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DUNKU GöRVŞMELERl 

ATATURK GiTTi MUHAKEMEDE 
\ ERiMLi OLMUŞTUR • ., 

Komplocular müdafaalarını yaptılar 
Cumur Re

fıimi.z A.wıiirk 
dün ıaaı ) ir
nıide hu11utci 
treniyle fehri
ıniaden ayrıl
nıııtır. 

A.aiz Şe/i iı-
1.aayonda Ka
nıuıay Reiıi, 

BGfbakan ve 
Bakanlar, me
brular, 011keri 
ı-e mülki ileri 

•elenler uğu rfa. 
mıılardır. An
icara valiıi t7e 

belediye reiM 
Nevaad Tan· 
doian Ulu lJn
dere vil.iiyet 
hududuna ka
dar refakat ,.,_ 
mifıir. 

b 

Baıbeıke 

HALKÇI DEVLET 
F. R. ATAY 

Parti kurultayının, 1935 ~yı• 
toplanbaında, milli bünyeyı kuv· 
Tetlendirmek için bir ~ esas· 
lar koymut oldujunU bılı1oru~· 
Hükümet bu dileklerde~ ~ mu· 
hiınlerini bqarmd içın ebnden 
ıeldiii kadar çabtb· ~akanldd~
nmızın teklifleri üzenne, kuru • 
tay: 

1 - Tuzu uc:uslatm•k, 
2 - Şeker fiatuu indirm~ 
3 _ Çiftçi borçlarını tabıtlen-

dirmek, 
4 - Yeni toprak yazımına bat-

latmak, •~--ı. 
5 - Bina vergilerini aza~, 
8 H Ver.ıwlaini andır-- ayvan e· . 

•tık, k 
7 - Tarım kredi ve satıt oo-

peratifleri kurmak, . .. 
Gibi halk için ehemiyetı soz 

ıötürmiyen birçoklarına karar 
Yermittir. 

Bqlıca ihtiyaçlar~ı~ı ucu_~':;
na kartılıyan büdcemızın ka1aa
lan üstünde oyna•ek ne !'-dar 
... ik ld - nu bilditimızden, -a o ugu bükü 
bunlann büyük bir kıanu I d•r • 
illetçe, derin ve uzun, tattı ıp u
tiinülecek iılerdendi. Hafftll yer
Iİ•İnden 5 milyon lira il~ r.: 
teker fiatları gibi, diğer ın ~ -
lerden 7 milyon lira ka~:ı:: 
duk. Halk lehine bu f 
lar ne kadar zaruri ise, büdce sar-
ıınbaından korunmak ela 0 ~r 
ıerekli idi. Fiatlar indikte~ d?.ra 
Yoialbm artmıfl& da, ıelır. . uf~ 
lllÜftür. Meaeli son altı •Y ıçınd 
95,492,461 kilo tuz . ~b~ 
~ttır. 934 yılının ilk 6 ı::s•çı~t.o 
aae bu mikdar, 76,049, I 
idi. F ekat buna ~, bu tabf 9:!'. 
dan, 934 hiueai 4 mılyon 8!'6 kiiÜ. 
IUr bin lira iken, ~ hi11t"y3 ;1-
Jon 200 küsur bin bracbr. . 0 kil 
tan, 19 milyon 400 küsur b~ küo 
llrbmt, ıelir 1 milyon 500 bın -
IUr lira azahnıttır. _ ..J·· 

Memlekette ekonomi ve euuu~ 
tri faaliyetlerini artmnd, dıt ti
caret ve maliye politikasllllkl tal· 
la111 tutmak, bu fecfakirb. ~~ 
936 b"'dc ... tü'ndeki teaırlennı u esı us • beti 
hafifletmiıtir: Vergi alım nıı 
1Ülcaelmittir; ihraç çoi~ıftıı'· · _ 

. Bu izahlar bize cum.unY~ ~ 
nın halkçılık sevgisi ıle hüküm 
S&natmın, yanyana, kıyasi•=· 
••na fırsat vennektedi~:. ~ ·uİ 
devlet ve parti, elbirlıaı ile mı 

(Sona 2. ind .. ,,,.,,,, 

Karar, 15 şubat cumartesi günü bildirilecektir 

Dı Bakanımızın Fi
garova öyledikl.-.ri 

Milli Önder Atatürkün aziz ta· 
hıslarma yapılmak istenen komplo. 
nun muhakemesine dün uat 10 da 
devam edilmiıtir. Bu celse müdafaa· 

ların yapılacağının bilinmesi ve mu· 
hakemfınin sonlara yaklapnaıı dola· 

yıaıyle dört celsenin en kalabahiı ol· 
muıtur. Muhakeme onda baıhyacağı 
halde saat daha dokuza gelmeden 
koridorlara varıncaya kadar heryer 
dolmuıtu. Heyeti hakime ve müddei 
umumi yerlerini aldıktan aonra reis 
maznunların getirtilmelerini emretti 
Ye: 

"- Geçen celaede iddianameyi 
dinlemittik. Bu celaede aöz sizindir.,, 
diyerek B. Hamid Şevkete aöz verdi. 

