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Gündelik 

AVRUPANIN TASASI 

Avrupa'nın tasası bir türlü bit· 
ıniyor .. Fransa - İtalya uzlaıması 
oldu.. Sar düğümü Almanya'nm 
ve belki de bütün Avrupa'nm is
tediği biçimde çözüldü .. Fakat ge
ne A Yrupa korku ve sıkıntı içinde 
Yaıamaktadır. Demek ki Avrupa• 
ll~n tas\l.aı bir iki değildir. Avrupa 
ulusları arcısmda ayrılıklara, kav· 
galara meydan açan tasalar çok
tur. Ve bunların hepsinin büyük 
Lir kaymırı vardır ki, oraya par-, ' ı ına.k lcoymadan Avrupa nın gene 
dunımunu anlamak çok zordur. 
Anupa'nın tasası derken Av· 

rupa anlamı üzerinde bile biraz 
durmak gerektir. Avrupa nedir? 
Avru,pa'nın coğrafya bakımından 
bir anlamı olduğu kadar, sıyasal 
bakımdan da anlatmak istediği 
ayn bir şey vardır. Büyük batı ~
luılarının dilinde Avrupa kendı
lerinin meydana getirdikleri bir 
lwnundur. Bu bakımdan Avrupa
nua barıfı, kendilerinin barıtı, Av· 
rupa'nın gönenci kendilerinin gö
nencidi ... Kendi durumlarında bir 
bozukluk olmut ise A vnıpa' da da 
bozukluk vardır. Kendileri eskisi 
gibi acuna buyrukluk edemiyor
lana A vrupada hegemonyasını 

elden çıkarmıf demektir· 
Fakat Avrupa'nın büyük, kü

çük diğer ulusları için ele aldığı
mrz sorak bu durumdan değildir. 
Eğer acun da olup biten her şey, 
her ulusa bir biçimde dokunaklı 
olsaydı ortaya çıkan sorakların da 
yalnız bir yüzü olurdu. Fakat it 
ba,ie değildir. Değiıimler ve dev
rimler kimi ulusa fÖyle kimi ulusa 
da böyle dokunarak ya eyi veya 
kötü bitimler verir. Bu acundaki
mi düşer, kimi koşar, kimi yükse
lir, kimi alçalır. Ulusların bulun
C:luğu bu ayrı durumlara göre on
ların düşünceleri de değişir .. Biri
nin eri dediğine, öteki kötü der .. 
ve yapyış böylece sonu gelmiyen 
hir didi~me içinde sürüp gider. 

Şimdi bu düşünce ile Avrupa
nıo tasasını araştırırsak büyük ba
lı uluıları için gerçekten büyük 
bir tasanın baş göstermiş olduğu
nu anlarız. Büyük savaı sonunun 
ac-da devrim yapan en büyük 
Parolası şu olmuştur: Batı A vru
Paaı yeryüzündeki sıyasal ve öko
homik hegemonyasını elden ka
Çll'laqbr. tik günlerde pek de ina
aıdamryan bu oluş yavaı yavat bin 
bir tür!ü gösterİ§İ ile realite ala
nında yer tutmağa başladı. Sıyasa 
alanmdaki prestij yıkımının ar
'dllldao ökonomik yıkımlar baş 
gösterdi. Evrensel sıyasa ve öko
no_,.a alanında bir yandan Ame
rika, öteki yandan Japonya Avru
pa karşısında boy ölçüşmeğe anık 
bir durum aldılar. İşte Avrupanın 
tasa&1 denilen §ey Avrupa'nın fU 
veya bu kavgasından değil, acu
n1.1n lıiç bir kitinin değiştiremiye
ce~ bu genel giditinden ileri gel
rnelitedir. 

Şirudi bugünkü Avrupa'nın çat
lak yapısını şöyle böyle uzla1ma• 
lar ite az çok onararak yeniden 
eşki A Yrupayı diriltmek istiyenler 
var<br. Geçmi§in eyi günlerini 
< •• fılinerek içini çekmek ve bunla
rın geri gelmesini istemek adam 
-0@uaıun alıştığı bir teydir. Fakat 
b.ınmtular realiteleri kolay kolay 
deği1tiremez. Avrupa'nm anladı
fünınt parçası için acunu yolmak 
b ndaa sonra çok güç ve belki de 
hiç o mıyacak bir şeydir. Avrupa 
İçin daha aza kanarak kendi ya
ğ· v,c lra vrulmaktan başka yapıla
r-k dir..ten kalmamıştır. 

Zeki Mesud ALSAN 

~(hınız, andrmız(br. 

Dün şeh rimize gelen 
............... ..::.ıım ...... 

lhşarıişler Bakam mızın A vrupada ve 
Balkanlardaki ~D t~masları 

.. 

Vışa;ı/şler Bıkanrmız Bay Tevfik RüştD Aras Ankara durağında 

Dışarı itler Bakanı Bay Tevfik Haber aldığımıza göre Dı,arı 
Rüttü Aras Avrupa dönütü pazar itler Bakanı Bay Tevfik Rüttü 
günü İstanbul'a vararak hemen Aras Sofya'dan geçerken Samajea-
saygılarım sunmak için Dolma- te bulgar Kırali kendisine saray 
bahçe sarayına gitmiş ve Reisi- bakanı vasıtuiyle bilhassa iltifat-
cümhurumuz tarafından kabul e- ta bulunmuı ve Cenevre' deki me-
dilerek yemeğe alıkonmuftur. Dı- saisinden çok memnun olduğunu 
ıarı işler Bakanı Atatürk'e Yugos- bildirmiştir. Dost devlet hüküm-
lavya Naibi Sonaltes Prens Pol'un darının bu alakası ve irtibatı Dı-
ve Başbakan B. Yevtiç'ni sevgi ve şarı işler Bakanımızı çok müteha ... 
saygılarını bildirmiş ve bundan sis ederek Samajste Kırala tetek-
çok memnun olan Büyük Önderi- kür ve saygılarının arzına vesile 
mizin bilmukabele gitgide artan vermiştir. 
ve kuvvetlenen dostluk ve muhab- Sofya istasyonunda bulgar ha: 
betlerini Sonaltes Naibi devlete ve riciye bakaniyle Dışarı işler Baka· 
Başbakana bildirmeye .Selgrad El- mmız arasında vuku bulan müla
çimiz Bay Haydar memur edilmiş- kat çok samimi ohnuıtur. 
tir. * Bütün bu haberler bura meha-

filinde eyi tesirler yapmıştır. 

**• 
Alelumum şarki ve merkezi Av

rupa' da sulhun takviye ve tanzi
mi işlerinde Romanya Hariciye 
Bakam B. Titulesko'nun pek çok 
kıymetli mesaisi görüldüğü ve Yu
nanistan Hariciye Bakanı B. Mak-
. 'c ' 1 'd sımos un enevre ye ge mesın e 

ve Balkan bakanları toplantısına 
iştirak etmesinde çok isabet ve 
fayda olduğu mevsukan öğrenil
miştir. 

Anketlerimiz 
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lstcmbul, 29 ( A. A.) - l'alıwıcı şirlwılerin 
§imdiye lmdar mc•mlckt>ti •• ıi:;t}c11 iloi mil
yon lira/ıh /mğ(/ay uldıkl ırı bildirilmch
tetlir. 

ll<·r } crcle 5 ku rıı~ 

TORK-RUS DOSTLUGU 

Moskovada yeni l•iı· tezahürle 
bir daha belirmiş oldu 

B. Molotof'un Türkiyeyi öven sözleri ayakta din
lenmiş ve elçimiz alkışlanmıştır 

Ta• Ajan•ı bildiriyor: 

Bay Molotol'un Sovyetler Birliği büyük kongresindeki nut
kunJa türk - •ovyet dostluğu hakkındaki sözleri §evk ve heye
canlı alkqlarla karşılanmıştır. Bütün murahhaslar ve Riyaıet 
Dir.Janı üyeleri ayağa kalkarak diplomatlar locasında hazır bu
lunan Türkiye Büyük Elçiıi Bay Va1ıl Çmar'ı uzun alkı§larla 
aelamlamışlardır. Bunun üzerine Bay Çınar ayağa kalkarak 
mecliıi •elamlamıı ve tqekkürlerini bildirmi1tir. Türk • Sovyet 
dostluğunun bu tezahürü fevkalade kuvvetli bir intiba ha•ıl et
miıtit. Bir yabancı elçiıi hakkında böyle bir tezahürün Sovyet· 
ler tarihinde miıli yoktur. 

Moakova, 29 (A.A.) -Bay Ka
tinin, Sovyetler Birliği büyük k"n 
i(reaini ~arken Kulbiıef ile Kirof 

Bay Moloto1 

un hatıralarını tazimle anmıt vo 
bu tahsiyetlerle Sovyetler Birliği
nin iki mümtaz hadimini kaYbtt
mit olduğunu söylemiıtir. 

Bay Kalinin, bundan sonra, 

1 sovyet rejiminin muvaffakıyetle

rini kaydetmiş ve Sovyetler Birli
ği iıçilerinin büyük Önderi Bay. 
Sta1in'i ıelamlıyarak aözlerini bi
tirmiıtir. 

Bay Kalinin'den ıonra MSa a
lan Bay Molotof hüktbnetin rapo
runu okumuttur. 

· Bay Molotof, Lenin fırkaaı ta. 

rafından ökonomik Ye kültürel a. 

lanlarda eldo edilen muvaffalat 
yetleri kayıd vo bunun, kapitalial 
ınemleketlerin buhranlı Yaziyetle
riyle bir IDJlkayeıeılnl Japmqtu. 

Dün Ankara'ya gelen Dışarı 
itler Bakam, Baıbakan İsmet f n
önü'ne Cenevredpki genel mesaisi, 
Balkan hakanları arasında geçen 
toplantılar Ye aralarındaki görüş 
birlikleri ve dost memleket dııiş
lerinin ızhar ettiği istek üzerine 
giderken ve gelirken uğradığı Bel
grad' daki konuşmaları hakkında 
malUınat arzetmiş ve Başbakan 
ismet İnönü tarafından öğle ye
meğine alıkonmuştur. ismet lnönü 
Yugoslavya'da Dış işleri Bakanı
mıza gösterilen dostluk hislerin· 
den çok memnun olmuş ve hüku
metin teşekkürleriyle beraber ken
di selam ve sevgilerinin bildiril
mesine Belgrad elçimizi men1ur 
etmiştir. 

ANl(ARA BE RBERLER1 

~~------··-------~~ 

SUl.ıAR 
ç (iLiYOR 

Polis, jandarma ve itfaiye 
halka yardım ediyor 
Edirne, 29 (A.A.) - Sular çekilmi

ye başlamıştır. Polis, jandanna ve itfai
ye te;kiliitı su baskınına uğnyan mahal
lelere dağılarak evleri mahsur kalan 
ha:kı sandallar ve arabalarla kurta~
ya muvaffak olmuşlardır. Bu har~ketin 
başında Bay Tali Öngöre~e valı ~z· 
demir bizzat bulunmu§ ve ınsan<:a zayaa
ta meydan verilmemesi için İcab eden 
tedbirler almıtlardır. 

Edirne'nin Gazi Mihal, Kiritbane, 
Tabakhane ve Türkoğlu mahalleleri la ... 
men su altındadırlar. Gazi Mihal ma • 
haHesinde sekiz evden biri tamamen 
di(:'erleri kısmen yıkılmıştır. 

Bunlardan baıka bu sabah saat se " 
kizde yağan şiddetli yağmur yÜzünden 
su baskınma uğnyan mıntaka haricinde 
bir ev çökmüı ve otuz yaşlarında bir ka· 
dın ölmüştür. Fırka, belediye ve hila
liahmer müştereken çahıarak felaketze· 
delere ekmek, yiyecek ve yakacak, yata• 
cak dağıtmaktadırlar. Sular bu dakika • 
ya kadar bir buçuk metre düşmü~tlır. 
Kaza ve nahiyelerde bir şey yoktur. Yal
nız Edcköy ovasiyle Rosna köyü ovan· 
nı ıu baımııtır. 

Ankaranrn son sekiz .on yıl içinde 
sayısı en fazla artan esnaflarından biri. 
si de berber/erdir. Ankaranın insan sa
yısı fazlalaştıkça, gelen giden çoğal. 
dıkça berber dükk§nları da o nisbette 
artmıştır. Böyle olmakla beraber An
karaya dört tar.aftan gelen bu berber 
akınr11a biraz da 1 .. tıınbul \'C Anadolu 
şehir/erindeki i~ darlığı sebeb olmu§. 
tur, sanrrız. l'urdda yılın sıcak aylarr
nr lstanbulda geçirmeyi bir §det §ekli 
ne sokacak kadar para varken en iyi ve 
usta berberleri, en lüks kuvaför salon. 
/arı lstanbulda idi. Ankara merkez o-

lup da maaşı yüksek bir memur sınıfı 
ile, kazancı bol bir tüccar zümresi An 
karaya gellnce ve son olarak da para 
darlığı rzevk ve eğlence fasıllarında e. 
saslı bir eksiltme doğurunca durum de
ğişti. lstanbullu berber makasını, ıus 
turasrnı alıp Ankaraya yol/andı. Ana. 
farta/ar caddesi sağlı, sollu berber dük
k§nları ile dolmaya başladı ve bu ,•a k§ 
fi gelmedi. Sokak aralarında berber 
dükkanları görülmeye başladı. Şehrin 

merkezini doldurduktan sonra Saman. 
pazarı, Yenişehir gibi kalabalık semt-

(Sonu 4 üncü sayıf ada) 

Berber dükldnlarrnda blr~ok koltuklar boşruı. 

Bay Vasıl çı,,., 

Bay Molotof bundan sonra Sov
yetler Birliğinin yabancı memle
ketlerle münasebetlerine geçerek 
dem ittir ki: 

(Sonu 6 ıncı sayı/ada) 

r--~----~··~----~~-

l Lord Edenin mem· 
leketimiz lıakkın-

daki sözleri 
Londra, 29 (A.A) - Bay Eden cıun 

Vavertri'de söylediği nutukta şarkta 

hasıl o1an değişikliklere temas ederek 

demiştir ki: 

" - Türkiyeyi düşündiığünilz za · 

man sizde ne gibi bir fikir hasıl o1u..:, 

yor? Siz belki de Türkiyeyi şark ~det 

ve ananelerfoi taşıyan bir mcmlelcet o

larak tahayyül edersiniz. Bunların hep· 

si değişmiştir. Orada hiç bir fes, he

men hemen peçeli bir kadın göremczsi· 

niz. BUtün bunların yerine garbhhk 

kaim olmuştur. Bir hüküm yürütn1 •• 

i yorum, sadece vakıayı tesbit ediyorum.,, 



~ Ylfı\ 'Z ULUS 

D ŞARDAN GELEN DUYUKLAR 
INGILTEHE'l)E 

Avam l{aJ arasında 

gürültülc-
Londra, 20 (A.A.) - Avam kama -

rası, dün akşam işsizlik tazminatına 

hakkı olmayıp, evclce soysal yardım 

dairesinden yardım gören işsizlere sa· 
habet edecek olan yeni yardım meclisi 
için istenilen 5 milyon in~iliz lralık mun 
zam tahsisatı müzakere etmiştir. 

Müzakere sırasında, sol cenah işçi 

fırkasına mensup saylav Bukanan, ta -
savvur edilen yardımın yerinde olma -
dığını söylemiştir. Buknnan, başbakanı 
ağır tabirlerle tenkid ederek, onun kır
baçla döğülüp de, umumi hayattan öyle 
kovulması gerektiğini söylemiştir. 

Gene işçi fırkasından bir ba1ka say· 
lav, hükumeti tenkid ederken, dinleyi -
cilerin arasından yÜkselen kadın ve er· 
kek sesler: 

" Kahrolsun kıtlık hükWneti, " diye 
bağırmışlardır. 

Birçok kimseler dışanya çıkanlmıı· 
lardır. içlerinde bazılannın protestola· 
nna rağmen, halka mahsus tribünleri 
ltgal edenlerin hepsi yerlerini terke mec 

bur edilmişlerdir. 
Müzakere tatil edilmiştir. Bugün de

vam edilecektir. 

Londra, 29 (A.A.) - Dün, saylav 
Bukanan'ın Avam Kamarasında çıl,ma· 
sına sebeb olduğu hadige esnasın:!a, 

meclis hademeleri tribünleri boşaltmak 
istemişlerse de, bunlann, nizam dahi -
linde hareket eden 60 kadar nümayişci 
tarafmdan müdafaa edildiğini görmüş • 
lerdir. 

Beş dakika kadar ortalık kan§mış 
sonra nümayişçiler dıJClrıya çıkanlnuı • 
lardır. 

Bu hadisenin öneıeden müretteb ol • 
duiu anlaşılmaktadır. Nümayişcilerin 
hepsi de gençtir. 

Parlamento zabıtası, ıükiineti yalnız 
batına idareye muktedir olamadığın • 
dan, en yakın merkezden yardımcı po • 

L getirtmiştir. 
Nümayişçilerden 3 erkekle 1 kadın, 

bir müddet mevkuf bulundurulmuılar • 

dır. 

İngiliz parlamentosunda bir 
mücadele ha,·ası var 

Londra, 29 (A.A) - İnigiliz parla· 
mentosu, faaliyetine seçim arefesinde 
Jmiş gibi bir bava içinde ve çok yüklü 

bir programla ba'lamıştır. 
Meclise verilen yeni yasa projele • 

rinden Hindistan yasası ile işsizlere 

yardım yasaları en mübimleridir. 
Kabine, işçilerin hücumlarını boşa 

'ıkamıak için yeni bi.r (refah bütçesi) 
tizerine dayanmaktadır. Eğer bu dev· 
re bu nokta üzerinde olduğu gibi fa -
kir sınıflara evler yaptırmak meselesi 
O.Zerinde de memnuniyet verici bir şe 

kilde biterse, hükCımet ilkteşrinde mem 

lekctin huzuruna çıkaczktır. Aksi tak
dirde halka müracaat için 1936 şubatı. 

na kadar kendine tekrar bir mühlet ve

recektir. 
Parlamentoda başka meseleler de gö

rUşülmektedir. Bu arada ~ilahlanma işi. 
ne karşı İngilterenin dış potitikasrn • 
daki tekamül ile efkarı umumiyeyi şid. 
detle alakalandıran anlaşmalar mesele 
leri vardır. 

B. Flanden ile B. Lavalin ziyaretle· 
rinden önce B. Con Saymcn gündelik. 
te yazılı bir çok sorguları cevab vere· 

cektir. 
En sonra, dizginli ökonomi lehine 

~lışan B. Loyd Corcun yeniden sahne 
ye çıkışıı ulusal hükCımetin mevcudiye 
tini ve halktan gördüğü teveccühü tch • 
tikeye koymasa bile, hükumete §id -
detti bir münebbih olarak kalmaktadır. 

