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Sevgili yurddatlarıni; 

Büyük Millet Meclisinin yeni 
saylav seçimine girerken, geçen · 
dört yılın itlerini gözden geçir
ınek faydalı olacaktır. Bu suretle . 
Çetin yıllarda bana ve önderi bu
lunduğum C. H. Fırkasına destek 
olan ve doğru yolu gösteren gü
veninizin yerinde olduğu kolay
lıkla anlatılmıt olacaktır. 

1930 ve 1931 yıllarından beri 
acun, hiç ayırd tammıyan genel 

· bir sıkıntı içindedir. Her yerde 
Ürünlerin fiyatlar.ı dütmüt olduğu 
halde alıcılar azalmıı, ticaret mu
vazeneleri bozulmuı, it hacımları 
daralmıf, en sağlam paralar sarsı
larak dütmüf veya dütürülmeğe 
mecbur kılınmıttır. Bizim yurdu
muz bu saraırttılara bilhassa ma-

. ruz lıu~unuyordu. Çünkü, ticaret 
ve tediye muvazenesi ötedenberi 
açık bulunduğu halde ziraat mad
delerinin fiyat aüıkünlüğü ve yur
dun geniı ölçüde sınai mamulala 
obn ihtiyacı, alııverit açığını da
ha ziyo.de artıracaktı. Bu zorluk
kl' ve ihtimaller yüzünden, ülke
d ._ g en el sıkıntı , mali olarak da 
e.~ır tesirle::- yapacağından, devle
ti ı h ;\ ~inesi gittikçe daha fazla 
dar:li:i;a ma .ız b .. lunuyordu. 

.. ' c;Ptin ,artlar, her alanda, 
yen : k:Urumlar yapmıya mecbur 
olan yurdumuzda açılmayı ve iler• . 
lemeği durduracak mahiyette idi. 
Bütün bu çetin tartlara şu gayet 
mühim noktayı da katmak gerek· 
tir: Geçen dört yıl içinde, uluslar· 
arası eforumu yeni ve derin b ir 
buhrana girmiş ve uluslar arasın· 
da kuşku ve güvensizlik tiddetle 
kendisini hissettirmittir. 

Geçen dört yıl içinde, ben ve 
f ırkam, ulusun baılıca bu mesele
lerini halletmek vazifesinde idik. 
Bugün yüksek katınıza açık alınla 
çıkıyoruz. En nazik ulus davala· 
rını, en isabetli tedbirlerle en doi· 
ru yollarda takib ettiğimiz ve her 
alanda müsbet neticeler aldığımız 
kanıV.ındayız. 

Ökonomide, ticaret muvaze· 
neaini temin edecek Te ulusun sa
hn alma kabiliyetini koruyacak 
tedbirler bulundu. Bu pzeyde İf 
Ye değişme haconlarmm daralma
sı, nisbetle birçok ülkelerden ön
ce durdurulmuıtur. Yurd için ye
ni kazanc yollan bulmıya verilen 
ehemmiyet, hızla eyi ve hayırlı te
sirini hiasettirmeğe batladı. Ge
niı ölçüde aanayilepne hareketi, 
devletçe ve ulasça alman yeni du
ntrnun en belli nsfıdrr. 

1931 den sora lier yıl muvazene 
içinde artmıya bat lamıt tır. 

Birçok vergiler ıslah edilmif, 
hatta indirilmiı olduğu halde, 
tahsilatta ve bütçe yekWıunda 
artma kabiliyeti ıörülmeai, sağ
lam bir mali bünyenin ve ökono
mik ahvalin her yıl daha ziyade 
eyileımesinin en müsbet belgesi
dir. 

Uluslararası güvensizlik ve 
kufku devrinde, biz, büyük türk 
ulusunun yüce menfaatlerine en 
uygun tedbirleri büyük hassasiyet 
ile takib ettik. Banıı aeven ve onu 
her türlü taarruz niyetlerinden 
uzak bir surette kurumlandırmak 
istiyen temiz bir zihniyetle İnsel 
tertiblerin meydana gelmesine ça
lıttık· Buıfin, banıı ve uluslar 
arasında eyi geçinmeyi amac tu
tan ülkelerde, birleıik sıyaıamız 

Adımız, andımızdır. 

ve liartılıklı türlü andlaımalan
mız vardır. Bir yönden de ulusal 
korunma vasıtalarına özel bir de
ğer verdik. Bugün, türk ulusu iki 
köklü vasıf ile uluslararası müna
sebetlerde kendıni göstermekte-

Müntehibi 
sanilere 

intihabı Mebusan Te/tİf 
Heyeti Reisliğinden: 

Seki~ ~ubat 1935 curna 
günü Anı-ara ltlebusları se
çileceğinden biitiin miinte
hibi sanilerin ~at1t dolmzda 
Belediyeye gelmelerini dile-
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dir. Bunlardan biri ulusum ... ~un 
kendini müdafaa için sarsılmaz 
bir azim aahibi olarak hürmet 
edilmeğe layık bir kudrette olma
sı; diğeri, ulusumuzun doitlukla
rına ve ittifaklarına, ahval ne o
lursa olsun, değİf1DeZ bir sada
katle riayetkar olacajına inanıl
masıdır. Tür:k vatanı, uluıun bu 
yüksek vasıfları güvencine daya
narak ilerlemektedir. 

inanımız vardır. Okonomide, ma
liyede, naf ıada, kültürde ve milli 
müdafaa ile iç ve dıt sıyaaada 
doiruluğu denenmit gidit yol
larında azim ile yürüyeceğiz. 
Ökonomide aanayiletme progra
mımızı tahakkuk ettirmek, ürün. 
lerb,nizin nef aaetlerini ve stan
dardlarmı tanzim ve muhafaza 
etmek, her türlü deniz ökonomisİ· 
ni geniıletmek, her türlü maden 
ökonomisini büyültmek, küçük 
kredi müesseselerini vücude ge
tirmek kararındayız. 

Sanayiletme devrinde ihtikar 
suretinde bir fiyat pahalılığına ma• 
hal vermemek için ciddi kontrol 
tedbirleri geniılettirilecek ye pek
leştirilecektir. 

Maliyede vergi ulihatına de
vam olunacaktır. Bu ıslahat, yurd
daıın mali yükümlerini, yersiz sı
kıntılara ön vermiyecek surette, 
düzeninde ödemesini temine ma
tuftur. Tedrici ve iktısadl ıelit
meye uygun bir terakki ile devi~ 
tin hazinesini çok kudretli bir ha. 
le getirmek esaslı bir umdemizdir, 

Nafıa programımızı durma
dan takib edeceğiz. Asırlardan 
beri ihmal edilmiş olan vatan ba. 
ymdırlığını f imdiye kadar büyük 
zorlukları yenerek nasıl takib ede. 
bildikae, bundan sora, daha ziya
de dikkat ve sebat ile takib ed~ 
ceğiz. 1935 senesi nihayetine ka
dar demiryolları Diyarbekir'e var
mıt, kömür havzasına ve Antal. 
ya'ya doğru uzanmıt olacaktır. 
Erzurum hatları faaliyetle ilerli
yor ve ilerliyecektir. 

Sağlık ve soysal yardım f aa
liyetimiz önümüzdeki yıllarda da.

. ha ziyade genişliyecektir. 
Büyük türk ulusunun kadın 

ve erkek seçmenleri; 
Bir yurdun en delerli varlığı, 

yurddaşlar arasında ulusal birlik. 
eyi geçinme ve çalıtkanlık duygu 
ve kabiliyetlerinin olgunluğudur. 
Ulus varlığını ve yurd erginliğini 
korumak için bütün yurddaıların 
canını ve her ıeyini derhal ortaya 
koymıya karar vermit olmak, bir 
uluıun en yenilmez silahı ve ko
ruma vasıtasıdır. Bu sebeble, türk 
uluıunun idaresinde ve koruma· 
sında ulusal birlik, ulusal duysu, 
ulusal kültür, en yübekte ık 
diktiğimiz ideyeldir. 

Yüksek ve inkılibçı bir kül
.tür seviyesine -varmak için, anü
müzdeki yıllarda daha çok emek 
:vereceğiz. Müsbet bilimlerin t• 
mellerine dayanan, güzel aanatl .. 
rı seven, fikir terbiyesinde olduğu 

Sevgili yurddaılarım, kadar beden terbiyesinde kabili. 
Türk vatanını mütemadiyen yeti artmıt ve yükaelmit olan er. 

yükselten ve ilerleten ana 11yaaa- demli, kudretli bir nesil yetiıtir-
da devam etmek kararındayız. mek, ana aıyaıamızm açık dilefi. 
Eğer yüce itimadınızı üzerimden dir. 
ve önderi bulunduğum CUmhuri- Yüce türk ulusundan itimad 
yet Halk Fırkasından esirgemez- isterim. Yeniden deruhte edeceii-
aeniz, gelecek dört yıl içinde or- miz ağır vaEifeleri yüz akı ile ~ 
taya koyacağımız eserlerin de ge- şarmak ve ulusumuza müsbet h• 
çenlerden daha çok ve daha ve- aablarını verebilmek samimi ka1· 
rimli olacağına kati ve samimi gımızdır. Bu onurlu ve ağır vazi-

Burün zirai ve anal üriinleri
mizin fiatlarmda dütkünlük dur
muı, hatta ıenel olarak yükselme 
batlamıfbr. Zirai Ye smai ürünle
ri~izin miktarları dahi, çok ülke
lerde azalmrya ve azalblnuya 
naahkQ.m olduiu halde, bizde, bir 
'~a göstermektedir. Yetittirici· 
'Y.ı meyus etmiyecek kanaatli bir 
f ıat ile ürün artımı yeni ökonomi 
düı:enimizin sağlam temellerin
~en ve mutlu ayırdmılarmdan bi· 
·ı olmak yolundadır. 

~.,..~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!"-"\' feli yolda, birlikte çalııabilec• 
ğim arkadaşlarımı yüce seçimini
ze sunuyorum. Ökonomik tedbirlerin doğru

luğu ve sağlamlığı ulusun ıenel 
Yaşayıtmda ve her ıeyden önce 
tlevletin maliyesinde müsbet tesi
rini derhal gösterdi. Şiddetli ve 
sert tasarruf tedbirleıile muvaze
•eai temin oluua deYlet bnt~eai 
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Seçim kararınızdan sora da 
muvaffakıyetimizin ıüvenci Ye 
vasıtası, ancak yurddaılanmm 
aram11z yardımlan ve ilhamlan 
olacaktır • 

Kamal ATATORK 
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DIŞARDAN GELEN SON DUYUKLAR 
~-------------------------------------------------------------------------------
İngiliz - Fransız 
konusınalarının 

' soııu~ları 
Londra, 4 (AA) - Dün akş m çı. 

karılan resmi bildirim şu suretle devam 
etmektedir: 

" İngiliz - fransız görüşmelerinin 
konusu (mevzuu) acun barışını, Avru· 
pada daha sıkı bır iş birliğile t.emin 
etmek ve durdurulmazsa, silah yarışına 
Yarmak suretıle savaş tehlikelerını ar. 
bracak olan bazı tcmayiıllerı ortadan 
bldırmakur. 

Bildiride, uluslar derneğinin, ulus
lararası m selelerin son defa hallinde 
oynadığı ehemmiyetli rolil kaydettik
ten sonra şöyle denilmektedir: 

.. Teklif edilen genel mukavele hU· 
kUmlerine tevfikan, Almanya, uluslar 
derneği içinde faal ilye mevkiini ala. 
caktır. İngiliz ve fransız hükumetleri, 
alakadar diğer devletlerin cevablarını 
aldıktan sonra, derhal yeniden istişa· 

!derde bulunmağa amade olduklarını 

bildirirler.,, 

Londra, 4 (A.A) - Havas ajansı mu 
habirl bildiriyor: Fransız - ingiliz 
kooııtmalarını hulasa eden resmi bildiri 
bundan önce anl8fllla ve bildiri hakkın
a& verdiğimiz havadisi teyid etmiştir. 
Ehemmiyeti meydanda olan bu vuika, 
iki memleket araauıdaki itbirliğiıti kuv
fttlendirdikt~n başka, bütün Avrupa. 
am uluslararası itbirliğine meydan ve
ııec:ek yeni bir devir de açmaktadır. 

Yalnız bunlWl için Almanyanın gayet 
IDUtedil bir lisanla Frafüa ve İngiltere 
tarafından kendisine yapılan yatışıklı· 
Ja davet talebini kabul etmesi icab e-
41er. 

Hiç kımse, iyimseme tabibi tlarak 
l.areket eden iki devlet adamlarının 
•yaş tehlikelerini artıracak olan silah. 
1lnma yMışındtn kurtulmak için yap
bklan bu yeni tefebbüsU kötilrılfleyemez 

İngiltere idarecilerinin, Sar mesele
llnde gösterdikleri uluslararası tesa
atıd fikrinde devaD'\ ettiklerini görmek 
\erhalde memnuniyet vericidir. 

Anlaşmanın esasına gelince, lngil. 
tirenin yalnız Romada Fransa ile ltal· 
)'a arasında yapılmış olan uzla,mayı 
tuvib etmekle iktifa etmiyerek, tıpkı 
Fransa ve ltalya gibi, Avuaturya istik· 
lalini muhafazaya çalışacağını görmek 
4le ayrıca memnuniyet verici bir iştir. 

Fakat, silahlanması bütün memleket 
Jere bihakkın korku veren Almanyanın 
Jardmıı olmadan güven duygularının 
yeniden vücud bulması kabil değildir. 
Bu aebebledir ki, Almanya, Av.rupa 
ıuvenliğini tesiı edecek yeni bir ge
Del dilzene iştirake davet edilmektedir. 

Bu düzenin sonucu, merkezi ve fCU'· 

ki Avrupa için yapılacak andlaşmaların 
Yenay muahedeaindeki askeri hüküm
lerin yerine geçmesi ıuretile ortaya 
pkacaktır. 

Bunun içın de ailahları daraltan ge
llel anlaşmanın imzalanması ve Alman
Janın ulusJar derneğine dönmesi icab 
-1er. 

Fransa ve Büyük Britanya bu ıu. 
ııetle hem Almanyanın istediği hukuk
ta milsavatın temin edileceğini, hem 
ie biltUn Avrupa uluslarına elzem o
ı.n bir emniyet re}iminin batıl olac:.a
lı kanaatındadırlar. 

Maamafih, fransız murahhasları, e. 
fer Fransa ile Bilyilk Britanya, Belçi
lra, İtalya ve Almanya aıasında yapı
lacak hava korumu anlaşmsile yc:ni te· 
aıinat istihsal etmemiş olsalardı, şüphe 
10ktur ki, muahedede mevcud askeri 
Jrilkiimlerin imza altında olarak kaldı. 
nlması fikrine muvafakat etmiyecek • 
lerdi. 

Mukavelenin batı Avrupasını ala. 
bdar edecek kısımları İtalya toprakta
nnı muhtemel bir hava salımına karşı 
korum hususunda Amil olamıyacaktır. 

Bu sebeble yeniden bir karşılık temin 
edilmedikçe yeni taahhüdlere girilmek. 

ten çekinilmesi ihtimali vardır. Zaten 1 
yalnız Büyük Britanyanrn, Fransanın 
•e Belçikanın bu mukaveleye ginnele-

kara 

ri Lokarno and!aşmasında olduğu gi
bi buna dair görüşülmeye iliz.um kal. 
maksızın ve hemen hemen otomatik 
bir tarzda sahma karşı bir ceza hareke. 
tine geçilmesini icab ettirecektir. 

Müsbct taahhüdlere karşı muhasım 
bir durumda bulunan ingiliz efkfirının, 
Britanya adalarına karşı yapılabilecek 
bir salım hnlinde fransız hava filoları
nın yardımını temin eden yeni taahhüd
lcrdcn ç.ekınmiyeceği muhakkak gibi. 
dir. 

Durumun bir hulaı;cısı olarak B. 
Lavalin dun akşam Sir Con Saymene 

soylediği ~u sözler zikrolunabilir: 
" - Memleketleıimiz. özcül hiç bir 

gaye takib ctmemcktcdir1c:r. Onlnn 
birbirine haglıyan bu sıkı anlatma, de. 
va.m edecek olursa, tek amaçları olan 
barışı muhafaza için gerektiği gibi ça
lışmış ola<:aklardır. ,, 

B. Laval'in söyledikleri 
Londra, 4 (A.A) - B. Laval, gaze

tecilere şunları söylemiştir: 
•• - Almanyanın, çalışmalarımızın 

sonuçlarını teveccühle karşılıyacağını, 

bütün kalbimle umarım Sar plebisiti 
ile Roma anlaşmalarından sonra, vuku· 
bulan Londra konuşmaları diplomasi ta 
rihinde mUbim lıir devre teşkil etmek. 
tedir. B. Flanden ve ben, ç.alıpnala. 
rımız sonucunun aamimiyetle karşıla. 
nacağını ummaktayız. Almanyanın 

kendisine yaptığımız müstacel daveti 

kabul edeceğini umuyoruz. Bu bizim, 
Avrupaıdald güvenlik teşkilatını bir U• 

tulle tanzim etmek hususundaki müşte
rek umudumuzdur.,, 

B. Lava1, İngiliz ve fransrz bakan· 
1.arırun biltün ı>0rumları tetkik esnasın
da gösterdikleri birlik ve dostluk fik· 
rini bilhassa kaydetmittir 

Londra, 4 (A.A) - Dünkü günUnil, 
Sir Gome.r Berrynin ya.ılık köşkünde 

geçiren B. Flanden, burada B. Çember. 
layn ile bulUfllluı ve Londraya geleli4 
denberidir İngiltere maliye mümessil
lerile vaki olan konuşmalarına, bu zat· 
la, devam etmiftir. 

