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l)iin ) 11rtfon lıer klra/ıntltı IU)'}UTB ıelıidle
rinıiz itin ilıti/cıllf•r )apılmış, şelıidlerimizin 
aziz haıır"1arı ~U) "' ile cımlnıı§ ve mezarla
rına celenkler konıılmıutur. 

ller yerde 5 kurut 
FZ 

Bava Şelıldlerıaı Din Saygı ile 

GündeUk 

BULGARIST AN'DAKI 
SiY ASAL KRiZ 

24.1.35 tarihli Lö Tan garetesinden 
tüılrçeleftirilmi§tir: 

Bulıariatan' da patlak verip kı
ralm. aaymbfını Ye ıüraini Jik
aeltecek bir biçimde hemen butır
dJiı kabine krizi, bir yıldanberi 
Balaanatan' ela olup bitenleri ıöz
clen ıeçirenleri tatntmamıftır. 
~ anlapnazbk 19 mayıs 
devrimini •nıklayan süel eleman· 
larla kırat arumclaki anlapnawlık
tan cloiduiunclan, uyaeal bir kris 
biçimine airecek bir kabine krizi 
çekinilmez bir hale ıelmitti· 

1934 mayısında, meputiyet re
jimi kaldmldı. Sofya'nm belli bat
lı :rerlerine asker yerlettiri)dikten 
sonra kıral, MUf&DOf kabinesini 
İJ batından uzaldattıran bir hu
)'Uruitu imzalıyarak .parlamento 
<htmdan bakanlar aeçti. Mupnof 
kabinesi İM içindeki adamlanll 
biribirlerile çarpıpnalan Ye .., .. 
aal itlerdeki anlap"'uddrlan ,U. 
zünden bitkin bir halde balamı. 
yordu. Sobranya'da düzpn bir 
çokluk elde edilemediiinden, par• 
lamentonun dqmdan alman el .. 
manlarla bir kabine kwmak ... 
rekti. O Y&kit de yuchlmm aibi, 
Bulıariatan' daki kantık durum
daq ıitiiril, bu iti eıi aoouıclanm· 

d•dr,p dçtll. .Bayla bir it 
• rrk ~~~~l:~~~lıt ·-~ nlaMl&dı; 
lenleri arasmda aynlık Y&rdı. Ba· 
nun üzerine eski bir miralaJ olan 
B. Georıiyef, bqkam bulunduia 
koyu nuyonaliıtler ve otorite ta· 
raftarlarının kurdukları "Zveno,, 
partisinin yardmıiyle it bqma 
ıeçti. F qiıt görünüılü olan bu 
kurum, askerlerin kartı dunnala· 
rı, kıralm ve hükUmetin nüfuzunu 
azaltmak iıteyip ordu bqkanlan• 
nm diktatörlüğünü anıldı,acak bi· 
çimde çalıımaları yüzünden, çok 
zaman dayanamadı. 

lıler, kopacak kadar gergin bir 
hale ıelmiıti. Miralay V elçef'in 
bafbnı olacağı bir kabine kur· 
ıaak için konutmalar yapdıyorda. 
Ancak birdenbire durum deiitti• 
itten çekilen Georgiyef kabinesi 
Yerine ıüel görünü9lü Velçef ka
biaeai geçecek sanılırken, yeni ka· 
bineyi kurmak iıi, ıeneral Zlatef e 
verildi. Bundan da, kendi duru· 
nıunu ailçlettirecek bir teYİn or· 
~Y~ çdanamuı için, Kıral Boriı' -
ın ışe kanımak gerekliğini duy
duğu anlqılır. Çünkü geniı otorİ· 
teli bir kabinenin kurulması, kıra· 
lı_n nüfuzuna enıel olacak bir bi
çımde idi. öte yandan kıralla her 
feYe kartı ulusu ıeımil etmekte o
lan ııyual fırkaların arumı aça· 
cak olan otoriter bir rejimin ıer· 
çek kötülükleri vardi. Görünüte 
ıöre, Velçerin it bqına ıeçiril
memeıi, kıralm metrutiyetçi par
laaıfllnter rejimi ellerinde tutanla· 
ra yaldqmak iıtedifini ıöıterecek 
'bir biçimdedir. 

Bunun, 19 mayısta y•pılao .dev· 
rİme kartı birinci bir reaksiyon 
oldujunda ıüp!N yoktur. Şimdiki 
kabinenin ıörünütü de ıüel İ.le de, 
bunun üyeleri kırala çok bailı 
ki1111elerdir. Karaim adamı olan 
Zlat~f'in güreli ve orduyu elinde 
tutan bir kiıme olduğu aöylenmek· 
tedir. Miralay Kolev içeri itler 
Bakam olmuttur. Kültür Bakanı 
obn general Radef' e de, gendlıi 
yurdıever ve ulusal bir ülkü için
de kurumlandırmak itinin verildi
ği aöylenmektedir. Yeni kabinede, 
eaki kabinedeki 1-tlıca bakanlar-

y 

... Bu yıl Türk havacılığı için kutlu bir yıldır. Türk Kuşu havalannuza 
kanad geriyor. Yirmi iki yıl önce, tayyare daha uçurtmadan farksız iken 
onunla Kahire yollarına dü§Cnlerin, bu ilkyaz bir sıçrayışta Karadenizi 
baştanbaşa aşanların kardeşleri! Türk Kuşuna sizin binlercenizin üye ya
zılmanız, hava kuvvetlerine yardımcı olmaya hazırlanışınız, önlerinde 
saygı ile eğildiğimiz şehidlere karşı ne büyük bir borç ödeme olacaktır ... 

- .......... p}lddı. Sut OD 
bire clotna Hacıhayram tehidlilin-
de Batbalran lımet İnönü, Kanıl· 
•ay Batkanı Kizım Özalp, Bakan-

lar, saylavlar, Sü Bakanlık ve di· 
ğer Bakanlıklar ileri ıelenleri, ae
neraller, ıüel büyükler; memur· 
lar, zabitler, muhtelif kıtalardan 

dan üçü ~dır: [)qan itler Ba· 
kanı a. Batalof'un it bafmcla kal
ması, Bulaariatan'm dıt aıyuasın· 
ın değipniyeceğini gösterir. Bun
dan baıka Prof. MoloY Ökonomi 
Bakanı olarak, 8. Zaharyef de ıi
dip ıelme yollan bakanı olarak 
yeni kabinede kalmqlardır. Gene· 
ral Zlatef, seçen yıl bMlanan dev· 
letin otoriteajnİ pekjftirme itin• 
tle11am edeceiini, ve dıfarcla da 
komtu uluslarla eyi d09tluk hai
lan ye balkanlarda aürekli bir ba· 
nt karmak iatediiini bildirmiftir. 

Kıralın otoritesinin pekiftiiinl 
ıöıteren bu deiiıiklik, dikkate de
ler. Bulıariıtan, Ruaya'nın niilu
zanu yeniden kullanmaia batla· 
dığı balkanlardaki belli batlı ül· 
kelerden biridir. Ruaya'nm UIU
lar Derneğine giriıinden beri Av· 
rupa'da büyük bir cleiiıildik ol· 
muıtur. Küçük an14ma ve balkan 
anlaşmaıı ülkelerinia Rusya'ya 
yakmlqmalmnm ti.teri eyiq 
anlatılmak iıteniyorsa, bu Mdüe 
göz önüıule tutulmalıdır. 

relen müfrezeler, cemiyetler ve es
naf mümeuilleri, okullular ve çok 
kalabalık bir halk kütlesi yer al
mqtı. 

Merasime bir top atılmaaı ile 
bqlandı. Top ahlır atılmaz me· 
raaim yerindeki sancak ve resmi 
bayraklar yarıya incİirilmitti. Ya
nm dakika ıüren bu saygı ııruın
da nakil Yantaları ve halk bulu ... 
duldan yerde clurmutlar; bütün 
Ankara tek bir varlık ve tek bir 
kalb halinde sinüllerimizde yqı· 
yan Jiiit hava tehidlerini anmıt
tır. Bundan aonra tayyare yüzba-
1111 Bay Rahmi, Doktor Bay Ra
pb Ye Kütahya SaylaY1 Bay Na
ıid Hakkı Uluğ tarafmdan çok al
kıılanan üç aöylev verilmiıtir. 

Mızıkanın matem martından 

sonra üç defa ailah ... i yapılmq 
v m~ıime son • • • ..._ ........ 
....... kup tllvduiu •711 .. 
anaiJi; onları anarken hiae di-
fen Cklevlerin aereldiiini •"'atma
• hekmmclaa alylevleri abyonL 

l'übafı Bay Rahmi'nin söyle"i 
- Acunda benzerleri olmıyan Onler &• 

lan türk erleri, kara ve deniz savatla· 
rında oldutu ıibi Havada da yabancı· 
larla boy ölçUpüt Unler almıı ve bu 
uiurlarda önUne çıkan engellere boywı 
eğmiyerek didinmit. yuvarlaıımıf, üı· 

tün uçaklara aaldırmıf, çarpıpmft dil· 
ıürmilt. diatmÜf UVlfl&r yapmıı; kay· 
ııauca canlar vermiftir. 

Bugün böylece canlar vererek ara· 
larımı•dan ayrılan yüreklerimizin en 

• 
yuce yerlerınde yer alan hava erlerimi· 
zi anmak için burada toplandık. 

Ey erdemli ölüler: Ey yurd sevıi· 
sile şahlanan ve insanca llıdinerek bo
iuıarak aralarımızdan ayrrlan babalar, 
büyük ve küçük kardqler: 

Sizler: yurda esirgemek için eoıle
rinizi kırpmadan, yürekleriniz titreme
den kanatlandınız, ölümlerle kucaklaıı
tınız, sevdiklerinizi bizlere bırakıp ıit· 
tiniz. Bizler ne sizleri ve ne de bırak· 
tıklarınızı unutmadık, unutmıyacatu:. 

Temiz kanatlarınızıri eflcrıni damar
larında taııyan, duyguları aeveilerl bir. 
yürekleri tek bir yürek gibi çarpan u
çucu kardeılerinlz çocukl&rınız da siz· 
lerin izlerindedirler, sizlerin yolunuz· 
da koıuyorlar; yat>tıklarınızın daha U.. 
tününil daha ilerisini yapmak için ut· 
raııyorlar. 

ULU KURTARICIMIZ, BUYUK 
ÖNDERiMiZ ATATÜRK vt onun 
y.liktek ve temiz yürekli lt arkadqla· 
rı bunlara ve bütün tilrkUli• hır adı· 
mı ayr~ bir yGkılelit olan lçık lflkh 
;.nar .... ,;.,.. •• ,.. •• •• ıe,ıtla 
~-=J•C•.,..••· 

Bqln bltla ttlddek ..n.1,or, 
JUfclda .... bemerl ,artllmed1k bir 
dincllk, cuahJık, ıJel• sGnll slnOlı u· 
n1-t bir brdtt bJU11DU1 ftl'. 

Gene bypeıs o1unus, Gdntl çek· 
meyinlı: yataklarm1.11 yabancı ayalı 

çiinemiyecek, canlarmııda yabancı aea
ler oiuldamıyacak, yolunda can verdi· 
linb TUH BA YRACI dalplanacak. 

NE llVTLU HEPllllZB TORK 
ÇOCUKLARI ... 

Doktor Bay Ragıb'ın söylevi 
- Her yıl ı:ı ikincikinun günü bu mey· 

danda toplanıyor; ciğerlerimizi doldu· 
fSoDU 5 inci sayı/ada) 

Danka tayyarı f'l1il4lıtt"llt11a11Di11 ııu'\ıt~ s~yllyınlır: ( Saldan sola dofru 
doktor Ragıbı Kütaby_.a .saylavı Bay Naıid Uluğ, Yüelıqı Ralımi) 

Bakanların 

toplan ı 
S.kanlar Heyeti dün Mat ıe da 

toplanmıt Ye toplantı ıeç vakta 
kadar devam etmiıtir. 

Kültür Bakanımız 
Bay Abidin Özmen 
Adapazarına gitti 

Adapuar • özel bildiricİllda-
den • Kentimiz kültiir ... ,. 
kından tetkik etmek ve ..... .. 
nen itleri yapmak ben Kliltitr 
Bakanımız Bay Abidin O..... ile 
Orta T edriaat Cene1 MidGrG Bar 
Haaan Ali ve Huaual Kalem Mü
dürü Bay Nihad buraya ıelmitl• 
dir. 

• nkaranm • • 
seçmenleri 

cı 

t/IJv~yre Ferid Vyps 

Ankara'nın kadm ikinci Mf
menlerinden ikisinin daha rami
ni koyu1oruz. Bu krolöl. Nll'P 

Bay Saib tarafmdan Japıbmftır. 

Dü k •• • k )~L n u ın_ı_au 
de leri 

Bay f-!ahmud Esad 
.Bozkurdwı anlattıklan 

Dün Ankara Hukuk Fakültesiacle 
Bay Mahmud Esat Bozkurd Türk İDlll
lalM derslerine denm etti. Eski ......:
~etlerle busankü cemiyeti .. • 
t.lakkileri arasmdaki farklara .. bu 
riiflere .... tefkil eden ..-;,...;. .. 

( S la;'I lfltlen çevirın12.) 
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DIŞ ARDAN GELEN • SON O UYUKLAR 

Atinadaki italyan mekte
binin camlarını kırdılar 

İstanbul, 27 (Telefon) - Atnadan 

27 tarihile bildiriliyor: Bura.da İtalyan 

mektebinin levhalarile camları tanınmı 

yan bazı adamlar tarafından kırılmıştır. 

İtalyan elçisi dün Çaldarisi ziyaret e· 

dorek hadiseden ş.ikayet etmiş ve Çal

daris elçiye hadisenin ehemmiyetsiz bir 

fCY olduğunu ve yapanların tutularak 

cezalandırılacağını ve bu hallerin on 

iki adadı.ki hadiselerin tesirile halkın 

hiddetinden ileri geldiğini söylemiştir. 

İtalyan elçisinin 12 adada tam bir 

intizamın bulunduğunu söylem.ed Uze

rine Çaldaris (Bu sükunet verici ha -
bcrlerinize teşekkür ederim) demekle 

iktifa etmiştir. 

Adalı gençler konferansa 
mani oldular 

htanbul, 27 (Telefon) - Atinadan 

17 tarihile bildiriliyor: Adalı gençler 

bu akp.m Atina üniversitesinde İtalya 

tı.akkında verilecek bir konferansa ma

ni olmuşlardır. 

memleketin ihtiyacına göre kanun hazD'
lamanın büyük ~e mühim bir mesele ol
duğunu, bugünkü medeniyet prensipleri 
dolayısiyle milletlerin ihtiyaclannın te
ferruattan ibaret ka)dıjını ve muasır 

medeniyetin ihtiyadan mevzuu babı ol
cluiunu anlatan Bay Mahmud Esat bu
sünkü ıa.~unlan mukayese ederek dedi
ki: 

'.- Zamanımızda her millet ayrı ay

n kanunlara malik olmakla beraber bu 
kanunlar prenıipler bakımından biribi
rinin eti ve aynıdır. Şimdi bu bile kafi 
ıörülmemekte ve muhtelif memleketler
ııle uluslararaıı komiıyonlar toplanıp bu 
kanunları tevhide ç.alıımaktadırlar. 

