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Gündelik 

DONANAN ANKARA 

Biz, bu yazıyı yazarken Anka
r~ bayrak ve ıtık içindedir. Ken
tin beyaz kaldırımlarını küme kü
ıne geçip belediye yapısına koşu
şan yurddaşların başladıkları !~~ 
~eçim, yurdun dirliği, düz~nhgı 
ıle bizim kadar öğünen, gonenc 
duyan yapılarımızda böyle renk 
ve ışıktan bir dille kutlanıyor. 

Ulus kendi adına işleri çevire
cek ve' yasaları kuracak kurultay 
Üyelerini seçecek ikinci seçmen
leri seçerken eskiden de sevine ve 
orunc duymuştur. Şu kadar var ki 
bu gez, dalgalanan bayrakların 
al anlamında ve ışddıyan ışıkla
rm parlak anlatışında bir yenilik, 
bir eskilerine benzemezlik var· 
dır. 

Bu seçime başlarken seçici, ku· 
rultaya yalnız erkek yurddaşı de· 
ğil onun ayrılmaz arkadaşı kadın 
yU:,ddaşı da seçeceğini düşünerek 
sevinmektedir. 

Ankara'nın donandığı şu iki 
günden heri türkün s?yıal. tari~in~ 
de yeni bir çağın ilk ımlerı belırdı. 

Atatürk'ün Türkiye'yi kurduğu, 
onardığı, ilerlettiği, yürüttüğü 
mutlu bir çağ içinde yaşamak ve 
onun buyruğu ile onun gösterdiği 
amaca doğru yol almak bahtiyar· 
lığına erenler, soysal tarihimizin 
yeni başlıyan bu çağında da ken .. 
dilerini ölünceye kadar öğündü· 
recek bir yükümle karşı karşıya 
bulunuyorlar. 

Bugün seçim sandığı.başına gİ• 
derek ikinci seçmenleri seçenler, 
bundan yıllarca sonra, bugüne 
eri~memiş çocuklarına diyebilir· 
1er ki: 

"Atatürk, Samsun' a. çıktığı sı-

rada osmanlı saylavları bir yan
dan sarayın, bir yandan yabancı 
süngüsünün korkusu içinde idiler. 
Toplantıları toplantı değildi; söy
ledikleri ulus asığını kurtaracak 
hir güc göstermiyordu. 

Ondan on altı yıl sonra bi:z, ken
di elimizle kurultaya girecek ka· 
dm ve erkek sayla vları seçecek 
ikinci seçmenleri ilk önce seçtik; 
bununla öği.iııüyoruz.,, . h 

1 Bu yeni seçim, aşkn~ hır • ız a 
Yürüyen türk ulusuna bır yenı ka-
nat daha getiriyor. 

Seçim sandığına reylerini atan 
Yurddaşların bu büyük ka~ancı 
göz önünde tutarak sonsuz bı~ se
vine ve orunc duyduklarına ına
nıyoruz. . . 

İki gündür, Ankara günlerım 
süsliyen bayraklarla, Ankara ıe· 
celerini aydınlatan ışıkların , '-! 

ı · 1 rını sevine ve oruncu an atan ız e . 
de kent bir süs olarak hem tarıhe 
hem de' ileri günlerimize sunuyor. 

M. N. A. 

Aınerikada korkunç kar 
fırtınaları 

Nevyork, 20 (A.A.) - Bü .. 
tiin Amerikada şiddetli kar fırtı· 
J\ası hüküm sürmektedir .. ~iındif
Ye kadar bu yüzden 20 kışı tele 
Yahut kaybolmuştur. Birçok 
Yerlerden, yolların ve demirY?l~~· 
ruun kapanmış olduğu bildırılı· 
Yor. En şiddetli soğuklar Seatlle 
ile Lkoloı·ado havalisinde kaydo· 
hınınuştur. 
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Anlwm'tlcı il•inci seçmen sc{im.i bu ahşam 
bitecektir. Diirı ak.şama f,adtır reylerini kıJ ... 
lmumıa11ıı~ olmıların bu lwklarından /ayda"4 
laıınıak için ancak bu ak§ama kdar vakiı.. 
leri oltlrığurıu lıutırlatmak borcumuzdur. 

Adımız, andımızdır. Her yerde 5 kuruş 
;=a 

. q . . . 
"' .. . : ~ 

Dün seçime ge~en ankaralılar 20.0flO 
Sandık başına geleıı, genç ihtiyar, k .. adııılarııı çokluğu., on
ların soysal haklarından faydalaıımak.ta ne ){adar titiz 

oldul{larıııı gösteren bir belge idi 

ikinci seçmen 
seçiminin ilk gü
nü olan dün, be
lediye dairesi 
sabahtan akta· 
ma kadar hm
çahmç bir kala
balıkla dolup 
boşaldı. Anka· 
rablar, reylerini 
vermek suretile 
sıyasal hakları
na kullanmak 
için şimdiye ka· 
dar örneği gö
rülmemiş b i r 

Nalıi)t" nu-r
kezlerile km'.:ı

Jarda seçim 

ıevk ve alaka Ba.şbıkammız ismet lnlJnD, fttkll!lınza rey pusulasını seçim NMıgına atarken 
göstermiılerdir • 

Ankara vila
yetine bağh ka
zalarla, merke· 
ze bağlı on na
hiyede dün ak
şam seçim bit. 
miş ve reylerin 
~snifi tasnifi 
neticesinde fır
ka namzedleri
nin ittifakla se
çildikleri anla
tılmııtır. 

Bilhassa kadınlarımız akın a- Öğrendiğimize göre dün rey Vilayetlerde seçim işlerJ 
Saylav seçimi itleri memleketin 

her tarafında ıüratle ilerlemeilte-
kın sandık batına koşmuşlar • verenlerin sayısı yinni bini geç-
dır. Rey verenlerin arasında ilk mi9tir. Dün reylerini kullanmak 

C. H. F. Genel K§tlbl B. R. Peker seçim 

defa olarak görülen kadın kala
balıkları, ülkenin soysal ilerl~me· 
si bakımından övüne ve sevınde 
seyredilen bir manzaraydı. 

Dün Rey verenler arasında Baş-
bakan ismet İnönü, bütün bakan
lar fırkamız Umumi Katibi Bay 

, .. "d h R. Peker, fırka umumı ı are eye· 
ti üyeleri, pek çok yüksek memur
lar vardı. 

.vandrğı 6nfJnda C. H. F. Grup başkan vekili B. Cernll Ubaydrn reyini veriyc; ı 

fırsatını bulamam.ış olan ankara- dı'r e· k l d "k• • ır ço yer er e ı ınci mün-
lılar bu yükümlerini yerine getir- tebib seçimine başlandığı gibi bir-
mek için belediye dairesine koşa- çok yerlerde de ikinci müntehib-
caklardır. ler aeçilmit ve her tarafta C. H. 

Ankaralılar memleket sizi, Ata- F. namzedleri hemen hemen itti. 
türk' e ve onun büyük fırkaıma fakla kazanmışlardır. 
güveninizi bir kere daha herkese Gelen haberlere göreı seçim 
ispat ebneye çağırıyor. Bu büyük münasebetiyle belediye daireleri-
dileğe karıılık vermeye seve seve nin önü bir bayram yerini andır-
kotacağınrzdan eminiz. (Sona J üncfl sayıfada) 

"dünka se,.fıne g6sterdik1erl alakanın genl~llğln! tesbft t>den bir kaç cımantane 
Baysnfarınuzrn :ı 

Moskova 
Riiyiik. e1çimiz l•ir 

suvare verdi 
Moskova, 20 (A.A.) - Mosko

va Büyük Elçimiz Bay Vasıf Çmcır 
evelki akşam elçilik binasında 
danslı bir suvare vermiştir. 

Suvarede Dışarı işler Komiser 
vekili Kıstinski, Müdafaa Komiter 
muavinleri, general Bu diyeni, Ti
caret komiser mauvini, hariciye, 
müdafaa ve ticaret komiserlikte.. 
rinin ileri gelenleri, Sovyet Rus
ya'nın Ankara Büyük Elçiıi Bay. 
Karahan ve bütün sefirlerle sefa
ret heyetleri ve Bayanları hazır 
bulunmuşlardır. -----·---
Ronıa aııla~ması ve 

andlaşması Bali{ an 
Cenevre, 20 ( A.A.) - Balkan 

andlCl§mtuı müme .. illeri. memle
leketlerinin Avuaturya'nın iıtikla
li ve Orta Avrupa memleketlerinin 
iç İ§lerine müdahale edilmemesi 
hakkrnda Roma'da tcuavvur edi
len andlaşmaya kahlmaları ihti
malini görüşmü§lerdir. Hiç bir ı• 
ye karar verilmemiı olmakla be· 
raber, bu andlCl§maya İftiralı et• 
meleri için Rom~Ja adlan bilhcu
ıa anılmamı§ olan memleketlerin 
de ben:z:er emniyet bağları teaiı ef. 
mek istedikleri aöylenebilir. 

Habşis tan'la İtalya 
anlaşacaklar mı? 

Cenevre, 20 (A.A.) - Ulus· 
lar derneği konseyi İtalyan -
Habeş meseleşini elealmı!lır. 
Her iki taraf askıdaki meselele· 
rin halli için doğrudan doğruya 
konuşmayt kabul etmişlerdir. 

Kon""~Y halya - Habe~ mt~ clesinl 
gN·i bıraktı 

Cenevre, 20 (A.A.) - Her 
iki taraf, 1908 tarihli andlaşma
nm beşinci maddesi eaa.aı üzerine 
doğrudan doğruya görütmeğe de
vam etmeği ve görütmeler ııra
aında yeni hadiseler çıkmamaaı 
için lazım gelen talimatı vermeği 
mektubla taahhüd ettiklerinden, 
uluslar derneği konseyi İtalya -
Habeş ihtilafının tetkikini, husu
si toplantısında resmen geri bı
rakmıstır. 

~·-.__ 

Alman hücum kıtaları 
önderinin sözleri 

Berlin, 20 (A.A.) - Hücüm 
kıtalarr önderi Bay Lutze kıta· 
tarın vazifeleri hakkında kıta 
batkanlarma bir •öylev söyle
mittir. 

Bay Lutze kıtalarm yeniden 
sosyalizm hareketinin batlangı~ 
cmdaki vaziyete gelmelerini yani 
askeri bir inanc ve zihniyet taşı· 
maları gerekliğine işaret etmif 
ve demiştir ki: 

Biz vazifemizi bir inanc ordu· 
su halinde yapmak istiyoruz. 
Cünkü devrimler topla, tiif ek!e 
değil, inanda kazanılır. 

Vazifesinde kusur eden h 0 r 
kim olursa olsun ondan ayrılmak 
mecburiyetinde kalacağım. 



5AY .FA? ULUS 

DIŞARDAN GELEN SON DUYUMLA 
SOVYf.~TLEH HIHLIGINUE 

Bay Ti tülesko'nun İzves
tiya muhabirine bildirisi 

Moskova, 20 (A.A.) - "Tıas ajansı 

bildirıyor .!zveıttiy.a g1u:etesinin C.enev.rc 

deki muhabiri.ne beyanatta bulunan Bay 
Titiılesko şoyle demiştir: 

··- Romanya ile Sovyet Rusya ara. 
ıaındaki diplomasi münasebetlerinin ye
niden tesis edilmiş olması ;keyfiyetini si
yasi hayatımın en mühim işlerinden ad
dediyorum. 

Memleketimiz arasında dostluk mev
cud olmasını amir olan coğrafi ve tarihi 
ıeraitten başka Sovyet Rusya ve Ro • 
manya zimamdarlarının sulhun beraber 
tensiki hakkındaki telakkileri dolayısile 
iki memleket beynelmilel hayatta bera -
bercc yürümek mecburiyetinde bulun
maktadırlar. 

Bay Litvinof'un ıahsiyeti, daha Rus 
ya ile Romanya arasında hali hazırda 

mevcud olan dostane münasebetler te -
nsi.ıs etmeden evel takdirimizi kazan -
ıruıtır. Bay Litvinof'un beynelmilel teş. 
riki mesai sahasındaki yardımlan çok 
kıymetli sayılmaktadır. Bu hususta yal
nız mütecavizin tarifini zikretmek kafi
dir. Eğer bu tarü bütün devletler tara -
fmdan kabul edilecek olursa harbı ilan 
eder mesuliyeti münakaşa götürmez bir 
aurette tesbit olunmak sayesinde harb 
ilam çok müşkül bir hale gelecektir. 

Romanya, Avruparun her tarafında 

yapılmakta olan müzakereleri büyük bir 
alaka ile takib etmektedir. 

Romanya'run coğrafi vaziyeti, onun 
bir prk misakının akdi için yapılmakta 
olan müzakerelerin bir an evel neticelen 
mesini arzu etmekte olmasını izaha ka
fidir. 

Biz Roma itilafını Tuna hl\\ zaswöa 
yapılacak bir teşriki mesainin es hl ad
detmekteyiz. 

Romanyn, bu itilafa bütün samimiye
ti ile iştirak edecektir. Fakat bunu ya
parken kiiçük anlaşmanın ve Balkan an 
laş~mın nzası aıfatite girişmiş oldu
ğu taahhüdlcri hesaba katacaktır. 

Küçük anlaşma ile Balkan anlaşma. 
aı ve Fransa Be olan ittifakunız hari
ci sıyasamızın esasını teşkil etmektedir 

Romanya ile Sovyet Rusya ve Sov
yct Rusya ile Fransa arasındaki dost. 
luk, bütün bu ittifakların normal bir 
surette fan~yctte bulunmalarının za -
manını teşkil etmektedir. Bu ittifaklar, 
biç bir devlet aleyhine müteveccih de
tildir ve Avrupanm bizim memleketle
rirniz tarafından işgal edilmekte olan 
klsmmda sulh için birer teminattır. 

Bu, Sovyet Rusya ile olan münase
betlerimizin inkişafını, ne kadar tak
~ir etmekte olduğumu gösterir. Zira, 
Rusyanın Fransa ile olan münasebetle. 
re ne k<?dar büyük bir ehemmiyet at-

• retmekte olduğunu biliyorum.,, 

Bay Laval'in İzvestiya 
gazetesi muhabirine 

bildirisi 
Moskova, 20 (A.A) - Tas ajansı 

bildiriyor: 
İzvestiya gazetesinin Cenevre muha

birine beyanatta buhınan !ransız dışa. 
nişler bakanı Bay Laval §Öyle demiş
tir: 

'' - Fransa hükumetinin sıyasası, 
açık, müstakar ve mantıkıdir. Ben, Sar 
meselesi kati surette halledilerek Av
rupa.daki vaziyetin inkişafında yeni bir 
&afha meydana geldiği zaman bunları 
uluslar kurwnunda söylemeyi faydasız 
bulmadım. 

Fransanın sıyasa~n, sulhperverane. 
dir ve menfaat endişe11inden uzaktır. Bu 
11yasa, genel barışı berkitmekten ve 
herkes için emniyeti tesis etmekten 
ibaret olan amacını asla değiştirmemiş
tir. Barış lehindeki davetler artıyor. 
Halihazırda bu davetleri filiyata kal. 
betmek zamanı gelmiştir. 

Bu hususta bir takım teklifler ileri 
ıürülmüştür. Eğer bu teklifler kabul e. 
dilecek olursa barışı ihlııl etmek isti· 
yen herh.ngi bir devletin önüne bir 
manin çıkarılmış olur. Kendilerine bu 
teklifler bildid'miş olan devletlerfo bu 
husustaki mesuliyetlcrini idrak etmele 
ri icab eder. 

Gecen yıl uluslar kurumu, büyük 

lTALYA'DA 

Bir İtalyan gazetesınc göre 
İtalya - Fransa yakınlaşması 

Roma, 20 (-A.A.) - Ulusal fa
şist federasyonuıiun çıkardığı "El 
So1e,, gazetesincle, Bay Luigo Bu
çelli, B. Laval'm Roma'ya gelme
sinden önce başlıyarak uzlaşma
ların imzasından ıonra biten ve 
Fransa - ltalya arasındaki ökono
mik münasebetlere dair olan çok 
alaka uyandırıcı reportııjmı biti
rıyor. 

Bu yazı, iki memleket arasın
daki dostluğun lazelenmesile ge
rek Fransa ve gerek ltalya'da his
solunan nikbinliği tebarüz ettir
mektedir. 

B. Buçelli, 1934 yılı içerisinde 
fransız - alman ticaretinin pek u 
olduğunu göstermekte ve araların
daki ökonomik ve bilhassa zirai 
mücadelenin bitmesini taniye et
mektedir. 

FRAN.SA'DA 

Paris horsa~ında son vaziyet 

Paris, 20 (A.A) - 19 Son KA
nun tarihli esham borsası çok mcm. 
nuniyet verici bir istidatla kaf>an
rnıştır. Yerli eshc:m hiesolunacak ka
dar terakkidedir. Hassatan aranılan 

kimyevi mamCılat celıamı, büyük bir 
tereffü göstermiştir. Fransız tahvil
leri, kayda şayan tereffüler gibi, bey
nelmilel eshamın da yükselmek isti. 
datlları vardır. Filips yeniden fırla

mıştır. Rio ile royal duch tahvilleri 
tutulmaktadır. 

