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8, ŞUBAT 1935 CUJUA 

'Belgra"d, 7 ( A.A.) - 8 sonteşrin 1931 de 
seçilmiş olem Skopçina pı·ens Polun bir ira· 
'desile /esholunmuştur. ı·eni saylav intilıa
batı 5 ma~·ıs 1935 te yapılacak ve meclis 
'fevkalade oforalc 3 haziranda toplanacaktır. 

Her yerde 5 kuru~ 

.Yeni say lavlar bagln seçiliyor 
Gündelik 

YENt SEÇiME GİRERKEN 

Türk ulusunun sıyasal yürü
yüşünü omuzlarında taşıyan Cüm
huriyet Halk fırkasr, iki gün ön
ce tarihe geçecek bir bildiri ile 
kendi namzedlerini türk ulusuna 
sundu. Bu bildiri dört yıldanberi 
kurultay çalışışının ulusa açık 
alın ve çok temiz bir yürekle ve
rilmiş bir hesabıydı. Vaktile yur
du en korkunç bir uçurumun son 
hasarrı :. : mc.lan tutarak çeken çe
lik elin kmauğu fırkanın bu son 
Yıllar içinde yaptığı işlerin en 
normal kurum içinde bile adamı 
Şaşırtacak kadar büyük ve derin 
olduğunu bir daha söylemek ve 
hepsini birden sayıp dökmek, bil
lllem ki, gerek midir? Y almz ŞU• 
rası bir daha kıvançla söylen· 
melidir ki; bütün acunun ge· 
rek genişliği ve gerekse uzun• 
luğu bakımından şimdiye kadar 
benzeri henüz tarihte ge~.m!yen 
büyük ökonomi sıkınl:lsı if;i 01C!e 
!·:r devletin hiç bir yerden on pa-
13 ödünç almaksızın bütün işleri
ni, dört yıl önce fırkasının ulusa 
&Öz verdiği şeyleri şaşmaz bir 
program ve sarsılmaz bir inan
la yapması çok yerinde bir an
layış ve başanşın en değerli 
bir örneğidir. Bugün kalkınan 
gene ulusların tarihleri ile bizim 
tarihimiz arasında göze çarpan 

· bir benzemezlik var. Bütün Bal
kanlılar ve savaş sonunda yeni do
ğan uluslar büyük paralı uluşla
ttn az çok el tutması ve yardunla
rile kendilerini kurabilmişlerdir. 
Halbuki: büyük kurultay adma 
çahşan türk uluşu bu çok değerli 
işlerini yüce türk ulusunun her 

. teyinin üstünde olan büyük asığı
Dl daima göz önünde tutarak yap· 
nuş ve dışardan büyük yardmılar 

. görmeden ülküsüne doğru yürü
ınüştür. 

Para ve ökonomi işlerinde 
devrimci rejimin karakteristik va
sıflarından birisi ve belki de bi
rincisi, bu biçim soraklar karşı
sında pek çok çekingen ve duy
gulu olmasıdır. Büyük ökonomik 
sılontc içinde bazı ülkeler eyi 
Şartlar içinde dahi ödünç para al
makla yurd ökonomisini düzel
teceklerini ummuşlardı. Karşıdan 
kara bulut gibi gelen darlığm 
ÖEünü seçen ve anlıyan türk u
luşu yurdu kendi kendine ye
tecek bir rejim yolu tutulmasının 
en kestirme ve en doğru yol ola
cağını görmüş ve sanayileş
rneğe doğru gitmiştir. Sanayileş
.,_e programı daha bitmemiş ol
duğu halde bunun aslğları bugün 
Y\lrdda bütün gücü ile duyulmak· 
\adır. Bu yıl ökonomik sıkıntı ge
ç.en yıldan daha azdır, ve gelecek 
Yıl daha az olacaktır. Dış sıyasamız 
1ıaer gün daha eyi ve daha güvenli 
hir ölçüde açılmaktadrr. impara
torluk çağının hiç bir tarihte gör
ı.ediği dirli~i düzenliği biz cüm
huriyet yilların<la görmekteyiz. 
Türk ulusu imparatorluk çağının 
'hiç bir kurununda uluslar arasında 
bu kadar onurlu bir yer tutmamış· 
br. 

Beşinci kurultayın bu yıl gö-
2e çarpan ~irkaç yeniliği de var
dır: 

l - Azlıklar dediğimiz yurd
tlaşların da, yurdu'fl sıyasal dirJi .. 
iine karıshrılması büyük yenilik
lerden biridir. Azlıklar adına de
gtl, bir yurddaş sanı ile saylav
Wc: için adlarını ortaya atan 

Kizımözalp 
l(urultay Başk~anı 

·geldi, bugün gidi yor 
Kurultay Başkanı Kazım Özalp, 

dün sabah İstanbul' dan şehrimize 
dönmüş ve durakta bakanlarımız, 

1• ŞPhrmi~deki saylavlar, bakanlık--

Kurultay Başkam c:JeneraT Ka$ım Özalp 

lar ileri gelenleri tarafından kar
şdanmı,tır. 
Kazım Özalp bugün saat on iki

de, İzmir treniyle, şehrimizden ay
rılacaktır. Kurultay Başkanımızın 
yanında refikası, hususi katibi ve 
seyahat mmtakasmın saylavlarm
dan bazıları bulunacaktır. 

Kazlm Özalp'ın lzınir'e gidece
ği ve orada üç gün, Aydın ve De· 
nizlide birer gece kaldıktan son
ra lsparta'ya ve lspartadan da 

· Antalya'ya geçeceği, Antalya' da 
üç dört gün kalarak dön~şte Bur
dur'a uğrcyaçağı ve gene lzmir ve 

. Balıkesir üzerinden Ankara'ya 
döneceği öğrenilmiştir. 

l(azımi Han B. Mu
solini ile görüştü 
Roma, 7 (A.A.) - İran Dışarı 

· İsler Bakanı, dün B. Musolini ta
r~f mdan kabul edilerek, kendisiy
.le çok samimi surette görüşmüş

tür. 
Öte yandan, bakan, dün sabah 

da, Şattülarab sınırı meselesine 
dair, Irak Dışarı İşler Bakanı Nu
ri Said Paşa ile uzun uzadıy• ko
nu~muştur. 

Öğleden sonra, sınır meselesi-
nin Uluslar Derneğinde raportör
lüğünü eden Baron Aloisi'nin Y.a
nmda, müzakerelere devam edıl
miştir. 

bu arkadı>.~ların çokluk fırkasınca 
ve bütün ~rdça eyi görünmesi 
türk devriminin dar ve şoven bir 
dilek arkasında koşmadığının en 
canlı bir belgesidir. 

2 - Bayanların saylav olma
ları, soysal yaşayışımızda çok ile
,.i ve gönenç verici bir adımdır. 
• 3 - Çokluk fırkasının çizdiği 
program dışında gönüllerinde~ 
gelen düşüncelerini açıkça söylı
yebilmek için bu yıl fırkadan ayrı 
olanlara daha geniş bir alan ve
rilmistir ki: bu da türk rejiminin 
demokratik yönelmelerini bildiriş 
bakımından çok değerlidir. 

· Denizli saylavı 
N. A. KOÇOKA 

~l-i!ntehihi 

sanilere 
lntilıabı Mebusan 

il ey eti Reisliğinden: 
Teftiş 

Se1d~ şubat 1935 cuma 
gii.nii Ankara Mebusları se
çileceğinden bütün münfe· 

lıibi sarıilerin saat dokuzda 
Belediyeye gelmelerini dile-
rim. 

İstanbulda seçim 
şenlilileri 

lstanhuJ, 7 (Telefon) - Say. 
lav seçimi münasebetiyle şehir bu 
ak~<-m donandı. Yarın büyük bir 
merasim ve Halkevi tarafından 
hazırlanan büyük bir alay yapıla. 
caktır. Sabahleyin saat sekiz bu
çukta Taksimde Cümhuriyet Abi· 
desi önünde toplanılacak, şehir 
namına nutuklar söylendikten ve 
abideye çelenkler konduktan son
ra rey sandığı belediye, fırka, üni. 
versite erkam ile umumi meclis 
azalarının, ikinci müntehibler, ti
caret odası teşekkülleri, üniversi
te talebelerinin ve halkın iştirak 
edeceği bir alayla üniversite kon
ferans salonuna getirilecektir. A
laya altı yüz kadar otomobil işti
rak edecek ve İstanbul Halkevi 
İstanbul saylavları şerefine akşam 
saat dörtte Park otelinde bf; çay, 
gece saat 22 de de Perapalas'ta 
bir balo verilecektir. 

Aydın DemİrJ'Oll arı 
Dün Bayındırlıl{ Bal{anlığında yapılan 

toplanbda yolun sa tınalınİnası esasları 
üzerinde uyuşuldu 

Öğrendiğimize göre Aydın de
miryolu şebekesinin satmaluıma-

Bayındırhli Bakanr Bay Ali Çetinkaya 

sı iızerinde şirket murahhası Mis
ter Adin ile ba§lamıt olan konut
malara devam edilmektedir. 

Dün, Nafıa Bakanlığı makamın
da iki tarafın iştirakiyle yapılan 

bir toplantıda görüşmeler daha 
ziyade inkişaf ederek görüt fark-

· ıarı biribirine yaklaşmış ye esas-

lar üzerinde hemen mutabakat ha
sıl olmuştur. Teferruat üzerinde 
çalışılmaktadır 

.Ereğlide yapılacal{ 

elelitril{ santralı 
Wikaers Metropolitan şirketi

nin müdürü Mister Ricbards ve ar· 
kadaşları eveİki gün ve dün hü· 
kumetimizle temasta bulunarak 
Ereğli limaniyle kömür havzasın
da yapılması mukarrer büyük 
elektrik santralını yapmak için gö
rüşmüşler ve yerinde tetkikatta 
bulunmak üzere İstanbul' a dön· 
mü,Jerdir. Mister Richardı ile ar• 
kaclaşlarının bir hafta kadar süre
cek olan seyahatlerinden ıonra 

tekrar görüşmek üzere Ankara'ya 
gelecekleri haber alınmıştır. 

Birle~ilc Devletler 
dışarı.işler hakan 
muavininin söylevi 

Sovyetl~r k~ongresi anayasanın demolc
ratl~ştırılmasına l{arar. verdi 

Nevyork, 7 ( A.A.) - Dıtan itler 
müıteıarı Bay Filipı bankacı~ ıeno
Hk ziyafetinde bir nutuk ıöyliyerek bir
letik Amerika. hükumetlerinin ökonomi 
ve aıya.sal ıahalanndaki ulııslararasr ıı .. 

• yaıaım anlatmştr , 
Ökonomi ıahasmda Bay Filipı, yaL 

nız şarkta değil fakat acunun her tara • 
fmda açık kapı 51ya•asına taraftardır. 

· Bu açık kapı sıyasaıı her memleketin 

Moskova, 7 (A.A.) - Sovyetler kon
gresi, Sovyetler birliği yasasında deği· 
şiklik yapılması hakkrnda teldiEte bulu. 
nan B. Molotof'u hararetle kabul etmit
tir. 

Görüşmelere B. Kossior ve Goloded 

iştirak etmişlerdi:-. Kongre ittifakla aşa· 
ğıdaki karar suretini kabul etmiştir: 

Yedinci Sovyeller kongresi, merke· 

zi icra komitesinin teklifini tamamen 

doğru ve faydalı bularak şuna karar ver 
miştir: 

Tamamen müsavilik üzerine mües • 

ses olmıyan seçim si .. leminin bir müsa· 
vilik sistemiyle, birden fazla dereceli se
çimin doğrudan doğruya seçimle ve açık 
a·eyin gizli reyle değiştirilmesi suretiyle 
seçim sisteminin demokratize edilmesi .. 
ne devam olunması, 

Anay:uanın soysal ve ökonomik te • 
mel!r ı Sovyetler Birliği sınıf kuv-

vetlerinin şimdiki durum ve münase • 
betlerine göre tasrih edilmesi • bu du .. 
rum tudur: yeni sosyalist sanayiinin 
kurulma11, kulakların hezimeti, kolkoz 
sisteminin ı:aferi, sosyalist mülkiyeti • 

l\'luhaf azakarlann 
bir taktik yanlışı 
Londra, 7 (A.A.) - Vovertree'· 

de yapılan saylav seçiminin neti· 
cesi şu olmuştur: 

Cleary 15.611 rey almış, seçil· 
miştir. 

Platt 13.771 rey almıştır. 
Randolf Çörçil 10.575 rey al· 

mıştır. 

Morris 4.208 rey almıştır. 

nin Sovyet cemiyetinin temeli halini al
maıı ve ıare • 

Anayasanın prensiblere göre değit • 

tirilmit teklini tesbit için bir anayasa 
komisyonu tetkili ve yeni yasanın tasdik 
ettirilmesi hususlarının icra komitesine 
tavsiye edilmesi. 

(Sonu 2 inci sayıl ada) 

diğer bütün ecnebi devlet" ; e aynı mü
savi ticari muamelede bulunmasından 
ibarettir. 