Yakın bir ıelecekte bütün milletler 

IMr tek kanunla mücrimleri cezalandll' .. 

mağa ve bir tek kanunla ticaret itlerini 

döndürmeğe imkan bulacaklardır. Me • 
deniyet sistemleri bir olduğu halde ayrı 

ayn kanunlarla idare edilmek lüzumsuz 

aörülürken bizim lmam Şafii, imam 
Hambeli fikirlerile kanun hazırlama.ı ı· 

~ bittabi imkan yoktur.,, 

Bay Mahmud Esad bundan sonralı
~çre kanunu medenisinin niçin diğer 

ileri devletler kanunu medenilerine ter
cih edilerek terciline edildiiini, lıviçre
Dİn demokrasinin betiği olduğunu ve bi
zim ihtililimiz tam ve kamil manasiyle 
ibir demokrasi vücude ıetirmek ıavaıın
da olduğundan muasır medeniyete en 
.aycun olan lıviçre kanunu medenisinin 
tercih edildiğini, franıız kanunu medeni 
ainin Nap.olyon'un zamanından kalma 
olması dolayısiyle eskilik ve kifayetlİz· 
liiini ve bu kanunu medenide ayakta 
duran kısmın maddeler değil, temyiz 
mukarreratı olduğunu, alman kanunu 
medenisinin iıe felsefi ve ilmi bakımlar· 
dan muasır medeniyetin bir ıııheseri ol
maaına rağmen bunu bizzat alman ha
kimlerinin bile anlamakta müıkülat çek
tiiini ve bu kanuJlu medeni yapılırken 
rejimin imparatorluk gibi hayli aristok
ratik bir rejim olduiunu, bizim ise tam 
manasile demokrat ve hatta bizimkinden 
denokratjk bir memleket olmaması sa 
nımda ıbuluoınanm dolayısiyle lıviçre 
kanunu medenisini tercih ettiğimizi an 
lattı. 

Kanunu medenimizin aaaaıl kabul edil
diğini anlatan Bay Mabmud Esad Boz
kurd, 924 de içeri lıler Bakanı Bay 
Şükrü Kayanın ba§kanhğında 26 üyeli 
bir komisyon tarafından birçok dedi ko
du ve rnünaka~alar arasında hazırlandı
iını ve 926 ela Kurultay tarafından itti
fakla knbul edildiğini, hakimlerimizin 
kcılaylıkla anlamım ve §er:İat hukukunun 
n mecelleci zihniyetin bir ihata hare • 
ketine mani olmak için Roscl'in ıerhinin 
iki buçuk ay gibi az bir zaman jçinde 
~rcüınc edilip basdırtıldığmı, kanunu 
medenimizin hakimlerimiz tarafmdan 
büyük bir kolaylık ve emsalsiz bir kav
rayı§la tatLik edildiğini anlatarak der
ıine son verdi. 

AL~IANY A'DA 

General Göring dün 
akşam Lehistana 

• • 
b11ttı 

Berlin, 27 (A.A.) - General 
Göring dün akşam Lehistan'da 
Bialkovitsa'ya gitmi~tir. Orada 
Lehistan reisicümhurunun tertib 
ettiği ava iştirak edecektir. 

Alman - leh andlaşma
sınrn yıldönümü 

Bertin, 27 (A.A.) - Alman - Leh 
andlaşmasınrn birinci yıldönümü, J,.e
histan sefarethanesinde diln akşam 

kutlanmıştır. 

Yeni boşanma ya~ası ve alman 
kadmı 

Berlin, 27 (A.A.) - Yeni boşanma 
yasasına göre alman kadını erkek iste
mese de boşanmayı mahkemeden fsti
yebilecektir. Bu takdirde ise bo~anma 

kararı kadının zararına olarak verile
cektir. 

Ya~a dı~ı ~ayılmak 

Bertin, 27 (A.A.) - Yeni bir ceza 
konulmuştur. Bu ceza herhangi bir 
kimsenin yasa dışı ilan edilmesidir. 

Bundan başka hükümleri jüri baş
kam verecektir. Jüri heyetinin diğer 

üyeleriyle hakimlerin reyleri ancak 
istişari mahiyette olacaktır. 

Fon Şlayhcr'irı öliimü "'e 
gazeteler 

Bertin, 27 (A.A) - Havas ajansı bil
diriyor: Föllı:işer Beobahter gazetesi, 
(General fon Şlayherin 29. 1. 1933 ta -
rıihin.deki projeleri) baş1ığı altında B. 

Göringle bir mtilakat neşretmiştir. 

B. Göring, generahn 29. 1. 1933 ak

şamı nazi hükfur.etinin teşekkülüne ma 

ni olmak için rayşverin seferberliğini 

ilan etmeyi ve hatta halkın isyanmı ta 

savvur etmekte olduğunu teyid etmiştir. 

Gazete bu tasavvur hakkında kendi

ıinc ma!Uınat verilen B. Hitlerin eski 

baıbakanın tasavvurunu nasıl akim bı .. 

raktığını izah etmekte \'e fakat iddiala

rı hiç bir taf s.ilat vermeksizin neşret

mektedir. Heyecanlı bir vaziyette ve 

rayıvere karıı bilavasıta bir hücum teı

kil eden bu neş.riyatın ne maksatla ya

pıldığı meçhuldür. Hatırlardadır ki, fon 

Şlayher Noyebabclsbcrg'dek.i köşkünde 

öldilrUlmedcn evel kendisine atfedieln 

bütün darbci hükQmet tasavvurlarını 

daima kati olarak tekzib etmiştir. 

Berliıı'in eski polis nıiidiil'Üniin 
malları 

Berlin, 27 (A.A.) - Berlin'in eski 
sosyalist polis müdürü Vaps'ın malla
rı müsadere olunmuştur. 

Yeni rejim ve yerği çoğalması 

Berlin, 27 (A.A.) - B. Reynhard 
bir makalesinde, vergi hasılatının büt
~e tahminlerini, ulusal sosyalist mali 
sıyasası sayesinde bir milyar geçmiş 

olduğunu yazmaktadır. Bu hasılat, ver
gilerin kısmen indirilmiş olmasına rağ-

men, yeni bir rejimin iktidara geçme
sindenberi durmadan artmakta bulun
muıtur. 

Romalı mareşala heykel 

Berlin, 27 (A.A.) - Alman matbu
atı cenub Tirol'ünde evelco orta zaman 
büyük alman şairi Valter Fon der Vo

gelvayde'nin heykeli bulunan Bozcn 
meydanına B. Musolini'nin emriyle, 
romalı mareşal Brüssüs'ün heykeli di
kileceğini kaydediyorlar. 

Sar nıiihecileri 

Liyon, 27 (A.A) - Sardan 305 mü!· 
tec.i gelmiştir. Bunlar Garon vilayetine 
fTid:ceklerdir. 

BiRLEŞiK DEVLETLER'DE lNGILTERE'DF -
Bayındırlık suiistimali . . 

ışı 

. Versay andlaşmasm
dal{i süe] hükümler 

Vaşington, 27 (A.A.) - Bayındırlık 
idaresindeki suiistimal işini araştırmak 
üzere özel bir jüri heyeti altı şubat 

tarihinde toplanmağa çağırılmıştır. 

Son iki yıl içinde B. Ruzveltin işsizlik
le mUcadele programı bUtçesinden hü
kumet aleyhine milyonlarca doların ça
lındığı bildirilmektedir. 

Müddeiumumi dört milyar keşifli 
.olan Teksas kanalı inşaat projesi hak
kında tahkikat açılmasını emretmiştir. 
Bazı yüksek memurların medlıaldar ol
dukları bir e.uiistimal hakkında deliller 
mevcud olduğu bildiriliyor. 

Toplanmağa davet edilen özel büyük 
jüri heyeti 1929 da eski içeriişter ha· 
kanı Fal'in hapsedilmesile biten mahud 
rezalettenberi toplanmağa çağırılan bu 
biç.im ilk jüri heyetidir. 

Dokuz milyarlık hazine bonosu 
Nevyork, 27 (A.A.) - Mali mehafil· 

de söylenildiğine göre mebuııan mecli
si dün dokuz milyar dolarlık hazine 
bonosu çıkarılması hakkındaki kanunu 
onamakta enflasyon taraftarlarına mUt 
hiş bir darbe vurmuştur. 

Enflasyoncuların iki buçuk milyar 
dolarlık yeniden kliğıt pa.ra çıkarılma· 
sı hakkında yaptıkları teklifin abandı
ğı da ikinci bir darbe olmuştur. 

Amerika'da 20 hin yıllık bir 
ıııoğol ~chri bulundu 

Notiales, 27 (A.A) - (Amerika, A-
rizona) - Etnoğrafya mü~husısı Paks 
ton, Sonora mıntaakasında giı:ndiye ka
dar meçhul kalmış Lıir ~ehir bulmuştur. 
Bu şehir bundan yirmi bin sene önce 
oralarda Asyadan veya Mısırdan gel
miş moğol ırkının yaşadığını isbat et

mektedir. . 
· Birl~ik devletlerin Lalıey 

tlh·anma girmesi 

Bunların kaldırılması ve 
AlmaQyaya beraberlik 

verilmesi mi konu 
şuluyor? 

Londra, 27 (A.A.) - lngiltcre
nin Paris sefiri fransız Başbakanı 
Flanden ve Dışarı İşler Bakanı B. 
Laval ile görüşmüştür. 

Bu konuşma İngiliz resmi me
hafilinde hararetle mevzuubahs ol· 
makta ve fransız bakanlarının 
Londra'ya yapacakları yolculuğun 
görüşüldüğü söylenmektedir. Ay
nı mehafilde sanıldığına göre Al
manya'nın uluslar kurumuna dön
mesi hakkındaki projede bazı de
ğişiklikler yapılmış, bu değişik
liklerin maksadı kendilerinden 
Versay anlaşmasının süel hüküm
lerinden vaz geçmeleri istenilen 
devletlere daha ziyade garanti te
min etmektir. Bundan başka dev· 
Jetlere uluslar kurumundan çeki
leceği hakkında verdiği ihbarna
meyi geri alacak ve uluılar kuru· 
mu da silih11zlanma andlaıması 
ve elbirliğiyle tanzim olunacak 
emniyet garantileri gerçeklettik
ten sonra Almanya'ya ıüel bera
berliği verebilecektir. Bu çeşid 
teklifler yerine getirilmezse galib 
memleketlerin bu tavizleri hüküm
süz kalacaktır. Şuraımı da kay .. 
detmek gerektir ki, bu proje, Fran
sa kif i görmezse terkedilebilecek 
ve Londra' da yapılacak konuşma
lar sonucunda değiştirilebilecek
tir. 

B. l.o~·cl Corcla B. Makdonald 
m barı~ması 

Londra, 27 (A.A) - İngiliz gaze. 
teleri ve sıyasal mehafili Loyd Corcun 
ulusal kabineye girip girmlyeceği me-

ıdesini bir çok defalar munakaşa et· 

mişlerdir. 

DAGNIK DUYUKLAR 

İspanya işi uluslararası iş 
bürosunda 

Cenevre, 27 (A.A) - Uluslar ar.aıll 
f~ bürosu idare meclisinin amele grupd 
salı gilnkü toplantıda, İspanya ameli 
murahhası Largo K~bal!eronun buluıv 
maması meselesini ortaya atacaktır. Ba 
murahhas geçen yaz hadiselerindenbe• 
ıTi hapiste yatmaktadır. Amele grupu 
meclisin toplantılarında üyenin sıyasal 
rnasuniyetten istifade ettiklerini iddia 
eylemektedir. 

Ru!';ya'cla malrm 
Moskova. 27 (A.A) - Kuibişcf'in 

öliimü dolayısile bütün Sovyet Rusya· 
da matem mitingleri yapılmaktadır. 

Moskova halkı sonu gelmiyen kafileler 
halinde Kuibişcfin sindikalar önüne 
getirilen tabutu önünden geçmektedir. 

Filipinde ingilizce ' 'e ispanyolc• 
Manil, 27 (A.A) - Filipinde ing:i· 

lizce ve jsponyolca resmr dil olarak ka· 
buJ edilmiştir. 

SosyaJist fırkası kongresi 

Bem, 27 (A.A) - Lozanda toplanan 
ıosyalist fırkası kongresi, fırkanın ul\Jlı 

aal müdafaa lüzumunu tamdığınıı dair 
fırka programına bir madde ilavesini 
294 reye karşı 362 reyle kabul etmiştir. 
Ancak demokratik müdafaaya aykırı 
amaçlar mevzuu bahsolunca askeri talı· 
ıisat reddedilecektir. Çünkü İsviçre sof 
yalist fırkası ordunun sınıflar lehinde 
bir aJet olmasına muha1iftir. 

Avrupa'yı Afrika'ya bağlıyacak 
tün~) 

Madrid, 26 (A.A.) - Septe boğa• 
ı;ının altından bir tilnel kazılması me• 
ıelesi yeniden canlanmıştır. 300 metre 
derinliğinde su altında icab eden tet• 
kikatı yapabi!mek ve bilhassa çöküntil• 
lerden korkulup korkulmıyacağını an• 
larnak için yeni tip bir duba yapılmak· 
tadır. Bu dubanın içinde deniz altı işle• 
rinde gereken her tUr1ü techizatı bulu· 
nacaktır. Tünelin boyu 32 kilometredır. 

Ve denizin yüzl.inden 400 metre aşaeı· 
dan geçecektir. 

Vaşington, 27 (A.A.) - HükCımetin 
arzusu üzerine ayan, 37 reye karşı 47 
rey ile Lahey divanına giriş protokolu 
na kar§r, Bay Norris tarafından verilen 
değişiklik takririni reddetmiştir. Bu 
değişiklik, Lahey divanına verilecek 
her meselenin, ayanda üçte iki ekı;eriyet 

Bugün Ekselsiyor gazetesi başmaka· FRANSA'DA 
lesinde L<>yd Corcun kabineye girme-

· le tasvib edilmesini istiyordu. 
B. Ruzvelt, bu tadilin, dışarıişlerini 

idare için kendisine anayasanın vermiş 
olduğu salahiyete dokunduğuna kanığdı. 

Ruzvelt programına karşı 
lıücumlar 

Nevyork, 27 (A.A.) - N. R. A nın 
yeni icra konseyi başkanı M. Don.a.ld 
Rişberg, dün akşam vermiş olduğu bir 
söylevde, Amerika yüksek divanmın 
bonoların altın olarak ödenmesi için 
yakında vereceği kararda, B. Ruzveltin 
programına kErşı yapılan hücumlara bi
raz mantık ile mukabele edeceğine e
min olduğunu bildirmiş ve demiştir ki: 

•• - Hükumet, genel genliği (refa
hı) artırmak, korumak ve temin etmek 
için gereken bütün ~alahiyetlere ve va

sıtalara sahibdir.,, 

Meşhur bir gazeteci öı.Iii 

Bordo, 27 (A.A) - Meşhur sıyasal 
gazetecilerden ve Pöti Pa.riziycn gaze· 
tesinin ellki sıyasa ve dışarıişler müdü
rü Alber Jülyen'in cenaze merasimi bu 
sabah burada yapılmıştır. 

1 potekli borçlar faizi yüzde 
dör buçuk 

Berlin, 27 (A.A.) - Ökonomi baka
nı ve Alman Bankası Müdilrü Bay Şaht, 
dün alqam radyoda ipotek üzerine ya • 
pılan borçlara aid faizi yUzde altıdan 
dört buçuğa indiren yasanın anaçizgile· 
rini anlatmış ve bunun ilerde alman öko 
nomisi. inkişafında bir merhale olduğu .. 
nu söylemiştir. 

Ahnan propaganda bakanlığı· 
mn yeni teknik tesisatı 

Berlin, 27 (A.A.) - Propaganda 
bakanlığı, muhtelif dairelerle 33 teles -
kiriptörle birleştirilmiştir. Böylece 33 
yerle h ep birden eörüsmek kabil olacak
tır. 

sfoi hararetle müdafaa etmeku: ve li

beral başkanla Bay Makdonaldın ba

rışmasını ileri sürerek buna da Bald -

vin.in pek &1~ tavassut edebilece~ini 

yaızmaktad n. 

