
Giirıclelik 

ANKARA - lUOSKOV A 
Avrupa' da, büyük savaş du.-

duktan sonra en azgm salımlar cı 
(taarruz) doğudaki iki ulusa dön
dü. Yurdlarmda bir yeni kuruluş 
ihtilali yapan bu iki komşu; adla
rı ayn, içleri bir yagılar (düşman) 
lrnrşısmc!a ele!e veı·diler ve birlik
t«: kurtuludarını yaptılar. 

An::ak bu yagılar; yıllarca sü
ren k<.itiicül (bedhah) bir söz 
Ve yazı sava~ı açarak, ateş ve kan
da yenemediklerini scyasada yık
ınaga çabaladılar. İki dostu biri
birinden ayırmak istiyen bozutcu· 
larda (fesadcı) pek çoktu. 

İki gene ihtilal, kendi yaşayış
larına ve inanışlarına göre çiz-dik· 
leri yeni varlık yolundan hiç ay
rılmadılar. Kendi içlerinde, kendi
lerine uygun buldukları bir ileri
lik ve yücelik düzenini bırakma
dılar. · 

Dışta ise kendilerini sayan bir 
hanı istiyo~lardı. Özcül (hodbin) 
değil özgecil ( digerbin) bir sı
Yasa tutulmadıkça evrensel bir 
barış olmıyacağını her vakit açık 
ıöyliyorlardı. 

Bu iki komşu ulusun, sa vyetler: 
le türklerin, iç yaşayı~larmda~ı 
lıaklariyle dı, sıyasadaki barış dı
lekleri, yıllardan sonra . anlaşıldı. 
Şimdi ulu~larar~~ı-~d~~· .~3:~~~ ve 
bant i!lerınde butun onculugu ve 
ömekfüH onlar yapcyor. 

Ulunl~"arası derneğinin yeni
'den gi.ic bulmasında, sa~dırganı~ 
kim olduğunun bilinmesınde (mu· 
tecavizin tarifi), doğu anlaşması
nın ilk adımlarında bu iki ulus d~ 
gerli yer almışlardır. . 

1934 yılının bütün 11yasal ışle
rine savyetlerle türklerin birlikte, 
çok ~yi dileklerle katılmış olduğu
nu ve bu duyguların yeryüzü ~a
tı§mda etgin (miiessi~ ~ . oldugu
nu hemen her yerde ışıtıyoruz. 

Küçük anlaşma, Balkan anlaş
~an ve bunları sayan s~n Ro~a 
anlaşması; yeryüzüne bıraz dın
ginlik (sükfin) verecekse, bunda 
ıavyet • türk beraberliğin.~n .. barı~ 
Uzerindeki çalışmasını duşunme-
liyiz. .. 

Savyetlerle türkler, .sıyasa.l ?n· 
görenliklerinin (basıretl:rın~n) 
hüyük sevinci içinde, her gun bı!ı
hirlerine daha sıcak bi .. saygı ıle 
haa1lanıyorlar. 

ismet İnönü 5 temmuzda kurul· 
tayın dağılma gününde savy.et 
'dostlarımız için şunları söyiemış
ti: 

"Savyet Rusya ile dostluk ve 
İtnnad siyaseti kuvvetli ve r;ıesıı_d 
bir surette devam etmektedır ( ~rd
'cletli alkı.,far ). iki memleket ara· 
ıtndafıi y~kın dostluk politikasını 
veler ile takib etmek zihniyetinde 
biribirimizi eyi anlamı§ ol'!1ak ~a
)Jf.rlr ve bahtiyar bir hususıyettır .,, 

Molotof yoldaş, Savyetler Birli
ği büyük kongresinde iki gün evel 
§llhları söyliyor: 

117 k. ·1 l ·· asebetle· ür ıye ı e o an mun 
J'İrnizde ısrarla durmalıyım. Bu 
münasebetler, dostluk münasebe~ 
lerinin en iyi inkişafı için örne 
olal;Uir. Son yıllar yalnız ökont; 
rnik ve kültürel münasebetlerın 
İnkişafı devresi olmakla kalma • 
rnlf, aynı zamanda türk • savyet 
(/oltluğunun parlak bir sıycual te
zahürü devresi olmuftur. Daha ya· 
ı_ d "nce Rıncla ıavyet devrimin en ° , 
1"ür1n~e, lstanbul ve Boğazlar _il~; 
J'ua emperyalist ve miirtecilerının 
ve tüccar ve fabrikatörler Ru~y.a~-
111 lemsi/ eden herkesin hedefı ~dı. 
O tarihle savyet iktidar devresj a· 
'«Btnda simdi bir uçurum va~. ta 
Saoyet ikticları; amele ıJe koy 
• z...... k b. sıyasahcncl arı sılatile • baş a ır l 
.... ' d · ao· "~mülhem oluuordu ve aım l .,. ·· l"' sa 
"1«kt'ldır. Bu sıyasa; her tur u kt~ 
dwma planından uzak durma 

Uluslararası Kaclın Birliği 

Başk~an Bayan l(or · 
bet İstanbula geldi 

lll~"lnbul, 30 (A.A.) - Uluslar 
•raıır Kadın Birliği Başkanı Bayan 
Korbet Aşpi ve birlik ikinci baş· 
kanı hollandalı Bayan Manus Hin· 
distan'dan Berut yolu ile bu ak
ı.am lstanbul'a gelmişlerdir. Türk 
Kadın Birliğinden Bayan Latife 
Bekir, Lamia Refik, Safiye Hüse
yin, Saffet T eh, Nermin Muvaffak 
ile başka birçok Bayanlar Loyd • 
Ttriyestino vapurunda kendi!erini 
karşılamışlar ve buket vermışler
dir. 

Birlik başkam Hindistan' da ka-
dınların çok ilerlediklerini ve ls
tanbul' a bilhassa türle kadınlarım 
yakından tanımak ve kendileriy-

(Sonu 3 üncü sayı/ada) 

••• 

Gtııeral Fahreddin 
Moskovada 

lran • Afgan hududundan avdet et • 
mekte olan hakem heyeti reisi General 
Fahreddin ıerefine Moskova'da Büyiik 
Elçimiz Vasrf Çınar tarafından bir zi • 
yafet verilmİf ve Hariciye Komiser mu
avini B. Kiristinski, B. Karahan, Erka
mahrbiye Reisi General Pukerof, Gene• 
ral Budyenni, General Langovi, General 
Ka~ker, Hariciye erkanı, Afgan Sefiri 
"'"' lran r.~aslahatgüzan hazır bulultlllU§
latdır. 

Yemekten sonra türk ordusu ile kı
zıl ordunun kardeıliği ıerefine ve her 
iki taraftan Atatürk'ün ve Stalin'in sıh
hatlerine kadeh kaldırrlmış ve kardeı 
Algan ve İran hükumetlerinin saadetle
rine iyilmiştir. General Fahreddin bugün 
General Voroşilof taraiından kabul edi

lecektir. 

Edirne sulardan. 
kurtuluyor 

Edirne, 30 ( A.A.) _ Sular her saat 

biraz daha çeki!nıektedir. Fen menıurl~
rı suyun bastığı evleri, polis ve ~eledi
ye zarar ve ziyanı tetkik ve tesbıt e~ • 
mekle meşguldür. Sular tama.n:ıen ç~kil-

d.... . . zarar kolayca tesbıt edıle • me ıgı ıçın kl k 
m"mektedir. Tren yolunda bozu u 
va~dır. Meriç'in yunan kısmına is~b~t 
eden başlığı çatlamıştır. Yapılması ıçın 
bir aylık zaman ister. Bu yü~den Avro. 
padan gelen ve Avrupaya gıden yolcu: 
laı- Mustafapaşa ile Edime arasında gı-
dip gelmektedir. . 

Su baskınına uğnyan camılerde za • 

rar yoktur. Havalar ilkbahar kadar ılık 
ve güzeldir. 

'/"--· 

Bugün 
f d K Nacı• Kıcunan'ın 6. ıncc sayı a a · 

Uluslararası beledi-
yeler toplan tisı 

y azrsını okuyunuz 

. Türkiye'nin kalkınma ese· 
ve yenı • il k d . . deri nbir sempatı e arş a· 
rını .. t d t ktadır. l§te turk • saoye oı • 
ma ı.. · de pe· luğu bu sa~lam teme uzerın 
kişmektedır.,, . . .,. .. 

B sözleri Savyetler Bırlıgı bu-
u d' 1 • yü:< kongresi ayakta ı.n emış 1'e 

Türkiye için engin sevgı ve saY?,1 

göstermiştir. Bu duyuğun türk go· 
nüllerinde tutuşturacağı saygı ç?.k 
büyük olacaktır. Bu saygının yu· 
celiğine, lsmet lnönü'nün yukar· 
daki sözleriyle Büyük Kuru~!ayı~ 
coşkun alkışlarından başka orne 

aramalı 1111? Kemal ON At 
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Hsin1dng, 30 ( A.A.) "Mau~·uko,, - Res
men bildirildiğillc göre japwılar ile (inliler 
arasında sullı nıiizalwrnleri 2 .~ul>atıa }elwl· 
'da Tatan ~elırinde bcışlıyacul.-tır. 

Her yerde 5 kur11ş 

Bal~aıılar Heyeti 
toplanbsı 

Bakanlar Heyeti dün Başbakan 
ismet lnönü'nün Başkanlığı altın· 
da toplanarak muhtelif işler Ü· 

zerinde görüşmelerde bulunmuş 
ve bu işlere aid kararlar vermiş
tir. Aynı zamanda bu toplantıda 
Dışarı İşler Bakanı Bay Tevfik 
Rüştü Arasın seyahati hakkında 
verdiği izahatı dinlemiştir. ___ .. ____ _ 
Kazım Özalp 

İstanbula gitti 
Genelik Hilaliahmer derneği merkez heyeti seçimi bitmİ§tlr. Başkanlıga 1 e

kirdağı Say/avı Bay Cemil Ubaydın, ikinci başkanlığa Kültür Bakanlcğr Talim 
ve Terbiye heyeti üyesinden Bay Ali Haydar, Üyeliklere de Kültür Bakanlı
ğı sağlık genel müfetti§i B. Dr. Mahmud Celal, Sağlık Bakanlığı soysal yar
dım genel müdürü B. Dr. Faruk, Neşri yat· müdürü Bay Dr. Zeki Nasır, Ankara 
sağlık müdürü B. Dr. Şuayip, Hilaliah met mecmuası müdürü B. Fazıl se<;il
mi§tir. Heyet dün akşam Bay Cemil Ubaydın'ın başkanlığında toplanmıştır. 

~ Kurultay Başkanı Kazım Özalp 
. dün akşamki trenle lstanbul'a git
miş ve -durakta pek çok kişilerce 
uğurlanm~ştır. 

Mançul{o - Moğol 
sınırındald hadise 

genişliyor Loyd Corc yeniden 
iş başına gelebilir mi 

Londra, 30 ( A.A.) - B. Loyd Corc 
un sıyasal hayata dönmesi, açhğı müca-. 
dele, ortaya attığı ökonomik pl&n, sah&k 

Loyd Corg 

Başbakanın yeniden iktıdar mevkiine 
geçmesini düşündürecek kadar tesir yap 

mıştır. 

Dün ve bugün, Londra gazeteleri, de
mokratlar önderinin şimdiki ulusal ka
bine ile birlikte çalışabilmesi ihtimalin 
den bahsetmekte idiler. 

Bu husustaki duyuldar ve tahminler 

mevsim sizdir. 
Çünkü ulusal sahada uygunluk var

sa da, derin kanaat farkları ve özel reka
bet duyguları, iki tarafın birleşib de iş 
görmelerini güçleştirecektir. loyd Corc, 
Nevil Çemberlayn'ın mali metodlarını 
kötülcmif ve Sir Con Saymen'in tema • 

üllerine hücum etmif olduğu gibi, Mak 
~onald ile aralarmda da, özel rekabet 

mevcuddur. 
Loyd Corc'un girişrnif olduğu mü • 

cadele, saylav seçimine tesir edecek bir 
(Sonu 2 inci sayı/ada) 

Sovyetler birliği 
l{ongresinde 

Moskova, 30 (A.A.) -Bay Mo
lotof, Sovyetler Birliği Sovyetler · 
kongresinde beyanatına devam e
derek dış ticaret meselelerine te
mas etmiş ve Sovyetler Birliğinin 
başka ülkelerle olan ticari müna
sebetlerindeki vaziyetini pek zi
yade sağlamlaştıran mühim terak-
kilere işaret eylemiştir. · 

(Sonu Z inci sayıfada) 

Tokyo, 30 (A. A.) - Japon 
kaynaklarından bildirildiğine göre 
Mogal süvarileri Boer gölüne 
akan Kalgargor Irmağının tima • 
linde görünmüşlerdir. Bir japonun ku
mandasında keşif için gönderilen küçük 
bir Mançuko devriye kolu moğollarla 
temasa gelmiş ve müzakereye de başlan 
mış ise de bu müzakereler yanda kal • 
mış ve iki taraf arasrnda bir çarpışma ol
mu,tur. Devriye kolu zayiat vererek ce-

(Sonu 2 inci sayıfada) 

------------------· .. ------------------
AMBALAJ SERGiSi AÇILDI 

Türkofisin hu sergi sini görmelc ürünle • 
riınizle uğraşan lara borçtur 

Türkofis, ihracatçılaronızı ala
kadar eden bazı nıalları, orijinal 
ambalajlariyle getirterek, lstan. 
bul' da teşhir ettikten sonra dün
den itibaren de Türkofiı merke· 
zinde teşhire başlamıştır. Bu am
balajlar ıehrimizde ancak pazar-

Çekirdeksiz üzüm~ Kallfornlya 

tesi gününe kadar kalacak ve son· 
ra, alakadar şehirlerimize gönde
rilecektir. Türkofis merkezinde 
türk tüccar ve alakadar türkler ta
raf mdan ziyaret edilebilmekte o
lan bu kısımda mevcud mallar 
ıunlardır: 

1. --- Yumurta ambalajlanı 
Bu ambalajlar, Danimarka ve 

Polonya, Hollanda, Rusya, Ro
manya yumurtalariyle, A vuatural· 
ya, Cenubi Afrika, Kanada yumUJ'I 
talarmın nasıl tasnif edilerek, ne 
biçim ambalaj içinde garb pazar· 

Yumurta - Kanada 

larma gönderildiğini göstermekte
dir. 

2. --- Taze meyva ambalajları 
arasında Kanada ve Kaliforniya 
elmaları Cenubi Afrika, İspanya, 

1 
İtalya, Florida portakal ve limon· 
ları vardır. (Sonu 6. wcı sayı/ada) 

Domate~ • Kanarya a(JaTarı Limon - ita/ya 



~A 'llf A 2 ULUS 31 SONKAr~u:ı 19:..> ,.., . 
L - • 

DIŞARDAN GELEN SON DUYUKLAR 
L ........ _._. .................... ._ ............................ _. ........ _. ........... .._._ ............................... _. .. 

fRANSA'DA 

Bay 1-'aval fransız 
sıyasasını anlatıyor 

Paris, 30 (A.A .) - Saylav Franklen 
Buyon, "Almanya'nın silahlarını terk
etmesi, müsaadelerde bulunma kla te· 
min edilebilir mi? yolunda bir sual sor· 
muş ve Bay Laval, buna mühim bir nu
tukla karşılık vermiştir. 

Ulusal saylav, nisan 1934 te Alman
ya'nın silahlanmasına meşru bir mahi· 
yet vermeği reddeden Fransa'nın vazi
yetini hatırlatmıştır. Kendisi "tamirat 
.neselesinde olup biten şeylerin, barışın 
durluğu uğrunda tekrarlanmasından,, 

endişe ederek, "İngiltere, olmaz şeyler 
peşindedir. O, A lmanya,dan tutulacak 
bir söz bekliyor-,, demiştir. 

Bay Laval, cevabında demiştir ki: 
miştir ki: 

"- Biz hakikati müdrik bulunuyo

ruz. Yurdumuzun müdafaası icin neler 

gerektiğini de biliyoruz, çünkü bunu 

bize, tarih öğretti. Zayıf bir Fransa, 

dostlarının indinde yalnız başına kal· 

mıı bir Fransa'dan daha değersizdir. 

Fransa kuvvetten düşerse barışa yardı

mı olamaz. Biz, gUvenliği temin edil

medikçe, barışı anlamayız. Bizim aradı

fımız da bütün ulusların hakkı olan 

bu emniyettir. Biliyoruz, ve yabancılar 

da biliyorlar ki, Fransa, barışı kuvvet

lendirmek için uluslararasındaki her 

türlü gayretlere filen ve candan yar· 

dmı etmcğe her an hazırdır." 
Çok alkışlanan bu cevab üzerine, 

Franklen Buyon, Londra mükalemele-

rinden önce, istizah etmek teşebbüsün
de"l vaz geçmiştir. 

BIRl.EŞIK DEVLETLER'DI 
-----------------------

A m eri l.{a ve IAıhey 
divanı 

Vaşington, Tepmaa (A.A.) - Ayan 
birleşik Amerika'nın uluslararası La
bey adalet divanına girmesi teklifini 
kabul etmemiştir. Teklifin kabul edil· 
mesi için ekseriyetin üçte ikisi şarttı. 
Halbuki, 36 reye karşı S2 rey toplana
bilmiştir. 

Bundan önce, iyan, bu teklif için 
yapılan ihtiyat kaydını Bay Ruzvelt'in 
tasvibi ite reye koymadan kabul etmiş
ti. Bu ihtiyat kaydı, meseleleri Lahey 
Divanına vermeden önce hükOmetin ih
tilaf halinde bulunan bütiln taraflarla 
genel anlaşmalar 7apmağa çalışmasını 
lıtiyordu. 

Ayan, B. Gore'nin adalet divanına 
girilmek için ileri ailrdüğU ihtiyat kay
dını 26 reye karşı 58 rey ile reddetmiı
tir. 

B. Gore, divana girmek için birle
tik Amerika'ya borclu ve divanda üye 
olan ulusların şimdiye kadar vermedik· 
teri borclarını ödemelerinin ıart koşul
masını istiyordu. 

Amerikanın ihracatı 

artıyor 

Vaşington, 30 (A.A.) - 1934 de A
merikanın ihracatı 2.133.414.000 ve it
halatı 1.655.049.000 dolar olmuştur. 1933 
senesinde ihracat 1.674.994.000 ve itha
lit da 1.449.560.000 dolardı. 

POLONYA'DA 

Leh gazeteleri Çekoslo -
vakyaya hücum 

ediyorlar 
Varşova, 30 (A.A) - Çekoslovakya 

daki lehli azhkların güvendiği tek ga· 
sete olan Dziennik Polska gazetesinin 
çekoalovak hükumetince kapatılmış ol· 
masından Varşova gazeteleri kızgınlık. 
la bahsetmektedir. Bu lehli azlık gaze
tesi Çekoslovakyaya karşı dürüst dav
ranmakta asla kusur etmemişti. 