B. Ali Saibin müdafaa vekili, sö
ze nereden baılıyacatmı tayinde güç· 

lük çektiğini aöyliyerek müdafaaları. 
nın "Allah hiç bir türk çocuiuna 
türk kant taııyan, türk kültürü alan, 

.. tYASI GöRV. IE ve YOLCULUKLAR 

General Göring Varşovaya, 

Parise gidiyor. B .. Hodza 
Starhemberg, Romada B. Musolini ile konuşacaktır. 

Prens Pol'un Paris yo1culuğunun neticeleri 
Vartova, 8 (A.A.) - B. Gö

rina'in 14 şubatta Lehistana ıit· 
mesi ihtimali vardır. Kendisi Bia
lovicza' da bir av gezisine ittirak 
edecek ve Lehistan hükümetine 
misafir olacaktır. Dantzig ayin re
iıi B. Graiael'de bu av gezisine 
ittirak edecektir. 

Paria, 8 (A.A.) - Çekoslovak
ya bqbakanı B. Hodza'nın yarın 
Paris'e selmeıi beklenilmektedir. 
B. Hodza ayın on üçünde Praga 

la L - dönecektir. 
Prens Star em'"'r• B H d , hat• k" . o za nın seya ı, es ı 

B.Hoho 

Çekoslovak cumur reiıi B. Maza
rik terefine bu ayın onunda Sor
bonda yapılacak tören müstesna 
olmak üzere tamamen hususi ma· 
biyettedir. Maamaf i, dıt itleri ba
kanlığında, tere fi ne bir ziyafet 
Yerİlecektir. 8. Hociza'nm Paıüte 
bulunutu son görütmelerden son
ra diplomatik görütmelere yol a
çacaktır. 

Frwuız gazeteleri ne diyorlar? 
Paria, 8 (A.A.) - Matin gaze

(Sona 4. üncü .aylada) 

Prena Pol 

B. Göri"6 

KAY ÇILARDIIZ ALMANYADA 

Aı..-ur•ıfc pi i7i ......,.,._,. ~ 11;;.;Ja#ı. 
rr- •. Mci -~-'•J 

hiç bir türk vacuiuna bu derece ıi· 

1ah ve korkunç bir hatarai hayat kay
detmeıin.,, çerçevesi içinde toplandı· 

ima, garib bir tesadüfle bu isnadın 
Ali Saib gibi on yedi senedir, Atatu ... 
kün bayrağı altında çalıfmıı ve ona 
inanmıı bir adam üzerinde toplanmlf 
oldutunu söyledi. 

Vatanla müsavi olan Atatürkün a

(Sonu 6. ıncı .aylada) 

B. EDENİN KANAATİ 

Sulh için hıgiltere 
. ilahlanmalıd1r 

ln11ilterenin lrauoetlentrN.mi dünya 
sulha için aaruri 11ören 8. Eden 

Londra, 8 (A.A.) - Deyli tels
raf gazetesi B. Eden'in, ıulhun 
menfaati adına İngiltere'yi bir an 
evvel tedafüi tekilde çok kuvvetli 
bir surette ıilihlandırmak lüzumu
na kanaat hasıl ettiiini yazmakta
dır. 

'(Sonu 6, ıncı .ay/atla) 

Paris, 8 (A.A.) - Figaro ga
zeteai, B. Tevfik Rüttü Araa ile 
yaptığı bir mülakatı netretme!<
tedir. 

Pari. wörüpneleri ctralın"aki dü~
lerini töyli)'en O., ba•ancrma 8. Ar .. 

B. Aru demiıtir ki: 
"- Pariı görüf1Deleri verimH 

olmuttur• Y alnu:, bir çok defa ,.. 
pılan yanbılık, çok çehalc sidil
mek istenmesidir. Halbuki h• ter 
den önce vaziyeti daha ziyade k&
tülettirmek ihtimali bulunan teh
didleri bertaraf etmek lazımdır." 

