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8, l\IAl ... f 1935 CUMA 

A.ıina, 7 ( A.A.) - lngiltere elçisi asayişi temin 
için yapılan gayretleri sempati ile knr~ıladığım 
B. Çaldaris' e bildirmiş ve l ngiltere hiilcfımeti il~ 

ulusunun hissiyatına tercüman olarak tnbii durUıı 
mun biran önce di)nmesini dilemiştir. 

Her yerde 5 kuruş 

la•atay,dlnkl topla tasında kabineye give ....... il ir 

Hülifunet yüliü nün her ülkede ağır olduğu zamanlar· 
dayız. Sizin hülium etiniz de, çok ağır ol an yükü, ancalc mu· 
~aheretiniz ve yard ıınlarınızla, yol göst ermenizle taşıyahi· 

BiR SEFiN PORTRESi 
' 

KAM AL 
lir bir hale gelmektedir. 

Yüce güveninize değerli olmak için çok: çalışacağız. VU mecmuasının yeni Türki. 
ye'ye ayırdığı sayısından Büyük 
Ônder'e dair olan yazıyı aşağıya 
alıyoruz: 

Gündelik 

PROGRAl\1 

da isınet İnönü, dün, Kamutay • 
dil• Programını okudu. Onun açık 
tiiı-~d~~ .. iç ve dış sıyasalardaki 
dalı Roruş ve düşünüşü, bir kat P aydmlanmıttır. 
•ert rogram, dış havalarda esen 
l'et ve değişici rüzgarları emni • 
iç. ve sükunetle kartılamaktadır. 
hu·'~Yasadaki güven verici aonuc. 
•&.~ıae, yeni ilerilik düzenleri için 

s'aın bir temel yapdmaktadll'. 
d ~ı·ogram, dıt ııyMamızdaki 
._:atı.ukları sıcak bir değerle an • 
lll !hr. Kamutay, sürekli alkışlar· 
ti ~ll dostlukların türk yürekle • 
len. ~ Yerleşmiş olan samimi ses • 

ttnı vermiştir. 
}' ~srnet İnönü, iç sıyasada da. 
d~' Ve güçlü bir hız alıyor, tim .. 
.., ıy~ kadar alınmış tedbirlerin eyi 
k erıcrıi ile daha ileriye, daha yu. 
. -~Ya. doğru yürüyor. 
g Ölcononıik alanda istihlakin 
lt en.iş!etilmesi; yurddaşlarm, da • k: 111 \re daha güzel bir yaşayışa 

V\ışturulması olacaktır. 
~i Dıs pazarlarla olan işlerimi • 
le 11 ~u yılki akışı, istihsali değer • 
k:dır~i. Türk yetiştiricisi bunun 
b. \r\retıle hu yıl toprağa daha bol 
b~r ~ınek verdi. Program, geni§ 
\r r _1na.nla verilen bu emeklerin 
etınıi . . . d k kt ~ nı ıçın e oruma a ve ye -

. el'tınektedir. 
d I<aınutay; partinin içinde ve 
t~!~.~aki bütün üyelerile İsmet 
,~o.une güven gösterirken, ulu -
llı Başbakana olan on ydhk ina
ll\ tun Yeni bir halkasını bağla • 
dıştır. Türk ulusu; onun arkasın· 
b~ ~tüyerek, Atatürk idealinin 
i...: Yük genlik ve ilerilik amacına 
·•,ec ... ttı egıne yıllardaııberi inan -
•ıtır. 

Kemal Ünal ----------· ------
lıu.Igaristan ııluslar 
.derneğine bir muh-

tıra verdi 
l\ıuh tırada Trakya' daki 
askerimizin çok olduğu 

söyleniyor 
Cen hilcfiı.· evre, 7 ( A.A) - Havas ajansı 

1Y'or: 

t::lar Derneği nez.dinde bulgar mu
tihi il 1 B. Antonof derneğin genel ki
.. il • Avenol'a bir muhtıra vermiştir. 
tfl\n ~ ınuhbrada Türkiyenin tc~lihatın
~I fıkayet edilmektedir. Cenevredeki 
l'-p~~J: ltlurahhası Antonof tarafrndan 
'-e lln bu teşebbüsün yalnız bir dosta 

tta:.z:ar teat· ' • ·· k" k l k b 1 tllrfa ısını mum un ı ara u • 
)ete ~~ g_ayrı tabii addedilen bu vazi
tik~tt' ·~. nıhayet verdirmeyi istihdaf et-

Cı 80Ylemekteclir. 
l,ild· ~nevre, 7 ( A.A) - Havas ajansı 

ırıyor B 1 ~af : u a-ar murahhası Antonof 
,.... •ndan, bulgar!ara ~öre türklcrin bul 
-- t" k ~ Ut ıınırı:nda yapmakta olduk • 

bUı~i.:J t d • "i•·,., • a aır verilen muhbrada de-
.. ,ot- ki: 

(Sonu 2. inci ,ça rfada) 

Kamutay bugün Hasan Saka -
nın Jbşkanhğında toplanmıştır. 
Başkan toplantıyı açarken Kamu
tay gündeliğinde seçim mazbata -
farının tasdiki ve ihtisas encü -
menlerinin seçimi iti bulunduğu · 
nu söylemi§, seçim mazbataların · 
·dan mu=lllel görülen ikisinin ku • 
rulacak hir encümen tarafmdan 
tetkik edileceğini bildirmiştin. 

Bunun üzerine seçim dairesi -
ııin alfabe sırasına göre üyelerin 
isimleri okunmuf ve mazbataları 
ayrı ayn reye konulmak suretile 
kabul edilmiştir. 

Encümenler için yapılan se -
çimden sonra ise, hükumetin be • 
yannamesini dinlemek için saat 
17 de tekrar toplanmak üzere Ka
~,1tay toplantısına aralık vermit-
tir. 
. Kamutay saat 18.30 da Abdül
halik Renda'nın başkanlığında 
tekrar toplandığı vakit Başbakan 
lsmet fnönü kürsüye gelerek fU 
beyanatta bulunmuştur: 

Başvekil ismet İnönü (Malat • 
ya - Büyük Ulusun sayın vekil· 
leri; hükumet, şimdiye kadar ol • 
doğu gibi, sade bir program sahi
bidir. Ancak programı tatbik için 
sağlam bir azim ve kat'i bir ka • 
rar j)e çalışmak yolundadır. Biz, 
inkılabların vücuda getirdiği yeni 
türk cemiyetinin içerden ve dışa
rıdan sulh ve emniyet içinde ça • 
Iışıp ilerlemesini ve açılmasını a
mac tutuyoruz. (Alkışlar) Sulhun 
ve huzruun bulanmadan kalaca • 
ğına ve icabrnda ehliyetle ve fe • 
dakarlıkla korunacağına, güven 
havası, yrudun iman ve Y\lrttaşm 

ismet lnönü 

refahı için birinci şart olduğuna· 
inanıyoruz. (Alkışlar) 

Ökonomi alanında zamanın 
şa.l'tları ve istekleri gittikçe zor

(Sonu S inci sayrfada) 

Tarihte büyüık bir diplomatın veya 

meşhur bir kumandanın hayatını oku· 

duğumuz zaman onun yüzünü, sözünü, 

bakışlarını tahayyül etmekten zevk du

yar ve kendi kendimize: "Onu görsek 
ve tanısak ne eyi olurdu.,. deriz. 

Bugün Türkiye'nin mukadderatını 

idare eden büyük diplomat, büyük as

ker ve büyük inkılabcı Kamal Atatürk

ün heyecanlı hayatını yıllar geçtikten 

sonra hayranlıkla öğrendikleri zaman, 

hiç şüphesiz çocuklarımız da böyle dil
~üne ceklerd i r. 

