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Giinclclik 

YÜNDE~I \ E TEKNİK 

Ulusların Özgü varlıklarını ır
kı~ karakteri ile yaşadıkları yer
lerın ~ ve geçirdikleri çağların ya
rattıgı nesneler meydana getirir. 
Her ulus bu varlığını daha çok 
b . k. ergıtme ıçin durmadan çalışır. 
Ulusal gücü artırmak ona her 
gün yeni bir amaca doğru yeni bir 
hız verilmesiyle olur. Ueri gitme 
genel barışınm temel kuralı bu
dur. 

Ulusların özü ve bu özün gere
kenleri bir olmamakla beraber, 
çalrşma yolları ve bilgi yönd~m· 
leri bakımından onlar arasında bir 
beraberlik vardır. Ulusal ekelik, 
ulusal konsepsiyon, ulusal duygu, 
türlü uluslara göre değişebilir. Fa
kat günün yirmi dört saat olması 

' ~u buğusunun adam gücünden çoli 
ış görmeni, elektriğin şöyle veya 
böyle elde edilmesi gibi oluşlar her 
yanda birdir· Adamlığın binlerce 
yrldanberi biribirine eklenmiş ça
lışmasının ortaya koyduğu buluş .. 
lar va-.:-dır ki, her ulus ilerlemek 
içi1! onları lcer.d!ne kılavuz yap
m ~.·ı ·J'aZ g ~Çdl't"z. 

~ ~ ... gınuz te;.;nik ve makina ça
gıdır. Bunun kendine uygun me
todları vardır. Bir çağın gereken
leri dışında yaşamak hiç bir ulus 
için nasıl olamazsa, onun metod
lannı almamak da öylece olanı.az. 
Başkaları çabuk giderken bizim 
yavaş yürümemiz durmak demek 
?lur. Kestirme ve kolay yollardan 
ılerlenirken bizim hep eski yön
demlere bağlı kalmamız az verim 
için çok enerji kullanmamıza mey
dan verir. 

~ir.ıdiye kadar bizim geri kal

ma. li7 önürme yöndemlerinde di

ğer uluı.lar ile beraber yürümemiş 
olmamızdan ileri gelmiştir. Baskı 
ınakinası ve su buğusu gibi ya

şayış ve dirlik gidişini altüst e
den büyük buluşları almakta o 

kadar çok gecikmişizdir ki bun
dan bugün bile acınmaktayız. 
El ve tezgah ustalığında biz baş
ka uluslardan ilerde idik. Fa
kat onlar yeni çalışma yolu
na giripte biz eski sistemde ka
lınca yürüdüler, geçtiler, ve son
ra da bizi kendileri için çalıştır
maga, bizden bol bol para çek
ıneğe başladılar. Arlık gö2ümuz 
açılmı~tu·, biz de onlara yetişece
giz, v l,ısa yol "lrdan onları gec-
meğe çr..hşa 'ağı.;. -

Ulusal varıı ... oır bütünlüktür. 
Onun bilgisini, duygu:;unu besli

yen ve artıran işlemeler ökono-
mik i l 'h' · .. ' ş er gı 1 yem yondemler ıs-
ter, .ve. ancak hunlar ile dirlik diı-

dz~~·~·~ yeni bir hız alabilir. Bilgi 
ılımızı .. ı · . ' soy emek ve yazmak 

ıçın de nasıl 0 k · . narma ıstı yorsak 
duygu dilimiz olan m " . - . . . d .. l uzıgımızı e 
oy ece evrensel yo"nd l .1 em er ı e o-
narmak ve belki d .d k 
rnak k . e yenı en ur-

.. ger~ tır. Bu yola girmekle 
lektuk bıh:niyenlerin d d' v• .b. 
türk müziği deg· il " let ıgkı gı ı 
'k' ı a a ur a mu-

aı 1
" denilen yabancı müzik kal-

kacaktır. Türk .. . ~ . l b 
d muzıgı ası un-

an sonra me d 1 k . 
N k. Y ana ge ecP. ·tır. 

ete ıın evrensel ·· ' k k · · · "t d b muzı le nıgı 

b
o.e en eri bir alman bir itah·?n 
ır nıs m ·· ., · .. · ' ' ' 
l ı u ... ıeının varolmasına en-

gc o marnı~lır. 

d" i·~rk ekcliği ancak bugünkü 
ır 1 ve uygurluk acununun ge

~ekenlerine uymıyan eski bağlar
an icurtulup ulu Önder'in göftter-d· • · .. 
ıg~ ye~i yolbrda yeni yündem-

le~ ıle ıler!edikçe en yüksek veri
mıne erİşPcektir. 

Zeki Meaud ALSAN 

Sar 
Plebisit bitti. 

Soııucunu bugün 
••'-' ... 
ogrenecegız 

Sarbı·üken~ 14 (A.A.) - Seçim dft. 
iı·elerinden gelen 872 seçim sandıi•'.•"l 
t<>planmaıı bu sabah ıaat beşte • ..,,: •• 

Reyler nöy1e syrı ayrı hOcrelerde verlldl 

tir. Sandıklar polisin muhafazası altın
dadır. Süngülü İngiliz kuvvetleri poli • 
si takviye etmektedir. Reylerin tasnifi. 
ne bu akşam saat 17 de başlanacak ve 
yarın sabah saat ydide biteceğinden ne
ticeler de ancak saat 9 da belli olabile -
cektir. 

Kullanilaıı rey pusulalarrndan bfr örnek 

Plebisitte bir hadise 
olmadr 

Sarbruk, 14 ( A.A.) - Havas ajansı 
bildiriyor: Plebisit dün şehirde hadise. 
siz bitirilmiş ve ı·cy başkanları halkı 
nizama ve nizamname hükümlerine ria. 
yete davet için mÜdAha)eye lüzum gör. 
memişlerdfr. 

H ükumet komisyonu, plebisit komis 
yonunun gösterdiği gereklik Üzerine bü 
tün gazetelerin çıkmasına ve satılması -

nı yasak etmişti. Alman cephesinin fi -
kirlerini yazan Saı·brükeı· Çaytung, hi
leye mÜl'acaat ederek akşam üzeri husu. 

(Sonu 2 inci ::.ayrfada) 

Saylav seçimi 
isleri 
' İkinci müntehibler ayın 

on sekizinde ilan edile.cek 
Vilayet fırka idare heyeti on gün • 

denberi toplanarak merkez ve mülhaka
tın ikinci müntehib listelerini tetkik ve 
tanzimle meşguldür. ikinci müntehib 
listeleri ayın on sekizinde ilan edilecek. 
tir. Resmi seçim aym 20 sinde başlıya • 
cak ve bir günde ikmal edilecektir. Me. 
bus seçimi teftiş heyeti de bütün hazır
lıklarını bitirnıir;tir. ikinci müntehib 
namzetleri ıçınde k öylü ve şehirli bir 

çek bayanlar da vardır. Ankara'nın mer
kez ve kazalu· ının çıkaı·acağı ikinci mün 
tehib sayısı şudur: 

Ankaar merkez kazası nahiyeleriyle 
beraber 332, Keskin 144, Kızılcahamam 
118, Koçhisar 98, Kalecik 99, Haymana 
80, Ayaş 77, Bali. 73, Çubuk 68, Beypa 
:ı:arı 74. Nallıhan 48, Polatlı 41. 

Adımız, andımızdn·. 

• Aydın demiryolu 

Yol ~ın satınalınması 

lionuşmalarJ 

başlıyor 
Oğre 1diğimize göre, Aydın de

miryol:-:\rının hükumetçe satın a
lınmasr görüşmelerinde kumpan
yayı temsil edecek olan Bay Eden 
bu haf ta içinde Ankara' ya gelmiş 
bulunacak ve Bayır.dırlık Bakan
lığında konuşmalar başlıyacaktır. 
Bu konuşmaların uysallık havası 
içinde ve eyi sonuclar verecek şe
kilde cereyan edeceği umulmak
tadır. 

Gayrı mübadil bonoları 
İstanbul, 14 (Telefon) - Son 

karar ve tebliğlerden sonra İstan
bul' da gayrimübadil bonoları yük
selmiş son iki gün içinde bonolar 
on dokuza çıkmışbr. 

15. SONK/iNUf\' 1935 SAl..l 

il.·; milyon limlık ~u·us - Er.:unwı demir .. 
~:ollorı taln·iUed ."ialı~a fıkurılmı§tı.r. 
l riizde yedi gibi yiil•sek bir filiz ~etfren IJU 
tahviller l'n 1.-nrlı re en emin bir ~elit<lir. 
Fırsatı lmfu·m uyırırz. 

Türk inkılab dersleri 
Bay R. Peker dünsıyasaJ partileri anlattı 

.J:Jay Receb Peker Hukuk Fakiilteslrıde dersini verirken 

1stanbul'dan bugün gelen C. H . F. 
GenelK.atibi Bay Receb Peker dün hu _ 

kuk fakültesinde kalabalık, seçilmiş bir 

dinleyici önünde inkrlab derslerine de. 

vam etmiştir. Bay Peker geçmiş derııler 

deki mühim noktaları hulasa ettikten 
sonra demiştiı· ki: 

~~~~~ .... ----......... ·----------~~~~-

" - Sıyasal fırkaların doğuşlarını, 

mahiyetlerini nasıl inkişaf ettiklerini 
umumi bir bakışla görmüştük. Bugün 
de ı;ıyasal fırkaların isimlerine ve rnahi. 
yetlerine göre nasıl tatbik şekli aldıkla. 
rını gözden geçirerek Türkiye Cümhu • 
ı-iyetinin rejimini teşkil eden C. H. f. 
nrn programı ve onun tatbik net icc!cri
ni tetkik edip üstün neticeler çıkaraca • 
ğız. 

POSTA - TELGRAF - TELEFON i~LERl!UiZ 

Telefonla nerelerle l{onuşahileceğiz ? -
:istaııhul telefonundaki yavaşlı){ giderile
cel'- - Üç dal<.il<.alıl{ le onuşmaııın değeri a
zalacal{ mı? - Posta, telgraf, telefon me-

murları için ııelerdüşünülüyor? 
derilecekleri haberinin doğru O· 

lup olmadığı sorgusuna karşı ar
kadaşımız şu cevabı almıştır: 

(Sonu 3 üncü ayrfada) 

İlk ihtilal hürriyet ihtilalidir. Bunun 
ortaya koyduğu farka da, fırkaların ilki 
olan liberal fırkasıdır. Bundan sonra. 
demokrat, radikal, cümhuriyetçi fırka. 

lar doğmuştur. Hepsinin amacı arala -
rında bulunan fikir ve görüş zevklerine 
ı·ağmen, "absolu tek adam,, idareleriyl• 
savaşmak olmu~tuı·. 

Demokrat fukalar, demokrasi bakı. 
mından devletin çalışmasında muraka. 

(Sonu S inci sayıfada) 

Bir arkadaşımız dün, Posta, 
Telgraf ve Telefon idaresinin te
lefon ve memurlar işleri üzerinde, 
söz söylemeğe salahiyetli biri ile 
konuşmuş ve ondan şunları öğren
miştir: 

~~~~~--------····----------~~~~-

P. T. T. Genel Mfülürii Bay Na?f! 

Posta, Telgraf Genel Müdürlü .. 
ğünün, Orta Anadolu'nun bazı va· 
liliklerinde telefon yolları yap .. 
mak üzere, bağlı olduğu Bayındır
lık Bakanlığından emir aldığını 
biliyoruz. Genel müdürlük bu işi 
başarmak için gereken çalışmala
ra başlamış bulunmaktadır, Bu 
valilikler Adana, Mersin ve Sam· 
sun' dur. Bundan başka, ilkyaz or· 
talarma kadar bitirilip servis a· 
çılması kararlaştırılmış olan Zon· 
guldak ve İzmir telefon yolları da 
bitince bu iki şehirle Ankara, le
tanbul, Eskişehir bağlantıları ya
pılıp konuşulmak kabil olacaktu, 

Şimdi en çok konutmakta olan 
Ankara - Jstanbul yolunun daha 
~ok konuşma yapılması ve konut
ma değerlerinin de ucuzlatılmaıı 
icin gereken araştırmalar yapıl· 
maktadır. Bu araştırmalara örnek 
olarak İstanbul' a üçlü bir ampli
fikatör konulup karşılıklı on altı 
kişinin birden konuşmasını ileri 
sürebiliriz. Bugün üç dakikalık 
konuşmanın değeri olan 115 kuru
şun da biraz indirilmesi için ça- ı 
reler aranmaktadır. ı 

Ankara'ınn beş yıllık 
plinı 

Her yıl neler yapılacak?- Yapılacak işlerin ana ku
ralları nelerdir? - İmar müdürlüğünürı 

yeni çalışma sistemi 
Bakanlar Heyetinin beş yılda biti

rllmeaine karar verdiği Ankara'yı plan
laştmna iginin 934-935 yılına aid kısım

ları prnnm bitirilmesinden sonra An
kara'nın alacağı şekil hakkında bir fi. 
ldr verebilecek kadar dolgundur. Ku-

rumu bir plana bağlanmış ve ilerde aıa· 
cağı durum göz önünde bulundurula· 
rak buna göre kurulmasına karar veril
miş olan modern Ankarauıızda bu yıl 
sonunda göreceğimiz yenilikler gelecek 

(Sonu 6. ıncı sayıfsda) 

Birkaç vakittenberi bazı gaze• 
telerde görüldüğü üzere posta ve ~ 
telgraf idaresi memurlarından bet .. l•iiiii 
zdarının doğu valiliklerine srön-



ULUS 

D ŞARDAN GELE SON DUYUM 
Sar 

llitti 
• 

lebis· 
Soıı cunu ugun .. .... ..... 

o!!rene gız 

(Başı 1 inci soyıfada) 
aı bir nüsha çıkannıı ve bunu gece yarı 
•ından önce evlere dağıtmıştır. Bu nüs
hada, yarın neticenin ilanından sonra 
halla işsizliğe d vet eden bir yazı var • 
Clır. Müıterck cephe m~suplannm da 
aynı suretle hareket ehneleri muhtemel 
olduğundan aalı günü polis kuvvetleri 
pek mü: kül vaziyette kalacaklardır. Fe. 
her alayları ynpmak için bir çok müsa. 
ade İ&tckleri de vardır. Hükiımet ko • 
aniıyonunun, kanıra itaat· etmiyenler 
hakkında polisin müdahaleye mecbur ka 

ğından çekinerek, bu müsaadeleri 
't'ermeıi ihtimali mevcuddur. 

Tahminler Almanya 
lehine 

Sarbrükcn, 14 (A.A.) - Almanya' -
ıun reylerin takriben yüzde seksenini 
-1dığı umumiyetle tahmin olunmakta ve 
resmi hiçbir malümat olmamakla bera
t.er Hitlercl gazeteler So.r'ın Almanya. 
ya dönmesini bir emri vaki olarnk ya • 
sıyorlar. 

Plebisitten ı:ıoııra Sar· da siikun 
Sarbrük, 14 (A.A.) - Havas ajan -

ı bildiriyor: Reyler bugün bütün gün 
tasnif edilecektir. Sandıklann belediye 
dairesinden kaldırılması, alman cephe. 
ainin bazı nümayişlerine sebeb olmuş • 
tur. 

Naziler, verilen Giyom Tel temsilini 
tahkir için belediye tiyatrosuna gitmiŞ
Jerdir. 

lilhaklka Şiller'in bu piyesi umumi
yetle patırdılı tezahürlere sebeb olmak· 
tadır. Çünkü herkes Giyom Tel'i ulu • 
sal bir kahraman addetmekle beraber 
bazıları onun isyanını yabancı tazyikle
re karşı ve bazıları da Hitler diktatör • 
lii ğü.,c karşı addetmektedirler. 

Gece yarısı şehirde tam bir sükun 
vardı, tahminlerin tersine olarak pence. 
felerde bayrak görülmmiyordu. Soakklar 
hemen hemen boştu. Plebisit akşamı bü 
tün Sar uykuda idi. 

Deyli Ekspresin Berlin nüshasına 

göre, bir alman bildirisi plebisitin yüz. 
de 70 alman cephesi ve yiizde 3o da is
tatüko lehinde netice verdiğini iddia et
mekte ise de reylerin gizliliği temin edil 
diği ve hiç bir muhalefet kaydedilme • 
diği için bu duyum hiç bir esasa dayan. 
mamaktadır. 

Viyanalı1ar Sar'm AJmanyaya 
d()nmcsini istiyorlar 

Viyana, 14 (A.A.) - Sar'm Atman
ya'ya dönm~si lehinde dün bazı tezahür 
ler olmuştur. 

Rey sandıklan gönderildi 
Sarbruk, 14 A.A.) - Havas ajansı 

bildiriyor: 
Saat 21 de 500 komünist enternas-

1onal'i söyliyerek büyük sokaklardan 
geçmişlerdir. Fakat hiç bir hadise ol
mamıştır. 

Saat 20 de reyler kapandıktan son
ra başkanlar sandıkları mühürlemiş

ler ve bitaraflarla iki tarafın hazır bu
lunan mümessilleri mazbataları imza
lamışlardır. Saat 21 den itibaren rey 

ndıkları uluslararası kıtaların korun
malarında kamyonlarla gönderilmeğe 

başlanmıştır. 