Bay Filips, birleşik Amerika hüku l 

(Sonu 2 inci sayıfada) 

~~~~ ..... ----------·--------~~~~~-
Anketlerimiz. 

ANKARADA l(UNDURACILll( 
Kunduracılık cümhuriyetten sonra 

yabancı ham madde kullanma.kta.n kur-

tulup ulusal sanatlatı111Iz arasına gire
rek bütün yurdda orı binlerce yurdda§a 
iş ve e!,,;mek temin eden bit sanat hali
ni almıştır. Türk kunduracılığınrn bu· 

günkü üstün durumunu, şosondan baş
ka ayakkabıcılığa ait hiç bir şeyin dı· 

§ardan gelmemesi; bütün ihtiyacları 

karşılıyacak kadar ileri, beğenilen bir 
sanat seviyesine erişmiş olmasile anlı· 

(Somı S inci sayıfada) 

BayanJarırmz 1s1Caro1n 1ie'i,f nmeh11 ~o1i t1t1z aavtanır1ar 



Sı\Yl1' 2 ULUS 

DIŞARDAN GELEN SON 
(.------~~--------------------------------------------------------------------~----....-Birlesil{ Dev]etleı· 

~ 

dışarıişler l1ak.an 
muavininin öylevi 

( Ba§ı 1 inci sayı/ada) 
metlerinin uluslararası ticaret muame
lelerinde biu.at kendi menfaatlerine ol
duğu kadnr bütün memleketlerin de 
menfaatlerine uygun olan bu prensibin 
tahakkukunu istihdaf etmekte ol 

b dettikten .onra \uslanıraSl STfa· 
taya geçerek demiştir ki: 

" .- Latin Amedika ile olan müna
sebetlerimizde eyi komşuluk sıyasası
nı bir çok defalar azimle tatbik ettik. 
Bu sıyasa bilhassa Montevideoya giden 
heyeti ::nurahhasamızın hattı hareketi 
ile kendısıni göstermiştir. Bu heyeti 
murahha::,aya bizzat dışarıişler bakanı
mu: riyaset ediyordu, Elde edilen 
90nuç şu olmuştur ki, bir takım anlaşa
mamazlrklar ortadan kaldırılmış ve ce • 

11ub komşularrmızla ·olan münasebetle
rimiz çok do tça bir temel üzerine ku
rulmuştur. Samimiyetimizin ve hüs • 
nU niyetimizin delillerini Montevideo • 
da imzaltman andlaşrnaları çabucak tas
dik etmekle ve Amerikanın Kübaya 
müdahaleye mUaaid olan 1903 andlaş • 
masr ahkamını kaldıran 29 mayıs 1934 
Küba andla~asını imn eylemekle gös
terdik. Bu yeni ıandlaşma latin Ame
rikasının her tarafında eyi bir şekil • 
~ karşılanmıştır. 

Yirmi sene silren bir işgalden sonra 
kuvvetlerimiz 15 ağustosta Haiti'yi 
tahliye etmiştir. Tahliye çok samimi 
bir anlafma havası içinde yapılmıştır. 

Bolivya ile Paraguay arasında anlaş 
mama.zlık maatteessüf devam ediyor. 
Bununla pek yakndan ve dostça ala • 
bdar olduk ve ııyasamız bu teessür 
Teren anlaşmazlığın muslihane bir tarz
~a halline yardım etmekten ibarettir. 

Son haftalar içinde mümessilleri
mfzle Panama cUmhuriycti murahhasla· 
n arasında yapılan müzakereler mem • 
nuniyet verici bir ıeJUlde oldukça Her
leınfJtir. Bu mU.Zakereler iki hükCtm:ct 
erasında çıkan anlaşmazlık noktalarını 

bal için bir takım andlaşmalr •kdini is
tihdaf etmektedir. Müzakerelerin eyi 
bir sonuca varacağı ve elde edilecek 
anlaşmaların da her iki tarafın istifa
delini temin edeceği ümid edilebilir. 

Eyi komşuluk sıyasamı:u gösteren 
bu misalleri şöylece aldım ve cenubta
ki kardeş cümhuriyetlerimizin hepsile 
azami derecede samimi ve aıkı mün.ase
~tlerde bulunmaya ne derece büyük 
bir ehemmiyet vermekte olduğumuzu 

cöetermek için aöyJedim. 
Bay Filips bundan sonra deniz si

Jahlannm tahdidi meselesine geçerek 
dmıi§tir ki: 

" - Uluslararası barışın ilerlemesi
ni çabukla~tırmak için Birleşik Ameri
ka Hükümctlerinin mümessilleri deniz 
•ilahları azaltılmasını ilerde nasıl bir 
teki' alacağını tetkik etmek üzere Lon
drada açılan yarı remli müza.kerelerde 
lngiliıı ve japon murahhaslarına ilti

hak etmi,ıerdir. Japonya, Vaşington 

andlaşmasmı feshetmek niyetinde ol-

cluğunu bildirmiştir. Buna çok müte.
essiriz. Çünkü bu ancllaşma deniz silah
larının azaltılması yolunda mesud ilk 

eonuç idi. Deniz kuvvetleri arasında
ki nisbeti ve V.aşi~zton ve Londra and 
]aşmalarını imza e.miş olan devletlerin 
emniyetini bozmıyacak şekilde tQnila

tolann yavaş yavaş indirilmesi Jchin. 
aeki hattı hareketimizi Londra konuş
maları esnasında a~ık~ gösterdik. Bu 

emniyet yalnız deniz mukavelelerinden
ıdeğil, aynı zamanda Vaşington kon
fuansında ikurulan bütün sistemden 
:ıJoğmaktadır. Bu sistem, Birleşik A· 
merika Hükfunctleriyle diğer ekiz 
iıJevlct arasında uzun ve setin mill ke. 
reler neticesinde tanzim olunmuştu ve 
::Uuk farkta ban m ve istikrann mu
:bafazasile alakadar bütiln devletlerin 
lfbirli~ini temin etmekti. Bu fCkilde 

aavvur olunan musavi emnlyet çok 

nazik sıyasal, ökonomik ve bahri bir 
muvazeneye istinad etmektedir. Bu mu 
•azenenin, bütı.in sistemi tehlikeye dü· 
fiirmeksizin, bozulınc:sına imk<ln yok
tur. Bizım gorli,üm.üz lldur ki deniz 
ıilah'armı bu muvazeneyi bozmakSızın 

azaltmanın yegane çaresi, andlaşmalar
la tesbit olunan seviyeleri aynı nisbet
ler dahilinde indirmektir. Şimdiki hü
kfımetimizin ve bundan evelki hükume
Jerimizin muhtelif tarihlerde deniz si. 
lahlarının kaldıTIJması hakkında yap
tığı teklifler bu hayati esasa dayan
mıştır. Ve bu esas da Londra clcniz 
mukavelesinde mesud bir tatbik sahası 
bulmuştur. Hükumetimiz ilerde yapı
lacak müzakerelerde gene bu esas da
hilinde butun lakadarlar için m.emnu. 
niyet verici bir tarzı hal aramağa ama
dedir. 

Umumi silahsızlanma işine gelince, 
Birleşik Amerika Hükumetlerinin bü
tün dünyaya şamil bir anlaşmanın ko
nuşulması yolundaki gayretleri azalmış 
değildir ve 1932 de Cenevrede a~ılmış 
olan konferans hala devam etmektedir. 
Şurasını gayet halisane itiraf etmeğe 
me<:burum ki geniş bir silahsızlanma 

anlaşmasının akdi bilhassa Avrupada 
çıkan sıyasal ihtilaflar yüzünden ol. 
dukça gecikmiştir. Şurasını bir çok 
defalar tebarüz ettirmiş olduğumuz 

veçhile kaydetmeliyim ki Birle~ik Ame 
rika Hükfımetleri silahsızlanmayı neti
celendirmeye hazır bulunmakla bera

ber buna müteallik hiç bir sıyasal me
seleye karışmamaya azmetmiştir. An. 
cak uluslararası harb levumn ve si
lah ticareti üzerinde murakabe tesisi
nin sulh namına büyük bir ehemmiy.eti 
olduğunu göz önUnde bulundurarak 
Cenevredeki heyeti murahhasanuz bir 
proje vermiştir. Eğer bu proje kabul 
edilecek olursa silah ve harb mühim
matı hükfunetler tarafından verilecek 
tek bir mezuniyet usulüne tabi olacak 
ve bu imalat bütün dünyada ilan oluna. 
caktrr. 

Düşünülen andlaşma mucibince hü
kGmetler mezuniyeti haiz müesseseler• 
den başkalarının silah yapmasını ya.
sak etmeye mecbur olacaklardır. Silah 
ihracatı ve ithalatı da keza mezuniyete 
tabi tutulacaktır. Her memleketin hü. 
kOmet! aitah fabdkacılarına, ithalatçı 

ve ihracatçılarına mezuniyet verecek
lerdir. Ancak bu mezuniyetlerin ve 
mcvzuubahs müessesenin aldığı bütün 
emirlerin suretleri, merkezi Cencvrede 
bulunacak olan daimi silahsızlanma ko
misyonuna gönderilecek ve bu komis
yon da bunları neşredecektir. Komis. 
yon mukavele ahkamının katiyen tatbi
kini temin için devamlı ve muntazam 
bir mürakabede bulunacaktır. 

Böyle bir anla§ın.anın konuşulması 
yolundaki gayretlerimiz samimı bir 
hilsnü kabul bulmuştur. Ve btt işin ya
pılması için Cenevrede bütün gayretle
rimizle çalışmaya devam edeceğiz.,, 

Bay Filips. Birleşik Amerika Hük6. 
metlerinin Cenevredeki uluslararası 

mesai teşkilatına i~tirak etmek yolun
daki kararından da bahsederek. bu te§· 
kilatın uluslararası mahiyeti itibarile 
dışarıişler bakanlığının bu iştirak işi· 

Je yakından alakadar olduğunu ehem. 
miyetle kaydetmiştir. 

Amerikan pamuklarının 

Almanya'ya satılması 
Vaşington, 7 (A.A) - Bay Ruzvelt 

amerikan pamuklarının bedellerinin 
yüzde 25 i nakden ve yüzde 75 i 
alman Urünlerile ödenmek surctile sa
tılma!!r projesinin terkedilmiş olduğu
nu söylemiştir. Cümhur başkanı rune
rikan tüccarlarının bunda bir damping 
alameti görmekte olduklarını ilave ey
!temiştir. 

Amerikanın seferberlik planı 
Vaşington, 7 (A.A.) -Ayan üyele

rinden B. Klark, harbiye bakanlığı ta
rafından hazırlanmış olan ulusal sefer
berlik planını fiyan meclisine nrzetmiş
tir. Bu plan, 18 yaşından yüksek olan 
herkesin silah altına alınmasına, Reisi· 
cünlhurun, planın gerekleşmesinc lü
:zumlu olan bütün sanayii kontrol et
mesine müsaade vermektedir. 

Sovy:et Ru ya'daki Amerika11 
kon olo luklan kalıhnlıyor 
VaJington, 7 (A.A.) - Amerika'nın 

J.foskovacla ve Sovyet Rusyanın diha 
bazı yerlerindeki konsoloslukları liiğvc
dil~cektir. 

Bu duyu~u veren dışarr işler ba'kan. 

A.L\IANY A'DA 

Yabant·ı k:uvvctler 
Sardan ıte zamaıı 

cıka•·al\:lar? 
~ 

Sarbrük, 7 (A.A.) - Sar uludarara
ıı kuvvetlerinin genel kumandanlığı Ro
rna'daki üçler komitcs:nc müracaat ede
rek Holanda lnta•arının 16 tubatta, lııvcç 
'lı:ıtalarının 18 şubatta ve italynn ve İn -
giliz lutalarının da 20 ile 27 JUbat ara • 
sındn geri gönderilmelerini teklif et -
miştir. Üçler komitesinin bu teklifi kn • 
bul edeceği umulmaktadır. 

""ar idn fraıısız. alman .. 
göl'ii~mderi 

Bale, 7 (A.A.) - Sar hakkındaki 

fransız - alman müzakereleri, demir • 
yollar mukavelesinin davalı olan kısım
lannda hiç bir. uzlaşma hasıl olmaksız:n 
dün sabah bitirilmiştir. 

Fransız murahhasları, mukavele tas
lağına dair olan raporlannı Baron Alo
isi'ye takdim etmek üzere Romaya git· 
mi~lerdir. 

Sar göriişuıclt•ri 
Roma, 7 (A.A) - Çıkarılan bir teb

liğde, Sar komitesinin, dünkü ve c:vel • 
ki günkü toplantılarda Bal müzakere
leri neticesini öğrendiği ve bazı mail 
meseleler hakkında, halen Romada bu
lunan uluslar derneği tali, mali komi
tesinin reyini aldığı bildirili yor. 

Bal, 7 (A.A) - Sar müzakereleri 
hakkında, bviçre telgraf ajansı tara. 
fından verilen izahata göre, Sarın, ge
rek maH ve gerek ökonomik bakımlar
dan Almanyaya dönmesi 8 • 2 tarihinde 
olacaktır. 

İdarenin, heyeti mecmuasite bir 
martta teslim edilebilmesi iç.in ger.eken 
hazırlıklarc> hararetle devam edilmek. 
tedir. 

Hindi tanın uluslarara-r 
ajanı öldü 

KaJküta, 1 (A.A) - Uluslar derne
ğinde Hindistan heyetinin n~riyat ve 
ilanat ajanı Acchatterjee bir tramvayla 
bir otomobil arasında olan çarpışma ne
ticesinde ölmü§tür. Acchaterjee. hind 
meclisi azasından Atlukhatterjee'nin 
kardeşidir. 

İsH!Ç kıralı B<·rlin<le teni:-; oyııa•h 
Berlin, 7 (A.A) - Riviyeraya git

mekte bulwıan isveç kıralı, buraya var
mıştır. Kıral buracLa.ki bir kaç saatlik 

ikam.etinden istifade ederek baron Ce· 
amm ile bir tenis partisi yapmıitir. 

lığı, bu ilga keyfiyetinin iki memleket 
arasındaki diplomatik münasebetlerde 
herhangi bir değ~iklik olduğuna atfe· 
dlimemek lazımgeldiğini ilave ediyor. 

Bununla beraber, borçlar ve krediler 
hakkında A~rika ile Sovyetler arasın
da geçen mUzakerelerin akamete uğramı~ 
olmasiyte, ~imdilik lüzumu kalmıyan 

bu memuriyetlerin böylece ilgasına ka
rar verildiği sanılıyor. 

Ha,·ptman <lava:--ı 
Flemington, 7 (A.A) - Havptmanın 

avukatı, Bronks mezarlığında kurtuluş 
akçesini alan esrarengiz şahsın f zidor 
Fiş olduğunu iddia eden nazariyesını 

teyid eılecek yeni bir şahid dinlemiştiJ. 
Stepone aındaki bu şahid, Fişin, kendi· 
sinin radyo aletleri ~attığı mağazaya 

gelerek, bir kutu ayakkabI bıraktığını 
ve altı saat sonra da bu kutuyu tekrar 
aldığını söylemitti.·. 

Bu ~abid, jkinci bir sorguya cevab 
vererek beş defa timarhaney! girip çık. 
tığını itiraf etmiştir. Tenekeci Müller 
ağustos 1934 de Havptmanır. evindeki 
tavan ara5mm taban tahtalarının hiç 
bir tanesini!'l eksik olmadığını ifade 
etmi tir. 

Uir şahidin f!Öyledikleri 
FJem'ngton, 7 (A.A) - Bir phid, 

dün, heyec:aıı mucib olan beyanatta 
bulunm\lştur. ~ahidin ifade.sine göre, 
Lindbergin çocuğunu kaçırmak .için 
kullanıldığı iddia edilen merdiven, bu 
kaçuı§ıan bir Jcaç gün onra sırf ada

leti şaşırtmak maksadile yapılmıştır. 

DEG1Ş1K DUYUKLAR 

Belçika meclisi hükumete 
güven reyi verdi 

Brüksel, 1 (A.A) - Savylavlar mec
lisi sosyalistlerin Rusya ile yeniden 
sıyasal münasebetlere girifllleye aid o
lan soruları üzerine ileri sürülmüş o • 
1an giiven (itimad) takririni 73 muha
lif ve 2 müstenkif reye kar~ı 87 reyle 
kabul etmiştir. 

6 §Uhat niima)i~lerı 

Paris, 7 (A.A.) - Dün akşam, saat 
22 ye doğru, çoğu komünist olan bir 
alay nümayişçi, trenler, otobüsler ve 
tramvaylarla, civardan Paris'e akın ede
rek, Konkord meydanına doğru yürü • 
yüş yapmışlardır. 

Sen Lazar istasyonunda ve Konkord 
meydanı civarında 565 kişi tevkif olun • 
muştur. 

Nümayişçilerin birçoğunun üzerinde 
silah, lobut ve benzinli paçavralar bu -
lunmuştur. 

Madlen meydanı civarında, nümayiş
çiler zahıta üzerine ateş etmişler, bir ki
şiyi yaralamışlardır. 