Mevzuubahs konuşmalar, sı.rf istih. 
bari mahiyeti haiz olmakla beraber, B. 
Flandenin 1ngilterenin timdiki halde 
ingiliz Mrasmın durluğunu huırlama
ğa mütemayil olmadığı kanaatini tak • 
viye etmiştir. 

Muhakkak olan şudur ki, B. Flan
den, Fransanrn mali durumu hakkında 
aaylavlaır meclisinde son defa irad et. 
tiği nutkun dayandığı aebebleri izah 
etmiştir. 

Fransız gazetelerinin 
düşünceleri 

Parla, 4 (A.A) - Londra anla§llla
larmuı yapılması ertesinde gazetelerin 
hepsi memnun görünUyorl.ar. 

Gazeteler, bilhassa İngilterenin, ha. 
vuzlaşınilsında tuttuğu yolu mevzuu· 
bahs etmekte ve bu geçen günlerin ta. 
rihi değerini ittifakla teslim eylemek
tedirler. 

Pöti Pariziyen gazetesi diyor ki: 
"Savaş alanlarında paylaşılan teh· 

Jikelerden biridir .. Hiç bir zaman bu 
derece samimi bir dostluk ve böyle bir 
işbirliği isteği belirmemiıti. ,, 

• 

Ekselsiyor, şu mütaleayı yilrütüyor-
"B . h arışı temın uauaunda büyiik bir &• 

dım atılmıştır. Bunun için de ingiliz 
mümessillerinin fevkalade cesaret, 
fransızLvın da büyük bir cürct göster. 
rneleri lazım gelmiştir. Almanyanın 

yeniden silahlanması neticesi olan bu· 
günkil durum karşısında (fevkalade in. 
ziva) da ısrara maddi ve manevi im· 
kan kalmadığını anlamıt olmak ingi. 
Jiz bakanları için şereflidir.,, 

Figaro gazetesi de diyor ki: 
"Bitlerin Fransaya bir el uzatmış 

o~masına karşılık Fransa da bugün o. 
na iki elini birden uzatmaktadır.,, 

İngiliz gazeteleri 
menınun 

Londra, 4 (A.A) - Gueteler, Lon· 
dra görüşmelerinin müsbet sonu~lar 

Balkevı* 

vermiş olmasını memnuniyetle kayde. 
diyor. F.ransa ve İngiltere hükCtmetle. 
nnın silahların terki ve güvenliğin 
durluğu için takib eedilen yolda tam 
bir anlaşmaya varmış olmaları, bu an. 
!aşmanın da Almanyaya karşı ileri sü
riılen tekliflerin uysal mahiyette bulun· 
masındaın ileri gelmesi ve en sonra bir 
hava mukavelesinin yapılması ihtima· 
li, ingiliz gazetelerini memnun eden 
şeylerdir. Bu gazeeteJer, Almanyanın 
da Londranın tekliflerini iyi karşıla. 
mak suretile işbirliği isteğini göstere. 
ceğini umuyorlar. 

Yalnız (inziva) prensipinin öteden. 
beri müdafii bulunan Deyli Ekspres, 
ba~ka düşlincededir. 

Bütün İngiliz gazetelerinin fikrini 
hulasa eden Taymis, bu uzlaşmanın, 
Avrupa barışına, Lok.unodanberi va
ki olan yardımların en değerlisi oldu. 
ğunu söylüyor. 

Ansızın hava hUcumunda bulunacak 
bir devlete ka11ı derhal kar§ılık tedbir 
almak prensipi ne kadar çabuk kabul 
edilirse, o kadar iyi olacaktır. Bildiri· 
ğin her fıkrası Almaınyaya karşı hüs
nü niyet isbat etmektedir. 

Bu bildiriğin istihza ile karşılan. 

mıyacağını, ve fena tefsir edilmiyece
ğini ve durumun düzelmesı ve baysal
laşması için Almanyanın da bu sami. 
mi işbirliğine katılacağını ummak ge. 
rektir. Londra müzakerecileri her tür
lü övülmeye değerler. 

Deyli Telgraf diyor ki: 
•• Bu bir hava lokarnosudur. Alman 

yanın bunu reddetmesi Avrupanm ye. 
nilenmesi umudunu kıracağından, son 

söz kendisindedir.,, 
DeyJi Herald, şöyle diyor: "Aklı· 

selim galebe çalmıştır. Umarız ki, Al· 
m..ınya da buna hayır demiyecektir." 

Yalnız Deyli Ekspres, fransız ba. 
kanları hesabına büyük bir zafer teşkil 
eden, (İngilterenin hayret verici ta
ahhüdü,, nden müteessir görünmekte 
ve (havada dövüşecek oldugumuz za
man aynı zamanda karada 'Ve denizde 
de dövüşeceğiz .. ) demekteir. 

Fsansız ve ingiliz elçileri B. 
Hitler'i ziyaret etliler 

Berlin, 4 (AA) - B. Fransova Pon. 
se ile Sir Erik Filips, dün akşam B. 
Hit1erl ziytretle kendisine Lond.ra 
uz13§ltlalarının metnini vermişlerdir. 
Sir Erik Filips, öğleden sonra B. fon 
Nöyrat ile de görüşınüştilr. 

Lond.ra, 4 (A.A) - B. Laval, dün 
Sir Con Saymen, B. Eden ve Öaten 
Çemberlayn'ı yemeğe alıkoymuştur. 

Yemekten ıonra, İtalya sefiri B. 
Grandi, gelib bu zümreye katılmıştır. 

B. Laval radyoda konuşacak 
Paris, 4 (A.A) - B. Laval, Londra· 

dan bu sabah tayyare ile dönecektir. 
Bu akşam saat 20 de bi.r nutuk söyliye· 
cek ve bu nutuk, bütün devlet telsiz 
postaları tarafından neşrolunacaktır. 

Sir Saymen'in miihinı hir nutku 
Londra, 4 (A.A.) - Sir Con Saymen 

dün akşam radyo ile neşredilen bir bil· 
diriğinde bilhassa şunları söylemiştir: 

" - Son görüşmelerin, müstesna bir 
ehemmiyet ve değeri vardır.'' 

Sözmen resmi bildirimde faydalı 4 
noktayı hatırlattıkta.:1 sonra, bir hava 
mukavelesinden bahseden dördüncü nok 
ta üzerinde bilhassa durmuş ve ifade et 
tiği manaları şu suretle izah etmiştir : 

" Hava sanayiindeki son inki§aflar 
sayesinde geniş sahalarda iz görmeye 
kabiliyetli, çok suratlı ve yükeek kudret 
1i tayyaıelerin imali, gizli ve seri manev 
ralar yapılmasını mümkün kılmaktadll'. 
Hava tehlikesi, şehir ve köyleri tehdid 
ettiğinden bu yeni inkişaf, herkese kor
ku vermektedir. 

Bu hususta yeni bir mukavelename 
tanzimi taarruza maruz kalan memleke· 
tin yardımına öteki memleketler derhal 
koşacaklarından, ani bir hücuma mani 
olmak için mDesses bir tedbir defli mi
dir? Panedelim ki, bu mukaveleyi im
za eden devletler arasmda Fransa ln • 
giltere, Almanya ve Belçika vardu, ve 
gene fazedellm ld ani bir bava hUeu • 
muna uğradık. Bugün, Avrupa'claki dev 

alosu 

letlerden herhangi birinin bize yardım 

etmesini ve bu salımı gerilemesini iste
mek için, bize bak verebiJecek herhangi 
bir muahede elimizde mevcud değildir. 

Bana öyle geliyor ki, aözUmllı:U tut
mak hususundaki töhrettmizden dola
yı, lokarno muahedesinin çerçevesi için 
de komşularımızdan biri veya ateki aley 
hine bir bava hücumu vukubulduğu tak· 
dirde bir hücuma uğrayan komşumu • 
zun müdafaasına iştirak etmek ve bu iş· 
tirake de katiyen vakit kaybetmemek 
mecburiyetinde kalacağız. 

Bu noktada, Almanya hUkQmeti de, 
davet edilen öteki memleketlerden her· 
hangi birile aynı seviyede muamele gör
mektedir.,. 

Sir Con Saymen, ltalya'dan bahse • 
derek demiştir ki: 

,' Kendisine uzun zamandanberi te· 
veccüh ve dostlukla bağlı bulunduğu • 
muz bu büyük memleketi, Av.rupa'daki 
barış meseJelerini dilşilndilğümilz. za • 
man, katiyen batnınrzdan çıkarmıyo • 
ruz. Fakat ıurasınt kaydetmeliyim ki, 
lokarno muahedesi mucibince İngiltere 
hUkQmeti İtalya'ya yardım etmek mec
buriyetinde olmadığı gibi, İtalya hükQ
meti de bize yardım etmek mecburiye
tinde değildir. İngiltere ve ftalya'nın lo
kamo çatışı altında bir sığmamlan yok
tur. Sorum görüşUldilğil zaman, belki, 
mukavelenin bilhassa İtalya, Belçika ve 
Almanya hükCtmetleri, Londra konfe • 
tansı sonuclarından haberdar edilmişle
dir. Royter ajansının öğrendiğine göre 
hava mukavelesi yapılması hakkındaki 
fikrin yaptığı tesir milsaiddir. Bu muka
vele muayyen bir şekil aldığı takdirde, 
merkezi Avrupa devletlerine dair mahal 
1t ikincl bir mukavelenin yapılması mUm 
kUndUr.,, 

Londra konuşmaları 
ve Roma • 

Roma, 4 ( A.A.) - Londra konuş

malarının aonuc?arı burada iyi karşı • 

lanmııtır. Ve gazeteler bundan memnu• 

niyet glSstermektedir. Messagero gaze • 

tesi diyor ki: 

"İtalya - Fransa - İngiltere mil • 

aelleai işemeye hazırlanmaktadır ve Av
rupanın teskini pllnmın tahakkukuna 
kapı açık bulunmaktadır. 

Nihayet İngiltere'nin Roma anlaş • 
malarında Avusturyanın istikllline da· 
lr kısma iltihak etmiş olması büyük bir 
mevncle ka11ılanmıştır. 

B. Flanden Pariste • 
Paris, 4 (A.A.) - B. Flanden tay. 

yare Jle saat 10,SO de Londra'dan gele· 
rek Le Bourgete'de yere inmiştir. Lon • 
dradan hareketinden önce Havas Ajan
sına beyanatında Londra müzakereleri
nin memnuniyet v-eriri bir şekilde bitmiş 
olmasından dolayı çok sevindiğini söy • 
!emiştir. 

Le Bourge'ye geldikten sonra da 
radyoda söylevde bulunarak Londra ko
nuşmalarının Fransaya ve dünya barışı 
na yeni teminat verdiğini kaydetmiştir. 
Diğer taraftan aBy Laval da yanında 

dışarı işler genel katibi B. I..eger olduğu 
halde Londra'dan trenle hareket etmiş 

ve Viktorya istasyonunda B. Eden ve 
birçok ingifü.: ricali tarafından ıellimlan 
mıştır. B. Eden bir gazetecinin "B. T..a 
val konuşmalardan memnun mu?,, sua 
line karşı ''bundan emin olmak için y\izü 
ne bakmak kfifidir" cevabını vermiştir. 

FRANSA'DA 

Tayyare ile gezecek tiyatro 
heyeti 

Paris, 4 (A.A.) - Fransanın tanın· 

mış tiyatro artisti ve müellifi Saşa Git· 
ri, önümüzdeki eylOlde Avrupa mer
kezlerinde tayyare ile bir temsil seya
hati ne çıkacaktır. Kendisi temsil arka
daşlariyle • ki aralarında Andre LUge 
de vardır • tayyareci Kodos'un idare et· 
tiği bir tayyare ile yola çıkacaklar ve 
bu suretle her cete blJkl bir fehirde 
temsiller verebileceklerdir Bugüne ka· 
dar ilk defa teşebbüs edilen bu tem
•il tarzını bildiren gazeteler, aanat ile 
en modern teknitin bu itbirlifinl ehem· 
miyetle kaydediyorlar. 

DEC1ŞIK DUYUKLAR 

• • 
ız,'estıya 

B. Bek'iıı söyJedikleri..için 
ne diyor? 

Moskova, 4 (A.A.) - Lehistan dı. 
ıan işler bakanı Bay Bck'in diyet mec
lisi hariciye komisyonundaki söyledik • 
Jerini mevzuu bahseden 1zvestiya ga• 
zetesi diyor ki: 

" Bay Bek'in nutku hiç kimseyi 
memnun etmemiştir. Bu beyanatta Le .. 
histanın harici siyasetinin ne istikamet• 
te yürüdüğünü söylemiyor. Bay Relc 
bütün mühim meselelerden ve ulu .. lar • 
arası siyasetinin hallrtm<.'ye çalıştığı 
esaslı işlerden ic:tinab etmf'k istemiştir .. 
Bay Bek pasifik denizi vaziyetinden ve 
ne de sulh ve harb meselelerinin bağlı 

bulunduğu Avrupa vaziyetinden bahset• 
miye tenezzut etmemiştir. Bay Bek Fr:ıtı 
sa - Lehistan mUnasebatındaki gergin 
liğe de işaret eylememtş ve şark misa· 
kı hakkında Fransa ile Lehistan arasın· 
da tam bir görilş mütabakatı olduğunu 
anlatır şekilde hadiseleri göstermiştir. 

Keza Bay Bek Sovyet kongresinde 
Bay Molotof'un Sovyet Rusya ile Lehis· 
tan aarsında iyt komşuluk münaseb .. tl~ 
rlnfn ileride iy{leşme,ı yolundaki dile • 
ğine de cevab vermemiştir. Vakıa Bay 
Bek şark misakı hakkında "hayır,. demi 
yor fakat belki de şimdiye kadar yUz de 
fa &8ylenmiş olan şeyleri tekrar ediyor ı 

" Mesele etrafile yeniden tttkili 
edilmelidir,, ilmin hududu yoktur. Her 
mesele iHlnihaye tetktk olunabilir. An • 
cak şark misakı meselesi şark Avrupa • 
aı sulhunun kuvvetlendirilmeaile aHika• 
dardır. Ve bunun tetkiki ıulh bozulun .. 
crya kadar sürüncemede bm1kı1amarı. 

Doğu Avrupasmın sulhu yalnız Lehis • 
tan ile Sovyet Rusya'ıun elindedir. Bu 
mmtakadaki vaziyetin değişmesini isti• 
yen başka unsurlar vardır, •ulhu anca1' 
Sovyet Rusya ile Lebistan'ın milıtettli 
hareketleri tarsin edebilir. Bu unrnrlara 
gösterilmelidir ki doğu Avrupasmda 
muslihane münaıebetkrt bozmak yo .. 

tunda yapılacak her teşebbüs müşte~li 
. bir mukavemete uğnyacakttr. işte Sov .. 

yet Rusya ile Fransa'nm istediği ve İn• 
giltere'nln de milzaharet ettiği siyaset 
budur. Fakat LehiEtan şimdiye kadar. 
bu yolda yapılan teklineri ancak tet • 
kik etmiştir. Biz, Bay Bck'in nutkunda 
gösterdiği nikbinlikle kendimizi avuta• 
mayız. Çilnkil Doğu Avrupasının vazi• 
yeti Bay Bck'in nutkunda göstermek is .. 
tediği gibi öyle sakin de değildir.,, 

y ugoslav ayanı için hususi seçlll( 

Belgrad, 4 (A.A.) - Ayan kısmı ae. 
çimi tam bir sUkOn ve intizam içinde 
cereyan etmiştir. Hükumet listeleri her 
tarafta hemen hemen ittifakla kazan
mışlardır. Dahiliye Bakanı Popoviç ilo 
soysal yardım bakanı Maruşiç seçilmiı .. 
lerdir. Bafbakan Yevtiç Tuna Banovin .. 
de reylerin yüzde 97 siyle seçilmiıtfr. 
Bu netice itibariyle Belgrad sıyacıal 
mahfillerinde. ulusun Yevtiç hükume .. 
ti sryasasrna olan gilveninin yeni bir 
delili olarak tefsir edilmektedir. 