( Gazeta Polska) diyor ki: "Her şey 
gösteriyor ki : demokrasi ve liberallık 
ıözleri Çekoslovakya-da ancak dışarıya 
karşı propaganda yapılmak m&kaadiyle 

' 
11 'l 0"1Ilmaktadır." 

ALMANYA'DA 

Almanyada ı·ejim 
iki yaşında 

Berlin, 30 (A.A.) - Alman Istih -
barat biirosundan: B. Hitler, ulusal sos
yalistlerin iktıdar mevkiine geçmeleri • 
nin ikinci yrldönümU dolayısiyle bir 
bildirim neşretmiştir. Bunda B. Hitler 
diyor ki: 

" - Ulusal sosyalizm iktıdar mevkii
ni ele alalı iki yıl oluyor. Yaşıyan şahid
lcri ile gelecek nesiller için büyük savaş 
nasıl katı bir dönüm noktası olmuşsa, 

ulusal sosyalizmin iş başına geçişi de ay
nı değerde tarihi bir Mdise olarak ka • 
lacaktır. 

Ulusal sosyalizm, alman ulusuna 
kendi kendine inan imanını vermiştir. 

Bu onun başlıca meziyetidir. 

Yeniden inşa planı için dört yıl iste
miştir. 

Fakat programın dörtte üçü yarıdan 

eksik zamanda yapıldL Beni iktıdar mev 
kiine çağıran Hindenburg'un yası yü -
zünden bu yıldönümü bir bayram olarak 
kutlanmıyor. 

Eski nizamı mahvetmedik, fakat bi
zim telakkimiz eskisini yeneli. 

Bay Göring Almanyanm 
sıyasasını anlatıyor 

Bertin, 30 (A.A.) - Ulusal sosyalist 

rejiminin iktıdar mevkiine gelişinin ikin

ci yıldönümü olan 30 sonkftnun dolayısi

le, B. Göring, "Fölkişer Beobahter., ga• 

zetesinde yazmış olduğu bir makalede 

diyor ki: 
''-İdare başında olan herkes, Fürer 

tarafından uyandırılan halkın bizimle 

beraber ve her almanın, fırkaya dahil ol 

sun olmasın, gereken bütün fedakarlık· 

lan yapmağa hazır olduğu için muvaf -

tak olabildiğimizi bilir. 

Bu ilci yıl içinde vazifemiz, Hitler'in 

dört yıllık planı mucibince yeni devle -

tin esasını kurmak için eski rejimin ha· 

talarmı tamir ile uğraşmak oldu. 

Almanya'nm birJ.eıtirilmesi işi ya • 

kında bitirilecektir. 
Sar'da yapılan plebisit, Almanya'nm 

yeniden kurulması için bize bir örnek 
oldu. 

Hitler, boıt vilayetler değil, fakat 

genli mıntakalar yaratmak için bize ana 

çizgileri öğretti. 
Ulusal sosyalist fırka dışan işlerini 

idare eden B. Rozenberg mevkii etrafın 

da yapılan mücadelelerle fazla meşgul 

olan kimseler ve politika hasımlannm 

sandıklarından daha mühim olduğunu 

söylemit ve demiştir ki: 
"- Ulusal sosyalist fırkasının üzeri

ne almı§ olduğu işin birkaç yıl içinde 

bitmediğini biliyoruz. Bil~kis daha yıl • 

)arca ve hatta nesillerce sürecektir. 

Dün neşredilen "atatthalter,, yasa • 

lan, bunlara muhtelif mıntakalarda al

man hükumetini temsil vazifesini ver -

mektedi.r. 

"Statthalter,, lcr Hitler'in politika fi

kirleri mucibince ulusların idaresine n~

zaret edeceklerdir. 
"Statthalter,, ler, yalnız ve doğru -

dan doğruya başkalarına bağlıdırlar. 

Amiral Y amamotonun 
sözleri 

Bedin, 30 (A.A.) - Londra deni'z 

konferansında japon murahhas heyeti • 
nin başında bulunan Amiral Yamamoto, 

Berlin'de birkaç saat kaldıktan sonra bu 
gece Moskova yolu ile Tokyo'ya hare • 
ket etmiştir. 

Amiral matbuata söylediklerinde ye
niden iptidai müzakerelerde bulunmak 
Uzere yakında tekrar Londra'ya dönme
yi umduğunu ve bu görüşmelerin '' Ame 
.rika, İngiltere ve Japonya'ya münhasır 
kalması lazım geleceğini,, söylemiştir. 

Amiral Yamamoto: "Belki, demişitr, 
bu müzakerelere Vaşington andlaşması
na imza koymamış olan devletlerin de, 
ilerde iştirak ettirilmeleri lazım g-ele • 
ccktir. 

INGIL TERE'DE 

Türli - İngiliz 
Ticaret konuşmalarının 

inkıta sebebleri 
Londra, 30 (A.A.) - Röyter Ajansı 

bildiriyor: Yeni türk - ingiliz muvakkat 
ticaret mukavelesinin akdi hususunda 
yapılmakta olan müzakereler inkttaa uğ· 
ramıştır. Türk hükQmeti, bazı ingiliz 
ma11armda ve bilhassa yünlü ve pamuk· 
lularda yaptığı kontenjan tavizatıru 15 
şubattan itibaren geri almak tehdidinde 
bulunmuştur. 

İngiltere'nin Ankara Büvlik Elçisi 
Londraya telgraf çekerek talimat iste • 
miştir. Müzakerelerin yakında tekrar 
başhyacağı ümid edilmektedir. 

Çorçil, hüli:umetin 
Hindistan sıyasasını 

tenkid ediyor 
Londra, 30 (A.A) - Bay Vinston 

Çorçil, radyo ile tamim edilen ve Hin
distan anayasasının değişmesine dair o. 
lan bir nutkunda, hükiimetin buna dair 
verdiği layihayı şiddetle tenkid etmiş 
ve demiştir ki: 

'' - Bu, değersiz kimseler tarafın· 
dan kurulmuş korkunç bir şerefsizlik 
anıtıdır (abidesidir). Bunda ne plan, 
ne esaslı bi.r fikir, ne kanaat, ne düşün· 
ce birliği, ne ıadelik, ne de cesaret var. 

dır.,, 

İngiltere Fransaya neler 
teklif etmiş? 

Londra, 30 (A.A) - Liberal (Di 
Star) gazetesi, İngiltere hükı1metinin 

Fransaya güvenlik (emniyet) sorumu 
hakkında yeni bir teklif yaptığını san
makta ve 'unları yazmaktadır: 

• - İngiltere bükOmeti, bütün em
niy.et meselesi ile Almanyanın tek.ru 
silahlanması ve barış için uluslararası 
garantiler sorumlarının hep birden hal. 

lini teklif etmiştir.,, 
Bu gazeteye göre, İngiltere bu ~k

lifte şu suretle yardım edecektir : 
1 - Lokaırno muahdcsi mucibince 

1ngilterenin üzerine almıJ olduğu mec· 
buriyetleri tekrar teyid edecek ve bu .. 
na hava kuvvtleri ile yardım vadi ilave 

edecek. 
2 - İngiltere, Roma andlaşmasına 

prensib itibarile girecek ve Avusturya· 
nın btiklali dışardan tehdid edildiği 
takdirde yapılması tasarlanan istişare

ye iştirak edecektir. 
3 - Tasavvur edilen silahları tah-

did anLaşmasını takviye iç.in kollektif 

garanti sistemine iştirak edecek. ----··-· 
Mançuri - Moğol sınırın

daki hadise genişliyor 
(Bll§ı 1 inci sayıfada) 

kilmiştir. Mançuko makamları sonradan 
moğollara bir mümessil vaııtaıiyle mek 
tub göndererek Mançuko topraklannı 
tahliye etmelerini ve Kalgargor üzerine 
çekilmelerini istemiştir. Moğollar bu 
mektubu yırtbktan sonra iade etmişler
dir Mogollar takviye kuvvetleri almışa 
benziyorlar ve tehdid edici bir durum 
takınmı§lardır. Hadise yerine mançuko
lu takviye kuvvetleri gönderilmi§tir. 

Hsinking, 30 (A.A.) - Mançuko 
ordusu genel karargahı, moğol kuvvet • 
terinin Mançuko topraklarından çıkma· 
dıklannı ve ihtilaflı mıntakada kuvvet -
lerini gittikçe artbrmakta olduklarım 
bildirmektedir. 

ÇOCUK ESİRGEME KURUMU 
PiYANGOSU 

Çocuk Esirgeme ve Ulusal Öko
nomi Kurumları genel merkezle
rinin ortak olarak yapmıt olduk
ları ve çekilit günü 25 ıubat 935 
olan büyük yerli malı piyangosu
nun biletleri Ziraat Bank ıubesi 
ile Çocuk esirgeır.e kurumu mer
kezinde satılmaktadır. Bir bilet 
50 kuruştur. Bunu almakla hem 
yurdun kimsesiz yavrularına yar
dım, hem de elli kuruş mukabilin· 
de değerli yerli malı eşyasına sa
hih olacaksınız. 

Sovyetler birliği 
l{ongresinde 

(Ba~ı 1 inci sayfada) 

Son iki yıl içinde dış ticaret va~ 
ridatı masarifi oldukça geçmiştir. 
Dışarıya olan mühim borçlarımız 
dört misli azalmış §İmdi borcumuz 
mühim addedilemez. Aynı zaman· 
da istihsalat da altı misli artmış
tır. Bu haller döviz vaziyetini ve 
genel bir şekilde dış piyasalarda
ki vaziyetimizi tamamen değiştir
miştir. Bahusus ki Sovyetler Bir· 
liği bütün ticari teahhütlerini dai
ma ifa etmektedir. Bunun neticesi 
olarak halihazırda dış ticaretimi
zin normal şartlarım her zaman
dan daha iyi tekeffül imkanına 
malik bulunuyoruz. 

Sovyetler Birliği öbür memleketler
le sıyasal ve ticari münasebetleri inki
şaf ettirmekle beraber, hududlarının iyi 
müdafaasındaki ehemmiyeti de tama
men anlamaktadır. Barış içinde çalışan 
ve barış temayüllerinden mülhem olan 
Sovyetler Birliği uluslarının hududları
nı iyi muhafazaya layik olduklarım kim 
inkar edebilir? Son yıllar içinde doğu 
ve batı hududlarımızda az sayılamıya· 
cak tahkimat ve lüzumu olan teslihat 
yaptık. Bunlar tecavüz kuvvetlerine 
mukavemet içindir. Deniz filomuz bü
yümüştür. Toplarımız, tanklarımız ve 
bilhassa üzerinde çalıştığımız tayyare
lerimiz çoğalmıştır. Kızıl ordunun tec
hizatı dört kere artmıştır. Bu işi, Bay 
Stalin'in gösterdiği hususi ihtimam sa
yesinde muvaffakıyetle başardık. Keza 
ordu mevcudunu da çoğalttık. Bütün 
bunlar az masrafa malolmadı. Ulusal 
müdafaa bütçesi son devre zarfında 

hayli arttı. Bu hazırlıklar burjuva mat
buatında, Sovyetler Birliğine karşı halk 
kütlelerinin güvenini sarsmak için, bir 
sürü iftiralara yol açtı. Birkaç sene 
evel burjuva gazeteleri "Sovyet dam
pingi., ve "Sovyetler Birliğinde zorla
çahşma,, hakkında sayfalar dolu
su yazılar neşrediyorlardı. Bütün bu 
sovyet aleyhinde mücadelelerin utanc 
verici akametini hatırlıyoruz. 

Bay Molotof, dahili vaziyetten bah
sederek geçen kongredenberi geçen dört 
yıl içinde Sovyetler Birliği ulasal ö
konomisi ileri çok büyük bir adım at
mıştır. Her şeyden evel, sanayi bir yıl 
bile gerilik kayde~emi~tir. Bilakis da· 
ima büyük adımlarla ilerlemiştir. Yüz
binlerce yeni müesseseler inşa edilmek
tedir. Yıl geçmiyor ki, sovyet sanayi
inde mekanik ve şimik muazzam inşaat 
faaliyete konulmasın. Geri kalmış mın· 
takalar ileri mıntakalar sırasına geçi
yor. Ulusal varidat geçen sene 35 mil· 
yar ruble iken bu sene 56 milyara çık
mıştır. Devlet bütçesi dört buçuk kez 
artmıştır. Bilhassa uzak ve doğu mın
takasındaki inkişaf çok mühimdir. Ora
daki zengin kaynaklan inkişaf ettirme
ğe devam ettik. Uzak Doğu gemi inşaat 
tezgahları genişletilerek Komsomol<>k 
§ehrinde yeni ve büyük bir tersane bir 
de tayya!e fabrikası yapıyoruz . • 

Bay Molotof, sanayi hamlesini tah· 
1i1 ederek, ağır sanayiin yekOn istihsa
latr dört sene zarfında 28 milıyar rub
leden 50 milyara çıktığını söylemiştir. 

İstihsal vasıtaları sanayii hususi bir 
çabuklukla inkişaf etmektedir. 

Bay Molotof, hafif sanayideki nok
sanları kaydederek son dört sene zar
fında bu sanayi için 39 milyar 400 mil
yon ruble sarfedildiğini söylemiş ve 
sonra ekim sahasına geçerek artık kol
lektivizasyon işinin büyük bir kısmı ik
mal edilmiş olduğunu ve ekmek vesika
sı usulünün kaldırıldığını bildirmiştir. 

1922 - 1931 devresi içinde memleke
te 86 bin traktör ithal edilmiş olduğu 
halde yalnız geçen yıl içinde yeni ku
rulan memleket traktör fabrikaları 93 
bin 500 traktör yapmıştır. Bu dört yıl 
içinde Sovyetler birliği ticaret işleri 
yekunu 20 mil·yar rubleden 61 milyara 
varmıştır. Hususi ticaret şubesi kaldı
rılmıştır. 

Sovyetler Birliğinin nüfusu 1918 de 
139 milyon idi. 1934 başında 168 milyo
na yükselmiştir. Bu çoğalma Sovyetler 
Birliğinin artan kuvveti hakkında en 
mühim delillerden biridir. 1913 de, ekim 
amelesi de dahil olduğu halde, prolc· 
tarya nilfusu 23 milyon iken 1934 de 

Loyd Corc yeniden 
iş başına gelebilir od 

(Başı ı inci sayıfada) 

mahiyet aldığı takcürde, İ§birJiği yap • 
mak hususunda kendisne teklifte bulu • 
nulması ihtimali vardır. 

Loyd Corc yeni Alman
yayı beğeniyor 

Berlin, 30 (A.A.) - Berlincr Tagebo 
latt'ın bir muhabirine Loyd Corc, demiş• 
tir ki: 

·• - Yeni Almanya'yı arllk tamamen 
anlıyor ve ona k:nşı derin bir saygı dıt• 
yuyorum.,, 

Loyd Corc, - Almanyanın huk Jl4 
Lerabcrl' ği için şahsen mücadele ettiği 4 

ni, ve Sar'da plebisit yapıldığı gün b~I· 
ki hayatının en mesud günü olduğur.ll 
ilave etmiş ve aözlerini şöyle bitirmiştitı 

"- Benim proı;ramım, bir ingili:ıt 
programıdır, fnkat, büyük alman ulusd 
ile dost münasebetlerin kunılmasmı da 
aynı ihtiraslarla istiyorum. 

47 milyon olmuştur. "Kulaklar,, haria 
olmak üzere köylü nüfusu 1913 de 90 
milyon 700 bin iken 1934 de Kolkozhı 
köylü adedi 77 milyon ve hususi suret .. 
te çalışan köylü de 38 milyondur. Köy• 
lünün kahir ekseriyeti Kolkozlara gir• 
mi~ bulunuyor. Hususi surette çalışan• 
ların adedi şimdi ancak çalışan köylil 
a<ledinin beşte biridir. 1913 de kiiçülıı 
büyük mülk ve toprak sahiblerinin a .. 
dedi 22 milyon idi. İlk teşrin inkılabı bll 
soysal tabak ıyı mühim bir surette da• 
ğıtmış ve büyük bir kısmı öbür soysa1 
gruplara geçmiştir. 1934 yılı başını.la 
burjuva unsurları aramızda ancak bil 
hatıra kabilinden kalmış ve adetleri 17' 
bine inmiştir. Nüfusun miltebakisi olan. 
mektebli, asker, mahpus ve sairenin a
dedi 1913 de 3 milyon 200 bindi. Şim4, 
di 5 milyon 700 bindir. Amele ve kol• 
koz, grupları bütün nüfusun yüzde 74 
ünü teşkil etmektedir. Amelemiz artı~ 
istismar eden öbür sınıflar için çatııarı 
eski amele değil, ehemmiyetini ve sanat 
yiin ve bütün memleketin sahibi oldu.t 
ğunu bilen bir sınıftır. Beş senedenbe• 
ri işsizlik nedir bilmiyoruz. Amelemi• 
zin ücretleri artmış ve timdi ekmell 
vesikası usulünün kaldırılması ve ruu 4 

lenin sağlamlaşma5ı sayesinde hakikf 
kıymeti daha çabuk artacaktır. Devld 
amelenin iaşesi hususuna bUyilk bir C" 

hemmiyet atfetmektedir. Her türlü aoyı 
sal sigortalar ve bu meyanda başka 
memleketlerde olmıyan amele ve mC-4 
mur sanatoryomları ve istirahat evleri 
inkişaf etmektedir. 

İlerliyoruz. Fakat hars ve maddi ih• 
tiyaçlarrmız tamamen tatmin edilmil_ 
olmaktan uzaktır. Mübalağa etmek is .. 
temiyoruz ve Sovyetler Birliğinin şim .. 
diden zengin bir ülke olduğunu söyle• 
miyoruz, fakat sovyet iJjçisi, ülkemizin. 
zenginleşmekte olduğunu biliyor. 

Bay Molotof, bundan sonra, halk 
kütlelerinin hars susuzluğunu, bilgi ve 
sanat arzusunu kaydetmiş ve daha son• 
ra Leningrad cinayetinden bahsederek 
demiştir ki: 

.. Düşmanların, bu cinayetle safları· 
mız arasına karışıklık sokmak istedik .. 
leri görülüyor. Milyonlarca amele ve 
köylü Leningrad'da patlıyan silah sc .. 
sine sovyet iktidarının ve Stalin'in et .. 
rafında toplanmakla cevab verdiler. 
Son zamanlarda, burjuva matbuatının 

sovyet aleyhindeki iftiraları son had .. 
dini bulmuştur. Bu matbuat beş on tet .. 
hişçinin kurşuna di.dlmesi münasebeti .. 
le garib bir tavır takındı. Anlaşılıyor. 
ki bu baylar hakikati söylemeği vazife .. 
leri icabından addetmiyorlar. Bunların 
herhalde mevcudiyetleri hükmünü bıı 
neviden işleri örtmek ve bunları halkın 
gözünden kaçırmaktır. Bunun içindir 
ki, "Sovyetler Birliğinde idamlar,, Uze .. 
rine kıyamet koparıyorlar. Fakat bi& .. 
den canilere karşı merhametsiz tedbir .. 
lerden ba~ka bir şey beklemesinler. Le) 

ningrad'daki konsoloslardan birinin 
11 irof'un katliyle münasebetini sükQtla 
geçiyorlar. Keza sovyet hüklımetinin 
bu mümessilden siyasi pasaport vere .. 
rek eşyasını toplamasını istediğini de·, 
söylemiyorlar. Ümid ederiz ki, alaka" 
darlar her sabırın bir hududu olduğu .. 
nu anlıyacaklardır.,, 
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1 ç D İn(rir z - Amerikaıı 
~ 

dostluğu 
~on günlerde, "Milli Kabine'' anlaş

maıma girmiş polit:kl\cılar olsun, Lloyd 
George olsun işçi fırkasl olsun, önümü?:
deki İngiliz seçimleri için programlarını 
ilan ederken, bir noktayı ilerisünneği 
hiç unutmıyorlar: 

lnclliz - amerikan dostluğunu kuv
vetlendirmek. 