Elçiliğimizdeki ziyafet 
Paria, 8 (A.A.) - Türkiye bü

Jtik elçial 8. Saat ........ , .... 
çiHkte bir ille ziyafeti •ermltdr· 
Ziyafette ezcümle Dr. Tnfik Rit
tü Araa ile bqbakan B. Saro, ba
kanlardan Flanden, general Morea 
Deat, Şotan, Mandel, dq bekan. 
lığı genel aekreteri B. Leje, B. Ka
merer, ordu erkanı harbiyeei reisi 
general Gamelen, elçilerden Bari
ton, Kulondr, Dezentuanten, Ma
ıiıli, reneral Salih, Franaanm 
Türkiye büyük elçiliii Atete Mil
liter muavini kumandan Dönarcla, 
kumandan Celal Oner, B. Refik 
imir ve elçilik memurlan hazır 
bu lnnmualArdır. 

''Ulu~·~ un Dil Yazıları 

E -- DiL 
Teori ine göre Toponimik analizler 

111. 
«Tur· ova-Troie» Ve «Tur» lu Ha t" imler 

l azan: H. Reıic Tanlcııı 
Günq - Dil teori.inin yardımı dükleri zaman bir kolla da Oral'ı 

ile hu isimlerin analizini yapıp geçtikleri mubekbktır. Çiinlrii 
manalarını öğrenmeğe çahıırken Oral ıeçidinin tam ağzında bupa 
kelimelerin tarihini de yapmak bile bir T ro-izk kuabuı yqa-
fırsatım elde ediyoruz. Şimdiye maktadır. Bab cenubun& dojna 
kadar ''Trova" lılarm Anadolucla ilerlediiimiz •akit bir Tor-izk Ye 
ve Şarkta nerele.: dol&flllıt oldu- "Dınyester'' in a.izmda "Tiru" 
junu bir -.lereceye kadar öjren- daha görüyoruz. 
mit bulunuyoruz. Evet; Trova'yı Bu Tor yani (oi ot or) ile 
kwan Türk "Tor" lar prkta bir- Tir yani (iğ + it + ir) kelime-
çok yerlerde dolqmıtlardı. (Dor- lernin aynı kıymette olduğuna e-
lar; Etileri Pteryada (Kabadok- velce öğrenmiftik. Tir tekli ile bü· 
ya) yendikten sonra bütün "Dori'' tün sahilleri dolduran yer adlarm-
dili konupnlar tuka doğru bü- daı• belli batlı olanlar şunlardır. 
yük bir sahada yayıldılar. Sonra T ri · bolu 
yine Hititlerle birlqerek Türkia- Tire 
tana kadar gittiler. Bir müddet Terme 
sonra ela tekrar Anadoluya doğru T ~r-ıuı 
döndüler]. [C. Hempel. Mediter· Tır-yeıte 
ranean Sudiena. s. 11.] ve vatan hududunu atarak 

Bazen d"at bazen dütman ıe- I' T rablua. 
çinclilderi "Etiler" ~ "Yavon" Eaki Finikede: Tir w.,. T• 
inamı He Tür.kiatandan ıarba dön- (Sayla.- ~ni•) 
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} ,ın - Sıywcal 

YENi DONYA 
VII KRİTİK VE KONTROL 

&VBfÖncesi'nde bir cemiyetin mya
aal kritik itini bir yandan parlamen
tosu, bir yandan ela bumu yapardı. 
lcrai kuvvetle tqrii kuvvetin ve ic -
rai kuvvetle .. dördüncü kuvvet,, adı 
verilen basının kar§ılaşmalan ve bi
ribirlerini kontrol etmderi mekaniz
ması, kafi derece malumdur. Bunun 
için, bunun üzerinde durmağa lü • 
zum görmüyoruz. Şunu yalnız işa -
ret edelim ki, ava§Önceai'nin cemi· 
yetleri çokluk liberal oldukları için, 
bunlarda, gerek icrai kuvvet yani 
otorite gerek ise tqril kuvvet ve ba
sın yani kritik ve kontrol sınıfçı bir 
karakter taşırlardı. Çar Rusyası gibi 
memleketlerde ise, otorite'nin türlü 
lafkmbklanna mukabil kritik ya 
yoktu yahud ziyadesiyle kaydıprt
b idi. 