Plehi itten istikrar nıı doğacak? 
Bal, 14 (A.A.) - Banka müdürleri 

utad toplantılarını dün yapmışlardır. 
Mali mabfcller Sar plebisitinin sıya

lal duruma aydınlık getireceğini ve 
bundan da ökonomik istikrar doğacağı
nı umud ediyorlar. 

Fransa bankasının yeni müdürü Bay 
Tanner altın esası .ıuyasasına devam 
edeceğini söylemiştir. Görüşmeler do
ların yakın bir tarihte istikrarı imka· 
nma talik edilmiştir. 

Bay Montagu Norman, ingiliz Hra
eının istikrarı halen münakaşa edilebi
leceğini ve meselenin Bay Flanden ve 

Laval'in Londra'yı ziyaretleri esna
amda görüşüleceğini söylemiştir. 

Yapılan görüşmeler, para mesele
inin yeni bir safhaya girdiğini gös-

tenniş ve 1935 yılı içinde yeni bir öko· 
nomi konferans tertibi teklif edilmiştir. 

ar'da lıfıdiselcr 
Saııburk, 14 (A.A.) - Havas ajansı 

bildiriyor: 
Meçhul bir adam saat 21 buçukta 

nazi fırkası merkezinin bulunduğu oto· 
mobil kulüb!ine bir bomba atmış ve 
bir ki§inin yaralanmasına sebeb olmuş
tur. Bu meçhul adam kendisini tut
mamaları için etrafa ateş ederek knç
mağa başlamıştır. Kurşunlar h iç bir 
kimseye isabet etmemiştir. 

75 yaşında ihtiyar bir kadın rey ve
rirken teessür ve heyecanından ölmü~
tür. 

Ludveiler'de komünistlerle alman 
cephesi taraftarları arasında kavgalar 
olmuşsa da yalnız hafif yaralılar var
dır. !statükoya taraftar şefler ya.hancı 
gazetecilerini toplıyarak plebisit tat
biki tarzını protesto etmişlerdi~. 

Bunlardan Maks Bravn demiştir ki: 
.. Polis vazifesini çok fena yapmış· 

tır. Hakikatte polis yoktu ve seçime 
· nazi asayiş servisi nezaret etti.,, 

Bravn alman cephesine bağlı bu
lunan sıhhiye ve itfaiye teşkilatının 

çalışma tarzını da tenkid ederek Al
manya sarhlarının Hit1er için rey ver
meğe yemin ettiklerini söylemiştir. 

Bu şartlar içinde, istatüko şefleri 
dünkü reyin serbest ve gizli addedile
miyeceğini alenen bildirmişlerdir. 

Bravn uluslar derneği nezdinde 
teşebbüslerde bulunulduğunu söyle
mi tir. 

Pfordt, Hitler aleyhtarlarının so
nuna kadar mücadele edeceklerini ulus
lararası matbuatına temin etmiş ve: 

"- İlan ediyoruz ki, uluslararası 
kurumlar insan hürriyetini müdafaa 
etmedikleri takdirde, hazırlanan esa.e
ti kabul etmektense daha ileri çarelere 
kadar gideceğiz.,, demi~tir. 

Alman)'a kazanın:a aleyhtar
lar Hollandaya göçecek 

Lahey, 14 (A.A.) - Havas ajansı 

bildiriyor: 
Sar plebisiti neticesi A1manyaya 

müsaid çıktığı takdirde, hükumet Sar 
mültecilerinin Holanda'ya girmesine 
müsaade edecektir. 

Hükumetçe istenilmiyecekler bun· 
dan müstesnadır. 

Fon Pnpen' in sözlc·ri 
Bern, 14 (A.A.) - Havas ajansı 

bildiriyor : 
Rey vermek için ailesile beraber 

Sar'a g elen Almanya'nrn Viyana elçisi 
Fon Papen İsviçre t elgraf ajansına be
yanatta bulunarak, bu plebisitin vere
ceği neticeye göre Avrupada ya barış 
veya savaş fikirlerini beslemiş olaca
ğını söylemiş ve fakat netice hakkın

da tahminlerde bulunmaktan sakın

mıştır. Bununla beraber eski başbakan 
pl~bisitin istisnai ehemmiyetini kay
detmiş ve neticenin Avrupa barışı le
hine olarak Fransa ile Almanya ara
sında yeni münasebetler doğmasına 

yardım edebileceğini söylemiştir. 

Alman nıatbuatı "ır.afer!,, diyor 
Berlin, 14 (A.A.) - Alman duyum

lanma bürosu bildiriyor: 

Alman matbuatı, Almanya'nın Sar 
plebisitindeki zaferini şimdiden kaydet
mektedir. Gazeteler hükGrnet ve plebi
sit komisyonlarının düzenin korunması 
için aldıkları tedbirleri bir dereceye 
kadar haklı göstermektedirler. 

Bay Hitler Berchtesgaden'de isti
rahat etmektedir. Neticeyi salı günü o
rada öğrenecektir. 

Dışaniş1er bakanı Fon Noyrat'ın 

bugün Bavyera Alplanna giderek ple-

bisitin doğurabileceği neticeler hak
kında Bay Hitlei'le görüşmesi muhte
meldir. 

Resmi mahfeller uluslar derneği 

konseyinin hafta sonundan önce kara-

rım vereceğini ve Almanya konseye 
iştiraki reddetmiş olmakla beraber, Ce
nevre'deki alman konsolosunun icabın
da görüşmelerde bulunabileceğini um
maktadırlar. 

Bilindiği gibi, Sar'ın Almanyaya 
bağlanması halinde çıkacak başlıca me
seleler, madenlerin tesellümü, frank 
yerine markın konulması ve 5ar öko
nomi rejiminin alman ökonomi siste-

lNGlLTEUE' DE 

lngiliz kahine i Roma anlaş· 
masmı göriişecck 

Londra, 14 (AA.) - Roma anlaş. 
malarrndan ~kan neticeleri görüşmek 

üzere fevkalade toplanmıya davet olu • 
nan İngiliz kabinesi bu mtihim toplantı. 

sınr bu akşam yapacaktır • 

Bay Saymen Londra'ya döndii 

Londra, 14 (A.A.) - Bay Son Say
men bugünkü toplantısında hazır bulun 
mak üz ere dün Londra'ya dönmüştür. 

Cenevreye ne zaman döneceği henüz bel 
li değildir . 

mine karışıklık olmadan uydurulması 

meseleleridir. 
Almanyanm Fransadan ticaret mu

~hedesinde hiç olmazsa muvakkat bir 
:zaman için bazı değişiklikler istiyece
ği sanılmaktadır. Atmanya'nın Sar top
rakları üzerinde hfikimiyetini tekrar 
tesis eden bir kanun neşredilccektir. 

Para ve diğer bazı ökonomik tedbirler 
hakkında da bazı metinler hazırlan

makta olduğu bildiriliyor. Bu kanun
lar, Sar'm Almanyaya bağlandığı ilan 
edildif;i gün meriyete girecektir. 
Yarı resmi mahfcller, Bay Hitleı 'in, 

neticenin ilanınc'lan sonra bir nutuk 
söyliyeceğini zannetmektedirler. 

Sar Almanya' ya tlt>ncr-.t· 
iicrcıleri inect·k mi? 

. . 
IŞf_;l 

Sarbruk, 14 A.A.) - Havas ajansı 

bildiriyor: 
Noynkirhen tabrikalarmm, Sar 

Almanyaya bağlandığı takdirde ücret
lerin indirileceği hakkındaki ilanı dün 
bu örneğin başka yerlerde takib edil
mesinden korkan işçiler arasında he
yecan uyandırmıstır. 

N<'tit·c _)arın -.aaı )'t•cliclt• 
bcJli olacaf 

Sarbruk, 14 (A.A.) - Reylerin tas
nifi tam saat 17 de başlıyacak ve bütün 
gece sürecektir. Neticenin Grinviç sa
ati ile yarın saat yedide bilineceği u
muluyor. Fakat reyleri iki defa say
mak işinin bu saatten eve} bitirilmesi 
umulmamaktadrr. Bazı intibah müte
hassıslarına göre neticenin Grinviç ı:a

ati ile 9 dan evel anlasılması kabil de
ğildir. 

Verilen rt•ylcdrı ) iizdc .,Pk eni 
alınanlar lehinedir 

Paris. 14 (A.A.) - Royter muhabi
rinden: Resmi fransız mehafiline gelen 
haberlere göre, Sar'da Almanya lehine 
verilen reyler, yüzde 80 i bulmaktadır. 

Almanya knzamrsa konıiini tlc
re dokunulmayacak 

Londra, 14 (A.A) - Bay Hitler'in 
Sardaki mümessili ve Sarın muhtemel 
valisi olan Bay Burkel Sarda nazi aleyh 
tarlarının istikbali hakkında Inyli 
Meyl'in hususi muhabirine şu bildiri
de bulunmuştı..r : 

" - Eğer Maks Br:ıvn dime geçer
se, kapısının önüne iki muhafız koyar 
ve kendisine bir fenalık gelmemesi için 
daima nezaret altında bulundururum.,. 

Bay Burkel. Sarın Almanyaya tek
rar bağlandığını ilan edeın neticeden 
onra ra<lyoda bir nutuk vereTek Sar ko 

münistlerini Saroan ayrılmamaya davet 
edecek ve kendilerine hiç bir fenalık 
yapılmıyacağmı bildirecektir. Bıay Bru
kel, statüko taraftarlarına karşı her-

hangi bir tecavüze teşebbüs eden şah· 
sm fena alman olduğunu bildirecektir. 

En sonra Sarlr 4000 yahudi hakkın
da da şöyle diyor: 

" - Bunlar tamamen alman yahudi. 
terinin tabi oldukları muameleye tabi 
olacaklardır. Yahudiler hakkında hiç bir 
fena muamele yapılmıyacaktır. Yalnız 
alman aleyhtarı salışma gösterenler 
biraz üzüleceklerdir. Ben yahudi mese
lesini bir sıyasa meselesi değil ·oir ilim 
meselesi olarak telakki ediyorum.,. 

Bay Brukel, bildirisini Bay Hitlerin 
görüşlerine tamamen uygun olduğunu 
teyid ettikten sonra, Sar valis i sıfatile 
alman halkının uzlaştırılmasına çalışa
cağını ve hiç bir suretle temeTküz kamp 
ları tesisi niyetinde olmadığını söy1e
miştir., 

SO\'YETLER BIRL CiNDE 

Müzik devrimimiz için -
bir sovyet kompozitörü

nün düşünceleri 
Moskova, 14 (A.A.) - Sovyet kom

pozitdrlerinden İppolitof • İvanof, 
"Sovyet sanatı,, mecmuasında türk miı
zik dcvrımine dair nesrettiği bir maka
lede diyor ki: 

" - Türkıye'de muzik devrimi ha • 
r eketi, muhakkak surette, fen müessese. 
terinin, bir üniversitenin, bir tiyatro • 
nun, bir konservatuvarın tesisi, !atin al
fabesinin kabuliı ve saire gibi yeni ha 
yat devrimlerinin neticesi olarak yeni 
türk kültürünün tekamülüni.ı göster • 
mektedir. Müzik sahasındaki ananelerin 
ulusal bir vasıf a1arak halk kütlelerinin 
zihinlerinde kuvvetlice yer almış bulun
malarına ve ulustan zorlukla koparıla • 
bilmelerine rağmen hayat bu sahada da, 
yeni ihtiralar düşünmege ve yeni metot
larla yeni teknik malUmat elde etmeğe 

sevk etmektedir. 

Alakadarlar Türkiye'de muzik saha. 
sında gayet deeğrli vesikalar toplamış. 
lat ve onları tespit etmişlerdir. Fakat bir 
avrupalı, bu müzikin iptidai çalınışlarm 
dan büyük bir zevk almaz. Bunlar yon. 
tulmamış elmaslardır. Türk müzikinin 
terakki edebilmesi için ona miiı?ikin rno 

dem tekniğinde en iyi ifadesini bulan 

uluslararası bir dil g rektir ve bu mü • 
zile mücevherlerini bu teknik vasıtasiy • 

le saantkarca işlemek icab eunektedı.r. 
Türk müziki için yeni devir böyle baş • 
lamalı dır. 

Bu sebebten dolayı, türk müziği sa
natkarlarının, bu yola gir~rken, en ön
ce, konservatuvar<la ve müzik okulla • 

nnda bu halk şarkılarım tetkik etmele
ri ve bu şarkıların melodi ve ahenk hu. 
susiyetlcrini keşfetmeğe çalı~malan çok 
gerekli bir iştir. Türk s.anatl-iirJarmm 
bilhassa bu halk şarkılarındaki ulusal 
hususiyetleri sezmcleıi ve kültürleri iler 
de bulunan uluslar arasında yer alabil • 
mek için bunları korumaları gerektir. 
Sanatta böyle bir yürüyüş, ulusal mü • 
zikin kendine has vasıflarını kaybettir
meden yeni eserler yaratmak için zen -
gin bir melodi mevzuları ve makamları 
malzemesi verir ve türk müziğinin bü -
tün uluslar tarafından anlaşılmasını 

mümkün kılarak türk halk müzikinin ne 
kadar yüksek sanatkarane kıymetleri 

haiz bulunduğunu bütün dunyaya gös
terir. 

DEf;lŞlK BU\ U:\1LAH 

İrlanda"da Bitler <tll')htarı 
hiı· konfcran menedildi 

Dublen, 14 (A.A.) - Alman komü
nist muharrirlerinden Toller dün akşam 
bir Hitler aleyhtarı toplantıda konfe -
rans ve)'ecekti. Fakat son dakikada al • 
man genel konsolosunun isteği üzerine 
bu konferans menedilmiştir. Bunun iki 
memleket arasında yapılmakta olan ti • 
caret görüşmeleriyle atakadar olduğu 

sanılmaktadır • 

1talya - İspanya lıaucdanlarım 
birleştiren ·~''lcı•m•~ 

Roma, lb (A.A) - Enfant B eat. 
risin prens Alessandro Torlonia dö Ci
vetella ile evlenmesi merasiminde hazır 
bulunmak üzere Romaya 5000 İspanyol 
gelmiştir. Düğün merasimi bugün saat 
11 de yapılacak ve merasimde İtalyan 

kıral ve kıraliçesi ile İspanya kırallık 
ailesi ve bu aileye mensub 200 prens 
bazı; bulunacaktır. Son alınan hediye 
Valansiya ve Barsclon şehirlerinde halk 
tarafından toplanan para ile tedarik e
dilmiş olan sadeften yapılmış bir ta
raktır. 

Londra'daki fransız - İngiliz 
göriişmclel"indc paranm 

İhlikrarı konuşu1ncnk 
Paris, 14 (A.A) - Alınan bazı du. 

yumlara göre Flanden ile Laval Lon· 
drayı ziyaretleri sırasında paraların u. 
mumiyetle istikrarına teşebbüs edecek
lerdir. 

Maamafih resmi fransız mahfelle
rinde Fransanın böyle bir teşebbüste 
bulunmıyacağmı günkü paralara değer 
koyma işinin ayrı ayrı her memleketin 
kendisine aid olduğunu sövlemektedir 

ALMANYA'DA 

Almanyada nazist kıta • 
larla ordu uzlaşıyor 

Berlin, 14 (A.A) - Hususı kıtala· 
rın alman ordusile uzlaştırılması bit 
emri vakidir. 

G~neral fon Blombcrg tarafından 

verilen bir bira ziyafetinde bütün ordıt 
generalleri ve hususi kıtaların si el 

şefleri hazır bulunduğu halde vcrilel1 
bir konferansta bu uzlaşmanın Berlincle 
3 sonkinun tarihinde ordu ve nazi şef. 
leri arasında yapılan gizli bir topıaıı· 
tının neticesi olduğu bildirilmiştir. 

Bcrlin'clc hir ufgaulı iclam edildi 
Berlin, 14 (A.A) - 6 ha.ziran 1933 

de Afganistanm Berlin elçisini öldu.. 
.ren afganlı Kemal Seyid bu sabah Plôt • 
ense hapishanesinin avluımnda balta ile 
idam edilmiştir. 

lTALYA'UA 

Biiyiik fa~ist konio<cyinin kuru

lu~ yıldöniinıii 
Roma, 14 (A.A.) - Büyuk faşıst 

konseyinin on ikinci kurum yıldcinüıniı 
Bay M usolini ve bütün devlet adamla • 
n hazır olduğu halde bu sabah kutlan • 
mıştır. Milisin temelini atan büyilk fa· 
şist meclisi Roma üzerine yürüyüşterı 

biraz sonra 13 - 1 • 25 günü Grand Otel 
de Bay Musolini tarafından içtimaa da· 
vet olunmuştu. 

