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Gii n<lelik 

SEÇf;\JIN Ü(";RETTIKLERl 

Kurultay üyeleri. seçiminin. b~
rinci kl.'.h, ehin Ankara'da bıtta. 
Birkaç gün içinde yurdun her !a· 
nında bitecek ve saylav seçımı 
için her şey anık olacaktır. . . 

· l beşıncı Uluşumuz, bu seç~m. ~ . ve 
olarak ulusun güvenını ıstıyor .. 
sınayor. Her biri kurtuluşta~ yu~
selişe doğru bu toprakl~ra bın b~r 
eyilik ilerilik ve güzelhk getırmış 
olan ~eçimlerin bu beşincisinde, 
belli başlı iki özellik gördük. 

Bu seçim, Türkiye'de ulusal 
eğemenliği ulusun yarısının fay
dasına par~ahyan çirkinli~i kal
dırdı. Bu kaldırış, türk sofı.aa ye
ni bir güc kaynağı oldu. ~cçun 
sandığma koşanların arasında ka· 
dmların · özenleri, bu hakkı kul
lanmay; candan bağ~ı~~lar.ı, sı
yasal hak kullanmak ışının ınce: 
liklerini kavrayışlarının ve yem 
kurultayın itlerind~ ~üyük yara~
Jıklar göstereceklennın canlı bı-
rer belgesidir· .. k 

Görülüyor ki seçim hakkı; tur 
kadmının soysal ve sıyasal alan
da çalışma hızını _ar~ıracak n:e 
türk çocuklarını yetıttıren ~an . 
ler ulusal eğemenliğin . deger le 
anİammı daha beşikte ıkeP. ona· 

rın yi.irekle~i~e k~~-~~!dtt;~;.lırd~:.' 
befinci seçımın buy~ .. türk 
rimi !>akımından yüzudur. . 

Se..;in1u, ltütün acuııuıı gözlen 
öntlrH?..-: pl!lf'd pa.·.1! yanan öbür 

.. . . Cumhuriyet Halk Fırkası· yuzu, . . . r 
nm ileri sürdüğü ikincı .seçıcı ıs· 
~-ı . e karşı ulusun hır tek ek• ..:; erın , h" b" 
'k . ve şimdiye kadar ıç ır se• 

31 sız b'"tü' 
imde görülmemiş aayı. ve u n• 

lüç··kt gu··venini göstermış olması· 
e . . . tu 

dlr Bu düşünüşlerıroızın ve • 
• ' · · ne \wnlarımızın ulusunun ıçıne 

kadar derin sindiğini anla~ır:. .. 
B. · luşumuz yeryuzunun 1z1m u ' .. 

1 
.. 

1 ·· ı-· turu çok agır deneme er, tür u w • 

karışıklıklar içinde yaş~d~gı . hır 
çağda ulus birliğinin, bırlık ma· 

' d' -· h ı yu" zyılları nışının ver ıgı ız a, l 
birkaç yıla sıkıştıran yolunda, yı -
madan yürüdü, gemisini hu bora
ların, fırtınaların coşkun dalgal~
rmı aşırarak selamet kıyısına erış-

tirdi. d k' 
Kültür ve ökonomi alanın. ~ ~ 

h .. k.. geçmışını 
üyük savaş; tur un . . . lu 

aydınlatma ve ona ?zdı~nı b~bJr 
verme yolunda genışler en, 0 l .. r·k ve ge e
Yandan da onun gun u k ığırı 
cek yaşayışını yükseltece ıl; fay
açtı. Dört sıyasal çalışan~ yd k' • 1-

d .. ··ınuz e ı yı 
dası bütün yur u, onu 

1 
ana-

lar daha geniş saracak 0 aj s 
yiin temelini atarak kapan ı. · 

Bir yandan dışarı ile al~şv~rt~ 
düzene konur ve ürün degle r ~r~ 

k ·· "n erınt yükseltilirken, topra uru 
içerde de deg~ erlendirme sıyask.~ı-

h oşe-nrn bacaları, yurdun er . 
d T' kıyesinde tütmeye başla ı. ?r du-

nin göklerini saran f abrıka 
d ki vrelere manian, bulun u arı çe h 

genişlik ve daha çok çalışma ızı 
getirdi. . . 

Türk köylüsü, türk kenthsı, sa· 
nal1İleşmenin yer yer faydasını ~
liyle tutar, gözüyle görür oldu .. ~ 
tan sonra; bunun topu kuruld~g 
gün, yurdun ne yüz alaca~ın~ şun
diden gözünün önünde çızdı. . . 

On milyonu aşan birinci seçı_c_•~ 
lerin altı ok!u bayrağın süsledıgı 
seç.im odalarına. içten inanarak! 
kıva11c duyarak koşuşlarrndakı 
•aklı anlam, öz şudur: 

- Atatürk'ün izinde, durma~ 
dan ileri!... 

Naşid ULUC 

Kadın-erkek 40.860 birinci seçmenden ı-\tatürk 

Başbakannnızla 

İstanbul'a gittiler 
37.542 si reylerini kullandı • 

-

r /, ,,.;'I 
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{ /;>/l'~i ,,. . 
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D .. b · • sonunda Ankara ikinci seçmeni, Reisiciı.mhu-un ıten seçım • 

1 
Kurultay'ın, Reisicümlıurumuz Atatürk 'e. bu soy adını 
vermesı iizeı-ine cieğiştirilPn hüviyet cüzdanının dün 

aldrrdrğrmt?. bir Fotoğrafrnı da okurlarımıza sunuyoruz K At t .. k'e verilmek üzere hu mazbata anık/anmıştır rumuz . a ur 

Ankara'nuzda jki gün sürc:n ikinci 
seçmen seçimi, kadın - erkek 40860 ki -
tiden 37542 kitinin sandık batma gidip 
reylerini, ayırdsız, Cümhuriyet Halk 
Fırkası namzedlerine vermeleriyle dün 
akıam üstü bitmİftir. Reylerini kulla • 
van ve kullandıkları bu reylerini de 

fu-kamız namzedlerine verenler sayısı -
nın, fehirdeki bütün seçmenlerin sayısı
na niıbeti % 92 ye yakındır. Kırk bir 
bin kadar şehirliden yalnız üç bin kişi • 
nin hastalık, batka bir yere gitmit ol • 
mak, iş başından aynlamamak gibi ıe -
bebleri olae<ı;- ·ıı pek tabii saymak ({e • 

rek olduğuna göre, birinci seçmenlerden 
reylerini kullananların nisbeti, bunların 
yurddaılık hak ve vazifelerine kartı 
gösterdikleri alaka ve Cümhuriyet Halk 
Fırkasına olan güvenleri göğüslerimizi 
kabartacak kadar yüksektir. Ankaralı 
yurddaılarımm kutlarız. 

o 

Kurultay BB§kSnı Kbım. 'fJzaip aDn be ledlyeye 
gelerek reylerlaı kulJanmıştır. 

Bu Clevrenin iklacl seçmen segtmJ işlerini de büyüle bir intlzaa.ıa 
idare eden Ankara Valisi vı telti!j heyeti ba~karu Bay Tandoğan 

Sağlık Bakanı 

Sarsıntı yerlerine gitti 
Erdek, Kapıdağ ve Marmara 

dalarındaki yer sarsıntısını~ yap
:rğı zararlara karşı hükumetın ve 
yerli kurumların ilk günündenbe
ri aldığı tedbirleri görmek ve ge· 
reken başka tedbirleri yerinde al
mak için Sağlık ve Soysal ya~~·~ 
Bakanı Dr. Refik Saydam, huku
metin karariyle ve hükumet namı
na yarın oraya gidiyor. Bay Dr. 
Saydam genel başkam da oldu
ğundan Kırmızıay Kurumunun .. o
rada yaptığı yardımları da goz-
den geçirecektir. 

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

Roma görüşmeleri 
lcarşısında 

Balkaıı anlaşması 
Cenevre, 21 ( A.A.) - Anadolu ajan• 

özel muhabiri bildiriyor: Balkan 
sının ·· ·· ·· toplan 
anlaşması konseyi dün uçuncu d. 
tısını yapmış ve bu toplantının sonun a 

a •aiıdaki bildirimi çıkal'mıştır. . . 
Balkan anlaşması memleketlennı~ 

dı~arı işler bakanlarının Cenekvrel d~k~ 
el 1 . 1 memle et eranı 

toplantıları o aymy e, 
- l"kaJandıran meıe • 

doğrudan dogru:a a a . bilhassa 7 
leleri tetkik ettıkten sonı a 

1 1 k"nun 19vS tarihli Roma an aşına al-
son a ucunan son sıyasa 
rınm jmzasıyta son f d ) 

· · ayı a a (Sonıı 2 ıncı s 

~nketlerimi:ı 

Anl\.aramn kömür ve odun işi; üzerinde 
en çok durmaya değ en bir mevzudıır 

'"En eyi cimı ecnebi kok'u sif İstanbul 10.5 liraya ıualolur. Bi .. 
zim yerli koklarmıız ise havagazı istihsalinde kullanılıp şirkete 

bedava kalmasma rağmen 19~5 Jiraya satılıyor .• ,, 
Kış içindeyiz. Bu balı:rmdan Anka

ra'da odun - kömür ;§J üzerinde; müs
tehlik kalabalığının aleyhine, değerin

den faz/aya satmak, fazla kar gözetmek, 

artan soğuk dolayısile fiatları yükselt-

malt gibi balkın ziyanrm güden hare
ket/eri en ufak bir müsamaha ile kar§ı
Ismsmak zarureti karşısındayız. Yaı 

- ltıı arasındaki büyük lı"at f arkrnrn 

(Sonu S inci sayrf ada) 

Jlilmeyfz neden lcömı'ir odun alırken kantarrn başrncfa durmak halkta 
bir itiy:ıd haline gelmiştir. 

Reisiciimhur Kemal Atatürk 
yanında Ba.,bakan ismet lnö
nü olduğu halde dün hu•usi 
trenle saat 17 de lstanbul'a git
mistir. 

Türk Dili Tetkik Encümeni 
üyeleri de tetkiklerini ve çalış
malarını devam ettirmek üzere 
Atatürk' le birlikte lstanbul' a 
gitmişlerdir. 

Ankara 
ik:inci seçmenlerin 

den birkaçı 

"' 

~ayan tltet 

Bayan Unziile Kayaalp 

Bayan Nezahet C. N. ::,atran 

( Bıı üc kroki değerli ressamlarımız· 
elan Bay Saib tarafrntian çizilnıistir. 1 



SAYlFA 2 ULUS .?2 SONKANUN 1!>.>.i !:>.\LA 

DIŞARDAN GELEN SON DUYUKLAR 
~ANYA'DA 

Almanya silahlan 
mal{ta serhes1 
olmali istiyoı, 

Berlin, 21 (A.A.) - Sar'm Alman. 
p'ya dönÜ'lÜ alman sıyasaımın yeni bir 
J'Öndem alacağına alamet midir? 

Plebisit sonuclarının ilanından son • 
ra Berlin mehalilinde büyük bir n"k',in· 
lik hasıl olmu§ ve Bay Hitler'in Fransa· 
dan artık arazi islem:yeceğine dair 15 
kanunusanide radyo ile neşredilrruş olan 
nntkundan sonra bu nikbinlik teeyyi.id 
etmiştir. F;kat alman eflmn umumiyesi
bin tezahüratından sonra matbuatın 

Fransa'ya Ye uluslar derneğine k:uşı 
kullanmıya başlanu§ olduğu sabrrsu:ca 
" hiddetli dil ve bilhassa Bay Hitler'in 
ton iki mülakab bu nikbinlikte bulunan
ları biraz daha mutedil davranmaya mec 
bur etmiştir. 

Bay Hitler, Almanya'nrn va2İyetini 
IU'İh bir surette anlabnışbr. Araziden 
nzgeçmek yeni bir sıyasal unsur değil
dir. Bay Hitler, daha fazla iıtenilenıiye. 
eeği noktasına ehemmiyetle işaret et • 
miştir. 

Almanya'run uluslar derneğine gir . 
-.eıi isteniHr ve bu, Avruparun vaziye • 
tinde durluk olması için gerekir. Hal -
buki Bay Mitlerin söylediklerinden an • 
laşıldığma göre Almanya silahlan bıra~
maya dafr olan bütün aodlarmı prcn • 
aibce reddetmekte Ye her türlü teahhüd 
İçin fart olarak Almanyaıun esasen fi • 
len mevcud olan yeniden ıilahlanması 
eaasrru ileri sürmektedir 

AJmanya'mn doğu andJaşmasına icar 
ıı tuttuğu yolu da değİ§tİrmİf olduğu.ı
da fÜphe yoktur. Bay Hitler'in sözlerin
deki tek müsbet teklif, Almanya'nın 
Fransa ile alman • leh ıaldD"ışmamak 

andlaşmaıma benzer bir andlaşma ya • 
pılmasına hazır olduğuna dair olan f.k
radır. 

Alman mahfellerinde Almanya'nın 

bugÜn birçok şeyler kazanabileceği söy. 
lenmektedir. Çünkü Almanya ke:ıdisini 
ameli olarak Versay anlaşmasının yü • 
kümlerinden (mükellefiyet) kurtulmuş 

layJllakta ve ''hukuk müsavab ile alınan 
ulusu onuru,, nun tek ifad:?si sayı!an 

yeniden silahlanmaya devam eylemekte
dir. 

.AJmanya'da imparatorluk kuru
luşunun yıldöniimii kt.İtlamh 

Berlin, 21 (A.A) - Havas muhabi
r.inden: İmparatorluk kuruluşunun yr1-
döniimü için askeri savaşçılaır tarafın.. 
dan Berlin spor sarayında yapılan bil· 
yük bir toplantıda, Sar Kifhavzerbund 
bakanı demiştir ki: 

" - Bismark, Kabil'i yarattı, Hit
Jıer de canlı muhteviyatını yaptı.,, 

Ondan sonra eski savaşçılar bakanı 
miralay Raynhard, bütün uluslar cebhe 
eski muhariblerin.i sınırlar üzerinden 
birbirlerine her yeni savaşa karşı döğüş 
lçin ellerini uzatmağa çağırarak dedi 
ki: 

"- Barışı, ne silahlar ne de kin ko • 
rumaz. Barışı onör ve hürriyet korur.,, 

Plebisit komisyonu 
üyeleri 

Sar'dan ayrılıyor]ar 
Sarbruk, 21 (A.A) - Plebisit ko • 

misyonu il eri gelenleri Sarı terke hazır 
}anmaktadır. Komisyon ba~kanı Bay 
Rodhes, fsveç'de valisi bulunduğu Got· 
tend adasına gidecektir. Felemenkin 
müstemlekat ali komiseri Bay dö Yengh 

memleketine dönmüştür. İsviçreli aza. 
&n Bay Henry, fransız hududu yakı. 
ıunda Jurada kain Perrenturyde3:i 
prefeliğine dönecektir. 

Sar' Ja nazi kurumları 
Cenevre, 21 (A.A) - Sar l:ömür 

madeni işçileri hıristiyan cemiyeti, ya • 

kında nazi kurumları arasına girecektir. 
Bu cemiyetin dün yapmış olduğu 

toplantıda cemiyet reisi bir nutuk söy. 
liyerek kömür madeni amelesini vazife
lerini mazideki gayretlerinin aynı bir 
gayretle ifa etmeye le~vik etmiş ve 
feshedi\mis olan serbest sindikanın a· 
kıbetini tayin için yakında konu;>maJar 
yapılacağını dhyuk vermiştir. 

J

AVUSTURV 4~DA 

- Bay Şuşnig söylüyor 

~ A vusturyanın 
istiklali 

l~orıınmalıdır 
Virana, 21 ( A.A.) - Salzburg' da 

''yurd cephesi,, nin b'.r toplantısında 

başbakan Şuşnig demiştir ki: 
''- Hcrk?s avusturyaldarın a?man 

ulusundan olduğunu bilir, ancak Avus· 
turya ulusal ödevini (vaz:fesini) annk 
istikla!&i ve hakim Jıaldıkça ya:>ablli:r. 
Bu istiklal, bu hakimlik ve bu hürriyet 
bizzat alman ulusunun ve dünya barışı
nın menfaati namına konınacaktır. B. 
Şuşnig hükümetin iç sıyasası progra."111-
na anlatmış ve düşman olarak gösterdi!li 
nazilere, ibb1alci sosyalistler ve komü • 
nistlere karıı hükumetin düzen ve sü • 
künu korumak üzere tedbirler alacağı
m söylemiı ve deıniıtir ki: 

- Bi2e samimi o!arak gerenlere k:ır
şı eluzatalnn, fakat Avusturya f~kri ile 
istiklal prensibi üzerinde hiçbir rnÜ~· 
ka§a k:lbil değildir. Bütün Avusturya 
yurdseverleri yeni "yurd cephesi,, için· 
dedir, Burası Avusturya fikri ile ulusal 
duyırunun temelidi. 

Bay Fon Papen Viyanaya döndii 
Viyana, 21 (A.A.) - Alman Elçisi 

Bay Fon Papen, yeni talimatlarla Bcr
linden buraıya gelmiştir. 

Bay Ştarenberg Babsburglann 
tekrar Avusturya'ya dönme

siıı(leo bahsetmiş 
Viyana, 21 (A.A.) - Başbakan mu

avjni Prens Ştarenberg, yurdsever1er 
şeflerinin bir toplantısında içeri sıya
sa işlerini anlatırken Habsburg'ların 

tekrar tahta gelmelerinden bahsettiği 

ve bunun merkez A vrupasmda bir ba
rış garantisi oiacağım }:ıildirdiği söy
lenmektedir. Ancak bu nutuk, neşre

dilmediğinden yukarıki rivayetin dog
ruluğunu tesbit etmek mümkün olama· 
mıştır. 

HIRLEŞII< UEVL.ETLER'DE 

Denizde yanan gemi 
Nevyork, 21 (A:A.) - İçinde yan

gın çıkan İtalyan Valverda petrol ge
misi Puvertoriko'nun 500 mil kadar 
açıklarında yanmaktadır. Sarland al· 
man vapuru geminin imdadına koşmuş
tur. 

Kazaya uğrıyan gemi 
Halifal:s, 21 (A.A.) - "Yeni İskoç

ya,, Motörlü Hurryon gemisi büyük bir 
tehlike içindedir. Tayfa, geminin dö
küntülerine yapışmış bir haldedir. Ge· 
mi artık bü~bütün mahvolmuş sayılı

yor. Gemi ile kıyı arasında ancak 20 

metre kadar bir mesafe olduğu halde 
denizin hali tayfanın kıyıya çıkmak te
şebbüsünde bulunmalarına mani olmak
tadır. 

lmdad istiyen bir gemi 
Nevyork, 21 (A.A.) - 8.807 tonluk, 

Valverda adındaki ingiliz sarnıç gemi
si, bulunduğu Portoriko civarında im
dad istemiştir. 