S.vatöncelindeki liberal rejim -
leıde kritik, muf kavpmun az çok 
ti kendisi olduiuna göre. bunun çok 
i6tibmetli ve millet menfaatinin ı. 
mambjı ~t\.n dainuk bJma.. 
.. tabiidir. Şu Yal' ki, bu dainukhk 
millet )'llpl8IDI hiç bir defumcla teh
likeye düfilnnemİftİr. Çünkü bütün 
bu Pi cemiyetlerde, mutedil olan 
orta. liberalizmi en iyi temsil eden 
fubnm yahucl fırkalarm elinde idi. 
T arihl tut1ar iee, Avrupa' nm ileri 
olan bütün mmılek~tlerinde. ancak 
lapitalist ve liberal bir inkişafa uy -
gun geliyordu. 

Bu mu..til ortalar ieteı lngilte • 
re' de olduğu sibi bir tek ıa-.1 flr.. 
kuı'nda ister Fransa'da olduğu ~bi 
birkaç fırkada toplanDUf bulunsun
lar, temsil ettikleri liberal ·kapitalist 
n~ ileri formüller istedikçe eola. 
muhafazakar fonnül~er iatedikçe ea
ğa yatarlardt 

Ve böylece otorite ile kontrol ara
mıda bütün uvBfÖnceai'nde, ahenk
li bir yanyana çalıfma görürüz. 

Savaşsonruı'nda bu ahenk git· 
tikçe güçlepneie hetlaımt ve biran 
•'-wiftir la. '-zl Avnpa memleket· 
Jerinde tamamen ortadan kalkmıştır. l 
Meaeli Almanya'da. sai ve eol radi
kalizminin ilerlememeai ortayı o ka
dar daraltmlfbr ki. bu orta, zaman 
gelmiı eberiyet temin edememif ya
hud ekseriyetini kaybedeceğinden 
korkarak ya parlamento faaliyetini 
tatile mecbur kalmlf ya yeni aeçim 
yapmaktan çekinmi§tir. 

Kontrol ve kritik babnmdan iae, 
bt.ınu yapmakta oLm karp fırkalar, 
fiddetli ataldarma ~ otoriteyi 
.. linde tutan ortayı iN ,.aldan devire
medilderini görmÜf)er ve bu aefer 
bütün mücadeleyi parlamento ve ba
llndan sobfa tapınağa mechur lraJ.. 
llUflardır. 

Ba da gösteriyor ki, liberal bir 
nimmda kritik Yft kontd. mahiyeti 
ve asli bünyesi itibariyle unıfçıdu. 

Burada. bu gibi hnatlarda, dai • 
ma ileri sürülen bir itiraza cevab ve
relim. Bu da, kritik ve kontrohm ln
ptere 'de millet menfaatlannm ta • 
mammı gözdeu kaçırmamaa me.e. 
lesidir. 

::M:ıinik körfezinde. Terma 
EtriWder deniJMle ltalyacla, 

Tarkin 
·rartmini 

Not: - Bu ""'UDCU febri lmraam 
adı 'T arlwm'' idi. (Ve Etriiak IMi
kümdan idi). 

ltaiyanm sula aahillerinde Ye 

Sicilp"mn i8tiiade .. Weeter-
manna Welt Atlu" a ıire ~Jl'
rbeımm Ye tarilÜD birinci cildi. 
deki 20 numaralı haritada Tnhen 
IHçiminde 1aaıbmt olaa Terhea 
Mni•i. lapaa7ada lberua apmda 
-Yarak-''. Portelciatle Dor uma
iı .. telui. 

••• 
1 - Vaonım :pnmda bir b

aba: Tor della anunz 
2 -T ealyada bir kasaba: Doria 
3 - Suclaıun ıimalincle bir b

•ba: Dor 
4 - Vezo yanında bir baba: 

Dor del ınıce 
5 - Afaanietancla bir clai lil

aileıi: O.-. 
Anupa •• Afribmn bütün sa

hillerinde ''Dor" Ye "Tor'' ha iıim-

Gerçekten lngilterede, kritik ve 
kontrol ötedenberi, sınıf davasını 
millet davasının arkasına almqtır. 
Yalnız, lngiltere o memlekettir ki, 
bir yandan kendi İmparatorluğun • 
dan bir yandan da dünyanın diğer 
memleketlerinden karlar çekmek su
retiyle yapmaktadır. Bu vasıf ta bir 
memleketi dünyanın diğer hiç bir 
noktasında bulmağa imkan yoktur. 
Adada oturan ingilizin hangi fır • 
kaya mensup olursa olsun memleke
tin menfaati icab ettirince fukacılık 
ile nasyonalizmi telif etmesi bun -
dandır. Böyle bir nasyonalizm, 
sessiz ve diskret bir varlık olarak ya
§Br gider. Ve bunun zaman zaman 
her patlak vermesini, tarih, ancak 
uzun zaman mesafeleri dahilinde 
kaydeder ki, bu patlak verme anlan, 
her defannda, impaıatorluiun tehli
keye girdiji anlardu. 

