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Adımız, andımızdır. 

a seçimi din 

9, ŞURAT 1933 CU!\IARTE l 

Tiirk ulusu tliin biten ll) lmı seçimiyle fır• 
1.-anııza ııe onurı ulu ündel"i A.tatiirk'c sar~ 
sılmaz giltıenini ııc biiyiik banlılığmı bir 
kere claha göstermiştir. l' eni kurultay dt'tr 
rinıin ilcrlenıcsimle ,·eni bir lıamle olacaktır 

Her yerde 5 kuruş 

ldı 
Aakara'da bagiln •'meclisi amamı,, seçimi yapılacaktır 

UtUS L BiRUK 
Büyük Önder Atatürk kadın ve 

erkek seçmenlere şöyle dedi: 
"Bir yurdun en değerli varlığı 

Yurdda lar arasında ulusal birlik, 
eyi geçinme ve çalışkanlık du:,'gU 
Ve kabiliyetlerinin olgunluğudur. 
Ulusal varlığını ve yurd erkinliği
ni korumak için bütün yurdda§la
rın canını ve her şeyi derhal or
taya koymağa karar vermiş olmak 
bir ulusun en yenilmez silahı ve 
koruma vasıtasıdır. Bu sebeble 
türk ulusunun idaresinde ve koru
masında ulusal birlik, ulusal duy· 
gu, ulusal kültür en yüksekte göz 
diktiğimiz ideyeldir .,, 

Ulus kurumu bakımından en 
köklü .olan bu yüksek düşüncele· 
ri bütün yurddasların özenle be
nimsiyecekleri bellidir. Türk ulu
su, ulusal birliğin varlığı ile yok
luğundan doğan bitimleri öleden
b<'ri deneC?i ~ ve bunların tadını 
veya acısını d ... ymuş uluslardan 
biridir. Türk cumurluğunun teme· 
lini ktırduğu ulusal birliğin bugÜ· 
ne kadar olan verimleri bize ileri
si icin de üzerinde yürünülecek 
yol;ı pek güze! göstermektedir. 
Hiç duraklamadan diyebiliriz ki 
ulusal RÜCÜn kaynağı ulusal bir
liktir. Rirçolc ulusların kıskanç 
gözler ile ~ördükleri bu birliğin 
sıyasal olgunluğumuzun da en 
parlak örnekleri arasında bulun
duğuna kuşku yoktur. 

Ulusal birlik; ulusal düşünce, 
ulusal duygu, ulusal kültür gibi 
ulus yaşayı~ınm her yönüne ilişiği 
olan değerli varlıkların bir araya 
gelmesinden doğar. Yurddaşların 
Yüce uluş işleri üzerinde bir çeşid 
düşünmeleri, yurdun sıkıntıları 
Veya sevincleri karşısında bir tür
lü duygu ile ayaklanmaları yalnız 
organik bir birliğin değil, ülkü bir· 
liğinin de gerekli bitimleri sayı
lır. Ulusal birlik ile ülkü birliği 
biribirinden ayırd edilemiyen ve 
!>irinin varlığı ötekininkine gerek
li olan iki yüksek uluş kuralıdır. 
Çağımızda uluş kurumu çevre

sinde türlü prensipler ve düşün· 
celer ileri sürülmektedir. Kişi ile 
uluş arasındaki geçim işleri üze· 
tinde söylenmemiş, yazılmamış 
§ey kalmamıştır. Fakat bütün bun
lar arasında en yüksek realite ve 
doğruluk olarak kendini gösteren 
şey ulusal birliğin yüce değeridir. 
\:Jlusal birlik nerede kendini gös
termiş ise orada ulusça yükselme, 
gücJenme olmuştur. Ulusal birlik 
ulus ve uluş yaşayışının en yük
~ek kertede açılması isteğini do
gurur .. Bu istek beraberliği içinde 
çalışan yurddaşlar onun çok ka-
2ancl1 verimlerine çabuk kavuşur
lar. 

Türk uluau hundan sonra daha 
büyük bir ina.n ve güven ile ulu
sal birliğini koruyacak ve tek bir 
~arlık gibi ulu Önder Atatürk'ün 
~österdiği yolda daha hız ile iler
lıyecektir. Türk ulusunun içerde
ki ve dışardaki yüksek durumu
nun ana temellerinden başlıcası 
~u ulusal birliktir. Onun üzerinde 

er ~urddaşın çok duygulu ve ö
Zenlı bulunacağına kuşku yoktur. 
B.u büyük enerji kaynağını besle
Y!P _genişlettikçe yüksek türk dev
hurnınin bütün ülkiilerini daha ça-

h gerçekle tim1i'\ oluruz. 
Zeki Mesud ALSAN 

Atatürk'ün ı lusa beyannamesi 
Sı• ı•gili )·urddaşlarını, 

Rana ve partime immmı::r 
re giivcnini~i gene ıtösterdi-
11iz; saylav nanı zedi olllrcık 
size swıduğunı arhadaşları 
:riice :>t'("İminize değerli bııl
;lmıuz. Ulus<:" gösterilen bfr-

J;"'JRK \ TEBLIGI 

Cümhuriyet Halk Fırkası Genel 
Katibliğinden tebliğ olur.muştur: 

8 şubat sabahı ba§lıyan saylav 
seçimi yurdun her tarafında a~§~
ma kadar bitmi§tir. Her )erde ıttı· 
fakla Cümhuriyet Halk Fırkası 
namzedleri seçilmişlerdir. Fırkaca 
namzed gösterilmiyerek müstakil 
say/avlık için boş bıra.kı!m~§ o~~n 
on üç vilayette fırka ıkıncı mun
tehibleri Umumi Reislik Divanı
nın beyannamesinde yazılı mak
ıada hizmet için reylerini m.ılıle· 
UI müstakil nam:r.ecllere vermifler
Jir. Müıtakil nam:r.ecllere verilen 
reyler nisbeti her yerde baıkadır. 

lCERI tşl,EER BAKANLICININ 
, TEBLl~t 

İçeri İ§ler Bakanlığından tebliğ 
olı.nmuştur: 

8 şubat 935 cuma günü memle
ketin her tarafında yapılan sa.vlaıJ 
seçimi aynı günde bitmi§tir. Seril
mesi icab eden 399 say/avdan 17 
si kadın olmak üzere 386 sı C. H. 
F. namzedi erinden ittifakla. ve 
13 ü de müstakillerden ekserıyet
le seçilmi§lerdir. 

li1', iill.-iiye lxığlılıh biitün 
gijzfori ,·e11iden yurdumuza 
<.:ehmiştir. 

1935 seçiminin bittiği, 
bu, 8 şubat ak~amı Tiirkiye, 
İf.· ve tlı~ cılcmforcla bırndarı. 
sonra da karşılcısabilcccği-

'An'f<ara'da aünkl1 seçımden birliaç intiba 

Seçilen zatların aldıkları reyler 
a§ağıda gösterilmi§lİr: 

ANKARA: (İkinci seçmen sa
yısı: 1273) Kamili Atatürk, Aka
gündüz, Eşref Demirel, Falih Rıf
kı Atay, Rasim Aktar, Şakir Kı-

Yeni saylavlara: 
Ciiınhııri' d Halk J•'ırka ı 

Umumi Katihliğinrleıı t•·hliğ 
olmımu~tur: 

Ciimhuriyet Halk Fırka~ı 
Umumi Reiıdik Divanınca 
namzed gösterilen saylavla
rın inlihabları tahakkuk el· 

tiktt•rı !'0tıra nıalıallerindt• 
l<'tkik heyetlerince mazbata· 
)arı hazırlanmak iizcre her 
birinin aid olclnğu intilıah 
dairelerine niifn kayul· 
larmı 'c O) ~ullarmı telgraf. 
]a bi1dirıııelc·ri t') i olur. 

.:ıruııııuıııumıı:ı;::L:;:ıH:r.~ının; u~!ıır.ınm. r. """"''""""'''"" 

nacı, Rifat Araz, Yahya Galib, 
Ahmed Ulus, Mümtaz Ökmen, 
Müşfik Ayaş, Satı Kara Mehmed, 
doktor Tabtas (müstakil) 

miz tiirlii. me ... eleler önii mle 
nasıl bir azim ı·e kuvvet nıun· 
zarası göstereceğini bir dalıa 
acuna bildirmiş oldu. 

Üz dileğimiz ·yurdun yii· 
celiği, yurddaşm genliğidir. 

Kamal ATATÜRK 1 

:AFYON: (ikinci seçmen sayısı: 
666): Ali Çetinkaya, Haydar Çer
çel, Cemal Akçın, İzzet Akosman, 
İzzet Ulvi Aykurd, Mebrure Gü
nenc, Keresteciyan (müstakil). 

AMASYA: (İkinci seçmen sa
yısı: 309): Esad Uras, İsmail Hak
kı Mumcu, Nafiz Aktm. 

A TAL YA: (ikinci seçmen sa
yısı: 590) : Doktor Cemal Tunca, 
Numan Aksoy, Rasih Kaplan, Ce
lal, Nafiz Arıcan, Türkan Baıbuğ 
(kadın) Tayfur Sökmen (müsta
kil). 

AYDIN: (ikinci seçmen sayısı: 
586 ) : Adnan Ertekin, Doktor 
Mazhar Germen, Abidin Özmen, 
Tahsin San, Nazmi Topçu, Nuri 
Kazım. 

BALIKESİR: (İkinci seçmen 
sayısı: 1172): Enver Adakan, Ha
cim Tezer, Ö. Evren, lsmail Hak. 
kı Uzunçarşılı, General Kazım öz. 
alp, Mchmed Cavid Demir, Os
man Niyazi Burcu, Hayreddin 
Karan, Sabiha Gökçül (kadın), 
Rahmi, Cemal, Doktor Hasan Ya
sı f Som yürek. 

(Sonu 3 iincü sayıfada) 

Atatürliün dünl\.Ü 
• • • 

gezıntısı 

İstanbul, 8 (A.A.) - Reisicüm· 
hur Atatürk bugün Karaköy ve 
Beyoğlundan geçerek Şişli'ye ka
dar otomobille bir gezinti yapmış
lar ve Şişli' den Hürriyeti Ebediye 
tepesi yolu ile yaya olarak Darül
acezeye uğramış ve oranın vazi
yeti hakkında izahat almı~lardır. 

Atatürk Şişli' de nahiye ocağı 

genclerinin vermiş olduğu müsa
merede hazır bulunduktan sonra 
gece de fırkanın Perapalas'ta ver· 
diği baloyu teşrif ebni~lerdir. 

~-------·-.... --~~ 
Göbel Avustur-

yayı liurtarnıal\.:taıı . . 
),alı setmiş 

Roma, 8 ( A.A.) - ltalyan gazetele

ri alman propaganda bakanı Bay Göbel. 

sin ıon nutkuna işaret ederek bilhassa 

§U parça üzerine dikkatı çekmektedirt 

"- Klaipcda'>ı bir kere aldıktan 

ıonra Avusturyalı kardeılerimizi kur _ 

tarmak iıtcn bile değildir. İngilizler de, 

fransızlar da hatti inatçı İtalya bile 

Avuaturya'nın Almanya'ya aid olduğu

nu kabul etmelidirler. " 

Bu sözler etrafında gazeteler henüz 
tefsirlerde 'bulunrruyorlana da Me11a

ıero bunun hayret verici olduiunu yaz

maktadır. 

Bu parçanın neşri Roma'da derin bir 

tesir uyandırmı§tır. 

Müııtelıilli sani] · 
re Be ediye 1'fec

li .. : i azasıııa: 
Ankara Valiliğiıulcn: 
HuAiin Ankara l\lcrli i U

mumi e~imi yapıJacağmclırn 
nıiintclıihi anilcrlc hclc·dİ)C 
ıııecJisi aza!'-imın "aal dokuz
<Ja hdcdi) eye 
dilerim. 

l\.azıııı özalıı gitti 

ıJünkü sayımızda blldlrdJğimiz gibi Ku· 

rultay Başkanımız dün lzmir'e hareket 

etmiştir. Resmimiz Kazım Özalp i i-

yonda ugurlanırken alınmı tır 
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D ŞA 

Fransız - İngiliz anlaş
maları hakkında B. Mak
donald'ın söyledikleri 

Loııdra, 8 (A.A.) - B. Makdona1d, 

Luton'da verdiği bir söylevde demiştir 
ki: 

-1 iliz m:ila 
taarruza karşı uluslar diplomasisinin 
bugüne kadar yaratamadığı çok mücs. 

tir ve koruyucu tedbirler vardır. Eğer, 

cunun herhangi bir noktasında sav.aş 

yapmayı tasarlıyan saldırgan bir devlet 

çıkarsa bu devlet, düşmanına saldırmak 

12in taıyyarelerini gönderir göndermez, 
brş.ısındn kendisine zaferi imkansız 

bırakacak bir kombinezon bulunduğu

nu bilir. Bu, barışa doğru atılmış bil· 

yU.k bir adım, savaşı tasavvur edilemi. 

yecek ve imkansız kılacak büyük bir 
adımdır. Bundan başka eğer muharebe-

ler olursa biz yalnız kalmıyacağız. Al

manya ile Fııansanın her biri şeref his. 

Jeriyle uygun olarak kabul edemiyecek· 
Jeri teklifler yapmrşlardrr. Meselenin 

gUç tarafı, evvela kiminle işe başla· 

makta idi. Biz, aynı zamanda her ikisi 

De ba§ladık ve Fransaya hala alman u • 
lusu tarafından tetkik edilmekte olan 

bir bildiride bulunduk. Bunun neticesi 

olarak Almanyaıu.n başında mütemadi· 

yen istediği şeref tacı olarak uluslar 

atrneğine döneceğini umuyorum. Fran

sa ile Almanya orada emniyetleri me. 

eelelerini münakaşa edeceklerdir. Bu 

mUzakerelerin neticesinde ilahları bı

ralanıya dair daha büyük bir uluslar

arası anlaşmasına götüren ve haram edil. 

miş bulunan yolun tamir edileceğini ve 

böylece ulusların barış haline doğru 

bir başka özlil merhale a~caklarını u
muyorum.,. 

Hava taarruzlarına dair, Fransız -

İngiliz anlaşması hakkında Bay Mak· 

donald, işçi fırkasının 1934 te tama. 

men bu fikre dayanarak Cenevrede ya. 
pılmış olan bir .. protokoler., kabul et

miş olduğunu hatırlatmıştır. 

Hindistan müslümanları 
ayrı bir devlet mi kur

mak istiyorlarmış? 
Londra, 8 (A.A.) - Morning Post 

gazetesi eyi haber alan bir muhabirine 

atfen yazdığı bir makalede diyor ki· 

.. Hind hilkilmetı namı altında ku. 
rulacak bir Hindistanda mühim ayn
JrkJar olacaktır.,, 

Bu gazeteye göre eğer İngiltere 

Hindistan'm idaresini hindlilere bıra· 
kına, Hindistanın şimalinde bütün 

mUslümanlar Pakistan isimli muhtaı' 

bir devlet kuracaklardır. Bu planın kuv. 
vetli v bir!Sok gizli taraftarlın vardır 

ve icabında hind boyunduruğuna geç· 

mek istemiyen müslümanlar tarafından 

silahla bile muhakkak surette tatbik e· 
dilebilecektir. 

Bugün Pakistan kelimesi, vilayet 

hükumetleri olan Lencab, Sind, Blü· 
cistan, Keşmir, Afganistan ile şimali 
garbi hududu vilayetlerinin harflerin. 

den yapılmıştır. Ve müslüman ahali a

rasında ağızdan ağıza bir parola gibi 
gezmektedir. Bu suretle teşekkül ede

cek blok, denize geniş ve müihm bir 

mhareci olan kuvetJi bir devlet olabilir. 

Bu fikrin tahakkukuna aşılmaz hiç bir 

mania yoktur. Çünkü AfganiEtan da 

dahil olduğu halde bütün bu vilayetler 

ttk ve din bakımından biribirlerine sı· 
ln bir surette bağlıdırlar. 

İngiliz kıralının yıldönümü 
Londra, 8 (A.A.) - Kırahn tahta 

çıkışmın 25 inci yıldönkmü olan 6 ma. 

yıs için büyük merasim hazırlıkları ya· 

pılmaktadır. Bu münasebetle kıral im· 
paratorluğa hitaben radyo ile bir söy. 
lev söyliyecektir. 

G 
Biber üzerinde 

sı>e){Ü lasyo11 
Londra, 8 (A.A.) - Londrah sim· 

sarlardan müteşekkil bir grup bir nıüd· 
dettenbcri biber fiatlarım yükseltmek 
için acun piyasalarında ne kadar biber 
varsa satın almakta idi ve bu suretle 
biriken stok yirmi bin ton tahmin edil
DK'Y.te.dir. 

una ı'&gmen biber fonları -muhim 
surette düştüğünden simsarlardan ba
ııları ödeme hususunda güçlüğe düş
müş bulunmaktadırlar. Bankalar simsar

::lara aw::mcl l · den ;J: :dun 
etmeğe amade bulunmakta iseler de 
münhasıran spekülasyon fikrile yapılan 
işlerde yardımdan imtina göstermekte
dirler. 

Simsarlar grupu toplanarak bir ko
mite seçmiş ve simsarları güçlükten 
kurtarmak jçin tedbirler almağa memur 
etmiştir. Bu komite tarafından bu ak
şam verilen mallımata göre, kQmitenin 
bir banka ile yaptığı müzakereler 'ter
lemiştir ve yarın memnuniyet verici 
bir net_iceye varması beklenmektedir. 
Yal'ın birçok faturaların odeme günü
dür. 

lngiltert"cfo )Ulllurta '\'C ta\uk 
kontrolu 

Londra, 8 (A.A.) - 1933 yılı birin· 
ci teşrinde ziraat bakanı tarafından ya
pılan teşkilat komisyonunun dün neş
redilen raporundaki teklifler arasında, 
yumurta ve tavuk cinsinden hayvanlar 
satışının kontrolu için muhtelif bir o
da yapılması da vardır. 200 mıntakada 

birer ambalaj istasyonu yapılacaktır. 

Her mıntaka 12 nahiyeye ayrılacak ve 
her nahiyede birer memur bulunacak

tır. 