Geminin petrol sarnıçlariyle makina 
dairesi ve bu dairenin üstüne tesadüf 
eden flikalar yanmakta imiş. 

A.merika' da seyahat edenler 
Vaşington, 21 (A.A.) - 1934 yıl;n

da Amerika'dan pasaport istiyenlerin 
sayısı çok arbnıştır. Yalnız Amerikan 
tebaasına verilen pasaportların miktarı 
154,333 dir ki, .J 933 yılından yedi bin 
fazladır. Bu pasaportların yüzde 80,69 u 
garb A vrupası içindir. 

U1ndenizdeki hoş arlalardan 
istifade 

Vaşington, 21 (A.A) - Resmi mah
f ellere göre, Reisicümhur, yapılması 

ileri sürülen uludeniz hava yolu üze· 
rindeki boş adalardan Vake, Kingmarre 
ve Conson adalarını bahriye bakanlığı 

emrine vermeği dü§ünmektedir. 
Bu adalarda hiç bir vakit idare ku

rulmamıştı. B. Ruzvelt, belki insan gi· 
der oturur diye bu eksikliği tamamla
mak istemektedir. 

DULGARlSTAN'DA 

Bulgar ba~hal{& 
nının sözleri 

Bay Georgiyef B. Rüştü Arastan 
övümle bahsediyor 

Saıfya, 21 (A.A) - Başbakan Bay 
Georgiyef uluslar derneği konseyinin 
Bulgaristan hakkındaki kararlarına da· 
ir m:ıtbuata şu sözleri söylemiştir: 

" - Konseyin kararı bizi memnun 
edem.ez. Bulgaristanın ökonomik vazi
yeti hakkında maliye komitesinin verdi. 
ği çok nikbin hükümlere karşı yük. 
sclttiğimiz itirazlar taahhüdlerimizi 
tutmamak isteğinden gelmiyor. Bilıaıkis 
maliye komitesinin düşüncesinin ehem
miyetini takdir edioyruz. Mail vaziye. 
timizi tetkik için yaptığı gayretlerden 
do'ayı kendisine borçluyuz. Biz her 
tahhüdün yerine getirilmesi gerek • 
tiği kanaatinde bulunduğumuz içindir 
ki, meml~ketin gerçek durumu itibari. 
le yerine getirilmesi mümkün olmıyan 
taahhüdlere gi.rişemeyiz. 

Bu münasebetle bulgar görüşüne 

yardım eden konsey başkanı ve Türki
ye Cümhuriyeti dışarıişler ba.kıaını sa· 
yııı Bay Tevfik Rüştü Aras'a minnet. 
tarltğımı arzebneyi kendim için güzel 
bir vazife bilirim. Bulg<:.ristanın yakın 
komşusu olan Türkiye memleketimizin 
gerçek durumunu bilmekte ve bu işde 
tuttuğumuz yolun doğruluğunu teslim 
etmektedir.,, 

Roma anlaşması 
hakkında 

jJovo gazetesinin bir yazısı 
İstanbul, 21 • (A.A.) - Sofyadan İs

tanbul gazetelerine bildiriliyor: 
Sofyada çrkan Slovo gaıZetcsı Roma 

anlaşması hakkında şunları yazıyor: 

''Muvaffakiyetle biten Musolini -
Lava! konuşması küçük anlaşma diplo
D'l.ltları arasında heyecan uyandırdı. 

Bunun bariz örneğini Macaristanm 
komşusu olan ve arazi kaybetmekten 
korkan Romanya başbakanı Bay Tata
reskonun Transilovanyanın merkezi o
lan Klozda söylediği nutukta görüyo
ruz. Bu nutuk Roma mülakatından ha. 
sıl olan endişenin bir ifadesi olduğu 
gibi muahedelerin tetkikini istiyen:e
rin bıı.7ında bulunan Macarista.na kar
şı da bir ihtar mahiyetindedir. 

Bay Tatareskoya göre muahedclerin 
tetkikini istemek harbı istemek elem.ek. 

tir. 
Bay Tataresko nutkunda şöyle ili· 

yor: 

Bizden yer istıiyenlere babe.r vere
lim ki, ne bir can, ne de bir parça yer 
verem.eyiz.,, 

S!ovo gazetesi, bu nutkun Bulgaris
tanı da alakadar etmekte olduğuna işa
ret ederek cenubi Dobrucanın Bulg-a • 
ristana aid bulunduğunu ve binaena. 
leyh B ulga.ristana verilmesi laıım gel 
eli ği hakkmclaki bulgar düşüncelerini 

izah ediyor. 

SOVYE.TLEl{ BIRLl(;INDF 

Sovyet - Romen 
yakınlaşması 

Moskova, 21 (A.A.) - Sovyet 
Romen münasebatı mütemadiyen iyileş
mektedir. 

15 ikinci kanunda Moskova'da bir 
Sovyet - Romen demiryolu konferansı 
açılacaktır. Bu konferansta bilhassa 
Dnicper köprüsünün yeniden yapılma

sı ile, vagon mübadelesi ve tarifele.r .JT\e 
seleleri tetkik olunacaktır • 

Kafkasya' da bir zelzele oldu 
Moıkova, 21 (A.A.) - Kafkasya • 

nın bütün tehirlerinde ehemmiyeti orta 
derecede bir zelzele kaydedilmiştir. 

Moskova'da yangın 
Moskova, 21 (A.A.) - Rostofd~ .bir 

hidrgen imalathanesinde bir yangm çık 
mıştır. Bir infilak sonucunda vukua ge
len bu yangın imalathaneyi kısmen tah· 
rib ettiği gibi on iki amelenin yaralan • 
masma da sebebiyet vennistir 

lNGILTEHE'llE 

Sardan sonra sıra , 
Memelde 

Londra, 21 (A.A.) - Deyli Ekspres 
gazetesi diyor ki: 

Avrupa'da projektör d<SnmüştUr. Ve 
şimdi artık Sar'a değil Memel'c yönel· 
mektedir. Alman propagandası orada 
yeni bir topluluk göstermeye başlamıJ
tır. 

Deyli Herald da, Sar muvaffakıye
tinin Almanya'yı plebisitler modası ar
kasında koşturduğunu yazmaktadır. 

Parlamentolar 
toplantısı 

Londra, 21 (A.A.) - Parlamento
nun toplantısı bu ayın 29 unda başlrya
caktır. Bu toplantıda gelecek hafta k&
nuşulacak olan Hindistan teşkilatı esa
siye ıslahatı meselesi de dahil olduğu 
halde pek büyük ehemmiyeti haiz me· 
seleler görüşülecektir. 

Fransız hazine tahvilleri 
Londra, 21 (A.A.) - Fransız hi.ikil

metinin, hazine tahvilatmı 15 milyara 
iblağ ebnek niyetinde olduğu Paris
ten bildirmektedir. 

Bir ingiliz generali öldü 
Londra, 21 (A.A.) - Liva general 

Sir Artür Maksvel ölmüştür. General 
Maksvel'in bir tek oğlu da.ha geçen ~n 
Sir Çembcrlayn'in biricik kızı ile ni
şanlanmıştı. Bu ölüm, düğünü gecikti
recektir. 

Alman · İrlanda ticaret anlaşnıası 
Londra, 21 (A.A.) - Deyli Ekspres 

gazetesinin yazdığına göre. Almanva 
ile İrlanda arasında ticaret anlaşma~ı
nın imzası pek yakındır. Almanya tt
landadan getirdiği hayvan, yün ve süt 
mamulatınm miktarını artırmayı teak· 
hüt etmektedir. 

"Mavi kuş,, Amerika yolunda 
Londra, 21 (A.A.) - Sir Molkoln 

Campbell'e aid olup "Mavi kuş" adım 
taşıyan yarış otomobili, büyük bir san
dığa yerleştirilmiştir. Amerika,ya nak
ledilmek üzere. Southampton'da Aqui
tania vapuruna yüklenecektir. Bu meş
hur pilot, Florida'da Dayton Beach'te 
elcle ettiği saatte 272 mil dünya sürat 
rekorunu bu otom<>biJ sayesinde tesis 
etmi§tir. 

Gelecek ay, aynı otomobil ile kendi 
rekorunu kırmağa çalışacaktır. "MaYi 
kuş,, otomobili, 2.350 beygir kuvvetin· 
de bir motörle mücehhezdir. 

FRANSA'DA 

Orta Avrupa barışı için 

Paris, 21 (A.A.) - "Tan,, gazetesi 
diyor ki: "Cenevre görüşmelerinin so • 
nunda bir Doğu anlaşması yapılması 

için umud verici görüşler var. Alman
ya eylCıl muhtırasındaki itirazlarında 

ısrar bile etse orta Avrupa bwnşm111 

elbirliği ile verilecek garantilerle kuv
vetlendirilmesi fikri hiçte bırakılacak 
değildir. 

Davis tenıs kupası 
Paris, 21 (A.A.) - Yeryüzü "Davis 

kupası,, şampiyonluğuna on iki ulus 
girmiştir. 

İngiliz federasyonu Avrupa mınta
kasrndan Fransa, Almanya, Holanda, t. 
talya, Polonya, Yeni Zelanda, Cenub 
Afrikası, Avusturalya, Çekoslovakyayı, 
Amerika mıntakasmdan birleşik Ame
rika, Meksika ve Çin'i yazrorştır. Cenub 
Amerikasından yalnız Uruguvay ile 
Brezilya yazılmıştır. 

Fransa'da ulusçu ve sosyaliı;;t 
geneler arasmda bir çarpışma 

Paris, 21 (A.A.) - Şartr'da yapılan 

sıyasal bir toplantıdan sonra gene yurd· 
severler ile birlik cephe mensubları a· 
rasında bir müsademe olmuştur. Üç o
tobüs içinde dün akşam Paris'e gelen 
135 gene tevkif edilmişlerse de hi.ivi· 
yetlerinin tesbitinden sonra serbest bT

rakılmışbrdır. 

Roma görüşmeleri 
karşısında 

Balkan anlasması 
' (Başı l inci sayıl ada) 

gÖni~melerden doğmuı olan genel du.

ruın hakkında konuımu§lardır. 

Bu teahhütlcrin yüksek ehemmiyeti. 

ni tak:Jir veba an1aımalarda kııyıdh 

prensiblerin uluslararası hay~ttı:ki fay· 

d:llannı te5lim ebnekte mutab k bulun 

mu~lardrr. Ba'kan anbşması barr!fın tc· 

rıis.i iç:n yapılan gayretlerin muvaffaki • 

yetinden ancak memnun olabilir. Bal • 

ilan anlaşması bu hal suretlerinin, orta 

ve doğu Avrupa banşının kavvetlenrne

ıinde alfkab olan bütün mcmlek~tlerin 

durumunu hesaha katmak suretiyle fay. 
dalı bir tarzda tamamlanabileceğini 
umar. 

Balkan anlaşması devletlerinin dört 

dışarı işler bakanları, görüşlerindeki 

tam birliği ve şimdiki meseleler k:ırşısm 
da da mazide çok mesud neticeler ver • 

miş olan aynı mÜ§terck siyasetlerine de 

vam hususundaki azimhrini bir k!ıre dı.. 
ha müttefikan müşahede etmi$lerdir. 

lSVlÇRE'DE 

İran - İrak anlaşmazlığı 
Muvakkat bir anlaşma yolu 

aranıyor 

Cenevre, 21 (A.A) - Uluslar deı

neği konseyinin 84 üncü toplanma dev. 

reainin işieri sonuna ermiştir. 

Leh, çekoslovak ve yugos1av dışarı 

işler bakanları şimdiden Cenevreden 

ayrılmış oldukları gibi Bay Aloizi de 

hareket etmiştir. Bay Aloizi İr-a.k mese• 

lesinin mazbata muharrirliğincle Bay 

Be<:nche halef olacaktır. Bu mesele öğ· 

leden sonra konuşulacak ve tetkik e

dilecektir. Konsey henüz bir h.ııl sureti 

bulamamıştır. MalUm olduğu üzere f. 
ran murahhas heyeti, bu mese·enin c· 

sa.sına taalluk edecek olan bütün karar, 

lann ittilızzı hususunun konseyin önU· 

müzdeki toplanmasma bırakılmasını is 

tiyen bir formüJü onamak hususund.n 

mazbata muharriri ile an]~ıştır. Ya. 

ni statüko tadil eclilmiyeccktir. 

İrak mümessili şimdiye kada.r mu

vakkat bir tesviye sureti kabulünden 

çekinmiştir. 

Maamafih uluslar derneği mehafiH1 

bugün muvakkat bir tesviye formülü 

bulacağı kanaatindedir. 

Konseyin ruznamesi.ne dahil olan 

bütün meseleler, hemen hemen tama 

men halledilmiş olduğundan 84 üncü 
toplanma devresıinjn kapanmış olduğu. 
na dair kara.rrn bu akşam verilmesi mu. 
hakkak gibidir. 

Ulu~lar Derneği bir çare 
bulmaya çah~ıyor 

Londra, 21 (A.A) - Cenevredcn 
bildiriliyor: Uluslar kurumu konseyi • 
nin toplantıları sürüyor. 

İran - Irak anlaşmazlığı hakkında, 
haf ta sonunda hususi bir şekilde cere
yan etmekte olan müzakerelerin m,esud 
bir sonuca varacağı ve ulus1ar derneği 
konsey.inin bugün toplantısma son ve. 
receği umulmaktadır. 

llay Eden Bay Laval'i övüyor 

Cenevre, 21 (A.A) - Haıvas ajaııaı 

muhabirinden: Bay Eden, son toptant.r. 

dan çıkan sonucu anlamak üzere müra
caat eden gazetecilere, konseyin bu al
şam dağılmak ihtimali olduğunu söy!e. 

miştir. 

İngiliz delegesi, Bay Laval'in gö 

rüşmelcr sırasrnda ve bilhassa Sar işinin 
halli hususundaki emeklerinden övünç 

le bahsetmiş ve İtalya - Hzıbeşislan R• 

rasındaki hadisenin, Bay Laval'in özel 
(şahsi) nüfuzu sayesinde vahimlesroek.. 

ten korundu2unu eklcmistir. 
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Yarı - Sl)WKd 

Seçimden önce 
Yurdun her yanı, yeni kurultayı ıeç· 

meğe hazırlanıyor. Kadınlı erkekli, bi.i
hin yurddatlar, şu 11raJarda pekaz mem 
leketlerde görülebilecek bir yetiıkenlikle, 
bundan birkaç hafta ıonra, yeni kurul
tayı meydana çıkarmış olacaklardır. 
"ıu sıralarda pekaz memleketlerde gö
rülebilecek bir yetiıkenlik,, sözümüze 
usları topuklarına inmiı bir takımları 
sene kızacaklardır. Çünkü Türk.iye'de 
fırkaların panayırı yerine fırkarun disip
lini vardır. Onlar için, aidip rey vermek, 
Franaa'claki aibi lngiltere'deki gibi ol
malı. Niçin öyle 'olmalı? Öyle olabilir 
mi? Bu suallerin cevablannı da verirler. 
Ama Türkiye denilen memleketin ıeni
Yetlerine bakarak deiil, ıpiritizma ma
aaaı batına bütün ''hukuku esasiye" ci-
lerin ruhlannı çaparak. ' 

Hiç batırlarırıa aetirmezler ki, tü~k 
cleTletinin ve türk iç - aıyuaımm en gu
zel en 9'•İz tarafı, ananelerinin kayna
iau ibtilil ordulanmn izl.-inden alan 
bir fırkaya, bu fll'kanın batında da, u~
ıu, 1anmadan örselemeden, cepbelenn 
••Yatından inkılplann sa :-.;•na sokma••· 
nı bilini bü ··k bir Ondere malik olma-

1 )"U • •--
sıclır. Hiç düıünmezler ki, daha bı~~~ 
hafta önce çıkanlan yasalardan bınnı 
ele alsak, Avrupa parlamentolannda 
oturan her baasi bir fırkanm bütün il· 
yasal çalıımalanna denk gelecek . bir 
vanmla kartılaımz. f ranaa'da radıkal 
- Soıyaliıt fırkası, franıız laikliğini te
rnellettirmit olmakla övündüğü bald~ 
bizim kıyafetler yasalDIZB fikfrce ~~· 
yaaapbilmekten uzaktır. Soyad~f~ ıt~~-
de, biz Avrupa'nm öyle devırlerını lııh· 

, d • 1 • riz ki hükumet nüfuı aıre en, o za • 
mamd yahudilere adlan, sızchra ıızdıra 
aabmtlarcbr. y abudiye gayet ~.ve 
pyet kaba adlar takarak bunLan )"UZ • 

1 L!-'erc:e kuron mukabilinde de-
erce ve - . ti 
- • tirdi)deri biki:relere bile geçmıt r • 
A d • kı So,.adlan türkçe olacaktır ~e • 
zarak bubuıuıta türlü demasoııl~ !a • 

L-- wabanCJ sazeteJere, bu bikiye: 
paa--.1 ""d ., lerclen birkaçını yazanak pn ermerı 

çok uterdik. 
Kadndarm aaylavlık hakkına gelince, 

... kuanauzm dqarda yaptıfl akisleri 
tıılrlııetuııelr, il.-iliiiai anLımaia yeter. 
Kafesin arlmamdan •P.v aandalyuma 
pçea türle kadnu, bu defi!mefi, Ata· 
türk'ün kendisine ve fırkasma -!~. • 
d N"tekim bu itten bahseden butün 
ur. ı ' ki ''Ş uh k yabancı yazarlar diyorlar : u m.. a 

kaktır ki, bütün türk kadınları Ataturk-

ün tabii fırka arkadatlandll".,, 
n_ •-- memleketlerde bir fırka fırın· __ ,_ d" • 

edan kendi tarafına çekmek iıte ı mı, 
diyelim mevcud olan bir narbı kaldıra
cıaiını programına sokar. y abud buna 
ben bir takım demagojik lafların ve 

zer . dön" •• r 
vaidlerin arkasına aığınır. Bar up a -
kaya cloiru bakınız: yapdan, ba':8rdan, 

Yaratılan maddi ve manevi i"!er., ~u 
• mana· 

göklere kadar çıkarılan Avrupaı . . . 
11ndaki bir fırkaya, acaba hanri bırm 
yamn yijzyıl yetmez? 