Elize sarayının yakininde, bazıları 

rovelver ve hançer ta§ryan, 40 kadar ko
münist tevkif edilmiştir. 

Saat 1,30 da mevkufların aayısı 1200 
il bulmuştur. "yurdsever gençler,, teşki
latı, akşam üzeri bir yıldönilmU toplantı 
sı akdetmişlerdir. 

Bu geneler toplantıda hazır bulunan 
eski Paris polis mUdürü B. Şiyap'r şid -
detle alkışlamışlardır. 

Bundan sonra, aynı genclec, alayla 
zafer takma kadar gittikten ve meçhul 
askerin mezarına bir demet çiçek bırak
tıktan sonra, sükQnla dağılm.ıılard.ır. 

Polis müdürü Konkord meydanına 

bırakılan çiçekleri geceleyin toplattıra
rak, 6 şubat 1934 kurbanlarının Perla • 
şezcleki mezarlarına koydurmuştur. 

Hulba, dünkü gtln, gerek Paris'te 
ve gerek eyaletlerde hadisesiz eeçmiş -
tir. 

6 ~ubat badLesiz geçti 

'Pariı, 7 (A.A) - BugUn öğleden 

sonra gerek Şanzelizc ve gerek sa.ir 
mahallerdeki toplantılar hadisesiz da
ğıtılmıştır. 

Kentli mağazalarını yakanlaı· 
Frankfort, 7 (A.A) - Şehrin bat· 

Jıca caddelerinden biri üzerinde bulu
nan bir maiazada bir yangın çıkmış ve 

mağaza harab olmuıtur. Mağaznın iki 
shibi kendi mağazalannı yakını' ol
makla ittiham edilerek tevkif edilmiş
lerdir. 

Sir Con Sayoıen Paris·lc Bay 
Laval'le konuşacak mı? 

Londra, 7 (A.A) - Deyli Telgraf 

gazetesi Sir Con Saymenin yarın Pa

risteki kısa durm.aıı sırasında B. La· 

val ile konuşması ihtimal dahilinde ol
duğunu yazmaktadır. 

Sir Con Saymen, ingiliz ticaret oda 
s.ınm senelik toplantısına riyaset et. 
mek üzere Parise gitmektedir. 

Holanda' Jaki alman komünİ!;l 
göçmenler 

Berlin, 7 (A.A.) - Alman istihba
rat bürosu bildiriyor: 'Matbuat Holan-

da alman komünistlerinin tevkifi me
selesiyle meşgul olmaktadır. Bu göç· 
men komünistlerin Holanda komünit;t 
fırkasında talim vazifesi görerek ordu· 
da bozut (fesad) çıkarmaya çahşmaltla 
itham edildikleri anlaşılmaktadır. T~v
kif edilenlerin akıbeti henüz kararlaş

mamıştır. 

Berli:ler Bösen Çaytung gazetesi 
dört mem1eketin !ıolanda hükumetinin 
izini takib edecekleri umudunu göster· 
mekte ve çünkü hemen her tarafta al
man göçmenlerinin acun komünist ih· 
tilali acenteleri olarak çalışmakta ol· 
duklarmı bildirmektedir. 

Gazete diyor ki: 
'Bu göçmenlerin tehlikeli rollerini 

sık sık devletlerin dikkatine koyduk 
Bu mesele, uluslararası ehemmiyeti o· 
lan bir meseledir.,, 

Sovyetler kongTeS 
denıo anayasanın 

ratlaştınlmasına 

l<arar ve:rdi 
(Ba~r 1 inci sayı/ada) 

Gelecek seçimlerin yeni seçim aitt 
mfoe göre yapılması. 

Ri))1er'in verdiği lınbcr 
Moskova, 7 (AA.) - Röyter muha 

biri bildiriyor: 
Pan Sovyet kongresi Bay Molotof ta 

rafından izah edi1en anayasaya aid bir 
~ok ıslahatı ittifaJda tasvip etmiştir. Ba 
Molotof şu beyanatta bulunmuştur: 

" Anayasanın esaslarında hiç bir d 
ğişiklik olmıyacaktır. Fakat: 

l - Şehir ve köy sovyetleri ile Pall 
sovyetik kongre seçiminde iki ve üç öe• 
receJi seçimlere kar"ıhk bir dereceli sc • 
çimler yapılacaktu. 

2 - Amele ve işçiler, temsil husu • 
sunda aynı mikdar mümessile malik ola• 
caklar, fakat iş~ilerin ba?.J imtiyazları 
muhafaza olunacaktır. 

3 - Seçim idareci tcşkiliit ile halle 
küt1eleri arasında imdi mevcud olan 
bağlan 1mvvetlendirmeğe yanyacaktır. 

Bay 'Molotof, beyanatım bitM·kcll 
demiştir ki: 

'' - Parlamentarizm usulünde mev4 
cud en eyi esaslar aynen sovyet sistemi• 
ne alınacaktır . ., 

Pan sovyeı kongresi bu tadilatı ana• 
yasaya ilave edebilmek için bir l:omıs • 
yon te§lriline. ve gelecek seçimlerin bı.1 

ıslahata uygun olarak yapılmasına dait, 
olan teklifi kabul etmiş.tir. Seçimde rey• 
ter gizli olacaktır. 

.Avam kamarasnula Yançekyang 
lıa<liselcri üzerine sorgular 
Londra, 7 (A.A.) - Yang - tse. ki 

yang'daki, komünist faaliyeti ile, umu.' 
miyetlc Çin sularında yeniden baş gös.ı 
teren korsanlık hadiseleri yüzünden 
Avam Kamarasında birkaç sual soru} .. 
muştur. Bunlara dair sıkıştrrıl;ın Sir 
Con Saymen, cevabında, Yang - Tse .. 
Kiyang komünistlerinin geriye püslcür.ı 
tüldüklerioi ve İngiliz tebaasının etr'ni• 
yeti hususunda hiçbir endişe mevcud ol• 
madığını hatırlatmıştır 

Maamafih, durumun, İngiltere hü .. 

kumetince pek y:ıkından takibine devam 
olunacağım da il5vc etmiştir. 

Gene bu bahse dair sorulan bir ı1or .. 
guya, deniz birinci Lordu, Yang • Tsc • 
Kiyang Gzerinde ı 3 tof)Sekerden mUrek• 
keb bir filotilanm güvenliği (emniyeti); 
muhafaaz etmekte ve silahlı muhafızla. 
rın da o mıntakada dolaşmakta olduğu 

cevabını vermiştir. 

Birinci Lord, ba~ka bir sorguya kar· 
şthk olarak da, Yang • Tse nehri üzenn 
de gUven1ik (emniyet) in,iliz memurla., 
rı tarafından muhafata edilmekte ise de, 
Çin ~ulannda ve Çin kıyıları boyunca, 
bu baptaki mesuliyeti üzerle.rine alacak 
ve icabeden tedbirlere tevessül ite keo• 
di mUesseselerini koruyacak olanlannı 

biuat ticari §İrketlerin k>endileri olmak 
llzımgeldiğini söylemlıtir. 

Sovyet kongresi kapandı. 
Moskova, 1 (A.A.) - Yedinci Sovyet 

Rusya kongresi dün akşam kapanmış• 

tır. Kongre 605 kişilik merkez icıa ko• 

mitesini intibah etmiştir. Bunların ara4 

11ında Stalin. Molotof, Kalenin, Vor°'i• 

lof, Kagar.ovi~, Orjonikitse ve Litvinof 
da bulunmaktadır. 

LEHIST AN'DA 

Lehistanda alman 
zabitleri 

Varşova1 7 (A.A) - Buraya gelmiş 
olan alman %llbitlerinden mürekkeb bir 
grup, meçhul asker abidesine bir çelcn\1 
'koymuştur. Zabitler, şereflerine erka• 
nıharbiye rei!Si general . Gonıiorovski 
tarafından verilmiş olan öğle yemeğin'4 
de hazır bulunmuşlar, akşını yemeğini 
de alm:ın büyük elçisi ile birlikte ye ... 

mişlcrdir. 

Zabitler, ak!am yemeğinden 1>011ra 
Grudiondz'a gitmi~lerdir. Orada sü .. 
vari okolumı ziyaret edeceklerdir. 



8 ŞUBAT 19.~5 CUMı\ 

l' rırı • ·"') n ... nl 

(;cvezelik ile 
nükte 

Mcmuanın adı: 
BUL!jETIN Of<'F!Cl EL IJU COMl· 
TE "FRANCF.. ORlENT,.. 

\' a~ının ba::,lığı : 
BAY ATATURK - HEkR HITLER 

- SlGNOR MUSSOLlNl 

imza: 

BAY Al.ADİN 

Sonuncudan ba::,lıy<tlım. Bu Aladin, 
uydurma bir addır. Bir kostümlü balo· 
Ya celmit "Binbir gece,, li bir Ala din. 
Kolunda sihirbaz lambası, üzerinde kı>s· 
tüm ':iralıyan mağazalardan birinde te
darik edilmiş ct·bken, 'ialvar, Trablus 
ku,ağı - işte size imzada gizlenen 
hüviyetin sahte şarklı kalığı. imzada giz 
lenen hüviyet ise, iki parçadan ibarettir. 
Birisi. Loti malzemesinden yapılmış 
"§arka karşı hayrıhahlık.. ; öteki de, 
garblının şarklının ilerlemesini münasib 
görmesi ve buna müsaade buyurması • 
dır. Bay Aladin firmasının arkasında 
hangi fircnk adı gizlenirse gizlensin, 
hu adı taşıyanın mahiyeti, budur ve da
ha uzun yıllar bu kalacaktır. Ancak 
gene ncıillcre mensub olan gene kafalı 
firenklerdir ki, türkleri kendileri gibi 
görüp kendileri gibi tanıdıklarından ken 
dileri gibi değerlendirmeğe hazırdırlar .. 
Bunlar için, gene, lleri giden, insanlığın 
kültürel değerlerini bir memleket ge • 
niıliğince daha ileri götüren bir Türki -
ye vardır. Fakat ötekiler için, lutfen 
"tolcrer,, edilen bir Türkiye'nin fazla 
İradeli hareketleri cüretle küstahlık ara 
sındadır. V c derhal kendilerinde, mü -
dahale etmek ve akıl hocalığı yapmak 
haklarını görürler. 

Şimdi geçelim, yazrnın kendisine: 

lmu sahibi, nasıl bir "kostümlü ba
lo,, davetlisi ise, yazının kendisi de, 
'"kostümlü balo., ile "panayn·,, arasında 
bir şeydir. Ciddi hiç bir taı·afı yoktur. 
Soyadları almamıza kızılıyor. Kadınla • 
ra saylavlık hakkını tanımamıza dudak 
bükülüyor. Ve - dini kıyafetler Üze -
rinde.ki knrarımız, hiddetten köpürmÜ§ 

ağıı:larrn kinaye ve küfür tnst oluyor. 

Knfnsının içi bir müze kadar muha
fazakar olan sözde-dost, fırsatı nimet 
bilerek sözü alman nnsyonal - sosyaliz

mi ile İtalyan faşizmine getiriyor. Al • 

man hareketi küçük, dar ve kaba göste
riliyor. İtalyan faşizmi ise, ebedi bir 

varlık olan Vatikan'ı tanıdığı için, ze • 

kidir, değerlidir, örnektir. 
Bay Atatürk - Herr Hitler • Signor 

Mussolini,, başlığı işte bu karşılaştır • 

maları yapabilmek için seçilmiştir. 
Mecmuanrn kendisine gelince, " ya • 

kın şark, şark Avrupasr ve şimal Afrika· 
sında sıyasal ve ökonomik propaganda 
yapmak,, için çıkıyormuş. Yapılan pro
pagandanın bir çcı:nisini verdiğimiz 

için, Fr:ınsa'nın bundan ne kadar fayda 
gördüi!ünü artık okurlanmız düşünsün. 
Bi7. yalnız sunu da ilave edelim ki, mec
muanın yabancı "promoteurs,, leri yani 
dostları arasında Paris Büyük Elçimizle 
konsolosumuzun ve bir de General 
Muhtar'rn nclı geçiyor. Değilmi ki böy
ledir ve mecmuada çıkan yazı da baş • 
tan a~ağı bir zevzeklikten ibarettir, ya 
aynı yerde bir izahrn çıkması, yahud 

bizden olanların böyle bir gazeteye bun· 

dan böyle yakın bulunmamaları gere • 
kir. 

Bay Aladin imzası arkasında gizle -
nen adam<'. gelince, böylelerini ikna et
meğe İmk&n yoktur. Çünkü bunların 
doğru düşünmeğe başlıyabilmeleri için 
~Ünyaya veniden gelmelerinden başka 
jare yoktur. 

BURHAN BELGE 

---------··-·------~-
Ha},ıuhrlık Rakanlı~nula 

yeni tayinler 

Sular umum müdürü mühendis 
Abdullah Bayındırlık Bakanlığı 
Ba!müf ettişliğine tayin edilerek 
Yerine Başmüf ettit B. Süleyman 
getirilmistir. İstanbul bayındırlık 
fen mektebi müdürü mühendis 
Cevdet Diyarbekir bayındırlık 
batmühendisliğine tayin edilmif· 
lerdir. 

" #t ,, 

Gümrükler Bakanlığı muamelat 
nıüdür muavini Bay Reşad Mali· 
Ye Bakaalığı takib ve teftif kale· 
rni müdürlüğüne tayin edilmittir. 
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Şark ~imendiferlerinde 

tenzilatlı tarife 
İstanbul, 7 (Telefon) - Şark 

şimendiferler idare meclisi Trak
ya - İstanbul arasında tenzilatlı 
bir sebze nakliyatı tarifesi kabul 
etmiştir. 

Avrupa trenleri 
İstanbul, 7 (Telefon) - Su taş

maları yüzünden bozulan İstan
bul • Avrupa tren seferleri cumar
tesi gününden itibaren normal 
şekline girecektir. 

llolaıula nu·ktc•b g(•ntisi 

İstanbul, 7 (Telefon) - Holan
danm mekteb gemisi olan Herpag 
Hendrik zırhlısı yarın lstanbul'a 
gelecek bir hafta kadar kalacak
tır. 

İran murahlıa.,.lari}lC afyon 
konusmaları h'krar haslaclı 

~ .. 
İstanbul, 7 (Telefon) - lran 

murahhaslarının direktif bekleme
leri yüzünden duran türk • yugos
lav bürosu ile İran arasındaki af
yon anla~ma konuşmaları tekrar 
başlamış ve bugünkü toplantıda 
lran'ın teklifleri tetkik edilmiştir. 

Tiran•t ochı .. ı memurlarının 
tc-kaiidliiğii 

İstanbul, 7 (Telefon) - İstan
bul ticaret odası memurlarının le· 
kaüdlüğü için bir nizamname ha
zırlanmağa başlandı. 

Ul11s1ararası kadmlar hidiği 
ha~kam gitti 

lstaubul, 7 (Telefon)' - Ulus
lararası kadınlar birliği başkanı 
bu akşam Perapalas otelinde ka
dınlar birliği üyeleri ve türk ka
dınları şerefine bir ziyafet verdik
ten sonra ekspresle Sofya'ya git
ti. Oradan Londra'ya gidecektir. 

Yeni kontenjan 

Yeni tarifenin 378 ve 379 C. D. 
E. F pozisyonlarına dahil pamuk
lu mensucat için Çekoslovakya'ya 
150 bin kiloluk kontenjan veril
miştir. Bu kontenjan gümrükler
deki beyannamelerin tescil tarih
lerine göre sıra alanlara tevzi edi
lecektir. 

E, kaf mföliiricri ara::,ında 
dclri ikliklcr 
o~ 

Çanakkale evkaf müdürü İsmail 
Hakkı tekaüde sevkedilerek yeri
ne Malatya evkaf müdürü Murad, 
Malatya müdürlüğüne Giresun 
memuru Sıdkı tayin edilmişler ve 
Antalya evkaf müdürü İsmail 
Hakkı ile Konya evkaf müdürü 
Tahir de becayiş edilmişlerdir. 

Tramvay -.irketi davasına . .. 
haiilaıuyor .. . 

Bayındırlık Bakanlığı ile tram· 
vay şirketi arasındaki davaya şu· 
batın 19 uncu salı günü Devlet Şu
rasında başlıyacaktır. 

Bay Mihailof şehrimize 
geldi 

Kaatamonu' da bulunmakla olan 
Bay Mihailof hasta olan karııım 
tedavi ettirmek üzere ıehrimize 
gelmiştir. 

hparta'ra -.c~imc hazırlık 
hpata, 7 (A.A.) - Yeni saylav se • 

çimi dolayuiyle C. H. Fırkası vilayet 
idaı·e heyeti toplantısına sık sık devam 

etmektedir. 

Bugün seçim hakknda ikinci seç • 
menlere fırka salonunda frrka baıkanı 
tarafından saat 14 de bir nutuk aöylene• 
cektir. C. H. Fırkası önderi Atalürk'ün 
ulusa netrettiği beyanname teksir edi • 
lerek dağılmıf ve halk tarafından dikkat 

ve alaka ile okunmuıtur 

llava durumu 
Ziraat Vekaleti meteoroloji ens

titüsünden alınan malümata gÖ· 
re, son 24 saat içinde hava Kara~ 
deniz kıyılarında tamamiyle bu
lutlu, diğer yerlerde umumiyetle 
bulutlu geçmiştir. Yer yer yağmur 
ve kar yağışı olmuştur. Yağış en 
çok 18 milimetre olarak Siird'de 