... Ateşli bir inkılabcı olduğu için 

Dışarıişler Bakanımıza 

gelen kutlama telyazıları 
Dışarı 1 şler Bakanı Tevfik 

Rüştü Aras 

Ankara 

Memleketinize mühim hizmetler ifa 
ettiğiniz, Dışarı itler Bakanlığındaki 

faaliyetinizin onuncu yı1dönümü müna • 

sebetiyle, en hararetli tebriklerimi ve en 

iyi temennilerimi arzedcrim. İki komşu 

memleket münasebetlerini temhir eden 

dostluğun en bararetü amillerinden ol

duğunu hatırlatmak benim için bilhassa 

mucibi memnuniyettir ve türk - bul • 

gar münaıebatının daima daha sıkı bir 

surette takviyesi için gayretlerinize de

vam edeceğiniz hakkında kati kanaatim 

vardır. Şahsi saadetinizi ve vatanınızın 
refahını dilerim. Batalof 

(Sonu z. incı sayıfad~) 

~~~------------~-... ------------~~ 
YUNANİSTANDAKİ AYAKLANMA 

Hükônıet kıtaları Make
donya' da ilerliyorlar 

Asiler Saluz, Midilli ve Sisam adalarında 
Selanik, 7 (AA) - Hükumet kıtalan 

ıon iki gün içindeki müdhit yağmur ve 
şiddetli kara rağmen doğu Makedonya
arnda ileri hareketine devam etmektedir. 
Aıi filo, Averofla birlikte Midilli, Siıatn 
ve Saka adalarını zaptetıniıtir. Aıi ge
milerden biri Kavalaya gelmitse de hü
kUmet tayyarelerinin bombardmıamn.a 
uğnyarak hemen u:ıaklatmaia mecbul' 

kalm11tır. 

Tayyareler Serezde asileri bom· 
bardman ettiler 

Atina, 7 ( A.A) - Harbiye bakanı 
General Kondilis'ten eı-elen yeni bir teJ
grafta deniliyor ki: 

Şiddetli kışa rağmen kıtalarm ceb· 

neye doğnı ileri hareketi durmamııtır. 

Silah ve mühimmat gönderilmesi biç 

bir maniaya uğramamaktadır. Dün Öğ· 
leden sonra hava iyileşmeye ba1lamı~tır. 
Bombardıman tayyareleri b:r çok defa· 
lar uçmuşlardır. Her türlü tehlikeyi gÖ 
:oıe alarak uçan bu tayyareler. Serez'e 

vannıtlar, 20 metreye kader inerek .kıt· 

lalan ve iıtaıyonu bombardıman etınit

lerdir. Tayyare bombardımanı Serezde

ki asiler arasında korku ve telq uyan• 

(Ba~ı 2 inci sayrfada) 

ATATÜRK 
Yazarı: Georges Bonnet 

Eski Bakan 

haftalarca müddet sultanların zındanta. 
rmda yatan, kumandanlık yaptığı za· 
man galib gelerek ülkesine istiklalini 
kazandıran, devlet reisi sıfatiyle cü~ 
huriyeti ilan edip kurumlandıran Ata .. 
türk'ün hayatı elbetteki heyecanlıdır. 

Fakat, bu kadar biribirine uyma.a 
vaziyetler içinde, onun bütün hayatma 
hakim olan bir şey vardır: Türk yur
duna olan sevgisi. O da yurduna, pare 
lak bir zeka, coşkun bir irade gibi e§
siz ve fıtri hasletleri sayesinde hizmet 
etmiştir. 

· Atatürk halktan çıkmıştır ve mu
t.avazı menşeini daima hatırlar. Baba• 
siyle annesi Selanik'te mutavazı bir ha• 

yat geçiriyorlardı .• Çocuklannın asker
liğe istidadı vardı, zabit olmak ve bat
kalanna kumanda etmek istiyordu. 

Keneli isteğiyle Selanik askeri rüşcliye .. 
sine girdi ve az zaman içinde bilhassa 
riyaziye ve askerlik bilgisi bakımından 
temayüz etti. 17 yaşında iken, diploma 
imtihanlarını parlak bir şekilde vere. 
rek Manaıotır harbiye mektebine girdlc 

Bir taraftan da söz söyleme temrn{ .. 

leri yapıyor, makaleler ve şiirler yazı~ 

yordu. Bunların mevzuları daima aynı 
idi: O, hürriyeti müdafaa ediyor, Tür
kiye'yi yabancıların boyunduruğundan 

(Sonu 4. üncü sayzfsda) 

Berlin seyahatinin geri kalması 

Var~ova ve Moskova 
seyahatlerinin yapıl

masına engel 
olmıyacak 

Londra, 7 ( A.A) - B. Hitlerin ra

hatsızlığı, İngiltere bükfunetinin Moa

kova ve V arıovaya mümesııil1er gönder 
meıine mani olmamalıdır. 

Eğer B. Hitler, bugünlerde iyile§İr 
ve Sir Saymen ile Eden'i kabul edebi • 
leceğini ıöylerae, arzusu yerine getirile

(Sonu Z. inci sayıfac.~a) 

---·-----
Japon Büyük El~isi 

Çankaya da 
Reisicilmhurumu::z Atatürk, yeni ja. 

pon bUylik elçisi Bay lyeına.sa Takuka· 

vayı dün Çankayada mutad merasimle 

kabul etmiştir. Aşağıdaki fotoğraf bü • 
yUk elçinin Çankayadan, kıtamız tara • 
fından selamlanarak, çıkışmI göatermck 
tedir. 



IAYIFA 2 
ıkL21Z 

ULUS 

DIŞARDAN GELEN SON DUYUKLAR 
INGIL TERE'DE 

İşçi partisi ordu büdcesi
nin artmasına kızıyor 

Londra, 6 (A.A.) - Birçok işçi say 
lavlar, askeri kredilerin arttmlması ıe
beblerini izah ve ispat eden beyazkitaba 
karşı protesto makamında olarak, silfilı

hln brrakma kamer.ansı: ibaŞbakam !B. &
tur Hendersonu ödevinden çekilmeğe 

davet etmek niyetindedirler. İ§çi saylav
lar, askeri kredilerin arttırılmasını sitab
lan bı:~'-'lla konferansını torpillemek 
için yapılmış saymaktadırlar. 

İşçi fırkası parlamento grupunun 
pazartesi günü hükumetin silahlanma 
politikas1 aleyhinde vereceği takririn 
metnini tesbit etmeden önce B. Hender
sonu dinJemeğe karar verdiği sandmak
tadır • 

işçi partisi silahlanma sıyasasını 
tenkid ediyor 

Londra, 7 (A.A.) - İşçi partisinin 
parlamento grupu bugün toplanarak 

beyaz kitab hakkında görüşmelerde bu

k.mmuştur. Görüşmelere silahsızlanma 

konferansı başkanı B. Henderson da 

lftlrak etmişti.r. Toplantıda, ba kita. 

bm silahsızlanma kot?feransmm mu

nffakiyeti ihtimallerine mühim su • 
rette zarar vermekte olmasından dola. 

fl frrkanm teessürlerini bildiren bir 

karar sureti ittifakla kabul edilmittir. 

Berlin seyahatinin 
geri kalması 
(Ba11 1. inci sapfada) 

cektir. Ensen Sir Saymen, ha basuıta 
Berlin ile görü~mektedir. 

öte yandan resmi İngiliz mahfilleri, 
Berfin tarafından alman - İngiliz cö -
rüşmelerinin geri bırakJhnası için ileri 
sürülen sebeblel'den şüphe ebnek iste • 
miyorlar. Bununla beraber, lngiJterenin 
ulusal konmma büdce tahminlerinin 
neıri münaaebetile alman matbuatının 
lıücumlanndan haYJ'et edihnektedir. Bu 
münasebetle almanlann tekrar silahlan 
masına dair bazı rakamlar, ağızdan ağı
za dolqmaktadır. Bu arada 1934 yılı 
aonanda, Almanya askeri kuvvetler ve 
yardımcı kuvvetler masnıflarmın 1933 
yılına bakarak 605 milyon mark artaca
iını, büdce tah.mia ebnekle beraber, büd 
ce, tahminlerin iki misli olarak 1 milyon 
mark artmqh. 

B. Dillerin hastalığı fazlaymı~ 
Paris, 7 (A.A) - B. Bitlerin iş ar

bdaşlanndan biri. Deyli Meyl muhar
rirlerinden Vard Prays'a: (Ba1bakan 
HitJerin soğuk algınlığı, Sir Con Say
menin Berlin ziyaretini münasebetsiz 
JnJmağa başlıbaşına yetecek .kadar va
himdir. Onım için daha sonra gelmesi
ni dilemek iyi olur) demiştir. 

Fransız gazetelerinin 
<lüşiinceleri 

Parisı 7 (A.A) - Matbuat, Londra 
ve Berlindeki aksüJamelleri özenle ta -
kıö etmekte ve alman gazetelerinin te • 
mayüllerine göre Sir Con Saymenin se
yahatinin gecikmesinin bir as;ıbiyetten 
ileri geldiği haklandaki kanaatini kuv -
vetlendirmcktedir. 

Ekselsiyor diyor ki: 
'' Bu, beyaz kitabın neşirnden dola

yı İngiltereyi müşkül mevkie düşürmek 
için bir manevradır. Ancak Bcrlinin ka 
rarı yüzünden ingiliz dostlarmıızrn kır-

gınlığını mübalağalandmnamalıyu. Sir 

Con Saymenin ziyareti bir sükUn Amili 
olacaktı ve olabilir de.. Almanya, bun • 
dan tamamiyte vazgeçmeden önce iyice 
düşünecektir. 

Salahiyetli ağızlann B. Hitlerin bu 
ubah daha iyice olduğunu üade eyledik 
lerine göre, mesut mahfil1er fevkalade 

ehemmiyetli konu§tnlllarm bir nezle yü
dinden geri bırakt:ınlmq olmasııun. u
luslar derneğinden ayrılış keyfiyeti ka
dar düşüncesiz bir it olduğunu anlamış 
gibidirler. Bundan ötürüdür ki, dün ak. 
1C1m, Berlinde, B. Fon Noyrat veya B. 
Ribentrop'tan birinin yakında Londra
ya seyahatinden bahsedilmekte idi. Maa 
tnafih bu seyahatin pazartesinden önce 
y · •1 -ıryacağı tahmin ediliyor." 

FRANSA'DA 

Fransada askerlik 
müddetinin uzabl· 
ması görüşülüyor 
Paris, 7 (A.A) - Bugünkü toplan -z 

ıtnma.• b'bine admri ihizmeün ıw:atıl • 
ması ıorumunu görüşecektir. Fakat B. 
Laval, toplanbda bulunmıyac:ağı ıçın 

hiç bir karar alınmıyacak ve sonım sah 
günü tekrar gözden geçirilecektir. 

Bununla beraber, B. Flanden, aske
ri hizmeti iki yıla çtkaran ayandan Lö
meri'nin projesi hakkında ayanda vazİ· 
yet alacaktır. 

Tan "A vmıturya istiklalintlen 
vazgeçilemez,, diyor 

Paris, 7 (A.A.) - Tan gazetesi 

yazıyor: 

B. Şuşnig ile Berger Val.de:neg'in 

Paris ve Londraya yaptıkları son zi
ziyaret, bir yandan Avusturya halkı 

mevcudiyetini layık olduğu veçhile 
müdafaaya ve umudsuz1uğa kapı1ma

mıya azmettiği ve öteyan.dan da Avus. 
turyanın hürriyet ve istiklalini mu}ıQ.. 
fazayı tanmıış olan bütün devletler 
azim göıoterebildikleri takdirde orta 
Avrupada vaziyetin kati olarak aydm
laıııabileceğini teyid etmiştir. 

Gazete, Anısturyayı doğrudan doğ. 
ruya olm.ıyan vasıtalarla takib eden 
nazilerle panjermanistlerin teşebbUale
rini kaydettikten sonra, diyor ki: 

Frans.a ve İngilterenin, muayyen 
hallerde Avusturyarun istiklalini Al
manya ile muhtemel bir anlaşmıya fe. 
da edebileceklerine telmih ederek A vus
turya yurdsevorlerin.in giivenini ıara
mrya çalışbğı oluyor. ·nu fena mata • 
mat ıalan veya fena maksad taşıyan 

ruhların batıl bir spekülasyonudur. 
Çilnkü, Fransız - İtalyan anlaşması· 

nm hareket noktası anşlus ve mukave
met olduğunu bir an düşünmek böyle 

bir ıeyin tasarlanamtyacağını anla. 

mak için yeter. Bu nokt.a Fran!a ile 
ltalya arasında Avrupanm barışı için 
gerekli bir esas olarak kalmaktadır. 

Fransız meclisi mesleki anla§
m.alar yasasıru kabul etti 
Pa.ds, 6 (A.A.) - Meclis 154 rey.e 

karşı 333 reyle mesleki anlaşmalar pro
jesini tamamen kabul etmiştir. HükU. 
met, başbakan Flanden'in parlak bir 
müdahalesinden sonra güven sorur ,_ 
nu ileri sürmiiştü.r. Flanden demi~tir 
ki: 

"- Sanayi, menfaatlerini tehlikede 
gördüğü gün, hükUme.te dönmektedir. 
Kanun gümrük resimlerinin yükseltil
mesi ve tabii hayata dönmek için kal· 
dmlması esaslı şartlardan bi.ri olan 
kontenjan oyunlarını tatbik •uretile 
vahimleşen durumu kurtarıyor. 

Bu proje, ökonomik: bayatın düzel

mesine sebeb olacak zincirin bi.r halka. 

sıdır. İçinde yaşadıkları rejim ve ulu

su, sahiden sevenler, kaldırmak istedi

ğimiz işsizlik ve sefaletin daha ağır

laşmasını kabul edemezler.,1 

ITALYA'DA 

Habeş · İtalyan 
anlaşması 

Roma, 7 (A.A) - Habeı hükUmeti, 
halyamn ileri aürmiiı olduğu prtlan 

kabaJ etmiı olduğundan Ualual badise
tile onu takib eden bidi.seler yüzünden 
uada çıkan anlqamazbim halli için 
ppdacak görüpneler sıraamda karakol 
müaademeleri vulmuna mani olmak mak 
adile Somali amırmda bir bitaraf mm
taka yapılmasına dair manldu.t bir an
lapna yapdmı§br. 

İtalyan askerleri Alrikaya 
gönderilmekte devam ediyor 

Mcsina, 7 (A.A.) - .. Goanj., vapu
ru şarki Afrikaya bir piyade alayı, 

birçok batarya top, bir istihkam bölü. 
ğü ve mühimmat götürmüştür. 

Vıunanistandalri 

ayaklanma 
(Başı l. inci sayıfada) 

dınnqtır. Şarki Makedonyadan gelen 
duyuklara göre asiler pek fena durumda 
dırlar Bugün bava müaaid olduğu tak -
dirde asilerin dağıtılması için ileri hare
kete başlanılacaktır. 

Şimdi ıİJ basitlepni~ asilerin dağıbl
ması bir zaman işi belline gelmişth·. 

Durumda henüz değişiklik yok. 

Atina, 7 ( A.A) - Kış ve sis, hükii· 
met kuvvetlerinin Makedonyada çevril
miş olan asi kuvvetlere salnna geçmesi 
ne mani olmuştur. Bununla beraber, hü
kumet tayyareleri Kavala ile Serezdeki 
asi kuvvetlerin toplandıkları yerleri 
bombardım:ın etmişler ve bir çok keşif
lerde bulunmuşlardu·. 

Hükumetin savaş gemileri, asi gemi 
lere hücum için Girid sularına hareket 
ebnişlerdir. 

Asiler l\tidilliyi işgal ettiler 
Atina, 7 (AA) - Asi Averof kruva

zörii, Midilli önünde demirlemiş ve ka
raya bahriye askeri pkarmı§tır. Bu as
kerler tehri işgal etmİ§lerdir. 

Hükumet kıtalan yeni 
kuvvetler alıyor 

Atina, 7 (A.A.} - Muntazam biika

met kuvntl~ valdi geldiği zaman a • 

ailere karp §iddetli bir aalıma geçmek 

üzere mmatazamao yelli takviye kıt.alan 

almaktadır. 

Atina ajansı, mijtelraid bütün zabit 
n generallerin ba§babn Çalclarise tel
graflar çekerek isyan hareketini takbih 
etlildearini ve hizmet için bük\ametin 
emrine imade oldukJarmı haber vermek 
tedir. 

Kavala halkmm i.silere karşı isyan 
etti.leleri bildiriliyor. Beş saatlik bir 
savaştan aoııra asilerin reisi general 
Kamenos, bi gemilerden Psarayı ken
disine yardım için çağnmıştır. 

Genera] Kondilisin sözleri 

Selinik, 7 (A.A.) - Hamiye baka
nı General Kondilis. şarki Makedon· 
yada bilere karşı askeri hareketlerin 
gecikmiş olmasının sadece havaların fena 
lığından ileri geldiğini söylemiştir. 

Bakanın sözlerine göre asi gemi. 
lerden biri Çayağzı hizasında karaya 
sokulmağa muvaffak olmuş ve kuru sı
kı iki top .atmıştır. 

Bakan, hükumet kuvvetlerinin mut
laka galib gelecekleri kanaatini göster. 
miştir. 

Bnlgaristanın yunan bükômcti -
ne duygusu dostçaymış 

Paris, 7 (A.A.) - ''Pötit P.arizi
ycn,.in öul bildirmeni, Ati.nadan şu 

duyuğu vermektedir: 
''B. Çaldaris'in bizzat bana söyledi~ 

ğine göre, Bulgaristan seftri, yunan 
hükQ.metine kendi memleketinin dost. 
ça duygularını teyid etmi~ ve bulgar 
topraklarına geçecek o1an asilerin der
hal silahlarından tecrid edileceklerini 
bildirmiştir.,, 

Entram~ijan'm bir yazısı 

Paris, 7 (A.A.) - Anadolu ajansı· 
nın özel bildinneninden: 

Entransijan gazete~. Yunanistan. 
daki isyan hareketinden bahseden bir 
yazısında B. Venizelos'un Balkan 
andlaşmasma muhalif olduğunu hatır
latıyor 0 ve B. Maksimosun çekilmesini 

manalı buluyor. 

B. Venizelosun muvaffakiyeti tak
dirinde Türk - Yunan münasebetleri. 

nin müşkülata uğrıyacağrna ihtimal 
veren Eotransijan, isyan ha.<lisesinin 

şark andlaşması güçlüğü ile aynı za· 
mana gelişinin bir tesadüf olup olma

dığını soruyor. 

Asi gemiciler lskenderiyeye 
Tenkil ııl.anında kar 

İskenderiye, 7' (A.A.) - B. Venize

losun asi kruva.zörlerden birine binerek 
İskenderiyeye doğru yola çıkmış oldu • 

Bulgaristan uluslar 
derneğine bir muh

bra verdi 
(Batı ı. inci sayıfadaJ 

Bir aenedenberi Türkiye Trakyada
ki asker mikdarını mühim surette tak • 
viye etmektedir. Trakyaya iki yeni pi
ıya~c lfırkasiyle 5~ ıden fazla to;ra ha
vi bir topçu kuvveti gönderilmiştir. 

Ankara hükilıneti, yapılan bu t.ahşidat 
hakkındaki istizahata srrf Çanakkale bo
ğazını müdafaa maksadiyle hareket et
tiğini ileri sürmekle mukabele etmekte
dir. 

Geç.en sonkanunda asker kuvvetleri
nin tezyidine gene devam edilmiş ve 
bulgar hududuna y.akın bir yerde yeni 
bir fırka teşkil olunmuştur. Hududun 
etrafında bulunan bütün türk köyleri 
şu dakikada piyade ve topçu kuvve1:le
riyle doludur. Bir çok mühim.mat, er. 
ı:ak ve elbise depola.rr tesis edilmiştir. 

Adeta bir harb arifesinde imiş gibi 
gösterilen bu hararetli faaliyet meya -
ıımda Trakya ihtiyatlanrun üçte biri 
silah altına alınmış ve buna 1stanbuldan 
ve Anadoludan gönderilen rakamla 23 
bin yeni efrad ilave oluntnU§tUr. Edir • 
nede gayrı muntazam çeteler teşkil edil
mektedir. Trakyadaki zabitlerin ve n~ 
ferlerin izinleri geri almmıştır. 

Muhtıra en nihayet gerek aker ve 
ge[ek Trakya ahalisi arasında fiddetli 
bir propaganda yapılmakta ve türk 
matbuatının Balgaıristana hiidlm et. 
mckte olduklarını kaydetmektedir. 

Bulgarlar iki sınıf askeri 
silah altına çağnyorlar. 

Sofya, 7 (.A..A.) - Anadolu ajansı
nm husust muhabiri bildiriyor: 

Bulgaristan hükihnetinin iki ımıf 
askeri ıilah altına çağırdığı rivayet 
edilmektetdir. 

ğu şayi.ası burada büyük heyecan u. 

yandmmştır. 

Mıın hükameti, JUnan asi gemileri 
f skenderiyeye iltica ettikleri takdirde 
mürettebatının silahlanndan tecrid e -
dilmesini ve silahların kama1armm ve 
mt-kanizmalarırun alınmasını emretmiş -
tir. 

