyid ederim. Zatı devletlerinin daha 
uzun müddet memleketinin nefine ola • 
rak veJud mesaisine devam edebilmesi 
temennileriyle kendilerine dostane se • 
limlarnnı gönderirim. 

Musolini 

Başbakan B. M usolini 
Roma 

Başbakanlığımın onuncu yıldönümü 
münasebetiyle zatı devletleri tarafından 
irsal buyuru1an nazik telgraftan pek mü
tehassis olarak en hararetli teşekkürle
rimin kabulünü rica ederim. Zatı dev • 
Jetlerinin memleketim hakkındaki se • 
vinçli sözleri Türk - İtalyan münase • 
betlerini ihata etmekten hali kalmamış 
ve Türkiye hükilmetinin faşist hükftme
ti ve onun mü.m~z ş"Cfi hakkında besi& 
nen hissiyata tamamen uygun bulunan 
dostane ruhu aksettirmektedir. 

İsmet İnönü 

Y wıanistan hadiseleri. 
(Ba§ı 1. ci ıayılaJa) 

aıf atiyle, iç kavgayı durdurması 
için bütün nüfuzunu kullanması • 
nı kendisinden bilvasıta istedim. 

Bulgarlar ynnan sınırla
rınr kuvvetlendirdiler 
Sof ya, 6 (A.A) - Havas ajan

sı bildiriyor: Kampana gazetesi, 
bulgar - yunan sınırının üç gün
denberi kapalı olduğunu ve dün
denberi Petriçte savaş gürültüle. 

rinin işidilmekte bulunduğunu 
yazmaktadır. Dışarı işler baka • 
m B. Batalof, gazete bildirmen • 
!erine beyanatta bulunarak Yuna
nistan hadiselerinin Balkanlar ba
rışını tehdid etmesi ihtimali ba • 
kımından Bulgaristanı aon dere • 
ce alakadar etmekte olduğunu 

söyledikten sonra §C>yle demiştir: 
"- Bulgaristan, kom~ularmın 

güçlüklerini istismar etmeyi ka • 
tiyen istemez. Fakat ıınırların 

kontrolunu kuvvetlendirmek için 
memleket içinden asker gönder • 
mesi zaruridir. Bu tedbir1er tama· 
mile koruyucu mahiyettedir.,, 

Yunanistan hava yolu 
kapalı 

Londra, 6 (A.A) - Yunan 
topraklan üzerinden uçmanın ya
ıak olmasından dolayı lmperial 
Airvays hava nakliye tirketi Hin
distan ve Singapura mutad poıta
Jarmı yapabilmek için, Malta, 
Bingazi ve T obruk üzerinden geç· 
mek müsaadesini ltalyadan al • 
mıştır. 

Atinalılar asiler için şid
detli cezılar istiyorlar 

Atina, 6 (A.A) - Atina as.kert va
lisi General Petridis dün, adalet isti

yen ve isyanı tertib edenlerle tahrik· 

cilerin ibret teş.kiJ edecek ~kilde ce

zaJanclırılmalarını latiyen kesif bir 
halk kütJesinin alkışları arasında Ati
na garnizonunu teftiş etmiftlr. 

Papanastasyonwı dileği. 

Paris, 6 (A.A) - Atinadan Bel • 
grada bildiriliyor: Muhalefet fırkası 

reisi ve eski başbakan Papanastasyu, 
isyan hareketiyle alaıkasr olmadığmı 

söylemi§ ve ihtilafa nihayet verecek 
ve yeni intihabatı hazırhyacalt ılmbili 
yette bir hükftmetin tctlril edilmesini 
taleb eylemiştir. 

Asi donanma Mısır' a 
"" sıgmırsa 

lskenderiye, 6 (A.A) - Yunanistan
dan buradaki yunan elçisine gelen 
bir teJgrafnamede asi gemilerin f sken
deriyeye sığınma ihtimali olduğu bil
dirilmektedir. 

Elçi, Mıur başbakanını ziyaret ede 

rek böyle bir hal vukuunda uluslara
rası yasanın tatbik edilerek asilerin 
silahlarından tecrid edilme9İni istemiş 
tir. 

Her ihtimale karşı yunan ımn
rına asker gönderiyormuşuz 

Biikreş, 6 (A.A.) - Havas ajansm
dan: Türkiyeden gelen haberlere göre, 
türk hükUıneti, Makedonya isyanın

dan doğabilecek her ihtimale karşı yu
nan hududuna asker ve malzeme gön
dermiştir. 

Bükreş, 6 (A.A.) - Yunan hududu
na asker ve malzeme gönderildiğine da
ir Türkiyeden ~elen haberler üzerine, 

1 • 

bu sevkiyat ~kedonyada yunan ısyanın 
da~ dolayı ihtiyati bir tedbir olmak üze
re telakki edilmektedir • 

1 

• 
B. Çaldaris'in gazetecı-

lere bildirimi 
Hiikfunet reisi Çaldaris, matbııwt 

mümessillerinin müracaatı üzerine aşa• 
ğıdaki beyanatı tahriren vermiştir: 

" - Vatana, devlet ve yunan uıusu• 

nun hürriyetlerine karşı silah çeJanelı 
cüretinde bulunan canilerden meınle• 
keti temizlemek üzere hükümetin \/O 

ulusal kuvvetlerin başladıkları mücado 
Je bugünden itibaren son ve kati safha• 

sına giriyor. Kendi saadetinın, keııdl 
sükfın ve rabatmın alçak di.işmanıarı 

tarafından kopartılan felaket fırtınası 

karşısında ulusun, ilk andan itibarel1ı 
gösterdiği soğuk kanlılık ve me~ru hii· 
kfunetin harekatını takviye hususunda 

izhar ettiği şevk ve heyecan bizlere bil 

mücadeleyi bahtiyar bir neticeye var• 
damak için lazım gelen bütün kuvveti 
vezmiştir. Meşru hüklımetinin galebe· 
sinin tamamiyle müemmt:n olduğunu 

en kati bir surette temin edebilirim. 
Aynı zamanda hükumetin sarsıJmaJ 

kararı yalnız sükunun tesisine değilı 
aynı zamanda kendi ~ahrslarının adi 
menfaatlerini temin için sistematik bir 

tarzda pusu kurmaktan çekinml~nler • 
den memle'keti kati surette tathire de 
matuf olduğuna işaret etmeyi vazife 

addederim. Hükümet memlekete uzıın 
bir normal bayat devresi tesis etmek 
mecburiyetini derin bir surette hisset • 
mektedir. Hükfunet reisi 

Çaldaris 

B. T. R Aras'la yabancı 
devletler chşarıişler 

bakanlan arasında 
(B~ 1, inci $ayılads) 

B. Tevfik Riiştil Aras 

Ankanı 

Zatı devletlerinin vazifeye 1>a9Ja. 
maJarınm onunuu yıldönümü müna&e
betile bu vazifenin Türkiye ve barıf 
için istifade bahş bir ıurette devamı 

hakkındaki temennilerimi arzederiaıc 

Memleketimiz, utı devletlerinin, Bal• 
kanlarda ve Avrupada barıg için aynı 
zamanda Balkan antantı ve kilçlik 8Jl" 

tantın müşterek gayretlerinde tezahü• 
eden devamlı mesailerini bilhaas.a tıalc.ı 

dir etmektedir. Keza, daima samimi 
dostluktan ve memleketlerimi.zıin diln• 

yanın müsalemeti için müşterek gay" 
retlerinde bi.rbirine karşı olan merb~ 
tiyetlerinden mülhem bulunan phai ve 
dostane uzun teşriki muaimizl hatır .. 

latmaktayım. 

Eduard Benet 

Çekoslovak Dışan İşleri Bakanı 

Bay Bene& 

Prag 
Vazifeye başladığımın onuncu yıld1'• 

nllmü münasebetiyle Zatıdevletleriniı1 

dostluk hissiyatını bana bildiren naziık 
telgraftan dolayı hararetle teşekkür 

ederim. Bu tezahür, yüksek meziyet • 
leri kendisini barış ve uluslararası teş • 
riki mesai eserinin büyük banileri ara• 
sına koymuş olan bir devlet adamı ta• 

rafından vaki olması itibariyle benitı1 
için bir kat daha kıymetJidir. 

Uzun zamandanberi kendisiyle ça • 
lışmakla bahtiyar olduğum ve bu :;un 
senelerin vellld sıyasaaının hararetli il• 
millerinden biri olan bir dosttan geh:n 
bu dostane sözler benim için bir ıkıynw 
ti haizdirler. 

Tevfik Riiıııtli Ara• 

Dıp.rr İjleri Bakanı Tevfik 
Rü§tÜ Aras 

Ankara 

Vazüeye başlamanızın onuncu yıl" 
dönümü münasebetiyle samimi saadet 
temennilerimin kabulünü Zatıdevletle

rinden rica ederim. 
Fon Nörat 

Dışarı İşleri Bakanı Fon Nörat 
Berlirı 

Nazik telgraflarından dolayı Zatı .. 

devletlerine samimi olarak teşekkür ve 
kendilerine dostluk hissiyatımı tekrar 
ederim. Tevfik Rüştü Ara' 
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1'opral{ işleri 
Herhangi bir devlette toprak ıoru

ınu hemen bütün işlerin önünde gelir. 
Bu j .. ul ··k • · ki · .. usun o onomı ıste erıne uy::un 
b!r duruma konulmaua ökonomik işle
rın tezelden dü1:clmeı;İ kolay olamaz. 
Bunun acunda bin bir benzeri vardır. 
Bizde d t k b" ··k . · e opra sorumu hemen uyu 
ışler aı·astnda sayılmağa değer bir i:rtir. 

l ~u gez sevinclc duyduğuma göre 
Çerı i şler Bakanlığımız mcmkkette 

toprak sorumunu düzeltmek üzere bir 

:as~ projesi hazırlamakta imiş. Bu pro· 
Jeyı henüz görmedim gördükten sonra 
tekrar bu k .. .' dö' k .. . onu uzerıne nme uzere 
~ımdi düşündüklerimi yazmağı faydalı 

ulu yorum. 

Umarım ki, yurdun derin derdlerini 
~akından gören ve bilen içeri lıler Ba· 
anlıg~ ım b . . . 1 ız u yasa proJesını u us ve u-

lı.ışun derdleı·ine uygun bir biçimde ha
zırlanuştu·. Uluı gazetesine geçen yıllar· 
~a Yazmış olduğum yazılanmda demiş· 
hrn ki bizde arazi işi ziraatin en büyük 
derlerinden birisidir. 

Kastamonu vilayetinin Cide adh bir 
kazası vardır. Burada kehnabet (Kahi· 
nöbet) (toplu araziyi idare) usulü çok 
Uzun yıllardanberi ora ulusunu , yur· 
dun acınacak insanları haline koymut· 
htr T l 1 k' · ar a parçaları, o kadar ufa mııtır 

1 ne teker teker ve ne de toplu olarak 
:tada Ya§ayan insanları besliyecek hal· 

edir. Bunun i~in Cide çifçileri yoksul-
dur V · · bö' 1 'd k t 1' . · e arazısı y e gı erse ora en • 

151 her zaman yoksul kalacaktır! 
Gene demiştim ki Urfa vilayetimizin 

Akçakaln adlı bir kazası vardır. 
"b· Bu knza topraklarının yüz • 

1 
ınlerce dönümlük parçaları tek İn5tln· 

1 
arın elindedir. Burada yaşıyan ve ça· 
1fan ortakçı veya yarıcı İnsanlar da Ci

deliler kadar acınacak haldeirler! 

Büyük toprak sahibleri de, sanılma· 
sın ki z nc indirler. Atadan kalmış veya 
hı:r nasıl sa ele geçirilmiş olan bu top· 
rakJardan n e sahibi ve ne de üzerinde 
Yaşıyanlar faydalanmaktadır. 

i şte biri şimal ve öteki de cenub A· 
nadolusunda toprak örneği ki, bu ör
tıeklerin benzerlerini yurdun daha bir· 
Çok Yerlerinde görebiliriz! 

içeri işler Bakanlığımız, işkillene· 
lllez ki bu eksiklikleri daha önceden gör· 
tnüş ve ona göre yasayı hazır]amağa 
haşlamııtır! Bence, yeni toprak yasası 
hazı 1 k 'k" ı .. ·· ·· l r anır en ı ı t me goz onune a ın· 
tnalıdır. • 

1 - Ulus ve devletimizin bugünkü 
110Ysal ve sıyasal kurumuna göre öte
~enberi gelmekte bulunan ve şimdi de 
1fletilip başarılamamasından ötürü ne 
sahibine ve ne de başkalarına faydası 
olan yüz binlerce dönümlük toprak par· 
ç~larını sahihlerinin işleyip başaracağı 
bu· "I ·· · · k f k o çuye ındırmck ve gene ço u a 
Parçalar halinde bulunupta sahihlerini 

~~indiremiyen toprakları beş kişilik 
ır aileyi bugünün öokonomik şartlan· 

na uygun olarak besliyebilecek bir var
lığa çıkarmak ve böylece, bizde de her, 
Yerde olduğu gibi, toprağın artık büyük 
ve küçüklük kertelerini varlığımıza uy· 
tunlaıtırmak gerektir. Bu yalnız 11ya
ıa) bakımdan deiil doğruluk ve ökono· 
trı"k 1 bakımdan da gerekmektedir . 

2 - Birinci bakıma göre toprağı ulusu 
~u .. zun soysal ve sıyasal korumuna gore 
düzeltirken bir noktayı daha göz önün· 
de bulundurmalı ve temellerini ona gö
re hazırlamalıyız. Hukuk kurallarım din
den almış olan eski toprak yasası uluı 
arasında adalet yapayım derken onun 
' 0 Yaal ve ökonomik varlığını öyle boz
~~ttur ki, bu bozukluğu düzeltmek bu· 
~un için en güç işlerden biri olmuştur! 
ha Undan dolayı, yeni yasada toprağın 

hadan çocuklara geçmesi, onların par-
çalan 1 ması, parça ı toprakların toplan· 
lllaaı· t k l · · d'" .. h 1 ) • opra çerçeve ennın u7gun a • 
ere ko 'h . nması \'e nı ayet, en az arazı par-
~larırun alınıp satılmaaı hususundaki 

likümlerin çok esaslı olmaaı lazımdır. 
L .. l<amutay'da kısa yıllar içinde çok 
QU .. ._ 

Yu" yasalar çıkmıştır. Yeni toprak 
Yaıası d 1 . d a on arın en başta gelenlerı ka-

h~ ~h~miyetli ve zordur. Cümhuriyet 
Umetı her güçli.ik fİbi bunu da ye· 

necekr ır. 

t 
Yeni toprak yasası iki yanlı olacak

•r· bi !\ ' r yanı soysal ve sıyasal, öteki ya-
1 da ökonomidir. 

Bu ·k· diJ •w. 1 1 noktanın esaslı olarak halle-
.... dıgı gün, türk yurdunda büyük fe· 
tit-hWdar ve yenilikler meydana gelecek· 
... · Bu günlerin çok geç olmadığını u· 
··•ar h"•- ~ ""'umeti ,imdiden kutlarım. 

Kastamonu ıaylavı 
T. COŞHAN 

• 
l ç D 

Nazilli fabrikasının 
proJesı 

İstanbul, 6 (Telefon) - Şehrimizde 
bulunan Sovyet Rusyanın sanayi müte

hassıslarından mürekkeb heyet, Nazilli 
mensucat fabrikasının planları için, Sü
mer Bank mümessilleriyle beraber Bey· 
oğlundaki Sovyet Ticaret mümessilliği 

binasında çalışmaktadır. Buradaki ça • 
lışmaları daha bir iki gün sürecek ohm 
heyet, cuma veya cumartesi günü Sü • 
mer Bank heyetiyle birlikte Ankaraya 
gidecektir. Ondan sonra heyet, Nazilli
ye giderek fabrikanın kurulacağı yerde 
tetkikler yapacak ve Kayseı·iye uğrıya· 
rak orada da yapılmakta olan fabrikayı 
gözden geçirecektiı·. 