lngiliz milletinin her ıeyinde ol
duğu gibi, krih"k ve kontrol bahsin
de de, fubahk nasyonalizmin pe
tinde, nasyonalizm ise entemasyo -
nalizmin yanında yürür. 

Savaşsonrası'nda, liberal rejimler 
tasfiyeye uğradıkça, kritik'in yerini 
otokritik almııtır. 

Tek fırkalı ve otoriteli rejimli 
memleketlerin hepsinde. otokritiğin 
inkipf ebnİf bir tek)ine raslamasa • 
nız bile otokritikten sık sık behaediJ.. 
diğini görününüz. Şüphe yok ki, 
otokritik, liberal kritik' e göre, daha 
toplu ve daha objektiftir. F abt bu
na mubhil kih daha doktriner, kih 
daha çekingendir. Ve henüz her ta -
fafta. çok gençtir. Liberal kritik gibi, 
mücadelelerini yapmış ve imtihan
lannı geç=rmit değildir. 

Bir nokta, otokritik için dikkate 
değer. Tek fırkalı rejimler, otoriteyi 
nihayet hayat namına~ bulun • 
dukları için, o/o 100 bir doktrinciliğe 
gidemeder yahud bunda saplanıp 
kaWn.zler, Bu yüzden. bu tek fu
"kalann İçİndf': de bir sağ ve bir solun 
araamda b;r orta varJu. Öyle ki, 1i • 
beraJ parlamentoya hU olan bu 
avamca tunif tarzı, tek fırkalaT için 
de vardır. 

Nanl ki, pcttlıamentolu liberal re • 
Jimlerin, fırkalctnnda da. böyle bir 
manzaraya Şl\hid olabiliriz. Bunun 
80D ve en güzel örneğini franaız Ra
dikal· Sosy.Jistlerinde gördük. Bu 
~ devre9!.oin batında kendi mu 
tedil ortasının ve kendi l8jmın tesi
rinde kahmt olan Radikal - Sosyalist 
fırbsr, cleVftllin sonunda tamamiyle 
eola kayarak Daladier.nin idare.ine 
gec;miıtir. Bu cleğipneyi, fırkanm 
içindeki otokritik ve otokritik kabili
yeti yarabmfbr. 

Tek fırkalı rejimlerdeki otokritik 
böyle bir hareketliliğe u)aftığı gün, 
kendi olgunluğunu kaydedecektir. 

Gerçi, tek fırblarm yüklendikle
ri manıliyet, Franaa'daki en büyük 
de olea hıblardan birisinin mesuli -
yetinden daha büyüktür. Otokritik
lerindelı:i katılık, bundan ileri gelse 
gerektir. BURHAN BELGE 

lere ruqeliriz. Romanya'yı zap
teden Romalı kumandanın adı 
(Tarayan) (Torli) olduğu gibi 
Türk ırkının en ıerefli merkezi• 
rinden birinin adı da "Turfan'' 
idi. 

Bütün bu kelimelerde öjrendi
jimiz mana büyüklük, aaillik, yü
celill, lmYTet, kudret, ıtık ve esaa 
olmaktır. 

G. Hempele ıöre Eticecle clahi 
(Tur - ri • ia - an - za) kelimeai 
bariz; lailrim, ıivrilmit ileri abl
llllf Jiklelde duran.. manalarını 
Yeriyordu. Yine "Hempele'' göre 
bu kelimenia Tmyanw Y• Tu
ranı..,. tekilleri ele aJDI anlamlar
la beraber hüldimclar ye diktatör 
munlannı Yermektedir. (ı. 48). 

Dejenere ohnadıjl morfeloji
ıindma helli olan ikinci kelim• 
nin GİİMf - Dil t..n.ine töre ana
lizini JapuÜ a7111 manayı elcle e
deriz. 