Plasliras Milanoda 
Milano, 7 (A.A) - General Plasti

ras, saat 8,35 te Brendiziden buraya gel

miştir. 

Tt'nkiJ alanında yirmi cm. kar 
Atina, 7 (A.A) - Atina ajansı bil

diriyor: 20 santimetre kalınlığındaki bir 
kar tabakası, şarki Makedonya asilerine 
karşı yapılacak askeri harekata mani ol
maktadır. Asikrin elinden kurtulup ka· 
çanlar, asilerin kumandanı olan general 
Kamenasın şarki Makedonyanın ihtiyat 
efradını seferber etmeye teşebbüs etti -
ğini ve fakat kullanmış olduğu tedhiş u 
su11crine rağmen bunda muvaffak ola -
madığmr söylüyorlar. 

Beş yunan vapuru 
lstanbul, 7 (Telefon) - Yunan bü -

klımetinin müracaatı üzerine J\nkaradan 
verilen bir emirle kara ıulanmrzdan geç 
mekte olan beş yunan gemisi limanımız
da aJakonulmuştur. Kanistıra , Lantika, 
Kandaskara, Pa.rtelon, Vetirati adlann -
daki bu bef gemiden ıon ikisine hare • 
ketleri için müsaade ven1miıtir. Parte
lon evelki akşam Karadenize gitmiştir. 
300 tonluk küçük bil' şi)eb olan Vetira
ti Köstenceye gitmiştir. Diğer üç gemi 
dün gece sabaha kartı Halice girmişler 
dir. Biri Kasımpaşa önünde diğer iki
si Fener açığında şamandıraya bağlan -
mrtlardrr. Alakonalan npurlardan biri
si kömür yüklü birisi boş bulunmakta -
dır. Liman zabıta memurlan verilen e -
mİI' Üzerine çarıamba günü akşam üzeri 
limanımıza gelen yunan vapurlanru çe
virmişler ve kaptanlara ihtiyati bir ted
bi" olmak üezere şimdilik limanunızdan 
aynlmamalan lazu:ngeldi.ğini bildirmiş • 
terdir. Kaptanlar, asilerle alakalan ol • 
madığnu bununla beraber hükllmetin e
mirlerine itaate hazır olduldanm bildir
mql-erdir. Bundan maada bir gemi de 
Çanakkalede ala.konulmuştur. Guerel~ 
lerin yazdığına göre vapurların birisi 
Bay Venizelosun oğluna aidmiş. 

Dışarıişler Bakanmuza 
gelen kutlama telyazılaı1 

(Ba~ı t. inci sayıla.da) 
Hariciye Bakaııı B. Batalof 

Sofy• 

Hariciye bakanlığına tayinimin o
nuncu yıldönümü münasebetile gôıt 
dermek llıtfunda bulundukları naz~ 
telgraftan dolayı zıtı de\ ı:ı:le~ine tıa
raretle teşekkür ederim. Komşu ve dost 

, mem!eketteki mümtaz meslekdaşınıııı 
gösterdiği nazik ihtimamdan pek lllil
tehassis olarak, gayretlerimin, wnuı:ıı1 
barış ve anlaşma eserinin en esastı 
amillerinden birini teşkil eden Türk "' 

Bulgar dostluğunun tahkimine matuf 
olacağını temin ederim. 

Tevfik Rüştü Aras 
Hariciye Bakanı Tevfik Rüştü Afal 

Ankara 

Türkiye Cümhuriyeti dışarı sı'P 
sasmm şefliği fevkiindcki fasılasız I.
aliyetinizin onuncu yıldönümü ınünıt

sebetile samimi tebriklerimi kabul et• 

menizi rica ederim. Şahsınızda parla) 
diplomat ve umumi sulhun hara.retli 
müc.adelesini selamlıyarak, z.atı devle., 

lerine saadet ve türk milletinin ncfİ 
ve Türk - Sovyet dostluğunun tak~ 
yes.i. için hararetle muvaffakiyet "" 
menni ederim. 

Litvirıof 
Hariciye komiseri B. Litvinof 

Mosko~ 

Hariciye bakanlığı vazifo;ine bar 
Ja.dığımın onuncu yıldönümil münas&o 
betile zatı devletleri tarafından jfadl 
buyrulan hissiyattan dolayı hararetli 
teşekkür ederim. Bütün bu devre ı.at" 
fında sizde en münevver bir me6lelı°" 
ta~ ve en azimli bir mesai arkadaşıJıl 
bulmak saadetine nail olmuş butundıl
ğumdan, nazik ibtimamınızdan dola>" 
bir kat daha. mütehasaia bulunuyorusO
Her ikimiz de, memleketlerimizi b1I 
kadar sıkı bir surette bideştiern dost' 

luğun takviyesine hadim olmu~ ve g6' 
rüş birliğimizi asil barış davasına ba5t• 

C1:mi§ bulunduğumuzdan dolayı müftO' 

hi.r olabiliriz. 
Tevfik. Rüştü Ara• 

Hariciye Bakanı Tevfik Rüştü Ara.i 
Ankafo 

Büyük önderiniz reisicümhurunuzıJJI 
yanı.başında Türkiye harici siyasetiniıl 
idıaresini deruhte ettiğiniz günün "' 
nuncu yıldönümü şenliğine bütün kal
bimle işti.rak ederek asil memleketiııl• 
rin ve uluslararası camianın nefitll 
ifa ettiğiniz şayanı kayıd eserden dO" 
layı sizi tebrik ctmeği vaT.ife a.dded00 

rim. En parlak ıı.ayılalarından biri 'fjlj 
kiye ile Yugoslavya arasındaki ittif~ 
ve dostluk dolduran bu eser iki uıusuıı 
müreffeh istikbali ve Balkanlarda eP 
niyet ve sulh için sağlam bir za.rn1A 

teşkil etmektedir. 
Başbakan Yevti9 

Hariciye Bakanı B. Ycvtiç 
Betgrad 

Vekaletimin onuncu senesi ıııi.i.J'l• 
sebetile beni şereflendiren dostane teı.. 
grafınızdan pe k:.ıiyade mütehassis ol
dum. Aynı kanaatle koyulduğumuz "'o 
Türk - Yugoslav ittifakı en mesud ~ 
~armalardan virini teşkil eden barı• 
ve anlaşma eserinin vazifemde e-zell 
bir iftihar mevzuu olarak kalacağrıı' 
itimad ediniz aziz meslektaş ve dos

twn. Hararetli tebriklerimi kabul et

menizi ve hürmetkar dostluğuma i.tJ.aıv' 
manızı rica ederim. 

Sarın askeri mmtaka o}maırlll 
4 

sı sorumu 
Cenevre, 7 (A.A.) - B. Aloizi d" 

.rafından uluslar derneğine gönderileıl 
28 şubat tarihli bir mektuba göre, sr 
rın askerlikten tecridi sorumu Fra.ıtsİ 
ile Almanya arasında doğrudan doğt~ 
ya görüşme suretile hallediieceJı:tıt• 
Alman hüklımeti Sar topraklarını Jllıt" 

• talc• ahedcde yazılı asken olmıyan ının 
dan saydığını ve Fransız hükfimeti d; 
bu beyanat hakkın.da not aldığını ceV 

ben bildirmiştir. 
d g~ r"" Anlaşmanın şekli doğrudan ° 

ya görüşülecektir. 
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Y .arı sivasal - . -
Maear durumu 

b ~acar içpolitikasında, bahalardan -
e~l, çekişmeler görühiyor ve bunlarm 

etunde sonunda dış poJitika üzerjnde de 
tesirler ya • .. l . d 

pac.ag.ı soy enıyor u . 
Macar iç ve dış sıyasalarının şimdiye 

kadark· ·· k · ·d· ı muştere formüllen «u ı t: "M ,.. 
acaristan'ın revizyon amacı gerçt:k-

leşinceye kadar ulusal birlik cebhesini 
dışat"ıyil karşı sağlam tutmak ., 

Bunun manası, revizyon gerçckle~in
~eye kadar partiler arasınd'.\ mütareke 
ılan eylemek, mütaekeye yanaşmıyan 
Partileri de iktidar üzerinde müessir 
olabilecek muhalefet va~ıtalarından u • 
~ak tutmaktır. 

Bir çok memleketlerde, partiler ara
;ında, sağa yahut sola doğru anlaşma -
ı:· çok zaman görülmüştür. Şu var ki, 

.gibi al'llaşmalar, hem mevzu ve gaye
lerı 't•b · 

• 1 ı anyle hem de devamları bakımın-
dan nıahdud kalmak ıstırarmdadır. Hal
buki. revi~yon oluncaya kadar cebhe bir· 
lig~İ . L _ • k 

IU uozmamayı göze almak deme • 
müddet tayin etmeksizin sonuna kadar 
görüş birliği yapmak demektir. Sonuna 
kadar · · ki · • Yanı ı·evızyon gcrçe eşınceye 

kadar I • · b .. · yı ama revızyon, ugun yarın 
gerçekleşebilecek bir iş değildir. Nasıl 

o~ur da, herhangi bir cebhe birliği, re

~Yon. g~rçekleşinceye kadar ilk günkü 
VVetını ve s:ığlamlığmı muhafaza e

der?! 

Eğer Macaristan bütün içişlerini yoluna 
koYnıuş ve soy11al yapı111 bakımından ile
ri bir memleket olsaych, dışaınaç için iç-
birrw• G" ıgı tutmak pek kolay olurdu ve om-
höş hükumeti zaman zaman sarsınblar 
geçirmezdi. M~rar içdurumu, aksine, ol· 
duk~a geridir. Macaristan'da büyük top· 
rak sariblerinin kanuni imtiyazları ade
ta bir feodal sistem yapacak kadar ge· 
nis ve ı·eaksiyonerdir. Avrupanın hiçbir 
ıtıernleketinde, toprak münasebetleri, 
Macaristanda olduğu kadar ıslahata 
llluhtaç değildir. Ve Macaristan'ı ikide 
:irde sarsan, hep bu "toprak münaıe -

etleri volkanı,. dır. 
Birkaç hafta önceki kabine buhranın· 

1 • k ., '-' nı >Öş, küçük toprnk namına onu-
Şan Ekhardt'ı arkasını çevirerek bü -

Yük toprakların feodal mümessili Kont 
llethlen ile anlaştı. Ve bu anlaşma sa· 
Yesinde, devlet ba~kanı Amiral Horthy'
Ye lurııllrk haklan vermeğe muvaffak 
oldu. iki gun evelki buhranda ise, baş· 
kana temin ettiği haklar sayesinde, U
lusal cebhcnin .Bethlen kolunu alaşağı 
~derek kamutayı kapadı, yeni seçimi 
•lan etti ve ıslahat taraftarı olan küçük 
çiftçiler tarafına geçti. 

Bu ani cebhe değişikliği de gösteri • 
Yor ki, bugünkü Macaristan'da bir ta· 
~ 11lahat yapılmadıkça ve macar aria
to~isine bir yumruk indirilmedikçe, 
re"\'İzyon amacı bile, cebhe birliğini ko
runıağa kati değildiı·. 

Cörüliiyor ki, genel prenıipe Maca • 
tiıtan da katılmak üzeredir. 

Cenel prensip, ıudur: 
"Hangi ulus olursa olıun. uluw bir 

lbnaca varmak için, muhafazakarlık yo
lunu değil, inkılabcıhk yolunu seçmeğe 
111ecburdur.,, 

Bu. prensip radikal ölçü üzerinden de 
1?tıtedilölçü üzerinden de tatbik edilebi· 
li ... Fakat tatbik edilmesi, ıartbr, esas
tır. Çünkü inkılabcılık, yaıadıitmız dev· 
riQ başlıca farikasıdır. Bunun böyle ol
dı.iunu, bazı reaksyoner hareketlerin 
turada ve burada tutunabilmeleri hiç 
hil' ~aman tekzib edemez. Tutunmak 

dernek, kalmak demek değildir. 
Burhan BELGE 

Dr. Cevdet Savran' m 
(Cevdet Nasuhi) 

Doliuz yazı 
li Adiyle yeni bir eseri çıkmıştır. 
d eryerde kitapçılardan Ankara -

a Ulus Basım evinden arayınız. 
Kitab günün ökonomik, soy • 

saı ve kültürel meselelerini içine 
altnıştır. 

Başlıca bahisler şunlardır: 
1- Kredi kooperatifleri 
2 - Mektepte kooperatifçilik terbi

l'esi. 

3 - Büyük israf, büyük tasarruf 
4 - İstihsalde müteşebbisin rolü ve 

teşebbüs şekilleri (iktısadi devletçilik) 
5 - Türkiyede kooperatifçilik 

1 
() - Bir konuşma (sağ ve sol fikir · 

Ct) 

7 - İdealizma ve materyalizma 
8 - Marksizma 

• 
1 ç D 
Bay R. Peker derslerine 

devam ediyor 
İstanbul, 7 (Telefon) - C. H. Par-

tisi Genel Katibi Bay Receb Peker bu
gün geldi. Ve inkılab enstitüsünde ders 
let ine devam etti. bugün şimdiye kadar 
verdiği deı·sler üzet"inde yoklamalar yap 
tı . Edebjyat, tıb ve hukuk fakültele • 
rinden talebeler kaldırarak ııualler aor
du. Sorulan ıuaJler inkılabın tarifi, in
kılab11z istiklal, hürriyet inlcılabıdrr. 

Sümer Bank Genel Miidiirii 
lstanb'ulda 

lıtanbul, 7 (Telefon) - Sümer Bank 
genel müdürü Bay Nuru.ilah Esad Sü -
mer bu sabah Ankaradan geldi. Ve bu· 
radaki 5ümer Bank ıubesinde metgul 
oldu. Ve öğleden sonra Nazilli mensu -
cat fabrikasının planlannı yapmak üze
re Sovyet Rusyadan gelmiş olan 11anayİ 
mütehassıslarını kabul ederek kendile • 
riyle uzun müddet görüıtü. Ve birkaç 
gündenberi yapılan kati plan hakkında 
izahat aldı. Bay Nurullah Esad Sümer 
cumartesi günü ıovyet sanayi heyeôle 
birlikte Ankaraya dönecektir. 

Çekoslovakya Cuınurluk Ba~ • 
kanının 85 inci yıldöniimii 

İstanbul 7 (Telefon) - Çekoslovak
ya cumurluk ba~kanı Bay Mazarik'in 
doğumunun 85 inci yddönümü olduğun
dan konsoloshanedc dün bir reımi ka-

bul yapıldı 

Soy!'a) ilimleı· esstitfü;iinde 
. ,levanı mecburi 

lstanbul, 7 (Telefon) - Ökonomi 
ve soysal ilimler enstitüsünde son za -
manlarda talebenin devamsızlık ettik • 
feri görüldüğünden fakültede olduğu 
gibi burada da talebeye devam mecbu • 

riyeti konmuştur. 

:Makanı ücretleri kaldırıldı 

lıtanbul, 7 (Telefon) - llktedrisat 
müfettişlerinin ve baş muallimlerin ma· 
kam ücretleri Kültür Bakanlığından ge 
len emir üzerine kesilmiştir. . 

Elektrik tesisatçılığı 

İstanbul, 7 (Telefon) - Hükumet 
elektrik tesisatçdığı işini iyi bir inzibat 
altına al.ınağa karar vermiıtir. Bu itte 
çabşan kimseler teknik malumattan im• 

tihan edileceklerdir. 

Kumkapı papas mekteblerl 

lıtanbul, 1 (Telefon) - Kumkapı • 
daki papas mektebleri yakında kap~ 
caklardl1'. Maarif idaresi bu mekteb bı· 
nalarnu aatm almak için tetkikat yap • 

maktadır. 

Amasya vilayet meclisi 

Amasya, 7 (A.A.) - Vilayet 
umumi meclisi dün çalıımalarma 
baılamıştır. Meclise verilen vili· 
yet bütçesi 270 bin liradır· 

Amasyada fırtına 

Amasya, 7 (A.A.) - Birkaç 
gündür baharı andıran havalar 
bird!!nbire değişti. Dün gece fır . 
tına ile kar yağmaya başlamıf, her 
taraf yeniden beyaza bürünmüt· 

tür. 

Türk Maarif Cemiyetinin 

Çiçek balosu 
18. Nisan. 1935 Perşembe 

günü akşamı 

ilan 
lstanbul'daki Gazetecilik ve 

Matbaacılık Türk Anonim Şirke
ti, (Milliyet) namına Ankara'da 
baskı ve klişe işlerini teahhüd e· 
decek vekili bulwımadığıru gör -
düğü lüzum Uzerine ilin etmekte-

1 

ULUS SAYIF'.\ J 

Yankılar 

u y u K L A İhnirı·efik öldii 

Yarın top atI§I 

yapılacak 
Ankara ValiliğinJt·n: . 

Ya nn (cumartesi) saat 9- l l 
ara~rnda Solf asol, Gc·yi~lt'(H'. 

tt·l..,iz istasyonu c;:evrc·-.i İ<,"İnde 

toı> atışı yapıla«aktır. 

K iit:ük Mt·ıulcı·csiu ta~nıası 

İzmir, 7 (A.A.) Küçük Men· 
deres nehri son yağmurlar yüzün
den taşmıştır. Ödemiş ve Tire ka
zalarında bu taşma yüzünden mü
him mikdarda toprak sular altın
da kalmış, bazı ekilmiş tarlaları 
sular örtmüştür. Köy evlerinden 
bir kısmı da suların hücumuna 
uğramıştır. Nüfusça zarar olma • 
mışbr. Fakat bazı yerlerde hay • 
van sürülerinin kaybolduğu tah -
min edilmektedir. Sular çekilme
ğe başlamıştır. Hükfunetçe su ha· 
san yerlerde zarara uğrayanlara 
yardım edilme!..-tedir. Son defa 
yağmış olan şiddetli yağmurlar 
yüzünden Aydın demiryollarında 
iki mıntakada sellerden yıkılmış 
olan köprülerin ve bozulan hat · 
)arın tamirine devam edilmekte • 
dir. Bozukluklardan bir kısmı ta· 
mir edilmiştir. Dün akşama kadar 
Erbeli ve Karapınar arasında 
bozuk iki büyük köprünün tamiri 
için çalışılmakta idi. Gece gelen 
malumata göre bu köprülerin ta -
mirinin daha iki üç gün süreceği 
tahmin edilmektedir. 

Seyhan ve Ceyhan tla taştı. 

Adana, 7 (A.A.) - Seyhan ve 
Ceyhan ırmaklarının taşması hak
kında son gelen duyuklar şunlar
dır. 

lki gün içinde Seyhan bir met
re kadar inmiştir. Seyhan kena -
rında Midikla beraber yedi köy 
selden zarara uğramış, toprakla · 
rının bir kısmını ıu basmıştır. 

Ceyhan ırmağı gittikçe kabar
makta devam ediyor. Ceyhanda 
Hamibey bucağındaki halk ora • 
da bulunan bir büyüğe çıkarak sı
ğınmışlardır. Şehrimizden çadır, 
kayık ve diğer yardım vasıtaları 
gönderilmiştir. Gerek Ceyhanda 
ve gerek burada sele karşı terti • 
bat alınmıştır. Irmak boylarında
ki köyler halkına uyanık bulun · 
maları tenbih edilmiştir. 

Tekirdağnıda çiftçilere yardım. 

Tekirdağ, 7 (A.A.) - ilkba
har zeriyatma yardım olmak üze. 
re T ekirdağı yardım aandığmdan 
16 köye sekiz bin lira dağıtılmış
tır. Köylüler ıevinçtedir. Muhtac 
çiftçilere buğday verilecektir. 

Erzurumun kurtuluş bayramı 

Erzurum, 7 (A.A.) - 11 ınart 
Erzurum kurtulut bayramı için 
hazırlıklar yapılmaktadır. O ge • 
ce fırka tarafından belediye sa -
lonlarıiıda bir balo verilecektir. -·· 
Bayramlaşmalar 
ÇOCUK ESiRGEME KURUMU 

GENEL MERKEZiNDEN: 

Din bayamlarında yapılan tebrik ve 
ziyaret masraflarını (Çocuk Esirgeme 
Kurumu) na vermenizi rica ederiz. 

Nicaınızı kabul edenlerin isimleri 

bayramdan evet Genel Merkez tarafın· 
dan gazetelerle neırolunacak bu suret. 
le bu iyilik seven insanlar dostlarını kut
lamış ve dostlarının tebrik ve ziyaretle

rini kabul etnıit sayılacaklardrr. 
Avrupa ve Aınerikada ölU çelenkleri, 

düğün hediye masraftan bile çocuklar 
ve yoksullar kurumlarına verilmektedir. 

Yurdumuzda adetleri sayısız olan 
yoksul yavrucuklar için çok değerli 
olacak bu usuUin benimsenmesini ve 
yayılmasını dilerk. Ankara'da bulunan 

Genel Merkez tarafından para alınma. -
ya batlanDllftıt. Kurban bayramı 115 

marta rastlıyor . 

Kamutay encümen
leri toplantıları 
Gümrük ve inhisarlar Encü -

meni 9.3.1935 cumartesi günü sa
at ( 10) da toplanacaktır. * Teşkilatı Esasiye Encümeni 
yarın (cumartesi) saat 14 de top
lanacaktır. 

~ Büyük Millet Meclisi Hari
ciye Encümeni 9.3.1935 cumarte. 
si giinü saat 15 de toplanacaktır. 
Encümene mensub azasmı top -
lantıya çağırır. 

l ~akta t>kim faaliyeu 

Uşak, 7 (A.A.) - Uşak ve 
mülhakatında şimdiye kadar 116 
bin dönüm buğday, 3200 dönüm 
arpa ekilmiş, 2630 dönüme afyon 
dikilmiştir. Kar ve yağmur yüzün