Oteki noktalarda biribirlerinden ay -
rıldıkları halde bu noktada, her renkte 
İngiliz politikacıları beraberdirler. 

Angloıakıon uluslann biribirine ya· 
lunlığı ötedenberi malumdur. Bu yakın
lığa, fıı ka programlarına alınmak sure 
tiyle bir de 11yasal bir ifade verilmesine 
ne lüzum var? Bu sırrın anahtarı Ja • 
ponya meselesidir. 

Gerçi bugünkü İngiliz hükumetinin 
bellibaslı a'ftamları da, Amerika'ya olan 
dostluktan hararetle bahsediyorlar ama, 
bunun istek yüzünden değil de gerekli • 
Jile dolayrsiyle yapıldığı bellidir. Çünkü 
Londra'da, Başbakan Mac Donald'ın 
geçenlerde idare ettiği deniz silahlan 
konferansında görülmüttür ki, fngilte
re, Japonya'ya doğru yatmak İstediği 
halde biytaraf kalmağa mecbur olmuş· 
tur. lngiltere'nin neden Japonya'nın gö
rüşüne yatmak istediğini, o 11ralarda 
anlatmağa çalışmıştık. Bunu burada tek
rar edecek değiliz. Yalnız bunun bir alay 
ıebebleri arasında şunu zikredelim: 

Japonya bugün lngiltere kadar pa· 
muklu dokuma istihsal ediyor ve bun • 
dan Hindistan'a lngiltere'nin soktuğu 
kadar sokuyor. 

Bu ve daha bunun gibi ıebebler ba -
kanundan ihtiyar t ngiltere 'nin ökonomik 
ve do1ayısiyle ııyasal sakalı, genç ve 
saldırıcı Japonya'nın elindedir. 

Şu da var ki, bugünkü İngiliz hüku· 
metinin, deniz ıilahlarında, ne sebeble 
olursa olsun, Amer:ka'yı canla ba§la tut· 
maması, lngiltere ve Dominionlar efka
numumiyesini fena halde kızdırmı§br. 

Ve ''miJli kabine,, §İmdiye kadar bundan 
büyük bir yanlı§ yapmamıttır. Gerçi, 
Amerika'nın açıkça tutulmaması yüzün
den kabaran hiddet dalgası, İngiliz mat
buatına fazla aksetmemiıtir. Fakat bu, 
İngiliz hükumetinin Amerika'yı adeta 
tekbaıına bırakır gibi olmasının İngiliz 
tıluıunun gözünden kaçmıt olması de -
mck değildir. lngiliz ulusu, Japonya'ya 
karşı bir anglosakson hassasiyetini mat· 
buahnda göstermekten çekinecek kadar 

olgundur. lngiltereye mahsus bir ırk -
çılık havası yaratmak acemiliğini göste
remez. Ama içiniçin, üç devlet araımda
ki donanmalar davasının büyük ehemmi
yetilti ve İngilizlerle Amerikalıların be
raberce ve cesurca hareket etmemeleri 
yüzünden yaratab"l .. ceği tehlikeleri, ta
mamen idrak etmiştir. Ve bu huıusta 
gevşrk davrana.p bugünkü İngiliz hüki
meti, ingil'z ulusunun "şuur-altı,, ile çek 
derin b:r ihtilafa dü§mek hatasını işle
rci~tir. ln~iliz ulusu .-ünkil. "~uur,, un
da olanı ''§uur-altı,. nda gizlemesini en 
İyi bi'en ulustur. Ya'nrz i?l.""il;z hüku -
metleri de, bağlı bulundukları ulusun 
bu "şuur-altı., nı çok iyi tanımakla mü
kelleftirler. Bu hususta kısagörüşlülük 
yahud ııcemi!ik n:ist•renlerjn, k'!ndileri
ne verilen itimadı muhafaza etmelerine 
imkan yo•ttur. ı~t .. bu<?ii"kü hük'1met, 

bu hl\tayı i şlemiı1tir. 
Donan~a işinde, bütün Dominionlar, 

lnı?ihere il-- deO-il Amerika ile berab tr
dirler. Ve hiç şüphe götürmez ki, gele· 
cck <!onanma anlaı;ması konuşmaların
da, Janonya, iki a~glosakson ulusunu 
karşısında bulacaktır. Bunun gerçek'.eş
rnesi için, İngiliz ulusu, gerekirse bir 
ba~ka hükumeti işba~ına getirmekten 
Çtkinmiyeceği gibi, Amerika'nın da 
.,har.b borçla&J,, İ§inde birçok kolaylık • 
lar göıtermeğe razı olması, ku-vvetle 
muhtemeldir. Hem de, ıu içinde bulun• 
duğumuz yılda. BURHAN BELGE 

Kil,rit f iatları 
İstanbul, 30 (A.A.) - Kibrit fiatla

rını üç ayda bir tesbit eden komiıyon 

son devreye aid dolar inip çıkmaları ile 
ıirketin hesablarmı maliyeye gönder
miıtir. Şirket fiatları artırmak için aç -
tığı davayı mahkemede kaybetmiıtir. 

Dolar fiatları yeni bir safhaya girmene 
fiatlar yükselmiyecektir. 

İstanbulda sağlık yardım 
teşkilatı genişletilecek 

lıtanbul, 30 (A.A.) - Sağlık yar -
dım teıkilabnrn kuvvetlendirilmesi ve 
genitletilmeıi için bu yd belediye büt • 
çeıine yeni tahsisat konmuttur. Yeni • 
den iki istasyon ilave edilecektir. 

İstanbul taşıma vasıtala
rında müşterek bilet 
lstanbul, 30 ( A.A.) - Şehir içindeki 

taırma vasıtalarına müıterek bilet ibda· 
ıı için bazı yeni te§ebbüsler yapılmak -
tadır. Akayla D. demiryolları arasında 

olduğu gibi Şirketi Hayriye ile de Şark 
derniryolları arasında aynı ıiıeden iki 
idareye aid biletlerin satılması için bir 
anlatma yapıldığı söylenilmektedir. 

Tramvay, Haliç, Şirketi Hayriye, 
Şark Demiryolları ve Devlet Demiryol
lan gibi alakadar bütün nakil müesse -
ıeleri bu it üzerinde çahımaktadır. 

Yeni bir istatistik 
sistemi 

lıtanbul, 30 ( A.A.) - Uluslar der
neği ökonomi konseyi bütün acun ülke
lerinde tutulan ticaret istatistikleri hak 
kında yeni bir karar vermiıtir. Bu knra· 
ra göre İstatistiklerin tutulma biçimi 
değiştirilecek, ihrac edilen malların ger
çek yoğaltım (iıtihlak) piyasaları tek -
çeşit bir sistemle istatistildere geçirile
cektir. Bu suretle ihracatçı ve idhalatçı 
memleketlerin iıtatistikleri karıılıklr 
olarak konseyce kontrol edilecekti· 

Bilecikte 
. 

seçım 

Bilecik, (Hususi)- Bilecikte say

lav seçimi çok şenlikli oldu. Bütün 
kasaba bayraklarla süslendi. En çoğu 

kadınlardan olan kalabalık bir halk yı. 

ğmr sandığın bulunduğu belediye dai

resini sa.rdı. Bilecige bağlı Abbaslı kö· 

yünün ikinci seçicilerinden 85 i kadın 
olarak 190 ki şi bir metro yüksekliginde 

olan karları çiyneyerek reylerini kul

lanmak için Bilecige geldiler. Bütün 

seçim çevrelerinde kadınlar erkeklerd~n 
çok alakalanmışlardır. Birinci müntehıp 
seçimi bu gün bitmiş ve C.H.F. sı nam. 

zetlcri eksiksiz kazanmışlardır 

Al trn kaçakçılarının 
muhakemesi bitti 

İstanbul, 30 (Telefon) - Altm 
kaçakçılarının muhakemesi bitti. 
Suçlulardan şekerci A vram sekiz 
ay hapse ve kaçırmak istediği al
tı yüz altmın karşılığı olarak 5700 
lira para cezasına .mahkum oldu. 
Ötekiler beraat ettı. 

Avrupa trenleri hala 
gelemediler 

İstanbul 30 (Telefon) -Avru
pa trenleri' hala .gele~~diler. Yol
cular Karaağac ıle Svılıngrad ara-
11nda aktarma ile gidip gelmekte· 
dirler. 

• · B .. • ~ hakkını tasıvanlarıa 
farki Karaaiaçt.a ikinci seçmenler seçı mı: utuo seçn 

;~ıirakile yapılmrştır. 

u y u K L A R 
l 'lu~larara~ı Kacl m Birliği 

Başkaıı Bayan l(or. 
het istaııbula o·eldi o 

(Başı 1 inci sayrfada) 

le dostluk edinmek üzere geldiği
ni söyledikten sonra: 
"- Buradaki dostlarım ne ka

dar çok olursa gelecek nisanda 
İstanbul' da toplanacak olan ulus
lararası kadm birliği kongresi o 
kadar muvaffak olur. Jstanbulda
ki ikametim sırasmda bilhassa bu
na çalışacağım, demitşir.,, 

Park oteline inmiş olan Bayan 
Korbet Aşpi ve Manus lstanbul'
da on gün l<alacaklardır. Bayan 
Korbet şerefine türk Kadın Birliği 
tarafından bir ziyafet verilecek ve 
İstanbul'un tabii ve tarihi yerleri 
gezdirilecektir. 

*** 
İstanbul, 30 (Telefon) - Ulus-

!a~ar~sı Kadınlar Birliği birinci ve 
ıkmcı Batkanları bugün Kadınlar 
Birliği Batkanı ile beraber ulus
lararası kadınlar kongresinin top
lanacağı Yıldız sarayını gezdiler. 
Konferans için yapılacak hazırlık
ları konuttular. 

Başkan, türk kadınlarına veri
len saylavlık hakkının bütün dün
ya kadınları arasında büyük bir 
memnuniyet ve takdirle karşılan
dığını ve Türkiye'nin şarkta müs
tesna bir mevkii bulunduğunu ve 
intihab hakkının Türkiye'yi ör
nek alan bütün memleketler üze
rinde çok eyi tesirlr yaptığına ka
ni olduğunu söyledi. 

İşi biten yetim maaşları 
Van eski evrak memuru Hamit tc

kaüd, köprü tahsildarı İbrahim tekaüd, 

İzmir nüfus başk§tibi Avni tekaüd, 

Çonım nahiyesi müdürü Hüseyin Avni 

tekaüd, mülkiye müfettişi Halid Rifat 

tekaüd, İstanbul belediyesi bahçeler ser 

muhafızı Hüseyin yetim, hesab işleri 
M. emlak şubesi katibi Ali Fevzi teka

üd, çarşı mczad işleri hah şubesi me
muru Celaleddin yetim, Beyoğlu şube
si mühendisi Ahmed Hamdi yetim, Pi· 

reveze mutasarrıfı Hüsameddin yetim, 
Kilis eski nüfus memuru Ali Rıza te
kaüd, Van tahrirat katibi Mehmed Ke

mal yetim, L§.pseki hususi muhasebe 

memuru Mustafa yetim, Bucak hususi 
muhasebe memuru Emin yetim, Akçaa

bad hususi muhasebe memuru Zühdü 
yetim, Milas hususi muhas.ebe memuru 

Mehmed tekaüd, Eminönü belediye şu

besi temizlik işle.ri katibi Nasuhi ye
tim, Sirkeci tahsil şubesi tahsildarı Mus 

tafa tekaüd, Araç hususi muhasebe me

muru Refiki Osman yetim, Çiçekdağr 

kaymakamı Şeıni tekaüd, Kahta nüfus 
memuru Cemal tckaüd, Güyan nahiye

si müdürü Ahmed Refik tekaürl 

Yeni hat bölümü 
İstanbul, 30 (Tele fon) - De

nizyollariyle vapurculuk tirketi a
rasında yapılan yeni hat bölümü 
tatbikatına yarından sonra ba§la
nacakbr. 

öLUl\I 
Otomatik telefon müdürü Bay 

Niyazi'nin refikası Bayan Makbu
le vefat etmiş ve cenazesi dün Ha
cıbayramdan kaldırılmıştır. 

~letr Salenı da va~ı 
Rüşvet vermekten maznun 

Metr Salem ve Leon Faraci'nin 
muhakemelerine dün birinci asli
ye ceza mahkemesinde devam e
dilmiştir. Metr Salem'in müdafaa 
vekilleri mahkemeden, tahkikatın 
derinleştirilmesini istiyerek Metr 
Salem'in eyi adam olduğunu ve 
tezkiyesi için İstanbul avukatla
rından Bay Esad Muhlis'in şeha
detini istemişlerdir. Mahkeme tah
kikatın derinle,tirilmesi talebini 
red ve müdafal\ya taalluku hase
biyle İstanbul telefon şirketinin 
işlerini üzerine alan avukat Bay 
Esad Muhlis.in şehadetine müra-

• caat edilmesini kabul etmiştir. Mu
hakeme 23 şubata bırakılmıştır. 

Meksikada yeni bir sıyasal 
memurumuz 

Meksika hükumeti nezdinde hü
kumetimizi temsil eden Vatinglon 
büyük elçiliği ile mezkur hükumet 
arasında irtibatı temin etmek ve 
ilerde İcab ettiği takdirde konso
losluk umurunu görmek ve Mek
sika' da ikamet eylemek üzere Va. 
ş_i~.gton ~üyük Elçiliği Başkatib
lıgıne haız olduğu müsteşarlık un
vaniyle merkezden Bay Hasan 
Tahsin tayin edilmiştir. 

İstanbulda saylav seçimi. 
lstanbul, 30 (Telefon) - lstan

bul'da saylav seçimi 8 ıubat cuma 
günü yapılacaktır. 

AnJ\.ara lladyosu 
Dün rkşam, Ankara radyounda Bay 

Şakir Hazim Gökmen, eski konu~m:\!a
rına alakalananların yazdıkları ür. nı~k . 
tuba birden cevab verdi. Bu mektubl11r

da konferanıcının anlattığı üç mühim 
havacılık meselesi üzerine bir takım ıor
ğular sonılmakta idi .. Bunlar, özleri iti· 
barilc hava ıponına dokundukları için, 

Bay Gökmen hava sporu mevzuu üzerin
de, uzunca durmak, bütün ulusların ha
va sporuna değer vermelerinin sebeble· 
rini anlatmak ve nihayet motörsüz tay
yarecilikte muvaffakiyet gösteren gen
cin uçuculuk bakımından ula~tığı us • 
talığı izah etmek lüzumunu duymuş gÖ· 
rünüyordu. Bu konutmada türk genci • 
nin yüksek havacılık lu.biliyeti sayılar
la gösterilmiştir. 

Şakir Hazım, dıkkatle dinlenilen 
konferan11nr, ulusal korunmamızı kuv • 
vetlendirecek olan Türk Kuıuna, Tay
yare Cemiyetine yardım ve bunların 

muvaff akiyetlerine çalıtmanın bir borc 
olduğunu söylemekle bitirdi. 

ikinci konuşmada Bay Necib Fazıl 
fİİrlerinden parçalar okudu. Müzik par
çalarının hepsinde Ulvi Cemal, Necdet 
Remzi ve Nihad Esengin çok muvaffak 
oldular .. Danı müzikinin de beğenildiği
ni söylemek gerektir, 

Ankara Radyosunun bu alqamki 
programı ıudur: 

Sıhhiye Vekaleti saatı (kızamuk hH
talığı). 

Musiki: 
Beethoven • Kreutzer Sonatı nasıl 

yazıldı. Edebiyatta akisleri. 

Matbuat raporu 

Danı musikisi 
Mu~iki: 

Beethoven -Kreutzer Sonat• 
Ferhunde Ulvi: Piyano 
Necdet Remzir Keman 
Haberler. 

:(ii/ıiir mılu.vışlan 

Ir!'i vr~ dil 
1 nsan için hendi soyu tİzerind k Arnş

tınni\lar kadar meı·aklı bir şey yoktur. 
hiç bir konu bu kadar çeşi<lli ve bu ka
da derin değildir. Hiç bir konuya bu l.a· 
dar içten ıokulamayı.t .. Bununla beraber 
İnsan varlıkları üzerinde gürü, ayrıl ı k
tan o kadar çoktur ki bu pek canlı ko
nuş ... ( ba!1is) çok k ~z okuyuculara sı
kıntı verecek bir hal alır. 

insanların hayvanlarla müıterck o

lan tarafı bir derece kolay kavrandığın
dan birçok bilginler insanların bu yö. 
nünde çok dururlar. Fakat kültür ya~· 
yışı bundan ba~ka bir feydir. Buıün in
san eskiden olduğu kadar hayvandan 
aykırı bir varl.k sayılmıyorsa da arada. 
ki derece farkı büyüktür. insanlardaki 
irade hayvanlardaki kımıldanııtan ayn 
b:r şeydir. Kültür adını verdiğimiz bu 
irade verimleri dil ve teknik insanlara 
hayvanlardakinden çok b:ışka bir toplu. 
luk ve yaşayış kazandırmıştır. 

Kültür varlığını anlamak İçin tarih· 
sel gidişi göz önünden ayırmamalıdır. 

insanın evriminde iki büyük dönüm gö. 
ze çarpar. Birincisi insanın ellerini yer• 
den kaldırması, aypk' ' ·· \iıo:f' .. :-de y 00 

·;_ 

meı'.d'r: Kafa'1ın ve bütün üyelerin ıe'iı 

mesi bu güz.eyde 0 ... 1 .. ".ur. /.ncak bun
dan sonra İnıan vardır denebilir. 

ikinci büyiik dönüm de konuıma di
linin yaratılmasıdır. Böylece düıünm• 

kabiliyeti arttı, bilinen ve öğrenilenler 
yeni yetişenlere anlatılabildi. ilk kültür 
insanı bu zaman meydana gelmiı aayı· 
lır. Çünkü artık hayvanların seviyesi 
aşılmıştır. Bu ilk kültür İnaanırun nasıl 
vücud bulduğunu bugünün bilgileri bi
ze henüz eyice aydınlatmıf değildir. 

Yazı dilden ayn bir teYdir. Tarih 
bilgimize başlanğıc olarak aldığımız ya
zının kullanılması çok daha sonradır. 