}""ransız iş planı 

Paris, 20 (A.A.) - Entransijan ga· 
zetesine bildiride bulunan iş bakanı 
B:ıy Jakye hükumetin işsizliği azalt
m::ığı gözeten plfinım §U yolda izah et
miştir: 

" Büyük bir inşaat planı gerçekleı

tirmek, azar azar yabancı elemeğini 

ayıklamak, iş saatleri dışında çalışma 

işini tanzim etmek, bazı şehirlere ve 

kommünlere yardımda bulunmak ve 
soysal sigorta usullerinde değişiklik 

..yapmak.,, 

bir ulusun kendisine iltihakına şahid 

olmuş ve bu büyük ulus barışın tarsini 
emrine iştirake olan arzusunu müsbet 
bir surette izhar eylemiştir. Sovyet hü
kUm.etinin bu kararı, bir şark misakı 
aktı imkanına yol nçmıştır. Bir çok ay
lardanbcri alakadar hükumetler, bu mi 
sakın unsurlarını tetkik etmektedirler. 
Hepimiz için herhangi bir mem'eket 
bir tecavüze kalkıştığı takdirde bütün 
sulh taraftarlarını karşısında bulacak
tır, demenin zamanı gelmiştir. 

Bay Litvinof ile ben, resmi bir ve
sika ile bu işi iyi bimeticeye isal et· 
mek hususundaki azmimizi izhar ettik. 
Bizim ümitlerimiz boşa çıksa da müş
terek temayüllerimizi tahakkuk ettir -
mek banş teminatlarını artırmak için 
faaliyetlerimize devam etmekten geri 
kalmryacağız, ben buna kaniim. Barış 
sabır, ~ccaat ve irade eseridir. 

Bay Litvinof .. barış gayrı kabili te 
cezzidir,. dedi. Fikrimizi ifade etmek 
için bundan daha iy.i bir tabir buluna-
maz. 

Şark misakı projesinin tahakkukuna 
uğraşmakla beraber Bay Musolini ile 
tamanen mutabık kalmış o!duğumuz 

noktai nazarları da tahakkuk ettirmeğe 
çalışacağız. Genel emniyet, herk.esin 
teşriki mesai hususunda azmine bağlı 
bir şeydir. 

Halihazırda elde edilecek olan kıs. 
mi neticeler, endişenin sebeblerinin ye
rini değiştirmekten başka bir semere 
vermez. Her ne kad r her şeyi aynı za· 
manda yapmak imkansız: ise de her şey 
birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. 

Tetkikine geçen yıl başlanılmış o.. 
lan proje ile bu yıl orta.ya atılmış olan 
projeden mü takil olarak emniyet Av
rupanın herhangi bir mıntakasında tar
sin edilebilir. Ve fransız hükümeti, e. 
minim ki, buna katiyen ve tamamen 
müzzheret tder. • 

MACARISTAN'DA 

Suikasd meselesi ve 
Macaristan 

Peşte, 20 (A.A) - Ccnevrede, ma
car muhtırası münasebet.ile alınmış o

lan karar"arı tefsir eden, liberal (Pe -
Kuryer) gazetesi diyor ki: 

• 

" Polis tahkikatının neticeleri hak. 
kında bir hüküm vermek üzere, yaban
cı kimselerin salahiyetini kabul etmek
le, macar hükumeti, memleketin işleri. 
ni çevirmek için gereken istiklal ve nü
fuzunu kaybetmiştir.,, 

(Magyarorszag) gazetesi dı<', uluslar 
derneğinin ge!ecek defa toplanııcak o
lan konseyinde, Lord Eden'in, bir ra. 
poru dinlendikten sonra hadisenin ken
diliğinden kapanacağı yolwıdaki resmi 
mahfellerin kanaatini kaydetmektedir. 

Macar dışanişler baka
nının bildirisi 

Budapeşte, 20 (A.A) - Macar tel
graf ajansı bildiriyor: 

Macar dışarıişler bakanı B. Kanya 
Cenevreden hareketinden önce macar 
telgraf ajaneına bildiride bulunarak 
Cenevrede elde ettiği intibadan dolayı 
memnuniyetini bildinniş ve demiştir ki: 

" - Bütün Avrupa hükilmet adam.. 
tarının macar - yugoslav ihtilafı hak
kında bir türlü görüşmelerden çekin -
mek isteğinde olduklarına artık hiç 
,uphe yoktur. Me5ele hala açık kalır. 
sa bu bal çapraşık bir iş olan barışın 
tesisi işinin gerçekleşmesini güçleşti

recektir. Bununla beraber, uluslar der
neğinin oldukça knrışık olan teknik sis. 
temi meselenin şimdiden katı surette 
kapanmasına imkan vermemi~ ve, bü
yük bi.r hacinı teşkil eden macar bildi
rilerinin iyice tetkiki için ortacı bir 
hal sureti se~miştir. Macar hükOıneti, 
Cenevre denemelerine dayanarak ş.imdi. 
ye kadar takib ettiği itida.1 sıyasasının 
takdir edilmediğini ve Yugoslavyada 
Avrupa sıyasasında gittikçe daha ziya
de kendini göste.ren yönelmelere uy. 
gun olarak hal arzusu olmadığını san. 
malı: için hiç bir sebeb görmemektedir.,, 

Suikastl meselesi ve l\faca 
ristamn göriişii 

Budapeşte, 20 (A.A.) - Macar a
jansı bildiriyor: 

Yugoslavya - Macar anlaşmaz -

iığı hakkında uluslar derneği konse

yince alınmış olan karardan bahseden 

macar gazeteleri, muhtelif dU§Üncelcr 

Yürütmektedirler. 

Bu gazetelerden bazıları bu kara

rın kati bir hal sureti olması umudunu 

gösteriyorlar. 

Uj Magyarsay gazetesi. Macaris -
tan'm nefsine hakim olmak ve eyi bir 

gidiş gütmek suretile Avrupa barışı

na büyük bir hizmette bulunduğunu 

yazmaktadır. 

Pester Loyd gazetesine göre ma
car hükfunetinin vermiş olduğu belge
ler arasında Marsilya hndisesini aydın
latmıya yarıyacak her türlü izahat var
dır ve Macaristan'ın bu meseledeki son 
sözüdür. 

Uluslar derneği konseyinin dünkü 
kararı, macar görüşüne göre memnu
niyete değer. Zira, Macaristan'ın men
faati bu meselede de Avrupanın barı~ 
ve düzeninin amir olduğu menfaatler
le mütesanittir. 

Muhaliflerin Pesti Hirlap gazetesi, 
macar tezinin Cenevrede muvaffak ol
mamış olmasına teessüf etmekte, duru
mun tamamile kararsız olduğunu yaz • 
dıktan sonra yakında daha eyi bir an
laşma sonucunda uluslar derneği kon
seyinin Marsilya meselesini herhangi 
bir çarpışmaya mahal bırakmaksızın 

kapatabileceğini ummaktadır. 

Bir tayyare rekor<lmeni öldii 

San Bernardino, 19 (A.A.) - "A. 
merika,, - 246 saat durmadan uçmak 
suretile dünya mukavemet rekorunu 
üzerinde bulunduran pilot Lorens, tay
yaresile beraber dailara düşerek öl
müstür. 

GIL"l'EKE'UE 

Bay Loyd Corc gene planını 
anlatıyor 

Lonc:lra, 20 (A.A.) -B. Loyd 
Corc, dün Gal eyaletinde tekrar 
söz alarak bu defa çiftlik sahib1e
rile, küçük çiftçiler- önünde öz 
söylemiş ve halkın birçoğunun 
maneviyatını yavaş, yavaş bozan 
ve ulusun yaşama gücünü azal
tan işsizlik meselesinden bahse
derek, İngiliz ulusunun işsizliği 
müzmin ve tedavi edilmez bir 
halden başka türlü olarak telakki 
ettiğini ve bu hale, ne serbest 
mübadelenin, ne de himaye usu
lünün bir çare olabileceğini söy
lemiştir. 

B. Loyd Corc, faydalı büyük 
bayındırlık işlerine gİrişmeği tav
ıiye ettikten sonra, işsizlik ücre
ti yerine iş gündeliği koniılduğu 
zamanlarda u!usun satın alma 
kuvvetinin arttığım söylemit ve 
üzerine düştüğü takdirde 30 ya
tından gene bir adamın öğrene
miyeceği hiç bir yeni iş yoktur 
sözlerini eklemiştir. ' 

. ~ay Loyd .co~c, fabrika iıçi
lerının toprak ı,lerine alıştırdma
"?ı .teklif edecek kadar ileri git
mııtır. 

ALMANYA'DA 

Sar' da gös devam ediyor 
Metz, 20 (A.A.) - Sar'dan 

göçmen akını devam ediyor. Dün 
de 550 kadar sığıntı Strazburg 
ile T uluz istikametinde F orbah'. 
la Sargemin'den geçmişlerdir. 

Sar'da hir saldırı~ i~i 

Sarbruk, 20 (A.A) - "Sarbruker 
Abenblah'' gazetesinin yazdığına göre 
dudviller mıntakası "alman cephesi0 

başkanı sabaha kar~ı saat 2'de evlne 
dönüyorken, beş kişinin sil.lh ateşine 
maruz kalmıştır. 

Mutaarrızlar kaçmış, iki kurşunla 
sıyrılan b:::şkzn. zabıtayı hadiseden 
haberdar etmiştir. 

Almnn kiiçiik sanaiinde 
ilerleme var 

Berlin, 20 (A.A) - Alınan küçük 
sanayiinin vaziyetinde miihim salah 
hasıl olmuştur. 1932 yılında geliri 9,5 
milyar olan bu sanayiin geçen yılki 

geliri 14,5 milycrı bulmuştur. 

\iman - İrlanda ticaret 
muahedesi 

Dublen, 20 (A.A.) - Almanya ile 

Irlanda arasında yapılan yeni ticaret 

muahedesi mucibince Almanyanın Ir

landadan eskisinden çok hayvan, yüıı, 

tereyağı ve yumurta almayı taahhü d 

etmiş olduğu söylenmektedir. 

Fransız • Alman köylüleri 
dostluğu kurmaya çalışıyorlar 

Bertin, 19 (A.A.) - Fransız köylü 
mümessilleri bugün Berlin'e gelerek 

iki memleket köylüleri arasındaki dost
luk .bağlarını sıkılaştırmağa devam e· 
deceklerdir. 

Gazetecilik bir ilimdir 

Friburg, -Almanya- 19 (A.A.) 

Kültür bakanı gazeteciliğin bir ilim 

olduğunu ve bundan ötürü gazetecilik 
hakkındaki tezlerin doktoraya kabulü. 
ne karar vermiştir. 

ANKARA HUKUK FAKÜL
TESİ TALEBE CEl\tlYE

TlNDEN: 

1 - Yoklama derneğinin seçi-. 
mı 

il - Üyelere borç para verlip 
verilmemesi 

111 - Çıkmasına karar verilen 
talebe mecmuası hakkında konu~
mak üzere 21 pazartesi saat 17,30 
da üyelerin fakülteye 2elmelerini 
dileriz. 

DECIŞIK DUYUMLAn 

Hindistan' da göriilmemı' 
bir soğuk dalgası 

Bombay, 20 (A.A.) - Eşi gö · 
memif bir soğı.ik aalgası, :§İmal ıdogu· 
suna düşen mmtakada say.ısı yüzlere 
varan birçok kurban erdirmiştir. Maı.. 

sul, tamamile mahvolmuitur. Binlerco 
ehli hayvan ve kuş ölmüştür. 

Zarar, birkaç milyon sterling lira
sı tahmin edilmektedir. 

Gujarat Sind ve Puncal> dahilinde 
pamuk rekoltesi büsbütiin mahvolmuş
tur. 

Musu) - Hayfa jip - Jayni açıldı 

. Şam Trablusu, 20 (A.A.) -
lngıltere Dışarıişler Müsteşarı 
Lord Stanbopon ile Irak petrol 
şirketi idare meclisi başkanı Bay 
Con Cadman'm huzurunda, yer
altı petrol borularının açılması 
fevkalade merasimle kutlannuı. 
tır. 

Lübnan Cümhurreisinin hu
zurunda, yüce komiser Bay de 
Martel, muslukların açılma mera
simine başkanlık etmiştir. 

Bütün resmi şahsiyetlerle bu 
işe emek verenlerin ıerefine bir 
ziyafet çekilmiıtir. 

A!'nri miiltecilerine Giiyan'cla 
yer aranıyor 

Güyan, 19 (A.A) - Liva g.eneral 
Brovn'wı başkanlığında hareket eden 
keşif heyeti, lO Ha 20 bin Asuri müı _ 
tecisini yerleştinneğe yanyacak mii
said bir yer aramak için bakir orman. 
lıklar içcrsinde 2000 kilometrelik bir 
yolculuk yapmışıerdır. 

Ge-neral Brovn neticesini uluslar 
derneğine bildicecck olduğu bu ke~H 
a~yahati hakkında bildiride bulunma· 
yı reddetmiştir. 

RJRLEŞIK DEVLETLEH'DE 

Kaza 'ya uğrayan gemiler 
Halifaks "Amerika,, 20 (A.A.) 

Sen Jan de Terneov'den Nevyork"a 
gitmekte ol<Jn ''Hurryon,. adlı motiff• 
lü gemi San FıaJ\SiS limanına yakın kn· 
raya oturmuştur. On kişiden ibaret ge· 
micilerin ölmüş olmasından korkulu· 
yı ·r. 

Bundan 47 gtln önce, ıçnde 8 kışl 

He Bahamas adalarından Yannut'a ha· 
reket eden, iiç direkli "Nov:ı-kvin,, a· 
dındaki yelkenliyi bulmaktan unıud 

kesilmiştir. Battığı tahmin ediliyor. 

KüLa'da ihtilal hareketleri 
Havana, 20 (A.A.) - Burada bll· 

yük bir kahvede bir bomba patlanuı 
birçok kimselerin ölümüne scbebh•et 
venniştir. Bomb:ıyı gene bir ihtil~lcl 
koymuştur. 

Daha birkaç gün önce örfi idare 
ilan edilmiş olmasına rağmen şeker .ka· 
mışı tarlalarının yangın çıkartmak su .. 
retile tahribine devam olunmaktadır. 

Havpııııan'ııı muhakemesi 
Flemington, 20 (A.A.) - H.ıvpt· 

man'ın avukatı, müddei umumiye, itti• 
ham şahitlerinin dinlenmesi keyfiyeti
nin pazartesi, yahut sah günü bitiril· 
mesini teklif etmiştir. Müdafaa şahit
lerinin dinlenmesine çarşamba günil 
başlanacak, muhakeme, iki haftaya ka
dar bitecektir. 

:::s 

Hava vaziyeti 
Ziraat Vekakti meteoroloji enstitü • 

ıünden alınan malumata göre son 24 sa

at içinde yurdun Karadeniz kıyıları ta -
mamiylc yağışlı, diğer yerler kapalı geç 
miş ve yer yer bir milimetre etrafında ya 
ğıflar olmu,tur. 

Orta Anadolada, hava suhuneti dii .. 
no nazaran 3 derece kadar düımü,tür. 

Çcecyc aid en dü,ük ıuhunetlcr ııfann 
altında Bolu, Kastamonuda 13, Eskltc
bir, Yozgad'ta 12, Erzurum'da 11, Anim 
rad!l 101 Kars'ta 9 derecedir. 

En yükıu:k subunet d:: s f:un üstW.. 
do 17 derece olarak Adana' da kaydcdll. 
miıtir. 
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Güııah torJ,ası 
Pandora'nın kutuıu gibidir bu torna. 

İmparatorluğun günahları, buN• tık .. b'\. 
._ doldurulmuıtuı·. Devrildikçe birkaç 
taneai birden dökülüyor, sırtları tozlan
IDlf yakaları yağlanmıt günahların. Baı
ra valisine, lstanbul'da pilavlarını kendi 
elleriyle piıiren "rical,, den nameler gi
c!ttken, güzel ve "mutena,, cinsinC:en 
birkaç inci göndersin diye, Şat'tın altın. 
da, Fırat ile Dicle kollan hizuında buz 
ıibi petrol denizi mıııl mııd uyurmuı. 

.. Complexe d'inferiorite,, hutahğına 
tutulduğu için, hayata köstebek ıözle • 
riyle bakan Abdülhamid, bari köstebek 
kadar zeki ve çalııkan bir hayvan olaa 
idi. Yerin dibinde de olsa, kullanııb bir 
yuvası, yew-yüzüne doğru da birçok hava 
delikleri olurdu. fakat o, yalnız bir pis 
korkak değil, aynı zamanda beyinsiz bir 
korkak idi. Tehlike karıısında, deveku
ıu, kaf aaını kumlarm içine sokar. O 
kim.eyi görmeyince, kimse de onu pr-
111i1or aanır. Avcı da aelir onu ı..cakla
nnclan yakalayarak avlar. itte "cennet
naelcan,, hu fasileden bir korkaktı. T ed
birleri de, tabii buna söre. Otuz küsur 
yıl, sindi. Sindikçe, bir JeYler kurtardı
iını sandı. Ayastafanoaa kadar gelen 
Motıkof ordularının ıerisin ıeriye, çev
rilmeaini, tekran caiz bir taka sanıyor. 
clu, anlatılan. Bundan batka ela, kendi 
ulusunu "cahil,, bırakmayı programa al
mııta. Bütün beceriksiz otokratlar ıibi, 
uluı gövdesini cehalet ile mumyalana. 
rahatına kavutacaiını aaruyordu. Sanı • 
yordu. Ve bu arada, " ... petroleum Cie,, 
lerin inıtiyuları sabhyordu. 