AvuHturya • ltalyn kiiltiir 
anla~maıou 

~oma, 4 ( A.A) - Avusturya -ital. 
yan kültilr anlaşmasının imzasından 

aonrıa BB. Musolini ve Penıter birer 
nutuk aöylemişlerdir. 

Avusturya baktnı bu killtür anla§· 
maııının öktnomi andlaşmalarına mesud 
bir ek ve aynı zamanda iki eski medıe· 
niyetaraaında fikri bir köprU teşkil et. 
tiğini söylemiş ve bunun ulusltrarasın• 
da birlik ve dostluk fikrine hizmet et~ 
mesi dileğinde bulunmuştur. Bay Mu. 
ıolini verdiği cevabta demiştir ki: 

•• - Bu anlaşma iki memleket mti• 
nasebetlerinin inkişafını gözeten müıı• 
terek sıyasada yeni bir safha teşkil e. 
der. Sıyasal ve ökonomik mahiyette• 
ki andlaşmalar çok mühimdir, fakat 
fikir andlaşmaları da uluslarımızın dü· 
şünüşlerini öğrenmek içil) gereklidir. 
Fikrin ve silnatın biltün safhalarında 
genel ve feyizli işbirliğinde bulunabil· 
mek için bu bilgi esaslı bir şarttır. ,, 

illi =şÜbat adır 
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Cümhuriyet llalk Fırkası tara

~ından seçilecek bütün intihab da
ırelerine isimleri tebliğ edilen say
lav namzedleri §Unlardır: 

Afyon 7 

1 - Ali Çetinkaya, Nafıa Bakanı 
2 - Haydar Çerçel, eski Afyon say. 

lavı 

3 - Cemal Akçın, eski Afyon say
lavr. 

4 - izzet Ako~man, eski Afyon 
ıaylav1 

S - İzzet Ulvi Aykurt, eski Afyon 
saylavr 

6 - Mebrure Günenç (Kadın) Mer
ııin belediye Uyesi 

7 - Müstakil saylav için bo~ bıra
kılmıştır. 

Ama ... ,a 

1 - Esad Uras, eski Amasya saylavı 
2 - İsmail Hakkı Mumcu, eski A· 

tl'lasya saylavı 
3 - Nafiz Aktın, eski Amasya say. 

lavı 

Ankara 

1 - Kamal Atatürk 
2 - Aka Gündüz, eski Ankara say· 

lavı 

3 - Eşref Demirel, e:.ki Ankara say· 
lavı, askeri fabrikalar usta baştlarmdan 

4 - Falih Rıfkı Atay, eski Bolu 
&ayJavı 

S - Rasim Aktır, eski Ankara sdy· 
lavı 

G - Şakir Kınacı, e:.ki Ankara say. 
lavı. 

7 - Rifat Araz, eski Ankara say· 
lavı 

8 - Yahya Gıalib, eski Ankara say. 
lavı 

9 - Ahmed Ulus, Ulus gazete~i ba~ 
ustası 

10 - Mümtaz Ökmen, C. H. F. An
kara başkan vekili 

11 - Müşfik Ayaş, Ayaş çiftçilerin
den ve C. H. Fırka&ı üyesi 

12 - Satı Karamı:hmed (kadın) 
Ankara Bitik nahiyesi Kazanköy muh· 
tart 

13 - Müstakıl saylav için boş bıra. 
kılmıştır. 

Antalya 7 
L - Dr. Cemal Tunca, e~ki Antal

ya saylavı 

2 - Numan Aksoy, eski Antalya 
say lavı 

3 - Rasih Kaplan, eski Antalya 
saylavı 

4 - TUrkin Ba~buğ (kadın) Feyzi. 
ati lisesi kız kısmı müdürü 

S - Celal, Halep konsolosu 
6 - Nazif Arıcan, Adliye Bakan

lığı Müsteşarı 

7 - Müstakil saylav için bo~ bıra
kılmıştır. 

AJdm 6 
1 - Adnan Ertekin, 

Say lavı 
eski Aydın 

2 - Dr. Mazhar Germen, eski Ay-
dın Saylavı 

3 - Abidin Özmen, Maarif Bakanı 
4 - Tahsin San, eı>ki Aydın saytavr 
5 - Nazmi Topçu, tüccar ve Aydın 

kooperatif idare meclisi tiyesi 
6 - Nuri Kazım, Söke çiftçile

rinden. 

Balıkt-3İr 12 
1 - Enver Adakan, eski Balıkesir 

say lavı 
2 - Hacim Tezer, eski 

ıaylavı 

Balıkesir 

3 - O. Evren, eski Aksaray saylavı 
4 - İsmail Hakkı Uzunçarşılı, eski 

Balıkesir saylavı 

5 ..:.. General Kazım Özalp, Büylik 
Millet Meclisi Başkanı 

6 - Mehmed Cavid Demir, eı.ki Ba
lıkesir saylavı 

7 - Osman Niyazi Burcu, eski Ça. 
nakkale saylavı 

8 - Hayreddin Karan, eski Bile· 

tik syalavı 
9 - Sabiha Gôkçül (kadın) İzmir 

kız muallim mektebi müdürü 
10 - Rahmi, Balıkesir 

kazası çiftçilerinden 
Susurluk 

11 - Cemal, Mütekaid miralay 
12 - Dr. Hasan Vasıf Somyürek. 

ıOişçi mektebi prof esörlerindca 

-- -- --- --~ 

1 - lhsan Tav, eski Beyazıt saylavı 
2 - Halid Bayrak, eski Beyazıt say· 

lavı 

3 - Übeydullah, eski Beyazıt say • 
lavı. 

Bilecik 3 
1 - İbrahim Çolak, eski Bilecik say 

lavı 

2 - Salih Bozok, eski Bilecik say • 
lavı 

3 - Dr. General Besim Ömer, üni • 
versite eski profesörlerinden. 

Bolu 7 
1 - Cevad Abbas Gürer, eski Bolu 

saylavı 

2 - Dr. Emin Cemal Suda, eski Bo
lu saylavt 

3 - Hasan Cemil Çambcl, eı;ki Bolu 
say lavı 

4 - İsmail Hakkı Uzmay, eski Bolu 
say lavı 

5 - Şükrü Gülcz, e:.ki Bolu saylavı 
6 - Mithat Kuray, eski İstanbul 

saylavı 

7 - Mitat, mütekaid askeri kayma
kam. 

Burdur 3 
1 - Mustafa Şeref Ozkan, eski Bur 

dur saylavı 
2 - Halid Onaran, eski Burdur say

lavı 

3 - İbrahim Necmi Dilmen, Tiırk 

Dili Tetkik Cemiyeti Genel Katibi. 

Bur~a 11 
1 - Asaf Daras, eski Bursa saylavı 
2 - Dr. Refik Güran, e:.ki Bursa 

saylavı 

3 - Esad Sagay, eski Bursa saylavı 
4 - Mustafa Fehmi Gerçekcr, e:.ki 

Bursa saylavr. 
5 - Refet Canıtez, eski Bursa say· 

lavı 

6 - Dr. Galıb Kahraman. eski Bur
sa saylavı 

7 - Fatin Güvendiren, eski Trabzon 
say lavı 

8 - Dr. Sadi Konuk, C. H. Fırkası 
Bursa vilayet idare heyeti başkanı 

9 - Atıf, Adliye mUfettişi 
10 - Şekibe Şekip 1şel (kadın) İne

göl İsaviranda çiftçi 
11 - Sadettin Ferit Talay, İstan • 

bul avukatlarından. 

Çanakkale 5 
1 - Ahmed Cevat Emre, cskı Ça • 

nakkale saylavı 
2 - Şükril Yaşın, eski Çanakkale 

say lavı 
3 - Ziya Gevher Etili, es~i Çanak • 

kale saylavı 
4 - Dr. Mustafa Bengisu, Ödemiş 

Belediye Başkam 
S - Hilmi Ergencli, birinci umumi 

müfettiş. 

Çankırı 5 
1 - M. Abdülhalik Renda, eski Çan

kırı saylavı ve C. H. Fırkası meclis gru
bu ha~ka.., vekili 

2 - Rifat Ünür, eski Çankırı say
lavı 

3 - Ziya Esen, eski Çankırı sayla • 
Vl 

4 - Sami Çölgeçen, eski saylavlar • 
dan 

5 - Miistakil saylav için bos bıra • 
kılmıştır. 

Çoruh 
1 - Şefik eski Rize saylavı 
2 - Ali Zırh, eski Rize saylavı 

3 - Atıf Tuzun, eski Rize saylavı 
4 - Fuad Tuncay, eski Rize saylavı 
5 - Hasan Cavid, eski Rize saylavı 
G - Asım Us, eski Artvin saylavı 
7 - Mehmed Ali Okar, eski Artvin 

say lavı 
8 - Mühendis Ömer Fehmi. yollar 

ve binalar dairesi başkanı. 

Çorum 7 
1 - Mustafa Çantekin, eski Corum 

saylavı 

2 - İsmail Kemal Alpsar, eski Ço
rum saylavı 

vı 

3 - İsmet Eker, eski Corum saylavı 
4 - Münir Çagı1, eski ~Çorum sayla· 

S - Nabi Riza Yıldırım. eski Çorum 
saylavı çiftçi 

6 - Eyüb Sabri, eski saylavlardan 
7 - Baytar Ali Riza, Tayyare Cemi 

yeti müfettişi ve C. H. F. vilayet heye· 
ti eski. başkanlarından. 

ULUS 

Benizli 

1 - Dr. Kazım Samanlr, eski De • 
nizli ı;aylavı 

2 - Emin Aslan Tokatlı, eski De. 

nizli saylavı 
3 - Haydar Rüştü Öktem, eski De

nizli saylavı 
4 - Mazhar Müfid Kansu, eı;ki De

nizli saylavı 
S - Necib Ali Küçiıka, eski Deniz

li saylavı 
6 - Yusuf Başkaya, eski Denizli 

say lavı 
7- Dr. Hamdi, Denizli memleket 

hastanesi baş hekimi 
8 - Müstakil saylav irin boş bıra. 

kılmıştır. 

Diyarhekir -' 
1 - General Kazım Sevüktekin, es

ki Diyarbekir saylavı 
2 - Zekai Apaydın, Milli Müdafaa 

Bckanı 

3 - Zeki Mesud Al~an, eski Diyar· 
bekir saylavı 

4 - Zülfü Tigrel, eski Diyarbekir 
say lavı 

S - Huriye Baha İz (kadın), Peda
goji muallimı 

6 - Tevfik Bilge, İstanbul kız ve 
Kuleli liselerinde tarih muallimi 

7 - Rüştü, Evkaf umum miidürü. 

Edirne 

- Faik Kaltakkıran, eski Edirne 
say lavı 

2 - Şeref Aykut, eı>ki Edirne say· 
lavı 

3 - Dr. Fatma Şakir (kadın), Gu
raba haı;tanesi iç hastalıklar mutahassısı 

4 - Mecdi Boysan, İstanbul tüccar· 
!arından. 

El aziz 5 

1 - Ahmed Saffet Okay, eski Ela. 

ziz ııaylavı 

2 - Fazıl Ahmed Azkaç.. eski EJa. 
ziz saylavı 

3 - Fuat Ağrılı, M.ıliye Bakanı 

4 - Fuat Ziya Çiyiltepe, eski E-

1aziz saylavı 

5 - Tahsin Erk, eski' Elaziz :aayı.ı· 

vı. 

Erzincan 

1 - Abdülhak Fırat, e~ki Erzincan 

say lavı 

2 - Aziz Samih İlter, eski Enin. 

can saylavı 

3 - Saffet Arıkan, eski Erzincan 

say lavı 

4 - Hikmet Işık, 
belediye başkanı 

Sıvas Halkevi ve 

Erzurun1 10 
1 - Aziz Akyürek, eski Erzurum 

say lavı 

2 - Dr. Ahmed Fikri Tuzer, eski 

Erzurum say!avı • 

3 - Nafi Atuf Kansu, eski Erzu. 

rum saylavı 

4 - Nafiz Dumlu, eski Erzurum 

say lavı 

5 - Necib Asım, eski Erzurum say· 

lavı 

6 - Tahsin Üzer, eski Konya say. 

lavı 

7 - Nakiye Elgün (kadın) İstan. 
bul ehir meclisi üyesi 

8 - General Zeki Soydemir, birin
ci ordu müfettişliği eski erkanıharbi

ye ba§kanr 
9 - Fuad, Ankara Cümhuriyet müd

dei umumisi 
10 - Şükrü, Türk Tayyare Cemi. 

yeti ba;?kan muavini. 

5 

- Ahmed Özdemir, eski Eskişe

hir saylavı Devlet Demiryollan Eski· 
şehir fabrikası eski ustalarından 

2 - Emin Sazak, eski Eskişehir 

say lavı 
3 - Yu:.uf Ziya Özer, eski Eskişehir 

say lavı 
4 - Osman, Cümhuriyet Halk Fır· 

kası Eı;kişehir 

başkanı 

vilayet idare heyeti 

5 - Müstakil saylav için boş bıra. 

kılmıştır. 

Gaziarıteh 
1 - A li Kılıç, e::ıki 

lan 
2 - Nuri Conker, 

saylavı 

7 
Gazıanteb sa}' · 

eski Gazianteb 

J - Re~id Agar, eski Gazıanteb 

say lavı 
4 - Şahin, eski Gazianteb saylavı 
S - Bekir Kaleli, İstanbul avukat

larından 

6 - Remzi Gürez, eski saylavlar
dan 

7 - Ömer Asım Aksoy, Gazianteb 
C. H. Fırkası başkanı 

Giresun -' 
1 - Hakkı Tarik Us, eski Giresun 

saylavı 

2 - General ihsan Sôhmen, eski 
Giresun saylavı 

3 - Talat Onay, eski Çankırı saylavı 

4 - Münir Akkaya. eski Giresun 
say lavı 

5 - Sadri Maksudi Arsal, eski Ş. 

Karahisar saylavı 
6 - İsmail Sabuncu, eski Ş. Kara -

hisar saylavı 
7 - Muzaffer Kılıç, tüccar ve İs -

tanbul şehir meclisi üyesi 

Giimü::hane 5 

1 - Edip Servet Tör, eski Gümüş • 
hane saylavı 

2 - Hasan Fehmi, eski Gümü~hane 
say lavı 

3 - Şevket Erdoğan. eski Gümüş • 
hane saylavı 

4 - Ali Şevket Öndersev, C. H. Fır
kası Bilecik başkanı 

S - M. Durak, Erızurum belediye 
başkanı. 

lçel 5 

1 - Emin lnankur, eski İçel say· 
lavı 

2 - Hakkı Saydam, eski İçel saylavı 
3 - Ferit Celal Güven, eski Mersin 

saylavı 

4 - Hamdi Ongun, eski Menin say
lavı 

S - Süleyman Fikri Mutlu, eski 
Mers; .. •aylavı 

İstanbul 17 
ı - Abdülbakhamit, eski letanbut 

say lavı 
2 - Yusuf Akçura, eski İıtanbul 

say lavı 
3 - Ali Barlas, eski İstanbul sayla· 

vı 

4 - Ahmed Hamdi Denlzmen, eski 
İstanbul saylavı 

S - Ali Rana Tarhan, Gümrük ve 
İnhisarlar Bakam 

6 - Dr. Refik Saydam, Sıhhiye Ba
kanı 

7 - Halil Etem Eldem, eski lstan -
bul saylavı 

8 - Sadettin Riza Uraz, eski İstan
bul saylavı 

9 - Salah Cimcoz, eski İstanbul say 
lavı 

10 - Ziya Karamürsel, eskl İstanbul 
say lavı 

11 - Hamdi Mustafa Gilrsoy, eski 
İstanbul saylavı, Tabak ustaba~darın • 
dan 

12 - Yaşar, eski İstanbul saylavı 

tesviyeci ustası 
13 - Hayrullah Ergin, eski İstanbul 

saylavı kunduracı 

14 - Dr. General Hakkt Şinasi, es
ki Erzurum saylavı 

15 - General Şükrü Naili, eski Kol
ordu kuman..l.3nlarmdan 

16 - Fakihe Öynen (kadın) Bursa 
kız lisesi müdürü 

17 - Müstakil saylav için boş bıra· 
kılmıştır. 

Isparta 4 

1 - Hüseyin Hüsnü Özdamar, eski 

Isparta saylavı 
2 - İbrahim Demiralay, eski Ispar-

ta saylavı 
3 - Kemal Turan Ünal, eıki Ispar· 

ta saylavı 
4 - Mükerrem Ünsal, eski Isparta 

say lavı. 

İzmir 13 
1 - Dr. Tevfik Rüştü Aras, Harici

ye Bakam 
2 - Kamil Dursun, eski İzmir say· 

lavı 

3 - General Kazım İnanç, eski İz. 
mir saylavı 
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4 - Cetal Barar, İktısat Bakanı 
5 - Mahmud Esat Bozkurt, eski 

İzmir saylavı 

6 - Rahmi Köken, eski lzmir sayla~ 
7 - Hamdi Aksoy, eski İzmir say· 

lavı 

8 - Şükrü Saraçoğlu, Adliye Bakanı • 
9 - Sadettin Epikmen, eski lzmlr 

Sa}'lavı demirci ustası 
10 - Benal Nevzat (kadın) C. H. 