ölçülmüştür. Hava suhuneti Trak
ya, Ege ve Orta Anadolu' da, Ka
radeniz kıyılarında yükselmiştir. 

Kıble ve doğu Anadolu, Karade
niz kıyılarında düne nazaran bü
yük bir değişiklik yoktur. Bu ge
ce en düşük suhunetler sıfırın al
tında Kars'ta 25, Erzurumda 18, 
Sıvas'ta 13, Kastamonu ve Çorum
da 12, Kırşehir' de 8, Ankara' da 
5 derecedir. 

En yüksek suhunet de 1 7 dere· 
ce olarak Adana' da kaydedilmi§
tir. Bugün Ankara'da öğleyin su
hunet sıfırın üstünde 6 dereceye 
kadar yükselmiştir. 

Anl{ara radyosıı 
Dün akşam çalman macar havaları 

güzel dinlendi; Ulvi Cemal, Necdet Rem 
zi kendilerinden beklediğimiz ve bekle
mekte hakir olduğumuz gibi muvaffak 
oldular ve bize iyi dakikalar geçirtti -
ler .. 

Son yedi günün matbuat raporu 
uzun sürdüğü için Ankara Palas orkes
trasını dinliyemedik. Fakat, geçen yedi 
gün içinde ncunda geçen türlü meselele· 
ri, türlü akisleriyle anlatan matbuat ra
porundan faydalanmış olduğumuz da 
muhakkaktır. 

Roma ve Londra konuşmaları, Pil • 

sudski - Göring mülakatı, Sovyetlerde 

türk dostluğuna değer veren parlak te • 

zahürlerin türk ınatbuatındaki akisleri, 

nihayet beşinci kurultay seçimi etrafın

da okunanlar, yedi gününü tek gazete 

okumadan geçirmişlere bile, lüzumlu 

olan bilgileri verecek kadar iyi ve toplu 
bir halde tertib edilmişti. 

Bu akıamki radyo programı şudur: 

Saat 
19,30 Dan musikisi 
19,40 Çocuk saati 
20 Musiki: 

Son 300 senede kemanı 
Örnekli konuıma: Tartini ve 
çağı 

Keman : N ccdet Remzi 
Piyano: Ulvi Cemal 

20,20 Ev kadınına öğütler 
20,30 Musiki: 

Sarasate Dans Espagnole 

Keman: Necdet Reml.İ 
Piyano: Ulvi Cemal 
Viyolonsel: Edib Sezen 

20,50 Haberler. 

1STA~Hl.:L HADYOSU 
htanbul radyosunun bu nkpmki 

programı şudur: 

Saat 
12,30 Plak neşr,y u. 
18 Otel Tokatliyandan transmiıı -

yon, çay saatı Telsiz ca:z:. 
Çocuk saatı: masallar 
Haberler 

19,20 
19,50 
20 Bayan Tektaı şan: Piyano ile 

20,30 Havayan Kitar, Siret ve arka-
daılan. 

21,15 San haberler 
21,30 Radyo orkestrası. 
22 Radyo caz ve tango orkeıtra11 

Bir mütekaidin 
teşkkürü 

34 senelik bir gümrük memuru sıf:l
tiyle geçenlerde tekaüdlüğümü istida et
miştim. Uznngelen kanuni muamelenin 
18 gün gibi kısa bir müddet içinde biti. 
rilmesinden ve iıimi takib ederken gÖr· 
düğüm büyük kolaylıklardan dolayı aid 
olduğu makamlara teıekkürümü ve bü
yük hükumetime kartı sonsuz bağlılı • 
ğımı bildirmek hususunda sayın gaze • 
tenizin tavassutunu dilerim. 

Bandırma Gümrük Muhasebe 
katibliğinden mütekaid 

Mehmet Tevfik 

On iki ada ve on ik 
adalılar 

İstanbul, 7 l Telefon) - Atina
dan bildiriliyor: 12 adahların 1-
talya'yı protesto eden muhtırala
rı buradaki Türkiye, lngiltere, 
Fransa, Almanya, Sovyet Rusya, 
Japonya, Yugoslavya, ve Birleşik 
Amerika hükumetleri elçilerine 
verilmiştir. Elçilerden bu muhtı
rayı hükumetlerine bildirmeleri. 
rica edilmiştir. Muhtırada ltalya
nın 12 adayı işgali altına alması 
tarihçesi yapılmıştır. 

Yunan borçları 
lstanbul, 7 (Telefon) - Atina

dan bildiriliyor: Yunanistanın 
borcları için Londra' da yapılmak
ta olan görüşmenin İngiliz alacak
lıların yüzde elli nisbetinde ısrar 
etmeleri üzerine kesildiği haber 
veriliyor. Geç vakit bu kesilme
nin muvakkat olduğuna ve yunan 
heyeti reisine bir talimat gönde
rildiğine dair haberler de vardır. 

Ordu okullularının Mar -
mara felaket görmüşle -

yardımları 
. 
rıne 

Ordu, 7 (A.A.) - Şehrimiz hilaliah
mer cemiyetinin Öncülüğü ile Ma!"mara 
adası felaket görmüşleri için yardım pa 
rası toplanmaktadır. ilk okullarımızın 
hilaliahmer dernek kolları da bu işte bü
tün istek ve güclerile çalışmaktadırlar. 

Zonguldakta ikinci 
seçmenlere ziyafet 

Zonguldak, 7 ( A..A.) - Cuma günü 

saylav 11eçiıni yapılacak akşamı fırka ta

rafından ikinci seçmenler şerefine 200 
kiıilik bir ı:İyafet verilecektir. 

Zonguldak okullurmm 
lıanrscw·rfii"ri . ~ 

.longuldak, 7 (A.A.) - Marmara 
ndasında zelzele felaketine uğrıyanlnr 

yardım olmnk ti.zere orta okullar arala • 
rınd!' elli lira toplamışlardır. 

Zonguldakta (Mete) 
oynanıyor 

Zonguldak, 7 ( A A.) - Zonguldnk 
halkevi tarafından bu akşam için bir 
köylü gecesi tertib olunmuştur. Prog • 
mm mucibince konferans verilecek, hal. 
kevi güzel snnatlar komitesi musikisi ve 

temsil komitesi tarafından ilk defa B. 
Yaşar Nabi'nin "Mete,, piyesi temsil edi 
lceektir. 

1 lilatialım•·r eC'fniyc>Iİ nnıtımi 
mcrkt"zinıl<•n: 

Erdek ve havalisi felaketzedelerin~ 
yardım olarak aşağıda adlan yazılı olanlar 
tarafından verılcn ianeleri yazıyoruz; 
Felakete uğrıyan yaurdduşların acıları· 
nı dindirmLk için bu yardımları yapan 
şefkatli ve duygulu zatlara Hil~ 1•ahmcr 
Cemiyeti çok teıekkür eder. 
Kuruı 

15 Mimar Kemalettin ilk mektebi 

Genelik Hilaliahmerinden Bayan 
Reyhan 

470 7.ira"t Bankası memurları 
500 Dr Bay Kerim Omer 

1380 Etlik ilk mektebi 1nuaUimleri 
ve Genelik Hililiahmer az111ları 

500 Tahtakalede tabelacı Bay Emin 
4250 Ankara Sıtma mücadelesi Dol.. 

tor ve memurları 
1181 l Ankara Kı~ Liaesi muallimle~i 

ve Genelik Hilaliahmer ualan 
13965 Divanı Muhaaebat erkin ve 

memurları 

J 725 Devlet Demir yolları Muhase. 
be memurları 

1760 Ankara Ticaret Lisesı talebesi 
1643 Ankara Erkek Lİ$esi 
2200 Musiki Muallim Mektebi 
6100 Harita Umum Müdürlüğu ~a· 

bitanı 

300 Ankaı·a lnönü ilkmektebi ta • 
lebeai 

46619 

KAllHO 

Çıktı;ı ı:;unJc:nLıc:rı ciddi bir fikir 
\"C: kı.iltur m.!.:muasınct has intızam ve 
aı;.ır bdılılıktan hıç arrılmamı· olan 
Kddro ~on çıkan 35-36 muşterek sayı

sıle uçun~u yılını bıtirirken nc:şrıyatı

nc1 da ~ımdilik ion verdığini bildinnck
k okL:rlarıııı mucce:.sir etmıştir. 

l\lemlekc:timııde bılhaS:.a okonomik 
:o.:ıhadakı nc:~rıyat ihtiyacını sistemli 
yazılarla d.>ldurınağ.ı çalışan Kadro'· 
nun bıraktığı bo~luk hissedilecektir. 

Son çıkan ~.ıyıda ô.t tı.irkçe ile olan 
IJJşyazı '"Ulusal ökonomya kurumlu 
ok-ınoıny.tdıı.,, l>aillığını taşıyor. Ökl). 
n->mı k ç.ıl ışm.tlard.ı teşkilat ve planın 
oynadı~ı l.>ıcinci saftaki rolü tcbarü& 
ettiren Lıu yazıdan :.onra Kadro imzalı 

yalıdc1 tüı k inkılabının bitmiş ve kalıp 

la~mış bir harekc:t olmadığını, devamlı 

bir yürüyü;; ve olu;ı halinde bulunduğu 
anlatldıktan s->nra Kadro'nun türk in

kılabının pren::.ipleri uğrunda çalışmak 

için doğmu~ ve neşriyatında bu kay
naktan kuvvet almı:t olduğu gösteril
mektedir. 

Bay Şevket Süreyya, (Soysal mit. 

liyetçıliğin zaferi) adlı yausında de· 

mokra!>iyi ba~ka memleketlerde tatbik 

edilen ckillerile ve birer kahplaşmıf 

formül halinde memlekete sokmak is

tiyenlerden şikayet ederek tlirk soysal 

milliyetçiliğinin esaslarmı ve ana ya• 

saya ilaveten şeflerin nutuklarile te• 

şekktil etmiş ideolojısini anlatıyor ve 

şimdiye kadar ökonomık sahada bap· 

rılmış işlerle yapılması lazım gelen 

hamleleri ızah ettikten sonra '"Her 9ey 
inkılab namına 1 her şey lnkıllib için,, 
sözJerıJe yazısını bitiriyor. 

Bay Dr. Vedad Tör: "Sanayi ı•'i· 

nındnn sonra ziraat planı .. yazısilc çolC 

milhim lıir davaya temas ediyor. Her 

ş<:yden önce tıir ziraat memleketi olan 

ve nüfusunun kahir blr e:kseriyetl çift

çi olan Turkiyede ziraate verllmcsi la· 
r.ım gelen ehemmiyet llşikftrdır. B ıa 

sahada ilerı sUrulecek bUtUn fikirler, 

teklıf edılccck blitlin pUirılar daima 

ve alaka ile k.ırşılanmıya değer. "-
• 

V edad Tör :ııı aatimlzin bugilnkU ba§t• 

bosluktan kurtaı ıJarak teşkilatlanması .. 

nı istiyur \ e dıyor ki: "Planh sanayi, 

pliinlı ıiraat ister,, 

Bay Yakub Kadri bize sovyet ede
bıyatının umumı lıir şemasını çizmek. 

ten ziyade sovyctlerdeki b8nat temayil· 
llinü anlatıyur ve birkaç mlibirn s.ovyet 
cdıbinden bcıhsedıyor. 

Bay Burhan Belge 1934 yılı sıya al 

faalıyctının kısa bir tahlili bilançosu
nu yaptıktan sonra bu yılın karakteris

tik vakalarını çizıyor. 

Bay İsmdıl 11.ısrev "Türkiye ındııs

tırısındc ılk :.ermayc: bırikmesi,, hak
kındalcı ctuuunde sanayı sahalarımııcla 
devrim yılları içinde belirmiye ve be· 
lirtilmegc ı.,a~lıyan sermaye miktarları• 
nı ıııukayeselı Lır ~ekiltJc: gözden geçi
riyor. 

Bay M. Şcvkı "İleri teknik ve İle· 
ri sancıyı ıtm.ıc· ırnı.ı,, yazısile ulusa en 
kestirme yold.ın ve en kısa 7.amancl,ın 

ilcrı tt·knıkli ı;anayii, ziraati, ökonomi
yi vermek en huyiık amacımız olduğu
mı izah cdıyor 

Gene Buchan Belge Kadro'nun bu 

sayısında "1935 in romanı,, adında bır 

romanın ilk kı:.mını neşrcdıyor. Mu· 

harrir birkaç ıoatırltk mukaddemesınde 
diyor ki :''Hu romanın yazılıp bitirilmesi 

~u içme ~ırdığimı.ı yeni 1935 yılı sUr· 
düğU kadar ::.Ur.ecektir. .Roman zaten, 

1935 in 1Jira7. fante.liıt ve çok sUbjcktlf 
bir tarıhçesidır Bir kroniktir.,, Yaı:ılıt 
itibarile yepyeni bir tarzda olan bu ıo
manın ilk gördüğlımü.t: kısmı bizde an
cak l 936 l.ıaşında çıkacak olan eserin 
tamamını okumak için bilytik bir mo· 
rak uyandırıyor. 

Uç yıl muntıu:aman çıkmıı olan 
kadronun ıoon sayısı i te Lu yau ile bi· 
tiy<>r. Onu şimdıye kadur takib etmlı 

olanlar clbettekı bu olgun sayıyı da o· 
kuyacak ve: beğeneceklerdir. 

A\IN TARllll 

Matbuat umum müdurlUğünce ayda 
bir çıkarılan \'e bir aylık dünya hadise• 
!eri• ve ne,rıyatının bir hulasasını 
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Londra konuşmaları 
kaı·şı ında türlü ulus 
)arın düşünceleri 

1 şubat tarihli Deyli Herald'tan: 
Fransa ne diyor? 

Fransa Almanyadan JUnları iste· 
mektedir: 

a) Almanyanın uluslar derneğine 

dönmesi. 
b) Doğu andlaşmasına sıkı sıkı bağ

lanması. 

c) Ton andlaşmasına sıkı sıkı bağ

lanması. 

Bu ı;uretle iki andlaşma biribirile 
birleşince genel bir Avrupa andlaşması 
'vucude gelmiş oJacaktır. 

Almanya ne istiyor? 

Almanya silahlanma meselesinde 
~endisine tam bir müsavilik verilmesi
ni istemekte, bu olmadıkça herhangi 
bir konuşmaya, anJaşmıya yanaşmamak
tadır. Her halde Almanyanın, Fransa 
IJle istediği mUsavilik riyazi bir müsa
vilik değildir. Bunda bazı tahdidter oı
ması tabiidir. 

Mıntakaya mahsus olmak üzere Al
manya bir doğu andlaşması için konuş· 
mıya girişebilir. Fakat o, bundan ziya
de Lehistan ve SovyetJer birliği ile 
yaptığı gibi tecavüz etmemek and1aş

ma1an yapmayı tercih etmektedir. 
• Tuna andlqmast esas itibarile üze-
rinde konuşulabilir bir mevzudur. 

Uluslar derneğine dönmek, tama· 
mile ihtiyara kalmış bir meseledir. MU· 
••ilik hakkını tanımak için bu, bir 9art 
41iye ileri ıürlUemez. Silahlanma mese
letinde bir anlıpna olunca uluslar der
Mğine dönil§, kendilifinden olacaktır. 

Eğer bu anl&fJlla yapılamazu o za. 
~Almanya kendisini Versay muahe
Clesinin üzerine yllkledlfi kayıdlardan 
iurtulmuı 11yacaktır. 

Eğer milurilik hakkı Almanya'ya 
nrilmiyecek olursa, Almanya o hakkı 
Lndisi alacaktır. 

Sovyetleria dQ~ündü/ıleri: 

SovyetJer birlifinin fikrince bir do· 
1u andlaşmaıının yapıhnaaı, herhangi 
Mr ıilahlanma andlaşmasmın esaslı ıar
tı olacaktır. 

B<Syle bir ındlaşma yapılacak o
luna Sovyetler birliği almanlann mU
a.llik dileklerine yırdım edeceklerdir. 

ltalyan nolrtai nazırı: 

İtalyanların ıilahlann:ia meselesinde 
.a muvafık buldukları ıekil, değişik 

ulusların bugUnkU silah lruvvetJerini 
'bir devre için bugUnkü seviyesinde 
tutmaktır. 

Emniyet meselesine gelince Alman
ya Tuna andlapnasına ginneli ve bu su· 
retle silahlanmasını meşru tanıtmalı
dır. 

teşkil eden bu çok lüzumlu ve değerli 

mecmuanın birinci kinun tarihli 12 in· 

C1 sayısı da çıkmıştır. Ayın tarihi'nin 

l>u uyısında her zamanki gibi büyük 

bir intizam, planlı bir tasnif, değerli 

bir seçme gözükmektedir. Bir ayın ha

ilisclerini ve en göze çarpması lazım 

ıelcn yazılarını böyle toplu bir cild 
içinde kitabhanesinde bulundurmak her 

münevver için büyük bir ihtiyactır. 

"Ayın tarihi,,nin neşriyat hayatımızda 
ne mühim bir boşluğu doldurduğu 
mtinderecatına kısaca bir göz gezdir
mekle anlaşılabilir. Matbuat umum mil· 
dlirlüğil bu çok faydalı başarımmdan 

'dolayı tebrike layıktır. 

La Tiirki Kemalist 
Matbuat umum müdürlüğü taraf m

dan hariçte devrim Tilrldyesini tanıt· 
mak gayesile fransızca, ingilizce ve 
almanca kısmıJarla çıkarılan La Türki 
Kemalist mecmuasının sonteşrin tarih· 
li 4 üncü sayısı çıkmıştır. Güzel ve es• 
lı:i bir türk çinisinin büyük bir muvaf· 
fakiyetle basılmış bir resmile başlryan 

bu sayıda "Tilrk kadınının seçim hak· 
