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SiYASAL ERGlNLIK 

Devlet düzeninde en çok göz 
Önünde tutulması gerekli olan İş· 
lttden biri de yurddaılarm sıya· 
sal erginliğidir. Devlet kurumu· 
nun başlangıcında nasıl meydana 
g~ldiğini araştırmağa giriımeden 
dıyebiliriz ki o bir kez realite ola· 
,.~k kendini gösterdikten sonra bi· 
~ oyalıyan başlıca sorak yurddaı· 
arın bu kurum üzerindeki düşün· 

celeridir. Bu düşünceler içinde 
Yaşanınıı ve yaşanılan çağların 
\'e ülkelerin özel inan ve durum· 
lar-ına göre her ulusla değiıir, 
Ulusları başka birçok bakımlar· 
dan biribirinden ayırabildiğimiz 
gibi devletçilik bakımından da 
aralarında bir ayrılık bulabiliriz. 

Devlet kurumu her ya!ayış 
ç..ğına göre yurddaşlardan yeni 
bir düşünüş, yeni bir çalışış biçİ· 
nü ister. Eğer bunlar gerçekten 
devletin varlığını koruyacak ve 

Yükseltecek iÜcte iseler, yurddaş· 
ların sryasal olgunluğunda kuşku 
Yoktur. Yurddaşm her günkü ya
Şayışında bile onun devlet inam· 
nr anlatacak işler görebiliriz. Çün· 
kü doğrudan doğruya kendimiz 
İçin sandığımız birçok işler var· 
dır ki dolayısile devlet düzenine 
dokunurlar. Bu bakımdan yurd
da.ı ile devlet arasında sonu gel· 
ıniyen karşılıklı ve sürekli bir alım 

erim vardır. 
Türkler ötedenberi acunun 

devletçilikle ün almış ulusların
dan biridir. Böyle olunca onların 
&JYasal erginliği de yüksek de· 

ektir. Bu erginlik ancak son 
~ğlnrdn yurddaşların devlet İf
lerinden uzak tutulması yüzün
den biraz bozulmuf ve azalmııtı. 
Büyük türk devrimi ulustan alı .. 
nan her şeyi nasıl ona yeniden ge
ri verdiyse sıyasal olgunluğumu• 
zu da türlü düzenler ve yasalarla 
yükseltmeğe başladı. Son saylav 
seçimi yeni yükselitin parlak bir 
örneği olmuştur. Kadın, erkek bü .. 
tün yurddatlar sandık başlarında 
hep bir dütünce, hep bir ülkü ile 
türk ulus ve devletinin yeni bir 
hız, yeni bir yükseliı çağına gir· 
.ı:nesi İçin tek bir varlık gibi top· 
laumışlar ve Atatürk'ün gösterdi .. 
ği yolda durmadan yürüyecekle.. 
rini bir kez daha bütün acuna bil· 
dirmişlerdir. 

Bir ulusun en büyük gucu 
Yurddaşlar arasındaki birliktedir. 
l>etnokrasi hiç bir vakit ulusun 
sıyasal ve soysal türlü bölüklere 
<lYrılması demek değildir. Acu· 
nun yeni durumuna göre bundan 
sonra sıyasal olgunluk parti kav .. 
galarile değil, ulusal birlikle öl .. 
çiilecektir. Parti kavgası demek 
ulus içinde ülkü ayrılığı demek· 
~· Ülkü ayrılığı ulusal enerJI· 
nın kaynağını kurtuur. Birçok ül
kelerde gördüğümüz karıtıldık ve 
~~mbmn temel tafı bu ayrılıktır. ,:rk ulusu bu yıkıcı ayrılıktan 

• ~!up da yaratıcı ve yapıcı 
hirlıgıni elde etlikten sonra acu· 
~ aıyasal ve soyaal bakımdan 
en olgun ve üstün ulusları arası· 
na rirıniştir. 
• . Sryaaa teoriden ziyade pratik 
ı ıdir. On bet ıenedenberi ulusça 
l?&terdiğimiz birliğin verimlerini 
t1gün eyice anlıyacak durumda 

•lunuyoruz. Türk ulusu yüzlerce 
'1t hep gerilemiıken cumurluğun 
" demokrasinin üstün düzen!eri 
iıl~ az vakitte çok yüksek işler 

ormü tür. Ülkü gücü ile en yük· 
_ kertesine çıkarılan ulus gücü· 

lliin yaratıcılığına son olmadığını 
· .Jilk devrim çağı çocukları pek 

eri anlamıştır. 
Zeki Mesud ALSAN 

Yeııi saylav 
namzedi erimiz 

Aııkara namzedi 
B . Mümtaz 

Ökmen 

Bursa namzedi B. 
Atıf 

Manisa namzedi 
S . JI.; um Nami 

Duru 

Antalya namzedi 
B. 1'/azlf Arıca.q 

,,·cyhan nsmzeai 
8. Tevfik 

Çoruh namzedi B. 

Fehmi 

Erzurum namzed. 
8. Şükrü Koçak 

lzmir na.mzedı" B . 
Hasaa Ali Yücel 

Ankara namzedi 

B. Ahmed Ulus 

Erzurum ııamzea"i 
B. Fuad 

Tokat namzedi B. 
Galib Pekel 

Malatya namzedi 
B. Emrullah 

Par kin 

Fırkamızın bu devre için saylav 
namzedi gösterdiği yurdda§ların 
Ankara' da bulunanların dan bazı· 
larının dün fotoğrafımız tarafın. 
dan alınan resimlerini aıağıya ko
yuyoruz: 

Atlımız, andımızdır. 

T .. rkiyede çevrilen 
hir filim 

Moslcova, 5 (A.A.) - Sinema reji. 
sörü Ester Şub ile operatör Markof, 

Türk"yeden dönmüşlerdir. Bunlar Tür· 

kiyede yeni Türkiye hakkında bir sesli 
filim ce,•irmekte idiler. 

Türi: tilim müesseselerinden Haka 

- filim tarafından tertib edilecek olan 

bu filim lıakkında Ester Şub demiıtir 

ki: 

'' - Bu filimde yeni Türkiyenin kül

türel ve ökonomik şehirleri görülecek • 

tir: Ankara, lzmir ve İstanbul. 

Türkiyede bulunduğumuz sırada ge. 

rek Ankara gerek İzmir'de filmin üçte 

ikisini çevirdik. Bergama harabelerinde 

ve Ödem.iı daclarında da resim aldık ve 

zeybeklerin ulu~I danslarını teıbit et • 

tik. Hava1arın hep fena gitmesi dolayı• 

siyle lstanbulda işimize devam edeme. 

dik. Mayuta yeniden Türkiyeye döne

rek filmi tamamlıyacağız. Filim tem • 

muzda tamamen hitmİf olacaktır. 

Saylav Jistesindeltl 
üç yanlış 

Ankara, 5 ( A.A.) - Bu sabah gaze

telerle ve öğle Üzeri radyo ile neıredi • 

len feni saylav listesinde üç yanlışlık 

vardır. 

Çoruh vilayetinde bir numara ile yan 

lış yazılan "Şefik eski Rize ısaylavı,, nın 

dojrusu "Akif eski Rize saylavı,. dır 

Kıl"§ehir'dcn dört numara ile yanlıt ya-

21lan "Ahmed Sey(cli Cümhuriyet Halk 

Fırkası başkanı,, nın doğrusu ' 'Mehmed 

Seyfeli Cümhuriyet Halk FD'kası baş • 

kanıdır., Maraı'ta dört numara ile yan

lıt yazılan " Hasan Re,id Tankut eski 

Maraı aaylavı,, nın doğrusu ''Hasan Re· 

tid Tankut eıki Muı saylavı,, dır, 

İran ve İralc 

Dışarıişler bakanları 

Romaya Gidiyorlar 
Londra, 5 ( A.A.} - Irak Hariciye 

Nazın Nuri Paşa, İran Hariciye Naı:ırı 

ve İtalyan raportörü ile beraber, lran

lrak hududunun tesbiti görüımelerine 

devam etmek üzere Londra'dan Roma

ya hareket etmi~lerdir. 

Nuri Pa!a, Romn'da yakrnda bir uz -

lafma hasıl olacağını umduracak pek 

esaıla ıebcblcr bulundugunu ve birkaç 

haftaya kadar Londra'ya dönebiJecee•ni 

&Öylemi§ tir. _._.._ 
Moskova metrosu açıldı 

Moskova, 5 (A.A.) - inşaatı biten 

ilk metro hattında dün bir deneme treni 

· bütün metroyu baftan başa geçmiıtir • 

-~ 
Müntehihi 

sanilt~re 
intihabı Mebu."arı Tefti~ 

Heyeti Rei~liğinden: 

Sekiz şu.bat 19.15 cuma 

1 
giinii .Anl.·ara Mebusları se· 
çileceğinclcn bii.tiin miintc· 

lıibi smıilerin saat <lolmzda 1 
I İ ~~~diyeyc gclmele1·ini dile· 

~ il 

o, ŞUUAT 19:~5 Ç.\RŞAl\l B \ 

1'aris, 5 ( A.A. ) - Halwnlar lıe)eti im sa
lmlı Rcisicii.mfıu,. B. [cbru rı 'mı ba" l.·a11l1ğııı· 
da toplannııştll". Meclis [mıdrn'da elde "dil· 
miş olan sonuclcırdan <lola) r U. fforrden ile 
B. Laval' i ıebril.· Nmiştir. 

llc r yerele 5 kuru 

LONDRA A NLASMALA-, 
RINDAN SONRA 

B. Flanden ve B. Sa ymeniıı söyledikleri 

.Avrupa bu anlaşmaları nasıl karşıladı ? 

Londra konuşmafarrnr yapan framır7 Rs~balcanı Bay Flanden ve Drşarılş1er 

Bakam Bay LıvaT 

Pariı, S (A.A.) - B. Flanden, rad • 
yo ile- tamim edilen bir nutkunda, de • 
mittir ki: 

- Barışın, gerektiği vakit koruyucu
su olacak olanlar arasında yapılan hava 
birleşimi, ilkönce kendilerine öyle bir 
üstünlük sağlamalıdır ki, bundan böyle 
hiç kimse kuvvetini kötülükte kullan -
mıya kalkışmak hevesini duyamasın. 

Hava savaşına karş ı, barışsever ulus· 
lann birleşimi ile sed çekmek için, Fran· 
sa ile lngiltere'nin beraber olmaları, 
bıırıt yolunrfa atrlmı~ kati bir .ıdımdır. 
Diyebilirim ki, savaşa karşı acele müda
hale teklini tesbit etmek erdemini taşı· 
yan başka uzlaşmalar yapmağa da hazır· 
lanmıt bulunuyoruz. 

• 

Londra uzlatmalarını anlatan B. flan· 
den, fral'ııa'nın barııın duru1uğunu di • 
lediğini ve hunun çarelerini ara~tırmak· 
ta olducunu ıöylemiştir. 

Almıın si1ah1anmasının pek çok art
ına•ından da bı.ı}ueclcrck bant için. Av
rupa ulusları ıırasmda samimi bir it bir
liği aranıp dururken, çatışmalara giriş • 
m~nin sıra!\ı o1madığını ve şiındilik ııa.• 
dece hadiıırnin kaydedild"ğini söyle • 
mi ş.t ir . 

Önel! bahse konu1muş olan şey, uluı· 
laı <lcrnr~ i andlıışmasını tAmamlryan 
anıllaşmalar sisteminin kuvvetlendiril • 
meı;i idi. Bunlardan, l.ondra misakı, Ro
ma'da konuşulan, Tuna mit'ııkı projele. 

( Sorıu z inci sayrf;ıda) 

lzvestiya ve Londra 
an aşmaları 

lianş taksim götürmez; Batı için ayn, Doğu 
için ayrı barış yoktur ... ,, 

Moskova, 5 ( A.A.) - İzvestiya ga· 
zetesi İngiliz • fran11z anla,m&fl başhklı 
yazıaında diyor ki: 

'' Bay Flanden ve Laval'in Londra
ya giderlerken 11yasal amacla.rı her hal 
de bir alman saldırımına karşı lngiltere 
nin yardımınr temin etmekti. franız 
topraklannda bir alman satdırımına karşı 

lngiltere'nin Fransaya yardım etmeye 
hazır bulunması Fransa için çok mühim 
bir şeydir. Ancak, Almanya Fransa'nın 
müttefiklerinden veya dostlarından bi • 
rine karşı doğu ve cenub doğusu istika
metinde bir genitlcme hareketine f'iriı
tiği takdirde lnı:ilterenin nasıl bir du • 
rum ~lacağı belli değildir. Demek olu • 

yor ki İngiltere, Fransa topraklannı ko

rumaya hazır bulunuyor, yoksa Fransa• 

nın Avrupadaki mevZilerini değil. Bu • 

nun içindir ki Fransa Avrupanın doğu• 

ıunda ve cenub doğusunda bu mıntaka

nın statükoıunu korumalı:la alakadar 
olan amillerin yardımını arnmak mecbu
riyetindedir.,, 

İzvestiya gazetesi 5 / 12/ 1934 tarihli 
Laval - Litvinof protokolu ile Fransa • 
nın şark misakı hakkında girişıniı oldu· 

ğu teahhütleri ve Lava1'in bu mesele 
hususunda Balkanlara ve Küçük An1aı· 
maya karşı aldığı tcahhütlerini hat;rlat
tıktan sonra divnr ki: 
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DIŞ ARDAN GELEN SON O UYUKLAR 
LONDRA A NLASMALA- ROI\IANYA'DA 

/
BiRLEŞiK DEVLETLER'DE 

Amerika Birleşik Devlet .. 
!erinin dış sıyasal 

düşünceleri 

DECIŞIK DUYUKLAR 

' RINDAN SONRA 

B. Flanden ve B. Sa ymenin söyledikleri 
(Başı 1 inci sayıfada) 

rine, yani B. LavaJ'in neticelendinneğe 
•i'ratlığı ıark misakına inzimam etmek
tedir. 

B. Flandcn, İngiltere hükumetinin 
bu ıiyasaya kartı gösterdiği tam uyaal
bk ve değerli te,vikten dolayı memnun 
olduğunu söyledikten sonra uluslar der 
neği misakmın bütün mıntakavi andlaı
malan içine alıp kontrol etmesi lazım 

ıeldiğini söylemiıtir • 
B. Flanden, yum için bua harbı • 

mn n ani aalcbmnm kabusunu ortadan 
bldıran hava ancllaımasrna girmeğe ça.. 
imlan öteki ülkelerin bu çafnlııa ica
llet edeceklerden 9iiphe etmewektedir. 

Fransız Bqbakam, sözlerini §Öyle • 
.. bitirmiıtir: 

.,_ OlkelerdelD kaysılarm bafifle • 
ait oldufuna İnuuyorum. Ve bu kaysı• 
J1 hiilmmetim daima bertaraf etmeğe 
fahpcaktır.,, 

Sir Con Saymen genel 
intibalarını anlatıyor 
Londra, 5 (A.A.) - B. Con Saymen, 
~ gUnU, lngilb ticaret odaaınm ıl • 
ya!etinde bulunmalı: U.ure Parls'e gele
eelrtir. 

Fransa - İngiltere beyannameainln, 
allkadar Ullttler Onrinde1d tesirlerine 
4lalr henÜ% dqan itler bakanlı • 
Jma hiç bir resm! rapor gelme
.Ut olmakla beraber, intibalar iyidir ve 
hııdan ıonraki cartlfmeter baklanda 
alkbinlik uyandırmaktadır. 

Şarkta karyıblı:h muuheret andla, • 
masına ve bunda yapılacak detlfiklilc • 
Jere gelince, bunların, allkadar hUkil· 
metlerle antapcak olan Franaa'nın te • 
tebbUııUne btralolman kararlqmıt gibi· 
.Ur. 

Mıntakavi hava ındlaşması hususun· 
u iae, alınan ga.ıete duyuJdanna göre, 
Roma, Berlin, ve Brübel'de bunun yap 
tığı tesirler mtmnuniyetle kaydolun • 
maktadır. 

Avam kamarasında 
Londra, 5 (A.A.) - Avam Kamara

ımda B. Lansburi, fransız • ingiliz gö
rtışmeleri hakkında bildirikte bulunma-
11nı Dışarı İşler Balcanı Sir Con Say
men'den istemesi Uzerine o da şöyle 

demiştir: 

"Size ancak şunu söyliyebilirim. 
Hava korumu (müdafaası) planı hak
lnnda fransız bakanlan ne ~u suretle 
mutabık kalınmıştır: 

Bu sahada İngiltere'nin teahhüdleri 
Lokarno andlaşmasının teahhüdleri çer
çevesi dışına çıkmıyacaktır.,, 

Çemberlaynın, Alman -
yaya tavsiyeleri nelerdir? 

Londra, 5 (A.A.) - Londra'da in
giliz • polonya kulübünde söz söyliyen 
IJ. Osten Çcmberlayn demiştir ki: 

"Fransız • ingiliz andlaş.masını iyi 
bir işaret olarak karşılarım, çünkü bu 
dostca anlaşma Lokarno fikrine göre 
yapılmıştır. B. Hitler'in, bu yeni tek· 
lifi, ciddi bir şekilde tetkik edeceği 

haberine sevindim, kendi hükQmetini, 
andlaşmaya girmeğe çağırılan öteki hü
Kmetlere i~tirak ettireceğini umuyo
rum. Eğer Almanya isterse, Almanya· 
yı çember içine almak mümkiln olamaz. 

Almanyaya karıı uluslararası anlaş· 
ma olmu. Yalnu:, bartpever kuvvetler 
arasında genel bir anllfnla olacaktır. 