den fazla ekim yapılamamıştır. 

Dc•uizli • A \dm tlemirvolunun . . 
tamiri lwniiz bitnwdi. 

Denizli, 7 (A.A.) - SeUerden 
bozulan Aydın demiryolundaki 
bozuklukların tamiri henüz bit -
memiştir. 3 marttanberi lzmirden 
posta gelmemiştir. Dün lzmirden 
otomobillerle gelen gazeteler ka • 
pışıhr derecesinde satılmıştır 

Yakalanan kıu:akç•lal' 

Son yedi ırün içinde muhr faza 
te~kilatı tarafından iki ölü, iki 
yaralı 43 kacakçı ile 929 kilo 
gümrük kaçağı, 237 kilo inhisar 
kaçağı, 68587 deft<!r sigara ka . 
ğıdı, 15299 çakmak taşı, iki ta -
banca ile, iki kaçakçı hayvanı ele 
geçirilmiştir. ·-·-----
Kutlu hir evlenme 

Bayan Leyla Nadi ile Bülend 
Uşaklıgilin evlenmeleri, dün öğ • 
leyin, Ankarapalas otelinde kül · 
fetsiz ve sade bir topluluk içinde 
kutlanmıştır. 

Büyük Önder Atatürk, Baş . 
yaverleri Celal Öner'le Umumi 
katipleri Hasan Rıza'nın nikah • 
ta şahid olarak bulunmalarına 
müsaade buyurmuş ve gene evli -
leri bilvasıta güzel sözleri ve yük
sek alakalarile taltif etmişlerdir. 

Eve/ki gece, gc\ \'alcıt, lbc:irrefi!i 

Ahmed Nurinin öldu~u11u duyan tJrıt. 

dıkları, !ıidntrım kı, bentnı gibı buna 

önce inannıamaK istermşler ve sonra 

ölümün şaka 5otıirnıez oldugunu du.u· 

nerek yüreklerinin srzl1Jılıgrnı :;eznı ~

lerdir: lbmrrctik'te oyJe bir dinamız•ıı 

vardı kı gictıkçe ı,·öken bu adamı ı~ ba

~ında görenler onun öliime yaklasmak

til olduğunu clll:jÜnenıezlerdi; o kadar 

camı yakrn bu insandı kı eyice ta111ytp 

da ona dost olmamak olam11zd1. 
,, .. " 

Yunu yıl kad<ır onc;c: lbnurellkı. 

/.-;tanbu/'da, Kauıkoyu'11de bir eyılilc 

kurıımum.ın ıiyeı;i olarak ıanrmı~ ve o 
vakirler güzel sanatlarlH da uğraşsa 

hir spor kulübümüze gırmesine önayd 

olmuştum. Birkaç ay sonra, ku/übte 

temsil içın ~alı;,drı gerıclcı, sık sık y .. 

prlan toplantılarda, keneli/erine, can. 

dan alkışlıyıın yuzlerce qırci bu acak 

kadar ilerledıler. Mımı~ı, sahne kural

Jar111ın inceliklerırıi onlaıa ögreıerı lb
nırrefık'u. uCez.a karıunu .. ndaki 'BI. 

can Efendi,, rolunu y pacak g nce. 

kendınden umulmaz bır ~cviklıkle is
kemlenin uzerıne fırlayıp, peltek ko

nulima.,ile, roliınıi ogrct rı "Hudud vıt 

Sevahil Sıhhıye Jdaresı muhasebecisi .. 

kara sakalli ve redıngotlu lbnırrefilc 
hala gozlerırııın önündedir. 

Bır gün g •leli kı, lbnirrelık, yolo. 

nu şaşırmrş d "kan/Ilar gıbi, muhase

becıli ,ini brra ıp, her s •ydcn ustun 

tuttu u sanatın peşmden 1:ittı ve yaı:

drgı ve adapte ectiğı pıycsler darulbe. 

dayi reperwvannr dol1 rup taşacak 

c yoldaşlar111r kıskandır cıık kadar ün 

ldı. ,. 
, ' ·~ 

Uzun z man gôzden kaybetrıgım 

lbmrrefiki bir ıkı yıl once Ankars'd• 

halkevinin temsıJ ışlerıle uğraşır bul· 

dwm. Yolunda Iıer şeyderı vaz geçmiş 

oldu~u tiyatronun en de<likodusuzuna. 

kendi ruhuna uygun olan en smatör

ceswe kavuşmuştu. Bır akşam ha/kevi 

geneler inin ar,ısmda, yüı eği onlarınki 

kadar ~ene, bır piyeste ıo/ aldı. 

O gün mü uşiıttü, bılcmediğımız biı 

derdi nıi vardı, yoksa kıiçiikkeu hızlı 

yürümesini, olgunluğumuzda lnsalma. 

masım ve ihtiyarlığmıızda çabuk geç

mcmcsıni istediğimiz yıIJar, törpüleyip 

yıpratıcı ödevlerini mı tamamlamışlar

dı; o da her fanı gibi devrilip gittı. 

" " .. 
lbnirrefık·ce sahne en yılmaz bir 

işçüini kaybetmiştir. Onun, kimsesi 

varsa, onlarrn ve onrar kadar yoldaşl•· 

rrntn da acısr bizimdır. 

N. BAYDAR 

-------···------~ 

Dış İşleri Bakanı Bay Tevfik 
Rüştü Aras'la, İçişleri Bakam Bay 
Şükrü Kaya, Kocaeli saylavı Bay 
İbrahim Süreyya Yiğit ve Dııişle · 
ri Bakanlığı lJ mumi Katibi Nu • 
man Melemencioğlu yeni evlile -
rin nikahlarının diğer değerli p. · 
hidleri idi. 

Bu ıade merasime, İcra Vekil- Antalya Elektrik T. A. 
leri erkanından, Büyük Kamutay ~ d 
üyelerinden, vekiletler müsteşar- ~r. en: 
ları ve genel müdürlerinden bir- Antalya elektrik ıirketi iç.in Bayrn 
çok aaym zatlar ve bayanlan itti- dırh:k Bakanlığınca kabul edilecek ev· 

rak etmişlerdir. safta bir elektrik mühendisi acanılmak-
Başbakan ismet İnönü de Ba- tadır. Talip olanların Mart - 935 gaye-

yan ismet İnönü ile birlikte An • ıine kadar Antalya elektrik ıirketine 
karapalasa gelerek yeni e-..lileri müracaat eylemeleri ve hüviyetlerini 

kutlamıtlardır. ve ıkifayet tlerecelerini gösterir vesika-

Bu iki ıeçin gencimizin kur • ' larının suretlerini göndermeleri ve tek· 
dukları yeni yuvaya güzel dirlik • liflerini bildirmeleri ilan olunur. 
ler ve sonsuz şenlikler dileriz. ~===~~~...----!!!!!!!!' .... == ...... 2""'-~!""'!"""_,.. 
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BİR ŞEFİN PORTRESİ 

l{amal Atatürk 
(BCl§ı 1. ci sayıfada) 

ve sultanların mütefessih hükfunetin
den kurtarmak istiyordu. 

Erkanıharbiye mektebine girerek, 
1905 de yüzbaşı çı:ktı. O zamanlar, "va
tan,, adlı ihtilalci bir cemiyet vardı. 

Bunun üyeleri, saltanatı yıkarak onun 
yerine parlamentoya istinad eden meş
ruti bir hükümet kurmak için and iç
mişlerdi. Atatürk de bu amac için can
~ başla çalıştı; fakat günün birinde 
tevkif olunarak !stanbulda bir zmdana 
kapatıldt. 

Suriyt: "ye sürülünce, orada da "va
tan., cemiyetinin bir şubesini kurmak 

için çalıştı. Sonra Mısır ve Yunanistan
dan geçerek gizlice Selanik'e gitti ve 
orada gene aynı maksadı güden ikinci 
bir cemiyet kurdu. 1908 ihtilalini hazır· 
layan hadiselere yakından karıştı. Er

kamharbiye kolağası sıfatiyle gene 
lhtiJal ordularının başına geçerek on
ları İstanbul'a götürdü. 

1910 da, general Ali Rıza'nrn başkan
lığında Fransa'ya giden heyete girdi. 
Paris'te birkaç gün geçirdikten sonra 
Picardie'de yapılan manevraları takib 
etti. Bu manevralar esnasında, büyuk 
bir askeri bilgiye sahih olduğunu gös
terdi. Buna dair meraklı bir fıkra anla
tırlar: Bir ak~am ecnebi ataşam.iliterlc
ri, iki ordu arasında devam edecek olan 
harekatı seyretmek için ertesi gün ne
rede bulunmaları lazımgeleceği hakkın
da münakaşa ediyorlardı. Bu arada ec· 
nebi zabitlerden biri de düşüncesini 

söyledi. Bu fikre iştirak eden olmadı. 
Fakat ertesi gün harekatın başlayacağı 
yeri yalnız onun önceden kestirdiği an
laşıldr. Bu gene zabit, erkanıharbiye 

reisi A tatürK'tü. 
O, simdi bir şef olmuş, eııkanıhar

biyei umumiyeye girmişti ve şöhreti 
gittikçe büyüyordu. Garnizonun birçok 
zabitleri, onun etrafmda gruplanmaya 
haşbyorlarclı. Fakat 1911 ilkteşrininde 

Trablus savaşı başladı. Atatürk bu sa
vaşta pllrlık hizmetler gördükten sonra 
İff"anbul""a döndü. 

O zaman. harbiye bakanı olan Enver 
tilrk ordusunu ıslah etmeği kararla~tI
rarak bu işi alman generali Liman von 
Sa~ 'ers'e havale etmişti. Fakat Atatürk 
buna itiraz etti: "Biz türküz, kendi işi· 
mizi kendimiz başaralım. Almanıya'yı 

yasayışımıza karıştırmak, ulusu tahkir 
etmek demektir., dedi. 

Bunun üzerine, onun göze batmağa 
başlad1 ğı görülerek, ataşamiliter sıfa

tiyle Sofya'ya gönderildL Bu sırada 

genel savaş patladL A2. görülen bir ba
siretle, Atatürk yurdunun bitaraf k:aJ
masını diliyordu. Fakat Türkiye, Al
manya ve Avusturya - Macaristanla be
raber savaşa girince, Atatüıık btitiln 
kuvvetini ülkesine hasrederek ona hiz
met etti. 

Çanakkale'de müttefiklere karşı ka

zanılan zafer onun eseridir. Sonradan 
Suriyeye gönderildiği ıırralarda müta· 
reke imzalandı. O, derhal kumandayı 

bırakarak İstanbul'a döndü. 

Oraya vardığı zaman, mütareke im

aalanalı bir ay geçmişti. Türkiye, düş
manların elinde idi. Boğaza ingiliz do
nanması demirlemişti. İtilaf kuvvetleri 
İstanbulu, Çanakkalenin müstahkem 
yeıılerini bütün sevku1ceyş noktalarını iş 
gal etmişlerdi. İstanbul'da Galata'da 
Senegal, Beyoğlunda ve demiryolu boy
larında italyan askerleri vardı. İtilaf 

ordularının zabitleri polis ve jandarma 
kuvvetlerini kontrol ediyorlar, ordu
aun terhisine nezaret ediyorlardı. Os
manlı imparatorluğu yıkılmış, Suriye, 
Filistin, Arabistan elden gitmişti. Ha
klkaıtte İstanbul'da hükfunet yoktu. 

İ§te o zaman Atatürk tarihin şim
diye kadar kaydetmediği muhtesem sa
rıfalardan birini yazdı. 

Sultanın tamamen itilaf devletle ı
rinin elinde olduğunu anlayarak, ls
tanbul'da:ı başka bir yerde mukavemeti 
kurumlandırzp uluı ruhunu diriltmek 
gerek olduğunu gördü. Anadoluya geç
fi ve 19 mayıs 1919 da Samsun'a çıktı. 
Kı\rargahım ülkenin içine naklederek 
hemen ahaliyi ayaklandırmaya başladı. 
Köy köy dolaştı; ordunun. terhisinden 
beri işsiz kalmış zabitleri topladı ve 
her tarafta müdafaai hukuk mümessil
leri bıraktı. Toplanacak kongreye her
kesi çağırdı, her tarafa telgraflar çek
Ji: ''Ülke tehlikededir. Merkezi hüku

met iş görecek vaziyette de2ildir. Tür· 

ULUS 

l Yabancı gazetelerde okuduklarımız) 
kiyenin istiklali ancak ulusun azim ve 
iradesiyle kurtarılabilir.,, 

Erzurum kongresinden sonra, ülke
nin her tarafından gönderilen müınes· 
siller gizlice Sıvas kongresine geldiler. 
Hepsi de milttefikan ecnebilere muka
vemet etmeği ·kararlaştırdılar; barış 

şartlarını hazırlayıp takarrür ettirerek 
bu şartlar için savaşmağa ve düşmanlar 
"Misakı milli., yi kabul etmedikçe si
lahlarını bırakmamağa andiçtiler. Kon
gre hemen bir parlamentonun seçilme
si için lstanbul'a bir ültimatom gönder

di, sonra da Ankara'ya gitti. 
Milli hareketin tazyiki neticesi ola

rak seçim yapıldı ve parlamento İstan
bulda toplandı. "Misakı milli,, Atatürk
ün lehine olarak büyük bir ekseriyetle 
kabul edildi. Fakat Atatürk İstanbul· 
da değildi, bu basireti kendisini, par
lamento üyelerinden birçoğunun uğra
dığı akıbetten kurtardı. Çünkü parla
mento kapatılarak saylavların en ateş
lileri (yani ''misakı rnilll,, yi müdafaa 
edenler) ecnebi ve osmanlı idareleri 
tarafından Maltaya sürüldüler. 

23 nisan 1920 de Ankara'da yeni se
çilen mebusların teşkil ettiği birinci 
Büyük Millet Meclisi toplanıp Ata
türk'ü •kendisine reis seçti. Meclis, ec
nebi hükfunetlerle saltanat arasmda ya
pılan bütün teahbüdleri iptal ediyordu. 

Atatürk Fransa Reisicümburundan 
bir mektub aldı ve ona şu vakur ceva
bı verdi: "Payitahtın yabancıların elin
de kaldığı müddetçe, Ankara'daki Bü
yük Millet Meclisi ülkenin mukadde
ratını idare edecektir ... Türk ı.ılusu sü
kftnetini muhafaza etmekle beraber is
teklerinden ve ulusal hikimiyetinden 
vazgeçmemeğe karar vumiştir.,, 

Büyük Millet Meclisinin kuruluşun
dan cümhuriyetin ilanına kadar olan 
devre zarfında cereyan eden hadiseleri 
herkes daha eyi bilir. 

Yunan müstevlileri Anadolu'nun ge
niş ovalarına yayılmışlar, ciddi bir mu
kavemete rastlamadan yavaş yavaş iler-
1iyoı1ardı. Atatürk'le sadık dostları da 

bu ovaların ortasında bir yere çekilmiş
ler, sessiz sadasız nihai zafere hazır

lanıyorlardL Yunanlılar İnönü'nde iki 
defa yenildiler, sonuncu büyülı: taarruz
lan Sakarya'da hezimete münkalib ol
du. Türklerin mukabil taarruzu 26 a
ğustos 1922 de başladı; altı gün sonra 
yunan ordusu yokedildi, on gün sonra 
da Atatürk muzafferen İzmir'e girdi. 
Büyük Şef birkaç gün içinde düşmanı 
yenmiş ve koğ.muştu. Bunun üzerine 
İstanbuldaki itilaf kuvvetleri burayı bo
~alttılar, sultan kaçtı. İstanbul ve Trak
ya türk milli kuvvetlerinin eline geç
ti. 

Bundan biraz liiODra Lozan sulh kon
feransı toplandL Orada İsL·._t İnönü 

Türkiyc'yi kendisine has bilgi ve azim
le temsil etti. Sevr muahedesi iptal e
dildi. Türkiye ile itilaf devleleri ara
aında yeni bir aniaşma yapıldı. Yeni 
Türkiye böylece doğdu ve Mustafa Ke
mal de kendisine verilen "Gazi,, adına 
istihkak kesbetmiş oldu. 

Bundan sonra Atatürk, Türkiyenin 
itiraz götürmez bir şekilde şefi oldu ... 
Onun 1927 de söylediği, bir:kaç dile 
çevrilmiş, büyük "nutku,, okumalıdır. 

Atatürık bunda daha ilk gündenberi 

cümhuriyeti kurmağa nasıl karar verdi
ğini, fakat hadiselerden istifade ederek 
hedefe merhale merhale varmak için 

daha önce ulusun duygu ve düşün • 
cesini buna nasıl hazırladığını anlatır. 

Bundan birkaç hafta önce Büyiik 
Millet Meclisi, tiirk ulusunun en bü
yük oğlu olan Gazi Mustafa Kemal'e 
"Atatürk,, adını verdi. İsmet İnönü, o· 

na verilen bu adın çok yerinde olduğu
nu şö;le anlatmıştı: "Türk ulusuna 
tam bir istiklal kazandıran ve ona, öz 
tarihiyle öz dilini bulma yolunu gös
teren büyük adama en layık olan ad 
budur-7, 

MağlUbiyetin yıktığı bir ulusu can
landırarak ona güven aşılayan adamı 

görebilmek bir yabancı i~in eşsiz bir 
zevktir. Ben b:.mu tattnn. O zamanlar 
Kama] Atatürk, h!3nbul'dan birkaç 

m:ı uzakta, h.r.üit körfezi kenarında bir 
kaplıca şehri olan Yalova'da idi. Uzun 
saatler onun sofrasında, ona yakın ol
rr.1nın verdiği zevki duydum. Atatürk
ün yanında, emin müşaviri, eyi ve kö
t ~,;.. nlerin udık dpstu olan Başbakan 

Türk.iyede dil devrimi 
Yazan: Jeao Deny 

Paris'te Şark Dilleri Mektebi Profesörlerinden 

VU mecmuasının 1"Urkiye'ye ayır

dığı sayısından: 

Türkiye dilindeki yabancı kelimele
ri atıyor. Bu değişiklik alelumum 
türk dili bakımından yeni ve hiç şüp
hesiz sonuncu olmıyan bir merhaledir. 

İslam türklerinin edebi dili farsca
nın, dolayısiyle arabcanın kuvvetli bir 
nüfuzu altına girmişti. Bunt.:n aonucu 
olarak da, esasen araoca kelimelerle do
lu olan farscanrn büyük bir kısmı türk 
diline girdi. 

İmparatorluk devrinde uzun yıllar 

türkçe kelimelerle, "türk,, vasfının ken
disi hor görüldü. Böylece de, şimdi 

"osmanhca,. diye anılması doğru olan 
bir dil ortaya çıktı. Bunun yanında bir 
de konuşulan dil vardı. 

XIX inci yüzyıldan itibaren fransız 
nüfuzu kendisini hisscttirmeğe başla -
dL Cümleler basitleştirildi. eskiden ba
yağı görülerek kullarulmıyan kelime
ler yazı diline girmeğe, böylece de dil
deki bu wlik aıalmağa başladı. 

İşte Atatürk bu şartlar içinde radi
kal bir dil devrimi yapıp, dildeki bütün 
yabancı unsurları çıkarmağa karar ver
di. Bundan maksadı da ulusa kendi ta
rihini kazandırdığı gibi, kendi ulusal 
ve büyük düini kazandırmaktır. 

Dil denimi genel bir planın bir par
çaaıdır. Bu plan mucibince hutbe ve 
ezan arabca yerine türkçe okunmakta, 
kuranın türkçeye tercüme edilerek 
türkçe okunması teşci edilmektedir. 
Ayrıca liselerde arabca ve farsca oku
tulması yasalı: edilmiştir. (1 eylO.l 1929). 

12 temmuz 1932 de Türk Dili Tet
kik Cemiyeti kurularak bütün ulus bu
na üye yaıılmağa davet olundu. 

Bundan biraz sonra da birinci dil 
kurultayı açıldı. Kurultayın toplandığı 

İstanbul'daki Dolmabahçe sarayının 
büyük salonunda 1.500 kişilik yer hazır

lanmıştı. 

Kurultay aşağıda yazılı programı 

İsmet İnönü ile beni Yalova'da karşı

layan İçeri İşler Bakanı Şükrü Kaya 
da vardı. Güzel meziyetlerini Londra 
ve Cenevre konferanslarında görüp tak
dir ettiğim Dışarı İşler Bakanı Tevfik 
Rüştü Aras, Atatürk'ün sözlerini bana 

tercüme etti. 

Fakat r-:>k geçmeden Atatürk'ün ter
cümana hiç de ihtiyacı olmadığını, di
limizin inceliklerini çok eyi bildiğini 
gördüm. 

Kendisini yakından tanımak şerefi
ne mazhar olanlar üzerinde türk Cüm
hur Reisinin brraktığı derin ve silin
mez hatrrayı anlayabilmek için, bu açık 
manalı sözleri dinlemek, içinde alevler 
parıldayan bu gözleri görmek lazımdır. 

Onu ilk defa görüyordum. Karşım
da sade ve samimi bir adam buldum. 
Konu§ma karşılrklı olarak çok samimi 

bir hava içinde cereyan ediyordu ... Böy
lece drş sıyasa, kriz, Türkiye'nin ku-

rumlandrrılması gibi birçok mevzulara 
tem<!s ettik. Cümhur Reisinin her me-

sele üzerinde derin bilgileri vardı. Hat
ta bizim iç sıyasamızm teferruatından 