Bugün bile yazı çok yayılmıı olmakla 
beraber dilin yanında pek geri kalır. 

Bu bakımdan insan tarihi iki büyuk 
çağa ayrıhr. Fakat bu çağlar biribirin. 
den keskin çizgilerle aynlma.z. Birinden 
öbürüne geçiş çok ağır olmuştur. Birin. 

cisi pek uzun olmakla beraber tarih gö
zünde çok kısaltılan çağdır. Eıki taı 
çağı ile az çok batbaıa ciden bu çatda 

İnsanlar hiç olmazsa yarı çıplakta, evi 
taı ve ağaç kovuklarıydı. Oeğiımeler, 

uymalar hayvanlarda olduğu gibi ıuur
ıuzdu. ikinci çağ, çok daha kısa iken 

yakın ve çeşidli olma" dolayısile çok 
uzun görünür. iman bünyec:e az deiit
miştir. Şimdi onun dili ve tekniii var
dır. Eşyası, aletleri ve silahlan vardır. 

Bir kelime ile söyliyecek olursak kültü
rü vardır. Evrimler, uymalar, ileritem .. 
ler, gerilemeler bir iradenin etkisi ~ 
(eseri) dir. Böyle<:e inıan tarihinin ilk 
devrinde türlü ırklar vücud buldu, ikin
ci devirde ise ırklar geliıti, kanıtı ve 
kaynaştı. Buna kllrşı türlü kültürler 
meydana geldi. 

Bugünün bilgi bitikleri ırk ve kül· 
tür veya kısaca rrk ile dil anıaındaki ay
rılığı ve bağlılığı gönneğe engel olacak 
kadar karışık sözlerle doludur. Dofrusu 
ırk sözünden insanın doiuttan olan y .. 
pm anlaıılmahdır. Böylece kültür ırk· 
tan büsbütün aykın bir ıeydir. Kültür 
ve dil insanlara tagay ::s (tabiat) Yergi. 
ıi değil, belki sonradan kazanılan bir 
varlıktır. Doğduktan IOftra terbiye ile 
elde edilir ve kaybediliT. Buna •öre hi9 
bir zaman birçoklannm yaptıtı gibi di· 
li bir ırk ölçüsü olarak almak doiru de
ğildir. Çocuklarda da görüldüğü 6z.ere 

dil İnsanın sonradan öğrendiği bir ıey· 
dir. 

Bu sözlerimizden dil ile ırk araaın 

da bir bağlılık olmadıimı ileri ıürdüiü· 
müz anlatılmamalıdır. Bugünkü bilgi 
ve araıtrrmalann vardıit bir hakikat 
var ki o da ilk zamanlara doiru 1idil
dik99 dil ile ırk araııncla ıda bir baiın 

Bursa'da ikinci seçmen seçimi Samsun'da köylD kız çucuk1arından blt grrq. 
Yazısı memleket oostasındı 
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Yerli k:oıloylaı·ın 
ıslahı için 

Ankaradaki Türkiye Atlıspor Ku
lilbü Avrupadan yüksek evsafta safkan 
lngiliz kopoylan getirtmiştir. Kulüb 
tıir taraftan bu kopoylarla atlı sürek 
avları yaparken diğer taraftan da mem
leketin yerli kopoylarmı bunlar vasıta
ıile ıslah etmeği düşünmüş ve lazım 

aelen tedbirleri almıştır. 
Yerli türk kopoyları çok ince bir 

:ltokuya malik olmalarına rağmen ça
bukluktan mahrum olduklarından do
layı kaldırdıkları bir avı avcının önü
ne getirebilmesi için 7a çok ıamaıı 

KOçtJk bir kopoy tipi 

earfederler ve yahut büsbütiln ı . • ı 

~ybederler. Bunlar ingiliz kopoylarile 
fihleştikleri takdirde daha çabuk ve 
~ha esaslı yavrular verecekler ve 
111emlekette yeni bir kopoy ırkı tesbit 
edilecektir. 

Dişi kopoyu olup da bundan isti
fade etmek istlyenler bu dişilerini An
tarada Atlı Spor Kulilbil namına gön
~erdikleri takdirde bunlar çok bilgili 
'mütehassıslar tarafından bakılacak ve • 
lngiliz kopoylarile çiftleştirilecektir. 

Doğacak yavrulardan bir tanesi do
fuından Uç ay 90nra anasile beraber sa
hibine iade edilecek ve iaşe ve saire pa
tası namile dip kopoy ıahiblerinden 

lılç bir şey lstenmiyecektlr. 
Kulübün damızlıklarından hasıl o

lıan yavrulara birer men~e şahadetna

ttıesf verilecek ve bunlar için ayn bir 
'tecere defteri açılacaktır. 

Gönderilecek dişi kopoylar damız
,lıli hayvanlarm nısıf Ucretle nakli hak
.. mdaki kanundan istifade edebilecek
!erdir. Bunun için bulundukları yerin 
baytar mUdUrlilklerinden bir damızlık 
YesikaSt almalan Jcab eder. 

Di'l kopoyunu göndermek lstf yen
ler daha evet bir mektubla Atlı Spor 
Kulübüne bu arzularını ve köpeğinin 

eıkllini, ismini ve hangi vasıta ile yo
la çıkardığını bildirmelidirler. 

Zağar denilen kuş köpekleri kabul 
edilmez. Gönderilecek dişi kopoylar da 
aşağıdaki evsafın mevcud olmasına bil
hassa itina olunmalıır. 

A. Kopoy en aşağı iki renk göster • 
melidir. Koyu ve açık kahve rengi ve 
yahut bu renklerden ba~ka (Çakal) de
nilen beyaz renkleri de taşımalıdır. 

B. (Grifon) denilen tüylü kopoylar 
bbul edilmez. 

bulunmasıdır. Prof. F. Lutehan ''Uluı -
lar, ırklar ve diller,. kitabının ıonunda 
eyor ki: "Irk bakımından birlik ıöıte
ren insan kümelerinin önceleri dil bala
mmdan da bir birlik ıösteriyordu. Fa
kat ~nla türlü yer değiıtirmeleri, 
ıöçmenlik, bant ve ıavq aokulmaJan, 
alııveriı ve gidiı geliı dolayııile ilk 14=
lôl bozufmuıtur.,, 

Bugün yeryiizünde görülen birçok dil
lerle, ıaymz diyalektler sonradan mey -
~na gelmiıtir. ilk çağlara doğru gidil
aikçe dillerin aayııı azaldığı gibi ırk ile 
itil arasındaki bağ da çoğalır. 

Çok yazık ki yazının geç kullanıl· 

ıımya baılaman yüzünden dil tarihi an
•k ~k kısa bir çağı bize bild.irmekte
~r. Bununla beraber türk kültürünün 
-.renıel deierini bildirec:ek olan ilk ıe
ldDerin izleri eski ve yeni dil armağan
lan içinde saklıdır. BunJan bulup çıkar
-.1' dil bilgisinin Öz iti olacaktır. 

Görülüyor ki dil iııaan iradeainin 
,'lkiıi ve kültürün ilk verimidir. Kültür 
ratılqı dil itile bqlar. Öz dili kurtarmak 
~· ona can vermekle yeni bir kültür ça. 
aı açılmıt oluyor. Böylece birçok dil bil· 
~nlerinin "adeti bir alimler encümeni
Wn kunnuı olduğu mükemmel bir dil,, 
~ye hayran kaldıktan türkçe acun ö
~e bir kat daha üstün bir nrlık o· 
lirak ortaya çıkacakbr. 

Sadi SELEN 

ULU~ 

Yabancı gazetelerde okuduklarımız 1 
'- - - - - I 

Almanyanın dış 

sıyasası 

Lö Tan, Faris - 25. 1. 35 
Bu günlerde alman hükumeti, dış 

aıyasasma vereceği yön bakımından 

mühim kararlar alacaktır. B. Hitler bir 
haftadanberi başlıca muavinlerile ko
nuşmaktadır. Dışanişlcr bakanlığında 

bakan Fon Noyrat'la müsteşar Fon Bü
lov'un çok çalıştıkları bildirilmektedir. 
26 sonkanunda da kabinenin B. Hitle
r'in başkanlığı altında toplanacağı ve 
bu toplantıda, Fürer'in nazilerin iş ba
tına geçişlerinin ikinci yıldönümünü 

kutlamak için 30 sonkanunda vereceği 
büyük söylevin ana çizgilerinin tesbit 
edileceği haber verilmektedir. Yalnız 

Almanyanın, alacağı vaziyeti kati su
rette tesbit etmek için 31 sonkanunda 
Londra'da yapılacak olan Fransız - İn
giliz konuşmalarının sonucunu bekli
yeceği de söylenilmektedir. 

Sar işi hallolunduktan sonra, al
man diplomasisinin, yaptığı yanlışlar 

yUzUnden Almanyaya da çok zarar ve
recek surette karışan genel vaziyeti 
aydınlatmak istemesi tabiidir. Uluslar 
derneğinden ve silahsızlanma konferan
ımdan gürültülü bir tarzda aıyrılarak 

ve karada, havada hummalı bir çalışma 
ile silahlanarak, Almanya acun efkarı 

umumiyesinin gözünde Ştreseman ve 
Brüning'in uysal sıyasaları ile elde et
tikleri yeri kaybetmeğe başlamıştır. Bu 
yUzden de ingilizleri kuşkulandırmış 
ve onlar için de, öteki batı Avrupası 

ulusları için de güven meselesinin bah
ıe mevzu olduğunu kendilerine anlat
mış, bu ise barışı beraberce korumak 
için ingiliz ve fransızların yapacakları 
i~ birliğini kolaylaştırmak gibi bir so
nuc doğurmuştur. Nazilerin Avustur
ya'nın istiklali etrafında çevirdikleri 
dolablar da Fransız - İtalyan anlaşma
sını kolaylaştınnı§ ve Roma anlaşması, 
İtalyanın kUçük anlaşma ile yapacağı 
iş birliği sayesinde, Fransa ile İtalya'
nın orta Avrupada verimli bir müşterek 
ııyasa yapabilmeleri için gereken şart
ları doğurmuştur. Ve nihayet Alman
~anın yaptığı hataların Rusyayı Fran
saya yaklaşmağa, uluslar derneğine ve 
Avrupa devletleri camiasına girmeğe, 

küçük anlaşma ve Balkan anlaşmasına 
yakınlaşarak doğu Avrupasında yeni 
bir islav sıyasasının temelini sağlam o
larak kurmak çarelerini araştırmağa 
ıevkettiği şüphesizdir. 

Bütün bunların Almanyayı acıklı 
bir duruma soktuğu ve tam mali ve 
ökonomik bir takını vahim güçlüklerle 
uğraştığı böyle bir sırada yapayalnız 

bıraktığı inkar olunamaz. Lehistanla 
yaptığı, birçok dedikodulara yol açan 
anlaşma ile, Macaristanla ımf küçük an
laşmayı dağıtmak ve barış andlaşmala
rının toprak hakkındaki maddelerinin 
tadilini elde etmek için yaptığı anla
§ılan gizli uzlaşma, Almanya'nın ulus
lar derneğinin zihniyetine ve metodla
rına sadık kalan devletler camiasından 
çıkmakla kaybettiği şeylerin yerini 
şUphesiz dolduramaz. Berlin hükıime
tinin birkaç zamandanberi bu hale bir 
çare araştırıp bir taraf tan da 13 son
kanuna kadar dış szyasa bakımından 

hep yenilmiş olan nazi rejimi için za
vahiri kurtarmağa çalıştığını her şey 
göstermektedir. Sar plebisitinin sonu
cu Almanyadaki halk yığınlarının gö
.züne parla kbir .zafer gibi göründüğün
den alman hükumetine dış sıyasasının 
inkişafı için fırsat vermiş bulunmakta
dır. Hitler Sar plebisitini kendisinin 
de ummadığı şartlar altında kazanarak 
yeni bir prestij ve büyümüş bir otorite 
elde ettiğinden, Almanyanın çok tehli
keye dü§en dış durumunu düzeltmek 
ve söylevlerinde dalına tek-1'arlamaktan 
geri unnadığı barı şisteğinin samimi
yetini acun önünde isbat etmek için hal 
çareleri arıyacağı tabiidir. 

Almanyanın sıyasasında gerekli o
lan kalkınmayı yapabilmesi için biribi
rine bağh iki fırsat vardır: Bunlardan 
birisi Almanyanın, orta Avrupadaki 
durumun Roma anlaşmasının hazırladı
ğı §ekil dahilinde pekiştirilmesi işine 

katılması, öteki de doğu andlaşmasına 
girmesidir. Almanya, Avrupada siirek
li bir barışın kurulması için yapılmak 
istenen bu iki büyük işe karşı durmaz-

Güzellili ameliyatları 
Yazan: Dr. Clıarles C/aove. 

Biricik hataları bilgisizlikten başka 
bir şey olmıyan birçok kimseler, gü
zelleştirme ameliyatlarını kadınların 

güzelliklerini artırmak için kulJandık
Jarı bir vasıta tanımışlar ve bu a~li
yatların buruşukları yok etmek, gözle
rin altındaki çukurları gidermek, tl;i

şük göğüsleri kaldırmaktan başka bir 
şeye yaramadığını ~anmışlardır. 

Bu, biıyük ve teessüfe değer hir 
yanlıştır. Güzelleştirme ameliyatları

nın sahası, bu kadar dar o?maktan çok 
uzaktır. Bilakis bu saha, insanın aklın
dan bile geçiren- y.eı-~ • i kadar geniştir 
ve chirurgic est~ .. ~l~e denilen yeni 
cerrahinin kolları tamamen psikolojik 
mahiyette bir takım vakalara kanşma
ğa kadar varmaktadır. 

Güzelleştirme ameliyatları bilhassa 
savaş esnasında ve savaşı takib eden 
yıllar içinde ehemmiyet almağa başla

mış ve bu ehemmiyet günden güne bü
yümüştür. Bazıları estetik cerrahi ile 
plastik denilen cerrahi arasında bir 
fark görmek istemişlerdir. Halbuki 
böyle bir fark, bizce lüzumsuzdur. 
Çünkü, plastik bir ameliyat da netice 
itibarile estetik bir ameliyattan başka 
bir şey değildir, faraza yüzdeki IJir ku
suru düzeltmek için vücudün başka lıir 
tarafından et almağa mecbur kalan bir 
doktor, yüze ilave ettiği bu yeni parça
ya şüphesiz bir biçim vermek mecburi
yetindedir. 

Zaten güzelieştirme ameliyatını ya
pan, yalnız bunda ihtısas sahibi olmuş 
cerrah değildir. Topal bir bacağı dü
zelten bir ortopedisk, gözlerdeki şaşı

lığı gideren bir göz mütehassısı ve çö
kük bir burunu güzelleştiren bir burun 
mütehassısı, her biri kendi alanında 

güzelleştirme ameliyatı yapryorlar de
mektir. 

Cerrahinin bu mühim şubesinin en 
eyi tarifi, sarahat ve vuzuhu itibarile, 
Dartiques'in yaptığı şu tariftir: 

"Bir insandaki tabii veya sonradan 
olan ve onun şahsi veya soysal değeri
ni düşüren kusurları düzeltmek için ya· 
pılan plastik ameliyatların hepsine bir
den estetik cerrahi denir.,, 

Esasen estetik cerraliinin son za
manlarda icad edildiğini sanmak çok 
büyük bir yanlış olur. Bunun en çok 
savaştan sonra fazla inkişaf ettiği doğ
ru ise de, bilhassa yüz~le olmak üzere 
vücudun kusurlarının düzeltilmesi en 
eski zamanlarda yapılmıştır. 

Eski hind kitablarında yazılı oldu· 
ğuna göre, Kıral Goorka her yeni şehri 
zaptettiği zaman bu şehir ahalisinin bu
runlarını kestirirmi~. Yalnız memede· 
ki küçük çocuklarla, ağız çalgıları ça
lan musikişinaslar bu kaideden haric 
tutulurmuş. 

Onun için çok eski zamanlarda Hin
distandaki bazı mahir mutetabbib
ler, alın kısmından çıkardıkları derile
ri yanaklara yapıştırarak burun yap
mak suretile güzellik ameliyatları yap
mı~lardır. Hatta hindlilerin bu ameli
yatta kullandıkları tekniğin adına 

"Hind metodu,, denir. Bu metodtan 

sa, uluslar derneğine dönmesine hiç bir 
engel kalmıyacak ve o da şerefli bir 
surette masa başındaki yerine yeniden 
geçerek medeni acunun genel menfaat
lerine gerçek bir yardımı dokunacak 
olan uluslararası iş birliğine katılmış 

olacaktır. 

Gazetelerin bugünlerde verdikleri 
ve ihtiyatla telakki edilmesi gerek o
lan duyuklara göre, alman hükilmet a
damları içinde bulunduğumuz günlerin 
realitelerine açıkça uyacak bir inkişaf 
devresine daha girmemişlerdir. 

Sar plebisitinin sonucu bildirildiği 
zaman verdiği söylevde B. Hitler, Al
manyanın Fransadan topraktan yana 

hiç bir isteği kalmadığını söyliyerek 
Sar'ın Almanya ya dönüşünün Avrupa
nın barışlandırılmasına esaslı bir yar-

dımı olacağım bildirmişti. B. Hitler'in 
her mülakatta kuvvetle tekrarladığı 

bu sözleri sened ittihaz ettiği B. Laval 
Cenevrede iken söyledi. O gündenberi, 
B. Hitler'in bu söyleri hareketiyle de 
teyid etmesi beklenmektedir. Bunun 
yakında husul bulmasını diliyelim; fa
kat, resmi alman gazetelerinin kullan-

Hindistan'ın mukaddes kital:ıları bahs 
ettikleri gibi, Mrsır papirüslerinde de 
bunun bahsi geçer. 

İşin tuhaf" bu türlü cerrahinin 
Hindistanda saksı ve testi yapan çöm
lekçiler tarafından yapıldığıdır. Bu 
belki bize garib görünebilir. Fakat biz
de de bugünk ii ceı rahlık berberlikten 
do3mııştur. Eskiden. cerrah ustası ol
ır~adan önce berber ustası olmak gere
kirdi. Ambroise Pare ve daha birçokla
rı, l>erberliktcn sonra cerrahlığa geç
mişlerdir. l lk .zam:ın !arda doktorların 
cerrahlara k.ırşı gösterdikleri istihkar
da bundan ileri gelmiştir. 