Raporda ilkbaharda piyasaya veril· 
mek Uzere yumurta toplatrlmasr, son

baharda satış temini, ldhal edilen ve 
soğuktan muhafaza edilen yumurtala

rın damgalanmaları gibi başka teklif

ler de vardır. 

Ambalaj istasyonlarının kurulması 

için lazım olan yarım milyon ingiliz 
lirası, plan tatbik edilince de yılda 

150 milyon İngiliz lirası icab etmekte
dir. 

Odanın bu parayı istikraz yolu ite 
bulması lazımdır. 120 yumurtaya iki 
pens resim konulursa biltün masrana
nn karşılığı bulunmuş olacaktır. Yal
nız istikraz edilen parayı oda ödemek 
durumunda kalırsa resmin fazla olması 
kah edecektir. 

Komisyon, ambalaj istasyonların

daki satış fiatları oda tarafından malr 
dağıtan ticaret şubeleriyle görü§tükten 
sonra zaman zaman değiştirilmesini 

tavsiye etmektedir. 

tskoçyada teşkil edilmiş olan buna 
benzer bir komisyon aynı tavsiyderde 
buJunmu~tur. · 

lTALYA.DA 

ar i~iııi görlişecek uınrahhafıl.ar 
Roma'da 

Roma, 8 (A.A.) - Roma'da birinci 
'kanunda Sar işlerine dair Fransa ve 
Almanya arasında yapılan anlaşmanın 
tatbiki için Bale'de konuşmalarda bu
lurum fnı.nsız ve alman murahhasları 

çalışmalarının neticesini Aloisi'nin baş
kanlık ettiği üçler komitesine vermek 
üzere buraya gelmi§Jerdir. Bu çalı§ma
larda para, kömür, gümrük, özel ve soy· 
sal sigortalar, madenlerin terki, Sarın 
borc ve alacakları projeleriyle uluslar
arasr tediyat bankası, fransız ve alman 
bankalan arasında yapılan mukavele ve 
Sar idaresinin Almanyaya tevdii hak
kında Sar ve alman hükumetlerinin an
laşma projeleri vardır. 

tSPANYA'DA 

f!'ipaıı)a ıuedi İnıle bir tol.aut 

Madrid, 8 (A.A.) - Meclis kori
dorlarında liberal demokrat saylav 
Pascual, dışarıisler bnkanı B. Roş:ı.'ya 

söylediği bir nutuktan dolayı tokat at· 
mıştır. 

ULUS ~ ~UHAT 1935 CUMART.ESI 

so UYUKL R 

Sovyet anayasasındaki 
değişiklikler 

B. i\1olotuf'mı miihin\ bir söylevi 
Moskova, 8 ( A.A.) - Tas ajan11 bil

diriyor: Sovyet Rusyanın yedinci büyük 
kongresinin dünkü kapanış c !sesinde 
B. Molotof Sovyet anayasasının ısla • 
h • eı:i tbl.t.ı:ür.tır.t!k 
ıslahatı geı ektiren sebcpleı·i uzun uJ: •• 
dıyn şöyle anlamıştır: 

- 1918 de Sovyct anayasasının esasları 
Lenin tar<lfındnn kurulduğu znmandan
bt:ri 'Sovyct Rusyai:la sınıilar arasındaki 
nisbet temamile değişmiş ve memleke
tin ökonomik soysal bünyesi ve halk 
kütlesinin sı'yasal olgunluğu ve kültür 
derecesi yükselmiştir. 

Öylcki bunlaı· Stalin komisyonu ta
rafından 1923 de Sovyet anayasası ka· 
leme alındığı zamanki seviyeleriyle 
bile mukayese edilemez. Bu itibarin bu 

an yasanın bir çokı hü riimleri eskimiş 

ve memleketin bünyesinde hasıl olan 
esaslı değişiklikleri kaı·şılayamaz bir 
hale gelmiştir: 

Bundan daha on yıl önce kapitalist 
unsurlar Sovyet Rusya ökonomisinde 
bir dereceye kndar müessiı· bulunuyor. 

lardı. Ve Üretim (İstihsal) ~nsıtalannın 
yarısı özel (hususi) mülkiyetlere aiddi. 

Halbuki bu gün Üretim vasıtalarının 

yüzde 96 sı yalnız devlete ve onun te
şekküllerine aiddir. Bu suretle ulusal 

ökonomi filen gerek şehirlerde, gerek 

%İrnatte sosyalist ökonomi olmuıtur. 
Sovyet rejimi bütün işçi ve köylü sınıf• 

lannı hemen hemen temamile içine almış 
bulunmakta ve bu sınıfların kaldırdmasınn 
doğru gitmektedir. Demek ki evvelce 
kapitalist unsurlara karşı gerekli olan 
hükümler ile $eçim tahditlerinin bu gün 

arbk hikmeti kalmamııtır. 

Evvelce tamamile müsavi olmıyan 
seçim şimdi bütün manasile müsavi ya
pılmalıdır. Seçimlere 18 ini bitiren her 

fert müsavi haklarla \•e kayıtsız şartsız 
İ§tirak etmelidir. 

Ancak, bundan eski rejime hizmet 
etmiş olanlar istisna edilmelidir ki, 
1934 de bunlann nisbeti seçmenlerin 
yüzde 2.5 uğuna inmiş bulunuyordu. 

V tile Leninin de söylemiı olduğu gibi 
Sovyet sisteminde hukuk tahditleri an

cak ve ncak muvakkat mahiyette 
olabilir. 

Doğrudan doğruya oseçim usulü 
bütün Sovyet uzviyetlerinde bir kaç 

dereceli seçimin yerini alacaktır. Bu, 
rejimin otoritesini daha fazla artıracak 
ve devlet uzviyetleriyle halk kütleleri. 

nin arasındaki bağlan sıkıla§tıracakbr. 
Hususile ki, seçmenlere her hangi tqek

külde oluna olsun saylavlarmı geri ça

iırmak hakkı tanmacaktrr. 
Seçim açık değil gizli reyle yapala

cakbr. Bu ise, halk kütlesiniıı bütün 

devlet makanizması Üzerindeki müraka

besinin kuvvetlenmesi demektir. 
Bu suretle Sovyet Rusyada tam ve 

kati demokrasi, doğru, müsavi. ve sizli 
~İm yasası ile tam bİT tatbik sahası 

bulnau§ olacaktır. Halbuki, öteki mem. 
leketlerde bunun akıine olarak rit&ide 
kapitalizmin muz.ahiri olan fa,ıiıtliğ'c 

doğru yürünmektedir. 

Yeni ana\;asa komi }Ollll 

Moskova, 8 (A.A) - Royter ajan
sından: Anayasanın yeniden tetkik için 
teşkil edilen 32 kişilik komiteye Stalin 
başkan seçilmiştir. 

Maliye komiseri, 1935 yılı için büt
se varidat tahminlerinin 65,700 milyon, 
masrafın 55,200 milyon olduğunu bil
dirmi tir. Bunun içinde soysal rigor • 
talar için ahı buçuk milyar, mfülafaa 
için de aynı miktar dahildiı. 

Moskova, 8 (A.A.) - Yedinci :.ov· 
yet kongresi tarafından seçilen yeni 
merkez icra komitesi toplanarak 27 ki
şilik divanını seçmiştir, Bunların ara
sında B. Stalin, Kalenin, Voroşilof, Ka· 
ganoviç, Litvinof, l\folotof vardır. 

Merkez icra komitesi başkanlığına 

BB. Kalenin ve katibliğe de Eııukidze 

seçilmiştir. 

Halk komiserleri heyeti şu suretle 
tesekkiil etmiştir: 

Başkan: Molotof, dışarı işler: Litvi-

Sol'Y•'llcrin .Alman)a'dan aldığı 
gemiler 

Hamburg, 8 (A.A.) - Sovyet hükO· 
metinin satın aldığı alman ticaret ge· 
mileri Üzerlerinde &ovyet mUrettebatı 

olduğu halde buradan hareket etmiş· 

)erdir. 

.. 
e-ılm, 8 (A.tı.) - 'Korrespondaııs 

Politik gazetesi yedinci sovyet kongıe· 
si için diyor ki: 

"Molotof alman - sovyet münasebet· 
:leri klond,a :ımöfun olan fomıülü tel:
raılamı tır. Bu da gö teriyor ki Mosko
va hükıimeti, içeri sıyasa sebebleriyle 
gerekli gördüğü hattı hareketini değiş
tirmek fikrinde değildir. Rusya'nın 

mi.ithiş bir surette silahlanması büyük 
bir ehemmiyeti hnizdir. 

l\lançuko. Japon)arım ileri 
karakolu 

Berlin, 8 (A.~.) - Alman • japon 
cemiyetinin himayesi altında japon ~s
keri ateşesi miralay Oıima dün akşam 
Şonberg'deki yeni şehir binasında Man
çuko hakkında bir konferans vermiştir. 

Miralay Oşima, Japonyanm, Man
çuko dahili tanzimatındaki faal i§bir
liğinden bahsetmiş ve mançukonun ja
pon korumu ve japon ökonomisi için 
bir ileri karakol olduğunu söyliverek 
sözünü bitirmiştir. 

Rakusi hap ... cdilecck 

Peşte, 8 (A.A.) - Macaristanda ko 
münist diktatörlüğü sırasında halk ko -
miserliği etmiş olan Raku i müebbcd 
hapse mahkum olmuştur. 

DECIŞIK DUY KLAR 

'Feci bir tren kaza~ı 
For Vilyam "Ontryo" 8 (A.A.J -

Bir tren, bir geçid üzerinde içinde iş. 

çiler olan bir kamyona çarpmıştır. 9 iş

çi ölmüş, S işçi yaralanmıştır. 

nof, müdafaa: Voroşilof, içeri işler: 

lagoda, dışarı ticaret: Rozengoltz, ağır 
sanayi: Orjonikidze, orman: Lobof, ha
fif sanayi: Liubimof, iaşe: Mikoyan, 
içeri ticaret: Vaytzer, ziraat: Çernof, 
zahire ve hayvan yetiştirme: Kalmano
viç, münakale ve yol]ar: Andreef, nak
liyat ve su yolları: Pakomof, posta ve 
telgraf: Rikof. Maliye Grinko. 

Mejlauk devlet plinlan komisyonu 
başkanlığına ve Çutskaef de bütçe ko
misyonu başkanlığına seçilmişlerdir. 

Stalin'in reisliğinde 31 kişilik de 

bir anayasa komitesi tayin edilmiştir 

ki bu komite yeni yasayı huırlıyacak 
ve projesini merkez icra komitesinin 
önümüzdeki toplantılarından birinde 
tasdik için verecektir. Bu komite üye
leri arasında Molotof, Voroşilof, Kaga
noviç, Çubar, Litvinof vardır. 

1935 hiitçe~i 
Moskova, 8 (A.A.) - Sovyet ımr

kez icra komitesinin toplantısında ma· 
liye halk komiseri Grinko Sovyet Rus· 
yanm 1935 bütçesini anlatarak 1930 da 
12 milyar ruble ola'l bütçenin 1934 f!e 
.53,7 milyara çıktığını söylemiş ve 1935 
!.cnesi için de vadtJatın 65,7 milyar t 

masrafların da 65,2 ırilyar ruble olarak 
tcsbit edildiğini •.n;Jinniştir: 

Ökonomiye 7.2 milyar, memleket 

müdafaasına 6,5 milyar, kültür ve soy
saUık işlerine ıs milyar, özel bütçele· 
re yardım için 4 milyar ve devlet han· 
Kasının redi mcmbalarrm kuvvetlen· 
dirmek için de 2 miıyar ru"le ta!'lsis 
olurunu tur. 

Devlet varid:;tınc.1~i bu mühim art
ma sosyalizmin muvaHakıyctine ve 
memleketin refahına lıi:: rlelildir. 

Bundan başkaca, 1935 ıoonldinunun 
ilk günü tedavülde bulunan kağıd pa· 
ra miktarı 1933 yılmın ilk gününe nis
betle bir milyar ruble azalmıştı. İş nis
beti ise yüzde 46 artmıştı. 

Devlet istikrazlarına istirak eden 
halkın sayısı 8 milyondan 45 milyona 
çıkmış ve tasarruf sandıklarmn iştirak 
edenler de 25 milyonu bulmuştur. Ta
sarruf snndıklarmdaki mevduatı~ ye
kunu l,6 milyar rubledir. 

J•RANSA'DA 

Dumcrg kabine inin emirıınDlt~ 
)eri ,.c f raıısız. uıecli i 

Paris, 8 (A.A.) - Mecliste eosyll\ 
list saylav Brune bir takrir verere• 
Dumerg hiikiimetinin 1934 te çık.-ırdı~ 
emirnameleri tetkik etmek üzere Ö%.ı 
(hususi) bir kom1syon teşkilini fs~· 
miştir. 

bakan .B. F n iböyle bir ter 
kikin salahiyetli komisyonlara aıt ol• 
duğunu aöy1iyerek bu takrire muhale' 
fet etmiştir. 

Meclis .Şiddetli müzal·cı-clerd ... ll 
sonra takriri 262 reye karşı 318 reyl• 
reddetmiştir. 

BİRLEŞİK IJEVLETLEU'DE 

.\hm c aı;r karun cırafmtf.ı 

Vaşington, 8 (A.A) - Rıyaseti• 

cümhur sarayından LCyid edildiğin• 

göre şayet yuksek mahkemenin karart 
altın ahkamının kaldırılması aleyhinde 

.olursa bundan çı:kac:ık her ihtjmale 

karşı hükümet hazır bulunmaktadır. Fa 

kat reisic:ümhur B. Ruzve itin kongre 

üyesine gizli bir muhtıra gondererek 

bu hususta fevkalade salahiyetler ıste· 

diği hakkındaki haberler tekzib olun
maktadır. 

Amerika.da herke iıı parmak 
izlerini ahlırmalaı·ı la\; ı;İ) c 

edili)or 

NcvyorkJ 8 (A.A.) - Meşhur mil• 

yarder Rokfellerin oğlu kendi arzusilC 

parmak izini aldırmıştır. 

Amerika adliye tahkikat dairesi şe

fi B. Huver, bütün eyi vatandaşları da 

parmaklarının izlerini almaga davet et· 

miştir. Şimdiye kadar birçok tanınmıt 
kimseler pannak izlerini aldırmışlardır· 

l ludcniz ha\•a } o undn tel iz 
ista )Onlan 

Nevyork, 8 (A.A.) - Yapılın sı dü• 
şünülen, Lindberg'in tesbit etmeğe ha• 

zırlandığı Uludeniz aşırı bava yolu 

için bu yolu açmak istiyen şirket, hü

kümetten yol üz.erinde be~ noktada se• 
kiz bin kilometrelik neşir dairesi olan 

beş telsiz istasyonu kurmak iç.in müsa

ade istemi"tir. 

B. Ruz,·elt'in ha.>ın«lırlık proje J 
Vaşington, 8 Bayındırlık ışl.enne 

ve işsizlere yardım içiıı 4.880.000.000 

doların tahsisi i~in hükumet projesi et

rafında mücadele devam e~ktedir. 

Hüklı.metin isteğine karşı olarak 

ayan kredi komisyonu işçi1erin çalış· 

tıklan mıntakalarda bulunan işçi gün
delikleııine müsavi bir ile.ret almaları. 

na dair olan tadil teklifini kabul et

miştir. 

Hük\ımet, bayındırlık işleri için 

verilecek aylık ücretlerin asatisin.in 

özel (hususi) sanayi tanfmdan verilen 

ficretlerden 50 dolar eksik olmasını is· 

ti yordu. 
Ayan ve saylavlar meclislerindeki 

ileri gelen unsurlar hUkümeti, .. kıtlık 

ücretleri,, tesis etmekle itham etmişler • 

dir. 

Allın esa:,ı hakkında crilc.c •k 

karar 
Vaşington, 8 (A.A.) - B. Kamming. 

yüksek mahkemenin altm esası hakkın 
da vereceği karar, hükumetin aleyhin" 
de çıkarsa bundan muamelatta karışık• 
lıklar çıkıp ~ıkmıyacağı sonununa ver• 
diği cevabta, hükfunetin her ihtimale 
karşı hazır bulunduğunu söylemiş fa· 
kat gözetilen tedbirlerin ne olduğunıı 
bildirmek istememişti~ 

I~ondra anlaşmaları karşı ın"da 
Holnmla 

Amsterdam, 8 (A.A.) - Telgraf 
gazetesi, Londra anlnşmalarmın tasar• 
ladığr hava mukavelesini mevzuu babst 

dexek Holandnnm bu mukaveJeyi talc• 
dir etmesi lazım geldiğini ve bunun 
öteki dçv1etlere de teşmil edileceğini 
umduğ-unu vaımaktadır. 
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Hiııdistaıı raporu 
Hindistana verilecek yeni anayasa'

nın esas noktalan beyazkitap'da bir 
araya toplanmı§lı. lngiliz hükumeti "a· 
vam kamarası" ile "lordlar kamarası'' 

Üyelerinin birletik bir komisyonuna be • 
Yazkitabı tetkik ettirerek bir rapor yaz -
d1rdı. Bu rapor §İmdi İngiliz efkarı 
umumiyeıini en çok oyalayan sıyasa 
İJidir. 

Hindistan raporunu, iki kamaradan 
Önce bu gün ekseriyeti ve dolayııiyle 
hükumeti elinde tutan muhafazakarlar 
fırka11 tetkik etti. ve bu yüzden, koca 
fırka ikiye bölünme tehlikeleri geçirdi. 
Muhafazakarlar arasında en sofular, fU 
''diehard" lar adiyle anılanlar, rapora 
saldırdılar ve bu raporu onamanın hindis 
tan'dan vaz geçmek olduğunu ileri 
sürdüler. 

Buna karıılık, bugünkü İngiliz hü • 
kumeti raporu tuttu ve meclislere sevk 
etti. Bu yıl içinde hind anayasa'sının 

ne olacağını anlamak kabil olacaktır. 
Şu var ki, gene lngiltere de fakat bir 
batka bakımdan İ§Çİ fırkası adamları da 
ıiddetle abamaktadırlar. Raporu, gerek
diği kadar liberal bulnuyorlar. Hindis
tanın daha fazla izadlık veren bir ana. 
Yasaya layık olduğunu ileri sürüyorlar. 

lnğilizlerin Hindistan anayasaaı hak
kındaki dü,ünceleri, üç ayrı koldan, 
itte budur. 