Bu, bizim tahakkuk ettirdiğimiz değer. 
il bir şeydir ve onu korumak için bir
leıecef iz.,, 

Anlaşmaları Vaşington 

• iyi karşıladı • 
Vaşington, 5 (A.A.) - İngiliz • fran

aız diplomasi mahfillerinde müsaid bir 
intiba yapmı~tır. 

Yalnı.ı: Avrupa'yı alakadar eden bü
tün meselelc;.rde olduğu gibi sıyasal 

mahfiller düşüncelerini bildirmekten 
çekinmektedirler. Ancak bazı müşahid-

Jer, bu anlaşmanın silahları bırakma 

konferansının yeniden canlanması son
ucunu verccegını söylemektedirler. 
Fransız • İngiliz görüşmeleri, hakikat
Jarın tanınması şeklinde telakki edil· 
mittir. Birçok mahfillerde Versay and
laşmasının ortadan kaldırılacağı tah
min edilmektedir. 

Anlaşmanın Avusturya ve Almanya 
ya teallfık eden parçaları, Avrupa'da 
barııın ilerlemesi için pek mühim sa
yılmaktadır. 

Almanya henüz son 
sözünü söylemiyor 

Bertin. 5 (A.A.) - Alman gaze!e
Jeri, Londra görüpneleri karşısındil 

bekleme vaziyetinde bulunmaktadırlar. 
Bu gazeteler, neıretmiı olduk!arı 

düfiincelerde Almanya'nın hakiki 1'1• 

lapna yolunu bulmak için işbirliği!le 

hazır olduğunu ehemmiyetle kaydet
mektedirler. 

"Korospondas Diplomatik,, gazetesi 
Londra programının birçok noktaları· 

nın ehemmiyeti ve ıümulü ve bu pro• 
gramı yapanların maksadları hakkında 

bir bllküm verebilmek için bu noktala· 
rın dikkatlice tetkik edilmesi gerek ol
duğunu yazmaktadır. 

Bununla beraber ehemmiyetli olan 

nokta, bugiln bahiı konuıu olan uzlaıı
manın alikadarlarca istenilerek muva
fakat edilmit ofan bir uzlapna olması
dır. 

Almanya kendisinin bir taraflı ola

rak ıilahtan tecrid edilmesini daima u
mumi surette ıilahları bırakmanm ta
kib edeceği bir teahhlld aaymıttır. 

Versay andlaJmaarnda silahları bı
rakmaya müteallik prtJarın esasları sı-

yösal feniyetler kar~ıaında yıkılmııtır. 
Binaenaleyh, tesJihata aid genel bir 
mukavelename vücuda getirilmesi di'e. 
ti yalnız İngilterece değil Fransaca da 
belJi edilmektedir. Almanya ise kendi· 
sini müşterek mesut saymakta olup si
lahlanma deliliğinin öniine geçmek a
macıla hakiki bir anlaşma vücuda ge
tirilmesi için çalışmaya hazırdır. 

Londra görü~meleri karşısında 
Almanya 

Londra, 5 (A.A.) - Berlinden gelen 
haberlerden anlaşıldığına göre Almanya, 
mıntakavi mukavemet misakı projesine 
kendi ihtiyarı ile muvafakat edecektir. 
Ancak Londra planının diğer noktalan 
hakkında bir takım itirazlar ileri aüre • 
cektir. 

Eğer hava misakı diğer tekliflerden 
ayn olar~k nazarı itibara alınacak olur· 
sa mesele Almanyanın sistemin diğer 
noktalarını kabul edip etmiyeceği şek
linde mevzuu bahsolacaktır. 

Resmr ingiliz mehafi1i, böyle bir hal 
suretinin tatbik kabiliyeti olmadığını 

açıktan açığa söylemektedirler. Zira, Al 
manya, uluslar kurumuna iltihak ve 
Versailles andlaşmasının asker! ahkamı 
yerine kaim olacak anlaşma projesini 
imza etmedikçe ı:ikri geçen muahedcye 
bağlı kalacaktır. 

Muahedenin bir taraflı olarak feshini 
gerek Londra ve gerek Roma abamak • 
tadır. Binaenaleyh Almanyanm asker? 
bir hava filosuna sahih olması gayri 
meşru olacak ve Almanya misaka kabul 
edilemiyecektir. 

Lehistan hayret ediyor. 
Varşova, 5 (A.A.) - Roma anlaş• 

malanna karır inanmamazlık göstermiı 
olan hükfurıet mahfilleri, Londra görüt 
meterine karşı da aynı kanaati taiıyor· 
du. Bundtn dolayı Londra anlaşmaları· 
nın tahakkuku, hükömet mahfilleri için ' 
ikinci bir hayret sebebi olmuştur • 

HUkumet gazeteleri anlaşma hakkın
da düşündüklerini henüz söylememekte· 
dirler. Ancak, karşı (mehafil) ~azete -
ler bunu fransız politikaıınm bir zaferi 
olarak glistermtekediler. 

"Kurjer Varşovski" diyor ki: 
• • Londra'da ne galib ne mağlub var· 

B. Titülesl{onun 
söyledikleri 

Bükreş, 5 (A.A.) - B. Nikola Tı
tülesko şu beyanatta bulunmuştur: 

"- Son iki ay içindeki genel poli
tika inkişafından dolayı çok memnu
num. Roma anlaşmaları, Sar meselesi

nin dostça halli, Fransız - Alman an
Jaşmasile bir şark andlaşması yolunda 
yapılan görüşmeler beklenilmiyen bir 
durum olınıyacak olursa, 1935 yılının 

barış kurumu için büyük bir ehemmiye
ti olacağını zannetmeğe müsaade et
mektedir. 

Beni en sevindiren şey, bu kadar 
karışık menfaatlere dokunan görüşme
Jer arasında küçük anlaşma ve balkan 
anlaşmasının tesanüd ve insicamının 

tahkik ve teyid edilmiş olmasıdır. 

**• 
Bükreş, 5 (A.A.) - Dışanişler ba

Jranı Bay Titülesko, Bükreıe dönmüş-

tür. Gazeteciler tarafından kendisine 
ıorulan suallere cevaben Bay Titules
ko şöyle demiştir: 

"- Dışarda meşgul olduğum işler 

ve meseleler hakkında kırata ve hii· 
kfunete etraflı izahat vermeden önce 
bir şey s8yliyemem. 

Maamafih sizlere açıkça şunu söy
lemek isterim ki, uluslararası mesele-

lerin son iki ay içinde almıf olduğu is
tikametten çok memnunum. Roma 

andlaşmalarr, Sar meselesinin dostça 

halledilmesi, fransız nazırlarının son 

2iyaretJednin sonucu olan Fransız -

lngiliz anlaşması ve bir gark misakının 

yaprlması için yapılmakta olan konuş
mrya verHmiş bulunan hız, bana 1936 

senesinin - bitabi beklenUmlyen hadi

selerin ortaya çıkması müstesna olmak 
şartite - çok mUhim bir barış, ihya ve 
imar ıenesi olacağı kanaatini vermek· 
tedir. 

Hakikaten biribirlerine çok ve ide
ta arab saçı gibi olan menfaatler hak
kındaki görüşmeler sırasında en çok 
beni memnun etmiş olan şey, kilçük 

anlıı,ma ile Balkan anlaşması Uyelerl 
ırasındaki tesanüd, bu ınlaşmalann 

biribirinden katiyen ayrılmaz olan 
mahiyetidir.,, 

dır. Şimdi Fransa'nın politikası, tngilte
reninki ile mutabık olacaktır. 

Barış ve güven istiyen Avrupa, 
memnun olmak için bütün sebcblere 
maliktir.,, 

l\lacarit!tan 'm düşündüğü 
Buda.peşte, 5 ( A.A) - Londrada ya

pılan anlaşma, bütün Avrupa politika. 
ımı pek çok tesiri altında bulundura· 
bilecek geniş ölçüde bir teşebbüs sayrl
maktadır. 

Roma ve buranın anlayışına göre, 
Londra anlaşmaları mutlaka genel gö
rüşmeleri gereklendirecek olan yeni bir 
ır.erhaledir. Fakat, barış andlaşmasın • 

dan askeri maddeler kaldırılmıştır. Bu
nun Macaristana da tatbik edilmesi 
icab etmektedir, 

Paris borsasında anlaşmalann 
tesiri 

P.aris, 5 (A.A) - Paris borsası: 

Borsa müsaid zemin üzerine açılmış • 

tır. Fakat yapılan muamelelerin mah· 

dud oluşu, fiatların heyeti umumiyesin
de ve hele kömür ve banka sehim ve 
tahvillerinde duyulur bir düşkünlüğe 
ecbeb olmuştur. Fransız rantları ya• 
bancı sehim ve tahvitlerle beraber da. 

yanıklıdrr. 

Yung istikrazı ile Sırp istikrazı sağ· 

lamdır. 

Lonclra horsa!l!mda 
Londra, 5 (A.A.) - Borsa, frana1z 

- İngiliz anlatmasını çok müııaid karşı· 
lamıştır. Anla~ma, borsanın temayülüne 
müessir olmu§tur. 

Hele alman sehimleri daha sağlam • 
Jaşmı~tır. Yung istikrazı iki puan yUk
selmiş 56 olmuştur. Davs istikrazı da 
iki puan yükselmiş 76 olmuştur . 

Vaşington, 5 (A.A.) - B. Ruzvel· 
t'in, genel silahları bırakma konferan
ıının açılmasına bir başlangıc olarak 
Almanya'nrn Cenevreye dönüşünü is
tediği bildirilmektedir. B. Ruzvelt, B. 
Hitler'in silah imalatını kontrol proje
sini tetkik etmiş ve kabil olursa bir 
deniz anlaşması yapılmasını da iste
miştir. 

Bununla beraber, hüldimet, Avrupa 
vaziyetindeki inki~afa karşı tebliğlerin 
iradesinde büyük bir dikkat göster· 
mektedir. Çünkü Amerikanın yalnız 

ba~ına kalmak istekleri, ayanın Lahey 
divanına girme konuşmalarından sonra 
daha açık olarak görünmektedir. 

B. Ruzvelt'in programının temel 
taşı olan denizlerin bitaraflığı son pla
na kalmıştır. İç işler ise ruznamcde o· 
lan işlerin en başındadır. Bununla be· 
raber B. Hull, gazetecilere, Londra gö
rüımelerinin ıilahtan buakma konfe· 
ransına daha müsaid bir hava içinde 
başlanmasını ilmid ettiğini ıöylemiş

tir. 

Havptman davası 
Flemington, 5 (A.A.) - Hapise 

girdiği gündenberi ilk defa olarak, ço
cuğu kendisine göaterilince, Havpt
man, görenleri nsözlerine göre, bUngür 
hUngilr aflamıftır. 

Kloenpenburg Havptman'ın ifade· 
ıini teyid ederek Lindberg'in çocuğu 

kaçınldığı akıam, Havptman ailesini 
ziyaret ettiğini ve beraber çalgı çal
dıkJannı ıöylemittir. 

Kloenpenburg, Almanyaya gitme
den bir gece önce, Havptman'ı .1lyaret 
ettiğini ve evinin mutfağına bir paket 
bıraktığını ilave etmiştir. 

Yokersfed civarında lokantası o!an 
Bayan BonisteJ, çocuğun kaçırıldığı 

akşam, Lindberg'in hizmetçisi Viyo· 
Jet Şarp'ın, lokantada sinirli ıinirli 

beklediğini ve bir otomobil gelince he
men binip gittiğini bildirmlttir. 

Altın esası ve ticari muahedeler 

Şikago, S (A.A.) - Ticaret IJleri 
bakanı ile bakan muavinlerine yüksek 
mahkeme tarafından attın esaıı hak
kındald hUkUm neıredildiği takdirde 
ticari muameleleri muvakkaten tatil et
mek .alahiyeti verilmektedir. 

-
Habeşistanda durum 

Roma, S (A.A.) - Habeşistan mı~ 
labatgüzarr, yaptığı bir bildirimde dl• 
yor ki: 

"- Çöl kabilelerinden ikisi arasına 
münhasır kalan hadiseden gayrı, payi• 
tahtın uzağında ve yakınında hiç bir. 
karışıklık, hiç bir haydutluk, devlet ~ 
toritesine karşı hiç bir serkeşlik vaka• 
aı kaydolunmadığı gibi, bütün Habe• 
tistan içinde avrupalılara karşı yaban· 
cı düşmanlığı da yoktur. 

Romanyanm ökonomik dnrunuı 
Bük.reş, 5 (A.A.) - Rimanya milli 

bankası müşaviri Bay Roger Auboin, se 
nelik raporunu vermiştir. Mumaileyh bu 
raporunda Romanyanm maliyesinin, pa 
rasının ve iktrsadiyatınan gayet vahim 

bir vaziyete olduğunu, binaenaleyh aci
len himaye tedbirleri alınması )azım gel• 

mekte bulunduğunu beyan etmektedir. 
Bu rapor, bu vaziyetin teraküm et • 

miş olan gayri mütevazin büdçelerden 
tedavül mevkiindeki ufaklık kağıd pa -
ralann artmasından ve ~za ticaret mu 
vazenesinin bozulmasından ileri gel • 
mekte olduğunu beyan eylemektedir. 

• Filistinde sular taştı 
Kudüs, S (A.A.) - Nablus'ta sular 

taşnıı~tır. Birçok kimsenin öhnüJ oldu
tundan .korkuluyor. 

Orta Filistinde muhabere kesilmif, 

ve yollar tamamen kaparumıtır. Yol• 
larr. demiryoltarını su bamuştır. Tele• 
fon hatları çalışmamaktadır. Maddi za• 
rarlar mühimdir. 

Fran~ız • Sar sımrı 

Sarbrlilr, S (A.A.) - Sar'Ja Almın• 
ya arasmdakl gümrlik hatları 18 ile 20 

ıubat aruında JıaJdırılacaktır. Franm• 
gümriik noktalan da kaldırılarak, Fran• 
sa - Sar aınrr boyunda tesis olun:ıcal· 
tır. 

Almanya'om özel horcları 

Bertin, S ( A.A.) - Almanyadan 
özel alacakları olanların mUmeMilJerf 
ile alman borçluları arasında kısa •i

deli borçların hareketsiz kalışı hak
kında ıı. 3. 1934 te yapılan anlatmanın 
uzatılması için bir konferans açılmı~

-tır. 

Bu borçlar bu yılın temmuz ayında 
6.300 milyon iken 1934 ikinci teşrin so• 
nunda tahminen 2 milyara inmittir. 

İzvestiya ve Londra anlaşmaları 
{Ba.şı 1 inci sayıfada) 

llkönce ıuraunr teabid etmek gerek
til' ki, "alman silahlan hakkında ıörüı
melere batlamak için Almanya'nm Mil • 
Jetler Cemiyetine dönmesi yeter,, biçi • 
minde Londrada bir karar ven1mit de· 
fildir. Bilakis Londra karan tunu 
tasrih ediyor: Almanyanın birtaraflı bir 

hareketle silahlar hakkındaki Versay 

teabhütkini bozmaya hakkı yoktur. 

Londra anlaşması bu hükümlerin de • 

ği§tirilebilmesine kapıyı açık bırakmak· 

tadır. Ancak, bunun için, bir takım şart 

lar ileri sürüyor, bunlar da Almanya • 

nın uluslar kurumuna dönmesi Alman· 

ya ile öteki devletler arasında serbestçe 

yapılacak konupnalar sonunda genel bir 

anlaşmaya varılması ve bu anlatmada 

bUtUn alakadarlar arasında serbestçe ya 

pılacak görütmeler esası içinde misak • 
tar yapılması yolu ile Avrupada gUve • 
nin kurulmasıdır. Bu miaaktar, aynı za. 

manda, prk Avrupaamda karşılıklı gU
veni temin edecek ve orta Avrupa için 
Roma anlatmasında öne sürülen siste • 
mi tahakkuk ettirecektir. 

Bu formüllerin çok açık olduğu iddia 

edilemez. Yukarda bahsi geçen görüş • 

meterin insicamx hakkında hiç bir şey 
denilemediği gibi şark misakının Fran• 
sa ve Sovyet Rusya tarafından ileri sü • 
rük\Uğü bi~iminde yapılma!u teahhüdil· 
nü de göstermemektedir. Duyuklarını 
f.r:u:ı~n r11ıu·~hha5 b,ı>ve.tindcn afan l<'ran-

sa gazeteleri, bu formülleri §Öylece tcf

&ir etmektedir: eğer Almanya mınta~· 

vi şark misakını imzalamazsa Almanya 

için silah beraberliği yoktur. Fransız 

matbuatı bu formUlleri buna bir belğe 

olarak göstermektedir. Fransız matbu • 

atı, Londra sureti tesviye&ini doğru ola
rak tefsir ediyorsa, bu sureti tesviye 

Fransa'nın mevzilerini tarsin edecek ve 

sulh dostlarının mevkilerini de kuvvet4 

lendirecek mahiyettedir. 

Gene Londra anlaşması garb için de 

mıntakavt bir misak yapılmasını tavsiye 

etmektedir. Bu misak Fransa. lngilten, 

Belçika, 1talya ve Almanya baklı:mdadır. 