Daha sonraları, Rönesans e<:nasın
da Taggliacozzi adlı bir İtalyan da gü
zelleştirici cerrahi yapmıştır. Ondan 
birkaç yıl önce sicilyalı Branca'nm dü
şündüğü metodu kullanan bu adam, 
kusurlu 'burunları koldan aldığı et par
çalarile düzeltiyordu. Buna da "İt;ıJ. 

yan metodu,, denildi. Taggliacozzi bir
çok ameliyatlar yapmış, bunların ekse
risi muvaffak olmuştu. Fakat hazan a
meliyatlar tuhaf neticeler veriyor ve 
bu da birçok ~akalara, alaylara yol açı
yordu. Bu arada bazı kimseler, kusur. 
ları düzeltmek için alman etlerin, bu 
eti \'eren adamın hayatile sıkı bir ali
kası olduğunu ileri sürmüşlerdi. Hatta 
Van Helmont adlı felemenkli bir dok
tor hatıralarında şöyle bir şey yazmak
tadır: Belçikalı bir adam, bir hamalın 
kollarından aldırdığı et parçalarile 
burnundaki kusuru Taggliacozzi tara
fından düzelttirmişti. Bu adam, burnu 
çok güzel bir biçim almış olduğu hal
de, memleketine döndü. Herkes bu gU
zel neticeyi beğeniyordu. Fakat günün 
birinde adamcağızın burnu buruşmağa, 
yumuşamağa başladı ve nihayet yok ol
du. Van Helmont'un anlattığına göre, 
yapılan tahkikat neticesinde, burunun 
düzeltilmesi için kollarının etinden bir 
parça veren hamalın ölümü yüzünden 
belçikalının burnunun çürüyüp kay
bolduğu anlaşıldı. 

Bu birkaç misalden de anlaşıldığı 
üzere plastik veya estetik cerrahi dün
ya kadar eski bir şeydir ve bunun men· 
şei çok eski zamanlara kadar uzanma.k· 
tadır. 

Daha bundan birkaç yıl önce, este
tik cerrahiyi tenkid etmek kimsenin 
aklından geçmezdi. Fakat eyi netice 
vermiyen bir bacak ameliyatı bahane 
edilerek cerrahinin her şeyden önce 
kurtarıcı olması, sağlık getirmesi gerek 
olduğu hakkında hukuki bir mütalea 
yürütüldü. 

Bütün bunlar çok mühimdir ve halk 
arasında olduğu kadar trb aleminde de 
alaka uyandırmaktadır. Birçok kimse
ler, savaşta yüzünden yara almış bir a
damın, bir ameliyat yaptırarak duydu
ğu maddi veya manevi acıyı dindirmek 
çaresini aramasını tabii görmektedir
ler. Fakat bunlar, doğuşta veya sonra
dan iktisab edilen vücud kusurlarını 
düzelten yalnız estetik mahiyetteki 
cerrahinin faydalı olup olmadığı husu
sunda mutabık kalamamakta ve bu tür-

dıklarr dile bakılırsa almanların başlı
ca isteklerinden ve bilhassa silahlanma 
bakımından gerçek ve mutlak bir hak 
birliği ile şimdiye kadar bütün anlaş
malara engel olan tezlerinden vaz geç-

mediği anlaşılmaktadır. Edinilen inti
baa göre, Almanyanın Sar plebisitinde 

kazanması ona büyümüş bir otorite ile 
hareket imkanını verdiği için barışma
ğa sevkedecek yerde, isteklerini çoğalt

mağa, ortaya konulmak istenen barış 

işini bozacak mahiyette oldukları için 
kabullerine imkan olmıyan bir takım 
şartlar ileri sürmesine yaramıştır. Bel-

ki de Almanya böyle bir taktik kulla
narak bir sonuca varmağı çok istiyen 
ve fakat kendi güvenlerini tehlikeye 
sokmadan barış yolunda ne dereceye 
kadar fedakarlıkta bulunabileceklerini 
pekeyi bilen diğer devletleri korkut
mak istemektedir. Eğer iş böyle ise al
man diplomasisi psikolojik bakımdan 

yeni ve vahim bir yanlış daha yapıyor 
demektir ve şimdiki realitelerin tesiri 
ile Berlinde zavahir ve hayalat yerine 
açık ve kuvvetli bir aklı selimin galib 
gelmesini dilemeliyizi. 
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hi ccrrahini.1 thCrapeutique bir faydası 
ollluğuna itiraz etmektedirler. Bunu~ 
la beraber, hay • arındalci bütün muva 
fakıyetsizliklerini burunlarının çarpı 

veya çıkık olmasında bulan birçok • 
damlar vardır. İşte bu suretle iş, psy/ 
chologie, hatta ekseriya psychiatcri~ 
sahasına intikal etmektedir. Ekseriya 
bir insanın güzellik bakımından her{ 
hangi bir kusuru onun soysal, hissi ve 

\ 
sair birçok ic;:lerinde, sanıldığından dııe 
ha zararlı 1.ıir Ş"kilde tesir yapabiliı1 

Bu yüzden de kendisinin öteki inaan! 
lara göre aşağı olduğu duygusu, böy~ 
bir kimsenin aklında yer etmeğe ba§t 
lar. Utanma hissi bundan doğduğu gibt 
her türlti "akıl sapıtmaları,, ve psycho
se'lerin birçok şekilleri de bundan ile .. 
ri gelır. İşte estetik cerrahi her şeyden 
önce bu bakımdan gözden geçirili r'l'e 

onun kazandığı cerrahi, fakat bHh2. a 
manevi zaferin manası bu suretle ~n· 
Jaşılır. 

Birkaç misal gösterelim: l\1ağa4a• 

lard:ın birinde çalışan bir gencin burnu 
çok biçimsizdi. Bu gene bir yere glin
derildiği zaman, verilen işi eyi beceıe
miyor, hesab yaptığı zaman da yanlış· 
Jar yapıyordu. Mağazanın sahibi ohn 
kadın da böyle bir kusurunu estetik 
cerrahi yoliyle düzelttirmişti. Bunun
la beraber her gün bu gence "böyle bir 
burnu olan kimsenin aptal olmasına 
şaşmamalıdır.,. diye çıkışıyordu. Bu 
gene karakter ıahibi değil miydi, yok• 
sa patronunun bu yolda yaptı!tı tek-o 
dirlere karşı çok zayıf ve hassas mı 
idi bilemiyoruz. Fakat günün birinde. 
işinden çıktı, odasına kapanarak kit™ 
seyi görmedi ve nihayet burnunu ame• 
liyatla düzelttirmeğe karar verdi. Bur• 
nunun biçimsizliği düzelince, bu gena 
hayatla daha cessurane bir şekilde mU.ıı 
cadeleye başladı. Onu utangac yapan 
aebeb ortadan kalkınca, utangaçlığı dJ 
yok oluvermiıti. 

Teknisyen olan başka birinin de 
profili biçimsizdi. Mesleğinde ilerile• 
yememesini kendisine bir iş tevdi edil• 
memesini daima yüzündeki bu kusura 
atfediyordu. O da ameliyat yaptırdr: 
Fevkalade bir tesadüf eseri olarak da' 
ameliyattan birkaç hafta sonra çok kart 
1ı şartlarla onu ecnebi memleketlerde'\ 
birine gönderdiler. Fakat o, bunu bii 
tesadüf eseri olarak kabul etmiyor v~i 
hayatındaki bu değişikliği, yaptırdığJ 
ameliyattan ileri gelmiş sanıyor, buna1 

inanıyordu. 

Estetik cerrahide psikolojik am..n 
ekseriya çok mühim rol oynar. Nitekilll 
gösterdiğimiz misaller de bunu ispai 
eder. Faraza ğöğsünü düzelttirmek içi~ 
bir mütahassısa müracaat eden bir U..: 
dının bu müracaatlarındaki sebebi yaı.; 
nız kendi zihninde yer bulan bir küçütl 

• 
görülmek duyğusundan doğduğunu Ü~ 
ispat edebiliriz. Onun için mütahassıa 

bu gibi hallerde çok dikkatle hareke•. 
etmeli ve ser müracaat edeni eyice te~ 
kik etmelidir. Her müracaat eden erke1' 
veya kadını ameliyat yapmak pek basit 
bir şey olur. Böylelikle iş çabucak şar•. 
]atanlığa ve ticarete dökülür. En büyük 
tehlike de budur ve buna dikkat edilme.. 
lidir. 

Dikkat, bilhassa lazımdır. Çünki en 
ehemmiyetsiz görünen bir ameliyatta 
bile bazı tehlikeler vardır. Bu tehlikele• 
§Üphesiz pek büyük değildir. Cerrah 
tabii ihtiyatla hareket eder ve btitiin gc.. 
rekli tedbirleri alır. Çıkacak her hanği 
bir komplikasyon, istisnai mahiyette bir 

şeydir. Onun için bir doktor, kendisine 
müracaat eden kimse üzerinde yapacağı 
ameliyatın faraza bir berberin yaptığı 

altı aylık ondülasyon kadar tehlikesi;, 
olduğuna kanaat getirmelidir. (eyi dil .. 
şünürsek, bir ondülasyon'un da estetiti 
cerrahinin ameliyatlarından da farkh 

olmadığını anlarız.) 

Bu gibi ameliyatlarda kazalar ğayd 
nadirdir. Diğer taraftan estatik cerrahi 
nin yaptığı hizmetler pek çok ve bundan 
doğabilecek imkanlar hadsizdir. Onun 
için onun "Meşruiyyeti,, münaka~a 

götürmez. 
Bir çok resimlerden ve sinema filır.• 

}erinden de görecegimiz üzere, ameliya' 
yaptırmadan önce ekserisinin yü:ündt 
kederli bir ifade okunan bir çok kim::eı-1 
ler, ameliyat~:ın sonra canlı, neş'eli voı 
yaşamaktan sevinç duyan bir hal gös· 
termekteclirler. Ombreolanne "böyle bit 
ameliyat yapılınca yalnız güzel bir §e .. , 
kil değil, saadet .de yaratmış oluyorsu· 
nuz.,, demişti. Bundan doğru bir sö.I 

ola111az. 
Lö Mua'nın ıonknnun savısındad 
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Memleket Postası 
SamslUl'da (Kadın Koru 

ma) kurumu ... 
Samsun, (Özel bildiricimizden) -

Ceçen hafta halkevinde toplanan Sam
ıun kadınlarının ıoysal bir kurum yap· 
mak için birçok münakaşalardan sonra 
aralarından 50 kişilik müteşebbis bir 
heyet ayırdıklarını bildirmiştim. Dün 
toplanan bu heyet, yeni kurumun ida
re ve murakabe heyetlerini seçmiş, ku
rumu cemiyetler kanununa göre res
men taazzuv ettirmiştir. Yeni kurumun 
adı, (Kadın koruma kurumu) dur. Ka· 
dınlarr çalrştırmak, onları her sahada 
esirgemek ve yükseltmek gibi ıırf soy• 
ıal bir ülkü taşıyan bu kurumun 12 ki- • 
tilik idare heyetine şu bayanlar seçil
miştir: 

İran - irak sınırı ıneselesinde İran tezi 
Dünkü sayı1D.1zda, lran dışarıı"şlcr 

bakam Bay Kazımi'nin, lrak - !ran 
sınır çizgı"sı· nnl<J§amazlrğı üzerinde u
luslar derneğinde söylediklerini yaz_ 
mı!jtık. Bugün bu muhtıranın sonu
nu veriyoruz: 

lunan smır tahdidi muamelesinin lraıı 
c.a işgal edilmekte olan noktaları deği~ 
tirerek ona geniş arazi kaybettirdiği 
için, 1913 den önceki durumun yani 
(statükonun) tatbikında, 

Bursada yeni bir falırikanm temelleri 
atılıyor 

Sınır tahdidi komisyonu ödevini 

2 - Su sınırında, iki kıyı memk. 
ketleri olan İrak ve lran araaında bö
lürunUş Şattelarabın ortasına kadar ilet 
tarafın müsavi olarak hüküm sürmele. 
rinde .. 

Bursa, (Özel bildiricimizden) -
Sümer Bank tarafından şehrimizde ku -
rulması kararlaştırılan kamgarn (yün 
iplik) fabrikası; Mudanya - Bursa 
demiııyolile elektrik fabrikası arasın· 

~:ı yapılacaktır. Burada 200 dönümlük 

su ihtiyacı vardır. Maamafih fabrika
nın ilerideki ihtiyacı olan 34 litreye gö· 
re tesisat kuvvetlendirilecek ve su ha· 
vuzları ona göre çoğaltılacaktır. Bu 
da ayrı bir programa konmuştur. 

Fabrikaya verilecek ıu tel\rin lci11-

Ayşe Hüsnil (belediye reisinin eşi), 
Hse edebiyat muallimi Meliha, piyano 
muallimi Pakize, tütün fabrikası sicil 
memuru Melahat Başaran, kız orta 
mektebi muallimlerinden Mehpare Sc· 
zen ve Merziye Arzaova, Sabriye Ali· 
tan, Sacide Nuri Şahin, muallim Le
man, Leman Yelkenci, Saffet, Saffet, 
Cemile Gültekin ... 

Murakabe heyetine seçilenler ı 

(vazüesini) bitirmezden önce, genel sa
vaş çıktığı vakit durum bu idi. lran 
ilan etmiş olduğu bharaflığa rağmen 
düşmanlrklara sahne oldu. Barış ilan e
dil ince, lran hiç bir devletin itirazına 
hedef olmıyan kendi sınıriylıe asli üye 
sıfatiyle Uluslar Derneğine ıirdi ve o 
vakittenberi durumunu değiftirmek au 

Bursa'da Kamgarn labrJlcuınrn kuracafı elılrtrlk labrlkası 

İş Bankasından Bayan Ruhsar ve 
Selami Nizami. 

Şu bayanlar da yedek üye olarak 
seçilmişlerdir: 

retile sınırlarını ~işletmedi. Bundan 
ötürü, lran 1913 do İstanbul protoko
lunun tanzim olunduğu bir ıı.rada ma.. 
lik olduğu dunumun tanılmıyacağını 

farzetmiyor. Vücuda gelmesi için lazun 
olan iki taraf iradeleri birl~emediğin· 
den hükmü ve mahiyeti hiç mıesahesin
de olan bir mukavelcnamcnin kendisi. 
ne vermiş olduğu ve hiç bir hukuk! de
ğeri olmayan bir 8devi 1914 de henüz 
bitirmemiş olan gayırı muntazam bir ko 
misyon yüzünden İran bu durumdan 
mahrum edilmiş idi. 

Baylar, dikkatinizden k.as;mamnlıdır 
ki 1913 protokolunun çizdiği sının, ~ 
sültasmın yağmacı kabileleri tara89Ut• 
tan hiç bir zam.an hali kalmadığı noJc. 
tatarda Hin dağlar ve nehirler gibi tabi( 
sınırın gayn çizgikrden tahakkümcn 
geçimıit olmasının Erzurwn muahede..; 
namesile hiç bir münasebıeti yoktur,. 
Su sınırı maddesinde Ş'l.lnu tesbit etmej 
isterim ki Şattdarcıbın iki kıyısına ma 
lik olan ve her ikisi Uluslar Derneği 
Uy~lerinden bulunan iki devlet arasın· 
da iki hakimiyetin, nehrin ortasına ka· 
da.r mütesaviyen icrası rejiminden baş. 
ka bir usulün tatbiki kabil değildir. B' 
öyle tabii bir tesviye sureticlir ki 19 

uncu uır i~e hiç bir ihtilafı mucib 
olmamış ve 20 inci asırda İstanbul pro
tokolunıa rağmen mahfuz kalmıştıri 
Hatt!, 1914 sınır çizilişinden sonra 1 • 
ran §attelarab Uzerindeki aynı baklan .. 
nı evelki gibi bilfiil muhafaza etmek· 
tedir. Uluslar D~rneğinin murakabe· 
ai altında lrak mandasını icra etmeğe 
memur olan Büyük Britanyanın bu hu .. 
susta hiç bir itirattı yoktur. 

ll'a.zd ayrılmıştır. Bu parçanın kadast
roıu bitmek üzeredir. Yakında fabrika
nın temel atmıı yapılacak ve yapıya 
ilkbaharda başlanacaktır. Temelin taz
yikini ölçmek için stren denilen bir 
llet Bursa sanatlar mektebinde hazır· 
lanmaktadır. 

Kamgarn fabrikası için en başta 

gelen şey bol ve temiz su olduğundan 

Sümer Bank bu bakımdan Bursayı üs

tün tutmuş ve birçok suları üniversite

ye tahlil ettirmiştir. Tahlil, suların bu 

fşe elverşH ve hattli ideal sular olduğu 

sonucunu vermiş ve su ölçüleri de eyi 
görülmiiştür. 

Verilen raporlara göre şöyle bir 

proje hazırlanmıştır: 

Uludağ otelinin glindoğusundan 

geçen (Balklı deresi) ve günbatısın· 

dan geçen (Zabran deresi) en kuru bir 
2amanda 19 11.934 te ölçülerek lbu de

rrlerden aBlıklı'nın saniyede 70 litre; 

7.obran'ın da 28 litre su taşıdıkları gö

n.il:l" •iştür. Bunlara katılacak diğer su

ı :.rın 8 litre kadar olduğu anlaşıldık

tan sonra bu suların yerli malzeme ve 

beton arme borularla ve saniyede en 

aşağı 50 litre su taşıyacak surette Bur

saya indirilmesi kararlaştırılmıştır. 

Bunlardan Zobran derenin suyunu 

saniyede 80 litreye çıkarmak ve dere

nin sonundaki Kaplıkaya çağlıyanın

dan istifade edilmek suretile elde edi

lecek suyun hidrometresi 2 olacaktır 

ki, bu su aşağı yukarı Göztepe ayarın

da bulunacak ve şehirdeki ana su tesi· 

Batının içine katılmak suretile aynı 

zarnanda şehrin hem suyu çoğalacak, 

henı de Uludağın en nefis sularından 
lstifade edilmiş olacaktır. Kamgarn fab
rikasının şimdilik saniyede 17 litrelik 

Büyük hikaye 

de JSOO tonluk bir depoda toplanacak 

ve gene ayrı yollar vasıtasile 55 veya 

60 litrelik suyu fabrikaya yerden çeke

bilecek şekilde tesisat yapılacaktır. 

Diğer taraftan bütün Türkiyenin 

ıyiln ipJik ihtiyacını karşılıyacak olan 

kamgarn fabrikasının ilk maddesini 

merinos koyunları vereceğinden Ekim 

Bakanlığı da memlekette merincsçulu

ğu Ueriletmeğe ehemmiyet vermekte 

ve bunun için bir teşkilat meydana ge

tirmeğe çahpnaktadır. Bu teşkilata şu

batta başlanacak, bakanlığın çizdiği 

program Uzerinde yürünerek Bursa -

Balıkesir ve Çanakkale vilayetlerini!e 

merinos yetiştiricileri çoğaltılacak ve 

merinosçularla çok 11kı olduğu kadar 

verimli bir bağlılık kurulacaktır. Sil

mer Bank; TUrkiyenin en güçlU bir 

işini dah abqarmağa çalışırken aynı 

zamanda Bursaya iki türlü yardım ve 

hizmette bulunmuş oluyor. Biri: öko

nomik hayatında be1li başlı bir değişik

lik yaratacak olan kamgarn fabrikasını 

kurmak, diğeri de sularının bolluğu 

dillere desta nolmuşken her sene aylar

ca susuzluktan bunalan Bursanın sula

rını bu vesile ile bursalrlara tattırmak" 

Bunun için bursahlar Sümer Banka 

ne kadar teşekkür etseler yeridir. 