Burada yapılmakta olan tetkikler, 
hakiki projenin hazırlanması içindir. Na
zilli fabrikasına verilecek şekli, hakiki 
projenin bitirilmesinden sonra anlaşıla· 
caktır. Kati projeyi Ankarada Sümer 
Bankta teşekkül etmiş olan heyet tes • 

bit t'decektir. 

tnlıh•arlar genel miiıJiirliiğii 

lstanbuh 6 (Telefon) - İzmir aay• 
!avlığına seçilmit olan İnhisarlar Genel 
Müdürü Bay Hüsnü Çakırdan açılan 
yere, muavinlerden Bay Mitatın tayin 
edildiği emri geldiğinden iıe ba§lamıı • 
tır, Bay Mitat, yarın Ankaraya gidecek 
ve yeni tütün ve tuz kanunlariyle me • 
murin koruma sandığı kanunu ve yeni 

sene büdceıi hakkında gümrük ve in • 
hisarlar bakanlığı ile görü§ecektir. 

Yeni Genel Müdürün tayini dolayı • 
ıiyle idarede değiıiklik yapılacağı doğ • 
nı değildir. 

fstaıılmlda ii~ yangın oldu 

lıtanbul, 6 (Telefon) - Dün gece 
Eyüpte çıkan bir yangında bir bakkal 
dükknı, iki kulübe, Çarııkapıda çıkan 
ikinci yangında bir dükkan, Mercanda 

çıkan üçüncü yangında ela bir han odası 
yanmıştn. 

Halkan ökonomi kon~•·~i 

lstanbul, 6 (Telefon) - Bu ayın 

10 unda BeJgradta toplanacak olan Bal
kan ökonomi konseyi heyetlerinin çalıı • 
malarına iştirak edecek heyetimiz ya
rın akşam (bu akşam) Belgrada hare • 

ket edecektir. 

lstanbul, 6 (Telefon) - Birkaç gün

denberi lstanbul gümrüklerinde tetkik

lerde bulunan gümrük ve inhisarlar ha· 

kanlığı müsteşarı Bay Adil, bu akşamki 

(dün akşamki) trenle Ankaraya hareket 

etmiştir. 

~nıırlarmıızm khruumaı;;ı için 
\eni lf'<lhirler 

Eski hükümlerin birleıtirilmeııi ıu. 

retiyle hazırlanan (Sınır teşkilatının va. 
zifelerjne ve gümrük muhafaza teşkila· 
tının kaçakçılığın men ve takibi huıu. 
sunda mıntakalarındaki valilerle vazife 
münasebetlerine dair nizamname) Ba
kanlar Heyetince kabul edilmiştir. Ni • 
zamnameye göre ülkenin içine doğru 
ne kadar yerin sınn· mıntaaksı aayıla
cağrnı Bakanlar Heyeti tesbit edecektir. 
Komşu hükumetlerin doğrudan doğru • 

ya temasta bulunduğu 11mr mıntaakla· 
rında iki taraf arasındaki iyi münaıe • 
betlerin muhafazası, ıükun, emniyet ve 
aıayiıi bozacak, ahaliyi raahtsız edeeck 

ve iki hükumetin münasebetlerine fena 
teıir yapacak hadiselere sınırlarda kar· 
şılıklı sükun ve güveni bozacak yolda 
vukua gelecek tecavüz, şekavet, gasp, 
müsademe, yağma, muzır propaganda, 
casusluk, kaçakçılık, hırsızlık, öldürme 

ve yaralama gibi vakaların önüne geç • 
mek gümrül< muhafaza teşkilatının öde
vinden olacaktır. Nizamnamede bundan 

baska gümrük ve sınır kapıları, geçid -
leri, hudud ve gümrük lutalarının teıki· 
lat ve teftiıi, gidiş ve geliti ıartlan, bu. 
dudlarda atıf ve avcılık prtları, huclud 

tecavüzü, yağma, gaıp, müsademe, te • 
kavet, hınzıbk gibi hallerde yapdacak 
muameleler, gümrilk muhafaza lata1a • 
rının ödevleri hakkında hükümler ••r· 

dır. 

ULUS SAYIFA .~ 

u y u K L A R 
Uıııumi n1e(·li:-ıi11 

ikiııci toplanlı~ı 

1 
Anliara bahçeli t~vler 

h:ooperatifi 
"Ankara Bahceli Evler Yapı Koope· 

ratifi., esas mukavelesi Bakanlar Heye. 

. 

tince kabul edilmiştir. 'Mukavel • tU 

esasları ihtiva etmektedir. 
Kooperatıf 20 yıl müddetle ve 5000 

liı·a sermaye ile teşkil edilmiştir. 

Şirketin vazifesi satın alacağı arsa· 
lar üzerine evler yaptırmak ve bun'a ın 
tutarını en çok on iki yılda aylık taksit
lerle topladıktan sonra ortaklarına mal 
elmuk ve mal edilinciye kadar hem evle
rin ve hem de parçalarının idaresini ve 
bakımını Üzerine almak ve iilküsüne uy. 
gün her işi yapmaktır. Kooperatife ev 

ısmarlamak için. ı>ay ( 5 ) lira olmak üze
re 20 llay almak ve eve biçi -
len payın bin lirası için en az beş pay 
hissesi almıt bulunmak lazımdır. Her 
ortağın mesuliyeti pay hisseleri tutarı. 
nın beş katına kadardır. Bu paylar me· 
ıuliyet ilk alanda kalmak üzere ıatıla • 
bilir. Ortak olmak için türk olmak, öz 
ve soysal haklarına sahih olmak, Anka· 
ra'da yerleşmiı veya memuriyet ve iş 

merkezi Ankara'da bulunmak lazımdır. 
Kooperatife alınacak arsalar idare heye. 
ti ile umumi heyetin seçeceği 6 kitilik 
bir heyet tarafından alınacaktır. Arsala· 
ra yapılacak ev tiplerini ortaklar seçerek 
bir ısmarlama ki\ğıdı ile bunu meclisi 
idareye bildireceklerdir. Mukavelede 
bundan başka meclisi idarenin teşkil ve 
vazifeleri ortakların mesuliyeti hakkın· 

da hükümler vardır • 

:Fidancılık 't' bahçn aıwıhk 
enstit iisii 

İstanbul, 6 (Telefon) - Vilayet ta· 
rafından Büyükderede vücude getirilen 
meyva fidanlığı enstitüsü büyütülmüt 
ve burada bir de okul yapılmışbr. Okul
da, ameli fidancılık ve bahcevanlık Öğ· 
retilecektir. Okul, mayısta açılacak ve 
15 şi bayan olmak üzere 50 talebe alına
caktır. Enstitüde kışın da meyva yetişti· 
rilmeıi için yerler yl\pılmaktadır. 

f ranh afyon muralıha ları 

lıtanbul, 6 (Telefon) - lranlı af • 

yon murahhasla" bugünlerde Tahrana 

gidecektir. afyon inhisar idaresi, lranh 

murahhaslara son bir teklifte bulunmak 
için idare meclisini toplamış ve teklif 
üzerinde görütülmüştür, 

Y umurla fiatlan düştii 

lıtanbul, 6 (Telefon) - Mevsim do
layısiyle piyasaya fazla yumurta çıktı· 
imdan sandığı 33 liraya satılmakta olan 
yumurtalar 18 liraya kadar düımüıtür. 

Adli)e ayırma konıi"yonu 

Adliye Bakanlığı hakimleri ayırma 

komiıyonu bayram ertesi toplanblanna 

batlıyacaktır • 

Acıklı bir ölüm 
T anınmıt piyes yazıcılarımız • 

dan ve çoktanberi rahatsız bulu • 
nan lbnirrefik Ahmed Nuri dün 
aktam ölmüttür. Cenazesi bugün 
saat on birde Hacı Musa mahalle
sindeki evinden kaldmlacakbr. 

DOCUM 
Gazeteci arkadaılarnruzdan Bay Kad· 

ri Kemal Kup'un bir kızı dünyaya gel· 

mittir, kutlanz. 

Daktilo aramyor 
Merkezi İş Hanında dördüncü ka.t-

ta bulunan Sıvas - Erzurum ve Ma· 
latya iltisakı hatları inşaat müteahhid· 
liği için dosya memurluğu vazifesini 
do yapmak şartile serl ve doğru ıyazan 
bll daktiloya ihtiyac olduğundan iı· 
tektiler mUteahhidlik merkezine mü. 
racaat etsinler. Lisan bilenler terlch O· 11 

lunacaktır. 

Türk Maarif Cemiyetinin 

Çiçek balosu 
18. Niaan. 1935 Perıombe 

günU akpmr 

...... •.r ·::. u r'lld~10'""'ll 

Bu akşamki radyo programı 
tudur: 

19.30 - Sıhhiye Bakanlığı sa
ati 

19.40 - Musiki: 
"Menuet,, akşamı 
Klasiklerden 7 menuet. 
Haydin 2 menuet 
Mozart 1 menuet 
Necdet Remzi: Keman 
Ulvi Cemal: Piyano 
20 - Matbuat raporu 
20.30 - Musiki: 
Beethoven 2 Menuet 
Mozart 1 Menuel 
Necdet Remzi: Keman 
Ulvi Cemal: Piyano 
20.50 - Haberler 

Tiitiin eıı~ıitii ·ii 
lstanbul, 6 (Telefon) - inhisarlar 

idaresinin Maltepede yaptırmakta oldu
ğu tütün enstitüsünün İnşaatı bitmek 
üzeredir. Enstitüde tütün tohwnlarının 
ıslahiyle uğraıılacaktır. idare, lstanbul
da ve diğer vilayet merkezlerinde fen· 
ni şartları haiz depolar yaptınnaktadır. 

idare tütün satın almağa da başla
mıştır. 

Piyos heraPt dti 

l stanbul, 6 (Telefon) - Türklüğü 

tahkir suçiyle muhakeme edilmekte olan 

Oniyon sigorta kumpanyasının müdürü 

Piyosun muhakemeıi bitmiş ve suçu sa

bit olmadığından beraetine karar veril • 

mittir • 

inhisarlar idare .. i Hriik .. el 

~ergi ine i~tirak c·tti 

lstanbul, 6 (Telefon) - Niaanda 

Brükselde açılacak olan uluslararası ser· 

giye inhisarlar idaresi de iştirak edece
ğinden ıergide bir pavyon yaptırmakta· 
dir. Sergide teşhir edilmek üzel'fl hazır
ladığı inhisar maddelerini deniz yoluy· 
la göndermittir . 

Kamutayın bugiinkii ruzname~ı 

Kamutayın bugünkü ruzname· 
ıinde intibah mazbatalarının tas
diki ile encümenler intihabı var
dır. 

Umumi Meclis dün 16,5 da belediye 
salonunda ikinci toplantısını yapmııtar. 
tik toplantı zabtı okunmut ve onımmq.

tır. Vilayete :. ~j lı kua istekleri 935 ya

h yolparaıı mikdariyle amele çalı'n* 

günleri ve taksit zamanlariyle mukellef 
amelenin çalışma devreleri, belediye ... 
nırları dıtından vilayet ve kazalar ara • 
sında işliyen nakliye, otomobil, otobüı, 

kamyon ve benzerlerinden alıll8cak re

sim, taıocaklan nizamnamesine göre ha 
susi muhaıebece alınacak resim tayini, 
tekaüd sandığı hiueıi bitmediğinden ye 

niden münakale yapılması hakkındaki 

içeri itler Bakanlığının işan dolayııiyle 
ve 2497 sayılı kanun mucibince ıeçile -
oek hakem heyetleri hakkında mubate
bei huıuıiye müdürlüğünün tezkereleri 
okundu. Bunlardan sonra gelen evnılıt 
içinde olan 935 mali yılı bina ve arul 
vergileri taksit müddetlerinin tayini 
Defterdarlık tezkeresi, ve adlan defit
tirilecek veya bir merkezden alınıp eli • 
ğer bir merkeze bağlanacak köylere aid 
idare heyeti kararlan okunarak a id o1 • 
duğu encümenlere havale edildi n 
onandı . 

Seçim mazbataları hakkında tetkik 
komisyonu mazbatalarında ıe-çimla-1 

kanuni ve yasaya uygun gören bütün 
üyelerin seçimleri onandıktan sonra içe
ri 1 ş!er Bnknn1ığının yeni bıidcenia 
esa'Sları nı İyzah eden bildirisi okundu. 

Büdce, bu bildirid ki eaaı1ara göre 
hazırlanmak üzere tekrar büdce encü • 
menine hRvale edildi. 

Umumi Meclis önümüzdekı çarşam
ba günü 165 da to;>lantılarına devam 
edeceklerdir 

-~-----·-·------~-
) Pnİ laka"' ırıkik heyt-tf<·ri 

20 Şubatta ôde' leri biten taka he. 
yetlerinin yerine Okonomi Bakanlığın 

ca talimatname yapılıncıya kadar m• • 
\akkat tir.ari anlaşmalar gereğince ya. 

pılacak ihracat kıymetinin tesbiti n 
karşılığındaki idhalata aid muamele~ • 

rin iyfası için İstanbul, İzmir, Antalya. 
Mer in, Samııun. Trab zon, Fethiye, Mi

li•, Silifke, Çanakkale, Bandınna. lzmit. 
Iğdır. Ardıhan, Artvin, E,_ teh' rlerin. 

d nahalli en büyuk mıilkiye memura. 
nun ba,kanlığı altında takaa tetkik be.. 

yelleri tetkil edilmesi ve bu ıerhirler -
den başka yerlerde de ihtiyaca göre he.. 
yetler teşkili ve teş"il edilmit o1an he -
yellerin kaldırılma11 aalahiyetinin Oko. 
nomi Bakanlığına verilmesi. Bakanlar 

Heyetince kabul edilmiştir. -----------· ------------
Reşid Galibi anış toplantısı 

Dün akıam saat 6 da Ankara Halk. 
evinde eıki Kültür Bakanı Doktor Re • 
tid Galib'in ölümünün yıldönümündan 
ötürü bir amı toplanbıı yapıldı. 

Toplanbya Reşid Galib'in arbdaı -

ları ve Ankara gencliği gelmiı ve Halk· 
evi salonları dolınuıtu. ihtifali Dil, Ta
rih, Edebiyat komiteai reiıi Bay Hıfzı 
Oğuz llCh. Ve bu toplantının manasını 
anlatan veciz bir nutuk söyledi. Ve in -
lalibcı genelik namına Reıid Galibi hür
metle andı. Sonra sözü Reıid Galibin 
yakın ve değerli arkadaıı Bay Necib 
Ali Küçükaya verdi. Bay Necib Ali de 
merhumun feragat ve ülkücülüiünü, 
huıusiyetlerinl açık ve tee11ür:HI bir dil· 
le canlandırcb. 

Sonra Mehmed Saffet Engin Reıid 
Galibe aid yalan hatıralannı anlattı ve 
merhumun muhtelif aahalardaki loy~et· 
li çahımalannı orlaJ• koydu. 

l 
Doktor A. Şevket İıe Retid Galibin 

ölümiyle meılek arkadaılanma duyduk· 
ları acıyı ve merhumun üniYerıite içim 
radikal faaliyetini aöyliyerek, meslek ar-
kadaılannın onu unutmaclddannı aalr 
bir içle anlattı. 