Diri - mundar'm bir defa olsun hatı. 
nna ıelrniyordu ki, Y emen'lew-de Ana -
dolu çocuğunun kanlarını akıtmaktan 
ltatka da bir idare tarzı vardır. Hatmna 
selnüyordu ki, oluk gibi akan o kaalar 
yerine; oluklarm ağzmdan buz gibi pet
rol alatınak diye de bir ıey vardır. F.s • 
saltan ibnuaaultan bunu bilmek isteme-

di. 
" ... , 

Bupn, o öWi ~yrek yiizyd oluyor. 
Birkaç hafta önce, yüzlerce kilometN 
t.oyunda iki pipe • line, çölü iki koldan 
....,.k. petrollerini Hayfa'da ve Şam 
tırülaa'unda beldiyen semilerin tankla
rına bofalttılar. Yılcla S milyon tonct. 
fazla petrol, lrak'tan Akc:leniz'e akacak
tıır. Her bir pipe • line'in on iki tulum -
balama iıtaıyonu vannıf. Eski kervanlar, 

kervansaraylarda mola verirlerdj. Mo -
dern teknikte kervansaray, tulwnbala
ma istasyonu olarak düşünühnüştÜT. Pi
pe • line'lann her biri birkaç devletin 
toprağından geçiyormuf. lrak'dan Ak -
denize kadar kendi kendini götüren (tu
lmnba istaıyonlan da tabii petrol yakı· 
y«) petrol, hududlarda gümrük venne· 
ae bile topraklannı kullandığı devletle· 
in haznelerine tabii bir pay veriyor. 

Mısırlı gazetecilew- geldikleri zaman, 
"mısır pamuğunun Mısır'da işlenmesi,, 
Mmr ökonomik azadhğının tek ve en ta 
bü formülüdür demiıti, ankaralı meslek
tqları. Mısır pamuk sanayiine enerji 
lcaynağı olarak da "Mübarek Nil,, göste
rilmiıti. Tıpkı bunu·1 gibi, lrak'dan Sina 
Stllll"larına kadar . ·"" yerlerde doğacak 
bir aanayiin en ta&1İİ enerji kaynağı da. 
P~roldür; şimdi, iki demir borunun kRr
nında, fışkırdığı topraktan Hayf~ ;e 
Şamtrablus'unda bekliyen gemılerın 
tanklarına akan petrol. 

Y armki inaanbğın davaları. Daha be
fİğ bile düımemit çocukların altm'dao 

alan yazıları. 
BURHAN BELGE ---·----

.Aclliye tayini 

Sıvas asliye hukuk hakimliğin~ 
eski Samsun asliye hukuk reisi B. 
~e!al tayin edilmiıtir. 

ULUS SAYIFA3 
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Gümrük korwna teşkila
tının Tayyare Cemiyetine 

yardımları 
Gümrük koruma tqkilBtmın satın 

alacağı tayyare için te"°1it mensubla -
rı tarafmclan bet ay içinde toplanan 7 .000 
lira koruma genel kumandanhiınca 
Türk Tayyare Cemiyeti Genel merkez 
vezneeine teelim edihnittir. 

Muhacirlerin ve mültecilerin 

~t·tirehilecekleri muaf e~ya 
Gümrük ve inhisarlar Bakan-

hğı muhacir ve mültecilerin bera
berlerinde getirebilecekleri muaf 
eıyalar hakkında gümrüklere bir 
tamim yapmıtllr. Bu tamime ıöre, 
muhacir, mülteci ve atiret ferdle
rinin getireceği etyaya muafiyet 
tatbiki icab eaip etmediği huıusu, 
bunların geldikleri yerin en bü
yük mülkiye memurunun tasdiki
ne bırakılmıtllr. Eıyanın muhaci
rin kendisinin olup olmadığını ve
ya ortada bir kayıd veya muvazaa 
bulunup bulunmadığını arattır
mak da mülkiye memuruna aid 
olacaktır. Mülkiye memurunun ve· 
receği vesika üzerine eıyanın 
gümrüksüz veya gümrüğü alına
rak geçirilmesi lazım geleceği ya· 
zılacaktır. Gümrük resmi alınma
sı İcab edince muamele, beyanna· 
me ile· gümrüksüz geçirilecek ise 
mülki;e memurunun vesikasiylc 
yapılacaktır. 

Maliyt• Rakanh~ı Hmm"i 
Kalem Miicliirlüğii 

Maliye Bakanlığı Hususi Kalem 
Müdürlüfüne maliye müf ettitle
rinden Bay Şevket tayin edilmit· 
tir. 

Liman şirketinin iılare hey ... ıi 

lstanbul liman itleri genel mü
dürlüğünün idare heyeti teıekJcül 
etmiş ve azalıklara liman itleri 
hukuk müşaviri Esad, yükletme ve 
boşaltma müdürü Zihni, umumi 
müf ettit 'Retad ve muhasebe mü
dürü Cemtid tayin edilmitlerdir. 

lznıir'de ikinci se<:nu>n 
~eçimi bitti 

İzmir, 20 (A.A.) - Karabu
run haric olmak uzere merkezde 
ve kazalarda ikinci seçmen seçi
mi bitmittir. lzmirde 82358 mün· 
tehibten 70.044 rey vermitlerdir. 
Bunlardan 33600 ü erkek, 36 bi-

ni kadındır. 

Er .. wrunula Halkcvi okuma 
clersh11nesi açılth 

Erzurum, 20 (A.A.) - Halkevi 
halk için bir gece okuma dersha
nesi açmıştır. Gece dershanelerine 
kaydolmak için Halkevine pek 
çok müracaatlar olmuttur. 

Sankamış'ta bir define 
bulundu 

Sarıkamı§, 20 (A.A.) - Bura
da çobanlar tarafından bir define 
bulundı,ğtt hükUnıete haber veril
mittir. Defineyi saklryanlar takib 
edilmektc.Jir. 

İki köy halkının 
mübadelesi 

içeri itler Bakanlığı Bulgaris
tanın Şumnu vilayeti dahilinde 
Kediören köyü türkleriyle Silivri 
kazası dahilinde Korf alı köyün· 
deki bulgarlarm mübadelesini e
sas itibariyle muvafık görmüt ve 
meseleyi Bakanlar heyetine arzel
mittir. Bakanlar Heyetince karar 
verildikten sonra mübadele iti ya
pılacaktır. 

Huğclay koruma kurumun•la 
tayinler 

İstanbul buğdayı koruma bq
kontrolörlüiüne kontrolörlerden 
Sadettin, 30 numaralı tahrir ko
misyonu azalığına eski tahrir re
islerinden Seyfettin tayin edilmit
lerdir. 

Ermenice bir gazete memle
ketimize girmiyt•cek 

Atina' da çıkan ermenice Ara
mazt gazeteainin memlekete so
kulmaması hakkındaki Bakanlar 
heyeti kararı gümrüklere bildiril
mittir. 

Ht•Jannamt• ,.,. faturalar üzc·rin
tlt• tadilat )apılmıyacak 

Bazı beyannamelere ekli fatura
ların tetkikinde bunların üzerinde 
konsoloılar tarafından kıymetle
rin azaltılmak suretiyle taıhihler 
yapıldığı ve tashihlerin muamele 
vergisi tahakkukunda da nazara 
alınmak suretiyle verginin nok
san tahakkuk ve tahsil edildiği an
la,ılmıttar. Konsolosların vazife•İ 
bu faturaları tasdikten ibaret ol
duğundan bu gibi tashihlerin ba
dema kabul edilmemesi ve mese
lenin Hariciye Bakanlığına da bil
dirildiği Gümrük ve inhisarlar Ba
~anlrğı tarafından tebliğ edilmit
tar. 

Hafra lf alk.-:vinin ~cit,:nwnlerc 
yardımı 

Bafra, 20 (A.A.) - Halkevi 
soysal komitesi Bulgaristan' dan 
gelen göçmenlere bir yardım ol· 
mak üzere iki müsamere hazırla
mıtlır. 

• 1 A amıum ' a unumu nwdi" l'tt'(:inıi 

Samsun, 20 (A.A.) - Müddeti 
biten ~il~yet u~umi meclisinde bu 1 
devre ıçın 24 uye seçilecektir. O. 
yeler arasında kadınlar da bulu
nacaktır. 

Çocuk Esirgeme Kuru -
muna eşya verenler 

Sü Bakanlığı Kimyahane müdüril 
Bay Nuri evinden 2 parça eşya, Mimar 
Bay Süreyya evinden üç parça eşya, Ba
yındırlık müsteşarı Bay Arif evinden 
24 parça eşya. 

Çocuk Esirgeme Kurwnu Genel mer 
kezine bağışlamıflardır. Genıcl merkez 
bu bağı.layıftAn ötürü sayın Baylara 
açık tetekkilrlerini sunar. 

Şile yolları 

Tekaüd kanunu hakkında 
Maliye Bakanlığının 

bir tamimi 

. Yazan: Şuküfe Nihal 8afU' 
Dünkü posta, lstanbul'dan d.:j'eıli 

kadın ozanımız Şüküfe Nihal R • . b. . aıar ıa 
yenı . ~r kitabını ıetirdi. Kitabın adı ka-

Maliye Bakanlığı tekaüd kanu
n.u~un 26 ve 52 inci maddeleri mu
cibınce yapılan tediyelere dair vi
layetle~e bir tamim yapmıtlır. 

. T amımde Büyük Millet Meclisi
mn bu husustaki takyid kararı
n!n ne suretl.e tatbik edileceii ge
DIJ tarzda ıyzah olunmaktad 
Mill~t. Meclisi mezkur maddel:; 
m~cıbı~ce yapılan toptan tediye
lerı hızmet mukabili tazminat 
hükmünde addetmi• olduğundan 
~u pa~9:lardan buhran vergisi ke
ıılmesı ıcabedeceği ve takyid ka
~arları makabline pmil oldu
gun~~n timdiye kadar hizmet mu
kabıh olup olmadığı nazarı itiba
re alrnmakıızın kanun ve nizam
lara göre verilmit olmasından do
layı buhran vergisine tabi tutul
ma~ıt. olan tazminatlardan da bu 
vergının almma11 iktiza edeceii 
tamimde tasrih olunmaktadır. ·------

Dün seçime gelen 
Ankaralılar 20,000 

(Başı 1 inci sayıfada) 

ma~.ta.~ır · ~alk seçim itlerine kar
'' buy~~ ~ır alaka göstermekte ve 
reylerını ıçten gelen bir bağlılıkla 
fırka namzedlerine vermekted' 

lsp~rta, 1;" ekirdağı, Denizli ~: 
Upk ta seçıme bugün batlanmıt
tır. Antalya'da da yarın baılana
caktı~. Salı günü tekmil lzmir vi
layetınde seçim işleri bitmit ola
caktır. 

ikinci ıoo•·c:nıt>nler sec:imi hitt-n 
vilayetler.imiz 

iki . ncı seçmen seçimlerine mem-
leketin . her ,.erinde devam eclU. 
mektedır. içeri itler Bakanlıfına 
gelen malümata göre bugüne ka
dar Bursa, Elaziz Mugw la C::.--h 
S" d T ' '~ an, 
~ır ' ~bzon, Urfa, Zonguldak 

v~la!~ler~n~e ikinci müntehib ae
çımı bıtmıtllr. 

ÇOCUK ESiRGEME KURUMUNDA 
MUAYENELER .. 

Çocuk esirgeme kurumu sag~ l k 
soysal dı ı ve . yar m müdürlüğüne tayin edil • 
rntf olan çocuk haatahklarr mlit~'ıauısı 
Bayan Dr. Fahriye her .. gun saat 12 ye 
kadar hasta çocukları: 

Bayan Dr. Fitnat sah oünl . • en saat 
14 ten sonra dış hastalıklı anneleri; 

:erşembe günleri saat 14 ten sonra 
da ıç hastalıklı anneleri; 

Kulak, boğaz hastalıkları mütehassr. 
sı ~ay Dr. Süleyman İhsan pazar gun
lerı saat 1 S ten sonra kulak bog· h • az as-
talıklarına : 

Pazartesi günleri saat 14 ten 
d 

. sonra 
erı hastalıklarına; 

Doğum ve kadın hastalıkları müte
hassısı Bay Dr. İsmail Hikmet t"arıunı-
ba .. l . :s r-· 

gun en saat 14 den sonra gebe ka-
d~l~r ve kadın hastalıkları muayene -
leranı Çocuk Sat'Ayında yapmaktadırlar. 

Gebe kadınlardan muntazaman mua
yeneye gelenlere doğumunda kurum 
cb:,clcri vasıtasile her türlü yardan ya· 
pr lmaktadır. 

Diş muayene evinde sabahtan akta
ma kadar çocukların ve annelerin di•
lcı1 muayene ve tedavi edilir. 

dar, ıçındeki yazılar da Anadolu' ak nun aı-
c ve arık havasını tatıyor: 

"Şile yolları,, nın batındaki altı PH 
ça. bqhiı ve bu parçaların anlattı~ 
adıyle aan.iyle Anadoluludur. 

_Onun İçin dört bir röreaiai çevirea 
daclan •kar örtmüt ve atartmıı olua 
Ankara da ondan meseli, 

Uzakta bir karaltı, ıuıa gölıde bir 
tilı tak. 

Mehmet çavuş devrildi bayrağa 

sarılarak

Son sözleri Jcısrldr dudaklarında 

•l alı 
Gayri ben gidiyorum: Ayşe kız, ua 

hoşca taır 

. Dizilerini okumak, yahud Şile kadı • 
~ ıle kadın duyguau ve bdm bafMıjı 
ıle konutan: 

Akşama çeşme baıın• g•lirsia de• 
tileri• 

Büyük, kara gözlerin acı ve bul. 
ya dol.a; 

Mağrur bapn göklerde i~i yok gibi 
y•rı. 

Süzersin mezarlıga ulaşan taılı yolu. 

mıaralarını okumak daha ,.alotık alıyor. 
Şükufe Nihal Batar, ss .. ,...,. tutan 

kitabıncla ikiıi ölmüt n Wriai sat üç hi
yük. tai~ de öten üç fİİr J'UDUf, dayp 
tahlallenne. sevci psikolojisine de yer 

ayırmııtır. 

"Şile yolları,, cleierli bdm ozammm 
''yıldız ve gölgeler., den ~ yakan 
ok ·ı . ,. .. 

ç ı en ve çok busünlril sanata alatt&. 
nyor. 

Y uanı kutlamak. bu y..ı tiir ldtabmıı 
okumayanlara okumalarnu salık Hl mek 
dileğindeyiz. N. A. 

Çığır 
Anbrada çıkan ıeft9laa me~ 

Çıa:u 900 KAııun urihU 25 i · . . ncı •yı. 
sıyle u,ilncü yılma cirmiftlır. 

. Bu .aymnda Hıbı Ufmuo (Tüır
kıyele ulusal genelik kunau ), Yueuf 
Kenan,ın (sanat. ve edebiyata doiru), 
Bahadır Rağıb'ın gençlik ve ıw VMfı. 
Mahmud Rağıb'ın (müzik.de yar&tımak) 
Ağa oğlu Samcd'in (bir dakikalık etil • 
ıünmc), Hüseyin Namık'm (iıldt1U: 
dair). Edip Hilmi'nin (Ttklkiyeclıe tu
tum, artırım, ticaret ve aanayi),Edip 
Hilmi'nin (toruslara dotnı), Hıfzl 

Uğuz'un (bizim lzmi.r), Hamdi Q6bl. 
p'an (dilimiz için ), Q:uenfer l1111ın 
(geceler ... akisleı-) batlıklı yuıluiyle 

Ce~mi Tahir, Vecdi Baykabn tercllme. 
lerı ve bir çok genelerin fiirleri vaıdlf. 

lskcnderiye Türk Ticaret 
Odası mecmuası 

İskendcriye Türk Ticaret Oda11 tara· 
fmdan ayda bir çıkarılan Enformaayon 
mecmuasmın ikinci teırin tarihli 7 incl 
sayısı çıkmıştır. Bu sayıda: (Voli tU • 
tün), (Kahirede bir tilrk sigara fabrika
sı), (lakenderiye limanı), piya• fiat 
cedftJi, idhalat ve ihracat t"edvelleri 
ve sair haberler vardır. 

Hay Üzmt•n Edirne'cle 

Edirne, 20 ( A.A.) _ Kültür 
Bakanı Bay Abidin Özmen liseyi 
v~ ilk ~ları teftit etmif, Seli
mıye camnni ve müzeyi ıezmiftir 

Dünlcü iklnci seçmen ~çiminin belgeleri: Seçim pusu1a111m11n tttıldığı sandığın bulunduğu belediye binası ve list•lerl g611d•n g~iren yurddqlar • 

• 
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SAYIFA 4 

-Saı· plebisiti ve 
Fra sa 

Tan gazetesinin Sar plebisiti balİ
'!:znda 15 ve 16 sonHnun tarihli sayıla
rında arka arkaya çıkardığı iki baş ya
eryı türkçeyc çeviriyoruz. Plebisitin 
JJeticesi belli Ôlmadan çıkan ıs sonka
-ııun tarihIJ yazı şudur: 

••• Sar plebisiti bize birçok şeyler 

öğretmiş, bu arada da, uluslar derneği 
konseyinde üye olan bütün devletlerin 
ibUsnU niyetleri ve herhangi bir i~in 
esası üzerinde samimi bir surette mu .. 
tabık kalmaları sayesinde, uluslar der· 
neğlnin otorite ile hareket edebildiği
.ni ve en nazik işleri bile ba'8rabilecek 
bir vaziyette olduğunu bize göstermiş
tir. Nitekim demek konseyi ve onun 
bir parçası demek olan Sar hükfunet 
komisyonu plebisitin tam bir hürriyet 
\'e doğruluk içinde yapılmasını temin 
etmişlerdir. Bununla beraber, mühim 
hadiselerin, şiddet ve hareketlerinin, 
batta uluslararası bir gerginlik doğu
rabilecek mahiyette olan bir kargaşa
lığın plebisit gününe kadar ber
taraf edilmesine orada ingiliz, ltal
yan, İsveç ve Holanda askerlerinden 
:teşekkUl eden uluslararası kuvvetin 
bulunmasının da §Uphesiz çok yardımı 
olmuştur. Plebisit neticesinde, uluslar 
idemeğinin mUdahalesi icab eden vazi
yetlerde düzen ve barışın korunması 

!çin takib edilecek metodun nasıl ol
ması gerektiği meydana çıkmıştır. U· 
)uslar derneğinin otoritesini kuvvetlen
C!irmek, ona kararlarını tatbik ettirte· 
cek kudreti vermek ve onu, biç bir 
ltimsenin ceza görmeden tanımamazlık· 
tan gelemiyeceğl hakiki bir manevi 
kuvvet yapmak. Avrupa'da silrekli bir 
barı§ kurmak latiyenlerin en birinci 
:vazifesidir. 