-----------·---------------
Daktilo aranıyor 
Ayda yirmi lira ile otuz lira a

rasında ücret verilecek bir dakti
lo aranıyor. Yazı makinesinde ça
buk olması ıarttır. Kısa bir tercü
mei hal ile (510) numaralı posta 
kutusuna (O) rumuzu ile müra
caat. 

Selma Nizami, muallim Suphiye, 
Bedriye, Rukıye, Nebahat. Servet, Me
diha Şemsettin .. 

**"' 
Samsunda dağcılık sporları: 
Dağ sporlarile uğraşmak Uzere · şeb· 

rimizde de bir kurum yapılmıştır. Bu 
kurumu yapanlar, eskiden kızak ve ka
yak işlerile meşgul olmuş sporculardır. 
Şimdilik spor evinde toplanan ve ça
lışan dağcılar, aralarında be§ >kişilik 
bir idare komitesi seçmişler, reisliğe 
doktor Bay Osman SenaiyJ lntihab et
mişlerdir. 

"' 

Yurdun ilk noksanlarını tedarik için 
Bay İbrahim Çehreli tarafından 20 lira 
verilmiş ve Bay Selim ordulu da 20 ka
yak yaptıracağını videtmiştir. 

Dağcılar, önUmUıdeki cuma gUnU 
Derbende kadar bir yüfÜIYÜı yapacak-
lardır. F. K. 

( 
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Fikirler 
İzmirde on be§ günde bir neırolu

nan bu bilgi ve terbiye mecmuasının 
15 ıonkanun tarihli 120 inci sayısı da 
çılanıştır. Bu sayıda Bay Vahid Özgil
nen'in (Tilrk kadını saylav), Bay A. 
Fuad'in (Hayat bilgisi), Bay A. Nuri'
nin (Muhit tetkikleri)' Bay M. Baha'
nın Birinci Bölge, Bay M. Kemal'in 
(Londra - Melburn), Bay R. Balaba
n'ın (Volter), Bay Rıfkı Zekinin (Bir 
anneye mcktublar), Bay F. O. Bayır'ın 
(Ülkülü köy mualliminin yaratacağı 
mektebe doğru), Bay Umid Atac'ın 
(Çocuk ve onu saran çevrim), Bay 
Muzafferin (Menemen kazası muallim· 
ler toplantısı), Bay Ali Kemal'in 
(Dil) başlıklı yazıları vardır. Tavsiye 
ederiz. 

Tefika:6 kü bu hissimdeki iptidailiği hissetmiyor de· 

ğilim. . .. 

1847 den 1912 ye kıa-dar ve daha son 
ra 1913 e kadar toprak durumunu do
ğiştirecek anlaşmaların asla hasıl olma 
mış olduğunda, çünkü gerek dahili, ~ 
rck uluslaraırası hukukun tayin ettiği 
vcçhile lran ile Babıali uaıunda uyUf 
muş 4radelerin hiç bir zaman birleşe. 
mediğinde ıuar ediyorum. 1ra • 
deler birleşemedikçe gerek özel gerek 
genel hiç bir mukavelenamenin alrtedil
lemiyeceği aşikfi.rdır 

İr.an i~, mevcud muahedelerin d .. 
ğiştinilmesini istemek burada mevzuu.. 
baha değildir. Çünkü bu it için lSr.el 
(hususr) bir tam hareket icab eder 1d 
bulunduğumuz vuiyctte büyük bir ha -
taya düşmeksizin, bunun en küçük zik-
ri bile caiz değildiır. 

Keza, İran için yapılmıt anlaşmala. 
rm ilgasını istemek de mevzuubalıs de
ğildir. Çünkü, bu anlaşmalar efer vu 
kua bile gelmiş olaydı, onJarı:n feahl
ni mucib olacak acbebler çoktu. 

Burada mevzuubahs olan fC'Y ancak 
lran ile Osmanlı •altanatı arasında bir 
mukavelenamenin .adece mevcud olma. 
eına kifayet edecek tarzda muhtelif 

devletlerin bukubma uygun müştorek 
bir iradenin hiç bir •aman husule gel· 

mcmiş olduğunu g&termektir. Bu ta
hakkukun biltün •hemmiyeti.nJ elbette 
Bay reia ve heyet üyeleri Baylar "tak.. 

dir buyururlar. banın bakJwıın ger. 
çekten ne mabiyetı. oldufu bununla 
lşikar olarak tecellıi ediyor ki bu hak
ka yalnız zahirde bir mukaveleye ben. 
zeyen bir takım kararlar - serbestçe 
bile aktedilmio olsaydılar - gene 
halel getiremezdiler. 

lşte bu sebeblerden ötUrll İran ap
tıda bildirilen 00.U.larda itiraz kabul 
edemez: 

1 - Kara eınırı üzerinde 1913 de 
çizilen ve 1914 de fcrasma tCfCbblis o-

Acaba lrak, denize ancak bir Şattel. 

arab yoliyle varabildiği için, o yolu a. 
çık tutmak Uzere onun baıdmiyetlni U, 

zerine almayı mı dliJllnüyor? İrakın 
istediği bu iee, bu kabul edilemez. 1. 
rakın ne emniyetine, ne bayındırlığına 

ne izzeti nefsine en kiiçU.k bir halel p 

tirmek mevzuubabı değildir. 

BSfka bir takım hükllmetler vardı~ 
ki bir nehrin lki tarafına yalınız kendi .. 

leri malik olmadıkları halde denile gel 
çebilmek için ancak o nehirden ba~ 
ka yolları yoktur. Ukin, bu, hiç bi• 
ıı:aman o nehrin ü.ıı:erinde ve bütün bOo 

yunca denize kadar tam bAkimiyet vo 
ıulta icrasını taleb etmek ~in bir M> 

beb olmaauvtır. tkl kıyıda sakin bulu.. 

nanların müsavi olarak htlkilm .Urme

elrl onlardan his birinin M bayındırlı .. 

tı, ne de emniyeti için bir tehdid ola 

maz. Bilakie, bu hususta mli&avataı• 

lığın aaldırılamu olan iımtiyau yalnı-. 
bayındırlık, emniyete değil, hatd istik. 

lale karp endi§Cyl mucib bir teaddidir .. 
Bir nehrin iki kıyısını iJgal eden ta
raflardan yalnız bLrl o nehrin f at imali• 

nin turut ve hududunu kendi nizamı.. 
rına ve tatbikatta kendi büküm ve nU.. 
funına tabi kılmak ıuretile - öte tara 

Ta yüklemek isterse, hem nehrin aer .. 
bestliğinin bir manası kalınu, hem neli 
rin kıyısııu tutan taraflardan birinin 
teırefi cerihadar olur ve istiklali teb 
did altında kalır. Bu yolda hareket et. 
mek nehııin kıyılarını tutan tki taraftaıı 

- Sevdiiiniz kadınlarla niçin darıl~ 
nız7 

Bu da bir hikayedir Aysun bahsin bu kadar .ılerlemeaını 
onun evlenme hakkındaki ıahıi fikirlerini 
öğrenmek için bir fırsat sayıyor: 

n!z. Sinirlerile bağlanan bir erkek sevgisi
nın ne olduğunu bilmezsiniz. Manbkı ona 
kendisini aldatan bir kadınla evlenmemeği 
emredebilir, fakat sevmemeği asil. Sevmek, 
ihtiyarımızla yapbğımız bir ıey midir? Fa
kat kadın sevgilerinde mantıkın rolü bizden 
fazladır. 

- Hiç biriaile c:lanlmadmı. Arkada~ 
ayrıldık. 

- Peki, niçin onları terkettiniz? 
Ya.zan: Yaşar Nabi NAYIR 

- Siz kadının çalıımasına taraftar mı· 
••nız? 

- Kadının çalıımumı iç.inde ~~dığı
ınız devrin bir icabı sayarım. Ve hıç bır za. 
illan da çalııan bir kadının sırf bu yüzden 
terefinden bir fey ekıileceğini kabul etmem. 

- Karınızın ç.alıtmaaına müsaade eder 
ıniydiniz? 

- Hayır! • 
- işte ıiz erkekler hep böyleıinis, bat-

kalarmda 
1

doğru bulduğunuz teyleri bile 
kendi hayabnızda tatbik etmeii kabul et
bıezsiniz. Bu hodbinlik değil midir 1 

- isterseniz böyle deyin. 
- Peki; niçin karınızın çalı1mat1Dı iıte-

'dyoraunuz. Kıskançlık tabii? • 
-HayD'! 
- Şu halde? 
- izzeti nefia. 
- Anlamadım. 
- Bir kadının kendi kadmnnın uade-

tlni kendi vuıtal~rımla temin edemeınek 
izzeti nefsime dokunur. 

- Çok mağrur.sunuz. • • .. 
- Hatta barbar da diyebilirsınız. Çu. 

- Peki, diyor, ciddi bir a§kla sevmİ! ol
duğunuzu itiraf etmittiniz. Niçin evlenme· 
diniz? 

- Kiminle? 
- Mesela ilkile: En fazla ıevmiı oldu· 

junuzu söylediğinizle. 
- O zaman çok genctim. 
- Peki. Ya ikinciıile 7 
- Bu ıuale cevab vermek biraz daha 

,aç. Çünkü bu kantık bir mesele. 
- Ne gibi? 
- Onunla evlenemezdim. 

N• • ., 
- ıçın. 

- Yalan söylerdi. 
- Bu o kadar büyük bir kusur mu? 
- Benim gözlerimde evet. Beni aldat-

maaına bile tahammül edebilirdim: fakat 
gözlerimle gördüğüm akın kara olduğunu 
bana isbata kalkııması beni çıldırtabilirdi. 

- Sizi aldatbğına emin miydiniz? 
- Gözlerimle gördükten sonra, evet. 
- Bunun farkına Tardıktan sonra gene 

ıevmekte devam ettiniz mi? 
- Evet. 
- Böyle bir teYi benipa aklım almıfar. 
- Sizi mazur 2öriirüm. ciinkü kadına•· 

- Bir ıevgi müteha11ısı gibi aöz aöylü
yoraunuz. 

- Hayır, bu yüzden çok ıatırab çekmif 
biri gibi. 

- Çok ııtırab çektiniz demek7 
- Sevgime bağlı kaldığım müddetçe. 

Fakat bir defa ıevdiğim kadmı bir daha 
görmek ümidini kaybedersem çok çabuk 
unuturum. 

- Şu halde bütün erkekler ıJbi ıiz de 
vef uızaınız. 

- Bu hükmü vermekle ıiz de bütün ka
dınlar gibi insaf aız. 

Demek istiyorsunuz ki beni sever 
göründükleri müddetçe bana çektirdik· 
leri azmıı gibi ayrıldıktan aonra da, 
onlar beni hatırlarına bile getirmezlerken 
ben gene ıstırab çekmekte devam edeyim. 
Tabiatın bana verdiği hafıza zayıflığı hiç 
olmazsa burada işime yanyor. Bu çabuk 
unutmak hassam da olmasaydı ümidıizlik 
beni en akla ııimaz hareketlere sevkedebi
lirdi. 

- T erkeden ben değildim. 
- Tabii, onlar bekledikleri evlenm~ 

teklifi aizden gelmeyince sevginizden balJ\ 
olarak fÜphe ettiler Te ümidlerini ba§ka yu,a 
de aramağa mecbur oldular. 

- Evet, bu kadın manbkını anlıyor,... 

haklı buluyorum. Menfaat dütüncelerini.l 
içine aala kanfmıyacağı bir aık, bu belki uJ 

. bo ~ nır zukluiunun ilham ettiği bir rüyadıl\ 
Ve belki ben bot yere bunu aramıtım, hol 
nun peıinden koımuıum. Küf el erle iatiri~ 
ye alabilirsiniz, bütün bunların içinden b" 
tek inci çıkacağım kim size temin edebilir 

- Kadın kalbini anlamıyorsunuz. 
- Bilakis çok eyi anlıyorum, fakat ~ 

dınlar yalnız kendilerinin anlatılmasını i"' 
tiyorlar, hiç bir zaman erkeğin düıüncel-, 
rine, hislerine, arzularına nüfuz etmeğe ~ 
lıımıyorlar. ru kadar güç bir seyahate ç~ 
mak onların sıkıntılı gönüllerine uygun de4 
ğildir. 

Turgud'n, fikirlerini bütün açıklığı v-. 
bütün aamimiyetile anlattığını aandığı b~ 
ıözler Aysun'a çok müphem ve kapalı görüı;i 
nüyor. CSonu var) 
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birini ötekinin talıiıyetı altınca vcımc:k 

demek olur. 

Daha şimdiden bu yolda bir müta· 
lea yürütmek kabildir: 

Mesela, seyrisefaine muteaJlik iş· 

lerde yalnız kendısi vazife sahibi oldu 
ğunu iddia eden lrak hükumeti, icra 
ettirdiği tarama ameliyatile şimdiden 

nehirde gemilerin geçid hdttmı değiş. 
tirmiştir, bir çok hurmalıklar tamami
lc ortadan kalkmı;ıtır. tedricen şarka 
doğru atılan nehir, şark sahilinde İran 
tebaalarının emlakini kemirmektedir. 
Şattelarab üzerinde hakimiyetin iki kı 
yı halkı arasında bölünmeye uğraması 
dolayısilc lrakın ft:lce uğrayacağından 

korkuluyor da, nehrin tamamı üzerin
de mezkur hükumetin tt:k başına hü. 
kilin sürmesi yüzünden İranın hatta a
r.azi menfaatlerinin daha şimdiden teh· 
likeye maruz kaldığı hiç diişünülmü -
yor. 

Eğer Osmanlı saltanatı ortadan kalk 
dıktan sonra İran, kendi karşısında 1 -
rakın ve yeni Türkiycnin yerine eski 
Osmanlı saltanatım bulmuş olsaydı, 

hakkında bir itilaf elde edilmesi için 
elzem o1an muv3fakati 1847 den 1912 ye 
ve 19 l 3 e kadar geçen müddette asla 
göstermemiş olduğu bir sınır çizgisile 
ihticac etmenin mümkiin olmıyacağını 
ona kolaylıkla tasdik ettireceği şüphe
siz idi. Herhalde, kendi ortadan kalk. 
mazdan önce, Osmanlı saltanatı meş

rutiyetin tayin ettiği şartlar ve sınır 
dahilinde muvafakatini vermemiş ve 
binaenaleyh 1913 protokoluna icbari 
bir mahiyet vermek için lazım olan ira 
de, Osmanlı saltanatında hiç bir zaman 
tahakkuk etmemiş idi. O halde, ne ye· 
ni Türkiye ne de İrak bu keyfiyetten 
istifade edemezlerdi. 

Çünkü, onların iki halden birine ma. 
ruz k~lmaları lazım gelir: 

Ya onlar Osmanlı saltanatının va
cisleri olmaksızın onun yerine kaim 
olmuşlardır ki bu halde sadece bir pro 
jeden ibaret olan 1913 itilafını, ulusal 
iradenin gerçekleşmesi için lazım olan 
tanibi teşriiye arzetmek suretile ken
dilerine maletmek hususunda eski sal. 
tanatm malik olduğu salahiyeti muha

faza edemezler. 

Yahut bilakis, onların hakimiyeti· 
nin Osmanlı saltanatı yerine k<1im ol. 
.ması her türlü özel rabıtalardan ari O• 

larak sadece bir arazi tesadüfü suretile 
olmuyor: Bu, varis sıfatile sabık sal

tanatın haklarını ve vazifelerini onlara 
devreden şahsiyetin gerç.ekten devamı 
olmuş oluyor. O halde, Osmanlı salta. 
natını hila mevcud imiş ve anayasası· 
na uygun bir ira<1 ~·ile 1913 protokolu
nun eserlerini ve -ı.eticelerini kendine 
maletmck salahiyetini muhafaza ediyor. 
-muş farzetsek bile, onun iki varisi o· 

lan yeni Türkiye ve !rak hükumetleri 
veraset t::rikile aynı hakkı icn edemez 
Jer. Çünkü, bunların her bir:r ,., ken
.di hakimiyetleri iktızasınca ken'!:ieri. 
ne aid hususlarda ayn bir tanda, vani 
biri muvafakat ve diğeri muhalefet su
retiyle, fikir söylemeğe hakkı olacak ve 
bu da sınır çizilişinin bütün nizamınr 
değiştirecek sınırın adilane ve mantıki 
olan böfünemez olmak keyfiyetini ih
lal edecektir . 

İşte bu sebeblere binaen, İran kara 
sınırı üzerinde 1913 - 1914 sınır çiz. 
gisinden mukaddem olan hukukunun 
tanılmamasını ve nehir sınırı üzerinde 
iki kıyıya yerleşmiş hükumetlerden bi 
rinin mutlak bir tarzda tercihi sureti
le iki tarafın müsavi hakimiy.etin\.ıl red 
ve inkar edilmesini kabul edemiyecek· 

tir. 
Ne muteber olacak bir tarzda ne de 

adi' ne bir şekilde çizilmiş olan sınırı 
t~ ı..iz etmiş olmakla müttehem olan 
İran, bu itiraza layık olmadığını iddia 
ediyor, ve iki komşu ve dost ulus ara. 
smda sınır çizgisinin paktın esasını 

teşkil eden prensipler mucibince ve iki 
tarafın muvafakatile taayyün etmesinin 
zaruri olduğunu, bütün şüpheleri iza
le etmek maksadile i'an eyliyor. İran 
hüklimeti, Uluslar Derneği ilk teşek
kül ettiği gündenberi onun üyelerin. 
den bulunduğundan, Derneğin ödevle
rini bilir ve mezkur Derneğin kendisi
ne temin ettiği arazi tıımamiyetini ha. 
lelsiz muhafaza etmek meşru arzusile, 
aktedilmiş muahedelerin münderecatı
na, utnslararası hukukun ahkamına, a- . 
~alete ve şerefe tamamile mutabık ol. 
mavan bir şeyi aramıyor. 

ULUS 

Uluslar arası belediye 
toplantıları 

Umumi harbın sebebiyet verdiği il . 

mi tdkik inkıtamı sık toplantıla.ta te· 
lifi için üçüncü kongl·e 1925 te Paı ıı<· 

te yapılmıştır. Bu kongrede: 

A - Muhtelif memleketlerde beledi
ye usulleri: 

19 uncu asrın sonlarına doğru sürat
li adımlarla ilerlemek ve genişlemek hu· 
ausunda biribirile yarışa çıkmış bir va· 
ziyette bulunan büyük şehirlerin daha 

ilmi esaslarla ida'!'esini ve mahalli vazifele
rin tasnif ve taksimini iıtihdaf için yeni 
ve beynelmilel bir teşekküle lüzum gö
rülmüştü. Çünkü 20 inci asrın başında 

mahalli idare usulü medeni dünyada ol
dukça kökleşmiş ve birçok devletlerin 
idari ve siyasi teştkküllerinde mühim • 
bir mevki tutmuştu. 