bilmediği hiç bir nokta yoktu. Birkaç 
hafta sonra Nantes'te toplanacak olan 
radikal kvngresi hakkında bana birçok 
şeyler sordu. 

Zaman zaman, bilhassa sevdiği ve 
takdir ettiği Fransa ile, kendisine de
rin bir dostlukla bağlı olduğu Edouard 
Heniot'tan bahsederken. sözleri daha 
hararetlendi. 

Fakat, Kamal Atatürk'ün karakteri
nin bir cephesini göstermek itibariyle 
bir noktayı hatırlatmak isterim. Bize 
savaşlarından birisini anlatıyordu. Bir
denbire durdu: 

"Görüyorsunuzya, dedi, birçok za
ferler kazandım. Fakat bunların en bü
yüği.inden sonra bile her ak~am, savaş 
alanlarında ölen bütün askerleri düşü
nerek içimde derin bir keder duyuyor
dum. t, 

Cesaret ve .zekasından ba§'ka yüreği 
bu kadar alkenab olan böyle bir _şefin, 
yurdu için mucizeler yaratmış olmasr
na fa§Jlabiliı mi? 

Gcor~s Bonnet 

kabul etti: Türk diliyle, aumerce ve 
hititçe gibi en eski türk dillerinin, in
do • öropeen ve sem.itik denilen dille
rin mukayeseli etüdü; bir lfigat ile gra· 
mer ve sentaks kitabı hazırlanması, 

tlirk dilinin tarihine aid bir gramer ya
pılması, Türk Dili Tetıkik Cemiyetinin 
bir bülten neşretmesi, gazetelerde dil 
işleri için büyük bir yer ayrdmasr. 

Kurultay dağılmadan önce Türk Di
li Tetkik Encümenini seçti. Atatürk 
birçok işlerle, bilhassa tarih encümeni
nin çahşmalariyle meşgul olmasına rağ

men, bu alanda da uğraitı· Em:timeo 
önce lugat neşri için çalıştı ve böylece 

~e 1932 de tarama dergis~ ne~redildi. 

... Atatürk bilhassa dilin özleştiril

mesi yolunda yapılan çahşmaların ça· 
buk bitirilmesini istiyordu. Her gtin 
gazetelerde, yeni bulunan aözlcr neş

rediliyordu. Bunlar içinden beğenilen
ler almıyor ve kullanılıyordu. Ancn 
yeni dil, encümenin neşredeceği lGgat 
çıktıktan sonra belli olacaktcr. Bunun

la beraber gazeteler başyazdarını az
türkçe yazmak için emir almışlardır. 

(17 ikinciteşrin 1934). Kati bir lQgat 
çıkmadığı için Atatürk zaman zaman 
bir söylev vererek yahut bir beyanna
me neşrederek, yeni bulunan kelimele
ri herkese bildirmektedir. Gazetelerde 
bu kelimeleri kullanarak yazılarının ar· 
kasından ufak bir liste neşretmekte, 

yahut da bunların karşılıklarını yazı

nın içinde parantez arasında olarak 
göstermektedirler. Bu kelimelerden ba
zıları, gazetelerin ve resmi dairelerin 
kullandık1arı dile girmiştir. 

Bundan da görüleceği gibi devrim 
şimdiki halde tam inkişaf devresinde
dir ve bunun sonuclarını şimdiden kes
tirmek kabil değildir. 

İlk dil kurultayının açıldığı gün o
lan 26 eylfı.l, "dil bayramı,. adı altında 
kutlanmaktadır. 

Her şeyden önce 
ulusun sağlığı 

Yazan: Re~ Marcband 

VU mecmuasrnrn Türkiyeye ayırdı
ğı sayısından: 

Türkiye ciimhuriyetinin başardığı 

her bakımdan hayrete değer büyük it
ler arasında en çok dikkate §ayan olanı, 
hiç şüphesiz sağlık alanında başarda.nı
dır. 

Kama.1 Atatürk'ün başlıca yardımcı
larmdan olan Dr. Refik Saydam'm u
sanmak bilmiycn gayretleri sayesinde 
ülkenin birçok yerlerinde 250 şer yatak
lı hastahaneler açılmış. kanunlar yapı
laraık doktorlar ve eczacılar taşraya git
meğe mecbur tutulm~ liniveraiteden 
çzkan gene doktorlar kur'a yoliyle yur· 
dun dört köşesine gönderilmişlerdir. 
Aynı zamanda sağlık işlerini kurum

landmnak, bulaşıcı hastalrklarla çar
pışmak ve doktorlara da yardım etmek 
üzere sıhhiye memurları yetiştirilmiş
tir. 

Eskiden çok salgın olan malarya, 
bataklıkların kurutulması, sıhhi ve ida
ri bakımlardan tedbirler alınması saye
sinde büsbütün ortadan kaldmlmıgtır. 
Diyarbekir ve Mardin taraflarında çok 
yayılmış olan trahom tahdid edilmiş 

ülkeyi zaman zaman sarsan tifonun da 
önüne geçilmiştir. 

Çok kısa bir zaman içinde ctimhurl
yetin başardığı işleri anlayalıi1mek i~in 
Türkiye'de seyahat ederek hastala • 
rm parasız bakrldığı dispanserleri, be
dava kinin dağıtan ve hastaları muaye· 
ne eden sıtma mücadele merkezlerini, 
yaz yaklaşınca sıtma ile çarpışmak için 
köylere gönderilen propaganda ve öğ
retme afişlerini, yahut da bir kaza ve
ya felaket halinde hemen imdada ko~ 
mağa hazrr olan ameliyat salonunu ha
vi vagonları görmek gerektir. 

Burda uzun ve kuru istatistiklerden 
bahsedecek değilim. "W. lnız şunu söy
leyeyim ki 1933 ylr sonunda hastal,:ıne, 
dispanser, doğum ve çocuk bakımı ev
ıerindeki yatakların sayısı 13.669 du. 
Cümhuriyet kuruld.·ğundanberi -bura-
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Habeşistan adına 

Yerilen söz 
Roma, 28 şubat. 

Habeşistanın Roma maslahatgüzarı 

Habeşistan imparatorundan salı günil 

aldığı bir mektub üzerine uluslararası 

matbuata resmen şu beyanatta bulun • 

muştur: 

"İmparatorum Haile Selasi'nin bir 

mümessili sıfatiyle, kendimin ve ulusu· 
mun namusu üzerine söz veririm ki, 

Habeşistan hükOmeti, İtalyanın her iki 

müstemlekesin.e de, gerek Somaliye ge· 
rekse Eritreye silahla saldırmayı bir an 
bile ak1mdaıl geçirmemiştir. 

Bugün burada uluslararası matbuata 

verdiğim beyanat, ayrıca, imparatoru.-n 
tarafından doğrudan doğruya haşmetli 

italya kıralına ve İtalya hükumeti baş· 
bakanı Ekselans Musoliniye de mektuh· 

la bildirilmiştir. 
Buna rağmen, İtalya hükumeti as

kerini silah altına almağa ve bunhrr bir 

çok savaş malzemesi ile birlikte Habe· 
fistanm komşu topraklarını teşkil eden 

her iki italyan müstemlekesine gönder· 

meğe devam ediyor. ltıalya hükfı.meti, 

matbuata dün verdiği bir tebliğde, müs 

temlekelerine göndermek üzere vapur -
lara yeniden aakr:T ve .avaş malzemesi 

yülı:ledğiini bildirdi. 
İtalya hükfuneti, çok ciddi bir ma· 

hiyeti olan bu tedbirlerin, her iki müs
temlekenin güvenini korumak maksadi· 

le almmtş müdafaa tedbirleri olduğunu 

ilan ediyor. 
Bu itibarla, İtalya bükumetıine de 

bir çok defalar söylediğim gibi bu de· 

fa da yeniden tekrar ediyorum ki, Ha

befi&tıarun, müstemlekelere saldırmak 

için ne isteği ve ne de böyle bir düşün

cm yoktur. İtalya hiç bir korkuya düş

meden Erltre ve Somaliye asker ve sa

vq malzemeei (Öndermekte.n vazgeçe

bilir. 
HattA daha ileri giderek diyebilirim 

ki, Habeşistanın İtalyaya kıarşı ta§ıdığı 

düşünce o kadar barışçı bir düşüncedir 

ki, İtalya, Erit.re ve Somalideki son as

kerini ve son topunu bile çekip götür· 

mek istemiş olsa, Habeşistan bu iki müs 

temlekenin bir taşına bile dokunmıya • 

caktır. 

Habeşistan, komşu&u olan üç ulusla 

ve dolayısile İtalya ile barış ve dostluk 

için.de yapmak istiyor. Bizim, İtalya 
ile bir d06-tluk andla.şmamız vardır. Bu 

andlaşmaya sadık kalmak istiyoruz. Bu 
andlafD1a, İtalya ve Habeşistana, Ualual 

hAdi6eeinden sonırıa ortaya çıkan bütün 

meeeleleTin barı' içinde şerefli bir su· 
rette dUzeltilme-ei imldnlarmı vermek-

tedir.,, 
F<Jlkişer Beob.ahter'den 

,.._,,,ll!l!!l ........... --~119'!!m!'!!!I!!!!!!!~· • 

tarda yatakta tedavi edilen hastaların 
sayısı 4.582.944, ayakta tedavi edilenle
rin aayıtı tııe 555.798 ldl. Dr. Refik 
Saydam'ın şimdiye kadar Kamutay'a 
arzettiği otuz beg kanun layihasıinın 

hepsi kabul edilmiş ve onun çalışmala· 
n artık sağlrk çevresinden çıkarak, ay· 
nı derecede mühim olan soysal yardrm 

alanına girmiştir. 

Doktor Refik Saydam'ın hazırladx
ğı kanunlardan bir tanesi, hakiki bir iş 
kanunudur. Buna göre 14 yaşından ek• 
aik çocukların çalıştırılması yasak edil" 
miş, çalışan kadın ve çocuklar için sı· 
kı nizamlar konulmuştur. Gebe kad.n· 
lara, doğurmaları için, doğumdan önce 
ve sonra olmalı: üzere izin verilmekte, 
bunların Ucreti Uç ay müddetle yüzde 
elli nisbetinde artırdmaıktac\ır. İşçiler 
tercihan hastahanelere alınmaktadır. 
Gene bu kanun mucibince, bir işçiyi 
günde sekiz aaatten fazla çalıştırmak 
ıyasaktır. 

Çocukların korunnıaınna da çok dik~ 
kat olunmakta, bu gibl kurumlara yar· 
dım için büdceye tahsisat ·konulmakta• 
dır. Çocuıklan esirgeme kurumu Anka• 
ra'daki merkezinde bir çocuk sarayı aç· 
mıştır. Burada her gün parasız muaye• 
neler yapılmaktadır. 

BütUn bu tedtirlerln neticesi ola

rak, ölüm nisbeti de tabiatiyle azalmış· 

tır. Eskiden ölüm sayısı doğumlara gö· 

re yüzde 35 fazla iken yüzde 25 e, 18 e, 

sonra da 7 ye düşmliş, nihayet doğum· 
J ıar ölümleri geçmeğe başlamıştır. 

1 

Gencliğin sağlam olaralc yetişmesi 
için, jimnastiğe de bily&k bir ehenvni• 

yet verilmektedir. 
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Ka utay, dünkü toplantısında 
kabineye güvenini bildirdi 

(Başı 1. ci sayılada) 

~tnıakta olduğunu görüyoruz. 
Bız, ülkenin ödeme kabiliyetini 
kolaylaştıracak bir ticaret siste -
~İni takib etmeğe mecburuz. Di
~er taraftan memleket dahilinde 
•~tih.ali ve iıtibliki artuacak ye-
111 Ve genit faaliyetleri teşvik et· 
~eği lilzumlu görüyoruz. Sanayi· 
ı:nıeğe verdiğimiz ehemmiyet, 
y ~dan ziyade artmqtır. 
enı bir ökonomik karar olarak 
~ek heyetinize arzeder ki hü • 
'~et aınai mamulitmıızm da • 
hılde iıtihlakini artırmak için ö • 
Ze) tedbirler almağa karar ver • 
IQi!tir. (Alkışlar) 

Şeker, kfünür, çimento ıibi 
llaahıullerin Hatları üzerinde e '" 
-.ı~ indirmeler yapılarak bunla • 
mı ıçeride ıürümleri artmlacaiı • 
ili lallıyoruz. 

HükGmet, hem genel hizmet 
..,a tirket masraflarını indire • 
~hem yerli ürün ve mamullerin 
~ellerini uculatarak JUl'dcla 
Yelli ve eaub bir ıenlik açılaca • 
llba İnanıyor. 

Deniz nakliyemizi iılah etmek 
"~ Yenilemek ve umumiyetle ta • 
~feler üzerinde ucuzluğa ve ko • 
Yhğa gitmek yolumuzdur. 

Demiryollarınm, nhtımlarm 
'le linıanların devlet elinde bulun
~ınm faydaları hergün daha 
21Ya.de anlaşılmaktadır. Nakliye • 
~e Ucuz ve ökonomik işletmeyi il· 
tizarn ediyoruz. 

Sayın saylavlar; 
Dı~arı sıyasada ıulh ve emni • 

~~ti korumak, teıkil~ ~landırmak 
•çın hütün kudret'r'\!:.·~ çalıııyo • 
ruz. Dostlarımıza, teahhütlerimi • 
~ sadakat ve genel olarak · yakın 
lcqnıtularımızla iyi geçinmek için 
eliınizden gelen her ıeyi ıamir::.i • 
Jetle yapmak, ıiyasetimizdir. 
<~ravo seıleri) Bu ıiyuetin ana • 
Çizgileri içinde uluslararası hadi • 
lelerini dikkatle takib ediyoruz. 
(Alkışlar) 

Sovyet ittihadile 1nünasebet • 
lerinıiz her zamandan ziyade ıı • 
~bir dostluk içindedir. (sürek· 
li a.lkıtlar) Sovyet ıanayiinin IÜ • 
h:I eserleri sanayi hayatımızda e· 

di dostluk hatıraları olarak yük-
;.e~ektedir. Büyü!: Sovyet ittiha-

1 ıle yakın ve samimi doıtluğu · 
llluz, gerek ıiyaaet alanında ve 
&erek diğer her alanda her gün 
el.ha ziyade kuvvetlenmekte Ye 
lenişlemektedir (Bravo sesleri, 
•hrı,lar) 

Balkan paktının ulsulararaaı 
aullıu için büyük kıymeti, her mü· 
nasebetie parlak bir surette ken • 
dini gösteı·mektedir. Müttefikler 
teahhütlerine sadıktırlar. Mütte • 
fikler biribirinin emniyetini ken • 
di emniyetleri gibi tutmak zihni • 
l'etindedirler. (Alkıılaar) 

İran ile aramızda mevcud o • 
lan dostluk ve güven siyaseti mut· 
ita bir surette ilerlemektedir. Dost 
lbeınleketin her vesile ile tesanüt 
~e ~uhabbet ha vaaını zikretmek, 
enırn için gerçekten bir kıvanç • 

br. (Alkışlar) 
t Afgan devleti ile. aramızda ö • 
e~enberi devam edegelen aami • 
~1 dostluğumuz tabii bir ıurette 
!tıki:af etmektedir. (Alkıtlar) 
. Bulgariıtan ile münasebetle • 
r~i~in doıtça mahiyetinin delil • 
.~•nı hu komıu memleketin bü • 

l'uk salahiyetli ajızlarmdan i§it • 
:ek türk ulusunca yüksek deieri 
i ~ takdir edilmektedir. Aramızda 
}'ı aeçinmek, doatluiu artırmak 

l'e balkanlarda sulhun muhafaza. 
•~nda müşterek büyük menfaati• 
:~zi görmek niyetlerimiz, ki kar· 

1 .Jı olduğuna tüphe etmiyoruz, 
ıen1ş ve güzel tatbikata namzet 
."lunnıal:tadır. Balkan devletle • 
~ İraaında biribirinin saadetini 
.:. eJnek . %İhni!etinin iatik~I i~in 

'1rlı bır müJde olmaamı dılenz. 
::ııı. . l>iier büyük devletler ve eli • 
... . leri-

miz dostane inkişafını takib et • 
mektedir. 

Sayın ve sevgili aaylavlar; 
Bizi çalışmamızda teşvik et • 

mek kararında iseniz, bunu rey • 
lerinizle göstermenizi dileriz. 
(Şiddetli alkışlar) 

Alkışlar arasında kürsüden inen 
Başbakan İsmet İnönünden sonra söz a· 
lan milstakil eaylav Halil Menteşe (İz· 
mir) "General ismet lnönünün on se -
nelik ba:şvekilliği esnasında memlekete 
yapmış olduğu büyük hizmetleri görüp 
de takdir etmemek için insanın menfur 
bir ihtirasın zebunu olması J§zrmdır . ., 
diyerek söze başlamış ve ilave etmiştir: 

_ Daha iyi bir programla, daha fay• 
dalı neticeler alınamaz mı idi? Bu su· 
al münakap edilebilir. Fakat şu mu • 
hakıkak ki büyük bir hulQs, derin bir 
vatanperverlik ve büyük bir dirayetle 
devletin işleri sevk ve idare edilmiştir. 
Bu işleri burada saymaya JUzum gör • 
mem. Çünkü hepiniz bilirsiniz, bUtiln 
memleket de bilir. Bence General İl · 
met İnönünün memlekete yapmıt oldu· 
ğu en büyilk hizmet, teşkUltı eaasiye • 
nin tesbit ettiği demokrui esaslarında 
sebat ederek ütopik doktrinler Uzerin • 
de betcriyete yelıi nizamlar bulmak il • 
.zere şurada burada vuku bulan tecrU • 
belere devletin siyasetini kaptırmamıt 

olmaundadır.,. 

Hatib bundan sonra devletin. mem • 
leketin iktısadt kalkınmaaında oyna • 
dığı ve oynıyacağı rollere temal ede • 
rek dünkü devlet telikkisi ile bugünkü 
devlet teWdüsini kıaa bir tahlil ile 1 • 
zah etmit ve demittir ki: 

"- General ismetin bir nutkunda 
söyledikleri gibi bizde devletçilik di • 
ğer memleketlerde olduğu gibi huauat 
teşebbüsleri iktısadi sahadan birer bi • 
rer ibrac etmek değil, yalnu; onlarm 
yapamıyacağı ve memleketin muhtac 
olduğu büyük işleri önlemektir. Ve 
kendi tabirince bir müdafaa vasıtası o· 
tarak kullanılmaktadır. 

Binaenaleyh ileride de bu budud 
dahilinde kalınacağına ve bu yolda yU· 
rtlneceğine hiç fphem yoktur.,, 

Halil Mentep aödnU sanayi prog • 
ramımızın tatbikatına intikal ettirerek 

ezcümle demiftir ki: 
"- Hergün ftikranla g&üyorus ki 

memleketin ufuklarında bacalar yUlr • 
aelmektedir. Gelecek eenelerde alınan 
büyük tetcbbü9lerle dal·a birçok fab • 
rikalarımu kurulmus olacaktır. Bu su· 
retle bugün em bin tahmin edilen •• 
mele mikdan da artacaktır.,, 

tzmir aaylaTı, çiftçinin muhtac ol • 
duğu buı eşya üzerinde de ucU%latma 
tedbirleri almak lüzumuna da işaret e· 

derek: 
"- Bunlar üzerinde de durmak 1i • 

zundır. Mesel& gaz, bu bütün kl:Sıylerin, 
biltiln memleketin zaruri bir ihtiyacı • 
dır. Gu yağı fiatlan tberinde telllJiltt 
yapmalı. Sonra tuz meaelesi. Bu dama· 
il bir meseledir. Tuz köylünün bugün· 
kü iştira kabiliyetine nazaran çok yük· 
sektir. Bilhassa Başbakanın nazarı dik· 
ıkatini celbederim. Bu meselenin ehem· 
miyeti büyüktür. Hafifletilmesi zaru • 
ridir ve imkan da bulunabilir." dedi ve 

sözünü §Öyle bitirdi: 
,._Harici vaziyet itibarile arzedi • 

lea manzara hakikaten iftihara değer 
bir DllUlzaradır. Bu mamara pıdur: ar· 
tllc yeni tlirlc devleti ba~ka devletleria 
etrafında bulunan bir peyk değildir. 
Kendi mukadderatına dayaaaa masta • 
kil bir kudret rolO oyaamdtadrr. S6• 
lerimJ burada bitiriyorum. Bqvekill • 
mize yeai DJuvallakiyetler teıMnai e-

diyorum.,. 
Refik Şevket ince (Maniaa) hWdl-

metin i:ktısadt, malt ve ıiyast sahalar • 
da bugüne kadar gösterdiği muvaffa • 
ldyetleri işaret' ederek lmıet İnönilnlln 
dahil! ve harici aiyuetine yürekten ve 
candan itıJmad ga.termeğe hazır oldu • 
ğunu ifade etmit ve alkıtlanmıştu. 

General Ali Fuad Cebeaoy (Konya) 

demittir ki ; 
"- Arkadaşlar, benden evel bu kltr

ıUden söz aöyliyeıı arkada§lar hllkd .. 