Bu vesile ile Sar işinin; Fransız -
Alman meselesi değil, fakat halline 
ancak uluslar derneği konseyinin sa· 
lahiyetli bulunduğu uluslararası bir iş 
olduğu da meydana çıkmıştır. 

Ycrsay andlaşrnası Sar halkına, bu top· 
rakların istikbaldeki vaziyetini tayin 
için bütün serbestliği vermişti. Bu 
hakkı kimse inkar edemezdi. Bir ara 
5ne sürüdüğli il%ere, bu i§ hak.kında 
doğrudan doğruya Fransa ite Alman· 
ya arası.ıda yapılacak bir anlaşma, yal· 
nız sarlıların bu hakkının tanınmadığı 
manasına gelmez, uluslar derneğine 

Versay nndlaşmasile verilen hakka da 

tecavüz mahiyetinde olurdu. Bu yüz· 
'1en de uluslar derneği, kendine çok 
tüvenen uluslann gözlinde kliçUlmilş 

olurdu. Bu bata bertaraf edilmi~ vt 
plebisitin neticcsile uluslar derneği 

konseyinin son kararını ka.bul ede
ceğini önceden bildirmekle Fransa, 
aamimiyet ve eyi niyetlerini göstere
rek .bu işte eyi bir örnek olmuştur. 

Plebisitin neticesi anlaşıldığından, 

imdi Sar'ın hangi devlete geçeceğini 

tesbit etmek uluslar derneğine aittir. 
Şüphesiz, bu neticeyi elde etmek için 
nazilerin kullandıkları propaganda me
~odları ve mütereddid kalanlar lizerin
ide yaptıkları manevi tesir üzerinde 
söylenecek çok sözler vardır. Bununla 
beraber, plebisitten birkaç hafta evel 
'.Almanya'nm halini ve çıkması muhte· 
mel bir kargaşalık karşısında ingiliz 
bükQmetinin, Sar'da dirliğin korunma· 
ıını temin için oraya kendi askerlerini 
ac göndermeği gerekli gördüğünü dü
fÜnlirsek, alınanların neticesi çok a
cıklı olacak bir kargaşalığın önüne 
geçmek için kendilerini hayli tuttukla· 
ıını da söylememiz gerektir. Alman
)'a'nm, Sar işinde itidal göstermek, U• 

Juslararası efklin umumiye ile çarpış· 
a:namak için çok ihtiyatla hareket et· 
mek gerektiğini anlamış olduğunu gQr· 
inek de, kıvanc verici bir şeydir. An
cak, bu vaziyetin plebisitten sonra da 
tclevam etmesi gerek.tir. Almanya'nın 
plebisitten önce Hitlerci rejim aley• 
hinde bulunmuş olanlara karşı göstere· 
ceği şiddetin, kazanacağı muvaffakı

yetin manevi ve sıyasal şümulünü kil· 
c. "i tecek mahiyette olmasını düşlinmesi, 
Sar'daki karışıklıkların Almanya'da da· 
lmi bir anlaşamamazlık haline girece· 
tini anlaması ve uluslar derneğinin, 

giriştiği truıhhüdler dolayısile, böyle 
bir hale llikayd kalması imklinsız oldu
{:unu bilmesi gerektir. Sar plebisiti· 
nin uluslararası vaziyeti aydınlatmai;a 
Ye Avrupada geniş bir iş birliği hazır
larr-ı1'a cidden yar~abilmesi için, sü
kunet içinde bitıın plebisitten sonr:ı 

.. 

ULUS 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

a 
gürültü ve kargaşalık çıkmaması ge
rektir. Berlin hükfimeti için, şimdiki 

sıyasal realitelerin manasını anladığını 
ve Avrupada kendi mükerrer hataları 

yüzünden yapılamıy~ iş birliğini yap
mağa hazır olduğunu göstermek f ırı;a· 
tı bir kere daha çıkmıştır. 

Plebisitin neticesi bc11i olduktan 
sonra Tan gazetesinin 16 sonk~nun ta
rilıli stlyısznda çıkan yazı da ~ııdrır: 

Bu sabah neşredilen sayılar, plcbi • 
sit neticesini açıkça göstermekte ve ay
rıca mütalealar yürütülmesine hacet bı
rakmamaktadır. Elde edilen ekseriyet, 
her halde Berlin hükfunetinin umudtt
nu da geçmiş ve statüko taraftarlarının 
yaptıkları çalışmaların inkişafını ye
rinde görmüş olanları hayrete dilşi.ir

müş olsa gerektir. Fransadan yana or· 
taya çıkan netice bizde hiç bir güce
niklik uyandıramaz, çlinkü bitaraf dü· 
şünceli olanlar Sar işinde Fransa·nıo 

doğruluk ve samimiyetle hareket etti
ğini ve bunun da, güttüğü sıyasanm 

hedefi hakkında şüphe bırakmadığını 

bilirler. Plebisit tam bir hürriyet ve 
Versay andlaşmasının istediği bütün 
garantiler içinde yapıldığına ve ulus. 
lar derneğinin kararları mucibince 
Fransa'nın bütün hakları ve menfaat
leri mabfttz olduğuna göre, fransız ef
karı umumiyesinin Sar ahalisinin gös
terdiği arzudan dolayı telaşa düşmeme
si gerektir. Fransa, en salahiyetli mil· 
messillerinin ağzından, haklarının hiç 
birinden vaz geçmediğini ve taahhlid· 
lerini ifadan kaçınmadığını ve doğru 
ve samimi bir kararı, ne şekilde olursa 
olsun kahul edeceğini birçok defalar 
söylemiştir. Resmen aldığı bu tavra 
uyarak, Sar'da herhangi bir propagan
da yapmaktan, mütereddid unsurlar U
zerinde tazyikte bulunmaktan ve muh· 
telif ~iman grupları arasındaki reka
betten istifade etmekten kaçınmıştır. 
Fransa, seçimin serbest ve gizli bir şe
kilde yapılmasından başka bir şey is
tememiş ve bu temin edilince, sarlıla· 
rı istedikleri gibi karar vermekte ser
best bırakmıştır. 

Haftalardanberi Sar'<la, Almanya'· 
ya iltihak taraftarlarile statüko taraf • 
tarları arasında mücadele olduğu bili· 
niyor ve bu da, her zaman söylemekten 
geri durmadığımız gibi, Sar işinin bir 
Fransız - Alman meselesi değil, ulus· 
lararası bir iş olduğunu isbat ediyordu. 
Nazi rejiminin h:ıtaları yüzünden bu 
uluslararası i~, Almanya'nın dahili sı· 

yasası bakımından bir mesele halini 
almış ve sarlılar, katolik, sosyal -de • 
mokrat veya liberal olsunlar, Alman
yaya iltihak veya statüko'nun kalma· 
sından ziyade, nasyonal-sosyalist rejim 
ve onun gUttüğü ırkçılık sryasasının 

lehinde veya aleyhinde bir karar ver
mek vaziyetinde kalmışlardı. Almanlı
ğa sadık olmakla beraber sıyasal veya 
dint itikadlarına da çok bağlı olan 
sarlılar, hayli gilç bir vicdan meselesi 
karşrsında bulunmuşlardı. İçlerinden 
bazıları statükoyu bir nevi intizar de,·. 
resi addediyorlardı. 

Seçimde tevekkül, nazilerin korkut • 
ma usulleri, seçimden sonra yapılacak 
mukabelei bilmisillerin verdiği çekin· 
genlik ne dereceye kadar rol oyna • 
mıştır? bunu katiyetle söylemek güç· 
tür. Muhakkak otan sarlıların yüzde 
doksanının almanlık duygusuna tabi 
oldukları ve bu duygunun diğer bü • 
tUn hislerin üstüne çıktığıdır. Hitler
ciliğin hataları Almanya'nın Sar işin· 

de kazanmasını tehlikeye düşürmüş • 
ken, sarlıların, istiyerek veya istemi-

yerek kütle halinde Almanya lehine 
rey vermeleri, Hitler'in otoritesini ve 
nasyonal - sosyalist rejimin diktatörlil
ğilnil sağlamlaştırmıştır. Sarlıların bu 

hareketinin Berlin•de anlaşılacağım, 

alınanları kendi aralarında barışmağa 

scvkedeceğini ve hazan feci bir man· 

zara alan rekabetlere son vereceğini 

temenni etmek gerektir. Sarlıların her 
şeye rağmen Almanyaya gösterdikleri 
itimada nazilerin şiddet ve zullimle 
mukabele etmelerini, evrensel efldin 
umumiye güçlükle anlryacaktır. Plebi
sitin bu sabah ilan edilen neticesi Uze. 
rine, uluslar derneğinin önce çok na
zik görünen vazifesi hayli hafiflemii· 
tir. Sar Almanyaya verilecek ve son 
&ünlerin en çetin işlerinden birisi ola· 

t ok 
Taymis ne diy r? 
Londra, 13 sonkanun 
Taymis yazdığı bir baş yazıda Sa

r'm Almanyaya geri verilmesinden 
sonra düzeltilmesi lazım olan uluslar
arası büyük meseleleri araştırmakta 

ve bu münasebetle demektedir ki, der· 
hal görüşülmesi zaruri olan meseleler 
arasında silahsızlanma işi ile Atman
yaya müsavi haklar verilmesi meselesi 
en ön pJanda gelmektedir. AJmanya'
ya mfö;avi haklar verilmesi ve uluslar 
derneğinin mesut üyeleri arasına so
kulması ile barışın emniyet altına alı· 
nabileceğinde bütün devletler mütte· 
fiktirler • 

Öyle anlaşılıyor ki, .bugünkü fran· 
sız hükfımeti geçen yılın nisanında 

Almanyaya gönderdiği menfi notada 
artık ısrar etmiyor. Şimdiki kabine, 
fransızlann 1933 te güttükleri uzlaşma 
yoluna geri dönmeğe mütemayil görü
nüyor. Ancak o tarihten bugüne ka· 
dar vaka ve hadiseler değişmiş, Alman
yanın silahlanması da tahammül edile· 
bilecek bir keyfiyet halini almıştır. 

Almanya•nın tek başına hareket ede
rek kendini Versay andlaşmasının tah
didlerinden sıyırmağa kalkışamryaca

ğına hiç kimsenin şüphesi yoktur. An· 
cak karşı tarafın tek başına hareket et· 
mesile yeni bir hal çaresi bulmak im
kanı vardır. Versay andlaşmasını im
zalıyan galib devlet, andlaşmayı boz
madan da öz foydalarını tamamen ve· 
ya kısmen fed..t etmekte serbesttir. 

Taymis, anlaşılan temenni edilmek

te olan bir dü§ünceyi ileri sürmekte~ 

dir. Bu yazıya göre, Versay andlaşma

sından faydalanmıt olan devletler, Bli

yük Britanya, Fransa ve İtalya'nın 

tahrikile uluslararası konseyine müra

caat ederek andlaşmanın beşinci kı&

mındaki süel maddeleri hakkında nıu

vafakatlerini bildirecek olurlarsa, Av

rnpa sıyasasınm belli başlı meseleleri

nin halledilmesine yardım edilmiş ola

caktır. Baş yazıda deniliyor ki, ulus

lar derneğine müracaat edecek olan 

devletlerin, barış içinde geçen on beş 

yıldan sonra Versay andlaşmasile ya

pılan tahdidlerin, bu andlaşmayı im

zalamış olan herhangi bir devlete kar

şı artık müessir olacak bir gücte olma

dığını ilan edecekleri zaman gelmiş

tir; bu takdirde de hiç bir fark göze· 

tilmeksizin bütün devletler tarafından 

genel bir tahdid sisteminin tatbik edil

mesi kabul edilmiş olacaktır. Eğer 

böyle hareket edilecek olursa, andlaş

ma tahdidlerinden kurtulmuş olan dev

lete Avrupa işlerinde el birliğile çalı· 

şabilmesi için ilk adım atılmış olacak

tır. Böylelikle hi~ bir devletin hüküm

ranlık hakkı ze<lelenmiyecek ve bu 

metod sayesinde her ulus, müsavat e
sasları üzerinde ve emniyet rejimi çin

de silahsızlanma görüşmelerine katıla· 

bilmiş olacaktır. 

rak görülen Sar işi de tamamen orta
dan kalkmış olacaktır. Sar işi yüziln
den halli geciken bazı Avrupa işleri 

de, bu suretle daha az müşkülatla kar· 
§ılaşacaktır. Hitler, plebisitin sonucun
dan sonra radyoda verdiği bir söylev-

de, Sar işinin hallinden sonra Alman• 
yan'ın Fransa'dan topraktan yana bir 
isteği kalmadığını sövlemiş - .bu c!a 

Almanya'nın Alsas • Loren'den kati 
surette vaz geçtiğini gösterir - ve bu 
işin Avrupada barışın epeyce sağlam· 

!aşmasına yaramasını temenni etmi§· 
tir. Bu temenninin gerçekleşmesi ge
ne Almanya'nın elindedir. Almanya 
güçlükler içinde çırpındığı bir sırada 
umumi sıyasa alanında elde ettiği bu 
kazanc, Führer'in otoritesini ve reji
mini kuvvetlendirmiştir. Bu suretle de, 
çok dikkat istiyen yeni bir vaziyet 
doğmuştur. Sar işinin halli, A vrupayr 
kati bir şekilde barışlandmr. Fakat di
ğer devletlerin, bilhassa Fransa, İngil· 
tere ve İtalyanın, Hitlerci Almanya 
.karşısında, umumi güveni korumağa 

hazır bir halde mlittehid olarak bulun· 
malan da şarttır, 

1 
• 

zl 
giliz sporculuğu 
geri ·yo mu? 

Dcyli Meyl gazetesinin spor yazıcı
sı G. H. Jhimen. "Yeni bir :spor rıı:1u 

istiyoruz,. ba.§lıgı altında yazmış oldu
ğu bir makalede diyor ki: 

.. Eğer öniimüzdeki aylarda ineiliz 
sporu daha sağlam bir şekil ve manza· 
ra almıyacak olursa istikbalin tarihçisi 
1935 yılını ananeden kalma kuvvetli 
ingiliz sporculuğunun ölüm tehlikesi
ni geçirdiği bir sene olarak yazacak ve 
bu işlerdeki ulusal yerimizin geriledi
ğini kaydedecektir. 

Onun en merhametsiz iddiası şu o· 
lacak: Bu devrin adamlannda görüş 

kabiliyeti azdır. Onlar bundan evelki 
ibeş yıl içinde olup biten hadiseleri gö
rerek ondan ders almak kabiliyetini 
gösterememişlerdir. 1932 ve 1933 yılla
rındaki dumana daha sonra acı alevler 
katıştırılmış, 1934 te bu da görülmiye• 
rek bu ate~i körükliyecek ve artıracak 
şeyler ilave olunmuştur. 

Son on iki ay içinde hiç bir ulus• 
lararası temas olmamıştır ki bunda bi
zim sporcularımızın gayet esaslı bir 
spor prensipini unutmuş oldukları 

görülmesin: Oyunun oyuncudan daha 
büyük görülmesi ve yüksek tutulması 

prensipini son elli yıldanberi bizim ev 
dışı sporlarımızın esas kaideleri hU· 
duna uğramamış ve aşağı yukarı, de
ğişmemiştir. 

Bu kaideleri yapmış olanlardan bir 
kısmı, hamdolsun, henüz aramızdadır· 
lar ve bunlar, bu esasları koyarlarken 
oyunu düşünmüşler, oyuncu ferdi dü
§Ünmemişlerdir. 

Eğer daha evellere kriketin, futbo· 
lun, Rogbi'nin ve Golf'un ilk .kanunla
rına gözünüzü çevirecek olursanız o za· 
man bu kaidelerin gayet sade ve gayet 
namuskarane meydana getirilmiş ol
duklarını görürsünüz. 

Milyonlarca halkın hayatile alaka· 

dar olan bir parlamento kanununu karar 

!aştırmak için uzun boylu hukuki mil· 

cadeleler olabilir; fakat bana apor ru

humuzu tayin ve tarif edebilmek için 

muhakkak yeni kanunlara muhtac ol

mak acı geliyor. 

Ulusal sporumuzun bir buhran 

fçinde bunalmakta olduğuna hükmetme

miz için birçok sebebler vardır. 

Futbol birliğine temsili maçlarda 

iki yan hakeminden başka iki hakemin 

daha kullanılmasını teklif eden bir 

takrir gelmiştir. 