Tmaaaoe = 
(1) (2) (J) (4) (5) (1) 
uğ + ut + ur + ağ + an + os 

1 - Uğ - ana köktür. Burada 

ULUS 

1 iç HABERLER 
Hakimlerin terfii 

Liste resmi gazetede çıktı 
Tüze bakanlığı tarafmdaa terfile· 

rine halen kazai, inzıbati bir mani ol
mayan muavin, hakim. ve müddeiu. 
mumilerle hakim amıfmdan aayılaa
lann ı936 sellUİ sonuna kadar terfi 
müddetlerini bitireceklerin; sicil sı 
numarası itibarile isimlerini gösterir 
liate; her meslek amıflan için ayrı 
ayn hazırlanmıtbr. 

Kendilerini terfie §&yan gördük
leri hıJde bu listelerde isimlerini bul.ı
mıyanlar hakimler kaaununun 29 un
cu maddesinin 2 inci fıkraama tevfİ· 
kan neşri tarihinden itibaren ı ay İ· 

çinde ayırma meclisine yazılı olarak 
itiraz edebileceklerdir. 

Liste dünkü resmi sazetede İntİfar 
ebnittir. 

Arazinin acele yazımı 
Arainin acele yazmuna dair olan 

kanunnu 1 haziranda tatbikine geçi
leceiinden Finans bakaalıiı Yili,.et· 
fere timdiden tebligat yaparak hazır
lıklara batlamalan lüzumuna bildir
mif tir. 

BQfbetke 

HALKÇI DEVLET 

(Btlfl 1. inci aaylada) 
bünye7i lmnetlendirmek için, 
halk lehine hiç bir fedakarlıktan 
çekinmemekle beraber, iyi bir e
konomi politikası ile, büyük inta 
hareketini aekteye uiramaktan 
korumak tedbirlerini de bulmak
tadır. 

Hükümet, halin dütünmiyen 
haznecilik ifratından uzaklqtığı 
kadar, büdcenio vazifelerini dü
tünmiyen demagoji havasına ka
pılmaktan ela kendini hanmakta
dır. 

Parti kurultaynun dilekleri hal
km yürejindetJ pli yordu: Hüldi
met Ye bmutaJID bu dilekleri az 
zamanda serçeldeftinnelc hum
sunclaki azmi ele, fiipheaiz, hallon 
ıönlüncle kendine deler olan alc
•İ bulacaktır. 

F. R. ATAY 

büyüklük ve kudret ifade eder. 
2 - Ut • ektir. Ana kök anla

mmm bir aüje Yeya obje üzerinde 
yapıldığını anlatır. 

3 - Ur - anlamın bir aüje Y• 
ya objede ittikranm ıöaterea ek
tir. 

Bö1lece (ut + ut + •) J&Dİ 
.. lur" meydana çSar. 

4 - Al bu hali ifade eden 
ektir. 

5 - An - t.brriir etmit ve ifa
de edihait man&JI aüje Yey& ohje. 
nin muhW.. Ye yakın bititiline 
ıötüren ektir. 
&- Oa - (. + i) yerine ıe

lerek m&D&JI tamamlanclıran Ye 
isimlendiren ektir. 

Böylece (ui + ut + ur + aj + 
an + oa) "turannoa". 

Yükseldik, yücelik ve bat olmanm 
bii· aüje veya obje tam ve mükem. 
mel olarak tezahur ve tekarriirü
nün ifacle.i elemek olur. 

Halita: Tur Juılj....j thndiJe 
kadar öjreaclijimia nuflar,. 
büyük Tiiılı adwm ulı Ye ..... 

dır. Omm içindir ki em• bGJiilr 
milletin clolafbp ferlere Ptİdİ 
maml-rela olarak "Tm'UI" adam 
YeriJOrlarclı. Aclriyatik 1aJı1arm.. 
ela JaflJ&D Ye AmaYDd DYIDİ a
dını alan wyal aımianm Türk 
milletine Yerdiii etki ad [1] T• 
ri't idi. Cemi ifareti olan .,t" bl
dınlmca "Turi" Ye hakiki tekli 
İle "Turij" Ye '7urik" meydana 
ıelmit olur. Ve onun içindir ki 
Akdeniz kıyıları hep "Tur" lu bas 
iıimlerle doludur. 

H. Reıit TANKUT 

[1] lbrahim Gırantay. 

« Türk işçi huk ukuna giriş 

B. Ali Fuad Bölükbaşı, hukuk ilmini yayma kurumu-
nun 9 uncu konferansını verdi. 

Hukuk ilmini yayma .wnımunun 

tertib ettiği konferanslardan dokuzaa
cusunu dün Ankara halkevincle latan. 
bul üniversitesi hukuk falriilteti ve .... 
yasal bilgiler olıaalu praleMirleindea 
B. Ali fuad Bölükbqı vermittir. 