Hindistanın kendisine gelince, ra
porda idare ve tehircilik bakımından 

bazı haklar, prenslerden alınarak ileri
ki parlamentoya verildiğinden, prens
lerin raporu pek fazla tutnuyacaldarı 

anlatılır. Kaldıki, lngiliz muhafazakar. 
ları, kendi hükUınetleri üzerinde fazla 
söz geçiremeyince, hiç olmazsa Hindis
tan prensleri ile anlatmak ve bind hal
kına kartı kıtkırtmak istiyorlar. 
Eğer rapor onanırsa hem Hindiıta -
n'ın lngiltere'nin elinden çıkaca -
ğını hemde prenslerin kendi varlıklarına 
kartı öldürücü bir yumruk indirilmiı 

olacağını anlatmağa çalışıyorlar. Prens
lerin ise bir kısmı raporu fazla liberal 

bulmakta bir kıamı da onamaktadır. 

Raporu gerekdiği kadar liberal bulmı. 
yanları hemen yok gibi bir §Cydir. Ra

poru gerckdiği kadar liberal bulmıyan-

1 r, Kongress fırkasına bağlı olan hint
liler yani hint tüccarları ve ileri ge 

lenlcridir. 
Öyleki, İngiliz muhafazakarları İngi-

liz prensleriyle hemfikirdirler. İngiliz 

amele fırkası iıe hint tüccar fırkası He 

hemfikirdir. Hindistanda daha ileri dü. 

şünceli olan, daha halkcı olan ceryanlar 

için, lngilterede, mukabil bir efkarı 

Umumiye yoktur. Buna kartılık, bir 

lngiliz hükumeti vardırki, Jngiltere ve 

Hindistandaki ileri geri temayüller ara. 

sında bir orta durum tutturarak orada 

ve burada çarpışan kuvvetler arasında 

"aklı ıelim"i temsil etmek ustalığını 

baıarmııtır .. 

Burhan BELGE 

Ankara radyosu 
BU AKŞAMKi RADYO 

PROGRAMI 

Saat 
19.30 Sporcu konufuyor 
19.40 Muıiki: 

20 
20.15 
20,JO 

20.SO 

Beethoven V ariationı La Ma
Jeur 
Piyano: Ferhunde Ulvi 
Teknik saatı 
Danı musikiıi 

Muıiki: 

Necil Kazım Poeme 
Keman Necdet Remzi 
Piyano: F erbunde Ulvi 
Haberler 

Gir(• ·un·da fımlık satışı 

Giresun, 8 (AA.) - Mevsim başlan
gıcından bugüne kadar 43,410 çuval 

jçinde 1344897 lira kıymetinde 4.136.960 
kilo fındık içi, ve 10.371 çuval içinde 
147.040 lira kıymetinde 812.880 kilo ka , 

buldu fındık ihraç edilmiıtir. Fındık fi
•tları yeniden yükıelmit fındık içi 48, 
kabuklu 22 kuruıtan muamele ıönnüt
tiir. 

ULUS 

Saylav seçl•I dia yapıl 
(Başı 1 inci sayrlada) 

BAYAZID: ( lkinci seçmen sa
yısı: 217): İhsan Tav, Halid Bay
rak, Ubeydullah. 

BiLECiK: (ikinci seçmen sayı
sı: 250) : İbrahim Çolak, Salih 
Bozok, Dr. General Besim Ömer. 

BOLU: (İkinci seçmen sayısı: 
581): Cevad Abbas Gürer, Dok
tor Emin Cemalauda, Hasan Ce
mil Çambel, İsmail Hakkı Uzmay, 
Şükrü Gülez, Milat Kuray, Mitat. 

BURDUR: (ikinci seçmen sayı
sı: 225): Mustafa Şeref Özkan, 
Halid Onaran, lbrahim Necmi 
Dilmen. 

BURSA: (İkinci seçmen sayısr: 

1051): Asaf Daras, Dr. Refik Güran, 
Esad Sagay, Mustafa Fehmi Gerçeker, 
Refet Canıtez, Dr. Galib Kahraman, 
Fatin Güvendiren, Dr. Sadi Konuk, A
tıf, Şekibe Şekib İşet (kadrn), Sadet
tin Ferid Talay. 

ÇANAKKALE: (İkinci seçmen sa
yısı: 485): Ahmed Cevad Emre, Şükrü 
Yaşrn, Ziya Gevher Etil, Doktor Mus
tafa Bengisu, Hilmi Ergeneli. 

ÇAN KIRI: (İkinci seçmen sayısr: 
412): M. Abdulhalik Renda, Rifat Ü
nür, Ziya Esen, Sami Çölgeçcn, Mus
tafa Enıoy (müstakil). 

ÇORUH: (İkinci seçmen sayısı: 

763): Akif, Ali Zırh, Atrf Tuzun, Fu
ad Tuncay, Hasan Cavid, Asım Us, 
Mehmed Ali Okar, Mühendis Ömer 
Fehmi. 

ÇORUM: (İkinci seçmen sayısr: 

690): Dr. Mustafa Çantekin, İsmail 
Kemal Alpsar, ismet Eker, Münir Ça
ğıl, Nabi Rıza Yıldırım, Eyüb Sabri, 
Baytar Ali Rıza. 

DENİZLİ: (İkinci seçmen sayısı: 

707): Dr. Kazım Samanlr, Emin Aslan 
Tokatlı, Haydar Rüştü Öktem, Mazhar 
Müfid Kansu, Necib Ali Küçüka, Yu
suf Başkaya, Dr. Hamdi, Mütekaid Ge
neral Şefik (müstakil). 

DİYABEKİR: (İkinci secmen sa
yısı: ) : General Kazım .Sevüktekin, 
Zekai Apaydın, Zeki Mesud Alsan, Zül
fU Tiregel, Huriye Baha İz (kadın), 

Tevfik Bilge, Rüştü. 
EDİRNE: (İkinci seçmen sayısı: 

368): Faik Kaltakkıran, Şeref Aykurd, 
Dr. Fatma Şakir (kadın), Mecdi Boy
san. 

ELAZİZ: (İkinci seçmen sayrsı: ) : 
Ahmed Saffet Okay, Fazıl Ahmed Ay- ı 
kaç, Fuad Ağralı, Fuad Ziya Çiyiltepe, 
Tahsin Berk. 

ERZİNCAN: (ikinci seçmen sayı-

sı: ) : Abdülhak Fırat, Aziz Samih 

İlter, Saffet Arıkan, Hikmet Işık. 

ERZURUM: (İkinci seçmen sayı. 
sı: 810): Aziz Akyürek, Dr. Ahmed 

Fikri Tuzer, Nafi Atuf Kansu, Nafiz 

Dumlu, Necib Asım, Tahsin Uzer, Na
kiye Elgün (kadın), General Zeki Soy

demir, Fuad, Şükrü. 
ESKİŞEHİR: (İkinci seçmen sayı. 

sı: 422): Ahmed Özdemir, Emin Sazak, 
Yusuf Ziya Özer, Osman, fstamat Zih

ni (müstakil) 
GAZİANTEB: (İkinci seçmen sa

yısı: 688): Ali Kıhc, Nuri Conker, Re. 

şid Ağar, Şahin, Bekir Kaleli Remzi 

Gürez, Ömer Asım Aksoy. 
GİRESUN: (İkinci seçmen sayısı: 

614): Hakkı Tarık Us, General İhsan 
Sökmen, Talat On.ay, Münür Akkaya, 
Sadri Maksudi Arsal, İsmail Sabuncu, 

Muzaffer Kılıç. 
GÜMÜŞANE: (İkinci seçmen sa• 
. 438) • Edib Servet Tör: Hasan 

yısı. . 
F(!haıi, Şevket Erdoğan, Ali Sevket 

Öndersev, M. Durak. 
IÇEL: (İkinci seçmen sayısı :493): 

Emin f nankur, Hakkı Saydam, rerid 

Celal Güven, Hamdi Onglın, Sı.ileyman 
Fikri Mutlu. 

1STANBUL: (İkinci seçmen sayı. 

sı: 1625): Abdülhak H.imid, Prof. Dr. 
Neşet Ömer İrdelp, Ali Barlas, Ahmed 
Hamdi Denizmen, Ali Rana Tarhan, 
Dr. Refik Saydı, Halil Ethem Eldem, 

Saadettin Rıza Uraz, Salah Cımcoz, 

Ziya Karamursal, Hamdi Mustafa Gur
soy, Yaşar, Hayrullah Ergin, Dr. Gene
ral Hakkı Şinasi, General Şükrü Naili, 
Fakihe Öynen (kadrn), mütekaid Ge. 
neral Refet (müftakil). 

ISPARTA: (kinci ı;eimen ~ayısı: 

380): Hüseyin Hiisnü Özdam.:ır, İbra -
him Demiralay, Kemal Turan Ünal, Mü
kerrem Ünsal. 

fZMİR: (İkinci seçmen sayısı: 
115 7): Dr. Tevfik Rüştü Aras, Kamil 
Dursun, General Kazım İnanc, Celal 
Bayar, Mahmud Esat Bozkurd, Rahmi 
Köken, Hamdi Aksoy, Şükrü Saraç -
oğlu, Sadettin Epikmen, Benal Nevzad 
(kadın), Hüsnü Çakır, Hasan Ali Yücel, 
Halil (müstakil). 

KARS: (ikinci seçmen sayısı: 660): 
Baha Tali Öngören, Yusuf Akçura, Meh
med Nazif, General Muhiddin Akyüz, 
Ömer Kamil Küntay, Esad Özoğuz, 
Huıirev Sami. 

KASTAMONU: (ıkinci seçmen sa· 
yısı: 797): Tahsin Coşkun, Veled İz bu
dak, Sıdkı Şcrıf, Dr. 0 fcvfik Aslan, Şe -
rif, Abdurrahman J:::krem, İbrahim Ka • 
ıantay, Dr. Şükrı.i Şcnozan, Nuri (müs
takil). 

KAYSERİ: (ikinci seçmen sayısı: 
690): Ahmed Hilmi Arga, Reşid Oz -
soy, Nahid Keren, Ferruh Gupgüp, $iı
leyman Demirezer, Veli Yaşın, avukat 
Hasan Ferid, Salih. 

KIRKLAI<.t:Ll: (ıkınci seçmen 5a -
yısı: 306): Dr . .Fuad Umay, Şevket 

Ödül, Zühtü Akın. 
KIRŞEHİR: (ikinci seçmen sayısı: 

285): Hazim Börekçi, Lütfi Müfid Öz

deş, Ali Rıza Eser, Mehmed Seyfelı. 
KOCAELİ: (ikincı seçmen ııayısı: 

677) : Ali Dikmen, İbrahim Süreyya Yi
ğit, Kemalettin Alpak, Hagıb Akçın, Sa
lah Yargı, Dr. General Zıya Nurı, Ha -
san Hayri Tan, Nedim Bozatık. 

KÜT AH 'i A: (ıkinci seçmen sayısı: 
852): Receb Peker, Muhlis Ekmen, 
Mehmed Somer, Naşid Hakkı Ulug, İb. 
rahım Dalkılıç, Ömer Davud Dıninç, 
Besim Atalay, Dr. Lutfi Kırdar, Dr. Şa
kir Ahmed. 

MARDİN: (ıkınci •seçmen sayısı: 

609): Abdurrezzak Satana, Ali Riza 
Ertem, İrfan Ferid, Hilmi Çoruk, Dr. 
Riza Levend, Edib Ergin, Osman Din

çer. 
KONYA: (akıncı :.ı.:çmen sayısı: 

1352): Ahmed Hamdi Dikmen, Kazım 
Giırel, Muzaffer Gôker, Mustafa Ulu • 
san, Mustafa Lı.itfi Eken, Naim Hazim 
Onat, Tevfik Fikret Silay, Kazım Okay, 
Bediz Aydilek (kadın), Mustafa Halid, 
Dr. Osman Şevki Uludağ, Şevket, Ali 
Rıza, Cemal Tekin, General Ali Fuad 
(müstakil). 

MALATYA: (İkinci seçmen sayı
sr: 785): İsmet İnönü, Dr. Hilmi Hor. 
taç, Mahmud Nedim Zabçı, Vasıf, Mut. 
talib Öker, Mihri Pektaş, General Os
man Koptagel, Osman Hilmi Taner, 

Emrullah Barkın. 
MANİSA: (İkinci seçmen sayısı: 

988): Dr. Asım Uzel, Hikmet, Kani A· 

kaken, Mehmed Sabri Toprak, Osman 
Erçin, Refik Şevket İnce, Turgud Türk. 

oğlu, Tahir İtit, Yaşar Özey, Kenan 

Orer, Kdum Namı Duru. 

MAl{AŞ: (U. .. ıncı :.ı.:.mı.:n s.ı> sı: 

379): Mchmed Enen, Mıth.ıd, N.ırı 

Ural, Hasan I<cş.d Tan!wt, Kem.ıl h.u

sun. 

MUCLA· (Ikınci se~men :.:ıyısı: 
455): Dr. liüscyın Avni Ercan, Şukıtl 
Kaya, Yunus Nadı, Nuri Tuna, Hu::.nu 
Kitabcı {mustakil) 

MUŞ: ( lkınci seçmen sayı::.ı: 269): 
Hakkı Kılıcoğlu, Naki, Şevki, Şukru. 

NlCDE: {İkinci ıoeçmen sayısı: 
583): Ahmed Tevfik Uluçay, Faık Soy
luş, Halid Mengi, Cavid İhsan Oral, 
Dr. Rasim Ferid Talay, Kamil, Dr. Au. 
ravaya (müstakil). 

ORDU: (İkinci :.t•çmcn ı;ayısı: 

594): Ahmed İhsan Tokgoz, Hamdi 

Yalman, İsmail Çama, Ali Canib, Dr. 

Ziya Naki Yaltırım, Muhiddin Baha 
Par!. Selim Sırrı. 

SİNOB: (İkinci seçmen 
449): Dr. Galib Hakkı Üstün. 

.. Jyısı: 
Yusuf 

Kemal Tangırşenk, Hulusi Oruçoğlu. 

Cevdet Kerim lncedayı, l lüsamettin 
Okan. 

TOKA D: (İkınci seçmen sayısr: 
635): Hüsnü Konya, Nazım Paray, Re
sai Erişken, Süreyya Gença, Galib Pe
kel, Hürrem, Faıik Bermek. 

SAMSUN: (İkinci seçmen saylsı: 
702): Dr. Asım Sirel, Ethem Tuncay, 

Mehmed Yunus Güneşdoğdu, Ru~en 
Barkın, Zühtü Durukan, Meliha Ulaş 
(kadın), Mchmed Ali Yürükel, Mustafa 
Tunalı. 

SEYHAN: ( lkınci seçmen sayısı: 
751): Ali Münif Yegena, Damar Arık. 
oğlu, Hilmi Uram, Ömer Resul Biçer, 
Gener.al Naci Eldeniz, İbrahim Mete, 
Eısma Nayman (kadın), Tevfik. 

StlRT: (İkinci seçmen sayısı: 
308\: Halil Hulki Aydın, Mahmud, 

Şevki Sı.isoy, İsmail Müştak Mayakon. 

SIV AS: (İkinci secmen sayısı: 

873): Necmeddin Sadık, Rasim Başara, 
Remzi Ciner, Şemseddin Gunaltay, Zi
ya Başara, Vasfi Raşid Sevig, fsmaH 
Mehmed Uğur, Sabiha Görkey (kadın), 
Husrev Gerede, Mıthat Şükrü (müsta
kil). 

TEKİRDACi: (ikinci seçmen sayısı: 
432): Cemil Uybadın, Faik Öztirak, 
Şakir Kesebir, Yahya Kemal, Ihiseyin 
Rahmi Apak. 

TRABZON: (ikinci seçmen sayısı: 
856): Daniş Eyüpoğlu, Halil Mitat, Ila. 
san Saka, Nebi oğlu Hamdi Ülkümen, 

Süleyman Gedik, Raif Karadeniz, Seni
ha Hıza! (kadın), Mitat Aydın, Sırrı 
Day. 

URFA: (ikinci seçmen sayısr: 5 7 5): 
Ali Saib Ursavaş, Behçet Günay, Mch • 
med Emin Yurdakul, Refet Ülgen, Ge
neral Ahmed, Fuad, Muhiddin. 

VAN: (ikinci seçmen sayısı: 263): 
Hakkı Ungan, Munib Buya, İbrahim 

Arvas. 

YOZGAD: (İkinci seçmen sayısı: 
540): Avni Doğan, Sungur, Süleyman 
Sırrı İçöz, Ömer, Ekrem, Emin Dra
man. 

ZONGULDAK: (İkinci seçmen ıoa

ym: 751): Celal Sahir Erozan, Halil 
Karatavıu, Ragıb, Rifat Vardar, Ha. 
san Karabacak, Esad, Receb ZilhtU So
yak, Dr. Mithat Altıok. 

Müstakil saylavlar 
Fırka listesinde Yozgadda ve Kütah

yada müstakil namzedler için evelcc a
çık bırakılmış olan yerlere Fırka riyasp• 

Türk baytarlarr cemiyeti yıllık kongre~i Himayeı' Etlal binası. salonun~a .a~n saa.t .3 de a1itedi.l"!i~tir. Protesör Salih 
Zeki kon re i açmış, kongre başkanlıgrna Maraş say/avı Nurı ura/ seçılmı§tır. Eskı ıdare heyetının r::ıporu kabul edil

. t ·r Yegn· yı'dare heyeti serilmiş, Jt~,;,•ürk, ismet lnönü, Başkan Kazım Ôzalp Müdafaa, Ziraat Bakanlarına saygı tel-
mış ı . ı s • y · "d 

raf/an çekilmesi alkışlar arasında ittifakla lllbul edildı. enı ı are heyeti seçilmiş ve Çorum say/avı illi Rıza başkan 
!ımu~tur. Resbıılerimiz kongreyi ve baı lranı göstermektedir. 