Korkunç bir hayvanın kafatası 
Londra, 29 (A.A) - Durhamda Vest. 

Hortlepool kıyılarında, dalgalar kara
ya acaib ve korkunç bir hayvanın kafa
tasını atmıştır. Alnı iki metre geniş. 
liğindcdir. Ağırlığı ise, 50 kilodan faz. 
tadır. 

Bunun bir mamuta aid olduğu sanı
lıyor. Şimdiye kadar fırtınaların kara. 
ya attığı buna benzer enkaz, nurham 
kıyıları boyunda, denize batmış eski bir 
orman•n mevcudiyetini f!ÖStermektedir. 

BULGARIS'f AN'D,, ALMANYA'DA 

Bulgar kabinesıncıe 
.Mnli)C bakanlığına bir türk 

do tu getirilecekmiş 

. Yabancı kuvvetler Sardan 

lstanbul, 29 (A.A.) - Sofya
dan İstanbul gazetelerine bildirili· 
yor: 

Yeni kabinede münhal bulunan 
Maliye Bakanlığma türk • bulgar 
dostluk cemiyetinin reisinin getİ· 
rileceği söylenmektedir. Cemiye· 
tin reisi olan profesör Bulgarista
mn sayılı maliye mütehassıslarm
dandrr. 

Rul~ar mali)•' ha kam 
Sofya, 29 (A.A.) - Muvakkaten ma 

Jiye bakanlığı işlerini gören adliye ba· 
kanı Bay Kalenderof'un maliye bakan
lığına tayini baklandaki karar Kırat ta • 
rafından imza edilmiştir. 

Adliye bakanlığına Sofya liniversite
si rektörü Bay Liubendlkof tayin edil· 
miştir. 

Bulgaristandaki son de
ğişiklikler ve Bulgar 

gazeteleri 
Sofya, 29 (A.A.) - Bulgar A· 

jansı bildiriyor: 
Bütün matbaut, hükUınet deği-

tikliğinin ehemmiyeti hakkında 
tefsirata devam ederek bu deği
tikliğin, 19 mayısta devlet te§kila
tınm tenıikine tevessül eden me
hafilin ittifakiyle ve Georgiyef 
hükiimeti sıyasasının idamesi şek· 
linde yapıldığını kaydetmektedir. 
Bu idame yalnız yeni kabineye es· 
ki hükiimetten dört azanın iştira· 
kiyle değil, aynı zamanda ba~ha· 
kan general Zlatef'in İç ve dıt sı
yasada kendinden evelki hükfune-
ti takib edeceği hakkındaki beya
nabyle de tezahür etmektedir. Si
vil ve askeri idarede hemen hiç 
bir değİ§iklik yapılmamı§tır ve bu 
da hükiimet deği§ikliğini herhan
gi bir grupun devlet §eklini değİ§· 
tirmek ve yahut iktidar mevkiini 
kuvvet kullanarak elde etmek ar
zusiyle izaha çalışan bütün şayia
ların asılsız olduğunu göstermek 
için en iyi delildir. 

Prens Dö Gal Ayusturya,ya 
gidiyor 

Londra, 29 ( A.A) - Prens dö Gal 
önümüzdeki hafta başında Avusturya 
Tirol'üne giderek kış sporları yapmak 
Uzere üç hafta kalacaktır. 

1 ngiliz hiikiamctinin sıyac;ası 

Liverpul, 29 (A.A) - Bay Eden, 
Vavertri'de yapılacak olan kısmi seçim 
münasebetile söylediği nutukta, hüku
metin namzedini ve adusal hükfunetin 
devammı müdafaa ederek demiştir ki; 

" - Hükılmetin başlıca amaçla.rı 

şunlardır: 

1 - Uluslar derneğini tutarak ve 
müşterek barış sistemini kuvvetlendi. 
rerek dünya barışını idame etmekı 

2 - Amerika ile samimi münasebatı 
inkişaf ettirmek. 

3 - Dominyon ve müstemlekelerle 

sıkı işbirliğinde bulunmak, 
4 - Ulusumuz için daha iyi hayat 

şartlan temin etmek . ., 

İngiltere ve lrlanda 

Londra, 29 (A.A) - Dominyonla.r 
bakanı B. Tomas, Avam kamarasında 
söylediği sözlerde ticari meselelerckn 
sonra İngiltere ile İrlanda arasındaki 

anlaşmazlığ1 politika meselelerini de 
müzakere etmek üzere görüşmelerin 

genişletilmesi iç.in yapılan tahminleri 
teyid eder gibi görünmüştür. 

Yapılan anlaşmanın yarı resmi bir 
mahiyet alınış olduğunu söyledikten 
sonra, B. Tomas, demiştir ki-

" - Eğer anlaşmalar genişletilebi. 

lecek olursa, hükl'ımct, bundan ancak 
mt'mnun olabilir. Kapının dima '3Çtk ol 

nu her zaman teyid ettik • ., 

ne zaman çekilecek? 
Londra, 29 (A.A) - Avam kamarıa

smda bir sorguya cevab veren B. Say. 
men, Sarda bulunan uluslararası kuv
vetlerin hangi t:ı.rihte çekileceklerine 
dair henüz bir karar verilmemiş oldu. 
ğunu söylemiş ve demiştir ki: 

" - Muhtelif kuvvetlerin Sar hüku 
ınet komisyoniyle aynı zamanda çekile 
rek memleketi alman makamlarına hı· 
rakacakları soruluy9r. Bu husustaki ka 
rar alakadar makamlar arasında görüşü 
)erek tesbit oluncaktır. 

İrlanda - Almanya tıcaret 
an1aşması 

Dublin, 29 (A.A) - Almanya ile 
ticaret anlaşması bugün öğleden sonra 
imzalanmıştır. 

Bu anlaşmaya göre, İrlanda Alman. 
yadan yapacağı ithalattan üç mislini 
Almanyaya ihraç edecektir. 1934 de 
lrlandanın Almanyadan yaptığı ithaalt 
ihracatından yüzde 6 fazla idi. 

Almanya acunun f•n çok 
evlenilen yeri 

Berlin, 29 (A.A) - Resmi istatistik 
lere göre en çok evlenme Almanyacla 
olmaktadır. Evlenenlerin nisbeti u. 

mum halkın binde 10,2 sidir. Almanyad~ 
sonra ikinci gelen İngilterede ise bu 
nisbet binde 7 ve Fransada ise 6,9 dur. 

Meme] diyetinin toplanması 
yasak edildi 

Berlin, 29 (A.A) - Mcmel'den bil. 
dirildiğine göre, vali bugün açılaca-k O• 

lan Meme] diyetinin toplantısını yasak 
_etmiştir. Diyet meclisinde bulunan al 
1!1an saylavlar bunu protesto etmişler. 
dir. 

BiRLEŞİK DEVLETLER'DI'. 

Nevyork Limanında grev 
Nevyork, 29 (A.A.) - Sendikalara 

girmemiş olan işcilerin rıhtım işlerine 

karışmaları için bir hareket vardır. Bu 
harekete karışmaları yasak edilen nakli 
yat sendikası protesto olarak 30,000 kam 
yon ~oförüne grev emri vermiştir. 

Greve 35,000 rıhtım işçisinin de iş -
tirak ederek liman faaliyetini durdur • 
malarrndan korkuluyor. 

Taşan l\lisisipi'nirı c;ı,rnrJiiğii 
insanlar 

Marks, "Amerika., 29 (A.A) - Mi· 
sisipi vadisinde suların taşması yüzün
den ölenlerin sayısı 47 dir. Havvanlarm 
dörtte üçü telef olmuştur. 

Denizden kuvvet çıkarmak 
lC§ebbüsii suya dü~tü 

Riyo dö Janeyro, 29 (A.A.) - B. 
Jorj Klod. denizlerden haxuri kuv • 
vet çıkarmak teşebbüsünden vazgeçti· 
ğini bildirmiş, bu kararının sebeblerini 
söylememiştir. 

B. Klod Brezilya matbuatına, Brezil
ya'da görmüş olduğu değerli yardım ve 
teşçilerden ötürü minnettarlığını bildir
miştir. 

AVUSTURYA 'DA 

Viyana' da tedbirler 
Viyana, 29 (A.A) - Geçen şubat sos

yalist ihtilalinin birinci yıldönümü mü 
nasebctiyle çok mühim emniyet tedbir 
leri alınmıştır. Resmi daireler muha· 
fızları takviye olunmuştur. Şimdiden 

bir çok araştırmalar yapılmış ve halkı 
tedhişçiliğe ve suikasdlere teşvik eden 
beyannameler yakalanmıştır. Bu beyan 
namelerin Çekoslovakyada Brunodan 

geldiği zannediliyor. 
Rayş Post gazetesi, Brunoda bir 

propaganda merkezi bulunduğunu ve 
bu merkezin Avusturya rejimini devir 
mek maksadilee çalıştığını haber ver• 
mekte ve bunun daha geçenlerde ~oma 
da ilan olunan ademi müdahale ahka· 
mile kahili telif olup olmadığını &or· 
maktadır. 

DA~NIK DUYUKLAR 

Romanya Prensi Mişel 
Belgrad'da 

Belgrad, 29 (A.A) - Romanya pren 
si Mişcl, kıralın yaveri general Kon -
tresko ve miralay Gregoresko ilo bir
likte buraya gelmiş, Dedinie sarayına 
,gitmiştir. Bir kaç gün orada kıraliç,e 
Mari He kırahn misafiri olarak kalacak
tır. 

Her taraf ta kış 
Rahat, 29 (A.A) - İfrane mıritaka

smda bol kar yağmış ve dağlık olan bu 
mıntakaya gelip gitmeyi ıkesmiştir. t. 
frane tecrid vaziyetinde kalmış, iaşede 
zorluk çe'kilınektedir. Ekmek mahpus
lar tarafından yapılmaktadır. Posta 
yerli atlılarla naklediliyor. Orta Atlas 
dağları kesif bir kar tabakasile örtülü 
ve yollar kesilmiştir. 

Hazine bonoları yasasını 
ayan da kabul etti • 

Pa.ris, 29 (A.A) - Ayan, hazine bo. 
nolan ihracı haddini beş milyar artı· 

raın yasayı kabul etmiştir. 

Japonlarm deniz ilahları hak
kındaki teminatı 

Londra, 29 (A.A) - Vaşington mu· 

ahedesinin müddeti bitmeden önce de. 
niz silahlarının üzenlenmesi ve daral 
tılması işinin bir anlaşma ile neticelen
memesi ihtlmali hükfuneti çok düşün • 
dürilyordu. Bundan ötürü japon bükü 
metinin silahları artırmıyacağı ve ulus 
1ararası barışı bozmıyacağı hakkındaki 

teminatını hükfunet derin bir memnu
niyetle karşılamıştır. 

Jaı)onpı·nm deniz sıyasas~ 
Tokyo, 29 (A.A) - Bir soruya ce 

vab veren bahriye bakanı amiral Asu. 
mi, ayanda demiştir ki-

.. - Deniz konferansının akamete 
uğradığı takdirde bundan bir deniz si
l<hhlanma yarışı çılanıyacacını hiç bir 
vakit söylemedim. 

İstikbali şimdiden kestirmek ka. 
bil olmamakla beraber, bahriye bakanlı
ğı, görüşme terin kesilmesini istemek 
şöyle dursun, gelecek deniz konferan
sına memnuniyet verici ve dostane bir 
netice verdirmek için elinden gelen e. 
meği harcamaktadır . ., 

Amiral Asumi, öteki devletlerin ja

ponların beraberlik isteğini reddetmiye 
ceklerini umduktan sonra, Japonyanın 
bugünkü hava kuvvetlerinden pek az 
memnun olduğunu söylemiştir 

Urugnay'da karışıklıklar 
Montevideo, 29 (AA) - Uruguay'· 

da karışıklıklar artıyor Asiler askeri 
kıtaları isyan ettirerek sınırı aşmakta. 

dırlar 

Hükl1met merkezine giden yollar ne 

z.aret altındadır. 
B. Herrera, reisicümhura milliyet

perver fırkanın müzaheret edeceği hak 
kında teminat vermiştir. 

lran Dışarı l~lcr Hakanı 
~oma, 29 (A.A,) - İran dışarı işler 

bakanı Cenevreden buraya gelmiştir. 
İran bakam, hudud tashihi hakkındaki 
görüşmelere devam için, keza Cenevre
den gelmiş olan Irak dışarı işler bakanı 
Nuri Pa~a'ya mülaki olacaktır. 

Sovyetler İngiltere'ye biiyük bir 
sipariş mi vermişler? 

Londra, 29 (A.A) - Arkus şirketi 
parası peşin veri'mek üzere Rusyanın 
lngiltereye bir milyon sterli ıglik ma
kine ve levazım siparişi hakkında bir 
anlaşma yapıldığını bildirmektedir. 

Utika, 29 (A.A) - Kötü alkol içen 
16 kişi ölmüş ve üç kişinin dehaya. 

tından umud kesilmiştir. 

Altı tablo bir buçuk milyon dolar 
Nevyork, 29 (A.A) - J. P. Morgan 

husu~ı kolleksiyonundan bir buçuk mil 
yon dolar kıymetinde altı resim tablo· 
sunu satılığa çıkarmıştır. Rubens'in bir 
tablosu Metropoliten Müseunm tarafın· 
dan satın alınmıştır. 
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T arih arO§lırmaları 

Yer adlarımızın 
tarihe yardımı 

HÜSEYiN NAMIK ORKUN 

Eski türlderde bir lÜl'e vardı: tür~ 
uluslan yeni geldı1deri yerlere kendi 
boy adlarını verirlerdi. Bundan ötürü 
kendilerinin adlan tarih yüzünden si 1 
lindikten sonra dahi adlan ornlarda yd 
adı olarak yüzyıllarca kalnu§tır. 

Bunun için bugünkü yer adlamıı 

araşbrarnk eski türk boy adı olanları 
bir araya toplarsak bu yerlerde hnngl 
boyJnnn yerleştiğini açıkça anlıynb.li .. 
riz. Bu yazımızda yalnızOğuz boyları 

bakımmdan buna bir örne?. göstcrecc • 
ğiz. Umarız; ki yurdumuzun her ycrn· 
deki halkevlerinin gencleri d~ bulun • 
duklnn yerleri hu bakımdan ara~tırar:ık 
nlusal tarihimize yeni bilgiler knhcak • 
tır. 

Biliyoruz; ki O&uz'Jımn yirmi dör\ 
boyu vardır. Oğuz'lardan Selçuk ofi'u\ ~ 
lan Anadolu'yn geldikleri v~kit bu yir1 
mi dört boy da bumlnrn gelmişlerdi. 1 ş
te bu yinni dört Oğuz boyunun nclmı 

bugün dnhi Anadolumuzda bulab'lm k· 
teyiz. Bunların yerlerini bu yazımızmı, 
elimizdeki kitab!arın ynrdnniyle göst0 ri 
meğe çalışacağız. Kitaba geçmiyc:n yn"( 

hud bizim bilemediğimiz yerlerde o!anl 
başka yerleri de Halkevlcri üyeleri 
araştırır ise ulusal taihimizin Oğuzbrın 
akını bulumu nydınlanmıı olur. 

Oğuz boylarının ilk önce yazd.:nı 
Kayı'dtT. Bu adı docu kaymıklan erkli, 
kuvvetli diye çevirirler. Kaşgarlı Mn'ı • 
mud da bunu Kayığ b"ç'minde razmaü" 
tadır. Batı veya Anadolu deyişlerinde 
söz sonlannda uğ -, ığ - larm düştüğü •1 

nü biliyoruz: vk~bğ - !_mtı, a~ı~ • ncı, sn i 
rığ•- san, yagıg - yagı.. gıbı. Bundan 
ötürü kayı ıözünün de kökü K.aşgar1ı• .. 
nın yazdığı gibi Kayığ olup sonra (ğ) 
düşmüş; Kayı olmuştur. 

Bu boydan ba~ka bir de Kay adlı bi1l 
boy daha vardır; ki bu boyun Kayı bo
yu ile alakası yoktur. 

Şimdi de bu adı taşıyan bugün nele • 
ri kalmıştır onu ara,tıralım: Bugün 
Gökten türkmenleri arasında Kayı adh 

bir boy vardır. 
Anadoluda benim bildiğim yer adı ola• 

rak da şunlar bulunuyor: Boyabad c'va• 
rında Kayı adını taşıyan bir köy vart1ır. 
Ankara civarında bu ad ile adlanmıı b.ir. 
yer bulunmaktadır. Bunlardan ba~,,~ 
Tekirdağı, Isparta, Eskişehir, Burd • 
(iki yerde), Çankın, Niğde, Afyon, Tav 
şanlı, Sivas, Çorum (üç yerde), Kütah~ 
ya, Zon~uldnk, Kastamonu (iki yerde) 
ve Erzincanda bu adda yerlere tesndü 
edilmektedir. 

işte Anadolu'da bu saydığımız yer .. 
)erdeki ve daha başka yerlerdeki Knyıj 
adını taşıyan yerleri to;>lıyarak bunun\ 
bir haritası yapılır İse Kayılnnn An.o .. ı 
doluya hicret alanlan tesbit edilmiı olur. 

ikinci Oğuz boyunun adı Bayat'rur. 
Bu adın manasını doğu kaynnklan dev .. , 
Jetlu, nimetlü diye yazarlar. Bu sözün1 

zengin manasına gelen Bay kökü açık -1 
tıl'. Bu ad aynı zamanda türklerdc kul ·ı 
lanılan bir unvan idi. Bugün Ba~kırd' • 
lardan Kaylı boy\ln mensub Baylar nd· 
lı bir küçük kabile vardJl". Kfışgarlı 

Mahmud ve daha diğer kaynaklarda 
Bayat sözünün Tanrı manasına geldiği· 
ni d<ı görmekteyiz. Bu boy adı Bay kö· 
künden olup sonunda T bir cemi ekidir. 
Bu tarzda cemi yapıldığını biliyoruz •. 
Tekin'in cem'i Tikit, oğlanın cem'i o~'ıt 
dır. Dikkat edende bu cemilerin müfrcd 
lcrl hep n sesi ile bitmektedir. Öyle ise 
Bayat da Bay sözünün değil Bayan ıi;. 
zünün cemidir. 

Bayan adı has isim olarak da geç • 
mektedir: Pannonia Avar'lannın ünlü 
hükümdarının adı Bayan idi. Bulgal' 
hükümdan Kubrat'ın oğtu da Bayad 
idi. Selçuk tarihinde de Bayan adlı bid 
kumandanın adı lmydedilmcktedir. Bu 
adı taıryan bugün bir türk boyu val'dır. 