Fırkalar panayırını özliyenler, bunu 
· t bqka bibnez değillerdir. Yalnız ıt e, 

memleketlerde, yıkılrp yeni plana evluy • 
k mahalleler ve er 

darmalan gere en . deki ba 
"bi k. . soysal konular bız • 

• 
1 ç D 
Ökonomi Bakanlığının. 

iki bildirisi 
Ökonomi bakanlığından: 20 nisan 

1934 denberi tatbik edilmekte olan 
Türkiye -ltalya ticaret ve ldiring an· 
lqmaları dokuz ay için muteber idi. Bu 
anlatmalar müddetlerinin bittiği 20. 1. 
935 tarihinden itibaren yeniden dokuz 
aylık bir devre için uzablmıfbr. 29. 9. 
934 tarihli nota da aym müddetle yeni. 
den meriyete konmuıtur 

••• 
Ökonomi Bakanlığından: 
Muhtelif memleketlerde yum.-

ta, elma, armut, portakal~ limon, 
Y&f ve kuru üz~ ambala! ve taı· 
nifini ıöıterir hır kolleksıyon ya· 
rından itibaraıı lıtanbul Türkofiı 
ıubetinde tetbire bql~acaktır • 
Teıhir üç ıün ıürecektır. 

Ambalaj nümuneleri 1ıtanbul
dan ıonra Ankara' da tethir edi
lecek daha sonra ııra ile lzmir, 
Mersin ve T rabzonda alikadarla· 
nn iıtifadeıine arzedilecektir. 

Bu sandıkları muhteviyatları 
itibariyle de tetkik etmek istiyen· 
ler, bunlarm diğer mahallerde l~f· 
biri anında bozulmuf bir hale gır· 
meleri muhtemel olduğundan ls
tanbul' da görmeğe çalqmalıdır-
lar. 

ihracat tacirlerimizin ve müı
tahsillerimizin sergiyi behemehal 
görmeleri gerektir. 

ismet fnönü Yunan El~i~ini 
kabul etti 

Baıbakan ismet lnönü dün ma
kamında Yunan Elçisini kabul et
mittir. 

Bay Alf ant geldi 
Maliye mütehan111 Bay Alfant 

beraberinde Nakid itleri ve kam
biyo letkilab etrafında tetkikatta 
bulunacak olan mütehanıı B. Pof 
Masa olcluiu halde dün ıehrimi
ze gelmitlerdir. 

EL fil 

nizamında tutamıyor. Fırkacılık rene 
panik veriyor ve uluı anlamı ıene her 
teYi altediyor. 

Bizde, fırkaların panayın yerine fır
kanın disiplini varcbr, demittik. Bu di
siplin üzerinde biraz duralım. Disiplin, 

parlamentocu rejimlerin fırkalannda da 
vardır. Otomatizm denecek kadar. Oka
dar ki ihtiyar parlamentarizmlerde fır
kalar, 'kurıamut dallar p, evetçi bir 

kuru kalabalıktan ibarettir. Parlamento

luluk aiacı da arterioı skloroz çaiıaa 
girmit ihtiyar bir gövde sıı.idir. 

Bizde yıl ıeçmez ki, ~klikler tamam-

la . •---•-tJdar düzeltilmesin. 
nınaıın, ....., 

"müıbet tenkidn f&an ortaya atdalıdan 
beri, bizde, titiz bir otokritik vardlr. 
Öyle ki, her bansi bir muhalefete konu 
bırakılmamaktadır. Sıyasal kurumumu
zun en kuvvetli tarafı budur. ırı es '~ı ıt • . henüz taze bir roman

zı ezbercı er ıçın tizm 
1 d Ve bu roman • tizmin unıur arı ır. d" 

k 
__ , ___ beyinl~rine (hay 1 fil 

ıerçe ten on-.... b" omatiz· 
kelime oyununu yapalım) ır ~ lan 

-:L.: • • tir" Sevin romatizına 
ına gnn aarmat • .1 

ise, biç seçmez. Çünkü bu çqit haıta-
lddan doktor deiil, yaf, yatın tamam ol 
ınuı lıtnfır. 

Bu timdi, ilk ·~imdir ki, kaclrnb er
kekli bütün ulusu kucaklamaktadır. Fır
ka, hükumet ve devlet kununfanınızm 
..1...L- • • bir dizen beldiyea yanlan ola· 
- ·~· daki WJir. Şa YM' ki uluala Onder arasm daa 

• anlayıf ye bajbbk t.kmua 
eeTil~ • de memleket Tüddye oldut:" 
- .. .. tedbir için, ileriyi ,örmek ye bana CoN Fırlcalann panayın, reylerin amacı 

fevblidel9'İllee, kendi içine clofru !'· 
kılıyor. Geçenlerde Sar itinde oldaj'(I 
.cibi. Y etmiı yedi ulusun yollachiı .... 
Yİf l.ölüld.i bile hrkalan ,,..,,..._.,,, 

&.. enu fire yeren memleket, 
aJmakt.a • ..I!.. 
k dilifindea, Türkiye uas-. 

• BURHAN BELGE 

ULUS 

u y u 
Hava vaziyeti 

Ziraat V ekileti meteoroloji enstitü • 
ıünden alınan malumata ıöre, son 24 aa 
at içinde yurdda hava umumiyetle bulut 
lu ve yaiıtaız ıeçmiıtir. 

Yalnız Karadeniz kıyılanyla doiu 
Anadoluıunun bazı yerlerine 2 ili sekiz 
milimetre yaiıt olmuıtur. Hava ıuhu
netlerinde düne bakarak büyük bir de
iitildik yoktur. 

Bu rece en düıük ıuhunetler sıfınn 
altında Kaıtamonuda 17, Kara ve Ço. 
rumda 16, Eıkiıehircle 14, Bolu ve Si • 
vaıta 13, Afyonda 12, Ankara ve Yoz • 
radta 11, Erzurum ve Kütahyada9, 
Malatyada 3, Edirne, Yalova ve Manisa 
ela 1 derecedir. 

Orta Anadolu ile doiu Anadoluıu
nun batka yerlerinde rece ıubunetleri 
hep ııfınm altında olmak üzere 5 ili 8 
araımdadır. 

Dün ea yüksek subunet dereceleri 
ıdına üstünde Adana' ela 18, Antalyada 
11, Dörtyolda 16 derece idi. 

lstarıbul'da hir vergi kaçakçılığı 

lıtanbul, 21 ( A.A.) - Bir pastaha
neden yapılan tahkikatta sekiz aydanbe
ri müe11esenin ıesmi defter tutmadığı 

anlatılnııı ve mühim miktarda verıi ka. 
çakçılığı görülmüıtür. Tesbit edilen ka· 
çak vergi miktarı 40 bin lirayı bulmak· 
tadır 

lıwholu'da hir korıft•rans 

lncbolu, 21 ( A.A.) - Halkevi tarih 
ve edebiyat başkanı hakim Bay Racıb 
balkevinde türklerin yüksek isticlad ve 
kabiliyetlerinin sade aavaı aabuma mün 
haıır olmayıp ilim ve medeniyete olan 
hizmetleri hakkında bir koalerana ver • 
mit ve Katib Çelebi ve Evliya Çelebi gi
bi büyük türk alimlerinin bayati ve eter 

lerine dair izahat vermiıtir. Salonda her 
unıf halktan büyiik bir dinleyici kütle
si vardı. 

Halle bu koaleranıtan çok memnun 
olmut, türldercle iLne ve medeniyete hiz
met elmİf büyükler ba.klonda konferaas 
lar verilmesini iıtemittir. 

Antalya'da ıteçim bitti 

Antalya, 21 (A.A.) - Antal
ya'da ve kazalarında ikinci seç
menler seçimi buaün aaat sekizde 
batlamıf, yirmide bitmittir. Se
çim ıehirde, merkeze bajlı nahi
yerlerde çok derin alika içinde ıeç 
mittir. Reye ittirak edenlerin nia
beti yüzde seksenden fazladır. 
Bayanlarımızın reylerini kullan
maktaki büyük tehalükleri her tür· 
lü tahminlerin üstünde ve pek se
vindiricidir. C. H. F. namzetleri 
ittifakla aeçilmittir. 

K L A R 
Kültür Bakanımız 

Edirne'den ayrıldı 
Edirne, 21 (A.A.) - Bütün o

kulları teftit ettikten sonra tehri
mizden ayrılan Kültür Bakanı, 
Edirne öğretmenleri (muallimle
ri) tarafından luz öğretmen okul
unda verilen çayda fU söylevi söy
lemittir: 
"- Sayın arkadaılarım 
Edirne kültür hayatında' aördü

iüm düzenlikten sevine duydum. 
Değerli idarecilerimizle birlikte 
çok daha muvaffak olacağınıza 
inancım vardır. Dedelerimizin bi
ze emanet ettikleri bu güzel bel
denin semalarına yükselen abide
leri ıizin kültür savatınız ebedi
yen muhafaza edecektir. Yarın 
için sizden daha muvaffakıyetli 
çalıımalar bekliyoruz.,, 

Kültür Bakanı istuyonda T rak
ya Genel Müfettiti Bay İbrahim 
Tali, vali, belediye batkanı ve 
muallimler tarafından ujurlan
mıtbr. 

Altın kaçakçıhğındc 
parmağı varmış 

lıtanbul, 21 (Telefon) _ Ere va • 
purunun ikinci kaptanı Hüsamettin al • 
tın kaçakçılığı işinde alakası görüldü. 
iünclen tevkif edilmiıtir. 

İstanbul seçimi bitti 
lıtanbul, 21 (Telefon) - lıtanbuf.. 

da seçim bu akpm bitmiıtir. Reylerin 
tasnifi neticesinde 298 bin kitinin reye 
ittirak etmit olduiu aörülmiiftür. Bu 
mikdar 1 stanbulda rey bakla olan yurd
datlann yüzde 87 sini tetkil etmekte • 
dir. Verilen reylerin% 48 i kadınlar ve 
% Si i de erkekler tarafından kullanıl 
DUfbr. Bu rakamlerdan da röriilcfiiti 
siW .... ~ .... kap ballaa ........ 
ii raiMt, ..... ,. ___ airiilmemit .... 
bütün tahminleri seçen hir clere.eclecGr. 
Cümhuiyet Halk Fıkası namzedleri itti
fakla aeçilmİt1erdir. 

Edirnede seçim 
Edirne, 21 (A.A.) - Busün rili,... 

tin her tarafında ikinci ariintehih ıeçimi· 
ne baılanınıttar. Seçim hararetle devam 
etmektedir. Halk aandık ba,lanm alem 
alcna gidenle ao,...ı olpnhıtana pat..,.. 
melrtedir. iki sün aoara her tarafta ikin
ci müntehib seçimi bitmit olaealrbr. 

SAYIFA3 

Türk Kı.:şunun 
talimatname i 

Gençlerimizi uçuculuk sporuna alrfo 
tırm.ak glidü ile şimdilik Ankarada Tay. 
yare Cemiyetine bağlı olarak kurulmut 
olan (Tilrk Kuşu) nun i,.e bqlamaeı 
için Türkiyeye gelecek mütebuuclar 
beklenmektedir. Uçucu üye yuılmak 
için Tayyare Cemiyetine müracaatlu 
başlamıştır. Oye olacakların ötrenmeai 
için (Türk Kuşu) nun talimatnamesi
ni basıyoruz. 

.MotörMiiz Uçu~ Talimatname i 
Türk Tayyare Cemiyeti; l1İDmnıl. 

mesinin (2) inci ınaddeıinde yazılı .,. 
macına varmak için kendieioe bağlı ve 
C. H. F. Umumi merkezinin kol'Ulllll 
ve bakısı altında (Türk Kutu) admda 
bir tetckkül vücuda geti.rilmittir. Bu 
tetckkül şimdilik atağıdald yoll•daıı 
motörsüz tayyare ve parllfUtinn ile ut 
ra,acaktır. 

1) "Turk Kuşu., tetekkülü timdiliık 
ınotörsüz tayyue uçuflarw tiirlk bdJll 
ve erkek gençJ.ere öğretecek ve OGlıan 
paratütçülüğe alıştıracailrta-. 

2) (18) Yatına g.innif ol.an tiirk .._ 
dın ve erkeği (Türk Ku9u) te,elddllti
ne girebilmek içıin örneği ilifi.k takp. 
nameyi doldurup Tilrk Tayyare CmıL 
yeti reisliğine vermelidir. 

3) (Türk Kuşıu) te,ekkWünün tek• 
nik itlerine, muhasebesine ve muh,abo. 

resine Tayyare Cemiyeti büroları ha. 
kar; şöyle ki: 

A) Türk Tayyare Cemiyeti geliru.
den ayrılan ve (Türk KUfU) tc,ekkü
lünün masrafına k8J"fılak 01-ı para Ti1rlr 
Tayyare Cemiyeti muh•eebninde ayrı 
bir hesaba alınarak Fırka Umum! ki • 
tibliğinin tasvibinden geçirilen bOtçe
aindclci fasıllara göre harcanır. 

B) (Türk Kutu) nun teknik, pt"op.

ganda, müsabaka, lisanı. l'ölror, apor. 
matbuat işlerine Türk Tıayyare Cemi. 
yetinin Nefriyat şube8i bakar ve lıııendl 
sine bağlı olan talim heyeti ile Afliı· 
da yazılı işleri yapar: 

1) Motöraüz uç.uta aW· 
2) İn,.aatçdığa aıi.d 
3) Meteorolojiye aı'4 

4) M.ot&wtb UÇUfla aJMMar ..... 
Ji ve auodinamUr 111111" ........_ 
ald. 

S) MiiMbaka, rökor w prop-c ...... 
lara aid 

6) Malzemenin baka..... meydu 
ve dağ vazifelerine aid lıır'ofllrlıed -.. 
zırloat' ve uçucu azaya .,...... dal.mr. 

C) Muhaacbe tubeai, Nqriyat fUbe. 
lile görüıerek malzemenin •tm alm • 
muma, korunmaıına. mabeme ellfiJa
tmın kontroluna, maueme depoealllUll 
umumi muamelatına ald talimatname. 
Jer hazırlar. 

lzmir'de D) Yazı İfleri ıubesi, (Türk IWfu) 
te.,ekkillUne girecek üyelerin ka11d " 

lzmir, 21 (A.A.) - ikinci leÇ• tesciline ve sicil ki&ıtlannm doldurul· 
men aeçimi bitmittir. Seçilen 1214 maama, muameı.ıt ve muhaberatm msn 
ikinci seçmenden aııl lzmir' den çevrileceğine aid talimatnameleri yap• 

k R 152 ıi erkek 56 ıı kadındır. Vila-An ara adyOSU yete baib kazalardan da 8S5 er- 4) B&flıblfma motöreil.I uçutkra 
kek ve 151 kadın vardır. Her ye"'- aid bir meteoroloji taisatı vOc:uda p:-

Bugünkü program şudur: ·- tidlinceye kadar Ziraat ve il. M. Ve. 
Ç k t · de halk reylerini Cümhuri1et 

ocu aaa & H lclletlerinin meteoroloJ"l llboratuftl'la-alk Fırkası namzedlerine ver-Muıiki: rından iıtifade olunur. 
Rubinatein Sontc mittir. 

5) (Türk Kutu) nun in,aatçıhıktald 
Edib Sesen: Viyolonsel Bolu'da tedri.atı, banpt' içindeki atölyeel iN-
Ulvi Cemal: Piyano Bolu, 21 (A.A..) - ı 7 soaki- t"uluncaya kadar, Tayyare Cemlyetıl bi. 
Maliye Bakanlığı saati nunda vilayetin her tarafmda bat- numm semin katında ayrıla yecde 
Dana musikisi: byaa ikinci seçmen eeçimi busüa yaptırılır. 
Muaiki: Düzce, Gerede, Göynük kaza ve 6) Tayyare Ccmiy.etinin (Türk Ku 
Becthovcn Trio nahiyeleriyle Bolu merkez kua- ıu) na yazılacak üyeleri tu auretle tu 
Ulvi Cemal· Piyano bumda bitmiıtir. Bayanlar yüzde nif olunur: 
Necdet R~: Keman yetmiı niıbetincle seçime iftirak A) Uçucu üye 
Edjb Sezen: Viyoloneel etmittir. Aym 23 ünde seçim bi. B) Yardımcı üye 
lfaberler. te · •.ir. S•ya•yı fnlrlal• 

~_:_---------~---:------~ ------------------------------..:-~~---

rulcardaki r~sim Bay_an Klzım Ôzalp'ı 
sandık •bqında gösteriyor. Sağdakind~ 
bayanl•rımızıa önealeriai M içten g~IM 
bir istekle kull•adıklarını, soldakinde 
tiriacl ~men kalab•lığını görüyoruz. 



SAYIFA 4 

Sııovdenin bir 
mal\.:ales· 

"Dostum David Loyd Core,, 
Birkaç yazı ile Loyd Corc'un san 

l!slkmma planından bahsetmİ§tik. ıs 

sonk~nun tarihli Deyli Meyi gazetesin· 
de Loyd Corc'un sıyasa alanında eski 
bir düşmanı olan Viskont Snovden 
"Dostum Loyd Corc,, başlığı altında şu 
yazıyı yazmaktadır: 

" Bizim neslimizin sıyasa adamları 
arasında sıyasal mücadeleleri esnasın· 

da biribiri aleyhine benimle Loyd Corc 
kadar çetin sözler söyli~n olmamıştır. 

Fakat bütün bunlar, onun zavallı 

ve yoksullar için gösterdiği sempatiyi, 
eoysal reformları başarmak hususunda 
himmeti ve hele beceriksizlik karşısın • 
da sabırsızlanarak enerjisini gerekli i~ 
lere harcamasını bilmesi gibi meziyet• ' 
lcrini takdir etmeme mani olmamıştır. 

Bir taraftan kendisile böyle sıya

aal mücadelelerde bulunurken bir ta
raftan da kendisinin komşusu ve dostu 
olarak uzun bir hayat geçirmiş oldu
ğwn için onun sıyasal karakteri ve bir 
diplomat olarak vücude getirdiği eser 

fi 

C) Fahri üye 
Bu üy,elerde aşağıda yazılı şartlar 

aranır: 

Uçucu üye: (18) yaşına girmiş ve 
(55) yaşını geçmemiş bulunan bütün 
tilrk erkeği ve kadınlarıdır. Bu azala
nn sıhhati uçmağa elverişli olmalı \'C 

bu husus hekim raporile tesbit edilmi§ 
bul urunalıdır. 

Yardımcı ve fahri Uy.elor: (18) ya. 
tından itibaren bütün türk kadın ve 
erkeği yardımcı ve fahri Uye olabilir -
ler. Bunların verecekleri yalhk aidatın 
mikdarı isteklerine bırakılmıştır. 

7) Umumiyetle üye olabilmek iç.in 
qağıdaki vasıfları taşımak lazımdır. 