S\\ • \ J 

Sii:ihı ~eli .i 

Bir rı il: ııcı cn~ta . 
111C {tUl) 

f Bay Pi} er Gn5/e, lsviçre'nin de ~er 

fi hır yazıcısı, ~a:t.t'tcci ve konferansçı· 

sıdrr. Kendisi Turkıyeye gelmiş, biraz 

kaln11<;t1, Kendisile birlikte bir ay kadar 

.suren bır yolculuk da yapmıtıık. 

Bır gun Lozan'clan bana kendi yaz

dıgı kuablar/a bırlikte gonderdiği bir 

nıektubtJ guzel Tıirkiye'yi övüyor, 

"Sizde kadmlara .~aylavlik hakkı veril

diğını bır gazetede okudum. Birçok 
A vrup;ı ulkt>ler111i geride bırakan bu 

ılerleyı.şten <lo/cıyı sizi kutlanm diyor
du. 

Bay Pıyer Grôle'rıin bu mektubuna 

hugıın, bu .sıitunda karşılık vermek, 

içimden geldi:] 

Sayın dostum, 

Bundan birkaç yıl önce Türkiye hak

kanda mutlu bir haber yazan laviçre ga· 

zetesinin dedikleri artık gerçekJetmif 

bulunuyor . 

Mektubunuzu aldıion zaman daha 

kurultayımıza kadın aaylav girmit de. 

iildi; Fakat temel yaaamız, o k.ap1yı er

keğe olduğu kadar kadına da aç.ık tutu

yordu. Saylav ıeçmek ve aeçilmek bi-

zim temel yaaamıza ıöre "her türkün.. 

hakkıdır. Türk grameri, Öz türk aoysal 

türeleri gibi kadınla erkeği hiç bir alan
da biribirinden ayırd etmediii ~in ya • 

samızdaki türk sözü kadına ela, erkeje 

de aid bulunuyordu. 

Bugün içinde yqadıiunrz devri • 

min her çalrnı büyük bu1"1iile açan 
Atatürk, türk kurultayında kadmları da 
saylav olmağa, bu ödeYi de ..t.ekle bir
likte görmeğe çağırmıı bulunuyor. 

Bir gün ııizinle beraber Anadolu 
içinden geçiyorduk; vagonun pençere
sinden ''İnönü., sırtlan görünüyordu. 
Siz, belki ele yabancı bir gözle baktığı

nız için hu sırtların ve oyukların kar. 
'"'"ela hiç bir fey duymuyorclanuz ve 
benim yüzümde pek beliren oruncuma 
bir sebcb bulamıyordunuz. Bilmem, ha
tırlıyor musunuz, kartımızda uzanan 
ıırtların adını not defterinize yazdrmı
tım: Jnönü ... 

V c size, oturduğunuz Loun tehrinin 
ulusal ve sıyasal türk tarihine geçtiğini 
hatırlatırken oraya kadar uzanan vaka
lar zincirinin baş halka11 orasıdır do
mittim 

Bu1:ün bu satırları yazarken bütüa 
bunlar ve bunlardan sonra lsviçre ga
%eteıinin Türkiye için yazdıit bir haber. 
bunun üzerine ıizin bana yuup gön
derdiğiniz mektub hatmma geliyor. 

Siz beni yıllarca önce, Türk tarihin
de olacağı, yapalacağı gerçek olan bir 
ilerleyit hareketi için kutlamııt.anaz; 

ben de yıllarca sonra dediğinizin oldu • 
ğunu haber vererek ıize tefCkkür edİ· 
yorum. 

Sayın dostum, topraklarında kıaa 

bir müdret kaldığınız Türkiye için duy
duğunuz her eyi, ileri ve dofru habere 
inananız. 

Türk uluıunun ciğerleri, ancak ilen 
ve devrimci havayı neleı alabiliyor. 

M. Nurettin ART AM 

Divanınca İstanbul Hazine avukatı Bay 

Emin Draman ve göz hekimi Bay Şakir 

Ahmed fırka namzedi gösterilmiı ol· 

duklarmdan dün yalnız on Uç müsta'·il 

saylav seçilmiştir. Müstakil saylavlarm 

adları ve. almış oldukları rey sayılın 

atağıdadır: 

Ankara: B. Dr. Taptas (1273) 

Afyon: B. Kerest~ciyan (666) 

Antalya: B. Tayfur Sökmen (588) 

Çankın: B. Mustafa Ensoy (412) 

Denizli: Mı.itekaid General Şefik(707) 

Eskitehir: B. btemat Zihni ( 422) 

İstanbul: mütekaid General Re • 
{et (290) 

İzmir: B. Halil (1157) 

Konya: mutekaid General Ali Fu • 

ad (1352) 

Kasıamonu: Lise müdürı.i B. Nu • 

ri (438) 

Mugla: B. Hüsnü Kitabçı (455) 

Niğde: Dr. B. Abravaya (503) 

Sıvas: B. Mitat Şükrü (868) 
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SAYIFA 4 

1935 te jdponya 
il Popolo d'ltalia, 27 ikincikanun 1935 

Tokyo muhabirimizden: 

Garb devletleri Japonyayı iyice tanı
mıyorlar. Bazc Avrupa ulusları, Japon
yanm Turandot ve Butterfly melo dram. 
malarında gördükleri gibi, çiçek açmış 
kiraz ağacı ve Ghescie dansözleri ile do
lu bir memleket olduğunu zanntemekte
dirler. Bazılan da Japonya'yı ticari ve 
içtimai bir Dumping ulusu saymakta • 
dırlar. Başkalarma göre Japonya Cen • 
riz han ve Timlirlenldn hareketlerini 
tekrar etmekte bulunan bir millettir. 

Hakikat şudur ki, Japonya bi.itün bu 
d6şilncelerin yeridir. 

Japonyanın ııyasal, içtimai, askeri, 
dini, fenni, smaf, ticari ve mali ~milleri. 
ni tetkik etmeden önce, bu ulusun asıl 
unaurlarını tesbit etmek icabedcr. 

Japonyarun bUyük bir ulus olduğu • 
nu kimse inkar edemez. Japon ulusunun 
yüksek kalitelui vardır. Bunlara karşı· 
hJc bu milletin birçok noksanları da 
mevcuddur. 

Japonyayı teşkil eden esas unsurlar 
tonlardır : 

ı - Japonya savaşçı bir ulustur. Ja. 

ponun evi basittir ve bir çadaa benze· 
mektedir. Japon erkeği zahiren zarif ve 
nazik ise de hakilı:atta sert ve kabadır. 

Japon kadım kocasının sertlik hare • 
lrıetlerini sevmektedir. Japon çocukları 
Samurailerin kılıçlarınr ve karakınlerln 
hançerlerini tahayyül ediyorlardı. Bu • 
ıUn japon Cjjocuklarırun kafalarını tay· 
yare, top ve denhaltr gemlsi doldur " 
maktadır. Japonun gıdaer mutfaksızdır 
•e harekette bulunan bir ordunun gıda
ama benzemektedir. Japon ulusal §arkı. 
lan, aşktan değil, harb hadiselerinden 
bahseder. Japonyanın ~bfyatr "kah • 
samanlığı tasvir eden" manzumelerin • 
t!en ibarettir. 

2 - Japon uluıu fazla vatanperver
C!ir. japonyada komünistler ve milebbet 
hapse mahkfun olanlar dahi vatanperver 
a!rler. 

3 - Japonya'da imparator yalnız bil 
kthndar değildJr. Japonya imparatoru 
lllhlandınlmıı bir §Clh9lyetti.r. 

4 - Jıapon ulusu, gayet disiplfnlf. 

C!ir. Disiplin, Japonyada bir ldet, bfr ta
ldattır. 

S - Japonlar mütecaniı bir ulustur. 
Bu teeanils yahm ırki değil, fakat dü· 
t(hıce, duygu, ldet, ahlak, zevk, gıda, 

metod ve bayat ılstemi noktai nazann
C!an da mevcuddur. Formonhlar 4 mil. 
yon ve Korealılar 24 milyondur. Bunlar 
yabancı unsurdur. Japonya bu iki unsu• 

nı mütecanis bir ıekle koymak için, bli
tun gayretini urfetmektedir. 

6 - Japonya kuvvetli bir devlettir. 
Japonyada her şey devletin kontrolu al· 

tın dadır. 

7 - Japonyalı vatana taalluk eden 

her şey hakkında idealisttir. Diğer işler

de japonyalı pozitif, maddi ve hisabcı. 

~11'. 

8 - Japonyalı ahlaklıdır. 

9 - Japonlar fakir bir millettir. 

10 - Japonlann garbldaşması zahiri

~ir. Japon ulusu, Asyalı ve Asyaya men 

aub bir ulustur. 

11 - Japonya biltün Avrupa mede • 

niyetinin en ileri tc:siratına maliktir. 

Japonyarun genel işleri (posta, telgraf, 

telefon) birleşik Amerika'dan daha iyi 

idare olunmaktadır. Buna karşı japon 

ulusu garb medeniyetinin ruhi kısmı " 

ııın yüzde seksenini, bilmemektedir. 

Japonyada bir inkılab yapmak mümkün 

'C1eğildir. Ancak imparator arzu ederse 

tnkılab tahakkuk edebilir. 

Japonyamn umum! vaziyetini göster· 
~ik. Bu hakikat karşısında Avrupa ulus. 
Jannın müteyakkız olmatamu temenni 
ederiz. 

TURK 
ÇOCUKLARI 

T Ü R K K U Ş U'na 
uçua.ı üye ya2ılınız 

ULUS 

Yabancı gazetelerde okuduklarımız/ 
Almanya ve ]_Jehistan 

General Göringin Lehistan seyahati ve B. Hitlerin 

söyledikleri 
Berlin'den Taymis gazetesine bil· 

diriliyor: 
General Göring·in Varşovaya yap

tığı seyahat, ilk günlerde hususi mahi
yette telakki edilmişse de sonradan 
resmi ağızdM bu hadise aydınlatılrnca 
büyük bir ehemmiyet kazanmıştır. 

Prusya başvekili ve rantağ reisi 
Bialovieza'da yapılan bir av partisine 
Lehistan cümhur reisi tarafından ça
ğırılmıştır ve General oraya giderken 
yolda Varşovada kalıp Lehistanın kal
bur ilstü şah:.iyetlerHe görüşmesi ve 
aıyasal bahisler üzerinde konuşması ka
rar altına alınmış demektir. 

Tam fraosız bakanlarının Londrayı 
ziyaretleri sırasında vukua gelen bu 
seyahatin ona karşı yapılmış bir nüma
yiş olduğunu söylemek mübalaga yap
mak demektir. 

Fakat Leh - Alman anlaşmasının 
yıldönümünde yapılan bu ziyaret, iki 
ulus arasındaki dostluğu göstermek ıs· 
tiyen bir nümayiştir denilebilir. 

Alman gazeteleri lıu yıldönümüuü 

hararetle kutladılar. Bu vesile ile leh 
elciliği orta elçilikten büyük elçiliğe 
değiştirilmesinden beri ilk defa olarclk 
büyük bir resmi kabul yapmış, Bay 
Hitler de Gazeta Polska'ya uzun beya
natta bulunmuştur ki alman başkanının 
ıöyledikleri burada nesrolunmuştur. 

Bay Hitler, nasyonal sosyalizmin 
bir prensib olarak gayri millileştirmek 
denilen şeyi kabul etmediğini ve al
man sınırlarında yaşıyan yabancılara 

saygı beslediğini söylemiştir. Bay Hit
ler, bundan sonra sözlerine devam ede
rek demiştir ki: 

- Biz, artık geçmiş asırlarda iş

lenmiş olan hataları tekrarlamak ve 
buna devam etmek niyetinde değiliz. 

Bunun ne demek olduğunu şöyle 

fzah edebiliriz: 

Alman ulusu ile leh ulusu arasın
da eyi münasebetler kurmak dileğinde
yiz. 

Geçen asırların tecrübesi şunu gös
termiştir ki gerçek değerleri olan in
sanlar zorla milliyetlerinden ayrıla

mazlar. Bunu yapmak güçtür; bunda 
muvaffakiyet çok ağır yürür. Şurası 
muhakkaktır ki böyle bir teşebbüs ya
pılacak olursa bununla ancak değersiz 
ve yahut değeri az unsurlar elde edile
bilir. Bu değersiz muvaffakiyet de bir 
çok tehlikeler ve pürüzler doğurmak

tan geri kalmaz. 

Onun için en sağlam sıyasa her iki 
tarafın da milliyetleri korumasıdır ki 
bu da karşılıklı bir anlaşma sayesinde 
imkan altına girer. 

Biz lehlilerle anlaşmakla tarihin 
bize bırakmış olduğu yanlış ve kötii 
bir yanlışı vaktinde tashih etmiş ol
duk. Çünkü yıllanmış bir hakikat gibi 
almanlarla lehlilerin biribirlerile düş
man olmaları ve buna devam etmeleri 
gerekliği düşiinülüyordu. 

Ben, bilakis, ortada bulunan bir· 
çok engellere ve güçlüklere rağmen bu 

iki ulusun anlaşmasını, el birliği etme
&ini Avrupa medeniyeti için gerekli 
bir vazife telakki ederim. 

Nasyonal sosyalizm, bu anlaşmayı 
en kuvvetli ve devamh bir dostluk ha-

line getirmek için elinden gelen hiç 
bir şeyi yapmaktan geri durmıyacak
tır.,. 

Bundan sonra Bay Hitler'e bir Av
rupa paktı hakkında ne dü~ündüğü so

rulmuş, alman başkanı verdiği cevabta 

bunun hakkında şimdiden kati bir ~ey 
söylemek mümkün olmadığınr, zaten 
konuşmaların da pek yeni başladığını 

söylemiş ve demiştir ki: 

··- Almanya bütün komşularile 

dost geçinmek ister ve bu uğurda elin
d'!'n gelen her şeyi yapar. 

Almanya, bir daha kendi müsavilik 
haklarından vaz geçmeğe razı olmıya

caktır. 

Biz, uluslararası bir iş birliği sa
yesinde alman ulusunun menfaatine uy
gun olmıyan bir neticeye, yani bir sa-

vaşa kendi arzumuzla gireceğimizi dü· 
şiinmüyor ve böyle bir telakkiyi anla
mıyoruz.,, 

Rcıy llitler, hundan ,,onra ulıı:,\ar 

derneğine dair sorulan bir sorguya ce
vab olarak ~unları söylemiştir: 

- Biz, uluslar derneğinılcrı çekil

dik. Çünkü bu kurum bite vadetmi ol· 

duğu şekilde bizim müsavi haklarımızı 
tanımadı. Biz. yeniden müsavilik hak-

kımızı pazarlık etmek ÜLere uluslar 
derneğine dönecek değiliz. Müsavilik 
haklarımız tanılıncıya kadar hiç bir 
derneğe girmemeğe karar vermiş bulu
nuyoruz. 

Bu, ileri sürülen bir şart değildir: 

bu hadiselerin akışının bir icabrdır.,. 

Diğer taraftan leh dışarıişler baka· 
nı Bay Bek de Fölki~er Beobahter ga· 
zetesine Almanya - Lehistan anlaşma
sı hakkında beyanatta bulunmuştur. 

B. ~ Jelisaııdro 
Lcrunuıı s()zlcri 

Paris'te ı,;·ıkan Entraıi::.ijan g:u:ctl:'Sİ· 
niıı iki muhabiri, ıspanyol ba.~bakanı B. 
Aleksadro Leru ile bir mulakat yapmış
lar ve aynca da kendisinden, gaıetele
rini11 hususı radyosile birkaç söz söyle
mesini istemişlerdir. Orılar B. Leru'
nun nazikane birkaç soz sôyliyeceğini 

sanrrlarkeıı, B. Leru biitün A vrupaya, 
lsparıya ihtilalinin yatr~tırılması yü
zünden ispanyaya sürıi/mek istenen le
keleri ve yapılan iftiraları reddedici 
mahiyette bir söylev vermiştir. Bunu 
aşağıya yazıyoruz: 

İspanyol hükumet adamlarının de
ğerlerini, İspanyadaki işlerin ehemmi
yetini, etrafımızı saran şartların veha
metini ve ülkemizin geçmişile gelece
ğini eyice takdir edebilmek için ekse
riya, Avrupada kendi ülkelerinin alın 

yazılarını idare ederlerken, tarihin 
kaydettiği en büyiık bir savaşla uğraş
mağa mecbur kalan adamları düşünü

yorum. 

Her ülke :Savaş esnasında ve onu 
takib eden barışta muhtac olduğu a
damları buldu. Barış ise soysal, ökono
mik ve sıyasal bakımdan başka bir sa
vaş olmuştur ve öyle olmağa de devam 
etmektedir. 

Büyük fırtınaların ortasında, Fran
sa ve acundaki muasırlarından ayn ka
larak onların fevkinde bir mevki alan 
ve bal ile istikbalin takdirini celbeden 
Briyan görülmektedir. Briyan bütün u
luslar arasındaki barışın bekçisi idi. 
Avrupa konfederasyonu düşüncesini 

ortaya atan, bi.iyük bir irade ve yürek 
sahibi bir adamdı. Bütün bu meziyetle
ri Cenevre, üstün çıktılar ama, layrk 
oldukları kadar değil. 

Mütevazı olabilmek, kendini koy· 
vermemek ve bekliyebilmek için bütün 
bunları düşünmek gerektir. Beklemekle 
beraber, tarihe derin izlerle kazılmış, 

verimli ve ölmez enerjilere sahib olan 
ispanyol ulusunun istikbaline olan ina
m hiç kay~tmeden ilerlemek gerektir. 

Hi çbir kötü vaziyet İspanyol ulusu
na, kendisine ve ~erefli mukadderatına 
olan güvenini kaybettirmemiştir. Bu
gün olduğu gibi başka zamanlarda da 
İspanyolların fena kullanılan ve fena 
istikamet verilen enerjileri, daima hak
su: olduğu kadar se~bsiz dahili bir ih
tilal şeklinde tezahür etmiştir. Bu ihti
lali ;yenecek kudrette olmryan ve yen
memeleri gereken kimseler, sınamala· 

rın verdiği derse uyacak ve yöndem ve 
taktik değiştirecek yerde, çaresiz kala
rak eskidenberi bilinen ve kimsenin al
dırış etmediği vasıtaya baş vurdular, 
Yenilen dileklerini muzaffer kılmak 

veya geri almak için uluslararası mu
hitlere hükumete ve onun kurumlarına 
- yani birçok güçlükler ortasında uğ
raşan İspanyaya - karşı bir iftira hü
cumuna başladılar. 