Bugün Nişapur ve Tahran etl'afmdıt 
Bayat adlı bil' boy vardır. Azerbaycan' .. 
ın Gence ve Şup vilayetinde oturan Ba
yat kabilesi de kendilerini Ak Bayat, 
Kara Bayat adiyle ikiye ayırırlar. A~· 
baycan'm Cevad, Kuba, Şemahi, Gökçay, 
Karabağ'da Bayat adlı yedi köy vardır. 

Anadolu' da Antalya'da (Elmalı kaza• 
ımda), Bolu'da, Sivas (Yıldızeli'ye tfıbi, 
Kaıtamonu (Taıköprü), Kütnhya, KM• 
tamonu (Tosya), l:ıparta, Bilecik (G~· 
pazan), Muğla (Fethiye), Antalya (Kd 
kutcli), Manisn (Gördes), Mnniml (So
ma), Ankara (Ayaf), Konya (Beyşehri1 
Balıkesir, Niğde (Bol'), Denizli, Z~ 
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l ' urr ... ı~·u~al 

l(ont ı\pılonyi 
soracal{mış ... 

20 buay tarihJj "Neueı Wiener Jour
nal,, adlı bir Viyana gazetesinde çıkan 

bir fıkra, eğer doğru iıe macar ıaylav • 
larından legitünist Kont Apponyi, ma • 
car başbakanı Bay Gömböş'ten macar 
kurultayında çok tuhaf bir sual soracak
mıı. Bu ıualin ucu bize dokunduğu için 
burada. azıcık üzerinde duracağız. 

Macar Başbakanı Bay Gömböş, bili • 
yoruz ki, geçenlerde bizim Ankara Atlı
ıpor kulübü'ne cins bir köpek ıürüıü 
he.diye etmit ve fransrzca sayımız olan 
"Ankara" bundan bahıederek bu güzel 
hareketin Ankara muhitini ne kadar 
memnun bıraktığını ortaya koyınağa ça
lışmıştı. 

Şimdi, Viyana gazetesinde bu hu • 
ıuıta ç kan yazıyı beraberce okuya • 
hm: 

"Kont Apponyi hükumetten: bu ha
berin doğru olup olmadığını ve doğ~u 
İıe bu hediye bedelinin macar baıveki • 
linin kendi keıeıinc!en mi, yoksa devlet 
büdçeıinden mi ö..tendiğini ıoracaktır. 
Apponyi bu iıtizahın eıbabı mucibeıi 
olarak ma.car bRşvekilinin bir türk ıpor 
cemiyetine bir hediye venneıini tim • 
diki ahval ve şerait altında muvafık ol
madığını, 7.İra Türkiyenin Macaristan 
ve Yugoslavya ihtilafında, ekseriya ile
ri ıürülen türk • macar dostluğuna rağ
men Macariıtan'a karşı gösterdiği vazi
yetin kat'iyen doıtlukla tavsif edileıni
yeceğini bildirmiştir. ,, 

Burada, bir kere "dostluk,, u mutla
ka ''sıyasa., nın ıinonimi olarak almak, 
dostluğu bir takım fayda ve karşılıklı 
faydalanma hesablanna iıtinad ettirmek 
demektir ki, böyle bir görüı, türk ulu • 
ıuna yabancıdır. Ve öyle aanıyoruz ki, 
mac:ar ulusuna da yabancıdır. 

Bundan başka bir baıbakan, bir dost 
ulusun bir ıpor kulübüne ,.üzel bir he
.diye yapıyor. Bunu bir "ııyasa,. konuı~ 
jmİf gibi ele alarak hasmını kabahatlı 
'ıkarmağa çahtmak, bu işi yapanı iki 
bakımdan küçük düşürür: 

Bir kere, her kendini bilen derhal 
farkına varır ki, böyle bir politikacı, İç· 
ııyaaa bakımından karıııında.kini hırpa

lamak için, muhalefet işinde, en küçük 
ve en hasiı vasıtalara bat vuracak ka • 
dar çaresiz kalmıştır. 

lkindsi de, gerçekten do~t olan bir 
ulusu gücendirmek ihtimali vardır. Kaş 
yapmak istiyen Kont Cenaptan, kolay • 
ldda gö:r. çıkaranın durumuna girebilir. 

Bunlardan ba~ka da, bir başbakanın 
bir dost ulusa, ofak da olsa bir hediye
de bulunması, besbelli bir şey ki, ulus • 
tan uluP bir hediye yapmak demektir. 
Kişiler arasında bile, dostluk ve hediye 
gibi mefhumlar, Kont Cenaplarının gö
rüşünü biran için doğru göstermiyecek 
kadar değerli ve naz'k şeylerdir. 

Bi:r: Kont Apponyi'ye yorulan böyle 
bir arzuya şimdi de i .. anmıyor ve bunu 
uydurma bir ı;azete duyumu sayıyoruz. 

BURHAN BELGE 
-----~!!""!!!~ .... ------~ ..... ~!""""' 
da:< (Ereğli), Afyoh (Aziziye), Sinop 
(Boya:.ıad) Amuya (Merzifon), Koca· 

' . d eli (Geyve) ve Amasya vilayetler'.n e 
Bayat adh köylere ra.;tgelinmtktedır. 

Üçüncü Oğuz boyunun adı Alayımt· 
Juğ olup mana11 c!a aç ktır. Ala - Alaca 

Yunt da at dcm-..l<tir. 

Ma-tuan-lin adlı ünlü bir (in t~fü
c.İsı Po-mıı-kue adında bir kırallıktan 
bahseaer bu söz.in turkcedeki manaıı 

' Alacaatıc kırallıkhr. Ma-tuao-lin buna 
tiiıkiea ı.ı Ho-lo-kue dediklerini de kay• 
deımekıedir. Ho-lo herhalde Ala sô~ .. 
nün aynıdır. Oyle ise Çin tarihinin bah
aetliği bu ulus olsa olsa Aiayuntlu ola
bilir. Ebulgazi de AlacaatJr bir tü~k ka
bilesinden bahseder. lşte bu kaynnk a
rın verdikleri malumatı bir araya topln 
isek Alayuntlu boyunun tarihini kuraba
liriz. 

Fatih zamanına aid belgelerde Ala
)'Und adı geçmekted:r. Bugün A!a:und 
Kütahya civarında mnlum bir demıryo· 

lu İstaayonudur. 
Dördüncü Oğuz boyu Töker'dir. Bu 

ad, Şeyh Süleyman "pişanesiode • beyaz 
bir lck~ olan at,, diye tercüme etmekte• 
dir. Türklerde totemizm ça~ının hali • 
raları olarak hayvan adını taşıyan isim· 

ler pek çoktur. . • 
Bugün Azerbaycan'da Gence vılaye· 

tinde bu adı taşıyan bir boy vardır. Ana 
doluda bu adı taşıyan yerler turalar • J 
dadır: Sivas (Hafik), Afyon, Urfa, Kay-

ıeri, Konya (Ilgın) Burdur. f 
Yazıma Anadolu'da Oğuz boy adları 

ile devam edeceğim 

• 
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Kültür Bakanımızın Ada
pazarındaki tetkikleri 

Adapazarı, 29 (A.A,) - Kültür Ba
kanı Bay Abidin Özmen, beraberlerin • 
de hususi kalem ve orta tedrisat müdür
leri olduğu halde şehrimize geldj, istas
yonda kaymakam, belediye ve fırka reis
leriyle muallimler ve halk tarafından 
kartılandı. Bakan gece mı.:allimlerin top 
landığı belediye salonunda muallimler -
le hasbıhalde bulundu. llk mekteblcri 
gezdi ve tayyare şehidleri ihtifalinde bu 
lunuu. Kayınakamlık, belediye ve alay 
kumandanlığını ziyaret etti. Alayı ziya
retinde bir bölük asker tarafından me· 
rasimle karşılandı ve uğurlandı. Bakan, 
şehrin muhtac olduğu orta okul için be
lediyenin sahib olduğu arsalan gezdi ve 
hükumet kartısında ıpor alanı olan yeri 
mektebe elveritli buldu. Yeni okul bina
sının yapılmasında bakanlığın yardım 
edeceğini ve maarif sahasında büyük 
canlılık gösteren Adapazarın orta okul
dan mahrum bırakılmayacağını ıöyledi. 
Bu duyuğu alan halkımız çok sevindi. 

Bay Abidin Özmen akşam saat altıda 
Ankara'ya hareket etti ve kaza erkanı ta 
rafından uğurlandı. 

Türk • )lısır do~tluk knliihii 
Aldığımız malumata göre Kahire'de 

Mısır Turing otomobil kulübü reisi Ge
neral Tahir'in başkanlığında bir türk -
Mısır dostluk cemiyeti kurulmu,tur. 

Di)·arhckir ıuyyare po .. ta .... ı 
İstanbul - Djyarbekir tayyare pos

taları havalımn bozuk gitmesinden do • 
layı nisan l>Aıına kadar işlemiyecektir. 

SamsW1 muallimler bir
liğinin bir toplantısı 
Samsun ( H. M.) - Kentimizin ye

ni valisi Bay Fahrettinle öğretmen ar -
kadaşlar arasında bir tanışma kurmak 
için MuaUimler Birliği Halkevinde bir 
gece toplantııı yapmıştır. Toplantıda 

Fırka idare Heyeti Ba;kanı Gireıun 

ıaylavı Bay Münir Akkaya da bu1un -
muı, geç vakte kııdar meslEki has!>ıhal
ler, ne§elİ salon eğlenceleri ve müzikle 
vakit geçirilmiştir. 

Çanakkale "·ali~i (anakkal(')t' 
clöıulü 

Canakkale, 19 (A.A.) - Trakya ge
nel müfettişliği yanında mmta!ca vali • 
}erinin bu hafta yaptığı toplantıya git • 
miş olan Çsınakkale valisi Bay Süreyya 
dün Çana kaleye dönmüştür. Toplan: 
hda mıntaka dahilinde bu yıl yerleşti· 
·ı ' .. ·· u"zdnk·ı ilkbahardan itiba• 

rı en ve onum ... 
ren gelecek olan yeni göçme~. i.~·~~i .. :~. 
buna aid alınacak tedbirler goruşuldugu. 
ve mıntakanın nafıa işlerile hususi idare 
lcr ve belediyelerin 935 yılı bütçe pro
jeleri gözden geçirildiği anlaşılmakta • 

dır. 

Tral>zon lwl<'diy<· nu•cJi...,j 

Trabzon 29 (A.A.) - B~lediye mec-
1' . ıubat to~lantısına çağırıldı. Belediye 
ası 1· . b to..,Jantısındn tehir is~eri hak mec ısı u .- : 

k d "h' kararlar verecektir. 
ın a mu ım 

Bir verem dispanseri açılacak yer ve 
,f:coanserin k:\drosu hazırlanmıştır. 

Hnkuklularnı ~t·)alıali 

At.kara Hukuk Cakü~tesi okurfarı sÖ· 
mestr tatilinden iıtifade edertk Adıma· 
·ıa bir ıeyahat yapacaklardır. -

ULUS 

u y u 
C. ll. F. vilayet 

lcongresi 
Öniimiizdc·ki ı)azar giinii ıopla

m) or, birçok bayanlar da 
hulmıacak 

Cümhuriyet Halk Fırka111 vilayet 
kongresi, şubatın 3 üncü pazar günü 
Halkevinde toplanac~kur. Kongreye vi
layetin her yanından gelen 79 mümes -
ail iştirak edecektir. Mümeuiller arasın
da birçok Bayanlar vardır. 

1 .. tanhul'tla grih sal~mı yuzun
dt'n okullar tatil edilecekmiş 

lıtanbul, 29 ( A.A.) - Cümhuriyet 
gazeteıi grip salgınından dolayı okul • 
larda on günlük umumi bir tatil yapıl • 
ması düşünüldüğünü yaı:ıyor. 

Yeni hüt~<· hazırlıkları 

Maliye Bakanlığı umumi muvazene
ye giren bakanlık ve umum müdürlük -
)erce hazırlanarak bakanlığa yollanan 
büdceler Üzerinde tetkik ve 1935 büdce 
ıi etrafında ilk hazırlıklara bat1amıştır. 

A tatiirk k<iprÜ"IÜ ~artnaıııc~i 

lstanbul, 29 ( A.A.) - Atatürk köp
rüsünün ıartnamesi dUn belediye fen he 
yeti tarafından hazırlanarak daüni en -
cümene verilmiş ve dünden itibaren en
cümende tetkikine baılanmııtır. 

Encümen şartnamesinin mali ve fen
ni kmmlannı ayn ayn tetkik edecektir. 
Tetkik neticeleri şehir mec~iıinin ~ubat 
toplantılarına yetittirilecektir. 

Dil knrumu çalı~malarma 
devam ediyor 

İstanbul, 29 (A.A.) - Türk Dili araş
tırma kurumu, dün Dolma bahçe' de top
lanarak araştırmalarla meıgul olmuttur. 

l"'tnnhul tramvayları \ ' t• okulJar 
lr.tanbul, 29 ( A.A.) - Okulluların 

yaş farkı olmaluızın tramvaylarda az 
Ücretle gidebilmeleri İçin ıirkete yapı • 
lan müracaata şirketce cevab verilmedi. 
ğinden, Bayındırlık makamı tarafından 

Bayındırlık Bakımlığına müracaat edil
miştir. 

A}tlrnr da <o;t•fü•r ha..,ll 

İzmir, 29 (A.A.) - Dün Aydın vi -
)ayetinin her yerinde çek ~iddetli ve sü
rekli yağmurlar yağmıştır. Saat 15 e 
doğru çarşıyı ve İstasyon alanını seller 
kapladı. ltfttiye lağımları açarak sellerin 
tahribat yapmasına mani oldu. Aydın 'ın 
içinden geçen Tahakhane çayı da çok 
büyük sel getirmiştir. Sel, gece yarm -
na kadar devam etti. Seller b:r buzttğı, 
ağac ve dağ köylülerinin eşyalarını ge -
tirmiştir. Buzai;ıy ı jandarmalar k urtar
mıştır. Sel kasabada yirmi evi basını! -
tı. Nüfusça 7.a)•iat yoktur. 

Bugün Menderes'in la ~ması ve ova· 
yı koplaması bek'eniyor. Menderes ta -
ıınca ovaya b ıhült fayda ve bereket ~~ 
tirdiği için çiftçiler çayın ta§masım ıe • 
vinde beklemrk•,.d'rl er. 

SOYADI 
Beylerbeyinde ölü Bay Şeyh Seyit 

oğlu eski Burdur Mebusu ölü Bay Seyit 
Haşim'in karısı Bayan Perver'le kızı 

Bayan Selma SA YiT soyadım almıı • 

lardır. 

K L A R 
Maliyede tayinler 

f ıt.anbu[ Maliye teşkilatında açıkta 
kalan memurlardan muamele memuru 
Nazmi Bozdoğan malmüdürlüğüne, bi • 
na memuru Ata Gen malmüdürlüğüne, 
Haydarpa,a kazanc memuru izzet Az • 
mi Kulp malmüdürlüğüne, kazanc yok
lamft memuru Ihsan Silvan malmüdür • 
lüğüne, tetkik memuru Tevfik Demir 
Şirvan malmüdürlüğüne, tetkik memuru 
Ali Riza Nazimiye malmüdürlüğüne, &uı.. 
zanc yoklama memuru lsmAil Hakkı He

kimhan malmüdürlüğüne, Beykoz yok • 
lama memuru Süleyman Kamil Midyad 
malmüdürlüğüne, tetkik memuru Afifi 
Solhan malmüdürlüğüne, tetkik memu -

ru Ahmed Kemal Kızıltepe malmüdür -
lüğüne, Beyoğlu tahakkuk memuru Ce
Ialettin Akdağ malmüdürlüğüne, eski 

Kandıra malmüdürü Hasan Fehmi Ayaş 
malmüdürlüğüne tayin edilmişlerdir. 

Bay Alfanın ('alrsma .. ı 
• ;> .. 

Maliye Bakanlığı muamelatı nııkdiye 
ve kambiyo müdürlüklerinin yeni teşki
latlarını teıbit etmek üzere getirtilen 
mütehassıs Pol Mase, Bakanlığın teş • 
kilat kanun projesi etrafında tetkikatta 
bulunmakta olan mütehassıı Bay Alfa -
nın birinci raporu ile bu müdürlüklere ta 
alh:k eden kanunlarla d;ğer mevzuatı tel 
kike baılamıştır. 

Silah taşıma nizamna
mesi projesi 

Tatıması yasak olmıyan silahla
rın alım ve satımı hakkındaki ka
nunun tatbik suretini gösterir bir 
nizamname projesi hazırlanmış
tır. 

Projeye göre yasak olmıyan si
lahların taşınması, satılması ve 
elden ele geçmesi izin kağıdı al
mıya bağlı olacaktır. İzin kiğıd)a. 
rı valiler, kaymakamlar ve valile
rin tasvibiyle emniyet müdürleri 
veya memurları, emniyet teşkilatı 
olmıyan yerlerde jandarma ku
mandanlan tarafından verilecek
tir. Silah alacak kimse fotoğraflı 
bir istida ile valiye bat vuracak ve 
hakkında adliye ve zabıtaca tah
kikat yapıldıktan sonra kendisine 
izin kağıdı verilebilecektir. Silah 
satıcıları silahlarının miktar çap . ' ' 
canı ve numarasını fotoğraflı isti-
dalarına ilave edeceklerdir. izin 
kağıdı alanlar silahl;rrnı aldıktan 
sonra en yakın zabıta amirine mü
racaat ederek taşıma vesikası ala
caklardır. Bu vesikalar bir yıl için 
muteber olacaktır. Hırsızlık, öl
dürme, yaralama, soygun ve bas
kın gibi zor kullanılarak yapılan 
suçlardan mahkum olanlara, ceza 
ehliyetini haiz olmıyanJara, 
amme hizmetinden menedilmit 
bulunanlara silah verilmiyecek ve 
silahları varsa vesikalarile birlik
te ellerinden alınacaktır. Silah sa
tıcıları vesikası olmıyanlar cepha
ne satamıyacaklar, nv tüfeği ve 
cephanesi almak istiyenlerden av 
tezkeresi soracaklardır. 

1zmir'c1t• HiHHiahmcr halo u 

İzmir, 29 (A.A.) - Hilaliahmerin 
yıllık balosu şubatın yedisinde hükumet 
1alonlarında verilecektir Bu münasebet
le timdiden hazırlıklara başlanmıtbr. 

., . iması j<:İ durmadan ve eski !jelıri pek yakında yeni bir biçime koyacak bir sistem i~inde devam etmek-
Kayserı nı n onarr ~ . . . .. . . 