A) Sıyasal ve soysal haklara malik 
olmak 

B) Uygunsuz bir adam olmamak 
C) O kur yazar olmak 
8) Türk Tayyare Cemiyeti binasın

daki solon (Türk Kuşu) üyelerinin 
konferans ve tedrisat salonudur. (Türk 
Kuşu) üyeleri bu salonun humısi tali. 
matnamesine göre salondan 1,:ıtifade e
derler. 

9) Uçucu üyeler Tayyare Cemiyeti 
nizmatına, talimatına uyacaklardır. 

Uçruşta ve tedrisatta muvaffakiyet gös
terenler kabiliyetlerine göre (A, B ve 
C) brövleri cemiyetin yapacağı tali
matnameye göre, (C) brövesi ise Ulus
lararası Hava Federaıyonunun ıpor 

kanununa göre verilir. · 
10) Kendi masraflarile Türk Tayya

re Cemiyeti J: ~lyesinde ve yahut ken. 
di hususi ikametgahlarında gösterile· 
cck nümuneler üzerinde motörsüz tay
yare yapıp uçanlara aşağıdaki ikrami. 
yeler verilir. 

A) Öğretici pHinörU yapıp uçanlara 
'(50) lira 

B) tdman planörü yapıp uçanlara 
(75) Ii.ra 

C) Büyük kabiliyet pl!nörü yapıp 

uçanlara (100) lira. • .. 
11) Her yıl, talimatnamesıne gore 

memleket içinde yapılacak mahalli mm· 
takavi ve umumi uçuş müsabakaların 
da da( B, C) brövesini taş1yanlar.dan 
birinci gelenler Türk Tayyare Cemıye
ti Merkezi İdare Heyeti kararile mU
ldfatlandırılrr. Uluslararası müsabaka.. 
lara girecekler ulusal müsabakalan ka· 
anmış olanlardan ayrılır. 

12) Fevkalade kabiliyet gösterenler 
arasında da propaganda ve tezahürat 
:uçuculuğuna ayrılır ve bunlar her. te•. 
eahürat başına Türk Tayyare Cemıyctı 
Merkezi idare Heyeti kararile müka. 
fatlandmlır. 

13) Planörleri yapan her kim olursa 
olsun Türk Tayyare Cemiyeti reisliğin· 
den o planör için uçmağa kabiliyetli 
olduğuna dair bir vesika alncak ve bu 
planörü tescil ettirecektir. Tür~ Ta~
yare Cemiyeti Neşriyat tubesı tescıl 

ve planörün uçma kabiliyetini anl~k 
ve muayene şeklini tesbit etmek ıçın 
bir talimatname yapacaktır. 

ı4) Planör uçuşlarının hedefi, ge~ç
Jeır:i hava sporu içerisinde kuvvetlendır· 
tnek ve bu sporu gençler arasında yay
mak olduğundan spor yapılırken çıka. 
cak kazalardan Türk Tayyare Cemiye
ti mesuliyet kabul etmez. 

15) Bu talimatname C. H. F. Genel 
Katibliğinin ta1vibinden geçirilmi~ ve 
Türk Tayyare Cemiyeti Merkezi İda. 

1 

re Heyetince onanmıştır. 
hakkında yönsüzce bir yazı yazabile
cek bir durumda bulunuyorum. 

B. Loyd Corc esas itibarile halk a· 
rasından çıkmış bir adamdır. Radika
liznı, kendisinin füklerine kadar işle
miştir. Muvaffakiyet kendisini bozma • 
mıştır. Sosyetenin kendisine karşı gös
terdiği saygı başını döndücınemiştir. 

Kendisinin ilk sıyasa alanına girişi 
toprak sahiblerine hücum etmek sure· 
tile olmuş bu hususta halkın haklarım 
korumak ve müdafaa etmek yolunda 
bir şampiyon kesilmiştir. 

Loyd Corc'un bu toprak meselesine 
verdiği ehemmiyet, hlilfi şiddetini kay· 
betmiş değildir. Hiila kendisi halkın 

sağlam bir temel üzerinde toprak sahibi 
olmasına ve ulusun bütün dirlik ve dil· 

Bay Loyd Corç 

zenliğinin dörtbaşı mamur bir köyhi 
kümesi kurulmasına bağlı olduğuna 

inanmaktadır. 

Loyd Corc, ekseriya ziraatten brıhs· 
etmekten hoşlanır. Yalnız bu bahiste 
söyledikleri kendi öz sınamalarının 

sonuclarıdır. 

Kendisi Surrey'de birçok bakımsız 

araziyi gayet düzgün ve mahsul verir 
bir hale getirmiştir. Birkag yıl ön·e 
yabani bir halde bulunan bu topraklaı 
bugün bir süt ve bal kaynağı haline 
gelmiştir. Bu işte de bütün hayatında 

belirmiş olan enerjisini ve çalışkanlığı
nı ortaya dökmüştür. 

Kendisi bir politika önderi olarak 
tanılan sanından daha fazla "Çiftçi 
Corc,, olarak öğünür. 

İngiliz diplomatları arasında soy· 
sal reformlar uğrunda L. Corç kadar 
çalışmış kimse yoktur. 

Genel savaş felaketi ve savaştan 

sonra torilerle birleşmesi yüzünden 
Loyd Corc'u gerçekten olduğundan 

büsbütün başka tanıyanlar çoktur. Bu 
tanınma, onun 1905 - 1913 liberal hü
kumetlerinde liberalce çalışmalarını göl
gede bırakmıştır. 

Parlamentoda yapılmış birçok soy· 
sal değişme ve reformları bir Loyd 
Corc'un teklif ve teşebbüslerine borc
luyuz. 

Bu reformların ilkönce ufak bir 
ölçüde başladıkları gerçektir. Fakat 
sonradan bunların üzerine birçok şey

ler katılmıştır. 
Bu mutedil başlangıçlara karşı ka· 

binede gösterilen reaksiyonlarla Loyd 
Corc'un ne kadar mücadele ettiğim 
herkes bilir. 

Bunları başarmak için yaptığı en
gin propaganda ve ulusun gönlünde u
yandırdığı geniş heyecanın benzerine 
pek az tesadüf olunur. 

Savaş çıkınca Loyd Corc'un sov
Bal gayretleri biraz kesilmiş oldu. Her 
ne kadar onun bu savaş hakkındaki dü
şünceleri benimkinden aykırı ise de 
onun bu hadisede de takınmış olduğu 

tavn ve yaptığı hareketleri - övmekten 
geri kalamam. 

Şüpehsiz ki onun almış olduğu ba -
zı güzel tedbirler müttefikleri mnğll"ıb 
olmaktan kurtaımıştır. 

Savaşın son yıllarında Loyd Corc, 
savaş bittikten sonra ulusun endüstri
de ve soysal alanda birçok güçlliklerle 
karşı karşıya geleceğini anlamış ve 
bunlara karşı vaktinde tedbirler alın· 

mast gerekliğini bütün devlet adamla.. 
nndan önce kestirmişti. 

Savaştan dönüp yurdlarına gelen 
milyonlarca halkın savaştan önceki şe
kilde zorluklara ve emniyetsizliklere 
göğUs germesine intizar edilemiyeceği
ni anlıyanların başında o bulunuyordu. 

Bunların savaşta görmUJ oldUklan 

ULUS 

r e 
büyük fedakarlıklarına karşt kendileri
ne mükafat olarak işsizlik, eşya fiatla
rında düşkünlük ve ev sıyasasında uy
gunsuzluk soğuk, feci bir şey oluyordu. 

Genel savaşın bitmesinden bir yıl 
önce Loyd Corc, ulusu yeniden kurmak 
için gereken tedbirleri almak üzere 
birçok mütehassısları işe çağırmıştı. 

O zaman bunların verdikleri ra· 
porlar ve bastırdıkları kitablar, bugün· 
kü ulusal kurulmaya esas olacak bir 
genişlikte ve mükemmeliyettedir. 

Ondan sonra savaştan hız alan in· 
gili.z ruhuna Loyd Corc, btı yurdu bir 
kahramanlar ülkesi haline getirmek 
tedbirleri almak ıçın çırpmıyordu. 

Savaştan sonra elinde bu program bu
lunan Başvekil seçim çevresinde büyük 
bir muvaffakiyet kazanmıştı. 

Aradan bir müddet geçtikten son
ra, Toriler, kafaca kendilerine arttk 
pek uygun gelmiyen Loyd Corc'u sil· 
kip attılar. O zamandan sonra artık 

kendisi fırkasız ve tecerrüd halinde 

bir sıyasa adamı haline gelmişti. Libe

ral fırka çoktan mağlUb olmuştu; Loyd 

Corc'un da hezimeti amele fırkasına 

bir fırsat bağı§lanıış oldu. 1929 senesi

ne kadar Loyd Corc'un vaziyeti ilerle

miş ve o seçimde işsizliği kaldırmak 

hususunda hazırladığı programla libe

ralleri geride bırakmıştı. 

Liberal fırkasındaki ihtilaflar bir 

türlü halledilemediği için 1931 yılında 

Loyd Corc büsbütün liberallerden ayrı

larak parlamentoda tek başına, müsta· 

kil kalmıştır. 

Ogün bugündür, kendisi gerek par

lamentonun, gerekse memleketin için· 

de fazlaca politika ile uğraşmıyordu. 

Fakat yaratılışı ve sıyasaya karşı 

olan bağlılıkları dolayısile onun uzun 

müddet böyle faaliyetten uzak durma-

sına imkan yoktu. 

Nitekim şimdi bir cincinati gibi, 

yeni atılışile yurdunu kurtarmak için 

yeni bir hareketin başına geçmiş bulun· 

maktadır. 

B. Nevil Çemberlayn'm söylediği 

gibi bugünkü ulusal kabinenin işsizlik 
meselesinde mu;ıyyen bir sıyasası hu· 
Junmaması Loyd Corc'un bu harekete 
kalkışmasında kendine daha fazla ce· 
saret vermiştir. 

Ben, bu yeni program hakkında 

hiç bir şey bilmiyorum. Yurdumuzun 
bugün istediği şey programdan ziyade 
heyecandır. Kütlelerin gönlünde bir 
heyecan ateşini körüklemek iktidar ve 
kabiliyeti de Loyu Corc'tan fazla kim· 
sede yoktur. 

İngiltere, kendisine bir önder bula
bilmek için kıvranıyor. Amerika'nın 

Ruzvelt'in arkasından yürümesi, bir 
ulusun muayyen bir işi yapabilecek 
bir adamın ardından gideceğine en kuv
vetli bir belgedir. 

B. Loyd Corc, anladığıma göre, ye
ni bir fırka yapmıyacak, fakat ulusun 
bütün memnun olmıyan kuvvetlerini 
bir araya tophyarak gelecek seçimde 
iktidar mevkiine geçecek herhangi bir 
kabineyi eyi ve faydalı surette çahş

mağa mecbur edecektir. 
Birçok ingiliz seçicileri vardır ki 

bunlar, hiç bir fırkaya bağlı değiller

dir; fakat yurdun faydası için birçok 
işler yapılmasını dilerler. 

Bütün bunların Loyd Corc'a yeni 
mücadelesinde yardımcı olacakları U· 

muluyor. 

KİRALIK EV 
Yenişehirde Bomonti 

karşısında Dikmen cad
desinde Dr. Miralay Bay 
Kemal'in evi kiralıktır. 
üç oda, mutfak, banyo, 
sandık odası, bahçe ve 
konfor. 

Görmek istiyenler gü· 
nün her saatmda geze· 
bilirler. 

Taymisin ileri sür
düğü bir düşünce 

Taymis gazetesi, bazı şartlar altın
da Versay andla§masının askeri şart-

larının iptali dü§Üncesini ileri sürmüş

tür. Almany:ıda bütün gazetelerin aldı

ğı bu yazr, Fransada da tefsirlere yol 

açmıştır. Aşağıdaki yazıyı, Parist'e çı. 

kan La Repüblik gazetesinin 14.J.JS 

tarihli sayısından alıyoruz: 

Versay andlaşmasının nskeri şart· 

larma Almanyanın bir mliddet riayet 

ettiği ve Hitler'in iş başına geçmesin

denberi bu şartları tanımadığı malQm

dur. Bugün Almanya'nın ordusu kuv

vetli, ihtiyatları çoktur. Almanyada 

harb sanayii, verimli bir tarzda çalış

maktadır. Alman tayyareciliği, acunun 

en birinci hava kuvvetlerinden birisi 

olmuştur. Bütün donanmah:rdan mi". 

dern olan alman donanmasında, bugün 

denizaltı gemileri de vardır. 
Almanya uluslar derneğine yeniden 

girmedikçe onunla hiç bir münakaşa 

yapmak imkanı olmadığını; öteyandan 
Almanyanın, hukuk beraberliğini elde 
etmedikçe veya ona bu beraberliğın 

verileceği viidolunmadıkça uluslar der
neğine gitmek istemediğini göz önün
de tutan Taymis gazetesi, Versay and
laşmasının müteneffileri olan hUk{}. 
metlerin, bu andlaşmanın askeri şart

larının iptalini kendiliklerinden teklif 

edebilecekleri düşüncesini ileriye ıilr. 

müştür. 

Taymis'e göre İngiltere, Fransa ve 

İtalya doğrudan doğruya Almanya'ya 

değil, uluslar derneğine §Öyle diyecek

lerdir: 
- Savaştan on altı yıl sonra, Al

manya'nın da öteki uluslar gibi ıer

bestçe silahlanabileceğini düşünerek, 

askeri şartların iptalini teklif ediyoruz. 
Ancak Almanyanın da öteki uluslar 
gibi, silahların dostça bir §ekilde tah· 
did edilmesini ve silahlar Uzerinde u
luslararast bir kontrol yapılması dü. 
şüncesini kabul etmesini şart koşuyo· 
ruz. 

Şurasını kaydedelim ki bu hareket 
nazari surette Almanya'nın §imdiki si-

lahlarını meşru görmek manasına gel· 

mezse de, ameli surette az çok bu ma
nayı ifade eder. Almanya'nm Rayhs

ver'i, milisleri, harb sanayii olduğu gi. 

bi durmakta ve bizim itirazlarımız va

ziyette hiç bir değişiklik yapmamakta

dır. Onun için Taymis'in bu ara bulucu 

tavırları, içinde bulunulan çıkmazdan 

kurtulabilmek için bulurunuş ustalıklı 
bir çaredir. 

Bunun1a beraber. İngilizlerin dik

kat etmeleri gereken bir nokta vardır: 

o da, alınanların hukuk beraberliğini 

her alanda ve bütün olarak istedikleri

dir. İngilizlerin alman donanmasını 
muzafferane bir şekilde Skapa-Flov'a 

gö!ürdükleri günler geçmiştir. Eğer 

Taymis'in düşüncesi dikkat nazarına 

alınırsa, Vaşington anlaşması 1936 yı. 

lı sonuna kadar muteber olduğuna gö

re, Almanya'nın 31 ilkkanun 1936 dan 

önce toplanacak olan deniz konferansı

na çağrılması gerekecektir. Almanya 

bu konferansa, hakiki bir deniz kuvve

tine sahih olduğu halde girecek ve in· 

gilizler koefisyan'dan bahsederlerse, 

Almanya da kendininkileri ileri süre

cektir. 

Versay andlaşmasının ebediyen de. 

vam etmiyeceği, yahut hiç olmazsa top· 

rak meselelerine ait olanlar hariç ol

mak üzere, öteki şartların bundan 

sonra hükümde kalmaları pek az muh· 

temel olduğu pek eyi malfundur. Cezai 
tedbirler, tamirat borcları ölmüştür. 

Askeri şartlar ise, hiç olmazsa İngiliz· 
ler:n düşüncelerine göre, hastadırlar. 

Fakat bu şartların iptali Almanya'yı 

çabucak Skajerak savaşından önceki 
vaziyetine sokabilir. Bunu da &özden 
uzak tut:mıyalım. 

22 SONKANUN 1935 S:\LI 

Sar l·r \:.Öp .. ~e 

ol alıdır 
14 sonkfınun tarihli Fölkişer Be"". 

bab,er Sar hakkında yazdı_ğı bir ya.=ıd~ 
diyor ki, 

13 sonkanun tarihi, alman sadakati 
nin boş bir söz olmadığını bütün d:.i~ 
yanın öğrendiği bir günü ifade edii 
yordu. 

Şimdi artık, birçok asırlar ikJ lıii•1 
yük ulusun biribirlerine ezeli bir öç 
ve savaş güdüşü biçiminde tecelli eden 
devre de tasfiye edilebilir. Eskidenbe .. 
ri Fransa ve Almanya arasındaki ça
tışmalara sebcb olan Sar toprakları da 
artık iki ulusun biribirlerine karşılıklı 
saygc ve gururla ellerini uzatarak kıı

vuşabilecekleri bir köpru vazife::siııı gö· 
rebilir. Bu anda, bütün yeni devir A'1• 
rupa tarihi allak bullok ederek tehli· 
keye sokan yüzyıllarca sürmüş iki 
komşu müeadelesini artık kati suret..\ 
te ortadan kaldıracak ve bütün Avru .. 
paya eyilikler getirebilecek olan Fr.m .. 
sız - Alman birlikte çalışmasına yeni 
bir çığır açacak tarihi imkanlar orta.o 
ya çıkmıştır. 

İtalya ve Habeşistan 
12 sonkanun tarihli Taymis gaze-

tesinden: 

"Geçen hafta Habeşistanla İtalya 

Sornalisi arasındaki henuz adam akıllı 

tayin edilmemiş hudud ihtilafı dolayı.. 

sile Etopya hükfuneti itilafnamenin 

on birinci maddesine tevfikan uluslar. 

derneğinin müdahalesini istedi. Bll 

maddeye göre uluslar derneğine üy~ 

olan bir devlet, kendi barışını tehlike• 

ye koyacağını sezdiği bir hadise üzeri•, 

ne derneğin dikkatini çekebilir vct 

dernek de böyle beklenmedik bir hadi• 

se karşısında barışı korumak için la• 
zım gelen tedbirleri alır. 

Bu ihtilaf, ilk defa 5 birinci M~ 

nunda Val Val'da bir müsademe yap11 

larak yüzden fazla Habeş ve otuz kelJ 
dar siyah İtalyan askerinin ölmesı ~ 

zerine patlak vermişti. 

O günden sonra İtalyan tayyareci._ 

terinin iki yere bombalar atarak bi~ 

çok habeş askerlerini öldürdüklerinden 

şikayet olunmaktadır. Her iki taraf d• 

bu muayyen olmıyan hududu aşmak! 

biribirini suçlu çıkarmaktadırlar. 

İtalya hükfuneti Habeş - ltalyaıı 
anlaşmasının beşinci maddesi muci 

bince hakeme müracaata yanaşma.makot 

ta, böyle bir harekete geçebilmek içiıı 
1 

habeşlilerin tarziye vermelerini VQ 

italyan zayiatının tazminatını vermesi• 

ni şart ko,Şmaktadır. 