Demokratik ve serbest bir şeldlde 
kendilerini idare eden ulusların hakiki 

Japonlarla 
l\Iongollar 

Harbar'da çarpışmalar; 
zayiat belli değil 

J iubac J9J5 tarihli Deyli Telgraf 
~azetesine Tokyo muhabiri şu telgrafı 
çekiyor: 

Bugün japon harbıye bakanlığın

ılan bana resmen bildirildiğine göre 
mıralay Vada'nın kumandası altında 

bulunan 200 japon, 200 Mançuko aske
ri Mongol çetelerini sonkanunun ba· 
şındanberi işgal etmiş oldukları Harbar 
köyünden püskürtmüşlerdir. Burada 
çarpışmalar olmuş, her iki taraf da za
yiat vermişlerse de bunun hakiki mik
tarı hakkında henüz hiç bir şey bildi
rilmemiştir. 

Miralay Vada'nın kuvvetleri llai
lar'dan kalkarak Harbar'a gitmiştir. 

Bu kumandan evvela mongolların ba
şında bulunan adama bu alandan çekil
mesini teklif etmiş, fakat bu teklif red 
olunmuştur. Bunun üzerine miralay 
hiicum ederek bunları püskürtmüştür. 

Kumandan bundan sonra sınırı kim
senin geçmemesi hakkında kati emirler 
vermiş, şayecl mongollar tarafından 

böyle bir teşebbüs yapılacak olursa ye
niden çarpışmalar olacağını ıöylemiş· 

tir. 
Barbar bu mıntakanın en mühim 

balıkcılık merkezlerinden birisidir. Bu 
kasab-a, yarısı Mançuko, yarısı da dışa
rı Mongolistan tarafında bulunan Bo • 
ino gölü lizerindedir. 

Iler halde Mongollara burayı işgal 

ettiren sebebin balıkçılık menfaatleri ol. 
duğu aşikardır. 

Sonkanunun sekizinci gUnü Har· 
bar'ı işgal eden çete efradı on lki kişi
den fazla olmadığı halde bunlar, bütün 
polis kuvvetlerini pUskürtmUşler ve 
binbaşı Hondos'u öldiirmlişlerdi. Bu 
muvaffakiyet üzerine oradaki kuvvetle· 
rini artırmışlar ve ayın yirmi sekizinde 
japonlar tarafından yapılan ~ekilme 

teklifine kabile reisi red cevabı ver
mişti. 

Her ne kadar bu rnongollar, Rusya'
nın kumandasile hareket etmekte de
ğillerse de gene bu işte Moskova'nm 
bir parmağı olmasından şüphe edilmek -
tedir. Zira bu çarpışmadan her yerden 
ev.el Moskova haberdar olmuştur. 

Bütün bu duruma rağmen japon 
resmi makamları, bu hadiselerde rusla
rın hiç bir iştiraki olmadığını söyle
mektedirler. 

=-
menfaatine karşı hiç bir enternasyona
lizm üstün tutulamaz ve bunun onları 
itibardan düşürmeğe, hakikati tahrife 
ve yurdu lekelemeğe hakkı yoktur. 

llkteşrinde pathyan İspanyol ihti
lalinin feci vakaları, taf silatile öğreni
lince bunlara sebeb olan adamlarla sı· 
yasal partileri itibardan dilşünneğe ki
fayet edecektir. Ulusal ıyasanm ted
rici ilerleyişinde bir yavaşlık olursa 
bundan, hükumetin başına geçebilmek 
için gerekli olan ekseriyeti kaybetmek
le beraber hürriyet ve demokrasiye o
lan inanlarını da kaybeden kimseler 
mesul olacaklar ve ulusal hakimiyete 
kan, ateş ve dinamitle saldıracaklar

dır. 

İspanyol cümhuriyeti demagojiye 
karşı kendini müdafaa etmiş ve enerji 
ile, fakat itidal ile ve şiddet gö ter
meksizin galib gelmiştir. 

Şimdi de demagoji acun karşısında 
yeni climhuriyete dönerek ona iftira 
etmekte, hükumete karşı beceriksizce 
ithamlarda bulunmakta ve bu suretle 
de ayaklanmayı ve bunu yapanları şe· 
reflendiren kanlı ve cinayetli ifratları 
~rtmek istemektedirler. Fakat bu a
maclarına varamıyacaklar 1 

Uluslararası yaşayışta kendilerine 
duşen mesuliyeti, Üzerlerindeki vazife
yi ve içinde bulundukları zamanın ne 
olduğunu bilen İspanya ulusu ve İs
panyol cümhuriyeti, böyle acıklı tec
rübelerden acı gören bütün ulusları he
yecanla selamlarken, ulusun kendi yap
tığı kanunlara olan rlerin saygısınr, in
sanlık hakkının evrenselliğini, barış, 

dilzcn ve hürriyet için ve daima ilerli
yen soysal bir adalet için kardeşçe ça
lışacaklarını bildirirler. 
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İngiliz • f ransız 
ittifakı 

2 şubat 19JS tarihli Deyli Meyi g•• 
zeıesi .. lngiliz - Fransız ittifakı,, bap 
lığı altında şu b .. ı yazıyı yazıyor: 

Londrada İngiliz ve fransız dip!<>" 
matları arasında merakla beklenen ko" 
nuşmalar dün başladı ve ihtimal ki bı.ı .. 
gün bitecektir. Bu konuşmaların amacı, 
Avrupadaki gerginliği gevşetmek v• 
barışı pekiştirmektir. 

f ngilterenin bu işte güdeceği sıya• 
sa hangi prensiplere göre olacaktır? 

Bütün bu sıyasaların biribirine gir• 
diği sırada İngiltere ve Fransa için gü~ 
dülecek bir tek doğru sıyasa vardır. 

Böyle bir ittifaka ftalya <la katıla
bilir ve bu suretle yeniden kurulacak 
yeni bir üçlü ittifak1 Avrupada büyük 
bir güc ve nüfuz sahibi olacak, lxırışın 
onarılması için Almanyaya kar~r yapıl· 
masr lazım ge?en miisaadekrlıklcırı ya
pacaktır. 

Şurasının bilhassn açık"a söylen· 
mesi gerektir ki Almanyanın doğu Av
rupasında serbest da..-ranmasına imkan 
bırakılmalıdır. 

Yalnız bir nokta \'ardır: İngiltere'
nin herhangi bir sıy<?.sal anlaşmada B. 
Benes gibi ateşle oynamaktan hoşlanan 
bir dışarıişler bakanı bulunan Çekos
lovakya ile birleşmesi bir çılgınlıktan 
başka bir sey değildir. 

Çekoslcvakya Verscıy muahedesinin 
yarattığı bir ülkedir. Bu ülke, kendisi· 
ni yaratmış olan bu muahedenin esas 
ruhu ite taban tabana zıd olarak ilk 
doğduğu gündenberi bütün gücünü si· 
lah yapmağa hasretmiştir. Bitaraf 5a
Jihiyetlerin bildirdiğine göre burada 
nüfus ile nisbet olunur a, dünyanın her 
tarafından fazla silah yapılmaktadır. 

Bu devlet kendi idaresi altında bu· 
lunan alınanlara, macarlara, slovenlere 
ve sair milletlere çok fena muamele et• 
mi§ ve bu suretle kendisine yaşama 

hakkı veren bir muahedenin esaslarını 
çiğnemiştir. 

Bugünkü günde Çckoslovakya'nın 
merkezi olan Prag, Almanya aleyhin· 
deki propagandaların en hararetli bir 
merkezidir. 

Bu yliıden bu ülkenin günün birin 
de Avrupanın en müthiş ulusu olan Al
manya ile çarpışma"! ihtimalin dışında 
değildir. 

Bu ülkeyi ve öteki küçük anlaşma 
devletlerini İngiltere, kendi havalarına 
bırakmalıdır. Bunların geleceğini dü· 
§Ünmek bize dü~ez. 

Bunları dışarıda bırakmak artile 
İngiltere ile Fransa arasında koruyucu 
bir ittifak yapmak her halde bir takım 
tehlikeler çıkarmasına ihtimal olan 
Lokarno andlaşmasından daha eyidir. 

Bundan başka B. Hitler, bir Fran· 
sız - İngiliz anla masının akıllıca bir 
hare.ket olduğunu, bunda Almanya için 
bir teJıdid bulunmadığını söylemiştir. 

Yalnız Fransa, İngiltere ve ltalya

da Almanyanın Versay muahedesinin 
sıkı bağları içinde kalmamak dileğinde 
haklı ~lduğunu kabul etmeleri gerek
tir. 

Tayyareden düşen 

altınlar bulundu 
Paris'ten Londrayc giden bir tay

yareye yükletilen ikı sandık içindeki 
altın külçeleri yolda tayyareden diis· 
müşlerdir. Bu meseleden haberi olmı· 
yan ve bir değirmende çalışan işçi ka· 
dınlar kendi aralarmda btt işi konuşur .. 
tarken içlerinden Diyon adlı birisi Ar· 
gel ormanı yakınında bir çnyırda. yarı 
yarıya kara gömülmüş sandık parçaları 
gördüğünü hatırlamıştır. 

Bunun üzerine kocasilc birlikte ye· 
niden çayıra gitmiş \'e gördüğü sandık"· 
Jarm altın sandığı olduğunu anlamış· 

tır. Mesele Uazmon jandarmasına aks 
etmiş ve oraya giden jandarmalar, san· 
dıkların biribirlerinden sekiz metre 
uzaklıkta olduğunu görmüşlerdir. Ça· 
yırda araştırma baş1amı ve 40 ile 80 

santim arasında toprağa gömülmüş o
lan altın külçelerinin hepsi bulunmuş "' 
tur. 

1 milyon 200 bin frank değerinde o
lan bu külçeleri bulana, değerin yüzde 
onunun mükafat olarak verileceği söy
lenmişti. Bu tahakkuk ederse Bayan Di 
yon ve işsiz kalan kocası 120.000 frank, 
yani a5ağı yukarı on bh lira kazanını§ 

olacaklardır. 
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Yeni hekimlikte eski türle 
tedavi usulü 

Bu son !Cftelerde bilhassa Mrt be! 
1tnedenberi Avrupa hekimlik uıc.a.ı, 
Çin'de 3000 s .. ne evci teessüs ctıuiş ve 
o zamandan ht>ri tatbik edilınekte oı.n 
llnpirik bir t.ıkım tedavi usullerini ha
n hazır fennınce izah ve tefılr etmek 
ittıyorlaı Çin uıulU teda.ileri mey~
nında en maruf olanı Tcha - Tcl•c1n 
'\'eya Acupunctule'dir. Bu tedavinin c

-.Sı •trrlırı "ilcudun muhtelif yer•--ri
fte ıtne •ap1amaklı izale etmektir. Bu 
it ıç1n kullanılan ığneltt altın, gtimilş 
-,.a ç~lıkten mamuldür. 1 aantimctre
•en 28 :s11nttmetreye kadar bir uzun1u
la tnaltlrtiı ler. Etlttın içine yınt yı· 
••ı sağdan aota bir hareketi devriye ve-
1i1erek batırılrr. ffHtalığın ""ine gö
re 'riicudun 38~ noktasından birisine 
lıetınlır. 

Beledi) ecilikbilgiler· ve 

~ehirlerin temizliği 
1 

bası, 30 memur ve 2d894 amete kulla- ı KISA DU\'UKLAR 
nılmış "e ( 1.389.209) lıra sarfedilmı~-

tır. L·ı H 
1932 senesinde: l yan arvey 

Acupuncture veya çınlilerin Tcha • 
Tthenn u~ıılit tc:d~vısinden •ikak ed n 
dıter lıtr usulü tedavi nrdrr. Bu da 
bttTun ıcındckı zarı yakmakta yaprlan 
t~avıdu Rn usul hali haı.:rrda birçok 
etıbba tcıratrnrl n hat karaciğer, böbrek 
ıancılarında, kabı rgalar arasında te
karrtır ed n nc:vraJyit~rde, bel a~rıs•n • 
d1t (Lumb go,) tortiko1füste, ı.pandi • 
9tt krizlerinde, yanıklarda. ameliyatlar
da, ıiyatilderde. vechr nevrajilerde, 
1tid •e müzmın romati:ımalarda husule 
gelen ağrılarda tatbik edilmektedir. 
Burun zarının yıkılması uzviyet üze
rinde ne gıbi bir tesir yapabilir. Bıınu 
anlamak ıçin burun iç nnnm hangi 
•ztt•larla münllftbette bulunduğunu 

'-ibnek lazımdır. 
Bu zar boyun, hun we boğaz, kol, 

hlb, 11t1de, karaciğer, dalak, böbrek ve 
banaktırla temasta buJu111nalrtadrr. Bu
run nn üzerinde yaptrf1mrs laoteıi
zasiyon yani yakma -H,..tRin ..._ 
nebbih tesıri sempatik denilen lsib va
lltuile muhtelif uzu•lara clafıhr. Ve 
orada sıkJ!IDJ! bir halde balunan ince 
bn dJmarlarının scniflemesini intac 
ederek atnnm ka1bolma11aa hiamet e
tin. Yukanla prdGiimi& ıibi Awu
.. lltıeradrilae ake bu tedavi Çin"den 
Mflt etttli iddia ediliyor. Bunun ne 

• , •• ,.--~.·-- ı ..... ---- .................. ... 
memleketimiade nallNıod w lrayHUer a-
rumda babadan kalma bir usulü teda
-ridir. l1tibasıdık ft dennansrzhk p 
teren her beygirin burnuna ufak bir 
laoru vasıtaıile toz b~inde göztatı eki
lir. Bu vasıta ıle yukarda •ydığımız 

IUUYlardan herhangi birinde darlapıf 
olan kan damarlan geni,ler ve huta
hk bertaraf olur. 

Bizim Çin'le ilmi we edebi bir mü
nasebet tarihimizin mevcud olup olma
dığını bilmiyorum. Yalnız selçukiler 
zamanında Anadolu'nun Çin ve Hin
distanla münasebatı ticariyede Dulandu· 
iu ve batt Çankırı ve Kayseride mü
itim panayırlar kuruldutu rinyct eclil
-lıtedir. Ticari müna1ebetimiz oı.bi· 
lir, fabt ilmi münasebetimiz mevcaıd 
Olsaydı bugünkü günde asarına tcsa· 
dilf etmekliğimiz ]azım gelir. Kendile
riJe ilmt münasebette bulunmadıfımız 
- lisanını biJmediğimis Mr milletin 
te.betini nud almıı olabDlriz. Kana-

8iyüJc hifcôye 

JlftUftlf merlcui Bnikselde bulunan 
uluslar arası şehirler ve nı.thalli idareler 
birliğınin tefd>bUsü Ue Tcmmuı: 934 

J.yon beltdiyecıtik toplantrsı ıçin ortaya 
konulan ıki meseleden her birn~i hak
kında toplantıya ıştirak eden muhtelif 
memleketlerin verdıkleri cevapları hu
tba edecetiz. 

Bu meselelerden bmncisi ıçin mem. 
lekctımıı: hakkında yazılan cevaplar 
9ôyle huJila edilebilir. 

Ttirkiyede mahalli ıdare. vilayetler 
hususi ıdareıi, belediye idarclerı ve 

köy idaresi adiyle iıçe ayrıJmıftır. Bun
lardan her birisi kendi kanunlariyle ta• 

nırunı' hilkmf §ahıiyeti haiz olup idare 
tekilleri rneauniyettttin gcnifletUmeıi 

ve vazifelerin ayrılman e .. sma daya
aır. Su e91alar menaleb*misde ılmt 

va6ıflarda tetkik mevztUldur. 
Vilayet, bcledi7e ve köy ımı.aJli 

idarelerinin hukuki ve kanuni vuiyet· 
teri, hukuku idare deraleri araaıada en 
mühim okytma bahisleri araauıdadır. 

Bununla beraber, belediyecilik ve ma. 
halli ıdare balcileri batlı başına ve müs
takil bir lllm olarak kabul edilmiş ma
hıyette detfldir. 

Btlgi bakımından mahaJli idare it· 
leri, Ankara hukuk fakültesinde, latan· 
buJ üniversitesinde, 11yasal bilgiler oku. 
lunda, Güzel aanatlar akademiaile, Mil
hendis yuksek mektebinde okutul· 
maktadır. 

Bunlardan mühendis mektebinde 
bilhaua fehircilik dersleri verilmek. 
tedir. Siyasal bilcikr okulunda idari 
bilciler için mahsus bir ıube vardır. Bu 
okulun, panateJd siyası bilgilu okuluna 
çok benzer bir proiramı vardır. 1177 de 
kunabnuftur. llemJeketin yüklek ida.re 
fUbclerine .e bu U'ada mabaltr ldarele· 
re memur yeU.tirir. 

Bu milewaeıeJerden m.uhtariyetk 
idare edilenler yoktur. Ankaradaki Ma-
... .... ı ıl 9 1 i b; .......... 
.__ .... • • ıru .. 1ı1ı1se ı •leri bil-
..._ olmtalııılütaık. Ba .............. 

halli idarelaW memaı olanlar, devlet 
maliye memarlariyle birlikte deYun 
ederler. Polis meldıebinde ele •de.ı,r~ 
zabıta memadan için a,nca den ftlil
mektedir. Bitla lla mi 111111cıia malt 
idareleri dnlet Wltçelinden tıeminolunur. 

ilmi tetiikleti• ı~liooe: 
Dahiliye Veltlletince çılıılnJmı lda· 

re mecmuasında mahant idare bilgile· 
ri hakkında yazılar bulunur. 

HulU9i ..Utef9bbiıler taAfuıdan 
çıkardan Mimar mecmuası da şehirci· 
1ik hakkında JM!riyatta bulunur. 