kını alması", (Alişar höyüğündeki haf· 
riyat), (Çocukları koruma yurdu), 
(YaJova kaplıcaları), (Ankarada sanayi 
ecrgisi), (An:karanın imar faaliyeti) 
liıerinde bol resimlerle sUslü çok de· 
'lerli yazılar vardrr. Bu mecmua bilhas
• basılışı baktınından hakiki bir sanat 

0

t1Cri sayılabilecek bir mükemmeliyet
k:dir. 

ULUS 
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Londra konuşmaları ve 
Deyli Meyl 

1 §Ubat 1935 tarihli Deyli Meyl ga
zetesi, "Flanden'in ziyareti,, ba~Jığı al
tında §U baş yazıyı yazmaktadu: 

.. Bugün Londrada başlıyacak olan 

Fransız - İngiliz konuşmaları biltün 

Avrupanın emniyetile alakadar olacak· 

tır. Bu konu~malarda İngiltere hUkQ· 

metinin galebe çalmak mecburiyetinde 

bulunduğu birçok müşküller vardır. 

Her ne kadar bu memlekette her .. 

kesin fransız ulusuna karşı lbUyük ve 

hararetli bir sevgisi varsa da Bay Flan

den ile Bay Laval Fransanın hakiki gÖw 

rüşünü ifade etmeğe muktedir değiller· 

dir. Onlar, kUçük anlaşmanın görU§U .. 

nü ifade etmek mecburiyetindedirler. 

İngiliz halkı, bu küçük devletlerin 

yapmış olduğu kombinezonla alakadar 

olamazlar. Her halde ingllizler, dışarı 

sıryasalarının Prag, Belgcad ve BUkreş· 

ten dikte edilmiş olmasına razı değil- ' 
lerdir. 

Fransanın dışarı ıııyasasında ise bo

rusu öten sadece küçük anlaşmadır. 

Ötedenbcri Deyli Meyl'in söyledi

ği gibi Triyanon muahedesinin deği§· 

memesi hususunda ayak diriyen küçük 

anla9ma devletleri er geç orta Avrupa

da bir kargaşalığa sebeb olacaklardır. 

Şu halde bu küçük devletlerin ken

disini bir savaşa aürükliyebileceği ve 

netice itibariyle lıizi de işe karıştıracak 

olan Fransa ile bir ingiliz hükCımeti 

nasıl olur da bir anlaşma konuşmasına 
giri§ebilir? 

Dey li Herald da 
aleyhde 

Deyli Herald gazetesinin 1 şubat 

1935 tarihli sayısında "Bugüniin konıış

malarıd ba§hğı altmda şu baş yazı çık

malctadır: 

"Her ne kadar tuhaf görünürse de 

bugün başlıyan konuşmalar içi~ arzu 

edilecek şey bunun bir anlaşmıya var
mamasıdır. 

Her halde iki gün konuştuktan son· 

ra f ransız ve ingiliz bükfunetleri ken

dilerini yeni bir adım atrnağa mukte

dir bir hale gelmiş göreceklerdir. Fa

kat bu, başka bir meseledir. 

Bu konu~aların, "emniyet ve si

lahlanma., dediğimiz ikinci meseleyi 

hemen şöyle üstün körü halledecek bir 

anlaşmaya varması istenildiği hakkın

da bir telakki vardır. 

Her halde iki hükumet Almanyaya 

töyle veya böyle ,artlar altında şöyle 

Teya böyle teklifler yapıla.bileceği ve 

bunun Uı:erlne §U yolda hareket edile

ceği hakkında bir anlaşma yapmak is

tiyece klerdir. 

Mahiyeti ne olursa olsun, yalnız 

iki devlet tarafından kararlaştırılıp Al· 

manyaya bildirilmesi bu teklifin red 

edilmesi ihtimalini daha ziyade kuv
vetlendirmiyecek midir? 

Tcferrüatta değil de ana çizgiler

de bir anlaşma yapılacak olursa bu e

sasların kendisine tamamile müsavi 

haklar verilerek Almanya ile de müza

kere edilmesi do~ru olur. 

Bu mesele, Uç devlet, dört devlet 

meselesi değildir. Rusyanın arzulan, 

Lehistan'ın dilekleri, küçük andlaşma· 

nın istedikleri, hepsi böyle bir anlaş

mada aynı derecede nazarı itibara alın

malıdır. 

Başlangıçta belki de çok eyi niyet· 

lerle başlamış olan bu konuşmalar, so

nunda bir tehlikeye uğrıyabilir. 

•... Her halde iki hükumetin karar 

verdikleri esasları öteki devletlere dik

te ettirmek esaslarından kaçınmak ge

rektir ... ., 

Fransız ve ingiliı 6a1ian1srı bir arada 

Lord Rotermiriıı beyannamesi 

İngiliz ulusunu bir ulusal havacılar birliği 
kurmaya çağırıyor 

30 sonkanun tarihli Deyli Meyi ga
zetesinde, Lord Rotermir bütün ingiliz 
ulusuna hitaben bir mektub neşretmek· 
tedir. Bu J11ektubta deniliyor ki: 

"Deyli Meyl gazetesi baş yazıcılı
ğına - Bugün Bay Hitlerin iktidarı 

eline geçirmesinin ikinci yıldönürnü
dür. İki yıl içerisinde Almanya acunun 
en güclil bir hava kuvveti olmuştur. 

Bunun sebebini arayıp bulmak müşkill 
değildir. Bugün Almanyayı idare eden 
dört kişiden - Hitler, Göring, Göbels 
ve Hes - ikisi - Göring ve Hes - iki 
eski tayyareciler ve Göring, genel sa
vaşta büyük bir şöhret kazanmı tır. 

Bizim yurdumuzda vaziyet nedir? 
her halde biitün Britanya ulusu bugün, 
bundan yirmi yıl öncesinden dalıa az 
havayı diişünüyor. Genel savaşta o ka
dar becerikli ve kahraman tayyareciler 
yetiştirmiştik ki bunların başardıkları 

işler, acunun en uzak köşelerinde bile 
anılmış, alkışlanmıştı . Bunlar ne mü
kafat gördüler? 

Bugün ise tayyarecilik mütehassı· 
sı yüzbaşı Norman Makniellas'a göre 
hava bakanlığında bugü

0

nün ihtiyacla
rına göre yetişmiş lıir tek havacı bulun
mamaktadır. Buna nasıl çare bulunabi
lir? 

Ben, bir tek çare bulunduğuna ka
niim. Bu da hava vaziyetini, han inki
~afını lngilterenin her evinde bir soh· 
bet, münakaşa ve alaka mevzuu haline 
getirebilmektir. Bunun i~in de yurdun 
her tarafında olacak hava bareketlerile 
alakadar olacak bir hava birliği kur
maktır. 

Onun için bir "Havacılar lıirliği,, 

kurmak dileğindeyim ve Deyli Meyi 
ve onunla alakadar <'lan gazeteleri o· 
kuyanları bu i§te kendime yardım et· 
meğe çağırıyorum. 

Böylebir birliğin tayyareciler ta
rafından idare edilmesini gerek bulu
yorum. Burada çene çalmakla vakit ge
çirecek ve değerleri bulunmıyan kim
selC'rin yerleri olmamalıdır. S0zün kısa
sı projem şudur: 

Bu birliğin esas üyeleri yaşları 

kırkı geçmemi' olan ve yahut savaşta 

uçuş muvaffakiyeti göıteren pilotlar 
olmalıdır. Yalnız bu birliğe Uye olabil· 
mek için bir tayyarecinin aavaıta terfi 
ettiğini ve bir takun nışanlar aldığını 
göstermesi kili değildir. Kendisinin 
uçuş beceriğini yapılan bütün ara9tır· 

ma ve soruşturmalar kar§ıırnda lsbat 
etmesi gerektir. Filen tayyarecilik e
denlerden taahhUdat da istenmiyecelc· 
tir. Bu birliğin salahiyet ve kudret la• 

bibi hatibleri çah~ıya baJbyacak ve 
bu kalabalık Londranın bütün mücıse· 
ıelerile hava tehlikesine nasıl maruz 
kaldığını ulusa anlatacaktır. 

Bu hatibler, halkı !!adece havacılık 
ve hava tehlikeleri hakkında tenvir et-

mekle kalmıyacaklar, devletin resmi O• 

larak İngiltere tayyare kuvveti ve in· 
kişafları hakkında verdiği 1.ıahlardald 

yanlışları da düzelteceklerdir . 

Bundan başka bütün yurddaşlar bu 
birliğe yardımcı Uye olabilirler. Benim 
üyeliğim de lıu yolda olacaktır. 

Bu kurum, tabit bir propaganda ku· 
rumu da olacaktır. Bu propagandalar, 
havada hazırlnnmıyanların ne gibi teh
likelere uğrıyacağı ve hava savaşının 

değeri mevzuları üzerinde olacaktır. 

Bu birlik, aynı zamanda sanayici
Jerimi.ı:i de tayyarecilik mevzuu ile a· 
lakalandırmak için elinden geleni ya· 
pacak, hava emniyetini korumağa uğra
şacaktır. 

Ticari tayyarecilik de bu ülkenin 
pek yakından a1akalanması gereken 
bir mev.ı:udur. Bir ticaret tayyaresi, 

her istenildiği vakit bir savaş vasıtası 
haline gelebilir. Bundan dolayı İngil· 
terede ticaret hava filosu bakımından 

da bütün acunun başında gelmelidir. 

Almanyadaki havacılar birliğinin 

3 milyondan fazla üyesi vardır. İtalya· 
nın hava birliğine yazılı üyeler de 2 
milyonu geçer. 

Bizim ilk elden taahhüdlerini mun
tazaman ödiyecek 100.000 üye temin e· 
debilmemiz, bu işi yürütmek için kifa-
yet edecektir.,, Rotermir 

---------------------···------------~~-----
Uluslararası diplomatik akademi toplandı 

Uluslarar<1s1 mühim meseleleri göz
den geçiren ve bu arada barışın korun· 
ması, hukuku düvel işleri ve saire gibi 

i~ler hakkında özel (hususi) m<>hiyette 

araştırmalar yapan ulusiararası diplo

matik akademinin genel heyeti, Lahey 

adalet divanı ikinci başkanı B. Guerre

ro'nun başkanlığ ıaltında topianmıştır 

Mcksika'nın Vaşington elçiliğine 

tayin edilen üyelerden B. C. Najera'yı 
selamladıktan sonra akademi. müessıs
lerinden bir.i olan B. Frangulis'in met
hini yapmış ve bu zatın ilmi ve sıva-

sal alanlarda yaptığı çalışmaları anlat
mıştır. 

Akademi Strasburg üniversitesinde 
sıyasal tarih profesörü olan B. Reds
lob'un mıntakavi barış hakkındaki bir 
söylevini dinlemiştir. 

Diplomatik akedeminin ana pren
siplerini kanunlaştıracak olan komis· 
yon da toplanmış ve üyelerden birinin 
verdiği raporu gözden geçirmiştir. Se
çilen lıir komite, akademinin devletler 
ve uluslararası mahkemelerce tanınmış 
hukuku düvel prensipleri Uzerine bir 
rapor haıı;ırlıyacaktır. 

8 ŞUBAT 19;J5 CUMA 

Nasyonal sosyaliz· 
ıniıı iki yılı 

30 sonkiinun t::ırillli Taymis gazete• 
sl, ''Nasyonal sosyaJJ°1.min iki yllı,, baş· 
llğı altında yazdığı bir ba* makalede 
diyor ki: 

"Bay Hitler, iktidar mevkiine geç• 
me&inin ikinci yıldönümünti bundan 
önceki yıllarda olduğu gibi nutuklarla 
ve merasimle kutlamamağa karar ver• 
di. Yalnız bu vesile ile işsizlerin te~4 

kilatlr tezahürlerine yer verilmiştir. 
Her halde Lıu tedbirle Bay Ilitler, 

böyle bir zamanda Almanyanın dışarc 

sıyasası hakkında bir söylev söylemek
ten çekinmiştir. Bu tedbir ve telakkide 
Avrupanın ve Almanyanın rahatsızlr· 

ğının nereden geldiği anta~ılclığını gfö;. 
tcriyor. Şurası muhakkaktır ki Avru· 
panın bütün ülkelerindeki i~sı.ılcıc sa· 
nayi alanında iş verebilse, yahut lngil· 
terede olduğu gibi onlara yaulıııı ede· 
bilse, kıtanrn başı dine olacağıııa utJcık 
bir şilphe bile yoktur. 

Bay Hitler, mahdud kaynJklarınıı 

dayanarak aldığı tedbirlerle issizlerin 
sayısını azaltmağa muvaffak olmuştur. 

Almanyanın bugünkii ökonomik 
durumu 1933 sonkanununda olduğun· 
dan daha eyi midir, daha fena mıdır, 

orasını bir tarafa bnakalım. Şurası mu· 
hakkaktır ki Alnıanyaya iç ticareti teş
vik görmüş ve iş hayatı yayılmıştır. 

Bundan başka i'sizlerin manevı kuvvet 
lerini korumak fçin de tesirli tedbirler 
alınmıştır. 

Almanyadaki çalışma kampları da 
bu devre içinde genişletilmiş ve büyü· 
mUştUr. Bunlar, her tUrlü insanı bir 
kampta topladığı için aradaki ıınıf 
farklarını da lıaldırmı,, sonra bugUnld 
Ahnanyada her kuıumun olduğu gibi 
birer yurdseverJik mektebi olmuşlar• 

dır. 

Esasen Bay Hitler'in programında· 

ki ulusal taraftır ki dıtarda bulunanla· 
rı da cezbetmektedir. Bu 11yasanın en 
bariz tarafı, Versay muahedesindeki 
mUsavatsrzhk kaydını kaldırmak ol• 
muş, ve alman önderi, iki yıl içinde 
kendi ülkesinin silahlanmaktaki mllsa. 
vatsu:lığmı, yeniden silahlanmağa de .. 
vam ıuretlle az çok bertaraf etrneğe 

uğra§mı§tır. 

1932 yılında nıUsavi haklar veril• 
mesini vadeden anlaşmanın gerçekleş• 

mesi Üzerine Bay Hitler, uluslnr der .. 
neğinden çekildi. Şimdi de bu müsavi• 
lik vldi, ameli bir alanda gerçekleşti .. 
rilmedikçe oraya dönmeği reddetmek• 
tedir. 

Fransızların fikri ise, emniyetin sf~ 
lahlanmada müsavllikten daha önce göi 
önüne alınması ve bunun için de At .. ' 
manyanın, uluslar derneğindeki yerine' 
dönmesi lüzumundadır. Fransızların bu 
fikri doğru ve mantıki olmakla bera• 
ber, Almanyada uluslar kurumu aley .. 
binde müthiş hissiyat vardır. Bu aleyh• 
teki hissiyat, sadece bu derneğin öteki 
ulusların silahlarını eksiltmeğe muvaf· 
fak olamayışından değil, aynı zamanda 
bu derneğin o uğursuz Versay andJa1• 
masile de müşterek olmasından iler[ 
gelmektedir. 

Onun için de Sinyor Musolini'nin 
ele ileriye sürmUş olduğu gibi uluslar 
derneğini Versay muahedesinıfen ıyır .. 
mak faydalr ve amc:lf bir hareket ota .. 
bilir. 

Bey Hitler, kendisinin iki katlı bir 
vazifesi olduğunu, bunlardan birisi içe• 
ride memleketi çatıştırmak, işletmek 1 
birisi de dışarda öteki uluslarla müsavi 
bir durum vUcude getirmek bulundu• 
ğunu söylemektedir. Muhakkak ki ön• 
der, kendi ulusuna yeniden kendilerin« 
güven duygusu vermiş, disiplin ve isti• 
kamet tesis etmiştir. Bu işleri yapar• 

1 
ken yabancıları UrkUtmekten ve rahat• 
!arını kaçırmaktan hali kalmadı. Bu .. : 
nunla beraber, alman kafası nefse gtive .. 
nin, disiplinin ve vlicud sağlığının an• 
cak askerleşmek sayesinde yapılabile• 

ccğine inanmı! bulunmaktadır. 

Bay Hitler ve arkadaşları mevsim~ 
li, mevsimsiz birçok defaJar tekrar et ... 
mlşlerdir ki Almanya barı istemekt~, 

dir. Önder, geçen gün yeniden alman• 
!arın başka ulusları kendi milliyetle .. 
rinden ayırmak dileğini beslemediğin~ 
söyledi. Bütün alman ırkının bir birlik 
içinde yaşaması nasyonal sosyalizmin 
ülkülerinden birisidir. Eu ise komşu 
rnemJeketlerin midesini bulandınnağ•. 