mete itimad edUpai bakkmdakl no'k • 
tai nazarlarını •GJkça .ayledil«. Be • 
nim bunların ilseriDe üiw ecleoeltm 
~ flY ,.am.... Yamu lmaca ... 

malfımat edecegim. Evvela hükilıneti 

tebrik etmek isterim. Çünkü şir.ıdiye 

kadar tuttugu yapıcı yol üzerınde de -
vam etmektedir. 

Bu bizim için en büyük bir umittir. 
Maamafih şunu da söylemek isterim ki 
burada okunan bu progranı ve bundan 
evel okunanların heyeti mecmuasını a

lacak olursak diyemeyiz ki tekmil ih -
tiyaçlarımızı tatmin ediyor. Maamafih 
şunu da ilave etmek isterim ki şu için
de yaşadığımız ahval ve vaziyet içeri • 
&ında hiçbir devlet kabinesinin milletin 
bütün eksiklerini ikmal edecek bir 
program yapıp tatbik edeceğini kimse 
zanne.demez. Bahusus bizim bir te • 
kemmül devresi geçirdiğimiz nazarı 

itibara alınırsa belki bu ıözlerimdc bir 
isabet olur. 

Arkadaşlar; hi.iokümetimizin aiyase
ti hariciye ve memleket müdafaası ha.k· 
kındaki kıskançlığına ve tedbirlerine 
hiç bir itirazım yoktur. Bunlara tama • 
mile, bütün mevcudiyetimle müzahi • 
rim. Belki esa$(1t hakkında değil fa • 
kat teferruat hakkında gerek idari ol • 
sun gerek mali olsun, gerek iktısadl ol
sun bazı noktai nazarlarım vardır. 

Fakat bugün onların mün•kapaı 

zamanı değildir. Zamanı geldiğinde ıi· 
z:in de büyilk müzaharetinizi bekliye • 
reık bu noktalardaki fikirlerimi arze • 
deceğim. Bugün en büyük temennim, 
hükftmetimizin muvaffakiyeti ve gilt • 
tüğü yolda daima ileriye doğru ilerle • 
mesidir. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Müstakil aaylavlardan Hüsnü Ki • 
tahcı (Muğla) da İsmet lnönüniln me· 
ziyetleri üzerinde durarak büyük mu • 
vaffakiyetlerinin sırrını izah etmit. ya· 
pılmış ve yapılacak birçok işler llz:erin· 
de mütalealarını aöylemittir. Hilınü 

Kitacbı kredi meselesinin ehemmiyeti 
üzerinde ısrar ederek bunun tanzimi 
llzmı geldiğini ifade etmiş, ve bugün
kil faiz nisbetinin bahahhğa sebebi • 
~t verdiğini beyan ederek muamele 
vergisinden şöyle bahsetmiştir: 

"- Bir de muamele vergisi üzerin
de durmak lizımdır. Bugün muamele 
vergisi gayri mantıki bir tarzda alm • 
maktadır. Bir taraftan sanayi mamu • 
}atımızı ucuzlatmak istiyor bir taraftan 
da muamele vergisile onları karşılaş • 
tırıyoruz. Binaenaleyh bu muhalif 
cepheden gidişe nihayet vermek la • 
z:ım gelir. 

Bizim arizi ve halledilmesi lbım 
gelen bir vaziyetimiz daha vardır: bu 
vaziyet de köylünün borçlarıdır. Her • 
halde köylüyü bu yükten biran evvel 
kurtarmak lbımdır. Bu mesele çok mü
himdir. Köylünün ~rçlannı tanzim li

zımdır. 

Bayan Nakiye Elgün Kamutay kür
atisünden ilk .esini yükselten türk ka
dını olmaktan duyduğu derin aaadet ve 
iftiharın verdiği heyecan içinde ; 

"- Arkadqlar, Başbakan.unu Ge • 
neral İsmet tnönüne beyanı itimad e • 
den arkadaşlar arasında bizim de bu • 
lunmamız ve bu bulunma fırsatını bize 
vermiş olmanız itibarile duyduğumuz 

heyecanı ifade için buraya gelmiş bu • 
lunuyorum, (alkı1lar) diyerek söze 
'başlamış ve sözüne şöyle devam etmit-

tir: 
"- Bugüne kadar tür.k, bütün ola • 

rak her sahada yanyana, elele çalışını§· 
tı. Fakat bugüne kadar tilrk milletinin 
en yüksek, en onurlu bir mevkii olan 
burada ilk defa yer almıt olmak ltiba • 
rile bunu verenlere kar11 duyduğumuz 
hazzı ifade ederken gene bu büyük o
nurun içinde tUrk hükOmetine itimad 
beyan eden ar.kada§lar arasında bulun • 
mak werefinin bize Terilmlı olmasın • 
dan dolayı duydutumm sevind ifade 
etmeğe çabprlr:en belki IÖz bulaınıyo • 
rum. Fakat bütilıı dünya Wlain lr:i tllrk 
milleti dün olduğu gibi bu gün de, bu 
günden aonra da hiç ekaibiz bir bUtiln 
olarak çaıJf&Uktır. (Alkqlar) 

Ve bütün dünyaya bu ametle mu • 
vaffakiyetini ,eserini, hilantl niyetin! 
göatermit olacaktır. (AJıbtlar) 

Bu ulu güne erişmif olmamıa:dan 
dolayı asil türk milletine muvaf fakl • 
yetler, en büyük, en g\Uel günler, en aaa 
detli anlar temenni ederde huzurunua:dan 
~kiliyorum.,, (Bravo ıealeri, alqiar) 

Batiblerdea eoma 'BaJheha laet 
IDaaa •ltJtlar arumda ..... ~ 
..-.....,.ır lıılı 

''- Hatipleri dikkatle dinledik, is
tifade euık. Sanayileşmenin icabı olan 
soysal kanunları dikkatle hazırlıyoruz. 
Bu ~·alışma ilerlemıştir. Yakın bir za • 
maada Büyilk Meclise takdim edebile • 
ceğimizi samyoruz. 

Ucuzluk için uğra.şmalarzmrzı zikre· 
derken ancak birkaç örnek söyle i . 
Bu bir siyasettir ki dığer mevzularda 
da genış olarak bıınu tatbik etmek is -
tiyoruz. (Alkışlar) Ancak Jıer mevzu
un kendi özelligıne göre ayrrca bir ted· 
bir istediğini takdir buyurursunuz. Fa
ız için söz alan arkadaşım bizim bu hu
susta birkaç senedenberi sebatla ve çe· 
tin bir mücadele takib ettiğimizi zik • 
retmem için vesile vermiş oldular. 

Arkada§lar; Fena faizciliğia bu 
aıemlekette nasıl bir felaket olduğu • 
takdir edilmı§tir. Bi• bUDua içia bir 
taraftan milli müesseselerde faiz bad • 
dini memleketin 6konomik ahvalile 
mütenasip olarak indirmeğe çalı§ırken 
diğer taraftan vatanda.şiar arasında bu 
sanatın kabul edilebilecek bir istika -
mette yürüyebilmesi için ciddi tedbir· 
let aldık. Arkadaşımızın sözlerini bu 
tedbirler lhıerinde daha ayade cesaret 

le yürümek için bir tepik uyarım. 

ôlçilsüna keadimis f»k iyi bildiğimia 

ıa.bıslarımıa için ve .bllk4met igia ba • 
tlbleria 11/Jyledilclerl gllzel l/Sslere ku
fi minaetlerimizi takdim ederim ve 
bunları bizi daha dyad• ,aıı,ıırmü I • 
çia bir tervik Hyarım. (Bravo aeslerl, 
ıarekli alkqlar) 

Bundan aonra reyler t.oplanmıg ve 
tasnif neticesini başkan Kamutaya fU 
tarzda bildirm.i.ttir : 

·•- Reye i§tirak edea arbdal§lvıa 
yeklinu 376 dır. 376 kip mattefikaa is
met lnöna bQkfımetine itimad tty/ 
vermi§tir.,, 

Sürekli alkıtlarla karplaııan bu ne
ticenin ilinı üzerine le.met !nönil ıG 
rar kürsüye gelerek Kamutay tıyele • 
rine tetekkilr ederek demigtir ki; 

"- HilkQmet yüküniln her tılkede 
ağır olduğu zamanlardayız. Sizln hil • 
kGmetiniz de çok ağır olan yükü ancak 
müzaharetinilı ve yardımlarmızla yol 
göatermenizle taşınabilir bir hale gel • 
mektedir. 

Yüce güveninize değerli olmak için 
çok çalıpcağı. (Sürekli ve fiddetU al • 
kıglar) 

Kamutay pazartesi güntl uat on 
dörtte toplanacaktır. 

" " " 
Dün birinci toplanbda yapıl • 

dığmı yazdığımız encümen ayır • 
dnnmda encümen başkanlıklari • 
le, mazbata yazar ve encümen ka
tipliklerine aşağıya adlarını aldı • 
fnnız saylavlarımız seçilmitlP.r • 
dir: 

ADLlYE ENCUMENt 
Başkan Münir Çağıl, Çorum 
Mazbata yazarı Salah Y arıı, 

Kocaeli 
Katib: Raif Karadeniz, Trab • 

ZOD 

ARZUHAL ENCtll\tENl 
Batkan Zekai Apaydın, Diyu

bekir 
Mazbata yazarı Ziya Karamur

aal, lıtanbul 
Katib: Meliha Ulq, Samıun 

BÜDCE ENCOMENf 
Başkan: Mustafa Şeref Öz • 

kan, Burdur 
Başkan Oruntağı: Müker • 

rem Omal, Isparta 
Mazbata yazarı: Sım Day, 

Trabzon 
DAHİLlYE ENCtJMENI 

Bqkan: Cemal Uybadm, Te. 
kir dağ \ 

Başkan Oruntaiı: Faik Öz • 
trak, Tekirdağ 

Mazbata yazarı: Şükrü Y aıuı, 
Çanakkale 

Katib: lmıail Müıtak Maya • 
kon 

DiVANI MUHASEBAT 
ENCUMENt 

Batkan ı Faik Soylu, Niğde 
Mazbata yazan: Mitat Aydm, 

Trabzon 

CVMRtJK VE iNHiSARLAR 
ENCOMENI 

B&§kan ı lımet Eker, Çorum 
Mazbata yazanı Ali Dikmen, 

Kocaeli 
HARİCiYE ENCVMENI 

Betlranı Saffet .Anbn, Enln
mn 

it' dlda rn na NııttDl«lf 

SAY .FA 5 

Bugünkü bisiklet koşusu 
Bi iklet he} etinin kış koşuları adı 

alt n<la tertib ettigi koşuların üçüncü• 
s~i bugün saat 10 da yapılacaktır. Ko

şu Muhafızgücü öniınden başlıyacaıc. 

Etimesuda kadar bir kavis çevirerek 
halkevinde bitecektir. 41 kilometre tu. 

tan bu yol un bisikletle seçilmesi seyr
edenle re güzel bir spor orneği göstere
cektir. Bugünkü çarpışma Abdi, Eyub, 
Galib ve Nıneddin arasında olacaktır. 
Sporculanmuıa büytik bafarımlar dile. 
ris. 

Bugünkü futbol maçları. 

Busünkü maçlar sörünüıte apar me 
raklılarmı alana çekecek kadar meraklı 
değildir. Muhafız Gücü - Altınordu a
rasındaki oyun nihayet az farkla da olı

aa Gücün üstünlüğü ile biteceği en ya
kın ihtimalle bellidir. 

Deminpor - Ankara Gücü karşılq
muı da bundan farkb olnuyacaktn-. Fa· 
Irat, kartılıldı kunet ölçüsü olan futbol 
da hazan maneviyat daha ağır basar. 

Bunan içüulir ki baginkü iki ma • 
pa mukadder neticelerini Muhafız " 
Anlıara gicleri lehinde sörmelde IM!l'll • 
ber ne Altmordunan " ae ele Demir • 
•ponm yenileceklerini ali oWak um 
ıüremeyiz. Bu iki OJUD, fU haln11eda • 
hemmiyetliclir ki, MaWa Gücünün 
bundan IOll1'a lrarplaf8caiı daha kuv • 
vetli ekiplere nurl bir takım çıkaracail 
•• Ankara GüciiJaün ele geçen hafta Çaa 
kaya ile berabere lraldığmdanberi oyu .. 
DUIUID geriJemİf mİ, yoku iJerlemİf mi 
oldujuna görecefia. 

Sadık, Snu 
IKTISAD ENCVMENİ 

Batkan ı Şakir Kesehir, Tekir • 
dağ 

Mazbata yazarı ı lamail Sabun
cu: Giresun 

Katib: Raıim Ferid Talay, Niğ· 
de 

KOTtlPHANE ENCVMENI 
.Bqkanı Halil Etem Erdem, İs

tanbul 
Dr. Be.im Ömer Akalm, Bile .. 

cik 
Dr. Galib Oıtün, Sinob 
Mihri Pektq, Malatya 

MAARiF ENCÜMENi 
Ba,kan: Nafi Atuf Kansu, Er

zurum, 
Mazbata yazarı: Haydar Çer· 

çel, Afyonkarahiaar 

MALlYE ENCVl\tENl 
Başkan: Hasan Fehmi Ataç, 

Gümüşaııe 
Mazbata yazarı: t:.2mal Turan 

Onal, Isparta 

MECLİS HESABLARININ 
TETKIKt ENctJMENl 

Başkan: Esad Sagay, Bursa 
Mazbata yazan: Hakkı Ungan, 

Van 

MlLLI MVDAFAA ENCO.ıtENl 
Batkan: General Şükrü Gök • 

berk, İstanbul 
Mazbata yazarı: General lhean 

S6kmen, Giresun 
Katib: Şükrü Koçak, Eru ·um 

NAFIA ENCVl\tENI 
8afkan: Etem Tuncel, Samaun 
Mazbata yazan: Aziz Sami il 

llter, Erzincan 
Katib: Osman Erçin, Manisa 

SIHHAT VE lÇTIMAI l\IUA • 
VENET ENCtJMENI 

Başkan: Dr. Ahmed Fikri Tu • 
zer, Erzurum 

Mazbata yazarı: Dr. Refik Gü • 
ran, Bursa 

Katib: Fatma 1':emik, Edime 

TEŞKiLATI ESASiYE 
ENCOMENI 

&,kan: Refet Canrtez, Burıa 
Mazbata yazarı: Kenan Orer, 

Manisa 
Katib: İsmail Hakla, Bolu 

ZIRAA T ENCVMENI 
88§kan: Mustafa Ralu i Kö • 

ken, lzmir 
Ma.bata 7azan: Y:::u Özey, ---
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Bihli yograi' ya 

ÜLKÜ 
Halkevleri merkezi tarafından çıka

rılan ÜLKÜ mecmuası son çıkan mart 

tarihli 25 inci sayısiyle ikinci yılını 

tamamladı ve üçüncü yılma girdi. 
İlk çıktıgc gündenberi, kendine çiz

miş oldu~u yolda büyük bir intizam ve 
olgunlukla yı.irümüş olan ÜLKÜ neşri
yat hayaıımızda mı.ihim ve büyiik bir 

yer tutmuştur 

Bu mecmua genı~ hrılk kütleleri için 
çıkın<Ullı~tı. Amacc, geni§ halk kütlele
rine rehberlik cdı:cek olanların umumi 
kültür seviyelerini yükseltmek ve bes
lemek için çalrşmak ve bu işi başarmak 

için de en geniş bir fikir hürlüğüyle en 
geniş bir fikir ve sanat tcnevvüünü sayı 

falar içinde mezcettirmckti. İşte ÜLKÜ 

daima bu esas düşünceye sadık kaldığı 
içindir ki en muhtelif düşünce sahala· 
rında en muhtelif kanaatlere sahih mu
harrirlerin yazılarını ııeşretmiş ve bu 
suretle okurlarını acun kültür cereyan
larından haberdar etmek hedefine hiz

met etmiştir. 

ÜLKÜ türk inkılabını yayma ve an

latma yolunda çalışmayı başlıca göz ö

tıtinde tuttuğu işlerden biri saymış ve 
her sayısında bu mevzu üzerinde en sa
lahiyetli kalemlerin birçok yazılarını 

toplamıştır. 

Mecmua bilhassa köycülük davasına 
verdiği ehemmiyet ve bütün sayılarında 
ayırdığı genis yerle haklı olara.k övü
nebilir. Nüfusunun dörtte üçünden faz

lası köylı.i olan bir memlekette köy için 

çalrnmak c.n beUi başlı zihinleri işgal 

erlt>ce~ mevzu olmak gerektir. İşte ÜL
KU me::mualarımız arasında ilk defa o
larak bu mevzuu 15.yık olduğu ehemmi
yetie ele alını!? ve vazifesini yapmak için 
büyük biı gayret göstermiştir. 

En ;;enıs fikir ve bilgi mevzuları ül
küde yer bulmuştur. Ökonomi, ziraat, 
maliye, sanat, edebıyat, felsefe, içtima
iyat, fen, coğrafya, tarih v. s. ilimlerin 
her şubesi üzerinde ıneraklr ve mühim 
meseleleri tetkik eden yaztlarile okur -

larım.ia uwumi ki..ıltünin heves ve a . .i · 
kasını uyandırmaya çalışmıştır. 

Bası lma bakımından emniyetle sc.iy

liyebiliriz ki ÜLKÜ şimdiye kadar Tür
kiyede çıkmış mecmuaların en mükem
melidir. Karton ve zarif bir kapak için
de birinci nevi bir kağıda çok okunak
lı harflerle basılan ÜLKÜ yalnız şek -
lile bile okurların okumak i§tihasını 

uyandıracak kadar güzeldir. 
ÜLKÜ dar bir yazarlar çerçevesi i -

çinde kalmamıştır. Onun sayıfalarmda 
en tanınmış yazarların imzaları yanın
da memleketin dört bucağında, müte -
vazi bir şekilde ve sessizce çalışan bir
çok bilgili kafaların yazıları da yer bul
muş ve bu suretle birçok tanınmamış 

muharrirlerin çalışmak ve yazmak he
vesini teşvik etmişt ir. 

ÜLKÜ okunmalrdu . ne meslekten o
lursa olsun, her okur, bu mecmuanın sa
yıfalarmda kendisini alakadar edecek, 
kendisine bilmediği yeni şeyler öğrete
cek birçok yazılar bulacaktır. Buna bir 
misal vermek için son nüshasının yazr -
!arını kısa<:a buraya kaydetmeyi k1ifi 

görüyoruz: 
İsmet İnönü: "Yeni halkevlerini aç

ma nutku,, , Necib Ali Küçüka: "Hal
kevleri yıldönümü nutku,, , Hilmi Ziya: 
"Çek tefekkürüne bir bakış,, , Behcet 
Kemal Çağlar: "Ustaların çıraklığı ve 
trlsm taşı,, , H. Reşid Öymen: "Köy i
çin yüksek halk okulları,, "Hüseyin Na
mık: "Türk meden yet tarihine aid mü-

him bir keşif ,, A. Çorlu: "Musikiain 
tarih ve edebiyatı,, , Ali Sami Bayaı: 
· Ar kurumumuzda bilginin yeri,, ,Ke
rim Ömer Çağlar: "Ankara köylerinde 
bir su tetkiki., Dr. Hamid Osman: "Kuş 
palazı, difteri,, ,Rahmi Apak: "Türki -
yede dağ sporu,, Zeki Mesud Alsan: 
"Ayrn politikası,. Rıdvan İhsan: " Fran
sada bir köy tetkiki: Envaı,, , Hamid 
Dereli: "Yaban kuğusu (hikaye),, , İs
mail Hilmi Soykut: "Attilanın düğünü,, 
A. Taragay: '"Halkevleri mecmuaları,, , 
Nusrat Köymen: "Ülkü üçüncü yılma 
girerken . ., 

n~miryollar mecmua~• 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
Umum Müdürlüğü tarafından ayda bir 
çrkarılan Demirıy<>llar mecmuası 1 mart 

tJ L U ~ 

tar;:ı;i 121 inci -,;Jylsıyla onuncu yılını 
bitirmiş ve on bir:nci yılma girn~İ:jtir. 

Türkiye cümhuriyetinin kurulmasın
dan biraz sonra basılmaya ve yayılmaya 
başlayan bu mecmuanın on yılı aşan 

hayatında bayındırlığa, dirliğe, düzen
liğe doğru en hızlı adımlarla koşan Tür
kiyenin yeni kuruluş ve kurtuluş mer
halelerinden çogunun değerli izleri ve 
eserleri yer almıştır. 

Osmanlı imparatorluğu, zamanında 

yabancıların eline bırakılmış o lan de
miryollarımız, kendi öz yurdumuzda 
yabancı yüreklerden gelen kanları ya
bancı yüreklere aktaran bir sürü dama
rı andırıyordu. 

Onların kurdugu, işlettigi ve bizim 
zararımıza üzerinde yüzbinlerce kazan
dığı raylar, güzel yurdun uzanabilen 
yeni varlığını sümürmek, yaşama kabi
liyetini emmek için birer sülük halini 
almıştı. Halbuki güzel türk ülkesinin 
bütün parçalarım biribirine bağlama

dıktan, bütün yurddaşlarm biribirleri
ne karşı yüzyıllardanberi uzayan has· 
retlerini dindirmedikten sonra tüm ve 
som bir yurdwnuz olduğunu nasıl bir 
dava gibi ileri mrebilirdik. 

Cümhuriyet rCJıminin 'yurdu demir 
ağlarla örmek,, dileği bu gerekliği gör
mesi ve sezmesindeh doğmuştur. Cüm
huriyet yıllarında tlirk ülkesinin nasıl 
yeniden kuruldugunu, demiryollarını 

her köşeye, her bucağa ulaştınnaık için 
nasıl gayretler gösterdiğini on birinci 
yaşına giren mecmua sayıfalarında sık 
sık canlandırmış, bu gayretleri söz ve 
resim halinde okuyucularına sunmuştur. 

On yıl bir mecmuanın hayatı için 