Bundan ıonra bir talebeı Şakir Zi,. 
Reşid Galibin fwqatli phaiyetinİ• 

ıenclik için bir örnek oldujunu ileri al· 

Terek ıendifin İçten kopan hleaıilrfed. 

ni söyledi. 

Son aözti Burhan Belge aldı. Ve pil 

içten p& .. bir aeıle Reıiclin ölüm&. • 

den duycluiu acılan katra btra g.a-. 

lere v•di. Ve geçen yıl Retid Galibi. 

ölümünün erteıi günü yazdıiı o çok si 
zel ve teeaaürlil yazısını okudu. Topla

nanlar Rqid Galibi ve onun meziyeU. 

• rini acılarla ~arak daiddılar. 

Dürı a1ı:ş11m A nl-ıır• h11lkevltide ReŞM Oallb ihtifali için toprıns'iılaı 
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Devlet yaı)ı!c rı 
(Başı 1. ci sayıfada) 

ftkrmsızlıktan çöküp gitmesi ıabi1 bir 

bal "eklini almıştı. 
Cünıhuriyetle beraber düzeltilmeye 

'8vaşılan bu karışık i~ın tasfiyesi mali
ye bakanlrgına bırakıldı. Oldukça düz

ıün bir dıırunıa giren işfo daha sistem
li ve muntazam bir hale konıılma!iı, ve 

lcendi çaltşmalarından sayılmak gerek

tiğindf'n bu işin Baymdırlık Bakanlığı

na verilmesi düşünülerek, 2443 numara

lı kanu11ıııı 9 uncu maddesi mucibince 

bir haz.İran 934 de teşekkül eden '"Bina
lar fen heyeti,. bu işlerle uğraşmaya baş

ladı. 

Bayındırlık Bakanlıgr binalar fen 

heyetinin ödevi, bütün devlet binala.rı

nın yapı ve tamirlerine aid keşif, proje 

ve fenni evrakın tan.ı:imi, işin idare 
ve murakabesinin temini, ve hukuki mu
amelelerinin görülmesidir. Bu işler 

merkezde binalar fen heyeti, vilayet
lerde de nafıa başmühendislikleri vası
tıHiyle idare edilmektedir. 

Resmi istatiıtiklere göre merkez vi
layetlerdeki resmi dairelerin 1ayıs1 9820 

kadardır. Bu sayıya bakını ve aairesi 1 

hazıiran 935 ten itibaren Bayındırlık 

Bakanlığının ödevleri araaına girece.k 

olan ilk. orta, lise ve yükek mekteb

lerin sayısı olan 14425 rakamı da ilave 

edilecek olursa, merkezin binalar fen 

heyetinin ve vilayetlerdeki bayınd:ıırlık 

teşkilatının yapı ve tamirleri işini üze

rine aldığı re!mi dairele11in yekunu 

24245e kadar yükselmektedir. 

Bu islerin ehemmiyetini göz önün
de tutan Bayındırlık Bakanlığı, bina 

işlerindeki kurumlarını gerek merkez
de ve gerek vilayetlerde kuvvetlendir
mektedir. Bu alandaki çalışmalar 1 ha

ziran 935 den aonra Bayındırlık Bakan
lığına geçecek olan mekteb yapı ve t&

mirlerinin gecikmeden yaptırılmaaı için 
esaslı bir duruma girmiştir. Şimdiye 

kadar alınan sonuclardan ve yapılan 
tetkiklerden anlaşrlmı§tır ki resmi bi
na işlerinin bir elden idaresi hem fen, 
hem de mimari bakımından çok fayda
lı o'"ll<!ktadır. 

Ynpılan ve yaptırılacak binaların 

tahsis edileceği işe göre aynı sistem

de olması, fenni evrak baZJirlanuken 
muayyen formüllere bağlı tutulması, 

id2re ve murakabe); daha P1u bir hale 
koymuştur. Binalar fen heyeti Cmul· 
dul.tan sonra merkezde Bayındırlık Ba

kanlığı, ökonomi ve Ziraat Bakanlıkla
n, Temyiz Mahkemesi, polis ve jandar
ma mektebleri binaları yapılarını kon
trol ve idare etmiştir. 

Bunlardan Bayındırlık Bakanlığı bi
nası tamamen bitmiş ve muvakkat ka
bul yapılı.uştır. Ökonomi ve Ziraat Ba
kanlıkları binası ile Temyiz Mahkeme
si yapısı bitirilmek üzeredir. Bu iki ya
pı nihayet mayıs 935 ortalarında biti
rfJere k aid oldukları bakanlıklara tes
llm olunacaktır. 

Polis ve jandarma mektebinin yapı-
111 da 1935 yıh cilmburiyct bayramına 

kadar bitirilecektir. Bu binanın elek
trik, &ıhhi tesisat ve kalorifer işleri bir 
müteahhide ihale edilmemiş olduğu 

~in tamamen bitirilmesi 936 yılma ka
lacaktır. 

Bu dört yapının ihale bedelleri şun· 
]ardır: 

Bayındırlık Bakanlığı binası 530004 
lira, Ölonomi ve Ziraat Bakanlıkları 
ft99906 lira, Polis ve jandarma mektebi 
binası 520.000 liradır. 

Ankara'da 1935 yılı içinde yapısına 
başlanacak olan İnhisarlar Umum Mü
dürlüğü binası projeleri de müsabaka 
birinciliğini kazanmış olan mimar Bay 
Sedad Hakkı tarafından hazırlanmakta 
olup nisan 935 içinde eksiltmeye çıka

rıJ.acağı umulmaktadır. 

İstanbul, Bursa, Eskişehir, İzmir gi

bi vilayetlerde bina işleri oldu.kça mü
hhn bir yek8na çıkmaktadır. Bu gibi ya-

pı işleri çok olan vilayetlerimiz de Ba
yındırlık teşkilatına ayrıca mühendis, 
mimar ve fen memurları ilavesiyle tak
viye edilmektedir. 

1 hi!ziran 1934 den 15 şubat 1935 ine 
ka1ar 35 vilayette yapılacak 177 işe aid 
913897 liralık keşif, proje ve şartname 
Jer merkez binalar fen heyetince tetkik 
ve tasdik edilerek aid olduklarıı vila
yotlere gönderilmiştir. Her vilayetimiz
de baymdırhk kurumlarının devlete aid 
blnahmu yapı ve tamirleriyle yakından 
metgul -,imaları temin r:dilmiştir. 

ULUS 

Y abaneı gazetele de okuduklarımız 1 
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Yeni Tiirkiyenin baslıca karakteri 
' "' 

Fransızca VU mecmuasır.ın Türkiye hak/unda yazdığı yazıları hulasa olarak okuyucularımıza 
anlatmıştık. Bugün bıı yazılardan yeni Türkiye'nin karakteri hakkında yazılmt§ olan bir tanuini 
olduğu gibi, dilimize feviriy~ru:z:: Yazan: Mario Roustan. Fransız saylavlarından ve •ski 

bakanlardan, parlamentolararası birliği ikinci başkanı.. 

Türkiye'de bir müddet kalınca, yeni 
cümhuriyetin başlıca karakterlerine 
şaşmamak mümkün değildir. Zaten 
Türkiye'ye gelen yabancı bunları gör
mese bile, onun gözünü açmak için hiç 
bir fırsat kaçırılmryor. Orada kendile

rine rastladrğım eski dostlarım bana 
sık sık şunları tekrarlamışlardı: Ken
dileri eski zamanların hatıralarım bile 
koğmak isterlerken hala o günlerin has
retini çekenlere ve Türkiye'nin röne
sansmın dünle bugün arasında derin 
bir uçurum açtığını anlamıyanlara kız
maktadırlar. Onun için, bu gibi yanhş
ları ortadan kaldırmak üzere her şeyi 
yapıyorlar. Mecmuanın kapaklarında, 

gazetelerin ilk sayıfalarında, her yer
de tu çok urih sözleri gördüm : "Cüm
huriyetçiyiz, milliyetçiyiz, halkçıyız, 

devletçiyiz, laikiz, inkılAhcıyız.,, Yani: 
bU dün olduğumuzun abiyiz, bizi kuv
vetH yapan ve üLkemizin istkbaline o
lan umudumuzu bize veren budur. 

* "' "' 
Yeni Türkiye hatiblerinin tercih et-

tikleri mevzu şudur: Yirmi beş yıl ön
ce ne idik? "Ulu Atatürk ulusun başı
na geçerek bizi bu yokluık uçurumun
dan, sıyasal ve ökonomik esaretten na

sıl kurtardı? Ulus ökonomi iatiklalini 
altı yüz yıldır görmemi~ bir halk yığı
nma, bunların tadını nasıl tattırdı?,. 

Gördüğünüz gibi, sıyasa ve ökonomi 
biribirinden ayrılmamıftır. Türk ulusu 
§imdi haklı olarak gururlandığı bu is • 
tiklali, geçen altı yüz yıl içinde gör
müş müydü? Bunu gözden geçirmek 
değil, bu istiklali tarif etmeık zamanı 
gelmiştir. 

• * * 
Mill~yetçilik, yeni Tlirkiye'nin bü

tün yeni rejiminin üzerine kurulmuş 
olduğu sağlam kayadır. Bence yukarıki 

cümledeki "milliyetçiyiz,, kelimesi ba
şa geçmelidir. Türk milliyetçiliği insi
camlıdır, onun bütün parçalara ayrıl
maz bir tarzda biribirine bağlıdır. Bir 
başkası da 'bana şöyle diyordu: "Bir 
tek amaca doğru teksif ettiğimiz gay
retlerin ahenkli ve devamlı olmasından 
dolayı bize ya:nız hirkrıç tane yol gös· 
terici düşünce lazımdır ... İşte bu düşün
celer, Atatürk'ün baızkanı bulunduğu 

Climhuriyet Halk Fırkasının progra
mına esas teskil etmektedir. 

* * "' 
Bu milliyetçiliğin dinamizı.r.i müte

madiyen harekettedir. Çünkü tüık u.u
su '<aybettiği zamanı telafiy;;: ça!ışıyor. 

Türk milJiyetçiliğınin ana vasfı, in
kılabcı olmasıdır. Yani o, ba',ilanan is 
sonuna kadar götrülmezse bozulacağı
nı ve biribirini takib eden inkılabh:rın 

bir an bile gecikmesi gerek olmadığını 

düşünme:ktedir. Konuştuğum zevattan 
biri bana: - On yıldan beri "cebri yü
rüyüşler yapıyoruz, diyordu. - Hiç dur
mıyacak mısınız? - hiç bir zaman 1 bi
zim atılışımız durdurulamaz, bu atılış 

bizi daima ileriye doğru götürüyor. Za
ten 'bize örnek olan, önderimizdir. 

* * * 
Atatürk bu örnekle bu atılışın ta 

ken~isidir. Türkler anlayışta birlik ol
duğu için çalışmada da birlik olduğu

nu; Atatürk her sabah bütün bir ulusa 
yeni talimat verdiği için dinamizm ve 
mütemadi deği§iklikler olduğunu söy-

lüyorlar. Atatürk yalnız yeni Türkiye

yi kurtardığı için değil, onu dirilttiği 
ona muzaffer milliyetinin duygusunu 

aşıladığı ve her alanda aynı yenilik a
zim ve enerjisini gösterdiği için bütün 
bir ulusun dehasını kendine toplamış
tır. 

Bizi çok samimi bir tarzda karşıla
yan say lavlar diyorlardı ki: "İstediği
niz kadar arayınız, acun tarihinde ge
niş bir inkılaba ba~layıp bunu başar

dıktım sonra sürekli bir rejim kurmak 
için gerekli olan bütün meziyetleri ken
dinde toplayan bir tek adam bulama.z
smız. Aynı dimağ, yıkma çareleriyle 
y;:ı~ma çarelerini hesabladı. Sab::.!ıleyin 
lı;:ırici işleri h<ı.lleden ve gece geç vakta 
L ·'-: tarihcilerin ~c dilcilerin toplan-

tılarında bulunan bir şefe yalnız Cüm
hur Reisi demek. hakikatte pek lrifa

ye tsizdir .,, 
Ulusa gelince, onun hayranlığı çok 

ate'li ve minneti ıoonsuzdur: "Sevgili 
kurtarıcımız uzun zaman şan ve şeref
le yaşasın. Ülkümüzün sınırı yoktur.,. 
Bu sözler Atatürk'ün her yerde • en 
mütevazı, en fakir ve en ücera kulübe
lerde bile - hulunan resimlerinin altı 

yazılıdır. 

Bu insicamı, bu dinamizmi anlamı

yanlar, yeni Türkiyeyi hiç anlayamaz
lar. 

* * "' 
Türk saylavları hana, <lüsünce ve 

maneviyat bakımından Fransa'nm ço
cukları olduklarını, XVIII inci yüz
yıldaki fransız filozoflariyle bizim ih
tilalimizc olan merbutiyetlerini anlat

mı,lardı. Bununla beraber, yeni Türki
ıye kültür alanında hiç bir harici nüfuz 
ahına girmek istememektedir. 

Ökoıı~ı:ıik bakımdan da aynı düşün
celeri ileri sürebiliriz. Dostlarım benim 
yanımda, gittikçe kapanan bir ökono
mi tat'bi·k etmediklerini sık sık söylü

yorlardı. O zaman şaka tarzında onla
ra, çekindikleri bir ithama karşı kendi
lerini müdafaa etmek için böyle söyle
diklerini bildirdim. (Esasen bu ithama 
maruz kalan yalnız Türkiye değildir.) 
Fakat onlara göre 16 milyonluk bir 

halk yığını üzerinden 2 milyonunu 

şehirli, 14 milyonu köylüdür. Türkiye
nin ökonornik sıyasada kendine rehber 
edindiği şey de, nüfusun bu suretle tak
sim edilmiş olmasıdır. Ziraatte, tohum 
ıslahı işlerinde, silo ve depolar, mete
oroloji enstitüleri kurulması, ziraat ma
kinaları getirtilmesi ve çiftçilere yar
dım gibi alanlarda yapılan terakkiler
den sevincle bahsediyorlar, bağcılar 

grupunun başkanı olduğumu bildikleri 
için, eski devirde enstitü olmadığını, 

üLkenin yalnız 80 dönümlük bir fidan
lığa malik olduğunu, şimdi ise 'bir ens
titü ile, 930 dönüm kaplayan yedi fi
danlığın mevcud bulunduğunu, bu fi
danlıkların on yılda 825.676 tane Ame
rikan asma fidanı dağıttığını söylüyor
lardı. 

Ziraatt-.n sonra sanayi gelmektedir. 
Fa.kat Türkiye'deki sanayi, çok büyük 
sermayeler istiyen ve içinde bulundu -
gL.muz kriz devresinde büyük tehlike
lere maruz bulunan büyük sanayi de
ğildir. Bununla beraber küçük sanayi 
de çabuk inkişaf etmektedir. 1927 fab

rikaların sayısı 130 iken, bugün 2.500 
dir. Mall vesaitin kifayetsizliği, müte
hassısların azlığı, hulasa her feyin 
yeniden yapılması gerektiği düşünülür
se bu sonucların ne kadar dikkate de
ğer olduğu anlaşılır. 