bir sebeb teşkil etmektedir. 

Bununla beraber, bu ülkü bütün. 
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Anlı·etlcrimi:. 

AN Kı\RA DA KUNDURACI IJll\. 
(Başı 1 inci saytf:ıda) 

Yabiluu . lstanbul, lzmır, Ankara gibi 

lüks, modaya uygun e~ya uanılan vila

yeılerinıizde bir zamanlar çok aranan 

ve istenen Batha, Emerson gibi ya

bancı marka ıskarpinlcrin bugün piya

sadan tamamile çekilmi!j olması kundu

racrJığımızzn her stnrfın isteğini kar!jı

lıyacak bir kertede olduğunu anlatan 

bir belgedir. Ankaramız. bu ileri sanat-

kara kunduracılarını üç kı:.ma ayırma!< 
gerekir: Birinci kısım İstanbuldaki bü
yük kundura imalathanelerile anlaşa· 

rak ve yahut da kendi teşkilatlarile is
karpin, terlik, fotin yapıp firmalarr al· 

tında satanlar ve şoson, lastik, ve saire 
bulunduranlar; ikincisi kavaflar (ki 
bunlar İstanbul fabrikalarından aldık-

larını bir kirla satarlar. Kendi firma
ları için hususi sipariş vermezler.) 

Uçüncü&ü de hazır bulundurmayıp .f. 

"Te!jhirz'n,, iuri<lıırıcı]ı°Eta d'emmlyeti bUyllktür, 

laruıuun en güzel ornelılerini ba.lua· 
durduğundan yapacağımır araştırmalar 
Htün yurddaki ayakkabıcılık hakkında 
bize bir fikir verebilir: 

Ankara'da ne kadar kun· 
4hıracı ,·ardır? 

Eski Ankaranm kunduracıları Sa
tnanpazarına sıralanmıştı. Bir zaman• 
qr (Kavaflar çarşısı) ismi verilen Sa
manpazarınm üst kısmı; Koyun pazarı
na yakın olan sıra dükkanlar Ankara
nın kunduracılar çarşısını teşkil eder
di. Geçmiş devrin dar ve bakımsız 

(Karaoğlan) caddesi; geniş. düzgün 
lltivlyctile ( Anafartalar) olunca, Anka
ranm en eyi kunduracıları da buraya 
uralandı. Bugün bile boşalan dükkan
ların yerine yeni yeni kundura mağa
zalarının açıldığını görüyoruz. 

Ankarada bugün 200 ü aşan kundu

racı dükkanı vardır. Bizde nasıl ki 
(manifaturacı) dendiği zaman giyeceğe 
ait bütün ihtiyaclarımızı bulunduran 

yerler hatıra gelirse, kundtıracıda da 
iskarpin, fotin, terlik, lastik, ~oson gi

bi ayağa giyilecek bütün ihtiyaclarımr
zın kendisinde bulabilmemiz gereken 
yerler hatırımıza gelir. Fakat Ankara 
lunduracılarınm içinde her istediğimi
zi bulabileceğimiz dükkanlar cok mah
dudtur. Çiinkü yaptıkları işe göre An-

tnilliyetçi Avrurının arkasından gitti
ği ülküye zıd değildir. Şurası aşikar
dır ki Bay HitJer, eski günlerde kul
landığı devrim metodlan yerine bu
günlerde evrim metodları takib etmeği, 
lnutcdil davranmağı tercih eylemekte
dir, 

-

pariş üzerine i§ yapan kunduracılar. 

dardUncU ve bu ıon kısmın daha ufak 
dereceli bir ıubesi olarak da tamirci

ler gelir. 

Kunduralanmızm lıaıı.ı. 
maddeleri 

Giyeceklerimiz içinde ham madae
ai en fazla yerli olanlardan birisi kun
duralarımızdır. Cümhuriyetten önce 
bilhassa rugan ve fantezi deriler ta
mamen Avrupadan getirirken, bugün 
kösele sanayiimiz o kadar ilerlemiştir 

ki iç pazardan başka kendisine dışarda 
yeni müstehli.k pazarlar bulmak gerek
lenmiştir. Köselecilik eskiden beri bi· 
zim ulusal sanatlarımız arasına girmiş
tir. Anadolunun hemen hemen her kö
şesinde (tabakhane) ismi altında deri 
kurutulan ve terbiye edilen yerlerde el 
emeğile hazırlanan derilerimiz mahalli 

ihtiyacları karşılıyamamakla beraber 
sağlamlığı ve inceliği ile Un almıştı. 

Bugün İstanbul, İzmir, Bursa, Anteb, 

Karaağac'taki kösele sanayiimiz yilzü

.müzü güldürecek kadar gelifmiştir. 
Beykoz fabrikamız Balkanlarda eşi aı: 

bulunan bir müessesedir. 

Ayakkabıcılrk alanında yabancı ül
kelerden en fazla getirttiğimiz kadın 

ve erkek şosonlarıdır. Lastik sanayii 
oldukça ilerlemiştir. Birkaç yıla kadar 

şosonlarımızı da içerde yapacağımız ve 
ayakkabıcılığa ait dışardan gelen hiç bir 
şeyimiz kalmıyacağı tabiidir. Şosonlar
dan başka bir de dışardan getirttiğimiz 
.~.ıdın iskarpinleri için fantazi deriler 
vardır ki bunlar da çok kullanılınadr
ğından lıir yekun tutmuyorlar. Bizde 

ULUS 

kösele sanayiinin ikrkmesı, hayv::ın ıı

atlarına tesir yapacak kadar hayırlı ol
muştur. 

Samanpaz:ırr - An af arialar 
n•kahcti 

Kun<luıacılar .ııasında sebzecilerin 

&eyyar - <li.ikkancı rekabetinin bir baş· 
ka şekli vardır: Samanpazarında olan
larla cadde üzerinde olanlar rekabeti.. 
Bir de bunlardan başka ısmarlama ya
panlar vardır ki bunlar gerek dayanık
lık, gerek form itibarile, hazır satan
lardan daha üstün olduklarını iddia e
diyorlar. Sam.ınpazarı kunduracılarınrn 
uçuzluk bakımınan ünü fazla, dolayı· 
sile ~atışları eyi olduğundan ucuz m~l 
satmalarının ankaralılarca bilindiı;ini 

ileri sürerek diyorlar ki: 

"Liiks kundura mağazalarr hiıinı 

ne kadaı· çiiriik mal sattığımızı iddia 
ederse etsin, bizi de onları da tecrübe 

eden ankaralılar aynı malı bizım daha 
çok ucuz satmamrzdan dolayı tahıi biz-

den alış veri~ ediyorlar. Aynı yerden 
mal getirtip ıçıne yaldızlı bir marka 

vurunca değeri hiç olmazsa ıki lira fır

hyan iskarpini kullanacak az milştcri 

vardır. Bizim dükkan kiramız, masrafı

mız azdır. Az k_arla kanaat edip sc1tıyo
ruz. Yoksa mal, aynı maldır.,, 

Ilalhuki ... 

Ankaranın t.ınınmış bir kundura
cısı da diyor ki: ''Bir fabrika en aiiağı 
üç kalitede mal çıkartır. Biz birincisi

ni, Samanpazarı esnafı üçüncüsUnü alr

yor. Bizim dükkan icarlarımrz fazla

dır. eÇşidimiz boldur. Eyi bir kundu

racı dükkanı hiç olmazsa on bin lira 

sermaye ister. Biz malın eyisini, çeşid

lisini bulundurmak mecburiyetindeyiz. 
Ancak böylelikle iki üç yıla gelinciye 

kadar elbise diktirmek için İstanbula 

taşınanlar gibi, ayakkabılarını da ts
tanbuldan alanları Ankaraya çevirebil-

dik. Samanpazarında ucuz dükkan bu

lup malın a~ağı kalitesinden getirten
Jeri nbizden ucuz satmalarını çok tabii 
görmelidir. Yalnız bu fiat iarkını bi
zim fazla karla satmak istediğimizde 

değil, malın kalitesinde aramalıdır.,, 

Bu iddiaların doğru veya yanlış ol· 
duğunu ancak iki yerden de ayakkabı 
almış olanlar bilir. 

SAYIFA 5 

Modern evcilik 
Paı·iste miikaf at ka2 anan iki yeni • 

proıe 
M.ıket, Maquette, ve Proıe No. 15 

Şekil 1 ve 2. 

Geçen sene Paris'tc iıç çocuklu bir 
aile ev1 planı ıçin müsalıaka yapılmıştı. 

Miısabakada birinciliği ve derece ka
zanan eserleri ı;ırasile ne~rettik. ıs ve 
16 No. projeler bunların :.onuncularını 
teşkil etmektedir. 

15 No. Maket ve projenin tetkiki: 
Eser Moity - Bizary adında bir mad

mazel tarafından yapılmıştır. Tcferrii
atla çok dikkatli ve bilgili olarak uğra
şılmı tır. 

Bahçe ıle beraber yapı sathı 512 met
re murabbaı 

bar 

Yalnız yapı sathı 83 metre murabbaı 
Pencerelerin sathı 43 metre murab-

Cıft karyolalı yatak odası sathı 10.11 
metre murabbaı 

Çift karyolalı yatak odası sathı 13 
metre murabbaı 

Tek karyolalı yatak odası sathı 9.38 
metre murabbaı 

Salon 24,88 metre murabbaı 
Banyo sathı 5,70 metre murabbaı 
Mutfak sathı 5,70 metre murabbaı 
Temiz su ve havagazi tesisatı. 
Pis su kanalizasyonu. 
Santral Çofaj. 

Yapıda cephe uzunluğu 10.80 metre 
D ,, derinlik 7,65 .. 
Bahçede cephe uzunluğu 16 ,, 

,, derinlik 32 ,. 

Evde parçaların ıcnişliii çok eyi
dir. 

Genel antrenin arka cepheden veril
mesi ıevkf bozmaktadır. 

Odalar müstakil değildir. Evde bir 
kısım odalarm milıtakil olmaaı kulla
nış bakımından çok Ilzundır. 

Banyo ve mutfak ayrı birer kısım 

teşkil etmektedir. Yapıcılık bakımındın 
ucuza malolur. 

Evin iskeleti beton direklerden ku· 

rulmuş ve boşluklar Tuğla Ue doldu
rulmuştur. 

Beton direklerin kalmbiı dıta bıra· 
kılmış ve dıf ırva4a Jı:orni§ " ıllme 
manzarası verilmlttlr. 

Duvarlar izoterm, iki katlı H arala· 
rında hava paylıdır. fekil 1 AB keaJml, 
tekil 4 EF ketimi, ttkll 1 CD JiHlmL 

'Pro]e 15 - "Şe'1iil 't 

Ev <lı~tan demir boru parmaklık ve 
yerli saksılarla siislenmiştır. 

l>ôrt tarafta siperlik ve damlalık 
yapılmıştır. 

Antre büyiık sıperhk altına kon-
mıı , cephede bır kısım güneşli, bir kı· 
sım gölgeli balkon vücuda getirilmiş· 
tir. 

Dıştan çok sevımlı bır görünüşü O• 

lan bu eser içten yapılacak biraz dü· 
zcltme ile kullanıtlı ve düz ayak bir ev 
haline konabilir. 

Projede bahçenm tertil.> şekli ve te. 
mel yap11ı göze ~arpınakta<lır. Hulha 
gene fransız mimarı Madmazel Bizary 
eserinde muvaffak olmuş sayılabilir. .,,,. 

Proje No. 16 şekıl 1 ve Z 

15 No. projenin aksine olarak müs
takil odalardan mUtesekkil bir aile evi 
etüd ediyoruz. Oda.tarda görünüşün ya. 
na olması göze çarpıyor. 

Bir yapının cephe kısmı en görüniış· 
Jü tarafı teşkil eder. Üç odanın birden 
yana kaydırılmasındaki maksad köklü 
olarak anlatılamaz. 

Yanda görünen meıdiven Projenin 
kıymetine bir şey ilave etmemektedir. 

Odalar ~,SX3,5 

,, 2,75X3,5 

" 
Sal o" 

3,5X3,5 

<4,SX4 
Banyo 2,55X2,10 
Mutfak l,SSX2,50 
Tuvalet 0,70X2,SS 

Hol 2,98Xl, .. 0 metredir 

Yeter bir genfşJikte ve her bir oda ay. 
rı bir geçitle kerldora bağlıdır. 

Banyo ve mutfı1t yeri genişliği, ban· 
yonun yatak odasile a1akası, hol ciddi 
bir tertib göstermektedir. 

Cephede bir aad~lik vardır. Lakin 
modem mimarlığın heyecanlı hatları 

görünmlyor. 

Antrenin önündeki tuğladan yapma 
latinad direği muvazene ve mantık ba .. 
lnmmdan fuJaiır. Şekil: 3, 4, s. 

Pltnda yerlerine konmuf olan ev 
etJHI: 

ı) Jki taraflı delap "ıUrme kapılı,, 
m) Gull dolaplar .. ,. 

(Sayıfayı revirini•). 

Büyük hihaJe Tefrika: 13 

Bu ela hir hikayedir 
Yazan: Yaşar Nabi NAYIR 

- Demek bunu yapabilirdin, T urgud? Ya 
l>eneoıeni o zaman senden ayrılamıyacak ka
d~r fazla seviyor bulunursam, yaptığının bir 
cınayet olduğunu bile bile gene söyler misin? 
Hiç ınerhamet duymadan? 

bolmakta olan güne§e dalmıftır. Bu güneı 
gibi, düşünüyor, timdi içimi aaadetle dol· 
duran bu sevginin de bir batısı vardır, ve 
ömrümü::ı de böyle daiına bir batıya doğru 
gidişten baıka nedir ki? Fakat ufukta ha· 
tan güneı yarın gene aynı ihtitam ve tazeli· 
ğile doğacaktır. Sevgilerimizin ve ömürleri· 
mizin batısında ise bir daha hiç sabah yok· 

Ayıun'un mazereti güzeldirı 
- Eskiden sevginden henüz emin de

lildim, diyor. Şimdi iıe beni ıevdifini bili· 
yor ve aana inanıyorum. 

inanmak .. Sevginin azaldığına hu en 
güzel delildir. Atk füpheyi beıler, füphe 
atkı beslediği gibi. 

- Seni sevdiğimden nasıl fÜplie ediyor· 
ıun, diye soruyor Ayıun, sevmesem seninle 
konuşmıya devam eder miydim? 

.onra tekrar dofrulduğu zaman 'Turgud 
onun iri gözlerinde iki damla yaş farkedi. 
yor. Ayaun'un kendiıioden sakladığı bir sır· 
rı oldufu dütünceıi içinde uyanıyor. ihtimal 
ki, diyor, bu göz yaılan, bir zamanlar çolt 
sevmit olduğu ve belki de hala biraz sevdi· 
ği adamdan bir sır saklamanın verdiği vİc· 
dan azabından geliyordur. içinden geçenle
rin hepsini söyliyebilae belki açılacak ve fe· 
rablıyacak, fakat ıöyliyemiyor, bunu yapa· 
cak kadar kuvvetli değil. 

- Evet, Bebek, hatta bunun bir cinayet 
olacağını bilmek bile beni hakikati ıöyle
lbekten alıkoyamaz. Her gün yalan ıöyle
~eye mecbur olarak, bir riya çamuru için· 
de yaıamak beni yaıamaktan da iğrendirir, 
her teyi, her ıeyi yapabilirim, fakat bunu 
~li. Bununla beraber gene eminim ki ilk 
ince soğuyacak ve ayrılmak iıtiyecek be~ 
Dlacak değilim. Tecrübemle biliyorum kı 
levgilerim için zaman daima taze bir kuv· 
.let kaynağı olmutlur. Fakat kadınlar için 
böyle olmuyor onlar ancak ümid ve hayal
lerinin gidebildiği yere kadar seviyorlar. 
.~ınidi kaybettikleri zamandan itibaren ıev· 
ıılerinin de inhitat devri başlıyor. Nitekim, f:t. eyi hiaaediyorum ki ıenin sevginin de 
Lıtat devri, timdi ıu andan itibaren batla

hılJtır. 
Aysun'un protestolarına rağmen Tur· 

IUd'un gözleri Rumelihiıarı üzerinde kay-

tur. 

Bir kıt gecesi doğmuı, baharda rilizlen· 
mit yazda çiçek açmış olan bu afk, ıonba· 
harİa beraber yapraklarının sarardığını gör· 
melde gecikmiyecektir. 

Kadın psikolojisinden pek eyi anlıyan 
Turgud, Aysun'un ruhunda, kozasının için· 
de mahpus olan ipek böceği gibi yavaf bir 
iıtihale bafladığını hissediyor. Gerçek, za. 
hiren aralarında bir ıey değişmiş değildir, 
fakat gözle görülmiyen, ancak sezilen öyle 
bir gizli değişiklik vardır ki bu hepsinden 
müthiıtir. Turgud Aysun'a bu değişiklikten 
bahsettiği zaman ıenc kız tiddetle isyan 
ediyor. Kim bilir, belki kalbinde olan isti· 
haleden kendisi bile henüz haberdar değil
dir. 

- Eskiden, diyor Turgud, bana her gün 
seni sevdiğimi tekrarlatırdın, halbuki bili· 
yor musun, bir aydır bu ıuali bir defa olsun 
aizmdan ititmedim. 