1SVJÇRE'DE 

Konst•y Iran - Irak ihtilaf ım 
görüşüyor 

Cenevre, lb (A.A) -Ulusfar dı.:rm 
gı konseyi bugün bilhassa hudud tah• 

didi hakkındaki İran - İrak ihtilafı 

ile meşgul olacak ve son bir kaç hafta 
zarfında az çok şiddeti artan Arnavut· 
luktaki yunan azlıkları meselesini tet 
kik edecektir. 

halya kon~eyi ltoına'Ja toplan
ımya ~ağıracakıwş 

Cenevre, 14 (A.A) - Bazı mahfel 
lcre göre, İtalya uluslar derneği konsc
yiniı önümüzdeki toplantıMnndan biri
ni Roma'da yapmağa davet edecektir. 
Eveke bazı toplantılarını, Paris, Mad· 
rid, Londra, Brüksel ve Roma.da yapm 
olan konsey 1930 danberi devamlı suret 
te Cencvrede toplanmaktadır. 

İtalyanın daveti henüz resmi mahi· 
yettc değildir. · 

İran - Irak :ihtilafı luıkkmtla 
1 mn lm~bakanıııın sözleri 

Tahran, 14 (A.A) - Başbakan Fu· 
rugi Han İran - lrak ihtilafı hakkın
da mecliste yapılan bir istizaha cevab 
vererek demiştir ki: 

"- Uluslar derneğine daima mü
said ve Cenevre kurumunun adalet ru· 
huna ve kendi isteklerinin haklı bulun· 
duğuna güveni olan İran, tahkikatın 

kendisi tar;ıfından tazyik harekatında 
bulunulmadığını isbat edeceğine inti· 
zar etmektedir. ,, 

Furugi Han ihtilafın bir tarihçesi 
ni yaparak bunun İran ile Osmanlı iın 
paratorluğu arasında hududu tesbit e

den 1913 protokoluna aid bulunduğunu 
ve fakat bu protokolun muteber olma· 
dığım ve çünkü kanuni bir surette tas
dik edilmediği gfoi Türkiye tarafındzn 
da ibtal edilmiş olduğunu bildirmiştir. 

1\lacarlar muhllralarmın Cenc'V-
n<le ~abuk göriişülme.sini 

dileyorlar 

Budapeşte, 14 (A.A) - Macar mat• 
buatı, Marsilya işi hakkında Ccnevrcye 
verilen maccır muhtırasmın uluslar der· 
ncği tarafından çabuk ve kati bir su· 
rette tetkikini müttefikan istemekte ve 
bu tebliğatın Avrupa havasmm barış· 
kanltğına bir başlangıç o1dugunu bildir 

mektedir. 

Bay Bek basla 

Cenevre, 14 (A.A) - Dün Cenevre• 
ye gelen Lehistan dışarıişler bak:ıSl1 

Bay Bek bronşitten rahatsızlanmıştır• 

Doktorlar kendisini dısarı cıkmakts1' 
mcnctmi"lcrdi r. 
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l mı - sı:rasal 

Plan1ılığııı 

ü~t iiıı 1 üğü 
Bu sayımızda Ankara planının önü

müzdeki 5 yılda nasıl bir biçim alacağı
nı gösteren plan parçalarını ve bunların 
izahını bulacaksınız. 

Önünü görmek, yarını görmek, ya • 
pılacağı, yapılması gerekeni, yapılabile
ceği görmek, kişisel işlerde bir irade ve 
tedbir hesabıdır. l§İn kendisi bir organi
zasyonu şart koşunca, o zaman yalın 

İrade ile kişisel tedbirler para etmez, 
program, plan ve hesab gerekir. 50.000 
torı'uk bir vapurun tezgaha konması ve 
•ünün birinde tezgahtan denize indiı·ile. 

ı ek az sonra işletmeye verilmesi, yapı 
işl"rinc ayrılan haftaların ve ayların 
boyunca, ı.on derece gÜ7.el, Çt!kici ve he. 
yecan aşılayıcıdır. Şu var ki, vapurun 
tezgaha konmasından önceki i~ler ne 
daha az, ne de daha az güzel, çekici ya. 
hud heyecan aşılayıcıdır. l ıtle bu işler, 
plan ve program iıleridir. Plan, vapu • 
run ne türlü olacağını kağıt Üstünde 
gösterir.Program da kagıt üzerindeki
nin nasıl gerçeklik alanına geçirilececi • 
ni bildirir. Planla program arasındaki 

ilişik ne kadar sıkı yani bı• iki ayrı iş 
arasındaki uygunluk ne kadar tamamsa, 
geminin yapılması; para, mak,ada hiz
met ve vakit bakımından o k dl\r ras -
yonel cereyan etmiştir. 

Ev yapmak işinde de böyledir. Şehir 
yapmakta, daha fazla. Çünkü şehir der. 
ken ::1rsa ve malzeme fiatları, yapı alanı. 
n akan paraların faizi v. s. şartları, is. 
timliik işleri, kişisel menfaatlerle bütiin 
şehrin menfaatleri durmadan çarpışır, 
durmadan değişir. Şehri yapanlar, bü -
tün bunlan cözönünde tutarak işlerini 
yürütürler. Bu sayıda lezzetle okuyaca
ğınız plan izahlarına bir göz atın. Göre. 
ceksiniz, şehircilik ne kadar ınüı·ekkep 
"e planlı olarak elealınırsa ne kadar hoş 
ve her şehirliyi kendine bağlayıcı bir 
İ§tir. 

İymar müdürlüğümüzün beş yıllık 
bir tııtb'kat programına girişmesi, plan 
işlerindeki erginliğimize ve yeti*kinli -
ğimize bir örnektir. 

insanlık, bundan bir iki yüzyıl Önce, 
plan ve programla değil, işlerini, tecrü
benin verdjğj bilgilerle başarmağa ça • 
lışırdı. Bir ''Süleymaniye,. nin meydana 
gelmesinde, Sinan'ın kafasında az.çok bir 
plnn olmakla bel'ab~r, her hangi bir tat. 
bikat programının mevcud olduğu düşü 
nü!emez. Şu kadar ki, Sinan gibi bir us. 
hının varlığı, miymarlık alanındaki em
pİrik bilğinin bütün bir devir için kema
le ermesi demekti. Bu empirik bilginin 
o keı·tede tamamlığı, Sioan'ın varlığı ile 
ayakta durmuş ve onun ölümiyle yıkı • 
lıp gitmişti. Bugün, müıbet kafanın de
ğeri asıt şundadır ki, Sinan gibilerinki 
de dahil olmak Ü:t'!re, bütün bilgileri 
ıistemlestirmekte ve tedvin eylemekte
dir. 

işte bunun içindir ki, buyuk ve teş • 
kilatlı işlerde plan ve pragl'am, devrimi 
zin sembolleri olmuştur. 

Bu ünkü soysal durumlara gore dün 
külerinde, devletin kendisi bile, konu -
ları ve kurumla ... bakımından cınpirik 
ve geri bir varl ktır. Bunun bizde en gü. 
zd b lgesi, Ank rn pl"nının kendisidır. 
Dun, gelişigüzel meydana ı;elmis olmak 
yuzunden, elimize, ne belediyecilik ne 

~e şehircilik bnkımından uygunluklar 
göstermez bir takım şehirler geçmişti. 
Bu~ün, istediğimiz ve gerektiği gibi bir 
c\nkara'yı, 5 yıl ilerisini görerek yara -
hyonıı. Plan ve program, bu iki sihirli 
ıöz, ileri cemiyetin her tül'lü kurulu lal'ı 
1 kımından birer sembol olmuştuı·. 

BURHAN BELGE 

Gübre çıkarmak yasak 
edildi 

Memleketimizin ihtiyacından artık ol 
m. d frı hald~ d•-:a .. ıya cıkal'llan gübre 
1~~kd rı her yıl artmal<ta olduğundan 
çı. thklerde birik n g;.ibrenin rnemleke 
t' . d 
ımız en dış 11 çılrnrılmnsı bakanlar he. 

yetince yac, k ed lmistir . . 

Ka ... laıno ıu"ıla jl •n(·i miinl<'hih 

s4•,•imi ha': adı 

1· l"monu, 13 (A.A.) _ Yapılan 
'o'' ı d " • .:ır nn sonı·.a ,iJayet içinde 
l :'!) u k dın 709 u erkek olmak üz~e 
S3S 'kinci seçici n mzedi tesbit edilmiş 1 
ve seçime başlanılmırtır. ikinci müııte
lıib seç!mi vilayetin her tarafında ayın 
20 sinden evci bit'rilecektir 

ULUS 

• 
iÇ DUYUMLAR 
İkinci müntehib seçimine 

başlanıyor • 
İstanbul, 14 (Telefon) - İstan

bul' da ikinci müntehiblerin seçi
mine bu cuma başlanacak ve üç 
gün sürecektir. Seçilecek ikinci 
müntehiblerin sayısı Adalar 13, 
Bakırköy 48, Beşiktaş 108, Bey
koz 37, Beyoğlu 371, Eminönü 
178, Fatih 348, Kadıköy 119, Sa
rıyer 52, Üsküdar 143, Çatalca 
80, Silivri 60, Şile 35, Kartal 32, 
Yalova 36 olmak üzere 1634 ka
dar olacaktır. İkinci müntehibler 
listesi ça"rşamba günü gazetelerde 
çıkacaktır. Fırka vilayet merkezi 
seçim ıçın toplantılar yapmağa 

konferanslar vermeğe başlamıll· 
tır. Her yere afişler asılacak ve 
seçim sandıkları kolaylık olmak 
için halkın ayağına kadar götü
rülecektir. 

Zonguldakta ikinci mün
tehib seçimi bitti 

Zonguldak, 13 (A.A.) - Zongul • 
dak vilayeti dahilinde ikinci müntehib 
seçimi tamamen bit niştir. 157.211 biı İn 
ci müntehibten 123.933 ınl.İntehib reye 
i~tİl'ak etmiştir. Reye iırtirak edenlerin 
66.114 ü kadın, 57.819 ı:u crkektil'. 

Seçim günlerinde havanın karlı \'e 
fırtınalı olmasına rağmen seçime iştirak 
nisbcti yüzde yetmiş dokuzu bulmuştu!'. 
fıl'ka namzedi olarak ııeçilcn 773 ikinci 
müntehibten 130 u kad1ı1 643 Ü erkektir. 

A,4ıın·d:.ı .. (•t•im ha-.lnor . ' ~ .. 
Aydın, 14 (A.A.) - ikinci münte -

hib seçimi için fırka yoklamaları yapıl
mıştır. Seçim 20 - 1 • 935 de başlıyacak, 
31 ikinci kanunda bitecektir. 

Aclana -.t.·kiz .. a) lav ~ıkara(•ak 
Adana, 14 ( A.A.) - Saylav seçimi 

tefti~ heyeti çalışmalarına devam ede • 
rek ıkinci müntehib seçimi hazırlıkiarı. 
nı da bitirmiştir. Bugün valinin başkan. 
lığında toplanan teftiş heyeti ve genel 
meclis üyeleri kaza merkezinden ve ka
zalardan ı,:elcn nüfuı sayısını gözden 
geçirmi~tir. Bu .ayıya göre Seyhan vi -
!ayetinde 314.497 kişi vardıı· ve vilayeti 
mi:tden sekiz saylav çıkacaktır. 

Af yon satışı işleri ve İran 
lstanbul, 14 (Telefon) - Türk

yugosla v af yon bürosunun Iran'la 
yaptığı konuşmalar hakkında B. 
Ali Sami şunları söyle:niştir: 

- İran murahhas!ariyle yapılan 
konuşmaların eyi neticeye varaca
ğını umuyorum. lran'ın türk - yu
goslav afyon bürosiylc çalışması 
murahhasımız lran'a gittiği za
man kararlaşmış ve davet bunun 
üzerine yapılmıştı. Bu iş bittikten 
sonra Sovyet Rusya'nm da büro
ya girmeleri umulabilir. 

Yeni mezbaha re~mi 
İstanbul, 14 (Telefon) - Şu

batın birinden sonra İstanbul' da 
yeni mezbaha resminin kilo üze
rinden ve 9 kuruş olarak alınaca
ğı haberi üzerine bazı neşriyat ya
pılmaktadll'. Alakadarlar resmin
kilo üzerinden Ankara ve İzmirde
ki tarifelere göre alınmasını iste
mektedirler. 

Adana pamuk pi)a-.a~ı İ)İ 
Aclana, 14 ( A.A.) - Borsamızda pa. 

muk alış verişleri bugünlerde çok eyi gi 
diyor. Yıibaşı ve bayramdan sonra açı • 
lan işler Ü7.er:İne yerli piyasa parlağı pa
muklarımızın kilosu dün 48 - 49 :kuru. 
,a ve kozanın kilosu da 9 - 9,25 kuı-uıa 
satılmıştrl' • 

Ariana 'ihn c·t m(•cJi._i 
Adana, 14 (A.A.)" - Duyuml. ra gÖ. 

re bu yıl yapılacak vilayet genci mecli· 
si Üye sayısı 25 olacaktır. 

Şehrimizde ya~mudardan sonra ku. 
ru bir soğuk başladı. Sabahlan don ya!>

mnkladır. 

Gazete 
Sözlük:leı'İııc aldaıı 

IDaJ'llJIZ 

Son günlerde ''türkçe sözlük,, 
ve "söz kılavuzu,, gibi türlü adlar 
altında çıkarılan kitabların ve ga
zetelerde basılan sözlüklerin T. 
D. T. C. ile bir ilişiği yoktur. Ce
miyetin çıkardığı "Tar~m~. D~~~ 
gisi", bundan önce de bıldmldıgı 
gibi, kararlaşmış karşılıkları d~
ğil, türlü kaynaklardan derlenmış 
karşılıkları toplamıştır. Bu karşı
lıkların süzülüp kararlaştırılması 
için çalışılmaktadır. Bu çalışma
nın verimleri vakti gelince ortaya 
konulmaya başlanacaktır. Ondan 
önce ortaya konan karşılıklar ya
zanların kendi düşünüşünden baş
ka bir şey sayılmamalıdır. 

Makedonya genelik 
kurumları kapatıldı 

İstanbul, 14 (Telefon) - Sof
ya'dan bildiriliyor: içeri işler Ba
kanı, Radma Laşkita ve Make
donya genelik kurumlarını, ve 
Makedonya Vardar üniversiteli
ler grupunu kapatmıştır. 

Doğum doktorları 

toplantısı 

lstanbu1, 14 (Telefon) - Türk 
kachn ve doğum hastalıklan Jok
torları birliği bugün Etıbba oda
sında aylık toplantısı yaptı. Top
lantıda profesör Tevfik Remzi 
prof e ör Şıvark profe!Ör Gitmnn 
tebliğlerde bulundular münakaşa
lar oldu. 

Sovyet resim sergisi 
İstanbul, 14 (Telefon) - Sov

yet resim sergisi yarın güzel sa
natlar akademisinde açılacaktır. 

---·-·-
l\.ayak~ o··\zintileri . ~ 

Kar sporları Ankara' da olduk
ça ilerlemeğe başlamıştır. Geçen 
cuma Elmadağı'na Ziraat Ensti
tüsü kayakçılariyle Ankara Dağ
Kulübü kayakçılarmdan 60 kişi
lik kadınlı ve erkekli bir grup çık
mıştır. Bu grupta Türkiye İdman 
Cemiyetleri Jttifakı Başkanları 
Bay Aziz, ve Bay Halid, Konya 
saylavı Bay Refik bulunmuşlar 
ve Ankara avcı:arı da iştirak et
mişlerdir. Ankara kayakçıları Ya
kubabtal köyünde ekzersizler 
yapmışlar, enstitü kayakçıları El
madağı zirvesine çıkmışlardır. 
Aksam dönüşü ankarah sporcu
larİa beraber olmuştur. 

Pazar günü Yüksek Ziraat Ens
titüsünün kız okurlarından bir e
kip Dikmen'e çıkmış kayak spor-
ları yapılmıştır. Bu ekipte muvaf
fak olanlar sömestr tatilinde U
ludağma çıkacaklardır. Bu ekzer
sizlere Türkiye atletizm antrenö
rü Bay Abrahams) da iştirak et
miştir. 

l\I us ilci mııallim 
oliulu l{oıı~erleri 
Dünkü sayımızda bildirdiğimi?. 

gibi, Riyaseticümhur Orkestrası
mn her cuma günü, Cebeci'deki 

Musiki Muallim okulunda ver
mekte olduğu konserlere girme 
kartları bundan böyle, konser giı
niinden önceki pazartesi gunun
den itibaren mektebten ve şehri
mizdeki Akba Kitabevinden alı-
nacaktır. Bazı okurlarımız bi7.e 
bunun sebebini sordular. Oğren-

diğimize göre bu tedbir, konser
lere vakit vakit gelebilecekleri dü-
şünülerek kendilerine girme kar
tı verilmiş olanların bu kartları 
her vakit kullanmaları yüzünden 
konserlerin çok kalabalık olması 
ve dinleyicilerin çok sıkışmaları 
dolayı:;iyle her konser için salon. 
daki yerlere göre kaı·t dağıtılma
sının daha doğru olacağı düşünül
müll bu1unma1'mdan doğmuştur. 
Ancak bilet sayısı böylece azal
mış olduğumian bilet almak isti
yenlerin acele etmeleri gerekme
dedir. Biletler parasızdır. 