Habeş hükumeti ise italyanların 
silahlı olarak hududu tecavüz ettikte> 

rini söyliyerek uluslar dernegine ba§ 

vurmuşsa da bu notanın son tarafları 

gayet miılayim bir dille yazıldığı içi.ti 

Roma'da memnuniyeti mucib olmııJ4 

tur. 

B. Laval'le konuşmalarından pek 

memnun olan B. Musolini Habeş mas .. 

lahatgüzarile yaptığı konuşmalarclan 

da memnun kaJmıştır .. 

İtalyanların fransızlarla Somali 

müstemlekesi hususunda anlaşmalar( 

ve faşistlerin ileri gelen kumandanı • 

rından General Bono'nun şnrki Afrl· 

kadaki bütün İtalyan müstemlekeleri .. 

ne fevkalade komiser tayin olurunası 

üzerine telaslanan Habeş hükumeti 

İtalyadaki mümessiline hemen B. Mıı ... 

solini ile temasa geçmesi için emir ver• 

miş, İtalyan Başbakanı <la bu mümessi .. 

le söylediği sözlerde İtalya hükfunetl• 

nin Afrikadaki komşuııile dostça ge .. 

çinmek dileğinde olduğunu söyliyerek 

teminat vermiştir. 

Cenevre'deki habeş murahhası, ih 
tilafın hemen halledilmesi için ulusl r 
derneğini srkıştırmamağn muvafakat 
etmiştir. 

Bundan dolayı il:i devletin doğru· 
dan <lojı uya müzakerelere giri§ecekle• 
ri ve dostane münasebetlerin yürüme-' 

1 
si icin bunun muvaffalciyetli bir yol 
ola;ağı umu~u bulundu~u anlaşılmak• 

' tadır. 
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çok semtlerin de e erıyetle kok kul-
llkonomik ara~ıırmalar Ank J •• •• d • • •• • d 1 n:na ı dol ısile bu ı.n bazı yerlerde 

aranın iOIDUr Ve O un ışı; uzerın e odun esas ı runak ıırin ı!egil, koku ya.-

Adana limanı mı, 
,oksa itersin m~? oı 
~· Said Aydoslu 

Mer 'n limanının, yurdun öteki ti 

m.ınları k.ır ı .. ındaki parlak yerini ge
çen yazılarımızda göstermeğe çalıştık. 
Fakat, cger 48 kilometre boyundakı 
Yenice - Mersin demiryolunu bir ya
na bırakırsak Mersin şannın bulundu
ğu açık deni; kıyısı parçasının kendi 
özünde, o taraflarda eşi bulunmaz 
bir ehemmiyet ve değer sakladığını d~ 
kimge iddia edemez, Mersin şan, ellı 
altmış yıl önceleri küçük hir köyd~n 
başka bir şey değildi. Mersin'i Mversın 
yapan liman yerinin - daha dogru~u 
iskele yerinin - fevkalldeliği değıl, 
onu gerilere bağlıyan yollardır. 

&u krokiye bakınca Mersin'in 100 

kilometre kadı rdoğusunda v~ İskend~
ron körfezi içinde, ağzını doguya dog
ru açmıı, dört yandan deni~ rüzgarl.:ı
rma kartı kapalı, tabii bir Jıman gHrii
yoruz. Burası yumurtalıktır. Cey~an 

~ı da esaı ayağile burada denıze 
ırma.. . .ak l 
karışır. 11u liman, tıpkı Meraın ı e. e: 
ıinin bulunduğu açık deniz kıyısı gıbı 
11ğdır. Ayıklanmak ister. Fakat ya

takları genişletilmiş Seyhan v~ Cey-

h ırmaklarını biribirine eklıyecek 
an k'l 

geniş bir kanal ile yumurtalık, 50 ı ~· 
metre uzaktaki Adana'ya kolayca .. b~~· 
lanabilir. Böylece yumurtalık, duşun
clüğUmüz Adana limanının bir parçası 

1 b·1· Tıpkı Rotterdam ve Bremen o a ı ır. . 
li 1 'b. Şimdiki Mersin iskelesı man arı gı ı. 

de olduğu gibi bırakılır ve icabında 
yardımcı bir is.kele olarak kullanılır. 

~·:, 

Bu dü§üncemizin dıyam/Iğı temel 

düşünceler: 

Bunları ökonomik, sıyasal • soysal 
Te finans (malt) yönlerinden anlatabi

liriz. Ökonomik sebebleri de m~va~~a 
• 1 d n yetinmının kolaylığı ve hınter an ı 

tma.ı (istihsalin lnldyafı) 
artma ve açı . ebı' ·· den geçır -yönlerinden ayrı ayrı goz 

liriz. 
Gerek Adana, gerekse Mersin'd.e 

,.apılacak bir limanın doğu vilayetlerı
le taşınma bağı, önce Adanaya u~ıyan 
•e ondan sonra Mersin'e giden bır de
miryoludur. Şimaldeki vilayetlerle ~e 
bu noktalar, Pozantı'dan geçerek yenı· 
ce istasyonuna gelen demiryolu ile bağ
lanmışlardır. Adana, gerek doğudan 

d 'ryolla· •e ger~:se şimalden gelen emı 
• • v. rt lama bir yerdir. 

nnın bırleştıgı o a 
Mersin ise yeniceden uzatılmıf kör b• 
ğırsak şekli~de bir ayrı demiryolunun 

IOnuncu istasyonudur. 
Doğu vilayetlerinden gelecek em· 

tfa, Adanadan Mersine kadar 68 kil~ 
metrelik (2 5 saatlik) fazla bir yolda 

' . . ~ d. 1 r Şinul· taıınmak ~cburıyetın-ue ır e · " 
den Yeniceistasyonuna gelecek her yuk 
de, bugUn, yarım saatte Adanay:a, .b~
na karşılık ancak iki saatte Mersın e 
götürülebilmektedir. Mersine giden 
)'ilklerin gerek taşımna masrafı ve ge· 
rekse taşınma zamanı itibarile kOçUk 
de olsa gereksiz bir kUlfeti vardır. 

Düşündüğümüz Adana umanı iki 
tekilde yapılabilir: 

1 - Adanada, demiryolunUJl Sey· 

( ı) Bu yuınıa bq taralı gautıaıi
ala düakü uyıMlltll• plımııtı'• 

Mersin iskelesinde; Konya - Kay
seri - Malatya - Diyarbckir'den g~
çirilecek bir çizgi içinde kalan yc~~erın 
denize açılmış bir kapısı olmak uzere 
bir liman yapmak karan veri~diğine ve 
hiç şüphesiz bu it içın gereklı olan pa
rayı harcamak göze alınını§ bulunaca
ğına göre, acaba bu sorum~n .~apış ala-

"t" "lmesi başka turlu olamas nına go uru 
mıydı? Bize bu yazılan yazdıran da 
böyle bir sorgunun zihnimi~de yer et
mesidir. Bizce bir Adana lımanı ~ap· 

k bir Mersin limanından daha zıya· 
ma ı dal ··rün· 
de özene değer ve daha fay 1 go 

mcıktedir. 

han iistUnden geçtiği noktada ırmak 

200 :300 me~ye kadar genişletilerek 

yapılacak bir limand~, egyanın. va~on
lardan doğrudan dogruya eyı vınc· 

lerle güclendirilmiı küçük 'tapurlara 
ve bu vapurlardan gene doirudan doğ· 
ruya vagonlara verilebileceğ~ rıhtım ve 
iskeleler yapılabilir. Bu §Ckilde ırmak 
ve bu vapurlardan gene doğrudan do~
lanmıştır, ki bu takdirde kUç~k vapur
lar yumurtalığa götUreceklerı eşyay~ 

d b··yük vapurlara borda edere ora a u 
k · • • yaparlar verirler veya a 51 ışı • . . w. 

E v r ırmak ve kanal derınlıgı 
2 - ge . . kil "k 

kadar indirıhrse çu ı 
7 ·8 metreye . 

. b'. "klükteki açık denız va-
hatti orta uyu 

ları da doğrudan doğruy.a A~a~aya 
pu~ . . bindirme ışlerını va-
gelıp ındırme ve . . .. 

arlar Bu şekılde tabıı za· 
sıtasızca yap • 

d daha rok kazanmış olur. 
man an :ı ka 

Adana limanından yuınurtalığ~ • 
dar yolu vapurlar inişte 2 :3, çı ışta 

tt alabilirler. Fakat bu zaman 
4 :S aaa c odern bir A-
dahi hesaba konsa gene m 

d · ve gerek· dana limanının (gerek erın . 
derin teklinde) iıtiyeceğı zaman, 

se u . limanına ka-
her halde bugün Menın . , · 

n1 ·dı't ve geliş. Mersın de ın· dar tre e 11 
b. d·- irin geçmekte olan dirme ve ın h•~ 'll' 

'"''--tle pek kısa olacaktır. zamana nı...,.. 
Bundan başka Adana, başlı ba~tna 

bir yetirim mıntakası olan AdanMa ov~-
rtasındadır. ersın 

aı ve çuıwrovanm o . . 
• dan birisine uzak, ötekinın 
ıse b~nla_ı: __ ... _... Adanaya bu ovaların 
i8e bır ucuu--r• . 
llrünleri, yetiştiricilerin kendı .taş~ 

talarile getirtlle.bilir. Mersıne ıse 
vası b · eti var· 
demiryolu ile taşımak mcc urıy . 

dı B ··...:: .. bu faydalar, Adana lımanı· 
r. u..... · · et ve d b"yük bır tıcar 

nın aynı zaman a u d edici 
· merkezi olımaına yar ım 

sanayı kt dır Halbuki :Mcr 
bir durum yaratma a d• bir ölçiide 

. d bu iınkinlar pek ar 
llD e yumurtalık Jimanı-
vardır. Adana - ü "nl . 

. E zin Dörtyol ve Payas ru erı-
nın, r ' "tünnek ve 

. de kayıklarla vapura go 
:ndinnek kolaylığı daha artıktır. . 

hem genel hinterlandı te§kıl 
Kısaca. • h de A· 

eden vilayetlerin ürünlen; cm 
·1 rukurovadan ve İskende· 

dana ovası e ~ .. kik b 0 körfezi kıyılarından mure e • 
ron .. • · il} Adana 

ı bınterlandın ürunlen ıç . 
ze M nine nıs· _yumurtalık limanının, e 

betle: masraf la-
l - Demiryol zaman ve 

nndan. bi _ _.._..._ ıaman ve indirme .e ggaa ..... 
2 - ..ıu. ıruaac ft fay-

muraflanndaD Mlr-
dalan .ardır. - ısla 

B• ... .,., ... a.a bir ... e 

• 

en ıa.ok durmaya deien hır· mevzudur knbilmek için bir va ta olarak kulla-
~ u nılmaktadır. Bu scbcble Ankarada °'" 

(Başı ı inci sayı/ada) 
neden ileri geldiğini; maliyet değeri 
artmadan, yeni masraflar yüklenmeden, 
~hrin ücra bir köşesinde tutulmuı bır 
arsaya istif edilmiş veya iizerleri don 
tahta ile kapaulmı§ olan odun, komut 
yığınlarının yalnrz havaya bağlı kala
rak nasıl inip çıkttgını araştırmak, ü
zerinde durulmaya değer bir İftir. Bir 
zamanlar belki tabii görülen bir ışın, 

halkrn kesesi ve sağlıgı aleyhine sonuc
lımdığı anlaşıldığı zaman derhal düzel· 
tileceğine emin olmanın verdiği bir ka
naatle odun - kömür i§İ üzerinde a
raştırmalarımıza başlıyacağız: 

Yakacak niçin yazdan alınır? 
Odun ve kömür taze ve zamanla Lo

zulacak bir meyva veya sebze değildir 
k: l.•§"' kadar saklanmak için yeni mas
ra,.ıa· 'j tesin ... Konservenin, zamanm
d .:. ı'an sebzeden pahalı olması ne 
Jcacı. r '8bii görülürse scld:ınması için 
ne tuz, ne yağ, ne de teneke kutu isti
yen odun-kömürün kış ile yaz arasın
daki fiat farkı o kadar gayri tabii gö
rillür. Oduncu, safi kar üzerine bağla-

limanına nisbetle dahi gene Adana -
Yumurtalık limanı lehinde olacagını 

sanıyoruz. (Finansal "mali" faydaları 

ileride görüşeceğiz.) 
~*~ 

Adana - Yumurtalık limanıntn 

temin edeceği sıyasal ve soysal fay
dalar, ayrıca bir özene değerler. Bir. 
çok fedakarlıklarla yapılacak bir li
man; tesisatı, nakil vasıtaları, ambar· 
ları ve yanıbqında doğuracağı ticaret 
ve sanayi müesseselerile, açık bir deniz 
kıyısında bulunmaktansa, biraz içeri
de bulunmasının sİl)'asi faydalan mey· 
dandadır. İatenirse Yumurtalııkta deniz 
istihkamları da yapılabilir. 

Sonra Adana, bütün ticaret ve ıa
nayi hareketlerile daha ziyade öz türk 
bir görünüş ve duruştadır, dersek ge
ne bir realiteye iıaret etmiş olururz. 

*** 
Adana - Yumurtalık limanının fi

nansal yüzü; daha çekici ( cazib) gö
rünmektedir. Seyhan'ı Ceyhan'a bağlı
yacak bir kanal, Adana ovasını sula
mıya yarıyacak büyük işin bir parçası
dır. 1911 yılında yapılmı§ bir keıiftc; 
250 bin hektar geni,liğinde olan Ada· 
na ovasının bazı yüksekçe ~rlerini a
yırarak kalan 20<' bin hektarlık büyük 
parçasının her yanını Seyhan, Ceyhan 
ve Tarsus ırmaklarile sulamak, kanal
lar açmak, kenarlarına set, rıhtım ve 
yollar yapmak işlerinin bedeli ; bugün
.kil paramızla 30 milyon lira kadar o
ranlanmıştır. Menderes, Gedis gibi 
ırmak mnıtakalarının sulamasında ya. 
pılan yeni keıiflerin vahid fiatlari!e 
karşılıttırıhnca, yukarıdaki yekWı ra
karnın yüı<sek hesa', edildiğini kuvvet 
le sanmağ• hakkımız vardır. 

Burada uzun uzadıya maliyet ve 
amortisman besablan ppmak iatemi· 
yoruz. Yalnu: ıu kadar diyebiliriz, ki 
Adana - Yumurtalık limanı.om yapı
lış iti, Adana ovaaile Çulrurovanın su
lanma itile birlikte ele almmca, bütün 

bu işler için gerekecek para il~ !al~ 
bir Mersin limanı yapmakta buyük bar 

fayda ve sebeb olmasa gerekti~. 
Adana - Yumurtalık lımanınm 

sulama ifile birleftirilerek yapılışında 
bir finansal fayda daha vardır. Bu da, 

iflerin bepaivnin birde~ yapılmasına Jü. 
auın olmadıgıdır. Bu ııler parça parça 
ve Adana - Yumurtalık kanal ve lima· 
nından başlıyarak bir zaman aırasma 
konulabilir. Her yapılan parça iş, der
hal randımanını verebilir. Halbuki Mer
.in limanı tam olarak yapılmadığı müd
detçe, beklenen faydaları temin edemi

yecektir. 

Sulanmı§, limanı ortaya alınmış bu 
güzel ovalarda yalnız pamuk mahsu
lü _ şimdi en müsaid yıllarda ancak 
150 bin balyayı bulabildiği halde -
350 :400 bin balyaya çıkacak; sık ve 
mamur köyler meydana gelecek; insan 
artacak ve dolacaktır. 

Modem limanı yanmda modemle· 
tecek Adana; rıhtımları, köprüleri, o
tel ve klSşkleri. portakal. okaliptol ve 
Jaurma 0rmuıJarlle kıt için en gilzel bir 
turist pn oı.a&a da naımccltlr 1 

dığı sermayenin faizini de hesab etmit 
olduğundan buna bağlı kalan paranın 

malın değerine bindirdiği faiz de diye
meyiz. O halde yazın meseli (1) kuru
§& aatılan odunun kilosu kı§ın neden 
2 kurufa yani ymde yüz farkla satıl

maktadır? bu sorgumuza bir oduncu 
dedi ki: 

" - Ankara'nın etrafı onnan değil
dir. Buraya sarfedilen odunun en mil· 
him inamı Eüitebir ile İzmit araaın· 
dan gelir. Yazın cinrdan gelen odun 
bir yıllık sarfiyata yetse bile bunu de· 
po etmek bir sermaye itidir. Bu ser· 
mayenin bulunduğunu kabul etsek ikin
ci bir mesele ile karşılaşırız. Tasavvur 
ediniz ki bir odun .. kömür tüccarı bi.l
tün sermayesini bağlıyara.k ve büyi.ı" 

fedakarlıklarla, hattA borc alarak on 
binlerce liralık odun-kömür depo et
miştir. Halkın birçoğu odununu, kö
mürünü muhtelif sebeblerle kışın alır. 
Kışı ve dolayısile satı§r bekliyen tüc· 
car, o yıl havalar ~ giderse müıterı
sinin esaslı bir kısmını kaybetmiş de-
m ktir. Odun, ekmek gibi her gün har
canması gereken bir madde değildir kı 
kış geçtikten sonra satış imkanı olabil
sin ... O zaman vaziyetin ne şekil alaca
ğını düşününüz: Binlerce, hatta on b'n· 
lerce lira verilip alınmış odun-kömljr 
yığınları gelecek yıla - o da kıı olur
sa - kadar beklemek mecburiyetinde. 
dir. Halbuki Ankaradaki odun-kömür 
tüccarları içinde böyle on binlerce lira 
bağlayıp uzun yıllar bekliyecek kadar 
sermayesi bol olan yok gibidir. Sonra 
bizim de daimi ve zaruri masrafları

mız vardır. Depo kirası, dilkkin kira-
sı \•eririz. Vergi veririz. Depolarımızın 
bekçisi, kantarcısı vardır. Onlara yaz 
kış maaş veririz. Bütün bu sebebler yii
zünden Ankara oduncusu yazın civar
dan gelen ve demiryolu boyundakin
den daha ucuz olan odundan çok depo 

edemiyor. Üçüncü ıcbcb de Ankara'ya l 
yakın olan ormanlar ve korulardaki o
dunun cinsinin beğenilmemeaidir. Bu· 
r"da daha fula ardıç bulunur. Halbu-

dun-kömür işini tetkik ederken enet& 
odun - man al komiirü; ıkinci olaraJİ 
ıkok üzerinde araştırmalar yapmak ge .. 
rektir. 

Ankara'ya odun nerelerden 
gelir? 