. simler Talas köyünde Atatürk heykelinın açılışı ıle Kayserı'de cumhurıyet meydanrnda yenı açılan cad-
tedır. Bu re ı · d .. k K ·· · b' 'b' · d k 'k' . .. kt d ·r Bu cadde istasiyondan ba.<:Jıyarak şe ırm sonuna ka ar surme te \.'e ayserı yı ırı ırwc en ı ı 

deyı eosternıe c 1 • :> 
· parçaya bölmektedir. 

SAYfFA 

Ziraat B::k:ınlığı meteoroloji müc11-
11eseı;im:en alınan malümata göre üç gün 
den beri bütün yurdda yağmur halinde 
devam eden yağış Tel,irdağ ve İstanbul 
çevreleriyle Marmara havzası ve Çannk
kale çevreııindcn maada yerlerde tama
men kesilmiş ve dün sabahtan itibaren 
gök yüzü açılmağa başlamıştır. 

En fazla yağış Edremit'de 41, Te • 
kirdağ ve Çanakkale' de 10 milimetre öl
çülmüştür. Diğer yerlerin yağış miktarı 
1 Ha 8 milimetre arasındadır. 

Hava tazyikinin t ekrar yüksehneai ve 
gök yüzünün açılması yüzünden ııuhu
nct bir gün evvele nazaran Trakya ve 
Ege m:ntakalannda 2, orta Anadolu ve 
doğu Anadoluıunda 5 derece etrafında 
dü "llÜştür. 

Yurdda en düşük ıuhunet 11fırın al· 
tında olmak Ü7.ere Karsta 22. Sivas ta 1 J, · 
Er7.urumda 7 derecedir. 

En yükıek ııcaklık sıfırın üstünde 
Maniıa, Bursa ve Samıun•da 19, l:r:mir, 
Adana ve Rize'de 18 ıantigrattır. 

Trahzomla lıa\a yaz gibi 
Trabzon, 29 ( A.A.) - Bugün ıehrl· 

mizde hava yazı andıracak kadar güzel 
ve ıhktı. Herke• paltolarını çıkararak 
,.ezdi. 

Karakfüse'de halıcılık okulu 
Karaköse, 27 (A.A.) - Şeh· 

rimizde bir halıcılık okulu açıl
mış, bunun için lspartadan müte
hassıslar getirilmiştir. 

İ-ılanlnrra 200 ·eyyah geUyor 
lıtanbul, 29 ( A.A.) - Keıo:ırtc adh 

alman vapuru pertembe günü lstanbula 
200 seyyah getirecektir. O akıam va • 
purda ıeyyahlar ıerdine bir eğlence 

verilecektir. Bu vapur on bq g(ln önce 
okyanosta kazaya uğnyaa Sisto adın • 
daki Noneç vapurunu kurtannıı ve ıü
variııi Norveç hükumetince btr altın ma• 
dalya ile taltif edilmiştir. 

Y okı.ul c;ocuklara yardım 
derneği 

Trabzon, 29 ( A.A.) - Yoksul olnıı 
çocuklarını, yedirme ve ciydirme der • 
neği Halkevinde toplanarak yeııi ldar. 
heyetini ıcçmiıtir. 

Yeni heyet İşe baılamıı H 300 den 
fazla çocuğu yedirip ıiyclirme1e karv 
vermiıtir • 

Adana okullarının zelzele 
görmüşlere yardımı 

Adana, 27 (A.A.) - Marma• 
ra yer oynaması f eliketine uirı· 
yan yurddatlarımıza yardım için 
tehrimiz orta okullarındaki okur. 
lar yerinde ve çok güzel bir kal
kınma yapmışlardır. Okullar ara
sındaki söz birliğine göre, her o
kur gündeliğinden dilediği kada· 
rını bu eyi if için ayıracaktır. 

Adana belediye bütçeıd 
Adana, 27 (A.A.) - Beledi· 

yemizin 935 yılı bütçesi hazırlık
larına daimi encümende bqlan
mıştır. Bu yılki bütçenin daha 
derli toplu ve daha kabank olaca
ğı umulmaktadır. 

Komi~cr!ik imıihanlan 
Emniyet İtleri Umum Müdftr. 

lüğü birinci ve ikinci komiserlik 
imtihanlarının tubat ortalarmda 
yapılmasını kararlattmnıtt1T. 

Anliara Radyosu 
Bu akşamki radyo programı ..,.du.rt 

Tayyarecinin saati 
Musiki: 
Son 200 senede keman vt edeblyatl 

konferanslarının batlangıcıma tekrar 
ve devamı. Bu konutm• iglıı Hm.e1deltıı 

Corelll Oda .onatı (t bmMı Ti 
piyano) 

Necdet Remzi ı Keman 

Sekiba Kor- (talehcsl) ldmM 
Ulvi Cemal piyano 
Necib Fazılın saati 
Dans musikisi 
Musiki: 

Savino Dans.e Orlentll'e, 
Kreisler Liebesfreud 
N. Kazım Allegro forNM 
Donald Sax Blues 
Saksofon: Nihad Ese~ 
Piyano: Ulvi Ce~t, 
Haberler. 



S~YIFA 4 

'An ketlerinıi:o 

ANKAl{A 
BE RBERLERi 

(Bap 1 inci sayılada) 
Jere doğru yayıldı ve nihayet bugünkii 
durumunu aldı. 

Ankara'da ne kadar berber var? 
Ankarada dükkan sahibi olarak çalı. 

pn berberlerin ıayısr 400 U bulur, Hep
ıi berberler cemiyetine yazılı değildir. 
Bu, 400 e yakm dilkkanın bir tanesinde 
vasati olarak 3 kişi çalıştığını kabul et. 
.ek 1200 berber var ekmektir. 80,000 

•yılı Ankaranm kırk bini kadın, ço • 
euk ve '?erberde tu-aş olmayanlar ola. 
nk ayırırsak 40,000 Ankaralı bu 400 

berbere; 100 kifiye bir berber isabet e· 
~liyor demektir. l>crberler bu hesabı 
Fk aksz.k buluyorlar ve diyorlar ki: 

Evde ıra' ,,laular~ aytla bir 
trsş olanlar •• 

"- Kadın ve çocuk sayısı çıktıktan 
llOlll'a 40,CCO Ankaralıya 400 berber ilk 
bakışta hiç de çok gibi gelmez. Bu he. 
saba göre gUnde bir berbere 100 müşte

ri isabet ediyor demektir. Müşterile. 
rin .iki günde bir tıraş oldukları kabul 
edildiğine göre her gün 50 müşteri tı 

at etmek hiç de fena bir işdeğildir. 
Fakat işin içyüzü böyle değildir. Bu 

laer gün gelmeli bes:ıba göre gerekli o
Jıan müşterinin en aşağı bir yansı evde 
Jiletle tıraş olur. Saç kestirmek için 
o da aıyda bir defa olmak üzere berber 
~Uilinma utrar. Di~r bir kısmı da 
.S6rt, beş; hattı haftada bir tıraş olur. 
B5yle olunca da berberler için işsizlik 

tıqlar.,, 

Berberler kaç smıfa ayrılır? 
J..okanta. oteller gibi belediye; ber

berleri de ıınıflara ayırmıştır. Ve on· 
kr da Uç ımıftırlar. Ekaeriya cadde U
"rinde olanlar birinci sınıf, diğerleri 
aıevkiine ve n.zlyetine ıöre ikinci ve· 
ya Uçilncü 11.Dlftır. Berberler sınıflara 
ayrılırken mobllyeleri, dükkanlarının 

mevkii göz öntınde bulundurulur. U.zak 
eemtlerde ufak bir dükldnda çalışan bir 
berberin iddiasına göre bu ufak dükkan· 
lar da çalıpnların içinde daha usta ber

berler vardır. 
Birinci umf berberler ekseriya A· 

aafartalar caddeaiyle, Adliye aarayı 
larşısı bankalar caddesi ve Yenişehir· 
C!edir. İkinci sınıflar ise bu ana cadde
lere muavd olan sokakların içinde ; U
ftincil sınıflar mahalle aralarına, kenar 
mcmtlerdedir. Berber düWnlan bakkal, 
b.sa.b gibi her ıemtin demirbaşrndan· 

dır. Semt be~rlerinin daimi müşteri
leri vardır. Bir berberin söylediğine 
ıöre öyle 11emt berberleri varını~ ki, 
cadde üzerinde §ık ve süslü berber sa
lonlarından daha çok iş yapıyorlarmış •.• 

Katlın herberli6ri .• 
Ankara'da !kadın berberliği soysal 

bayatın nisbeten ileri olduğu yerlerde
ki gibi, az zamanda. esaslı değişiklikler 
gösterecek bir gelişmeye mazhar ol· 
muştur. Erkek berberleri mli§teri bek· 
lerken kadın beriıerlcrinde bayanları· 

mız sıra bekliyorlar. Hele balo tedan
aanlar, düğün, toplantı akşamları ber
berlerde yer bulmak ve saçları tuvalet 
yaptırabilmek için sabahtan randevu 
almak gerek!eniyor. Kadın işlerinde bu 
bdar bol kazanc olduğunu görenler 
trkek işini bırakıp kadın berberliğine 

başladılar. Bugün Ankara'da iki pedi· 
kUr; altı manikUr, 12 ondillasyon yapan 
berber vardır. 

Bir kadın berberinin töylcdiğinc gö-

ULUS 

'( ' 1 l Yabancı gazetelerde okudu~larımız) 1 

Yeni Bulgar kabinesi ve Avrupa gazeteleri 
Fransa'da: 

Saint - Brice Le Journalda son bul
gar kabinesi değişikliğini şöyle tahlil 
etmektedir: 

"Bulgaristan'da vukua gelen hü
kfımet darbesi, son on iki yıl içinde o
lanların üçüncüsüdür. Ve bu sebebten 
insan bunu işitince sadece "bir tane 
daha,. diyor. Esasen senaryoda da deği
§iklik yoktur. Kıral Boris bir sabah as
kerlerin ziyaretini kabul ediyor ve bu 
askerler kıralı hükumeti değiştrimeğe • 
davet ediyorlar. Üzerinde durulruuı 
gereken biricik teferrüat bu ziyaretin 
az veya çok muhtemel olup olmaması
dır. 

1923 yılı 9 haziran ziyareti beklen· 
miyar değildi. Bu ziyaret, İstanbolis· 
ki'nin çiftçi diktatörlüğünün bolşevik· 
liğe kaçan temayü11erine karşı burjuva 
blokunun bir aksülameli idi. Fakat, ye
ni hükumetin başkan1ığmı alacak mü
tekaid miralay Siman Georgief'in ve 
General Zlatef ' in saraya girdikleri 19 
mayıs 1934 darbesi, burjuva fırkaları
nın aralarındaki ayrılıkların ve halkda 
doğurduğu emniyetsizliklerin bir de
ğişme gerekliğini göstermelerine rağ

men, daha ziyade bir sürpriz mahiyeti
ni haiz bulunmakta idi. 

Vakıa, askeri bir birliğin ve eski 
fırkalardan ayrılanlarla fa~ist temayül
lü gene münevverlerden mürekkeb Zve· 
no grupunun me .. ·cudiyeti biliniyordu. 
Ve zirai buhran da bir çiftçi hareketi
ni yeniden uyandırmıştr. Bununla be
raber bütün bu unsurların karşılıklı te· 
sirleri kıralın hesablarına öngeldi ( te
kaddüm etti) ve az kaldı kırat hareketi 
elinden kaçıracaktı. 

Bu muhtelif unsurlar arasındaki 

gerçek birleşme noktasınr Makedonya 
ihtilal komitelerinin boyunduruğunu 

kırmak ve dış sıyasayı Yugoslavya ile 
anlaşmaya doğru tevcih etmek hakkın· 
daki müşterek istek teşkil etmekte idi .. 

Hakikatte bu programın tatbikidir 
ki, bu başsız hükümeti dağılmadan se
kiz ay tutmuştur. Hareketin asıl ilham 
edicisi olan miralay Dmian Velçef ku
lis arkasındaydı. Dünkü devre ile ya
rınki devre arasındaki müşterek nok
tayı da gene iç sıyasa teşkil ediyor gibi 
görünmektedir. Çünkü dışarıişler ba
kanı B. Batalof mevkiini muhafaza et
mekte ve bilhassa Kıral Boris'in özel 
temayülleri malfun bulunmaktadır. 

Hükfunetin değiştirilmesinde ki 
amac, kırallığa katşı çekingen bazı un· 
surların yok edilmesi gibi gözükmek
tedir. Esasen bu unsurlar mayıs ayın· 

re Ankara'da son zamanda altı aylık 

ondülasyon o kadar ,-aammüm etmiştir 

ki; bu gidişle hemen hemen saçını altı 
aylık ondüle yaptırmamış bayan kalını· 
yacak gibidir. Biraz zor ve zahmetli ol· 
masına rağmen altı ay rahat ve daima 
ha.zır bir tuvalet temin etmesinden do
layı zorluğunu göze alan bayanlarımız 
bilyUk bir istekle altı aylık ondülasyon
dan iatifade etmektedirler. Son zaman
larda latanbulda kadın saçlarını bozan 
muzır ilacların kullanılması, Ankara 
Bayanlarını da oldukça korkutmuştur. 
Şimdi her gelen mUşterimiz başına bil· 
mediği ve daha evelce kullanmamış ol
duğu biç bir ilacı sürdürmek istemiyor. 

Hakikaten kadın saçı kesmek çok 
ince ve aynı zamanda tehlikeli bir i§· 

da tezahür etmiş ve yeni hükfunetin 
iktidar yerine geldiğinden beri kıralı 
visayet altına koymağa çalışmışlardır. 

Kıral Boris, idareyi elinde tutmak 
istediğini gösterdi. Şimdi bilinmesi ge-

General Zlatel 

reken şey, bulgar sıyasasının nasu bir 
ve~he alacağıdır. Cünkü bir geçiş dev
resine girmekte bulunmaktayız. 

Çekoslovakyada: 
Bulgaristan'daki kabine buhranın· 

dan bahseden Norodni Politika gazete
si diyor ki: Değişen kabinenin küçük 
anlaşmaya yaklaşmak yolunda yaptığı 
gayretleri överek anmakta ve arzu ede· 
riz ki yeni hükumet de Yugoslavyaya 
ve binnetice küçük anlaşmaya yaklaş· 

mak sıyasasmda sistematik bir tarzda 
devam eder demektedir. 

Romanya' da: 
Bulgaristandaki sıyasal buhranı 

Indepandans Rumen gazetesi de 
şöyle tahlil etmektedir: 

"Georgief kabinesinin istifasını 

vermesi üzerine kıral Boris derhal es
ki kabinede harbiye bakam General 
Zlatef'i yeni kabinenin teşkiline me · 
mur etti. Ve aynı gün akşamı teşekkül 
eden yeni hükumet yemin etmekle be
raber aynı zamanda 10 mayıs 1931 dev
rimi prensiplerine sadık kalacağını ve 
memleketin ulusal kalkınması sıyasast· 
na devam edeceğini bildirdi. Başbakan 
dışarı sıyasada hiç bir değişiklik olma
dığını da bilhassa tasrih etti. 

Görünüşte Bulgaristandaki bu sı
yasal değişmenin sebebini mali sıkın
tılar teşkil etmektedir. Bulgaristan'ın 

Cenevrede kuponların ödenmesi için 

tir. Bunun için her bayan bir berbere 
ilk defa giderken ve sanatına güven 
getirinciye kadar endişe eder. Altı ay· 
lık ondülasyonlar yeni yapılmaya baş· 
ladığı zaman tamamiyle öğrenemiyen 

bazı berberler birçok bayanlarımızın 

saçlarını yakmışlardı. 

Bugün Ankara'da kadın saçı üzerin
de her türlü tuvaleti yapan Hüsnü Fu· 
ad, Ahmed Halil, Rıza, Hasan (Eski 
Verner), Ankara Palas, Yusuf, İsmail, 
Galib firmaları Ankara'da kadın ber
berliği alanında ihtiyaca kafi geliyor
lar. Çünkü tesisatları, levazımlan mil· 
kemmeldir. Ve fiatları İstanbuldan yük
sek olmakla beraber Ankaradaki masra
fa 2öre pahalı da değildir. 

Berberler işlerden 
memnun değil 

"İşlerimizin eski kazancı kalmadı. 

döviz nakli meselesinde muvaffak ola
maması Georgief kabinesinin düşmesi
ne çok müessir olmu§tur. Fakat Geor· 
gief rejiminin mali durum hakkındaki 
muvaffakiyetsizliği hakikatte büyük 
bir muvaffakiyettir. Çünkü uluslara
rası eksperleri olan uluslar kurumunun 
Bulgaristandaki komiseri B. Cheysson 
ve bulgar ulusal bankası müşaviri B. 
Köstner Bulgar isteğin in reddedilme
si neticesine Bulgaristanda ökonomik 
durumun gayet eyi olmasından dolayı 
varmışlardır. 

1933 yılının ilk yedi ayı içindeki 
büt~e tahsilatı ancak 3.485,2 milyon le
va iken bugün aynı müddet zarfında 

286,6 yani yüzde sek~ fazlasiyle 3 mil
yar 775,8 milyona varmıştır. Genel du
ruşu hakkında ise raporda aynen şöyle 
denilmektedir: Bir taraftan vergileri 
toplamakta öteyandan masrafları kıs

makta gösterilen gayretler neticesinde 
son blitçenin durumu korkulmıy::ıcak 

bir hale gelmiştir.,, 
Uluslar kurumu murahhaslarının 

bu görUşU Georgicf hükftmetinin icraa· 
tı hakkında bilakis övücü bir mahiyet· 
tedir. 

Vakta bu değişiklik meselesi mem

leketin dahili, mali durumundan çok 

ticari münasebetlerle alakadardırlar.Ve 

bunu ele ~laraktır ki, B. Batalof, mali 

komite huzurunda Bulgaristanm yaban

cı hamillere karşı olan mecburiyetleri· 

ni ifa edemiyeceğini müdafaa etti. Ve 

mali komitenin gerek durumu göreme

mesinden dolayı teessürünü gösterdik· 

ten sonra Bulgaristan'ın yapamıyacağı 

mecburiyetleri üzerine alamıyacağını 

söyledi. Fakat malt komite bunların 

hiç birini dikkate almadı. Yukarıda 

dediğimiz gibi bu hal, sıyasal buhranı 

yaratmağa kafi bir sebeb teşkil etmek

te idi. Fakat bu buhranın bundan bq

ka sebebleri de vardır. HükQm.eti elin

de tutan grupun içinde, birkaç zaman

danberi, açıkça lı:ırallık aleyhtarı B. 