Kalp para basanlar 
yakalandı 

lstanhu1, 14 (Telefon) - Yeni 
gümüş paraları kalp olarak basan 
iki kişi yakalanmıştır. Bunlar beş 
kalp lira yapmışlar ikisini sürmüş
ler ve üçüncüyü sürerken yakalan
mışlardır. Kalp paralar kaba ve 
çok adidir. 

l la, a 1..,1111) oı 

Ziraat Bakanlığı meteoroloji ensti

tüsünden alınan malumata ııöre, ~on 24 

saat içinde bütün yul"dun hava suhuneti 
2 ila 6 derece etraf anda yükselmiştir. 

En düşük suhunetlcr 5ıfmn altında ol • 
mak üzere Kars'ta 26, Erzurum'da 16, 

Ka,tamonu ve Çot'um'da JO ve Anka • 
ra 'da beş rleı·ecediı. 

Orta Anadolu
0 da gündÜL suhunetle • 

ri Kastamonu ve Çorum çevreleri kntıl. 

madığı hRlde tamamen ı.ıfırın üstünde 
2 ile doku.ı: arMındadır. En viıksek su • 

hunet sıfırın üstünde Adana, Dörtyol 
'e Ri7e'de 17 derecedir, Tı·l\kva \'e Ege 

alanlariylc orta Anadolunun Afyon ve 
1 pıU'ln çevrclcl'İ \'e Akdeniz l<ıyıların. 

da Antalya çevresi ) a ışlı geçmiştir. 

En çok \'ağış Antalya'da 77, Muğla'da 

25, Soma' da 22 dığcr ) cılerdc 1 il. i O 
milimetre arasında ölçülmüştür. 

Saı·ımılı k11rhanlu1'111a lliltıliah

ıncrin ) ı·ııi ) arclnnlan 
Hilaliahmer·den bilidir'liyor: 

Hilaliahmer cvelki yardıınlaı·a il;ıve· 

ten ) er sarsıntısında zarar gören yurd
da§lara Bandırma 'daf:i tevzi memuru \ a 

sıtasiyle yeniden beş bin lira ve evelcc 

gönderilen 250 çadıra ilaveten yeniden 

150 çadır ile evleri yıkılanlaı·:n e"lerinin 

tamir ve inşasına harcanmak üı:ere Balı. 

keıir valisi emrine onbin lira gönder • 
miştir. 

.. 

S\YuA3 

Po.:la.r "'e !!raf·, 
J .... 

' e 
lef on islt~rin1 · z 

' 
(BJ'ı 1 mu <;aydadı) 

"Orta Anadolu ve Batı valililc
lerinden doğu valiliklerine me
mur gönderilmesi di.işünülmemi~· 
tir.,, 

Arkadaşımız, posla ve telgraf 
memurlarımn terfi edilmesi etr.ı
f mdaki sorgularına da şu karşılı
ğı tı.lmışhr: "Genel Müdürlük 
1935 - 1936 bütçesini anıklamaı-;a 
başlamışlır. Bu iş yapıladururken 
memurların terfii de gözden uzak 
hulundurulmnmaktadır. Ankara
da bir artırma ve yardım sandıgı 
kurm k için bir nizamname kale
me alınarak De .. let Şurasına gön
derilmek üzere bulunmuştur. Bu 
nizamnameye göre bugün elde bu 
lunan 30 bin lira kadar sermaye
yi türlü yardımlar ve maaş kesin· 
tileriyle çoğaltmak, Ankara'da 
bulunan bekar memurları ucuzca 
barındırıp doyuracak bir pansi
yon açmak, bu ilk adım eyi sonuc
lar verecek oluna benzerlerini 
yurdun başka yanlarında çalışan 
po:.ta ve telgraf memurları için 
de kurmak kabil olacaktır. ---··----

Ank.ara ltadyo u 
Di.ın aksam Ankara radyosu Çeka 

tovskı'nin tcgannı konseri ile işine 
başladı. Bay Cekatovski güzel okudu 
ve bcğeni\dı. 

Ti.ırk dıli araştırma kurumu saatin
de, ı;oyliyecek arkada ın hastalığı do
layısiyle i ine gelemeyişi, bütün rad
yo dinleyicilerini üzüntüde lbırakmı;ı· 

tır. Tiırk dili arastınna kurumu gibi 
sağlam bir kaynaktan 'türk dili devri
mi., tizerinc söyleneceklerin yüksek bir 
dcgeri olduguna inandığımız için bu 
saatlerin k.ıçırılınamasını pek isterdik. 

Kurum, kendi adına söyleneceklerin 
kulak kesilerek dinlendiğine inanma
lıdır. 

Dun akşamki programın, en canlı, 

genel bilgi bakımından en faydalı yÖ• 
nunü "Çocukları c:.irgeme kurumu,, sa. 
atındc söz söyliyen doktor Bayan l"alı-

riyc yaşattı .. Gecen yedi günlerde oldu
ğu gibi, çocuk bakımı etrafında söylc
mis olduklarımlan ~cpimiz, bütün a
na babdlar ne kadar çok eyler ög
ı endık. Hu konferansların ulusal ma-

lııyetı u.r.erınde duıulmak yaraşır. Dr. 
Hayan Fcıhriye, bu soylevleriyle, yur
dun en büyük bır eksiğini gidcıımcgc 

çalışmaktadır; çocuk bakımı, en az bıl
clıklcrimitın ba:;111da geliyor. Bayan 
Fahriyc'nın dediklerini, bundan ötüru
dlir ki, biitun gazctckrimizin radyo1.ı-

riyle dmlıyeıek l.ı.t malarını ve bu su
retle de ulusu aydıııl tmalarını çok ıs· 
ten n ve beklcm•n bır ıs saymaktayız. 

Ve lıunu y. pın"k ıcın de uzun boylu 
bir gucluk bulunduguna ınanmıyonız. 
Çocukları esiı gone kurumu sadtındcn 

sonr , An .ara Pal ıs orkestrasının pı· 

y:ı.ıiı.ti Mar el Bı solo olarak pıyano

da fr nsız mu ıl.hol , rkılarını SÖ) le· 
di.. Bu kıvrak ve canlı şarkıların bel,C· 
nildi ini ve Mar el Bı'nin muvaffak ol
dugunu soylemek pek yerinde olacak
tır. 

Bııııd uı sonra Aı·k.ını P.ılas orkes -
trasmın dcıı s mu ıgiııı ve solo viyolon
sel dinlcJ: t:. 

Bu al. .rnun radyo programı şudur: 
Cocuk saatı 
Musiki: 
Çaykovski Lied ohne worte 

Plazunov: Mclodıe Arabe 
Serenadc E:.pagnolc 

Edib Said: Viyolonsel 
Ulvi Cemal: Piyano 

Hilaliahmer saatı 
Dans musıkisi 
Musiki: 
Bcthoven Trio 
Ulvi Cemal: Piyano 
Necdet Remzı. Keman 
Edib Said: Vıyolon el 
Haberler 

------·------
.Antuha 'da fırka kongrt•si 

An tal yet: 14 ( A.A.) - C. H. Fırlcaı .. 
~ilayet kongresi cuma günü toplanarr.k 

vilayet idare heyetini seçmiş "e vı1aye • 
tin ihtiyaçları üzerinde ileri sürülen tek 
litleri görüıerck karara bağladıktan 

60nrn dün toplantısına son vermiştir. 
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Lö Tan, Parid - 9. ı. 35 
İki komşu ulus var; medeniyet, dil, 

ananeler, mizaç, tarihi hatıralar, son 
zamanlarda yapılmış bir silah arka· 
~aşlığı, barışa karşı duyulan aynı is· 
tek gibi her şey onları biribirlerine 
yaklaştırıyor. Bununla beraber ikisi 
de biribirlerine karşı, düşman olarak 
değilse de çekingen, biribirlerini gö· 
~etliyerek ve ilk fırsatta biribirlerini 
hırpalamağa hazır olarak durdular. Bu 
uygunsuz durumun sebeblcrini hatır· 
)atmak lüzumsuzdur, çünkü şimdiye 

kadar bunlar birçok defalar hatırlatıl
mıştır. Yalnız, bu durumdan doğan 
mesuliyetin fazlaca uzatıldığını söyli· 
yelim. Ancak, Avrupa'nın göbeğinde

ki bu eizli rakiblikten bütün 411 Avrupa 
düzeni zarar görüyor ve bu zarardan 
da, bu dü~ene düşman olanlar istifade 
ediyorl,..rdr. 

Dündenberi, bütün bunlar birer 
hatıradan başka bir şey değildir. 

Bununla beraber, izah edelim: Fran· 
18 ve İtalya bazı biribirinden ayrı 

menfaatleri ve bazı hususi dostlukları 
muhafaza etmektedirler. Bu menfaat
ler belki bazan biribirlerine uymıya

cak ve bu dostluklarda, anlaşamazlık· 
Jar olmada~ karşılaşmıyacaktır. Fa
kat, - asıl olan da budur - uygunsuz
luklar, anlaşmazlıklar çıktığı zaman, 
her iki ülkenin diplomatları bunları 
hafifletmek ve halletmek için çok ça
lışacaklardır. Daha dün Duçe'nin söy
lediği gibi "Dostluk da sürekli ıuret· 
te itinaya muhtaçtır.,, 

Böyle mutlu bir muvaffakiyetten 
ötürü, dün imzalanan anlaşmanın ko· 
nuşmaİarını yapanları kutlamak; birçok 
yıllardanberi manasız ve lltin mantığı
na uymıyan bir zıtlığı ortadan kaldır· 
mak için sınırların iki tarafında ıabır
la uğraşanların hepsine teşekkür et· 
mek gerektir. B. AdoU Hitler'e de te
fekkür etmeliyiz; eğer nasyonal-sosya
list Almanya Avusturya üzerindeki 
tehdidini açığa vurmasaydı, amacına 

varmak için bir cinayete ortak görüne· 
cek dereceye varmasaydı, kanunsuz Bil· 

rette silahlanışı Avrupada boğucu bir 
güvensizlik havasr doğurmasaydı B. 
Musolini bir tarafa katılmak ve gizli 
düşünceler gütmeden Fransa ile bera· 
her barış işine çalışmak hususunda u
zun zaman tereddüt edecekti. 

B. Laval'in Roma yolculuğu Fran· 

aa ile İtalya arasında yalnız faydalı 

bir iş birliği yaptıracak bir güvenin 

yeniden onaya çıktığını gösterrr.- 0 e 

yarasaydı bile gene hatırlarurÜığa de· 

ter bir gün sayılacaktı. Bununla Le· 

raber, bu yolculuğun tesirleri daha a· 

sık oldu. Uzun ve dikkatli bir konuş· 

ma sonucu olarak dün imzalanan an

laşma, bir taraftan iki ülke arasın ·la 

askıda kalan eski ve göze eyi görün

miyen anla§mazhkları halletmiş, öte 

yandan da orta A vrupadaki durumun 

barış içinde istikrar bulmasının ıag· 

Jam temeJierini koymuştur. 

Her eyi anlaşma karşılıklı feda· 

lirlıklar yapılmasını gerekleştirir. 

Fransanın, 1915 te İngiltere ile birlik

te giriştiği taahhüdü yerine getirmek 

için Afrikada yaptığı fedakarlıkları 

hor görmemek gerektir. Libye'nin ce· 

nubunda ltalya'ya bıraktığımız toprak

lar, 100.000 kilometre murabbalık mii

naziünfih bir arazi üzerinde ise de 

Çad havzasındaki müstemlekelerimiz 

arasında olan irtibatr kesecek mahiyet· 

te değildir. Somali'de bıraktığımız 

topraklar ise aşağı yukarı 1000' . kilo

metre murabbamı bulmaktadır. Zaten 

bu bırakma, İtalyaya Cibuti'den Adis

Ababa'ya giden demiryoluna yüzde 20 
nisbetinde iştirak hakkı verilmek sure· 

tile tamamlanmıştır. Toprak bırakma 
Jşi, ciddi bir iştir. Bizim kabul ettiği· 
miz toprak bırakmalan ise, italyanla
rın müstemlekelerde istedikleri şeyle
re bizden yana kati bir had koymakta
dır. 

Öteyandan 1talya'nm, Tunus'taki 

tebaasına ait hususi nizamları tedricen 

bırakmak suretile yaptığı fedaldirlığı 

da hakkile takdir etmek gerektir. 

Dün imzalanan anlaşma, pek de yakın 
o1mıyan bir gelecekte uluslararası hu
kukun genel kurallarından taşan bıa 

l Yabancı gazetelerde okuduklarımız] 
nizama son vo~-mektedir. Tunus'ta ka· 
lan ital7.-.nhırın !'ransa tabiiyetine geç
meleri veya italyan tabiiyetinde kal· 
malan gittikçe artan kolaylıklar gös
teren bir sıra merhaleler tesbit edil • 
miştir. Bundan. başka otuz yıl içinde, 
babası veya anası italyan olup bunlar
dan biri veya öteki Tunus'ta doğmuş 

kimselerin çocukları, rüşd yaşını bul
dukları zaman italyan tabiiyetinden 
çıkacaklardır. Bu müddetin tesbiti işi, 
Romadaki en son konuşmalara mevzu 
teşkil etmiştir. Bununla beraber, bu 
müddetin daha kısa olması daha eyi o· 
lurdu. Fakat nihayet, kayıtsız, şartsız 
bir müddet tesbit edilmiş ve böylece 
de Tunus'un istikbali sağlamla§trnl
mıştır. Asıl olan da budur. 

Orta Avrupa işlerini beraberce göz· 
den geçirmek için Fransa ve İtalyanın 
girişitikleri taahhüdün ana çizgilerini 
eveke de anlattığımız için bunlar üıe
rinde olduğu gibi, Orta Avrupadakl 
altı ülkeye (Almanya, Avusturya, Ma
caristan, İtalya, Çekoslovakya, Yugo.s· 
lavya), kendi aralarında bir "ademi 
müdahale,, paktı yapmaları için bulun
duğumuz tavsiye Uzerinde de durmıya
cağız. İtalya'nın, bilhassa Yugoslavyn
nın iç işlerine karışmamayı taahhild 
etmesi ve Almanya ile Macaristan'a, 
bu "ademi müdahale,, paktına girmele
rini tavsiye etmesi, faşist sıyasasının 

ilerleyişini gösteren mühim bir hadi
sedir. Bu hadisenin mutlu neticeleri 
de kendilerini göstermekte gecikmiye· 
ceklerdir. Roma konuşmalarına giri;i· 
meden önce Fransa prensip olarak, bu 
konuşmaların eskiden dost veya müt· 
tefikimiz olanların menfaatlerine mu
gayir bir şekil alamıyacaklarmı il~rl 

sürmüştü ve bu sözünde de durdu. İşin 
çerçevesi çizilmiştir. Bunun içini canlı 
bir varlıkla doldurmak iki tarafın eyi 
niyetlerine bağlıdır. 

Dün imzalanan anlaşma ile, Fransa 
ve İtalya arasındaki miinazaaların hal· 
li ve Tuna Avrupasının sağlamlaştırıl
ması gibi değerli şeyleı' de elde edil
miştir. Bu anlaşmaya, fransız ve ital· 
yan deniz kuvvetleri hakkında bir an
laşma eklenmesinin daha zamanı gel· 
memiş telakki olunması belki de tees· 
ıüfe değer. Bununla beraber, anlaşma 
§İmdi ki biçimile de Paris ve Roma aı a
sında mevcud olan yeni ahengi göster· 
meğe yeter. Bu anlaşma sayesinde B. 
Laval'in dediği gibi, iki hükumet mer· 
ke.zi bu "Avrupa düı:enini göz önünde 
tutan hükumetlerin dikkatine çarpan 
bütün meseleleri serbestçe tetkike im· 
kan bulacaklardır.,, 

Bu meselelerin ön sırasında, Al· 
manya'nın silahlanması işi bulunmak
tadır. Dün bu iş üzerinde hiç bir pro
tokol imzalanmamıştır. Bununla bera
ber, 11 ilkkinurt 1932 tarihli beyanna
me mucibi, bu iş iki Ulke diplomatl:\rı 
arasında bir görüş teatisine mevzu 
teşkil etmiştir. 

Fransa bu görüş teatilerinin tema
disini isterse bu, tabii olarak bir ko· 
nuşmaya yol açacak ve bunun sonunda 
da muayyen bazı kayıtlar ve şartlarla 
ve bazı garantiler mukabili Versay and
laşmasının askert maddeleri Almanya 
lehine tadil edilebilecektir. 

Böyle bir konuşmanın tehlikeleri a
çıktır. Bu gibi tehlikeler yüzünden do· 
ğacak mahzurlu bir vaziyet hakikatte 

Almanyaya, çabuk bir çahşış ile bü· 
yük mikyasta silahlanmağa devam im-

kanını verir. Her halde esas olarak göz 
önünde bulundurulması gereken şey· 
ler, kayıt, şart ve garantidir. Almanya
nın icab ederse eyi niyetlerini göster

mek için derhal ne gibi bir delil vere
ceğini söylemiştik. Fakat mesele hiç 
bir zaman bUtün bUyük devletler, bil
hassa İngiltere, uluslararası gUvenin 
doğması için hararetli bir iş birliği 

yapmadıkça hallolmryacaktır. 