Bu misakı bir bava lokarnoau biçi • 

minde tefsir teıebbUsU bottur. Çilnktlı 
Lokarnoda ltatya, Belçika ve İngiltere 

bir Almanya saldırımı karşısında Fraıı• 

aa'yı ve bir fransız saldırımı karşısında 

da Almanya'yı tutmak teahhüdUnde bQoo 

lunmuflardır. Bu anlaşma herhalde yar .. 
dımın her türlü silahlarla yapılacağım 
tazammun ediyor. Şu halde, eğer lokar4 

no bahse konmuş olsaydı, bava saldırımı 

haklrında özel bir anlaşma yapı1ması 
ger-:kmezdi. Keyfiyet, gudur ki, Londıa 
anlaşmasnın derpiş ettiği misak mud • 
bincc Fransa İngiltere ve Belçika, şayet 
Avusturya meseleainden dolayı İtalya 
ile Almanya arasında bir anlaşmazhlc 
çıkar ve Almanya havadan saldı.rl§il• 

İtalv.ı'va vardım etmtk mecbuw;ttinde 
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Avruıla işleri - Avru
padışı isler 

1934 yılının başl:ngıcına kadar, 
Avru.pa'da b'" .. k · , utun uvvetler, yenı mu-
"~eler peşinde idi. Bu yeni muvaze-
nelerin ·· , .. 1 L: ne tur u o acağını, detaylar ba-
~ndan kestirmek imkansızdı. Yalnız, 

dortler fo -ı- - b" rmu unun ıraz nazari de olsa 
oı:-ya gelmiş olması, Avrupa'daki bü
~- kuvvetlerin hiç olmazsa İngiltere -

ran,a - f tal ya etrafında polarize ola
~ldarını anlatıyordu. 1934 yılında, ye
~- ınuvazene'yi kendi tarafına çelmek 
l§ıade, başta yürüyen Fransa oldu. Mu
ll2U b' m il' manevra ile, Fransa, son Ro-
rn.ıl görüşmelerine götürecek sıyasal yo
u b'" .. . utun engellerden temizledi. Bu te· 

nuzl;!Tn . . . d d 1 .. . ... · e ı'imın e etay arı uzernıde 
du, mıya::ağı7. Yalnız 'unu iıaret ede
ce-;· ki ~ "'17. , Frann., kuvvetli olduğunu açı-
ga ''uı·acrk dosyalnrı çantasma yerlettir 
rnedik"e ltalyıt ile başba,a kalmaktan 
ceıki d. • '1 ı. F~kat bu doıyafarı tamamlad:k-
tan ıonra, halva ile görüştü ve fedakir
lıltlarl\ bile gi;:oi~~rck anlaştı. 

Şu POn hafla içinde de, İngiltere ile 
anlMmış ve bütün A vrupa'nın genel ba
rış kurumunu onunla beraber te1bit et-
11\İf bulunuyor Öyle ki, Avrupa barışı
nı bir takım tehlikelerden korumak için 
hangi paktlara ihtiyac olduğu, art•k an
l~ılınıştır. Ve tu onümüzdeki aylarda, 
Avrupa'nın ~ıvasal ink:"afı, çizilen bu 
~erçevenin pek dışına çıkamıyacaktır. 

Bu ~uretle, Avrupa işlerindeki durum 

laa;yyün etmiı oluyor. Ve, bir yandan 
Aw...ıpa bir yandan da Avrupadışr işler
le ilişikleri olan hüyük devletler, bun
dan ıonra artık :ıcun banşı ve bu barı
!• ayakta tutmak için gereken muvaze· 
'.ile hesabtan1e uğraşabilecPk)erdir 

Bunların başında Pasifik'teki durum 
gelmektedir. Bu duruma ait muva7ene· 
lerde, birinci sınıf faktör1e1", J,,ponya, 
İneiltere ve Amerika'dır. França, İtal
ya ve Sovyet Rusva ikinci çırada gde
cdderdi1". Şu var ki Fransa ile İtalya, 
ıcun barışında, İngiltere'nin artık, an -
cak yanınd:ı yer ala~klardır. lngiltere 
)r" çünkü herhangi bir "kopcnıation,, 
ancak Avrupadıtı ofan muvazene yahut 
faydalııtnma hesablarında mevcudtur. 

Görülüyor ki 1935, Avrupa barışı ı,.. 
kmımdan şimdiye kadarki tertibleri tat
bi.k mevlc:iine koyan bi .'tonuç, acun ba
kımından iıe, yeni çekitmeler ve muva
zene teessüsleri için bir başlanrıc ola

caktır. 

Burhan BELCE 

kalacaklardır. Cene Fransa İngiltere'yi 
bir alman hava saldırımına karşı mUda~ 

• faa edecektir. Görülüyor ki bu misak, 
Ffansa'ya hiç bir yenilik getirmemc:C,e
dir, çünkü İngiltere ve İtalya, bu misak 
yokken bile, lokarno misakı esaslarına 

göre, Fransa'ya bir alman saırlırımx kar· 
Şlatnda esasen yardıma mecburdurlar. 
lialbuki Londrada öne sürülen misak 

Fr · · A ansa ıçın lmanya ile anlaşmazlık 

takdirinde İngiltereyc ve f talya'ya yar -
dım etmek mecburiyetini yüklemekte • 
dir. Gayet açıktır ki bu misak mühim bir 

Yeni sryasal vakıa teşkil etmektedir. Al· 
ınanya'nın bu misaka karşr da şark mi· 
sakı hakkında ileri sürdüğü neviden de
liller ortaya atıp atmıyacağını bilmeği 
Çok merak ediyoruz. Birçok taraflı bir 
teahhUd karşısında bulunuyoruz. Hal • 
huki Almanya öt~denberi ancak iki ta -
ranr uzlaşmalardan hoşlandığım söyle • 
mekte idi. Bu misakta türlü menfaatlar 
hin"b" · •. ırıne karışmaktadır. Ve Almanya 
boyJe bir anlaşmayı imzalamakla hakika 
ten b" k • ır ta ım meseleler ve menfaatler 
karşısında kalacaktır ki bunların alman 
men f". • a ııne uyğunluğu Almanya'yr şark 

rnısakrna iltihak etmekten geri tutan me 
selelerden daha fazla değildir. Bundan 
t:aıka Almanyaya bu misaka hemen iş -
tıralri teklif edilmekte ve ııilah müsavatı 
işinin tetkiki bunun dışında bırakılmak· 

- tadır. Halbuki şimdiye kadar Almanya 
karşılıklı yardım misaklarına i~tirak için 
~arud şart olarak silah beraberliğini 
ıleri sürme kt • .J. e hıı. 

.. Sovyet efkarı umumiyesi Londra gö
l'utrnelcrinin sonuclarını azami bir sUkO· 
netle bekliyecektir. 

Sovyet siyaseti 5/12/1934 protoko • 
hına ve Balkan Anlaşması ile Küçük An• 
laşrnanın müzaharetine dayanarak sul 
~un kuvvetlendirilmesi mücadelesine 
dcvaın edecek ve bu hususta hareket 
llolttası olan şu prensibi ele alacaktır: 
Banş taksim götürmez. Batı için ayrı ve 
dov • • gu ıçın de ayrı bir barış yoktur .• 

ULU ::t 

li ç D u y u K L A R 
llava durumu 1 \cı bir yıldönümü 

Ziraat Vekaleti meteoroloji enstitü· 
sünden alınan malumata göre, son 24 
ı;aat içinde doğu Anadolusu ve Karade. 
niz kıyıları tarnamiyle, Orta Anadolu 
ile Ege mıntakalarr yer yer yağışb geç• 
miştir. Yağıf Dörtyol, Maraş çevrelerin• 
de yağmur, öteki yerlerde kar şeklinde- ' 
dir. Trakya'da hava yağıısız geçmiştir. 
En çok yağış 36 milimetre olarak Rize.
de ölçülmüştür. Rize çevresine yağan 
karın toprak üzerinde kalmlrğı 6 santi• 
metredir. Trabzon ve Giresun çevrele
rine de yağmurla karışık kar yağrnıııa 
da hemen erimiştir • 

Hava ıuhuneti bilhaua orta Anado
luda geceleyin havanın açmuı yüzün • 
den düne bakrak 8 derece daha soğu • 
muıtur. Buna kartılık Trakya ve İstan
bul civariyle doğu Anadoluıuoda hava 
3 - 5 derece daha ıaınmtışır. En düşük 
suhunetler sıfırın altında olmak üzere 
Bolu'da 19, Çorum'da 18, Yozgad'ta 17 
Ankarada 14, Erzurumda 9, Karsta 8, 
Malatyada 5, lzmir ve Maniıada 2 dere

cedir. 
En yüksek suhunet de 12 derece ola 

rak Dörtyolda kaydedilmiştir. Bugün 
Ankarada suhunet ırfınn altında 3 de • 
receye kadar yükselebilmiştir. 

Buğday alım satım 

işleri tahkikatı 
Istanbul, 5 (A.A.) - Ziraat 

müsteşarı Bay Atıf'm başkanlığı 
altında buğday satışları işini tah· 
kik etmekte olan heyetin işi bit
mek üzeredir. Heyet dün de ala
kadarlardan bazı kimseleri dinle
miş. geç vakta kadar çalışmalan
na devam etmiştir. Silolardaki 
stok miktarlarını gösteren plani· 
metreler Ankara' dan gelmiştir. 
Stok buğday miktarının kati ola
rak te~bitine çalışılmaktadır. Eks· 
perler heyeti de dün Ziraat Ban
kasında toplanmıf ve heyetin sor· 
duğu teknik suallere cevab ver
miştir. Ziraat müsteşarı Bay Atıf 
bu hususta demiştir ki: 

Geçen yıl bugün Devlet ŞuraS. 
üyesinden Dr. General Süleyman 
Emin toprağa gömülmüştü. Büyük 
kurtulu! savaşında garb cephesi 
sıhhiye reisliği ve sonra M. M. V. 
sıhhiye dairesi reisliği yapan Ge
neral Süleyman Emin Devlet Su
rası teşkil edildiği vakit üyeliğe 
seçilmiş ve ölümüne kadar şurada 
kalmıştı. General, bir aralık ku
rulmuş olan ali karar heyetinde 
başkanlık etmiştir. Ordunun ve 
şGranın bu değerli rüknün ölü
mü yıldönümünde ailesinin acıla
rını paylaşırız. 

Arapkir haberleri 
Halk Fırkasında her cuma verilme

si onaylanan çe§idli konuşmaların bi· 
rincisini diln doktor Bay Zeki "firen· . ,, 
gı,, ve verem., illetleri hakkında söy· 
ledi. Fırka binası hıncahınc dinleyici 
ile dolınujtu. 

İkinci seçim bitti. 7 bayan, 70 bay 
fırka namzedleri söz birliğile seçildi. 
Bu da arapkirlilerin büyük Atatlirk'il-

"- Ortada dönen sözlere rağ. 
men ne buğday kanununda bir 
noksan ne de alım ve satım teı
kilatında bir kusur görülmemiştir. 
T ahkikatr İcab eden noktalar ba~ 
ka cihetlerdedir. Buğday kanunu 
buğday siyasetimizi tamamen tat
bika imkan verecek kuvvettedir.,, 

• ne ve onun fırkasına karşı in,anc, sev· 
· gi ve saygısının açık bir görünüşüdür. 

Dt·ri ,.c ziilırc,·i ha"ltahklarb 
miica•lclt.• 

İstanbul, 5 (A.A.) - Deri ve 
zührevi hastalıklar mücadele ce· 
miyeti, gencliği bu felaketlerden 
korumak için liselerde ve üniver· 
sitede, camilerde konferanslar 
vermektedir. İstanbul valisinin 
yardımıyla zührevi hastalıkların 
güzel bir temsili olan zehirli ku
cak piyesinin her hafta salı günü 
parasız olarak halka gösterilmesi 
takarrür etmiştir. Halkevlerinde 
de bu hastalıklara karşı mücade
leye başlanmıştır. 

l'lnslarara..;ı kaılınlar hirliği 
ha~kam ş••rcfinc ziyafrt 

İstanbul, 5 (A.A.) - Uluslar· 
arası kadınlar birliği başkanı Ba
yan Aşbi dün türk kadınlar birli· 
ği üyesile birlikte camileri gez· 
miştir. Öğleden sonra Park otelin· 
de Türk Turing Kulübü tarafın
dan Bayan Aşbi şerefine bir çay 
verilmiştir. Bayan Aşbi perşembe
ye lstanbul'dan Avrupa'ya döne
cektir. 

A nkb-te ekim ı!'.41ahatı 

Anteb, 5 (A.A.) -Vilayetimiz
d~ bu yılın kışlık ekim durumu 
geçen yıldan yüzde 20 artıktır. 
Vilayet nümune fidanlığı bu yıl 
meyvalı meyvasız 81 bin fidanı 
ekincilerin isteğine çıkarmıştır. 
Fidanlık memleketin meyva cins
lerinin ıslahında faydalı olmakta
dır. Ayrıca sebze bahçesi de tesis 
edilmektedir. Çok iyi hasılat ve
ren pamuk cinslerimizin ıslahı 
için Eskiıehir tohum ıslah ensti
tüsünden tohum istenmektedir. 

Ayın on dokuLUnda başlıyan lapa 
l<ıpa kar üç gün gece ve gündüz de· 
va:ı1 etti. Bugüne kadar köylerle şehir 
aı asında yollar kapandı. Telefon tell •• 
ri hep kırıldı. Posta güçlükle gidi~ini 

ve gelişini yapıyor. 

1\lnğla'da ha,·alar fc.--nala'"tı 
:ı. 

Muğla, 5 (A.A.) - Havalar çok 
sertleşmiştir. Dün gece de kar yağ
mıştır. Kar az yağmakla beraber 
şehir kar altındadır. Yükseklerde 
şiddetli kar fırtınası vardır. 

RoJu' ıla kar 'arrıHH" 
,/ " ~ 

Bolu, 5 (A.A.) - 24 saattenbe· 
ri durmadan kar yağtnaktadır. 
Kalınlık 50 santimi buldu. Oto• 
mobil postaları hayvanla işleme· 
ğe başladı. 

anıı.;nn'da tütiin kur!'itl 

Samsun, 5 (A.A.) - Halkevi 
köycüler kolu fenni tütün fideleri 
usullerini öğreten bir kurs açmış
tır. Evin güzel sanatlar kolunun 
açtığı resim sergisi de yirmi gün 
sürecektir. 

l\lt•nclt·r•·ı-; nehri kabardı 

Aydan, 5 (A.A.) - Dağlara 
çok kar yağdı. Bu sabah şehrimi
ze de kar düşmüştür. Büyük Men
deres nehri kabarmıştır. 

Ay.im Halkt•vi çalışmaları 

Aydın, 5 (A.A.) - Halkevi 
soysal yardım şubesi ilk ve orta o• 
kullarda okuyan 209 yoksll okul· 
luya her gün sıcak yemek vermek 
faaliyetlerine devam etmektedir. 
Bütün memurlar aylıklarından 7o 
birini bu hayır itine verdiler. ~ 

Anl{aı·a radyostt 
' Dün akşam çocuk saatinde söyleni. 

len hikayelerin iyi seçilmesinden dola· 
yı ErcUmendi övdük .. Bay Ercümcnd, 
radyonun başında çocuk babalarının bi. 

le hikSyele"rini, alaka ile dinlediklerini 
görseydi .. Herhtlde memnun olacaktı. 

Yılan hikayesi.. mükemmeldi; horozun 
nasihatini alıncaya kadar sabretmiş 0 • 

lan çobana, bir çok erkek dinleyici da. 
ha yarı yolda diş bilcmeğe başlamı~tı~ 

Hasan Ağanın hikayesinin de ondan 
daha az alaka uyandırdığı ~öylenemcz .. 
İneği satmağa giden Hasan Ağa'nın bir 
kuruşluk ekmek pahasına bu ticaret isin 
den dönmesi, fakat kadın kurnazlığı ~;ı
yesinde on altın kar edişinin hikayesi, 
gtilmekten ziyade, sözlerin gerisini, hi
klyenin nereye varacağını öğrc:nmt"k ih· 
tiyaciyle heyecanla dinlc:nJi. 

Geçen bir günkü notlarımm:.ld işaret 
ettiğimiz gibi, Avrupa masallarından 

ziyade, bize böyle masallar daha tatlı 

gelecektir .. 

Diln akşamın c:n canlı parçasını, uu 
suretle Ercümend yaşatmış oldu ve prcg 
ram genel olarak iyi tatbik edildi. 

Bu akşamın programı şudur: 
Tayyarecinin saatı ( Sovyetlerde tay-

yarecilik). 
Musiki: 

Brahms P.uçalar 
J.'erhunde Ulvi: Piyano 
İnhisarlar Vekaleti saau 
Dans musikisi 
Musiki: 
Rubinstein Mclodie 
Bumke İsveç dansı 
Vidof Tyrol Valsı 
Gurevitsch Çardaş 

Nihad Esengin: Saksofon 
Ulvi Cemal: Piyano 
Haberler. 

lSTANRlJI. Hı\DYOSU 
Bu akşam İstanbul ıadyosunun pro-

gramı tudur: 
Saat 
18 Fransızca ders 
18,30 Jimnastik Selim Sırrı Tarcan 
19 Dans musikisi plak 
19,30 Haberler 
19,40 Bayan Jale Şan: piyano ite 
20 Tiyatro musikisi pla1r 
20,30 Balalayka orkestrası 
21,20 Son haberler 
21,30 Bayan Emine İhsan şan: radyo 

orkestrası. Caz ve tango orkestraları ile. 

f ... tanhul lmsmıi iclarc hiitçesl 
İstanbul, 5 (A.A.) _ İstanbul 

vilayeti idarei hususiye bütçesi ha
zırlanmıt ve meclise verilmittir. 
Bütçede varidat kısmı 3.478.493 
liradır. 

llay\'an rH'~Jini ;ı ... Jalı 

Vilayet köy bürosu tarafından 
muhtelif hayvan neslinin ıslahı 

için yapılmakta olan iıleri göste-
. ren albümler hazırlanmaktadır. 