LEHiSTAN' DA 

General Göring Varşo,·a' da 
Varşova, 27 (A.A) - Alman hava 

bakanı general Göring, dün ge~ bura

ya gelmiştir. istasyonda milhim mu

hafaza tertibatı alınmıştı. Bu sabah sa 

at onda alman sefaretine gitmiş ve öğ

leden sonr.a da reisicümhurun avına da

vetli bulunanları Bialoviesa ormanına 

götürecek olan hususi trenle hareket 

etmiştir. General Göringin yanında 

Lehistanın Berlin büyük elçisi Lipski 

ile Almanyanın Varşova ataşemiliteri 

general Şindler bulunmaktadır. 

Polonya'da Kar fırtma~ı 

Varşova, 27 (A.A) - Borislav pet 

rol mıntaksında kar fırtınaları olmak

tadır. 20 petrol kuyusu hasara uğra

mış ve münakalat durmuştur. Kar ta
bakası beş metreyi bulmaktadır. 

Polonya ı)Oli~ başkanlığı 

Varşova, 27 (A.A) - Devlet polis 

idaresi başkanlığına miralay Naaleze• 

oski'nin yerine ~neral Zamor&ki tayin 

eiHlimştir. 

l\lülıenJi~i öldürenler 

Prag, 27 (A.8-) - Mühendis For • 
mis'i öldürdükleri zannedilen Subert, 
Müllcr ve Ke.rsbah aleyhine müddeiu -
mumilik birer uluslararası tevkif mü
zekkeresi kesmistir. 

Binbaşı .Forıef in kitabı 

Pari'- 27 (A.A) - Alman harbiye 
bakanlığı şube müdürlerinden binbaşı 
Foteş neşrettiği bir kitabta, istikbalin 
mecburi askerliği zaruri kıldığını ve 
savaş hizmetinin bütün ulus için bir 
mecburiyet olduğunu yazmaktadır. Bi.ıı 

başı Fortcş, ancak bu yapılırken Ver
saya karşı mücadele işinin hatırlarvna• 
mast lazım geldiğini ilave etmektedir. 

lTALYA'DA 

B. l\1usulini)e göre Alnshırya 

Paris, 27 (A.A) - Jurnal gazetesi, 
Avusturyanm tarihi ödevi hakkında B. 
Musolininin bir makalesini neşretmck
tedir. Bay Musolini bu makalesinde ı 
Avusturyanın filhakika bir cennen u
lusu, fakat kendi mukadderatına kati· 
yen hakim bir devlet olduğunu ya.ımak 

tadır. 

--------..-·-------
Anliara lladyosh 

Bu akşamki program 
ı - Çocuk Esirgeme Kurumunu .. 

saati. 
2 - Havayengtarla birkaç parça gı· 

tar'da Sadrettin, piyanoda Ulvi Cemal. 
3 - Tilrk dili araştırma kurumu 

saati. 
4 - Dans musikisi. 
5 - Seı musiki konseri tagannido 

Çegatoski piyanoda Ulvi Cemal. 
6 - Ajans ve ofis haberleri. 

l!lJI! ıımıı llillllllll::n ııııııımmm ııııııııııııııııııımmı!!! 

GUVENCSPOR 1 
BALOSU 
7. Şubat 935 

Perşembe akşamı 

Ankara Palas'ta 
1-190 
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Z8 SONKANUN rnJS PAZARTESi 

I ' arı sı.) mm/ 

8 milyarın faizi 1 i ç D 
Reichabank Müdürü Dr. Schachl 

geçen sece radyoda bipotek aenedleri 
hakldncla aon günlerde verilen bir kara
n anlatıcı bir konferans verdi. Konfe • 
rans, Almnayadaki nasyonal • ıoıyaliıt 
rejiminin finans işlerini görüşü bakı • 
mından olduğu kadar propaganda değe
ri ile de tipik idi. 

En büyük merkez bankalanndan biri
nin müdürü olan Dr. Schacht alman fi. 
nanı ortaaımn en canlı adamlarından bi 
ridir. Tamirat itindeki durumu, Brünins 
hükumeti ile aavatması, gürültülü bir 
tekilde it batından çekilmesi ve sonra 
Hitler ile beraber, banka11nm yeniden 
batma ıeçmeai bile, adamua ne ölçüde 
olduiunu cöstenneie yeter. Oysa ki, 
Dr. Schacht .on aylarda. Reicbsbank 
Müdürü olarak Almanya'nın finansını, 

ökonomi bak1UU olarak ela ulusal öko • 
nomya11nı tekelden çeyinneie batla • 
malda memleketin pael sicliti iistinde 
hirinci derecede müessir lııir plalİyet 
olmuttur. Denebilir ki hatti. bupnkii 
Almanya' ela Or. Scbacht, biç olmazsa 
Hitt.'den hemen soma ıelen adamda. 
Çünkü Hitler Almanyaamı, munffaki· 
Yete de mu..,aff•~ ..... t.,: .. ıiie de. o ,ötüre 
c~=-

Almanyada .on sünlerde verilen ka· 
rar, 8 milyar marklık bir borc yekunu 
tutan hiflC)tek aenedlerinin faizlerini 
% 6 dan o/o 4.5 e dütürmek Ye bunun 
için de bir konversiyon yapmaktır. Faiz
leri •İndirmeie matuf bu gibi muazzam 
kon.eniyonlar İngiliz milli kabinesi ve 
İtalyan fqizmi tarafından ela yapdmıttır. 
Almanya kon•eniyon için 10 günlük 
bir müddet kabul ediyor. Bu müddet 
içinde eski aenedleri yenil.-i ile deiiı • 
tinniyenl•, ta itibarla anrb çrkacakl•r 
da- ki, eUwinde kalaa eski ................ 
çi % 6 faisdm faycla)ammlr•~ of ....... 

edeıca ama, ........... tnUIU\ 1(, Cörf'mfye 

eek yani h • • lt•r 0ttılka muameteaiae e ... 
tıefk'' _.. .. ~. Buadan '-tka da, 
.....aw ._.. muharrer olduiundan r• 
jimia ba son mali kararma kimlerin ka
tdmaclıiı anlatdacakhr. 

Ve Dr. Schaeht diyor ki: " Liberal 
.......... ile fatbt ltaip'ma ~ 
....... ....,._. • ..-y.U.t .Alı..ap da 
ltqarac:aktrr. Eier, rejimimize inanrm • 
yanlar ve faiz yikünü indirmek için 
bizden yardımlarını esirıiyenler varsa, 
ne yapalun, biz de onlan bazı haklardan 
mahrum bırakmakta haklıyız.,, 

8 Milyarlık bir yekun üzerinde faiz 
lerin % 1.5 kadar indirilmesi, alman fi • 
nanıına senede 120 milyon mark kazan· 
dıracaktır. Ve Dr. Schacht'ın iddiasına 
göre, bu karar, faizleri indirmek ve öko
nomik mekanizma11mn çahtmaarnı ucuz 
latmak için atılmıt bir adımdır. Demek 
oluyor ki, Almanya, o/11 6 faizi bile yük
'ek bularak bunu % 4.5 a drakonyen bir 
kararla indirmeğe çahtıyor. 

Radyodaki konferan11n propaganda 
kıymeti şu noktalarda idi: 

1. Merkez banka11 müdürü, bir itin 
ne olduğunu anlatırken, devletin bütün 
finans ve ökonomi cölliitünü ortaya ko
yuyor. Yapılan it lerin biribirne bai lr ol· 
Ciuğunu ıöıteriyor. 

2. Yapılan büyük konversiyonun. büt· 
çe zorluklan ve devlet maliyesi dolayı • 
si1e değil, memleketin genel faiz haddini 
diitünnek için yapıldığını iıbata çalışıyor. 

3. Ulusal fayda ile kitisel faydayı 
kartı karııya koyduktan aonra ikinci -
nin birincinin önünde na11l boyun efmea 
ie m ec\tur "'-tuV.\tn'ı t•b"'rii.1 ett1rivor. 

Dışarıişler Bakanımız 

"" İstanbulda 
lıtanbul, 27 (Telefon) - Dııa· 

rı itler Bakanımız bu sabah lıtan
bul' a geldi. Öğleden sonra Dolma· 
bahçede Atatürk tarafından ka· 
bul edildi. Yarın akıam Ankara· 
ya hareket edecektir. 

Muhtelit türk - yunan 
mahkemesi İzmire 

gidiyor 
İstanbul, 27 (Telefon) - Muh

telit türk • yunan mahkemesi ya
nndan sonra lzmir' e oradan da 
Yunanistan'• ıidecektir. Mahke • 
me lmıir' de Yunanistan' ela bazı 
phicll.U. ifadelerini dinledikten 
ye mahalli tahkikat yaptıktan son· 
ra 15 ıubat'ta lstanbul'a döne • 
cektir. 

Takas suiistimali 
tahkikatı 

lstanbul, 27 (Telefon) -Takat 
komisyonu batkanı Bay Ali Ke
mal tahkikat neticesi hakkında 
ıunlan söyledi: 
"- Kereste takas yolsuzluğu· 

nun tahkikine memur edilen ko
misyon vazifesini bitirdi. Evrak 
ve fezleke yarın Gümrük Bqmü
dürlüğüne verilecektir. Yolsuzluk 
vaziyeti ve mesuliyetler tamamen 
tesbit edilmiıtir. 

Mezbaha resminin tatbi-. 
ki geri kaldı 

lıtanbul, 27 (Telefon) - Mez
baha resminin kilo üzerinden a
lınması hakkındaki belediye ka
ran yapılacak tetkik neticesine 
kadar ıeri kalmıttır. · 

Adana f ransız konsolosu 
Bay Rellan"m öliimü Adana'da 

hiiyük bir ıee ür uyandırdı 
Adana, 27 ( A.A,) - Çok ac:ddı bir 

biçimde ölen tanmızclaki fransız kom. 
losu Bay Bellan dini merasimle buıün 
topraj'a konmuttur. Bu sabah saat 10,30 
da kilisede batlıyan ayinde Vali, Beledi
ye batkanı, Cümburiyet Müddei umu • 
misi ve birçok hükumet adamlariyle 
türk ve yabancı yÜzlerce kiti bulun • 
muıtur. Ayinden sonra çiçek ve çelenk· 
)erle süslenmit bir kamyonete konulan 
ölü yirmiden arbk otomobillerle meza • 
ra kadar takib edilmittir• Mezar baımcla 
kısa bir aeromoniden sonra Mersin kona 
solosu ölü halduncla birkaç söz söylemit 
ve celenlere tett kkür etmit tir· Vali de 
bunu kartdanuıtır. 

Bay Bellan burada kencliaini çok MY· 

dinniıti. Gmel aa•atta k•11aklan Niır
lapn Bellan uzun yıllar tarkta ve lran
da bulunmuı birkaç dil bilen okumayı 
seven kibar bir adamdL Bay Bellan öl· 
meden hizmetçilerinden birisine bin eHi 
ötekisine de 750 türk lirası bırakmııtır. .. 

Ökonomi Bakanbğının 
hazırladığı proje 

ULUS S4YlfA 3 -
u y u K L A RI ülkü yolunda 

kültür 

Türk sporcuları bir 
tayyare alacaklar 
Sporcuların adını taııyacak bir 

tayyare satın alınması için - Olim
piyat- mecmuasının ileri sürdüğü 
dütünce idman Cemiyetleri ittifa
kı genel merkezince uygun görül
müt ve mıntaka baıkanlıklarına 
yazılmııtır. Yapılan tamime göre, 
büyük tehirlerde dört, küçük te
hirlerde iki en güclü futbol taknnı 
arasında • uçak f&IDpiyonluğu • 
müsabakaları yapılacak Ye bu mü· 
sabakalardan elde edilecek ıelir, 
Tayyare Cemiyetine verilecektir. 

Yurddahava 
durumu 

Ziraat V ekileti Meteoroloji enıtitü
sinclen alınan maliimata ,öre, son 24 
1Ut için4e Trakya .. Ese mmtakalany 
le orta Anadolunun INıh inamı kunetli 
bir depreasioa (alçak tazy:k) aahaaa da
hiline sirmit bulunmaktadır. 8aDUD n• 
ticeai olarak buralarda haYa sahuneti bir 
sün evetine nazaran bet derece etnfm
da olmak üzere yükaelmiı ve yafmur 
ıeklinde yaiıt batlamııtır. En fazla ya• 
iıt, Çanakkalede dolu ile kU'Jtık yağ • 
mur ıeklinde 26, Gcliboluda 18, Muila 
ve Edremit'te 12 milimetre ölçülmütti.ar. 
Diier yerlerin Yaiıt• bir ili on milimet
re arasındadır. Orta Anadolunun doğu 
luamiyle doiu Anadolusu ve Karadeniz 
kıyıları mmtakurnda hava bulutla fa • 
kat yaiıısaz geçmittir. Yurdun bu par· 
çalarmda suhunet düıüklüiü bir sün 
evelin ayındır. 

En clüfiik sahanet slfvm altında ol
mak üzere Karata 31, Erzurum'cla 21, 
Sıvasta 18, Çorumda 15 derecedir. 

En yüksek suhunet sıfmn üstünde 
Adanacla 18, Antalya ve Dörtyolda 18, 
lzmir, Çanakkale •e Yalova'cla 15 dere
cedir. Ankarada ayın dokazundant.eri 
mfına albMa kqcbılilea lııaft ........ 
ti a. ...t 14 de ..ı.rn. Gstünde Z ....._ 
ce u,.dd'"'ıtir. 

Düne kadar soluk •• karb siden ba
walar dün lodoalaımı •• yajan :raimur 
clolayıaiyle caddeler yeniden çamurla • 
mııtır. Reamimia yağmur albncla fe1D • 
dyeaine 11iınanlan ıöıteriyor. 

Karaköse' de soğuklar 
Karaköse, 27 (A.A.) - So

ğuklar eski tiddetini kaybetmif, 
nakıs 35 ve 40 dereceye kadar dü
ten hararet timdi ıündüzleri na
kıı 15 ile 20 arumda, geceleri 
ise 25 ile 30 arasında deiitmek
tedir. 

I{onyada C. H. F 
kongresi 

Konya, 27 (A.A.) - Buııün 
saat 10,5 ta vilayet idare heyeti, 
baıkanı Bay Şevki Ergün'ün baı
kanlığıncla açıldı. idare heyeti 
raporu okundu ve üzerinde ıörü
tüldü. Büyüklerimize kongre na
mına telgraf çekilmesi teklifi sü
rekli alkıtlarla onaylandı. Ayrı
lan encümenler yarın öğleden aon
raya kadar tetkiklerini bitirecek 
ve ikinci toplantıyarın yapılacak
tır. 