mühim bir müddettir. Ve on yılını tam 
bir intizam, hedefine ve ülküsüne uy· 
gun ve çok faydalr neşriyatla doldur
muş olan bir mecmua her türlü tebrik 
ve takdirlere değer kazanmıştır. 

Demiryollar mecmuasının on birin
ci yılına bastığı bu sayısında ''mecmu
anın 11 inci yaşına girmesi ınünasebe· 
tiyle Bay Hüseyin Kalgay'm bir yazısı, 
Bay Sadri Ertem'in tercüme ettiği "Mo
dern Avrupa ekonomi tarihi,, adlı eser
den "Avrupa' da yitz senelik demiryolu 
sıyaseti .. , "934 ve 935 sene~eri demiryo· 
lu inşaatı", Sadrı Ertemin ''gene bizim 
demiryolları,, başlıklı bir yazısı, demir· 
yollar aleminde muhtelif haberler, Bay 
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Yurd Postms J ; .. 
Gümüşane umumi meclisinden bir kadın 

üyemiz diyor ki: 
Vilayetimiz genel meclisi üyeligi

ne s~;ilen kadın üyelerden bayan Nu
riye Okayla görfü~erek düşünce ve duy
gularını sordum. 

Bayan Nuriye Okay sorumlarıma şu 
cevabları verdi. 

- Dunkü peçeli, kafes arkaı>md.aki 

ulusal ve :.oysal ve sıyasal önerlerden u. 

zak bir hayat yaşıyan türk kadını gene 

cümhu riyetimiı:in sayesinde on iki ytl 
içinde en ileri ulusların bile ulaşama -
dığı bir ülküye kavuştu. Acun lqldınla
rı, türk kadınının kazandığı bu en yük
sek sıyasal önen ka.rşısında derin bir 
iş çekişile hayran kaldılar. 

Biribirini ık:ovalayan günlerde yük -
sek kurultaya saylav olan bayanlardan 
başka her vilayette umumii meclislere 
de bir~ok bayanlarmuz üye oldular. A
cun türk kadınına verilen önenin ne ka
dar yerinde bulunduğunu, daha dün ve
rilen bir kararı bu gün hakikat olduğu
nu öğrenmiş bulunuyor. 

Ulusumuzun en yüksek ergenliği de
mek olan bu sonucu gördüğümden ve 
bunu kendi şahsımda da duyduğumdan 
çok bahtiyarım. 

Üyeliğin bana verdiği onuru, ulusu
muzun yükseık erginliğinden aldığım i
çin kıvancımm sonsuz olduğu şüphe -
sizdir. 

Üyeliğin bana verdiği odev ve öne -
nimi yasalara göre vilayetin ve halkın 
yükselişine yarıyacak bir kılıkta ku • 
sursuz kullanmağa ve yapmağa çalışa -
cağım, 

Halka ve mahalli idareye aid işleri 

Reşid'in tercüme ettiği Edward Mead 
Earl'm "Türkiye büyük devletler ve 
Bağdad demfryollarına dair bir tetkik,, , 

doktor A. Ceill.'.11 Yddız'ın "kan kusma., 
ve tedavileri", "Fladelfiya'da yeni Pen
silvanya istasiyonları,., mühendis Bay 
Müeyyed'in "demiryolu üzerine şiddet-

meclisin üyesi olmak itibarile, ıüpıbeall 
daha dikkat ve itina ile tetkıiık etmd 
gerektir. Bu hususta ödevimi oUmdell 

e ldiği kadar yapmağa '41qıyorutılo 

Bayan Nuriye Okay 

,.,ıemleketin sağlık, soysal ve ökono -
mik isteklerinden başka maarif ve imar 
sahasında da birçok ıhti}, çları vardır. 

Fakat bunların hepsırıı l r en bertanf 
etmek para isi olmaktan 'aha ziya : 
zaman i_şidir. Ben bu ihtıy< ardan yı -
pılması çok gerekli ve mm· lın olal·i • 
leceklerini temine çalı , ı , ... 

li sogukların tesiri,,, o' r Sachsen· 

berg'in "Mod rn fabrika t kilatı esas· 

ları,. ve daha ~- ı ~eknik yazılar vardır: 

Bu değerli mecmua bütün demiryol· 

!arı mensubları tarafından dikkatle ta• 

kip edilmiye layıktır. 

Satı ık Em~ik 
ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ ME

MURLUGUNDAN: 
Türk T e siz Telefon Şirketinden 

Em al< Ve t:ytam Bankasından: 
E~as No. Mevkii ve Nevi % 20 Depozito 
A. 24 Y eğenbey mahallesi Mescit sokağr 244. 

14, 85 No. 1ı evin 218/448 Hissesi 
,, 25 İnkılap Mahallesi Hacı Abdurrah- 60. 

man sokağı 16/35 No. lı Evin 1/2 
hissesi 

,, 26 Tabakhane, Boyahane sokağı 4/12 ı23. 
N o. 1ı Evin 10/18 Hissesi 

,, 27 Misakımill1 Mahallesi Han ardı 50. 
sokağı 26 N o. 1ı evin 1/2 hissesi 

,, 28 İsmetpaşa Mahallesi Uzunyol 2/12 120. 
N o. lu Evin 3/8 hissesi 

,, 29 Hacı doğan Mahallesi papas oğlu 31. 
sokağı 2/20 N o. h evin 266/3432 
hissesi 

,, .50 Y eğenbey mahallesi, Mescit soka- 106. -
ğı 14 No. lı evin 304/864 hissesi 

Yukarda yazılı emlak 28 mart 1935 perşembe günü saat 
onda, artırma ile ve peşin para ile satılacağından istekli· 
lerin o gün bankamıza gelmeleri. (517) 1-898 

Mus.ki Muallim Mektebi 
M üdiirJiiğünden: 

Musiki muallim mektebi için 100-110 ton yerli kokkö
mürü alınacaktır. Beher tonun tahmin bedeli 31 liradır. 
Şartnameyi görmek istiyenler her gün mekteb idaresi mu
hasebesine müracaatla görebilirelr. Açık eksiltmesi 25-3-
935 pazartesi günü saat 14 de mekteb binasında yapılaca
ğından teminat akçesi olan 225 lirayı bir gün evel mekteb
ler muhasebeciliği veznesine yatırılması ilan olunur. (531) 

1-900 

Ankeıra Belediyesi 
Başkanlığından: 

Belediye Su İşleri müdürlüğü için 3 takım Voltman Kom
bine su saati birkaç Van3. ve boru parçası 25.2.1935 de a. 
çık eksiltme ile satın alınacak idi. Talip çıkmadığından 7. 
3.1935 den itibaren on gün daha temdidine karar verildi. 
Bunların tüm tutarı - 816,82 - lira ve yüzde 7,5 teminatı da 
61,26 ~iradrr .. İstekliler şartnamesini İtfaiye meydanında 
Beledıye su ışleri müdürlüğünde görebilirler. Açık eksilt
me 16.3.1935 cumartesi günü saat on beşte İtfaiye Meyda • 
(Unda B elediye Su İşleri Müdürlüğünde artırma eksiltme 
~e ihale komisyonunca yapılacaktır. (556) 1-906 

1 - Ankara Balgat köyünde kain ve tapunun cilt 50 ve sıra 31 
numarasında kayrtlı mahcuz bir tarla aşağıdaki şartlar dahilinde 
açık artırmaya çrkarılmıştır; 

2 - Evsaf ve müştemilatı: mez:kO.r tarla şarkan Abdi paşa çift
liği garben tarik, şimalen mustafa zevce~i Emine tarlaları cenuben 
kısmen müfrez Hüseyin oğlu Yakup elyevm kömürcü Osman ve 
sahibi senet ve kısmen de Hacı İbrahim oğlu Behis ve kısa oğlu 
Mustafa veresesi Şükrü tarlaları: 111759 metre murabbaıdrr. 5587 
lira 95 kuruş kıymet takdir edilmiştir. 

3 - Satış peşin para ile olmak üzere l l-4-1935 tarihine müsadif 

perşembe güniı saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayri menkul satış 
memurluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki muhammen kryme -

tin yüzde 7,5 ğu nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın temi

nat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine tahvil

leri getireceklerdir. 
5 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 75-

ini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkfır günün 16 

ıncı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İşbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel muhammen kıy

metin yüzde 75 ini bulmadığı takdirde 27-4-1935 tarihine müsadif cu

martesi günü saat 14-16 ya ıkadar yapılacak ikinci artırmada (Ke

za Muhammen kıymetin yüzde 75 ini bulmak şartile en çok artıran 

talibine ihale olunacak ve nisbeti bulmadığı takdir~ ise 2280 

numaralı kanun ahkamına tevfikan borç beş sene müddetle tecile 

tabi tutulacaktır.) 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi müteakip 

verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine ihale ta • 

rihinden itibaren kendisine bede il ihaleyi teslimi vezne eylemesi i

çin yedi glin kadar me-hil verilecektir. İşbu müddet zarfında ihale 

bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten eve.J en 

yüksek teklifte bulunan talibe teklifi veçhile almağa razı olup ol • 

madığı sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa razi ise ihale farkı 
birinci talipten tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecektir. Tek· 
lifi veçhite almağa razi olmazsa gayri menkul yeniden on beş gün
lük ikinci artrrmaya çıkarılarak en çok artıran talibine ihale edile
cektir. 

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

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri menkBl 

üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddiala • 

rını evrakı müSıbitelerile 20 gı.in içinde dairemize bildirmeleri la -
znndır. Aksi takdirde hakları tapu siciliyle sabit oJmadı:.kça satış be
delinin paylaştırılmasından hariç tutulacaklardır. 

10 - Arbrmaya iştirak edecekler 1-4-935 t arihinde 935/101 nu
mara ile dairemizdeki yerinde herkes-: ·~tk bulundurulan s.artn-a • 
memizi okuyabilirler. 1-90~ • 

Türk telsiz telefon anonim şirketinin esas nizamna
mesine uyarak hissedarların genel heyeti 1935 senesi mar
tın otuzuncu cumartesi günü saat on beşte Ankarada is -
tiklfil caddesinde Anadolu Ajansr binasmda yılhk adi top
lantısını yapacaktır. 

Sayıh hissedarların bugün ve saatte toplantıya gelme· 
lerini dileriz. 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER: 
1 - 1934 yılı hesaplan için idare meclisi ve mürakip -

ler tarafından verilen raporların okunması 
2 - 1934 yılı bilançosunun gözden ge~irilerek tasdiki 

ve idare meclisinin ibrası 
3 - Müddetleri biten idare meclisi üyelerinin yeniden 

seçilmesi ve huzur haklarının kesilmesi 
4 - 1935 yılı için mürakip seçilmesi ve ücretinin kesil

mesi. 
(554) 1-907 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğ 

Satın Alma Komisyonu ilanlan 

24 KALEM DEMİR, ÇELİK BORU VE TEFERRÜATİ 
Tahmini bedeli 3400 lira olan yukarda yazılı malzerne 

23 mart 1935 tarihinde cumartesi günü saat 15 de Askeri 
Fabrikalar satın alma komisyonunca açık eksiltme ile sa -
tın alınacaktır. Şartname bedelsiz olup komisyondan ve -
rilir. Taliplerin 255 lira muvakkat teminat ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkfi.r g ün ve 
saatte komisyona müracaattan (547)_ 1-910 

2830 KİLO SARI SA
BUNLU KÖSELE. 

Tahmini bedeli 5660 lira 
olan yukarda miktarı yazılı 
sarı sabunlu kösele Askeri 
fabrikalar satmalma komis
yonunca 23 Mart 935 tari
hinde cumartesi günü saat 
15 te kapalı zarfla satın alı
nacaktır. Şartname bedelsiz 
olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat temi~ 
nat olan 424 lira 50 kuruşu 
havi kapalı zarflarını mez
kur gün saat 14 de kadar 
komisyona vermeleri ve 
kcndiler:nin de 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3. madde
lerindeki vesaikle aynı gün
de ve muayyen saatte ko
misyona müracaatlan. (528) 

1-899 

KASNAK KAYIŞLARI 

Tahmini bedeli 85400 li

ra olan yukarda yazılı kas • 
nak kayışları 12 mart 935 
tarihinde salı günü saat 011 

besde Askeri Fabrikalar Sa· 

tınalına komisyonunca pa -

zarlıkla satın alınacaktır. 

Tediye şartlarında değişik • 
lik yapılmıştır. Şartnan.e 

42i kuruş mukabilinde ko • 
misyondan verilir. Tal ible • 
rin muvakkat teminat ola 1 

.5520 lira ve 2490 mırna:-:llı 
kanunun 2 ve 3. maclcl.!leriıı· 
de yazılı v~saikle mezkiif 
~(in ve s.:.~ıtta komisyona..! 
mi.iraca:-tl:-rı. (503) 1 -G'9-



Milli Reassü~ans-Türk 
Anonim Şirketinden: 

Şirketimiz, nakliye, iş ve kollektif amele kaza sigorta• 
larında ihtisas yapmak üzere A vrupaya talebe göndere• 
tektir. İsteklilerin: 

1 - Yüksek Ticaret ve 1ktısad mektebi veya Hukuk 
Fakültesinden mezun olması ve yahut bir sigorta şirketin
de memur sıfatiyle çalışmakta bulunması. 

2 - 30 yaşını tecavüz etmemiş olması, 
3 - Askerlik hizmetini ifa eylemiş bulunması, 
4 - Tahsili takib edebilecek derecede Avrupa lisanta

nndan birine vakıf bulunması şarttır. 
. 5 - Yukardaki şartlan cami istekliler bir müsabaka im
tıhanına tabi tutulacaklar ve bu imtihanda muvaffak olan· 
lar şirketin tensib edeceği müddetle A vrupaya sigortacı· 
lık tahsili ve staj yapmak üzere gönderileceklerdir. İmti~ 
handa müsavi şartı ihraz edenlerden ecnebi lisanım daha 
kuvvetli bilenler tercih olunur. 

İsteklilerin aşağıda yazılı vesikaları hamilen nihayet 
1 nisan 1935 tarihine kadar şirketimize müracaat eyleme· 
leri lazımdır. 

a - Şirket müdüriyetine hitaben yazılmış bir istida, 
b - Mekteb şahadetnamesi (veya katibi adilden mu -

saddak sureti). 
c - Mekteb şahadetnamesi olmıyanlann çalıştıkları 

sigorta şirketinden alacakları tasdikli bir vesika. 
d - 1.t ç adet vesika fotoğrafı, 
e - Tercümeihal varakası. 
Müsabakada muvaffak olup Avrupaya gidecek olanlar· 

dan tahsili müteakib av<let ettiklerinde Avrupada kaldık· 
larrnın bir misli müddetle şirketce gösterilecek yerde ça
lışacaklarına dair bir taahhüdname alınacaktır. 

Fazla tafsilat ve müsabaka gününü öğrenmek ilzere 
şirket umumi katibliğine müracaat edilebilir. 

1-856 

Dahiliye Ve• aletinden: 
Yenişehirde yaptırılan Vilayetler Evinin, muhammen 

bedeli 125.000 liradan ibaret olan cins ve mahiyeti fenni 
ve mali şartnamesinde yazılı olan, mobilyası kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. · 

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

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

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

İsteklilerin 21 Mart 935 perşembe günü saat 14.30 a 
kadar icabeden vesaikle birlikte teklif mektuplarını Dahi· 
liye Vekaleti Eksiltme komisyonwıa vermiş olmaları la-
zımdır. (370) 1-622 

Şehir Çiçek Mağazası 

SAPUNCAKS 
Bahçelerinizi şimdiden dü zelttiriniz 
Her cins Avrupa çam, meyve, orman ve müzeyyenat 

ağaç ve fidanları için mevsim geçmeden sipariş veri
niz telefon: 3718 -
Jandarma Genel Komutanlığı 

[Umum Kumandanlığı] Ankara 
Satın Alma Komisyonundan: 

Jandarma ihtiyacı için (144) çeşid trbbi ecza kapalı zarf 
eksiltmesi ile Ankara'da 20-3-935 çarşamba günü saat (15) 
t~ satın alınacaktır. Şartnameler komisyondan parasız ve
rileceği gibi istekliler tarafından görülmek üzere bir şart
~~m~ de İstanbul jandarma muayene heyetine gönderil· 
mıştır. 

Şartnameye bağlı listede her çeşit için gösterilen tah· 
min y~kunu (590,565) kuruştur. Satın ahmma girmek isti· 
yenlenn ( 44293) kuruşluk ilk teminat makbuz veya banka 
mektubu ile (2490) saydı kanun ve şartnamede yazılı bel· 
geler içinde bulunan teklif mektuplarını eksiltme günü sa· 
at {14) de kadar Ankara'da komisyona vermiş olmaları. 

(480) 1-817 

KASE 

NEOKALMiNA 

ULUS 

Ankara Gümrüğii .. Müdürlüğünden: 
Müdürlüğümüz anbarmda. me•cut (SCHEMBER) mar

kalı bir adet hububat muayc.ne aleti ecnebi memleketlere 
~vked;lmek üzere 13. 3. 1935 gfoıü açık artırma ile satıla
caktır. ls~eklilerin o gün gümrükte kurulu satı~ komis. 
yomına mliracaatlan (317) 1-527 
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~ Taklidler ~ 
~Singer dikiş makinası : 

=s=-~- kumpanyasından: ~ 
Bazı kimselerin Singer fabrikalarının mamulatı -

olmayan mallan SİNGER malıdır diye sürmek iste • = 
5 diklerini ve bazı kimselerin de kendilerine SİNGER 
= memuru süsü verdiklerini haber aldık. _ 
§ Hakiki Singer makineleri ve yedek parçaları yal - _ 
;;; nız SİNGERin mağazalarında ve SİNGERin vekfılet- = = namesini veya çantalarında alameti f arikasıru taşıyan -
- memurlar tarafından satılır. § 
= Taklidleri SİNGER malıdır diye sürmek istiyen • = = lerle aliimeti farikamızı taşrmıyan ve kendilerine 
= SİNGER memuru süsü verenlerin haklarında kanu. = 
- ni yollara müracaat etmek üzere sirketimize haber ve- -= rilmesini rica ederiz . .. ~ 

~ Siager dikiş makinası ; 
~ kumpanyası 
•ıım111111111mımmm11111111111mıı11111mmı111m11111111111 ınmımımuımmıi 

Kanzuk 

KREM 
Balsamin 
ve eksiri 

Yegane ciddi gü-
zellik kremidir . 

Teninizin daimi. 
tazeliğini yalnız. 

KREM BALSA-
r ~iN ile korursu
nuz. 

Kansuk öksürük pastillerini her zaman kullanınız. 

Çorum belediye başkanlığından: 
Eksiltmeye konulduğunu ve 17. İubat 1935 de ihalesinin 

yapılacağını ULUS ve CUMHUR YET gazetelerile ilan 
ettiğimiz şehrimiz elektrik tesisatı bu kez 18.2.1935 tari
hinden itibaren 45 gün müddetle ve kapalı zarf yolu ile ve 
birinci eksiltmeye aid evelki ilanda gösterilen şartlar da