Fırkası vilayet idare ve belediye üyesi 
11 - HüsnU Çakır, İnhisarlar umum 

müdürü 
1 Z - Hasan Ali Yücel, Orta tedri • 

sat umum müdürü 
13 - Müstakil saylav için bo~ bcra· 

krlmıştır • 

Kar" 7 

1 - Baha Tali Öngören, eski Kars 
say lavı 

2 - Faik Sermek, eski Kars saylavı 
3 - Mehmed Nazif, eski Kars say· 

lavı 

4 - General Muhittin Akyilz, eski 
Kars saylavı 

S - Ömer Kamil Küntay, eski Kar9 
saylavt 

6 - Esat Öı:oğuz, eski Rize saylavı 
7 - lli.isrev Sami, eski saylavlardan 

Ka.;lamonu 9 
1 - Tahsin Coşkun, eski Kastamo· 

nu saylavr 

2 - Velet İzbudak, eski Kastamonu 
say lavı 

3 - Sıtkı Şerif, Tosya kazasında 

çiftçi 

4 - Dr. Tevfik Aslan, Kastamonu 
C. H. F. başkanı 

5 - Şerif, Hariciye bakanlığı ikincl 
daire birinci Ş. şefi 

6 - Abdurrahman Ekrem, eski er . 
k!ruharb binbaşısı, bağcı 

7 - İbrahim Karantay, T. D. T. Ce 
miyeti üyesi, Baltık devletlerinde maa • 
Ia.hatgüzar 

8 - Dr. Şükrü Şenozan, İzmirdc 
doktor. 

9 - Müstakil saylav için bot bıra • 
kılmıştır. 

Kayseri 8 
1 - Ahmed Hilmi Arga, eski Kay • 

seri saylavı · ~ 
2 - Reşid Özsoy, eski Kayeeri aay

lavı 

3 - Nahid Keren, eski Krrldarell 
say lavı 

4 - Ferruh Güpgilp, (kadın) Kay. 
seri belediye üyesi 

5 - Süleyman Demirezer, Ankara 
Askeri fabrikalar tüfek kısmı uıtabaıısı 

6 - Veli Yaşın, Çanakkale C. H. F. 
ve belediye başkanı 

7 - Avukat Hasan Ferid, eski say· 
lavlardan 

8 - Salih, İstanbul Bakırköy Barut 
Fabrikasr baş kimyageri. 

Kırklareli 3 
1 - Dr. Fuad Umay, eski Kırklareli 

say lavı 
2 - Şevket Ödül, eski Kırklareli 

say lavı 
3 - Zühtü Akın, çiftçi ve Lülebur-

gaz C. H. F. başkanı 

Kırşehir 4 

1 - Hazım Börekci, ea1d Kırşehir 

say tavı 
2 - Lütfü Müfit Özde9, eski Kırşo

hir saylavı 
3 - Ali Riza Eser, baytar umum 

müfettişi 
4 - Ahmed Seyfeli, C. H. F. başka· 

Kocaeli 8 
1 - Ali Dikmen, eski Kocaeli say. 

lavı 

2 - İbrahim Süreyya 
Kocaeli saylavı 

Yiğit, eski 

3 - Kemalettin Alpak, 'Cski Koca
eli saylavı 

4 - Ragıb Akçin, es.ki Koc.acli sa~ 

lavı 

5 - Salah Yargı, eski Kocaeli say· 

lavı 

6 - Dr. General Ziya Nuri, eskıi 
Afyon saylavı 

7 - Hasan Hayri Tan, eski Edime 

saylavı , 
8 - Nedim BozatrlC, mütekaid top• 

cu miralayı 
(Savı/ayı çeviriniz) 
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Bulgari~tanda 

öğretim l{alkınması 
Kültür bakanı General Radev'in ma· 

arif ordusu Dyelerine ve memleketin 
'kiJJtür enstitDJeri ~ellerine gönderdiği 

:Jirkülerin metnini aşağıya alıyoruz: 
Baylar, 
Maarif bakanlığının ve bulgar kül· 

türünün idaresini üzerime alırken, Bul
pristan'ın blltiln kliltilr itçilerine bi
dmle iş birliği yapmaları, ukı ve yara
tıcı bir çalıpıaya giripeleri buıusun
da müracaat etmeği bir vazife biliyorum. 

BUyük bir hususiyeti olan bir ta· 
rib devresi yqıyoru.z: devlet yeni baş
tan düzenlenme yolundadır; imme hiı
metleri kökten bir devrime maruzdur· 
lar; maliye düzeliyor. Biltün bunlar 
ılmdiye kadar tarihimizde görUlmemiı 
bJr ıUrat ve hamleyle yapılıyor. Bu 
bulgar ıoyaal hayatının yeni bir aayı· 

fuının yuıldıfı andır. Yurdun bUtü.n 
•d& oğulları, devlet n ulusun hayatı· 
aı yeni prenaiplcr üzerine istinad et
Hmıek, yurddaıtarımu:m ruhunda ve 
blbinde ve bilhassa doğmakta olan ne
lllllerin koynunda ulvi bir UlkU yarat· 
mak için kahramanca gayretler harcı· 

70rlar. 

Büyük medeni ulualar gibi, Bulga
ristan yeniden inşa ve ulusal röneıana 
CSevresini yqıyor. Bulgar yurddaşı 
artık tarihi kuaurlarm dilsiz n aa • 
kin bir aeylrclai olarak kalmakla iktifa 
.ani yor; tarih ıahneaine kendi tahsi 
lalQbu, kendi nnatr, kendi ilmi, oriji· 
nal ulusal ktlltDrlle çıkmak uminde· 
air. 

Ulusal lkrl~nln tam inkl§afını 

Kütahya 9 
1 - Reoeb Peker, .-ki KUmhya ıay .. 

lavı ve C. H. P. Genel Katibi 
2 - Muhlis Ekmea. Ziraat Bakanı 
3 - Mehmed Semer, cıki Kiltahya 

ay lavı 
4 - Nqld Hakkı Uluğ, caki Kti· 

tabya saylan 
5 - İbrahim Dalblıç, eakl KUtah

,. saylan 

6 - Öımr Davud Df.ninç, teki Kil· 
Mhya saylan, çiftçi 

7 - BeaJm Atalay, eski Aksaray 
aylavr 

8 - Dr L6tfi Kırdar, gös mtltahas. 
enlanndan ve İzmir C. H. F. Tllayet 
idare heyeti üyesinden 

9 - Müstakil saylav Jçfn bOf bıra· 
lalmıttJr. 

Mardin 7 
1 - Abdürrezzak SaUna, eald Mar. 

ialn saylavı 
2 - AH Rua Ertem, eski Mardin 

eaylavı 

3 - İrfan Ferid, cald Mardin aay• 
lavı 

4 - Hilmi Çoruk, Kastamonu bek. 
diye başkanı 

5 - Dr. Rıza Levent, Adana aıtma 
•nstitUsU laboratuvarı tefi 

6 - Edib Ergin, Devlet Ş&hı Ü· 
yesi 

7 - Osman Dinçer, İstanbul avu .. 
btlarından 

Konya 15 
1 - Ahmed Hamdi Dikmen, eski 

Konya saylavı 
2 - Kbım Gürelı caki Konya say· 

lavı 

3 - Muzaffer Göke.r1 eski Konya 
aaylavı 

4 - Mustafa Ulu&an. eski Konya 
eaylavı 

5 .... Mustafa LOtfi Eken, eski Kon. 
ya saylavı, çiftçi 

6 - Naim Hazım Onat, eski Kon
ya saylavı , 

7 - Tevfill Fikret Sılay, eski Kon· 
ya saylavı 

8 - Kazım Okay, caki Giresun say. 
lavı 

9 - Bediz Aydilek (kadın), Bolu 
belediye üyesi 

10 - Mustafa Halid, Uşak Şeker fab 
rikası tesviyecisi ve kaynak ustası 

11 - Dr. Osman Şevki Uludağ, İs· 
tanbul Bayazrtta hekim 

12 - Şevket, Ressam 
13 - Ali Rıza, l.zmir Cümhuriyet 

mllddeiumumiai baş muavini 
14 - Cemal Tekin, İstanbul Lokan

tacılar cemiyeti başkanı 
15 - Müstakil saylavlık iç.in boş 

bıralulmı~trr. 

ULUS 

/" '\ 

l ~~~ancı gazetelerde okudu~larımız/ 
wmin için bütün yaratıcı manevi, ruhi 
ve fizik kuvvetleri düzenlemek mevzuu 
bahistir. 

Ulusal yenileşmenin derin man:ısı 
budur. Büyük ulusal ve ahlaki fikirle
rin, halkı eyinin, güzelin ve kahraman
lığın ufuklarına götürmesi için halkın 
ruhuna işlemesi Jazrmdır. Şairler, ya
zarlar, rusamlar, sanatkarlar, öğret

menler ve ilimler bnna büyük ölçüde 
hizmette bulunabilirler, fakat yeniden 
terbiye ancak köylere varıncıya kadar 
her yerde halkla daimi temas halinde 
bulunan maarif ordusunun eseri olabi
lir. 

Yeni devletin bütün ıslahatları, 

halkın ruhunda eyi karııılanmazsa aöz
den ibaret kalır. Eski zihniyetten ay
nlmadıkça yeni bir düzene varmak im
k!nsızdır. -Bulgar öğretmeninin büyük 
yapıcı i§l halkı yeni devlete, hilkOme· 
tin devrimci eserine ve bulgar hUka
metinin Ulkülerine cezbetmektir. Kalb· 
te ve zihinde, düşüncede ve itlyadlarda 
ger2Ck bir değişiklik olınak•ızın ger
çeık ve devamlı neticeler elde etmek 
güçtür. 

Bu değişmeler scciyelerde, anane
lerde, halkın hayatında kökleşirse de
vam ede'bilir ki bunu da ancak hakiki 
bir yeniden terbiye başarabilir. 

Bu hakikate eyice kani olan ben 
bulgar öğretmenin kendini vermiş ol
duğu işin bilyüklliğünü takdir ediyor, 
ve idaresini elime almak için bu ulusal 

l\lalatya 9 
1 - İsmet İnönü, Başbakan ve C. 

H. F. Genel Başkan vekili 
2 - Dr. Hilmi Hortaç, eski Malat· 

ya aaylavı 
3 - Mahmud Nedim Zapçı, eski Ma. 

latya s.aylavı 
4 - Vasıf, er.ki Malatya saylavı 
S - Muttalib Öker, eski Malatya 

ıaylavı 

6 - Mihri Poktaş, (kadın) Kollcj 
tUrkçe muallimlerinden 

7 - General Osman Koptagel, es
ki fırka kumandanı 

8 - Osman Hllmi Taner, Malatya 
C H. F. başkanı 

9 - Emrullah Barkın, Başbakanlık 
umum müdürlerinden. 

1\lanisa 11 
1 - Dr. Saim Uzel, eski Manisa 

aaylavı 

2 - Hikmet, eski Manisa saylavı 
3 - Kani Akaken, eski Manisa say. 

lavı 

4 - Mehmed Sabri Toprak, eski Ma
nisa eaylavı 

5 - Osman Erçin, eski Manisa say
lavı 

6 - Refik Şevket İnce, eski Manisa 
aaylavı 

7 - Turgud Türkoğlu, eski Mani
aa saylavı 

8 - Tahir İtit, eski Manisa saylavı 
9 - Yaşar Özey, eski Manisa saylavı 

10 - Kenan Orer, tstanıbul Cümhu
riyet Müddeiumumisi 

11 - Kazml Nami Duru, Maarif Ba
lianhğı TaHm Terbiye üyesi. 

l\faras 5 
> 

1 - Mehmed Erten, eski Maraş say-
lavı 

2 - Mitat, eski Maraş saylavı 
3 - Nuri Ural, eski Maraş saylavı 

4 - Hasan Reşid Tankut, eski Ma· 
raş saylavı 

5 - Kemal Kusun, eski saylavlar· 

dan Adana Halkevi Başkanı 

Muğla 5 
1 - Dr. Hüseyin Avni Ercan, eski 

Muğla saylavı 

2 - Şükrü Kaya, İçeri İşler Bakanı 

3 - Yunus Nadi, eski Muğla saylavı 

4 - Nuri Tunn, eski Muğla saylavı 

5 - Müstakil saylav için boş bırn· 
kılmıştrr. 

l\Jnş 4 
J - Hakkı Kıheoğlu, eski Muş say-

lavı 

2 - Naki, eski Muş saylavr 

3 - Şevki, İstanbul'da di§ hekimi. 
4 - Şükrü, Ziraat Bankası eski u· 

mum Müdürü. 

terbiye ocağının eşiğini aşarken heye
can duymaktan kendimi alamıyorum. 

Ben, öğretmenin eserini takdir eden 
bulgar askeri muhitlerinden çıkıyorum, 
çünkil zabit ve öğretmen aynı yolu ta· 
kib ederler. 

Siz, bulgar öğretmenleri, Bulgaris
tanın gene oğullarına bilgi veriyorsu • 
nuz, onlara yurd sevgisini ve yurda sa

dakati, medeni, vicdani ve ulusal övün

cü aşılayorsunuz. Biz, zabitler, sizin e

serinize devam ediyor ve yaşca büyü

müş olan aynı gencleri, yurdun müda

faası için nasrl hayatlarını feda edecek

lerini öğreterek askeri kahramanhk ha

reketlerine hazırlıyoruz. Görülüyor ki 

öğretmen ve zabit biribirlerini tamam

lıyorlar ve aynı terbiye işinde iş orta· 
ğı oluyorlar. 

Bulgar öğretim ordusunun ve husu
sile basit köy hocasının çahşmasr meç· 

hulüm değildir. Rodop dağlarının köşe 
bucaklarında öğretmen çalışmalarının 

ne gibi güçlüklerle karşılaştığını bili
yorum; bu zihin işçi::.inin gerek husus! 
hayatında, gerekse vazifesinin ifası hu
susunda ne kadar güçlüklere göğüs 

germesi gerektiğini gördüm. Bütün 
bunlar içinden çıkmış olduğum muhit· 
lerin hayranlığını uyandırmıştır. Bu 
çalışmalarm önünde eğiliyorum, çünkü 
o çalışmalar yurda şeref vermiş olan 
bulgar askerinin mücadele ruhunun ya· 

Niğde 7 
1 - Ahmet Tevfik Uluçay, eski 

Niğde saylavı 

2 - Faik Soylu, eski Niğde saylavı 
3 - Halid Mengi, eski Niğde say

lavı. 

4 - Cavid İhsan Oral, Adana çift
çiler birliği başkanı. 

5 - Dr. Rasim Ferid Talay, eski 
Bursa saylavı 

6 - Kamil, Brüksel maslahatgüzarı 
7 - Müstakil saylav için boş bıra· 

kılmıştır. 

Ordu 7 
1 - Ahmed İhsan Tokgöz, eski Or

du saylavı. 
2 - Hamdi yalman, eski ordu say. 

lavı 

3 - İsmail Çama, eski Ordu saylavı 
4 - Ali Canib, eski Ordu saylavı 
5 - Dr. Ziya Naki Yaltırım, boğaz, 

kulak, burun mütehassısı 
6 - Muhittin Baha Pars, Avukat, 

eski saylavlardan. 
7 - Selim Sırrı, Maarif Bakanlığı 

umum müfettişlerinden jimnastik mü
tehassısı. 

Sinop 5 
1 - Dr. Galib Hakkı Üstün, Top

kapı yoksulJarr koruma C. başkanı 
2 - Yusuf Kemal Tangirşenk, eski 

Sinob saylavı 
3 - HulGsi orucoğlu, eski Sinob 

saylavr. 
4 - Cevdet Kerim İncedayı, C. H. 

F. umum idare heyeti üyesi. 
5 - Hüsamettin Okan, diş hekimi. 

Tokatl 7 
1 - Hüsnü Konay, eski Tokad say· 

lavı 

2 - Nazım Paray, eski Tokad say
lavı 

3 - Resai Erişken, eski Tokad say· 
lavı 

4 - Süreyya Gença, eski Tokad say
Javı 

5 - Galib Pekel, Nüfus Umum Mü
dilrü. 

6 - Hurrem, Elaziz belediye baş

kanı 

7 - Müst2kil saylav için bo~ bıra· 
kılmıştır. 

Snmsnn 8 
1 - Dr. Asım Sirel, eski Samsun 

say lavı 
2 - Etem Tuncay, eski Samsun say. 

lavı 

3 - Mehmed Yunus Güneşdoğdu, 

eski Samsun saylavr, çiftçi. 
4 - Ruşen Barkın, eski Samsun say· 

lavr. 
5 - Zühtü Durukan, eski Samsun 

say lavı. 
6 - Meliha Ulaş, - kadın • Samsun 

Jisesi muallimlerinden. 