Buıün mümessillere vilayet 
idare heyetince Orduevinde öjle 
yemeği verilmittir. Yemekten son· 
ra mümessiller halkeTİne ıideııek 
halkevinin çalıımaları hakkında 
izahat almqlardır. 

lzmir'de tayyare şehidleri 
ihtifali 

lzmir, 27 (A.A.) - Busün sök ,. 
bitleri sünü olmak müuaebetiyle Kaclia 
fekaleaincleki tan-an tehitliiia• datifal 
yapdmııtır. Merasime aaat 11 ele lstik

W ıınartiyle bqlanmıttır. Bunu merasim 

kumandanının gök ve bütün ıehitlerimi

zi 1elimlamaya davet eden kumandası 

takib etmit ve bundan sonra söylevler 

aöylenmittir. Bu sırada merasim yerin

deki INıyrak yarıya kadar indirilmit ve 
bayrağın initini bildirmek için Kadife 

kaleden ablan birinci topla lzmir'deki 
bütün daireler, müe11eaeler ve limanda 

bulunan cemiler INı)'l'aldamu :r&nP ka
dar indirmitlerdir. Gene ba uda bitla 

semiler fabrikalar düdüklerini çalcldda
n cibi yiirüyüıte bulunan insanlar ile 

nakil vasıtalan cla olcluldarı ,..de kal • 
mak suretiyle tebitlerimizi Mlimlamıı· 

lardır. Havanın fazla yafııb olma11na 

raimen merasimde pek çok halk hulun· ........ ..,. .................. ..... 
............ ı. .. ,.. ..... ....... 
tir. -

Çankında 

ç...lan, 27 (A.A.) - Bqiin çok bi 
:rik merasimle ta:ryare tebitl.-i ihtifali 
yapdclL Tayyare Cemiyeti INıtkamm ta
ziye içia tayyare cemiyeti ziyaret edildi. 

Muğlada 

Mufla, 27 (A.A.) -Tana• telüt· 
leri ihtifali tiddetli bir 1aimur ....... 
yapdclı. Y aimarull tiddetine rat
meruim çok b••lıkta. Bir zabit •e 
Tanan Cemiyeti •tk-•ı tanımdan 
IÖyieYler IÖ)'lmdi. 

Danla 'yafmartla Anlara 

llir ulus, ne denlü yükıek ülkiica 
oluraa, o denlü zorlu, ıürekli bir yafA
yıı iyeıi olur. Tüı k uluau, çevreıindea 
sarılmakla kalmayıp içinden de vurul
duğunda, art.k bir daha kalkrnamıyaca
ğını ıöyliyenler çoktu. Ama gördük ld 
kalkındı; bunu gören yabancılar da 
(Türk mucizeai) dediler Olümü bekle
nen bir hastanın birdenbire direnip çok 
daha dinç, büsbütün genç olarak kalkın
ma.ı neden ileri ıeldi? bunda kutku
lanmak cerekmez: Türklük iillriisü, kül
ler albncla kalnut bir köa pbi, ulusu• 
içinde yaııyordu. Külı. aawruldu, köm 
bütün parlaklrir, bütün yalcıalıfile ... 
taya çıktı. 

Ulusun iç clerinlijilMle paıa,a ... 115-
aü iJk MZeD, a.-iaclelQ ldin.i .. ..... 
onu ortaya çıkaran büyük t6rk, o sla. 
den beri bizi uluaal ülkü 1oluacla ._... 
lere erittirdi, adamlığın yÜce baMIDllk
larınclan hansilerine yükseltti, ıöriiyo
ruz. Biz, bu ülküyü, uhaswnuaua Mitila 
teklerinde bilinir kılmak 1olunda :r.._ 
mek isteriz. itte kültür iti .. dur. tJldt. 
süz bir ulus düıünülemez; ..- tlldisl 
en canb, • yükaelı olaa bir ulae, .. P 
ca, a,.sıtça ne denli arık o1... ....., 
pçl-.nek, ilerilemek. 1ı ..... ~ 
yeri ve ünü almak için. her tlrll ıh • 
demi var demektir. lıte ldiklr, .. )'ia
demi itlemektir. 

Okullanmızda kültür öirmcelelt 
dediğimiz bilciler, üllriU•dirilmedikç-. 
daha eyiıi ülküyÜ bil• biçimde öpetiS. 
rnedikçe, değerleri bilgi olmaktaa deri 
siclemez; bütün bilsil• siW Wr si• 
unutulmaia ditebilir. itte ..... :razs
mn bele burada biyük Wr 1-' Yarclll'. 
Türk dili, yeryizüncle .._ ....... dili .. 
rin en cüzelidir, ama ...... bu sizıe1 
clilde yaratdnut p..I yama.r _..., 
INrumı arqtmnalctan-. ..... Wltir 
ötrencelerinia uluaal, - ... ileri ... 
miıaa~- ... .-...1ı1r-. 
ta benek çeneai11de top.._ ... ,.-. 
li bulurum. 

Demek ist•im: olmllanauzda dil. 
edebiyat, tarih, coinlJa, JUr• IMlsitl 
&p.n.celen, .... llalu11 ...... Wr taba ...... .............. ...,. ... ,..... .... ~ .. ,.... ........ .. 
Qr..111., ............ .,... ........ . 
llirilıirledai Withl_ll...._. Ç.C ... 
larmuzm ellerine ....... WtMwia 
lııa llirlettirici, .... )'iceltici twelclea 
m(d.eıamdıinu aöyli, .. .._ 

Edebi:rab ~ ......._ ..,..._ 

dinlemek bile istemem. EcleW,at, .. ,.. 

ıu yaratır; her bilsi içWe om :r.t 

•ardır. Bir teknik bitili bile. shel ,... 
zdmanuıaa. kurudur, tada u,..cl..
mu. En büyük filoaaflar, deria dit-. 
eel.ini eryolu ile aalallmia pli .... 
lardır; onun için .......... mi ID .... 
biyat felsefeye bir cirittir? 

Dirilik, dunmyaa Wr oa..tur; CM 

teprenir; duyp bir ,_.. ._ ıı ., Kil-

tür bilsileri ele caaL olmalı. .... li"" 
tilmelidir. Ôyle olunca. ........... W. 
tiklerinde süeltik ani..... heL.aa.. 
JIZ. Bunların ötretm•l.t .tan-hl, 
canlı ohnaluhr. O.,W • ._. (a.. 
bp) 1.-1 itinde 1anu1• •• ....., ... 
onlan unatulMü wa.a. his' ' ı lm,; 
maldır. Bualan lir•• ....... ...... 
..... ~ Plllın liliıı ... ,.. 
Jwa a. aluuınn• ........ ı ı1r. 

Bir 1• ma T. T. T. C., ... ,..._ 
T. D. T. C., to1s bef-clilimls ..,..._. 
a. yolanda yüriirkeD, ldiltlr Wlsiled 
ölretmenlerinin ülkiHi bir .....JM a• 
termelerini, bunlann bitildlrW ,._.. 
lana m kazanc bJ..- Wır ,._ 
~p..ı,.. ......... .,.... 
111nm,canlamp~....,. ... ,.. 

Konversıyon yapılacaktır çünkü ha· 
nüllere, iki yoldan birini seçmek balda 
verilmit ,ö:aülue bile veriJmanİttİr· Han 
ai hamil, elinde % 1.5 faiz rüçhanı ._. 
cek diye öteyancla bor•larcla muamele 
söremiyen ölii bir sened tutmakt üstelik 
de ''rejime düıman,, dampsmr yemek 
ister? 

Okonomi Bakanlıiı 1055 sayılı tetvi· 
ki sanayi kanununun tadil edil• ikinci 
maddesine pre hazırllUUDlf tetviki sana 

:ri muafiyetleri haklonclaki kaJ'amUDeye 
baih Wr proje hulrlamlfbr. Bu karar • 
.......,.e söre 1erli sanaJİİ koramak içio 
dıprclan selecek lluı maddeler sümrik 
ve ................ ..-.-m. 
~------------..... ~----!!!!!!!mlmm!!!!!9!!9 __ ..,.. __ ............. ____ ~- ~ Çlplite atılaa ..W iMi• ,.W, ......... ..,..... ............ -

Y alarz öyle aamyeruz ki, 8 milyar 
nauazzam bir 1ekun tutmakla lleraber, 
hele bipotek maameleı.ine brt• seldi· 
ii İçin almaa para •e ......,.. pi,... • 
11nda faizler m.incle umaldafll kadar 
tesir yapaml)-acakbr. Abnanya'ma meçe 
Jıul bir dnlet bütçesi ye malim döwis 
aıkmbsı ortada durdukça, aluaal fa1da 
ile kitiael faydayı denk setirmek t....,. 
büalerinde, okkanın altına önce kit-' 
fayda fakat onun arkaamclan ela ve do
layıaiyle ulusal fayda ritmekte devam 

edec:t ktir. 
Bize öyle seliyor ki Dr. Schacht, bu 

SOD kararında Ubİ, dayayt, daha çok, 
para cm.mc1ea prmiıtir Bitin ..... 
lracılar si1ai. BURHAN BELCE 

~ - ,.,. ""' Atııııel ..... 
••lnW. ...._." .,.,_ ......... ...-: 
........ ,,. u.ı ,. .... ~ 
h ............. 

ıca- " ... ' nuau 



SAYlFA 4 

Alman nasyonal 
sosyalizminin 
manevrası 

Lö Taa, Paris - 23. "ı. 35 

Sar plebisitin.in Almanya'dan yana 
ll()nuclanmasr Uzerine herkes şu sorgu
f'U sordu: 

Alınan nasyonal - sosyalizminin 
lı:omşu Ulkelerde yaşıyan alman menşe
Sl halk yığınları üzerinde yapnıağa ça
bştığı propagandada, plebisitin sonu
cu ne gibi etkiler (tesirler) yapacak· 
tır? bu sorgu, panjermanist propagan
danın en çok ç.alıştrğı Avusturyada, 
.plebisit 6onucunun yapacağı tesir için 
bilhassa varid olmuştu. Sar seçiminin 
bir müddet sonra doğrudan doğruya 

olmaksızın Atı§lus için yeni ihtimaller 
doğuracağını alman hükfunet adamları-
11.rtl bilhassa Fon Papen'in söyledikle
rini o sıralarda gazeteler yazmışlardı. 
Bu yoldaki yazılar teeyyüt etmedikten 
batka tekzib de edildi. Bununla bera
ber, avusturyalılar vnziyeti bu bakım· 
dan dikkatle takib etmektedirler. 

Başbakan B. Dolfüs'ün Salzburg'
• söylediği ve Avusturyanın bu işteki 
.aziyetini <:çıkça anlatan sözleri, bu 
ribi vaziyetler yüzünden mi söylenil
mi, addetmelidir? 

Gazete, B. Şuşnig'in bildirimini kı· 
.aca anlattıktan 'ft ileri .Urdüfü dil
ıUncelerin, ölen ~aakn Dolfüs'la on· 
dan 8nce de B. Saypel tarafından müda· 
Pil edilen doktrin olduğunu söyledik· 
ten aonra şöyle devam ediyor:: 

Avusturya ulusunun almanlığa olan 
plwılığını kimse inkir edemez. Fakat 
bu ulusun da kendine mabaua bir yaşa· 
flfl olduğu: B. Dolfu.s'un canlandın· 
pndanberi kendini bilmeğc başlıyan 

bir yurdseverliğe melik olmasından do
layx olduğu gibl kalması ıerektiği ve 
avu.eturyalılarm l>Hledikleri hıristiyan 
" katolik duyguların yeni Almanyada .. 
ki nco-pagaııizm oereyanilt uyuşamıya .. 
cağı filphesizdir. Buna kartı nasyonal• 
eosyalist propaganda hiç bir tcY yapa· 
11\&Z. 

Avusturya hUk&netl, aıyasal ve 
lkonomik bakandan Almanyaya iltiha· 
.. karşı durmata eevkeden bu scb~ 
lcrden başka, ıcnel mahiyette bir ta· 
bm teıbc1bler daha vardır. B. Şuşnig 
barııtın, hakimiyetine ve i.uklaline .... 

talıb bir A vusturyanın mevcudiyetine 
batlı olduğunu eöyliyerek bu acbebleri 
tok eyi hulasa etmiştir. Anılus cebir 
lmvvetilc veya bugünkü .Avusturya iç 

düzeninin yıkılmaaile vukua gelsin, 
uvaı demektir. Çünkü orta Avrupada 
birçok güçlüklerle korunan denklik 
anşlus yüzünden bozulacak ve bu, ltal-
78 ile küçük anlaşma devletlerinin gU
..-enl için ciddi bir tchdid olduktan baş
ka orta Avrupada alman hegemonyası
JU pekiştirerek ~el sav~ın en derin 
~be'blerinden biri olan almanların do
Juya doğru yayılma uyasasını yeniden 

ele almasına yanyacaktır. Fransız -
ltalyan anlaşmaamın en birinci amac
Jarından biri bu tehlikeyi ortadan kal· 
4ınnaktır. Almanya'yı, herkesin men• 
tu.ti icabı yapılacak olan garantilerin 
dışında bırakmağı ve orta Avrupa ulus
Jarile öteki Avrupa ulusları arasında 

J'&pılacak paktın Almanyaya karşı bir 
eavaş Aleti gibi kullanılmasını biç 
kimse aklından geçirmez. Bilfilds, her· 
kes Almanyanın da Avusturyanın is
tiklalini garanti altına alan ve Avru

panın en hassas taraflarında sıyasal 

4unımu durluğa (istikrara) sokacak O• 

lan anlaşmalara Almanya'nın da katıl· 
masını istemektedir. Ancak Almanya
lııtl böyle bir anla§mada yapacağı iş 

birliğinin samimi olması ve timdi mev
cıud olup sağlamlaştırılması gereken 
,eyleri bozacak mahiyette olmaması 
ıerektir. 

Fakat §imdi Berlin'de gBrWen bazı 
kmayUller, bazı nvahire eyice inanma
lllak gerektiğini gösterecek mahiyette-

dirler. A vusturyada nasyonal - sosya
list propagandası yeniden başlamıştır. 

~iyana kargaşalxklarmdan sonra orta
dan kaybolan B. Habicht'in, A vustur-

yadaki nasyonal - aosyalist hareketinin 
IDUfettişi olarak Milnih'e, vazifesi ba
tma dönmesi çok manalıdır. Metodlar 
değişmişse de amac aynıdır. Naziler 
dıfardan tazyik yaparak it görmekten
te Avusturyanm içinde onu tedricen 
N dayanılmaz bir ıurette Almanyaya 
loğru çekecek ıurette çalışmalar yap
IDağı istiyorlar. Tam zamanı gelince de 

ULUS 

[Yabancı gazetelerde okudukl~!~m ;] 1 

Zırhlı, ---J yare ile ' ~a vaş[.I maz . 

., 

Tayyare bombaları altrnaa bir amerikan gemisi. 

Yüzbaşı Norman Makmillar, Deyli 
Jıf eyi gazetesinde ''zırblzlar tayyarelerle 
.savqamaz/,, ba~lığı altında yazdığı bir 
makalede diyor ki: 

"Üç yüz yıldanberi ingiliz donan
ması bir UstUnlük ananesi kurmuştur. 

Anane, arkamıza baktığımız zaman gö· 
receğimiz güzel bir şeydir. Fakat ile· 
riye baktığımız zaman göreceğimiz bir 
aerabtan başka bir §ey değildir. 

Patlayıcı maddeler topları ve til· 
fekleri meydana getirdi. Toplarla tU
feklcr mancınıkla okun yerini aldılar. 
Su buhan yelkenin yerine geç.ti. Gaz 
motörü, bize tayyareyi yaptı. Bugün 
ise tayyare, zamanımızın en dehşetli 
bir ıilahı haline gelmiştir. 

Bugi.in yeryüzünde bundan d!iha 
tlstUn, müthiş ve süratli bir savaş va
sıtası yoktur. Bunlar hedeflerile karar· 
gfilılan arasında daima münakale ve 
muhabereyi temin ederler. Bomba tay
yareleri ise hiç bir mesafe kaydı ile 
takyld ediJmiyen bir nevi ağır topçu 
demektir. 

Gelecek savaşın kati sonucu gök 
yil%ünden gelecek olan topçu kudretile 
yani tayyare ile alınacaktır. 

Sonra tayyareler zırhlılarımız için 
de büyük bir tehlike teşkil eder. Bir 
tayyarenin bir gemiyi tahrib etmesi, 
yahut bombanın denizde patlaması için 
bunun mutlaka gemiye isabet etmesi 
lazım gelmiyor. 