Türkiye her şeyden önce kendi ti
retmcnlerini (müstahsillerini) koruma
ğı düşünmüştür. Gümrüklerden yana 

hürriyete kavuştuğu ağustos 1929 dan
/'eri Türkiye bu hürriyeti kullandı ve 
bu kullanışın hasıl edebileceği tesirle
re aldırış etmedi. Ondan sonra genel 
kriz ve döviz buhranı başladı. Türkiye 
tereddüdsüz kontenjantman yolunu tut

tu. Çekinmeden yeni tedbirler aldı ve 
şu kuraldan ayrılmadı: Bizden satın a
lanlardan biz de satın alacağız; malla
rımızı almıyanlar ya Türkiye'yi kapa
lı bulacaklar, yahut da bizim maiları· 

mızı satın alacaklardır. Türkiye bu a
landa ôteki devletlerin yaptıklarından 
baska bir şey yapmamaktadır. Yalmz, 

yeni kurulmuş sanayiini, çabuk gelişen 
ziraatini korumak mecburiyetinde bu
lunduğu ve bu yeni kurumların çoğu 
devletin malı olduğu için, ötekilere gö
re daha azimle hareket etmek mecburi
yetindedir. 

"Devletçiyiz,, kelimesini münakaşa 

etmiyelim. Kamutayın ikinci başkam 

ve Ankara hukuk fa.kültesi proiesörle
rinden olan büyük dostum B. Hasrın, 
bUtUn C:lı1ronomik ~ soysal meselelerin 
ülıkenin maddi durumunda doğurcJu~u 
llkisltri gözden grdrtmi§tir. Onunla 
hUhıaıısa i~erck ve rl1~arda ticarf müna-

sebetleri düzene .akmak için lı:udre\li 

bir tarzda kurumlandınlııuıı olan Türk
ofis'ten bahsettik. Türkler Gümhuriyet 
Merkez Bankasından, Ziraat ve İt Ban
kalarından, ülkenin ökonomik Yaf&Y•
şını idare eden bütün kurumlardan ol
duğu kadar Türkofis'ten de gurur duy
maktadırlar. 

* * * 
Bu kurumlar ökon.omiyi ıha~ yöoe 

götürüyorlar? Anlattığımı.ı g~bi ente• 
lektüel kültürde, ökonomik çalıpalar
da aynı 11onucun elde edihneıine pı:ı
yor ve yüzyıllardanberi ökonomlılr, tı• 
yasal, manevi ve entelektüel uadlılınan 
mahrum kaldığını bildiği içia bütün 
bunları ele geçirmeğe deha fazla upa
şan bir ulusun gündelik ,ahpmlarJIU 
görüyoruz. AllnfJ.adığmmz türil: hatib
leri tür.k milliyetçiliğinin muınuun, 

emperyalist, mütecam değil inkıl&bcı 
olduğunu ; daima dirJ w tue olan bu 
inkılibcı milliyetçiliğin, bir tek 11eW
nın idare ettiği ve bir tek azmin kul'
duğu ilyasanın temeli olduğunu söyle
diler. 

"Biz, dibi bir Önder'in nudu i.i.n
den yürüyoruz .•. ,, Bu cümleyi birçok 
defalar işittik ve Önder'in, bütün bir 
ulusu hangi yoldan yürüttüğünü ıör
dük. Eski ve aadık dottum, büyük pir 
Fazıl Ahmed, ıbu yolun değifik merha

lelerini huliaa ettikten sonra ilave Mti
yordu: "Bunların hepai aynı yoldur ve 
biz bu yolun sonuna kadar giMccfb 1,, 

.Londra'da avusturyalı
lar la ne götiişüldü? 
Londraıya varan Avusturya heyeti -

nin hangi meseleler tizcrinde lngilhı 

cliplomatlarile konuştukları haıkılnnda 

haber veren Taymisin 26 ~ubat tarihli 
nüshasında deniliyor ki: 

"Bu konuşmalarda ne Hababusg ha

nt:danının avdeti, ne de Avu•turya or • 

dusunun artırılması me.elelerlne aela 

temas edilmemiş. Tuna andlapnaaı ve 

Avusturya işlerine müdahale edilmeme

si konuşma mevzuunun Masmı t.flııll 

etmiştir .. 

Avusturya devlet adamları, bu and

laşmanın karşılıklı olmasını ve Avua . 

tmyanın merkezi Avnıpadaki bütün \M

ğişıklikler karşısında değiş.meğe mec -

hur kalmamasını htedikleri tahmin o -
lunabilir. 

Avusturya bakanları İngiltere dev

let bankası müdürü B. Montagu Nor • 

man'ı da on dakika kadar görüp görüı • 

m:işlerdir. 

Bu görüşmeden bu ziyaretin blr ö • 

düne para almak maksadile yapıldığı • 

na hiikmolunmamalıdır. Bu kısa görü§ -

mede bakanlar, lngilterenin şimdiye ka

öaı Avusturyaya paraca ettiği yardım -

fardan dolayı te§ekkür etrneğe lüzum 

görmüşlerdir. 

UL u 
-IAU<EVLSRI MECMUASt 

Mart başında çıkan 25 inci sa
yısı ile üçüncü yılma başladı. Bu 
sayı ile bütün Halkevlerinin bir 
yıllık cahşmalarını gösteren bir 
broşür parasız olarak verilmekte
dir. 

iJan 
İstanbul'daki Gazetecilik ve 

Matbaacılık Türk Anonim Şirke· 
ti, (Milliyet) namm~ Ankara'da 
baskı ve klişe işlerini tcahhüd e

decek vekili bulunmr.t1ığmı gor • 
düğü Jü.zum üzerine ... :.n etmekte
tfir. 

7 MART 1935 PERŞEMBE 

B. Şaht'm bir ı;öyle\'İ 

Alnıaııyanm ökoııo • 
ınik duruınu 

Laypzig, 6 (A.A.) - Yıllık Laypzig 
panayırının açılması dolayısile ökono• 

mi bakanı B. Şaht bir söylev söylemil 

ve bilhassa Almanyanm bugün acuııun 

mühim bir kısmını nasyonal sosyalist • 

lerin kültiir sahasında.ki uğraşmalarına 

düşman olduğu bir &ırada halli imk&nı
ıız görulen bir takun ökonomik sonım

lar lca.rşısmda bulunduğundan hiç lliCD" 

&enin f\ipbesi olmadığını aöyıemı. .,. 
d . ··'k· emıştu: ı: 

" - Bay Hit.lerin tasvibi ile aöa 6Ö1 
lediğimi ve hareket ettiğimi temin ede• 

~im. Ulusal ökonominin himisi ben d .. 

ğilim, odur. ,, 
Ökonomik kır~den bı.ııııeden .8. 

§aht, bu krizin büyük savaşın bir so
nucu olduğunu töyledikten sonra şöy• 

le demiftir: 

"- Bu nokta a+ai.ıdaki rakamJarl• 
sabittir. S•Vllftaıl önce yabancı memlc

ketlerilı Alman.yaya 25 milyon mark 

boırgları 'Nl'dı. ŞUndi iae Almanyanın 

dlfUlytı olan borcu bundan fazladır. 

Almanya, borçlaruu ödem~k iç.in elin • 

d.tıı &el.mi yapIJor. P8ı1rat ithalatın tah

didi ve yabaacı memlekcıtlerin dövi• 

dampin&l bu huauetaki gay:r:eti bota ~.
karıyor.,. 

Bay ş.ht, b\Wlıdan ıoonra biıtw1 acu· 

nun iki memleket arasında !icari mil· 

badole yapılması aiatemine doğru git • 

mekte olduğunu, Almanyanın herkes -

ten çok bu sistemin kaldırılma5ına ve 

bir çok uluslar arasında mübadeleler 

yapılmNına taraftar bulundufunu &öy

lerni§tir. BU:mı dem~tir iri : 

•• - BoıriJ.arıınuı ödemek için iki 

yol vardır. Blıiel fala niabetinhı artı· 

rılmuı, öteki de alman lhrae41tınrn klifi 

mikdardıa arıırılmaııdır. 

Almanyanın ökonomik alanda yapmı~ 

olduğu yeni t<:fkilat muvaffak olmuş

tur. ÇUnkü lut mevsimi üretim mik • 

daruıı artırdık. Fakat mübadele kolay 
değildi. Planımuın deha iyi bir suret

te inkişafına dışarı borçlarını artran 

klirin.g anl~ar, hammaddder sat.an 

memleketlerhı satn ahna kabiliyetten -

nin ulığı, yabancı memleketler güm

rük resimlerinin artması, alman emtia

ımı ldhal eden mcmleketlerjn takib et

mekte oldukları kontenjan sıyasaı;ı ve 

en aonra para flatlaırmdald değişiklik

ler, dilfilf1er n .aire mani olmuştur. 

Sanayi memlek<:ti halinde bulunan 

bir devletin hammaddelecr üreten müs -

tıemlekelere ihtiyacı vardır. Bu suretle 

bu devlet ulusal aanayi için vücudu ge
rokll bir miltecnmim elde etmiş olur. 

Eter Almanyanm mfuıtemlekeleri ol -

~ olaayds bug\inldi aiiçHikler ko

laylılda halledillırdi.,, 

Acun ölı:oncımlelndCll bahK girişen 

Bay Şaht, Almanyanm muntuam öko· 

nomik münaaebtıtln teai•i arzusunda 

olduğunu Ye bu münaeebetlerin kültür 

alanındaki münasebetler için eaaalı bir 

&mil olacağı fikrinde bulunduğunu 

söylemiştir. 

B. Bakan aözlerine devamla demiştiır 

ki; bu aebebte.n dolayı nasyonal sosya

list Almanya acun tioe:retinin yeni ba§"' 

tan düzenlenmesinde çalışma birliği i

çin elinden geleni yapacaktır. Bunun 

için Almanya, kendisinin dışarı borsla· 

nnı kayıdaız ve fUtaU olarak tanıyor, 

fakat Almanyanm borçlarını ödemek 

hususundaki iyi niyeti, a1acak1ıların al 

man mallarını aatmalma hwmsunda göı 

terec:elderi iyi niyete bağlıdır. ÇilnkU 

Almanya dövl• ola.rak tç.diyede buluna• 

mu. 
Naayonal tM>syalizm, ulu.ıJararaı>ı 

1ı:ırcdiyi acun ricaretinin gerekli bir un• 

ıuru olarak Dıbul edn. 

AlmanJll, ulusu kendi va&ıt.alariyle 
bKleme.k için bü.tttn kuvvetini harca • 

maktadır. Alauaaıya, bammaddeler is • 

tihseU.nl bir o~ ü!küsi\ iç.in değilı 
t.trf kendini mubaıfua tt.IDÜ ka.y.guıııı 

ile artırıyor. 

B Şilht soz.lerinin sonunda sanayi ~· 

babına hitab ederek onları ihracat mtk
dııtrnı artırmak ~in biitUn ku\'vı?t ve 

kudrt tle-rfoi 'kullanmaya &rret ttıni5tir!. 
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Çekoslovakya'ya 
B. MAZARtKtN 85 INct YAŞI 

sıyasa ve tarlb gözii bir bakış 
(Batı 1. ci sayılaıla) 

Geneı NVqtıa Avuaturya - Maca
riatan dıtmda bulunan B. Maazri.k, ~ 
dl Wkeelne dönememiı, fakat oralarda 
Japtıfı tetldlat ile ma.taldl bir Çe. 
lrosıovakya meydıloa ptlrmek için bil· 
"- ı•yr-etini barcmıqtıır. Bu p7rct· 
lılr 1alnız A wup.cta kalmamı., Amerl
k~ kadar da 9irayet etmittir. 

Genel •vqta Pranaact. mönakil 
Çelroalovakya taburları kurmağa mu
••ffak olan Mazarlk, orada Çekoılo. 
•akya bayrağını ilk defa olarak tqrtı· 
Yordu. 

Bu sıralarda bir taraftan profesör· 
lül\, bir taraftan da ihtilalcllik yapan 
başkan, müstakil bir yurdu tanıtabiJ· 
inek için birçok müşküllere uğraınlf, 

fakat nihayet bu ülküsüne emıittir· 
28 ilkteşrin 1918 de Avusturya -

'lıtacaristan dükfımeti Vilson'un bar19 
fartlarını kabul etti. Aynı günde, 
l>~e'da çekoalovak istiıklali ilan edil
di. ']3u euretle Ma,zarik'in kurtarıcılık 
-adf.,.f gayesirw: varmış. ve çeklerle 
ılovaklardan husule gelen gene ve dine 
l>ir eumurluk Avrupanın ~ ... ,eğinde şe. 
l-ill.,nrlirilmiş bulunuyordu. 

Çe-koalovak Cüm.1111 ıyc:tı .Kt:ıtU Ma
laryk'in doğduğu giınün 85 inci yıl
dönümünün arefesi akşamınaa .-zılan 
aşağıdaki yazı, müşarünileyhııı ;.,uyük 
esen olan Çeko&lovak cümhuriyeti hak
kındadır. 

Bu bahiste her şeyden önce Çekoslo
vak eilmhuriyetinin kurtuluı tarihinin 
1'llr1dye Cümhuriyetininki ile göze 
çarpan bazı benzerHklerine işaret et· 
lbek münasib olur. 

Aynen yeni Türkiye gibi Ç~koslo· 
vakya dahi çürümlif ve harab bir dev· 
let teşekkülü içinde doğmuştur. Yeni 
T:Urltiye gibi Çekollovakya dahi var· 
bğı:ıu bir adamın ükir ve ~line, a
aim ve iradesine borcludur. Bu adam 
Ttirkiye'de: Atatürk, Çekoalovakyada: 
Masaryak'tır. 

Bu aebeble her iıki devletin biribiri
ne ötedenberi gılligıısız bir dostlukla 
ı-tıı bulunuşu, her iki devletin kültü
rel ve ökonomik gayeJ.erinin bir ve ta· 
kib ettikleri yolun muvazi olUfu, kuv· 
vet ve zindegilerinin memnuniyete ta· 
Yan bir tarzda artııı ve her i'.iisinin bi
ribirini ekseri ahvalde 1emereli bir su
rette tamamlayışı ... birer tesadüf eseri 
değildir. Bununla beraber her iki hü
kumetin sosyal hedefleri de biribirinin
kine benzer, çünkü gerek Türkiye ve 
gerekse Çekoslovakya cümhuriyeti mil· 
letin lıüyük kütlelerinin, köylülerin ve 
işçilerin hayat standardını yü.k1eltmek 
gayretindedirler ve bu lflerde her iıld 

lnelnlekette de demokratik prensipler 
esas teşkil etmektedir. 

Bu satırlarda her şeyden önce luu· 
ca Masaryk'in yarattıiı çekoelovak 
r.ünıhuriyetinin nasıl ·meydana aıeldiii· 
ili, bu büyük filozof ve içtimaiyatçmm 
doktor Beneş ile birlikte bu işi nasıl 
Yıtptıklarını kaydedelim: 

Bu iki adamın vaktiyle takib ettik
leri politika ite güttükleri ilk hedef 
ve gayeleri şunlardı: Avusturya • Ma
caristan monar§isi çerçevesi içinde Çe
lroslovakya'nın yeniden kuruluıu, cer
ınenleşme ve macarlapna faaliyetlerine 
nihayet verilmesi, Habsburg monarti· 
•inin bir millt devlete çevrilmesi. 

Fakat Avusturya • Macari8tan'daki 
salahiyettar amiller • aynen ıon omnan· 
lı sultanları gibi • kendi devletlerinin 
tarihi vazifesini anlamunıılardL tmpe. 
ratorlUık bünyesinde bir iııkipf beHr· 
~ğe başlamıştı ve bu inldtafın er geç 
*paratorluğun dağılmalı ile sona er· 
tnesi zaruri ve muhakkak idi. 

Genel savaş bqlaymca Çekoalovak 
aekerleri bütün cephelerde görtiııdü, fa· 
ht uzun sürmeden bunlar eyi organise 
edilmiş bir halde muhasım tarafta 
Olerkezi devletlere karp barba firiftiler. 