· ratdmasına biun~t etmiştir. 
Fikrimce, devletin ilk ihtimamla· 

rından biri bulgaı öğretmeninin ruhu
nun muhafazasına ve kuvvetlenmesine 
hasredilmesi icab edeceği aşiklrdır. 

İnsan ruhundan daha kudretli bir kuv
vet yoktur. Öğretmenin ruhu bir defa 
kuvvetlenir, zararlı bazı fikirlerin te· 

sirinden kurtarılır ve devlet \'e ulusla 

birleştirilırse, Bulgar ı sta n·ın onüne bil· 

tün cehennemi kuvvetler çıkarılsa bile 

bu öğretmen ruhu yurdu kurtarır. 

Bunun ıçindir ~i bulgar öğretmeni 

kuvvetlendirilmeli, ulusa ve devlete 
karşı sevgisi artırılmalıdır. 

Bu bakımdan, huklımet tarafından 

devletin yurdsever maarif ordusuna 

borçlu olduğu bir sıra teşebbfülere gi· 

rişilmcsi lazımdır. 

İlk işim, yurdsever ve faal maarif 

ordusunun gerçek ve tam istikrarını 

temine çalııımak olacaktır. 
Ulusal kültürün bütiın işçilerini se

lamlarken, profesörleri, öğretmenleri, 

sanat adamlarını hepimizin Bulgariıta

nı kuvvetli, refahlı ve mesud etmeği 

vadetmemize çağırıyorum. 

Biz bunu yapacak vaziyetteyiz, ye· 

ter ki bulgar entelektüelleri bu tarihi 
anda hakiki mürşidlik vazifelerini müd
rik bulunsunlar. Fakat bunun için de 
kalblerimizi ve ruhlarımızı ulusal yön • 

7 - Mehmed Ali Yürükel, İstanbul 
şehir meclis üyesi. 

8 - Mustafa Tunalı, Ankara askeri 
silah fabrikaları ustabaşılarından. 

Seyhan 8 
1 - Ali Milnif Yegena, eski Adana 

say lavı. 
2 - Damar Arıkoğlu, eski Adana 

say lavı. 
3 - Hilmi Uram, eski Adana aay

lavı 

4 - Ömer Resul Biçer, eski Ada· 
na saylavı, çift9i. 

5 - General Naci Eldeniz, eski C. 
bereket saylavı. 

6 - İbrahim Mete, eski C. Bereket 
say lavı. 

7 - Esma Nayman • kadın • Adana 
belediye üyesi. 

8 - Tevfik, Ziraat Umum MUdUrll. 

Siird 4 
1 - Halil Hulki Aydın, eski Siird 

say lavı. 
2 - Mahmud, eski Siird saylavı. 
3 - Şevki Silsoy, Tokadlr. 
4 - İsmail MUştak Mayakon, mu· 

harrir. 

Snıas 10 
1 - Necmettin Sadık, eski Sıvas 

say lavı. 
2 - Rasim Başara, eski Sivas 5ay

lavı. 

3 - Remzi Çiner, eski Sıvas ıay· 

lavı. 

4 - Şemsettin Günaltay, eski Srvas 
saylavr. 

S - Ziya Başara, eski Sıvas saylavı. 
6 - Vasfi Raşid Sevlğ, eski Ş. Ka

rahisar saylavı. 
7 - İsmail Mehmed Uğur, eski Sı

vas saylavı, çiftçi. 
8 - Sabiha Görkey • Kadın • Tokad 

orta mekteb muallimi. 
9 - Hüsrev Gerede, eski Tahran 

büyük elçisi. 
10 - Müstakil saylav için boş bıra· 

kılmıştır, 

Tekirdağ 5 
ı - Cemil Uybadın, eski Tekirdağ 

saylavı ve C. H. F. meclis grubu başkan 
vekili 

2 - Faik Öztirak, eski Tekirdağ 

saylavı 

3 - Şakir Kesebir, eski Edirne say· 
lavı 

4 - Yahya Kemal, ~ki Yozgad 
say lavı 

S - Hüseyin Rahmi Apak, C. H. F. 
idare heyeti üyesi 

Trabzon 9 
ı - Daniş Eyüb oğlu, eski Trabizon 

say lavı 
2 - Halil Mitat, eski Trabzon say

lavı 

S ŞU8A T 1935 SA 

dt>n terbiye davasna vermeliyiz. 
Cicçmi~ asular zarfında Bulgariı 

tan birçok defalar Balkanlarda kültU 

kuvveti olarak kendini göstermeğe v 

büyük medenlle§tirici eserini teyid e · 

meğe muvaffak olmu§tur, çünkü bun 

için lazım gelen vasıflara maliktir. 

Okul sıyasamrzm blitiln mlicerr 

sorumları üzerinde durabilmek !~in Y• 
rim.iı: mUsaid değildir. Sadece 19 maı

yıstan beri çizildikleri tekilde okul nt• 

zam ve teşkilatlarınd devam edileceği• 

ni, bunların istikrarlaştrrrlacağrnı ve 
tamamlanacağını söylemekle iktifa ede• 

ilm. Ulusumuzun doğmakta olan nesil· 

lerınde zihni ve ruhu olgunlaştırma 

için olduğu kadar ulusal vicdanın kuv• 

vetlenmesi için yapılacak pek çok ser 

vardır. O kadar bekledigımıı: ulusal 

yenUeşmemiz buradan gelecektır. 

Memleel<tinıi.zin uluslararası ve 

coğrafi vaziyeti, ulusumuzun :soysal ve. 

tarihi Ulküleri, bulgarın ulu:sdl ve et• 

nik hususiyetleri bize gencliğımiz içın 

sağlam ve enerjik lıir ulusal terlııye ve 

terbiye sahasındaki l>iltun ıslahatlaı da 

kuvvetli bir pratik karakter ic.ıb ettıd• 

Sizin gibi bu fikirleri taşıyarak ve 

güzel yurdumuza faydalı olmak arzusu 

ile mütehassis olarak, öğretim ordusu• 

nun bütün üyelerinin ve bütün killtilr 

işçilerinin ellerini sıkarken lıep:;ini ka· 

biliyetıerini, kuvvetlerini ve ımklinları• 

nı bilyük, mesud ve kunetlı lıir Bul· 

garistan'ın inşasına hnsretmege çağın• 
rım. 

3 - Hasan Saka, eski Trabzon "1" 
lavı 

4 - Nebi oğlu Hamdi Ülkümen, e• 
ki Trabzon saylavı 

5 - Süleyman Gedik, eski Trabaoll 
aaylavı 

6 - Raif Karadeni%, eski TrabaoG 
say lavı 

7 - Seniha Hı..zal (iradın), eski !119' 

arif umum mUfettişi ve yı-ni TUrkl~ 
mektebi mUdilrU 

8 - Mitat Aydın, mühendis, .... 
say lavlardan 

9 - Sırrı Vay, dUyunu umumiye liıll 

miserliğinde, Maliye bakanlığı caki ııts 

kid işleri mildilrU. 

Urfa ı 

1 - Ali Saip Ursavaş, eski Urfa aa~ 
lavı 

2 - Behçet Günay, eski Uda sayldt 
3 - Mehmed Emfo Yurdakul, eUf 

Urfa saylavı 
4 - Refet Vlgen, cskı Urfa saylan 
5 - General Ahmed, eski baytar cı,.. 

lresi başkanı 
6 - Fuad, eski saylavlardan 
7 - Muhittin, eski Burııa beledir.f 

başkanı 

Van 3 
ı - Hakkı Ungan, eski Van sayJ.,..1 

vı 

2 - MUnip Buya, eski Van sayl:ıvı 
3 - İbrahim Arvas, eski hakari sa'-' 

lavı 

Yozgatl 6 
1 - Avni Doğan, eski Yozgat' 

say lavı 

2 - Sungur, eski Yozgat saylavı 
3 - Süleyman Sırrı lçöz, eski Yoaı 

gat saylavı 
4 - Ömer, Yozgatın Evci köyiln• 

de çiftçi 
5 - Ekrem, Tckirdağı C. H. F. vf., 

layet başkanı 
6 - Müstakil saylavlık için boş bı, 

rakılmıstır 

Zonguldak 8 
1 - Celal Sahir Erozan, eski Zon.e 

guldak saylavı 
2 - Halil K.aratavsu, eski Zongul, 

dak saylavı 

3 - Ragıb, eski Zongulda.k saylavı 
4 - Rifot Vanlar, es.ki Zonguldalt 

say lavı, 

5 - Hasan Karabacak, eski Zongıtı. 
dak saylavı, maden ustabaşısı 

6 - Esad, eski Zonguldak saylavı. 
maden uısta başısı 

7 - Receb Zühdü Soyak, wki Sl • 
nop saylavı 

8 - Dr. Mitat Altıok, Zongl;ll<lak 
C. H. F. vilayet b:şkam 
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Lonclra anlasması 
' 

Londlı'a'da, lngiltere ile Fransa ara-
sında yapılan anJa,mada kararlaşan 
dört noktayı Ajans telgTaf ları verdiği 
gibi resmi tebligler de teyid eylemiştir. 

1 - Almanya'nm me~ru olmıyarak 
Yeniden ~•J~hlanmasi)e hükümsüz lcal -
nuş olan Venay mu::\hedesinin be~inci 
rnadd'!s;nin ipti\lİ. Maamafih !;ilahtan 
tecridi İcab eden mıntaka hak'andaki 
kay1d bunctan har~ctir. 

2 - Askeri şaı·tlarm yerine, genel 
bir silahları tahdid mukavelesinin kon
ması. 

3 - Tuna ve Doğu andlaşmaları ya
pılnıasr. 

4 - Almanyanın Uluslar Derneği -
ne dönmesi. 

Görülüyor ki, bu anlaşmada, iki bü
yük devlet biribirleriniro ~örüşlerini 
0nanuşlardır. 1ngiltere çünkü, Alman -
Ja'nın, 11İl:ıhlar da dahil olmak üzere, 
her b:tkımdan müsavi haklara m:\lik ol
masını '.'-aruri görüyordu /\lmanya'ya 
her hususta berabcrl;k hakkını tanımak, 
iki ba!cımcfan m\ihimdi. Almanya'ya is
ter uluslar derneğine dönmesi ister 
doğu lokarnosu'na girmesi teklif olun -
•un verdiği cevab, hep "bütün haklarda 
beı-aberl'k İotterim,, ~eklinde idi. Şu hal
de, beraberlik hakkı verilince, Almanya
llın ne doğu lokarnosu ne de uluslar 
derneğine dönmek hususunda yeni güç
lükler ve yeni ~artlar tanrmaması la -
~gelirdi. 

İngiliz. devlet adamları, işte bunu 
böylece düşünerek, fransızlarla yeşil 
ınasa başına geçtiler. Fransızlar, Alman 
)aya beraberlik hakkının tanınması için, 
anlaşılıyor ki iki şart koşmuşlar: 

1. Almanya"nm, Tuna anlaşmasına 

(Mussolini - Laval miilakatr mucibin
ce) ginnekle Orta Avrupa barışını, 
Doğu lokarnosuna girmekle de doğu 

AvTUpası bftrrşını desteklemesi; 

2. Beraberlik hakkmm tanınmasın • 

dan sonra, silahları tahdid formülüne 

kablması. 

Fransa ile lngiltere'nin koydukları 

dört şarttan her biri, diğer uçu aynı 

zamanda tatbik olunmak suretile mu • 

teberdir. Birini bırakıp diğer üçünü ka

bul etmek yoktur. 

Bütün bunlardan başka da, hava si

lahının tehlikesi göz önünde bulunduru

larak, Almanya, İngiltere, Fransa, ltal

Ya ve Belçika arasmda her hangi bir 

mütecavize karşı bir nevi ittifak akdo -

lonmasrdır. 

lngiliz dış işler bakanı Sir John Si

nııon'un bu noktaya dair uzun ve ehem

llÜyetli bildirisini de Ajans bülteninde 

okumak kabil olmuştur. Bu bildiriye 

&Öre batı Avrupasında, her hangi bir 

devletin bir diğerinin topraklarına bir • 

denbire havadan bir hücum yaparak onu 

lbyasal bir felce uğratması kabil olsa 

bile faydasızdır. Çünkü diğer devletler, 

Lücuma uğnyarun hemen yanluuma ko

ıarak tecavüz edene kartı vaziyet aia • 

ealdardır. 
., il 

" Bütün bu noktaları gözden ıeçirir-

aek görürüz iri: 

1. Almanya'nın mütemadiyen ileri 

•iirdüğü hak beraberliği kendisine ve • 

tı1mektedir Veraailles'in buna dair mad
deleri İptal edilecektir. 

2. Doğu lokarnoau ile Tuna anlaıma-

11 Üzerinde, ltalya, lngiltere ve Fransa 
IU'aaında bir göri.iı beraberliği basıl ol • 
lbU~h:.:ı:. 

3. Eski lokarno, bir hava mukavelesi 
le güclendirilmiıtir. Hava mukavelesi • 
ilin gerekirse yalnız FJ'&Dsa • İngiltere 
• Belçika araımda yapılabileceği de Sir 
J. Simon'un aon bildirisinden anJaııl • 
lnaktadır. 

Şiındi söz, Almanya'nındır. Kendisi• 
De hak beraberliği verildiği ve uluslar 
clerneğine yeniden davet edildiği halde 
Cloğu lokanıoıu ile Tuna anlaıması'nı 
Otıaınazsa, çok nazik bir vaziyete gire • 
eektir, banıçılığından 9üpbe edilecektir. 

Frai\sa'run önce ltalya ile Roma'da 
iıonra da lngiltere ile Londra'da ~a§a• 
lak A vnıpanm bu iki büyük devleti ile 
9Q anühim davalarda bir cephe birliği 
hrabilmui, barbıonrası diploınui•dnin 
.. büyük haditeô ye muvaffakiyetidir. 

BUR.HAN BELGE 

ULUS SAYIFA 1 

1 i ç [) u y u K L A R l ıi 
Çocuk Esirgeme kurumu

nun çalışmaları 
Çocuk Esirgeme Kurumu genel 

merkezi 16.1.935 den 1.2.935 ta
rihine kadar 2651 çocuğa yardım 
etmiştir. Bunlardan 322 hasta ço
cuk ve anne genel merkez polikli
niklerinde muayene ve tedavi e
dilmistir. Ayrıca diş mauyene e
vinde. 674 çocuğun dişleri muaye
ne ve tedavi edilmiştir. 1273 ço
cuk ve anne genel merkezin ban
yolarından istifade etmiştir. Süt 
damlası krsmında da her gün 152 
çocuğa yekun olarak 1230 kilo be
dava süt dağıtılmıştır. fakir tale
beler için açılan aşhaneden her 
gün 206 çocuğa sıcak öğle yeme
ği verilmiştir. Yardım için müra
caat eden fakir çccuklardan beşi
ne para yardımı yapılmıştır. Ay
rıca 19 fakir çocuğa elbise, tani
la, çamaşır, verilmek suretile se· 
vindirilmiştir. 

Yozo·achla :1;(.']ı:de ..... 
Yozgad, 4 (A.A.) - Yer sar· 

sıntm sabaha doğru gene iki ke
re duyulmuştur. Zarar yoktur. 
Dünkü şiddetli sarsmtıdan bazı 
evlerin duvarları çatlamış camla
rı kırılmıştır. 

Tiirkofi~in bir isteği 
Türk - yunan takas anlaşması

na bağlı nota mucibince Türkiye· 
de bloke' yunan ticari nıatlubatı 
ile Yunanistan'da bloke türk tica
ri alacaklarının karşdıklı olarak 
takası muamelesine yakında bc:.ş
Janacağmdan, Y unanistanda blo
ke kalmıt ticari alacakları olan
ların, bu matlublarmın menşe, ta
rih ve miktarlarını hemen Türko
fise veya şubelerine bildirmeleri 
lazımdır. 

Amasya ·vilayet kongre.,i 
Amasya, 4 (A.A.) - C. H. F. 

Tilayet kongresi yapıldı. Kongre
de memlekete aid muhtelif mev· 
zular etrafında görüşüldü ve ka
rarlar verildi. Yeni vilayet idare 
heyeti yeniden dokuza çıkarıldı 
ve büyük kongre için üç mümes

sil seçildi. 

Gireı;;un krc<li kooperatifleri 
Giresun, 4 (A.A.) - Vilaye

timizin merkez mıntakasmın 80 
köyünde kurulu ve sayısı 43 Ü bul
muş o!an zirai kredi kooperatifle· 
rinin ortaklarına Ziraat Bankasın· 
ca birinci kanun sonuna kadar 
436. 761 lira ödüne para verilmek 
suretiyle yardım yapılmıştır. 