Bizim filomuzun yedi denizde kul· 
lanıhnak üzere topu topu 132 tayyare
ıi vardır. Bunlar da ordu emrinde bu· 

Avuaturyada bir plebisit yaptırarak, 

ulusların serbestliğini ileri sUrüp A· 
vusturya'yı Almanya ile bir1eştirmeği 

düşünüyor ve böyle bir vaziyet karşı· 
aında Avrupanın ses çıkaramıyacağını 
ıanryorlar. 

Bu manevra, nasyonal • sosyali6t 
mahfellerin sandığından daha güçtür. 
Avuaturyada yapılmağa başhyan çalış· 
malarln beraber, Almanyaya bitişik O· 

lan topraklarda oturan alınanlar üze· 
rinde de tahrikat yapılmağa çalışılma
sı da hayli manalıdtr. 

Nazilerin Mememl'de neler yaptık

larından bahsetmiştik. Öteyandan, Da

nimarka Slesvig'inde yeniden bir ple

bisit yapılması istenilmekte, bunun 

için de 1920 de yapılan plebisitin bu 

topraklar itilaf devletlerinin işgali al

tında bulunduğu sırada yapılığı ileri 

sürülmektedir. Alman propagandacıla
rının Oypen - Malmedi'de yaptıkları 

çalışmaları da biliyoruz. Sar plebisitin
den sonra almanlar, dış sıyasalarmın 

bazı amaclarınr, vaziyetleri tamamen 
halledilmiş olan yerlerde bile plebisit 
yaptırarak elde etmek istiyorlar. Bu 
manevraya dikkat etmek gerektir ve 
bunun inkişafına ses çıkarmamak biraz 
tehlikeli olur. 

lunan tayyarelerden daha geri şcyleı · 

dir. Biz bahriyeye bütün müdafaa 

bütçemizin yüzde ellisini veriyoruz. 

Bunun da yüzde 42 si gemi inşasına 

harcanır. 

Uzak şarkta bu yıl Amerika ve Ja· 

ponya büyük deniz manevraları yapa

caklar. Bunda amerikalılar, 107 zırhlı 

ve 477 tayyare bulunduracaklar. Ja· 
ponlar ise 192 zırhlı, 200 tayyarekulla
nacaklar. 

Amerikalılar, herhangi muhtemel 

bir düşmanın yaptıracağı \lir zırhlıya 
karşı 54 bomba tayyaresi yaptırılması 

fikrindedirler. Şu halde 10 milyon in

giliz lirası yerine 756 bin ingiliz lirası 
harcanacak demektir. Bu tayyareler, 
yanındaki ufak gemilerle birlikte her· 
hangi yeni bir gemiyi kolay kolay ba
tırabilirler. Bizim bahriye bakanımız 

bunu bilmelidir .. 

Niçin Senturyon zırhlısx üzerine 
yapılan bomba atına tecrübelerinin ne
ticesi neşredilmedi? 

1934 yılında yaptığımız kara, deniz 

ve hava manevralarımız göstermiştir 

ki kara ve deniz kuvvetlerimiz toprak

larımızı hava hücumundan korumağa 

elverişli değildir. Halbuki Avustural

yada yapılan tecrilbelerde elde hiç bir 

zırhlı olmadığı halde hücum eden 

zırhlı adedinin dört misli tayyareye ma

lik olduğu için bu dominyona ayak at
mak milmkün olamamıştır. 

Gayet heybetli, renkli, boyalı ve 

milyonlarca liraya mal olan müthiş bir 

zırhlının topları ve adamlarile tayyare 

bombalarının altında batıp gitmesi n° 
hazin bir şeydir. 

Savaş gemileri, ne çeşid olurlarsa 
olsun, tayyare onları batırabilir. Onun 
için bu tarafa ehemmiyet vermek ge
rektir. 

Bir lirete bir otomobil 
Mareşal Balbo son zamanlarda bir 

otomobil sergisini geziyordu. Teşhir edi 

len arabalar içinde bir tanesi çok hoşu· 
na gitti. Bu otomobili yapan fabrikacı: 

- Çok beğendinizse bu otomobili 
size hediye edeyim, dedi. 

Mareşal: 

- Ben, vaziyetim icabı böyle bir 

hediye kabul edemem, cevabını verdi. 

Onun üzerine fabrikacı, zavahiri 

kurtarmak üzere arabayı 1 liret mµka

bilinde satacağım mareşala söyledi. 
Bunun üzerine mareşal ccblerini knrış
tırdı ve iki liretlik bir kaime buldu. 
Fabrikacının da üzerinde aksi gibi bir 
liret yoktu ve paranın üstünü veremi
yordu. Onun üzerine mareşal: 

- Zararı yok canım, dedi, iki lirete 
iki otomobil verin, olsun bitsin! .. 

1 ~B~: k~~~:::· i~i:~:i~:u: 
stnlncaktır !., 

Bay Bitler bir kaç gün önce lngil
terenin çok tanınmış ga.z.etecilerinden 
ve Rotcrmir gazetelerinin mümessili 
Vard Prays'a uzun bir beyanat vermiş 
ve bu münasebetle de dış sıyasasına aid 
nıe:sde l ere de dokunmuştur. 

Gazeteci birinci sorgu olarak, Al -

many-<ınrn ne gibi şartlar altında ulus. 
la.r birliğine tekrar dönebileceğini sor
muştur. 

Bay Hitler şu karşılığı veriyor: 

"- ~at\ff!nın yeniden uluslar bir
liğine g;,.;...asi için ne ben ve ne her· 
hanır · f)fr kfms.e · ''şartlar,, koşm.ayı dil. 
şUnin->ıct •c!fr. Bizim bu kurwna yeni • 
den 6'mlip dönmiyeccğimiı öteki ulu~
lar değerinde muamele görüp gönniye
ceğimize bağlıdır. Bu Jse bir "fart,, de. 
ğil, gayet tabii bfr keyfiyettir. Ya hü

kümranlık hakkı olan bir devletiz, ya 
değiliz 1 Hükümranlık hakkı olmıyan bir 
devlet isek, hilkümranhğr olan devlet
lerin kurumu içinde yerimiz yoktur. 
Almanyanm başında ulusal sosyalistlik 
durduğu müddetçe, ki muhacirlerimi
zin sık sık bunun aksini iddia etmele .. 
rine rağmen önümüzdeki bir kaç yUs 
yıl başında duracaktır, bu telakki de. 
ğişmiyecektir. 1933 mayıs nutkumda 
düşüncemi açıkça söyledim. Bu mUna • 
sebetle de tekrar etmek isterim ki, 
"manevi,, hak müsavatı "nıaddt,, hak 
müsavatı diye bir ayırma yapılmasını 

.alınan ulusu bir hakaret diye telakki 
etmektedir. 

Dünya yüzündeki 68 milyon Üll!anm 
manevi hak müsavatını haiz olup olma
dığını, gadre uğramıı oJan bJt' ulus, 
1an başka kimse takdir edemez. 

Vard Prays bundan aonra, &ansı.z
ların alman.lar hakbrıd&ki dU9üncelcd· 
nf ileri sürmüş ve demiştir kJ, fTansız

ların çok tanırunış Biyasa adamlarından 
biriyle görüşürken, 

- Neden fransızlar almanların tek. 
rar silahlanmalarını bir emri vaki diye 
kabul etmiyorlar l Biz, lngUizler bu 
gibi hakibtleri göz önünde bulundur
mayı daima tabi! ~ir mesele diye te
lakki ettik, demşitim. Bu diplomat 
bana şu karşılıkta bulunmuştu: 

- Bize öyle geliyor ki, alınanlar, 
rayşver kıtıalarının muvaffakiyetli bir 
savaş başarabilecekleri güçte oldukları· 
m sezdikleri güne kadar barış aıyasası 
güdeceklerdir. Fıransada, «lmanların 

eski muhariblerine yaklaşmak dene
meleri arkasında Ati lçin beslenm.ekt4 
olan taarruz düşüncelerinin saklı oldu
ğundan korkuluyor. 

Bu kanaat ve dilıJUnceye karşı ne 
buyuruluyor? 

Bay Hitler bu sorguya ka~ılık ola· 
rak demiştir ki: 

'' - Bu diplomat bugüne kadar ulus 
önderliği etmemiş. Yoksa bir wusa u
zun yıllar barıştan bahsedildikten son. 
ra, gene aynı ulusla birdenbire bir ea· 
vaşa başlanabilir mi aanıyor Barıştan 

bahsettiğim zaman alman ulusunun iç
ten gelen duygusuna tercilman olmak
tan başka bir şey yapmryorum. Ben 
savaşın fecaatini tanıyan, bilen bir kim 
seyim: Savaş için yapılan fedaldirlıkla. 
ra karşı elde edilen kazançlar tatmin 
edici değildir. Genel bir Avrupa bo
ğazlaşmasının !eci neticeleri ~tide da
ha müdhiş olacaktır. Böyle bir boğaz· 
taşmanın sonunda da parsayı komünizm 
toplayacaktır. Halbuki benim ona knr
şı 15 yıldır süren milcadelem, onu yo
lundan çevirerek tahta oturtmak için 
değildi. Benim istediğim ulusumun 
sasdetidir 1 Ben, savaşın en büyük bir 
saadet de ğil, bilakis en büyük acıyı ya· 
rattığını gördüm. Bundan dolayıdır ki, 
inandıgnn iki noktaya işaret etmek is
terim: 

ı - Almany.a, asla barışın bo.zulma· 
sına sebeb olmıyacaktır 1 

2 - Bizi kuşatmak ist.eyen dikene 
sarılacaktır 1 Çünkü barışı ne kadar se
viyorsak, hürriyeti de o kadar seviyo
ruz. 

20 sonkıinun 1935 tarihli 
Fölkiser Beobahter'den 
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Bir ayak parmağı aranıyor? 
Güzelleştirme ameliyatlarının, her 

hanği l.ıir sebepten dolayı sakatlanalJ 
veya doğuştan kusurlu olan insanla~ 
yaptıkları hizmetler sayısızdır. 

Fransa.da bir kaza neticesinde a~ 
ğının küçıük parmağı sakatlanup kı:ııileıı 
genç ve güzel bir kadın, bu kusurunu 
düzelttirmek için çok bliyük fedakf.r./ 
!ıklar yapmak niyetindedir. Ameuya? , 
kolay iscde, buna lazım olan ayak par• 
mağını bulmak güçtür; çünki bu par• 
mağın canlı bir adamın ayağından alnı._ 
ması lazımdır. Genç kadın, çok para vaid 
etmiş fakat böyle bir iş.e yanaşacak bit 
kadın veya bir erkeğe raslayamamı,tn-ı 

İnsan bu haberi okuyunca, Viktor 
Hilgo'nun "Sefiller,. adlı romanını ha· 
tırlayor. Kozet'in masraflarını ödeye 
bilmek için, omın zavallı annesi ön 
dişlerinden ikisini satmaktan çekinme. 
miştf ... 

Bir lıat;lahanc•lc yangın 
21 sonkfuıunda Londrada Bov k .... 

~a'da bir hastahnnede yanğm çıkmış, 

içindeki 250 hasta, hasta bakıcı hemşi• 
relerin soğuk kanhhgı ve disiplini sa .. 

yesinde kurtarılmıştır. 
Hastalar içinde bir kaç tane deli 

de vardı bunlar yanğına rağmen yerle,. 
rinden kımıldamak istememişler ve a
levler arasında zorla dişarı çıkarılmtt" 
!ardır. 

Hastalarm sonuncusu da bir sedye 
ile sokağa çıkarıldığı zaman, binamıı 
çatısı bUyilk bir gUrültü ile yıkıhruı 

itfaiye ne(erloriııden bir kaçı bu y\b• 
den yaralanınıgtır. Bununla beraber, hig 
kimse ölmemiştir. 

Soğuk kanlılıkları ve ferağatı nefi• 
lıeri ile temayüz eden hemtirelerdal 
bir kaçına ikramiye verilmesi de de 
tUntllmektedir. 

Bibliyografya 

Havacılık ve Spor 

Havacılık ve Spor, gök 9ehidteriotn 
gUnüne yara~ır, &lU bir aayı çıkarmlf"; 
tır. Bu Hyıya Abidin Davcr, Beb~ 
Kemal, Server Ziya OOrevi~ Nll.zh~ 
Haşim, M. Nureddin Artam en ~li ya... 
ı:ılarmı, tiirlerlnl, hikayelerini vermif', 
ler.dir. Titiz bir &%enle değerli bir e~ 
ğln verimi olan bu %engin eayxyı bil~ 
okurlarımız okumahdırlaT. 

Yeni Adam 
Terbiyeci İsmail Hakkınm idareıt 

alndeki bu haftalık kUltUr gnzetesiniıı 
56 ıncı ıayısı 24 aayıfa olarak çıktı. 
Yeni Adam renkli bir kapak içinde 
birçok sıyasal, ilmi, iktısadi etüdlerl 
pedagoji ve sanat tarihi dersleri veri• 
yor ve birçok tanınmış yazıcıların ma• 
kalelerini taşıyor. Yeni Adam bir aileı 
reisinin çocuklarına ve bütUn mekteb 
muallimlerinin talebesine eheınmiyetllll 
tavsiye edebileceği bir kültUr gazetesi~ 
dir. Bu sayıda Sedad Nuri'nin pek gü• 
zel karikatürleri ile HUseyin Rahminin 
dil anketine verdiği cevabı Arif Bedi• 
l'nin gece bekçileri raportajınr, Paul 
Morand'ın (Çıplaklar mezhebi nasıl' 
doğdu) makalesini ve profesör Seitz:'ia. 
(Filler akıllı hayvanlardır) yazısını o. 

kuyunuz. Fiat1 10 kuruştur. 

Yeni Adam çocuk hikayeleri 
"Yeni Adam,, ga.Letcsinin çıkar• 

makta olduğu bu hikayelerin 11 incial 
çı'kmıştır. 32 sayıfahk her kitabta ço• 
cukl.ıra çok yararlt ve eğlenceli hiktı
yeler anlatılmaktadır. lçinde ayrıca 
karikatürler ve hediyeli bilmeceler var
dır. Ulusal ve ahlaklık terbiye mevzu. 
ları taşıyan bu hikfiyeleri her büyUğün 
küçüklere okutmasını dileriz. Her sa• 
yısı 32 sayıfa 5 kuruştur. 

Gürbüz Türk Çocuğu 
Çocuk esirgeme kurumu tarafım 

dan çıkarılan bu güzel ve değerli ço .. 
cuk baıkımı mecmuasının 1 ilkkfinun taJ 
rihli 97 inci sayısı çıkmıştır. Bay Ne• 
şet Halil Atayın İstanbul ilk mekteb.c 
}erindeki 7000 çocuk başlıklı yazısil" 
başhyan bu sayıda Bnyan doktor Fah• 
riyenin "Ana südü", doktor Bay Ri .. 
fat Kilislinin (Irk ve insan) başlıklı: 
yazılarile, bir yılda kurumun çocukla~ 
ra yaptığı yardımlar, muhtelif meml~ 
ketlerde nüfus, çocuk, terbiye işlerint 
dair malfunat vardır. Tavsiye ederiz. 
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[ Memleket Postası ] 
U~f a Hall{evinin verimli çalışmaları 

Urfa Anadolunun · doğusunda, batı 

tarafı Suriyeye bakan sınır boyumuzun 
en eski bir türk şehridir. Türk kiıltürü 
burada çeşidli cereyanlar içinde üstün· 
lüğünU koruyacak değere kavuşmuş· 

tur: Urfa halkevi bir yıllık hayatı içine 
sığdırdığı yüce iş1erile ulusal ve soy· 
aal kunJmlarımızın yurdu c,r:~ ;r:?uık V" 

yüceltmek bakımından ne coşkun ve 
içten bir istekle çalışıldığmı, başardığı 
itlerle göstermiştir. Bu o kadar gU
ven ve inan veren bir eser olmuştur ki, 
bir yıl önce ıessiz, hareketsiz, kendi 
içine çekilmiş Urfanm bugünkü duru
mu insanda büyük bir esere bakarken 
duyulan hayret ve takdiri uyandırıyor .• 
İ§in bize yarını daha büyük umudlarla 
beklemek inanını veren tarafı bu gö
niilden gelen çalışmanın gene, ve yurd
&ever sı?yılı birkaç münevver tarafından 
başarılmı'l olmasıdır. Kendine ve yur
dun verimine, tür'k kültUrilnün engin
liğine inanar., yoluna çıkan pürilzleri 
hi:;e sayan ve yalnız şeflere ve ulusa 
değer veren çalışmaların nasıl aonuc
landığını Urfa halkevinin bir yıllık iş 
sayımında çok güzel anlıyoruz. 

bu kanaati o kadar kuvvetle vermiştir 
ki; altı ay içinde kadın dinleyici sar· 
sı beşten, yüz seksene çıkmıştır. 