Konferansta bir çok profesörler, me
buslar, iktiaad ftlrileti müalepn Ye mev 
zuun mahiyeti buelliyle it llüroau tef 
leri ve iktiaad alemine JDeDSUlt lııir çeil 
kimseler buhınmu, ........ 

Profeıör, Büyük Millet Meclisi -
cümenleriıule "it kanama li7ibau,. .1 

incelenmekte .W.S- w .... ..__ .. 

nun halimi 1 'I• h ............ iDi!\"• 

ıudan aynlarak sirit tahiri altmda Ji~. 
ha üzerinde koaferm .....;epa .c;,. 
lemittir. "liyiha bmanlapwca memlS. 
timizde 7eni lıir it Ye wna~ Naw+•aın 

kurulacainu, it m.ılla...ae.i, İffİ " 4 
sahilli münsselaetleri. it Ye icret prtluı 
ve itÇileria wymıl m-1esi p.i menlele 
rin Jenİ esulara ~"yurt· 
da yepyeni lıir lııukuk doğacajım" söy
liyerek meTZUUD ebemİyetinİ tellarin 
ettİrmiftİr. 

B. Ali Fuad, bizde, idue " ticaret 
hukuku gibi bir İKİ hukuku da doğaca
i-. ....... hueket nolıtesı İtİIMıriy' 

diğerlerinden aynlacağım ve llunda mu
amelem mabi,.eti, tah•ı• .....ıaati ,.e
rine ''itçİnia pbunm ve itçi menfaatler: 
dolayiaiyle sosyal menfaatlerin himaye 
sinin ...... olacai... sö,.lemit. koafe
rammm ana batlanm fÖJle taksim et· 
mittir: 

ı- llÇi bulndnua1111 kıaa tarihi V" 
memleketin, bugünkü sanayi faaliyeti 
• .. inde hir it nizamına olan ihtiyacı. 

2- Y ..,.ı.tak bir it bnu1111DUD he
defleri ve bajlanmeu liznn aeleıa hu· 
kak ..... 

3- Haz1rlanan liyiba üzerinde ba· 
ZI dÜfÜDÜf)er. 

Pralaöı-, konferaMm 11iriaci lm
mında bir pk memlekederia it •ulmlm 
iizeriacle son uınla 7aıpb)alanm pçirı':en 
tecna.eı.i Ye k•wnlann .._. 1•'-de 
aecıı1rmesiain dojwr..,. a.tmırt.n 

~lediktea ...... rarm,-. mec .. 
devrindeki it vaziyeti ile hewra meJem 
,..lmm.WO it ı.J&uku- mcelemit ..... 
llİrİnİll elniJderi iizeriade Yanla filürler 
llÖ1'-itm. 

B. Ali Fuad, borçlu kanatnunclalli 
'1ümlet aJuli,, tahirinia mecelleden W. 
- lııir ziluü~et ile Centrat de ll'av 1 
lmrphfı oluaJı ahaclıima, ...... it: • 

""it .keli,, cleailwnaiaia -··. tllülli.re 
daha uy.- eJacaimı IÖ~Willtıea ~ 

~ bmanundalü it ile, iw" .. • 
ıuü bir kanun yapdacak elan it'in • 
lu üeriDde hakulô Ye toe7 .. ,......... k 

buiiz ettirmittir- ''Borçlu- =- sed= 
hizmet akdi fuL, senit w .. ;ra1 ruh
tan hareket etmekle ......_ .....- i 
çi hayatının bütün ibti7açlıuma kili pi.. 
memekte, itçilerimizin ~ ve nlaa!i 
it evlerinin lazım ıartları ve İ1 sicort 
lan aı'bi meseleleri ihth a etmemektedir., 
s.,_ profesör memlekette 1eai bir it 
nizama kuracak olan kanunun hedefle
rini törle teabit etmit •e .. er lliri üzer .. 
de seni• " etrafla mütalialanla lııulun· 
mufllu'. 
ı- y..._...,.. ............ eaM· ...... ......._., 
1- • h•tte ............... iJi 

hareketleri içinde tez ve aati tez halinde 
çarpııtıktan sonra sentez halinde üçua
cü bir hukuk ıiıtemınin dogduğanu ve 
buna sosyal sistem adı Terildiğini,, ıoy
lemiıtir. "Bu aııtem, millet fikrindeti 
hareket etmekte ve adalet mefhu ...... 
ulusal tesanüd fikrine bailamaktacLr ... 