Bu albiimlerde damızlık boğa, ay
gır, eıek ve tavuk kümesleri faa· 
liyetine aid resimler bulunmakta· 
dır. Albümler her kazaya gönde· 
rilecek ve bu suretle diğer kaza· 
lardaki damızlık işlerinin derece
si öğrenilmit olacak, geri kalın· 

mamasına çalışılacaktır. 

Köy biirosu tarafından köy 
kahveleri hakkında da bir bildi· 
rim hazırlanmaktadır. Bunda köy· 
kahvelerinin köylüyü işsizliğe sev
ketmemeıi için köylümüzün köy 
odalarında toplanmağa ehemmi
yet vermeleri, orada köy için fay. 
dalı olan itleri görü9meleri 3onra 
da tatbikata giritmeleri hakkında 
köylümüze bazı öğüdlerde bulun· 
olacaktır. 

lzmir • Anadolu 

Ankara Halkcvi Tem ... il Ko
mite imlcn: 

7 şubat perşembe günü saat 
21,30 da ''Dü!ÜnÜf ayrılığı,, oy· 
nanacaktır. Girme biletlerinin bu. 
gün saat 7-19 arasında Halkevin
den alınması. 

SAYIFA 3 

Türk Kuşuna uçucu üye 
yazılanlar 

(Türk Kuşu) na uçucu Uye yazılan

lardan tescıl işi bitenlerin, bugUn de 

ikinci listesini b.myoruz. (Ttirk Kuşu) 

nun doktoru, iıye yazılacakları pazar, 

salı per~cmlJe günleri saat dörtten son· 

ra muayene etmektedır. Yazılacaklar, 

nüfus kağıdladle iki fotoğraf getirme· 

yi unııtm.ımıılıcfırlar. 

Sicil No. 

32 

33 

34 

35 

36 

Bay Hdkkı Faik, Zir.ıat EnstitU

ı.u, zıraat ıakiıheı.ınde 

Bay Mehmed Cc:lal, Zıraat Ens

titu:ıiı orman kısmından 

Hay Emın , Ticaret Lisesi, ikln

cı sını ftdn 

Bay Esad, Ankara Ziraat Banka· 

srntJa memur 

Bay Pertev, Ticaret Lisesi (9) 

Üncu sınıfta 

• 

37 Bay Cihad, Ticaret Lisesi (2) nci 

sınıfta 

38 Ray Abdu11ah, Posta, telgraf ve 

telefon hukuk müşavirliğinde 

memur 

39 Bay Vıldan Aşir Oskan: Gazi 

l!:nst ıt hsiı Beden Terbiyesi öğ· 

rctm~·ni 

40 Bay !:.mail Uludağ: Gazi Enstl

tfüil ogrctmcnlerinden 

41 B.ıy Nızamcttın Rifat Kır9an: 

Gazi gnstitUsU Beden Terbiycıi 

Mütchası;ısı 

Gazi En~titüsü Beden Terbiyesi 

Şııbesinderı : 

42 

"3 

Bay Celal Bensoy 

,, M. Ozbek 

44 
" 

Fuad Soykut 

45 .. Mehmcd Acar 

40 
" 

Ceuıal Ozer 

47 " 
Hamdi Korcarı 

48 .. Nud Aykut 

49 
" 

Abdullah Şahin 

so 
" 

Hasan 

sı 
" 

Mustafa Neıih 

52 " 
I<emzi Kaynak 

53 
" 

Nevzad 

54 ,, Mehmed l~ıtman 

S5 .. Refik 

S6 ,, Sırrı btıir 

57 ,, Sırrı 

ÜLKÜ 
FIALKEVLERI MECMUASI 

Bu kültür mecmuasının şu· 
bat l 935 - 24 üncü sayısı çık· 
mıştır. 

İÇİNDEKİLER 
Ulusal güven, Nafi Kansu, 

İnanç ve Us, Ahmet Nesimi 
Çekoslovak Tefekkürüne bir 

~ bakış, Hilmi Ziya, Köy mek· 
~ ttbi ve köy muallimi, H. Re

şid Öymen, Eti abideleri ve 
sanat eserleri, M. Saffet En
gin, Kimerler, Avni Candar, 
Ökonomik devridaim, S. Ay-
doslu, Bir toprak ve su etüdü, 

i K. Ömer Çağlar, Sovyet sa· 
natkarları resim sergisi, İsma
il Hakkı Tonguç, Türklerde 
Boks, Talat Onay, Dağın ve . 
Kışın sporu, Vildan Aşir, Mu-
s~kinin tarih ve edebiyatı, A
zız Çorlu, Folklor, Neşri, A
yın Politikası, K. Ü., Ama
zon: Hikaye, E. Behnan Şa
polyo, Bibliyografya, Halke
vi haberleri, Halkevi mecmu
aları, ÜLKÜ'nün bir yıllık 
endeksi yazılarıdır. Bu sayıda 
Sovyet Resim Sergisine aid 
resimler de ayrıca verilmiş
tir. 
Değeri 25 kuruştur. 

~mc~~lııQCIQli~:zııii?JıiDamaır-.aıilıl!lliil 

• 



SAYIFA4 ULUS 

Kıral Boris ve 
hükumeti 

'Gayet ustaca yapılmış olan bir ter· 
tible Velçef ve Gcorgiyef adındaki iki 
miralay 19 mayıa 1934 te bükfuneti de· 
virerek iktidarı ellerine aldıkları za
man, Kırat Boris'in karııama dikilmiş
ler ya yeni hükUınetin salahiyetname· 
lerini imza etmesini ve yahut da tac ve 
tahtından vaz geçmesini :ıorlamağa baş· 
Jamışlardı. Kırat Boris daha o zaman· 
Jar bu zorbalığa karşı koyabilecek kud· 
rette idi; ancak bayle bir karşı koyma· 
nm Ulke iç.inde boğazla§UWllara çıtır 

açacağını. akallik etmiyecek olursa çok 
ıesmeden bütün duruma hlkim olaca • 
fını da biliyordu. 

[Yabancı gazeteler.de okuduklarımız] 
Planlar devri 

İlk teşrin bqlangıclarında yapılan 

askeri dernek seçiminde %abitlerin ağır 

lwıun çokluğu Jurala tadık kalınca, 

.Velçef ile Georgiyefin, kırata 

lrar§ı icabında oTduya da güvenebile

cekleri telakkileri bir hayal oldu. Ar· 

tak itin özünü, hilkfunetin kıralı değil, 

malın hükümeti isteyip iıtemiyeceği 

meaelesi te~il ediyordu. Bu durum 

~arıısında hUkftmet sonucu göz önün

* tutarak karannı verdi ve kırala kar

ii gayet açrk bir tavır takindı. Kırala 

l•lince, o da, UlJı:enin birçok .zor işleri· 

nl düzeltmek amacile enerjik bir biçinı

rde yürüyen bir hükOmeti devirmek 

için o aıraJarda ortada özlü bir sebeb 

ıaremiyordu. Ancak, miralay Velçef 

sl»i cümhurluk yanım tutan bir ada

aıın da iş ba~ında bulunan bir hükume

te ııyasal yol göstermesine uzun mUd

"" katlanamudı. Öyle anlaşılıyor ki, 

Yelçef partiyi byfbetmek istemiyordu; 

1>unun sonunda da, kıratla kendi ara· 

ımda artık tahammut edilmez bir hal 

almış olan batbakan Georgiycf'i istifa

J'll mecbur edecek bir anlqamamazlık 

tıktı. 19 mayıa patırdısım yapanlar ta

rafından kabineye ıü bakanı olarak ge· 

tlrilen fakat knala sadık kalan general 

Zlatef kabineyi kurmağa memur edil· 
cU. 

Zlatef kabine.inin aıyasal ehemmi

,.ti olan yerleri kırala sadık zabitler

k dolduruldu; lbtısas bakanlıklarının 

ıoğuna Georgiyd kabinesinin bakanla

" getirildi. Yeni kabinenin bariz vasıf

ları, bir yandan 19 mayıs otoriter yol

larına devam etmek. öbür yandan da 

parlemantarizmin ortadan kaldırılmast· 

nı ve ordunun yabana atılmasını iste

miyen krrahn itimadını haiz olmasıdır. 

Şurası da itiraf edilmelidir ki, Geor

giyef hükumeti Bulgaristanın sıyasal 

yüzünü, bir daha eskisine dönemiyecek 
derecede değiştirmi~tir. 

Georgiycf hükumeti, dağıttığı fır

kaJarı imha etmedi ama, taarruzi du

rumdan tedafüi bir duruma yuvarladı. 

Eski fırka grupları hala köylerde top

lanmakta ve aralarındaki teması muha

faza etmektedirler; fakat 11yasal bir 

fırka :faaliyetine geçmelerine lmkin 

kaJmamıştır. Bı.ı da yalnız hükfunetJn 

aldığı cebri tedbirlerden ileri gelmi· 

yor; aym zamanda, ulusun refahile 

alikadar büyülı: meseleleri enerjik 

bir surette düzeltebilmiş olmasının da 

bu duruma tesiri olmu§tur, HükQı::oatin • 

La Revuıt d'Economie Politique, 
şon ıayısım dirije lJkonomiye tahsis 
ıtmlftir. Bu uyıda 4eği~lk il/kelerin 
mlltehassısları dirije ökanominin tatbi· 
ki yü~ünden çıkan bütün meseleleri 
gindfln geçirmektedirler. Krizder.. çık
mak için yapılan bütün pl§nlarla fimdi
Yfl kadar yap.,/mış bütan sınamalar biri
biri arkasmdan gözden geçirilmektedir: 

Bir planın tal'ifi 

Bir plan nedir? 

Pl~n programa benzcmiyen bir şey

dir. Belçika işçi fırkası tarafından ka

bul edilen planı yapmış olan H. dö 

Man, aradaki faııkı eyice göstermeğe ö-
zenmiştir: 

"Bir program, yapılması istenen 

teylerin listesidir. Plan ise birii>irine 

bağlı bir takım tedbirlerin heyeti mec-

muasıdır. Program dilekleri anlatır. 

Plin ise bir isteği açıkça söyler. Plan: 

biz, şu tarihte filan işi yapacağız, der. 

Bu, sarih bir taahhüdtür. Plan, hemen 

tatbik edilmek üzere programdan ay-

rılmış bir parçadır.,. 

Bu dağınık formüller hakkında 

söylenecek çok sözler vardır. Bunları 

şu formüle tahvil etmeği teklif ediyo
ruz: 

"Programlar bir doktrinin istekle

rini az çok ideolojik veya gayri muay

yen bir şekilde hulasa ederler. Halbuki 

pJanlar doktrinin kısmen veya tama

men tatbiki için kullanılacak kati ça

lışma çarelerini gösterir.,, 

Şu halde, bilinmesi gereken mühim 

noktalar herhangi bir planla umumi fi

kirden, istek, niyet veya arzudan sarih 

ve yapıcı bir çalışmaya geçilebilip ge· 

çilemiyeceğidir. F akat şunu da ilave e

delim ki, plan doktrin için yapılan 

programdan ayrılamaz, doktrinin sayısı 

kadar da plan vardır. Plan hazan sos-

-~-- -

biribiri arkasından sürekli bir di.ıide 

gelmiş olan tedbirleri. halkı, dünün 

fırka rekabetlerinden daha ziyade ala
kadar etmiştir. 

Ulus, Georgiyef hükumetine karşı 

!büyük bir sempati beslemiyordu; fırka 

biçimine girmiş olan mücadeleler ko

layca darmadağın edildikleri zaman 

bir yandan Sankof'un "ulusal hareket

leri,, öbür yandan köylüler önderi 

Stamboliski'nin henüz daha yaşıyan ha
tıraları dipdiri duruyordu. 

19 mayıs hareketini yapanlara kar

~t halk çokluğunun taşıdığı ltimadsız· 

lık önünde devletin propaganda maki· 

nesi işliyemiyordu. Bugün, sıyasaJ ya

J8Yt§ın kurumunda sözlerini dinlet

mek istiycn ve düşüncelerinden ayrd
mıyan halk yığını bile, miralayın hü· 

kiimeti devirmesile ortadan kaldırıl· 

DU§ olan durumun artık geri dönmesi
ni istemiyor. 

29 sonkanun 1935 tarihli 
Frankfucter Çaytung'dan 

Gentıal Zlatel idlnesJ soldan sağa ao'kru: llay Kalenderoi (adliye) generaı 
Radel (kiUtür) Bay Batalof (dıprıi§ler) general P. Zlatef (ba~bakan ve milli 
müdafaa) Bay Mal/of (ulusal ôkonomi) Bay Zaharyel (yollar) Miralay Ka/ef 
(IÇ'trii~Jer) 

• 

yalist veya pre • sosyanst·nr, bazan fia 
ııyasal radikalizmin muhtelif derece
leri dahilinde radikaldir. Baıan ise 
ıendikalisttir. Tayyün etmiş doktrin· 
lerden en fazla ayrılan planlar, ihtiyac
Jar ve hakikat eyice görülerek tanzim 
edilmemi• demektir. 

Ptanıar, bazı zevahir müstesna ol
mak üzere, - bazan mahdud - prog
ramlardan, dolayısilo doktrin'in teza
hürlerinden başka bir şey değillerdir. 

Plan ne için yapı fır? 
Ökonomik bünyeleri ve sıyasal re

jimleri ne olursa olsun bütün büyük 
ülkeler dirije ökonomi yolunu tutmuş
lardır. İngiltere bile bundan haric ka
lamamıştır. Halbuki İngiltere endivi
düalizm ve liberalizmin en h8ıkim ol
duğu yerdi ve uzun müddet hususi te
şebbüse ve rekabete bazı çalışma alan
ları bırakmıştı. Bunlardan birisi de 
nakliyat işidir. Bu iş Avrupada uzun 
zamandan beri devlet tarafından işleti
lir veya kontrol edilir. Dirije ökonomi 
hemen hemen her yerde aynı teknikle 
tatbik edilmektedir. Bir disiplin vücu
de getirerek gayretlerin dağılmasına 

meydan vermemek için, mecburi bir 
kartelizasyon yapılmaktadır. Bu usul, 
ziraat için İngiltere ve Almanyada, sa
nayi için İtalyada, Almanyada ve Ame
rikada kullanılmaktadır. 

Piyasayı bozucu bir tesir yapan 
fazla ma11ardan temizlemek için ilkön
ce ihracat işile meşgul olunur ve ihra
ca!: rasyonel bir şekilde taksim edilir. 
Bundan sonra muvazenesizliği doğu

ran sebeblere daha derinden hücum e
dilerek. üretimi (istihsal) azaltmak ve 
rasyonalize etmek için uğraşılır. (Zi· 
raat maddeleri için de ekilen yerler a
zaltrlır.) Bundan sonra, ilretmenlerin 
(müstahsillerin) menfaatlerini çok ha· 
leldar etmeden yeniden muvazeneyi 
kurabilmek için biricik hal saresinin 
yoğalt rm (istihlak) tarafında araştırıl
ması gerektiği görülür. Bunda da hü
kumetle ulusun çalışmalarmuı birleş

mesi, psikolojik a landa olduğu kadar 
ökonomik alanda da büyük bir rol oy
nar. Güveni kurmak icin propaganda 

ve reklam yapılır, çok yoğaltım yapan 
sınıfların gelirleri artırılmaya çalışı

lır. Bir merhaleden ötekine geçildikçe 
çalışma programı genişler ve elde edi
lecek şeyler büyür. Fakat son deneme
ler, dirije ökonomi tedbirlerini yalnız 
fiat tesbit eden basit kanuni tedbirle
re inhisar ettirmenin imkansız olduğu
nu göstermiştir. Nitekim Fransada uuğ· 
dayın asgari ı;atış fiatı için 1933 te ya
ptlan kanunun bir fayda verememesi de 
bundan ileri gelmiştir. 

Dirije ökonomiye doğru yapılan bu 
hareketin sebebleri gözden geçirilirse 
bunların her ülkede aşağı yukarı aynı 
oldukları ve birkaç büyük kategoriye 
ayrılabilec:eği görülür. Ökonomik ma
hiyette sebebler: krizin uzaması ve 
artması, hal çaresinin arz ve taleb ka
nunlarının oynayışından ve fiatlarm 
otomatizminden beklenilemiyeceği ka

naatine - bu kanaat doğru ve yanlış 

olsun - inzimam etmesidir. Sıyasal se
bebler: Büyük ülkelerde diktatörlük 
veya demokrası vardır. Her ıkisi de 
halk yığınlarının hoşnudsuzluk ve hid
detini celbetmemek içın onlara maddi 
menfaatler temin etmek mecburiyetin

dedirler. Bu alanda şimdiki ahval için
de, doktrini ne olursa olsun hiç bir hü
kılmet, bu gibi ökonomik şeylerden 
uzak kalırsa efkarı uınumiyenin kay
naşmasına mani olamaz. Neo • libera· 
Jizm'in önderi olan B. Flanden'in bu 
kaidenin dışında kalıp kalamıyacağını 
görmek hayli alaka vericidir. Bulduğu 
ustalıklı "murakabe altında hürriyet,, 
formülünden hangisi galib gelecek? 
hürriyet mi, murakabe mi? 