Bundan birkaç gün evci Rogbi bir .. 

liği, bu oyunun kaidelerinin değişmiyc

ceği hakkında esaslı izahat vermek 

mecburiyetini duydu. 

Son Rogbi maçında verilen penal

tılar 23 v.n aşağı değildi. Halbuki 187.t 

Ue 1919 arasmcl:ı Rogbi maçlarında ao ... 

cak bir penaltı golü olmuştur. 

Bu hususta birçok ihtilaflar ve mü· 

nakaşalar olmaktadır. Sadece son Uç 

ay içinde yapılan maçlarda ingilizle

rin sportmenliğine ve dürlist oyuncu

luğuna leke getirebilecek birçok hadi

seler olmuş; bu yüzden birçok hücUm

lar yapılmıştır. Eğer bu hücQm ve iti

razlar, içeriden değil de, dışarıdan ya

pılmış olsaydı, o zaman vaziyet daha 
feci olacaktı. 

Açıkça söylemek lazım gelirse bu 
hücumlar oyunlardaki hilelere karşı 

yapılmaktadır. 

İşin hakikati şudur: Biz, bir oyu· 

nun bir spor olduğunu unutuyoruz. 

İçinde bulunduğumuz spor devri, 
caz devri gibidir. Yeni dans ve balo 

salonlarında nasıl müziğin romansı 

kalmadise spor sahalarında da meharet 
ve vi;cnd kuvveti kurnazlığa ve dalav·~· 
reye mağlU.b olmaktadır. 

Birkaç ay evel Hayburi'de yapılan 

maçta italyanların kaideleri çiğneme
leri karşısında asabiyet içinde bağırıp 

çağırmıştık. 

Şimdi kendi kulliblerimizin yaptık'.
larr maçlar da aynı kaide ve esaslar 
belki hakem dikkat edip de görmez 

• 
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• • • :lino· ter~nıın 
ô 

§yasası 

sarı , 

Day Eden, Iransız - itaıyan 

laşması hakkında Edimburg'da bir toP.t 
lantıda şu sözleri söylemiştir: 

.. Bu anlaşma Avrupa'nm istikrarım 
korumak için atılmış mühim bir adan, 
dır; bununla Avrupa'nın genel g6rU 
nüşünde büyük bir inkiş~f olacağına 

inanıyorum. 

İçinde birçok mühim işlerin başarı• 
lacağı bu yeni sene için bu anlaşma ga~ 
yet eyi bir başlangıç oluyor. 

lngiltere·nin dış sıyasası uluslar 
derneğine ve Avrupadaki kollektif ba 
rış sisteminin korunması üzerine U• 

rulmuştur. 

Şimdi biz, bir intıkal d<'vresi geç~ 

riyoruz. Kendini belli etmeksizin bU .. 
tün acunda bir düzelme ve kendine gel .. 

me hareketi vukua gelmektedir. 

Geçen yıllarda lngilterc'nin takiö 

etmiş olduğu dış sıyasasınr sadece k '14 

vetJer arasında bir muvazene kurmağa 

yönelmi~ görenler bizi tenkid ediyor .. 

lardı. Eğer biz bir zaman kuvvetlerin 

muvazenesi sıyasasmı güttükse bu a 
zamanki devlet adamlarımızın ancıali 

bu sayede barışı korumak ve yürlitmc~ 
imkanını bulmalarından ileri gclmi§:• 
tir. 

Artık bu muvazene sıyasası bizlın 

dış sryasamız değildir. Bizim bu~ 

dış sıyasaımz, uluslar derneğine vd 

kollektif bir Avrupa barışı üzerine fsf 
1 

tinad etmektedir. 

Manzarada gerçekten bir değişm 

vardır. Muvazene sıyasası, barışı UV• 

vet vasıtasile konıınak demekti; ti 
kollektif sistem ise kuvvet yerine kati 

J 
nun ve nizamı koyarak barışı koruma 
demektir. 

Bugünlerde bütUn dışarı sryasalat\ 

da ehemmiyetli ve büyük değişmeld 

vukua geliyor. Bunun tesiri hcnilz eıt 

rensel bir hal almamıştır. Fakat bizi 

amacımız, bu tesiri şUmullendirmekti.r 

bu itibarla bugünkü dışan sıyasam134 

tarihte büyük bir yer almağa namzed 
tir. 

Bu büyük iş, bir gün içinde başar» 

lamaz. İçeri jşlerinin nizamı da öyld 

bir günde başarılabilir §eylerden de., 
ğildir. 

1934 yılında bu ülkü yolunda di{i4 

kate değer ilerlemeler oldu. Umuyoıı 

rum ki 1935 yılında daha kati ilerle.ı 

meler olacak ve bütUn uluslar sürekli 

bir barışa kavuşacaklardır. 

Yugoslavya ile Macaristan arasırt• 
daki ihtilafla Sar ihtilafına geline(( 
uluslar derneği bu meseleleri e!ine a, 
larak gayet eyi halletmiş, bunun üzeoıı 
rine bu kurumun salahiyeti ve ulusla; 
katındaki itibarı artmıştır. 

Bu yıl içerisinde, uzun zamandan 
beri sürüklenip giden silahsızlanma 

konuşmalarına müsbet bir sonuç veref 
bileceğimizi umud ediyorum.,, 

Man~ester Gardyen 

ümidile adam akıllı ihmal edilmiyor; 
mu? Bu spor ruhundan uzaklaşmak va 
kanun, kaide tanımamak yüz\inden bit11 
çok felaketler görebiliriz. Fasid daire~ 
ler büyük bir süratle her gün biraz ka1 
rışık bir bal almaktndır. 

Her gün maharctimizden biraz daı 
ha kaybediyoruz. 

Sporu bütün dünyaya öğretmiş o. 
lan bir ulus, §imdi gitgide, spor ruhu"' 
nu, oyunlardaki neşesinden ve üstiln 
namusk5.rhğından uzaklaşıyor. 

Yurdumuzun içinde bazirg5.nlık 

ruhunun spor ruhuna hücum etmesine, 
karşı ayak diremeliyiz. Bundan başka: 
spor k:ınunlarını fena bir şekilde tef., 
sir etmeğe yeltenenlerle, oyunu mutla .. 
ka kö~e b:ı~mc1a polis bulundurarak oy .. 
namak derkesine düşürenlerle mücade• 
leye girişmeliyiz. 

Ondan sonra bizden daha az mUsa4 
id şartlar içinde çok yüksek neticeler 

varmış ol<>n eslıileri de göz önünden &-oJ 
yırmam:ılıyız. Ulusal hayatımızın he~ 

safhı:ısında "i'eri !,. diye bağırabiliriz. 
s~ordıı ise geriye, b::balarım.ı:.~ 

tasıc" wı n lıu t n.ı:t zaru t \e ih!'i' . . 
yacınd. y 12. 



, .. 
Ukonomik ara!(tırnwlar 

• --

yok 
Bir bnunla yapılması gerekli görü· 

len iıman rı:r.ızdan Mcrsin'i ve Adana 
O\a rnr geçen ay gc.ı:dik. Haritaya ba· 
k.n:::ı, 1 .. onya - Kayserı . lt-lalatya • Di 

Y~rbckir şarJarmdan geçirikcek bir 
çızginin ıçinde kalan yerlerin limanı 
M . 1~rsrn olmak gerekiyor. Gerçekte Mer 
~ın" h" "' ın :nterlandı bu yerlerden daha u-
za.-lara uzanmaktadır. Mersin; 1rarı 
İçin bile bir transit )imanı olabilecek
tir. Bu üurumiyle Mersin, bugün, İs
tanbul ve izmir'den sonra en değerli li
rnunımızdır. Trabzon, Samsun ve Ereğ· 
li limanları yapılır, ve bu limanlar. dı· 
~arı ile dogrudan doğruya iş yapmak 
gücünü gostcrebilirlerse, Mersin'in de· 
ğeri, i1erdc belki Ltanbul ve !zmirden 
geri kn1mıyacaktrr. Mersin, Suriye li
manları ile İskenderiye ve Süveyş'ten 
geçen deniz yollarının da pek yakının· 
dadır ve bunların bir merhalesi olııbi
lir. 

Ancak Mersın·e ttim anJamiyle mo· 
dern bir liman yapabilmek için, 30 mil
yon lira kadar bir para harcamak ge-
rektiğini de öğrcndık. Bu, bizim, hiç 
biri ötekinden geri bir ehemmiyette ol· 
ınıyan birçok ulusal ihtiyaclarımıza ye· 
tiŞmek mecburiyetinde bulunan ulusa) 
kredimizle ölçiilUnce büyük bir para· 
dır. Bu iş için konacak 30 milyonluk 
sermayeye karşı elde edeceğimiz fayda
lar acaba nelerdir? Buralarını ökonomi 
ve finans (mali) bakımlardan bir daha 
araştırmak lüzumsuz olmaz sanıyoruz. 

"*"' 
Modem uir Mersin Jimanrnın ökono-

ttıik genişleme ve artmaya tesiri ne ola
bilir? 1926: 1930 yılları arasında Mersin 
limanına giren ve çıkan emtia şunlar-

dır: (1) 

YrlJar Giren Çıkan Giren çıkan 

(ton) (ton) yekiinnu (ton) 

1926 4Si09 67443 113152 

1927 47857 52920 100777 

1928 107426 49368 156794 

1929 134520 58824 193344 

1930 122174 15168 197342 

Gönililyor ki 1926 dan 1930 a kadar 

Mersin limanının emtia hareketleri gö

ze batacak kertede artmıştır. 1934 yılı 
içinde ise giren 138,000 küsur ton, çı
kan 126,000 küsur ton, ki bunların ye

kCinu 265,000 ton olmuştur 1 (2) 

Mersin limanı ise hala eski Mersin 
limanıdır. Yeni limar. yapmadan böyle 
bir artma; ancak, Mersin'i yurd içerile
rine bağlayan Kayseri • Ulukışla, Kel
ler • Malatya demiryollariyle ve hin
terlandın istihsal ve tevzi mekanizma
ıındaki değişmelerle aydınlatılabilir. 
Limanın modern olup olmamasının bun

da bir rolü yoktur. 
Bir limanın, kendi hinterlandına bir 

(1) Ali iktısad meclisi raporlarından 
•lrnmıştır. 

(2) Mersin liman şirketinden alın· 
ınıştır. 

!? 

Uius'un roma-;;;;-4 

• ers 
kerteye kadar ökonomik bir açılma (in
kişaf) getirebileceğini inkar edemez
sek de; asıl bir limanı limıın yapan - baş
ka elamanları bir yana bırakırsak - onuı 
hinterlandının ökononıik açılma kabili 
yetidir, diyebiliriz, İstanbul Umanı gibı 
müstcGna bir yerd&i limanlar, hiç de 
hinterlandına tabi oioıadan büyük bir 
transit işi görebilir, an'la Mersin lima
nı bu çeşid bir yer dahi değildir. 

Bir deniz kıyı91nda ya:ınlacak mo
dern bir Jimanrn vereceği kQlayhk)ar 
yüziind~n, yurdumuzun öteki ~imanla
rının işlerinden bir parçasıoı ken<lisine 
çekmesi de, ulusal kıymet terazisine ye
ni bir ağırlık koymuş olmaz. Şu halde, 
hinterlandın ökonomik imkfinlar."'Oın 
artması ve artırılması; ayrıca ve başlı
başrna bir iş sayılmalıdır. Bu iş ile li
man işi ayrı ayn bnkımlara değer. 

Eger bir yapışta ve aynı masrafla 
iki amaca birden erişebilirsek, bu, tanı 
anlamiyle "bir taş ile iki kuş vurmak,, 
olurdu. Bu noktaya ilerde gene döne· 

ceğiz. 

"** 
Mersin limanının yapılmasına bir de 

finans (mali) bakımdan dokunahm: 
Mersin gibi nçık bir deniz kıyısı is

kelesinde modem bir liman yapmak 
için harcanacak 30 milyon liranın amor
tismanı, epi güçıtik1er verebilir: 

l - Ana sermayeyi 50 yrlhk amor 

tismnn taksitlerine bölersek 
Beher yıla yuvarlak olarak düşen 

600,000,- Jiradır. 
2 - % S den faiz hesab edersek (ba-

sit f::ıiz) 765,000,- liradır. 
3 - Onarma (tamir) ve yenileştir

me masrafları karşılığı olarak beher 
yıl için konması gereken tahmini 
S0,000,- ijradır. 

4 - Limanın yıllık işletme masrafı 

olarak tahmini 100,000,- liradır. 
koyabiliriz, kl böylece her yıl, faiz, a
mortisrn::ın, onarma, yenileştirme ve iş
letme masrafları yuvarlak l,S milyon li

ra tutabilir. 
Halbu ki, gerek Mersin tüccarları a

rasında ve gerekse Mersin liman şirke

tinde yaptığımız bir soruşturmaya gö
re, hamal, mavuna, araba, sanayi malı 
ve sigorta ... ilh. gibi sırf limansızlığın 
birer neticesi olan masraflar, bugün gi
ren malların beher tonunda 350 kuruş, 
çıkan malların beher tonunda ise 150: 
200 kuruş (3) kadardır, ki modern bir 
limanda bunlara lüzum kalmıyacaktır. 

Mersin limanının bu yılki işlerini 
hesabımıza temel tutarsak bu masraflar, 
giren mallar için 483 bin lira, çıkan 
maJlar için ise 190 :250 bin liradır. Ya
ni topu 672: 735 bin lira tutmaktadır. 

Modern bir }[mandan beklediğimiz 
kolaylık ve ucuzlu hiç yapılmasa ve 

(J) Çıkan mallar, geldikleri yerle
rin uzaklığı bakımından ayrı tarifele· 
re göre hare vermektedir. 

Tefrika: 60 

Benim Günahım 
Yazanı 

ANNIE VIVANTI 

(l'1EA 

Ah, eğer bu doğru idise, 
elleri artık ona sürtünemezdi. 
Anladı ki şayet bir dokunsaydı, 
onu gebertecekti. 

Astrid, kollarını uzatmış, bir
leşmiş ellerini bükerek Harold'a 
dönmüştü: 

- Harold f. Sen anlıyorsun, 

Darling'in masum olduğunu sen 
anhyorsun, değil mi? bu zavallı 
ÇOcuğun senin oğlun olduğuna 
inandığını, bunu anladığını söyle 
bana! eğer Darling onu hayata 
getirirken ona arab kanı geçir
mişse, o kan, önceden Darling'in 
kanına benim günahım tarafın
dan, benim günahını tarafından a
kıtılıp kanştınlmıştır. 

Harold Buckley titredi. Dehşe-

CULPA) 
ltalyanca aslmdan türkçeye çeviren: 

NOSHET HAŞIM SINANO~LU 

te gelerek Astrid'in yanından 
çekildi. 

- Affet, Harold !. affet! sana 
onu verdiğim zaman bunu bilmi
yordum.. yemin ederim, Harold, 
bunu bilmiyordum. 

Delikanlı bir an susdu. Sonra 
sabit ve buz gibi bir sesle, 

_ Bayan, - dedi; - ben va-
.zif elerimden hiç birini inkar et
miyeceğim; hiç bir mesuliyetten 
çekinmiyeceğim. Ama bir rezil 
edici leke benim adımı karartmış
tır. Ben sizden, azami ayıbın, kı· 
.zınızm oğlunu baba evime götiır· 
mem ayıbının esirgenmesini isti· 

yorum. 
Cevab beklemedi. Levend bo-

yu ile dimdik, soğuk bir vekarla 
odayı terketti. 

ULUS 

( J 
sa da t. ur · · ·si • 

Vil::y .tın her köşesinıien gelen 
duyumlara göre; İkinci seçicilerin 

· ımi büyük bir bayram halini almış 

' 
llursaya gelenler 

u_nivc:site pröfesörlerile doçentleri 
ve aileterınden mürekkeb bir kafile 
beraberlerinde Mı aporu kulübü 

-

'Bursa k6ylerlnde yaprmn okullardan "biti 

t. .. ..ıınJar erkeklerden ~ok rey vermi • 
lerdir. Bütün reyler olduğu gi~i 
C. H. F. namzetlerine verilmiştir, 

l' olcsııl o1mrlara yardım 

Kış lıu:ını artırdıkca vilyetin her 
tarafında yoksul okurlara karşı yapı
lan yc:rdımlar çoğalmıya başlamıştır. 

Maarif müdürü B. Fakir'den öğren.. 

diğime göre: Nilüfer kanalı müteah· 
hidi kon yalı bakkalbaşı Nuri; Molla

arab mektebinde okuyan bütün fakir 
çocuklara Hazirana kadıır oğle y;emeği 
vermeyi taahhüt etmiştir. 

Vali Fazlı Gülec'in, yoksullaTa kar. 

oı gösterilen alakaya öncillllk etmesi 

ve bu yardımı hiç durmadan teşvik 

eylemesi, viUlyet ilk mekteblerinde 
okuyan 1500 çocuğun geydirllmesini 
ve 1000 çocuğa da öğle yemeği veril· 
mesini temin etmi~tir. 

Yt•ni okullar 

Bu sene vilayetteki köylerde ye

niden (37) okul yapılmıştır. Bu k!Sy· 

lere vilayet blitçcsinden, okulların maJ... 
zemesi alınabilecek kadar para ya.Tdmıı 

yapılmış, alt tarafı köylü tarafından 

ikmal edilmiş ve mektebkr meydana 
çıkmıştır. Hepsi de güzel ve pllnhdır. 

bu masraflar hare şeklinde ithalat ve 
ihracatçılardan alınmakta devam edilse 
bile gene bu geliri yeni limanın yıllık 
amortisman, faiz, onarma, yenileştirme 
ve işletme taksitlerini karşılayamazdı. 