Ortada yeni işler ve yeni meselelP.r 
olmakla beı·aber eskidenberi mahaJli 

· idarelerin gördükleri vazifelerin geniş
letilmesi ve daha eyi başarılması gibi 
hususlar vardı. 

Bütün devlet adamları, idare müte
hassıs ve amirleri ve hatta birçok iş 

adamları mahalli idarelerin bu yeni 
hamlelerini takib ediyordu. 

Şehir ve kasabalar bütün modern 
ve medeni hayatın merkezi olmağa ba,
lamıştı. Tahsil, terbiye, iş hatta soysal 
muavenet hep şehirlerde temerküz edi
yordu. 

Medeniyet yoJlarında ilerilemiş mil
letlerin mahalli vazifelerin eyi yapılma
sı için aldıkları tedbirler bu işlere yeni 
başlıyan birçok milletleri ve hükümet
leri yakından alakadar ediyordu. 

Muhtelif memlek etler mahalli ida
re teşekküJlerine ayrı ayrı (vilayet, hu
susi idaresi, belediye Communes, Ce
meinden, District, Kreise, provinces) gi
bi isimler vermekle beraber bütün bu 
idarelerin asli vazifeleri ve hatta kendi
leri için verilmesi arzu olunan salahi
yetler hemen hemen biribirine çok ya
kın ve ancak muhtelif memleketlerin 
muhit ve adetlerine göre pek az deği -
ien şeylerdi. 

Bütün dünyayı pek yakından alaka· 
landrran bu mühim işlerde birinin yap
tığı tecrübeden diğerinin istifadesini te .. 
min için milletler arasında bir ilmi te
ıekkülün lüzumunu duyan mahalli ida. 
re mütehassıslan: 

(Gand) şehrinde 1913 senesinde 
toplanan ilmi kongreyi müteakib (bey• 
nelmilel şehirler ve mahalli idareler bir
liği) ni kurdular. Enstitünün birinci 
ıartı siyasi işlerle katiyen meşgul olma
mağı prensp olarak kabul etmek olmuı· 
tur. Birinci vazife olarak da tehirler ve 
mahalli idarelerin kuruluş ve yaf8ytfınt 
yakından alakadar eden ilmi meseleleri 
tetkik işini ele almıştır. 

Buişte muvaffak olabilmek için de: 
A - Muayyen zamanlarda beinel· 

milel ilmi toplantılar yapmak, 
B - Bir memleketin muhtelif bele

diye ve mahalli idareleri ara11nda mil· 
li birlikler kurulma11nı temenni eylemek, 

C - Bu milli birliklerin beynelmilel 
teşekkül ile irtibatını temin etmek, 

D - Mahalli idare meselelerini tel• 
kik için daimi bir büro kurmak, 

E - Bu işe dair ilmi tetkikleri neır 
etmek Üzere beynelmilel bir mecmua 
çıkarmak, 

Gibi mühim v~ esaslı tedbirleri ba
şarmağı düşünmütlerdir. 

Beynelmilel mahalli idare birliği 

25 birinci teırin 1919 tarihli Belçika 
kanununun umumi hükümleri dairesin
de (Bu kanun beynelmlel ilmi müesse
selerin Belçika hükumeti sınırlan için· 
de kurulut ve iıleyiıine dairdir.) Umu· 
mi merkezi (Bruxelles) de olmak üzeru 
teşekkül etmittir. 

Birliğin bir umumi kitibliği bir da. 
imi bürosu bir de umum meclisi vardır. 
Umumiyetle her üç senede bir be~el .. 
milel bir toplanh yapılır. Bu seneler 
arasında da umumi ~lisin topla~blan 
münasebetile muhtelif mahalli idareler 
meseleleri üzerinde ilini tetkiklerin ~Ü· 
nakaıa11 için beynelmilel konferanslar 
tertib edilir. 

1913 kongresine 21 hükumet ve 162 
belediye iıtirak etmişti. 421 murahhıu 
vardı. 

Meşgul olduğu meselelerı 

1 - Şehirlerin tesis ve geniıtetil· 

mesi, 
2 - Yeni mahalleler inşası 
3 - Şehirlerin merkezindeki eski 

mahallelerin ıslahı 
4 - Belediye teıkilatınm derece ve 

taksimatı 

K . Naci Kıcıman 

6 Belediyelerin mali •ıaziyetleri 
7 - Belediyelerin ikttsadi faaliyet

leri 
8 - Belediye sıhhat işleri 
9 - Şehirlerde ilmi ve ahlaki hiz

metler 

10 - İçtimai hizmetler 

11 - Belediyelerin idari te~!cilatı 

Umumi harb dolayısile ilmi tetkik. 
ler geri kaldı ve nihayet ikinci kongre 
1921 tarihinde Amsterdamda yapıldı. 

Bu k:>ngrenin meşgul olduğu işler şun
lardı: 

1 - Belediyeler arasında daimi mü
nasebetler tesisi ve bunun devam etti • 
rilmesi 

2 - Şehirler ve mahalli idareler bit"
liklerinin kuruluşu , tanı:imi ve devamı 

3 - Belediyelerin kanuni usulleri 
4 - Belediye sınırları içinde faaliyet 

B - Belediyelerin emlak ve arazi 
sistemi 

C Büyük şehirlerin idaresi 

Gibi mevzular münakat• edildi. 

Dördüncü kongre 1929 da Sevil ve 
Barsclon da toplandı. 

Mahalli idareler birliği artık inki
şaf yolunu tutmuş, 32 memleketin bele· 
diyeler birliği, takriben iki yÜ.r: milyon 
nüfusun mahalli ihtiyacım ortaya koy~n 
ve bunlar için tedbirler düşünen beledi
yeciler ve mahalli idare mütehassısları 
toplanmı~tr. 42 muhtelif memleketten 
resmi 338 aza gelmİftİ. ilmi müesse11e
ler murahhaslarile bunların yekunu 
622 yi buldu. 

Kongrenin en mühim müzakere 
mevzllarından bir:ncisi mah:llli idarenin 
mali teşkilatı idi. Bu iş için 14 memle
ket ayrı ayrı milli rapor göndermİfilİ. 

Umumi raportör (Suresnes) belediye 

Ambalaj • • serg .sı 
(Ba51 I inci sayrfada) 

3. - Kanarya adalarından her sene 
yüzbinlerce kilo Avrupaya gönderil
mekte olan turp tuzu içerisinde muha
faza edilmiş tomatesler görülmc:ğe çok 
değer. 

4. - Kuru meyva kısmında İspanya, 
Avusturalya, Yunan, İran, ve Kalifor
niay üzümleri vardır. 

Yolda meyvaların kısmen bozulmuş 
olması ve lstanbul'da alakadar tüccarı
mız tarafından yapılmı~ muayeneler 

dolayısiyle bu ambalajlar, örselenmiş 

olmakla beraber, gene son derecede dik
kate ve istifadeye değer mahiyetini 
muhafaza etmektedir. 

Türkofis tarafından fıçıda üzüm, 

tütün, elma ambalajları da sipariş edil

miş olup bunların yakında geleceği ve 

aynı tarzda bütün memlekette teşhir 

edileceği, bu malların hazırlanma, tas

nif !iekillerine aid çalışma teşkilatını 

gösteren filimlerin de beraberce ~öste· 

'4'umurtı. HoUınd• 
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reisi Sellier mali raporlan tahlil et 
Mukayeseler yaptı -ye gerek wnuıtıi r 
por gerek milli raporlar 350 sayıf•1 

bil· kitab halinde neşrolundu. 
ikinci mevzu: 
Belediyelerin iktısAdi mahiyett 

teşebbüsleri idi . Bu meseleye dıııir t 
milli rapor Dr. Mufert tarafından bul• 
sa l'ıfüerel< ~7::! savıfal k bir eser netr 
lunclıı. 

Uçiıncü mcv zu: 
Umdmi mcnfoatler için istimlak ıne•e

lesi idi. Bu işe dair 14 milli rapor iıpall" 
yol murahhıu ı Gaıcon. Y. Marin tar•• 
fınd:ın hulasa edilerek 184 sAyıfalık bit 
kitab vücudc getirildi. 

1930 senesinde Licge ve Anver•t~ 
umumi meclis içtimaı münasebetile ilıi 
toplantı dahn yapıldı . 

Bunların birincisi belediyeler " 
mahalli idarele'l'in yapabilecekleri aiıot' 
taların t"nvaı ve bunların şartlanna dr 
irdi. lkinciııi mahalli idarelerle beledi>''" 
lerin rnahalli ve umumi hizmetleri ift 
için hususi tirketler ve müesseselerle 
muhtelit olarak ne gibi şartlar albıtdl 
çalışabileceklerini tetkik için yapıbnlY 
tı . 

açıfdı 
rileceği anlaşılmaktadır. 

Bunların memleketimiz müstahsil fi 

ihracatçıları için son derece faydah O' 

lacağı pek bellidir. 

Teşhir edilmekte olan ambalajlarıll 

ehemmiyetinden dolayı mühim bir kıt' 
mına aid fotoğrafları koyuyoruz. 

Türkofis önümüzdeki ağustoe ayııı• 

da İstanbul veya İzmir'de uluslararatl 

bir ambalaj ve ambalaj malzemesi serg~ 
si açmak için teıebbüstedir, -

leznkı - :.ıııl ~u•turaly• 

5 - Beledivelerin hukuki mevcudİ· 
yeti '.Ysımurtı - ·cenubi Alrikı 'Çekirodeksiz - Yunan ( Girid) 
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SAYISINDA: 

ABID1N DAVER1 

BEHÇET KEMAL 
ÇAGLAR, NÜZHET 
HASİM, M. NURET
TİN ARTAM, SER
VER ZİYA GÜRE· 
VİN'in 

YAZI, ŞİİR ve MAKA
LELRR1 Nİ 

OKUYUNU.l 

~a-.,..;-ı--.q __ .,..." _ _._.2& ................... . 

Janoarına Umum Kumandan· 
lıaı ,. Ankara Satın Alma 
Komi~vonundan: 
1 6500 l~ralık toz şeker 4000 liralık kuru fasulve 2~00 

liralık yemeklik tuz 1862 liralık kesme makarna 50~ h~~ 
hk tel şehriye 2000 liralık kuru ~ürgen. odunu 915 ır~~h 
yerli kok kömürü kapalı zarf eksıltmesıle 5/ 2/ 935 

·· ·· t ıı de satın alınacaktır. 
gun2u _:1~oz şekerin bir kilosuna (39) fasulyeye (8~. tu=~ 
(10) kesme makarnaya ve tel şehriye~e .. <ı.~) kuru gur(~O) 
odununa (3) kuruş ve yerli kok kömurunun tonuna 
~ira fiat konmuştur. . 

1 3 _ Şartname parasız olarak komısyonumuz~an a ına-
bilir ve bu yedi kalem erzak ayn ayn ve toptan ıhale olu-

nabilir. ) ı· (28) 
4 - Toptan alacaklar için ilk teminat (1333 ıra .. 

ı. uruştur. bir iki nevini alacakla alacakları erzak bedelloın 
yüzde yedi buçuğu olan ilk teminat makbuz. veya banka 
mektubu ile kanun ve şartnamede yazılı vesıkalannı !11uh
tevi tekliflerini eksiltme günü saat ona kadar komısyo-

. 1 1 (6") 1 - 160 numuza vennış o ma an. , 

Harita Umum Müdürlüğün~~.~~ 
1 Muhammen fiatı (1307) lira harita umum mudurlu-

- · k k 'itmeye kon-ğü için (9) kalem matbaa malzemesı açı e 51 

muştur. . .. k ·· her gün ve 2 - İsteklilerin şartnameyı gorme uzere 
eksiltmeye iştirak edeceklerin de (98) lira ~25) ~u(~J) n~~-
vakkat teminatlariyle 9 şubat 935 cumartesı gunu · 
Cebecide Harita Umum Müdürlüğü satmalma komısyo-
nuna uğrama lan. ( 126) 1-238 

-rc:JQ KiYE 

t.IRAAl 
BANKASJ 

.pACA• 
6iRiKTi0EN 
QA~T 'Ol;Q 

F •I I ı-ıM •Yllllllll-

-~ KORKMA 
LtAN HAİD 

ı11ı•m1rım a 11112 
- d&iiilllilllfflltidlllllllilW UllltllllUlllUlllllH ııtlllll 

Milli Müdafaa Vekaleti 
Satınalma Komisyonu 

1Janlar1 

İLAN 
Beherinin tahmin fiatı 

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

(106) 1-199 

İLAN 
Keşif bedeli 9806 lira olan 

İzmir Reşadiyede kanalizas
yon insası açık eksiltme ile 
yaptırılacaktır. Şartna~e ve 
kesiflerini görmek ve 50 kLJ 
nıs karşılığında almak ist;
ycnlerin her gün öğle.len 
sonra ve eksiltmeye girec ~k
i erin 6-2-35 carsamba g :nü 
:;aat 11 de 735 ;45 'irahk ka· 
nu:ıun tarıfatt daire·:!1ce ol
-r.a k üıeı e muvak~M temi
natla.rı. ile ~k'iiltrr.~ 1,nnunun 
ik r"i maddesinde yazılı ve
c;i1·:llarla M M. V. Sa. Al. 
Ko. na ugramaları. ( ı 30) 

1-221 

İLAN 
Her çifti için tahmin edi

len fiat 500 kuruş olan 1200 
çift Fotin kapalı zarfla alı
nacaktır. Şartname ve nü
munesini gönnek istiyenler 
her crün ö.:Ylcden sonra ve 

b "' 
eksiltmeğe girecekJer de 
3-2-935 pazar günü saat 14,30 
da 450 liralık banka mektu
bu veya maliyeye yatırılmış 

·teminat mukabilinde aldık-
ları makbuzlarla ve artırma 
eksiltme kanununun iki ve 
üçüncü maddelerinde isteni
len vesikalarla M. M. V. Sa. 
Al. Ko. na uğramaları. 

(108) 1-200 

İLAN 
Ankara dekovil bölüğü 

ihtiyacı için 300 kilo gaz, 
500 kilo kalın makine yağı 

200 kilo ince makine yağı 
pazarlıkla alınacaktır .. ~~~ 
zarlığı 12. 2. 935 salı gunu 
saat 14 te yapılacaktır. Mu
hammen bedeli (265) lira
dır. Memleket dahilinde 
mevcud yağlardan alınacak-
tır. Şartnamesini gönn~k ve 
almak istiyenler bedelsız o
larak M. M. V. satın alma 
komisyonundan verilece~ -
tir. Pazarlığa gireceklerın 
belli gün ve saatmda 2490 
N o. ıu kanunda gösterilen 
vesikalar ve 19 lira 88 ku· 
ruşluk teminat makbuzile 
birlikte M. M. V. satın ~
ma komisyonuna gelmelerı. 
(173) 1 - 296 

lLAN 
Dört baş erkek dana 

pazarlıkla satın alınacak· 
tır. tstiyenlerin hayvanları 
ile birlikte 2. 2. 935 cumar
tesi günü vekalet satın al
ma komisyonuna müracaat-
ları. (196) 1-350 

Satılık aparbmaıı 
Işıklar caddesinde köşe 

başında altında bakkal dük· 
kanı bulunan apartıman sa
tılıktır. Taliplerin Şengül 
Hamamında Bay Hayriye 
müracaatları. 1-359 

•az dflllllıtlllmlllllfflllU....-rıııııl 

GOVENCSPOR 
BALOSU 
7 .. Şubat 935 

Perşembe akşamı 
Ankara Palaı'ta 

1-190 
~11ımıııııııııınııınma 

ULUS SAYIFA 7 

Sümer Bank 
Müdürlüğünden: 

Pazarlıkla arttırma 
1 - Ankara'da Hakimiyeti Milliye Meydanında kain ve Taşhan namıyle ma

ıuf binanın, otel dahilindeki muşamba ve yol keçeleri de dahil olduğu halde, en
kazı müteahhide aid olmak üzere yıkılması pazarlık suretiyle arttırmaya konul
muştur. 

Muhammen bec.1el 12.000.- Liradır. 

2 - Bu hususa aid olmak üzere ihzar edilen şartname ve projeler Ankara"da 
eski Emlak Bankası binasında Sümer Bank İnşaat Şubesinden 60 kuruş muka
bilinde tedarik edilir. 

3 - Arttırma pazarlık suretiyledir. 

4 - İsteklilerin 1.800 lira miktarında kati teminat akçesini muhtevi lianka te
minat mektubu veya Malsandığı makbuzunu ve şirketlerin Sicilli Ticaretten istih· 

sal edecekleri muahhar tarihli vesikayı hamilen arttırma günü olan 14 şubat 1935 
tarihine müsaclif perşembe günü saat 14 de Ankara'da Banka merkezinde isbatı 
vücut eylemeleri Jazımdır. 1-360 

A~k<·ri Fabr•kalar l mum 
Miidürliiğü Saımalma 

Komi~yonu lıfmları 

KIRIKKALE TİP 12, 13 
EVLERİNDEKİ HELA 
ÇUKURLARININ KANA
LİZASYONA BAGLAN
MASI. 

Bedeli keşfi 2863 lira olan 
yukarda yazılı iş 12/Şub/935 
sah günü saat l 4 te askeri 
fabrikalar satmalma komis
yonunda pazarlıkta yaptırı
lacaktır. Şartname l 5 kuruş 
mukabilinde mezkQr komis
yondan verilir. Taliplerin 
214 lira 73 kuruş muvakkat 
teminattan ve 2490 numara· 
h kanunun 2 ve 3 maddele-
rindeki vesaikle mezkur gün 
ve sailtte komisyona müra
caat1an. (171) 1-300 

3,000 TON ÇELİK DE
MİRİ. 