Başta profe&Ör T. G. Maaarylr. dok· 
tor Beneş ve doktor Stefanik tibi bir 
takını milli rehberler olduğu mide 
Dı.iitta.kbel çekoslovak devletinin temel· 
le~ini kurmak işinde yonılmu bir me
lai ile çalışılıyordu. Parie'teM~'in 
. 111Jaleti altında bir miJH tOri tttekkül 
etti Ye bu meclis itilaf devlederiJh 

Birleşik Ameriıka devletleri ricalini 
merkezi Avrupa milletlerini yani çe
koalovakları, lehlileri, romanyahları ve 
yugoslavyalıları kurtarmak Hizumuna 
lkna etti. Artık millt iatiklal fikrinin 
yükselme devresi başlamıştı. 

Çokollovakya'nın iri o polotik vazi· 

yeti ona talrib ecıecegi 11yuayı g8et'e· 
rir. Bu aıyaea inpi ve terkibi mahiyet
tedir. Çekoılovakya balkı daima kendi 
lromfllları He eyi münasebetler içinde 
yapmağa çalışmıştır ve hiç bir vaıkit 
emperyalist emeller beslememiştir. 

Yenilenen çekoslovak devleti kendi· 
sinin iç ve dış politikalarını Hus, Stit· 

ny, Chelcicky ve Komens}Qy gibi yalnız 

birer atefli vatanperver değil, aynı A· 

manda bugilıı mutad olan terminologie 

manasında birer eyi avrupab phai.yet 

olan adamların tradiıyonel fikir ve te

lakıkilerine bağlamııtı. Bu politikanın 
hedefi, merkezi Avrupa'yı tahkim ve 
Uluslar Derneğini takviye etmekti. Kü
çük itilafın, balıkan itilafının ve baltzk 
devletleri itilafının yaratılması bu yol· 
da katedilen merhalelerdir. Çekoslovak 

hükumeti daima su'l-ıı n temini ve ci· 
banda bir istikr...r y.ıratılması uğrun

da çalışan devlet:erin safında yer al
mışlardır. Son zamanlarda çekotlovak 
hükumeti, şarki Avrupa paktının vücu
da getirilmesi için çok çalışınıftır. 

Prag, cihan sulhunun muhafuuı iç.in 
en mühim garantilerden birinin bu 
paktı mündemic olduğunu girmekte

dir. 

lç politika bakımmdan sıNoalovak 
çümhudyeti de komtu devletlerdeki 
müfrit hareketlerin tesiriyle ehemmi· 
yeti küçük görülemiyecek bir buhran 
içindedir. 

Çekoslovakyanın ıevık ve idareainde
ki istikrar bu devlete ökonomi alanın· 
da maruz bulunduğu ilk ve ağır ve müş
kül ve en buhranlı zamanlan atlatmaik 
imkanını vermittir. Çekoalo.,,alrya lren· 
di parasını sabit tutmuı ve bu aayede 
enflasyonun önüne geçmiftir. HalbWU 
bütün kOJnfu devletlerde bu enfluyo

nun önüne geçilememişti, dirayetli bir 
maliye politikası taJrib olunmaaı 1aye· 
tinde devlet ıemiei nflil»eten P bir a
nrya ile bUtUn harbsonu kayalıkların· 
dan ve buhran fırtmalarından pçlril
mittir. Bununla beraber pmdUri vuJ. 
yet gene kolay defilcUr ,,. pltnb Wr 
ökonomi devreıinin inkipfmı iıtıilsam 
etmektedir. Netekim bu inkipfın t>ef 
11llık blr pıtnla idareli ..ı&biyettar 
mebafilce tuavvur edilmelııtedir. 

Bir kara devleti ııfatiyle Çeılroelo

Yakya cümhuriyetinin ftsiyetl, ham
maddeler ithalinde ve mamul madde
ler ibracında maluur .e sarar)an mu

cl> olmaıktlıdır. Bununla beraber bu 
mabı:urlar ve :ıararlar BR>e, Tuna ft 

Oder nehirleri yoluyla ft kGmfu dn
letlerin pmeodlierlerlnbı ashkl.,r re
kat ile e.aburls Tn,..te -.c ~ 
,. )lmanlarmda ...... ,. ............. 

rilmeıi auretiy le bir dereceye kadar ta
dil edilmektedir. 

Çekoslovakya ökonomi bakımından 
teık cepheli değildir. Daha garbtaki 
memleketlerde parlak, cihanca meşhur 
sanayi mıntakaları bulunduğu halde 
ve bunlar ln&iltere'nin, Almanya'nın 

ve Belçikanm btlyük llD8yi meriez~_.. 
rini hatırlatırken pnalöelriler IHıgün 

ıilrüm lnkıtaaıııdan mtttceutrdlrler. 
Çekoslovakya'da ve nıa karpatlarmda 
tercihan siraat işleri yapılır. Maruat 
nevileri itibariyle tcri>etçi otu, arpa ve 
,eker pancarı en önde gelir, memleke
tin zirai mahsulatının cihan piyaaaaın
da şöhreti çekoslovaık camlan ve pora
lenleri ile çekoılovak makinaları n 
mensucatmm töhreti kadar yayılmııtır. 
Bu ihracat egyası, kalitelerinıin yüksek· 
lifi uyesinde büyük bir rağbet gör· 
mektedir. 

Sabık Avusturya - Macariıtan una
yiinin büyükçe bir kısmının çekoslo
vak cümburiyeti arHi.tnde blmıt ol
duğu umumca pek bilinmez, halbuki 
sabık Avusturya - Macaristan sanayii· 
nJn Çekoslovakya'ya geçen kıımunın 

nisbetleri tunlardır: 
% 100 e yakın bir niSbette porselen 

sanayii, 
% 29 nisbetinde şeker ve cam sa-

nayii, 
% 89 nisbetinde bira sanayii, 
% 75 nisbetinde pamuk sanayii, 
" 75 niebetinde kiğıd sanayii, 
% 70 nilbetinde deri sanayii, 
% 60 ni8betinde maden sanayii, 
1930 yılında yapılan nüfus sayımı-

na göro takriben 140,000 kilometre mu
rabbaı üzerine dağılmıt olan takriben 
15 milyon nüfusun 

% 34,9 u küçüık ve büyük sanayide, 
% 34,6 sı .ziraat ve omıancıbkta ça

b§Dlaktadır. Meınlkette geni' bir aana
yi mevcud olmasına rağmen büyük şe
hirlerde nüfusun ancak % 10 u temer
küz etmiştir. Prag çok ııüratle bUyU
meıkıte olup bu gidişle milyonluk tehir· 
Jer arasmda sayılabilecektir. 

Dünya buhranı bittabi bu memle-ke
tin de f;lronomisini tiddetle müteeesir 
etmiıtir. Dıı ticaret hacmi küçülmüş
tür. 1927·29 konjuııktur devresinde it
halit 18-20- milyar çek krunu( takri
ben bir milyar türk lirası ) arasında 
oynamı§br. Aynı devrede ihracat ise 
30-21 mlJyar çek krununa baliğ olmut
tur. Fakat ıon buhran devresinde dıı 
ticaret çok dtipnli§ olup bu bahta ap· 
ptalri rakamlar bir fikir verebilir: 

Çek Jrronu ve milyar olara:k 
ithalat ihracat 

1t29 aenesindr 19.962 20.497 

ltsO " 15.713 17.742 
lt3l n ll.764 13.118 
1932 •• 7.487 7,343 
1933 n 5.832 5.853 
Çe-1ovakyanın lthalibnın 3 50 

-~ 
ROMAN TEJilUXAMJZ J 
ALTJNCI SA YIFADADIR • 

sini hammadde teşkil etmektedir. İh

racatının yüzde 85 i sanayi mamulatıdır. 
İhracatın konjunktur yıllarına nia

beten düşmesi maddelerin nevine göre 
% 60 ile 70 arasında mütehavvildir. Çe· 
koslovak cümhuriyetinin ihracat ka
rakteri kartı•mda ihracatınm bu s"'·u-

Çdoılovakya cumrırlü bqbın Bay 
Jfaurilc'in yaşayışına aid birkaç intibı 

tunun memleketin bütün ök:onomi haya
tı üzerinde büyük bir tesiri olmuıtur. 
Bu ııukut, devletin bqına bUyUk miif
kUlat açmı§tır, çünkü bu yibden ipiz
lik .zuhur etlnif, imaltt tahdid edllmiı, 
yerli piyasada mübayu kabiliyeti azal
mıt ve umumi finans işleri müfkWata 
uğramııtır. Ancak 1934 yılında mute
dil bir salah husule gelmittir. Para 
hakkındaki muvaffakıyetli tedbirler 
yani çek ıluonunun 1/6 niabetinde plin
lr bir ıurette devaluation'a t&bi tutul· 

uşu, yerli ve yabancı piyasalar arasın
daki fiat dispartitesini izale etmiştir. 

Bu sayede çekoslovak sanayiinin ecne
bi memleketlerde rekabet kabiliyeti 
yükselmiftir. Aynı samanda deYlet ma
liyesinde tevutin tesisine ve para pi
yasasının nol"IDal bir surette itlemesini 
temine muvaffakıyet elvermittir. 

Daha bir takım devletçi tedbirlerle 
zirai mahsulatın rentabilitw temin e
dilmittir. (Mesela buğdayın inhisar al
tına alınması) daha diğer tedbirler da
hi hazırlanmaktadır. (Mesela hayvanat 
inhisarı gibi). Ziraatte rentabilite'nin 
yenileştirilmesinin sanayi imalitı üze
rinde de müsaid tesirleri beklenmekte· 
dir. Sanayi imalatı da büyük mikyasta 
bir envestitüsyon programı ne yükselti
lecektir. 

Turizm işi dahi memleket için kıy
met ve ehemmiyeti küçük görülemiye
cek bir iştir. Turizmin Çekoslovakya'
ct. büyük bir istikbali vardır. Çünkü 

Çckoslovakyada en u.zak yerlerden gele
cek olanlar dahi dahil olduğu halde bü 

merkezlerinden biri o.bnuttur. Çekoslo
vak dilindeki ilk yazı on ikinci ~ 
dandır. Müteakib yazılar lae on dördün 
cü asra kadar büyük kültür terakkileri• 
ne ilim olmut ve Prag tınlvenitealnia 
tesisine kadar devam etmifür. 

Çek edebiyat dilini ,..,atan refor-
matör Hus, buı bakımlardan Tolatol'• 
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nin selefi ve modem bir pasifist ola· 
rak tanınan büyük mütefekkir Pctr 
Chelolck)', biiJUık Pamofiet ve modern 
pedagojinin ba1-ı olan Johann AmOI 
Jtomenaky gibi admllar dhanea ·tanın· 
mıı ldmtelerdir. 

1260 yılında Hababuralara kartı ya· 
pılan ihtilal muvaffakıyetablile utra
dıktan ve bunu takib eden harbtan '°" 
ra çekoslovak balkınm kWtUr inkiph 
asırlarca müddet inlutaa uğranuttı. 

(Bu noktada dahi Tilrkiye ile Çe· 
Mıovakya arasında bir benzerlik var• 
dır.) 

On do~uaunc.u uran baılangıcında 

çek°'1ovak milleti J'IDİ kültürel bir 
hayata ıö.zünti açtı. Bu intibalun ilk 
devrelinde bilbana tarih w filoloji &a

basında büyük fahaiyetler yetiftirdi. 
Çelroalovak filolojisini ilk kuran Josef 
Dobrovilky, tarihçi Fram Palacky bil· 
ginlerden Johann PrHael ve Johann 
Purkyne bu dnorin y~tiştirditi '8h•i· 
yetlerdendir. 

Çekoslovakya'nın tekrar doğuşunda 

pan iılavizm fikri büyük bir rol oyna
mış ve tair Johann Koller'in tiirlerın
de bu ftkir en ytıkeek ifade ve beye· 
canını bulınuttu. Bundan sonrakı de· 
vir unatkirları ve bilhassa dibi kom
po•itörleri yetittirdi ve çekoslovak o
peraaı. banili FreCdrich Smetana'nın 
himmeti ile cihanda töhret kazandı. 

Ondan daha gene olan dostu Anton 
Dvorjak kendiainln deha feriki idi. 
Bunları taldb eden musiki nesli de on· 
ların ayarında olup bunlardan birkaçı· 
nın isimlerini aşağıya kaydetmekle ik
tifa ederiz: 

Fibich, Leo janacek, Fôrster, Ci
hanca mefbur keman pedagogu Otok r 
Şefçik • ki ya.kın prktan da bırçok ta
lebeleri vardı • V. Novak, Josef Suk. 
Otokar Ostrcil, Vycpalek, Jirak, Jı:rc
ınias, Martinu, Petrzelka, Kvapil, R. 
Karel, Al. Haha, Jaı, Weinberger. 

Edebiyatta da modern çekoslovak 
şiirleri çeıkoslovak t-fkarı umurniye
sinin dıkkatini kendi uzerıne çekrnis
tir. Modern çekoslovak edebiyatının en 
büyük şairi mistik bır ~ahsiyet ol n 
Otokar Brzina'dır. Harbsonu zamanı 

şairlerinden yabancı memleket1erce de 
tanınmı' olan Demi, Durych, Toman, 
Kricka ile içtimaiyat ~dırı Wolker, mo
dernıııt V. Nezval, romcıncıldrdan ve 
dram muharrirlerınde ı Capek kaırlts· 

ter, F. Langer, Ht!Ld t v1: Sr.ımck meş· 
hur şahsiyetlerden olup bunların tiyat· 
ro eserleri bütün cıhan sahnelerinde 
oynanmış ve kısmen de hali oynanm, k· 
tadır. 

Çekoslovak kültunınlin büyuk e tün ecnebileri cezb ve ikna edebilecek 

her tey vardır: Tabiat manzaraları em
salsiz ve diğer memleketlerinki ile kı

yas edilemiyecek derecede güzeldir. 
Yüksek Tatrada cihanca meşhur Karls
bad, Marienbad, Tttntschin, Pystian gi
bi f)fa banyoları vardır. Bütün kültürel 

Ye modem takıb w ihtiyaçlann tatmini 
kolaydır. BUhaau hükumet merkezi o
lan Prag tehri eski bir şan ve şöhrete 
malik olup muciıevt bir güzelliği haiz
dir. Ticaret ve aanayü de iş adamları
na "hem ziyaret, hem ticaret,, •ôzü 
•eçhile bir seyahatte zevki menfaatle 
birleftirecek derecede müaaid imkanlar 
bahşeder. 

parlak inkışafı ressamı kta, heykeltı 
lıkta ve mimarlıkta da kendini gos 
mektedir.Bu sahalarda birçok is"m 
kaydedilebılır kı unlar ec:ne i me 
ketlerince de tan nmıştırlar. Bur 
yalnız tarıhi e erler re samı Cerm , 
Jar, Wenzel, BroZJk, Chitussı \e K. 
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Purkyne ile modern çek heykehr<t -
ğının yaratıcısı Mysberk ve mımar J. 
Zitek ve çekoslovak sanat hayatınaa 

moıkrn çıgır ıstikametinı açan Mane~ 

Çckoalovüyanın i•tiklalini tekrar 
elde etmesi. memleketi uyual ve iktı
aadi hayatta büyük vazifeler karşısın
da bıraktıiı gibi miJletin kültür haya
tına Ü pddetle nafis ve müessir ol
maktan bili kalmamıttır. Bobemya ha
valiai ötedenberi ıark ve garb kültü. 
rUnüıa ilk te&ir aahalJ halinde idi. Do
lnuuncu yüzyılın ikinci nıafında kıta 
bir müddet Bizans te&iri altmda kal· 
dıktan sonra çekoslovak halkı gam kül
türline dönmüftü. Romen, Gotik, Barok 
ve Rönesans &ibi muhtelif devirler lıa· 
ralarda kıymetli külttir eter w Abide
leri ~r. Pr .. ; W.lıJm w 
merked Anapwa _. •M' ..._. 

in isimlerini zıkrctmekle ııktifa ede .. 
riz. 