"'** 
İmdi, bu sözlerimizle hiç de modern 

bir limandan vaz geçme dilşUncesinl 

gUtmekte değiliz. Onun için bu işi, ge
lecek yazımızda başka bir yönden ara§
tırmak ve soruşturmak istiyoruz. 

SAİD A YDOSLU 

Bunu takib eden sükut içinde, 
dışarıdan birçok alçak seslerin 
ahengi, bir dua mırdtısı odaya 
vardı. Ama Nomıan bunları işit· 
medi. Ayaklarına kapanmış, hıç
kıran Astrid'in sesinden başka 
ses işitmiyordu. 

- Sana söylemiştim, Norman , 
sen gitmeden önce ... o canice ha~ 
reketi irtikab etmeğe... silahsız
lara karşı zalimleşmeğe.. fellah· 
Iarın o sefil köyünü yakıp yık
mağa askerlerinle gitmeden ön
ce .. sana söylemiştim ... 

N omıan elini alnının üstün
den geçirdi. Ona, korkunç bir rü
ya goruyomıuş gibi geliyordu. 
Bir fellah köyü? .. Hangi köyden 
bahsediyordu? yolu üzerinde kac 
tanesini yakıp yıkmıştı!... ~ 

- Ben, meyus, deli, kurtar
mağa gitmiştim.. Halbuki ken
dim mahvoldum. Ah, Norman!. 
Sen o köyü harabe ederken, be· 
nim ruhumu da harab ediyordun. 
Sen o sefil kulilbeleri ateşe verir
ken, benim damarlarımı da yakı
yordun... Sonra, şafak vakti o 

inci Başkanı Ekrem RUştil de olduğu 
hnlde §ehrimize gelmişler ve beş on 
gün kalmak üzere Uludağa çılanışlar
dır. Bu kafileyi Mudanyadan Vali na
mına Maarif MildUrU Fakir, tehir na
mına Belediye &eyyahin 'ubeıi MUdiL 
rU Tevfik Halis, Dağcılık kulübli na
mına da idare heyetindm Bayan Hu
rlye karşılamışlardır. Kafileye dağcılık 
kulübünde bir çay verilmiştir, 

Hiç yoktan bir ölüm 
Ezine'ye 9 kilometre ~ yemye

til bir yamaca dayanml§ güzel ve ba
yındır varlıklı bir köy vardır: Kemal
lı. Eyi bir mualUmle gene •• çalıfkan 
bir muhtarın vo uyul it bilir köy hal
kının I~ birliklerlle oruırılm.1§ k8y yol
ları ve kBy iç lglerllo kazada eyl bir 
yer tutan Adalar denizine bakan bu 
köyUn &essiz ve meaud ~vaamı çirkin 
ve feci bir öldllrllt lfl bozmuftur_ 

Abbas oğlu Ôlnerin amcaıu oflu 

Murtua ile bir ttırlil pay tdlkmlyen 

bir evcikleri vardır. Murtua kendi pa. 

yına karıılık bu n. yerlepeık lltiye.
rek içindeki kiracıyı çıkartıyor ve b.. 
rıemı da alarak eri temf.zlea:ıeğe ~ll
yorlar. TemlzUk !;inde Murtua kan
ıma ıu tqmıakla yardım etmektedir. 

Ev ortaklannduı Ömer aTdan dan
mUt evine gitmekı. iken ana.ne geçen 

kiracu ••Murtazanm zorla lı:ıendinl ••

den attığını §lldlyet ediyor. Öm r bu 

haber karşısında .. ....:~ kızJ'Vor i 1 • • ~ -J yo unu 
değı~tırerek kavgalı evin anüno gell. 
yor •. Murtazanm kansı kapının önün
de kocasını beklemektedir, ömer ulur
casına bağırıyor. (Kerata kocan ne ce

hennemde !.) Fena bir rastlayıala Mur· 
t:ıza tam bu sırada evin önüne gel.mi§. 
tır ... Ömer, Murtuayı görünce kapı
nın ardını siper alarak yönelttiği çif
te tüfeğini boşaltıyor, Murtaza bu an-

k~lleri ayaklarınla çiğnerken, be· 
nım masumluğum da, kül olmuş 
harab olmuş, yerde yatıyordu ... 

Norman'ın göğsünden ümitsiz 
bir ihtizar nefesi çıktı. · 

- Ama sonra.. sonra sana 
bunu söylemek istiyordum, Nor
man !. sana her şeyi itiraf etmek 
istiyordum ... 

Bunca yıllar süren aldatmayı, 
yalanı düşününce, Nonnan bey
nin~n kı~krzıl yandığını duydu. 
Boguk hır böğiirme ile, gözleri 
kanlanmış, lanet etmek için vur
mak için kolunu kaldırdı. ' 

Astrid, ayaklarına kapanmış 
hıçkırdı: ' 

- Evet, evet... öldür beni ı. 
yok et beni! 

O anda ikisinin de kulaklan· 
na, duanın alçak mınltısı geldi: 

"Si İniquitates observaberis 
Donıime: Domime, quis sustine~ 
b. ;> 
ıt ... ,, 

N orman'm dudaklarında, bet
dua, bir hıçkınkla öldü. Kolu ya
nına düştü. Yüreğinin derinliğin-

• 
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sız_ teca11üz l,aı sısmda afallamış ve aı. 

~ıgı yaraların acısile yere diz çöl; 
yor, s<ıçmalar karnına dolmuştur. Hur
taza can acrsile kıvranırken elini b 
ne atarak tabancasını çıkarmağa 
şryor, fakat karnından boşanan kan 
nu kuvvetsiz bırakmıştır. Kıpırdıma. 
mıyor, yere çökiiyor .. Katil hızını abo 
mamı~tır. Artık meydana sıkıyor ve 
gene yerde yatan Murtazanrn omuzla
rına sil~hrnı. ~oşaJtıyor .. daha yaklaş.r.. 
yor.. çıftesınm dipçlğilc yerde yan 
can1ı Murtazaya vurmak jstiyor •. Mvr-

tazanın karısı Lütfiye korku ve deh. 

§et içinde önünde gçen bu kanlı " 

nın tesirile afalJamasr geçtiğinden q.. 

tilin Uzerine atılarak zavnlh mUdafaa.o 

~rz. kocasını son tecavüzden korumall 
ıstıyor, Ömer dipçikle kadına vumıa
ğ~ obaşhyor, onu da yere yuvarlıyor.. 
Sılah sesleri etrafa yayılınca ko an 
köylliler bu kanh yere geldikleri vaş 
yerde can çekişen koca ile zavallı ıca. 
dını baygın halde buluyorlar. Te1efo11ro 
la kazaya haber salınıyor. Derhal oto.
mobille köye müddei umumi H. Çaı
pan oğlu, doktor N. EroğJu ve janrlar• 
ma kumandanı Ş. Oskay yetişiyorlar .. 
Gc~c Te çalışkan memurlarnnız hemea 
vazıfelerini yapıyorlar., Katil tüfeğila 
beraber yakalanıyor İJL ted" •• 
1 

M · n. .. vısı yapı.. 

an urtaza bir saat kadar yaşadıktan 
~o~ra ardında gene kimsesiz karıaila 
ıkı ufa~ çocuğunu bırakarak hay .. ta 
ve.da edıyor .. On lira etmez bir kullllı~ 
içın yıkılan iki yuva .• Ölen kocanın az:• 
dmda karakışta kimsesiz kalan 3 kJ., 
§ilik b" ·1 ır 31 e, hapishaneyi boyhyan. 
katil Ömerin ardında kalan karısı vo 
çocukları kışın karanlık günlerindo 
yaslanan gönüllerini göz yaşlarilc a• 
vutacaklar .... 

Gazetemize malWıınt ver n gene 'f'CI 

değerli müddei umumi Bay H USl'C"f 

Çapanoğlunun bir fotoğrafisini koyn.. 
yo~. 

Cemal Tanı~mı:uı. 

EzirN C. Jf iJddelumumlsl 1/lisrl'v 
Çapanoğlu 

de, günahsız ölünün sesi, 
- Lanet etme! .. Dua et! 
Diye fısıldıyordu 

L 

"P . 1 enınsu ar., ın düdüğü, ulu-
yan davetini iki defa tekrarlamış
tı bile. Şimdi üçüncü düdük, şika· 
yetli, uzun, gidişin son işaretini 
verdi. 

İskele ağır ağır kalktı; sular, 
yeşilimtırak ve sıçrıya sıçrıya, 

rıhtımla geminin böğürii arasın .. 
da koşuştu. 

Deniz mavisi saha, derece de
r~ce genişledi; kara geriye çek•I· 
dı. 

Sonra gemi hasmetli bir eda 
ile döndü ve engine açıldı. 

Pupada, Lord 1 farold Buck .. 
ley'le Sir Ncnnan Grey, parmak· 
lıklara dayanmışlar, yas elbisclc
rile yüksek ve agır, bir titrek ny· 
dmlrkta kaybolmakta olan beyaz 
şark şehrine son ..lef a bakıyorlar
dı. 

Scnu var 
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Garbta fikir hareket eı·i 
AMERIKA'DA lŞCl FIRKALAR( VE IHTILALC[ SENDIKACILl. 

CiN KARŞILAŞ TiCi GÜÇLÜKLER .. 

''Revue Politique et Parlementafre., 
Amerika Birle!jik devletlerinde işçi fır
kalarının tekamül tarzlarmı tahlil C• 

derken bu memlekette ihtilalci sendi
lcacrlığın ne gibi manilere tesadüf et
tiğini araştırıyor: 

Amerika sendikacdığr, şimdiye kadar 
geçirmiş olduğu tecrübelere göre, şimdi 
mevcud olan marksist sosyalist fırkala
rrna mı iltihak edecek, yoksa bir "orta 
iıci ve köylü fırkası., mı kuracaktır?. 

Sendikalizmin sosyalizme katılma -
sından ibaret olan birinci şıkkın bugün 
için küçükkşmesi imkansız görünmek. 
tedir. 

Sendika teşkilatı, fikirleri itibariyle 
ne gerçek amerikalılara ne de işçiler bir
liği üyelerini doyuramıyan zayıflamış 
bir fırkaya bağlanmak arzusunda değil
dir. Gerçek. asrın başındanberi Avrupa
da çok ilerlemiş olan sosyalizm birleşik 
"devletlerin hızını kaybetmiştir. Ameri -
kan sosyalizmi bilhassa 19 uncu asırda 
kuvvetti idi. 1848 ihtilallerinden sonra 
Amerika.ya hicret eden bir çok avrupa. 
lılar orada türlü türlü ihtilal cemiyetleri 
kurdular. 1873 senesindeki kıtlık sıra -
sında çıkan isyanlar, sosyalist fikirleri -
nin halka yayılmasına da yardım etti. 
Daha sonraları Wilson hükumetinin iş
ci alemine bulunduğu vaidleri tutmama
sı sol fırkalarının nüfuzunu artırdı. Fa. 
kat 1920 den itibaren, American Legion 
gibi yurdcu cemiyetlerin ve reis Harding 
ile reis Coolidge zamanlarında görülen 
feyiz ve bereket yıllarının tesiri ile sos
yalizm gerilemeğe başladı. O kadar ki 
buhranın en şiddetli olduğu 1932 sene -
-sinde hile sosyalist reisler pek az rey 
kazandılar. 

Bu neticede eis Ruzvelt'in uyandır • 
mış olduğu umudlarrn da tesiri mühim 
bir amil teşkil etmiş bulunmakla beraber 
asıl sebeb, ihtilalci fırkaların halk naza
rında hiç bir nüfuz ve ehemmiyet ~ahibi 
olmamalarıdır. 

Filhakika amerikan ulusu sosyalist 
ve komünist fikirlerine tamamiyle ya • 
hancıdır. Genellikle yeni fikirlere ve 
usullere karşı büyük bir alaka duyan 
genelik orada dünyadan ayrı yaşamak
t2dır. Avrupa'nın tamamiyle aksine o\a
rak amerikan mekteblerinde tale•Je. mev 
cud nizama riayet etmcğe ahştınhr. 

Mektebten çıkan ve hayata atılan orta 

amerikah gazetelerden başka bir Şl'Y 

okumaz. Gazeteler ise sermayeciler elin
dedir. Bundan başka amerikalt intiba~ 

bat mücadelelerinden iğrenmek derece
sinde nefret eder. Eski dünyada pek 
kuvvetli olan sıyasal faaliyet ihtiyacı 
Amerikada spor faaliyeti ile giderilir, 
yahud masonluk veya kulüpler faaliye -
tinde eriyip gider. Bunun içindir ki fi -
kir hayatının pek dar olduğu bu memle 
kette muhalefet fırkalarının programla
n hiç bir vasıta ile yayılamaz. Bundan 
başka bu programların yaytlması dahi 
ihtilalci fırkalara üye teminine hizmet 
edemez. 

Avrupa'dan getirilen ve henüz ya -
bancr ıstılahlarla ifade edilen nazariye • 
ler, fikri, soysal ve ökonomik sahalarda 
yabancı düşmanı olan bu memlekette 
kimsenin hoşuna gitmez. Amerikalr, 
Avrupa'dan gelen muhaciri. nasıl sev -
mezse, kendi yurdunda vücud bulmamış 
fikirleri de o kadar sevmez. Amerika 
etiketini taşımıyan frrkalara karşı da ay
nı derecede nefret duyar. Onların hepsi
ni. resimli mecmualarda kanlı safhaları
nı okuduğu bolşcviklikle karıştırır. 

Karl Marks'in bedbinliği onun, nikbin -
likle yoğrulmuş ruhunu yaralar. Hula
sa müsavatcı enternasyonalizmin gerek 
kendi ulusculuğu, ger~ksc amerikahla
rın diğer ırklara iistünlüğü hakkındaki 

kanaatiyle telif edilcmiyeceğine inanır. 

Bu fikirlerin hiç bir ini kendi 7.evkine, 
duygusıJna, hayat hakkındaki müsbet te
lakkisine uygun bulmaz. 

Bundan başka yeni nizam taraftarlarn 
sınıf zihni}•etini uyandıramamak yüzün
den memlekette nüfuz sahibi ola"l'lamış
lardır. Sosyalizmin Avrııpa'daki yayıl -
ması, Marksist nazariyelerinin k:.ıvvetin 
dt'n ziy4de isçi kütlelerini sermave ale • 
mine karşı isyan ettiren istismar edil • 
mek kanaati sayesinde temin edilmedi 
mi? Mali\mrlur ki bu kanaat. ihtiyacla -
nn süratle artmasından ve tatmin edile
memesinden doğar. Halbuki asrın başın
danberi Amerika'da. iş verimini arttır • 
mak ve satış fiatla:ını düşürmek ve bu 
suretle hem müstahsillerin, hem müs • 
tehliklerin vaziyetini ıslah etmek rasyo 
nalizasyon sayesinde mümkün olmu:ı -
tur. 

Otuz yıldanberi hayat c:eviyesi ihti

~açlndan daha çabuk yi.ikseldi: ecir. 

ULUS 

ler, ihtiyaçlaıı tatmin eden nizamın 

değiştirilmesi meselesine karşı alaka 
göstermediler. Fakat işçilerin istihsal 
kabiliyeti hakiki ücretinden daha ça
buk arttığı için soysal müsavatsızlık o 
nisbette arttı. Bununla beraber birkaç 

yüz bin ferd istisna edilirse hemen bü
tün Amerika nüfusunun yaşayış şart ve 
tarzı standardlaştırılmıştır. Her ailenin 
bir radyosu, bir Ford otomobili vardır· , 
sinem.aya gider, aynı sınıfta seyahat e. 
der ve aynı lokantaya gider. Amerikan 
medeniyetinin kemiyetçi olduğuna ve 

onda keyfiyetin bir rol oynamadığına 
göre (konfor) un muhtelif dereceleri
ni ayırd etmek güçtür. 

Şüphesizdir ki buhrandanberi fakir 
sınıfların bütün ihtiyaçları tatmin e • 
dilmekten uzaktır. Ancak Avrupada 
kin, hased ve intikam hisleri uyandıran 
bu hal, Amerika'da soysal kademelerde 
yükselmek arzusunu doğurur. Ameri. 
kan işçileri içinden çıkamıyacakları 
bir sefalet haline mahkılm oldukları· 

na inanmadıkları için isyan duygusu 
beslemezler. Gerçeikten Amerika, sı. 

nırsız toprakları ve sınıfsız imtiyazsız 
cemiyeti say~inde yüz yıldanberi işçi. 
lere ve çalışanlara bir nesilde yüksel
mek imkanrnı vermiştir. Talihin pek 
dar bir rol oynwıağa başladığı bugün 
kü devirde ferdin kendi gücile yükse
lebileceği kanaati umumi gibidir. 

Bu sayededir ki bütün Amerika hal. 

kında, Avrupanın henüz tatmadığı bir 

nt'vi (demokratçılık) vardır. Birbirine 
zıd soysal sınıflara mensub geneler a· 

rasında evlenmelerin ı;ıklığı, patronla 

ecir arasındaki münasebetlerde görü. 
len samimiyet, zahiri bir müsavat ve 
bir nevi (soysal samimiyet) vücuda ge. 
tirmiştir. Halk sınıfları yavaı; yava1 
farkına varmaksızm burjuvalaşmakta. 

drr. Böyle şartlar içinde ihtilal ülkü
leri olsa olsa bir ıslahat taraftarlığı 

şekl i ni ;ılıyor ve sınıf mücadelesi mef. 
humu bile ortadan kalkıyor. Hakiki a· 
merikalıların iyice anladıkları mücade
leler. beyazlarla siyahlar, hristiyanlar. 
la yahudiler katoliklerle püritenler, 
yerlilerle muhacirler arasmdaki müca .. 
delelerdir!. 