iresinde yeniden eksiltmeye konulmuştur. Şartname, fen
ni şartname ve keşifnamelerinde hiç bir değişiklik yoktur. 
İhale 4. Nisan 1935 perşembe günü saaat 16 da belediye 
dairesinde yapılacaktır. (960/440) 1-737 
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1 EN ÇILGIN GECESİ ı· 1 lreııne de Zilahy İ 
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Harita uınlll!1 müdü rlüğünden: 
ı - Muhammen fiat ( 400) lira Harita Umwn Müdürlü

ğü fotoğrametri şubesi için 10x15 eb'admda 50 diizüne fo. 
toğraf camı açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - İsteklilerin şartnameyi görmek için her gün ve ek
siltmeye iştirak edeceklerin de(30) lira teminat makbuz~ 
larile 14 mart 1935 perşembe günü saat (10) da Ce. 
becide Harita Umum Müdürlüğü satın alma komisyonu • 
na uğramaları (441) 1-736 

Harita umum müdürlüğünden: 
ı - Bedeli keşfi (210) lira Harita Umum Müdürlüğü 

yeni inşa edilen binadaki fotoğrametri kısmında karan • 
lık odanın pis havasını ve gazlan bina haricine çıkarmak 
için bir adet ASPİRATÖR tesisatı açık eksiltmeye kon • 
muştur. 

2 - İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün ve 
eksiltmeye i~tirak edeceklerin de (15) lira (75) kuruş te· 
minat makbuzlarile 21mart1935 cumartesi günü saat (10) 
da Cebecide Harita Umum Müdürlüğü satın alına komis· 
yonuna uğramaları ( 442) 1-735 

imar müdürlüğünden: 
Y e~il sahaya te.sadüf~den istimlaki takarrür eden 

Hatunıye mahallesınde vıran hamam sokağı l4 tahrir ıo 
~apı ~o. ve kad~s~onun 176 adasının 1 numaralı parse
lındekı hane salııbı Bay Nazmım ve 2takadarlarmm adre
si bilinemediğinden 2497 No. kanunun 5 inci madd~si mu
cibince istimlakin tebliğine imkan görülemediö-inden ih-
barname yerine i1an olunur. (514) bl-873 

SAYIFA 7 
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-=

-=_I Ankara birası 
Sılılıatını sevenlere: 

~ Ulus ka.2~ncmın Ulusun olduğunu bilenlere müjde: 
E Ankara bırası: Avrupada bile az aylar iç.inde tanın
E mış ve bütün ulusca sevilmiştir. 
E Çünkü o hilesizdir. 
~ Çünkü o Orman Çiftliğinin bira için yetiştirdiği 
s arpadan yapılmaktadır. 
§ Çünkü yalnız o bira denilen hir içkidir. 
§ Çünkü o hissiyatr uyuşturmaz hayatı zehirlemez. = Çünkü o Türk ulusunun kendi eseridir. 
§ Orman çiftliği bira fabrikası telefon No. 1392 1824 = 1-825 
sllWIJJIHlflllllllllflllftlfllllfllffflHllHlllllflfllJJllJlllllllHIJJllllllUllllllllllllll 

Konya 
Ele ( ril\. Türk A. Sir l{etiııaen: 

' Şirketimizin umumi hissedarlar heyeti 935 yılı mart a-
ynım 31 inci pazar günü saat onda Konyada hükfimet mel'} 
d?nmda~i şirket binasında aşağıda yazılı ruzname muci
bın~e ~dıyen .ve fevkalade içtima edeceğinden hissedarla
rın ıçtımaa gırebilmeleri için hamil oldukları hisse senet;. 
lerini içtimadan on gün evelisine kadar şirkete makbuz m 
kabilinde teslim etmeleri ilan olunur. 

Ruznamei miiza k:erat 
1 - Meclisi idare ve mürakib raporlannın okunması 
2 - Senelik bilançonun tasdiki 
3 - Heyeti idare ve mürakibin ibrası 
4 - Yeniden bir mürakibin intihabile ücretinin tayini 
5 - Müddetini ikmal eden üyelerden Konya saylavı 

Bay Musa Kazım, Osman oğlu, Ahmed Hamdi ve Ahmd 
Ergunun yerlerine dört üyenin seçilmesi 

6 - Sermayenin 650 bin liradan 227500 liraya tenzili 
için dahili nizamnamenin S inci maddesinin aşağıdaki ~ 
kilde değiştirilmesi: 

Eski madde 
Şirket sermayesi 150000 lira tezyid edilmek suretile 

bin liraya iblağ edilmiş olup beheri on türk lirası kıymo 
tinde 65 bin hisseye münkasemdir. 

Yeni madde 
Şirketin sermayesi beheri üç buçuk tilrk nrası mmt4illll• 

dilde 65 bin hisseye münkasim 227500 liradan ibarettir. 
1-800 

N 

TORKa'YE iŞ BANK.~I 

Hariciye Vekaletinden: 
Hariciye Vekaletine ayda 80 lira ücretle 20 Mart 

tarihinde icra edilecek müsabaka ile Fransızca da y 
ğ~ muktedir bir Daktiloğraf alınacağından taliplerin 
dıye kadar hizmet eyledikleri mahalden alacakları ve 
recei tahsillerini gösterir vesaikle müracaat eylem 
ilan olunur. ( 500) 868 

Yenişehir maliye tahsil şubesi 
tahsil baş ınemurluğundanı 

Satılık 18000 çuval çimento 
. Haciz olunup 9.3.1935 cumartesi günü saat 15 bele 

müzayede salonunda artırma suretiyle 18.000 çuval 
tal marka çimentonun satışı yapılacaktır. Fazla taf:sma 
almak istiyenlerin §Ubeye müracaatları jlan olunur. 

Telefon: 1904 (552) 1-908 



SAYffA 8 

Ağaç sevenler 
o sun! 

İlk yaz yaklaştı 
Bahçelerde ağaç dikilme zamanıdır 
Alacağmız fidanların şaşmadan tutmasmc ısterse

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 

İm· ···;:ün den: 
Bahriye caddesinde 193 ada 14 parsel ve 800 lira mu

bammen bedeli olan hane ankazına talip çıkmadığından 
IS mart 935 gününe kadar pazarlık ile ihale edilmek üzere 
Z3 gün temdid edilmiştir. Taliplerin İmar müdürlüğün
de müteşekkil komisyona müracaattan. (532) 1-894 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma l{omisyonu ilanları 

İLAN 
l - IhtiyacatI askeriye i

çin 335,000 kilo ekmeklik 
1111 satın alınacaktır. Mu -
hammen bedeli üç yüz otuz 
Uç bin 500 liradır. 

2 - Şartname Ankara ve 
1stanbulda levazım amirli -
ğ1 satın alam komisyonla • 
rmda Ye T ekirdağında askeri 
satm alma komisyonunda 
her gün görülebilir. 

3 - Eksiltme 20 mart 
935 çarşamba günü saat 15. 
de Tekirdağında park kar
psmda askeri satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı 
zarf usuli ile olacaktır. 

5 - Muvakkat temina
tı 2512 lİra 50 kuruştur. 

6 - Eksiltmeye girecek
ler ticaret odasında kayıtlı 
olduklarına dair vesika gös
termeye vekil gönderenler 
vekaletnamelerini ve şirket 
namına girecekler sirkül -
teri komisyona göstermeye 
ve ikametgahı kanuniyele • 
rini bildirmeye mecburdur -
tar. 

7 - Teklif mektupları 

20 mart 1935 çarşamba gü
nü aaat 14 de komisyon re -
isliğine verilecektir. ( 496) 

1-830 

İLAN 

Krrıkkale'de askeri sanat, 
mektepleri ihtiyacı için 25 
ton gazhane koku 24 mart 
935 pazar günü saat 14 den 
17 ye kadar açık eksiltme su
retile satın alınacaktır. İs
tekliler şartnamesi için ko
misyona müracaatları ve~
tirak için de eksiltme talı
.tilin bedeli olan 825 liraya 
mukabil 61 lira 88 kuruş ilk 
pay akçesini Kırıkkale aske
ri fabrikalar muhasebeciliği
ne yatırarak tielli saatten 
evel mektep satın alma ko
misyonunda hazır bulunma-
lan. (479) 1-820 

İLAN 

1 - Müteahhit teahhü
dtinii yapmadığmdan na -
muıa ayni ev '3.f dahilinde 
pmar hi.:;~r kıtaat hayvana
tı için 248 bin kllo arpa ka
palı zarfla eksiltmeye ko -
nulmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 6 

kuruştur. Birinci peyi 1116 
liradır. 

3 - Eksiltme günü 25. 
3.1935 tarihine müsadif pa
zartesi günü saat 17 dedir. 

Şartnameyi görmek is -
tiyenlerin her gün, istekli -
lerin de belli saatten bir 
saat evel teminatı muvak • 
kate makbuzları ile beraber 
teklif mektuplarım vize sa
tın alma komisyonuna ver -
nıeleri ve müracaatlan 

(548) 1-909 

Mütercim 
İyi fransızca bilen bir mü

tercim - daktilo daimi veya 
perakende iş arıyor. Gazete 
idarehanesinde G. M. rumu
zuna müracaat. 1-867 
--- ----

BAKIRKÖY BEZ FAB
RİKASI MEMUR VE İŞ
ÇİLERİ MES'ULİYET! 
MAHDUDELİ KOOPE
RATİF ŞİRKETİNDEN: 

Aşağıda yazılı maddelerin 
müzakere ve karara bağlanması 

için 31 mart 935 günlemecine te· 
&adiif eden pazar ~tinü saat 15 

de şirketin merkezi bulunan Ba· 
kırköy bez fabrikasında hisse· 
dar umumt heyetin alelade top
lantısı yapılacaktır. 

Bir hisseye bile malik olan 

her hissedar umum1 heyete işti· 
rak edebilir. Mazeretine binaen 
gelemiyenler bir diğerini tevkil 
etmek suretiyle iştirak edebile
ceklerdir. 

İçtima gününden evel her 
hissedarın müracaat etmesi lü
zumu ilan olunur. 

Müzakere olunacak işler: 

1 - Mecfüi idare ve lnura.kip 
raporlarının okunması ve tasdiki 

2 - 934 yılı hesabrna ait bi
lanço ve kar ve zararmrn tasdi
ki ve meclisi idarenin tebriyesi. 

3 - İstifa edecek iki meclis 
üyesinin yerine diğerlerinin se· 
çihnesi. 

4 - İstifa edecek mürakibin 
yerine bir mürakibin &""çilmesi. 

5 - Mevcut karın tevzi edi· 
lip edilmemesi hakkında bir ka-
rar verilmesi. 1-903 

ULUS 8 MART 1935 CUMA 

Milli Müdafaa Vekaleti 
Satınalma Komisyonu 

tlanJarı 

İLAN 

Ordu ihtiyacı için 500 ki
lo kalın makina yağı ile 300 
kilo gaz pazarlıkla satınalı
nacaktır. Yağlara tahmin e
dilen fiat 240 liradır. Pazar· 
lığı 9-3-935 cumartesi günü 
saat 14 dedir. İsteklilerin 
evsaflarım görmek için her 
gün ve pazarlığa girecekle· 
rin de belli gün ve saatta 
maliyeye yatırılmış 36 lira
lık teminat makbuzlariyle 
M. M. V. Satmalma komis
yonuna gelmeleri. (510) 

1-871 

1 LAN 

Altı aylığını ikmal eden 
iki tane tay satılacaktır. Sa
tış günü 9-3-935 cumartesi 
günü saat 14 dedir. İki tayın 
tahmin edilen bedeli 9 lira-
dır. Tayları görmek istiyen
ler her gün M. M. V. Muha
fız Bölük Komutayhğma 
(Kumandanlığına) ve satışa 
iştirak edecekler de belli 
gün ve saatmda M. M. V. 
Satmalma komisyonuna gel-
meleri. (508) 1-869 

İLAN 

60 Takım Laklanşe pili 
35 Km. 3 Mm. Kutrunda 

demir tel 
2000 Mücerrit fincan 3 No. 

deve boyntt ile birlikte 
45 Adet 9 metrelik direk 

190 ,. 6,5 ,, ,, 

Yukarda cins ve miktarı 
yazılı beş kalem muhabere 
malzemesi açık eksiltme ile 
memleket dahilinden satın 
alınacaktır. Tahmin edilen 
bedeli 3185 lira 80 kuruştur. 
Şartnamesi bedelsiz olarak 
komisyonumuzdan alınacak
tır. İhalesi: 19-3-935 cumar
tesi günü saat onbirde ko
misyunumuzda yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı 239 lira
dır. Eksiltmeye girecek1er 
2490 N o. h kanunla şartna
mede talep edilen belgeleri 
beraber getireceklerdir. 

(446) 1-741 

İLAN 

1 - Yerli fabrikalar ma
mulatından 25,000 metre ek
mek torbalığı bez kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Beher metresinin tah
min edilen fiatı 97,5 kuruş· 
tur. 

3 - İhalesi 26-3-935 salı 
günü saat 11 dedir. 

4 - Muvakkat teminat 
1825 lira 13 kuruştur. 

5 - Şartnamesini parasız 
almak ve örneğini görmek 
istiyenler her gün öğleden 
sonra komisyona uğrayabi
lirler. 

6 - Eksiltmeye girecek
ler muvakkat banka tc;.ni
nat mektup veya maliyeye 
yatırılmış teminat karşılığı 
alacakları makbuzlarla ar -
trrma eksiltme kanununun 
2 ve 3 cü maddelerinde ya
zılı vesikalarla birlikte tek-

· lif mektuplarını ihale saa
tmdan en az bir saat cvel 
M. M. V. Satmalma ke>mis
yonuna vermiş bulunmaları. 

(537) . 1-901 

İLAN 

1 - Erzincan garnızo
nunun 276,000 kilo ununa i
hale günü talip çıkmadığın
dan yeniden kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 20 mart 935 
çarşamba günü saat 15 de 
Erzincanda F. Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 

mmmmmmmmmmmmmmm~mmmmmmmm~~~ı#~H~~~~ı*ifın 

Halkevinde ffi. 

Raşid Rıza Tiyatrosu 

9 - 3 • 935 cumartesi akşamı saat 21 de 

Kadın isterse ... 
~:e:l:T. 

38.640 lira ve muvakkat te
minat 2898 liradır. 

4 - Şartnamesini gör
mek için her gün ve eksilt
meye girmek için ihale günü 
saatından bir saat evel tek
lif mektublannı F. Satına! -
ma Ko. na vermiş bulunma
ları. (475) 1 - 810 

İLAN 

1 - 24. 2. 935 günü talip 
çıkmıyan 232 bin tane muh
telif renk ve uzunlukta Ma
karanın kapalı zarfla eksilt
mesi 23. 3. 935 cumartesi gü
nü saat 15 de yapılacaktır. 

2 - U mumunin tahmin 
edilen fiatı 23600 lira ve mu
vakkat teminat 1770 liradır. 

3 - Şartnamesini para
sız almak ve örneklerini gör- 1 

mek istiyenler her gün öğle
den sonra komisyona uğra
yabilirler. 

4- Eksiltmeye girecek
ler muvakkat banka teminat 
mektub veya maliy.eye yatı
rılmış teminat karşılığı a • 
lman makbuzlarla kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerindeki 
vesikalarla birlikte teklif 
mektublarmı ihale saatmdan 
enaz bir saat evel M.M.V. 
Satınalına komisyonuna ver 
miş bulunmaları. (473) j 

1 - 808 
--~--------------------

ANKARA BİRİNCİ SULH 
HUKUK MAHKEMESİNDEN: 

Hariciye Veka.Ietı 4 cü şube 
m;idürlüğünde Rauf Hayriye: 

Kohenka tarafından aleyhini· 
ze açılan alacak davasından do· 
layı il .. ncn gıyap kararı tebliği 
suretiyle yapılan muhakeme so
nunda yinni beş liranın maa mas· 
raf tahsiline 2·3-35 gününde ka
rar ver!lmi~ olduğundan usulii 
hukukiye mucibince sekiz gün 
zarfında müracaat etmediğiniz 

takdirde hükmün katileşeceğini 

natık başkatip ihbarnamesiyle 
keyfiyet ilanen bildirilir. 

1-902 

Satılık 
Ulu Kapı caddesinde Ört

meli sokakta evelce meçhul> 
Asker Mektebinin icar ile 
oturduğu ev satılıktır. Ta· 
Jip olanların Ser Attar Za· 
deler Ticarethanesine Mü
racaatı. Telefon. 1283. 

1-781 

İmtiyaz sahibi ve Başmu )1 
harri ri Falih Rıfkı ATAY ı l 
Umumi neşriyatı idare eden , ı 
Yazı İjleri MUdilrU Nasuhi 

BAYDAR 1 
Çankırı caddesi civaruıda 

I Ulu& Ba:11mevind• buJJmış· ' 

ltı.r. j 

Komedi 3 perde Telefon: 2653 

Edirne memurlar istihlak 
kooperatifinden: 

Memurlar kooperatifinin (1934) yılı yıllık kongresi 
(22) mart (1935) cuma günü saat (14) de Edime Halkevi 

salonunda yapılacaktır. Ortakların teşrifleri rica olunur. 

Görüşülecek işler: 
1 - İdare ve mürakabe heyeti raporlarının okunması. 

idare heyetinin ibrası 
2 - 1934 yılı bilançosunun tasdiki 
3 - Nizamnamenin bazı maddelerinin değiştirilmesi 
4 - 1'dare heyeti Uyesi seçilmesi 
5 - Mürakabe heyeti üyesi seçilmesi 

Nizamnamenin 

Madde - 13 
Yok 

17 
F - Ortaklık muameHl

tmı tevsi etmek i ... 
çin mevzµ serma • 
yenin yansını geç .. 
mC\.."lek şartile mil· 
li müesseselerden 
yapılacak istikraz 
teklifini müzakere 
etmek ve karara 
bağlamak 

G - İdare heyeti içi.n 
yedi, mürakabe he· 
yeti için üç azayı 
faal ile idare heye
ti ile için üç, mü .. 
rakabe heyeti için 
iki yedek aza inti .. 
hab etmek 

22 - F - Ortaklrk nam ve 
hesabına icabı 
halinde heyeti 
umumiyeye is • 
tikraz .. eklifinde 
bulunmak. 

29 - •••..••.•••••• 
Yüzde yirmi beşi ih· 
tiyat akçesi yüzde 
kırkı hisse temettuu 
yüzde yirmisi istih • 
lak kan olmak üzere 
hissedarlara yüzde 
on beşi kooperatife 
hizmeti geçenlere 
verilmek üzere tevzl 
olunur 

degişecek 
kısımları. 

Yenisi 
13 lincü maddeye ekleme 
C - Kooperatiften alış 

yapıp da en çok i· 
ki ay içinde borcu· 
nu ödemiyenlerin 
kooperatifle alaka
lan kesilir. Hisse " 
ler. borclarma tu • 
tulur. Geri kalana,.. 
lacaklan bu tarih
ten 3 ay sonra geri 
geri verilir. Bu gl· 
biler o yılın karın· 
dan bir şey ala .. 
mazlar. 

17ı 
F - Kaldırılacak 

O - İdare heyeti için 
yedi, mürakabe he-. 
yeti için üç azayı 
faal ile idare heye
ti için yedi, müra • 
kabe heyeti için 
dört yedek aza seç
mek. 

!2 • F • Ortaklık nam ve 
hesabına icabı 
halinde istikra.ı 
yapmak. 

~9 - •••••••••••••• 
Yüzde yirmi beşi ih· 
tiyat akçesi yüzde 
kırkı hisse temettuu 
yüzde yirmisi istih • 
lak kftn olmak Uzero 
hissedarlara veril -
mek üzere yüzde üçü 
Edimede mektebe 
devam eden baknna 
muhtac çocuklara 
yardım etmek üzere 
kurulacak resmi he • 
yete verilmek üzere 
dağıtılır 

1-911 

1 SİNEMALAR 
1 YENi 1 f KULÜP) 

,_ .... L.~KKI EDiLEN EMlR MUC1BiNCE SlNEMALAR S.EA •. .., ARA

LARINDA TAMAMEN HAVALANDIRILACAKTIR 

Bugün Bu gece 

Alexendre Dumas Fils'in meşhur ese· 
rinden 

LA DAM O KAMELYA 
Sevgi - ıstırap • hissi bir aşk macerasını 

yaştan büyük eserin büyük filmi 
İvc>nne Printemps - Pierre Fre.nav 

BU GECE 

Fransrzca sözlü • zengin tuvaletlerle 
dolu, en güzel İspanyol kadın, musiki 

ve ateşli danslarını toplıyan 
fevkalade film 

DON JUAN 
Mütnff. Douğlas Fairbanks 