Uluslararası mahalli i4areler, tc· 
birler ve belediyecmk hlkkmcla lld 

atimue garc Çin delil eski bir tilr1' 
usulU tedavisi&. Ba busuta mullııte· 
rem mUwnllallrim .. Mllled tenvir e
derlcne tDillMttarları olacaiız• 

SAllUEL AYSOY 

K. NACI KICIMAN 
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eserimiz ve türk belediye mev..ı:watuıa 
daıc de ayııca bir tetkikimiz lıasılmış 

ve turk mahalli ıdarelerindc ınali eıu
lar adile bir kitab ıntifar etmiştir. 

Beledıyecilik hakkında lstanbut 
belediycsı .. yrıca bir mecmua Çlkarmak
tadır. Aylık soysal bilgiler mecmuası 

da maJaalli idue anesel.elerine dair ya· 
ı:ılu nell'eder. 

Li,-on toplantnının miiı:akere mev

suu olan ılcind meııe~ 11ık1nndaki ce

nbımız ş(Syle hul•a edilmiftir: 

Tilrk belediyeleri, hUkmt f&hıiyeti 

haiz oldukları jçin kendi itlerini kendi 

ULuvluı vasıtuile &örürler, Buıulaa 

doJayı da tehlr ve kuabaları temizle

• w süpriiatfUeri toplama ifAeriade 
mcrke.ıden kendileriae direktiller ver
mek ve taniyelcnte bulunmak için 
merud bir ofia teıkilatı y.ıpılmam•t
tır • .Merkezden yalnız satın alınacak 
vasıtaların cins Ye nevileri hakkında 
tavsiyeler yapılu. 

Bununla beraber, bu i! için tetek
kül etmit olao in&füz bükiımet ofisi
nin iıtatiatiklcrine tamamen tctaö&&k 
etmeae dahi belecliyelerimizin bildin 
idari ve mali faaliyetleri ve belediye 
.uffeleri hıkkmda B~kilet maka· 
mma bağlı istatistik umum müdtirlllfi 
tarafmdan ne~redilmi! kitablarımu: 
•ardır. 

Bu istatistilclere ı6re~ 

1929 senesinde bütün türk belediye
lerinde 374 süpürme arabası, 1506 çöp 
arabası, 335 memur ve 22383 amele kul· 
lanılrıııt ve bunlar için senede 1.773.084 
tUrk lirası masraf edilmiıtir. 

1910 St!nesinde: 
340 ıiipürme arabası, 1544 çöp ara

bası, 323 memur ve 28.058 amele kulla· 
nılmq ve (1.578.326) lira muraf yapıl
mı1tır. 

1931 senesinde: f 
369 süpürme arabuı, 1617 çöp ara-

Tefrika: 14 8 badiıile •iru ohan aetıul •' ma11111 --r sillenmk iPn l 'dsir .... 

365 süpürme arabası, 1573 çöp ara. 
bası, ?97 memur ve Z7.856 amele kutta, 
nılmış ve ( 1.364.053) lıra IDim'af yapıt-
mıştır. 

Bu htatiatikterde örnek otarak bir
kaç belediye ayrı ayrı tetkik eclilcliti 
takdirde: 

A nlr•r• wlf!diynl: 

Temidik iJi için senede (149.080) 
lira sarfetmekte, yani bütçeıirun yüz
de 13 buçuğunu bu ite tahsis eylemek 
tedir. 

bt•ob-.1 •wı,.;: 
Twifat bi&med için ... w..ı,. 

bütçesinden (64.UIS) lira q .. ~er. Y• 
ai bii~iain yüzde IU n11 ba ite fa• 

1DC ktııeclir. . 

lzmir belNiym: 

Her sene temizlik Jıi%meti için 
(126.927) lira tahsisat veriyor. Yui 

bütçesiJlia yüzde 12 tini lMa ife ayır
mıftır. 

Dünkü Atlıspoı 
•ezintisi ~ 

DUn Mubafızg&cU binicileri Atlı 

spor kulübü üyelerile birlikte ılizel bir 

av binifi yapmıf)ardu. 
Biaife uat doGcda kalüb -.jı. 

den "'Mmlf, Tellıis - 11•ek ,olu 
Uc Cebecinin nltwrndalri 9tl'tlardlm 

1nceau vadisine pçlbnif burac1an da 

Kavaklıdere - Yenifchil'e aeçilerek 
kutübte nihayet verilmİftir. 

Yibe yakm binldain ifdrak fttili 
diinlri1 binit ll'Ulaia çamur .....,..._ 

.rajmen muntuam ceçmiftir. Dört nal. 

ların la1a Ye fasrllb y.apdııuu Sok eJi 
oımuıtur. 

KuHlbe dönilldlktcn eoma bbıid· 

ler huırhıam bif.a. ajırlılamlflardır. 

IMlclur Aileli. ..... lıİI - l8Jİ ...... 
olm&tl~jau, iaab .......... Nna, .... 
~eceliai bir ... ..,, •• .. .. 1 .... 

Bu da bir hikayedir -e.- '.u,. ........ ... -w.•' b ......... .. 
Yuaa: Yapl' Nabi NAYIR 

Kentfısile ne u metsal olafor. Hahki .......... -....................... ,., ... 
'11 öncesinin hmbralarmı yeni._ yapmayı 
- lradar isteıdi. Ona seıdilini wi1liJen 
lene kız nasıl olur da clurduia hu illıtİ7UI 
lriııetnıez. Bir yıl ince kendiline yahancı 
.... llU ir.Mm ,.ı... eaa aitti, pdi ki...._ 
diainin old11iaD11 IÖJ'Jii7•. herkete aillir. 

Bir an yalnız bJdılrlan Dll"'D k hal· 
lerinclen ne kadar canmm ukddıfım A110o 
••• anlatıyor: 

. - D&tiln ki, dl,or, ı.a aecefi haftalar
;+ leıidir hea ,.alna ... w. .,.... Mr-
~ -t-ıeçhıaek ümiclile bekledım. ~ 
~~ .t.••am Mle hana, ama ~ 
-na .,.......,...... Tw Wr ,.t 111 .••• 
.. brlıyor maı , AJIUll? Ne~ llir ~ 
~i e ! Biz fimc1i 1aiç oh- ı o .-··• 
........... abilir& Ne ,.mı 

- Fab~ cliıii•fWÜJ'O~ ki. diyor~,. 
-. arbclaflanm IUi W1Ji7orlar. Börle 
~ bırakıp bir kitefe plrihek ..... 
..... ? o...p --- 41.dibdelar& 
-....;: - ..... ~, ~-L•eri bir balo-dikodu ... Beraber s•~uaa 

• ..Eu A-'" a-m.n ...... , 
fllllauu J-- 7- ~--!-.LL: iz',. b• 

T-sud AJ-'• _._. 
.... aıtlk •iç - _. ··- 1 ~· ....... 
nu hissediyor. O artık, mubayyelesınm UJ• 

_. jemP ellnmlt• ld1e çh~· ~-· 
.. rolüaü bile unubDUf ve kendume ~ 
ebaİflh'· Turpd, kaybetme~ .olduia !-'ld-

",.tiai tekrar .... ... IÇUI ......... 
mbbilte blllanayor. Ona aert ve münak•ta 
:-ötünnez bir _. diror ki: . 

_ Onların JaDIDA dönmiyecekam, an!~-
7• lllll8UD? El• t , ... ...,_ ....... ~ 
Cilt' 1 ..ı rahatsız ettiiini anlar ve..-. 
•a....danaid.-

• aa iki düıman gibi biribirlerine ı.-
kıya1lar. Seqi w teflr.M "" Jascm .':f'" 
llnl• ı.llar haliae •• u 5 ıfh?r b 

- Hayır, diyor, AJ1Un, onlan yalnız •· 
,... L--~ L- adar m•M•Z W -8-mam, uc .. - . E'~ • harekete liiriildi,..... ~r 
bUa bir • L!- U •• 1it. ............. pmaJ•~-~ ... ~ 

au.nle ......_ .... ikili de J~ 
arnJmv• we •Jlll wt Mfttla J.iıibir~iDi 
ilrıe ... deftlll edi1.ı.. ~ıy~lar ki:. 

JMr ~ •e ...,.,.ı.tleri ıimdi7• . 
dar hiç - kadar nazik bir dakika ıeçirmlt 

T.... .. ..... , 
- Hekkw ..... •••4• dalia,.. .... 
~ Fakat brar verer..k aenain. Benimle 
mi ıeliyoraun, onlara f&nma - dlneaıJı.. 
liD? Urwt ın ki ld taraftan bbiai tercih et
mek mefttiin~ı ..._,....... 

-.. ltir tWa daha: 
-GWıi,.._. 
Diyor ve L Wemntlın Tm .... a W.. 

,.... GeDC atim. laiç lrir zif alameti 111-
termı ••: 

- Pek 61&, 41i,_, cüle ple. 
Ve anadqlarm WuadvMwa ldlteı• 

dojlu UeıtiJ- AJ"IUll'UD arbmvhn hir an 
'-kbktua -, iradn· in mu1a•emetini 
lsa.,becleceii•• kCllbrak hala ....,. 
..... ko~ '"miılllisor ki Wr 1talo ... 
cesi bat ...... elu n eııa tam Wr ,.ı __.. 
ıeae bir Rlo secesi 1ma ermiflir. 

Bu ıeceda --· ruidm .. ,,... .. k .. 
~ tuel-- ~in ilk tetehbl
aü T•ıud. ,....,_.. Bili7or ld .. ._,t dı 
Wr teteblaüatür • ~ ıelecek elaa -
WdraÇ IÜD pcildirmıa.- hatka hir .. ,.. 
ramıyacalrtır. Fakat ona, bu .............. 

evlenmiyecek 
DeJli Mefl gazetesinın filim muha· 

bıri yazıyor: 

!ki sene Ameribda Holivudda bl· 

dılctan sonra LGlıdraya dinen incUl• 
filim yıldızı Lilyau Harvey burada bir 

in&=· k..,_y.,aaa çnlıeceii 
üç füimM sol aa.caktar. 

Bunlardan birincisi, "Valse ..__ 

-- ilıincİli - Griıla'ia 9ed .... 
)"C! ndea -... &lu -...ı ~ 

isinde,. faimH Mr filim o11ıcaktır. 

Her ne k..._. allında JocDU ile .. 
Lilyan Barve~ ~c adar .ım.a .. 
ame ; _.. filimlerlıadc Rll •lm«fCı. lUs 
defa olarak incüdl aiti flej de ey • 

nqacaktır. 

Otıeki filim yıldızları ilk defa ingi· 
Uz filimlerinde §Öhret 1tazanc1ıktan 

sonra HoJlvuda &fderler. Lilyan Hane· 

y'iokl bunlarla tal>an tabana zıd bulun
maktadır. 

Mefhur filim yıldıuaı Londraya 

dönmeie ikna eden Ba1 Lorens Ho. 
vard, bana dün Harvey ın bu&üıı Holle 
vudda bulunan bütün mgiliz yıldızla· 
rım Londraya ıetirmeje muvaffak oJa
catını ıGylemlt ft demiftir ki : 

"- &imdi elimde hepıi de yıldız ol• 
muı ve töhret baamnlf 24 iıim vardır 
ki inp"li.ıdlrler. KendilerlJe mbabre· 
ye airifip öntlmiladeki on Dd ay lçhıde 
hepainl lnglltereye ıetireceftml umu. 
yonun.,, 

lllı Lflyan Harvey, kendııınin nı
pnlanııtrtmı ft ..ıenmek me~ oldalq 
laaberin1 teblb etımit ve demiftJr ki: 

.. _&fer ....... Piri BelhMda a.e. 
- lkdQlaa Wiftelm lli'mllt ol· 
uydmu. o aman su 41e nlenme ıle 
mesleki biribirlae kar~n dof· 
ru oltcıpu takdir ederdiniz. 

Çok defa bu itlerin sonu gelmedi. 
Bea. bir ance o1nbilecepmi ualadılmı ---·------,...._ ... ,. . 
Mı 111l • -·· f M .._ ......_, .,. 1lılr..,. d .... llrtuı 

• ..... t ..... 
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1936 Olimpiyadı Bu çok değerli meslek ve sanat mec

muasının 1934 yılının 12 inci sayısı çık
mıştır. Bu sayıda da her zaman oldu

ğu gibi bol resim ve planlarla olgun 

yazılar vardır. Mecmua gelecek sayıdan 

itibaren (Arkitet) adını taşımaya baş

layacağını ilan etmektedir. 

Samsunda kış lıayatı 
1936 yılında 1 ağustostan 16 ağustosa 

kadar Berlinde yapılacak olan olimpi
yadın hazırlıklarına faaliyetle devam 
olunmaktadır. Havaların soğukluğu yü
zünden inşaat şimdilik tatil olunmu~sa 
da, baharda yapı işlerine devam edile
cektir. 

Şimdiye kadar 46 ulus olimpiyad 
müsabakalarına gireceklerini bildir
mişlerdir. Bunların arasında Türkiye
den başka İngiltere, Amerika, Fransa, 

Almanya gibi ve uluslararası sporda bü
yUk yer tutmuş ülkeler vardır. Son 
günlerde kaydolunan uluslar, Brezilya, 
Mısır, portekiz Hondüras'dır. Brezilya, 
1928 de dünya şampiyonu olan Urugu
ay'ın en kuvvetli rakiblerinden biri ol
duğundan, onun iştirak edeceği ayak

topu maçları en heyecanlı olacaktır. 

Bu olimpiyadın hususiyetlerinden 
biri de, beden terbiyesinin yanında fi-

kir terbiyesine ve kültüre de yer ayrıl· 
mış olmasıdır. Olimpiyad müsabakala

rını ilk defa düşünen Baron.Piyer dö 
Kuberten spor müsabakalarile beraber 

bir de güzel sanat müsabakaları yapıl
masını çoktan beri istiyordu. Fakat 
şimdiye kadar bu dileğini yerine getir
mek imkanını bulamamıştı. Bunun baş
lıca sebebi, muharrirlerin bestekarların 
.,.e heykeltra:şların 5porda kendilerine 
mevzu bulamamaları idi. Halbuki bil
hassa savaştan sonra bu durum değiş
miştir. Onun için alman olimpiyad ko
mitesi, s9or rrıüsabakalarile beraber bir 

de sanat müsa.bakası a!:mağa liarar ver
miştir. 

Müsabakalar üç türlüdür. Birincisi, 
plastik sanatlar: Mimari, resim ve hey
keltraşlık. İkincisi, edebiyat: Lirik, 
daramatik ve epik eserler. Üçüncüsü de 
müziktir. 

Olimpiyad oyunlarını görebilmek 
üzere şimdiden bilet almak için müra
caatlar bile başlamıştır. Fakat daha 
stadın inşaatı bitmemiş olduğundan, bu 
taleblere cevab verilememektedir. Dün
yanın her tarafındaki seyahat acentele
rinde bu biletleri tedarik etmek müm
kün olacaktır. Alman olimpiyad komi
tesi, bilet satışı başlayınca nerelerden 
ve nasıl bilet tedarik edilebileceğini 

ilan edecektir. 
Müsabakaların başlamasına daha 

bir buçuk yıl kadar bir zaman olmasına 
rağmen, bütün ülkelerde hem müsaba
kalara iştirak etmek, hem de bunları 
seyretmek için hazırlıklar başlamıştır. 

Letonya'da spor kulübleri federas
yonu ve olimpiyad komitesi, istiyenle
rin bu oyunları seyredebilmeleri için 
gayet orijinal bir usul bulmuştur. Bu 
usule göre, Berline gitmek istiyen her
kes şimdiden her ay bir miktar para 
vermektedir. Müsabakaların başlıyaca

ğı tarihe kadar böylece toplanan para
larla :;eyahat ve olimpiyada giriş bilet
lerinin bedeli birikmiş olmaktadır. 1 

J 

haziran 1936 da yukarıda isimlerini 
söylediğimiz kurumla:-, her para yatı

ran kimse i~in pasaport ve döviz mi" J ~-

Dcnıiryollar mecmuası 
Devlet demiryolları umum müdür

lüğü tarafından her ay çıkarılan bu 
değerli mecmuanın 120 inci sayısı da 

her zamanki gibi olgun ve kıymetli ya. 
zılarla çıkmıştır. Bu nüshanın baş ya

zısı bir yabancı gözile demiryolu sıya

samızın nasıl görüldüğünü ve her tür. 
Jü tahminlerin aksine olarak yurdu çe
lik ağlarla örmek sıyasamızın na~ıl üs

tün bir sonuca erdiğini anlatmaktadır. 
Ökonomi bakımından tlemiryolla,rı, de. 

miryolunun tarihi, Mançurya demiryol· 
. !arı etrafındaki miicadele, kabiliyet im

tihanı, karlı havalarda demiryollarında 
alınması gereken tedbirler gibi teknik 

yazılardan başka her sınıf okuyucunun 
merak ve zevkle okt:yacağı yazılar, De. 

miryolları mecmua~ını kuru bir meslek 
mecmuası olmaktan çıkarmakta, ve her 
kütübhanede bulunmasını gerektiren 

bir değer vermektedir. 

adesi alacaklar, böylece de bu işe giriş
miş olan herkes, hiç bir fazla yük altı
na girmeden olimpiyad oyunlarını gör
me:C imkanını elde etmiş olacaktır. 

Her yerde olduğu gib, Berlinde de 
bir olimpiyad köyü yapılmıştır. Bunun 
kumandanlığına da, alman atletizminin 
idarecilerinden ve alman atletizm fede
rasyonu başkanlarından mütekaid yüz. 
bası Fürstncr tayin edilmiştir. - . 

Seçme müsabakaları ayrı alanlarda 

Samsun, (Özel lıildiricimi.ı:den) -
Birkaç kilometre yukarlarda tabiat 

olanca hırsile ve hırçınlığilı: tahammü
lü kıran bir zemheri fırtınası ve borası 
yaratırken, bu mevsimlerde pek az gö
rülebilen bol ve ılık bir kanun güneşi 
de :;ehir içindekilere tatlı bir lıahar ha
yatı ya~atmaktadır. Tabiatın bir iklim 
içindeki bu zıd değişikliğinin belki de 
sağlık üzerinde eyi olmıyan bir tesiri 
vardır. Fakat bunun asıl faydası, ha
yatı ucuz tutmasıdır. 