Bu kooperatiflerin mevduatı 
78.865 ihtiyat sermayeleri 55,972 
tahsil edilmiş sermayeleri ise 
155.315 liradır. Kazalarda kuru
lu kooperatifler bu sayıların dışın
dadır. 

Muş sıhhat miicliirü 

Mut vilayeti sağlık ve soysal 
muavenet müdürü Bay tevki has
talığı dolayısiyle müstafi adde
dilmiştir. 

-

Ata türkün özadı 
lstanbul, 4 ( A.A.) - Bugünkü 

tebliğde Önder Atatiirk'iin öz. adı
nın Kama/. olarak yaztlmı§ oldu
ğunu gördük. Bu hususta yaphğı
mız. tahkikten böyle yazılı§ın ıe
beb ve temeli anlaşıldı. 

Atatürk'ün taşıdığı Kamôl adı 
bir arabça kelime olmadığı gibi, 
arabça Kemal kelimesinin delalet 
ettiği manada ela değildir. 

Atatürk'ün muhafaza eJilen öz 
adı, türkçe ordu ve kale manCl$lna 
olan Kamôl'dır. Sona üstündeki 
tahlif işareti (l) harfini yumuşat
tığı için telaffuz. hemen hemen 
arabca Kemal telalluzuna yakla
şır. Benzeyiş bundan ibarettir. 

Piyeslerin kontrolu 
E velce, piyesler temsil edilme

den polis tarafından kontrol edi
lirlerdi. 2444 numaralı Matbuat 
Umum Müdürlüğü Teşkilat kanu
nu ile bu salahiyet Matbuat U
mum Müdürlüğünün vazifeleri a
rasına girmi,tir. 

Talimatname ahkamına göre, 
piyeslerin tetkiki ıçın piyesleri 
oynıyacak yerlerin tabi bulundu
ğu en büyük mülkiye memuru, e
serleri Matbuat Umum Müdürlü· 
ğüne gönderir ve bunlar geldiği 
vakit hemen tetkik edilerek hak
larında karar verilir. 

"Lüks hayat,, ve "Üç saat,, ope
retleri de bir hafta evel İstanbul 
vilayeti tarafından Ankara'ya 
gönderilmiş fakat, bunların oy
nanmasında mahzur görüldüğün
den kanuni salahiyet kullanılarak 
oynanma1an menedilmiştir. 

l\TaliJc lctkik biirosumm 
çalı~maları 

Maliye tetkik bürosu tuz, arazi, 
hayvanlar ve kazanc vergisi üze. 
rinde çalışmaktadır. Kazanc ver
gisinde tatbikat neticesinde göze 
çarpan rnü~küllerin düzeltilmesi 
noktası, arazi vergisinde bekaya 
bırakmanın önünü almak için alı
nacak tedbirlere hayvanlar vergi
sinde cibayel: tarzının ıslahatı is
tilzam eden cihetin ve mıntaka u
aulünün kabili tatbik olup olma
dığı tetkik edilmektedir. 

Ha1..ı maddeler hakkında Ba
kanlar heyetinin kararı 

Silolar inşaatında kullanılmak 
üzere getirtilecek inşaat malzeme
si ve makineler, Norveç.ten daire
ler için getirtilecek adi matbaa 
kağıdlarınm kontenjan harici A· 
dana üretme çiftliğinde yapıla· 
cak pamuk ürebne işlerinde kul. 
lamlacak ziraat makinalanmn 
dövizle alınması Bakanlar heye
tince kabul edilmiştir. 

Karakösede kar yollan kapaoı 

Karakö$e, 4 (A. A.) - Dört 
gündür kar yağıyor. Şimdiye ka
dar yağan kar bir metre 60 aan
timetreyi bulmuttur. Vilayet yol
larının geçid yerleri kapanmı,tır. 

Ankara Radyosu 
Ankara radyosunun bu akşamki proı 

ramr şudur: 

Çocuk saatı 
Musiki: 
Godard Berceuse 
Rubinstein Melodie 
Nölk Bourree 
Cöene Köy !arkısı 
Edib Sezen: Viyolonsel 
Ulvi Cemal: piyano 
Maliye Vekaleti saab 

Danı musikisi: 
Musiki: 
Beethoven Tric 
Necdet Remzi Keman 
Ulvi Cemah Piyano 
Edib Se;zen: Vjyo1onsel 
Haberler 

İstanbul radyosu 
İstanbul radyosunun bu akıaınki 

programı şudur: 

Saat 
18 Almanca ders 
18,30 Jimnastik Bayan Azade 
18,50 Danı muıikisi plak 
19,30 Haberler 
19,40 
20 

20,30 
21,15 
21,30 
22 

Bayan Semiha: Şan piyano De 
Maliye Bakanlığı narnma kon
ferans 

Demircaz: Şan Bayan Rozi 
Son haberler 
Radyo orkestraıı 
Radyo Caz ve Tıuıwo orkeıar.11 

Halkevi temsilleri 
Oç baftadanberi ıehrimizde bulunan Ye 

Önce Yeni sinemada sonra da halkni 

mizde temsiller vererek Ankarannı d • 

yatro ihtiyacım kar§damıya çabıan d• 

ğerli ıanatkar Raıid Riza heyetinin, kad 

rosunu takviye ederek bundan böyle 

Halkevinde muntazam.an haftada iki cı... 

fa temsiller vereceğini öğrendik. 

Böylelikle, tebirlerinde büyük bir 

boşluğu dolduran değerli .anatkirı ua -

karalılar yeniden alkışlamak irnkanmı 

bulacaklardır. 

Bu akşam Raıid Riza heyeti Halk• 

vinde "renkli fener,. piyesini oynıyac:ak 

ve cwnartesi alqamı da ıeçenlerde bü • 
yük bir mu vaffakiyetle temsil edilen 

''kendisinin kölgesi,. ni tekrar edecektir. 

lstaııhul ticaret ta1ebeleri 
Konya' da 

Konya, 4 (A.A.) - Dün yük· 
sek iktısad ve ticaret mektebi ta
lebesinden 40 kişi Konyaya geldi. 
Belediye ve ticaret odası üyeleri 
karşıladılar. Kendileri için hazır· 
lanan otele götürüldüler. Valiyi, 
fırkayı, belediyeyi ziyaret ettiler. 
Belediye tarafından tereflerine 
verilen öğle yemeğinden sonra 
müzeyi ve camileri, Alaattin tepe· 
sini ve memleketin görülecek bü
tün yerlerini gezdikten sonra ge
ne belediye tarafından akşam 1• 
~ği ve gece de ticaret odası ta· 
rafından cazlı bir çay ziyafeti ve
rilmiştir. Beti kız talebe olan mi· 
safirler bu sabah Adana'ya git
mişlerdir. 

.. -

Br··,ır.esir Çocuk Eslrgeme Kurumu yliz on yolsul o"fiulluya Sicali yemel verme"litedlr. Bu yıl da geçen yılda olduğu gı 
bi Balıkesir~ gele1l t~ralı talebeye mabsu.s olmak ilzere bit pansiyon açılmış ve buraya 50 okullu allnmıştır. Bu .cesim 

yemek yiyea yavruları göstermektedir 

ÜLKÜ 
Bu kültü.r mecmu.asının yırmi dör. 

düncü sayısı da şubatın birinci güntl 
çıktı. Her sayısında biı parça daha yük 
ıden ve güzelleşen mecmua, bu sayısi
Je ikinci yılını bitirirken, tekamül yo
lunda bir merhale deba almıştır. 

Nafi Kansu'nun (Ulusal GüvenJ 
ba§yazısı, büyük tilrk devriminin ve \it 

lusal kalkınmanın ana çizgileri üzcrillt 
de durarak arkadan geleceklere eksijj 
görillmiyecek kadar çalışmış. olduğumq 

n pek güzel anlatmaktadır. Bay Ah• 
med Nesimi'nin (İnanç ve Us) başlıklı 
yazısı, bu iki beşeri cevherin ulusal ve 
evrensel bayatta oynadığı kuvvetli raı
IU, bizim bugünkü kurtuluş hareketi.,. 
rimize tatbik etmekte ve amaçlarını 

göstererek, ~ ulu.slatm da bu yol
lara hasretle koşacaklarını anlatmakta. 
dır. 

Hilmi Ziya (Çekoslovak tefekküriie 
ne bir bakı.if) başlıklı yazısında, eski 

zamanlarda başka uluslar arasında kiil• 
tilril boğu1mUf olan bu yeni ve ~ 
hayata uymuş kavmin yükselme yolunc 
da.ki mücahedcsini. ince bir felsefe obo 
jektifinden g.e4jirerek çok güzel hulasa 

etmektedir. 
H. Raşid Öymen'in (Köy mektebi 

ve köy mua.Jlimi ) yazısı genç kültiül 

ordumuza çok aıaka verebilecek görüş.. 
leri canlandınna.kta ve inkılab okulla• 

ırmıuın taşıması lazım gelen ruhu işa.. 
ret etmektedir. 

M. Sa.Het Engin, bir kaç sayıdrr cJ.e;. 

vam eden Eti türklerinin Abideleri v« 
ıanat eserleri etrafında bugüne kadaı' 
yapılrnı§ olan araştuınaların bir tariı-. 
ç,eaini yapmaktadır. \ 

Avni .Candar, tarih sahasında çoJi
1 

bilyilk ve eski görilnUşleriyle büyük a..j 
kislu yapmı§ olan (Kimer} tUrklcrlj 

hakkında yaptığt etUdllnde bu kavm~ 
ırkı, yaşadığı memleketler, en eski zati 
manla.rdanberi g8rUlmU.ş hareketlerinlı 
hulasa etmekte ve bugQ.n de bu kavm.i•i 
bakiy«ine Anadc1umU%da tC$adilf et .. / 
melr: kabil olacağım hbata çalışmakt .. 1 

dır. 1 

S. Aydoslu (Ökonomi·k devri daim' 
bahsinin sonunu bu aayıda getirmltt 
MUlt .i.ktısadm fCJD<16ıDı çizmilitir. 

K. Ömer Çağlar (Ankara köylerind4 
bir toprak ve ıu etiidll) makalesindcıı 

Ankaradan (KutludUğUn} köyüne ka.' 
dar eırazinın jeolojik vaziyetini ve toP."I 
tak analizelerini hulasa etmektedir. t 

t Hakkı Tonguç An.kara Halkevl 
tarafından Sergievinıık açlmış olaııı 

(Sovyıet aanat1diı-1an res.im sergisi) ~ 
tahlil etmekte ve genel bakımdan sergl4 
yi övmektedir. Bu ıcrgiden üç tabl04 
nun l'C6IIlini de bu yazıya bitişik olaraıi 
görliyoruz. 

Talat Onay (Türklerde boks) bat .. 
bklı makalesinde bu sporun türlclcrdd 
(300) yıl önce mevcud ve ma!Om oldu.. 
ğunu vesikalara istinaden göstermekte

dir. 
Vildan A§ir (Dağın ve kışın sporu~ 

yazıtında kayak etrafında değerli yor• 
damlar göstermektedir. 

Aziz Çorlu (M-usikinın taııh ve ede-. 
biyatı) makalesinde bıristiyanlıktan 

eonra musikinin geçirdiği devirleri• 
musiki üstadlannı tanıtmaktadır. 

(Mutta çiftçi yoni tohum yılına ~ 
srl girdi?) yaznında Neşri öz Mut di. 
linde ufak bir örnek vermektedir. 

K. U. (Ayın Politikası) nda dış ıı· 

yasada, Memel meseıesi, yeni bulgar ka 
binesi ve iç sıyasada da C. H. F. vila .. 
yet kongrelerini, seçim işlerini icmal 
etmektedir. 

E. Behnan Şapolyo (Am:ızon) hikl1;. 
ye-sinde, yunan mitolojisine kadnr gir. 
miş, efsaneleşmiş lıir turk ulusu olanı 
AmaJ:on - HaJieon'Jan tasvir etmekte4 
dir. 

Bu ihtısas yazılarından başka, (ista ... 
tistiğin hizmet ve faydalJrı, türk soyad
ları, istiklal sava~ı nasıl oldu eserleri 
hakkında bibliyoğrahk etüdler, Anka. 
ra Halkevi köycüler kolunun çalışmaıa .. 
n ve yaptığı tetkikler etrafında bır 

<irnek, Halkevleri tarafından ncş.redile'l 
mecmualar hakkında etüdler mecmuaya 
ayrıca bir güzellik ve münderccatına 

bir zenginlik vermiştir. 
Bu sayıda Ülkünün ikinci vılın::ı aid 

bir endeks de görüliiyor. 
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lelerinden resimler Tc:JQ KiYE 

t.IRAAr . 

BA~~J<ASf 

Eski 1spanya ırıralı Allons, bir oğlu ile bir kızını evlencliriyor. Sağdaki 1'.-

• sağdan sola doğru kıra/ Alfons, lcızı ve kızının nişanlısı, görülUyor. 

Pari~te açılan Klemanso müzesinde, 
Klemanso'nun büyük savaşta cebhede 
dofaşırken giydiği elbiseler, bir vitrin· 
de teŞhir edilmektedir. 

Yugoslavya'mn mali işleri 

Belgrad, 3 (A.A.) - Başbakan Bay 
Yevtiç dün akşam radyoda söylediği 

bir nutukta Yugoslavyanın mali sıyasa
sına temas ederek demiştir ki: ·DACA· 

BiRiKTiQEN 
QAl-lAT ~D~Q 

l{aracabey Harası 
Müdürlüğünden: 

TüRI{ 
ÇOCUKLARI 

f Ü R K K U Ş U'na 
uçucu üye yazdınız 

Tiyatro muharriri Pirandello'ya L,j. 
yon donnör nişanı verilmiştir. Bu re· 
sim Bay Malarme tarafından nişanın 

takıldığını gösteriyor. 

"- Vergiler meselesini en mühim 
ış sayıyoruz. Başka bir mühim mesele 
de genel ökonomi faaliyetini artırmak
tır. Hükumet ulusal ökonorniyi düzelt
mek, işsizliğe karşı mücadeleyi kuvvet
lendirmek ve turizmi teşvik etmek için 
büyük bayındırlık işleri yapılmasına 

dair bir kararname çıkarmıştır. Bu bü
yük bayındırlık işleri, modern yollar 
ve demiryollar yapılmasına dairdir. Bu 
işler için bütçede tahsis edilen paradan 
başka hükumet 20 milyar dinarlık ye
niden para bulacaktır. İki yıldır harca
nacak olan bu 20 milyar dinar içerde 
ve dışarda bulunan bankalar nezdinde 
müsait şeraitle ve obligasyon ıeklinde 
elde edilecektir. Bu obligasyonlar orta 
vadeli olacaktır . ., 

Haranın on aylık ihtiyacı olan 90,000 kilo Mazot 14,000 

kilo Motorin 4,500 kilo vakum yağı 4,300 kilo benzin 5,000· 
kilo gaz yağı 800 kilo gıres yağı 150 kilo otomobil makino 
yağı ıs kilo Hidrolik amortisör yağı 26-1-935 tarihine mil• 
sadif cumartesi günü saat 14 de İstanbul'da Baytar Müdü~ 
lüğünde kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. Şart-ı 
namesini ~rmek istiyen taliplerin İstanbul Baytar Mil· 
düdüğüne mUracaatlan ilan olunur. (55-92) 1-116 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alına Komisyonu ilanları 

İLAN 

İzmir Müstahkem mevki kıtaatı için 300,000 hin kilo 
un kapalı eksiltme usuliyle satın alınacaktır. İhalesi 9 şu
bat 935 cumartesi günü saat ıs dedir. Tahmin edilen fiat 
8 kuruş 80 santimdir. Teminatı muvakkate akçesi 2000 li
Tadır. Taliplerin şartname suretini her gün İzmir' de Krş· 
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 bir saat evel ka· 
pah zarflarını usul dairesinde ve Makbuz mukabilinde tz. 
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. İhal'!si 14 Şubat 93S pc:ı 
şembe günü saat 14,30 da Sıvas'ta yapılacaktır. Teklif 
mektubları ihale saatmdan bir saat eveline kadar Sıv2s 
As. Komisyonuna makbuz mukabili teslim edilmesi tazım. 
dır. Taşradan gönderilecek teklif mektupları ihale saa
tından bir saat eveline kadar yetişmek şartiyle iadeli teah· 
hütlü olmak üzere postaya verilmelidir. Posta gecikme
leri kabul edilmez muvakkat teminat miktarı iki bin yır-
mi beş 1 iradır. ( 132) 1-240 

Cinsi 

Tema tezgahı 
ufki planya tezgahı 
Şakuli ve ufki işler 

Miktarı 1 
Adet 

1 
l 

freze tezgahı ı 

Kırıkkale askeri sanat 
mektehleri atölyesi için yu
karıda gösterilen üc; adet 
tezgah aleni münakasa su
retile satın alınacaktır. Mü
nakasası 18 şubat 93S pa· 
zartesi giinü saat 14 ten 16 
ya kadar icra kılına::aktır. 
Taliplerin sartnamesi icın 
mekteb satın alma komis. 
yonuna ve ıniinakasaya ış

tirak için de münakasa gÜ· 
nünden eve! temin-.ıtı mu
vakkatesi olan 225 lirayı 
Kırıkka·le askeri fabrikalar 
muhaseheciliğine yatırıla
rak alım ınekteb satın alma 
trnmisycnuna müracaatları. 
(177) 1 --- 308 

İLAN 

A nkaradaki efradm mart 
nisan 935 ihtiyaçları ıçin 

5400 kilo lahna, 16200 kilo 
prasa, 10800 kilo ispanak a· 

cık eksiltmeye konulmustur. 
!halesi 20 Şubat 935 çar;am
ha günü saat on beştedir. 