Turgud, Ayıun'un böyle çocukça mUJia. 
kemelerine cevab yetittirmek için adeta yo
ruluyor: 

- Samih'i hiç bir zaman sevmemiş oldu
ğunu bana aöylemeıniş miydin? SeYmediğin 
bu adamla o kadar uzun zaman nasıl ko
nuştun? Beni görmekte devam etmen ae't'• 

ıinin azalmauığına inanmam için kafi bir 
s~heb midir, sanırsın? Hayır çocuium, biz 
bırçok hareketlerimizi biç bir hakiki ihtiyac 
duymadan, sadece itiyadlarımıza uyarak 
yaparız. Hareketlerinde itiyadın ne kadar 
fazla yer tuttuğunu aen kendin bile fark 
edemezsin. Halbuki ben kendimi aldatmak 
saadetinden mahrumum. 

. .Sonra onu kaybetmek dütünceainin ken· 
dıaınde uyandırdığı hüznü anlatıyor. 

Aysun hiç bir teY aöylemiyor, fakat bir
denbire başını onun omuzuna dayıyor. Biraz 

Gene bir balo gecesidir. Ve bu gece tu• 
haf bir tesadüfle, maceralarının batlamıt 
olduğu gecenin tam yıldönümüne rastlamış· 
tır. Makıim'in salonları gene hıncahınç bir 
kalabalıkla doludur. Fakat bu kalabalığın 
içinde o ilk gece gibi yalnız ve baş ba· 
ta değiller. Ayıun'un ısrarı üzerine bu· 
raya kalabalık bir grupla beraber gelmit
lerdir. Gene kızın mekteb arkadatları, ak· 
rabaları olan fakat hepsi Turgud'a yabancı 
bir grup. Turgud, Aysun'u hiç bir zaman bu 
geceki kadar neşeli görmemiş olduğunu dü
§Ünüyor. Arkadqlarile ne çok takalaııyor, 
gülmek için ne yoktan sebebler buluyor, ne 
çok aülüyor. Ve kendiıile ne az me§gul 
oluyor:. 

Sonu var 
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yaı.ıa ca k yerlerle çöp ve santrala kömür 
koyacak yerler bırakılmışt ır. 

~*• 
Fransız aile evi t iple ri üzerinde bir 

seri yaz ıla rda yaptığımız t etkiklere bu
giin nihayet verirken bir iki söz ilave
sini ist iyoruz. Garb milletleri ve ame· 

Proje 15 - Şekil 5 

rikalılar bahçeli, müsta ki l aile ev leri

ne pek ço k ehemmiyet ve rmektedirler. 

İ çtimai bakımdan ulus içinde aile

ni n yüksek ye r i vardır. A ilenin ah lakı, 

(_(al ı~ma~ ı, eğ l enmesi , sıhhati, ço ğalma

sı okonomisi, bilhassa hürriy et i bakım

larından da aile yuvası yüksek ehemm i-

~ 

Jt • 
-~ 

Proje 16 - Şekil J 
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Proje 16 - Şekıl 1 

f 

1 
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r· .. 

D 
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yetler alır. K ooperatif iılküsile lı ı rıeş· 

mı~ aılelerle dolu sevimli evler yurdda 

saadctın ve eyi geçimın en aşi'.·dir de

lillendir. 

, #. ·-~· ...... 
... ·· \ ,_../· --.... .... . . ·- ·~ 1 

1 
1 

----·-----·---~-··-----,~-----~--._.._.r. N :::=- P"-~-;~...,.:.--~ -r, ·" ~·ı-...;:.~1~;---.-'~ 
.. ~ ... 

Proje 15 - Şekil 2 

~) Vestiyer "parlak yüzlü tuğla dö-

şeme,, 

i) Dolab "kirli çamaşırlar için,, 

'r) Buz dolabı "Frigidaire,, 

E vde iki türlü yükseldik kabul edi

lerek cephe ve yanlarda varyasyon ya

pılmışt ır. Bu tarza göre salonda yük
sek t avan, servis kısımlarında ve yatak 
odıtlarında daha elverişli olarak alçak 
tavan t ertib edilmiştir. 

,, : 5 AB kesimi ve çamaşırlık 

kalorifer yerleştirilen zeminden aşağı 

tertib 

Ön bahçede gezinti yeri, çocuklara 

oyun yeri, sebze yetiştirecek tarlalar 

ayrılmıştır. 

Ağaçların dikim tarzı evin dıştan 

manzarasmr güzelle:;;tirmekte ve iç ten 

görünüşünü kapatmamaktadır. 

Turk ulusunun geçmişte yaşayışını 

ince eleyip sık dokuma · gerekliğile 

karşı karşrya bulunursak, bugün bile 

hayretle, takdirle, heyecanla, zevkle 

Proje 16 - Şekil 4 

seyrettiğimiz yüktek duygularla yapıl

mış türk mimarmm eserleri goziımüze 

çarpar. 

Şu halde dığer mılletlerirı hugiın 

vücuda gctirdiklerınd.n daha eyilerini 

yapacağımıza kanaatimiz vardır. 

Ankara'da Bahçeli Evler yapı koo

peratifini kuran ortakların kalbinde ya

şıyan birleşik dilek de budur. 

, ' 
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Şekil: 3 Cephe yükseliş resmi 
,, : 4 yan 

" 
,, 

Arka bahçede l.ıeton döşeme çamaşır 

kurutacak, halı silkecek, kaba temizlik ı--+-r.,ı,,.,,ı,·. n,+-ı- -w l ._...__' / .. ···"·-------~,' ..-· , { 
,,. 1'~--ı--ı.i~ .. - -·'f" , 

Proje ıs - Şekil 3 Proje 15 - Şekil 4 

Ankara· 
Be ediyesinden: 

Kapt ı kaçtı sa h ~p ~erinin nazarı 

dikkatine: . 
Şehirde münakalatın Haziran· 

dan sonra Belediye otobüslerile 
. yapı laca § ı ve şimdi işleyen kap 

tı kaçtı ların ancak şehar dışında 

ve Belediyenin gösterr ceği yer

Jerde iş leyebilecekleri alakadar

lara ilan olunur. [274] 1-476 

Proje 16 - Şekil S 

ı-ı--:ı..; ;..h., .,mhr.1+-t-t--t-t: -r.ı:nrtp TÇ -r-~- . f >.< ·>i~H;: . . -~-. 

·- . ':f.' -'' n • -a." - 4, 'i ,? 
ı--t-ı--t-+-+-ı- ~--ı.--ı-- ~ > ', .. . .,~·· .. .. ,; 
' - ·-- ··- . ı....... L - .L...- -- - ·- -·- ----.- ...... . J 

Proje 16 - Şekil 2 
Ortakların çalı:?malarına k:ırşı ku-

1,ı~ı boş \~re kirişte olmıyanlar bu ha

kikati yakında c.ınla[\mış görecekler
dir. 

Bu i:ı ise yüzden l.ıir kavrayışla dü- ı Ba~aracaklarm gerçek adımlarla 
şünülüp geçildiği kadar kolay bir iş muvaffakıyetle yürümele rini candan 

deği ldir. dileriz. Ekrem. F. ÇOBANOCLU 

i\uliara askerlik şubesi 
resi liğinden: 

ı - 316 dan 328 doğumlu (dahil) ve son yoklamasını 
Ankara askerlik şubesinde gören bir buçuk ve iki senelik 
hi·r.mete tabi yabancıların Askerliğini yapmamış olanlar 
kendi öz şubelerinden mahalli mürettebleri sorulmak ve 
neticeye göre sevkleri yapılmak üzere 4 şubat 935 ten 15 
şul:>at 935 tarihine kadar şubeye müracaatları. 

2 - Yerli 316 - 327 (dahil) bir buçuk senelik askerli
ğini yapmamış piyade efradı ve 316 ile 328 (dahil) topçu, 
süvari, nakliye, mızıka efradı kam!.len celb ve sevk oluna
caktır. 

3 - Efradın şubede içtima günü 22 şubat 935 t ir. Bedel 
vermek istiyenlerin bedelleri 21 şubat 935 akşamına ka
dar cezasız olarak kabul edilecektir . 

4 - İşbu ilan yabancılar için celb makamına kaimdir. 
(241) 1 - 426 

Eşya münakasası 
Tayyare cemiyeti umumi merkezine lazım olan (20)' 

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

" 

lJandarnıa uııı um l{umandanlığı 
Anliara satınalına k.onıisyonundan .. 

Mevcud evsaf ve örneğine uygun olmak şartiyle (20) 
ila (30) bin arasında Harb paketi kapalı zarf usuliy1~ 
18. 2. 935 pazartesi günü saat (15) te satın alınacaktır. 
İstekliler parasız olarak şartnamesini komisyonumuzdan 
alabilirler. Eksiltmeğe girmek istiyenler bir tanesi 25 ku· 
ruş tahmin edilen harb paketi için (562) lira (50) kuruş
luk ilk teminat makbuz veya banka mektubu ve 2490 sa· 
yılı kanun ve şartnamesinde yazılı belgeli teklif mektub
larını eksiltme günü saat ( 14) c kadar komisyonumuza 
vermeleri. (214) ı - 395 

Adapazarı Tohum ıslah 
İnşaat komisyonundan : 

• 
ıstasyonu 

Arifiye civarında yaptırılacak 3324 lira 98 kuruş bedeli 
keşifli bir ambar binası açık eksiltmeye konulmuştur. Şart· 
nameler Adapazarı Tohum ıslah istasyonundan parasız . 
alınabilir. Eksiltme 14 şubat 1935 perşembe günü saat 15 
de Adapazarı Belediyesinde yapılacaktır. Fenni ehliyet ve 
ticaret odası vesikalarını haiz isteklilerin 250 lira muvak
kat teminat akçesi veya Banka kefalet mektubunu Adapa-
2an malsandığma yatırdığına dair makbuzlariyle birlik-
t e bulunmalar.c. ( 450-225) 1-390 

~ . . 



8 ŞUBAT 1935 CUMA ULUS SAYIFA 7 

Tesviyeci ve tornacı 
alınacaktır 

/ Emniyet işleri Umum 
ıniidiirliiğiiııcleıı : 

Askeri Fabrikalar Umum Mü .. 
dürJüğünden: 

Kırıkkale fabrikaları için tes
viyeci ve tornacı alınacaktır. 
İsteklilerin imtihan için istida 

ile Ankara' da fişek fabrikasına 
lstanbul'da Bakırköy barut fab · 
rikasına lzmirdekiler Halkapı· 

\ . .. 
nar sılah tamirhanesıne m ra -
caat ' arı. [222] 1-400 

l a 1 c- :.ırnin 

kanz 1k 

M 

Vc~ane c·ddi tü · 
zellik kremidir. Te

ninizjn clainıi tazeli · 

ğini yalnız K RE ~tr 

B A L S A 1\1 İ N ile 
korursuntız. 

Dr. Cims'in nasır ilacı 
KOR RfStD 

En ı:><:ki nasırlan hile pek kısa hir za..r.anda tamamile 
kö nen çıkanr. 

Merkez deposu · Kanzuk ecıahanesi 
Her Eszanede bulunur. 

lş liaııkas1 

IJarp edilmekte olan Gümü~ paralardan Dört milyon 
lirn.lık kısmı az bir zaman zarfında tamamen tedavüle vaz 
edilmiş olacağından eski gümüş paraların 1 şubat 1936 
tarihinden itibaren herhangi bir kıymetle mübadele vası
tası olarak kullanılamıyacağı hilafına hareket edenler 
hakkında kanuni takibat yapılacağı 2257 No. lu kanunun 
sekizinci maddesi mucibince ilan olunur. (244) 1-435 

··mer Bank 
Uşak Şeker Fabrikasından:~ 

~ ~ 
~~ Şimdiye kadar yalnız Uşakta Sümer Bank namına ~ 
~ satın alınmakta olan Tasfiye halindeki Uşak Terakkii 

Ziraat Türk Anonim Şirketine ait hisse senetleri bun- ~~ 
~dan sonra İstanbul ve Ankara'daki Sümer Bank şube- ~~ 
~~teri tarafından da satın alınacaktır. E~ 
~~ Hisselerini satmak istiyenler doğrudan bu Şubele-
:~re de müracaat edebilirler. 1-201 ~ · 
"~.,,,,,/"-~ ... "'..:"':A'~ ... C#~~ 

Z• l B k d .. Maliye Vekaletinden : 
ıraa an asın aıı. 1 -2257 No: lu madeni ufaklık para kanununa tevfi· 

'alılık tlt~miı- ''e saire 
Aşağıda müfredatı yazılı malzeme kapalı zarf usuliy

le satılacaktır, İhalesi 10 şubat 935 pazar günü saat on 
birde yapılacaktır. 

1stiyel.lerin zikrolunan tarihe kadar yirmi lira temi
nat kçe iyle birlıkte tekliflerini J..cvazım Müdürlüğümü
ze vermeleri. (245) 

1 - Boş çimento torbası (müstamel) 
2 - Oluklu Galvanizli ıaç ,. 
3 - Parça yuvarlak çubuk demir. 
4 - Kuıtamlmamış çubuk demir. 1-431 

1r:ı: :tz:E :ı: :ı: :ı: :ı: fiy"Xp:ı:Lx1x1..-1xJir1ı 

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. 

Anl{ara Belediyesiıı den: 
İnşaat yapacakların nazarı dikkatine 

Bundan böyle inşaat başlamadan önce lağım çuk~rları 
belediyenin göstereceği şekilde yapılacak vev belcdıyece 
görülüp isteğe ve talimat,:ı~mey~ uyguı:ı oldugu anlaş:l
dıktan sonra esas inşaata ızın venlecektır. (246) 1-4.)0 

kan Devlet alacaklarına mahsuben otuz sekiz kuruştan 
almmakta olan beher mecidiye, Gümüş fiatının yükselme. 
si hasebile Kırk beş kuruşa çıkarılmış ve bu fiat Uzerin· 
den kabul edilmesi için rnalsandıklanna tebliğat yapıl· 
mıştır. 

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

1afıa Bakanlığından: 
Eloğlu istasyonuna 15 ve Maraşa 9 saat mesafede bu

lunan Kirazderesi ve SUSU ormanlarından kesilmek ve 
Eloğk veya ona mücavir istasyonlardan birinde teslim 
edilmek şartiyle muhammen bedeli 5462,5 lira bulunan 
1150 adet çam telgraf direği kapalı zarf usulü ile eksilt
meye konulmuştur. 

Eksiltme 21.2.935 tarıhine raslıyan perşembe günü sa
at 15 de Ankara'da Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde ya· 
pılacaktır. 

İsteklilerin, tekliflerini Ticaret odası vesikası ve 409,69 
lirahk muvakkat teminatlannm malsandığma yatınldığı· 
na dair olan makbuz veya nümunesine uygun Banka kefa
let mektubu i1e birlikte 21.2.935 perşembe günü saat 14 e 
kadar Malzeme Müdürlüğüne tevdi etmeleri lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız olarak An· 
kara'da Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. 

(248) 1--437 

Ankara Yüyksek Ziraat 
Enstitüsü Rektörlüğünden: 

Muhammen bedeli 
Lira Taknn Nevi 
160 10 Elbise 

1032 BE ,, 
1192 96 

Enstitümüzün hademeleri için pazarlık .suretile yu
karda müfredatı görülen 96 takım elbise yaptırılacaktır. 
Nümuneyi gönnek ve şartnamesini parasız almak isti
yenler enstitü idare müdürlüğünden alabilirler. Ve 20 şu- : 
bat 935 gününe rasthyan çarşamba günü saat 15 te de 
ihalesi yapılacağından yüzde 7,5 teminatlariyle enstitü 
idare ve ihale komisyonuna gelmeleri. (286) 1 - 491 

1 - Zabıta memurlarına yaptırılacak 4500 - 6000 ta· 
kıın resmi elbise ve 4500 - 6000 kasket ve 291/ 400 takmı 
sivil elbise ve 1300 - 1500 adet kaputun miinakasası gün· 
leri olan 18. 12. 934 ve 12. 1. 935 tarihlerinde talib çıkmadı· 
ğr için pazarlıkla yaptırılmasına karar verilmistir. 

2 - Şartnamede değişiklik yoktur. -
3 -Talib olanların 21. 2. 935 sah günü Ankara'da em• 

niyet işleri umum müdürlüğündeki eksiltme komisyonu .. 
na gelmeleri ilan olunur. (279) 1 - 486 

EDKALM. 
Adliye . Vekaletinden: 

40 lira maaşlı Ankara, 35 lira maaşlı Gazianteb, 30 Ji. 
ra maaşlı Manisa, 25 lira maaşlı Yoı:gad, 25 lira maaşlı 
Ordu, 20 lira maaşlı Uşak, 20 lira maaşlı Ödem i ş hapis· 
hane müdürlükleri münhaldir. 

Hakim ve müddei umumilikten kendiliklerinden ayrı
lanlarla 2556 sayılı hakimler kanunu mucibince yaşından 