Samsun'da kış yaşayışı sönük ve 

hareketsizdir. Hele cuma günleri çeki

lemiyecek kadar üzücü ve yıpratıcıdır. 

Günü öldürmek için kahvelerin boğuk 

ve dumanlı havasını emmeğe mecbur 

kalanlar, ya bir "remi,, masasının ya

hut da bir poker karesinin etrafında 

günlük mukadderatlarının heyecanlı 

neticesini almağa çalışırlar .. 

Samsun'un bu mevsimdeki gece ha

yatını hiç sormayınız ... Bir vakitler 

önlerinden geçerken kulaklarınıza çar

pan kadeh ~akırtılarile, burunlarını.:r 

saran ispirto kokular ile içınde neşe 1i 
bir yaşayışın iLini gördüğünüz lokan
talarda da şimdi o hayatın sönük bir
kaç cürası kalmış .. 

Zafer sineması kapandıktan sonra 
devlet kuşunun iizerinde kanad salla
dığı Kazımpaşa sineması birkaç gün
dür fırtınaya tutulmuş yelkenliler gibi 

bocalayıp duruyor .. Bunun sebebi, prog· 
r.amların üc ~ecede bir değişmesinde 

' 

1 
ve bilhassa milli duyguları gıcık1ıyan 
!ilimlerin getirilmemesinde bulanlar 
var ... 

Samsunlular giizel sanatlara. bil· 
hassa milli heyecanlara çok bağlıdırlar. 
Bunu duyan ve bilenlere isteklerini 
vermek pek ye.rinde olur. Türkçe ve 
türkçeye çevrilmiş filimlerin bulduğu 
rağbet saklanabilir mi? bazı sebebler 
yüzünden ancak geçen ay görebildiği
miz "Ankara Türkiye'nin kalbidir,, fil• 
minin günlerce gösterilişi bunun söı: 

götürmez bir örneğidir. Şimdi bütün 
gözler, ··Bataklr damın kızına,, dikili• 
dir. Samsun sosyeteleri de eski hara• 
ret ve rağbetini kaybetmiş gibidir. 
Danslı çayların, monden toplanışlarm 

yerini usul usul docıt ve arkadaş ailele· 
rin sade ve külfetsi1. birikintileri al• 
maktadır .. 

" ,, 
" 

Genetiğin kültürel isteklerini ye .. 
rine getiren halkevi, spor evi ve Ata• 
türk kütübhanesi gibi ulusal kurumla• 
rın salonları eskiden olduğu gibi ge• 
celi gündüzlü açıktır. Halkevinde ara" 
sıra yapılan toplantılar, soysal yaşayı• 
şa yeni bir renk. yeni bir akış verdiğl 
için rağbettedir. 

Her akşam saat 20 de gelen İstan· 
bul ve Ankara postalarr çalışkan mü
vezzilerin ve satıcıların taban kuvveti 
ile şehrin her köşe ve bucağındaki oku• 
yucularını bulurken, halkevinin park 
içindeki ve Subaşı'ndaki hoparlörleri 
de ajansın cihan haberlerini ~ehir hal· 

kına yaymaktadır. 

1936 olimpiyadı ıç1n Berlin'de yapılan 'büy"üli staadan bit g'örtlnuş 

yapılacak final müsabakaları ise asıl 
büyük olimpik alanda yapılacaktır. 

Yüzme müsabakalarının yapılacağı ha
vuzda 16.000, boks maçlarının yapılaca
ğı yerde 12.000, jimnastik salonunda 
20.000 seyirci için yer vardır. Biltiin O• 

limpiyad müsabakaları için satılacak 

biletlerin sayısı iki milyon 250 bindir. 
Alman hükümeti krizi göz önünde tu· 
tarak biletleri ucuz yapmağa çalışmış· 
tır. Bütün müsabakalar devamı mUdde
tince stada serbestçe giriş için satıla
cak biletlerin değeri mevkiine göro 
100, 60 ve 40 mark olarak tesbit edil
miştir. Biletler hamiline yazılı oldu. 

ğuna göre, aralarında birleşerek bu hl· 
Jetlerden satın alan bir gruptan her bi
ri, sıra ile değişik müsabakaları rahat· 
ça seyredebilecektir. 'Samsun'dsn 'bir g~rlln?J~. 

Gümrük muhafaza kıt'alarından Çorum Belediye Başkanlığından: 
zabit olmak istiyen sivil lise 
mezunlarına: 

Gümrük Muhafaza 
Umum Kunıandanlı
ğından: 

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

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

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

4 - Harbiye Mektebine giriş şartları: Bu mektebce 
yapılan talimatın 19 uncu maddesinde yazılıdır. Bu şart
ları taşıyanlar ve böylece zabit olmağı istiyenler önilmüz
tleki mart aymm başından en geç temmuz ayı sonuna ka-
dar Harbiye Mektebi kumandanlığına ve İstanbul dışında 
bulunanlar mekteb talimatının 23 üncü maddesinde yazı-
lı ~lan belgeleri (vesikaları) dilekçelerine (istidalarma) 
baghyarak bulundukları yerin en büyük kumandanına 
askerlik şubelerine görünsünler ve bunu Ankara'da Güm~ 
rük Muhafaza Umum Kumandanlığına da bir mektubla 
bildirsinler. 

Dışarıda olanlar en geç temmuz ayı sonunda İstan. 
bul'da Harbiye Mektebinde imtihana girmek üzere dav· 
ranmalıdırlar. (183) 1 - 380 

1 - Şehir elektrik tesisatının düzeltilmesi ve büyü
tülmesi için miktarı ve cinsleri keşifnarne ve şartnamele
rinde yazılı elektrik malzemesi ve lokomobil alınacak. 
Ve bütün makinelerin ve sairenin montajı yapılarak te· 
sisat işler bir halde belediyeye teslim edilecektir. Keşif
name bedeli "34550,, liradır. 

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

3 - Muvakkat teminat "2592,, liradır. Türkiyece ta
nınrnış 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· 

lerini 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 malU
matı 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 
sicilline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından veya resmi 
bir mahkemeden şirketin sicille kayıtlı ve halen faaliyet· 
te bulunduğuna dair vesika ve şirketin sirküleri veya 
sirket n~mına teklifte bulunacak ise bu şirketin vekili ol-

Nafıa Bakanlığından: 
Kayaderesi istasyonuna 16 saat mesafede bulunan Göksu• 

nun Yalakhasan ormanından kesilmek ve Kayaderesi veya 
ona mücavir istasyonların birinde teslim edilmek şadiyl~ 
muhammen bedeli 9800 lira bulunan 2000 adet çam telgraf 
direği kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

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

1 steklilerin, tekliflerini Ticaret odası vesikası ve 735 
liralık muvakkat teminatlarının malsandığına yatırıldığı
na dair olan makbuz veya nümunesine uygun Banka kefa
let mektubu ile birlikte 21.2.935 perşembe günü saat 14,30 a 
kadlr Malzeme Müdürlüğüne tevdi etmeleri lazımdır. 

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

(249) 1-438 

Maarif Vekruetinden; 
21. 11. 934 tarihinde ihalesi icra edileceği ilan edilen 

Erzurum muallim mektebi ikmal inşaatı münakasası gö
rülen lü.zum üzerine üç ay temdit edilmiştir. 

İhale 21. 2. 935 perşembe günü saat 15 te Vekalet inşa· 
at komisyonunda kapalı zarf usuliyle icra edilecektir. 

Talipler şartname ve teferrilatmı inşaat dairesinde 
~örebiHrler. (3549) 8-5481 

duğuna dair noterlikten musacldak vekaletnameleri. 
5 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
6 - Teklif mektubları 17 /2/ 935 tarihine rastlıyan pa· 

zar günü saat 16 ya kadar Çorum belediye başkanlığına 
verilecektir. l 7 /2/935 pazar günü saat 16 da belediye evin· 
de komisyonu huzurunda zarflar açılarak eıı muvafık 
fiat veren talibe iş ihale edilecektir. 

7 - Taliplerin yalnız lokomobil satmak için yapacak· 
farr teklifler de kabul edilir. "288.. 1 - 257 
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Bütün 
Dünyada 
olduğu gibi 

(Ankara' da da beğeajlenl Radyo 
Yalnız 

Nurettin ve Şeriki, Bankalar 

J Sahibinin -sesi 1 ratl · olarıdrr. 

Caddesi No. 18 Telefon: 2155 1-4j4 

Askeri l~abrikalar Umum 
Uidürlüjii Satmalma 
Konıi .. yonu llaııları 

şub. 935 tarihinde perşembe / 
günü açık ekıiltme ile As-
keri fabrikalar ıatın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 
Şartname 38 kuruş maka.bi
linde komisyondan verilir. 
Taliplerin 560 lira 25 kuraş 
muvakkat teminat i1e 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerindeki vesaikle 
mezkG.r gün ve saatte ko
misyona müracaatları. (263) 

Milli l\1üdafaa Vekaleti Satın Alma 

Komisyonu ilanları 
1LAN 

Muhammen nakil ücreti 
{2,000) liı:a olan ;e 934 ma
li senesi nihayetine kaLbr 
}{ayaştaki f abrikalar:ını.ıza 
gidecek e yanın Kaıyaş is-
t:tsyonunda vagondan tah
lıye ve fabrikalara nakli, 
bu fabcik«lanmızdan başka 
yerlere aönderile~ek mü-
h

. b 

ımmat ve eşya ve sairenin 
de fabrikalardan Kayaş is
tasyonu:ı:a nakil ve vagonla
ra tahmili i i ı şub/ 935 
tarihinde pazartesi günü sa· 
at 15 ce keri fabriltalar 
satın alma koa.:isyonL.IIlca a
çık eksiltme ile ihale edile
cektir. Şartname komisycn
dan paFasız verilir. Taliple
rin (150) 1ir2 muvakkat te
minat ve ı: 90 numaralı ka
nunun 2 ve 3 cü maddele
rindeki " J.J' le komisyona 
müracaa l rL (232} 

1 - 407 

70.000 METRE FlSENK 
TORBA1o.J1K BEZİ . 

Taiu n edı len bedeli 
(21.,000) lıra ol"'n yukarda 
miktarı yaı:ıh fişenk. torba
lık bezi a kcri fabrikalar sa
tınaJma komisyonunca 2 l ı 
şub/ 935 tarıhmde perşem
be günü saat 15 te kapalı 

zarEla alınacaktır. Şartnaı:r.:e 
105 kurus mukabilinde mez
kfir kom·syondan verilir. 
Taliplerin .nnvakkat tcmT
nat olan ( 1575) l•rayı v-e 
2490 numaralı anunun 2 
ve 3 cü m-ıdrlelerindeki ~ 
saiki ham:ten mezk\ir gün 
ve saatte komi3yona müra
cr.atları. (233) ı - 408 

KÜÇÜK YOZGATTA 
SU ARAMA SO DA]! 
VE BİLAHARE KUYU 
AÇILMASI 

Bedeli keşfi (61.000) li
ra olan ytrkarrda yazdı iş 
18/ şuh/ 935 tarihindt pa
zartesi günii saat f.~ te as
keri fabrikalar ,;alın alma 
komisyonunck kapalı zarfla 
yaptırılacaktır. Sarmame 
(305) kuruş mukabilinde ko
misyondan verilir. 

Taliplerin (4300) lira mu
vakkat teminat ve lfırumlu 
vesaikle mezkur gün ve sa
atte komisyona müracaatla
rı. (234) 

1 -409 

KIRIKKALEDE TİP 12, 
13 EVLERİ İÇİN HARİ
Cİ SU TESİSATI 

Bedeli keşfi 7470 lira <> 
lan yukarda yazılı tesisat Zl 

1-470 

ELEKTRİK MALZE
MESİ 

Tahmini bedeli 80000 lira 
olan elektrik malzemesİ 23-
Şuh-935 tarihinde cumarte· 
si günü saat 15 te askeri fab
rikalar satın alma komisyo
nunda pazarlıkla satın alı
nacaktır. Şartnamesi dört 
lira mukabilinde komisyon
dan \erilir. Taliplerin mu
vakk'"'3t teminat olan 5250 li
ı a ve 2490 numaralı kanu
mm 2 ve 3 cü maddelerinde
ki vesaikle mezkur giin ve 
saatte komisyona .niıracaat-
ları. (264) 1-471 

aı • 
nkaı·a Lc~az.ım Amirliği 

Satu. alnıa Komi .. ~ onu 
Hiınları 

Cinsi 

T oma tezgahı 
ufkı planya tezgahı 
Şakali ve ufkl işler 
freze tezgahı 

Miktarı 
Adet 

1 
1 

1 

Kırıkkale askeri sanat 
rnektebleri atölyesi için yu
karıda gösterilen üç adet. 
tezgah aleni münakasa su
rctile satm almacaktır. Mü
nakasası 18 şubat 93.S pa
zartesi günü saat 14 ten 16 
ya kadar icra kılınacaktır. 
Taliplerin şartnamesi için 
~kteb satın alma komis
yonuna ve münakasaya iş
tirak için de münaka5a gii
n iinden cvel teminatt mu
vakkatesi olan 225 lirayı 
Kırıkkale askui fabrikalar 
muhasebccil iğ ine ya tınla-
r ak ahm mekteb satın. alma 
komisyonuna müracaatları. 
(177) 1 - 308 

tLAN 
Keşif bedeli elli beş bin 

kırkbeş lira olan ahşap çatr 
malzemesi afınacaktrr. İlk 
pey parası 4129 liradır. Ek
siltme kapalı zarfla 16/şub/ 
935 cumartesi günii saat on 
be' buçuktaıdn. Şartnam-: 
Jeri üç lira 75 kuruş mukab~
Iinde komisyondan almabı
lir. Eksiltmeye girecekle~ 
teklif mektup1annm be1lı 
gün 11e saatten bir saat ~vel 
Çorluda saıınalma komısyo
nuna vermeleri. (211) 1-356 

Ankara Cümhuriyet 

" 

1iiddei (Jmumili~ndeıı: 
1 - Ankara cezaevinin (1998) lira 90 kuruş keş_if be· 

delli elektrik tesisatının yeni baştan tamir .ve tacfilı açık 
artırma ve ekıriltmeğe çıkarılmıştır. . .• .. sa 

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

3 - Movakkat teminat miktarı (194) lira 92 kanı1~: 4: - İs.tekliJerin A - Teminat makbutu, B - kıncı 
s_ınıf montörlük ehliyetnamesini haiz olması v~ya bu eh: 
lıyetnameli bir montör çalıştmıcağmı taa~hud etr:ıe~ı 
C - Cari seneye ait ticaret odası vesikası gc>stennesı la
.zırndır. 

:; - Fenni ve hususi şartnamelerle pta_nlar için Anka
ra müddei umun:ıiliö-ine müracaat edilmes1 (t91) 1 - 398 

b . . ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ·~·~~~~~~ ~~~~~~~~ .. ~ 
'"" ,.., "" 

K u \ , el ve i~ıah için t•ıı hirirwi deva 
ŞARK !'1AL T HlJl.ASASllHR. 

Her eczaharıede bulunur. 
• Bomonti Fabnlrnsı. Ankara - Yenisehir. Tel: 1842 ~ 
~~"•'~ ~ ~ ~~ ~~·~ -... - ~-:..: 

!LAN 
1 - Tahmin edilen üatı 12600 lira oran 1800 kilo keten 

ipliği kapalı :rarlla. eksiltmeye konulmuş.tur. 
2 - İhalesi 24-2-935 pazar günü saat 10,30 da yapda

caktır. 

3 - Eksfltmere grrecekleriıl 9'35. liralılt muvakkat ban
ka. teminat mektubu veya maliyeye yatınl!acak teminat 
karşılığında alınacak makbuzlarla artrrma eksiltme kanu
nunun 3 ncü maddesinde yazılı vesikalarr getirmeleri. 

4 - Şartnamesini parasız almak ve öırncğini görmek 
istiyenler her gün öğleden sonra mürcrcaa't etmeleri. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin teklif mektuplarım üçün
cü maddede yazılı vesikalarla birlikte ihale saatmdan en 
az bir saat evci M. M. V. satmalma komisyonuna verme-
leri. (253). 1-444 

İLAN 
1 - Tahmin edilen fiatı l 764.0 lira olan 232.000 tane 

mutıtelif renkte makara kapalı .zarfla eksiltrneğc konw
mııstur. 

2 - İhal.esi 24-2-935 pazar güııü saat 15 de yapılacaktır. 
3- Eksıltmege gireceklerin 1323 liralık muvakkat ban· 

ka ırıektubu veya maliyeye yatırılacak tetninat karsılığın
da alınacak makbuzlarla artırma eksiltme kanun un 2 ve 
3 ncü maddelerinde yazdı vesikaları getrrmeleri. 

4 - Şart·ı mesini parasız al:nak ve örneğini ermek 
is-riyen1er her gün o<rleden sonar müracaat etmeleri. 

5 - Tek.Iİf mektuplarını ücün ü maddede yaızrI'ı vesi
kalcı rla birlikte ihale saatından en az bir saat evel M. M. 
V. satmalma komisyonuna \etmeleri. (253) 1-443 

İLAN 

l - M. M. V. matbaası: 
için tah.""llin edilen fiatt 3000 
Jiı a olan bir adet .sekiz bas
lı madeni tel diki makinesi 
ac;rk eksiltme satın alına
caktır. 

2 - İbatesi 26. 2. 935 salI 
günii saat 11 dedir. 

3 - Muvakkat teminat 
225 liradır. 

4 - İstekliler artname
sini parasız almak ve kata
loğunu görmek iç.in her günı 
öğleden sonra ve eksiltme
ğe girmek için de muvak
kat teminat mektub veya 
maliyeye yatırılnu§ teminat 
mukabilinde aiacaklan mak
buz ve ar.tırma eksiltme ka
nunun 2 ve 3 cü maddele
rinde yazıiı vesikalarla bir
likte ihale günü ve saatinde 
M. M. V. SA. AL. KO. da 
bulunmaları. (291) 1 - 494 

tL.AN' 

Bir tanesinin tahmin 
edilen fiatı 65 lira olan 35 
tane arabacı deri muşamba
sr açık eksiltme ite satın a
lınacaktır. 
ı - Eksiltme Z6. 2. 935 

salı günü saat 15 te yapıJa.. 
aktır. 