Roma anlaşmasında İngilterenin 

adı geçmiş görün_'Düyorsa da, konuşma
ların Londra'ca ne suretle teşçi ve teş
vik edildiğini biliyoruz. Şimdi uluslar 
derneği çerçevesi içinde Fransız -
İtalyan düşüncelerine bütün tesirlerini 
vermek İngiltere hü.:ıcfunetine aittir. 
Bunun için, yakında B. Flanden'le B. 
Laval'in Londraya yapacakları yolcu
hık, B. Laval'in Roma seyahatinin bir 
mütemmimi olarak görünmektedir. 

Roma anlaşmasının resmi hıılasası 

!/?oma 11nla§maları imza edilirken 

Fransa hükumeti Roma anlaşmasına 
dair resmi bir hulasa neşretmiştir. Bu 
hulasayı Tan gazetesinin 11 sonkanun 
tarilıli sayısından aynen alıyoruz: 

Romada yaptıkları göriişmeler sıra. 
sında, cümhuriyetin dışarıişler baka. 
nı iJe İtalya hükfunet başkanı, genel sı
yasa meseleleri gibi fransız - İtalyan 

münasebetlerini daha yakından alaka. 
dar eden meseleler hususunda da Fran 
&a ve İtalya hükfunctlerinin tamamil; 
mutabık kaldıklarını görmüşlerdir. İki 

hükfunet adamı, 7 sonkanunda bir mua
hede ve bir kaç protokol ve beyanname 
imzalamışlardır. 

Baylar Piyer Laval'la Musolini ta. 
rafından en dostca 1.ıir gı.iven içinde gö. 
rüşülüp imzalanmış olan meseleler şun
lardır: 

Sınırlar mualıcdc~i 
Fransa ve İtalya arasında, Afrika

daki menfaatlerinin düzenlenmesi için 
aktedilmiş ohm muahede iki ulus ara. 
smda askıda bulunan meseleleri kati o· 
larak halletmişt ir. Bunlar bir yandan 
Tunus hakkında 28 eylıil 1869 tarihli 
"Uzlaşmalar, öte yandan Londra andlaş. 
masının, iki memleketin bitişik müs
temlekelerinde 1 talya lehine lıir sınır 

diizeltilmesilc adilane bir taviz göze. 
ten 13 üncü maddesine dair olan mese· 
lelerdir. 

Muahede, Tunus meselesi için pek 
kısa bir zaman zarfında sınırlar muahe. 
desile beraber meriyete girecek olan 
ve esasları şimdiden ayrı bir protokolda 
tesbit edilmiş bulunan bir mukavele. 
nin tanzimini tayin e'tmektedir. 

Libya'yı fransız garbi Afrikasmdan 
ve fransız üstüvai Afrikasından ayıran 
sınır, 12 eylUl 1919 Paris anlaşmasile 

tesbit edilmiş olan sınır çizgisinin bi. 
tiş noktası olan Tummo'dan kalkarak, 
Mısır • ingiliz Sudan'ına Grenviç şark 

Meridiyen'inin 24 dcrecesile şimal ar • 
zının 18 derece 45 saniyesinin kesiştik 
leri noktaya varacaktır. Bu çizgi Ao • 
zu, Yebbi Suma, Gezenti ve Uri'yi ltaJ. 
ya topraklarında, Barday, Vehbi Bu ve 
Tekro'yu fransız topraklarında bırak· 

maktadır. 

Eritre ile Somali'nin fransız kıyısı 
arasındaki sınır Kızıldeniz kıyısında 

Der Elua ile Veyma nehri üzerinde Da. 
adato adasında çizilecek bir çizgiyle 
teııbit edilmiş olacaktır. Fransa, bundan 
başka, Dumeyra adası üzerinde İtalya 
hakimiyetini tasdik etmiştir. 

İki sınır için teşkil edilecek sınır tah. 
didi komisyonları smırlık ve iyi komşu. 
luk uzlaşmaları ha.zırlıyacaklardır. 

Tunus meseleleri 
Tunus meseleleri hakkındaki hususi 

protokol Tunusa dair 1869 isklin ve ti • 
caret mukavelelerinin yerine geçecek 
olan mukavelenin başlıca esaslarını tes. 
bit etmektedir. 

Tunus italyanlarının iSıtisnai haklar. 
dan umumi kaidelere tabi olmaya geçiş· 
leri 28 mart 1945 den itibaren tedricen 
olacaktır. Tabiiyet meseleleri 20 yılda 
nihayet bulacaktır; 1945 e kadar Tu -
nusta İtalyan ebeveyninden doğacak 

çocuklar İtalyan kalacaklardır. 1945 le 
1965 arasında doğacaklar fr~nsız tabii • 
yetini istemek ihtiyarına malik ola. 
caklardrr;1965 den sonra, bunlar, umu
mi kaidelere, yani fransız tabiiyet ka. 
nunlarma tabi olacaklardır. 

Resmi italyan mekteblerine gelince 
bunlar 1955 de fransız maarif mev· 

zuatına tabi hususi mektebler haline 
gelecektir. 

1945 de Serbest meslekler ifa etmek· 
de bulunacak olan italyanlann mükteseb 
haklarına daima riayet edilecektir. 

l\liisternlckcler ökonomik 
an1aşmaı'iı 

İki devleti, Afrika müstemlekelerine 
dair aralarındaki bütün as1ada bulunan 
meseleleri kati olarak halletmeye sevket 
miş olan ve bu sahadaki münasebetlerinin 
bundan böyle de millhem olmakta de • 
vam edeceği dostca işbirliği umumi zih 
niyeti içinde, iki hükOmet, anayurdla • 
rınm Afrika müstemlekeleri ve civar 
memleketlerle ökonomik münasebetleri 
ni inkişaf ttirmck hususunda mutabık 

kalmışlardır. 

İki hükumet bu iş birliğinin en iyi 
şartlarını ortaya çıkarmak için alınacak 
tedbirleri ve arada fransız - habeş de
miyoluna İtalya'mn iştirakin.in geni1le. 
tilmesini kararlaştırmışlardır. 

Umumi sıyasa 
Afrikadaki menfaatlerinin tam bir su 

rette biribirine uygun hale konmasının, 
kendi başına ne kadar faydalı olursa ol· 
sun, başkaca iki devletin umumi sıyasa 
planında iş birliği yapmalarmı haylı ko. 
laylaştıracağmı göz önünde tutarak, iki 
hükumet, şimdiden, uluslararası tesa· 
nüd zihniyeti içinde, barışın sağlamlaş. 
tınlmasr için halli gereken meselelerin 
intacını kolaylaştıracak bir görüş birliği 
teminine gayret etmişlerdir. 

Orta A 'Tupa 
İki hükumet, her devlet için diğer 

devletlerin istiklal ve arazi tamamiyeti
ne hürmet etmek mecburiyetinin, her 
ikisinin de bağlı oldukları bu prensibin 
yeniden teyidinin Avrupanın bu kısmın
da güven duygulannı inkişaf ettirmeye 
yarıyacağınr düşünmekte mutabıktır1ar. 

Bilhassa meselede alakadar olan devlet. 
lere, aralarında, biribirlerinin iç işlerine 
karışmamak, akidlerden birinin arazi ta 
mamiyetine, sıyasal veya soysal rejimi
ne zarar verecek tahrikat ve propagan
dalara girişmemek karşılıklı teahhüdünü 
ihtiva edecek bir mukavelenin akdini 
tavsiye etmeye karar vermişlerdir. 

Akidler, uluslar derneği çerçevesi için
de bu prensiplerin tatbikini garanti ede 
cek hususi anlaşmalar yapmakta ser • 
best kalacaklardır. 

Bu umumi mukavele ilk önce İtalya, 
Avusturya, Yugoslavya, Almanya, Çek. 
oslovakya ve Macaristan arasında yapı. 
lacak. Fransa ve Lehistan bu mukavele
ye derhal ve başka devletler, mümkün 
olursa, daha sonra girebileceklerdir. 

Öte yandan, bu mukavelenin akdini 
beklemeden, ve Avustuya'nın istiklali 
ve tamamiyeti tehlikeye düşerse, iki hü
kumet kendi aralarında ve Avusturya 
ile, alınacak tedbirler hususunda görü. 
şecekler, ve bu görüşmeleri yardımla -
nm kazanmak için diğer devletlere de 
teşmil edeceklerdir. 

Silahlaıınıalar 
İki hükumet, hiç bir memleketin tek 

taraflı yolla, silahlanma meselesinde 
teahhüdlerini değiştiremiyeceğini ta -
nımak hususunda mutabık kalmışlardır. 

Ve bu prensibe halel gelirse bu hususta 
görüşmeye karar vermişlerdi r. İki hü
kumet 11 ilkkanun 1932 beyannamesiy
le tayin edilmiş olduğu vcçhile hukuk 
müsavatı prensibinin bütün değerini mu 
haf aza ettiğini müşahede etmişlerdir. 

1 
Umumi beyanat 

Müzakerelerinin heyeti umumiyesi· 

Ha!}25 le·~ :sesi ve 
' MElııç::st:r Gardiyeıı 

4 sonkanun rarihli 1ı1ançestcr Gat• 
diyen gazetesinden: 

Geçen ilkkanun ayında smırlarııt 

da kuvvetli komşusu İtalya ile bir ill" 
tilııf çıkan llabeşıstan bu meselede ııı~ 
liyim bir tavır almış bulunmaktadır. 

Bu devlet, son zamanlarda uluslar 
derneği genel katibliğine yaptığı bit 
müracaatta meselenin tahkik edilmesi• 
ni, eğer kendisi haksız çıkacak oluıs• 

İtalya'ya karşı vaziyeti tamir etrnelc 
için her şeyi yapacağını bildirmiştir. 

Kendisinin uluslar dernegindeki 
üyeliği ve bunun kendisine y ii kledig• 
mecburiyetler bir tara f, İt lya 1Q28 yı• 
lında Habesistanla bir muahctle , p· 
mıştır ki bunun beşinci maddesi o;o e 
demektedir: 

"Her iki taraf da kendı sıya .al ç::ı· 

relerilc halledemiyecckleri bir iht afı, 

silah kuvvetine baş vurmaksızın b:ıkeı1l 
vasıtasile ve mülayim bir surette hallet· 
meyi kabu ederler. 

Habeşistan'ın her üç tarafında top• 
rakları olması ve çatışma başladığı sr• 
rada orada bir İngiliz heyeti bulunma• 
sı dolayısi~e İngiltere bu ihtilafla ya· 
kından alakadardır. 

Bundan başka 1906 da imzalanmıt 

bir muahede mucibince İngiltere il• 
Fransa da Habeşistan toprak~arının tll" 

mamlığmı korumak mecburiyetinde• 
dirler. 

Hem uluslar derneğinde üye olma• 
sı, hem de biribirlerine karşı böyle mec
buriyetleri bulunması dolayısile bu iki 
büyük devletin İtalyaya hakem seçimi• 
ni kabul ettireceklerini ummak gere~ 
tir. 

Bibliyograf ya l 
.h 

DemiryoUarı Mecmuası 

On yıldanberi çıkan bu güzel bilgi 
mecmuasının 119 uncu sayısı da özlif 
yazılarla dolu olduğu halde intişar et" 
miştir. 

İçinde mesleki mahiyette olan yazr1 
lardan başka, gazlara karşı koruyucU 
cihazlar hakkında bir yazı ile mikroli 
harbından, uykusuzluk, unutganlık gi• 
bi şeylerden bahseden sağlık makalele• 
ri, demiryolculuk 5lcmindeki yenilik• 
]eri anlatan birçok alika verici resimlf 
yazılar da vardır. 

Acun sıyasasının bilinmiyen taraf• 
larını, savaşlarda, sıyasal konuşmalar• 

da ve ökonomi işlerinde şimendiferle• 
rin oynadığı rolleri anlatan Bağdad 
demiryollarına dair bir tetkikle, Man• 
çurya demiryolları etrafındaki mlica• 
deleleri anlatan bir yazı, bu gibi mev• 
zulara alakadar olanların dikkatlerini 
çok çekecek mahiyettedir. 

Spora da büyü~ hır yer ayıran meC' 
muada, eski bir sporcu olan muhasebe 
müfettişi B. Ziyanın son günlerdi 
yurddaki spor çalışmalarını hulasa Cif 

den ve bu çalışmalarla Balkan müsa• 
bakalarında demiryollar mensublarının 
aldıkları yerleri anlatan yazısı da spot 
meraklılarına tavsiye olunmağa değet4 
Bundan başka, mühendis B. Hüseyin 
Yakubun Londra - Melburn hava ya' 
rışı dolayısile "nakil vasıtaları tarihi• 
ne genel bir bakış,,ı da, içinde bulun• 
duğumuz yüzyılın başındanberi insan• 
ların daima daha çabuk gitmek ve u!j• 
mak için yaptıkları gayretleri göden 
ge!Sirmektedir. 

Yalnız demiryollar mensublarmı 

değil, özlü yazılara meraklı olan her• 
kesi tatmin edecek bir zenginlikte olaıt 
Lu güzel mecmuayı bütün okurlarımıza 
tavsiye ederiz. 

. 
nin 1.ıir neticesi olmak üzere !ransı.z cJr. 
şarı işler bakaniyle 1talya hükumet baş .. 

kanı bir beyanname imzalamışlar vt 
bunda yapılmış olan anlaşmalarla arala• 

rında askıda bulunan başlıca meselelcria 
ve bu arada 26 nisan 1915 Londra mua 
hedcsinin tamamiyle tatbikinin halledil• 
miş olduğunu, uluslar derneği andlat
masının gösterdiğ i usullerin ileride orta 

ya çıkabilecek ihtilafların hallini temıı1 
ettiğini tanımış olduklarım, umumi ba4 

nşın idamesi için işbirliklerini inkiş.ıf 
ettirmek ve bunu temin için, hadis'!krin 

icabettireceği müzakerelere girişmelı 
hususunda mutabık kaldıklarını bildir "" 

mişlerdir. 
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Ölwnomik arcı*tırmaUır: 

Birçok ökonomistJer: yatırılan pa
ranın amortismanı, işlemeğe başladık
tan sonra getirecekleri gelirlerle yapı
labılmek ~bil olursa, demiryollarının 
devl t clıle de, yani devlet kredisile 
de kurulmasını doğru bulurlar. Bu diı· 
§iınce yanlış değildir, ama, düzeltilebi· 
lecek yerleri vardır. Onun için koydu
ğu kayıtlar genel bır kural olamaz. 

Bunu, ulusal ökonomi bakımından 
oldugu kadar, ulusal ökonominin birer 
parças ıolan devlet ökonomisi ile tek 
tek özel ökonomiler bakımından da a
raştırabiliriz. 

1 - Ulusal ökonomi bakımından bu 
sorum (mesele), şöylece konabilir: 

Diri bir ulusal ökonomi; yarımlık

tan ve eksiklikten bütünlüğe, dağınık
lık ve bağsızlıktan topluluk ve uygun
luğa yönelmiş bir dinamizma taşır. De

miryolu, böyle bir dinamizmanm ger

çek olmasına yarıyan bir vasıtadır. De

miryolu ile nüfus sıklığı ve iş genişli

ği, tavukla yumurta gibi alınabilir. 

Yani yumurta istiyorsak önce tavuğu, 

tavuk istiyorsak önce yumurtayı var 
etmeliyiz. Bu işe bir kere yol verildik

ten sonra hem yumurta, hem de tavuk; 

hem nüfus ve i,, hem de yollar kendi

liğinden üriyecektir. Bizim şimdiki 

durumumuz, yol verme kertesidir. İşin 

en güç ve en çok özene değer parçası 
da bu kertededir. 

Buna lazım olan para, ya içeriden 

veya yabancıdan bulunabilir. Yabancı

dan para almak veya yabanc;lara imti

yaz vermek her türlü sıyasal ve soysal 

sonuclanm bir tarafa bıraksak bile 

sandığımızdan çok daha pahalı bir yol
dur. Bilmeliyiz ki, bu gibi dıg ödilnc 
plasmanlan, - bu yalnız bizim için de
ğil, yabancıdan borc alan biltün ulus
lar iç~n de böyledir - dönüp dolaııp 
hep aynı finans mürabaha merkezleri
nin pençesine dü 71ektedir: Roçild'ler 
ve emsali gibi. Bunlardan alınacak pa
rada veya bunlara verilecek imtiyazlar
da yalnız satılığa çıkarılan tahvillerin 
prim ve faizlerile, yalnız imtiyaz an
laşma ve andlaşmalarmın hükümlerile 
besab yürütmek pek saflık olur. Bun
dan ba ka yabancı para ile ulusal öko
nomimize, ulusal varlığımıza dalına 

köklü ve saçaklı birer fesad unsuru da 
sokulabildiğini unutmamalıyız. 