Hu'asa, marksist soııyalist fırkası 

bugün, programını muzaffer kılacak 

vaziyette değildir. 
İşçi teşkilatı ona yardım etmeğe ta

raftar olmadıktan başka efkarı umu. 
miyerıin, kendi ulusculuk ve ferdiyet· 
cilik nazariyelerine uygun en cezri 

Anıi.ar·a Radyosu 
t .. 1kara radyosunun bu akşamki pro 

g r .. 11 ~udur: 

'l'ilrk Dili Araştırma kurumu saati. 
Tlusiki: 
T chaikowsky 

Ri ,..., 3ky Korsakov 
Arya 

Chanı;on Tzigane 
(Sadko) operasında 

Raehmaninoff Şark sarkıs; 

.... Grieg Eski ıarkı 
Massenet Elegie (ttirkçe ). 
K. Çekatowsky (teganni) 
Ulvi Cemal (piyano) 

Bay Avni Başman konutuyor 
Dans musikisi 
Musiki: 

10 dakika fransız Kafe-Konseri -
10 dakika Viyana şa.rkılan 
Haberler. 

İstanbul radyosu 
İstanbul radyosunda bu aksamki 

program şudur: 
18 Fransızca dersi 

18,30 Dans musikisi, plak 
19,30 Haberler 
l~,40 Mehmed MUnür (Şan) piyano 

ile beraber 
20 Yurdumuzu bilelim 

rı Tarcan) 
20,30 Demirsaz (Şa.n) 

(Selim Sır. 

21,15 Son haberler, borsalar 

21,30 Bayan Bedriye Tüzün (Şan). 

radyo tango ve carı orkestrasr ile bir• 
likte. 

ıslahata taraftar bulunan kısmına ilti
haka hazırdır. Filhakika efkarı umu. 
miyenin bu kısmı, sermayeciliğin bu· 
günkü şekli iflas ettiğine kanaat getir 
nıiştir. Bu kanaati veren, Teknokrasi 

oldu. 
Teknokrasi bugün, ~tibarmı kaybet· 

mif olmakla beraber yıkmak istediği 

şeyleri yıkmıştır. Birle~ik Devletler 
halkının bir kısmı Amerikanın hem 
maddiyetciliğine, hem de ıoysal muha. 
fazakarlığına dokunmıyacak yeni bir 
nizamın kurulmasını beklemektedir. 
Hatta bu yeni nizamın esasları şimdi· 

den ortaya atılmı' bulunuyor. Bunun 
birinci safhasr, şimdiki nizamın çerçe
vesinden çıkmamak üzere herkesin ge. 
lirini tedricen denkleştirmekten ibaret
tir. İkinci safhada serbest rekabet kıs· 
men kaldırılacak, büyük sanayi ve bU. 
yük bankalar devletleştirilecektir. İJ• 
te, en şiddetli bir propaganda mevzuu 
olan fikirler bugün, bu fiikirlerdi.r. 

• ±L!E! !C!2±L 
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ÜLKÜ 
· HALKEVLERI MECMUAC:; 

2l tkinci Unun sa} ısı çıktı . Bunda 1 

''Türk kadınlarının sıyasa ala· 
• • • 1 

nına gırışı,, 1 

Ba~lıklı ' · . 
İsmet İnönü 

/.. nün baf yazısı vardır. 

R. Peh ı 'in Kubilay lbidesinde
ki söylevi ıl e abidenin resmi, F. R. 
Atay'ın uir yazısı da bu sayıda ayrı 
yer almı~t ır . 

Ülküde •laha şu yazılar vardır: 

Eti impar .• torluğu 
Somer ölçUsU 

(M. Saffet) 
( H. F. Turgol) 

Götc'nin romanı (Kadri) 1 

Ne zaman (ıiir) ( Behcet Kemal) 
Gönüllü ::anat (Behcet Kemal) 

Felsefe 'e ulusal tefekkür (H. Ziya) 
Yeni ıel irler doğarken (Semih) 

ı Ökonoır ik devridaim (S. Aydoslu) 
Musikiı . in tarihi ve edebiyatı 

(Aziz Çorlu) 

Ayın politikası (Zeki Mesud Alsan) 
Atatürk Ankarada .(E. B. Şapolyo) 
Dördüncü aıyasal kurultay 

(Kemal Turan Ünal) 
Asya adının kaynağı (Avni Candar) 
Köy çocuğu (Hıfzırrahman Rqid) 
Hırsız (hikaye) (Zahir Ferid) 
Fransa'da bir köy tetkiki 

(Rıdvan. A. Ihsan) 
80 büyük ıayıfalık Ulkil her va. 

kitki gibi 25 kuru§a blltUn kitabcı • 
Jarda vardır. 

& 

. 

Satılık otomobil . 
30 modeli Ford 1600 

Km. yapıtııf çok eyi hal· 
do yeni au ballon lastik
leriyle. İsteklilerin Zira· 
at Bankasında §Oför Ra
~ide müracaattan. 
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Cümhuriyet Merkez Bankasının 17Sonkanun1935 vaziyeti Kuruluş U y AN J Ş Serveti fünun 
ı 8 9 1 yerine çıkar 

Aktif 1 · Pasif 
KASA: 

Altın: safi kilogcam 13.937.~!ıO 
Banknot 
Ufaklık 

DAHİLDEKİ MUHABİRLER: 
Altın: Safi Kg. 1.788,024 
Türk lirası 

HARİÇTEKİ MUHABİRLER: 

Altın: Safi kilogram 3.807,042 
Altına tahvili kabil serbest 
dövizler. 

HAZiNE TAHVİLLERİ: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
karşılığı 

Kanunun 6 ve 8 inci maddele
rine tevfikan tediyat. 

SENEDAT CÜZDANI: 
Hazine bonoları 
Ticari senedat 

ESHAM VE TAHVİLAT COZ. 

DANI: 
(Deruhte edilen ev

Esham ve (rakı nakdiye kar· 
' tahvilat {şılığr (itibari kıy

(metle) 
Esham ve Tahvilat 

AVANSLAR: 

Altın ve döviz üzerine 
Tahvilat üzerine 

HİSSEDARI AR 

MUH'l ELİF 

Lira • 
19.60 U90,'7G 
8.639.3'27,-

825.934,21 

2.515.004,-
I 

169.860.90 

5.354.921 ,02 

13.063.672.44 

158.748.563,-

10.121.623,-

1 
3.727.022,60 
8.168.36~,09 

ı------.--ı 

29.461.891,72 
4.871.863,'ll 

24.90U.34 
562.871,10 

YEKON 

Lira 

29.069.651 .97 

2.684.864,90 

18.418.593,~6 

148.626.940,-

11.895.386,69 

587.771,44 

4.500.000,-

12.981.810.tst 

263.098.777.93 

SERMAYE 

İHTİYAT AKÇESf 

TEDAVÜLDEKİ BANKNOT. 
LAR: 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddele
rine tevfıkan vaki tediyat 

Peruhtl! edilen evrakı nakdiyr 

Lira 

158.748.563,-

10.121.623,-

bakiyesi 148.626.940,-

Karşılıgı tamam en altm olarak 
tedavüle vazedilen 15.688.000,-

TÜRr~ LİRASI MEVDUATI: 

Vadesiz 

Vadeli 

DÖVİZ MEVDUATI: 
Vadesiz 

Yad :li 

MUHTELİF 

1 • 
• 1 

20.283.910,33 

-,-
9.732.85~,99 

685.697,24 

YEK ON 

Lira I 
15.000.000,-

663.914,30 

164.314.940,-· 

20.283.910,33 

10.418.550,23 
52.417 .463,04 

263.098. 777 ,90 

ı Mart 1933 tarihinden i.tibaren: Iskonto haddi % 5 1/ı - Altın üzerine avans % 4 1
/. 

44 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık 
~ resimli gazetenin Ankara•da satış yeri AK B A Ki

tapevidir. Senelik abone 10 lira. Sayısı 20 kuruş. 

Antalya vilayet Daimi Encüme
ninden: 

12-1-935 gününe kadar kapalı zarf usuliyle eksiltmeğe 
konulan Antalya memleket hastanesi dış hastalrklan ko
ğuşunun 15367 lira 45 kuruş keşifli ikinci bölüm yapısı 

için muayyen saata kadar teklif mektubu veren olmadığın
dan muamelenin 27-1-935 pazar günü saat 15 de pazarlıkla 
neticelendirilmesi kararlaştırılmıştır. İsteklilerin o/0 de 15 
teminatla vilayet encümenine müracaatları bildirilir. 

{113) 1--205 

Anafartalar caddesinde Kmacızade hanı altında 

1 Merhum Şevket Ahmet Beyin eski . . 
ı belediye eczahanesi 

.. 
yerıne 

Yeni ~ezan~ açddı 
. • • • • • ' • 1 
Fenni gözlükler, tıbbi ltorsalar, sıhhi levazımat, 

bütün tuvalet ve ıtriyat çeşitleri ile aradıgmı~ heı ilaç 
bulunur. · · . 

- •. Gözlük ve korsa tamirleri yapılır. - *- * 

Harita . Ulnuın l\'.lüdür)ü~uden: 
ı - Beher metresi (30) kuruş kestiriicn (6500) metre 

beyaz bez açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Şartname ve nümuneyi görmek istiyenlerin her 

gün ve ek.siltrneğe gireceklerin ele 27 /2. kanun/ 935 paza,r 
günü saat (10) da "(146) lira {25) kuruş muvakkat temi .. 
natlarile Cebeci Harita Umum Müdürlüğü artırma ve ek· 
siltme komisyonuna uğramaları. (6) ı - 82 
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Bergama Cümhııriyet Ankara Belediye Reisliği Ankara Levazım Amirliği 1 A L T ( N 
mili•..,. d ••~ı Sabaal1D11 K:onıis,1oou = "11.··dd • Umu , ..... .,. en .umı an " = lh.:.U CJ Su.- "'•AN 1Jaları 1 Brigitte Helm - Picrre Dl::!nchı:ır . 
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26221 1ira ~ ku~ bei!eli ~i~i _Berga~'3aa yapı aca Müsadere edilen 17 teneke İLAN 

olan Ceza Evi inşaatı 10-1-935 tarıhınden ıtıbaren BİR ay gaz açık artırma ile satıla- ıstanbul Levazım Amirli-
müddetle ve kapalı zarf usnlile müna~asaya ko~~~ştur. caktır. İsteklilerin 3-2-935 ğine bağlı kıtaat için sek-

Mii.."lakasa 10-2-935 tarihine müs~dıf pazar gunu :aat pazar günii saat 1l de Bele- sen ton pilavlık pirinç 31/2. 
14 de Bergama C. M. Umumiliği daıresınde ?apılaca dtır. diye Levamn :Müifürlliğfuıe kan/935 perşembe günü sa-
Taliplerin tekliflerine cari seneye mahsus ~car~ d 

0 
': gelmeleri. at 15,30 da kapah zarfla ah-

ve Fenni Ehliyet vesikaları ve o/o '7 buçuk nıspetın e m Teminat 5 lira 50 kuruştur. nacaktır. Tah:nin edilen be-
vakkat teminatın vezneye yatırıldığına dair makbuz veya (109) 8-193 deli 18,800 liradır. Şartname 
banl•a kefalet mektubu ile birlikte aynı gün ve saatten ev- * n •*fi parasız olarak Tophane sa-
vel Kcmisyon Riyasetine vermeleri 15.zımdır. . . 1 1 1 • tmalma komisyonundan a-

rakr kesfıyeyı ıtz'lli r.tiidnfaa '.7e ~~i eh Taliplerin bu husustaki şartname ve ev " . w. • hmr. ilk teminat 1410 lira-
BES lira mui~abilinde Bergama Ciimh~riyet M. U. lıgın- S<ıtmalma Konıısyonu dır. İsteklilerin tekl;flerini 
denJ alabilirler tafsilat al~-:ık istiyenlerın Bergam~l~J M. tJiinları belli saatten bir saat evel 
U. li'derine müraca2tlan ıl::m olunur. C46) 

1 ZAYİ komisyona vcrnıeleri. (92) 

Jandarma Umum !(umandan· 
l!~ı Anl{ara Satın Alına 
l(9nıisyo11undan: 

• . . . (200) k ·ıo tartar en iyi cinsten 
Janderma birliklerı ıçın 1 

b ··nü saat (15) 
. . . k""l 24 - 1 • 935 perşeın e gu . 

yerlı yapısı ıkı pas u hn"caktır. Bir pasküJ içın 
de An'ı<ara'da pazarlıkla satın~ ~· · ndarma yok-
(84) r f t biçilmistir. 1steklıler İstanbul Ja. 1 

lra ı~ .' onumuzdan sartnameyı parasız a a-
l~~'a heyetıyle ~on:ısy k icin (l3) lira (BO) kuruşluk temi
bıhrler. Pazarhga gırme J b 2490 sayılı kanundaki 
nat makbuz veya banka mektu u ve . 1• 
vesikaJarla pazarlık gün ve saatında komısyonumu;::; 
mel eri. (3861) 

l\,nmhara hiitün hir i~tikhal•lir. 

--~-------------------~--~~. 

saçlarınız 

dökülüyor mu?_ 
Hemen dökülmesine mani 
olunuz. 
kANZUK ECZAHANESf 

nıüstahzaratından. 
ROMOJ EN: Saçların dö: 
killmesıne ve kepeklenmesı· 
ne mani olur. 
ROMOJEN: Saçların kök· 
lerini kuvvetlendirir ve bes• 
ler. 
kOMOJEN: Latif rayihalı 
bir saç losyonudur, deposu 
Kanzuk eczahanesi her ec " ~.:!,('r"' ~lı,.ıiı,• t 

~1~-.~ı1 ... ··~·~ 
zahane ve rtriyat mağazala- ~~~;ti~~~l'. J 

nndan arayınız. . ·· nutatından. 
lnailiz Kanzuk eczanesı ma ks• • 

•• b kl. k tran e ırı Oksürenlere pelesen 1 a · 
Her Eczahanerle bulunur. 

J 

Devlet Demiryolları ve limanları 
Umum Müdürlüğünden : 

!LAN 00-·. 
nda işliyen ray ot us-

.Ankara - Çankırı - Ankara arası n ve havaların soğu-
lerı mevcut yolcuları alaII?:aı:ı:ıasmda ba lıyarak kaldırıla~ 
nıası yüzünden 25.1.935 gununden ş 
caklardır. 

Ankaradan saat 13,30 da kalkan 
Cankmya saat 19,22 de varan 
Cankırıdan saat 9,50 de kalkan 
Ankaraya saat 16,05 de. ~aran 

nıuhtelit trenler 25. ı. 935 tarıhıpclen 
işliyeceklerdir. (135) 

itibaren her gün 
1-230 

Beherinin tahmin bedeli 
295 kun.ış olan 1000 tc:.ne 15 
numaralı kilim açık eksilt
me ile alınacaktır. Ş:ırtna
mesini görmek ve parasız o
larak almak istiyenlerin her 
gün öğleden sonra ve eksilt
meğe girecclderin 28-1-35 
pazartesi günü saat 10,5 ta 
221 25 liralrk muvakkat te
mi~at mektubu veya Mali
ye muhasipliğindcn alacak
ları makbuzkrla artırma ve 
e!~siltme kanununun 2 ve 3 
üncü maddelerinde Y?.~ılı 
ve!:iikalarla birlikte M:. M. V. 
Sa. Al. Ko. na uğrc:.Drlan. 

(48) 1-108 

iLAN 
(12500) kilo makine yağı 

acık eksiltme ile satın ahna
c~ktır. İjbu yağ memleket 
dahilinde mevcud makine 
yağlarından olacaktır. 

Tahınin edilen bedeli 
(3500) liradır. Şartnamesi 
bedelsiz olarak komisyonun
dan alınacaktır. İhalesi 28. 
ı. 935 pazartec;i günü saat 
11 de M. M. V. satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı (262,5) 
liradır. Eksiltmeye girecek
ler ticaret odasında kayıtlı 
olduklarına clair belge getire· 
ceklerdir. (64) 1 - 129 

İLAN 
(266) Kilo Kauçuklu san

dal boyası açık eksiltme ile 
satın alınacaktır. İşbu boya 
memleket <hıhlindeki Boya
lardan olacaktır. Tahmin 
be<leH 798 Jiradır. Şartna
mesi bedelsiz olarak Komic;
yonumuzdan verilecektir. İ
halesi: 6-11-935 çaı ~amba 
güni.1 saat 11 de koınisy JJ1U

mıızca yapılacaktır. Muva~\:
k:tt teminat olar~k 59 Era 
85 kuruşluk vezne makb~~u 
\ eya banka ı:ıektubu ge~ın" 
lecektir. Eksıltmeye gıre· 
cekler §artnamede i~tenen 
bcJgeleri beraber getırec~k-
Jerdir. (129) 1-22~ 

!LAN 
Keşif bedeli 9806 1 ira ~lan 

tzmir Reşadiyede k.analız.as
yon inşası acık eksıltme ıle 
yaptudacaktır. Şartname ve 
keşiflerini görmek ve 50_ k~ · 
ms karşılığında almak ıstı· 
ye°iılerin her gün ö~leJen 
sonra ve eksiltmeye gıre~ ~ 1.~
lerin 6-2-35 çar§amba g•.nu 
saat 14 de 735 ;45 ?irahk ka· 
nunun tarifatı dairesince ~1-
mak üzere muvak:<'1t. temı
natian ile eksilur.c: lrnnunun 
ik:r.ci maddesinde yazılı ve
sikalarla M · M. V. Sa. Al. 
Ko. na uğramaları. 03~) 

1-·22ı 

ZAYİ 
223 No. araba pilakasınr k:ly-

bettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

e\rabacr: Remzi 
1-223 

Katip aranıyor 
Almanca ve fransrzcayı 

eyi bilen ve usulii defteriye 
bihakkın vakıf olan bir mu
hasebeciye ihtiyaç vardır. 
Taliplerin Ankara 509 pos.ta 
kutusuna tercümei hallerıle 
tahriren milracaatlan. 