Almanya~claki karteller 
Nasyonal • sosyalist devletin, dev

letçi hükumet nefine olarak hususi te
şebbüsü sıkıya koymıyacağınr, bilakis 
bunu pekiştirmek isteğinde olduğunu 
söylemiştik. Bu devlet. kendisinden 
önceki hükumetlerin nisbeten liberal o
lan kartelist sıyasamn ana çfagilerini 
muhafaza etmiştir. Bununla beraber, 

genel ökonomi için tehlikeli olan mu
kavele veya kararların iptali veya tat· 
bik ettirilmemesi için alınmaır Ja.zmı 

gelen mühim kararlar şimdiye kadar 
ökonomi bakanın m talebi üzerine, ser
bestçe hüküm vermek salahiyetini ha· 
iz olan kartel mahkemeleri tarafından 
verilirken, bundan sonra ökonomi ba
kanlığı tarafından verilecektir. Bu tah 
didten başka şimdilik kar tel mahkeme
sinin salahiyetlerinin tad il edildiğini 

sandıracak bir sebeb yokt ur. Bu mahke· 
menin scyasası daima birlikleri koru 
mak ve bu birlikten olan ların önceden 
haber vermeden çıkabilmelerini kabu 
etmiyerek, diğer taraftan da birliğin 

kararlarına uymıyan firmalara birliğin 
kapalı olabilmesini temin etmek olmuş 

tur. Böylece de piyasaların korunmala 
rmı ve öteki firmaların anlaşmasr yü 
zünden doğan vaziyetten, onlara yük 
lenen taahhüdlcri yüklcnmcksizin aşa 
ğı kalite mal satarak hatta ucuza veya 
zararla satarak yapılan gayri müstaki 
mane rekabeti ortadan kaldırrnağr mu 
vaffakiyetle temin için karteller k5f 
derecede vikaye edilmiştir. 

Fakat öte yandan nazi hükilmeti 15 
temmuz 1933 tarihli kanunu neşrederek 
nisbeten liberal olan bu vaziyeti biraz 
terketmiştir. Bu kanun mucibince dev
letin mecburi karteller teşkiline, fir· 
malan buna girmcğe mecbur tutmağa, 

muhtelif kollarda firma kurmak işleri
ni ve üretim ve Hatları nizam altına al
ma<Ta hakkı vardır. Bu gibi tedbirler b 

zirai ökonomiyi al5kadar ettikleri nhı· 
bette iaşe bakanı, bütün diğer vaziyet
lerde ise ökonomi bakanı tarafından a· 
lmır. Bu tedbirlerin amacı serbest 6ko
nomiyi ortadıtn kaldırıp umumi surette 
sanayi ve ökonomfyi devletçi mahiyet
te kartellere girmeğe mecbur tutarak 
dirije ökonominin sosyalist bir sistemi· 
ni kurmak değildir. Bila•ki&, daha pek 
yakın bir zamanda, ökonomi bakanının 
vekili olan kont Fonder Go1t~, ökono
minin korporativ bir tarzda kurumlan
dırılmas[ için yapılan çalışmaların, or
tadan kalkması gereken faydasız kar
tellerin hangileri olduklarım meydana 
çxk::ıracağxnr söylemiştir. Yani buna gö
re, devletin hususi ökonomiye müdaha
lesi anca·k serbest rekabetin ökonomik 
ve soysal bakımdan eyi sonuclar verme
diği zamanlar yapılması gerektir. 

Devlet mecburi kartel yoliyle ge· 
nel menfaat bakımından ökonomik ha· 
yatın tesirli ve faydalı bir kontrola t&bi 
tutulması hakkını ele almıştır. Son za· 
manlardaki devlet müdahaleleri de bu· 
na tamamen uygundur. Faraza fazla 
mal yapmaktan zarar gören yahut da 
cam sanayii gibi işsizlikle çarpışmak 

için ortaya konan (çok adam kullan· 
mak için makine istimalinin menedil· 
mesi gibi) yeni yükler altına giren sa· 
nayiin zararını telafi ~tmek için onla· 
ra yeni mahreçler bulmak üzere alman 
tedbirler buna örnek olarak gösterile· 
bilir, 

Korporativ ökonomi 
Rorporativ ökonominin temel pren

sıpi, ulusal üretimi inkişaf ve tekem· 
mül ettirmek için bütün ökonomik kuv
vetlerin bir araya toplanması demek
tir. Böylece de, esasen birer birlik O· 

lan konsorsiyomlar, bu daha bUyük bir· 
liğc girerler. Korporativ ökonomi, ka
rışıklığın önüne geçmek ve ıürekli bir 
sıyasal düzen ve muvazeneli bir soysal 
adalet temin etmek için ökonomik ha· 
yata ve bj.lhassa ürünü dağıtma işine 

müdahaleyi kabul eder; konsorsiyom
lar da şekilleri icabı ileride halkın 

zararına olacak kötü vaziyetler ihdas 
edebilecek halde olduklarından bu ba
kımdan kontrola tabi tutulmaları ge
rekmelctedir. Bundan başka az çok ge
niş bir teşkilatla konsorsiyomlar pro
fesyonel bir kategorinin çevresi içinde 
birer grupturlar. Fakat bUtün bu kate· 
gorilerin sendikal korporatif kurumlar 
içinde teşkilatlanması , korporatizmin 
en sağlam sonuclarrndan biridir. Bu 
te~kilatların randmanlarında herhangi 
bir bozulma veya azalmanın önüne 
geçmek için, konsorsiyomlarla teşki· 

latlar arasındaki münasebetlerin tayin 
edilmesi de gerektir. 

Bununla beraber, korporatif pren
siplere uymıyan durumların Hnilne geç
mek için kontrol yapılması da lazım-

j Mançuko sınırların 

Japonlar rus istihkamla 
rrnm kaldınlmasınr 

istiyorlar 
Toır.yo'dan Ta.ymis gazetesine bild 

riliyor: 

Japonya dışarıifler bakam Bay lff• 
rota japon parlamentosunda dışarı 11ı1 
yasasına dair sorulan bır sorguya n,.. 
diği cevabı şu cümle ile bitirdi: 

"Şuna güvenim var ki ben dışarıit
ler bakanı kaldığmı mllddetçe savaş oı .. 
mryacaktır,, 

Dı§anigler bakanının söylevinin en 
büyük kısım Rusya'ya karşı idi. 

Dıprıişles: bakanı slS7.ü, ~onka nu· 
nun yirmi ikisinde Rusya'ya Mançuko 
sınırındaki rus askerl tC'sisatı hakkın

da yaptığı teklife getirerek, k~ndisi 

Moskova'da elçi iken de böyle bir tek
lif yapmış olduğunu ve sovyetlcrin bu
na cevab olarak bJr tecavüz etmemek mi· 
sakı yapmayı teklif ettiklerini, fakat 
aradaki ihtilaflar haJledflrnedcn bir to
cavilz etmemek misakının hiç bir mana 
ifade etmiyeceği kanaatinde bulundu· 
ğunu töylemlştk 

Bay Hirota'nın sıyasası bu ihtilaf· 
tarı birer birer halletmektir. 

Bakan, vaktile Portsınavt muahed•• 
sile Kora ve Sakalin sınırlarında ruı· 
tarın ve japoıılann fazla askeri tesisat 
bulundurulmaması şartı koşulduğunu, 

şimdi kendisinin Mançuko sınırları 

için de aynı şeyi istediğini söylemit
tir. 

Niçi Niçi gazetesinin bir muhabiri 
tarafından verilen maJOmata göre K~ 

antung ordusu bu gayri a~kerile§U.

mek teklifine taraftar değildir. Btı 

ordu mebafili rualar lld yıldan beri ~ 

rada saiııtıldarı ve 150 milyon lira 

urfettilded lçfn §imdi bUtUn bunlar
dan vaz geçmenin bnkinsızlığındaA 

bahıediyor. Sovyet mchaftli ise, Kom
tung ordusunun bu mU:taleasına lttrH 
etmemektedirler. 

Rusların mUtalcası §Udur: Bu sınır
lardaki lstihkAmlan kaldırmak, buralaıt 

rus orduları uzakta ve bUyUk japon ku• 
vctleri pek yakmda bulunduğu bir ... 
rada buraları japon hücGmuna açık v• 
hazır bulundurmaktır. 

Fakat ne olursa olsun japon dışarJA 
işler bakanı Bay Hlrota, Rusyanrn Uıo 

zak §arktaki kuvvetlerini azaltmasını 

istemekte, buna Japonya'nın da aynU.ı 
mukabele edeceğini söylemektedir. 

22! ıı . _._ --- ıısıı 

dır, çünkU konsorsiyom kendi yanında 
fena bir takım teessllsler yaşatabtllı4 
yahut serbest teşebbüse mahsus olan 
ve korporativ ökonominin, ulusal men~ 
faatin en tesirli ve en faydalı bir Aleti 
aaydıgı terakki hamlesini durdurabl• 
lir. İşte konsorsiyomlar bu hamleyi bil 
kumete karşı mesul olarak ve onun ga, 
tereceği yola doğrultarak ilerletirler, 
Bununla beraber. sararh olan monopol 
sistemi ve umumiyetle dar vaziyetler 
veya hususi menfaatlerin kazanc matı .. 
sa-dları, ökonomik k~vetlcrin muhtacı 

bulundukları elbtikiyeti tehlikeye aok• 
tukları ve bunların birleşmesine k.lrı:ıt 

durdukları için bertaraf edilmişlerdir. 

Diğer taraftan devletin ve yükı>eııi 

. müdahale ve kontrol hakkının Ustün 
tutulmaaı prensfpi şu §artlar altında 

tatbik edilmiştir: hükfunetin ve send~ 
kal~korporatif kurumların, konsorsiyo .. 
mun mevcudiyetinin tesbh edilen pren .. 
siplere ve istenilen sonuclara uygun 

olmasını temin için geni~ ve sarih usu~ 
Jer takibile konsorsiyom kurmaları; da. 
}ıi)i teşkilat, yani konsorsiyomun nt. 
zamnamesi Uzerinde kontrol; biraz ön

ce gösterdiğimiz zararlı vaziyetleı 

doğmaksızın konsorsiyomun hem f.btl• 
yaclara uyması, hem de istenilen amMı 

ca varması için hlikümetin konsorsiya.j 
mun i!lemesi ve çalışması Uzerindc g-., 
niş bir kontrol yapması; konsorsiyom. 
ların faaliyetine karşı icabında alına• 1 

cak tedbirler; ve nihayet hilkilrnet itl..4 

k • 1 raz }tabul etmez ~ir surette onsorsı .. 
yomun mevcurl iyetinin ülkenin genel 
menfaatlerine uygun olmad ığına hük .. 1 
mederse, konsorsiyomun kıralın ;ra· 
desiyle bozulması. E:ma göre 
bir konsorsiyomun bütün yaşayı~r ve 

çahşışı kontrol altındadır ve en mü• 
him anlarda devletin müdahalesi kati 
bir şekil alır. 
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G<ı 1~ relerımi1.de sık sık okuruz: 
Pilan ıste ıhti1<~r v.ırmış, bunu tahkik 
ıtbnck için fWitlı~n komisyon, ihtik9.r ol
llladığr sonucuna varmrf ... ilh. 

Biitün lıu duyumlar ve - eğer ve
rilmişse - bu hiikümler, ihtikir soru
lnunun bulanık bir anlayış içinde bu
lunduğunu gösterir. 

. Gerçekte ihtikar, kapitalist bir re
Jırode, hat~ sosyalist bir rejim içinde 
bite tıer zaman vardlr ve bu, sakınıl-
11aaaı pek güç bir beladır. Aşağıdaki sa
tnlar bu soruma ve onun karşısına koy-
4Qğumuz törü karışrmr (müdahale) si· 
1•hına dokunmak istiyoruz. 

. Sermayedarlrğm prensibi ''ranta.bi
lıte., ise, bir işe yatırılan paranın çoğal
h111ıası için her va:ataya baş vurmak 
be, onu normal lıir yolda yürütmek 
lçtn törü karışımı (müdahale) denilen 
u~urlu gücle karşı koymaktan daha ta
bıi bir ~ey olamaz. Bunu tabii görün
ce de ökonomide, objektif düşüncele
rin yanında etik (ahlaki) di.isüncelere 
~l bol yer vermiş oluyoruz ve onları 
harer destek (müeyyide) olarak kulla
nıyoruz demektir. f şte ihtikar, bu çc
•id bir dilşünüşün ortaya çıkardrğı bir 
ıorumdur. 

İhtikar nedir? bir hırsı ılık mıdrr? 
dolandrncılık mıdır, yoksa bir şantaj· 
cıhlt mrdır? ihtikar bunların hiç birisi 
değildir, ama, belki bunların her birin· 
den de onda vardır. Hırsızlık, sahibi
nin rızası olmadan bir şey almaktır. Do
Jandırıcıhk. aldatma vasıtası kullana
rak; şantajcılık ise, tehdid i1e karşısın· 
daltini soymaktır. İhtildir, soymak nok
taıımda bunlarla birleşiyor, fakat onda 
ıpa~ık bir aldatma ve ürkütme (teh· 
did) yoktur. İki taraf serbestçe bir iş 
tbtünde anlaşıyor ve fakat bir taraf Ö· 

teki tarafın ıdifmdan azami istifade e
diyor. 

İbtikar'a bir tarif vermek, ancak 
~konomide ahlak düşüncelerine yer ve
rildiği zaman' kabildir. Ahlak ise her 
ulusun ulusal kültüründen bir parça
dır. Onun için her ulusta bir başkalık 
ve ayrr1rk gösterir. Her ulusta ihtik~ra 

konan sınır da bundan dolayı b~~ka 

başkadır. İhtikara genel bir oluş teme
li aramak gerekirse, bunu, şöyle belli 

edebiliriz: 
"Hırsızlık ferdi mülkiyetin nasıl 

kaçılamıyan bir sonucu ise, ihtik~r da 
ıerbest mübadele rejiminin getirebile

ceği bir sonuctur.,, (1) 
Muhtekirin bariz vasfı, hukuk dü

&eninin verdiği mukavele hürriyetini 
•uiistimal etmektir. Kapitalist bir re
jimde he rişin mihveri iş mukavelesi
dir. Bu mukaveleden ya iki tar~f da 
ayuı istifadeyi yap?lr, yahut da birisi 
lıa:rbeder, ö~eki. kazanır. O düzende 
(kapitalizmde) };>unların her ikisi de 

. meıru durumdadır. Fakat bir iş muka· 
•elui yaparken, her iki taraf da aynı 
durmnda değilse, bir taraf güclü öbür 

(1) Pescblıe: Wucher (Handwörter
buch der Staatswissenscbaften, 

Yurd Postası 
, Aydinda adliye çalışmaları ve türlü işler 
Aydın, (Özel bildiricimizden) -

Aydın adliyesinin bir yıllık çalışma la· 

rını bildiriyorum. 
934 yılında Aydın C. müddei umu

miliğine 1916 iş gelmiş ve çıkmıştır. 
Ağır ceza mahkemesi: 933 senesin

den 38 dosya devren gelmiş, 934 sene
sinde 330 dava gelmiş. bu 368 davanın 

347 si bitirilmi9, 21 tanesi 935 senesine 
devrolunmuştur. 

Asliye ceza mahkemesi: 933 ten 43 

dosya devredilmiş, 934 te 454 dava gel
miş, bu 497 davanın 440 I 934 te görül
müş, 57 si 935 e devredilmiştir. 

Sulh ceza maskemesi: 933 ten 234 
dosya devr alınmış, 934 te 1393 dava 
gelmiş, bu 1627 davanın 1337 si 934 te 
görülerek 935 senesine 290 dava devre· 

dilmiştir. 

Asliye hukuk mahkemesi: 933 ten 

236 dava devralınmış, 934 ten 1136 dava 
devralınmış, bu 1327 davanın 811 i gö
rülmü:ş, 272 ai müracaata kalmış, 289 
dava 935 yılına devrolunmuştur. 

Sulh hukuk mahkemesi: 933 yılın
dan 466 dava devralınmış, 934 te 1056 
dava gelmi,, bu 1522 davanın 991 i 934 
ıenesinde aörülmü~, 365 i müracaata 
kalmış, 166 dava 935 senesine devredil

miştir. 

Aydrn sorgu ha.kimliği: 933 t"n 
17, 934 ten .533, hepsi 550 evrak gelmiş, 
538 i görülmüş, 12 ıi 935 e devredil

miştir. 

Aydın icra dairesi: 933 ten 3375, 
934 ten 2724 dosya gelmiş, 2758 i intac 
edilmiş 3793 ü 935 e devredilmiştir. 
Bir yıl içinde 59.399 lira 11 kuruş ala
cak, 5000 lira da hare tahsil edilmiştir. 
Bu yıl adliyemizde hlikimlerimizin ço
ğunun dereceleri yükseltilmiş, mahke
me başkatibi ve k2tip muavini ile bir
çok kitibler de terfi ettirilmişlerdir. 

Senelerdir Aydın'da bulunan ve 
kendisini herkese çok sevdiren müddei 
umumi muavinimiz Bay Şükrü de Ay
dın müddei umumiliğine terfi etmiştir. 

Geçenlerde Aydrn'a Ayhan adında 
dünya devri~lem ııeyyahı olduğunu söy

liyen ve üzerinde çanta, dür.bün, elektrik 
feneri, su matrası ve daha birçok leva-

taraf da sıkııık bir durumda iseler, bu 
srkışık tarafın heli: 

"Denile düıünce yılana sarılan,, ada
mın halidir. lşte türk halkının keskin 

anlayışı, ihtikara bu en güzel tarifi 
vermiştir t İhtikara karşı tedbirler de 
ona göre alınmalıdır, ki uygun olsunlar. 
:Bi:z bu tedbirleri şu kategor•lere ayıra

biliriz: 

1) Denize düşmemek için bol bol ko

runma tedbirleri abnak, 
2) Denize düşenin eline yılan yeri· 

ne güzel bir tahlisiye aimidi w:atmak, 
3) Yılanları kovalıyarak, başlarmı 

ezmek ve :zararsız bir bale koymak. 
Gelecek yazımızda bunlar üstünde 

duracağız. 

zımat taşıyan bir serseri geldi. Her yer
de olduğu gibi Aydında da yattığı han
da parasının çalındığını şikayet etti. 
Esasen Karacasu kaymakamlığı, hak
kında serseri nizamnamesi tatbiki için 
Ayhan'ı mahfuzen Aydın'a göndermiş
ti. 