Tarih bakımından Urfa çok zengin
dir. Halkevi tarihi araştırmalar gezin· 
tileri yapmış, Siverek ve Viranşehir'e 
idilmiştir. Buralarda bulunan kıymet-

Urfa halkevinin olgun yılına ait 
duygularımızı biz şu rakamlardan al· 
dık: Dil, tarih, edebiyat komitesi 934 

yılı içinde 6 konferans vermiştir. Bi
rinci konferansta 280 erkek, S kadın 
dinleyici gelmiştir. 6 aylık bir çalıfllla 
sonunda altıncı konferansta 410 erkek, 
110 kadın dinleyici bulunmuştur. Halk
evi birinci konferans için davetiyeler 
göndermiş, sonuncu konferansta aal.':~ 
dinleyici kalabalığına kafi gelmedı~ı 
için aynı mevzu üzerinde ikinci hır 
konferans vermeğe mecburiyet hasıl ol 
mu§tur. Aradaki farkın göze çarpan ta
rafı, yurdun doğu tarafında düne kadar 
bir süs ve zevk olan kadının erkekle 
beraber aynı sırada oturmak üzere bir 
toplantıya, bir konfcı-ansa gelmesi ge
nel hayata karı§masınm çok n"ıma1 ·~ 
gerekli bir iş olduğu kanaatinin ı>6f':I· 

Urla Halkevi b~kam Bay 
KAzım Yazgan 

1i ta,ıar, kadim ıüryanilere ait kitabe
ler merkeze getirtilmiş, balkevi müze
ıine konmuftur. Etiler devrinde çok 
Heri bir tehir olan Urfa'nın bu devir
lerden başlıyan tarihi hazırlamak için 
esaslar tesbit edilmiştir. 

olmasnlır. Urfa bal.kevi, urfalılara 

Güzel sanatlar kolu verimli çahş
masile halkevinin en çok iş gören bir 
ıubesi olmU§tur. Bir ytl içinde 22 tem
ıil, 24 aile gecesi, 47 konferans, 8 balo, 
ve birçok halk toplantısı yapılmıştır. 

Ayrıca müzik kolu ve halkevi bandosu 
53 konser vermiştir. Esnafla yapılan 

cuma kır eğlencesine .5000 esnaf ve i§

çl lttirak etmiıtir. 
Spora, Urfa halkevinin bir yıllık 

çalıtmaıı içinde güzel sanatlar kadar 
Uıttilıı bir :ver vcrilmiftir. Urfa apor ve 

Bu da bir ~ayedir 
Yazan: Yaşar Nabi NAYIR 

. f 'k Aysun bu geceden önce, hiç bır ızı 
cazibesini duymadığı, ve hattaw• ~ra!arın~~ 
en küçük bir macera geçebilecegı ıht~m~~ı~ı 
bile hatırına getirmemit olduğu gen~ı duı'!· 
nüyor. ''Sevgiler buseden ba§lar,, ~ıyen . ır 
arkadaşının sözünü hatırlıyarak, bıddedbı~e 
Turgud'a karşı içinde uyanı§ını uy ug~ 
ıempatinin sebeblerini tahlil ediyor. O. zekı 
ve kibar bir genctir, diye düşünü~or!. bır er
kek için bu, fizik meziyetlerden ustu~ 5.~~~
lır. Sonra Samih'i, filitre ettiği gench.du§U· 
nüyor ve hissediyor ki bu sonuncu le ıne. o-

, ğınen şım· 
lan uzun zamanlık alışkanlığına ra. . d b. 
diden ötekini tercih ediyor. Fakat ıçınS e .1hr 

· d" • amı §Üphe var, acaba Turgud ken ısıne "h k' 
k d bT ·? O Samı ı a ar bağlılık göstere ı ır mı . d f 
kendisile evlenmek arzusunu bırkaç ~·a 
ihsas etmiştir. Fakat Aysun bu hu~usta ır 
türlü karar verememittir. Ve şimdı yabaş 
yavaş, yaptığı zihni mukayesed~n sonra e
lirmeğe başhyan bu karar menfı olacak~ır. 
Turgud ve Samih'in yanında muhayyelesın· 
d .. .. . . b' h al de vardır ki sinema perde e uçuncu ır ay .. d 
terinden dimağına sızmıştır. Bu atlet vucu _ _-
lu ve ilah yüzlü bir delikanlıdır, fa.ka~ gu: 
zelliği nisbetinde hakikat olmaıı ıbtimalı 

ULUS 

Halkspor isimlerile halkevinin himaye
si altında iki ku1üb kurulmuştur. Ayak· 
topu, atletizm, yüzücülük, atlı spor, 
boks, güreş kolları üzerindeki çalışma
lardan çok güzel neticeler alınmıştır. 

Ayaktopunda Gazianteb, Diyarbekir, 
Mardin takunları yenilerek birincilik 
kazanan Urfa sporcuları, tarihi Hali
lilrrahman ve Aymzeliha gölllerindeki 
çahşmalarile yüzücülük alanında ra
kibsiz bir hale gelmişlerdir. 

Atlıspora gelince: Atlıspor yurdun 
hiç bir tarafında Urfa kadar ilerilemiş 
değildir. Arab atlarının en eyi cinsi 
burada yetişir. Urfa halkevi kadınlı, 

erkekli 450 atlının iştirakile atlıspor 
1 gezintileri yapmış, her hafta bir nahi· 

yeye gidilmiştir. 
Kütübhane ve neşriyat şubesi hu

susi muhasebeye ait kitabları halkevi· 
ne taşıdıktan sonra birçok yeni eserler
le kitabhaneyi zenginleştirmiştir. Halk
evi başkanı Bay .Kaznn Yazgan sahih 
ve baş yazıcısı bulunduğu mim gazete
yi halkevi çalışmasına uygun ve onu 
hızlandıracak bir kerteye sokmuştur. 

Halkevinin bütün kollarından se11ilmiş 
40 kişilik bir heyet Urfanın beş kaza
sını gezmiş, sönük ve hareketsiz olan 
buralara yeni hayatın aydınlık ve can
lılığını götürmüştür. 

Urfa halkevinin değerli ve gene 
başkanı Kftzım Yazganı ve ona arka
daşlık edenleri överiz. 

Samsunda şehir 
işleri 

- Özel bildiricimizden
Şehir karanlıkta llU kalacak} 
Samsunu, belediyenin mazotla ltll

yen bir fabrikası tıenvir etmektedir. 
İçinıie bir bliyük, iki küçük dizel mar· 
ka makinelerin bulunduğu bu fabrika, 
vaktile büyük emekler ve benils borcu 
ödenemiyen mühim paralarla kurulmu§ 
ve iki yıl öncesine kadar düzgiin bir 
sistem içinde çalı§l111ştı. 

İki yıldanbcri, fabrikanın başında 
bir mütehassıs bulundurulmaması, tek
nik düzenini bozmuş ve nihayet altı ay 
önce bUyük makinenin mühim bir kıs
mı kırılmış, iki ay evelisi de yardımcı 
makinelerden biri büyük bir ıakatlık 

geçirmiş olduğu için bugün koca şehir, 
küçük bir makine ile derme çatma ta
mir gören diğer bir makinenin cılız 

kuvvetine bağlı kalmıttır .. Bu yüzden· 
dir ki tchrin birçok sokakları, gaz fe
nerleri zamanındaki gi:bi karanlrk için· 
dedir. 

işittiğime göre fabrikanın usta ba
ııar, bu vaziyeti geçen sene bir raporla 
alAkadarlara bildiı:mi§ ve bugünkü elim 
neticeyi hatırlatmışken buna kulak ve
ren bile olmamıştır. Belediye meclisi
nin son toplantılarından birinde görü
ıuıen bu mesele, birçok münakaşalara 
yol verdiği ve muhitte fena bir tesir 
uyandırdığı için buan sebeb olanlar 
hakkında kanuni takibatta bulunulma· 
ıı kararlaştmlmıştr. 

Diğer taraftan belediye her türlü ih· 
timali göz önüne getirerek mazotla iş
liyen şimdiki fabrikanın yanında bu
harla müteharrik başka bir fabrika 
kurmağı dUşilnmektedir. Gerçi bu dü-

Hava şehidlerini dün 
(Başı I inci sayıfada; 

ran temiz kurtuJuş havasının bekçileri, 
yiğit türk uçucularmdan memleket mü

dafaası için canlarını veren şehidlerin 
adlarını anryoru.z. Onlara, yüreğimizin 
derinliklerinden kopup gelen saygıla
rımızı ve sevgilerimizi sunuyoruz. On· 
tarın hatıralarını anmak bizim için ye· 
ni bir inan kaynağı oluyor. Havacılığı
mıza kuvvet veriyoruz. 

Ruhları güvenli olsun, gözleri artta 
kalmasrn. Çünkü artık yurd bir bütün
dür. Bu bütünü aınırluda bekliyen 
aslan yürekli türk neferlerinin ve hava
sını koruyan türk uçueularınm gözün
den hiç bir tehlike aıamaz. Ulusun u
lusal benliği en yüksele seviyesine çık
tı. Yurdu ve ulusu kurtaran ve onu 
soysallığın en yüksek katma çıkaran 

Atatürk milletinin başındadır. Bütün 
ulusun yüreği onun yüreğiyle birlik 
çarpıyor. Bütün gönlilJer onun sevgi· 
siyle dolup taşıyor. 

Değerli hava şehidlerinin önündo 
Türk Tayyare Cemiyeti Ankara mer
kezi adına eğilir en candan ıaygılarnru 
ve sevgilerimi sunanın. 

Bay Na§id Hakkı Uluğ'un C. H. 
F. adına verdiği •Öylev 

- Yurddaşlar, 

Tablatln biltlln gtıcleri, insan usu

nun bulup yarattığı bütün vaırtalar, bir 

araya gelse, boy 8lçiişeırniyecekleri bir 

tek varlrkla karşılqırlar. Bu varlık, 
Erginliğe bağlılık ve yurdaeverliktir. 
Bu gilciin karşısında her teY durur. ln
aanhk kendisini duyar olduğu giinden 
bu yana, bütün duygularında bundan 
yücesini, bUtün anl&Yl§larmda bundan 
UstünUnU tanımamIJtır. Yüreklerinde 
bu duygu zayıf olan uluslar, ne .kadar 
kala.batılı:, ne kadar varlıklı oluraa oı.. 

ıunlar, yaban çizmelerinin altından kur
tulamaınııtardır. 

Bu duyguyu kendi uluslarma üstUn 
koyulukta aşılamak i6tiyen ıefler çık
mıştır. Fakat çok kere, uluslarının fi. 
zik yapısı, yurdseverliğin inediği ba-

şlince beleiyenin bugünkü malt vaziye-
ti bakımlarından çok gilç gibi görünU- ı 
yona da, dışarıya para vermemek ve 
geleceğin her türlü ihtimallerini orta

dan kaldırmak gihi çok mU.hlm ve bU
yUk faydası olacağı fçin buhar f abrlka
ıının kurulması memleket lçln çok 
hayırlı olacaktır. 

Belediye seçimi bozulacak gibi: 

Samaun belediye eeçimino hile ve 
fesad karıştırıldığı hakkındaki ıikayet

lerin mUlkiye müfetti§i Bay Refik ta
rafından tetkik edildiğini yazmıştım. 

tt ç aya yakın bir samandanberl devam 
eden bu tahkikat bitmiş, §tlrayi devle
te yollanmak Uzero fezlekesi hazırlan
mağa başlanmıştır. 

Duyduğuma göre, belediye ie~imi
ne verilen 6750 rey kiğıdının içinde 
4200 ilnün imza ve mUhUr yerine par
mak basıldığı tesbit edilmi~tir. Par
mak basılan rey kağıdlarının bir kısmr, 

SAYJFA 1 

saygı ile andıl{ 
tırlrğa, fedakarlığa dayanamamıştır, 

aşı tepmiştir, çünkü bu duygu bir ulu• 
sun tarihi ile birlikte doğar, onunla be-. 
raber büyür ve genişler. Türk tarihJ, 
yurdseverliği bu ulusun yüreğine bağ" 
lıyan hatırlık zencirinin adıdır. Mezarı 
önünde saygı safı kurduğumuz şchidle~ 
ucu tarihin karanlıklarında olan bu 
kopmaz zencirin birer halkasıdırlar. 

Yurddaşlar, bir giln bu yurdun bir 
zerresine, hepimizin canından ve ka
nından milyon kere aziz ve üstün olan 
ve özel varlığmuz onun yanında bir biç 
bile denemiyecek kadar hakir olan blr 
zerresine, göz koyanlar olabilir. 

Bunlar ne kadar gilclü, ne kadar ka. 
]abalık, ne kadar kıöpüımüş ve 
gözü kızmış olurlarsa olsunlar, onla,, 
rr yıldıracak, onlara karşı koyacali 
tek gllc, ti.irk ulusunun eşsiz yurdsever .. 
liğidir. Türkün parlak geçmişi bu te• 
mellerin fü:erinde yükselmiştir, Bugü• 
ni.lnU, bu güc kurtarmıştır, yarınını Cla 
yurddaşlanm, ancak bu temel Uzerinde 
yükselteceğiz. 

Bu yıl türk havacılığı için, kutlu 
bir yıldır. TUrk Kuşu havalarımrza ka· 
nad geriyor. Yirmi iki yıl önce, tayya• 
re daha uçurtmadan farksızken onunla 
Kahire yollarına düşenlerin, bu ilk yaz: 
bir sıçrayışta Karadenizi baştanbaşa 
aşanların kardeşleri 1 Türk kuşuna si
zin binlcrcenizin üye yazıJmanız, hava 
kuvvetlerine yardımcı olmaya hazırla .. 
nışınız, önlerinde saygı ile eğildiğimiz 
ıehidlere karşı ne büyük bir borc öde .. 
me olacaktır. Tayyare Cemiyeti kuthı 
çalışmasını bu lcurum1a geni§letiyor. 

Yurddaş1arnn, 

Bu yıl da, bu bant günlerinde d4 

tUrk göklerinde birkaç fdıid verdik, 

acnnu derindir. Fakat havalarda eğe .. 
menlik için kdakArlık, yiğitlik gerek• 
tir, bunu biliyoru. Şehid tayyarecinin 
yaralarından uzan her kan damlası, bir 
alev parçası gibi yüreklerimizi dağlr• 

yor, damarlanmczda dolaşan kana karı• 
ııyor. Kanımız bu alevle besleniyor, en 
büyük emaneti bununla koruyacağız. 