Çekoslovak ti} atroım da ehemmiyet 
kazanmıştır. 

Kultur işlennin diger ubeleri ve 
mesela ılmi ::.al alar hal.kında da mut • 
lealara girişecek o ursak ya ı nızın hac· 
mi pek fazla buyüyeceJ"inden burada 
ilimlerden yeni Tu • ıye'de tanınmıs 

olan ve şöhretleri biniln db, nıı yayıl n 
Hrozn ve l"' il'i ikretmekle ikt'fa 
ederiz, bunnnla ~raber tU ciheti de 
ıkayıd ve tebarüz ettirmek isteriz lri ı · 

mi mtlna&ebet ve rabıtalar d. bi bizı:at 
devlet reisi derin ilmt tetkiklerle meş• 
gul olan • Türkiye Cümh:.ıriye ::ı: -

riyametinde Jılasaryk gibi biiyük b
0

r • 
limin bulunduğu • çekoalovak ciimhu-
riyeti Uc her illi memJdrcrin men ~ 

•r teei Jo1a1Ma Wriblriyle sı ..................... 
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Askeri Fabrikalar Umwn Müdürlüğü 

Satın Alma Komisyonu ilanları 

MERKEZDE YENİDEN YAPTIRILACAK BİR 
TRANSFORMATÖR BİNASI 

Kuruluı U y A N ] Ş Serveti fünun 
1 8 9 ı yerine çıkar 

Ankara Le\azım Amirliği 
Satm11Jnıa Komisyonu 

llanları 

Bayram 
Martm on beşinci cuma 

günü Kurban Bayramıdır. 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. 

İLAN 
İzmir müstahkem mevki 

Bayram Namazı 

S D 

Bedeli keşfi 4211 lira 50 kuruş olan yukarda yazılı inşa
at askeri fabrikalar satın alma komisyonunca 20 Mart 935 
tarihinde çarşamba günii açık eksiltme ile yaptırıl.a~aktır. 
Sartname bedeli 22 kuruştur. Ve komisyondan verılır. Ta
fiplerin muvakkat teminat olan 315 lira 87 kuruş ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur 

Aydın Belediye Başkanlığından: 

efradının ihtiyacı için 303000 

kilo un kapalı zarf usulü ile 
satın alınacaktır. İhalesi 11 
ınrırt 935 pazartesi günü sa
at 15 de İzmir'de kışlada 
müstahkem mevki satın al
ma komisyonunda yapıla -
caktır. Muhammen bedeli 
yirmi sekiz bin yirmi sekiz 
Jiradrr beher kilosunu tah
min edilen fiatı dokuz kumş 
y1rmi beş santimdir temina
tı muvakkate akçesi 2103 li
radır şartname suretini 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
tmalma komisyonunda ha
zır bulunmaları {391) 1-639 

6 32 Alafranga 
12 31 Alaturka 

(522) 1-884 

gün ve saaatte komisyona gelmeleri (486) 1-833 

30 TON DEMİR CEVHERİ 
15 TON MANGAN ,, 

Tahmini bedeli 2700 lira 
olan yukarda yazılı malze -
me müteahhid nam ve hesa
bına askeri fabrikalar satın 
alma komisyonunca 20 mart 
1935 tarihinde çarşamba gü
nii saat on beşte açık eksilt
me ile satın alınacaktır. Şart· 
name bedelsizdir ve komis -
yondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan 212 
lira 50 kuruş ve 2490 numa
rah kanunun 2. ve 3. madde
lerinde yazılı vesaikle mez -
kur gün ve saatte komisyo -
.ua mi;rac4~, ı 'r· /"02) 

!-850 
B h: ., ON MA,~C '\JP'"; l..İ 

.dAKIR 

ra olan yukarda yazılı kas · 
nak kayışları 12 mart 935 
tarihinde sah günü saat on 
beşde Askeri Fabrikalar Sa-
tmalma komisyonunca pa -
zarlrkla satın alınacaktır. 

Tediye sartlannda deği~ik · 
lik yapılmıştır. Şartname 

427 kuruş mukabilinde ko -
misyondan verilir. Talible -
rin muvakkat teminat olan 

5520 lira ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerin
de yazılı vesaikle mezkur 
gün ve saatta komisyona 
mür;:ır~-d--T (503) l -359 

50 ADEf Gl<AFİT POTA 
50 ADET ÇELİK İZABE

ç,: t trtN POTA 

Aydın şehri umumi elektrik tesisatmm yapılması ka -
palı zarf usuliyle eksiltmeye komılmuştur. 

ı - Tesisatın keşif bedeli "50.872,, lira "97,, kuruştur .. 
2 - Şartnameler ve fenni projeler "250,, kuruş mukabı-

linde Aydın belediyesinden alınacaktır. -~Posta ih~ ~önde -
rilmesini istiyenler ayrıca "50" kuruş gondermelıdırler.) 

3 - Eksiltme 15 Nisan 1935 pazartesi günü saat 16 da 
Aydın belediyesi daimi encümeninde yapılacaktır. , . 

4 - Teklif mektupları 2490 sayılı artırma ve e1<sıltme 
kanununun hükümlerine göre yukarda tayin olunan gün 
ve saatten bir saat önce belediye başkanlığına makbuz mu
kabilinde verilmelidir. 

5 - Yüzde yedi buçuk muvakkat teminat parası "2816., 
liradır. 

6 - İsteklilerden aram lan vesaik şunlardır: 
A - Ticaret odasından tasdikli iktidarı mali vesikası 
B - Nafıa vekaletinden tasdikli ehliyeti fenniye vesi -

kasr (491) 1-835 

İLAN ŞARTLARI 
Beher Beher 

Sayıfa Santimi Sayda Santimi 

2 
4 
6 
8 

300 3 200 
150 5 100 
80 7 40 
25 kuruıtur. 

ABONE ŞARTLARJ 
Müddet Dahilde Hariçte 

17 Lira 30 Liı·a 

9 .. 16 
" 5 ,, 9 ,, 

~ 

Tahmıni bedeli 900 Ilra 
olan yukarda mikdarı yazılı 
manganezli bakır müteah -
hit nam ve hesabına askeri 
fabrikalar satın alma komis
yommca 20 mart 1935 çar -
şamba günü saat 14 de acık 
ekc;iltme ıle ')atm alınacak -
t ı Sartnamf' bedelsiz olup 
knnıi ::ıvondan verilir. Talip
lerin 67 lira 50 kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerinde ya.r.ılr vesa
ikle mezkur gün ve saatte 
ı,, mic:;voııd mu accıatlan 

L'ah11ıın1 t.ecleli 4000 lira 
olan yukarda mikdarlan ya- S N İLAN 

(501) 1-851 
KASNAK KAYIŞLARI 
Tahmirı hedeli 85400 li 

zılı potalar Askeri fabrika -
lar satın alma komisyonun-
ca 19 mart 1935 tarihinde 
salı günii saat 15 de açık ek
siltme ile satın alınacaktır. 
Fenni şartnamede değişik -
lik yapılmıştu Ve bedelsiz 
olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin 300 lira muvak -
kat teminat ve 2490 numa -
rah kanunun 2 ve 3. madde· 
!erindeki vesaikle mezkur 
aün ve saatte komisyoncı h 

nıürac~ai-ları (487) 
1-832 

Askeri Sanat mekteble
ri ihtiyacı için 2400 kilo ma
karna ile 300 kilo arpa şeh
riyesi 23 mart 935 cumarte
si günü saat 14 den 17 ye 
kadar acık eksiltme sureti
le satın ::ıımacaktır. İstekli
ler şartnamesi için komisyo 
na müracaatları ve iştirak i-

c• • Or. CEI\l;-:ı in 

çin de eksiltme tahmin be
deli olan 675 liraya muk 1-

bil 50 lira 63 ktır•1s ilk pc · 

akçesini Kırıkkale Ask L 

Fabrikalar muhase:·eciliğ -
ne yatırarak belli sa .... tten e
vel komisyonda h::ı .ır bulun-
maları. (478) 1 - 811 

Nasır ilacı En e~ki ua1:.41rları bi
ic pek kı~a hir zaman .. 

da tamamen Ye kö

k ii nden çıkarır. 

[ mumi depo~n: İn· 

o·iJiz Kanzuk eczane· l"'I 

An:<ard Va iti~ınden: ÖZ ALMANCA SATILIK ARSA 

si, her eczanede bu· 
Jumll'. Ciddi ve mü

C'4Sir bir nasır ilacı· 

clır. Ankara mıntaka sanatlar mektebine alınacak olan sa
deyağı, zeytin yağı, sabun ve saireden ibaret yedi kakm 
erzak 7. 3. 935 gününe tesadüf eden perşembe günü saat 3 
de pazarlrğı vilayet encümeninde yapılacaktır. İsteklile
rin yüzde yedi buçuk nisbetindeki teminatlarile birlikte 

Halis bir alman kadını 
(muallim) çok ucuz ve çok 
istifadeli dersler garanti ile 
verıyor. 

Müracaat posta kutu 173 
1-840 nıi.:racaatlan. (530) 1-893 

1 I I .'i "il , f;Jll 1'11/ Tefrika: 18 
~ --

Sarı icne e'nıo kıtabı 
Ya~c.ııı: Abel MUN1 

'/ iirkceye ~·evıruı: Nas11hı BAYDAR 

Pastör gibi yeni cihanları, Koh, Erlih ve 
Behreng gibi cyilesmez sanılan hastalıkların 
ilaclannı ke!'?feclenler, ara!:!tırmalarından ge
ri durmamak için, her türlü yasaklardan ve 
her türlü yabancı müdahalelerden uzak bu
lundurulmak gerek değil midir? Zaten dile
dikleri gibi harekette kendi başlarına bıra
kılabilecekler o kadar azdrr ki parmakla sa
yılabilir, bunların dışında kalanlara gelince; 
bunlar en siddetli tahdidlere ve hatta yasak
lara tabi t~tulmalıdır. Biraz daha ileri gide
rek diyeceğim ki canlı hayvanlar üzerinde 
yapılan tecrübelerin ameli faydaları dar bir 
çerçeve içinde kalmaktadır;· çünk~ ins~n ve 
hayvan vücudları arasında patolo31 ve hzyo
loji bakımından çok fark vardır. Sonra, bu 
tecrübeleri neden yalnız hayvanlar üzerin
de yapmalr? Canlı insahlar üzerinde böyle 
tecrübelere girişmek fena mı olur? Ömürle
rinin geri kalan parçasım hapishanelerde 
bitirip tüketmeğe mahkum olan canileı, ka
şerlcnmış kötüler, cezalarınm azaltılmasına 
karşı, in:;anlığm eyiliği için vücudlarmı 
- duyguları ilacla iptal edilmek şartiyle -
neden bazı tecrübelere tahsis etmemelidir
ler? 

Hakim, siyah takkesini basma geçirme
den önce, st:çh.ılara ölümle ··sona kadar ağır 
hizmetler,, arasında hıyar hakki vermeğe 
salahiyetli olsaydı, eminim ki, yukarda de
diğim tecrübeyi istiyecekler çok bulunurdu. 

ALTINCI BÖLÜM 

Ramo ~atosu 

Yazın Paris, gülüp eğlenen Paris'e men
sub olanlar için pek neşelidir. Ancak, siz 
çalışan Paris'in mensublarmdan iseniz iş 

değişir; hele· Viyyet mahallesindeki iskan
dinavyalı yüzlerce işçi arasında çıkan tifo 
yahut Monparnas'daki İtalyan dostlarınızla 
onların sayısrz çocuklarına musallat olan 
kuşpalazr salgınları ile savaşmak mecburi· 
yetinde iseniz ... İtalyanların sayısız çocuk
larmdan bahsettiğime bakarak sanmayınız 

ki iskandinavyalıların çocukları yoktu. On
ların da ötekiler kadar çocuğu vardı ve he
nüz çocuksuz olan birkaç aile ise, doğacak
ları dünyaya getirmek için - ekseriya bir 
ebe kadın bile bulamıyarak ve yalnız benim 
yardımıma kalarak - sanki bu mevsimi seç
mişlerdi. Tifoya tutulamıyacak kadar kü
çük olan çocuklar kızamığa veya boğmaca
ya yakalanmışlardı. Hiç birinin fransız dok
torlarına verecek parası yoktu ve bütün bun
lara, elimden geldiği kadar, bakmak bana 
düştü. İşin alaya gelir tarafı yoktu; yalnız 
Viyyetteki iskandinavyalı işçilerden otuz 
kadarı tifodan yatıyordu. Böyle olmakla be
raber, her pazar günü, gene vakit bularak, 
ötekilere eyi örnek olacağımı söylüyen dos
tum İsveç papazının dileğini yerine getir -
mek üzere, Ornano bulvarındaki İsveç ki
lisesine gidebilyordum. 

Kiliseye gelenler yarıyanya azalmışlar· 
dr; bunların yarısı yatakta hasta yatıyor ve
ya yatakta hasta yatanlara bakıyordu. Pa
pas, sabahtan akşama kadar ayak üstünde, 

Çankırı caddesinde a:ııkerlik 

şubesi yakmmda yirmi metrelik 

cadde üzerinde ve ~öşe başında 

üç yüz iki metre: Ankara ecza -

nesine müracaat. 1- 854 rur. 
Kanzuk öksürı.ik şurubu: öksürüğü kati şekilde durdu-
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hastalarla yoksullara yardım ediyordu. Bun
dan daha eyi yürekli kimseye rastlamadım, 
diyebilirim. Sonra, adamcağızın parası da 
yoktu. Bütün bu didinıneleriı;ıin . . 1!1ükafa~r 
olarak hastalığı da evine getırmıştı. Sektz 
çocuğundan iki büyüğü tifoya, beşi kı.zam~
ğa tutuldular, en küçük ise iki franklık bır 
gümüş parayı yuttuğ~dan, az ka~d.ı, bars~
ğı düğümleniyordu. Nıhayet, sakın ve eyı, 
küçücük bir adam olan İsveç konsolosu da 
çıldırrverdi. Bu hikayeyi size sonra anlatı
rım. 

Yukarda, Monparnas mahallesinde, vazi
yet daha ağır olmakla beraber, birkaç sebeb
ten dolayı, bana daha ehemmiyetsiz görünü
yordu. Bu mutsuz italyanlarla, ekseriya ters 
kendini beğenmiş ve nazlı olan kendi yurd
daslarımdan daha kolay anlaştığımı söy
le~eğe utamyorum. İtalyanlara gelince; ül
kelerinden Fransa'ya yalnız her güçlüğü 
karşılayan sabırlarını, neşelerini ve daima 
sevimli olan hal ve tavurlarını getirmiş olan 
bunlar her vakit memnun, müteşekkir olan 
biribirlerine karşı elden geleni yapmaktan 
geri durmıyan adamlardı. Salvatore'lerde 
kuşpalazı çıkar çıkmaz, süprüntücü Arkan
gelo Fusko, hemen işini brrakıp en sadık bir 
hastabakrcı gibi çocuklara bakmağa başladı. 
Üç kız da kuşpalazına yakalandılar; büyük 
kız öldü ve ertesi gün bu korkunc hastalık 
analarına da geçti. Yalnız, Petruçyo, hangi 
hiç bir yanı tutmıyan çocuk, sırrına erişil
mez Tanrının iradesiyle, bundan kurtuldu. 