Burada kendisini sorguya çeken 
sulh hakimi İzmir'de akıl hastalıkları 
mütehassısı tarafından muayenesine fü. 
zum görmüş ve Ayhan da İzmire gön-

derilmişti. İ%1Ilirde muayenesi yapıl
mış her ne kadar aklında noksanlık var
sa da hakkında takibat yaprlmasına ma

ni değildir, deniltniş. Şimdi Ayhan 
Aydına geliyor. Gelince hakkında tah
kikat derinleştirilecektir. 

Ayhan daha önce Aydın sanatlar 
mektebinde okuyordu. Kendisi akıl 

hastalığından okuldan çıkarılmıştı. 

Vilayetimizin her çevresinde deve 
güreşleri devam etmektedir. Koçarlı ve 

Karapınardan sonra bugün Gennencik· 
te güre~ yapılmaktadır. Germencikliler,. 
devecilere karşı daha çok alaka ve mi-

safirseverlik gösterdiklerinden her yıl 
olduğu gibi bu yıl da en eyi deve güre-

ti Germencikte olacaktır. Bütün ünlü 
tülüler ve tanınmış eavranlar dün ak-

,amdanberi Germencik'te toplanmıı, 

mangal başı gilreş sohbetleri sabahlara 
kadar sürmtiştür. Şimdi de bu tahmin-

lerin hangisinin doğru olduğunu göı

terecek hakiki güreşler ba§Jamı§ bulu
nuyor. O. H. Becerik. 

C. H. F. Vilayet kongresi. 
C. H. F. vilayet kongresi perşembe 

günü İzmit'te toplanmış ve Adapaza

rmdan Bay Galib Doğancının başkanlı

ğında saat on dörtten yirmi dörde ka

dar çalışarak işlerini bitirmiştir. 

Kongre başrnda önder Atatürk'e ve 

diğer büyüklere kongre üyelerinin say

gılarını ulaştıran tel yazılan yazılmış
tn·. 

Kongre çok samimi bir anlaşma 

içinde gitmiş ve vilayetin istek ve ih

tiyaclaı:ı konuşulmut, bu arada vali 

Bay Faik de çok eyi görilş ve bilgili 

bir söylevde bulunmuştur. 

Vilayet idare heyetine: Eead De· 

mirsoy, Yüce, Kemal Öz, Ratib Sipahi, 

Fuad, Sedad ve Şerif, Hasan Behçet vt 

Bayan Saadet. 

Umumi kongre mi.ime&ailliklerine 

de Ahmed Albasıyanık, Galib Doğancı1 
Kemal Öz, Yüce, Sedad ve E1ad De

mirsoy seçilmi§lerdir. 

Bu kongrede vilayetimbde ilk ola

rak iki de bayan mUmesaJJ nrdı, bun· 

lar da Adapazarınd•n Lamia Savguç vt 

Zebra Aydos'tur. 

Uıusı:ar arası Lyon 
belediyecilik toplantısı 

K. 
Uluslararası Lyon belediyecilik top- ı 

lantısmın müzakere mevzulan şunlardır. 
23 -Mayıs -932 de aktedilen. Londra 

kongresinde, mahalli meclisler ve vazi
feleri ve m~halli işlerde icra makamları 
müzakere mevzuu olmuş ve bundan 

sonrada mahalli idare mrmurlarmın 
-:hliyet 'l'e liyakatini imtihoınla ve mü

sabaka ile ahnup almmadrğı veya her. 
hanğ bir mektepten mezuniyet şart 
olup olmadığı gibi hususJac tetkik 
edilmiftir. 

Naci KICIMAN 

yalnız üniversitelere münba:ur kalmak· 

ta ve idare hukukunu tctkikatta mahal. 

li i-dare meselelecın.in okutulduğu gö. 
rülmektedir. Bu tedrisatta en ziyade 

teferrü.at ile uğrafan ltaJya üniversite

leridir. İtalyanlar mahalli idare. mev. 
zularını gayet genif mikyasta okut. 
maktadırlar. 

Birlik daimi bürosu bu son mevzuu 
genişletmek ve daha vasi mikyuta mü
nakaşa ve tetkik sahasına atmak için 
Lyon toplantısını tertip ct:mq ve bu 
ilmi esasa, yine ilmi ve fenni mahiyct\:c 
(şehir vekasabaların umumi temizliği 
en faideJi bir şekilde nasıl olmahdır.) 
Meslesini ilave eylemiştir. 

Londra kon~re&inc ver~lmiş olan 
milli raporlarda, belediye ve mahalli 

idare memurlarının tahsil dereceleri 
ve ehliyetleri ve her memleketin kendi 
bütceıine göre bunların tahsili çare -
lerini düşünmekte olduğu gösterilmif-
tir. Bir çok memleketlerde mahalli 
bütçelerin müaaac16'liz1iği yüzünden 

kendi memurlıarım okutmak için gcnif 

programlı mektepler açamadıktan da 
zikredilmiştir. 

Bununla beraber bazı hiildimetler. 
de ve mlalen İngiliz sisteminde hem 

bütçeleri müsaid, hem de tedris vas·ta· 

1-arı çok olduğu halde resmi tahsil mü
essesele.rlnin yanın-da ve onlardan ayrı 

olarak mahalli idare memurları birıJifi 
gibi bir tefekkül, kendi arkadaşlarının 

daha malOmatlı olmaların ıtemin için 
mektepler kurıılar açmaktadırlar. 

Bir luann memleketlerde bu t~drir.at 

Na.zari tedrisat ile idari ve malt 
kurslar açmak hususunda da Paris • Stra.ıburg ve Ne1'}'ork çok ileri gitmi§· 
)erdir. 

Beynelmilel 9dıirJcr ve mahalJi ida
reler bilgisi, btitUn bu t~drisatı tetkik 

ederek bir memleketin tecrübesinden 

diğerlerini de istifade ettirmeyi düşün 

dü ve üniver&itckrde derslerin bir kıs .. 
mının mahalli idare bilgilerine hasrı 
suretile mevcud tedrisatı takviye etmek 

ve bir hukuk doktorunun, bir hıfzzssıh. 
ha mütehassısmm, bir mühendisin öğ· 
rettiği şeyleril'l mahalli idareler jhti .. 

yacatına daha kolt1y tatbik edikbiJ111esi 

ney~ mütevakkıf olduğunun tetkik ediJ,. 
mesine karar vuildi. 

_Bundan ha~ mahaUi id.ın: lerde n. 
zife verilecek memurJarın malQ.matları
nın genişletilmui için ne gibi tedris 

mulled bulmak bbil olduğunu ayrıca 
araştırılması icab ediyordu. 

Şehirl.e.rin •e mahalli te§ekkü11erjn 
mevcud üniversite ve mekteb idareleri· 

Je anl11farak dera programlarını ıslali 
ettirmeleri kabil olduğu düşünülerek 1 

beynelmilel blılik tarafındıaıı istiyen §le• 

birlere tavsiye edilebileceği ve hatti 

günün birinde bütün memleketlerin 

takbclerW bir arada toplayan beynel. 
milel bl.r mahallt ilimler üniversitesi 

Q_ !!!!& 

Adırı Halli.evi ilycüleı iolundan sd.lı iişjllk bir lı.alJJe ıeçen cuma günü Sol 
laso], Pursaldar, K•Jaba JılJyleriae gidtreJı köylll için çok faydalı olacak öğüd· 
ler vermiılerdir. Bu uad• köylüıılJıı ŞQy adlarına iarıı büyük allkaları g6-
rül.mü§ v• birçokları soy adı alnuıludu. Yu.b.tda.ld rı:sim bu seya!ıat esna
sında klJycülerimid Purnldar köy10Jeriyle bir arada 6ôat~rnw~t~dir. 

tlüyük hikaye Tefrika: 11 Gözlerinden dimağının içini bu kadar • 
kolaylıkla görebildiği, karşısında hiç değİ§• 
miyen, deği,mek lüzumunu bi~e hissetmiy~~ 

şirketinden izin aldığı ay dünya yalnız iki
sinden ibaret kalıyor. Her gün bulu§uyo.rlar 
ve lıtanhul'un yaz günlerindeki et•İz güzel
liği içinde aevgilerini biraz daha güzelle .. 
miş, biraz daha ili.hilqmiş buluyorlar. Be
raber geçirilmiş bütün bir günden sonra, 
akıamları, ayrılık saatlerinde elleri dakika. 
larca biribirlerinin ellerinde ve gözleri biri· 
birlerinin gözlerinde kalıyor. 

lığın ancak erkeklere mahauı bir adet oldu
ğunu iddia ederek laiç. bir zaman ondan ayJ 
nlmıyacağı111 ve •eYSİ•İnin aonu olmıyacağı. 
nı söylüyor. Bu çocukça inanı§a, Turgud, 
içinden gülümsüyor .. Ne kadar saf diyor vo 
kendini bile ne kolaylıkla aldatabiliyor. Y •· 
rınki düşüncelerini bugünden hiç tahmin 
edemiyor. Fakat Turgud'un içindeki önce
den görüş öyle bir sevgi anında verilmiş te• 
minatlarla ıilinıniyecek kadar kuvvetlidirı 

Bu da l)ir hiliayediı· 
Yazan: Yaşar Nabi NAYIR 

Aysun, gerçek sebebini anlamadığı 
bu hareketleri ona verdiği büyük sa· 
ttete atfederek, aralarındaki farkı çok eyi 
L_~settiği bu adamın, önünde eğilmesine ta: 
n•ınmül edemiyor, ona her def asında manı 
oluyor ve böyle yapmayı tevazu göstermek 
tanıyor. Fakat bilmiyor ki, Turgud, onu'? 
tahamda, hayalinde yafaltığı kadını tebcıl 
etmek istiyor, anlamıyor ki kendisi sadece 
Lu dini iyine vaaıta olacak bir mankenden 
ibarettir. Ah ne olur bu mankenlik rolünü 
Lan yapabil;e, ona hiç olmazsa bu kadarcık 
hayali bir saadeti bile çok gönneae. 

Turgud, en ekzalte anlarında onun 
~afından böyle bir hayal inkisarı°:a 
llgratılışmı affedemiyecektir. Fakat ona hır 
)ey söylemiyor, ne söyliyebilir, için.den ge
ıen bu kadar karışık, kendisinin bıle layı
kile tahlil edemediği hisleri ona nasıl anla· 
labilir? 

Anlıyor ki bu gene kız kalbinde olgun
~lnlf bir kadın ruhunu aramak beyhude
llir. Onun mini mini yüzü gibi ruhu da he
nüa çocuktur, ve kim bilir, belki uzun yıl
llll' ıeçtikten aonra bile gene çocuk kalacak· 
br. 

· bu uysal çocuğa tıpkı güzel hır taş bebegı 
seyreder gibi bakıyor. Ve bu yüzdendir ki 
yalnız kaldıkları zamanlar onu daima Be
bek diye çağırıyor. 

Turgud düıünüyor ki, onda. ~pm~ i~· 
tiyacına kartılık bulamıyorsa, gınft hıslerı
nin bir başka arzusunu tatmin edebiliyo~. 
O artık kalbinin taşmak istiyen şefkat yag· 
murlarım üzerine dökebileceği bir toprak 
olmuıtur. Muhayyelesinin o mağrur ve muh· 
teşem kadını yanında - muhayyele, bu ne 
tezadlar mecmuasıdır! - yalnız kendisi için 
yaşıyan ve yaşamak için onun bimayesin~ 
muhtac olan böyle çocuk yüzlü ve iradesı 
iradesine bağlı bir kadın da nice defalar 
rüyalarına karışmış değil midir? Aysun'un 
muhayyelesinde yaşıyan bu sevgili çocuk 
olmasına çalışmak istiyor. Onun hayranlığı
nı kazanmıya, ona kendi fikirlerini, kendi 
zevklerini aşılamıya, onu herkesten ayrı bir 
kadın yapmıya çalışacak. Bu ham madde, 
her gün biraz daha kafasındaki modele 
benze.r çizgiler alarak parmakları altında 
canlanacak, bir hüviyet kuanacak, bir ke
limeyle onun eseri olacak. Ve kim bilir, bir 
gün buna muvaffak olursa. o zaman ..• 

Bu hayalinin gerçekletmesi için bütün 
.zamaplanm ona vermek istiyor. Aysun'un 

- Beni seviyor musun, Turgud! 
- Çok canım, ya sen Bebek? 

- Senden daha çok. 
Münakaşaları ancak kimin daha çok 

sevdiğini meydana çıkamııya münhasır kal
riuştır. Her ikisi de bu kadar eyi anla§mıt 
oldukları bir başka eşi hatırlamıyorlar. Saa· 
detlerini gölgelendiren tek düşünce bu saa
detin bir sonu olma!\I ihtimalidir. Turgud 
anlıyor ki, bir an için kene.isini ümidlere 
lcaptırmış olan haya] hiç bir zaman tabak· 
kuk etmiyecek, Aysun• da sevdiği kalıb hiç 
bir zaman tahayyül ettiği ruhla dolmıyacak· 
tır. O, böyle daima sevimli bir tq bebek 
olarak kalmıya mahkumdur, ve son demek 
ki mukadderdir. En fazla biribirlerine ao· 
kuldukları bir anda bu son düşüncesini Ay
sun'a açmaktan kendini a1amıyor: 

- Sen de, diyor, eminim, aen de bir giin 
heni ötekiler gibi terkedecekısin. 

Aysun bu ıöze samimi bir hiddetle )u • 
zıyor. Gene her zaman yaptıiı ribi -.efuız. 

- Hayır, diyor, sen de nihayet kadın• 
sm. Senin de içinde: yuva ihtiyacı, önündd 
durulmaz bir kuvvet halinde uyanacak, v• 
cinsinin emrini o kadar kuvvetle duyacak
sın ki timdi dudaklarından dökü!en ateşten 
kelimeler o zaman kül bağhyacak. 

Aysun dikkat1e onun gözlerine bakıyorl 
- Ne zamandanberi, diyor, söylemelC 

istediğini sezdiğim bir hakikati bana itirafa 
nihayet karar vermiş görünüyorsun. Bütün 
bu aözlerinle sadece evlenmemize imkan ol· 
madığmı bana anlatmak istiyorsun. Kendi· 
mi bu hususta pek fazla aldatmış değildim' 
Elbette ki sen sana layık olmıyan bir kızltı 
evlenemez din. 

Vapurun göğertesinde, gözleri Boğaz'nıt 
alqam güneıinin turuncu ıııkla.rile pırıldı• 
yan aulanna da1mıt, bu ıözler, Ayaun'wı 
ağzından birer gözyqı gibi damlıyor. Yüzu.=·· 
nün o anda aldığı acı hüzün if adeai T 
nd'un kalbinde derin bir eızı uyandmy 
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de kurulabileceğıni tet:mmule kadar 
ileri gidıldı. 

Lyon mahalli ıdarelcr toplantısına 

verilecek ulusal raporlar ıçin, l.ıirinci 

meseleye dair sorulan sualler şöyledir: 
Suallerin esası: 

A - Mahalli idare ilminin hudut· 
lannı tayin etmek 

B - Halen mevcud tedrisatın mu • 
faNal bir tablosunu yapmak 

C - Mütehassıs profesörlerin bir 
listesini yapmak lazımdır. 

Bunun için: 
1 - Mahalli idarelere aid bilgiler 

111emleketini;:dc ilmi bir tedrise mevzu 
olmuş mudur? 

2 - Hangi ilim şubesi arasında o· 
kutulur. 

3 - Memleketimizde mcthalli idare 
ilmi diye bir bilgi tanınmış mıdır? 

4 - Tanındığı takdirde hangi il • 
mi usule tabi tutulmuştur ve aksamı 
nelerdir. 

Bu dört sualin nazari ve ameli kr. 
sımlarr şöyle tasnif edilmiştir: 

Maha/JI ıdare ılmi: 
ı - Mahalli idare bilgilerinin na• 

zariyesi münasebetlerin tabii, ıçtimai 
rabıtalar, mahalli idare vazifelerinin 
sahası, 

ı - Mahalli ıdare ilminin hukuki 
mahiyeti, hukuki taazzuv ve teşekkülü, 

3 - Mahalli idare ilminin sıyasal 
cebbesi, harici münasebetler ve taaz • 
zu• sistemi. 

Kommün idaresi bilgileri: 
(Kommün iktısadi teşebbüsleri ilmi 

bu kısma dııhildir). 
ı - Kommün idare hukuku, idarenin 

işlediği kadro 
2 - Kommün idareciliğinin nazari

yeııi, idare nasıl işler, idari faaliyet na· 
sıl izah edılir. 

3 - Kommün idaresinin politikası, 

kommün nasıl işlemelidir. 
( Mahalli idare bilgileri adile bir 

illm tanınmamış ise aynı meTZuu tet • 
kik eden ilimler manzumesinde yer tu. 
tacak mahiyette telakki ediyor musu • 
nuz. Bu ilimler hangileridi.r? ) 

( Mahalli ida~ ilmile uğrasan mü· 

esseseler ve memurlar) 
A - Mahallt idare meseleleri mem. 

leketinizde nered~ okutulur. (Univer • 
site, yüksek mekteb, akademi, enıtitU 
gibi) 

1 - Bu müesseselerden münhasıran 
mahalli idare ilmi olcutmağa mabeus 
olanlar veya mahalli idare llml için 

mahsus ~ubekd b:.ılunanlar var mıdır? 