Velçef taraftarlarile Bulgarlstandakl 

parlmanter rejime sadık General Zla· 

tef taraftarları arasmda gizli bir mU· 

cadele hüküm sürüyordu. Eski baş.ba

kan B. Georgief bu iki taraf arasında 

bir denklik bulmağa çalıştı. Fakat mu

vaffak olamadı. HükUınetin General 
Zlatef'e verilmesi, Generalın ve düşün
düğü düzen ve durluk sıyasasının mu
vaffakiyetini göstermektedir. Bununla 
beraber bulgar devleti adamları ara
sındaki dahili mücadelenin bu sebeble 
dindiğini sanmak zamansız olur. 

Yeni bu/gar kabinesinin hüviyetleri. 

Yeni bulgar kabinesinde Uç yeni ba
kan vardır. Bunlar, dahiliye bakanı 

miralay Krum Kolev, kültür bakanı Ge· 
neral Teodor Radev ve adliye bakanı 
B. Mihail Kalenderov'dur. 

Miralay Kolev 1890 yılında Tırno
vada doğmuş 1910 da harbiye mektebi
ni bitirerek zabit olmuş, balkan savaşı· 
na yüzbaşı olarak ve genel savaşa bin· 
başı olarak iştirak etmiştir. Kabineye 
girmeden önce har.biye mektebi mUdll· 
rü bulunuyordu. 

1887 de doğan General Teodor Ra

dev 1906 da harbiye mektebinden zabit 

olarak çıkmış ve 1912 de Peteresburg 
erkanı harbiye mektebinden mezun ol
muştur. Balkan harbına yüzbaşı olarak 
iştirak etmiş, genel harbta ise dağ fır
kası erkanı harbiyesinde ve genel er· 
kanr harbiye dairesi harekat şubesinde 
mühim ödevlerde bulunmuştur. Savaş
tan sonra harbiye mektebinde muallim
lik etmiş, kumandanlıklarda bulunmuş 
ordu erknı harbiyesinde şube mildürlU
ğü yapmış, Berlin'de Filibe merkez ku· 
rak kalmış ve en son iFlibe meııkez ku· 
mandanlığında bulunmuştur. 1934 ağus
tosunda Genera1lığa terfi etmiştir. 

Bayanların saç tuvaleti çoi güç bir iştir. 

Birçoklarımız akşama kadar hemen he
men günlük masraflarımızı bile çıkar· 
tamıyoruz. İstanbuldan ve diğer vila
yetlerden gelenlerden geri dönenler bi
le var ..• Bizim ne belediyeden, ne dev
letten hiç bir dileğimiz yoktur. Fiatla
rı belediyenin pahalı olarak tesbit etti
ğini ıöyliyenler aldanıyorlar. Birinci 
sınıf berberlerde sakal ve saç traşı 50; 
yalnız sakal 25; saç kesmesi ile bera
ber ondülasyon 100, altı aıylık ondülas
yon 700 kuruştur. Bunların tabii hepsi 
kir değildir. Masraf çıktıktan sonra 
emek parası olarak bize kalanın ne ol
duğu bilinse hiç kimse berberler çok 
kazanıyor ve çok para alıyor demeğc 

ve böyle bir kanaat beslemeye imkan 
görmezlerdi.. . .., 

B. Kalenderov 1887 de doğmuş, ls
viçrede hukuk tahsilini bitirmi~ ve 1913 
yılındanberi Sofya'da avukat1ık yap
makta bulunmuştur. B. Kalenderov sı
yasal hayata karışmış radikal demok· 
rat partileri anlaşmasının icra komite· 
si üyeliğini yapmış ve bu sıfatla 1933 
teki kongrenin toplanmasına sebeb ol
muştur. Malfun olduğu üzere bu kon
gereye B. Erva da iştirak etmiştir. 

~!> SON.KANUN 1935 ÇARŞAMBAİ -
İngilt ~I."cl!in yeni 

ev kanunıı 
Londra, Sonk:Jnun 

" f ngilterede bi nnilyon aile sefo 
le~ çö!~müş olan mabaUelerde oturd_. 
yorlar. İngiliz halkının dörtte biri ha~ 
vasrz, ışıksız daracık evlerde ya§Iyor~ 

Yaşanılmaz bir vaziyette olan v~ 
sefaletten başka bir şey ifade etıniyeı\ 
evler yalnız Londranın civarına mün~ 
hasır değildir; hiç umulmıyacak ma ' 
h"' llelerde de bu gibi evlere rastlanılt 

maktadır. Payitahtta bodruma benzi) 
yen güneşsiz ve rutubetli evlerde yaşu 
yanlar 100.000 kişiden aşağı değildir.,, 

Bn satırları birkaç yıl önce ya.uru~ 
ve dolayısile refah içinde olan İngilt~ 
re ve bilhassa f skoçy2daki evlerin va· 
ziyetin i ve yaşayı~ını anlatmıştık. 

Son yıllarda fngiJtcrenin genel dil· 
şüncesi bu yüzkarası vaziyete karşı kı· 
yamet koparmağa baslamıştır. Hangi 
fırkadan olursa olsun, her1·es bu se fa· 
let yuvalarının ortadan kaldırılmasını 

istemektedir. Halkın ağır basması so
nunda hükumet, beş yıl icnde 300.000 
ev kurulmasını derpiş eden bir proje 
yapmıştır. Ancak bu projenin gercek· 
leşmesi her yanda zorluklarla brşılaş

maktadır. Bun dan dolayıdır ki, sıhhat 

i sleri bakanı Hilton Yung parlamento
nun ilk toplantısında görüsülmek üze
re yeni bir ikametgah kanunu hazırla

mıştır. Bu kanun teklifini ndikkate de-
ğer bazı ana çizgileri vardır. Bahse 
mevzu olan projede, haddinden fazla 
kalabalık olan ev ve dolayısile odalara 
bir ölçü tesbit edilmekte, bu ölçüye rf,. 

ayet etıniyenlere verilecek ceza göste• 
rilmekte, çok kalabalık evlerin tesblf 
edilmesi için mahalli memurlara sal$. 

hiyet verilmekte, böyle dar vaziyetleri 
ortadan kal:irımak ve bu gibi yerleria 
yeniden üremesinin önüne geçmce 
maksadile icabında para yardımında 

bulunulması göz önünde tutulmaktadı•• 

Tesbit edilen ölçü ifrata varma. 
mıştır. Bu kanun layihası esas itibar 
le mUmkün mertebe evlilerle on yaşınıl 
dan aşağı olan çocuklardan gayrı, erıt 

kek ve kadınların yaşadrkları odalar' 
ayırabilmek maksadile ev halkının ~ 
olmasını istemektedir. Bu kanunu!\ 
ana çizgilerine göre, bir tek odalı evdf 
ikiden fazla, iki odalı evde Uçten tnz.1 
tar, Uç odalı evde beşten fazla. dört 
odalı evde yedi lbuçuktan fazla, beş ya• 

' but daha çok odalı evde de on kişie" 

fazla kimsenin oturmasını yasak et\ 
mektedlr. Eğer odalar kanunda tesbl( 

1 

edilmiş ölçü büyüklüğünde değilse ev. 
de oturanların sayısı da ona göre aza~ 
maktadır. On yaşından a§ağı olan ço• 

' cuklar "yarım kişi,, sayılmakta bir ya. 
şından aşağı olanlar da hiç sayılınu' 
maktadır. İkametgahların vaziyetle;' 
rinde fevkalade zorluklar varsa geçic{ 
Qlmak Uzere istisnalar yapılmaktadır. 

İkametgah sahibi kanunda tesblt 

edilmiş olan ölçüniln aşılmamasına dib 

kat etmekle mükelleftir ve bu ölçünün 

korunmasından mesuldür. Eğer ev sa• 

hibinin tesbit edilmiş ölçünlin aşıldl!" 

ğmdan haberi varsa mesuliyette ona 
da pay ayrılmıştır. İkametgah ölçüs~ 

aşılacak olursa 5 İngiliz lirasına ~adar 

para cezası alınır ve mahkeme kara• 

rından sonra ikametgah vaziyetinde de 

ğişiklik yapılmadığı müddetçe her gün 

için ayrıca iki İngiliz lirasına kadar pa. 

ra cezası alınacaktır. Müdahale salahl.i 
yeti yalnız ikametgahın bulunduğq 

mıntakanm memurlarına verilmiştir. 

Bu kanun layihası, yeni evledn ya• 

pılması ve dolayısile yeni mahalleleriri'
1 

kurulmasını tabiatile, maksada yetecc~ 
ölçiide yeni ikametgahların temin edil 
mesine bağlı tutmaktadır. Bundan do-,. 
layı kanun, sıhhat bakanlığına ihtiy'a~ 
tarını bildirmeleri ve ona göre de te~ 
lif yapmaları için memurları, mmtaka· 
larındaki ikametgah vaziyetlerini bit 
an evci araştırmağa davet etmektedi 
Sıhhat bakanlığı mahalli ihtiyaçlar~ 
öl~üsüne göre projenin tatbik müddet,. 
lerini tesbit edecektir. 

Bu kanuna göre yeni inklrıa\ 
sahalarının tatbiki maksadile, bahstf 
mevzu olabilecek arsaların satın alın~ 
ması yahut da yapılacak olan yeni e~ 
ler hakkında bu gibi arsaların sahible 
rile görU§ilp anlaşabilmeleri için ma 
halli memurlara kanunla salahiyet v~ 
rilmektedir. 

25 sonkSnun tarihli 
Franlr.lurter Saytum!'~• 
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ULUS 

eden kabartma levhalar, kahramanlar 
namına dikilen heykeller, epizdir, ör
neksizdir. Beşer sanat hazinelerinin en 
değerlisidir.(!) 

Doğuya, batıya, ıfık tutan ,nur ve
ren, örnek olan bu sanat ve bilgi ülke
si yıllarca toprak altında kaldı. Dört 
yüz yıllık nurlu ulus bilginleri yönün
den yapılan aramalara yüz açmadı. 

SAYIFA 1 
Y&S 

İran - Irak sının meselesinde İran tezi 
da hem Türkiyetle meırutiyet • 
ıulünün henb meri olmadılı bk 
zamanda aktedilmit olan Erm
rum mubvelenameainin adeae 
bir tatbikinden ibaretti ft ba )'lls. 
den iki tarafm parlamentolarmca 
taadiki mevzuu bah.olamasdt,, 
diye itiraz edecek oluna, ba itira
zı da varid delildir. 

Bergama, (Özel bilidricimizden) -
Bergamada yapılan ara,tırmalar, top
rak altı de§imleri, eski Bergama'nın 
YÜ7.ilnü açarken. genel dönemecin tiatil-

çekmiıtir. 
Uluslar, biribirl ardısıra gelmişler, 

gitmitler, aJapnışlar, fakat Dergaına 
hiç bir vakit bot kalmamı~ iç çeken ve 

Bundan ötürü evelleri tarih kitab
larında bile yer tutamıyan Bergama. 
1871 de atılan bir bilim kazmasile ka· 
ra topraktan, karanlık örtüden ıilkine· 
rek sıyrıldığı gündenberi dillerde des
tan oldu. Her köşe bucaktan gelen sa
yısız bilginler, Bergama için sayısız 

kitab yazdı. Söz söyledi, kafaları aydın· 
tattı. 

Geçen ay Cenevre'de görütü
len itler arasmcla İran ve Irak sı
nırlan ihtilafı da vardı. Komıu 
ve doat iki memleketin bakanları 
Cenevre'ye giderken Ankara'ya 
da uğradılar. Türkiye efkirı ya
kın komtulan araamdaki anlq
m&21ıia alika gösterdi. Bu itibar
la lran dqaniılw bakanı Bay Ki
zmıi'nin ulualararan denıejinde 
okuduiu tezin metnini olmyucuJa.. 
rUDJza veriyoruz: 

frak devletine ıöre, 1913 fi• 
lı protokolunun ıöaterdiii amır 
mutebermif. Fazla olarak, 1914 
ım1r tahdidi lromiıyonu tarafın
dan tayin olunan laaonda mur ka
ti imi,. 

Ba düfünce, İfİ ebik bir ... 
rette tahHI etmekten ileri ıelir. 

1911 de Tahnmda aktohmaa 
protokol, slllll" ~ maddeain-
de - kendi cletlili sibi - ısa 
ydı (1283 hicrf) Enurum __ ... 

Berıama lıalainin 
ne çallarm bürlktüğü karanlık iSrdlyit 

de kaldırdı. 
Arkeoloji toprak altı arama bilimi

nin ıpğiyle geçmiti fimcll daha eyi 16-
rilyor, tanıyoNL 

Anlıyoruz ki, Bergama tarihten in
ce bir varlıktır. Batı ellerde medeniyet 
izleri, Jmnlcımlan yokken burada bir 
medeniyet kaynaiı vardır. Muhit prt· 
larmın müsaidllli, genit onlarım IU• 

tayan pr ırmakların bu topraklara 
verdili yqama .erimi. sengin orman· 
lar, ptid çeıld yararlı alaçlarla be
nnmlt dağlan, tepeleri, ılıcaları, by
narcalan, lntyularile körfezleri, •lm
mqa, barmmıp. Yaf&IDl1S elnrifUll• 
ti ytldaden ilkin lrola,a rr-k ,-. 
l rınr anyan 11laalarm lclnl, clikbdal 

Düıüncelere batlra ve doiru yol 
wrdt Etlklden Avrupa, çafdat mede
niyetinin HUmı 711nan medeniyetin
de arıyan ve acun medeniyetinin özü· 
nil de Avrupa medeniyetinde bulan 
(Europocentrique) dilşünüşü yerini 
bqb bir kawıamıya bıraktı. 

Toprak altı aramaları ve buluıJarı 
ukeolojik bilgi: yunan medeniyetinin 
eakl medeniyetlere niabetlc en yenisi 
olduğunu bu medeniyetin kendiliğin· 

den bitmediğini, örinü, mayumı daha 
eül uygurluklardan aldığını göster
mektedir. 

Halbuki devletim bu ıörütü 
kabul edemez. Bizim delillerimiz 
pek açık ve pek aadedir. . ... 

Irak devletinin aöaterclili de.. 
liller, kendi görüfine ıare Erzu
nım muahedesinden latanbul pro
tokoluna ve sm1r tahdidi komia
yonumın yerinde yapbğı muame
lelere kadar silsileli olarak gidi
yor. Ben bu delilleri 80aanca.un
dan bqlsyarak birer biıer tekrar 
edecefim: 

A - 1913 te te.hit edilen sınır 

alrl man.zarcm 

Bu öz ve maya Anadoluda, Ege'de 
yqıyan öz varlıklı tUrk ulualarınmdır. 
Bu gerçek kavramı güden pek çok bil
ginler var. Son günlerde lı:UçUılc Asya 
hakkında ldtab yazan profesör Pittard 
bilgiye dayanır eaerindc diyor ki : 
(Avrupa medeniyeti, çiftçilik, hayvan 
ehlilqtlrme, madencilik.... gibi maddi 
unsurlarını Anadolu uygurlanndan al
mııtır. Maddi varlığmıızı bu toprağa 
borçluyuz. Bu toprağın ana yurdumuz 
olması lhtimall de vardır. ÇBnkil, mu
hakkak olan cihet avrupab beyaz ırkın 
birçok yurdlardan gelmlf olması ve 
her nman 10yul teprewme .e c!efitik
liİin beflğl de Anadolu bulunmuı ol
muıdıt'. 

haritumm 1914 te yerine tatbiki 
hususu hiç yapdamanuı ve oa
manlılann kabul etmemeai Ye mu
kavemeti buna engel olnmftur. 
Bu yüzden, bir muahedenamenin, 
ODU yapan dnletlerden biri tar&· 
fmdan icra eclilmeyifi &teki dev
lete, o muahede,i feshedilmit 
aaymafa hak bnncLnr. Şüphe 
yoktur ki bir 111111' yerinde plan
dan tetkiklerle tayin edilebilir " 
tedricen kati aarette tuclik olu
nur. Uldn, ba, mur haritumm 
katiyet teldi ymren mukaveleye, 
muahedeye yahut hakem lraran
na mutabık olmak prttır. Smmn 
bölünmez olutu prenıibi bmm böy
le iıter. itte, 011Danlılarm muha
lefeti ~ ba prı•lilae ria
yet ......... oldalandm ..... 
nn ftpllerl 11.,n,etı ban cıe.Je. 
ti tarafmdan itiru ı&ttrmea bir 
mahiyette delildir. 

cleai denilen mmkdeye mataftmt 
1913 te latanbaldm: Utolanan Pl'Of 
tokolan mebnan - ~ 
teammUden declill sibi - 1841 
(1264 hicri) Enuıua ~ 
dir. 1847 ve 1848 metinleri ara
ımda derin bir fark mncudtur 
Bunlann lran tarafmdan kabul e
dilmit olan birincisi bibıilinin. 
kendi iateii üzerine yabancı tin• 
letler tarafmdan ona -.erilen iza. 
ht nota11 ıamil delildir. Bibtilt 
tarafından kabul eclilmit ve 1!88j 
tarafmdan bb•I edilmemif ~ 
ikincisi ise, bu izahi notayı baft.t 
dir. Bu yüzden Tahran anlat111&4 
amm murad ettiii Ersmam mua• 
bedeai iki anlapneyı ayıu zaman-: 
da bir tek met'm berinde birlflt'I 
tirmek luım ıet. her kontrato-i 
nun eeut pıtına ayıan deiildbı1 

yqataıı deierinl gene yttlrmemittir. 
Onu miladtan 8nce uyprluk idil· 

ttlr bakDDJndan biitUn acuna yol g6ıte
ren ıtık salan bir llıtODlllkte ıörilyo-

lran, 1848 .enesi metni ~ 
YeelKaJI ancak J.tanbalda 191 
mahtelit komiayaaumn 17 
celsesinde Raa,.•- IU7ik • 
niifma allmda....... emip. 

nıır. 

Bu çaida Berpm akropolflntın te· 
peei tıserinde aöl• bat kaldıran saray
ları, aıbed]erl, ....... " 200 bin cilt
lik ldttülıbaDMl ile ıünUnUn en bayuı-

•ma• kadar mı ucad ~ 
anl•pna itte o ••• n ~ 
_;..: Şa L----- ld.. :.a.__,... ...... ~· ~ 

dır bir deYletl ldL 
BugUn Berline aıiııet ve ihti§IJD 

veren Berpma mlzeal o çağın (Zeuı) 
mabedinin blmtılanndan yapılan (rea
ta~) edilen bir pheıter bir sanat &bf· 
desldir. Bu mabed duvartannııi içinde 
....... ki ~ o ...... laWl&o 
................ Allıkanııda ,.,.. bir 
imim. 1rPllarl9. yaptdduı barbı taıv• • 

Bu menıeler izah edildifi gün: 
Anadolu beyaz ırJrlı bepri,.t için ma
bdd~s bir toprak, her medeni insan 
için de tavaf edilmesi gerek bir hac ye
ri olacaktır. Ba toprak ay,ııı samanda 
suna .erdill, yaptıp ruhi, fikri ser
wt itibuUe de mabddeıtir. 

her iki...__ • wldt 3 
lan IDllfl'Uli7el ... Lam 
mentolarca tudilrini icab • 
7ordu. 