1-177 

İLAN 

İstanbul Levazım Amirli
ğine bağlı kıtaat için üç :yüz 
ton un 31/2. kan/935 per
şembe günü saat 15 de ka
palı zarfla alınacaktır. Tah
min bedeli 30,000 liradır. 

Şartnamesi parasız olarak 
Tophanede satrnalma ko
misyonun<lan alınır. İlk te
minat 2250 lira olup istek 
lilcrin tekliflerini belli saat
ten bir saat evel komi!::yona 
vermeleri. (93) y-176 

İLAN 
Kayseri kıtaatı ihtiyacı 

için 230 bin kilo ekmek ka
pah zarfla 21-2. kan-935 per
şembe günü saat 15 te iha
lesi yapılacaktır. Teminatı 
muvakkatesi 1294 liradır. 

• Teklif mektuplan muayyen 
gün ve saatten bir saat ev
veline kadar verilmiş bulu
nacaktır. Şartnamesini gör
mek istiyenlerin ve istekli
lerin Kayseri satınalma ko
misyouna müracaatları .. 

(74) 1-155 
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5 
7 

100 
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80 
25 kuru~tur. 

Dahilde Haı·içte 
~ 

~ 
17 Lira 30 Lira • • 

~~ 6 Ayl:ğı 9 ., 16 ., ~~ 

I
·. 3 Ayl:ğı 5 " 9 ,. ~I' 

Posta ücreti gönderilmiyen ~~ 
mektublara cevab verilmez. :~ --

Askeri Fabrikalar Umum 
~Jütlürlüğü Satınalma 

Komi"'yonu tlanları 

1000 METRE MİKA
BI CEVİZ TOM:RUK 

Yukarda miktarı yazıh 
ve tahmini bedeli (55000) 
lira olan ceviz tomruğu 2. 
şubat. 935 tarihinde askeri 
fabrikalar satın alma ko
misyonunda saat 15 te pa· 
zarlık suretile satın alına
caktır. Şartnameler 275 ku
ruş mukabilinde satın alma 

Jandarma Unıum ı:~~ rtı~a~ı.._.ujıı~ı 
Anl{ara ~atın Alnıa 

l{omisvonunrl!ln: 
1 - Jandarma ihtiyacı ic.in aşağıda cins, mi'<tarr 'Wil 

muhammen fiatı ile ilk teminatı ayrı ayn yazılı üç kPlem 
esya ka•Jah zarf usulü ile 22-1-935 salı günü saat (11) ~ 
Ankara'da komisyonumuzda satın a)macaktır. 

2 - Bu eşya en az fiat veren bir talibe toptan veya aft 
rı ayrı istekliye veri1ebi1ir. 

3 - İstekliler şartnameyi parasız komisyonumuzdat 
alabilirler. 

4 - 2490 sayılı kanunda istenen ve şartnamede ya• 
lan vesaik ve ilk teminat makbuz veya banka mektubu _il~ 
isteklilerin münakasa günü saat (tq) da tekliflerini ~ 
misyonumuza vermis bulunmaları. (9) 

Adet Cinsi Tahmin edilen fiat İlk teminat 
300 Kilim 324 kuruş 7290 kurut 
300 Battaniye 750 16875 : /-

4 ton paınuk 50 15000 : ı~ 

39165 kuru§ 

Ankara Kız Lisesi 
Miidürlüiiindeu 

' 
Mektebimiz için 60 ton yerli kok kömürü ac;ık eksilt

me suretile satın alınacaktır. Tahmin bedeli beher tontl 
30 liradır. Açık eksiltmesi 24/ 1/ 935 tarihine rastlıyan 

perşembe günü saat IS te mektebler muhasebeciliğinde 

mektebler satın alma komisyonunda yapılacaktır. Şart• 
namesini parasız olarak almak ve göm1ek istiyenlcrin 
her gün mektebe ve açık eksiltmeye gireceklerin de belli 
gün ve sa2.tte birinci pey akçesi olan 130 lira 50 l:uruşa ait 
makbuzla komisyona gelmeleri. (83) 1 - 163 

Ankara Valiliğinden: 
Ankara sanatlar mektebi için 16000 kilo ekmek beher 

kilosu 9 kuruştan 1440 lira bedel üzerinden açık eksilt• 
meğe konulmuş ve ihalesi 4 şubat 935 pazartesi günü sa• 
at 15 te yapılacaktır. Vermek istiyenlerin yüzde yedi hu• 
çuk muvakkat teminat parasını muhascbei lrnsusiyeye 
yatırarak veya esham ve tahvilat vereceklerin ihaleden 
bir gün evel tahvillerini muhasebei hususiyeye tevdi ede• 
rek alacağı makbuzla ihale günü encümeni vilayete ve 
şeraiti öğrenmek üzere her gün sanatlar mektebi müdür· 
lüğüne müracaatları (124) 1 - 225 

Tapu ve kıdastro Umum 
Müdürlüf!iindl?. "!: 

Kızıl dökme pirinçten oyulmuş beherinin muhammen 
kıymeti 70 - 80 kuruş olan 465 aded vil::ı.yct ve kaza ve 
etiket isimlerile motörle çalışacak 350 - 400 lira muham· 
men kıymetinde bir aded beş, altı santim dikebilecek ki .. 
tah dikiş makinesi açık azaltma ile alınacaktır. İstiyen• 
lerin 935 şubatın ikinci cumartesi günü saat 14 te % 7,5 
pc_,,lerile İstanbul tapu müdürlüğüne gelmeleri (91) 1-1~ 

Anl{ara Gümrügü 
Müdürlüiünd ~ : 

' İtalya menşeli olup mezkur hükumetle yapılan itilafa 
bağlı kontenjan listelerine giren hesnelere ait ve sahi~ 
leri elinde bulunan beyannamelerin 22-1-935 sah giinü ak; 
şamına kadar Gümrük İdaresine teslim edilmesi lüzumu 
ve aksi takdirde kontenjan srralannm gecikmesinden do
ğacak mesuliyetin kendilerine ait olacağı ilan olunur. 

(134) 1~231 

--------------------------~, 

Anliara CümlıuriyetMüddeiu
mumiliğinden: 

Adliyede açık memurluğa muhakeme sırasında Y• 
makinasiyie çabuk yazabilenler arasında 26-1-935 cumar .. 
tesi günü saat onda yapılacak müsabaka imtihaniyle erkelt 
veya kadın memur alınacaktır. 

.. İ~~eklilerin m.ektep şehadetnamesi, sıhhat, aşı, hüviyet 
?us~uhal, askerlık kağıtları ve üç futoğraflariyle birlikte 
ımtıhan gününden bir gUn evetine kadar vcsikalariyle Ad· 
tiye encümen reisliğine müracaattan. (133) 1-232 

komisyonundan verilir. Ta
liplerin teminatı muvakka
tesi olan 4000 lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerine nazaran vesai
ki lazime ile mezkur gün ve 
saatte müracaatları. 85) 

1-181 

275 TON KİREÇ 

Yukarıda miktarı yazılı 
ve tahmini bedeli 4900 lira 
olan 275 ton kire~ 2. şub. 

935 tarihinde saat 14 te as
keri fabrikalar satın alma 
komisyonunda açık eksilt-ı 
me ile satın alınacaktır. 

Şartname parasız olup 
komisyondan verilir. İstek• 
lilerin teminatı ınuvakkat81 
!:>İ olan 367 ,50 lira ile ve 24-0C 
numaralı kanunun 2 ve 1 
maddelerine nazaran vesa• 
iki Jazime ile mezkfir ~ 
ve saatte komisyona milra--
caatları. (97) 1 - l '36 



SAYIFA & 

BÜYUK 

Tayyare Piyangosu 
18 inci T ertib 4 Üncü Çekiş 

11 Şubat 1935 de dir 

Büyük ikramiye: 
25,000 Liradır 

AYRICA 10.000, 4.000, 3.000 LİRALIK İK
RAM! YELER VE 20.000 LİRALIK MÜKA. 
FAT VARDIR. 

Ankara Cümhuriyet 
1üddei Umumili;Jinden: 

Mahpuslann taşınmasında kullanılmak üzere 934 mo
deli ve -2500- lira muhammen bedelli bir kamyon alına
caktır. 

İsteklilerin şartnameyi görmek üzere Ankara Müd· 
dei U. liğine müracaatları ve ihale tarihi olan 31/ 1/ 935 
perşembe günü saat on beşte mezkur Müddei U. lik daire
sinde teminat makbuzlarile birlikte bulunmaları. (104) 

1- 189 

Nafıa Bakanlığı 
Sular Umum Müdürlüğü artırma 
ve eksittme ve ihale komisyonun 
dan: 

Çubuk barajındaki tesisatın demontajı ve hava yönü
ne geçirilmesi ambalajı şartname ve keşfinde yazılı diğer 
bfüün işlerin yapılması 12/ 1/ 1935 te ihale edilmek üzere 
kapalı .zarfla eksiltmeye konulmuşsa da istekli çıkmadı
ğından 27/ 1/ 1935 pazar günü saat 15 te pazarlık suretile 
ihale edilecektir. 

İşin tahmin edilen bedeli (9350) liradır. 
İşe ait şartname, plan ve diğer evrak Sular Umum 

Müdürlüğünden parasız olarak alınacaktır. Muvakkat te
minat miktarı (701 lira 25 kuruştur.) 

Artırma ve eksiltme kanunundaki evsafı haiz olan 
isteklilerin o günü saat 15 te adı geçen komisyonda bu-
hmmalan. (98) 1 - 186 
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~ sini ihtiva eden bu eserin fiatı yalnız kırk kuruştur. ES s Satış yeri: Taşhan karşısında Tarık Edib kütüp- 5 
~ hanesi. § 
Biİlll il il il l l il l l l l l l l il il l l l il l l lllllllllll l il l l l l l l l l il il lll l l lll l llll llllll llllll lll lllll IUlll ii1f 

Nafrı Bakanlığından: 
135.000 adet normal ve 975 adet makas kayın travers 

kapalı zarf usulü ile eksiltmeğe konulmuştur. 
İşbu traversler: 
1 - Susığırlık istasyonuna 20 kilometre uzaklıkta 

Bursa vilayeti dahilinde M. Kemalpaşa kazasının Tor· 
kaidede ormanından kesilip Susrğırlık istasyonunda ve
ya ona mücavir istasyonlardan birinde vagon üzctjnde 
teslimi halinde normallere 189.000 lira ve makashklara 
3363 lira 7 5 kuruş, 

2 - Karaköy istasyonundan 45 kilometre uzaklıkta 

İnegöl kazasının Tahtaköprü ormanından kesilip Kara· 
köy istasyonunda veya ona mücavir istasyonların birinde 
vagon üzerinde normallere 270.000 lira ve makaslıklara 
4826 lira 25 kuruş bedel tahmin edilmiştir. 

Eksiltme 6 şubat 935 tarihine rastlıyan çarşamba gü
nü saat 15 te Ankarada Nafıa Bakanlığı Malzeme Mü
dürlüğü odasında yapılacaktır. 

İstekliler tekliflerini Torkaldede ormanına göre ver
diklerine nazaran 10868 lira 19 kuruşluk ve Tahtaköprü 
ormanına nazaran verdiklerine göre 14743 lira 05 kuruş
luk muvakkat teminatlarının malsandığına yatırıldığına 

dair olan makbuz ve banka teminat mektubu ve ticaret 
.elası vesikasile birlikte tekliflerini 6 şubat 935 çarşamba 
günü saat 14 e kadar Ankarada Bakanlık Malzeme Mü .. 
llürlüğüne vermiş olmaları lazımdır. 

İstekliler bu husustaki yeniden yapılan şartnameleri 
Bakanlık Malzeme Müdlirlüğünden satın alabilirler. 

(120) 1 - 226 

ULUS 21 SONKANUN 1935 PAZARTESİ 

il e e a a 
1 ikinci l'"anun 1935 tarilıinden itibareıı 

atı •• , 
FIATLAR: 

Fabrikada teslimKVP 

'' En Aşağı Sipariş 1000 Kilodur 

Adres: 'fURHAL Şeker Fabrikası T. A. Ş. Telgraf Adresi: Fabrika TURHAL Turhal 

T~O.KiY.E 

llRAAT 
BANK ASI 

Nafıa Bakanlığından: 
Kütahya hattının Tavşanlı istasyonuna mücavir Do

maniç ormanlanndan kesilmek ve Tavşanlı istasyonunda 
veya ona mücavir istasyonların birinde vagonda teslim 
edilmek şartile muhammen bedeli 54.000 lira olan 40.000 
adet normal kayın traversle muhammen bedeli (1306) li
ra 50 kuruş olan 390 adet makas kayın travers kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeğe konulmuştur. 

Eksiltme 6 şubat 935 tarihine rastlıyan çarşamba gü· 
nü saat 15,30 da Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğü 
odasında yapılacaktır. 

İsteklilerin 4015 lira 33 kuruşluk muvakkat teminat· 
larmm malsandrğma yatırıldığına dair olan makbuz veya 
banka teminat mektubu ve ticaret odası vesikası ile bir
likte tekliflerini 6 şubat 935 çarşamba günü saat 14,30 a 
kadar Bakanlık Malzeme Müdürlüğüne vermeleri laznndır. 

İstekliler bu hususta yeniden yapılan şartnameleri 
275 kuruşa Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğün-
den satın alabilirler. (121) 1 - 227 

Ankara l/ aliliğinden : 
Sanatlar mektebi için mecmuu 1653 lira oranlanmış 

paralı iki bin kilo şeker, 1300 kilo sovan, 1800 kilo pirinç, 
1000 kilo fasulye, 300 kilo un, 5 kilo sarımsak, 1500 li· 
mon, 15 kilo irmik ve 580 kilo patates alınacağından ver
mek istiyenlerin şartlan öğrenmek üzere her gün sanat
lar mektebine ve eksiltmeye gireceklerin 124 liralık mu· 
vakkat teminatım veya esham ve tahvilatmı muhasebei 
hususiyeye yatırarak alacağı makbuzla ihale günü olan 
4 şubat 935 pazartesi günü saat 15 te makamı vilayette 
toplanacak encümene gelmeleri. (125) 1 - 229 

Janflarma Unı1ım l(umandan
lığı Ankara Satın Alma 
Komisyonundan: 
Jantlarına için (23,000) metre yerli malr nümune ve 

evsafına uygun olmak şartiyle yataklık kıhf bezi 2-2-935 
cumartesi günü saat ( 11) de kapalı zarfla Ankara hükfunet 
caddesinde komisyonumuzda eksiltmesi yapılacaktır. İs
tekliler evsaf ve nümuneyi 'İstanbul jandarma muayene 
heyetiyle komisyonumuzda görür, şartname parasızdır. 
Yataklık kılıf bezinin değeri (9200) liradır. Eksiltmeye 
gırecekler 2490 sayılı kanun ve şartnamedeki vesikaları, 
(690) liralık ilk teminat makbuzu veya banka teklif mek
tupları .ile eksiltme günü saat (10) kadar komisyona ver-
meleri. (73) 1-171 

imlmil!E 

HAVACILIK VE SPOR 
- SAYI: 134 İÇİNDEKİLER 

Wiley Post, Stratosferde 15240 metreye nasu 
yükseldi? 
Uluslararası Hava Federasyonunun Waşington kon
feransına Tayyare Cemiyetinin delegesi olarak işti
rak eden Reis Muavini Bay Şükrü Koçak'ın raporu 
Gök Tanrının dileği B. Sait Çonay 
Hava Hukuku Rifat Şerif 
Dildeki yenilikler dolayında Sinanoğlu 
Gökle yer arasında Abidin Davet 
Yanm elma, gönül alma Server Gürevin 
Havada olanlar? 

SİNEMA 

Harita Umum Müdürlüğünden: 
1 - Muhammen fiat (420) lira Harita Umum Mü'dür

lüğü şuabatı için tersim, BÜRO, DAKTİLO, masalarile 
VESAİK dolapları pazarlıkla yaptırılacaktır. 

2 - İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün ve 
pazarlığa iştirak edeceklerin de (31) lira (50) kuruş te· 
minatlarile 7. 2. 935 perşembe günü saat (10) da Cebeci .. 
de harita umum müdürlüğü satın alma komisyonuna 
uğramaları. ( 127) ı - 224 

Harita Umum Müdürlüğünden: 
1 - Muhammen fiatı (4000) lira Harita Umum Mü

dürlüğü kıtası efradı için (800) çift potin açık eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün ve 
eksiltmeğe iştirak edeceklerin de (300) lira muvakkat te· 
minatlarile 6 şubat 935 çarşamba günü saat 10 da Cebe· 
cide Harita Umum Müdürlüğü satın alma komisyonuna 
uğramaları (128) 1 - 223 
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Edie Cantor tarafından temsil cdılen 
"Büyuk Revü filmi 
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