Ankara'da odun depolarının en ful• 
bulunduğu yer Benddereaidir. Şeb~ 

yakın olmakla beraber depo olmıya el' 
veriıli bulunan Benddereai koktan fa
la mangal kömibil n odun aatanlana 
yeridir. Bu bakımdan odun - maagaA 
kömürü için en eyi tetkik yeri bu kil• 
ile bile satan toptancı - perakendeci 
dükkanlardır. Yaptırdıtı barakada, çaıı 
tır çatır yanan sobasının başında kah. 
vesini içen oduncu anlattı: 

" - Kurd dumanlı havayı scvermit
Geçende dört saat pazarlıktan sonnl 

50 kilo odun alan bir milşterim benı~ 
yağan karı seyrettiğimi görünce ban• 
böyle söyledi. Halka göre biz kurd ODıı 
lar kuzudur. Halbuki benim bu işe bağ" 
Jadığım binlerce liraya rağmen şurada 
çalıştıgmı gördügunüz dört işçini~ 

yevmiyesi kadar bir ıey kazanacağ1111 

şuphelidir. Gıilmeyinız .. Size halka baf 
ka bir cepheden görünen odun-kömuf 
işinin iç yiıziınii anlattığım zaman id
diamın ne kadar doğru olduğunu anla
yacaksınız: 

Ankara'ya yakın yerlerden gele&& 
odunu hiç hesaba katmayınız. Bu 9d~ 
nun ne cinsi, ne miktarı ankarahnı• 

istediği oduna denk değildir. Ankara'• 
ya asıl odun hat boyundan: Eskişehir 

- İzmit arası, Karaköy ve Sapanca.. 
dan; kömür de Kütahya, Uşak, Kar~ 

köy, Akhisar, Geyve, İzmit, Yarımca. 
Dil iskelesi Ye Gebzeden gelir. Ben si"' 
ze odun ve kömür hesablarını en fazla 
bize odun gönderen yer olması ftibP"" 
rile Geyve üzerinden yapacağım ... 

Odun yerinde kaça alınır? 
Evvela kiloda bet para orman idaı. 

resi alır. Bu trene yükletilinciye kadac 
olan maarafıa 41örtte biridir. Biz bv 

"Ge~ea 6'Jn bir mlfter/m hnf 4uman1ı 6avayı •ever tllyortla. Halla ıöıe IJI• 
iurd kendileri de kuzudur .. ,. 

ki 50 kilo odun almaya aıelen mll§tcrl 
bile meıe odunu iater. 

Kıt batıktan eonra; yum alclıtı 
az miktardaki odunu utan ttlccar. ha
vaların ıidi§ine göre yeniden mal ge
tirtmek gereklenirse o zaman Eaki,e· 
bir - Sapanca - İzmit arasından ge
tirtir. Ve orada da kış dolayısile köy
lüden değil, mütevasaıttan alır ve tabii 
karını vererek alır. Yaz ile kıg arasın
da yalnız fiatlarda değil, hamal ve ara
ba paralarında bile fark vardır. Köylü
den almayıp mütevassıttan almak, mii
te ferrik masrafların fazllilığı ve bunla
rı!' neticesi halka habu göriinen kq • 
yaz fiat farkı doğuyor . ., 

Odun, odun kömürü ve kok •• 

Eski Ankara yalnız odun ve man
gal kömürü yakardı. Az nilfuılu e•ki 
Ankaraya civardan gelen odunlar kaii 
gelirdi ve o zaman odun "okka,, ile de
ğil, yük ve araba ile satılırdı. 

Yeni Ankara kurulup, yeni kuru· 
lan tehir için istenen ve ihtiyacı karıı
lıyacak biçimde giyecek, içecek, yak• 
cak isteği kaqısında ökonomik, uhhl. 
ve temiz olması itibarile odun ve odun 
kiknürü yerini koka terkediyordu. Ye
ni ,apılan büyük " birçotu ulup ut 
yapılarda kalorifer teailatmnl bulun· 

müteferrik maaraflan lleaimin hftırpd• 

keadimia durarak büyük m6fldllatl• 
yarı 7arıya indiriyonuı ve nihayet tre. 
ne yi.ıkletilin4.C: lcilo batında en u ıs 

para, orman idaresi, kestirme para"' 
trene kadar nakliye gidiyor. 

İtin buraya kadar olan tarafı bi
rinci kısımdır. Asıl bizim belimizi bU• 
ken ve odun fiatlarına tesir yapan ver. 
diğimiz nakliyedir. 

Devlet demiryollan ne alır! 

Geyve ve yaknı istasyonlardan All4 
karaya kadar ıs ton için 105 lira nair:ı. 
liye parası veririz. Bunu kiloya nisbe& 
edersek bir kilo için Ankara istasyonUıe 
na kadar 28 para nakliye ücreti veriyae 
ruz demektir. 15 para da trene yüklen .. 
linciye kadar olan masrafı eklerse• 
Ankara iataayonunda odun 43 paraya 
mal olur. 2 para depoya kadar nakli7e 
ve 2 para da kestirme ucretile oduawa 
maliyeti 47 paraya çıkar. A ıl b • 
eklenmesi gereken fire farkıdır. Çtın

kü odun ekseriya ilkbaharda kesilir. 
İlkbaharda yaı olan odun bu teki· o 
göre tartılır, heaab edilir ve tabii ysı 
odun ağır gelir. On beJ tonluk ngon 
kuruduktan w ııcak yaz aylarını de
poda, açıkta giiDe in altında g ... çirdik
ten 10nra 12 tona iner. Hiç olmazst. 
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yaş ile kuru odun arasında yüzde yıı
mi fark vardır. Kırk sekiz paraya mal 
olan odunun değerine yüzde 20 fark 
eklersek biz müşteriye sattığımız ku
ru odunu 60 paraya mal etmişiz demek
tir. Kuru odunun 60 paraya, yaş odu· 
nun 48 paraya mal olduğunu unutma· 
dan vemasraflarımızı hesab edip buna 
meşru karımızı katarak odunun pahalı 
olup olmadığını anlatmadan önce man· 
gal kömürünün de maliyetini hesab ede· 

lim: 
Mangal kömürünün 2 kuruş yerin

d.: alınışı vardır. Ona da odunun müte
ferrik masrafları kadar masraf biner. 
Ayrıca devlet deıniryolları kömürden 
odundan fazla nakliye parası alır. Bi· 
zim dört kuruşa satıp halka pahalı ge· 
len kömürün firesi odundan fazladır, 

Gelen köm.Ürü biz elleme ve toz diy: 
iki kısma ayırmak mecburiyetindeyiz. 

~Iasraflarınııza gelince .. 

Her dükkan bizim işimize yara
maz. Bizim dükkanlarımız şehre yakın 
olmakla beraber geniş, büyük ve depo
ya müsaid olmalıdır. Böyledükkan az· 
dır ve pahalıdır. Biz tutmadan evel kıy· 
metsiz olan ve kimsenin işine yaramı· 

yan bu yerler biz istediğimiz zaman 
derhal değerlenir. Şu gördüğünüz çöp
lüğe yılda dört yüz lira veriyorum. 
Şimdi ben çıkayım. Burasının mülkiye· 
ti bile dört yüz lira etmez. 

Uç iş~m var. Bunların birine ayda 
20, diğerlerine on beşer lira veriyo· 
rum. Bu işe sermaye bağladım. Vergi 
veriyorum. Hep bunları şu görülen o
dun, kömür satışından çıkaracağım. 

Biz kuru odunu bugün 9{) paraya, 
yaş odunu 2 kuruşa veriyoruz. Mali· 
yet ve masraflarımızı göz önünde tu
tarsanız ne kazanabildiğimizi anlarsı

nız. (Ulus: Oduncuların kendi iddiala
rına göre kuru odunu 60 paraya mal 
edip 90 paraya sattıklarına göre yüz
de 50; yaş odunu 48 paraya mal edip 
80 paraya sattıklarına göre yüzde alt· 
mış ve 4 kuruşa satılan kömür de 3 ku
ruşa mal olduğuna göre yüzde 25 kfir 
var demektir. Bu kazancın az veya çok 
olduğunu, okurlarımızın ve alakadar
ların takdirine bırakıyoruz.) 

Odunu ucuzlatmak için ne 
yapmahdır? 

" Odun ve mangal kömürünü ucuz. 
)atmak için bizim başlıca iki dileğimiı: 
vardır: Biliyorsunuz ki devlet demir
yolları her çeşid mal üzerinde büyUk 
tenzilat yapmıştır. Odun ve mangal 

--~--

kömürü bu tenzilattan istifade etme Ji. 

Halbuki kiloda 30 para nakliye yerine 
yüzde 50 ucuz bir tarife tatbik edilse 
kiloda 15 para farkeder. (Ulus: Eşya 

fiatmı düşürmek için, geliri utuşun o
lan . denıiryollarımızdan miltemadiyen 
ucuz tarife istemekten başka çare yok 
mudur?) 

İkincisi de: or:man idaresinin odun• 
culara daha fazla teshilat göstermesi .. 
nin teminidir. Kocaeli müdilrlilğlinün 

verdiği ruhsat; çok yakın bir kazada 
hiç tanınmıyor. Kesilen agacın ıkutru• 
nun santim farkı beş milimetre gibi °'" 
dunun cinsi ve sağlamlığı üzerinde hiç 
bir tesir yapmıyacak kadar az bir fark 
olursa bile gene müsadere ediliyor. 
(Ulus: bu işin neden böyle olduğunu 
alakadarlardan sorduk: Verilen ruhsa
tiye ile kesilen ağaç kutrunun bC>JU 
arasınd_aki fark ağacın kurdlu ve yaş!r, 
dolayısile içi boş ve yakılmıya değer 
tarafı olmadığını anlattığından halkın 

menfaatini korumak için müsadere edil
diğini öğrendik.) 

Biz halka kolaylık olmak için üç, 
dört taksite kadar odun ve kömür sa
tıyoruz. Eğer odun ,kömür fiatları bu
gün halka fazla geliyorsa buna her hal. 
de, çok meşru bir karla satış yapan biz· 
ler sebeb olmuyoruz ... ., 

Kok i~iııe gelince" ... 

Yakılan kömürün yuzde sekseni 
kok, yüzde 20 si odun kömürüdür. Bu 
bakımdan kok işi odun ve mangal kö· 
müründen daha çok mühim bir yer t:.ı

tar. Ankara'da bu yıl kok her senekın
den fazla sarfedilmiştir. Bunun sebebı 
gayet basittir: Ton başına 5 hatta 6 li

raya yaklaşan bir düşüklük vardır. 
Sağlık yasalarına uygun olmasına ek
lenen bu ucuzluk dolayısile bu yıl kok 
satışı geçen yılların hepsinden fazla 
olmuştur. Ve fiat biraz claha ucuzlar, 
yerli kok sobalarımız da ucuzlıyan fi. 
at nisbetinde yapacakları yeni tiplerle 
bu ucuzluğa İ§tirak ederlerse öyle sa
nıyoru:.ı: ki birkaç yıl ı:.onra odun yalnız 
koku yakmak için çıra gibi, kibrit gibi 
bir vasıta olarak kullanılacak ve doğ
rudan doğruya ısıtan bir madde olmak 
hüviyetini kaybedecektir. 

Kim ler kok gt•tirirler? 

Ankarada hemen hemen her odun
cuda kok bulunur. Fakat doğrudan 

doğruya İstanbul ve Avrupa'dan kok 
getirtenlerin &ayısı altıyı geçmez. Bun
lar da Bay Fethi, Kooperatif, Bay Re
fik, Bay Hüsoyin Hilmi, Bay Vehbi 

vLUS 

Koç, Bay Raif firmalarıdır. Devlet 
müesseselerine verenler, ufak oduncu· 
lara satanlar bunlardır. Kooperatif da· 
ha bu yıl 20.000 tonluk bir parti ile kö

mür piyasasına girmiştir. Bundan evel 
saydığımız beş firma kömür piyasasını 
tanzim ederlerdi. Kontenjandan sonra 
kömür piyasası <iaha düzgün bir hale 
girmiştir, Bu yıl demiryollarının ucuz 
tarife tatbikinden ve belediyenin kö
mUr fiatlarını tesbit yolundaki ata.ka
sından sonra kömUr fiatları geçen yıl
lara göre esaslı bir düşüklük göstermiş
tir. 

Ankara'ya nerelerden kömiil' 
gelir? 

Kontenjan tatbik edilmezden önce 
kömür her taraftan gelirdi. Konten· 
jandan sonra yurda yeteri kadar kö
mür girmesi ve bu kömürün de belli 
ülkelerden getirtilmesi kararlaşınca 

vaziyet değişti, kok Almanya, İngilte• 
re ve Belçika'dan getirtilmeğe başlan· 
dı. Bu sene ise yalnız Almanya ve İn· 
giltereden getirtilmiştir. 

Ayrıca İstanbulda Dolmabahçe, 
Kadıköy ve Yedikule'deki gazhaneler
de hava gazından artan koku (yerli 
kok) ismi altında satarlar. Ankaramız• 
da yerli kokun satışı dışardan gelen 
koklardan daha çoktur. Ankara yılda 

vasati olarak 20 bin ton kok harcar ki 
bunun 10 - 12 bin tonu yerli, 7 - 8 
bin tonu yabancı malıdır. Bu yıl koo· 
peratif 20.000 ton kok getirmi~tir. Bu· 
nun 4000 tonu f ngiltereden. 16.000 to• 
nu Almanyadan alınmıştır. 

Kok fiatları m· kaclar uc•uzladı? 
Evelki yıl 40, geçen yıl 37 liraya 

kadar satılan kokun tonu bu yıl 31,S 

liraya kadar düşmüştür. Bunun başlıca 
iki sebebi vardır: Devlet demiryollarr 
ton başına nakliyeyi 859 kuruştan 576 

kuruşa indirmişitr. Yalnız bu nakliye 
tenzilatı kok fiatında 282 kuruşluk bir 
düşüklüğe seöeb olmuştur. 

İkinci sebeb de Kooperatifin 20 bin 
ton gibi büyük bir partile kömlir pi· 
yasasına girmesi ve p~yasada nazım va
zifesini görmesidir. İki yıl evetine gö
re kok fiatları 7 - 8 lira düşmli de
mektir ki bu fark da yüzde 28, 25 dir. 

Kü m ür fiatları daha 
ucuzlayamaz nn? 

Kok üzerine iş yapan bir tüccar an
lattı: 

"- Kok fiatları derken yerli ve 
ecnebi koklarını ayırmalıdrr. Ta İn-

gi; i:-r- · ...... 1, A iman ya 'dan İstanbul.ı 

kadar getırtil.ni~. gümrü~ü verilmi~ 

ingiliz ve alman koku bizim yerli kok
laı ..:ln daha ucuz satılıyor. Halbuki bu 
yerli kok ~irketlere havagazından ba
kiye kalması dolayısilc parasız kalıyC>r 
demektir. Bir tarihlerde Kadıköy hav:ı
gazı şirketi mucur ismini verdikleri 
koku çok ucuı: bir fiatla satabilmek 
için o kadar çok yere baş vururdu ki 
bugünkü vaziyetine hayret etmemek 
mümkün değildir. Yedikule, Dolma
bahçe, ve Kadıköy şirketleri araların
da anlaşmışlar ve en eyi ecnebi koku 
mutavassıtın karile beraber gümrük de 
dahil olarak 20 lir~a mal olduğu hal
de İstanbulda yerli kömürleıini ıQ,5 
liraya - ecnebi kömürlerinden ucuz 
denilsin diye - satmaktadırlar. Hal:' 
buki alman ve ingiliz koku ile yerli 
koklar arasındaki farklar o kadar çok 
ve büyüktür ki, müşteri tonu 40 liraıla 
iken bile ecnebi kokunu tercih etmek· 
te idi: Alman ve ingiliz kokunda kalo
ri 9000 - 9500 iken yerli koklarda 
6000 - 6500 dür. &nebi koklardı 

kül nisbeti 6 - 9 dur, yerli koklarda 
bu nisbet 15 - 16 yı bulur. Kömürler 
arasındaki farıklar göz önünde bulun· 
durulursa yerli kokların nihayet 12 li· 
raya satılması gerekir. Bu, her iki cins 
kömürün aym istihsal şartları altında 

piyasaya çıkarıldığına göredir. Halbu
ki ecnebi koku ile bizim yerli kokların 
piyasaya çrkış vaziyetleri büsbütün 
başkadır. Bizim koklar öz\1 alınmış, 

posa gibidir. Kendilerinden beklenen 
istifade zaten temin edilmiştir. 

Yerli koklar daha ııe kadar 
ucuzlıyahilir? 

Yerli •kokların 10 liraya satıldığı 

zaman ırUzde yilz kazanacağını kati• 
yetle söyliyebilirim. Neden satılma· 

sın? bir mal ki kendinden bekleneni 
zaten fazlasile vermiştir. Ve sanayide 
fire ismini alarak atılmıya mahkBm· 
dur. O mala ton başına on lira gibi çok 
büyük bir para ve~k de çoktur. Bir 
sanayi mütehassısı ve bu işlerde sala· 
hiyet sahibi bir yurdda~ bir mecmuada 
bu işleri anlatırken şu sonuca varmış

tır ki; yerli koklar İstanbul piyasasın• 
da 10 liraya satılmakla ıirkete umum 
sermayelerinin her yxl yUzde 26 safi 
ı}{trını verecek kadar dol2un bir fiat 
tutarlar .• , 

Bir ton ecnebi koliu kaça 
mal olur? 

Bugün en eyi bir ecnebi koku alf 
İatanbul 10.s liraya mal edilebilir. Bu· 
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na 650 kuru'J gümrük, oktruva, muame· 

le vergisi; bir lira dahiliye masrafı bi· 

ner ve kokun tonu mütevassıtın karı 

olmadan 18 liraya mal edilmiş olur. 

Büyük partiler halinde getirilirk n 

bittabi mütevassıt karı verilmez. Mü

tevassıt vasıtasile getirtilen ufak pır· 

tiler de mütevassıta da nihayet 2 lira 

verildiğine göre 18 lira olan kömiır 

toptan 20 liraya satılabilir demektir. 

İstanbulda kok 26 liradır. Ankara
mıı:da ise biz 31.5 ile 32.5 lira arası ve• 
riyoruz. (Ulus: odun işinde olduğu gi· 
bi kok işinde de pahalılık olup olma· 
dığmı, kar n ~betini, daha ucuza sa· 
tıhp satılam ıacağını okurlarımız v.e 
alakadarlar ı kdir edebilirler.) 

Yerli kc ~ nedcu pahalıdır? 

Bu öyk bir sorgudur ki karşılığı· 

nı vermek çok güçtür. Ben bunun baş· 

lıca iki sebebi olduğunu sanıyorum. 