25, 26, 27, 28 2. kan 935 ta
rihli Ulus gazeteleriyle mat· 
baa hatası olarak 3 şubat 935 
sah günü alınacağı ilan e
dilmiştir. Mezkur Çelik de
miri 5/şub 935 tarihinde sa
lı günü satın alınacağı ilan 
olunur. (205) 1-351 

164,000 METRE FİŞENK 
TORBALIK BEZİ 

Tahmini bedeli 52,100 li
ra olan yukarda miktan ya
zılı Fişenk Torbalık bezi 
5/Şub/935 tarihinde sah gü
nü saat 14 de askeri fabrika
lar satmalma komisyonun
da pazarlığı yapılacaktır. 
Şartname 261 kuruş muka
bilinde komisyondan veri
lir. Taliplerin (3855) lira 
muvakkat teminatla 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatta ko
misyona müracaatlan. (204) 

1-352 

Adam başına 
35 lira 

İle, öğle, akşam yemekleri, 
kahvaltı, tenvir, teshin, banyo, 
çamaşır ücretleri dahil olmak ve 
bir odada iki kişi kalmak üzere 
bir oda bo§tur. Kooperatif arka
sında Ağaoğlu aparttmanı son 
katına müracaat. l-331 

ZAYİ 
12018061 No: Lüfeniks düvi

yen hayat sigorta ıirketi ile ara
mızdaki iki bin liralık hayat si
gorta mukavelemi kaybettim ye
nisini alacağımdan eskisinin hük
mü yoktur. 
Ankara müdafaai hukuk caddesi 

Ulus matbaası ka?§ııında 
Konyalı Muhlis 

1- 346 

Ankara Levaznn Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 1 
İLAN 

lzmir Mustahkem mevki kıtaatı için 300,000 hin kilo 
un kapalı eksiltme usuliyle satın alınacaktır. İhalesi 9 şu
bat 935 cumartesi günü saat 15 dedir. Tahmin edilen fiat 
8 kuruş 80 santimdir. Teminatı muvakkate akçesi 2000 li
radır. Taliplerin şartname suretini her giin İzmir'de Kış
lada Müstahkem Mevki Satın alma komisyonunda görr.
bilirler. İstekliler 2490 sayılı artırma ve eksiltme kanunu
nun 2. nci ve 3. ncü maddesine göre vesika göstermek 
mecburiyetindedirler. Talipler ihaleden bır saat evel ka
palı zarflarını usul dairesinde ve Makbuz mukabilinde 1 Z• 

mir'de Kışlada Müstahkem Mevki Satın alma Komisyo
nuna vermeleri. İhale saatmda da komisyonda hazır bu-
lunmaları. (131) 1-239 

İLAN 
Sıvas ve Zara için kapalı zarfla üç yüz bin kilo ekmek· 

lik un eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 14 Şubat 935 pc:ı .. 
şembe günü saat 14,30 da Sıvas'ta yapılacaktır. Teklif 
mektublan ihale aaatmdan bir saat eveline kadar Sıvas 
As. Komisyonuna makbuz mukabili teslim edilmesi lizmı. 
dır. Taşradan gönderilecek teklif mektuplan ihale saa
tmdan bir saat evetine kadar yetişmek şartiyle iadeli teah. 
hütlü olmak üzere postaya verilmelidir. Posta gecikme
leri kabul edilmez muvakkat teminat miktan iki bin yir. 
mi beş liradır. (132) 1-240 

İLAN "" 
Keşif bedeli elli beş bin 

kırkbeş lira olan ahşap çatı 
malzemesi alınacaktır. İlk 
pey parası 4129 liradır. Ek
siltme kapalı zarfla 16/şub/ 
935 cumartesi günü saat on 
beş buçuktadır. Şartname
leri üç lira 7 S kuruş mukabi
linde komisyondan alınabi-
lir. Eksiltmeye girecekler 
teklif mektuplannın betli 
gün ve saatten bir saat evci 
Çorluda satmalma komisyo
nuna vermeleri. (211) 1-356 

ANKARA TAPU MU
DÜRLÜÔÜNDEN: 

Ankara'nm Aşağı Öveç yata
ğı mevkiinde kain verginin 318 
tahririnde Hacı Hemıireıl Ka
mile namına kayıtlı bulunan ha
rap bağ esasen Kozan ojlu Öme
rin aenetsiz babadan kalmak ıu
retile tasarrufunda iken 40 sene 
evel vefatile oğlu Seyit Meh
met ve karısı Şerife ve kızları 
Hediye ve Ayşe ve Scrideye in· 
tikal ettiğinden bahisle hayatta 
olanların namlarına intikal tapu 
senedi almak istiyorlar. Eski 
vergi kaydına göre Necip ve Ah
met ve Mehmet ve tarik ile mah
dut bu bağın tapuca kaydı bulun
madığınaan 9-2-935 de mahallen 
tahkikat yapılacağından tasarruf 
ve mülkiyetile veya herhangi bir 
hakla alakası bulunanların ev
rakı müspiteleriylc birlikte ma
hallinde bulunacak olan memu
rile ve yahut tapu idaresine mü
racaatları ilan olunur. 1-348 

Kiralık hane 
Yenişehir Paşalar tepesi 

Gülüstan sokak Yeni yapı. 
1-353 

iLAN ŞARTLARI 
Beher Beher 

S.Jıfa Santimi Sayıfa Santimi 

2 
4 
6 
8 

300 
150 
80 
25 

3 
5 
7 

kurutlur. 

100 
40 

1 - Hayır işlerine ve yeni 
çıkan kitablara aid illnlardan 
% 15 tenzillt yapılır. 

2 - Zayi ilin bedelleri mak. 
tu Yilz otuz kuruıtur. 

3 - Tebrik, teıekkilr, evlen
me vefat ve katı al4ka illnla • 
nndan maktuan bet lira abnır. 

ABONE ŞARTLARI 

Dahilde Hariçte 

Seneliği 17 Lira 30 Lin 
6 Aybğı 9 .. 16 •• " '3 Aylı~ 5 ,, 9 

" 
f. 

Posta ücreti gönderilmiyen 
~ mektublara cevab verilmez. 

Sayın alıcı~arıma 
Ankara Anafartalar cad· 

desinde 157 NO: mağazada 
1 şubat 1935 tarihinden iti· 
baran (Ali Raif mahdumu 
elbise ve manto depoea) 
ismi altında çalışacağımı 
ilan eder teveccühlerinizi 
uilerim. 1 - 341 

ZAYİ 
777 numaralı arabamın plalra-

aını kaybettim. Yenisini alaca

tmıdan eıkillinin hükmü yoktur 
Kazık içinde Bahçivan 

1-~54 Muharrem 



SAYIFA 8 

BUYUK 

TayyarePiya g·osu~ 
18 inci T ertib 4 üncü Çekiş 

11 Şubat 1935 de dir 

Büyük ikramiye: 
25,000 Liradır 

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

Jandarma umum lcumandanlığı 
Anl{ara satınalma lcomisyonundan 

Nümune ve evsafına uygun ve yerli mamulatı olmak 
şartile (1250) tek demir karyola 10. 2. 935 pazar günü sa-
at 1 i de pazarlıkla satın alınacaktır. Beher karyola için 
(775) kuruş fiat biçilmiştir. İstekliler nümune ve evsafı. 
nı her günü komisyonumuzda ve İstanbul jandarma mua
yene heyetinde görür. Şartnamesini de parasız alabilir. 
Pazarlığa girecekler 2490 sayılı kanun ve şartnamesinde 
yHih vesikalarla pazarlık gün ve saatinde (726) lira (57) 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya banka mektubiyle An-
karada komisyonwnuza gelmeleri. (155) 1 - 297 

Urfa Belediyesinden 
Tesis ve Montaj ve nakliye ücreti satana ait olmak şar· 

tiyle en son sistem ve model bir adet sesli sinema makine
si tesisatı 20-1-935 pazar gününden itibaren otuz gün müd· 
detle açık eksiltme usuliyle satın alacağız. İhale günü 
18-2-935 pazartesi günüdür. Yeni eksiltme ve artırma ka· 
nunundaki şeraiti haiz olmak şartiyle eksiltmeye girmek 
istiyenler ihale günü olan 18-2-935 pazartesi saat on beşde 
teminat akçeleriyle birlikte müracaatları ve şeraiti anla
mak istiyenlerin şartnameyi Belediyemizden istemeleri. 

(382) 1-349 

İmar müdürlüğün den: 
Yapılacak bir adet pafda dolabı için talip zuhur etme

miş olduğundan 4 "fUhat 935 pazartesi günü saat on beşde 
ihale ed.ımek üzere bir hafta müddetle temdid edilmiştir. 

(216) 1-358 

ilan 
Türkiye Cümhuriyet 

Merkez Bankasından: 
İkramiyeli o/0 5 faizli 1933 istikrazının 4.000.000 

lirahk ikinci tertibini teşkil eden B. tertibinin asıl 
tahvilleri 1 şubat 935 tarihinden itibaren muvakkat 
ma!tbuzlarla tebdile başlanacaktır. Mezkur tarihten 
28 şubat akşamına kadar muvakkat makbuzları, ilk 
aldıkları banka şubelerine müracaat edecek hamille
re tebdil muamelesi masrafsız olarak yapılacaktır. 

.'R şubat 935 tarihinden sonra tebdiller Merkez 
Bankasının yalnız Ankara merkezinde yapılacak ve 
masrafı hamillerine ait olmak üzere bu işe bankamız 
şubelerile İş ve Ziraat bankaları tavassut eyliyecek-
tir. . 

Bundan böyle kupon, ikramiye ve amorti tediyatı 
yalnız asıl tahviller üzerinden icra edileceğine göre 
hamillerin tebdili. için bir an evel müracaatları rica 
olunur. 1 - 338 - . . 

. :.. ... .. .' ~ ... 

P. T. T. Başmüdürlüğünden: 
Ankaramızda bulunan 1136 kilo kullanılmış sahra kablo 

~li pazarhkla satılacaktır. İsteklilerin 14 şubat perşembe 
dinil saat 14 de komisyonumuza müracaatları. (Telefon: 
~3 (207) 1-355 

Adliye Vekaletinden: 
Açık bulunan Taşköprü noter muavinliğine imtihanlı 

ve imtihansız girmek istiyenlerin bir ay içinde mahalli 
adliye encümenine müracaatları ilan olunur. (197) 

1-336 

Ankara Emniyet Müdürlüğünden: 
Bir miktar para bulunarak emanete alınmıştır. Sahibi· 

9 Müdürlüğ'e müracaattan (215) 1-357 

ULUS 

Çorum Belediye Başkan ığından: 
ı - Şehir elektrik tesisatının düzeltilmesi ve büyü

tülmesi icin miktarı ve cinsleri keşifname ve şartnamele
rinde ya;ılr elektrik malzemesi ve lo~:omobil almaca'\:, 
Ve bütün makinelerin ve sairenin montajı yapılarak te
sisat işler bir halde belediyeye teslim edilecektir. Kcşif
name bedeli "34550,, liradır. 

2 - Tahsisata ait fenni tarif name, eksiltme şartname
si, fenni şartname, keşifname ve mukavelename örnekle· 
ri parasız Çorum belediyesinden istiye~l~re verilir. VeY_a 
bildirdikleri adreslere posta ile r)nderılır. Yalnız pro1e 
suretleri beş lira mukabilinde verilir. Proje ile yukarıda 
sayılan fenni dosyayı belediyede görmek istiyenlerc pa
rasız gösterilir. Ve lazım gelen izahat verilir. Fenni ta
rifname, şartname, eksiltme şartnamesi, kesifname ~e 
mukavelename nümuneleri Ankara, 1 stanhul ve İ:m11r 
belediyelerine gönderilmiştir. İstekliler bura belediyele
rine müracaatla tesisata ait fenni dosyayı görebilece:~
lerdir. 

3 - Muvakkat teminat "2592,. liradır. Türkiy~ce ta· 
nmmış banka mektubu da kabul edilir. 

4 - İsteklilerden istenilen vesikalar. 
A - Talip tara frndan şimdiye knck:r yaprlm?" t ---ic;a

tın bir listesi. 
B - Santralın makineler bilcümle tesisJW1r <' :ı'.ça 

gösteren umumi planı. 
c - Makinelerin lCV /İ tablol~rını, aletlerin vaziyet· 

terini gösteren plf.n ve maktaları. 
O - Lokomobil ve jeneratörlerin 1/10 vcy:ı 1/25 

büyüklüğünde plan ve kesmeleri. 
E - Müteahhid: .• teklif etti1"i maki'1e fllat ve edeva

tın hangi fabrika mamUlatı olrhı<Yunu bihlirir fenni ı~~< lü
matı havi varaka. 

F - 2490 N. lu arttırma ve eksiltme kannnunun 3 iin
cü maddesinin - A. VE B. - fıkraları mucibince t tiple
rin idare merkezinin bulunduğu yer ma hkcmesir.rlen ve 
sicilline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından veya resmi 
bir mahkemeden şirketin sicille kayrth ve halen f ~<!liyet· 
te bulunduğuna dair vesika ve !5İrkctin sirküleri veya 
şirket namına teklifte bulunacak ise bu ~irketin ve'üli ol
duğuna dair noterlikten musa<ldak vekaletnameleri. 

5 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
6 - Teklif mektublan ı 7 / 2/ 935 tarihine ra3thyan pa

zar günü saat 16 ya kadar Çorum belediye başknnhğma 
verilecektir. 17 / 2/ 935 pazar günü saat 16 da belediye evin
de komisyonu huzurunda zarflar açılarai{ en n~:wafık 
fiat veren talibe iş ihale cdi1ece!\:tir. 

7 - Taliplerin yalnız lokomobil satm.:.k için yüp<>.cak-
ları teklifler de kabul edilir. "2e8,, 1 - 257 

Harita Umum Müdür!ü~ii ·ı:i 0 n: 
1 - Muhammen fiat (420) lira Harita Umum Müdür

lüğü şuabatı için tersim, BÜRO, DAKTiLO. r.1<ısa!arile 
VESAİK dolapları pazarlıkla yaptırılacaktır. 

2 - İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her ti ...... '"~ 
pazarlığa iştirak edeceklerin de (31) lira (50) !:muş te
minatlarile 7. 2. 935 perşembe günü saat (10) da Cebeci 
de harita umum müdürlüğü satın alma komisyonuna 
uğramalan. (127) 1 - 224 

Jandarma um um liumandanlığı 

An.kara satınalma komisyonundan 
jandarma içın (23,000) metre yerli malı nümune ve 

ev~~fm~ uygun olmak şartiyle yataklık kılıf bezi 2-2-935 
cumartesi günü saat (11) de kapalı zarfla Ankara hükumet 
caudesinde komisyonumuzda eksiltmesi yapılacaktır. ts
tek!iler evsaf ve nümuncyi İstanbul jandarma muayene 
heyet:iyle komisyonumuzda görür, şartname parasızdır. 
Yat<ıkhk krhf bezinin değeri (9200) liradır. E~csiltmeye 
gırec~kler 2490 sayılı kanun ve şartnamedeki vesikaları, 
(690) liralık ilk teminat makbuzu veya banka teklif mek 
tupları ile eksiltme günü saat (10) kadar komisyona ver-
m'!leri. (73) 1-171 

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

dü:-'ıüf.ü kıtası efradı için (800) çift potin açık eksiltmeye 
ko.ı:,,ll'j\.Ur. 

:l. -- İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün ve 
c!<:;i1tr.-:~ğe iştirak edeceklerin de (300) lira muvakkat te
mi:ı:ıt lmile 6 şubat 935 çarşamba günü saat 10 da Cebe
cide Harita Umum Müdürlüğü satın alma komisyonuna 
uğramaları (128) 1 - 223 

Anlcara Belediyesin den: 
Belediyenin Mahalle Mümessilleri her gün saat 9 dan 

on buçuğa kadar Belediye Muhtarlık işleri Müdürtüğü 
Dairesinde bulunacaklardır. İşi olanların bu daireye mü-
racaat etmeleri ilan olunur. (193) 1-328 

31 

ANKARA MEMURLAR KOOPERATİFİNİN 

1 Suhat 9351'.ı.erlcez , 
mağ< zasurıda açılıyor 

Yalntz 15 giin sürecek olan bu sergide her nevi 
yiyecek, içecek üzerinde görülmemiş tenzilatla satış 

. yapılacaktır. 1 - 339 

ba sarT'\n 

k2.nzuk 

y cgane ciddi 

z~llik l::remidir. 

.. gu . 

ninizin dain1i tazeli · 

ğini yalnız K R E M 

B A L S A M 1 N ile 
korursunuz. 

Dr. Cims'in nasır ilacı 
KORRlStD 

l 

En ec:oki nasırlan bile pek kısa bir za:nanda tamamml 
kökten çıkaru. 

Merkez deposu: Kanzuk eczahanes" 
Her Eszanede bu1unur. 

~'aliye Bakanfığından: 
Buğdayı koruma vergisi kadrosundan açık bulunan 

(60) lira ücretli katibliğe makine ile ~azı yazmasını eyi 
bilen biri imtihanla alınacaktır. 1mtinan 9 şubat 935 cu· 
martesi günü zevalden ı:onra on dörtte yapılacaktır. İsti• 
yenlerin bonservis, sıhhat raporu ve orta mekteb mezuni· 
yet vesikc:.:;ı ite 7 şubat 935 perşembe akşamına kadar me-. 
murin miıdürlüğüm .. dilek kağıdlarile müracaatları. (184) 

1- 316 

• nm1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Saygı değer abonelerimize 
- Elektrik cereyanlarından doğacak kazaların önü· Sj 
- nü almak için Bayındırlık Bakanlığı ile mutabık ola. ~ 

rak şebekemize bağlanmış olan bütün tesisatın ni· ~ 
- zamnameye uygun olup olmadığım kontrol etmek 

1
:::; = üzere bir "kontrol şubesi,, ihdas edilmiştir. 

- Tesisatın Bayındırlık Bakanlığından ruhsatna- ::::::; 
- mesi olan bir elektrikçi tarafından muayene edilmesi Si 

ve nizamnameye uygun olmıyanların düzelttirilmesi Si 
- sayın abonelerimizin kendi menfaatleri iktizasıdır. ~ = Aksi halde bu gibi tesisatların cereyanı kesilecektir. ~ = ~ = Ankara Elektrik Türk ~ 
= ~ = Anonim Şirketi 1 - _.. 
o 111111111111ıııııııı!1111111111111111111111111111ıııı111111111111ıı1111111111111111111111111ım• 

• 

lstanbul Milli Emlak 
Müdürlüğünden: 

Mercan ağa mahallesinin Çakmakçılar yokuşunda 

3840 metre murabbaı arsa üzerine yapılmış dört katta 
altmış oda ve altında dokuz dükkanlı Yusufyan hanının 
240 hisse itibarile hazineye ait 30 hissesi muhammen be· 
deli olan 15675 lira üzerinden 10 şubat 1935 pazar günü 
saat 15 te kapalı zarf usulile satılacaktır. Satış bedeli bi· 
rinci taksit peşin, ikincisi bir sene sonra alınmak şartile 
iki müsavi taksitte ödenecektir. İsteklilerin 2490 sayılı 
kanun hükümleri dairesinde, muhammen bedelin yüzde 
yedi buçuğu nisbetinde teminatlariyle mektublannı artır· 
mayı açma saatinden bir saat eveline kadar İstanbul Mil· 
li Emlak Müdürlüğündeki satış komisyonu reisliğine 
vPrm~lP.ri. "M .• (284/ 142) 1 - 2Q~ 

----- -- --
lmtipır '"hıbi ve Başmu· . 

\ harriri Falih Rıfkı ATAY. -1 ---· SİNEMALAR 
1 j Umumi neşriyatl idare tefen 

Yazı itleri müdürü NasulU 
BAYDA& 

Çanbu -Cıdd~sJ clvurnda 
Utus mafbaasrndı bastlmritır. 

YENi ) 
Bugün Bu gece 

Fransız sinemacılığının en muvaffak 
olmuş eseri 

SKANDAL 
Canlandıranlar: Demirhane mildilrU fil
minin unutulmaz mümessilleri. Gaby 

Morlaır • Henri Rollan 

Bugün Bu gece 
f "ULÜP] 

Halkımızın en çok sevdiği, be~cndiği 

MARTHA EGGERTH 

tarafından nefis bir surette yaratılan 

GENÇLİK ARZULARI 
Ne~'e - zevk • eğlence ve saadet fi'" i 