4 - Erauram 111Ur mubftle. 
ıi lımmaada iki taraf nktil• 
llllllltan• bir anhpeara:3 
hile Ol.aythlu, ... 1913 
..,.. h.n tW z•k "- lran 
~ .......... 
mek lam aelirdL 

Eüi ynmnhJu Lldya ve Jtarya sa
hillerine ~lktılıu. Banda en eyi liman
lara yerlettlJer. Burada :ratmııt olaa 
daha evelkl medeııVetlerin kalmblan 
De temas etmek IW'etiyle medenileıtl· 
Jer, w b6Jllk kaJabk .. birler yapb
ıar. İfte AnadolUDUA bu lııllDID<la ye• 
tlten imanlar wl Yunaniıtana Umi ve 
fenni 16ti1rdtller ve Yunaııiatana 8n· 
derlik yapblar. Halbuki okullarda edi
len ltiyad. alıfkınblı ytlaUnden bu ön
der Anadolu, Yunanlstanın uycafnde 
yetlpnif zannedilirdi. 

Anadolunun batı kıyılarında kay
aqan bu uygurlukları yaratanlar, Ber· 
gama medeniyetinden 8nce buralarda 
yaftyaD Akaell ve ondan evcl Ataeli'
dlr. Bu uyprluklar, bugtin Dlkill sa
hiline yatm bir yerde teabit edilen 
Ataell ve Abell ürapoltınde yqıyor
du. Gelecek yuıc!a bunlan g6m:efiz. 

2 - Smır çbıiainin daJ&Ddı· 
iı 1913 ım1r çİqİli iki ..ıtanatm 
ve iki yabancı dnletin m6meuil· 
terinin imza etmlt oldukları bir 
protokolda yazılıdır. Uldn, ha 
protokol iki aaltanabn toprak Ya• 

ayetlerini deiiftiren bir taahhGd 
olclutanclan ba hamttald muva
fakatin hem dahib hukalrça, hem 
uluslararuı hulmkça muteber o
labilme8İ için, o aman hw iki ta
rafta mert olan meırutiyet uaulü 
icabınca parlamentolarca tasdik 
edihneai lazım ıelirdi. 

Ben, .... da .. tarafta 1848 
Enmum mur pqiü Ye 1913 J-1 
tanbal mm çiqW an-daH 9t 
lulı farklar iiwlne •JID ~ 
tin dikbtini çellerim. 

Şattülarah'm tanwmmm hl .. 
kimiyeti lran ıa,.lannm alçak ... 
larma kadar h61dli,e verilmif 
oldajtma dair Er-am ıımn.._.... 
namesinde tek bir kelime 'bile JOW 
tm. Şattülarab'm mecruı tiatün
deki layı mun sikreclilea muahe
denamede cloincfan doinıJa, .. 
çık ft kati bir tekilde p.terilm-. 
mittir. Halbuki iki biikaıaAia ..... 
hir Ortanna kadar &JDI dencede 
müsavi bildmiJet haWpna, malik 

Tefrilmı l ladıldan azmanlar, daima, HYperİD en ı... 
,.canlı anlan olarak hatırlanır. 

Ve laalnnçlık aevshlen &nce bqlar. • 
Yapman alonanda pnyanadırlar. Bır 

aralık •kelin skı.i bip kanepenin tl u
aauhld aBsel bir bdma dalmqbr. Bu far· 
landa olmadan bir dalqtır. Ve A,...mla ko
_ ___._, özleri belki de pbaaa l9IC b
:i::~dakf tulaaf bir tikten clolaJJ, 

oraJ& talrdmqln'• a.---!L ederJer=L. 
- Erkekler aantmlan WRlll r....,, 

clolr 1111111 T 
_ Eftt, hu aGsel bir roman adıdır. Fakat 

.... -·- pldi hatınmza ba ., 
>.,.m 1la auale cnah vermiJor, ,.tma 

sdrJndelri bir haJali taklb eder pbi konutu· 

JOI"~ Sazan llU'llmdır, delil mi? 
Tarpd dikkat ediyor: Şimdi daJam sk

i.mi kendiaine çeJnniı olan kadın da IUlflll
dır. Ba ilktaf. 

Ba koımpnaJI takih eden .aslerinden an
lıJor ki biraz uabU..mitth'· Hanen Sman 
hakkındaki bir hatıranm anlatmala baflı
yor Kalabalık bir mecliate nasıl ahleca 
a.dsana yermefe Jrdatarak herkesi keD
clialne slldilrmOt olclulma anlatı,.or. 

Tmpcl, Wru ...--ni,mlzlilde •• ı.a 
w ....... lal.- &illi ... eda ile .... ..,., 

- Ewt Wru eli·•• Wr im& 

F~IJml Kural 

3 - Eter Irak hük6metl 1913 
tarihli İstanbul protokolunun, 
parlamentoların tudikine arzedil
mesi lazım plmesdi, çünldl 191 t 
de Tahran'da ppılan ud•pna 
mucibince ha protokol, hem lran-

olmalan eau bidıldm nz aeçil. 
dilinin mutlak w arih bir tekil
de ıllterilmell lam plirtli. ili-

- BU..? ve bir kahkaha. 
Tmpd dütünüyor: Snai baıl•••daa 

önce küçük ölçüde bir kan koca bYıuı -
batbJacak? 

Kadınlar alakadar olablleceldel ini hia 
Mttikleri erkelin her feyden ince evlenme 
baldppdaki fikirlerini öğrenmek isterler. 
Bat11Jan her kadın aevıiaine nlemne Wnicli 
kantmlftır. A,.IUD bu lnuuat•ki fUdrlerini 0-

11& ~11or ve banu çok uatabklı Japm•unı bi
li7or. Tarpcl'un da bu menu tiserinde • 
düt\buliliüDü iğrenebilmek için blyle hu. 

etmek lumaclır. Biliyor ld anlarmdald 
aiiümi.iYet biru daha faslalaıına, blru daha 
ae\'İfmeie bemer bir hal alına ı.a meaeledm 
'bahsetmek çok llçletecektir. 

- BiliJor IDUIUDUs, diJor, ıeçm eene u 
kalun nleni7ordam. 

Ve nisin evlenmemiı oldulmm aıala
tıJor. Erkek itinden aJrıhmmn lati
yordu, halbuki kendi ıeliriyle ona re
fahb bir bapt tmıin edecek ftzlyette de
lildi. Hem AJSUD çalqma11 o bdar çok ... 
Yiyordur ki itinden aynlmaclama onanla n-
1.nmelden vaa ıeçmeli tercih etmlftir. 

Dikkatı Kendini aldatıyor. Hiç bir bdm 
1---L • • • • • f-;j- ·-L.a eki n ........ IÇID lflDI ııı=ua etnwc:ea ç nen 

Ba1le aebebler •arak laeMM .-.W.t aislea 
mek lcin Deri alrllebDlrler. Baı.a.. ld b& 
..... ltlwek .. llattili it. 1liiJdik Wr ..... 

llUit ............. it.ret ...... 

Turpd lüaediyor kit h• bdm ~ 
timdi .. brpundald, .... .-. fPnde 
.. ~.. ... plqblı bdm 
bir JURP açtır. Mala),.._de en ~ 
yeri tutan, riiyalanmn - belli hath ~ 
Z1l1IDD tetkil eden f.ıı.t ... lannm :a da bahsini etmeli bir lmçlklük aandıfı 
yunya kaTQflDll~ baJatnan en büyük 
dir. Fakat itte 111 mehm laahran vanhr. 
kekler, tek hatlarma akmla uildild..i 
bir kat daha aiırlattn• rk korkulle ev 
miyor delil midirı.? Ş8 halde oalaı1n 
ıeç kadmclan iatemelıı: mıalıariJetinde 
caklan plıpaala taraftMt sar' .. _. .,ı 
politibdD'. 

AJmDt wl döpiwel ıini t.,Umak • 
lralhindea Jiihel• ...t ..aarmü 1.-
bclmm çal..-unı ......... ..... fillillllllj 
Deri liriiyor. Erkelin ...... mani ota.ta 
kqmu1 ne mamm ter dlJor. Niçin 1m11ra1111 
7orlar? Kocauna ihanet edecek hir .. ıktc 
evindeki aerbeet Ye itala bayatmda ~ 
için daha fazla vakit bulamaz mı? 9!1 ~ 
da bir erkek, kanmam wlece --~ 
re ybünü ıöaterDIMini Ye it icabı 
birkaç kelime kom..-_. da w 
cak? Ba kadar seri f"ddılilik..... ' 
miRllw zikredi,Jor, ta•lılı .... W .. 
htan mılacl ~- \et • fo•• 11AJ1k ... aıthiM adeti Turpcl'u imren~ 
meklltiJm.S-.w.,..: 

(Sonu ftl} 
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lakis, İngiltere hükUmeti gayri- / 
sabili olduğu halde Şa~telarab'ın 
idaresini filen kendi hükmü altı- 1 
na koyan bir mukavelenameyi ay-
nı günde osmanlı devletile aktey
ledikten sonra 29 temmuz 1913 
te neşrettiği bir bildirik ile sınırı 
sarahaten öteki kıyısına kadar gö
türmekte tereddüd etmemiştir. 

Her nevi hürriyetten mahrum o
lan lran devletine de lngilterenin 
kabul ettirmeği taahhüd ettiği bu 
bildirik olduğu gibi İstanbul pro
tokoluna ithal edilmiş ve mezkur 
protokolun cenub sınırı madde
sinde, esas parçasını tP;1til et ;•ıiş
tir. Lakin, vaziyetin bu değişliril
meıi keyfiyetinde hiç bir intiza
ma riayet edilmemiştir. Ezcümle, 
aynen kopya edilmiş olan metin
de: 

"Bu beyanname ile tesis olu
nan sınır çizgııı ilişik haritada 
kırmızı ile işaret edildi,, deniliyor. 
Halbuki, bunda mevzuu bahso
lan şey iki taraflı bir beyanname 
değil, dört taraflı bir anlaşmadır. 
Bir de, esasen harita denilen şey 
mevcud oimadığmdan, harita ü
zerinde kırmızı ile yapılmış işaret 
dahi olamaz. 1913 metninin 
1847 ninkinin tatbiki değil, fa
kat onun genişletilerek değiştiril
mesi ve hatta 1848 metninin da
hi değişmesi mahiyetinde olduğu. 
nu isbat etmeğe anlattığım ha :Ji
aat kafidir. Bunun böyle olduğu
na kani olmak ve aradaki tezadı 
görmek için bir taraf tan 1847 -
1848 yıllarına aid iki metni ve öte 
yandan 1913 metnini biribirinin 
ardmca okumak kafidir. 

Şattelarab . hakkında 1913 
metni 1848 sınır çizgisini öyle çok 
teca'riiz ediyor ki tatbik kabiliye
tini bile muhafaza edemiyor. Ba
bıali Şattealarab'ın bir kıyısın
dan öbür kıyısına kadar tam bir 
hüküm icra etmeği o kadar az is
tiyordu ki 1914 sınır tahdidi ya
pılırken osmanlı komiseri bunu 
hala dikkate almak istemiyerek: 
"Öyle bir cümle şekli bulalım ki 
münazaa hallolunmamış kalsın.,, 
diyordu ve bu sözleri de ilave edi
yordu: "İki devlet tarafından bi
rine kati surette işine yaramaz 
bir karar alınması mü-cadelenin 
tazelenmesine sebeb olur.,, Os
manlıların lakayd olmaları yüzün
den sınır, 1914 ten sonra, gene 
evelce olduğu giöi kalmış yani 
mesela 1856 - 57 de İngiltere -
İran savaşının vukuu zamanında 
(Erzurum mukavelenamesinin ak
tinden on yıl sonra) İngiltere dev
leti Şattelarab'ı kendi savaş ge
milerinin Mohammera'ya ve Ah
vaz'a asker dökmelerinde yol ola
rak kullanmıştır ki o zaman eğer 
nehrin garbındaki devletin hük
mü bütün Sattelarah'a samil ol
s01ydı, o sır~da Türkiye~in ilan 
ettiği bitaraflık açıktan açığa ih
lal edilmiş olurdu. Zaten Babıali, 
Şattelarab'ı yalnız kendi hükmü 
altında bulundurmak iddi:ısmda 
değlidi. Nehrin orta haltının tabii 
çiziliş ine uyara 1t muvafık olan sı
nır, 1914 yılından sonra bile, evel
ce bulunduıtu hale gelmiş oluyor. 
1914 te İngiltere devletinin işbu 
sınır i,inde ikinci komiseri olan 

. Sir Arnold T. Vilson'un dedii!ine .. 
göre osmanlılarla İranlılar araı;ın-
da o zaman bir hal sureti (Modus 
vivendi) f'ktolunuyor ve bunun 
icabı olarak denize kadar sınır 
Şattelarab'm ortasından geçirili
yor (medium filum aquae) ve bu 
suretle eski ananeler ve adetler 
yeni metinden daha kuvvetli çı· 
lnyor. 

Hiç biri Erzurum muahede:si
.ni kasdetmiyen iki metnin arasın
daki tezad o kadar büyüktür ki 
bundan siddetli bir mücadele çı
kıyor ve her iki metni hükümden 
düşürüyor, bu iki metin de 1913 
yılında İngiltere ile Babıali ara
sında aktedilmiş olan Londra mu
kınelenamesi ve beyannamesidir. 
O halde bu metinlerden bahseder· 
ken Erzurum sınır çizgisinin sade
ce bir tatbikinden ibarettirler de
ıııek nasıl doğru olur? 

Baylar, eğer beni nehir sım
. ından kara sınırına doğru lutfen 
takib etmek isterseniz. Erzurum 

ULUS 

"lml ...................... s.. ................. , ....... .. 

l\loskovada yeni lıir tezalıürle 

})ir daha be lirmis oldu 
' 

( B.aşı ı inci sayrfada) 
"-Kapitalist ülkelerde hüküm süren 

buhran dı§ ihtiyatları tehlikesini, harb 

tehlikesini artırmıştır. Barışsever bil
dirikler artık günün modası halinde de
ğildir. Emperyalistler, buhrandan kur
tulmak çaresi olarak yeni ilhak harbla
rından gittikçe daha çok bahsediyorlar 
ve iktidar mevkiine gittikçe daha çok 
yakla§ıyorlar. Hatta bazı memleketler 
icraata bile geçmişlerdir. Mesela, Ja· 
ponya Çin ile harbtan yılmıyarak Man
çuriyi işgal etmiştir. Genel bir tarzda, 
Japonya büyük Çin ulusunun ülkesin
de kendi evinde gibi hareket etmekte
dir. Yalnız Japonya değil, Almanya <la 
Uluslar Derneğini bıraktı ve bu çıkış. 
silahlanmağa ve savaş hazırlıklarına gi
risilmek için her türlil bağlardan kur
tulmak için oldu. Daha son zamanda 
V-ısington muahedesi feshedilmişse, bu, 
Vaşington muahedesinin onu imza e
denlerden bazıları için deniz silahlan
ma yarışına ve Büyük Okyanus'un fet
hi için yeni bir savaşa engel teşkil et
mesindedir. Kapitalist memleketlerin 
dış sryasasr, zayıf ülkelerin zararın:ı o· 
!arak acunun yeni bir bölünmesi için 
müttefik seçmekle meşgul olanlara alet 
olmaktadır. Japonya'nrn nüfuzlu bazı 

mahfelleri açtktan açığa Sovyetler Bir
liğine karşı savaştan bahsettikleri için 
böyle bir savaş tehlikesinin arttığınr 

hesab etmekliğimiz lazımdır. Halen Av
rupa'da da Sovyetler Birliği toprakları
nı işgal etmeği kendisi için tarihi bir 
vazife olarak ilan eden bir hükumet 
fırkası mevcut olduğunu da unutma· 
maklrğımız lazımdır. Sovyetler Birliği, 
bütün bu tehlikelere, her şeyden önre 
barış lehindeki faaliyetini pekiştirerek 
ve saldınşmamak ve saldırüanın tarifi 
andlaşmalarına önayak olarak cev2b 
vermi!}tir. Japonya ile saldırışmama:C 
andlaşmasının yapılmıs olması bizim 
hatamız değildir. Sovyetler Birliği, si
lahsızlanma davasını müdafaa için de 
geniş bir diplomasi faaliyeti harcan· 
mıstır. 

~Birçok t
0

oplantı devreleri akametini 
göstermiş olan silahsızlanma konferan
sını müdafaa etmek bize düşmez, fakat 
sovyet diplomasisinin bu konferanstaki 
gayretlerinin kaybolınıyacağından emin 
bulumıyoruz. Bazılarının biran önce 
kurtulmak istedikleri silahsızlanma 

konferansını daimi bir barış konferan
sı haline çevirmek için olan teklifimiz 
bu sıyasanın mantı!:i bir neticesidir. 
Bu tel:lif ö';iir ül~<eler tarafından tetkik 
edilecek ve biz bu işte ısrar edeceğiz. 

Sovyetler Birliğinin Uluslar Derne
ğiyle münasebetleri hakkında, bir za

manlar bu derneğin Sovyetler Birliğine 
karsı bir silah olarak kullcnmak istenil
diğini hatırlatmahyım. O ıaman'.lan11e

ri uluslar derneğinin durumunda mii
h:m de~işiklikler olmuştur. En çolc "'1-

va~ arayanlar bu dernekten çıkmışlar 
ve ~imtliki mensublarının ekserisi savaş 
Jehinde değildir. Henüz bu gibi unsur
ların rollerine lüzumundan fazla ehem
miyet vermeğe mütemayil olmamakla 

beraber, Sovyetler Birliği, barışın te
minat altına alınması meselesinde ulus
lar derne ğ ile işbirliğindeki faydayı ta
nımamazlık yapamazdı. 

muahedesi ahkamının hiç ilişme
diği geniş toprakları, öteyandan 
İstanbul protokolunun İran' dan a-
yırdığını görürsünüz. Bu toprak
lar tahminen binlerce kilometre 
murabbaındadır. Bu topraklar şi
malden cenuba doğru arasından 
Şirvan ırmağının geçtiği mümbit 
ve petrollu bir mmtakayı havidir. 
İşbu petrol mıntakası hakkında 
dikkate değer ihtiyati kayda l~
zum vardır. 1913 İstanbul proto· 
oklunun 7 inci maddesi diyor ki: 
lran hükumeti şahinşahisi tarafın
dan 1901 de Villiam Knox d'Ar
cy'ye verilip sonradan Anglo • 
Persian - Oil Company'ye ihale o
lunan imtiyaz • kendi tabiri veç
hile - i§bu protokolun ahkiimı mu
cibince İran' dan Türkiye'ye devr 
edilmif olan topraklarda bir baş. 
tan bir başa bütün kuvvet ve iti~ 
bariyle bakidir. 