Bedelleri 2916 liradır. Temi
natr muvakkatesi 218 lira 

. 70 kuruştur. Şartnamesini 

görmek üzere cumadan ma
rıcla her gün saat ondan on 
ikiye kadar ve ihale günü de 
teminat!arınx muhasebecili
ğe teslim ederek mukabili
ne alacakları makhuzla açrk 
eksiltmeye i~tirak için An
kara Levazım Amirliği bi
nasında toplanan satmalma 
komisyonuna gelmeleri. 

(262) 1- 446 

Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alma 

Komisyonu ilanları 

. İLAN 
1 - Tahmin edilen fiatı 12600 lira olan 1800 kilo keten 

ipliği kapah zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhalesi 24-2-935 pazar günü saat 10,30 da yapıla

caktır. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin 935 liralık muvakkat ban
ka teminat mektubu veya maliyeye yatırılacak teminat 
karşılığında alınacak makbuzlarla artırma eksiltme kanu
n un un 3 ncü maddesinde yazılı vesikaları getinneleri. · 

4 - Şartnamesini parasız almak ve örneğini görmek 
istiyenler her gün öğleden sonra müracaat etmeleri. 

5 - Eksiltmey'! gireceklerin teklif mektuplarmı üçün
cü maddede yazılı vesikalarla birlikte ihale saatından en 
az bir saat evel M. M. V. satmalma komisyonuna verme-
leri. (253) 1-444 

İLAN 
ı - Tahmin edilen fiatı 17640 lıra oıan ıJ2.000 tane 

muhtelif renkte makara kapalı zarfla eksiltmeğe konul
mu.,tur. 

2 - İhalesi 24-2-935 pazar günü saat ıs de yapılacaktır. 
3 - E!rniltmeğe gireceklerin 1323 liralık muvakkat ban

ka ı11ektubu veya maliyeye yatmlacak teminat karşılığın
da alınacak makbuzlarla artırma eksiltme kanununun 2 ve 
3 nı.:ü maddelerinde yazılı vesikaları getirmeleri. 

'1 - Şartı ~~esini parasız almak ve örneğini görmek 
istiyenler her gün ö~leden sonar müracaat etmeleri. 

5 - Teklif mektuplarını üçüncü maddede ycuılı vesi
k;ıl;,rla birlil:te ıhale saatmdan en az bir saat evel M. M. 
V. s~tmalma komisyonuna vermeleri. (253) 1--443 

İLAN 
Ankara dc'-ovil bölüğü 

ihtiyacı için 300 kilo gaz, 
SOO kilo kahn makine yağı 
200 kilo ince makine yağı 
pazarlıkla alınacaktır. Pa-
1.arlığı 12. 2. 93S salı günü 
s<.ıat 14 te yapılacaktır. Mu
hammen bedeli (265) lira
dır. Memleket dahilinde 
mevcud yağlardan alınacak
tır. Şart11amesini görmek ve 

almak istiyenler bedelsiz o
larak M. M. V. satın alma 
komisyonundan verilecek -
tir. Pazarlığa gireceklerin 
belli gün ve saatında 2490 
N o. lu kanunda gösterilen 
vesikalar ve 19 lira 88 ku· 
ruşluk teminat makbuzile 
birlikte M. M. V. satın al
ma komisyonuna gelmeleri. 
(173) 1 - 296 

Eşya mit nakasası 
Tayyare cemiyeti umumi merkezine lazım olan (20) 

çeşid eşya, kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 
Girmek istiyenler şartname ve planları cemiyet merek" 
zinden alacaklardır. Münakasa 17 şubat pazar günü saat 
on beşte yapılacaktrr. 1-427 

RAŞIT 
RIZA 

T 1 Y TR O S JT 

Halkevinde 

Bu akşam 
saat 20-30 dit 

Renkli 
Fener 

Piyes 3 perde 
Çeviren Ertuğrul Muhsın 1--41~ 

~..,'"',..'"'i~AN ŞART~AlU 1 1~':~
11

SPOR zı• 
B h B 

~~ HAi.OSU 
e er eher ~ 

Sayıfa Santimi Sayıfa Santimi ~ 7 · Şubat 935 _ ) 
1 

Perşembe akşamı 
2 300 3 200 ~ Ankara Palas'ta 

i 1-100 
4 150 5 lOO ~,. ıemnmmımıınıınıınmıruı1Hnısı111111..-mıuunı11t 
: SO 

7 40 ~~ ANKARA B1R1NC1 İCRA• 
25 kuruttur. ~ SIN DAN: 

ABONE ŞARTLARI 

Müddet Dahilde Ha~içte 

17 Lira 
9 
5 

,, 

ZAYİ 

1332 senesinde Ankara sulta
nisinden aldığım tasdiknamemi 
gaip ettiğimden yenisini alaca
ğım eskisinin hükmü yoktur. 
1-441 Ali oğlu Nurettin 

Mahcuz 682 Nolu otomO'bil 
6-2-935 çarşamba takside birine( 
artırmaya % 75 ini bulmaz ise 
9-2-935 cumartesi günü aynı ma• 
halde ve saatte ikinci artırmaya 
çıkarılacağı ilan olunur. 1-44S 

-----------------------
Z A Yt 

Nüfus kagıCJım' kaybettim. 

Yeni~ini alacağı~dan eskilinin 

bükmi.l yoktur. 

Büyük Erkanıharbiye matba• 

asında makineci Selmi oğh1 

1-442 Rahim: 325 

Satılılc aı>artımaı1 

!sıklar caddesinde köşe 
baş;nda altında bakkal dük· 
kanı bulunan apartıman sa· 
tılıktır. Talipl~rin Şengül 
Hamamında Bay Hayriye 
müracaatları. 1-359 
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Maliye Vekaletinden: 
ı:_~ Darp edilmekte olan Gümüş paralardan Dört milyon 
1111"8hk kısmı az bir zaman zarfında tamamen tedavüle vaz 
ldi~iş olacağından eski gümüş paraların 1 şubat 1936 
brihınden itibaren herhangi bir kıymetle mübadele vası
tası olarak kullamlamıyacağı hilaf ma hareket edenler 
hakkında kanuni takibat yapılacağı 2257 No. lu kanunun 
tekizinci maddesi mucibince ilan olunur. (244) 1-435 

·Jandaı·ma umıım kumandanlığı 
Anıi:ara satınalma komisyonundan 

1 - Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı Ankara 
~crkezi efradı iaşesi için 350 liralık pirinç 400 liralık zey
tinya<i'ı 600 liralık Toz şeker, 150 liralık siyah kuru üzüm 
23-2-935 cu'l1artesi günü saat onbirde açık eksiltme ile sa
bn abnacaktır. 

2 - Toptan veya ayn ayrı isteklisine ihale ed}lecek 
bu erzakm evsaf ve şartnamesi parası.z olarak komısyon
dan verilir. 

3 -- Bir kilo pirince (18) Zeytinyağına (40) Toz şeke
le (4?) siyah kuru üzüme on sekiz kuruş fiat tahmin edil
nıistir. 
. 4 - Eksiltmeye karışmak istiyen pirinç için (2625) zey· 
ti~ya,:ı için (3000) Toz şeker için (4500) siyah.kuru ü~üm 
l~n (l 125) ve trmamı için de (11250) kurus ılk temınat 
ına•{buzu ile birlikte eksiltme saatinde komisyona müıa
taat etmiş olmaları ve geç kalacakların kanunun 42 inci 
llladciPsin~ dayanılarak eksiltmeye giremiyeceği. (251) -- 1-440 -------
Nalı·1 B k.an]ı;nndan : 

,"""ı 

Ray 1 leresi istasyonuna 16 saat mesafede bulunan Göksu
nun YethHıa-an onnanından kesilmek ve Kayaderesi veya 
onı.. miicavir istasyonların birinde teslim edilmek şartiyle
nu h ımcn bedeli 9800 lira bulunan 2000 adet çam telgraf 
d;reğ: kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

F.ksiJtme 21.2.935 tarihine rastlıyan perş~mbe günü 
ıaat 15,30 da Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde 
Yapılacaktır. 

t st~klilerin, tekliflerini Ticaret odası vesikası ve 735 
lirnh!~ muvakkat teminatlarının malsandığına yatırıldığı
na dair otan makbuz veya nümunesine uygun Banka kefa
let mektubu ile birlikte 21.2.935 perşembe günü saat 14,30 a 
k;ıcl:ır Malzeme Mi.idürlüğüne tevdi etmeleri 13.zımdır. 

l stekliler bu husustaki şartnameleri parasız olarak An
kara' da Bakanhk Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. 

(249) 1-438 

~ative -V-e'<-a-~etinden : 
l - 2257 No: lu madeni ufaklık para ılailühuna tevfi· 

kan Devlet alacaklarına mahsuben otuz &ekiz kuruştan 
alınmakta olan beher mecidiye, Gümüş fiatınm yükselme
si hasebile Kırk beş kuruşa çıkarılmış ve bu fiat üzerin
den kabul edilmesi icin malsandıklarına tebtiğat yapıl
mıştır. 

2 - Cümhuriyet Merkez bankası da beher on gram 
ıafi meskfık ve gayri meskfık halis gümüşü 22 kuruş 50 
santimden satın alacaktır. (243) 1-434 

Ankara, yüsek Z roat 
Enstitiisü Rektöı:Jügünden: 

Enstitümüzün hademeleri için pazarlık suretiyle 96 ta· 
lum elbise yaptırılacaktır. Nümune ve şartnamesini gör-
111,.k istiyenler her gün Enstitü muhasebesine gelebilirler. 
~O ŞUBAT 935 gününe rashyan çarşamba günü saat 15 de 
ihalesi yapılacağ-mdan o/0 7,5 teminatlariyle Enstitüde ida-
re ve ihale komisyonuna gelmeleri. (250) 1-439 

Afyonkarahisar be!ediyes4 nden: 
Yeni Mezarlıkla nizamnamesine göre inşası ikmal edi 

len Afyonkarahisar Sehir mezarlığı ortasında yaptırılacak 
(5426) lira 59 kuruş bedeli keşifli tayyare şehitlerine mah
ıus abidenin inşası 27-1-935 tarihinden itibaren yirmi gün 
ın1.._ Üddetle ve kapalı zari usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
nalei katiyesi 16-2-935 tarihine müsadif cumartesi günü 

la:ıt en beşte Af yonkarahisar belediyesinde yapılacaktır. 
Talipler Resim, Kesif ve şartnamesini İstanbul, Ankara 
'V.e Afyon Belediyesine müracaatla görebilirler. TaJiple
rın (380) Jira teminatı muvakkateleri ve bu gibi yaptıktan 

Blşlere ait vesikalariyle birlikte ihale günü Afyonkarahisar 
• elediyesine müracaatla tek lif mektuplaıını vermeleri 
ilan olunur. (551-258) 1-449 

Nafıa Bali.anlıeından: 
~ 

Eloğ-lu istasyonuna 15 ve Maraşa 9 saat mes~fede bu
ıunan Kirazderesi ve SUSU ormanlarından kesılmek ve 
l:l?ğh: veya ona mücavir istasyonlardan bi~nde teslim 
edılınek şartiyle muhammen bedeli 5462,5 l~ra. bulu~an 
llso adet çam telgraf direği kapalı zarf usulii ıle eksılt-
ırıeye k?nulmuştur. .. .. 

Eksıltme 21.2.935 tarihine raslıyan perşembe gunu sa
at 15 de Ankara'da Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde ya
Pılaca ktır. 
1" İstehlilerin, tekliflerini Ticaret odası v~sikası ve 409~69 
ıralı · muvakkat teminatlarının malsandıgma yatınldıgı· 

lla dair olan makbuz veya nümunesine uygun Banka kefa
~t rnektubu ile birlikte 21.2.935 p~rşemb.'! !!ünü saat 14 e 

dar Malzeme MüdürJüğüne tevdı etmelerı lazımdır. 
ka !stc ·'iler bu husustaki şartnameleri parasız olarak An

ra'da Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. 
(248) 1--437 

KumJlara bütün bir istikbaldir. / 

~ 

·k ivf\ iş Han kası 

Istanbul l\liilli Emlak 
Müdürlüğünden: 

Mercan ağa mahallesinin Çakmakçılar yokuşunda 
3840 metre murabbaı arsa üzerine yapılmış dört katta 
al'tmış oda ve· altında dokuz dükkanlı Yusufyan hanının 
240 hisse itibarile hazineye ait 30 hissesi muhammen tie
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 mektublarını artır
mayı açma saatinden bir saat eveline kadar İstanbul Mil· 
li ~mlak Müdürlüğündeki satış komisyonu reisliğine 
vPr.meleri. "M,. (284/142) 1 - 293 

Zonguldak Belediyesi 
Başkan lığından: 

Belediye sınırı dahilind~ki yapılar ve sokaklar için 
tedariki lazım gelen 6200 - 6500 adet numara levhasilc 
200 - 220 adet sokak levhası 28. 1. 935 tarihinden itibaren 
20 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

İstekli olanların şartnameyi görmek üzere Zongul
dak - İstanbul, Ankara belediyelerine, eksiltmeğe işti
rak için de ihale tarihi olan 16. 2. 1935 günü saat (15) te 
yüzde 7,5 teminat akçelerile belediyemize müracaatları. 

1-383 

Türkiye atlı spor 
ku übü reisliğinden: 

Ankara binicilik mektebi hayvanları için (39,000) ki
lo yulaf (29,000) kilo yataklık sap samanı (1000) kilo ka
ya tuzu münakasaya konulmuştur. İhale 21 şubat 935 per
şembe günü saat on dörtte atlı spor kulübü binasında ya
pılacaktır. Şartnameyi görmek istiyenlerin mekteb muha-
sipliğine müracaattan ilan olunur. (208) 1 - 378 

Jandarma umum kumandanlığı 
Ankara satınalma komisyonundan 

Nümune ve evsafına uygun ve yerli mamulatı olmak 
şartile (1250} tek demir karyola 10. 2. 935 pazar günü sa
at 1 ı 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 
yazılı vesikalarla paz?rlık gün ve saatinde (726) lira (57) 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya banka mcktubiyle An-
karada komisyonumuza gelmeleri. (155) 1 - 297 

Nafıa Bakanlığından: 
Haydarpaşada sif supalan teslim şartiyle muhammen 

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

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

İsteklilerin.tekliflerini ticaret odası vesikası ve 202,5 
liralık muvakkat teminatlarının malsandığına yatırıldığı
na dair olan makbuz veya nümunesine uygun banka ke
falet mektubu ile birlikte 9. 3. 935 cum~rtesi günü saat 
14 e kadar Malzeme Müdürlüğüne venr. eleri lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri para~ız olarak 
Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüb ünden alabilir-
ler. (137) 1 - 265 

Jandarma Umum Kumandan
lığı Ankara Sabn Alma 
Komisyonundan: 

Merkez jandarma daireleri ihtiyacı için (34) ton ku• 
ru meşe ve (2) ton yerli kok kömürü 10. 2. 935 pazar gü .. 
nü saat (10) da açık artırma usqlü ile satın alınacaktır. 
Kömürün tonu için (30) lira meşe odununun kilosu için 
de (3) kuruş (10) para fiat tahmin edilmiştir. İstekliler 
şartnamesini komisyonumuzdan parasız alabilirler. 

Almak istiyenler şartnameye yazılı vesikalar ve 
(83320) kuruşluk ilk teminat makbuz veya banka mektu
bu ile eksiltme gün ve saatinde komisyona gelmeleri. 
(172) 1 - 295 
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Türkiye atlı spor 
kulübü reisliğinden: 

Türkiye Atlı Spor Kulübü hayvanları için (80,000) 
kilo yulaf (60.000) kilo kuru ot (60ı000) kilo yataklık saP. 
samanı münakasaya konulmuştur. İqale 21 şubat 935 p~ 
şembe günü saat on dörtte Atlı spor ~ulübü binasında ya• 
pılacaktır. Şartnameyi görmek istiyenlerin kulüp muha-
sebeciliğine milracaatlan ilan olunm'. (209) 1 - 317 

Elektrik Makineleri 
satın alınmsı 

Akhisar Belediye Reisli(J-inden: 
Şartname mucibince ve 21500 lir~ bedeli muhammenli 

Akhisar Elektrik Fabrikası için 170-200 Beygir kU\ \ etin
de bir Motör, Gazojen kazanı ve Dinamo kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 28 Şubat 935 ta
rihine rastlıyan perşembe günü saat 15 de Akhisar Beledi· 
ye encümeninde yapılacaktır. İstekl~lerin tekliflerini Ti
caret odası vesikası ve 1612 liralık ıxuı~akkat teminatları
nın belediye sandığına yatmldığına dair olan makbuz ve
ya nümunesinc uygun Banka kefalet;.mektubu ile birlikte 
28 Şubat 935 tarihinde saat 14 de kadar Belediye riyase
tine vermeleri lbmıdır. İstekliler ~ husustaki şartna-
meyi belediyemizden iatiyebilirler. ~554:260) 1-450 

SLIII 118mBD8§81 

Kuvvet ve l§tah için en birinci deva 
ŞARK MALT HULASASIDIR. 