Bu kötülükler hiç olmasaydı bile, 
yalnız artım (faiz) ödemelerinin ne 
demek olduğunu gözden geçirmek fay
dalı olurdu. Artım (faiz) ve artımın 
artımı (faizin faizi) üstüste hesab edi
lirse, bir ana borcun; kaç senede iki 
misline, dört misline ve 8 misline çı
kabildiğini ıu tablo gösterebilir: 

Artım (faiz) yüksekliği 

ve iç o ı ıı le~ıne 
Yazan: Said Aydoslıı 

Bu rakamlaT karşısında yabancr
dan ödüne almanın, ödeme denkleşme
mize (tediye muvazenesi) nasıl ona
rılmaz bir gedik açabileceğini, ulusal 
varlığımızın yapış ve başarış istiklali
ni nasıl korkunc 2incirlere vurabile
ceğini anlamıyacak bir türk buluna
maz. Hele paranın yatırılacağı iş, de
miryolu gibi soysal sonuclarda gUden ve 
uzun vadeli bir iş olursa 1 (1) yabancı
dan alınacak ödünclerin bir "fazileti 
terbiyetkarisi,, olduğunu söy1iyen1erin 
fazileti, bu işlerden kendi keseleri için 
bol bol kazanmak olduğunu da biliriz 1 

Borcu ödiyecek biz olduktan son
ra, demiryollarımızı yaparken; kendi 
yağımızla kavrulmaktan daha karlı İf 

olamaz! 
Bir iç ödünçleşmesile yapılacak de

miryolları, eğer kendi verimlerile Ö· 

düne paranın amortismanını karşılıya
bilirse, ulusal ökonomi bakımından şu 
durum meydana gelir: İç ödün~leşme, 
ulusal ökonomi muhasebesinde kendi 
gclirile borcunu karşılıyan, devlet ve 
ulus bütçelerine dokunmadan işliycn 

özel bir hesab yürüyüşü alır. Ulusal 
gelir, eksilmez, belki demiryolu yüzün
den yeni genişleme imkfinları bulur. 
Şimdilik her bir par~ası ayn ayn de
ğil de bütün demiryollarımız bir arada 
göz önünde tutulursa dur~ aşağı yu· 
kan böyledir ve gittikçe daha umgu 
vericidir. Bugün sık ve yüz güldürücU 
ağlarla örülmüş olan zengin Avrupa 
Ulkeleri; geçen yüzyılın ortasına doğ
ru şimdiki nüfuslarının üçte birini bi 
le güç barındırabilen bSkir topraklar
dı. O zamandan yapılmasına başlanan 

demiryollan, o ülkeleri bugünkü göz 
kamaştırıcı biçimine getiren elemanla
rın başında gelir. 

2 - Ulusun ökonominin bir parırası 
olan devlet ökonomisi için bu sorum, 
şöyle bir karşılık bulacaktır: 

Madem, ki demiryollarımızı, ken
di paramızla ve devlet elile yapacağız, 
o halde bunun iki yolu vardır: 

ı - Vergi ile, yani devlet bütçesile, 
2 - İç ödüncleşme ile, ki buda: 

A - Kısa vadeli iç ödüncleşmelerlc 
(hazine bonoları), 

B - Uzun vadeli iç ödüncleşmelerle 
(ödüne tahvillerile). 

Bu iki çeşid gidişin ulusal ökono
miye olan tesirleri bir değildir. Farkla
rı, ödüncün ulusal ökonomi bölümleri
ne ve üyelerine dağıtımı şeklindedir. 

(1) Bu sorumları (okonomik devri 
daim) bakımından daha etraflı araştı 

ran ve Ülkü mecmuasının 21, 22, 23 ün
cü sayılarında çrkan ve 24 üncü sayı

s11wa bitecek olan yazılarımızla Şükrü 
Saraçoğlu'ııun gene Vlkü'nün 
sayısrndald yazısının okunması f aydn
Jı olur. 

%3, %4, %5, 

ULUS 

Bizde şimdilik ikinci şekil kullanıl

maktadır, ki bunun faydası, yurddaş

ların ödüne verme dileklerini serbest 
olarak gösterebilmesindedir. Devlet 
yurddaşlarm olgunluğuna, yurdsever
liğine, uzak goriirluğüne bir inan ve 
güven ile bakmaktadır, demektir. 

Demiryol inşa etmek için kısa ve
ya uzun vadeli iç odünçlcşmelerden bi· 
risinin veya ötekinin daha uygun ol
ması, ökonomik blınye ve ökonomik a
lışkınhklarımızın · verdiği toplu karak
tere göredir. Biliriz, ki İngiltere'nin 
- Her ne kadar büyük ve yaygın bir 
sanayii olsa da - ökonomik karakteri 
daha çok ticaridir. Ve ödün~leşme iş· 
lerinde kısa vade daha çok kullanılır. 
Almanya'nın göze çarpan karakteri, 
sanayici olmasıdır. Orada uzun vadeli 
plasmanlara daha çok baş vurtılur. 

Fransa'nm bariz karakteri ise köylü 
ve çiftçi olmasıdır. Emin, istikrarlı 

plasmanlara ve uzun vıideye rağbet 

Fransa'da daha çoktur. 
Ancak bütün bu göze çarpan esas ka

rakterler yanında, ökonomik konjonk
tür durumu ile, ödüne verecek yurd· 
daşların o andaki psikolojik durumla· 
rının da videnin kısa veya uzununu 
beğenmekte büyük rolü vardır. O an
da konjonktür yükselmesi, iş genişle· 
mesi lni var, tabii para plasmanları ço
ğalmıştır, ve plfismanların arasında re
kabet vardır, demektir. Böyle zamanlar 
için - yüksek artım (faiz) den kaçın· 
mak maksadile - geçici bir sureti.e 
kısa vftdeli kredilere baş vurulabilir. 
Gene bunun gibi, yurddaşlar siyasi du
rum gibi çok büyük kaygular ve k11ş
kı1Jar iırinde midir? o halde yanlışbir 
korku ile kısa videli pUismanı tercıh 

edecekleri besbellidir. 

Bizim bugünkü durumumuz; hiç 
bir kaygu ve kuşkuya meydan vermi
yecek bir durumdur. Kalır konjonk· 
tfır. Evet bizde bir konjonktür yüksel
mesi vardır, ama, bu yükselme, (pcrio
dique) devri bir konjonktürün yüksel
mesi değildir. Belki, sanayi kurmak, 
ökonomik bütünlüğümüzü tamamla
mak için yaptığımız ulusal hamlenin 
yüksek konjonktürüdür. Bunun daha u
zun seneler sürmesi de beklenebilir. 
Yani geçiçi ve kısa zamanlı bir yük
selme degildir. Demiryol işlerimiz ise, 
bu hrunlenin iş bölümünden bir safha
dır. Onun için bu gerçeklikler önünde 
uzun vadeli iç ödünçlcşmenin daha uy
gun olduğu meydandadır. 

3 - Şimdi demiryollar için i çödünç· 
leşme işini, bir de tek tek özel (husu
si) ökonomiler bakımından görmcğe 

çalışalım. Ulusal ökonomi içinde kü· 
çük veya büyük bir başarma payı olan 
her yurddaş, işinden ve dişinden artır· 
dığı parasını şöyle böyle üç çeşid kul
lanabilir: 

A - Yeni bir iş tutmada veya mev
c.ud işini genişletmede, 

B - Taşınmaz değerlere (gayri 
menkul) yatırmada, 

C - Taşınır değerlere (menkul 

%7, o/o8. %10, %12 

1 - Anaborcun ka~ yılda iki mi line çıktığı 23,2 yıl, 17,6 yıl, 14,2 yıl :ll,9 yıl, 10,4 yıl, 9 yıl, 7,3 yıl, 6,1 yıl 
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3 - Ana borcun kaç yılda ackiz misline çıktığı 69,6 yıl, 52,8 yıl, 42,6 yıJ, SS,7 yıJ, al,2 yıl, 27 yıl, 21,9 yıl, 18,3 yıl. 
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m !. Tannın f. sana şü-
aur er o sunr 

.. D_arling dönüyor. Saadetimi 
ozle ıfade edemem. y·· ~. k k" "k .. .. uregım ço 
uçu : butun sevincimin sığması

na Yetmez. 

b. Ha:~ld, uzun bir seyahat için 
ınecegı kruvazör Port Said'e var

madan önce onu bize getiriyor. 

Darling bizimle Noele kadar 
kalacak. 

• Bana rüya görüyorum gibi 
ge.lıy~r.Dünyaya yenileşmiş, değiş 
mış hır halde çıkıyorum, sokak
larda dolaşıyorum· herkese saa
~etimi bağırmak i~tiyorum. "Dar
lıng dönüyor! • .,, 

Nasıl da her şey beni rikkate 
getiriyor r istiyorum ki dünyada 

CULPA) 

ltalyanca aslından türkçeye çevirenı 
NOSHET HAŞIM SINANOOLU 

hiç kimse kederli olmasın. Bütün 
kaşlarım çatanlara gülümsemek, 
bütün müteessirleri teselli etmek 
istiyorum. Bir kiliseye giriyorum; 
şükretmek için diz çöküyorum. 
Sonra tekrar güneşe dönüyorum. 
Yüreğim terennüm ediyor. 

Oh, mavi deftercik!. Seni ka
pıyorum. Saadetin kelimesi yok· 
tur. 

.... Darling dönüyor.,, 

XLIII 
N omıan'la Astrid, kan koca

yı beklemeğe · Port Said'e gittiler. 

Vapur, haşr.ıetli ve ağır, li
mana girdiği zaman, öğle, parıltı
lar saçıyordu. 

Darling, yüksek ve ince, Ha
rold'un yanında. üst gövertede 
parmaklıklara sarkmmış, bir ma
vi örtü sallamakta idi. 

Astrid'in yüreği kuvvetli kuv· 
vetli vuruyordu. 

Sonra bekleme, bitmez tüken
mezmiş gibi, can sıkımı uazdı. 
Astrid'le Darling, 2aman zaman 
gülümsiyerek, küçük sabırsızlık 
jestlerile, biribirlerine bakıyor
lardı. 

Bu kadar yakın olmalarına 
rağmen o ince su şeridi, üzerin
den geçmesi hala yasak olan be
yaz iskele onları ayırıyordu. 

Nihayet karaya çıkma emri 
verildi. Astrid, alt üst, N orman'm 
kolunu sıktı. 

İşte, nihayet 1 ••• İşte gene ve 
mağrur bahriye zabitinin yanında 
panldıyarak, onlara doğru işte 
iniyor. 

Fakat Darling mi idi, bu gü
zellik görünüşü gerçekten Dar
ling mi idi? ••• Bu eti, bir donuk 
beyaz gardenya çiçeğine benzi
yen, bu kaşlarının tam yayı altın
da denizler ötesi gözlü modem 
hava perisi o mu idi? Astrid, ken
disine hemen hemen yabancı gi
bi görünen ve hemen hemen in
sanı zebun eden güzel yaratılışa 
alık alık bakıyordu. Nihayet, o
nım, kollan arasında, tatlı yüzü-

1'üı·I{ iııkJ labı 

le ·si,~ ,, · 
(Başı 1 inci sayı/ada) 

be yapmak için doğmuştur. Bunlar libe. 
rııllerle aynı ve çizgisi üzerinde olmak -

la beraber aralannda azçok ayrılık var
dr. 

Radikal fo·karar, hürriyet ihtilalinin 
ilk kategorisinde teıekkül eden fırkalar. 
dır. Bu fJrka tiplC1'i halk hukuku bakı
mından hürriyetlerin sokakta geçmek • 

ten tutunuz da vicdani hürriyete kadar 
her çqidini temin etmek isteyenidir. 

Cümhuriyctçi f ırknları da, hürriyet 

ihtilalinin getirdiği fırluJnrdan sayma. 
lıyız.,, 

B. Peker bundan sonra hürriyet tclak 

kisine hakiki manasını vennek için fÖY· 
le bir tarif yApmı§ ve demiıtir kiı 

'' - lnıanlnr mensub oldukları dev
letlerin hür ve ıerefli olmalarını haklı 
olarak isterler. Fakat hür uluıun yanm· 
da bir de masun ulut mevzuu bahistir. 

Hür olmak aktif bir ıeydir. Bir inıan 

bir ıeY yapmağı düıünürken bu harek~ 
tin haf kalan tarafından nasıl telakki edi 
leceğini de düşünmeğe mecburdur. Ma-
suniyet mevzuu bahsolunca hürriyet• 
göre masuniyetin maıuuında pasif an • 
lamlar yardır. 

Hürriyet ihtilalinin cetirdiği fırka • 
lardnn radikal fırkaya kartı klerikal fır. 

P .. k::r milliyet ccrcya ılnrını ve bunla • 
rın ş·k'llerini uzun boylu anlatmış, bu 

arada ıı l<:tıl.k, Crontizm ve ynhudi aleyh 
tnrlığından ve bu:ıa muhalif olarak orta. 

ya ablan fikirlerden bahsetmiş, bir de 
büyük savaştan sonra muahed .. lerin ta-

dilini yani . 'revizyonizm" amacını gü -
den devletleri, bu amacı pragrnmlanna 
ynzan fırkalan izah etmiştir. 

B. Peker bundan sonra, radikal • sos. 
yalist, sosyal • demokrat, hıristiyan • 

sosyalist, huistiynn - demokrat gibi 
muhtelit fırkıılan iyz.ah etmiş vo 
bunlann ne için kurulduğunu anlattık
tan sonra bu gibi fırkaların, isimlerinin 
delalet ettikleri üzere kendi düsturları. 
na dayanarak müşterek bir amaca yürü
mekten ziyade, faraza sosyalizmin ken.. 
di fikirlerini tervic ettirmek için demok 
raıiyi kendine iilet ettiğini, hıriıtiyanlı. 
ğm. ıırf kendi isteklerini yerine getir. 
mck üzere soıynlizmi kullandığını ıöy
lcmiıtir. 

B. Peker brriatiyanlığın ıosyalizmin 
ilerlemesi kart11ında bunu baltalnmak 
için papa on üçüncü Leon'un yapbğı 
çalışmalardan, kurduğu hrristiyan sos. 
yalist fırkasından, bu programın sos • 
yalizme tamamen aykın maddelerinden 
baluetmiştir. 

B. Peker yann dersine devam ede • 
cektir. 

Kış çok §iddetlendi, 
yoksullan dü~üoelim . 

.;ocuk Esirğeme kurumu son bır 
hafta zarfında J 59 fakir çocuğu giydi • 
rerek hayatlarını soğuktan korumuştur. 
Bu adedi bine çıknrmak çok kolaydır. 
Evinizdeki eski çamaşır ve elbiseleri 
kurum'a veriniz kilidir. Kış çok şiddet., 
lendi. Vakit geçirmeyiniz:. Yoksulları 
.cvindiriniz. Hayatla.rmı kurtannız. j 

Dan 

knların. cümhuriyetçil~ ka111 kırala 
fırkaların yer aldığını anJatan B. Peker 
bundan sonra ımıf ihtiıalinin tipi olan 
sotyalist ve komünist ve onlarm kartı • 
ıunda reaksiyonu olan faşizmi anlatarak 
üçüncü kategori olan din fırkalarına te
mas etmiı, dinin dünyanın lruruluıuıı -
dan bugüne kadar kendi köıeıinde ken
di iıleriyle uğraımnkla kalmıyarak bü • 
tün ııyoaal badiıelere karı§bğını anlat. 
mıı, dinin icabında sarayla birleıtiğini Nafıa Bakanlığı muhasebe 
ve her ne paluwna olursa olsun haki - Müdür muavini Bay Hüsnü eski-
miyetini sürdürmek için pnlük ııyual denberi gide gelmekte olan ($o--
mevzular üzerinde de uğrıııtıiını teba • yu er) soy adını halen muhafaza 
rüz ettinniıtir. etmekte olduğundan bu aileye 

Reform'dan onra katolikliğin ken- bağlı olmıyanlann bu ismi soy, 
di bünyesinde yııptrğı değiıikliklerle adı olarak almamaları ilan olu .. 
fırkalıır kurncnk kadar ilerlediğini, 1935 nur. Nafıa Bakanlığı muhasebe 
yılında Avrupa'da din esası üzerine ida. Müdür rnauvini 
re edilen devletler olduğunu söyliyen B. H. Soyu Er 

!!!!!!!!!!~~~!!!!'!!!!!!!!!!!!!'"!~~~~~~~~ 

kıymetlere) bağlamada. 

Bu Ü!f çcşid para yatırmasının han· 
gisi daha kblı, daha sağlam ve daha 
uygundur? bunun karşılığı uza (za
man) ve alan (mekan) bağları içinde
dir. Kestirme bir şey söylenemez .. U· 
lusal ökonomimizin bugün almış oldu
ğu kurum (nizam) içinde ulusal varlı
ğın kendisini temsil eden, soysal di· 
lek1erimize göre yürüyen devletin sesi 
ne tarafta gürlüyorsa, en klirlı, en sağ
lam ve en uygun iş o yandadır diyebi
liriz. Çünkü para basmak, parayı azal
tıp çoğaltmak, gümrük duvan germek 
veya bunu kaldırmak, vergiler tarhet• 
mek, parça parça ökonomik yapışları 
biribirine uydurmak ve bunun için bir 
yanı kısmak, öteynna yol vermek ... ilh 
hep devletin münakaşa tanımaz hakla
rıdır. Bu hakkı devlet, ulusun bütün· 
lilk dileklerinden almaktadır.. Bunu, 

nü yüzüne bastırmış, sevgi hıçkı
nfı ile, 

.. Anne 1.. dediğini işitti 

XLIV 

&aadet günleri, sakin, mu· 
kemmel, biribirini takib etti. Ha· 
rold da, Kırmızı Deniz' de bir te· 
vakkuf tan istifade ederek birkaç 
gün için Kahire'de. onlara katış• 
tı. 