Hastalık bütün Rusel çıkmazma sirayet 
etti; hemen h~r aile bir veya birkaç hasta 
ve her ailenin de birçok çocuğu vardı. İki 
çocuk hastahanesi ağ.zına kadar dolu idi. 
Bunlarda bir yatak boşalsa bile bu yoksul 

yabancıların çocukbrmdan birini ona yatır
mak imknasLZdı. Bunun içindir ki onlara 
Arkangelo Fusko ile beraber baktık. Bak .. 
mağa yetişemediklerimiz ise, kendi kendi
lerine eyileştiler veya öldüler. Yalnız başı
na böyle bir salgınla uğraşmak zaruretinde 
kalmış herhangi bir doktor, yüreği ne kadar 
nasırlanmış olursa olsun, böyle bir macerayı 
titremeden haurlayamaz. Bütün bu çocuk· 
larm boğazlarmı temizleyip ilaclamak için 
saatlerce olduğum yerden kımıldamıyor

dum; o vakitler yapılacak daha bir şey yok 
gibi idi. Hele nefes borularını tıkayan ilti
hablı parçaları alıp çıkarmak imkansızlaş

tığı vakit! çocuğun yüzü gözü sararıp ta so
luk alamaz olduğu ve yıldırım hrzı ile gırt~ 
lağı yarmak gerektiği vakit!.. 

Çocuğu yatıracak bir masa bile bulun
mayan böyle yerlerde cerrahi müdahaleye 
kalkışmalı mıydım? Pis yatağın üzerind~ 
mi? Yahut anasının kucağında mı? Bu yag 
lambasının ışığmcia mı? Süprüntücünün yar· 
dımcdığıyla mı? ... 

Kendimden daha eyi bir cerrah bulmak 
için yannı bekleyemez miydim? Bekleyebi
lir miydim? Beklemeğe cesaret edebilir miy· 
dim? Yazık! ertesi günü beklemiştim, vakit 
geçmişti ve çocuğun öldüğünü gözlerin-le 
görmüştüm. Hemen müdahcrle etmistim, .., e 
muhakkak ki çocuğu kurtarmıştım; sonr<!, 
müdahale etmiş ve çocuğun bıçağım altında 
can verdiğini görmüştüm. Böyle bir vaziyet
te kalmış doktorların çoğununkinden benitn, 
halim çok daha kötü idi. çünkü ku~palazın· 
dan ölümden korkar gibi korkuyordum ve 
bu korkudan hiç bir vakit kurtı1lamadım. 

(Sonu var) 



.. 

Zile Belediyesinden: l 
6172 lira 74 kuruş bedeli keşifli femll mezbaha in§.a&U 

k~palı azrf usuliyle ve 20 gün ~üdd~tle mtinakasa~~ v~e
dılmiştir. Taliplerin evvel emırde yuzde 7,5. kuruş uzenn • 
den teminat akçesi veya banka. me~tubu ı~z ve evsafı 
kanuniyeyi haiz olduklarına daır ehlıyetname ıbraz etme • 
leri. İhale 13 mart 1935 çarşamba günü saat 14 de Bele• 
diye encümeni huzurunda yapılacaktır. Muayy~n. giin ve 
Baatten evvel teklifnamelerini bir makbuz mukabılınde be
lediye muhasebesine tevdi etmeleri ilin olunur. (1070/495) 

1-838 

Devlet Demiryolları ve limanları 
İşletme Umumi Müdürlüğünden: 

Muhammen bedeli ile cins ve miktarı aşağıda yazılı 
malezme 17. 4. 1935 çarşamba günü saat 15,30 da kapalı 
2arf usuliyle Ankara'da idare binası~da satı~ .almacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin yerh mal ıçın ~856 ve 
Cif - C. F teslim için (784) liralık muvakkat temınat ve~: 
nıeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve kanunun 4 cu 
maddesi mucibince işe ginneğe manii kanuni bulunmadı
ğnıa dair beyanname ve teklifler ile .ay!1ı gün saat 14,30 a 
kadar komisyon reisliğine vennelen lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler par~sız olara~ Ankara'da ~l~.e
me dairesinde ve Haydarpaşa da tesellum ve sevk mudur· 
1'iğünde dağıtılmaktadır. ( 469) 

Cins Miktarı 

Üstüpü 55 Ton -
Muhammen bedel 

Yerli 
Lira 
24750 

Cif ve C. F 
Lira 
10450 

Askeri fabrikalar umum 
müdürlüğiinden: 

Kınkkalede istihdam edilmek üzere elektrik tenvirat 
ve kuvvet tesisatından ve motörlerden eyi anlar usta elek· 
trikçilere ihtiyac vardır. Taliplerin nüfus tezkeresi, halter
cümesi ve bonservisleri suretlerile tahriren: Kırıkkale as
keri fabrikalar kuvvet merkezi müdürlüğüne müracaattan. 

(465) 1-787 

Aydın 
Nafıa Ba,mühendisliğinden: 
ı - (20758.18) lira keşif bedelli Aydın - Tire yolunun 

17 +455 19 + 233 kilometreleri arasında dokuz adet men • 
fez inşaatı 20 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle müna • 
kasaya konulmuştur. 

2 - İsteklilerin 661 numaralı eksiltme kanununa tev • 
fikan hazırlıyacaklan vesaikle yüzde 7 ,5 nisbetinde temi • 
nat akçesini havi tekliflerini ihalesi olan 11.3.193~ pazar
tesi günü saat 15 de vilayet encilmenine vermelen. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin ehliyeti fenniye vesikala- • 
nnı baş mühendisliğe müracaatla almaları. 

4 - Fazla izahat almak ve keşif evrakını görmek isti
Yenlerin İzmir ve Aydın Başmühendiıliklerine müracaat • 
lan (490) 

1-831 

--------------------------------
Ankara Milli Emlak 

Müdürlüğünden: 
MalıaUesi Sokağı Cinai Umum No. Metruke Hi11e 

Vattarin 
lllaakı 
Mmr 

Tapu. 
cular 

Jfo. miktarı 

20/2060 141 Tamamı 

Kaç tabit 
olduiu 

·~--ne•kU 
taksitte 

Yukarda yazılı beş oda üç hali bir mutfak bir banyoluk 
ile odunluk, kömürlük ve avluyu müştemil hanenin mülki
yeti mukaddema 8058 lira bedelle talibine ihale edilmiş 
ise de taahhüdatm ifa edilmemesinden 20 mart çarşamba 
günü saat on beşte ihale edilmek üzere yeniden ~ç.ık ~rtır
nıaya konulmuştur. İhale bedeli nakden veya ikıncı ter· 
tıö mübadil bonosu ile alınacaktır. İsteklilerin 273 lira 75 
kuruşluk depozito makbuziyle Defterdarlıkta kurulan sa
tış komisyonuna müracaatları. (506) 1 - 860 

sıu a mı :•••ıı•·-------------
EN ÇILGIN GECESİ 

lrenne de Zilahy 

Ankara inhisarlar 
Başmüdürlüğiindellı: 

Yedi bin yedi yüz lira yirmi üç kuru§ tc;lif bedell .. e An
_..,. Orman çiftliğinde olbaptaki plan, l?roJe ve fennı ~: 
namesi mucibince yeniden bir memur binam yapılması ışı 
19-2-1935 salı gününden itibaren yirmi güa müddetle açık 
eksiltmeye konulmU§tur. 

İhale günü on mart 935 pazar günü saat on beşdedir. 
Fenni evrakı 39 kuruş mukabilinde başmüdürlü~ m~ 

tqekkit eksiltme komisyonundan alınacaktır. İsteklilenn 
ırıuvakkat teminattan olan beş yüz yetmiş sekiz lirayı bat
IJıüdürlük vemesine nakten yatnacaklardır. 

(2490) No. kanunun 4 incü maddesil'll!ie yanlı kimseler 
eksiltmeye giremiyeceklerdir. (390) 1-629 

·· ... ,·;;.-

Askeri mekteplere 

MuaUim aranıyor 
ı - Askeri liselerle Kırık.kaledeki sanat mektebi· 

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

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

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 muallim~ik. yaı: 
mış olan, yahut branşlarına göre okutma~ salahıyetı
ni ve kanuni vasıfları haiz bulunan muallımler alına-
caktır. 

3 - İsteklilerden başka yerde işi olmıyanlar mek-
tebin bulunduğu yerin uzaklığına ve istekli olduğu 
derse göre ayda 84 liradan 126 liraya kadar ücret veri
lecektir. Maarif Mekteplerinde dersi olan muallimle
re gene mektebin bulunduğu yere ve istediği derse 
göre okudacağı her ders saatı için bir liradan dört li
raya kadar ücret verilecektir. U cret miktarım Askeri 
liseler müfettişliği tayin eder. 

4- Aylık ücretle tayin edilen muallimler haftada 
15:20 saat ders okutmağa mecburdur. 

5 - İstekliler istidalanna aşağıdaki kağıtları iliş
tirerek Ankara'da Milli Müdafaa Vekaletinde Askeri 
Liseler Müf etti§liğine gönderirler. 

A) Fotoğraflı ve resmi makamca tasdikli fiş (Hal 
tercümesi) 

B) Polis tahkikatı sonunda alacağı hüsnü hal ka
ğıdı ve yabancı kadınla evli olmadığını göste
ren kağıt 

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

D) Ehliyet derecesini gösteren ıdıadetname, eh
liyetname, tasdikname ve başka vesikalarının 
tasdikli ve fotoğraflı suretleri. 

E) Noterden tasdikli teahhüd senedi. Bu senede 
şunlar yazılacaktır: 

(Tayin edileceğim....... Mektebinin •...... Dersi mu
allimliğinden herhangi ders senesi içinde çekilmeme
ği, şayet tatil zamanında çekilecek olursam en az iki 
ay önce bildireceğimi, böyle yapmazsam alacağım üc
retin iki aylığını tazminat olarak bir defada ödeyece
ğimi bundan baıka tayin olunduğum halde kanunun 
gösterdiği zaman içinde vazifeme baJlamaaam gene 
aym tuminatı ödeyeceğimi w ne auretle olursa olsun 
Askeri liseler Müfettişliğinin göreceği lüzum üzerine 
herhangi bir zamanda bu vazifeden çıkarıldığmı tak
dircfe hiç bir hak iddia etmiyeceğimi teahhüt ede-
rim.) (438) 1-783 

Devlet Deıniryollan ve J,imanlan 
işletme Umum Müdürlüğünden: 

Muhammen bedelleri ile cins Ye mikdan qağıda yazılı 
mallar 16. 4. 1935 salı günü saat 15 de kapalı .zarf uauliyle 
Ankarada idare binasmda satm alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1586,25 liralık muvakkat te
minat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve ka
nunun dördüncü maddesi mucibince işe girmeğe manii ka
nuni bulunmadığma dair beyanname ve teklifler ile aynı 
gün sa.at 14 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazım
dır. 

Bu ite aid şartnameler parasız olarak Ankara, Haydar
paşa veznelerinde ve malzeme dairesinde dağıtılmaktadır. 

(417) 

Cinsi 

Delildi bakır antrtuvaz çubuğv 
Bam boru 
Müşekkel pirinç çubuk 

Muhammen 
Mikdarr bedeli lira 

56.000 Kg. 18.480 
4.210 metre 2.650 
100 ,, 20 

1-813 

Harita Umum Müdürlüğünden: 
1 - Muhammen fiatı (4100) lira. Harita Umum Mü

dürlüğü Topografya pbesi için (10) adet Alidat Olomet
rik açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün ve 
eksiltmeye iştirak edecekl!riıı de (307) lira (50) kunt 
muvakkat teminat makbuzıyle 10 Kart 935 pazar günü 18• 
at (10) da Cebecide Harita Umum Müdürlüğ& Atm alma 
komisyonuna uği'amalarr. (381) 1-628 

İnşaat usta mektebi 
müdürlüğünden: 

Mektebimiz talbeleri için ( 40) takım harid elbise mek· 
tepteki nümunesi ve~hile açık eksiltmeye koamtl§tur. 
Tahmin bedeli (700) liradır. Açık eksiltmeei 14-3-1935 ta· 
rihinde perşembe günü saat 15 tedir. 

Komisyonun toplanacağı yer Mektepler muhasebesi· 
dir. ~eyi görmek i:ıtiycnlcr mektep mitdürliiitine
müracaat edebilirler. Temmatı olan (52) lira (SO) kuru§U 
saat 15 den evel muhasebe veznesine yatırmalıdır. (432) 

1-726 

5'111111DllHUIURllllllRRllllDlllllllllHllllDllUIUIRIDIDIDllmUUı•• 

1 Ankara birası = -§ Sıhhatını sevenlere: = 
§ Ulus kazancmm Ulusun olduğunu bilenlere müjde: 
~ Ankara birası: Avrupada bile az aylar içinde tanm
E mış ve bütün ulusca sevilmiştir. 
a Çünkü o hilesizdir. 
§ Çünkii o Orman Çiftliğinin bira için yetiştirdiği 
E arpadan yapılmaktadır. 
5 Çünkü yalnız o bira denilen bir içkidir. 
§ Çünkü o hissiyatı uyuşturmaz hayatı zehirlemez. 
5 Çünkü o Türk ulusunun kendi eseridir. 
§ Orman çiftliği bira fabrikası telefon No. 1392 1824 
5 1-a2s 
e•n11nnımn1111mm..,..1111111mnumumınıuıııu11uımı 

Türk kooperatifçi ik 
Cemiyetinden : 

Cemiyetimizin martın birinci cuma günü saat 17 de top
lanması kararlaştınlmış olan yıllık kongresi, Büyük Ka • 
mutaym açılışı dolayısiyle ekseriyet olmadığından topla
namamıştır. 

Kongre toplanması martın sekizinci cuma günü saat 
17 ye bırakılmıştır. Azanın gelmesi rica olunur. 

1-858 

•mı11111111nmn11HHR11llllHIUIAllDllllllllllllllUI 
== -i]i Eyi ve ucuz 
= - Ev eşyası, Karyola al mak istiyenler Balıkpazan 
~ civarında ışıklar caddesinde Hallı Moble Salonunu 
~ bir kere görmelidir. 1-794 

mllllDBIRBIRUHlllal 

Karadeniz Ereğli 
Belediyesinden: 

1 - Bedeli keşfi (344) lira (92) kurut olan belmiye 
elektrik santral binasıma nmin hetenu ile lliınfirlik ve 
abdeabane inşaatı 13. 3. 935 Ç8l18IBha ginii l8llt 15 de beı;. 
!celiye dairesinde ihale edilmek bae aç* elliBlkmeye kon• 
muştur. 

2 - lateklilerin bu işe aid evraklan görmek için bele
diyeye gelemeleri lazımdır. 

3 - Muvakkat teminat mikdan yirmi altı liradır. 
(512) ı- 863 

Devlet Demiryollan ve limanla 
işletme mumi Müdürlüğünde 

Muhammen bedeli ile miktan apiJda yudı aeyyar t• 
graf makinelri 17-4-1935 çarpmba günü saat ıs de kapalı 
.zarf usulü ile Ankara'da idare binasmda Atm almaca;:L,: 

Bu işe girmek isti.yenlerin 866,25 lirabk muvakkat 
nat vermeleri ve kanunun tayin ettiği veailraJar ve ite gir
meğe manü kanuni bulunmachğma dair beyanname ve 
teklifler ile aynı gün Ye saat 14 e kadar komisyon Relali• 
tine vermeleri Jlzımdır. 