Evvela bu t;İrketleri çok arkı blr mura

kabe altı-ela bulundurmak gerektir. 

Bu murak 'Jeyi de ancak sanayici, mü· 

tehassıs y ırdda,ıarrn eline bıralanak, 

ve halkın menfaati olan bu iş~ çok ka .. 

ti hareket etmek lazımdır. Bay Ali çe .. 

tinkaya Bakan olduktan aonra İstan

bul ~lefon şirk.eti, tramvay Jİrketi, 

elektrik şirıketi: ulusun kesesinden 

fazla para almanın ne demek olduğu· 

nu, .bu ülkede artık sermayelerini bor .. 

sada Ustün olan mikyasa göre değişti• 

rip at oynatma devrinin geçtiğini ne 

güzel anladılar. Kok i§i de ön safta ge

len bir genel iştir, sanırmı. 

Yerli kokların pahalı satılmasın .. 

sebeb olarak eandığnn ikinci mesele 

de ecnebi kömürlerine u kontenjan 

verilmesidir. İ&teğin fazla olması dola· 

yuıile biriblrlerile anlap.n Dolmabah· 

çe, KadıkÖ\)', Y~le tiı6cıetlerl fiatla· 

rı diledikleri gibi tesbit ediyorlır. 

Yerli !kok Ankarada ~ll 16 - 17. 

liraya aatılaa ecnebi koku ka.rtı•m<b-ı 

ki lcalitıt farkı fiatınm ucw:lulu ile 

kapanır ve halk da ıy-erıt lcıok aarfetmiı 

olur. 

Kömlir ve odunun U.Zerindc duru• 

lacalıc bir mevzu olduğunu bls de tu• 

di.k ediyoruz:. Yalnu verilecek hWdkn• 

ler oaaalt arqtırmalardan aonra .,.. çolt 

katt olmalıdır kl beılclen.ilen, lıtenilen 

ıonuc elde edilebilıin. .. n 

Ankara şehri Harita Umum Müdürlüğünden: Ziraat Bankası Müdürlüğünden: 

İçme Su komisyonu ndan: 
Ankara'da Sarı Kışla civarında yapılacak filtre istasyo

nu için (24150) lira hcdeli keşifli terfi tulumbası istasyonu 
tesisatı ile bilcümle müteferri hususatı tedarik ve montaJı 
lh-1-935 tarihinden itibaren Kırkbeş gün müddetle ve ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 4 mart 935 tarihine rastlıyan pazartesi 
günü saat 15 de Ankara'da İş hanmın 4 üncü katında An
kara şehri İçme suyu komisyonu dairesinde yapılacaktır. 
Bu gibi tesisatı yapmış fenni ehliyeti haiz olanlar şartna
me, proje ve sair evrakı komisyon fen heyetinden parasız 
alabilirler. Eksiltmeye girebilmek için ( 1812) lira muvak
kat teminat verilmesi lazımdır. İstekliler teklif mektup
larım muayyen olan saatten evci komisyona vermeleri la-
zımdır. (123) 1-237 

• 
lzmir Liman iş leri umum 

Müdürlüğünden: 
Birinci kordonun konak önünden pasaport vapur iske

lesine doğru on beşbin metre murabbalık yerinin Bandır
ma parke taşı ile döşenmesi işinin kapalı zarf ile eksilt

. mesine hiç kimse istekli çıkmamış ve ikinci kanunun on 
- ikinci gününde biten eksiltme müddeti şubatın on ikinci 
salı gününe değin bir ay müddetle uzatılmıştır .. 

.Şartnameler İstanbul'da Liman işleri Umum Müdür
lüğünden ve İzmir' de idaremizden istiyen tere ·verilir. · Ve

. ya bildirdikleri adreslerine gönderilir. 
Eksiltme karan şubatın on ikinci günü saat on altıda 

~irine~ kordondaki idare merkezimizde kestirileceğinden 
ıstcklı olanların kapalı zarfları bundan bir saat önce umum 
müdürlük encümenine vermiş bulunmalan gerektir. 

Bu eksiltmeye girebilmek için muvakkat teminat ak
çesi dört bin liradır. Bu paranın nakid veya her vakıt tah
sili mümkün bir banka mektubu olarak idaremize verilir. 

Bu işe girişecekler bir şirket veya mümessil iseler ida
re merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya Ti
.caret odasından şirketin bugün çalışmakta olduğunu gös
terir bir vesika ile şirketin noterden tasdikli sirkülerini de 
teklif mektubuna ilişik olarak birlikte vermeleri şarttJr. 

{173/140) 1--245 . 

1 -- Muhammen fiatı (1307) lira harita umum müdürlü
ğü için (9) kalem matbaa malzemesi açık eksiltmeye kon
muştur. 

2 - İsteklilerin ~artnameyi görmek üzere her gün ve 
eksiltmeye iştirak edeceklerin de (98) lira (25) kuruş mu· 
vakkat teminatlariyle 9 şubat 935 cumartesi günü {10) da 
Cebecide Harita Umum Müdürlüğü satmalma komisyo-
nuna uğrarnalarr. (126} 1-238 

Nafıa Bakanlığından: 
Kayaderesi istasyonuna 16 saat mesafede bulunan Gök

sunun Yalakhasan ormanından kesilmek ve Kayaderesi 
istasyonunda veya ona mücavir istasyonlardan birinde 
vagon üzerinde teslim edilmek üzere muhammen bedeli 
9800 lira bulunan 2000 aded çam telgraf direği kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 26.1.935 tarihine rastlıyan cumartesi gunu 
saat 15 te Ankara'da Nafıa Bakanlığı Malzeme Müdürlü
ğünde yapılacaktır. 

İstekliler tekliflerini ticaret odası vesikası ve 735 li
ralık muvakkat teminatlarının malsandığına yatırıldığına 
dair olan makbuz ile birlikte 26. ı. 935 cumartesi günü 
saat 14 e kadar malzeme müdürlüğüne tevdi etmeleri la
zımdır. 

İstekliler bu husustaki ş~rtnameleri parasız olarak 
Ankara'da Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alabilir-
ler. (29) 1--:88 · 

Aııl ara Cüinhuriyet Müddeiu
mumiliğiııden: 

Adliyede açık memurluğa muhakeme sırasında yazı 
makinasiyle çabuk yazabilenler arasında 26-1-935 cumar
tesi günü saat onda yapılacak müsabaka imtihaniyle erkek 
veya kadın memur alınacaktır . 

İsteklilerin mektep şehadetnamesi, sıhhat, a~ı, hüviyet 
hüsnühal, askerlik kağıtları ve üç fotoğraflariyle birlikte 
imtihan gününden bir gün evetine kadar vesikalariyle Ad-· 
liye encümen reisliğine müracaat1arr. (133) · ı-232 

Y enişehirde eski otobüs Garajı olan binanın ön kısmı,.. 
daki iki paviyon 9 ay müddetle kiraya verilecektir. İsti
yenlerin Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğüne 24-1-935 per· 
şembe günü saat 17 ye kadar müracaat etmesi. (144) 

1-246 

Ankara Belediyesinden: 
1 - Kaya başında Cindere yokuşu ife tahsildar zade so

kağına 'adi kaldırım yaptırılacaktır. Keşif bedeli 416 lira
dır. 

2 - Keşif ve şartnamesini görmek için fen kalemine 
gelinecektir. 

3 - Eksiltme açıktır. Ve 6-2-35 ·tarihine rastlıyan çar
şamba günü saat 11 de fen Müdürlüğü odasında yapılacak· 
tır. 

4 - Muvakkat teminat 31.20 liradır. (136) 1-241 
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HAVACILIK VE SPOR 

Sayı 135 

· İÇİNDEKİLER 

fürk Kuşu Server Ziya Gürevin 
Beyaz Ankara Behçet Kemal Cai!laı 
Yaşamak için yalmz havaya 
değil, hava hakimiyetine de 

ihtiyaç vardır. 
Waşington Konferansı 
Göktanrınm dileği 
Ankara'da Kayak sporu 
Profesyonellik ve milli 

Abidin Daver 
Ş. K. 
B. Sait Çonay 
il yas 

kiline meselesi Mümtaz Tarhan 
Ben aldım babacığım (Hikaye) S. Z. C. 
·Kestaneler (çocuk masalı) R. S. 
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Ht lil Naf•İ K2--1l'·1~hi ve ~iathaa(•ıJıJ, Her nevi plan ve resimlerin kopyaları süratle çıkarılır. Telefon: 1230 

1 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

A!ma Komisyonu ilanları 1 
İLAN 

lzmir Müstahkem mevki kıtaatı için 300,000 bin kilo 
"'n kapalı eksiltme usuliyle satın alınacaktır .. !haI:si 9 ~u
bat 935 cumartesi rrünü saat 15 dedir. Tabının edılen fıat 
8 kuruş 80 santimdir. Teminatı muvakkate akçesi 2000 li
radır. Taliplerin ~artnnme suretini her g?n 1zmir'de ~ış
lada Mü"'tahkem 11evki Satın alma komısyonunda gorc;
bilirler. İstekliler 2490 sayılı artmna ve eksiltme kanunu
nun 2. nci ve 3. ncü maddesine göre vesika göstermek 
mecburiyetindedirler. Talipler ihaleden bir saat. c:vel ka
palı zaraarmı usul dairesinde ve Makbuz mukabılınd~ İz
mir'cle Kıc::lada Müst~hkem ıvrevki Satın alma Komısyo· 
nuna vermeleri. İhale s~atında da komisyonda hazır bu-
lunnr brı. (131) 1-239 

!LAN 
Sıvas ve Zara için kapalı zarfla üç ~üz bin kilo ekmek· 

lik un e'·siltmeye konulmuştur. İhalesı 14 Şubat 935 pe~ 
şembe günü saat 14,30 da Sıvas'ta yap~lacaktır. Teklıf 
mektubları ihale saatından bir saat ev~lıne l~adar. ~ıv2s 
As. Komisyonuna makbuz mukabili teslım edıl?1esı lazım
dır. Taşradan gön<lerilecek teklif mektupl.arı ı_hale. saa
tmdan bir saat eveline kadar yetişmek şartıyle ıadelı .teah· 
hütlü olmak üzere postaya verilmelidir. Pos:a _ge~ıkn!c
leri kabul edilme:t muvakkat teminat mikt~rı ıkı bın yır-
mi beş liradır. (132) 1-240 

f LAN 
Selimiye kıt'at ihtiyacı 

icin 600,000 kilo un kapalı 
z"iırf usulile ihalesi 31 / 
2. kan 935 perşembe günü 
saat 14 te icra kılınaaktır. 
İlk pey akçesi 4625 liradır. 
Muhammen bedeli 11 kuruş 
25 santimdir. 
Teklif mektubları ve temi
nat akceleri muayyen gün 

saclarınız 

dö!<'üJüyor nıu? 
Hemen dökülmesine manı 
olunuz. 

KANZUK ECZAHANESİ 
müstahzaratm<lan. 
KOMO 1 EN: Saçların dö · 
kü1mesıne ve kepeklenmesi
ne mani olur. 

KOMO 1 EN: Saçlann kök -
]erini kuvvetlendirir ve bes-
ler. 
KOMOJEN: Latif rayıhah 

\'e saatten bir saat evetine 
kadar verilmiş olacaktır. 
Teklif mektubları kanunun 
3. cü maddesindeki sarahat 
dahilinde yapılmış olacak
tır. Şartnamesini görmek 
istiyenlerin her gün ve istek
lilerin de muayyen gün ve 
saatte Selimiyede askeri ~~
tın alma komisyonuna mu-
racaatlan. (59) 1 - 134 

bir saç losyonudur. deposu 
Kanzuk eczahancsi heı ec · 
zahane ve ıtriyat mağazala
rından arayınız. 

f ngitiı Kan;ıuk eczanesi ma nulatınıbn. • • 

Öksürenlere pelesenk i katran eksın 
Her Eczahanerle bulunur. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satın A ma Komisyonu ilanları 

MUHTELİF ÖLÇÜ 
ALETLERİ 

Yukarda yazılı ve tahmi
ni bedeli J 700 lira olan muh
telif ölçü aletleri 30/ 2. kan/ 
935 tarihinde saat 15 te As
keri fabrikalar satınalma ko
misyonunda açık eksiltme 
ile satın alınacaktır. Şartna
me parasız olarak satmal· 
ma komisyonundan verilir. 

Taliplerin muvakkat te
minatı olan 127 :50 lira ve 
2490 numaralı kanunun Z ve 
3. maddelerindeki vesaikle 
mezkfır gün ve saatta müra-
caatları. (76) 1-169 

14 KALEM ÖLÇÜ ALETİ 

Yukarda miktarı yazı
lı ve tahmini bedeli 850 
lira olan ölçü aletleri 
3012. kanun/ 935 tarihin
de saat 14 de askeri fab
rikalar satın alma komisyo· 
nunda pazarlıkla satın alı
nacaktır. Şartname parasız 
olup satın alma komisyo
nundan verilir. 

Taliplerin muvakkat te
minatı olan 63,75 lira ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle 
m\jracaatlan. (77) t-170 

1 

2000 KİLO ÇİG BEZ1R 

Yukarda miktarı yazılı 
çiğ bezirin şartnamesin~e 
tadilat yapılarak, pazarlıgr 
4 Ş UB, 935 tarihinde saat 
14 te askeri fabrikalar sa
tmalma komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmini bedeli 
700 liradır. Şartname par~
srzdır ve komisyondan verı
lir. Taliplerin muvakkat te
minat olan 52,40 lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerindeki vesaikle ko· 
misyona müracaatları. (86) 

1-196 

2000 TORBA ÇİMENTO 
Yukarda miktarı yazılı ve 

tahmini bedeli 4500 lira o
lan çimento 4/Şub/935 ta
rihinde saat 15 ;e açı_k ek
siltme ile asken fabrıkalar 
satınalma komisyonunda sa
tm alınacaktır. Şaı:name 
parasız olarak komısyon
dan v ... rilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan 337,5 
lira ile 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3. maddelerine 
nazaran vesaiki tazime ile 
müracaatları. (87) 1-197 

1000 TON MAZOT . 
Yukarda yazılı ve tabını· 

MiHi llüdafaa Vekalf'ti 
Satuıalnıa Komisyonu 

llanJarı 

İLAN 
Hava ihtiyacı için lO tane 

büyük yangın söndürme ma
kinası kapalı zarfla eksilt
meğe konulmuştur. Tahmin 
edilen bedeli 15 bin liradır. 
İhalesi 26-1-935 sa3t 14,30 da 
M. M. V. Sa. Al. Ko. da ya
pılacaktır. Proje ve şartna
meler parasız olarcık mezkur 
komisyon tarafmadn istek
lilere verilir. İsteklilerin 
1125 liralık teminatı muvak
kate makbuzlariyle artırma 
ve eksiltme kanununun 2. ve 
3. maddelerindeki vesaik ve 
tekliflerini ihale ~ünü saat 
ı 3,30 da komisyona venne-
leri. (43) 1-100 

İLAN 
13. ı. 935 pazar günü sa

at 14,30 da ihalesi ilan edi
len iki tal{ım ameliyat ça· 
dırile 46 adet r ... st ... ne <;~dı
r mm ihalesi 26. 1. 935 cu· 
martesi o-ünü s~at 14,30 da 
uapılaca'ctır. hte'dilcrin o
na fl"Ö"C harc1<et etmeleri. 
(50) 1 - 126 

İLAN 
D her mctrcc;inin tahmin 

edilen bedel; 244 kuruş olan 
ve yerli fabrikalar mamula-
1 •n 'an elli bin metre elbise
lik kumaş kapalı zarfla ek
silt:neğe konmuştur. İhale
si 31. l. 935 perşembe günü 
saat 2,30 dadır. Örneğini 
görmek ve 305 kuruş muka
bilinde şartnamesini almak 
istiyenlerin her gün öğle
den sonra ve cksiltmeğe gi
receklerin de 7350 liralık 
teminat mektub veya mak
buzları ve artırma eksiltme 
kanununun üçüncü madde
sinde yazılı vesikalarla bir
likte teklif mektublarmı i
hale günü saat l,30 kadar 
M. M . V. SA. AL. KO. na 
vermiş bulunmaları (63) 

1- 128 

1LAN 
.Ceher metresınin tah

min fi~tı 264 kuruş olan ve 
yerli fabrikalar mamulatın
dan elli bin metre kaputluk 
kumaş kapalı zarfla eksilt
ıneğe konmu .. tur. İhalesi 

ANKARA B1RlNC1 1C
RA MEMURLUGUNDAN : 

Mahcuz satılacak sekiz ton 
demirin birinci artırması 24-1·935 
perşembe ı;ünii saat dörtte bele
diye müzayede salonunda artır
ma muhanuneninin % 75 ini bul
mazsa 27-1-935 pazar glinil aynı 
maha-Ide ve saatte ikinci artırma
ya çıkarılaca~ı nan olunur. 

l-244 
-ZAYİ~ 

933 senesinde Çankırı orta 
mektebinden aldığım şehcıdetna
memi ve nüfus hüviyet ciizda
mmı k~ybettim. Yenilerini al ca
ğırnd:ın eskilerinin hükmü yok
tur. 

Çankırılı müftü oğullarındın 
Şükrü oğlu 333 doğumlu 

1-236 Bahaeddin 

lllllllllli lllllllll H ' il il " il' U n ır.ıı=-

Kurulmak üzere bulunan 
ANKAR.\ B \IIÇELI -

EVlER KOOPE- 1 
RATlFINDE 

Arsa aranıyor~ 
Ankara şehri imar pla

nı ir;inde veya bitişiğin-
de 200,000 metre murab
baı veya daha cok arsası 

.. olanların her gün snat 
14 den 18 e kadar 3345 
numaralı telefonda Bay 

fi Uluğa mürac~atları. 
llHlll llillftl1llllUl ı 111111 ::n nınııl: 

ZAYİ 
31837 numaralı namıma mu

lrayyet itibarı milli hisse sene
dimi zayi ettim. İkinci nüshası
nı alacağımdan eskisinin hükmiı 
olmadığı ilan olunur. 