Her eczahanede bulunur. 
Bomonti FabrikasL Ankara - Yeni~ehir. Tel: 1842 

"' "' 

Afyokıkarahisar belediyesinden: 
Yeni Mezarlıklar nizamnamesine göre inşası bildirilen 

Afyonkarahisar şehir mezarlığı ölü gömmesine mahsus 
beheri on üç lira bedeli muhammenli ve laakal elli sene 
dayanacak tarzda (19) adet defterin tabı 27-1-935 tarihin
den i~ibar~n 2~ gün müddetle açık eksiltmeye konmuştur. 
İhaleı katıyesı 16-2-935 tarihine müsadif cumartesi günü 
saat on beşte Afyonkarahisar belediyesinde yapılacaktır. 
Şartname ve sairesini görmek istiyenler Afyon belediye
sine müracaatla görebilirler. Taşrada olanlar talep ettik· 
!erinde posta ücretlerini de birlikte gönderdikleri takdir
de kendi adrselerine gönderilir. Taliplerin ı 5 lira temina
tı muvakkateleriyle birlikte ihale gipıü Afyonkarahisar 
belediyesine müracaat etmeleri ilan olunur. (552-259) 

J;-448 

Atlı spor kulübü reisliğinden: 
Atlı Spor Kulübünde 9-2-935 cumartesi günü satılacak 

bir baş kısrağın artırma suretiyle talibine ihale edileceği 
ilan olunur. (257) 1-447 

Sümer Bank 
Umum Müdürlü~nden : 

Montajına başJanmı§ olan Kayseri bez fabrika
sında bir müddet staj gördükten gonra ecnebi 
memleketlerde ihtısas edinmek iizere (50) usta 
başı muavin namzedi seç·Jrcektir. 

Bu staj ve eçime iştirak edd>ilnwk i~in artlar 
şunlardır: 

1 - Türk san'at mekteplerinden o1mak. 
2 - Askerlikle alakası lmJunnıamak 
Bu şart1arı haiz oJan istckJil rin J:izım g len ev

rakı, tetkik edilmek ii Pre 20 .. uhat 1935 tarihin • 
kadar Kayseri Siimer Ranl11. l\a) •ri bez Fabrika ı-
na göndemıC'leri. (217) 1--43, 
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Gümrük m""hafaza kıt'alarındanı 
zabit olmak istiyen sivil lise 
mezun arına: 

G mr 
Umumn 
ğından: 

uma 

ULUS 

Nafıa Bal\:anlığ1 daıı: 
Vekalet binası dahilindeki 10 vestiyer odasına yaptı

rılacak olan ve muhammen bedeli 3143,01 lira bulunan 
portmantolar kapalı zarf usulile eksiltmeğe konulmuştur. 

Eksiltme 16. 2. 935 cumartesi günü saat 15 te Anka
rada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde yapılacaktır. 

İsteklilerin tekliflerini ticaret odası vesikası ve 235,75 
liralık muvakkat teminatlarının malsandığına yatırıldığı
na dair olan makbuz veya nümunesine uygun banka kefa
let mektubu ile birlikte 16. 2. 935 cumartesi günü saat 14 c 
kadar malzeme müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız olarak 
Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. 
(19Q\ 1 - 373 

1 

Askeri Fabrikalar Umum 
l\lü<lürliiğü Satımılma 

Komisyonu Uaıılan ~ . . . ~ 

70.000 METRE FİŞENK 
TORBALIK DEZİ 

5 ŞUBAT 1935 5 '\LI 

Ankara Belediye Reisliği 1 
. İlanları . 

. · İLAN·, 
1 - Y enişehirde · 1163 

üncu adada Toygaroğlu Na" 
şide ait arsa ile şüyulandt· 
rıJan (19,25) metre murab
baı yer açık artırma ile sa
tılacaktır. 

2 - İhale 16. 2. 935 cu· 
martesi günü saat on buçuk· 
ta muhasebede yapılacaktır• 

1 - 935 • 936 yılında lise mezunlarından sekiz kişi im
tihanla harbiye mektebine alınacak ve gümrük kıtaların
da zabit olmak üzere yetiştirilecektir. 

2 - Zabit olup muhafaza kıtalarına gelinciye kadar 
orduya yetişen zabitlere yapıldrğı gibi her masraf ve im· 
tihanda kaıananlann mektebe gelinciye kadar olan yol 
masrafları hükumetçe verilecektir. (İmtihan Harbiye 
Mektebinde yapılacak.) 

I Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekile · 
ti Hudut ve Sahiller Sihhat Umum 
1\lüdürlüğüııden: 

Tahmin edilen bedeli 
(21 .000) lira olan yukarda 
miktarı yazılı fişenk torba
lık bezi askeri fabrikalar sa
tmalma komisyonunca 21/ 
şuh/ 935 tarihinde perşem
be günü saat 15 te kapah 
zarfla alınacaktır. Şartname 
105 kuruş mukabilinde mez
kur komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat temi
nat olan (1575) lirayr ve 
2490 numaralı kanunun 2 
ve 3 cü maddelerindeki ve
saiki hamilen mezkur gün 
ve saatte komisyona müra-
caatlarİ. (233) 1 - ~08 

3 - Şartname ve harita· 
smı görmek istiyenler her 
gün muhasebeye gelebilir· 
ler. 

4 - M11vakkat teminaU 
(3,33) liraclır. 

5 - Muhcınımcn bedel 
(44.28) liradır. (219) 

1 - 375 
İLAN . 

1 - İstasyon ambarlan 
karşısında {1200) metre mu· 
rabbaı yer açık artırma ile 
kiraya verilecektir. 

3 - Muhafaza kıtalarına böylece zabit olarak gelenler 
yalnız muhafaza kıtaları içinde rütbe alarak ilerliyecek
lerdir. 

4 - Harbiye Mektebine giriş şartları: Bu mektebce 1 

yapılan talimatın 19 uncu maddesinde yazılıdır. Bu ~art
ları taşıyanlar ve böylece zabit olmağı istiyenler önümüz
deki mart ayının başından en geç temmuz ayı sonuna ka
dar Harbiye Mektebi kumandanlığına ve İstanbul dışında' 
bulunanlar mekteb talimatının 23 üncü maddesinde yazı· 
h olan belgeleri (vesikaları) dilekçelerine (istidalanna) 
bağlıyarak bulundukları yerin en büyük kumandanına, 

askerlik şubelerine görünsünler ve bunu Ankara'da Güm
rük Muhafaza Umum Kumandanlığına da bir mektubla 
bildirsinler. 

Dışarıda olanlar en geç temmuz ayı sonunda İstan· 

bul'da Harbiye Mektebinde imtihana girmek üzere dav-
ranmalıdırlar. (183) 1 - 380 

Ankara Valiliğ.inden: 
Yangın yerinde Ha tatlar sokağında idarei hususiye

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

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

1-271 

Harita Umum Müdürlüğünden: 
1 - Muhammen fiat (420) lira Harita Umum Müdür

lü'ğü şuabatı için tersim, BÜRO, DAKTİLO, masalarile 
VESAİK dolapları pazarlıkla yaptırılacaktır. 

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

Ziraat Vek:aletinden: 
Bu yıl Erenköy Amerika Asma Fidanlığında yetiştiri

len aşılı köklü çubukların ambalaj ve nakliye masrafı ah
çıya ait olmak üzere tanesi (4) kuruştan satılmaktadır. 
Aşılı köklü çubuk istiyenlerin Vekalete değil, doğrudan 
doğruya FİDANLIK MÜDÜRLÜGÜNE başvurmaları 
bildirilir. (223) 406 

saçlarınız 

dökülüyor mu? 
Hemen dökülmesine mani 
olunuz. 
KANZUK ECZAHANESt 
mlistahzaratından. 

KOMOJEN: Saçların dö -
lfülmesine ve kepeklenmesi
ne mani olur. 
KOMO.JEN: Saçların kök• 
!erini kuvvetlendirir ve bes
ler. 
KOM OJEN: Latif rayihalı 

i>ir saç losyonudur, deposu ~f:l!.· . "'•'fi.· ·• ~ ~ 
Kanzuk eczahanesi her ec - ~~~~,·~.,t~ · 
~hane ve ıtriyat mağazala- "~~~%~:~~ il\ / 

d 
\'~ ... ı\,.,,. . 

an an arayınız. )'1":~·~.\1'~~;"~ 
İngiliz Kanzuk eczanesi ma nulatından. 

Öksürenlere pelesenkli katran eksiri 
Her Eczahancde bulunur. t 

Umum Müdürlük hademeleri ile merkez Hıfzıssıhha 
Müessesesi Hademeleri için (50) takım elbise diktirile
cektir. Muhammen fiatı (500) beş yüz lira ve muvakkat 
teminatı (37) otuz yedi lira (50) elli kuruştur. Şartname
sini görmek istiyenler Ayniyat Muhasibi Mesullüğüne 

müracaat etmeleri ve 6 şubat 935 tarihinde saat 10.30 da 
komisyonumuza ihale edileceği ilan olunur. (227) 1-388 

Harita Umum Müdürlü~ünden: 
1 - Muhammen fiatr (4000) lira Harita Umum Mü· 

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

2 - isteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün ve 
eksiltmeğe iştirak edeceklerin de (300) lira muvakkat te· 
minatlarile 6 şubat 935 çarşamba günü saat 10 da Cebe
cide Harita Umum Müdürlüğü satın alma komisyonuna 
uğramaları (128) l ...!. 223 

ANKARA PALAS 
Salı 5 Şuhat "PaYİytm., ,ıa 

KarnayaJın Birinci Bii) iik '"Dll'ıHR UANSANT,, 111 

KOTİYON 

SÜRPRİZ 

DANS l{OıJKURU 

TOMBOLA 

FI!T: 2 LIRA 
Masaların Evelden Tutulması Rica olımur. 

1-303 

Jandarma Umum 
kumandan ığından: 

Jandarma Umum K. lığın bazı sebeblerle geriye bıra
kılan ikinci bir kısım mefruşatı şubatın (13) ncü çarşam-
ba günü saat 15 te J. U. K. hğındaki komisyonca kapalı 
zarf ile eksiltmeğe konulacaktır. Tahmin bedeli (9150) 
teminatı (687) liradır. Mefruşatın cinsi, miktarı, resim, 
plan ve şartnameleri J. U. K. lık levazım müdürlüğünde 
görülebilir. İstekliler (2490) numaralı eksiltme kanunu
nun grek gördüğü vesikalarla teminat ve teklif mektub
larını muayyen zamanda komisyona vermeleri. (185) 

1 - 333 

KÜÇÜK YOZGATTA 
SU ARAMA SONDAJI 
VE Eİ LA HARE KUYU 
AÇILMASI 

Bedeli keşfi (61.000) li
ra olan yukarıda yazılı iş 

18/ şub ı 935 tarihinde pa
zartesi günii saat 15 te as
keri fabrikalar satın alma 
komisyonunda kapalı zarfla 
yaptırılacaktır. Şartname 

(305) kuruş mukabilinde ko
misyondan verilir. 

Taliplerin ( 4300) lira mu
vakkat teminat ve lüzumlu 
vesaikle me.fEkur gün ve sa
atte komisyona müracaatla· 
rı. (234) 

1 - 409 

KÜÇÜK YOZGAT BARUT 
FABRİKASINDA ASİDE 
MUKAVİM DÖŞEME 

İNŞASI 

Bedeli keşfi 18010,80 lira 
olan yukarda yazılı inşaat 

16 /Şub 935 tarihinde aske
ri fabrikalar satınalma ko· 
misyonunda kapalı zarf su-
reti ile yaptmlacaktır.Şartna 
me bedeli 91 kuruş muka
bil inde komisyondan veri
lir. Taliplerin muvakkat te
m inat olan 1250,81 lira ile 
2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte ko
misyona gelmeleri. (220) 

1-386 

İLAN 

Muhammen nakil ücreti 
(2,000) lira olan ve 934 ma-
11 senesi nihayetine kadar 
Kayaştaki fabrikalarımıza 
gidecek eşyanın Kayaş is
tasyonunda vagondan tah
liye ve fabrikalara nakli, 
bu fabrikalarımızdan başka 
yerlere gönderilecek mü· 
himmat ve eşya ve sairenin 
de fabrikalardan Kayaş is
tasyonuna nakil ve vagonla
ra tahmili işi 18/ şub/ 935 
tarihinde pazartesi giinü sa· 
at 15 te askeri fabrikalar 
satın alma komisyonunca a
çık eksiltme ile ihale edile
cektir. Şartname komisyon-

2 - İha1e 16. 2. 935 cu· 
martesi günü muhasebede 
yapılacaktır. 

3 - Şartnamesini gör· 
mek istiyenler her gün mu
hasebeye gelebilirler. 

4 - Muvakkat teminat 
(27) liradır. 

5 - Muhammen senelik 
kira (360) liradır. (218) 

1-374 
tLAN 

1 - Y enişehirde Akaret
ler caddesinde 1053 Uncl 
adada Zehraya ait anada 
fazla çıkan ( 46,55) M2 ile 
yolun daraltılmasından d~ 
layı arsaya eklenecek olan 
(56,25) M2 yerler açık ar-ı 
trrma ile satılacaktır. 

2 - İhale 16. 2. 35 cu
martesi günü saat on bu
çukta muhasebede yapıla· 
caktır. 

3 - Muvakkat teminat 
(l5,42) liradır. 

4 - Muhammen bedeli 
(205,60) liradır. (217) 

1 - 376 

Satı 'ık 
bahçeli ev 

Ankara'ıun Poyracı ma
hallesinde Lise - Hamamö
nü yolu üzerinde eskiden 
(Kocabey medresesi) olan 
ahşap ev toptan ucuz fiatla 
satılıktır. 740 metre murab
baı arsa üzerinde 1. katta u
zunluğunda 11, ikinci katta 
iki oda bir mutfak vardır. 
Yerinde 4 bahçeli ev kuru
labilir. İstenilirse yansı if
raz edilerek satdacaktır. Gör 
mek ve şeraitini öğrenmek 
istiyenlerin Koyunpazarm· 
da manifaturacı Bay Ah· 
mede müracaatı. 1-429 

dan parasız verilir. Taliple
rin (150) lira muvakkat te
minat ve 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3 cü maddele
rindeki vesaikle komisyona 
müracaatları. (232) 

1-407 

Adam başına 
35 lira 

İmar müdürlüğün den: 

İle, öğle, akşam yemekleri, 

kahvaltı, tenvir, teshin, banyo, 

çamaşır ücretleri dahil olmak ve 

bir odada iki kişi kalmak üzere 

bir oda boştur. Kooperatif arka

i~nda Ağaoğlu apartımanı son 

katına müracaat. 1-433 
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harriri Falih Rıfkı ATAY, 
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mumı neşnynh ıuare eden 

Yazı işleri müdürü Nasulı.i 
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' Ufus mar6ıasrndı basrlmı~tır .• J. 

Kimden istim
lak edildiği 
Hacı İbrahim 
Fatma Zehra 

Mahallesi 
.Yeğen B 
,, ,, 

Sokağı 
Bahriye 
Daracık 

No. 
193/14 
193/13 

Cinsi 
hane 

" 

Muhammen bede] 
Lira 
800 Tamamı 

50 1 O. M.2 üzerindeki 
enkaz. 

Yukarda kayat gösterilen nanelerin enkazı 17. şubat 935 pazar günü saat on beşde 
bilmüzayede satılacağından taliplerin İmar Müdürlüğilncieki komisyona müracaatları. 

242) 1-416 
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1 NEMALAR 1 

Bugün Bu gece 
1 YENi 

AŞKTAN KORKMA 

Lian Haid 

Nefis, eğlenceli, müzikli almanca 

ıözUl fevkalide komedi. 

Bu gece 
(KULÜP) 

Unutulmaz Harp filminin büyük mü
messilleri Anna Bella • Charles Boyer 

ve çigan orkestrasının iştirakiyle 
vücuda getirilen 

._;ILGIN KAN (Karavan) 
Neş'e - musiki • aşk - ihtiras filmi 