Baylar, işte bu, metnin sarih 

Öte yandan, Sovyetler Birliği kar
şılıklı yardım hakkında bir doğu and
laşması yapılması için Fransa tarafın
dan yapılan teklifi hararetle müdafaaya 
hazırdır. Bu andlaşmanın şümulü, Av
rupa barışının bütün taraftarları için 
açıktır. Bunun içindir ki, yukarda isim
leri geçen memleketlerin engellikleri· 
ne ve muhalefetlerine rağmen, Sovyet 
hükumeti bu mesele hakkındaki hattı 

hareketini değişmez addetmekte ve mü
lahazamız bu eserin muvaffakıyeti Av
rupa barışının teminat altına alınma

sında ileri bir adım teşkil edeceği mer
ke.tindedir. 

Dış sıyasamızın cevheri, b:arışı mii. 

dafaa ve bütün ülkelerle barış münase· 
betlerimizi genişletmektir. Sovyet!er 
Birliğinin, evrensel barışın istikrarlı 

bir amili -sıfatile olan rolü şimdi artık 
geniş bir ı;urette tanınmaktadır. Barı 

şı temin için Sovyetler Birliğine hitab 

bir akide olmuştur. Sovyetler Birliği. 
nin komşusu olan hiç bir ülkenin, hiç 
bir devletin ondan korkması için sebeb 
yoktur, halbuki bazı öbür büyük dev

letler için aynı şey söylenemez. Sınıf 
düşmanlarımız savaş tehlikesinin git. 
tikçe daha çok hararetlendiği şimdiki 

~erait içinde proletarya diktatörlüğü 

hakkında ne de1 1erse desinler, bütün a· 
cunda barış eserinin gerçekleştiri'mesi 
için rejimimizden daha em:n bir destek 

yoktur. 
Her şeyden önce, Amerika, Çin, İs. 

panya, Macaristan, Romanya, Çekoslo

va!;:ya, Bulgaristan ve Arnavutlukla dip 
Jomasi münasebetlerinin teessüsünü bil. 

dirmeğe lüzum görürüm. 

Amerika ile normal münasebetlerin 

teessüsünün büyük ehemmiyeti vardır. 
Bunun iç in, vaziyetimizi değiştirmeğe 
ve ne de evelki Amerika hükumetleri· 

nin bel:ledi~i gibi herhangi bir feda • 
karlığa muvafnk:ıt etm?~e lüzum gör· 

medik. 
Keza, Çin hükumetinin münasebet. 

leri tekrar tesis hakkındaki teklifini 

gevinçle kabul ettik. Zira, bu teessüs 

memleketimizle büyük çin ulusu ara 
sında dostluk münasebetle.rinin pekiş· 

tirilme!;ine hizmet eder. 
Sinkiang'ın sovyetleştirilmesi hak. 

kında çı!tarılan iftiralar münasebetile, 

Sovyetler Birliğinin çin önündeki sı· 

yasasını kaydetmeği lüzumlu addede • 
rim: Sovyetler Birliği yabancı toprak

ların ilhakını kendi sıyasasile telif ka. 

bul etmez addeder Çinin bütün toprak

ları ve netice olarak da Sinkiang üze • 

rindeki istiklali ve bütünlüğü mutlak 

olıruk lazımdır. 

Romanya, Çekoslovakya ve Bulgaris

tan i e normal münasebetlerin tekrar 

teessüsü bilha!:'sa Avrupada barrŞın 
menfaatlerine tamamen uygundur. 

Avrupanın bazı taraflarında Sov. 

yctlcr Birli~iyle henüz normal müna • 
sebet!er tesis etmemiş ülkeler vardır. 

Uluslararası işlerindeki rolleri ne ka. 

dar küçük olursa olsun, bu memleket

leri herhalde sükiıtla geçmemek lazım. 
dır. Holanda, Portekiz ve İsviçre 

Sovyetler Birliğinin uluslar derneğine 

girmesi aleyhinde rey vermişler ve bu 

manasının yine o metinle tesbi
tidir. Çünkü o, Erzurum anlaşması 
mucibince sınırı tahdid etmekle 
kalmıyor, belki pek mühim ve 
büyük toprak parçalarım kendili
ğinden devretmek suretile bu an
laşmanın sunimı - tahmin ede
bileceğiniz gibi - fersah fersah 
aşıyor. . 

işte, gerek nehir sınırı ve ge • 
rek kara sinırı üzerinde 1847. yı
lında~ 1913 yılına yani Erzurum· 
dan İstanbula kadar mühim sınır 
değişiklikleri olmuş ve bunlar o 
zamanın hukukunun iktiza ettiği 
veçhile teşrii kuvvetlerce tasdik 
edilmemiştir. Binaenaleyh, bunla
rın uluslararası hukukça bir değe
ri olmadığı gibi iç hukukça · da 
hiç bir değerleri yoktur. 

Bu sebeblerden ötürü, onları 
mevcud değil farzetmek bizim 
için hem bir hak, hem de bir va
zifedir. 

rnretle kapitalist nizamının sovyet teh ı 

likesine karşı müdafaası prensiplerine 

göre hareket ettiklerini bildirmişlerdir. 

Bu veçhile, kapitalizmin prestijini 

sonuna kadar müdafaa etmek istiycn bu 

memleketler müstesna olmak üzere, bü-

tün ülkeler Sovyet Rusya hakkındaki 

anlaşmama prensiplerinden vazgeçmiş. 

terdir. Kapitalizmin bundan çok bir 

şey kazanıp kazanmadığı hakkında bir 

hüküm vermek istemem. Fakat kendi· 

liklerinden ve yahut başkalarının sev. 

kile isterlerse bu işle meşgul olmakta 

serbesttirler. Avrupa haritasında bu 

ülkeler küçücük noktalarla gözükmek

tedirler. Sovyetler Birliğinin öbür ül. 

kelerle normal münasebetlerin tekrar 

tesisi hakkındaki prensip kararı değiş

mez bir halde kalmaktadır. 

Sovyetler Birliğinin kendileriyle o. 

lan münasebetlerini normal lıir suret

te inkişaf ettirmekte olduğu memleket 

!ere gelince, Litvanya, Letonya, Eston. 

ya ve Finlandiya ile olan dostluk sıya • 

samızı kaydetmeliyim. Bu sıyasa, sov. 

yet hükfunetinin özel bir bildiriğinde 

kaydedilmiştir. Bu bildirikte bu ülke

lerin ökonomik ve sıya!'al tam istiklal. 

leri tanınmıştır. Lehistan ile Alman 

yanın bu esere iştirakten imtina ettik· 

lerini maalesef sükütla geçemiyec.eğiz. 

f sve'i, Norveç, Danimarka, İran ve 

Afganistan ve İta1ya ile olan münase. 

betlerimiz tamamen normal bir surette 

inkişaf etmekte ve bu hal soysal rejim· 

l: :i t:'llamen biribirine zıd ülkeler ara • 
sında işbirliği imkanını teyid etmek· 

tedir. 

lnrriltere ile münasebetlerimiz de o 

keza normal bir surette inkişaf etmek. 

tedir. Bir yıl önce imza edilmiş olan 

ticaret mukavelesi İngiliz - sovyet ti
caretinin in!:işafı için müsait imkan -

lar açmaktadır. 

Geçen devre zarfında Fransa ile 

münasebetlerimizin fevkalade iyileşti; 

ğini burada zikretmek muvafıktır. B ü. 

tün uluslararası durum ve bilhassa Av· 

'rupada vukubulan değişiklikler Avru. 

pa barışı ve güvenliğinin garanti altı 

na alınması hakkında olan ve Fransa 

ile Sovyetler Birliği tarafından özd 

bir ehemmiyet atfedilen meselenin ilk 
safa geçmesine hizmet etmişlerdir. Bu 

mesele yakın bir gelecekte ehemmiyti· 

ni kayddecek mahiyette değildir. Bu 

yaklaşma alakadar tarafların çizilen 

yolu takibde devamlarına bağlı olacak. 

tır. 

Lehistan ile münasebetlerimizi in 

kişaf ettirmek arzumuzu açıkça te.ı:a

hür ettirdik. Bununla beraber, şim. 

diye kadar elde edilen neticelerden do· 
layı sevincimizden bahsedemeyiz. Bizim 
tarafımızdan, sovyet - leh iyi komşu. 

luk münasebetlerinin inkişafına devam 

arzusunda olduğumuzu kati surttte te

yid edebiliriz. 
Ulusal sosyalizmin iktidar mevkii. 

ne gelmesindenberi sovyet - alman 
münasebetlerinde vukubulan değişikli
ğe karşı gözlerimizi kapamak im.kan • 
sızdır Almanya ile ancak iyi münase

betlerin tekrar tesisini arzu ediyoruz. 

Bununla beraber, bu son zamanlarda 

iki Ulk.e müna.sebetlerinde ciddi zor. 
luklar baş göstermiştir. Bay Hitler 
(Mayn Kampf) ismindeki kitabının Al 

manyada daima yenileşt~rilen tabıların 
da bir toprak fütuhatı sıyuasrna geç· 

mekten bahsetmekte ve (ulusal sosya; 

listler A vrupada yeni topraklardan 

bahsettikleri vakit, ilk merhale olar.ak 
ancak Rusyayı ve kendi iktidarına ko 

nulmuş muhit devletlerini istihdaf ede· 

bileceklerini) teyid eylemektedir. Bu 

bildirik daima meriyette .midir? Her• 

halde evet, çünkü, alman hükumetinin 

Sovyetler Birliği ile olan şimdiki mü: 
nasebetlerinde vukubulan bir çok hadı 
seler ve hükfunetin doğu andlaşması 

projesi önündeki durumu ancak bu 

takdirde aydınlığa çıkabilir. Bu vakı • 
ayı dikkate alacağız ve bundan gerekli 
olan neticeleri çıkaracağız. 

Japonya ile olan münasebetlerimiz • 
<ıeı iki ülke münasebetlerinde her tür. 

1ü vahimleşmeyi izale arzusiyle, sınır· 

ıız bir sabır ve fedakarlık cuhu ıöster. 

t.lik. Bu hattı hareketi, japon yurddaŞ 

larının sovyct sularında avlama bak· 

kına dair olan ihtilaflı meselelerin 

hallinde olduğu gibi Sahclindeki japoıı 

imtiyazları hakkındaki ihtilafta da mıl· 

hafaza ettik. Keza Sovyet hükfımeti, 

herkesin bildigi gibi çin doğu demir)'O" 

lunun Japonyaya ve Mançukoya satıl· 

ması teklifini de 1.ıarış sıyasasındall 

mülhem olarak yapmış ve, öbür taraf 

ancak kabulü imkanı olmıyan ilk tek• 

liflerinden vazgeçtiği halde, kendisi 

butün fedakarlıklarda bulunmuştur· 

Şimdi, bu İ§e dair olan görüşmeler bif 

neticeye erişmek yoluna girmiş gibiditı 

Sovyet ve japon münasebetlerinin 

saliihına ve Uzak Doğuda barışın tenıİ• 
nine matuf olan gayretlerimizin iyi bif 

netice vereceğini umuyoruz. 

Bununla beraber, bundan emin ola• 

bilmekliğimiz için hiç bir sebeb yok

tur. J aponyanın savaşcı ve sa!dırgaıl 

unsurları !ilahlarını bırakmıyorlar. l1 • 
zun zamandanberi, J aponyada açıkW\ 

açığa Sovyetler Birliğine karşı savaş. 

tan bahsedilmekte ve bu nevi sovyet "' 

leyhtarlıklarının hafiflemesi hakkınd' 
hiç bir emare görülmemekte<iir. HülcO 

met organları üzerinde mühim nüfııZ

ları olan bazı japon mahfelleri yalnıı 

çin doğu demiryolunun müsaderesini 

değil, aynı zamanda Uzak Doğu top• 

raklarımızın ve ilk i~ olarak Büyük O~ 
yanos kıyılarımızın ilhakını da istiyor• 

lar. Bunları göz önünde tutmada4 
yapamayız. Bilhassa ki, japonlarm ı:nli 
dahaleci sıfatile topraJdarımızı en son 
terketmiş olduklarını da unutmuyor~ 

Bütün bunlar bu meseledeki sıyasaınıı• 
ve Uzak Doğudaki elzem müdafaa ted~ 
birlerimizi izah eder. Bu tedbirler e~• 

rensel barış menfaatlerine uygundur. 1 
Türkiye ile olan münasebetlerimiz' 

de ısrarla durmalıyım. Bu müna.sebet ~ 
ler, dostluk münasebetlerinin ea iyi i~ 
kişafı için örnek olabilir. S<>n yılla• 
yalnı zökonomilc ve kültürel münase ~ 
betlerin inkişafı devresi olmakla. kal~ 
mamış, aynı zamanda türk - sovyd 
dostluğunun parlak bir sıyasal tezahiJ.t 
rü devresi olmuştur. Daha yakında~ 
sovyet devriminden önce, Türkiye, 1,. 
tanbul ve Boğazlarile rus emperyalist 
ve mürtecilerinin ve tüccar ve fabrik"4 
törler Rusyasrnı temsil eden herkesid 
hedefi idi. O tarihle sovyet iktid~ 
devresi arasında şimdi bir u~urum ya• 
yılmaktadır. Sovyet iktidarı, amele v~ 
köylü iktidarı sıfatile, başka bir sıy~ 
sadan mülhem oluyordu ve daima ol• 
maktadır. Bu sıyasa, her türlü saldır• 
ma planından ııuk durmakta ve yeol 
Türkiye'nin kalkınma eserini derin bit 
sempati ile karşılamaktadır. l§te türk
sovyet dostluğu bu sağlam temel üze -

rinde pekişmektedir.,, 

Halk~vi Temsil Komitesinden: 
31 sonkanun 1935 perşembe günii 

saat 20,30 da ( Düşünüş ayrılığı) piye
si oynanacaktır. 

Girme kartları bugün saat 17 ile 19, 
ara .. ·., da Halkevinden alınmalıdır. 

Dal{tilo aranıyor 
Ayda yirmi lira ile otuz lira ~· 

rasında ücret verilecek bir dakll' 
lo aranıyor. Yazı makinesinde ç~· 
buk olması şarttır. Kısa bir tercıı· 
mei hal ile ( 51 O) numaralı p0ıt• .. ~· kutusuna (O) rumuzu· ile ınur 
caat. 
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HAVACILIK ve SPOR 
UN 

TA s iTLE 
~ 

SAYISINDA: 

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

YAZI, ŞİİR ve MAKA
L::LERINt 

OKUYUNU; 

~'-~~~~.~ 
J U y N 1 "' Serveti fünun • 

.. , yerine çıkar ~ 

-,-c:J R K iYE 

t.IRAAT 
B 4 ~~f 

Jandarma Umum 
kumandan ı~ndan: 

Jandarma Umum K. lığın ban sebeblerle gC:iye bı::
kılan ikinci bir kısım mefruşatr şubatın (1_3) ncu çarşa • 
b ·· ·· ı - da.ki komısyonca kapalı 
a gunu saat 15 te J. U. K. ıgın hm" b deli (9150) 

Zarf ile eksiltrneğe konulacaktır. T:ı . ın ~ resim 
teminatı (687) liradır. Mefruşatın cınsı, .. d .. İ .. yünd~ 
plan ve şartnameleri J. U. K. 1ık levazım _mu ur ug 
görülebilir. İstekliler (2490) numaralı eksiltll?e kanunu-
nun grek gördüğü vesikalarla _teminat ·~~fe1~~ (~~~b
lannı muayyen zamanda komısyona ve 

1-333 

Aıı -ara / aliJ~iıı,Jcn: 
A k b 1 T k"'prü noter nıuavınlığıne ımtıhanlı 

V • ç_ı u unan aş. o. 1 rı"n bir ay içinde mahalli 
e ımtıhansız girmek ıstıyen e . 

adJive encümenine müracaatları ılan olunur. {l97) 
ı -336 

~ 

:~ İLAN ŞARTLARI jc ••ıı::a:ıuc=r.ı:a:m::J1C .. Kı12 ... ım• 
" Mi11i 1\liidafna Vekalt·ti 
~ . 
• Beher Beher ~ Satınnlmn Kom İs} onu 
~: Sayıfa Santimi Sayıfa Santimi~~ tlanları 

Galata ithalat G ·· .. " .. 
rugu 

çevirgenliğinden. 
2000 adet küsur, kereste kalas, direk, 

~ - ~ 
~ 2 300 3 200 • 

4 150 s 100 
6 80 7 40 
8 25 kuruştur. 

.\-.Ju·ri F:ılJril~:ılar l mıam 
~:iic!iirlii:!ii Salınulma 

Komi"'~ uuıı l 1fmlar1 

ıo KALEH ELEXTRİK 
KAYNAK TELİ 
Yukarda miktarı yazılı ve 

tahmini bedeli 1570 lira olan 
elektrik kaynak teli 19 Şub/ 
935 sah günü saat 14 te as
keri fabrikalar umum mü
dürlüğü satmalma komis
yonunda acık eksiltme ıtc 

satın alınacaktır. Şartname
de değişiklik yapılmıştır. 