Kırşehir Kuşdili mahallesin
den Eyildir oğlu Bnkkal 

1~243 J1idayet 

Pi mırtlllllı 1 ııııııınıı-.ıuuııll!lllllUUillll" 

~ GtJVENC SPOH 
BAl..OSU 
7. Subat 935 

Perşembe akşamı 
Ankara Pa1as'ta 

1-190 

;1loililll!IL'1l'Jlil!!:lir.::illllll:Jlllllı.ICI IHllllllHI-· 

Satılık ev ve arsa ar 
Em'ak ve Eytam Bankasından : 
E~as 

No. 
9 

Mevki ve nevi Teminat 
T. L 

Tabaklar mahallesi Beypınarı sokağı 38 kapu 
107 ada 2 parsel No .ıu ev 

10 Yeğen bey mahallesi Ezberciler sokağı 2 kapu 
224 ada 4 parsel No. lu ev 225 

12 Misakı Milli mahallesi tapucular sokağı 22 ka-
pu 175 ada 20 parsel No.lu ev 70 

13 Yenice mahallesi Kuyu sokağı 2 kapı 183 ada 
2 parsel numaralı baraka 

14 Hacıdoğan mahallesi İbadullah sokağı eski 4 
yeni 8 kapu ve 145 ada 3 parsel No.lu ev 

15 Dellal Karaca mahallesi Deltallar yokuşu 7 
85 

kapu 392 ada 7 parsel numaralı ev 45 
16 Misakı Milli mahallesi Çataldağı sokağı 6 ka

pu 72 ada 11 parsel N o.lu ev 
17 Misakı Milli mahallesi İbadullah sokağı 11 ka

pu 144 ada 4 parsel No.lu ev 
18 Misakı Milli mahallesi Çataldağı sokağı 3 kapu 

166 ada 1 parsel No.lu 98 metre ev 
19 Doğanbey mahallesi Mekteb sokağı yeni 10 

30 

50 

eski 6 kapu ve 145 ada 4 parsel No.Iu ev 125 
20 Y eğenbey mahallesi Mescid sokağı 1 kapu ada 

233 parsel 5 Ne.lu 53 metre arsa 43 
22 1 smetpasa mahallesi Ulucak sokağı 6 kapu 564 

ada 1 parsel N o.lu 983 metre arsa 60 
.: Yukarıda yazılı ev ve arsalar peşin para ile satılmak 
uzere açık artırmaya komılmustur. 1ste:.Clilcrin 29/ 1/935 
sah günü saat ON l3İRDE BANKAMIZA gelmeleri 
ve tafsilat için her gün BANKAMIZA müracaatları. 

ı - 184 

Nafıa Balianlığıııdan : 
Haydarpaşada sif teslim maktaı 25 x 2,5 x 1 nı/m. ve 

tulü 2100 m/m. olmak iizere muhammen bedeli 5000 lira 
bulunan 50 ton lama demiri kapalı zarf usulü ile eksiltme
ye konulmuştur. 

Mezkur lama demiri klaring yapılmış olan memleket· 
lerden getirilecektir. 

Eksiltme 24. 2. 935 tarihine tasthyan pazar günü saat 
• ... .., • 15 te Ankara'da Nafıa Bakanlığı M'alzeme Miidürlüğünde 

~ ~api~~~~~;rin tekliflerini ticaret odası vesikası ve (375) 
~ Beher Beher ~ hrahk temınatlannm malsandığına yatırıldığına dair o
>,. S yıfa Santimi Soyıfa Santimi t lan makbuz ile birlikte 24. 2. 935 pazar günü saat 14 e ka· 
t:,. _ ~~ dar makbuz mukabilinde Malzeme Müdürlüğüne tevdi et· 
\ 2 300 3 200 ~: meleri lazımdır. 
~,. 4 JGO 5 10~ ~.. İstekliler bn husustaki şartnameleri parasız olarak 
~ 6 80 7 40 • Ankarada Nafıa Bakanlığı Malzeme Müdürlüğünden a-

l 8 25 kuruştur. ~: _ıa_b_i_Ii_rı_e_r_ . ...:.(2_7..,:) _____________ ı_ -_.:.9.:.0 __ 

1 - Hayır işlt"rine ve yeni "'i;'f AnJ 
~ çıkan kitablara ııid nsnıı:ırdan f. cara l\lilli Emlalc 
? % 15 tenzilat yapılır. ~· 
~ ~ 

~~ 2 - Zayi i15n bedelleri mak. ~~ 
•:c tu yüz otuz kurustur. .. .. 
~ • ~ Cinsi ~'f 3 - Tebril:, teşekklir, evlen- .,~ Kıymeti 

1\ •· d ·irlüğüud~n: 

31. 1. 935 per!':cınbe günü 
saat ı ı dedir. Örneğini gör
mek ve 325 kuruşa sartna
mesini almak istiyenler her 
giin öö-leden sonra ve eksilt
mef{e b girecekler de 7850 li
ralık teminat me ·tubları ve
ya makbuzlarile ar:.ıı:.na 
e'~siltme kanununun. ucun
cii maddesindeki vesıkalarla 
birlikte teklif mektuplarını 
ihale günü saat 10 ~a M. M. 
V. Satın alma komısyonuna 

~~ oıe vefat ve katı alaka ilanla • ~ Lira K. İzahat 
~~ nndan m:ıktuan beş lira alınır. :~ Çift ocaklı değirmen enkazı 300 00 Bedeli naktcn pe· 
4 "~ Han enkazı 250 00 şinen verilecektir • 

vermeleri. (62) 1 - 127 

1LAN 
Büyük Erkanıharbiye da

ire müdürlüğü efrat bar~~a 
lan pazarlıkla tamir ettırıle-
ceI-tir. f' . 

Talip olanların keş ını 
.. mek ve pazarlıkta bulun

gork üzere (142) liralık te-
~~nat mektuplariyle 29-1-
935 sah günü saat 1~ te ve
kalet satınalma komısyonu
na müracaatları. (72) 1-145 

ni bedeli (60000) lira olaıı 
Mazot 30/2. kan/935 çar
şamba günü saat 14 de As
keri Fabrikalar satınalma 
komisyonunda pazarlıkla sa
tınalın acaktır. Şartnamede 
bazı tadilat yapılmıştı:. _Şart-

. name üç lira mukabılınde 
satınalma komisyonın:dan 
verilir. Taliplerin temın~tı 
muvakkatesi olan 4250 hra 
ve 2490 numaralı kanunun 

2 ve 3 cü maddelerine naza
ran vesaiki lazimeyi hami • 
len mezkur gün ve saatta 
müracaatları. (139) 1-242 

I
~ .ı Ağaç beheri O 30 

ABONE ŞARTLARI ~ . . Yukarda yazılı emvalin ihalesi 6. 1. 935 tarihinden 
Müddet Dahilde Hariçte ıtı~aren bir ay müddetle pazarlığa bırakılmıştır. İstekli-

·~ ~ lenn defterdarlıkta kurulan satış komisyonuna müraca• 1 Seneı;ği 17 U.a 30 Li ... ' atlan. (61) 1 - 130 

i~ ~ ~~!::: : : ı: : :: s.. b k u k 
Posta ücreti gönderilmiyen ~: umer an a 

mektublara cevab verilmez. .:t 

?~ .. ,., .. = .. ~·,.·""" ....... '"',.. ............... ;&;,.,~~ Şeker F abr~kasın 
Katıp aranıyor 

1-233 

an 
Terakkii Ziraat Türk Ananim Sirketi hisseleri Sümer

bank n~mına şimdilik yalnız Uşak9ta alınmaktadır. 
;,O lıraya kadar hisseye sahip olanların hisselerinin ta-

mamı, fazla hissesi olanların hisselerinin yarısı ödenecek 
d_iğer yansı için hisse sahiplerine birer vesika verilecek· 
tır. 

~iss~ bedellerini alabilmek için ya hisse sahiplerinin 
kendılerı veya vekaletnameli vekilleri tarafından Fabrika-
mıza bizzat müracaat lazımdır. 

Bedelin tesellümü ve ibra muameleleri dolayısiy1e yal4 
nız mektup ile tediye yapılmamaktadır . 

1.s~a.nb~l, l~ir, Ankara gibi büyük şehirlerde satın al
ma ışı ıJe~ıde Sumer Bank tarafından yapılacak, sekil ve 
ş~rtlan Sumer Bank tarafından gazetelerle ilan edilecekı
tır. 

Hisselerinin ödenmesi için talimat harici müracaat 
edenler çoğalmıştır. 

Bundan sonra beyhude müracaat zahmetine girilme
mesi ve müracaat edenlere cevap verilemiyece~i füın ol\14 
nur. 8-5812 



• 
SAYIFA 1 

BUYUK 

Tayyare Piyangosu 
18 İnci T ertib 4 üncü Çekiş 

11 Şubat 1935 de dir 

Büvük ikramiye: 
25,000 Liradır 

AYRICA 10.000, 4.000, 3.000 LİRALIK İK

RAMİYELER VE 20.000 LİRALIK MÜKA
FAT VARDIR. 

•qJ:c1x1x1xirix1xl#c1x1x1x1x1x1x1x1x1x1x1T-r1x1x1x1ı 

Jaııdarına Umum Kumaııdaıı
lığı Ankara Satın Alma 

Komisyonundaıı: .. 
Jandarma ihtiyacı için aşağıda adı, sayı~ı. muhammen 

hıtı, ilk teminatr, pazarlık ve münakasa gün ve saatleri 
yazılı mutbah edevatı ve yemek takımları satın alınacak
tır. Şartnameler parasız İstanbul jandarma Muayene He
yetile kamisyonumuzdan verilir. İstekliler 2490 sayıh ka
nun ve şartnamesinde yazılı vesaik ilk teminat makbuz ve
ya banka ve teklif mektuplan ile komisyonumuza gün ve 
c;aatinde gelmeleri ve teklif mektÜplarınm eksiltme sa
atinden bir saat evel komisyona vermeleri (56) 

1 - (4) büyük kazan, (2) küçük kazan, (bin) bakır ye
mek tabağı. (2) büyük gevgir, (1) küçük gevgir, (1) bil· 
yük delikli kepçe, (1) küçük kepçe, (3) büyük bakır ta· 
va, (3) küçük bakır tava, (2) orta saplı, (2) büyük saplı, 
(2) küçük saplı, (4) et satın, (6) odun baltası, (4). pıçak, 
(12) otuz iki numaralr et makine$i, (20) kapaklı 'bakır 
bakraç, bunların muhammen bedeli (809) lira (93) ku· 
ruş olup ilk teminatı (60) lira (75) kuruştur. Pazarlığı 

28. 1. 935 pazar günü saat (10) da, 
2 - (564) bakır karavana, (848) kapaklı bakraç, 

(32103) bakır yemek tabağı, (26) büyük kazan, (18) kü· 
cük kazan, (16) saplı, (6) kepce, (18) tava, (15) gevgir, 
(46) et satın. (79) et bıçağı. (22) bakır tepsi, (44) otuz 
iki numara et makinesi, (21) et baltası. Bunların muham
men bedeli (17180) lira (77) kuruş olup ilk teminatı 
(1288) lira ( 56) kuruştur. Kapalı zarf münakasası 28/ 1/ 
935 pazar günü saat (15) te. (56) 1 - 121 
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~ Heııüz ~oyadı almamı ~ 

~ olanları na7..aı· atiııo ~ - -- -- -- -- -- -S Herkesin sabırsızlıkla .beklediği Tarih muallimi § 
Et; Enver Behnanm soy adları kitabı çıktı. ss 
§§ Binlerce soy adını, soy adı kanun ve nizamname· s 
5§ sini ihtiva eden bu eserin fiatı yalnız kırk kuruştur. 5§ 
:= Satış yeri: Taşhan karşısında Tank Edib kütüp- s 
:= hanesi. S: - -
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Nafıa Bakanlığından: 

838 tonu Derince istasyonunda ve 500 tonu Izmide 
Aydın hattının Alsancak istasyonunda vagon içinde tes
lim şartile muhammen bedeli 224. 784 lira olan cem'an 
1338 ton çinko galvanizli tirfon kapalı zarf usulile eksilt· 
meye konulmuştur. 

Eksiltme 26. 1. 1934 tarihine rasthyan cumartesi gü
nü saat 10.30 da Ankarada bakanlık malzeme mlidürlü
ğünde yapılacaktır. 

İsteklilerin tekliflerini ticaret odası vesikası ve 
12489,20 liralık muvakkat teminatlarının malsandığına 
yatırıldığına dair olan makbuz ile birlikte 26. 1. 1935 cu· 
martesi giinü saat 9.30 a kadar vermeleri lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri 11,20 liraya An
karada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alabilirler.(30) 

ı - 87 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 
arım komisyonu Reisli~inden: 

Haydarpaşa Nümune hastanesinin elektrik, telefon 
ıe sinyal tesisatı pazarlıkla yaptınlacaktır. 

İhale günü 29/ 1 935 sah günü saat 14 tür. 
Muhammen bedel (16500) liradır. 
Muvakkat teminat 1237 lira 50 kuruştur. 
Keşifname, şartname ve projeler 82 kuruş mukabi

linde hastaneden alınabilir. 
Talipler bu gibi işleri yaptıklarına dair cari seneye 

ait ticaret odası vesikalariyle bu pazarlığa girebilecekle· 
rine dair vilayet nafıa baş mühendisliğinden tasdikli ve
&ika göstereceklerdir. Pazarlığa gireceklerin belli saatte 
teminat makbuz veya banka mektublariyle Cağaloğltm
da sıhhat müdürlüğü binasındaki komisyona gelmeleri. 

(106 - 68) 1 - 152 

ULUS 22 SONKANUN 1935 SAU 
s 

a 
1 ikinci l\:anun 1935 tarihinden itibaren 

atı a başlı1ar 
FİATLAR: 

Fabrikada teslim KÜP 

'' En Aşağı Sipariş 1000 Kilodur 

Adres: TURHAL Şeker Fabrikası T. A. Ş. Telgraf Adresi: Fabrika TURHAL Turhal 

Tl!:JQ KiYE 

llRAAT 
B"N.KAS\I 

Antalya vilayet Daimi Encüme· 
ninden: 

12-1-935 gününe kadar kapalı zarf usuliyle eksiltmeğe 
konulan Antalya memleket hastanesi dış hastalıktan 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 kararla~tınlmıştır. İsteklilerin o/o de 15 
teminatla vilayet encümenine müracaatları bildirilir. 

(113) 1-205 

Jandarma Unıum Kumandan· 
lığı Ankaı·a Sabn Alma 

Komisvonundaıı: 
Jandarma ihtiyacı için nümune ve evsafına uygun ol

mak şartiyle (1400) metre yerli malı yataklık kılıf bezi pa• 
zarhkla satın alınacaktır. 

Pazarlığı 23-1-935 çarşamba günü saat (10) da Ankara
da jandarma satınalma komisyonunda yapılacaktır. Mu
hammen bedeli (560) ilk teminatı ( 42) liradır. İstekliler 
makbuz veya banka mektubu ile pazarlık gün ve saatinde 
2490 sayılı kanunda istenilen ve şartnamede yazılı vesaikle 
komisyona gelmeleri ve şartnamesi ise parasız olarak ko-
misyonundan alabilirler. (12) 1-05 

Maliye 
Teftiş Heyeti lleisliğiııden: 

Maliye müfettişleri refakatinde iki sene stajdan 
sonra geçirecekleri imtihan neticesine göre müfettiş 
muavini olmak veya idarede çalışmak üzere (30) lira 1 

maaşla beş birinci sınıf tetkik memuru alınacaktır. ~ 
Aranılan evsaf şunlardır: 1 

1 - Sıyasal ·bilgiler okulu (mülkiye), hukuk, yük
sek ticaret ve iktısad mektebi mezunlarından olmak. 1 

2 - 28 yaşını bitirmemiş bulunmak. 
3 - Memurin kanununun dördüncü maddesinde 

1 

yazılı evsafı haiz olmak. 
Talip olanlar 31 kanunusani 1935 akşamına kadar 

bir arzuhalla Ankara' da Maliye teftiş heyeti reisliğine 

1 müracaat etmelidirler. Arzuhala şu evrakın asılları ve
ya noterlikten tas tikli suretleri iliştirilmelidir: 

A) Hüviyet cüzdanı 
B) Askerlik vaziyetini gösterir vesika 
C) Mektep şehadetname veya tasdiknamesi 
D) Talibin kendi el yazısı ile tam bir tercümei hal 1 

1 hulasası tahsilleri, hususi ve resmi hizmetleri ikamet- 1 

gah adresleri v. s. ı 
E) Sıhhat raporu 
F) İki adet vesikalık fotoğraf 
tayin ve tefrikte 25 mart 934 tarihli talimatname· 
deki dereceler esastır. 1 

Aynı şeraiti haiz olanlar beş kişiyi geçtiği takdir · 
de aralarında müsabaka imtihanı yapılacaktır. (10) 

1-69 

Nafıa Bakanlığından: 
Eloğlu istasyonuna 15 ve Meraşa 9 saat mesareae ou .. 

lunan Kirazderesi ve Susu ormanlarından kesilmek ve 
Eloğlu veya ona mücavir istasyonlardan birinde vagon 
üzerinde teslim edilmek üzere muhammen bedeli 5462,5 
lira bulunan 1150 adet çam telgraf direği kapah zarf usu
lü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 26. 1. 935 tarihine rastlıyan cumartesi günu 
saat 15.30 da Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğün4 

de yapılacaktır. 

İstekliler tekliflerini ticaret odası vesikası ve 409,69 
liralık muvakkat teminatlarının malsandığına yatırıldığı· 
na dair olan makbuz ile birlikte 26. 1. 935 cumartesi gü• 
nü saat 14.30 a kadar Malzeme Müdürlüğüne tevdi etme. 
leri lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız olarak 
Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. 
(28) 1- 89 

Sümer Bank 
:: Uşak Şeker Fabrikasından:~ 
·~ Şimdiye kadar yalnız Uşakta Sümer Bank namma ., 
1~satm alınmakta olan Tasfiye halindeki Uşak Terakkii 
i~Ziraat Türk Anonim Şirketine ait hisse senetleri bun- ~ 
~dan sonra İstanbul ve Ankara'daki Sümer Bank şube-
i teri taraf mdan da satın alınacaktır. 

Hisselerini satmak istiyenler doğrudan bu Şubele-
~ re de müracaat edebilirler. 1-201 

----------~------------------... ----SİNEMALAR ~----- ...._ 
lrntiyM Eıahıb1 ve Bıı~mu· ı 

~ harriri f'alih Rıfkı ATAY. 

t Umumi ne~rİ)'«h :idare tdcıt; j 
Yazı iılcri tniidürü Nasuhi 1 

1 BAYD/\~ 
Ç'ınkrrr fi"i!des1 civarında { 

1 
Ulus maffJaastnda 'baHltnıf!tr. 

,..--Y ..... JN-1-i = 
BUGÜN BU GECE 

Viyana bülbülü emsalsiz artist 
MARTHA EGGERTH'in Szöke Zsa

,kall ite birlikte çevirdikleri 
muazzam opereti 
ŞAHANE VALS 

Musikisi - Johann Strauss 

J 
1 KULÜP) 

BU GECE 

3 Milyon lira sarfile vücuda getirıLn 

Biiyıik UFA Filmi 

ALTIN 

Brigitte Helm - Pierre Blaıv..har 
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