3 - Muvakkat teminatı 
170 lira 63 kuruştur. 

4 - İstekliler şartname
sini parasız almak ve örne
ğini gömıek için her gun 
öğleden sonra ve eksiltme. 
ğe ginnek için de muvak
kat teminat mektub veya. 
maliyeye yatmlmıı temi
nat karşılığında alacakları 
makbuz ve armma eksilt
me kanununun 2 ve 3 ncü 
maddelerinde yazrlr vesika-

larla birlikte ihale unü ve 
saat:İnde t M. V. SA. AL. 
KO. da btılıınmalan. (290) 

l - 495 

LAN 

Beher metresi için tah
min edilen fiatr 30 kuruş o~ 
lan 4300 metre mineler kı
bflık bez a:çtk eksiltme ile 
alınacaktır. Şartnamesini pa· 
rasız almak ve :nümuoesini 
görmek istiyenlerin her gün 
öğleden sonra ve eksiltme
ğe gireceklerin 10-2-35 pa· 
.zar günü saat 10,5 ta 96,75 
liralık kanuni tarifat daire
sinde muvakkat teminatları 
ile Eksiltme ve artırma ka
nununun ikinci maddesinde 
yazılı vesikalarla M. M. V. 
Sa. Al. Ko. na gelmeleri. 

(160) 1~274 

İLAN 

l - Yerli mamulatından 
ve bir tanesinin tahmin edi
len fiatı 69 lira olan 45 tane 
mahruti çadır açık eksiltme 
iJe satın ahnacaktır. 

2 - İhalesi 28. 2. 935 per
şembe gijnü saat 15 tedir. 

3 - Muvakkat teminat 
232 lira 90 kun:tştur. 

4 - İstekliler şartname· 
sini parasız almak. için her 
gün öğleden se>nra ek.Wt
meye girecekler de mu.ak
kat teminat mektub veya 
maliyeye yatınhnış temi
nat karş-rhğında alacakfan 
makhu2 ve ar.trrma eksilt
me kammumm Z ve 3 cü 
maddelerinde yazılr vesika
larla birlikte ihale günü ve 
saatinde M. M. V. SA. AL. 

f 
KO. DA. bulanmaları. (289) 

1 - 493 

Af yonkarahisar belediyesinden: 
Yeni Mezarlıkla nizamnam~ine göre :inşası ikmal edi 

len Afyonkarahisar Şehir mezarlığı ortasında yaptırılacak 
(5426) lira 59 kuru bedeli ke§if!i tayyare şehitlerine mah
sus abidenin inşası 27-1-935 tarihinden itibaren yirmi gün 
müddetle ve kap:ılı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur . 
1halei katiyesi 1~2-935 tarihine müsadif. cumartesi günü 
saat on beşte Afyonkarahisar belediyesinde yapılacaktır. 
Talipler Resim, Keşif ve şartnamesini İstanbul, Ankara 
"ie Afycın Belediyesine müracaatla görebilirler. Taliple
rin (380) lira teminatı muvaltkateleri v~ bu gibi yaptıkları 
işlere ait vesikalariyle birlikte ihale gi" tü Afyonkarahisar 
Belediyesine müracaatla teklif mektu~ lanın vermeleri 
ilan olunur. (551-Z58) 1-449 

HAV ACILIK ve SPOR 

UÇAK ŞEHtDLERt 
SAYISINDA: 

Ölmezlerin günü H. V. S. 
Bağrımızda yatanlar için (Şiir) Server Ziya Güreviıı 
21 İkin~an~ (Şiir) Behçet K~mal Çağlar 
Uçak Şehidlerı M. Nurettin Artam 
Ş~?id Kanad1;3r Abidin Daver 
Yuzbaşı Bedrı Sinanoğlu 
FA. Z 1 L J '.A. Süreyya 
Şehı~ tayyareciler (Şiir) Cemal Azmi 
Waşıngton Konferansında ş. K. 
22 yıllık bir hatıra: 
Ana (Hikaye Server Ziya Gürevin 

TüRK l{USU· hakkJnda görüşler 
' • ve düşünüşler: Mümtaz Faik 

Akşamcı 
TÜRK KUŞUNA ÜYE YAZILMAK 

İSTİ YENLER 
Mecmuanın bu sayısındaki TÜRK KUŞU 
TALİMATNAMESİNİ OKUMALIDIRLAR 

•ı--------~--·----..... -----
Tc:JQ. KiYS 

llRAAT 
BAN~sı 

B UYUK 

ayyarePiyangos 
18 inci T ertib 4 üncü Çekiş 

11 Şubat 1935 de dir 

Büyük ikramiye: 
25,000 Liradır 

AYRICA 10.000, 4.000Y 31)00 URALIK 1K
RAJ41.YELER VE 20.000 LtRAL1K MOKA
FAT VARDIR. 

iiıliiiiAiiiiiii,,...._..= !f:§!:il!j il: il: il: :ı: :ı: :Ix1x1x1P:& 
gllllllıııumıı ıın1t1Dnmııırıııınıııı uı ınııım!Hlı!I ıılllH! • 111 aı1 ıımilJ!l111181mım ılllml8•ı 

1 ÇAl(DAŞ l1'üJ{S'J'iN 
1 MAR.THA liGCERTll 1 
.. llllll il llllilmUlllilll llWı 1 ,. ıımı~ 

P. 1'. T. Başmüdürlö!iliııden: 
İdaremiz posta vesaitı nakliyesi i in pazarlıkla iki 

bin litte benzin almacak.tır. 
V ermiye talih olanların 3 mart 935 pa2ar günü saat 

on beşe kadar baş müdürlük e sıltme komısyonuna veri
lecek benizn niımunclerile birli te müracaatları ve bu 
müddet içinde nümunes· muvafık göriılerr ticarethanenin 
istediği fiatta haddi iti lalde "'OTı..ilürse maddetin sonuna 
intizar edilmeksizin ihalenin y~ptlacagı ilan olunur. 
(292) l - 4 5 
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Zonguldak Belediyesi 
Başkanlığından: 

Belediye sınırr dahilindeki yapılar ve sokaklar için 
tedariki lazım gelen 6200 - 6500 adet numara levhasile 
200 - 220 adet sokak levhası 28. l. 935 tarihinden itibaren 
20 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

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

saçlarınız 

dökülüyor mu? 
Hemen dökülmesine •nanı 
o1unuz. 
KANZUK ECZAHANESt 
müstahzaratmdan. 
KOMOJEN: Saçların dö • 
külmesine ve kepeklenmesi· 
ne mani olur. 
KOMOJEN: Saçlann kök· 
lerini kuvvetlendirir ve bes
ler. 
KOMOJEN: Latif rayihah 
bir saç losyonudur, deposu 
Xanzuk eczahanesi her ec • 
sahane ve ıtriyat mağazala
rından arayınız. 

1-383 

İngiliz Kanzuk eczanesi ma nulatmdan. 

Öksürenlere pelesenkli katran eksiri 
Her Eczahanecle bulunur. 

Jandarma umum liumaııdanlığı 
Ankara satınalma komisyonundan 

Nümune ve evsafına uygun ve yerli mamulatı olmak 
şartile (1250) tek demir karyola 10. 2. 935 pazar günü sa
at 11 de pazarlıkla satın alınacaktır. Beher karyola için 
(775) kuruş fiat biçilmiştir. İstekliler nümune ve evsafı
nı her günü komisyonumuzda ve İstanbul jandarma mua
yene heyetinde görür. Şartnamesini de parasız alabilir. 
Pazarlığa girecekler 2490 sayıh kanun ve şartnamesinde 
yazılı vesikalarla pazarlık gün ve saatinde (726) lira (57) 
liuruşluk ilk teminat makbuz veya banka mektubiyle An-
karada komisyonumuza gelmeleri. (155) 1 - 297 

Jandarma Umum Kmnandan
lığı Ankara Satın Alma 
Komisyonundan: 

Merkez jandarma daireleri ihtiyacı için (34) ton ku
ru meşe ve (2) ton yerli kok kömürü 10. 2. 935 pazar gü-
nü saat (10) da açık artırma usulü ile satın alınacaktır. 

Kömürün tonu için (30) lira meşe odununun kilosu için 
de (3) kuruş (10) para fiat tahmin edilmiştir. İstekliler 
prtnamesini komis19numuzdan parasız alabilirler. 

Almak istiyenler şartnameye yazıh vesikalar ve 
(83320) kuruşluk ilk teminat makbuz veya banka mektu
bu ile eksiltme gün ve saatinde komisyona gelmeleri. 
(172) 1 - 295 

ULUS 

Satılık 
bahçeli ev 

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

Mobilyalı bir 
oda aranıyor 

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

. sı. ı - 490 

ı Acele satı ık 
arsa 

İsmet Paşa mahalle- '"ı 
sinde demirli köprü ya
nı önü asfalt (3600) met- ~ 
re murabbaı arsa toptan 
ve perakende acele satı
lıktır. İsteklilerin Adli
ye sarayı karşısında ev 
işçileri bürosunda Bay 
Hilmi'ye başvunnalan. 
Telefon: 2119 1-473 ı 

1 Af!.~ ~~:I~k~~:i~a~~a~~!e~~! ~:a~1İ~~r~:: 
Af yonkarahisar şehir mezarlığı ölii gömmesine mahsus 
beheri on üç lira bedeli muhammenli ve taakal elli sene 
dayanacak tarzda (19) adet defterin tabı 27-1-935 tadhin
clen itibaren 20 gün müddetle acık eksiltmeye konmuştur. 
İhalei katiyesi 16-2-935 tarihine miisadif cumartesi günü 
saat on beşte Afyonkarahisar belediyesinde yapılacaktır. 
Şartname ve sairesini görmek istiyenler Af yon belediye
sine müracaatla görebilirler. Taşrada olanlar talep ettik
lerinde posta ücretlerini de birlikte gönderdikleri takdir
de kendi adrselerine gönderilir. Taliplerin 15 lira temina
tı r.ıuvakkateleriyle birlikte ihale günü Af yonkarahisar 
belediyesine müracaat etmeleri ilan olunur. (552-259) 

1-448 

l(umhara hiitiin hir i~ıikltal<lir. 

Giimrük l\ıluhaf aza Umum 
Kumandanlığı İstanbul Satın 

Alma Komisyonundan: . 
1 - Deniz vasıtaları için ihalesi 9. 2. 935 cumartesi gü

nü yapılacak 1200 ton maden kömürünün evelki ilanlan 
2490 N o. h kanunun 14 üncü maddesine göre yok edilerek 
yeniden ilan ve kapah zarfla eksiltmeğe konulmuştur. 

2 - 26. 2. 935 sah günü saat 15 te ihalesi yapılacaktır. 
3 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
4 - Şirket namına gireceklerin şirketin noterlikten 

musaddak vekaletnamesile şirketin faaliyette olduğuna 
dair ticaret odasından vesaik getirilmesi. 

5 - İstekliler muvakkat teminat olarak 1386 liralık 

\ 

1 

9 ŞUBAT 1935 CUM '\RTESl 

~ tılık aılarlımaı 
JşıkJar caddesinde köşe 

başmda altında bakkal dük· 
kam bulunan apartıman sa
tılıktır. Taliplerin Şengül 
H ... mammda Bay Hayriye 

17"7:.:t::~diye :eis:i: 1 
lıanJarı 

İLAN 
1 - Y enişehirde 1163 

üncu adada Toygaroğlu Na· 
side ait arsa ile şüyulandt· 
nlan (19,25) metre murab
baı yer açık artırma ile sa· 
ulacaktır. 

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

3 - Şartname ve harita 
smı görmek istiyenlcr her 
~tin muhasebeye gelebilir
ler. 

4 - Muvakkat teminatı 
(3,33) liradır. 

5 - Muhammen bedel 
( 44,28) liradır. (219) 

l -375 
- İLAN 

1 - İstasyon aınbarları 
karşısında (1200) metre mu
rabbaı yer açık artırma ile 
kiraya. verilecektir. 

2 - İhale 16. 2. 935 cu
martesi günü muhasebede 
yapılacaktır. 

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

4 - Muvakkat teminat 
(27) liradır. 

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

İLAN 
1 - Y enişehirde Akaret· 

ler caddesinde 1053 üncü 
adada Zehraya ait arsada 
fazla çıkan (46,55) M2 ile 
yolun daraltılmasından do
layı arsaya eklenecek olan 
(56,25) M2 yerler açık ar-
tırma ile satılacaktır. 

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

3 - Muvakkat teminat 
( 15,42) liradır. 

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

1-376 

BAHÇE 
MERAKLILARINA: 

iLAN ŞARTLARI banka mektubu veya vezne makbuzlarım teklif mektubla-

T 1 1 d b k 
riyle birlikte saat 14 te komisyona teslim eylemeleri. 

arSUS le e iye aş anlığından: .ı Beher Beher (594/ 278) 1 - 497 

Çam, gül, yemiı ağaçları, sa• 
lon yeşillikleri, sUa ve sarılan 

fidanlardan çok çeşidler bula
bilirsiniz. Ortaköy Ankara baho 
çesi Vasil. l - 492 

"160,, lira ücretli Tarsus belediye mühendisliği açıktır. 
Sayıfa ~.:::. ~ay-ıfa_Santimi:: l!~!iljf!imjl 

Evsaf ve şeraiti lazimeyi haiz olanların musaddak evrakı 
nıüsbite suretlerile beraber belediyemize mürar ... -•1 -ırı ilan ı ! = : ~: ı~ Ha, ~ev ınde 
olunur. 1-40ı: 

ANKARA BELEDİYE 
BAŞKANLIGı, .~ -~N: 

Ankara Belediye Su İşleri Müdürlüğü için "3" takım 
Voltman ·Kombine su sayıcısr, birkaç vana ve boru parça
sı açık eksiltme yöndemi ile satın alınacaktır. Oranlanmış 
tleğerleri tüm tutarı 816.82 lira ve eyreti teminat 61.26 li
radır. İstekliler bu işin listesi ve bağlarım Ankara'da İtfa
iye Meydanında Belediye Su İşleri Müdürlüğünde görebi
lirler. Eksiltme Ankara'da İtfaiye Meydanında Belediye 
Su İşleri Müdürlüğü "Artırma, Eksiltme ve ihale Komıs-
1onunca 25-2-935 günlemeci pazartesi günü saat 15 de ya-
Jdacaktır. (41) 1-99 

lstanbul Milli Emlak 
Müdürlüğünden: 

Mercan ağa mahallesinin Çakmakçılar yokuşunda 
~ metre murabbaı arsa üzerine yapılmış dört katta 
altmış oda ve altında dokuz dükkanlı Yusufyan hanının 
Z40 hisse itibarile hazineye ait 30 hissesi muhammen be
•eli olan 15675 lira üzerinden 10 şubat 1935 pazar günü 
saat 15 te kapalı zarf usulile satılacaktır. Satış bedeli bi
rinci taksit peşin, ikincisi bir sene sonra ahnmak şartile 
iki müsavi taksitte ödenecektir. İsteklilerin 2490 sayıh 
kanun hükümleri dairesinde, muhammen bedelin yüzde 
Jedi buçuğu nisbetinde teminatlariyle mektulılarım artır
mayı açma saatinden bir saat evetine kadar İstanbul Mil
li Emlak Müdürlüğündeki satış komisyonu reisliö-ine 
wrm,.leri. "M., (284 142) . l - 293 ° 

6 80 7 40 ~~ R . R 
8 25 kuruıtur. ~~ aşıt ıza 

~I 1 H . 1 • • i~( ~ - ayır ış erıne ve yenı ~ T 
~ csıkan kitabtara aid nantardan ~~ ~ İyat rOt;U 
~ % ı 5 tenzilat yapılır. ~: 
~~ 2 - Zayi ilan bedeJleri mak. ~~ • 
• ~ t u yüz otuz kuruştur. ~~ 
~ ~ 

>1 3 - Tebrik, teşekkür, evlen- ~~ 

umumi istek üzerine Bu akşam saat 20,30 da 

Ker disinin Gö~gesi 
Telefon: 2653 His komedisi 3 perde. ~1 me vefat ve katı alfika ilanla - ~ l' 

:ı rmdan maktuan beş lira alınır. ~ı iiii!5!~ 

~
1 

~ 1mar müdürlüğün den: ABONE ŞARTLARI 1 
~ Müddet Dahilde Hariçte 

Seneliii 17 Lira 30 Lira 
6 Aylıjı 9 .. 16 •• 
3 Ayhiı 5 .. 9 

" 
Posta ücreti ganderilmiyen 

mekt\Jblara cevab verilmez. 

lrrıtı\ rır ~lııbı V" Ba~nıu · 

' harriri falıh Rıfkı ATAY. 

Unııınıi n!'~rİ) an İdar<: c den 

Y:m işleri müdurıi Nasuhi 
BAYDAR. 

Çınlcrrı cıddtsi cı"vurnda 
Ufıu mttff>usında basrfrnır::•ır ., . • J 

i 

l 

Kimden istim· 
tak edildiği 
Hacı İbrahim 
Fatma Zehra 

Mahallesi 
Yeğen B. 

" 
,, 

Sokağı 
Bahriye 
Dacacık 

No. 
193/14 
193/13 

Cinsi 
hane 

" 

Muhammen bedel 
Lira 
800 Tamamı 

50 10. M.2 üzerindeki 
enkaz. 

. Y~.karda kaydı gösterilen hanelerin enkazı 17. ıubat 935 pazar günü aat on bqde 
bılmuzayede sattlacağmdan taliplerin İmar Müdtiı1üğündeki komlayona mUracaatlan. 

242) l-416 

1 SİNEMALAR 1 
YENi 1 

Bu gece 
Carole Lombard ve Jorj Raft tarafın lan 

Pms;ılsiz bir surette temsil edilen 

BOLERO 

Yükselme husı - dans iptilası baştan 
başa müzik fransızca sözlü 

Bugün Bu gect 
IKULüP) 

MALEK BİRA KIRALI 

Baştan nihayete kadar kahkaha tufanı 
hareketli büyük fransızca sözlü komeli 

Ayrıca - iki kısımlık renkli revü 
ve canlı resimler 