S:ırtname bedelsizdir. ve ko
~ıisyondan verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan 

0

117 lira 75 kuruş ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 cü 
mc::ddelerine nazaran vesaiki 
tazime ile komisyona müra-
caatları. (178) 1-309 

500 METRE MİKABI 
CEVİZ TOMRUK. 

17, 19, 21. 231 2.kan1935 
tarihlerinde Ulus gazctesile 
2 şubat 935 tarihinde saat 
15 te askeri fabrikalar sat;n 
alma komisyonunda paz~r
lıkla satın alınacağı bildiri
len 1000 metre mikabı ceviz 
tomruğun miktarı 500 met
re mikfibma indirilmiştir. 
Ve bu malzemenin pazarlı
!!ı 16 subat 935 cumartesi 
b ~ 

günü saat on ~~e talik _edil
miştir. Tahmını bedeh (27 
bin 500) liradır. Şartname 
137,5 kuruş mukabilinde ko
misyondan verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan 
(2062,5) lira ve 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3 cü mad
delerin<leki vesaikle mez
kur gün ve !iaatte komisyo
na müracaatları. (170) 

1 -294 
RİKASI TERKİP KISMI 

KALORİFERİ 
Yukarda yazılı ve keşif 

bedeli 5670 lira olan tesisa
tı 16 /Şub/935 tarihinde as
keri fabrikalar satın alma 
komisyonunda saat 14 te a
cık eksiltme ile yaptırılacak· 
ttr. Şartnamede değişiklik: 
ler yaprlmıştır. Şartnamcsı 
248 kuruş mukabilinde ko
misyondan verilir. Taliple
rin muvakkat tcmiat olan 
425 lira 52 kuruş ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerine nazaran mukta
zi vesaikle mezki'ir gün va 
saatte komisyona müracaat-
Jarı. (l 79) 1-310 

7. Şubat 935 
Perşembe akşam1 
Ankara Palas'ta 

1-190 

İLAN 

(2b6) Kilo Kauçuklu san
dal boyası açık eksiltme ile 
satın alınacaktır. İşbu boya 
memleket dahlindeki Boya
lardan olacaktır. Tahmin 
bedeli 798 liradır. Şartna

mesi bedelsiz olarak Komi!;. 
yonumuzdan verilecektir. İ· 
halesi: 6-11-935 çarsamba 
giin"i saat 11 de komisy::mu
mm:ca yapılacaktır. Muva'.<· 
k:ıt teminat olarak 59 lira 
85 kuruşluk vezne makbuzu 
\ eya banka mektubu getiri~ 
lcccktir Eksiltmeye gire
ceı.der şartnamede istenen 
bt>lgelerl beraber getirecek-
lerdir. (129) l-222 

!LAN 

Beher metresi için tah
min edilen fiatı 30 kuruş o
kn 4300 metre minder kı
lıflık bez acık eksiltme ile 
ulnacaktır. Şartnamesini pa
r~mz alma'~ ve n\\muncsini 
görmek istiyenterin her gün 
öğleden sonra ve eksiltme
ğe gireceklerin 10-2-35 pa
zar günü s3at 10,5 ta 96,75 
liralık kanuni tarifat daire
sinde muvakkat teminatları 
ile Eksiltme ve artırma ka
numınun ikinci maddesinde 
yazılı vesikalarla M. M. V . 
Sa. A1. Ko. na gelmeleri. 

{160) 1-274 

İLAN 

İki baş nakliye koşum 
tıayvam alınacaktır. İstek
lilerin 31. 1. 935 perşembe 
günü hayvanlarile birlikte 
vekalet satın alma komis· 
yonuna müracaatları. (80) 

1 - 158 

Anknra l.cuızrm Amirliği 
Saıınalnıa Komiınonu 

fliinları 

İLAN 

~artnamcsinde ~·azılı al
tı parça saz pazarlıkla alı
nacaktır. İhalesi 31/ 2.kan/ 
935 perşembe günü saat on 
beştedir. Şartnamesini gör
mek için aşağıda yazılı sa
tın alma komisyonuna ta· 
til günlerinden maada her 
gün müracaatları. Bedeli 
350 liradır. Teminatı mu
vakkatesi 26 lira 25 ku
ruştur. Pazarlık günii vak
tinde Ankara levazım amir· 
liği satın alma komisyonuna 
gelıncleri. (58) 1 - 123 

İLAN 

İstanbul Levazım Amirli
ğine bağlı kıtaat için sek
sen ton pilavlık pirinç 31/2. 
kan/935 perşembe günü sa
at 15,30 da kapalr zarfla alı
nacaktrr. Tahmin edilen be· 
deli 18,800 liradır. Sartname 
parasrz olarak Tophane sa
tmalma komisyonWldan a· 
lmır. İlk teminat 1410 lira
dır. İsteklilerin tekliflerini 
belli saatten bir saat evel 
komisyona vermeleri. (92) 

1-177 

!LAN 

İstanbul Levazım Amirli
ğine bağlı krtaat için üç yüz 
ton un 31/2. kan/935 per· 
şembe günü saat 15 de ka· 
palı zarfla alınacaktır. Tah
min bedeli 30,000 liradır. 
Şartnamesi parasız olarak 
Tophanede satmalma ko
misyonundan alınır. İlk te
minat 2250 lira olup istek· 
lileriıı te':.liflerini belli saat
ten bir s~at evel komisyona 
vermeleri. (93) v-176 

kayık. 

Muhtelif tarihlerde denizden toplanarak Kunduzdere 
Rumelifeneri, Kasırkaya, Demirciköy, Akpınar, Ağaçlr, 
Rıva, Y onbumu, Atlama, Galari, Ergene çiftliğimle mu· 
hafaza altında bulunan yukanda yazılı mevad 25. 1. 935 
ten itibaren dahile ithal, hem de transit suretile açık ar .. 
tırma usulü dairesinde sablığa çrkar,rlmıştır. İsteklilerin 
l O. 2. 935 pazar günü saat l 6 ya kadar sa tıs komisyonuna 
gelmeleri. (343) J :.:_ 334 

Türkiye Cümhuriyet 
erkez Bankas ndan : 

İkramiyeli % S faizli 1933 istikrazının 4.000.000 
liralık ikinci tertibini teşkil eden B. tertibinin asıl 
tahvil1eri l şubat 935 tarihinden itibaren muvakkat 
makbuzlarla tebdile başlanacaktır. Mezkur terihten 
28 şubat akşamına kadar muvakkat makbuzları, ilk 
aldrklan banka şubelerine müracaat edecek hamille
re tebdil muamelesi masrafsız olarak yaprlacaktır. 

28 şubat 935 tarihinden sonra tebdiller Merkez 
Bankasının yalnız Ankara merkezinde yapılacak ve 
masrafı hamillerine ait olmak üzere bu ise bankamız 
şubelerile İş ve Ziraat bankalan tavassu'"t eyliyecek
tir. 

Bundan böyle kupon, ikramiye ve amorti tcdiyatı 
yalnız asıl tahviller iizerinden icra edileceğine göre 
hamillerin tebdili için bir an evcl müracaatları rica 
olunur. J - 338 

Kitap yazanlar 
kooperatifi azalarına: 

Kooperatifin vaziyeti ğörüşülmeıt üzere 2 şubat 1935 
cumartesi günü saat 5,30 da Ankara ticaret lisesi binasın
da bir toplantı yapılacaktır. Azaların gelmesi rica olunur. 
(198) ı - 335 

Ankara Belediye Reisliği • 
llanlar1 ~< 

Adanı llaşına 
35 ı·ra 

... :...:~·,.l'"··l"'... ...~ ... -:tfT..~&: :...-:·....:~:.:~ 'I~ 

İLAN • ile, öğle, akşam yemekleri, 

1 - Halde 12 numaralı kahvaltı, tenvir, teshin, banyo, 
dükkan 31. 5. 935 tarihine çamaşır Ucretlt'ri dahil olmak ve 
kadar açık artırma ile kira- bir odada iki kişi kalmak üzere 
ya verilecektir. bir oda boştur. Kooperatif arka· 

2 - İhale 16. 2. 935 cu- sında Ağaoğlu ap:ırtımanı son 
martesi günü saat on bu- katma müracaat. l-331 

çukta muhasebede yapıla- '-'"---------
caktır. 

3 - Şartnamesini gör
mek istiyenler her gün mu
hasebeye gelmelidirler. 

4 - Muvakkat teminat 
(12,13) liradır. (192) 

1-337 

İLAN 

1 - Yenişehirde Sclanik 
caddesinde 1049 uncu ada· 
nm 3 numaralr parselinde 
79 metre murabbaı yer aç.ık 
artırma ile satılacaktır. 

2 - İhale 16-2-935 cumar
tesi günü saat on bu ukta 
muhasebede yapılacaktır. 

3 - Şartname ve harita· 
sım görmek istiycnler her 
gün muhasebeye gelebilir
ler. 

4 - Muvakkat teminat 
(35,55) liradır. (203) 

1--342 

!LAN 

1 - Yenişehirde 1167 in
ci adanın 4/1 üncü parselin
de fazla çıkan 22 metre mu
rabbax yer açık artırma ile 
satılacaktır. 

2 - İhale 16-2·935 cumar
teri günü saat on buçukta 
muhasebede yapılacaktır. 

3 - Şartname ve harita
sını görmek istiyenlcr her 
gün muhasebeye gelmelidir· 
Ier. 

4 - Muvakkat teminat 
'2,55) liradır. (202) l-341 

İnşaat ankazr 
satılıyor 

Kilo ve parça halinde 
dilme ve tahtalar satılıktır. 
Kilosu iki kuruştur. Alıcıla
rın Hacet tepesinde çeşme 
karşısında ardiyeci BaY. 
Haydara baş vurmaları. 

1-322 

7Mıyi 
542 nbmar.ıh araba plakamr 

kaybettim. Yenisini alacağnn· 
dan eskisinin hükmü yoktur. 

• 
Yeni hayat mahallesinde 

193 No! evde Mehmcd oğlu 
Mustafa 

1 - 332 

ANK.#.~A ASLİYE BİRİNCİ 
HUKUK MAHKEMESİNDEN: 

Ankaranm Gecik mahallesi· 
nin Mescit sokağının 2 numaralı 
~vinde cmulı:im Sait ağaya. 

Kannız Baise tarafından a .. 

lcyhinizc açılan tescili talak da .. 

vasınm muhakeme günü olarak 

20-2-935 tarih çarşamba günü &"l• 

at 14 tayin krhnmış olduğun• 

dan bu günde mahkemeye gelme· 

niz veY,amusaddak bir vekil gön· 
dermeni~ ve aksi takdirde H. U. 
M. K. l')Un 401 inci maddesine 
göre muamele yapılacağı tcb · ğ 
makamına kaim olmak Uzerc ilan 
olunur. 1-344 



SAVIFA 8 

1 

Af»rıların ve SOOuk elgınlı~ınua ıett ve 
lcati tesirli devası, embalaj ve lc~mprime.' 
terinde E9 alameti farikasım" taıı,an __ h~ 
kiki ASPiRiNdir. . 

lsrarla tJlSPİR-
.-~2 .... ve 20 komprimelık ambalajlarda bulunur. 

A,..balajlarda ve kompri
melerin üzerinde EB 
markasının mutlaka 
bulunmasına dik· 
kat ediniz! 

BUYUK 

Tayyare Piyangosu 
18inciTerlib 4 üncü Çek~ 

11 Şubat 1935 de dir 

Büyük ikramiye: 
25,000 Liradır 

AYRICA 10.000, 4.000, 3.000 LİRALIK İK· 
RAMİ YELER VE 20.000 LİRALIK MÜKA
FAT VARDIR. 

Nafıa Bakanlığından: 
Haydarpaşada teslim edilmek şartiyle muhammen 

bedeli 6975 lira olan 45 ton telgraf teli kapah zarf usulü 
ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 9. 2. 935 cumartesi günü saat 15 te Ankara· 
da Nafıa Bakanlığı Malzeme Müdürlüğünde yapılacaktır. 

İsteklilerin tekliflerini ticaret odası vesikası ve 
52J,13 liralık muvakkat teminatlarının malsandığına ya
tınldığına dair olan makbuz veya nümunesine uygun 
banka kefalet mektubu ile birlikte 9. 2. 935 cumartesi gü
nü saat 14 e kadar Malzeme Müdürlüğüne vermeleri la
zımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız olarak 
Ankarada Vekalet Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. 
(138) 1 - 264 

Öksürükler çok defa tehlikeli hastalrklar gösterir. 

KA 1'R:AN HAKKI EKREl\I 
Bu tehlikelerin önüne gexerek öksürükleri keser 

Zir< at Bankasından : 
Ankarada istasyonda Askeri rampada kiralık depo

lar vardır. İstiyenlerin Ziraat Bankası Merkez Müdür-
IUğüne baş vurmaları. 1-305 

ı-------·-----ı 
Sayın alıcılarımıza 

İpekli krep saten yatak takımlarınızı ve sair bütUn 1 
ipekli ihtiyaçlarınızı ticarethanemizden ucuz olarak te
min edebilirsiniz. Bu iddiamı7.m doğruluğunu anlamak 1 
,\için ticarethanemize uğramanız kafidir. 

Bursa Pazarı 1 
Adliye sarayı yanında T. 23731 
--- ·111111••ıe= -·sn ı ı ı r•-• 

ULUS 

:..:~w.r.::.::r.aı.;:~p;~ 

~~ 

Sümer Bank ~ 
~~ 

Uşak Şeker Fabrikasından:: 
~~ 

~~ Şimdiye kadar yalnız Uşakta Sümer Bank namına ~~ 
~~satın alınmakta olan Tasfiye halindeki Uşak Terakkii ~~ 
~~Ziraat Türk Anonim Şirketine ait hisse senetleri bun- '1 
~dan sonra lstanbul ve Ankara'daki Sümer Bank şube- '1 
deri tarafından da satın alınacaktır. 
~ Hisselerini satmak istiyenler doğrudan bu Şubele-

re de müracaat edebilirler. 1-201 

saçlannız 
dökülüyor mu? 

Hemen dökülmesine manJ 
olunuz. 
KANZUK ECZAHANESİ 
müstahzaratmdan. 
KOMOJEN: Saçların dö • 
külmesihe ve kepeklenmesi
ne mani olur. 
KOMOJEN: Saçların kök· 
terini kuvvetlendirir ve bes
ler. 

KOMOJEN: Latif rayihalı t~ ~ j ' bir saç losyonudur., deposu _ 
Kanzuk eczahanesi her ec • 
zahane ve ıtriyat mağazala-
rından arayınız. • 

İngiliz Kanzuk eczanesi ma nulatmdan. 

Öksürenlere pelesenkli katran eksirl 
Her Eczahanede bulunur. 

ANKARA PALAS 
Salı 5 Şubat "Paviyon,, da 

Karnavalın Birinci Büyük "DİNER DANSANT,, nı 

KOTİYON 

SÜRPRİZ 

DANS KONKURU 

TOMBOLA 
FİAT: 2 LİRA 

Masaların Evelden Tutulması Rica olunur. 

1-303 

7. Şubat. 1935 
BALO BALO BALO 

Yeni senenin büyük ve en 
neşeli balosu 

7. Şubat. 935 perşembe akşamı ANKARA PALAS 
~ salonlarında GÜVENÇ spor kulübü veriyor. 
~ Masarikinin zengin cazı. kotyonun çokluğu ve An
~~ kara Palas'm hususiyeti balonun muvaffakiyetini bir 
~ kat daha artıracaktır. 
~~ BÜFE bu gece icin tarif esine bir zam yapmıyacak
~ tır. Biletler iki bayan bir bay için 5 bir bay için 3 lira 
~~ mukablinde Akba Kitapevleri YENİŞEHİR ve SE • 
~~ BAT eczahanelerinden temin edilir. 

Elbise: Frak ve Smokin 1 - 9 

Ankara Defterdarlığından: 
Adapazarı Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketinin 

tezyidi sermaye suretile çıkaracağı 1,000,000 liralık (B) 
serisi hisse senedatmm damga resmi 24. 1. 935 ve 
7357 /70387 No. lu makbuz mukabilinde alındığı ilan olu-
nur. 1 - 290 

ANKARA MEMURLAR KOOPERATİFİNİN 

• • 
er ~.1'-l 

1 Subat 935 lv.lerl{ez 
' 

mağazasıııda a~~;ı~rcr 
Yalmz 15 gün sürecek olan bu sergide her nevi 

yıyecek, içecek üzerinde görülmemiş tenzilatla satış 
yapılacaktır. 1 - 339 

Ankara E e eoieysinden: 
1 - Kaya başında Cindere yokuşu ile tahsildar zade so

kağına adi kaldırım yaptırılacaktır. Keşif bedeli 416 tira-
dı~ . 

2 - Keşif ve şartnamesini görmek için fen kalemine 
gelinecektir. 

3 - Eksiltme açıktır. Ve 6-2-35 tarihine rasthyan çar• 
şamba günü saat 11 de fen Müdürlüğü odasında yapılaca~· 
tır. 

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

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

kapalı zarf usulü ile eksiltmeğe konulmuştur. 
İşbu traversler: 
1 - Susığırhk istasyonuna 20 kilometre uzaklık~ 

Bursa vilayeti dahilinde M. Kemalpaşa kazasının Tor1 
kaidede ormanından kesilip Susığırhk istasyonunda v~ 
ya ona mücavir istasyonlardan birinde vagon üzerind~ 
teslimi halinde normallere 189.000 lira ve makaslıklanf 
3363 lira 7 5 kuruş, 

2 - Karaköy istasyonundan 45 kilometre uzaklıktlıı. 
İnegöl kazasının Tahtaköprü ormanından kesilip Kara" 
köy istasyonunda veya ona mücavir istasyonların birinde 
vagon üzerinde normallere 270.000 lira ve makaslıklara 
4826 lira 25 kuruş bedel tahmin edilmiştir. 

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

İstekliler tekliflerini Torkaldede ormanına göre ve!" 
diklerine nazaran 10868 lira 19 kuruşluk ve TahtaköpriJ 
ormanına nazaran verdiklerine göre 14743 lira 05 kuru~ 
luk muvakkat teminatlarının malsandığına yatırıldığına 
dair olan makbuz ve banka teminat mektubu ve ticaret 
odası vesikasile birlikte tekliflerini 6 şubat 935 çarşamba 
günü saat 14 e kadar Ankarada Bakanlık Malzeme Mü• 
dürlüğüne vermiş olmaları lazımdır. 

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

(120) 1 - 226 

Nafıa Bakanlığından: 
Kütahya hattının Tavşanlı istasyonuna mücavir D<>" 

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

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

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

İstekliler bu hususta yeniden yapılan şartnameleri 
275 kuruşa Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğün• 

den satın alabilirler. (121) 1 - 227 

Harita Umum Müdürlüğünden: 
1 - Muhammen bedeli ( 1950) lira olan (6500) metre 

beyaz bezin eksiltmesinde fiat haddi layık görülmediğindeıı 
işbu bezin açık eksiltmesi 6/ şubat/935 çarşamba günü sa· 
at (11) dedir. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve ek• 
siltmeye iştirak edeceklerin de (146) lira (25) kuruş teı:ni· 
natlariyle vaktinde Cebecide Harita Umum Müdürlüğü 
satmalma komisyonuna gelmeleri. (201) 1-343 

-1 -·SİNEMALAR 
YENi J 

·r --" ~ 

: lmt iyM , ,,hıbi ve Ba~mu· ı 
il harriri Falih Rırkı ATAY, 

i Umumi neşriyah idare t·den 1 
1 

1 KULÜP) 
;~ Yazı i~leri müdürü Nasulıi ~ 
ı ı BAYDA~ , 

Çanlcrrı caddesi cı"vuın.:la \ 
Ulus marb:tastnda hasrlmtftır. J 

Bugün Bu gece 

Rose Barsony ~ Georges Alexendre 
tarafından temsil edilen senenin en 

güzel Almanca sözlü Komedi 

AŞKTAN KAÇILMAZ 

Bu gece 
Halkımız ın en çok sevdiği, beğendigi 

MARTHA EGGERTH 

taratından nefis bir surette yaratılan 

GENÇLİK ARZULARI 
Neş'e • zevk - eğlence ve saadet filmi 