dolayı hakimliğe tayin edilemiyen hukuk fakültesi me
zunları veya zabitlikten mütekaid bulunanlardan kanuni 
vasıf ve şartları haiz olanlar arasından intihab ve tayin 
edileceğinden talihlerin usulü dairesinde miiracaatlan. 
(280) 1 - 485 

• 

HAV ACILIK ve POI~ 

UÇAI( ŞEHiDLE Ri 
SAYISINDA: 

Ölmezlerin günü H. V. S. 
Bağrmuzda yatanlar için (Şiir) Server Ziya Gürcvin 
21 İkincikanun (Şiir) Behçet Kemul Çağlar 
Uçak Şehidleri M. Nurettin A rtam 
Şehid Kanadlar Abidin Daver 
Yü~başı Bedri Sinanoğlu 
FAZ 1 L A. Süreyya 
Şehid tayyareciler (Şiir)' Cemal Azmi 
Waşington Konferansında Ş. K. 
22 yıllık bir hatıra: 
Ana (Hikaye Server Ziya Giirevin 

TORI{ KUŞU· hakkında görüşler 
• ve düşünüşler: Mümtaz Faik 

Akşamcı 
TÜRK KUŞUNA ÜYE YAZILMAK 

İSTİ YENLER 
Mecmuanın bu sayısındaki TÜRK KUŞU 
TALİMATNAMESİNİ OKUMALIDIRLAR 

llRAAY 
BAN_~S.1 

·DARA 
BUQiKTiREN 
RA'-'AT ~ Dt;R 

• 

• 
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Çorum Belediye Başkanlığından: 
1 - Sehir elektrik tesisatının düzeltilmesi ve büyü

tülmesi icin miktarı ve cinsleri keşifname ve şartnamele
cinde ya;ıh elektrik malzemesi ve lokomobil alınacak. 
Ve bütün makinelerin ve sairenin montajı yapılarak te· 
ifsat işler bir halde belediyeye teslim edilecektir. Keşif. 
name bedeli "34550,, liradır. 

2 - Tahsisata ait fenni tarifname, eksiltme şartname
si fenni sartname, keşifname ve mukavelename örnekle· 
n.' parasız~ Çorum belediyesjnden istiyenlere verilir. Veya 
IM.ldirdikleri adreslere posta ile gönderilir. Yalnız proje 
suretleri beş lira mukabilinde verilir. Proje ile yukarıda 
savılan fenni dosyayı belediyede görmek istiyenlere pa· 
rasız gösterilir. Ve lazım gelen izahat verilir. Fenni ta
rifname, sartname, eksiltme şartnamesi, keşifname ve 
mukavele~ame nümuneleri Ankara, İstanbul ve İzmir 
belediyelerine gönderilmiştir. İstekliler bura belediyele
rine müracaatla tesisata ait fenni dosyayı görebilecek· 
)erdir. 

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

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

tın bir listesi. 
B - Santralın makineler bilcümle tesisatını açıkça 

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

}erini gösteren plan ve maktaları. 
D - Lokomobil ve Jeneratörlerin 1/10 veya 1/25 

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

tın hangi fabrika mamulatı olduğunu bildirir fenni malCı
ınatı havi varaka. 

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

5 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
6 - Teklif mektubları 17 /2/935 tarihine rasthyan pa

ac günü saat 16 ya kadar Çorum belediye başkanlığına 
verilecektir. 17 /2/935 pazar günü saat 16 da belediye evin
"e komisyonu huzurunda zarflar açılarak en muvafık 
iiat veren talibe iş ihale edilecektir. 

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

P. T. 'I'. Ba~müdürlüğünden: 
Ankaramızda bulunan 1136 kilo kullanılmış sahra kablo 

teli pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin 14 şubat perşembe 
günü saat 14 de komisyonumuza müracaatları. (Telefon: 
){)13 (207) 1-355 

afıa Bakanbğından : 
1'ayaderesi istasyonwıa. 16 saat mesafede bulunan Göksu· 

bun Y alakhasan ormanından kesilmek ve Kayaderesi veya 
ona mücavir istasyonların birinde teslim edilmek şartiyle
muhammen bedeli 9800 lira bulunan 2000 adet çam telgraf 
direği kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 21.2.935 tarihine rasthyan perşembe günü 
saat 15,30 da Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde 
yapılacaktır. 

İsteklilerin, tekliflerini Ticaret odası vesikası ve 735 
Jire.h!t muvakkat teminatlannm malsandığına yatırıldığı· 
na d:ı;r olan makbuz veya nümunesine uygun Banka kefa
let mektubu ile birlikte 21.2.935 perşembe günü saat 14,30 a 
kadar Malzeme Müdürlüğüne tevdi etmeleri lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız olarak An
kara' da Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. 

(249) 1-438 

Ankara Belediye Reisliğinden : 
1 - Belediye hududu dahilindeki sokaklar için en az 

liOO sokak levhası yaptırılacağından açık eksiltmeğe ko· 
nu1:-ııuştur. 

~ - 30 santim uzunluğunda ve 20 santim genişliğinde 
pirinç halitasından kınnızı nitro selliloit boyalı zemin 
iı:erine yazılan beyaz nikelaj kabartma olması lazım ge
Jea sokak levhalarının dört adet vidası ile beraber mu
lıtammen bedeli 2625 liradır. 

3 - N ümuneyi görmek ve şartnameyi okumak veya 
almak için Ankara belediyesinde numaralama komisyonu 
reisliğine müracaat edilmelidir. 

4 - Açık eksiltme 17. 2. 935 pazar günü tam saat on 
beşte Ankara belediyesi şirketler komiserliği odasında 
yapılacaktır. 

S - Teminat 196,88 liradır. (213) 1 - 396 

Jandarma Umum l(umandaıı· 

lıaından: 
Hozat, Mazgirt, Kızıldize, ve Siirtte bulunan jandar

•a kıtalarmda iş görmek üzere hekim ihtiyacı vardır. Bu 
yerlerde iş görmeğe istekli olan mütekaid ve serbest he
tillllerin bulundukları yerin jandarma kumandanlığına 
~i1ek kağıdlanile müracaat etmeleri. (228) 1 - 424 

ULUS 8 ŞUBAT 1935 CUMA 

l\1iJli l\liidafaa Vekaleti 
Satmalma Kom İS) onu 

İlanları 

İLAN 
159 adet parab-elJum ta

bancası (200 fişek, yedek 
jarjör ve kılıfı ile birlikte) 
kapalı .zarfla satın alınmak 
üzere eksiltmeğe konmuş
tur. Tahmin edilen bedeli 
{7155) liradır. Şartnamele
ri bedelsiz olarak komisyo
numuzdan verilecektir. İha-
lesi: 12-III-935 sah günü 
saat 11 de komisyonumuz
da yapılacaktır. Muvakkat 
teminatı 536 lira 62 kuruş
luk banka mektubu veya 
hazine vezne makbuzudur. 
Eksiltmeğe girecekler 2490 
Nr:lr kanunla şartnamecle 
istenen belgeleri temiat ve 
teklif mektublarile birlikte 
ihale günü en son saat ona 
kadar komisyon reisliğine 
verilecektir. (161) 1 - 2i8 

İLAN 

~erli fabrikalar mamu· 
latından beher metresinin 
tahmin edilen bedeli 36 ku
ruş olan 12,000 metre TELA 
ile bir metresinin tahmin be
deli 35 kuruş olan 45,000 
metre haki astarlık bez l .. a
palı zarfla eksiltmeye ko-
nulmuştur. İhalesi 20-2-935 
çarşamba günü saat 15 de· 
dir. İsteklilerin şartname ve 
örnekleri parasız olarak M. 
M. V. Sa. Al. Ko. dan alabi· 
lirler. Eksiltmeye girecek
ler 1505 lira 25 kuruşluk te
minat mektup veya makbt.1z
ları ve kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerindeki vesikalarla 
birlikte teklif mektuplarını 
belli gün ve ihale saatından 
en az bir saat evel M. M. V. 
satınalma komisyonuna ver
miş bulunmaları. (229) 

1--423 

İLAN 

Ordu ihtiyacı için mem
leket dahilinde mevcud yağ
lardan 3125 kilo 712 C. va
kum yağı alınacaktır. Mu
hammen bedeli 1000 liradır. 
İhalesi 25. 2. 935 pazartesi 
günü saat 14 te icra edile
cektir. Talipler evsaf ve 
şartnamesini görmek ve al
mak istiyenler bedelsiz ola· 
rak M. M. V. sa tın alma ko
misyonundan verilecektir. 
Eksiltmeye gireceklerin bel
li gün ve saatinde 2490 No. 
lu kanunda gösterilen vesa
ikle ve 75 liralık teminat 
mektubile birlikte M. M. V. 
satın alma komisyonuna gel-
meleri. (285) 1 - 481 

İLAN 

1 - Bir metresinin tah
min edilen fiatı 54 kuruş o
lan 1900 metre haki bez 
(ekmek torbalığı ve arka 
çantalığı bölmelerinde kul
lanılmak üzere) açık eksilt
me ile satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 26-2-935 sah 
günü saat 11 dedir. 

3 - Muvakkat teminat 
76 lira 95 kuruştur. 

4 - İstekliler şartname
sini parasız almak ve örne
ğini görmek için her gün öğ
leden sonra ve eksiltmeye 
girmek için de muvakkat te· 
minat mektubu veya ma
liyeye yatırılacak temi
natlarına mukabil alacak
ları makbuz ve artırma 

lmtr\'" ' aİııbi ve Bc1Şmu· 
1 

harriri Falih Rıfkı ATAY. 

Umumi neşriyat'! idar<: 'den 

Yazı işleri müdürü Nasuhi 
BAYDAR. 

Çanlcrrı caddesi civumda 
Ulus mafflaas:ndı ba>r/mışur. 

eksiltme kanununun 2 ve 
3. maddelerindeki vesi
kalarla birlikte M. M. V. sa
tmalma komisyonuna mi.ira-
caatlan. (284) 1-482 

İLAN 

1 - t>eher kilosunun ta1ı
min edilen fiatr 100 kuruş 
olan 2650 kilo ham deri ile 
bir kilosunun tahmin fiatı 
80 kuruş olan 600 kilo bal
mumu açık eksiltme ile sa
tın alınacaktır. 

2 - İhalesi 23-2-935 cu
martesi günü saat 15 dedir. 

3 - Muvakkat teminat 
234 liradır. 

4 - İstekliler şartname
sini parastz almak ve örnek
lerini görmek için her gün 
öğleden sonra ve eksiltme
ğe girmek için de muvakkat 
teminat mektup veya mali· 
yeye yatırılmış teminat mu
kabilinde alınacak makbuz 
ve artırma eksiltme kanu
nunun 2 ve 3. maddelerin
deki vesikalarla birlikte iha· 
le günü ve saatında M. M. 
V. satın alma komisyonuna 
müracaatları. (283) 1-483 

İLAN 

Hava ihtiyacı için 10 tane yan· 

gm söndürme makinesi kapalr zarf 

la eksiltmeğe konulmuştur. 

Tahmin edilen bedeli 15 bin Ji. 

radır. İhalesi 13-2-935 çarşamba 

günü saat 14,30 dadır. Proje ve 

şartnameler parasız olarak M. M. 

V. Sa. Al. Ko. tarafından istekli

lere verilir. İsteklilerin 1125 lira· 

Irk muvakkat teminat mektup ve -

ya makbuzlariyle artrrma ve ek -

siltme kanununun 2 ve 3 üncii 

maddelerindeki vesikalarla birlik

te teklif mektuplarını ihale saatin

den en az bir saat evel M. M. V. 

S. Al. Ko. na vermiş bulunmaları 

(182) 1-313 

Satılık 
bahçeli ev 

Ankara'nın Poyracı ma
hallesinde Lise • Hamamö
nü yolu üzerinde eskiden 
(Kocabey medresesi) olan 
ahşap ev toptan ucuz fiatla 
satılıktır. 740 metre murab
baı arsa üzerinde ı. 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 şeraitini öğrenmek 
istiyenlerin Koyunpazarm
da manifaturacı Bay Ah· 
mede müracaatı. 1-429 

• 
Hatkevınde 

Aslieri Fahrikalaı 
Ticaret kalemiııden: 

200 Ton kurşun 
2 

" 
Arsenik 

Müsadere edilen 12 tene· 
ke Mazot ile 8 Teneke ve 
btt varil benzin acık artırma 
ile satclacaktır. İsteklilerin 
17-2-935 pazar günü saat 11 
de Belediye Levazım Mü
dürlüğüne gelmeleri. (224) 

Muhammen bedel 100 ve 
teminat 7,5 liradır. 1-387 

i\ı;;keri Fabrikalar Umum 
J\liicliirliiğii Sutmalma 

Komisyonu lr:lnları 

275 TON KİREC 
Tahmini bedeli 4900 lira 

olan 275 ton kireç 23/Şub/ 
935 tarihinde pazar günü sa
at 14 te Askeri fabrikalar 
satın alma komisyonunda 
açık eksiltme ile satın alına
caktır. Teslim tarihlerinde 
değişiklik yapılmıştır. Şart
name parasız olup komis
yondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan 367.!> 
lira ve 2490 No. kanunun 2 
ve 3 cü maddelerindeki ve
saikle mezkur gün ve saat
ta komisyona müracaatları. 

(282) 1-484 

ZAYİ 
Erzincan Askeri lisesinin ye

dinci sınıfından almı!Jı olduğum 

vesikamı zayi ettim. Yenisini a
lacağımdan eskisinin hUkmU 

yoktur. 
Ankara: Zaferi Mi11i otelinde 

Euurumlu Osman Ziya 
1-489 

İsmet Paşa mahalle
sinrle demirli köprü ya
nı önü asfalt (3600) met
re murabbaı arsa toptan 

1 
ve perakende acele satı· 
lıktır. İsteklilerin Adli
ye sarayı karşısında ev 
işçileri bürosunda Bay 
Hilmi'ye başvurmaları. 

Beher Beher 
Sayıla Santimi Sayıfa Santimi 

2 
4 

300 
150 

3 
5 

200 ~ 

~ 6 
~ 

·l' 8 

80 
25 

7 
kuruıtur. 

100 ~ 
40 i 

'i.~ 1 - Hayır işlerine ve yeni 
~~ çıkan kitab1ara aid iUlnlardan 
~ % 1 S tenzilat yapılır. 

!4 
~ 2 - Zayi ilan bedelleri mak. 
~~ tu yUz otuz kuruştur. 
'i. 
~~ 3 - Tebrik, teşek llr, evlen· 
~ me vefat ve katı alaka il~nla • 
~~ rrndan maktuan be~ lira alınrr. 

~ 
~ 

~1 ABONE ŞARTLARI 
:~ t~İ1ddet Dahilde Hariçte 

Seneliği 17 Linı 30 Ur. 

1 6 Aylığı 9 ,, 16 ,. 
3 Aylıiı 5 ,, 9 " 

Posta ücreti gönderilmiyen 
mektublara c~vab verllmes. 

Yeni şehirde 

Kiralık ev 

~ 

Satıldc eşya, ceviz yatü 
odası takımları. Telefon: 
2655 1 - 487 

Mobilyalı bir 
oda aranıyor 

Ecnebi bir bayan 15 şu
battan itibaren Yenişehirde 
mobilyalı bir oda arıyor. 
Tekliflerin Ulus gazetesin
de E. H. rumuzuna yazılma· 
Si. 1 - 490 

Raşit Rıza 

• 

Tiyatrosu 
9. 2. 1935 cumartesi günü akşamı saat 20,30 da 

umumi istek üzerine 

Kendisinin Gö:gesi 
• His komedisi 3 perde. Telefon: 2653 

• .. ;r; .... :T"J:-:r.-:ı:•:r.-:ı:·~-:ı .. .:r. ... tt ... :r· 1-488 
tii;ı;fTıTıTfTıtıTıTfTıTOLT#LTJ~'-1-•-t-rJ;:r.1: 

SİNEMALAR 1 
YENİ ı 

Bugün Bu gece 
Bıtmcmiş senfoni filmini yaratan <lahi 

sanatkar Villi Forst'un ıkinci 
büyük eseri 

MASKELİ KADIN 
Musiki - aşk • ihtiras • heyecan 

Numaralı biletlerinizi gündüzden alınız. 

Bu gece 
1 KULÜP) 

MALEK BİRA KIRALI 

Baştan nihayete kadar kahkaha tufanı 

hareketli büyük fransızca sözlü komedi 

Ayrıca - İki kısımlrk renkli ve müzikli 
revü ve canlı rc::simler 