Var'>a h .. nbdcridir ! 

2 - Münhasıran mahalli ıdare ilmi· 
le ııgr.ı~an müe:ısese 'er veya :jubeler. 
den muhtar şekilde idare edilenler han 
gilcridir? 

3 - Mahıılli idare lıilgilerile uğ -
raşan l.ıaşka müesseseler var mıdır? 

4 - Bu müesseselerin müdürleri 
kimlerdir. Arkadaşları kaçkişidir? 

5 - Nasıl çalışırlar? 

6 - Bu müesseselerin vardiatı na
sıl temin edilir? Mahalli idareler ve be. 
lediyeler masrara iştirak ederler mi, 
ederlerse bu iş tırak nasıl temin olunur? 

7 - Her bir müessesenin senelik 
masrafr nedir? 

"'** 
Mahalli idare ilimleri tetkikatı: 
ı - Bu ilim için hususi çalışmalar 

çok ehemmiyetli bir yer tutar mı? (ki. 
tab, makale, tez) gibi serbest ç.ahşma 
neticeleri nelerdir? 

2 - Bu ilmi çalışanlardan bir dev 
Jet müessesesinin ve yahut bir mahalll 
idarenin talebile yapılmış olanlan var
mrdır? 

3 - Mahalli idare bilgileri için mü. 
sahabeler yapılır mı? 

4 - İlmi tetkikler bilhassa kimlere 
tevdi edilmiştir, isimleri? 

S - Memleket içinde ve dışında bu 
ilmi müesseseler arasında muhabereler 
yapılır mı? 

6 - Mahalli idare bilgileri hakkın 
da mecmualar neşredilir mi? Hangile. 
ridir? 

7 =- Mahalli idareler mesaili hak 
kında makaleler neşreden diğer mecmu. 
alar hangileridir? 

~ 

K. Nacı Krcıman 

Evlenme 
şahadetnamesi 
Bir evlenme şahadetname

si vermek üzere Ankarada otu· 
ran alman tebaasından Bay 
Erhard Maciej'inin gene An-
karada oturan Avusturya te· 
baasmdan Bayan Hedwig Fi· 
scher ile evlenmek niyetinde 
olduktan ilan olunur. 

Ankara, 5 şubat 1935 
Almanya büyük elçisi na. 

Von Heynitz 

ULUS 6 ŞUBAT 1935 ÇARŞAMG. 

Dört yüz küçük luz ara ında yemek • • 
ı)ış ıı·ıne yarışı 

Dörtyüz küçük krzrn, sıra sıra dizilmiş hıvagazr ocalr1arı karşısında r.asrl bir ciddiyetle yemek pitlrdiklerini seyre
denler bunun zevkiai anlata anlata bitiremiyorlar. 

Büyük adamlar gibi ciddi ve yaşla 

n on ile on beş arasında olan dört yüz 

genç kız geçenlerde Paristeki (Sergi. 

ler sarayı) ndaki bir holde uğraşıp di

diniyorlardı. Bir doktorun başkanlı. 

ğındaki jUri heyetinin ciddl bakışları 

altında bu kilçük (aşçrbaşılar) kendile 

.rine listesi verilen yemekleri pifirecek· 

lerdi. Bu yemekler U.in lazım &eleu 

Mayonez yapanların şu işgilzırlığına 

balcınıı 

bfr çok erzak önceden tedarik olunmuf, 

binlerce yumurta, yilzlerce kilo zeytin 

yağı ve sadeyağı getirtilmittl. (Mil• 
mcyyizler) ellerinde kUçU.k birer lııa • 
Jıkla bir ocağın ba,ından ötekine gide 
rek piıen yemeklerin tadına bakıyor. 
tarc\ı. Bakalore imtihanlarında bazı 

Dana kızartması yapan bu kızlar çok 
muvaff alı olmu~lardır 

derslerin notları yüksek olduğu gibi 

bu m\iıabakada da bazı yemeklerin not· 

tarı yüksekti. Faraza bir sığır kızart. 

maaı 5 not alırken, mayonezi yumur

ta 2 ve makama bir not alıyordu. 

Milsabakanın ciddi olduğunu göa • 

termck iÇin dört yüz kız ve ekserisi 

bunların anneleri olmak üzere dört yUı 

duetll bu kadar uğraşmalar ve çalıJ

mdarla yapılan yemekleri yediler. Ça

llflD& bittiğinden ve jUri kararını ver 

dlğhıden yemek çok alaylı geçti. O ıı. 

radıa ol'Ma olm methur Klovn Fratcl· 

lf nl JdlçWıc krıların maaaeına fa.ıla yak. 

lqtıiındtn hepsi ctrafııu alarak. hatı· 

ra olmak iç.in kendılerınc el yalısını 

vermesini istediler. 

Yemek bittikten ve yem!!'k tencere. 

leri ve saire öı:enle çantalara yerleşti· 

rildikten &onra kız laı l>u müsaLıakay1 

tertib edenleri alkı;;IJy.ırak çıkıp ~ıt. 

tiler . .Fransız "azeteleri, bu müsabaka· 

dan bahsederken: "Kızlarımıza güzel • 

tik veya dans müsabakaları yaptırarak 

Bu kDçilklerla hızırladığı portakal 

salatası çok lezzetli idi 

onların gururlrını lilzumsuz yere okşa· 

yacağımıza, hayatta her gün karşılaşa. 

cakıları bu gibi itlere dair müsabakalar 

yaptıraak daha iyi olmaz mı?,, diyor• 

l&r. 

. ısviçre'de Montana vadisindeki Grönan gölü donmuştur. Bu göl üzerinde at ·ı 
yarışlarr yapılmı§tır. Hüküm saati: yemekleri pişiren kızlarla Cfavetliler hep Tıeraber sofra baştnda, 

•• 
Kuruluş 

1 8 9 1 
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UYAN IS 
' 

Serveti fünun 
yerine çıkar 

44 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık 

resimli gazetenin Ankara'da satış yeri A K B A Ki- ~ 

tapevidir. Senelik abone 10 lira. Sayısı 20 kuruş. 
• • ~ ~~~~~ ~~~r~ ~ ~~~~~~~ 

Ziraat Vekaletinden: 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü yanında tohum ıslah 

istasiyonu binalarından amele dairesi ile hangar binasının 
1271 lira keşif bedelli çatı ve kiremitle örtülmesi tamiratı 
işi pazarlık suretile yaptırılacaktır. 

Bu işi yapmak istiyenlerin "7,, K. mukabilinde verilen 
şartname ve sair kağıtlarım almak üzere her gün Z. Ve

kaleti Zira~t İş. U. Müdürlüğüne müracaatları ve pazar

lığa iştirak için de yeni yıla mahsus Ticaret odası vesika
sı ve fenni ehliyet kağıdı, 96 liralık muvakkat teminatın 

vezneye yatırıldığına dair makbuz veya Banka mektubu 
ile birlikte 1 ~2-935 tarihli çarşamba günü saat 15 de Ve
kalet İnşJat Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (195) 

1-327 

P. T. T. Binalar 
ve levazım Müdürlüğünden: 

İstanbul'da P. T. T. fabrikası için teferrüatile birlikte 
bir freze tezgahı açık eksiltme ile satın alınacaktır. Mu
hammen bedeli 3500 türk lirasıdır. Şartnamesi parasız o
larak Ankarada binalar ve levazım müdürlüğünden, İs
tanbul'da Beyoğlu P. T. T. merkezinde ayniyat muavin
liğinden alınır. Eksiltme 3/ 3/ 35 tarihine rastlıyan pazar 
günü saat 15 te Ankarada P. T. T. satın alma komisyo
nunda yapılacağından isteklilerin (263) lira teminatları
nı veznemize yatırdıklarına dair makbuz veya banka te
minat mektubu ile saat 14 te komisyonda ve 2490 No.lu 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinin emrettiği vesaiki lazi-
meyi hamil bulunmaları. (79) 1 - 157 

l(aracalley Harası Müdürl~Oiinden 
26-1-935 cumartesi günü saat 14 de kapalı zarf usuliyle 

eksiltmeye konulan haranın on aylık mevaddı müştaile 
ihtiyacı eksiltmesinde verilen Hatlar haddi layık görül
mediğinden uzatılarak 4-2-935 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat on dörtte İstanbul Baytar Müdürlüğünde ih~le 
edileceği ilan olunur. (527-237) 1-415 

• 
lstanbul Emlak Mi ~li 

Müdürlüğünden: 
Galatada Kemenkeş Kara Mustafapaşa mahallesmın 

Topçular ve Yüksek kaldırım caddelerinde eski 31, 33, 35, 

37 ve yeni 25, 27, 29/,1 ve 119, 119/,1 ve l l 9 2 numaralarla 
mürakkam dükkanları müştemil Değirmen hanı narnile 
maruf hanın 120 hisse itibarile 34,5 hissesı bedeli iki tak· 
sitte ödenmek şartile muhammen 15022 lira üzerinden 
19 şubat 935 sah günü saat on beşe kadar r~.azarl~kla ~sa
tılacaktır. İsteklilerin 2490 sayılı kanurı hukumlerı daıre· 
sinde muhammen bedelin yüzde yedi buçuğu nisbctinde 
temi~atlariyle, pazar ve sah günleri, İstanbul milli emlak 
müdürlüğündeki satış komisyonuna müracaatları. 
(1\1:) (302-167) 1 - 317 

t:şya münakasası 
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 ~ubat pazar gi.mü saat 
on beşte yapılacaktır. 1-427 



I 

l 

I 

1 

J ŞUBAT 1935 ÇARŞAMBA 
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Jandarma Umum Kumandan

lığından: 
Hozat, Mazgirt, Kızıldize, ve S!irt~e ~ulunan jandar· 

ma kıtalarmda iş görmek üzere he~~m ıh~ıyacı vardır. Bu 
Y~rlerde iş görmeğe istekli olan mutekaıd ve serbest he· 
~ımlerin bulunduktan yerin janda~a kumandanlığına 
dilek kağıdlanile müracaat etmelen. (228) 1 - 424 

Ankaı·a Ciimhuriyet 
l\f üddei Umum iliğinden: 

1 - Ankara cezaevinin (1998) lira 90 kuruş k~~if be· 
delli elektrik tesisaunın yeni baştan tamir ve tadılı açık 
artırma ve eksiltmeğe çıkarılmıştır. . .. . 

2 - Artırma ve eksiltme 18. 2. 935 pazartesı gunU sa-
at 15 te Ankara müddei umumiliğinde yapılacaktır. · 

3 - Muvakkat teminat miktarı (194) lira 92 kurlş~ur: 
4 - İsteklilerin A - Teminat makbuzu, B - kın~ı 

sınıf montörlük ehliyetnamesini haiz olması veya bu e : 
liyetnameli bir montör çalıştıracağını taahhüd et~e1~

1 

·k ·· rmesı a· C - Cari seneye ait ticaret odası vesı ası goste 
zımdır. ,. 1 • · A k 

j - Fenni ve hususi şartnameler~e pl3:11 ar ıçın n a· 
ra müddei umumiliğine müracaat edılmesı (191) 1 - 398 

BOLERO 

1 IPI 1 

Carol Lomb.ırd - Jorj Raft 
a ım-•r ı n us111111111__.1•111111H1•• 

nkara Belediyesinden: 
Belediyenin Mahalle Mümessilleri h_er g~ s~~t .. 9 ~~~ 

on buçuğa kadar Belediye Muhtarlık ışlerı ~udurlugu 
Dairesinde bulunacaklardır. İşi olanların bu daıreye mil· 
racaat etmeleri ilan olunur. (193) 1-328 

Ankara Giimrüğü l\lüdürl~Oiinden: 
Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan dört adet e~ak dolabı 

7 mart 935 günü pazarlıkla ~aptı~l~.ca~~~· ~esım .~e şart
namesini görmek istiyenlenn mudurlugwnuze muracaat-
lan. (273) 1-462 

Türk Baytarlar cemi yeti reisli
ğinden: 

Kunımumuz senelık kongresıni 8 Şubat 935 cuma gli· 
nü saat ıs de çocuk sarayı caddesinde Himayei Et/al Ce
miyeti Umumi Merkezinin toplantı salonunda yapacaktır. 
Asker ve sivil bütün meslek daşlann gelmelerini dilerim. 

CEMİYET REİSİ 
SALİH ZEKİ 

(271) 1-460 

Ankara binicilik mektebi 
Müdürlüğünden: 

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 gönnek istiyenlerin mekteb muha· 
siptiğine müracaatları ilan olunur. (208) 1 - 378 

Tokat Valiliğinden 
Kapalı wrf usulü ile eksiltme ilanı 

1 - Ek:1';ltrneye konulan iş (Niksar - Reşadiye yolu 
14 + 000 kifometrede) (1) ( .... açıkhgında beton arme 
köprü) in~sı 

Keşif bedeli 15605 lira 75 kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: (3) 
A: Eksiltme şartnamesi 
B: Mukavele projesi 
C: Naf1a işleri şeraiti umum iyesi 
E: Husus~ şartname 
F: Keşi{ cetveli, silsilei fiat cetveli; metraj cetveli 
G: Pr~ıje, grafik? 
1stiyen!er bu şartnameleri ve evrakı ~edelsiz olara~ 

Tokat nafıa başmühendisliği ite başkanlıgmdan bedeh 
mukabilin.te alabilirler. 

a - El<5iJtme 16. 2. 935 tarihinden cumartesi giinU 
saat on dörtte vilayet encümeninde dairede yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf us~l!le _Yapıl~c~ktır. . 
5 - Ekc;iltmeğe girebilmek ıçın ııteklınm 11~1 h~a 

muvakkat tmıinat vermesi bundan başka aşağıdakı vesı
kaları haiz clup göstermesi lazımdır. (4) 

6 - Teklif mektubları 3. cü maddede yazılı saatten 2 
aaat evelhe kadar getiriJer~k eksi~tme enc~men .. reisl~ği· 
ne makbuz mukabilinde verılecektır. Porta ıle gonderıle
'-ek mektubJarm nihayet 3 CÜ maddede yazılı saate ka· 
\·ar geJmi~ ~Jm'.'lc;J ve dıs zarfın mühür mumu ile eyice ka
patılmış olması lazımdır. 

Postad .. olacak gecikmeler kabul edilmez. (118) . 
1 - 213 

1 
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ULUS 

Kuıııllara biitün bir i"tik.baldir. 

~t 

Tiirkive Is Hankası 

Ankaı-a Milli Emlak 
Müdürlüğünden: 

113 lira 76 kuruş bedeli keşifli istasyondaki otomobil 
garajı tamirinin eksiltilmesi 17-2-935 pazar günü saat on 
beşte pazarlıkla yapılacaktır. İsteklilerin keşif ve şartna
melerini görmek üzere 8 lira 53 kuruşluk depozito makbu
ziyle defterdarlıkta kurulan satış komisyonuna müracaat· 
lan. (266} 1-465 

Çorum Belediye Başkanlığından: 
1 - Şehir elektrik tesisatının düzeltilmesi ve büyü-

. tütmesi için miktan ve cinsleri kcşifname ve şartnamele
rinde yazılı elektrik malzemesi ve lQkomobil alınacak. 
Ve bütün makinelerin ve aairenin montajı yapılarak te
sisat işler bir halde belediyeye teslim edilecektir. Kqif
ııame bedeli "34550., liradır. 

2 - Tahsisata ait fenni tarifname, eksiltme şartname
ai, fenni şartname, keşifname ve muka veleıame örnekle
ri parasız Çorum belediyesinden istiyenlere verilir. Veya 
bildirdikleri adreslere posta ile gönderilir. Yalnız proje 
suretleri beş lira mukabilinde verilir. Proje ile yukanda 
sayılan fenni dosyayı belediyede görmek istiyenlere pa
rasız gösterilir. Ve lazım gelen i%ahat verilir. Fenni ta· 
rifname, şartname, eksiltme tartnamesi, keşifname ve 
mukavelename nümuneleri Ankara, İstanbul ve İzmir 
belediyelerine gönderilmiştir. İstekliler bura belediyele· 
rine müracaatla tesisata ait fenni dosyayı görebilecek
lerdir. 

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

4 - İsteklilerden istenilen vesikalar. 
A - Talip tarafından şimdiye kadar yapılmış tesisa· 

tm bir listesi. 
B - Santralın makineler bilcümle tesisatım açıkça 

gösteren umumi planı. 
C - Makinelerin tevzi tablolarını, aletlerin vaziyet· 

lerini gösteren plan ve makta.lan. 
D - Lokomobil ve Jeneratörlerin 1/10 veya 1/25 

büyüklüğünde plan ve kesmeleri. 
E - Müteahhidin teklif ettiği makine alat ve edeva

tın hangi fabrika mamfilitı olduğunu bildirir fenni malu
matı havi varaka. 

F - 2490 N. lu arttırma ve eksiltme kanunmıun 3 ün
cü maddesinin - A. VE B. - fıkraları mucibince taliple
rin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden ve 
sicilline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından veya resmi 
bir mahkemeden şirketin sicille kayıtlı ve halen faaliyet· 
te bulunduğuna dair vesika ve §İrketin sirküleri veya 
şirket namına teklifte bulunacak ise bu şirketin vekili ol
duğuna dair noterlikten musaddak vekiletnameleri. 

5 - Eksiltme kapalı zarf usulilc yapılacaktır. 

6 - Teklif mektublan 17 /2/ 935 tarihine rastlıyan pa
zar günü saat 16 ya kadar Çorum belediye başkanlığına 
verilecektir. 17 /2/935 pazar günü saat 16 da belediye evin
de komisyonu huzurunda zarflar açılarak eıı muvafık 
fiat veren talibe iş ihale edi!ecektir. 