Bu İ§e ait prtaameler paruız Olarak BaJ4arpapda tea 
lelliim ve aevk müdlirlüğtinde ve Ankara'da malzeme da
iresinde dağıtılmaktadır. (450) 

Cinsi 
lluhmmncn beclelt1 

ltiktar Lira 
Seyyar telgraf makinesi 35 11550 

1-821 

Mevkii Cimi Umum No. IO.Mv' Biw 
miktarı 

S514 Jıl.Zıo-
takıittıe 

Yukarda cinai ve mikdan yazılı bağ mukaddema 700 
lira bedelle talibine ihale ecUlmiı ise ~e taahhüdatm ifa 
edilememesinden 20 mart 935 çarpmba günü saat 15 de 
ihale edilmek üzere yeniden açık artırmaya konulmuştur. 
İsteklilerin 45 liralık depozito makbuzu ile Defterdarlıkta 
kurulan satış komisyonuna müracaatları. (507) 1-861 

Eskişehir belediye bBfkanlığmda 
llelriaehire takriben 40 kilamctre meaafede ve Kapl•ll 

dağı membalarmdaa p:hre yapılacak depoya kadar sa:m• 
isalesi Font veya çelik boru olmak kere 24 pbat 935 tari ~ 
hinden 11. nisan 935 paj&ilbe giiıdl saat on befte bedeli 
haddi liyık löıiildUiii takdirde iba1e e•Hlmek kere 
be§ gün müddetle ve kapalı wf uuliyle milllkaıaya 
IDUftur. 

M'ezldlGr tesisat ve İnpatm faat bana ile ke1if vellllm 
238182 lira 12 kun1t ve çelik bora ile ketif yeklnu 1271 
lira 72 kuruftur. 

Mi\nakaıa 2490 No. artırma ve ebiltme w lbale 
DUDa tevfikan icra Jalmacağmdauı teklik ..... 
nun hükümlerine tamamen uygun buhmıcaktlr. Fcmt 
çelik borulardan gayrı bana teklifled ..... edilmiJıecelllt 

Talipler miiukaun 1gmq1.,, pa• we lapı&ımı, 

leri1e nmkaveleıe mabJ.it ~ feDnt w ---• 
prtnamelerini ôn lJd bUpak lira amJnıbilWe 
belediyesinden tedarik lclecekletl Dan olmıur. 
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Ağaç sevenler 
okusun! 

İlk yaz yaklaştı 
Bahçelerde ağaç dikilme zamanıdır 
Alacağınız fidanların şaşmadan tutmasını tsterse

niz Ankara'da yetiştirilen fidanlardan alınız. 
Orman çiftliği fidanlıklarında her yaşta ve boyda: 

ÇAM 
MAZI 

AKÇA AGAÇ 
DIŞ BUDAK 

GLADİÇYA 
KATALPA 

AKASYA 

GUL AKASYA VE SAİR HER ÇEŞİT Fİ· 
DANLAR VARDIR. 

Fidanlar sağlam, büyük ve ucuzdur. 
Fiatlar: 20 kuruştan 2 liraya kadardır. 
Ankara Orman çiftliğine müracaat ediniz. 
Telefonlar: 

Orman Çiftliği 1824 
Satış yerleri 3755 - 3680 - 3576 - 3633. 

1-826 

Ankara İcra Dairesi Gayrimenkul ~lış l\lcmurluğundan 
ı - İpotek olup Ankara'da Cebecide kain ve tapunun 91/60 

cilt, Ada, 38 parsel 2 numarasında mukayyed ev aşağıdaki şartlar 
dair~inde açık artırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Evsaf ve müştemilat: Bir avlu, bir küçük oda, arkada tahta 
merdiven altında bir avlu, bir hala, tesisatsız bir banyo, iki oda, 
bir mutfak bir antre, bir sofa, bir hata, bir gusulhane, iki oda bir 
mutbak, çatı katında bir antre, bir aofa, iki oda, bir mutbak, bir 
odunluk, bir haladan ibarettir. 70 M2 sahadadır. 344 M2 bahçe ıyeri 
vardır. Heyeti umumiyesine 2300 lira kıymet konmuştur. 

3 - Satış peşin para ile olmak üzere 11-4-935 tarıhine milsadif 
perjembe günil saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayri menkul satış 
memurluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki muhammen kıyme· 
tin yüzde 7,5 ğu nisbetinde pey akçası veya milli bir bankanın te
minat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine tah
villeri getireceklerdir. 

5 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 75 
ini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkur günün 
16 ıncı saatında en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İşbu tarihdeki artırmada teklif edilen bedel muhammen 
kıymetin yüzde 75 ini bulmadığı takdirde 27-4-935 tarihine müsadif 
cumartesi günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada en 
çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi mütea· 
kib verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi i.izerine iha
le tarhinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eyle
mesi için yedi gün kadar mehil verilecektir. İşbu müddet zarfında 
da ihale bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarih 
ten evel en yüksek teklifde bulunan talibe teklifi vcçhile almağa 
rau olup olmadığı sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı 
ise ihale farkı birinci talipten tahsil edilmek Uzere bu talibe ihale 
edil:cektir. Teklifi veçhile almağa razı olmazsa gayrimenkul ye • 
niclen on beş günlük ikinci artırmaya çıkarılarak en çok artıran ta
libine ihale edilecektir. 

S - Her iki artırmada da gayrimenkul talibine ihale edildikte 
tapu harcile dellaliye rec;mi müşteriye ve ihale tarihine kadar olan 
mUtenkim vergi ve resim ise borçluya aittir. 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayrimen
kul ü~erindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını evrakı müsbiteleriyle 20 gün içinde dairemize bildirme
led lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilliyle sabit olmadık
ça satış bedelinin paylaştırılmasından hariç tutulacaklardır. 

10 - Artırmaya iştirak edecekler 1. 4. 935 tarihinde 934 • 50 nu
mara ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan şartna-
meaizi okuyabilirler. 1-891 

Anadolu Şeker Fabrikaları 
T. Anonim _Şirketinden: 

iirket hissedarları 25. 3. 35 tarihine tesadüf eden pa
zartesi günü sureti adiyede içtimamı yapmak üzere dave
ti kararlaştırılmış olduğundan esas mukavelename muci
bince laakal yüz hisseye malik hissedarların o günde, sa
at 11 de şirketimizin Ankarada Türkiye İş Bankası bina
sındaki merkezini şereflendirmeleri ve toplantı gününden 
bir haf ta ev el malik oldukları hisse senetlerini Ankara da 
Tilrkiye İş Bankasına, Sümer Bank veya Ziraat Banka -
~ı~a ve ~skişehirde şirketin umum müdürlüğüne tevdi 
ıle duhulıye kartı almaları rica olunur . . . 

Ruzname 
1 - 934 senesi muamelat ve hesabatı hakkında İda

re Meclisi ve mürakibler raporlarının okunması, 
. ~ - 934 senesi bilanço ve kar ve zarar hesaplarının tas

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

zii hakkında karar ittihazı, 
4 - İdare Meclisi azalarının hakkı huzurlarmın tayini, 
5 - 935 senesi mürakiblerinin intihabı ve ücretlerinin 

tayirıi, 

~ -:- ~celisi idare azasiyle müessislerin şirketle her 
aevt tıcan muamelede bulwıabilmelerine ve mümasil ~ir
ket _ve müessesatta vazife derultte veya bunlara iştirak e-
debılmelerine mezuniyet itasl. 1-895 

AnJ{ara \' a liliğinden: Y' / / ,.. 

Ankara Sanatlar mektebine alınacak olan 1500 kilo 
mangal kömürü ve 27 bin kilo meşe odunu ile 800 kilo 
Zonguldak maden kömürünün 7. 3. 935 gününe tesadüf 
eden perşembe günü saat 3 de pazarlığı vilayet encüme
ninde yapılacaktır. İsteklilerin yiizde yedi buçuk nisbetin
deki teminatlariyle birlikte müracaat etmeleri. (529) 

1-892 

İmar nJ·· ·~rı ·· ğün den: 
Bahriye caddesinde 193 ada 14 parsel ve 800 lira mu

hammen bedeli olan hane ankazma talip çıkmadığından 
19 mart 935 gününe kadar pazarlık ile ihale edilmek üzere 
23 gün temdid edilmiştir. Taliplerin İmar müdürlüğün
de müteşekkil komisyona müracaatları. (532) 1-894 

IFCLTLjLT.1.-J#fLTL"FlyLyLyLyLyLTL,.J.yLyLyLTı]"Lfff 
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Tayyare Piyangosu 
18 inci tertib 5 inci çekiş 11 mart 1935 dedir. 

Büyük ikramiy 30.000 liradır. 
Ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiyeler ve 

20.000 liralık mük.: fat vardır. 

Ankara Askerlik Şubesinden: 
Mayıs ve müteakip aylarda ehliyetname derecelerine 

Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alma 

Komisyonu ilanları 

İLAN 
1 

göre sevk olunacak kısa hizmetlilerin şimdiden tesbiti için 
Ankarada mevcut yerli ve yabancı ehliyetnameli ve ehli
yetnameli ve ehliyetnamesiz (330 - dahil) doğumluya ka
dar kısa hizmetlilerin ellerindeki askeri vesika ve ehliyet• 
nameleri ile 935 mart ayı içinde pazar ve salı günleri An .. 

14-3-935 perşembe günü sa- kara Askerlik şubesine müracaatları ilan olunur .(448) 
Müteahhit nam ve tıesa

bına hava ihtiyacı için 26 
kalem Dürit ve 7 kalem A. 
M. Kontası pazarlıkla alına
caktır. Şartnamesini ıdmak 
istiycnlerin her gün pazarlı
ğına gireceklerin 2490 nu
maralı kanunun 2, 3 üncü 
maddelerinde yazıh esaslar 
dahilinde ve 525 lira temi -
nat mektubu ile 11. 3. 935 
pazartesi günü saat 11 de M. 
M. V. Satmalma komisyo
nuna müracaatları. (474) 

1 - 809 

İLAN 

ı - Yerli fabrikalar ma
mulatından ve beher metre
sinin 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
trnlmış teminat mukabili 
alacakları makbuzlarla ar
tırma eksiltme kanununun 
2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı vesikalarla birlikte 
teklif mektuplarım ihale sa
atmdan en az bir saat evel 
M. M. V. satmalma komis
yonuna vermiş bulunmaları. 

(527) 1-889 

İLAN 

ı 6 kalem Rasad malzeme 
ve alatı açık eksiltme ile a
lınacaktır. Tahmin edilen 
bedel ( 4500) liradır. Şartna
mesini görmek ve almak is
tiyenlerin her gün münaka· 
sasına iştirak edeceklerin 
2490 numaralı kanunun 2, 3 
üncü maddelerinde yazılı e
saslar dahilinde 337,5 liralık 
teminat mektubu ile 24-4-
935 çarşamba günü saat 11 
de M. M. V. satmalma ko
misyonuna müracaatları. 

(523) 1-885 

İLAN 
Hava kıtaatı için 116 ta: 

kım elbise yaptırılacaktır. 
Tahmin edilen bedel 203 li
radır. İsteklilerin şartname
sini "görmek Uzere her gün 
ve pazarliğ"nia · gireceklerin 
2490 numaralı kanunun 2. 3. 
üncü maddelerinde yazılı e
saslar dahilinde 15 lira 22,5 
kuruş teminat mektubiyle 

lmtıya.ı tahH>i ve B~~u 
huriri Falti1 Riflu ATAY 
Umumi n:,triyatı idare eden 
Yazı t~cri ~'dUrll Nıuuhi .. 
BAYDAR 

Çankm caddtsi civaruıda 
Ulus Baıımıvittd• b.sılmıt· 

r "'· 

at 11 de M. M. V. satmalma 
komisyonuna müracaatları. 

(524) 1--886 
İLAN 

1 - Beher tanesinin tah
min edilen fiatı 70 lira olan 
700 tane Mahruti çadır ka
palı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - İhalesi 24-mart· 935 
pazar günü 'saat 11,30 eladır. 

3 - Şartnamesini 245 ku
ruşa almak ve örneğini gör
mek için her gün öğleden 
sonra müracaat edilebilir. 

4 - Muvakkat teminat 
3755 liradır. 

5 - Eksiltmeye girecek
ler muvakkat banka teminat 
mektup veya Maliyeye ya
tırılmış teminat mukabili 
alacakları makbuzlarla ar
tırma eksiltme kanununun 
2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazıh vesikalarla birlikte 
teklif mektuplarını ihale sa
atmdan en az bir saat evel 
M. M. V. satmalma komis
yonuna vermiş bulunmaları. 

(525) 1-887 

İLAN 

1 - 'ferli fabrikalar ma
mulatından ve beher kilo
sunun tahmin edilen fiatt 
188 kuruş olan 15,000 kilo 
pamuk ipliği kapalı .zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

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

3 - Muvakkat teminat 
2115 liradır. 

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

5 - Eksiltmeye girecek
ler muvakkat teminat mek
tup veya Maliyeye yatırıl
mış teminat karşılığı ala
cakları makbuzlarla artırma 
eksiltme kanununun 2 ve 3 
neli maddelerinde yazılı ve
sikalarla birlikte teklif mek
tuplarını ihale saatmdan en 
az bir saat evel M. M. V. 
satınalma komisyonuna ver
miş bulunmaları. (525) 

1-888 

~lemıır aranıyor 
Bir ticarethane için ter -

cihan lisan ve daktilo bilme
si lazımdır. İstiyenlerin ter
cümei hallerini 75 No. lu 
posta kutusuna bildirmele • 
ri. 1-881 

Jandarına Genel Komutanlığı (U0 

K. ) satın a f ma komisyonundan: 
Gümrükler Muhafız Eratı (Efradı) iaşesi için açık ek

siltmeden pazarlığa değiştirilmek üzere (600) liralık Tos 
şeker ve (150) liralık kuru üzüm 24-3-935 pazar günll sa· 
at onbeşde satmalmacaktır. 

Bir kilo toz şekerine 42 bir kilo kuru üzüme 18 kurut 
fiat biçilmiştir. İstekliler her gün nümuneyi komisyonda 
görebilirler. Şartname parasızdır. Pazarlığa girmek isti
yenlerin şeker için (4500) kuruşluk üzüm için (1125) ku· 
ruşluk ilk teminat makbuzu ile pazarlık günü ve saatmda 
komisyona başvurmaları. (516) 1-890 

P. T. T. Binalar Ve Levazım 
Müdürlügünden: 

8000 kilo boru ve levha halinde hurda kurşun 28-2-936 
tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmefe ko
nulmuştur. Eksiltme 14 mart 935 gününe rastlıyan per
şembe günü saat 14 te Ankara'da P. T. T. alım ve ıatmı 
komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin 1520 lira mulıam
men bedelin % 7,5 ğu olan 114 lirayı vezneye yatırdıkla· 
rma dair makbuz ve kanunun tarifatı dahilinde vesaiki ha• 
milen komisyon riyasetine müracaattan, şartname para
sız olarak her gün binalar Levazım Müdüriyetinden al• 
mr. {484) 1-818 

.... 
1 
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ı l!JLEKKI EDiLEN EMlR MUCiBiNCE SiNEMALAR SEANS ARA· 

LARINDA TAMAMEN HAVALANDIRILACAKTIR 

Bugün Bu gece 

Alexendre Dumas Fils'in meşhur ese
rinden 

LA DAM O KAMELYA 
Se\·gi - ıstırap • hi&si bir aşk macerasmı 

yaştan büyült eserin büyük filml 
lvonne Printempı - Piure Fre.aoay 

Bugün Bu gece 

Battan n~hayete kadar heyecan ve 
met"akla dolu senenin en hissi film· 
lerinden 

ÇOCUGUMU ÇALDILAR 
Dorothea Wiek - Baby Le Rov 

Fransızca sözlü 