Ne mutlu yurd için can verenlere t 

burada bulunup da rey vermeğe vakit 
bulamıyan, yahut herhangi bir aebcbl~ 
buradan ayrılmq olan doktor, mUhen .. 
dis, memur, muallim gibi mUnevver. 
%Ümreye aittir. Bay Refik bu tahkikat. 
ta 300 kiti dinlemiştir. 

*** 
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~Ün ya ın en büyük Tayyaresi : 

Dünyanın en büyük tayyaresi olan Md:sim Gorld nin dışından görilnüşiJ 

Yukarda dünyanın en büyük tayya
resini görüyorsunuz. Bu tayyare rusla
rındır ve Maksim Gorki ismini taşır. 
1932 eylôlünde ruslar, meşhur edibleri 
Maksim Gorkinin edebi hayata başla -
masmın kırkıncı yıldönürnU kutlanrr
ke yazıcı ve gazetecilerden Mihail 
Koltsov büyük bir kültür ve propagan
da tayyaresi yapılmasını ve buna Mak
sim Gorki adr takılmaı.ını teklif etmişti. 

Bu tayyarede ıinema, radyo, matblla 
gibi bütün kültür malzemesi bulunacak 
tı. 

Bu tayyareyi yapa.bilmek için bir ko· 
mite kuruldu. Bu heyete mcfbur fen a
d.amr, Prof. Andı-el Nikolayevlç baf· 
kanlık etnılştir. Bu tayyarenin yapıl· 
ması için 8 milyon ruble harcanınıttır. 
Kanadlarmın uzunluğu 210 ayaktır. U· 
çarken ağırlığı 42 tondur. 

Sürati saatte 150 mildir. Mottsril ı 
bin beygir kuvvetindedir. Tamamilı mi 
denden ve bilhassa kol2uk aUSmlnrth 

• l 
münden yapılmı~tır. '. 

İç.inde mllkemmel btr rot.atlf ve o• 
act basma makinesi vardır ki Nattıl 
30x42 en vı boyunda on bln gaHM W 
ear. 

Bu büyük ve harikulade mııUi.G.,9 
aid resimleri baaıyoru. t 

Balondan ~ekilen fotoğrailarr işlemek Jçin en modern 
tesisatla yapılmıı laboratuvar 

Tayyarenln lçlnd• böylı rahat koltulclar vıM.m. f'ey: 
yare ya/n,. yolcuya tah•l• edil• 10 yol ou tapy_ab/11., 

lçinde ayrıca yatacak ve yıkanu11iı yerleri de olan tay
yarenin içinde rahat koltuklar 

Büyük hava gemisinin kamaralarının nekadar geni~ oı
du_ğunıı gösterir içeriden alınmış bir resim 

l\.umhara hiitün bir istilillaJclir~ ZAYİ 
Elbistandan aldığım nüfus tez

keremi kaybettim yenisini alaca• 
ğımdan eskisinin hlikmü yok
tur. 
Elbistanm Nargile karyesinden 

Terzi Hasan oğullarından 
Veysel oğlu Hasan 

iLAN ŞARTLARI 
Beher 

Sayıfa Santimi 

2 300 3 200 
4 150 s 100 
6 80 7 40 

'.!S SON:~NUN 1933 Pt\ZART:E:'.Sf -
• ''M k . a sım g . ' -

f'ıyyar• kaptanına mabm• ıenlı penaereli v. rahat hltulclu Rlon ki bu ~ 
ZJaD yolculıra da verildlllıı. 

lt!ab/m Oorkideld rotatif ıut(t 
bulu mıklaHi 

Sesli ve sessis sinema maklnesr 

l'ayyaredeki yolcu salonlarından biri
li ld gilriJltiJniJn duyulmasına engel 
'OlacaJı techizatı vardır. 

Tayyarenin içindeki alıcı ve ver/ol 
telsiz istasyonu 

Anl~ara Cümhııriyet 

~füddei lJm1ımili~in,·ıen: 
Mahpusların taşınmasında kullanılmak üzere 934 mo

deli ve -2500- lira muhammen bedelli bir kamyon alına
caktır. 

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

1 -189 

··--------------------·---· HAV ACILll( ve SPOR 
UN 

HA VA SEHiTLERi 
' SAYISINDA; 

8 25 kuruıtur. ABİDİN DA VER, 

AHONE ŞARTLARI 
Müdc.Iet Dahilde Hariçte 

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

Tiirli.iye lş Bankası 

BEHÇET KEMAL 
CAGLAR, NÜZHET 
HAŞİM, M. NURET
TİN ARTAM, SER
VER ZİYA GÜRE
VİN'in 

• 

YAZI, ŞİİR ve MAKA· 
LELERİNİ 

OKUYUNUZ 

•------------·-------------o 
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Halil Naci Kaiıtcıhk ve l\lathaacılık Her nevi plan ve resimlerin kopyaları süratle çıkarılır. Telefon: 1230 

Cümhuriyet Merkez Bankasının 24 Sonkanun 1935 vaziyeti 

Aktif 1 Pasif 
KASA: 
Altın: safi kilogram 13.938,527 
Banknot 
Ufaklık 

DAHİLDEKİ MUHABİRLER: 

Lira Lira 
19.605.695,76 
9.451.218,-

634.462,32 29.691.376,08 

1 

Altın: Safi Kg. 1.788,024 2.515.004,-
Türk lirası 225.579,73 2.740.583,73 

HARİÇTEKİ MUHABİRLER :ı-----
Altın: Safi kilogram 3.807,042 5.354.921,02 

il 
il 

Altına tahvilı kabil serbest 
dövizler. 

HAZİNE TAHVİLLERİ: 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 

karşılığı 
Kanunun 6 vt: 8 incı maddele
rine tevfikan tediyat. 

SENEDAT COZDANI: 
Hazine bonolcırı 
Ticari srrıt:dat 

ESHAM VE TAHVlLAT COZ. 
DANI· 

(lkr uhtc cdılen cv

Eshdm ve (r.ıkı nakdiye kar· 
c:ıhvil5t (;;ılığı (ıtibari kıy· 

(metle) 

Esham ve 1'ahvilat 

AVANSL/\R: 

Altın ve dciviz üzerine 
TahviHit üzerine 

HİSSEDA ~l.AR 

MUH1EL1F 

13.531.346,09 18.886.267 ,11 

~8.748.563,-

10.121.623,- 148.626.940,-

3.726.117,60 

7.728.133,65 

30.303.467, 19 

4.869.347,68 

26.347,55 
562,871,10 

YEK ÜN 

11.454.251,25 

35.172 814,87 

589.218,65 

4.500.000,-

12.303. 7 86,55 

263.965.238,24 

SERMAYE 

1HTİYAT AKÇESI 

TEDAVÜLDEKİ BANKNOT. 
LAR: 

Lira 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 158.748.563,-
Kanunun 6 ve 8 inci maddele-
rine tevfikan vaki tcdiyat 10.121.623,-

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
bakiyesi 148.626.940,-

Karşılığı tamamen altın olarak 
tedavüle vazedilen 15.688.000,-

TÜRF" LlRASI MEVDUATI: 
Vadesiz 20.773.081,49 

Vadeli -,-

DÖVİZ MEVDUATiı 

Vadesiz 
Vad~li 

MUHTELlF 

9.784.200,19\ 
720.483,49 

\ 

YE KON 

Lira 

15.000.000,-

663.914,30 

164.314.940,-

20.773.081,49 

10.504.683,68 

52.708.618,77 

263.965.238,24 

1 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: İskonto haddi % S 1/ı - Altm üzerine avans % 4 1
/: 

Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alına 

Komisyonu ilanları 

' ıLAN 
Beher tanesının tahmin 

fiatı 700 kuruş olan 100.000 
adet portatif çadır kapalı 
zarfla alınacaktır. Çadırlar 
Avrupa malı olacaktır. Şart
namesini 35 lira karşında al
mak ve nümunesini görmek 
istiyenlerin her gün öğle
den sonra ve eksiltmeye gi · 
receklerin ihale günu olan 
7-3-935 perşembe günü saat 
15 de kanunun tarifatı da· 
iresinde 31750 liralık mu
vakkat teminatlarıyla artır
ma ve eksiltme kanununun 
2 inci maddesinin ikinci fık
rasile 3 üncü maddesinde 
gösterilen vesikalarla birlik· 
te teklif mektuplarım ihale 
saatinden en az bir saat evel 
M. M. V. Satınalma ko. na 
vermiş bulunmaları. (119) 

1-208 

İLAN 
Beherinin tahmin fiatı 

225 kuruş olan 995 çift ter
lik açık eksiltme ile alına
caktır. Sartname ve nümu
nesini ğörmek istiyenlerin 
her gün ve eksiltmeğe gi
receklerin 4-2-935 pazarte
si günü saat 14 de 167 ira 
91 kuruşluk teminat mektu
bu veya maliyeye yatırılmış 
teminat mukabilinde alman 
makbuzla ve artırma eksilt
me kanununun iki ve üçüncü 
maddelerinde yazılı vesika
larla birlikte M. M. V. Sa. 
Al. Ko. na uğramaları. 

(106) 1-199 

İLAN 
Her çifti için tahmin edi

len fiat 500 kuruş olan 1200 
çift Fotin kapalı zarfla a~~
nacaktır. Şartname ve nu
munesini görmek istiyenler 
her gün öğleden sonra ve 
eksiltrneğe girecekler de 

3-2-935 pazar günü saat 14,30 
da 450 liralık banka mektu
bu vey:ı maliyeye yatırılmış 
teminat mukabilinde aldık
ları makbuzlarla ve artırma 
eksiltme kanununun iki ve 
üçüncü maddelerinde isteni
len vesikalarla M. M. V. Sa. 
Al. Ko. na uğramaları. 

(108) 1-200 

1 LAN 

Beher metresinin tah
min foıtı 264 kuruş olan ve 
yerli fabrikalar mamulatın· 
dan elli bin metre kaputluk 
kumaş kapalı zarfla eksilt: 
meö-e konmuştur. İhalesı 

h .... 

gı. ı. 935 persembe gunu 
saat 11 dedir. Ömeğini gör· 
mek ve 325 kuruşa şartna
mesini almak istiyen1er her 
gün öğleden sonra ve eksi17-
meğe girecekler de 7850 lı
ralık teminat mektubları ve
ya makbuzlarile a~ır;ı:1a 
eksiltme kanununun. ucun
cü maddesindeki vesıkalarla 
birlikte teklif mektuplannı 
ihale günü saat 10 da M. M. 
v. Satın alma komisyonuna 
vermeleri. (62) 1 - 127 

!LAN 
Beherinin tahmin bedeli 

295 kuruş olan 1000 tane 15 
numaralı kilim açık eksilt
me ile ahnacaktır. Şartna
mesini görmek ve parasız o
larak almak istiyenlerin her 
gür. öğleden sonra ve eksilt
meğe gireceklerin 28-1-35 
pazartesi günü saat 10,5 ta 
221 25 liralık muvakkat te
mi~at mektubu veya Mali
ye muhasipliğinden alacak
lan makbuzlarla artırma ve 
eksiltme kanununun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı 

vesikalarla birlikte M. M. V. 
Sa. Al. Ko. na uğramaları. 

(48) 1-108 
İLAN 

Büyük Erkanıharbiye da
ire müdürlüğü efrat baraka
ları pazarlıkla tamir ettirile
cektir. 

Talip olanların keşfini 
görmek ve pazarlıkta bulun
mak üzere (142) liralık te
minat mektuplariyle 29-1-
935 salı günü saat 14 te ve
kalet satmalma komisyonu· 
na müracaatları. (72) 1-145 

İLAN 

10. 2. 935 pazar günü 
saat 14.30 da ihalesi yapıla
cağı ilan edilen 100 adet 
mahruti çadırın alınmasın
dan vaz geçilmiştir. (180) 

1-311 

İLAN 

Beher metresinin tahmin 
edilen bedeli 244 kuruş olan 
ve yerli fabrikalar mam?la· 
tından elli bin metre elbıse
lik kumaş kapalı zarfla ek. 
siltmeğe konmuştur. İh~l~: 
si 31. ı. 935 perşembe gunu 
saat 2,30 dadır. Örneğini 
görmek ve 305 kuruş muka
bilinde şartnamesini almak 
istiyenlerin her gün wöğl~
den sonra ve eksiltmege gı
receklerin de 7350 liralık 
teminat mektub veya mak
buzları ve artırma eksiltme 
kanununun üçüncü madde
sinde yazılı vesikalarla bi:
likte teklif mektublannı ı
hale günü saat 1,30 kadar 
M. M .V. SA. AL. KO. na 
vermiş bulunmaları (63) 

1-128 

İLAN 
Beher takımı için tah

min edilen bedeli 11 lira o
lan 40 takım askeri bayt<ır 
mektebi talebesi için har~-:1 
elbise (serpuş dahil) pazar
lıkla diktirilecektir. Şartna
me ve nümunesini görmek 
istiyenlerin her gün pazar-