Kansının yanında geçen o 
mesud fakat kısa günlerden son
ra istemiye istemiye tekrar gitti. 

Nihayet, ikinci kanunda, se
yahat bitince Harold, Darling'i 
İngiltere'ye götürmek niyetile 
dönüp geldi. 

Fakat o zaman, evin hekimi 
doktor Matthews, buna itirazla 
hareketi daha müsaid mevsime 
bırakmayı tavsiye etti. Çünkü, bir 
arzulanan hadise birkaç aya ka
dar karı kocanın saadetini tac· 
landırmak üzere idi; onun için 
gene kadını, uzun bir seyahatin 
rahatsızlıklarına ve Londra'nın 
k"'IŞ mevsiminin şiddetine maruz 
bırakmayı muvafık bulmuyordu. 

Bunun üzerine kararlaştırıl
dı: Nisan ayı için beklenen me· 
sud hadise, Bucklev doklarının 

eyice kafamıza sokmamız gerektir. 
İşinden ve dişinden bir şey artıra

bilen ve bunu kendisi kullanamıyan 
yurddaşların bu paralarını taşınır de .. 
ğerlere yatırması en doğru ve usa ya .. 
kın bir iştir. Taşınır değerlere para 
yatırmak alışkınlığı bizde yok değil• 
dir. Anonim ortaklıkların (şirketler): 
aksiyonunu almıyor muyuz? Ancak bu 
alışkınlığımız yeter bir kertede değil .. 
dir. BütUn ileri ulusların taşınır ve 
taşınmaz (menkul ve gayri menkul) 
sermayeleri bu yolda birikmiş ve art4 

mıştrr. Taşınır değerler içinde ise de .. 
miryoluna harcanan devlet ödünclerl 
kadar sağlam ne olabilir? hangi bir 
özel ortaklık (hususi tirket) vardır, ki 
kendi borcunu - d::ıhili istikraz tnhvilt 
lcrinde olduğu gibi - kendi elite 10 
kuruştan 80 kuruşa yükseltmek dilek 
ve gücU gösterebilsin? 

Londradaki ikametgahlarının ih
tişamı içinde olacağına, çölün ke
narında gülen "Home,,nin tatlı 
samimiliğini şenlendirecekti. 

Böylece, "sevgili,, , ana baba• 
sının evinde güneş şuaı olarak'. 
kaldı. 

"Güneş şuaı,, mı? Hay şuaı,, 

demek belki daha doğru olurdu; 
güzelliği o derece şeffaf ve esiri 
idi. 

Annesi onu endişeli endişeli 
tetkik ediyordu. Ve ani artakal· 

mış bir iç üzüntüsünün hüc(imu 

ile, Falkland'daki uzak günler, 

uğradığı o dehşet, Darling doğ· 
madan önceki şiddetli endişelcrı 
tekrar aklına • geliyordu. Daha 
doğmamış yavrusu ile birlikte 
hayata veda etmek için yapnğr 
merhametsiz teşebbüsü hatırlı
yordu. Bu, kızma karşı canice bir 
hareket olmamış mıydı? 

Darling, gizli kaynağını a~
lamadan, bu üzüntüleri annesı· 
nin yüzünde okuyordu; ve onu, 
zayıf sesi, ince gülümseyişi ile te
selli ediyor, temin ediyordu. 

(Sonu var) 
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(Ba.~ ı 1 ınci sJ711.da) 

he~ _;ric1.ı bi <ı-: dalın f.Cni~lirccel· olc:n 
plan!, An~ar:i·r.ın an<l hatl..ır:dır. 

Anıtara §ehri plfrr.: dok~u~ mmtaka
y.ı taksim cdilmist!r. 1-'lanla~tıımanın 

m::: rkc:: 1:oktas1 htasiyon - Samanpaza-
11 ycl iy!e. fümka!ar c:iddf:si ve Saman-

pazarının kesiştiği noktadır. Bu nolC
tadan ba§lamak üzere her yıl progra
mında şehrin he r kısmından bir parça 
işlenecektir. Arkadan gelen yıllarda 

evelki senelerde İ§lenen yerler hem 
enine, hem boyuna geni§lemek üzere 
utandırılacak ve bu şekilde beşinci yı
lın sonunda bütün plinlaşma işi tek
nik mesai bakımından bitmiş olacak
tır. 

Bu yılki çalı şmanın ba;?lıca işlerin

den yolların planlarının yapılması, par
se lasyonun rövizyonu ve nihaileştiril-
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fıl a beş yıU k planı 
nı-:.ı , p. ı~dl r içindeki t.;-..ıı rufların 

ksi iti, y::sil ve sJir yollaı ın profil ve 
ngaclaıımalariyle yc~il sahaların tesbiti 

isleri vardır. Bunlardan başka program 
dahilinde olan yerlerin bütçe imkanla
rı n isbetinde istim' aklerinin yapılması 

işi meselesi üzer inde ııalışılacaktır. B u 

her seneki programla tekrar edilecek 
ve beş yılın sonunda her mıntakada 

bu i~ler bitmİJ ol~caktır. Yeşil saha 
planlaştırılmasının en mühinuni olan 
genelik parkı esas projesi yaptırılmıt 

ve Bakanlar heyetinin tasdikinden geç
miştir. Nihai tatbikatı yapılmaktadır. 

Bu yılın icrai işlerinden birisi de 
şimdiki Ökonomi Bakanlığının bulun
duğu yerden - Adliye sarayının ileri· 
sinden - Halkevine çıkan (Bahriye cad· 
de) sinin açılmasıdır. Buraya aid istim· 
lak isleri yarıyarıya bitirilmiştir. Ba-

harda tamam olacaktır. 

Ankara İymar planın ı tamamuyan 
ve esasları P rofesör J ansen tarafından 
yapı lan mütemmim planlar haz ırlan· 

maktadır. İymar Müdürlüğünün bu 
planla r üzerinde tam ıbir h assasiyetle 
durduğu noktalardan biri; halkm zevk 

duyarak seyrettığl tabii güzelliklerin 
yapılar, caddelu ı•e aail'e inşaatla ka
panmamasıdır. İleri, modern §ehirler• 
de böyle güzel manzaralardan istifade 
edilebilmesi için binalar istimlak edi· 
lip yıktırılırken yeni liurulan Ankara· 
mızda bozkırın ve yaylanın muhteşem 

ve orijinal güzelliklerinin kaybolma
masına çok dikkat edilmektedir. 

Ankara İymar Müdürlüğü çalışma 
sisteminde esaslı değişiklikler yapmış
tır. Bilhassa bu son yılda daireler ve 
halk ile muamelatta büyük bir sürat te-

mm cdılmi ·tır. 929 yılındanberi her yıl 
gelen evıakın dörtte biri lıitmeden 

ikinci yıla devredilmekte idi. Bu yıl 
lıütün resmi ·c hususi müracaatlar bir 
sonuca bağlandıgı gibi, geçmiş yıllar-

dan kalma evrakların muamelesi de ik
mal edilmiş ve ilk defa olarak 935 e geç
miş yıldan kalma evraklardan kurtu
lunmuş, düzgün ıbir şekilde girilmiştir. 
Ayrıca İymar Müdürlüğü yıl lık çalış-

-' ~ ·: 
f ~ 
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masını aylara ayırmış ve bunları Ba

kanlar heyetinin tasdikinden geçirerek 

taksimatlı mesai grafikleri üzerinde 

teabit etıni§tir. Bu grafiklerle her ay 

sonunda yapılması gerekti olan işlerin 
bitip bitmediği kontrol edilebilmekte
dir. 

Ayrıca iymar planının tatbiki husu

sunda çok mufassal bir nizamname ha· 

zırlanmış ve İçeri İşler Bakanlığının 
tasdikine arzedilmiştir. Yakında kati
Y,Ct keabedecektir, 

Profcscir Jansen son günlerde İyma 

Müdürlügune Potsdam'claki küçük aile · 

lerin evlerine aid planlan gündermis· 

tir. Bu evler aynı sıra üzerinde mum· 

kün oldugu kadar biribirinc yakın: ta· 

kat biribirini ayıran yol itibariyle de 

mümkün olduğu kadar hiribirinden u· 

zak şekilde yapılmış ve bu sistemdeki 

evlerin en ökonomik ve sıhhi olan t io· 

teridir. Bu tip evlerin biribirinin içini 

görmek, ve biribirinin güneşini kapa

mak gibi mahzurları olmadığı gibi yol· 

tarın sayısı da çok azalmaktadır. Bir 

yol ; elektrik, havagazı, polis, bekçi, o· 

tobüs, telefon, kanalizasyon se rvislen 

demek olduğundan sayısı az yollarl a 

yapılması mümkün olan bu tip evle:-1e 
yapılmış mahallelerde yola verilen para 
en asgari haddine inmektedi r. İymar 

müdürlüğü bu tip evleri tetkik etmek-
~ tedir. 
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- SAYI: 134 İCİNDEKİLER 

Vvıley Post, Stratosferde l5240 metreye nasıl 
yiı ·seldi? 
Uluslararası Hava Federasyonunun Waşington kon
feransına Tayyare Cemiyetinin delegesi olarak işti
rak eden Reis Muavini Bay Şükrü Koçak'm raporu 
( jk Tanrının dileği B. Sait Çonay 
Hava HuKuku Rifat Şerif 
Dildeki yenilikler dolayında Sinanoğlu 
Gökle yer arasında Abidin Daver 
Yarım elma, gönül alma Server Gürevin 
Havada olanlar? 

çl: 
SİNEMA MÜSABAKA 

-, 
\ , 
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1 

elediyesi . · lfüiı den : 
'" 

ıı iara 
1 - Belediye hududu dahilindeki binalar için en az 

"22000,, numara yaptırılacağmdan kapalr zarf usuliyle ek
siltmeğe konulmuştur. 

2 - 12 santim uzunluğunda ve 10 santim genişliğinde 
pirinç halitasından kırmızı nitro selliloit boyalı zemin üze
rine rakamları beyaz nikel kabartma olması Hizrm gelen 
numara levhalarının beheri dört adet vidası ile beraber 
muhammen bedeli "5940,, liradır. 

3 - Nümuneyi görmek ve şratnameyi okumak veya 
almak için Belediyede Numaralama Komisyonu Reisliği
ne müracaat edilmelidir. 

. 4 - İhale 24-1-935 perşembe günü tam saat on birde 
Şırketler Komiserliği odasın a yapılacaktır. 

.s - Anırma ve eksiltme ve ihale kanununda yazılı 
tanfat da~resinde yapılması lazım gelen zarflar ihale sa
a~dan bır saat eveline kadar makbuz mukabilinde Ko
mısyon Reisliğine verilmiş olmalıdır. 

6 - Teminat (445,50) liradır. (51) 1-112 

ULUS 

Ankara Lt~vazmı .Amirliği 
Satıualuıa Komisvonu 

ilanları · 

İLAN 

Gündelik olarak elli dört 
kilo pancar, on kilo havuç, 
üç kilo patates, Mayıs 935 
nihayetine kadar alınacaktır. 
Açık eksiltmeye konulmus
tur. İhalesi 26-2.kan-935 cu
martesi günü saat 15 ele ya
pılacaktır. Şartnamesini gör 
mek istiyenlerin eyyamı ta
tiliyedcn maada her gün sa
at onflan on i'dye kadar a· 
şağıda yazılı atmalma !·e
misyonuna müracaatları. Be
deli 756 lira 90 kurustur. Te
minatı muvakkatesi ol~n 56 
lira 77 kuruşu Muhasebeci-
1 ik veznesine bir sacı t cvcl 
teslim ederek mal·buziyle 
beraber tayin olunan vahin
de Ankara Levazım Amirli
ği satınalma komisyonuna 
gelerek eksiltmeye i<>tirak 
etmeleri. ( 40) 1-98 

İLAN 
19,500 kilo lahna ~0450 ki

lo pırasa şubat iptic1asından 
nisan nihayetine krdar ve 
9,600 kilo ispanak ni:,;anda 
alınmak Ü.zere acık eksilt
meye konulmu~tur. İhalesi 
22 2. kan 935 sah gilnü sa
at 15 rle yapılacaktır. Şart
namesini görmek için tatil 
günlerinden başka her gün 
saat ondan on ikiye kadar 
aşağıda yazılı satınalma ko
misyonuna gelmeleri. Be
ueli 3669 liradır. Temi
natı muvakkatesi olan 
275 lira 18 kurusu muhase
becilik veznesine teslim e
derek aldığı makbuziyle bir
likte belli vaktinde Ankara 
Leva~ım Amirliği satınal
ma komisyonunda açık ek
siltmeye iştirak etmeleri. 

(21) 1-61 

1LA T 

Kastamonu'daki kıtaat 

için 160 bin kilo un kapalı 

zarfla eksiltmesi yapılacak -
ur. Tahmini bedeli 9200 li -
radır. İhale günü 19 - 1 • 935 
cumartesi saat 15 dedir. İlk 
pey parası 1440 liradır. Ve 
ihale saatinden bir saat evel 
teslim edilmiş bulunacaktır. 
Şartnamesini görmek isti -
yenlerin her gün Merkez Le 
vazımhğına ve isteklilerin 
de muayyen gün ve saatte 
Kastamonu'daki kışladaki 
satın alma komisyonuna mü 
racaatlan ilan olunur. (14) 

1-48 

2 300 3 200 
4 150 5 100 
6 80 7 40 
8 25 kuruştur. 

'4 1 - Hayır işlerine ve yeni E~ 
~ çıkan kitablara aid ilanlardan ~ 

% 15 tenzilat yapılır. : 

'4 2 - Zayi ilan bedelleri mak. ~ 

Milli :Miiclafaa Vc~kalc·ti 

Satınalma Komi \ oııu 
İlanları . 

İLAN 

1 - Lüleburgaz için 245 
ton Un kapalı zarfla alına
caktır. İhalesi 16/2. Kanun/ 
935 çarşamba günü saat 16 
da yapılacaktır. Movakkat 
teminat1 2250 lira 94 kurus
tur. 
2 - Kırklareli için 164 ton 

Un satın alınacak ihalesi 
16 2. Kanun 935 çarşamba 
günü saat 15 ele yapılacatt
tır. Muvakkat teminatı l!:ı23 
lıra 20 kuru~tur. İsteklilerin 
belli ı:rün ve saatta Lülebur
gaz ln1d satm alma komis
~ onuna uğramaları. (3840) 

8-5880 

İLAN 

(8000) kilo Gres yağı a
çık eksiltme ile satm alına
caktır. İşbu yağ memleket 
dahilinde mevcut Gres yağ
larınrlan olacaktır. Tahmin 
eclilen bc<le 1i 3000 lir:tdtr. 
Ş-;ırtn~meleri bedelsiz ola
ra'< M. M .. V. satınalma ko
misyon•mdan almacaktcr. t
h..,le-;i t 7-1-935 persemhe ı;ü
nü saat 11 de M. M. V. sa· 
tın alına komisyonunda va· 
pılacaktır. Muvakkat temi· 
ııat1 225 liradır. Eksiltmeye 
girecekler Ticaret odasında 
kayıtlı olduklarına dair ve
sika verereklerdir. (3837) 

1-5 

İLAN 

(6666) kilo Arap sabunu 
acık eksiltme ile satın ah
nacaktır. lsbu yağ memle
ket dahi1inde mevcut arap 
sabunltınndan olacaktır. Talı 
min edilen bedeli 1999 lira 
80 kuruştur. Şartnameleri 
bedelsiz olarak M. M. V. sa
tınalma komisyonundan a
lınacaktır. İhaiesi 16-1-935 
.ırşamba gü~ü saat on bir

.1~ M. M. V. atmalma ko
misyonundJ yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı 150 lira
dır. Eksiltmeye girecekler 
ticaret odasında kayıtlı ol
• k lanna dair vesika vere-
l:eklf'rrlir. (3838) 1-fi 

İLAN 

l - Zir Poliğonuna pa 
zarlıkla bir bayrak direği 
yaptırılacaktır. Talip olan
ların keşfini görmek ve pa
zarhf{ında bulunmak üzere 
907,5 kuruş teminat akçe 
mektup ma1ı::andığı makhu· 
ziyle 16-1-935 günü saat 
10,30 da satın alma komis
yonuna müracaatları. 