7 - Taliplerin yalnız lokomobil satmak için yapacak-
tan teklifler de kabul edilir. "288., 1 - 257 

Satılık aparhmaı ı--~VvE~~ SPOR .• , 

Işıklar caddesinde köşe 1 BALOSU 
b,mda altında bakkal dük- ı 7. Şubat 935 
kanı bulunan apartıman sa- p r embe ak 
tdıktır. Taliplerin Şen~ül A"n:ara Pala~:• 
H~ammda Bay Haynye 1 l-190 
muracaatlan. 1-35~ nııın•• ;1•1111ını• n11•u•ııuı11ııu ... 

1 
MiJJi Müdafaa Vekaleti 
Saımalma Komisyonu 

1JanJarı 

İLAN 

Beher metresinin tah
min edilen fiatı 400 kuruş 
olan 850 metre laciverd el
biselik kumaş açık eksiltme 
ile satın alınacaktır. İhalesi 
16. 2. 935 cumartesi günü 
saat 11 dedir. Şartname ve 
nümunesini her gün M. M. 
V. satın alına ko~onun
dan parasız olarak alınabi
lir. Eksiltmeye girecekler 
255 liralık teminat mektup 
veya makbuzlarile kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerindeki 
vesikalarla birlikte ihale gü
nü saatinde M. M. V. SA.. 
AL. KO. na baş vurmaları. 
(230) 1 - 402 

iLAN 

1 -Tahmin edilen fiatı 
19758 lira 50 kuruş olan 
65.000 tane mat düğme. 
6.120.000 tane madeni düğ
me, 360.000 tane küçük kop
ça, 130.000 tane büyük kop
ça, kapalı zarfla eksiltmeğe 
konulmuştur. 

2 - İhalesi 25/ 2/935 pa
zartesi günü saat 11 dedir. 

3 - Eksiltıneğe girecek· 
lerin 1481 lira 89 kuruşluk 
muvakkat banka teminat 
mektubu veya maliyeye ya
tırılmış teminat karplrğm
da alınacak makbuzlarla ar
tınna eksiltme kanununun 
2 ve 3 iincü maddelerinde 
yazılı vesikalan getirmeleri. 

4 - Şartnamesini para
sız almak ve örneklerini 
görmek için her gün önle· 
den sonra müracaat etme
leri. 

S - Teklü mektublanm 
üçüncü maddede yazılı ve-
sikalarla birlikte ihale saa
tinden en az bir aat evci 
M. M. V. satın alma KO.na 
vermiı bulunmaları. (255) 

1 -452 

ILAN 

l - Tahmin edilen fiatı 
18276 lira 72 kuruş olan 
muhtelif ebadta 592.000 ta
ne perçin çivisi, 88.000 tane 
gözlü pul, 60.000 tane yarım 
yuvarlak halka, 25.000 tane 
çift dilli toka, 531.180 tane 
madeni düğme, 147.000 tane 
san kesme konca, 127.000 
tane köprüsüz sürgü, 177 
bin tane köprülü sürgü ka
palı zarfla eksiltmeğe ko
nulmuştur. 

2 - İhalesi 25/2/935 pa
zartesi günü saat 15 dedir. 

3 - Eksiltmeğe girecek
lerin 1370 lira 75 kuruşluk 
muvakkat banka teminat 
mektubu veya maliyeye ya
tırılacak teminat kar§Ibğm
da alınacak makbuzlarla ar
tırma eksiltme kanununun 
2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı vesikaları getirmeleri. 

4 - Şartnamesini para
sız almak ve örneklerini 
görmek için her gün önle. 
den sonra müracaat etme
leri. 

S - Teklif mektublanm 
üçüncü maddede yazılı \'e· 
sikaJarla birlikte ihale saa
tinden en az bir saat evel 
M. M. V. satın alma KO.na 
vermeleri. (254) 1 - 4r;3 

Satı ·ık siyah 
kürk manto 

Temiz bir bayana ait 
kullanılmamış b1r lutr man
to satılıktır. Kurtuluş Sö
ğüdlü mevkiinde No. 15 e\a 

de Cevad 
1 - 454 

JAYIFA 7 --
\~kt•ri Fabrikalar Umum 

l\Jiifliirliiğii Saıınulma 

Komi yomı 11anhırı 

5 TON BELLÜRl VE RE· 
KİK SAFHALAR HA• 
LİNDE ANTİMON 

Yukarıda miktarı yazılı 
ve tahmini bedeli 2000 lira 
olan malzeme l 1 şubat 93!1 
tarihinde pazartesi günü sa• 
at 15 te açık eksiltme ile as
keri fabrikalar satın alma 
komisyonwıda satın alına
caktır. Şartname bedelsizdi• 
ve komisyondan verilir. TaJ 
!iplerin muvakkat temina~ 
olan 150 lira ile 2490 num~ 
ralı kanunwı 2 ve 3 cü madJ 
delerine nazaran lüzumlu vl 
saikle komisyona müraca..ı 
atlan. {265) 1 - 455 

Ankara HcJediyc Reisliği 

tlanlan 

İLAN 

A - Me.ibabada salon et .. 
rafındaki yağmur oluklarJ 
ile boruları salon ve kubbe 
tizcrindeki etemit ve robe• 
roitJer tamir ettirilecektir. 

B - Keşif ve şartnamesi• 
ni görmek için Baytar Mü
dürlüğüne gelinecektir. 

C - Eksiltme 1 O şubat 
935 pazar günü saat on bir• 
de Baytar Müdürlüğünde a· 
çık .olarak yapılacaktır. 

D - Muvakkat teminat 
yüzde yedi buçuktur. (268) 

1-463 

Ankara ikind .,.ulfı hu
kuk mahkcmc·~imlc•n: 

Zafer otelinde mukim aa.• 
bık Ankara posta telgraf mc• 

muru manisah Ahmed Münire 
20. ı . 935 tarih Silat 9.5 ta 

mahkemeye gelmeniı hakkında 
yapılan ilanen tebligat ılc davet. 

nameye icabet etmemeniz üzeri .. 

ne aleTflinize Yerilen gıyap ka. 

rannın adresinizin meçhul ol• 
maamdan dolayı usulün 141 lncl 
maddesi mucibince ilanen tebJi. 
fine karar verilmiıtfr. Mahke• 
menin muallak bulundugu 17. z. 
935 tarih saat 9,S ta gelmediği• 
niz ttya bir vekil göndermediği
niz takdirde mahkemenin gıya. 

brnızda devam olunacağı lüzu. 
mq bildirilir. t - "56 

Ankara di)rdündi icra 
nıcoıurluğuııdauı: 

Mehmed oğlu Ahmed kızı 

Nazife n: A%imeye borçlu To

paklrk mevkiinde 11abık poliı 

memurlarından Sabrinin ikaaıet4 

g5.hı halen bllineınediğinden 

JJanen tebligat icrasına karac 

•erilerek borslunun IJir diyece

ği vana işbu ilan tarihinden 

Jtibarcn on gün içinde daircml4 

zin 54/4597 numarah dosyasına 

müracaatla beyanda bulunmau 

lüzumu tebligat makamına kae 

im olmalı. üzere ilan olunur. 

1 - 451 . 
Ankara birinci 8u)h lau· 

kuk mahkeme~inden: 

Hariciye Vekaleti 4 a.cu 
tube mildürlüğünde Rauf e.y. 
riye 

Kohenkanm aleyhinize ati• 
ğı alacak davasında 2. 2. 935 tao 

rihinde mahkemede hazır 1nı• 

lunmanıza d~ir yapılan ilanen 

tebligata i\;nbet etmemenizden 

verilen gı} ap kararının usulün 

141 inci maddesine tevfikan ua .. 
rıcn icrasına ""r3r verilmipir. 

2 3. 935 tcırih t 9,S ta malı•• 
mede bulunmanız veya bir velril 
gond rmcniz ve aksi halde mah .. 
.kemenın gıyabıııızda geçeceği 

ilanen bildirilir. 1 - 458 



SAYIFA 8 ULUS 

s c· ve torna 
a ı acaktır 

ı[ z·r as 
~alılık deınir ve saire 

• • 
Harita Umum Müdürlüğünden 

1 - Muhammen fiatı (1307) lıra harita umum müdürlü· 
ğü için (9) kalem matbaa malzemesi açık eksiltmeye kon4 

muştur. 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğünden: 

Kırı'<kale fabrikaları için tes
viyeci ve tornacı alınacaktır. 
İsteklilerin imtihan için istida 

ile Ankara'da fişek fabrikasına 
Istanbul'da Bakırköy barut fab · 
rikasına, lzmirdekiler Halkapı
nar sı lah tamirhanesine müra ... 
caatları. (222] 1-400 

sa~larrnrz 

dökülüyor mu? 
Hemen rlökülmesine· man1 
otunuz. 
KANZUK ECZAHANESt 
müstahzaratmdan. 
KOMOJEN: Saçların dö • 
külmesine ve kepeklenrnesi
ne mani olur. 
KOMOJEN: Saç.\ann kök· 
lerini kuvvetlendirir ve bes· 
ler. · 
KOM OJEN: Latif rayihalı 
bir saç losyonudur, deposu 
Kanzuk eczahanesi her ec • 
Zl!thane ve ctriyat mağazala
nndan arayınız. 

İngiliz Kanzuk eczanesi ma nulatmdan. 

t 
Öksürenlere pelesenkli katran eksiri 

Her Eczahanede bulunur. 

Öksürükler çok defa tehlikeli hastalıklar gösterir. ~ 
~ 

KATRAN llAKKJ EK.REM ,_~ 

k ... J Bu tehlikelerin önüne geçerek öksürü leri keser ve muzmın "] 
bronşitler ile göğüs ne:r:lelerini kııtiyen geçirdiği gibi nefes ~ 

1-172 

DevJet DemiryoıJarından: 
Mudanya - Bursa yolu ucuzlatıldı. Tenzilat 15 şubat 

1935 ten başlıyacaktır. Mudanya - Bursa mesafesi için; 
çocuklardan yarısı alınmak üzere: I il III 

Bir yolcudan 40 30 20 
Seyriseri, birinci ve ikinci sınıfta olan eşyaların 

tonundan 126 
U çüncü sınıfta olan eşyaların tonundan 84 
İki vagonla taşınacak uzun cisimlerin tonundan 210 

(Asgari 5 ton ücreti alınır) 
Ağır cisimlerin tonundan 294 

(Üç tondan fazla olanlar) 
İki vagonla taşınacak ağır ve uzun cisimlerin 

tonundan 420 
(Asgari S ton ücreti alınır) 

Bir vagon içinde taşınacak otomobil ve emsali-
nin tonundan 294 

(Asgari 3 ton ücreti alınır) 
İki vagon içinde taşınacak otomobil ve emsali-

nin tonundan 420 
(Asgari 5 ton ücreti alımr) 

kuruş ücret alınacaktır. 
Fazla malumat istasyonlardan sorulmalıdır. (212) 

1- 397 

:ı: :ı: :ı: :ı: :ı: :Cx1x1T1x1x1x1x1x:ı:t1ı 

BUYUK 

Tayyare Piyangosu 
18 inci T ertib 4 üncü Çekiş 

11 Şubat 1935 de dir 

Büyük ikramiye: 
25,000 Liradır 

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

Aşağıda müfredatı yazılı malzeme kapc:th zarf usuliy
le satdacaktır. İhalesi 10 subat 935 pazar günü saat on 
birde yapılacaktrr. 

İstiyenlerin zikrolunan tarihe kadar yirmi lira temi
nat akçesiyle birlikte tekliflerini Levanın Müdürlüğümü
ze vermeleri. (245) 

• 

1 - Boş çimeato torbası (müstamel) 
2 - Oluklu Galvanizli saç ,, 
3 - Parça yuvarlak çubuk demir. 
4 - Kullandmamrş çubuk demir. 

HAV ACii il( ve SPOR 

UÇAI( ŞEHiDl_J~ Ri 
SAYISINDA: 

Ölmezlerin günü H. V. S. 

t-431 

Bağnmızda yatanlar için (Şiir) Server Ziya Gürevin 
21 İkincikanun (Şiir) Behçet Kemal Çağlar 
Uçak Şehidleri M. Nurettin Artam 
Şehid Kanadlar Abidin Daver 
Yüzbaşı Bedri Sinanoğlu 
FAZIL A. Süreyya 
Şehid tayyareciler (Şiir) Cemal A 7.mİ 
Waşington Konferansrnda Ş. K. 
22 yılhk bir hatıra: 
Ana (Hikaye Scrvec Ziya Gürevın 

TtlRI( l(USU: ha~~~~~~ görüşl~r . 
' ve duşunuşler: Mumtaz Faık 

Akşamcı 
TÜRK KUSUNA ÜYE YAZILMAK 

J İSTİYENLER 
Mecmuanın bu sayısındaki TÜRK KUŞU 
TALİMATNAMESİNİ OKUMALIDIRLAR • • 

Y egenbey şubesi tahsil 
Başmemur,uö-urıda n: 

Bozüyük müskirat fabrikası sahibi Ali Ulvinin 932 ve 
934 seneleri kazanç vergisi ve cezasmdan 457 lira 76 ku
ruş borcunu vermediğinden tahsilat komisyonunun 22 
10/ 932, 492 ve 24/ 11/ 934 ve 64 No :lu kararlarr mucibince 
(3500) litre şarabı haczen 10 şubat 935 pazar günü saat 
on beşte talipler arasında bilmüzayede satılacaktır. Talip 
olanların şeraiti anlamak üzere Yeğenbey tahsil şubesi 
baş memurluğuna müracaatları ilan olunur. (231) 1-401 

2 - İsteklilerin sartnameyi görmek üzere her gün ve 
eksiltmeye iştirak edeceklerin de (98) lira (25) kuruş mu• 
vakkat teminatlariyle 9 şubat 935 cumartesi günü ( lO) da 
Cebecide Harita Umum Müdürlüğü satmalma komisyo-
nuna uğramaları. (126) 1-238 

Tl!:JQ. KiYE 

llRAAT 
BAN~s' ı 

Ankara Gümrüğü 
Müdürlüiiünden: 

Mü<lüriüğümüz ambarlarında mevcut 65 kalem sahip
siz eşya 9-3-935 günü saat 10 da arttırma ile satılacaktır. 
isteklilerin güvenmeleriyle beraber o gün gümrükte ku• 
rulu satış komisyonuna müracaatları. Tafsilat istiyenlerin 
gümrüğe müracaatları. (272) 1-461 

Ankara Milli Emtak !\ıtiidürlüğünden: 

Satılık 
bahçeli ev 

Ankara'nm Poyracc ma
hallesinde Lise · Hamarnö
nü yolu üzerinde eskiden 
(Kocabey medresesi) olan 
ahşap ev toptan ucuz fiatla 
satıltktrr. 740 metre murah
baı arsa üzerinde 1. katta u
zunluğunda 11, ikinci katta 
iki oda bir mutfak vardır. 
Yerinde 4 bahçeli ev kuru
labilir.· İstenilirse yarısı if
raz edilerek satılacaktır. Gör 
mek ve ışeraitini öğrenmek 
istiyenlerin Koyunpazarm
da manifaturacı Bay Ah· 
mede müracaatı. 1-429 

, lrntı};ır ~.ıhıhı "''! Ba~nııı· 
1 haı riri falih Rıfkı ı\ TAY. 

Uınıınıi na~ıiy;ıtı idare ccle ., 

Yazı i~l cri müdürü Nasuhi 
Bı\ YDAR. 

Çankırı caddesi civurnJa l 
Utııs matfMasmdı hJsrlrnrittr. J 

Mahallesi Mevkii Cinsi Miktarı Muhammen Hisse Kaç taksit 
Sokağı kıymeti Lira K. miktarı olduğu 

Zir Ekin pazan arsa 368 M.2 65 00 Tamamı Nakten peşinen 
Yukarda yazılı arsanın ihalesi 17-2-935 pazar günü saat 15 te yapılmak üzere açrk ar

. tırmaya konulmuştur. İsteklilerin 4 lira 88 kuruşluk depezito makbuzu ile defterdar-
lıkta kurulan satış komisyonuna müracaatlarr. (267) 1-464 

•t:rıy ;rı,:ı:..-ıxıxıxı: :ı: ::t: :ı: :ı:,:;ı: :ı: U:x1xJ: :ı: :ı: l!ltSrJ:r1x1x1T1xJ:r1x1x1x1x1,:J' 
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Sümer Bank 
Umumi Müdiirlüğünden: 

Pazarlıkla arttırma i 1anı 
1 - Ankara'da Hakimiyeti Milliye Meydanmda kain ve Taşhan namiyle ma

mf binanm, otel dahilindeki muşamba ve yol keç1;leri de dahil olduğu halde, en
kazr müteahhide aid olmak üzere yıkılması pazarlık suretiyle arttırmaya konul~ 
muştur. 

Muhammen bedel 12.000.- Liradır. 

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

3 - Arttırma pazarlık suretiyledir. 

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

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

Bu gece 
YENi 

BitmLmış Senfoni filmini yaratan dahi 
sanatkar Villi Forst'un ikinci büyük eseri 

MASKELl KA D CN 

Musiki • a~k - ihtiras - heyecan 
Numaralı bilet!r-rinizi gündüz•len alınız. 

1 
1 KULÜP) 

Bugün B..ı gec 
Unutulmaz Harp filmtnın Luyui< ... ı.ı
rrıessil!en Anna B~l!a • Charle:> Boyer 

ve çigan or;.:estr;ı<>ının iştirakiyle 

vlolcuda getirilen 
ÇILGIN KAN (Karavan) 

N eş 'e • musikl • •fil' • ihtiras filmt 