ı-m~·,· 
1 Pari Kadın Ter-

i Y enişe~:
1

~~~~ Sadık 
=: caddesi Gülistan sokak 
: No. 9 

Telefon: 2340 
5 
1i.--ıııııııuıııııııuuııı1U111ıınwııııııımıuaıt 

lığa gireceklerin 29. ı. 935 
salı günü saat 14 te kanu
nun tarifatı dairesinde 33 
liralık muvakkat teminatla
rile artırma ve eksiltme ka
nununun ikinci maddesinde 
yazılı vesikalarla M. M. V. 
SA. AL. KO.na gelmeleri. 
(181) 1 - 312 

İLAN 

Hava ihtiyacı için 10 ta
ne yangın söndürme maki
nesi kapalı zarfla cksiltme
ğe konulmuştur. 

Tahmin edilen bedeli 15 
bin liradır. İhalesi 13-2-935 
çarşamba günü saat 14,30 
dadır. Proje ve şartnameler 
parasız olarak M. M. V. Sa. 
Al. Ko. tarafından istek
lilere verilir. İsteklile
rin 1125 liralık muvakkat te
minat mektup veya makbuz
larile artırma ve eksiltme 
kanununun 2 ve 3 üncü mad
delerindeki vesikalarla bir
likte teklif mektuplarını iha
le saatinden en az bir saat 
evel M. M. V. Sa. Al. Ko. na 
vermiş bulunmaları. (182) 

1 -313 

1 
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1 GABY MORLA Y 
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Ankara Defterdarlığından: 
Adapazarı Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketinin 

tezyidi sermaye suretile çıkaracağı 1,000,000 liralık (B) 
serisi hisse senedatmın damga resmi 24. 1. 935 ve 
7357 70387 N o. lu makbuz mukabilinde alındığı ilan olu-
nur. 1- 290 

Zir< at Bankasından : 
Ankarada istasyonda Askeri rampada kirahl .. clepo

Jar \'ardır. J tiycnlcrin Ziraat Banka .. , l\lerkez !\liiclür .. 
lüğiinc b:ış vurmaları. l-305 

Askeri J;'ahrikalar Umum 
l\lii<lürliiğü Satıııalma 

Komisyonu 11anlan 

3.000 TON ÇELİK 
DEMİRİ 

Yukarıda miktarı yazılı 
ve tahmini bedeli 78.000 li
ra olan çelik demiri 3 şubat 
935 tarihinde sah günü sa
at 14 te askeri fabrikalar sa
tın alma komisyonunda pa
zarlıkla satın alınacaktır. 
Şartname 3 lira 90 kuruş 
mukabilinde komisyon -
dan verilir. Taliplerin mu
vakkat temin:atı olan 5150 
lira ve 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 cü maddelerin
deki vesaikle mezkOr gün 
ve saatte komisyona müra
caatları. (158) ı - 279 

KASNAK KAYIŞLARI 
Tahmini bedeli 85400 

lira olan yukarıda yazılı 
kasnak kayışları 31/2. kan-
935 tarihinde perşembe gü
nü saat 15 te askeri fabrika
lar satın alma komisyonun
da pazarlıkla satın alınacak
tır. Şartname dört lira 27 
kuruş mukabilinde satın al
ma komisyonundan verilir. 
Taliplerin muvakkat temi
natı olan 5520 lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerindeki vesaik ile 
mezkur gün ve saatte ko
misyona müracaatları. (157) 
KIRIKKALE TAPA FAB
RİKASI TERKİP KISMI 

KALORİFER! 
Yukarda yazılı ve keşif 

bedeli 5670 lira olan tesisa
tı 16 /Şub/935 tarihinde as
keri fabrikalar satın alma 
komisyonunda saat 14 te a
çık eksiltme ile yaptınlacak
tır. Şartnamede değişiklik
ler yapılmıştır. Şartnamesi 
248 kuruş mukabilinde ko
misyondan verilir. Taliple
rin muvakkat temiat olan 
425 lira 52 kuruş ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerine nazaran mukta
zi vesaikle mezkur gün va 
saatte komisyona müracaat-
ları. (179) 1-310 

10 KALEM ELEKTRİK 
KAYNAK TELİ 
Yukarda miktarı yazılı ve 

tahmini bedeli 1570 lira olan 
elektrik kaynak teli 19/Şub/ 
935 salı günü saat 14 te as
keri fabrikalar umum mü
dürlüğü satmalma komis
yonunda açık eksiltme iJc 
satın alınacaktır. Şartname
de değişiklik yapılmıştır. 
Şartname bedelsizdir. ve ko
misyondan verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan 
117 lira 75 kuruş ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerine nazaran vesaiki 
tazime ile komisyona müra-
caatları. (178) 1-309 

500 METRE MİKABI 
CEVİZ TOMRUK. 

17, 19, 21, 23/ 2.kan 935 
tarihlerinde Ulus gazetesile 
2 şubat 935 tarihinde saat 
15 te askeri fabrikalar satın 
alma komisyonunda paz~r-

4 ... 

Ankara Lc\aznn \mirliği 

Satma ima Komİ!oı) onu 
llauları 

Cinsi 

Torna tezgahı 
ufki planya tezgahı ı 
Şakuli ve ufki işler 
freze tezgahı ı 

Klrıkkale asken ~anat 
mekteb1eri atölyesi icin yu· 
karıda gösterilen iı~ adet 
tezgah aleni mimalrnsa su
retiJe satın alınacaktır. Mü
nakasası ı 8 şubat 935 pa
.ıartesi günü saat 14 ten 16 
ya kadar icra kılınacaktır. 
Taliplerin şartnamesi için 
mekteb satın alnın komis
yonuna ve munaknsaya ış

tirak için ele mıinakasa gü
nünden eve) teminatı ınu
vakkatcsi olan 225 lirayı 

Kırıkkale askeri fabrikalar 
muhasebeciliğine yatınla
rak alım mekteb satın alma 
komisyonuna miiracaatları. 
(177} 1 - 308 

lLAN 
Askeri konak mutbah 

ocakları tamiri pazarlıkla 
ihalfti 13 şubat 935 car
şamba günü saat on beşte .. 
dir. Bedeli keşfi altı yüz li
ra ve teminatı muvakkatesi 
kırk beş liradır. Şartname 
ve resmi ve keşfini görmek 
üzere cuma gününden ma
ada her gün saat ondan on 
ikiye kadar ve teminatı mu
vakkatesini dahi ınuhase
beciliğine teslim ederek mu
kabiline alacağı makbuzla 
beraber vakti muayyeninde 
Ankara levazım amirliği sa 
tın alma komisyonuna gel
meleri. (176) 1 - 307 

İLAN 
Otuz bin kilo zeytin ya

ğına kapalı zarfla 2 şubat 
935 cwnartesi günü saat 15 
de alınacaktır. Şartnamesi
ni görmek istiyenlerin cyya· 
mı tatiliyeden maada lıer 
gün saat ondan on ikiye !<a
dar müracaatları bedeli 
13200 liradır. Teminatı mu
vakkatesi olan 990 lira mu
haseqecilik veznesine tes
lim ederek makbuziyle bir
likte teklif mektubunu iha
le vaktinden bir saat evel 
Ankata Levazım Amirliği 
satınalma komisyonu riya
setine vermeleri. (111) 

1-207 
-hkla l8!~nacağ_ı _b-il-di_rı_·_ 
len llfU metre mikabı ceviz 
tomrugun miktarı 500 met• 
re mikabına indirilmiştır. 
Ve bu malzemenin pazarh· 
ğı 16 t§Ubat 935 cumartesi 
günü saat on beşe talik edil· 
miştJır. Tahmini bedeli (27. 
bin 500) liradır. Şartname 
13ı,5 kuruş mukabilinde ko
misyondan verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan 
(2062,5) lira ve 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3 cü mad• 
clelerindeki vesaikle mez· 
kur gün ve saatte komisyo
na müracaatları. (170) 

ı -294 



SAYIFA 8 

BUYUK 

Tayyare 
18 inci T ertib 

11 Şubat 1935 de dir 

Büyük ikramiye: 
25,000 Liradır 

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

Ankara Valiliğinden: 
Yangın yerinde Hatatlar sokağında idarei hususiye

ye ait 57,11 metre murabbaı bir ve aynı yerde 182 metre 
murabbaı arsa metrosu beş lira üzerinden ayrı ayrı açık 
arttırmıya konulmuş ve ihalesi 7 şubat 935 perşembe gü
nü saat 15 te yapılması kararlaşmıştır. 

Şeraiti öğrenmek üzere her gün encümen kalemine 
ve arttınnıya gireceklerin oranlanan bedelinin yüzde ye
di buçuğuna uyan muvakkat teminat parasına ve esham 
ve tahvilat ise ona ait muhasebei hususiyeden alınacak 
makbuzla ihale günü encümeni vilayete gelmeleri. (153) 

1-271 

Ankara İcra ))airesi Gayri .Menkul Satı~ 
l\lemnrluğundan: 

İzalei şüyudan dolayı satılmasına karar verilmış olan 
tapu ve kadostronun kütük 80 pafta 117 ada 510 parsel 7 
numarasında mukayyed ve Sakarya mahallesinin Şakir 
ağa sokağında kain bir ev aşağıda yazılı şartlar dairesin
de satılmak üzere açık artırmaya çıkarılmıştır. 

EYsaf ve l\lii~temilatı 

İki kapulu olan işbu evin birinci kapısmaan gırilince 
iki oda, bir hela, bir odunluk ve bir aralık ve bir avlu, ikin
ci kapısından girildikte iç içe ikisi büyük ve diğer ikisi 
küçük dört oda vardır, kıymeti muhammenesi 942 liradır. 

atı~ Şartları 

1 - Satış peşin para ile olmak üzere 28. 2. 935 tarihi
ne müsadif perşembe günü saat 14 - 16 da icra dairesi 
gayri menkul satış memurluğunda yapılacaktır. 

2 - Talihler takdir edilmiş olan yukardaki kıymetin 
yüzde 7,5 pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mek
tubunu getireceklerdir. 

3 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin 
yüzde 7 5 ini bulduktan ve üç defa nidadan sonra mezkur 
günün on altıncı saatinde en çok artırana ihale edilecektir. 

4 - İşbu tarihteki artırmada takdir edilen bedel mu
kadder kıymetin yüzde 75 ini bulmadığı takdirde 16.3.935 
tarihine musadif cumartesi günü saat 14-16 ya kadar ya
pılacak ikinci artırmada keza üç defa nidadan sonra saat 
16 da en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

5 - Birinci ve ikinci hallerde ihale bedeli ihaleyi mü
teakib verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin taleb 
eylemesile ihale tarihinden itibaren yedi o-ün icinde vez-

" J neye teslim edilmediği takdirde ihale bozulacak ve isbu 
talihten evel en yüksek teklifte bulunan talibin tek~lifi 
veçhile almağa razı olduğu takdirde fark ihalesi f eshedi
len birinci talihten tahsil edilmek üzere ikinci talih uhde
sine ihale olunacaktır. Teklif veçhile almağa razr olmadı
ğı takdirde ise mal yeniden on beş gün müddetle artırmı
ya çıkarılacak ve en çok artıran talih üzerine kati ihalesi 
yapılacaktır. 

6 - Her iki artırmada mal talibe ihale edildikte tapu 
harcı ve yüzde 2,5 dellal harcı talibe ait olacaktır. 

7 - Borclu ve alacaklılarla diğer alakadarların gayri 
menkul üzerindeki haklarım ve hususile faiz ve masrafa 
dair olan iddialarım evrakı müsbitelerile 20 gün içinde ic
ra dairesine bildirmeleri lazımdır. Aksi halele hakları ta
pu sicilli ile sabit olmadıkça satış bedelini paylaştırma 
muamelesinden hariç tutulacaklardır. 
. 8 - Artırmıya iştirak edenler daha evel şartnameyi 
.görmüş ve okumuş ve gayri menkulün imar vaziyetini bil
miş ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve itibar oluna
caktır. 

9 - İşbu açık artırma şartnamesi 15. 2. 935 tarihinden 
itibaren dosya numarasile herkese açıktır. 

l O - Talibi erin mezkur tarihlerde icra dairesi gayri 
menkul satış memurluğuna müracaat eylemeleri lüzumu 
ilan olunur. 1 - 304 
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Sayın alıcılarımıza = . i 

İpekli krep saten yatak takımlarınızı ve sair bütün 1 
ipekli ihtiyaçlarınızı ticarethanemizden ucuz olarak te- 1 

~min edebilirsiniz. Bu iddiamızın doğruluğunu anlamak ~ 
~ için ticarethanemize uğramamı kafidir. ~ = = 

; Bursa Pazarı 1 
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IAdlixe sarayı yanında T. 23731 
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ULUS 28 SONKANUN 1935 PAZARTE<;t 

rarllal ı•••• a rlllası 
1 ikiııci k.anuıı 1935 tarihinden it ibareu •••• ,. • ., •• , ... 

FİATLAR 

FalJrİliada teslim l{ÜP ŞEl(ERi40 
- kurustur 

KRiSTAL ,, 37 ' 
En Aşağı Sipariş 1000 Kilodur 

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

Ankara Va · iliğinden: 
Sanatlar mektebi için mecmuu 1653 lira oranlarımı~ 

paralı iki bin kilo şeker, 1300 kilo s?van, 1800 kilo pirin~, 
1000 kilo fasulye, 300 kilo un, S kılo sarımsak, 1500 lı
mon, 15 kilo irmik ve 580 kilo patates alınacağından ver
mek istiyenlerin şartları öğrenmek üzere her gün sanat
lar mektebine ve eksiltmeye gireceklerin 124 liralık mu
vakkat teminatım veya esham ve tahvilatını muhaseb"!i 
hususiyeye yatırarak alacağı makbuzla ihale gü~ü olan 
4 şubat 935 pazartesi günü saat 15 te makamı vılayette 
toplanacak encümene gelmeleri. (125) 1 - 229 

L\.nkara Valili~ndcn: 
Ankara sanatlar mektebi için 16000 kilo ekmek beher 

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

Sah 5 Suhal ""Pa,·i\·on .. da 
~ . 

Karnavalın Birinci Bü) iik ··OlNER U.ANSA~T,: ıu 

KOTİYON 

SÜRPRİZ 

DANS KONKURU 

TOMBOLA 

FİAT: 2 LİRA 
Masaların Evelden Tutulması Rica olunur. 

1-303 
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Bakalorya 
Felsefeden Jjse olgunluk~ imli· 
lıanı l)al{a l orya olaıılara: 

(Psychologie), (Philosophie), (Metaphysique), 
(Sociologie), (Moral), (Logique), (Esthetique) ders
lerinden hariçten lise mezuniyet ve lise olgunluk 
(bakalorya) imtihanlarına girecek olanlara, hariçte 
ders verecek ve onları ehven şerait altında bakalor· 
yaya hazırhyacak muktedir bir muallim vardır. lsti
yenlerin (Posta Kutusu: 223. Ankara) adresine tah
riren müracaatları ... 

KREM 
halsam~n 

kanzuk 

Yegane ciddi gü 

zellik kremidir. · Te-

ninizin daimi tazeli - ~ 

ğini yalnız K R E ~" 

BALSAMİN 
korursı ırıuz. 

Dr. Cims'in nasır il2cı 
KORHtsıu 

En eski nasırları bile pek kısa hiı ıa .:anuJ 
kökten cıkarır. 

Merkez deposu· Kanzuk cczahanesi 
Her Eszane<le bulunur. 

t :ı nı:ımıl e 

Karacabey 
ğünden: 

Harası Müdürlü .. 

12. 1. 935 tarıhinde satılığa çıkarılan 9 baş safkan ingiliz taylan• 
na verilt:n fiatlar haddi layık görülmediğinden temdid edilerek aatıı 
gününün 7 şubat 935 tarihine müsadif perşembe günü aaat 14 de 
talik edilmiştir. Alıcıların tcminatlarile birlikte Hara MüdUrlUğilne 

müracaatları ilan olunur. (234.122) 1 - 214 

{;üını·ük ~lulıafaza Umum 
l(umandanlığı istanl)ul Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - Deniz vasıtaları için alınacak 1200 ton maden kö

mürünün yapılan kapalı .zarf eksiltmesi pahalı görüldü• 
ğünden yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnamesi her gün komisyondan alınabilir. 
3 - 9. 2. 935 cumartesi günü saat 15 te ihalesi yapıla· 

caktır, 

4 - Şirket namına gireceklerin şirketin noterlikten 
musaddak vekaletnamesi ile şirketin faaliyette olduğuna 
dair vesaik ibrazı. 

5 - İstekliler m uvakkat teminat olarak "1386,, lira· 
Irk banka mektubu vezne makbuzları teklif mektublarile 
birlikte saat 14 te komisyona teslim eylemeleri şarttır. 
(277/ 141) 1 - 252 

Nafıa llakanlığ ından: 
Haydarpaşada sif supalan teslim şartiyıe muhammen 

bedeli 2700 lira olan 7500 adet komple telgraf fincanı ka
palı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 9 mart 935 tarihine rastlıyan cumartesi ·gü
nü saat 15 te Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğün
de yapılacaktır. 

İsteklilerin tekliflerini ticaret odası vesikası ve 202,5 
liralık muvakkat teminatlarının malsandığına yatırıldığı
na dair olan makbuz veya nümunesine uygun banka ke
falet mektubu ile birlikte 9. 3. 935 cumartesi günü saat 
l 4 e kadar Mal~eme Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız olarak 
Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alabilir-
ler. (137) 1 - 265 

SİNEMALAR rr- ~ ~, 

lmti~aı: salııbi v~ Ba~mu· : 
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1 
Yazı iılcri müdürü Na suhi l 

-BAYDA& 1 

1 Çankırı caddesi civurnda ; 
Ufus matfıusmdı lı;nr/mrşur. 

·~ 

' 1 
Bugün Bu gece 

YENİ 

R ose Barsony ve Georges Alexendre 
tarafından temsil edilen senenin en 

güzel Almanca sözlü komedi 

AŞKTAN KAÇILMAZ 

1 KU ... ÜP) 
Bugün Bu gece 

Senenin en büyük fransızca komedisi 
olan ve sevimli yıldız Maric Glory'nin 

çevirdiği 

DAKTİLO EVLENiYOR 
Diğer oyuncular - Jean Muı·at 

Arınand Bernard 