2 - M. M. V. Matbasın
da pazarlıkla yangın tesisa
tı yaptırılacaktır. Talip o
lanların keşfini görmek ve 
pızarlrğında bulunmak üze
re 29 lira 59 kuruş teminat 
akce mektup malsandığı 
makbuziyle birlikte 16-1-935 
günü saat 14 de komisyona 
müracaatlan (3841) 1-7 

İLAN 
İki baş nakliye koşum 

hayvanı alınacaktır. İstek~ 
lilerin 31. 1. 935 perşembe 
günii hayvanlarile birlikte 
vekalet satın alma komis
yonuna müracaatları. (80) 

------------------------ f~ tu yüz otuz kuruştur. 1 - 158 --------
An aı~a Kiz Lisesi 

l\'.lüdürlüğünden 

Mektebimiz için 60 ton yerli kok kömürü açık eksilt
me suretile satın alınacaktır. Tahmin bedt>Ji beher tonu 
30 liradır. Açık eksiltmesi 24/ 1/ 935 tarihine rastlıyan 
perşembe günü saat 15 te mektebler muhasebeciliğinde 
mektebler satın alma komisyonunda yapılacaktır. Şart
namesini parasız olarak almak ve görmek istiyenlerin 
her gün mektebe ve açık eksiltmeye gireceklerin de belli 
giın ve saatte birinci pey akçesi olan 130 lira 50 kurusa ait 
makbuzla komisyona gelmeleri. (83' 1 - 16~ 

4 
~ 3 - Tebrik, teşekkUı, evlen-
~ me vefat ve katı alfika nanla • ~ 

~ rmdan maktuan beş lira alınır. ~ 
~ . 
~ ~ 

ABONE ŞARTLARI 
Müddet Dahilde Hariçte 

17 Lira 30 
9 ,, 16 " 5 tt 9 " 

Posta Ucreti 

ZAYİ 
703 No. lu yük arabamın nu

marasını düşürdüm. Yenisini a
lacağundan hükmü yoktur. 

M. Hakkı 
1-166 

ZAYİ 
Temmuz • 929 tarihli mühü

rümü yitirdim. Yenisini kazdır· 
dım. Es'.isinin hükmü yoktu:-. 

He~ hüm mescit sokak N. 24 
Nuri ye 

1-167 
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Kedi 
UAMON NOV ARHO 

;J1I:;;J!ll:ıuıı:21ııııımıımmıır.mmııım.mı ııımın::ııımnııı:ı 

inalı .. 

ve evazım H .. 1")11: 

İstanbul'da P. T. T. fabrik J ,, için tcferruatilc birlıkte 
bir freze tezgahı açık eksiltme ile satın almacnl~tır. Mu
hammen bedeli 3500 türk lirasıdır. Şartnamesi parasız o
larak Ankarada binalar ve levaı:ım müduıluı:;·mdcn, ls
tanbul'da Beyoglu P. T. T. merkezinde ayniyat muavin
liğinden almır. Eksiltme 3 3 35 tarihine rastlryan pazar 
günü sac:ıt 15 tc Ankarada P. T. T. satın alma komisyo
nunda yapılacağından isteJ...lilerin (263) lir:t teminatları .. 
nı veznemi?e yatırdıklarına dair makbuz veya h~nka te· 
minat mektubu ile snat 14 tc komısyonda ve 2490 No.lu 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinin emrettiği vcs:ıiki Hizi· 
meyi hamil bu unmaları. (79) ı - 157 

a darına m unu n 
J 0-ı Auk~ara Satın nıa 

l(oıııisy nu c ~ ı: 
1 - 6500 liralık toz şeker 400 liralık kuru fasulye 2000 

liralık yemeklik tuz 1862 liralık kesme makama 500 lira· 
hk tel şehriye 2000 liralık kuru gürgen odunu 915 liralıli 
yerli kok kömürü kapalı zarf eksiltmesile 5/ 2 935 sah 
günü saat ı ı de satrn alınacaktır. 

2 - Toz şekerin bir kilosuna (39) fasulyeye (8) tuza 
00) kesme makarnaya ve tel şehriyeye (15) kuru gürgen 
o<lununa (3) kuruş ve yerli kok kömürünün tonuna (30) 
lira fiat konmuştur. 

3 - Şartname parasız olarak komisyonumuzdan alına• 
hilir ve bu yedi kalem er.zak ayn ayrı ve toptan ihale olu· 
na bilir. 

4 - Toptan alacaklar için ilk teminat (1333) lira (28) 
kuruştur. bir iki nevini alacakla alacakları erzak bedelinin 
yüzde yedi buçuğu olan ilk teminat makbuz veya banka 
mektubu ile kanun ve şartnamede yazılı vesikalarını muh
tevi tekliflerini eksiltme günü saat ona kadar komisyo-
numuza venniş olmaları. (67) l - 160 

R .......................... _. ... ._. ....... . 
;,AKJ IC.:t\JEK lSTEUSENIZ 

ROMONTI RAKI lı •ı 
Tf:J:f'IU F'Ol~l'.i 

ı\nkara Askerlik .... ı esindeıı~ ., 
Şehid yetimlerinden on seneliğini alarak hazine ile 

alakası kesilenlerin şehid yetimj olduklarım ve medeni 
hallerini bildirir vesika ile beraber azami on bes gün zar-
fında şubeye müracaatları ilan olunur. (78) 1-156 

. z. Banl{asından: 
emu 

Ankara'da 75 liraya kadar ücretle muhasebe makinele· 
rinde çalışacak dört Bayan mekanograf ve bir daktilograf 
alınacaktır. 

..Müsabaka 20. 1. 935 pazar günü Ankara'da yapılacaktır. 
Musabakaya girebilmek için en az orta tahsil görmü~ ol .. 
mak v~ 18 ile 25 yaş arasında bulunmak şarttır. 

İstıyenler 15. 1. 1935 gününe kadar Türkiye Ziraat Ban 
kası Genel Muhasebe Müdürlüğüne bizzat veya mektupla 
müracaat etmelidir. 1 - 15 

AnJ{ara Kız Lisesi 
l\ılüd ·· rlüaiin en: 

16 adet mobilyc paz~rhkla yaptırılacaktır. Tahmin 
bedeli 469 liradır. Pazarlığı 17 / 1/ 935 tarihine rnsthyan 
perşembe gi'nü saat 15 te mektebler muhasebeciliğinde 
mektebler satın alma komisyonunda yapılacaktır. Şartna 
me ve planı parasız olarak almak ve görmek istiyenlerin 
her gün mektebe ve pazarlığa gireceklerin de belli gün 
ve saatte birinci pey akçesi olan 35 lira 17 kuruşa ait mak 
buzla komisyona gelmeleri. (82) ı - 164 

Satılık Dükkan 
Ankarada Hacıdoğan mahal

lesi Suluhan mevkii İbadullah 

camisi yanında Güneş bakkali
yesi devren satılacaktır. Almak 
istiyenler dükkana müracaatları 

Seyid 
1 - 162 

Tercume • • 
ışı 

Çok muktedir bir müter
cim türkçeden fransızcaya 
ve fransızcadan türkçcye 
tercemeler deruhte eder. 

Ulus: No. 78 
1-168 

Ankara a"'liyc hirium 
hukuk mahkcmcsimlt•n: 

Ankaranın İmaret mahalle· 
sind n Haymanalı ogullarından 

Abdull:::h oglu Şükrü tarafın

dan açıl:ın gaiplik davasının ya• 

pılmakta olan muhakemesinde: 

D;ıvacının babası Abdulla
hm on sekiz senedenberi gaib 

olduğu iddia edilmekte bulun· 
duğundan ôlü ve diri olduğunu 

bileillerin bir sene müddetle 
mahkemeye bildirmeo;i için ila
nen davet olunmal rma karnr 
verilmiş olduğundan keyfi;. d 
birinci <lcfa olarak ilan olunur 

1 - 161 
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Geliri tamamen Sıvas - :Erzurum ctemıryoıunun 
·~ insasma tahsis olunan otuz milyon liralık Sıvas - Er-
~~ı:urum istikrazmm iki milyon liralık birinci kısmım 
~~tf>~ 1d1 eden talıvillerin kavıt muamelesine 10 ikincika
~'4 nun 1935 tarihinde ha~lanacak ve 15 ikinci kanun 
~ 19~5 tarihin<l'! nihayet verilecektir. 

1 
Beherinin itibari kıymeti yirmi lira olan hu muvak 

kat tahvill,.r l 9 lira ihraç fiatı üzerinden bu müddet 
zarfında Merkez, Ziraat ve İş Bankalarmın şubeleri 
bP1"n~n her m~h~lde satısa çıkarılacaktır. 

; 4 Kupon bedelleri her sene son kanunun 15 inde 
~· tediye edilecek olan hu tahviller Umumi ve mül
• ~ hak bütçelerle idare olunan daire ve müesseselerce 
.. ~ vilayetler hususi idarelerile belediyelerce teminat 
~4 olarak ve hazinece satılmış ve satılacak Milli Em
.. ~ lak bedellerinin tediyesinde itibar kıymetleri üzerin
.~ den kabul olunur. 
4 
·~ B'lhsolunan muamelelerde nakit gibi kabul edile -
~ ce'!i ve gerek bedellerinin ve gerekse faizlerinin tedi
>4 vec;inde hic bir suretle vergi, rec;me tabi olmıyacağı 
•4 kamın l;ı tevit edilmis olan hu istikraz tahvillerinin fa
·~ izi ele O} 7 olarak teshit edildiğinden iştirak edenler 
•~en faideli ve sağlam ve aynı ıı:amanda memleket için ~4 
•~verimli bir işe paralarını yatırmış olacaklardır. ~; 
·~ 8-5854 ~ 
-.; ~ .......... :.::.::..•~:.::.;....-• ... :.: ... :.-: .. :..:~:.:;.Y.~:9.:~~..:~..::-.:~"ııı.;~ 

Jandarına Unıum f(unıandaıı· 

11~1 Anh:ara Salın J\lma 
\(o• 1i~vonnndaıı: 

Jandarma ihtiyacı için nümune ve evsatına uygun ol
mak sartiyle (1400) metre yerli malı yataklık kılıf bezi pa
zarlıkla satın alınacaktır. 

Pazarlığı 23-1-935 çar!'?amba günü saat ( 10) da Ankara
da jandarma !'atınalma komisyonunda yapılacaktır. Mu
hammen bedeli (560) ilk teminatı (42) liradır. İstekliler 
makbuz veya banka mektubu ile pazarlık gün ve saatinde 
2490 sayılı kanunda istenilen ve şartnamede yazılı vesaikle 
komisyona gelmeleri ve şartnamesi ise parasız olarak ko-
misyonundan alabilirler. ( 12) 1--fi~ 

KREM 
balsam;n 

kanzuk 

Yegane ciddi gü · 

zellik kremidir. Te

ninizin daimi tazeli · 

ğini yalnız K R E ~iT 

B A L S A M i N ;1~ 

korursun uz. 

Dr. Cims'in nasır ilacı 
KORR1S1D 

En eski nasırlan bile pek kısa bir za.ııanda tamamile 
\{ökten cılcanr. 

Merkez deposu· KanZ11k eczahanesi 
Her Eszanede bulunur. 

Jandarma Unıum Kumandaıı· 
lığı Ank:ara Satın Alına 
lr oınisyonuııdaıı: 
Jandarma birlikleri icin (200) kilo tartar en iyi cinsten 

yerli yapısı iki paskül 24 - 1 - 935 perşembe günü saat (15) 
de Ankara'da pazarlıkla satm alınacaktır. Bir paskül icin 
(84) lira fiat biçilmiştir. İstekliler İstanbul jandarma yok
lama heyetiyle komisyonumuzdan şartnameyi parasız ala· 
bilirler. Pa.zarhğa girmek için (13) lira (80) kuruşluk temi
nat makbuz veya banka mektubu ve 2490 sayıh kanundaki 
vesikalarla pazarlık gün ve saatında komisyonumu?a gel-
meleri. (3861) 1- 63 

ULUS 

A~kcd f?ahrikalar Umum 
l\1iidlil·liiğii Satmalma 
Konıi...yonn tıanlurı 

1000 TON MAZOT 

Yukarıda miktarı yazı-
lr ve tahmini bedeli (60000) 
lira olan mazot 19/ 2.kan/ 
935 cumartesi günü saat 14 
te askeri fabrikalar satın al
ma komisyonunda pazarlık
la satın alınacaktır. Şartna
me üç lira mukabilinde sa
tın alma komisyonundan ve
rilir. Taliplerin teminatı 
muvakkat«"si olan 4250 lira 
ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3 cü maddelerine naza
ran vesaiki lazimeyi hami
len mezklır gün ve saatte 
müracaatları. (81) 1 - 159 

Kira aranıyor 
Martın nihayetine doğ

ru Yenişehir cihetinde ga
yet büyük bir ev yahut çift 
iki ev yahut apartıman a
ranıyor. Kiraya vermek is
tiyenler tahriren 357 numa
ralı posta kutusuna müraca
at etsinler . 

1 - 148 

' 

Tl:JQ KiY''E 

tlRAAT 
BANKA..51 

·DARA· 
BiRiKTiREN 
RA~T bOi;Q 

Anl{ara Etııoğraf ya l\f iizesi 
l\1üdürliiğüııden ~ 

Etnoğraf ya müezsinin orta avlusunun kapatılması ve 
başka yerlerinin tamir edilmesi kapalı zarfla eksiltmeğe 
konmuştur. İhale 21-1-935 pazartesi günü saat 15 de etnoğ
rafya müzesindeki komisy.onca yapılacaktır. Şartname her 
vakit Müze dairesinde görülebilir. ( 17) 1-54 

• 

.-.- ~ 

Türk:iye Ziraat Bank: ası i\lerk~cz 
l\lüd iirliiğiinden: 

Erzurum tereyağı fabrikası mamulatından 220 
teneke halis tuzlu sade yağ 20-1-935 pazar günü sa
at 14 de Banka binasında pazarlıkla ve peşin para 
ile satılacaktır. Almak istiyenler 220. - (İki yiiz yir
mi lira) pey akçesini hamilen tayin edilen saatte 
Müdürlüğümüze müracaatları ilan olunur. 1-140 

• 

15 SONKANUN 1935 SALI 

- Cx1x1P:x1x1x1TJ:T1xixIT1P:x1xix1T-r1ı:LP:+1ffe:IT1x1; 
~ ~ 

BÜYUK 

·TayyarePiy 
18 inci T ertib 4 üncü 

11 Şubat 1935 ·de dir 

Büyük ikramiye: 
25,006 Liradır 

AYRICA 10.000, 4.000, 3.000 LİRALIK İK-
RAMİYELER VE 20.000 LİRALIK MÜKA .. 
FAT VARDIR. 

İmar miidürlüğüıı den: 
Bahriye caddesinde kadastronun 226 No. lr adasında 

bayan Nerime'ye ait 29.69 m2 İş Bankasına ait 45 m2 Ha
zineye ait 79 m2 yer ile sahipleri belirsiz 13.75 m2 ve 85.20 
m2 yer İmarın 881 inci adasının 7 inci parseli içinde şüyu
ludurlar. 2289 No. lı kanunun 2 inci maddesine göre şüyuun 
İ7.alesi ilan olunur. (70) 1-141 

Jandarma Umum l\.un1anclaıı
lığı Ankara Satın Alma 
l{omisyonundaıı: 

1 - Jandarma ihtiyacı icin aşağıda cins, miktarı ve 
muhammen fiatı ile ilk teminatı ayrı ayn yazılr üc kalem 
eşya kapalı zarf usulü ile 22-1-935 sah günü saat (11) de 
Ankara'da komisyonumuzda satın alınacaktır. 

2 - Bu eşya en az fiat veren bir talibe toptan veya ay
rı ayrı istekliye verilebilir. 

3 - İstekliler şartnameyi parasız komisyonumuzdan 
alabilirler. 

4 - 2490 sayılı kanunda istenen ve şartnamede yazı· 

lan vesaik ve ilk teminat ~ kbuz veya banka mektubu ile 
isteklilerin miinakasa gi.inii saat (10) da tekliflerini ko· 
misyonumuza vermis bulu~maları. (9) 

Adet Cinsi Tahmin edilen fiat 
300 Kilim 324 kuru~ 
300 Battaniye 750 

4 ton pamuk 50 

İlk teminat 
7290 kuru~ 
16875 
15000 

39165 kuruş 

lrnı.\ u '.ıhıhi ve Ba~mu· 

' h.ır riri r alih Rıfkı ,\TAY. 
SINEMALA 

Umumi nc~ı i:r·ıı tı i darı: c den 

Yazı i~leri müdüdi Nasuhi 
B , YDAR. 

Çınlcrrr cıddtsl civarında , l Utııs m~•ba sındı. basrlm:ıur. 

YENİ 
BUGÜN 

ÇELL1N1NlN MACERALARI 
BU GECE saat 20,30 da Raşit Rı.ı:ct 

Tiyatrosu tarafmdan 
VELİNİN ÇOCUGU 

Komedi 3 perde 
Ttmsil dolayısile 6,45 Mati:ıesi yoktur. 

Ba gece 
(KULÜP) 

Jak Den~psey ve l\I irna Loy 

Ba"tan nihayete kadar heyecan. dehşet 
ve meraklı sahnelerle dolu 

KADINLARIN SEVD1Ct 
rransızca söz1ü filminde 