Yeni türk rejiminin sosyal h..&wk 

sistemine blığlandığını ve it kanwaunun 

hedefinin ise sosyal olduiunu uaua ... 

zahlarla tebarüz ettirdiktea sonra ..... 

feeir, IQiba üzerindeki mütalialarwa 

.... "zlir. S.yın profelÔl'e söre "lay_ .. 

on .. ı"•m fazla itçi ile çalapn orta M 

Wrük -~tleki işçileria bulU9İyle kü

çildelm, katlmlann bayabna, uı.•aw 

•• __,_tau koruduğuau, halkçıl k 
.........._ lıwıreketle işçi ile iı sahibi
nin bü Ye YaZifelerini tayin etmİ§tİr. 
~ ~ .... ve çalıttlnnk fVllan. 
İfleme ialinıMt :ıı:aman ff müddetleri, 
if mukaveJeainia feshini ve icnderia t. 
di,.ai telu11eri. it evlerinia iç talimat. 
lan İffİ tefaMetamneleri, ve aigarW.. 
rr, İf ...... w.nleri ile it Mhilai ara
a1ndakı ibtiliflan devlet namına hala.. 
decek uzJ~ tırma mahiyetleri hakkında 
geniş hükümler vardır.,, 

Sayın profe.ör~ layilaanm ikinci 
maddesinde İKİ ile it sahibi arasın• 
daki hubki müaue'belİll kira ahdi 
fikrine ltailandıiını halbuki buna 
"it akdi yahud mukavelesi denilerek 
hem kanunna hem de bu münaaebe. 
tin yeni bir ilemia yeni bir nizamı ft 
münasebeti olduğuna İ§aret edilme
sinin., yerinde olacafJDJ aö1lemiftir. 

iki saat aiiren konf•au aellİf Wr 
alaka ile diaJenmit ,,.. .... llllda J.atilt 
sürekli allntl• Jbr. 

Trikotaj eşyası 
Tenzilat payı ilave edildi 

1931 finans 71h için hazm.... 

ilk madcleJer lellzilat c:edeYıu.ia türll 
dokama elMlüalriai ı• c;•a triketaj 
sanayünin geçirilmecliii anlqddıt-
..._ ........... li.a.,. ~,.. ,.-. 
pamuk veya iplikten J'apılmq aaiır 

trikotaj 9ffMI içia ,..... 40 lmlzl1it 
pa71 ili•e .m-itdr. 

Bugünkü konser 
Cııw a..1mshit fi5 .--lı °""' 
~ ......... , Jldemnilıöf. 
retmm olmlm .. , iMi llıt met• ·la 
11 - ............... Practeıı il' , 
w...i ........ v•eı:ılılir. Pı .. ıw 111-
tlurı 

1 - Men•rllıehaı UY.tir • t1ıea H--. 
2-M•ılelstohnı Kw-..... 

tOMI: Mnenda B. v-...... 
3 .......... liaci .... 

Bugünkü maçlar 
Fatt.ol kuruluadan: 

t - Kmldaıle aücü • Akmar ... w 
riaci lalamlar Mat 13.30 

2 - Demir .... Çaaka)'a -
talmalar saat ıs.ıs 

1ı:h111"--.ııo••• w =·wa'ı,t. mill ÜJ•aın ..-rıııır•r•1Jı11-•••-••114mıaı••w••n•-•• 
•• a.w;.; ...... 

3- HAi ai~ ve içtiwıi ..&leci 7!!· ............. 
a. Ala F•d; bw•liPD reji•ain 

••••ec• '" ••1"9hk ............. ıöre 
•JWt••itmw. .............. ... 

Yeni tefrikamız 

Topyekun Harb 
GENERAL LUDENDOKF rariliii w .. ft8lflanı sin aizaıımn ila

lift .. , c: eli •ükümlır iw iade uzun 
iaWlırtla ...... cı..ktan soma 11 kanaau Dünya harbında, alınan er-
._•il aıp .... u• sistemi mm..te dulan Genel K.urnaay lJeflıam ....._.tar . ....._ üaı.nlırini olan General LudendDr/f un 

A - F...tçi lmlmk bi.iıiin dünya luJmoyrın:J ilgi· 
B - .SO.yali.t hukuk. lenclinn bu ytmi es,,;,,;. bir 
C - Sosyal bullak kat; gün:! l.adar bi.l~cek uLua 

..,.,._ tuaift• _..ilk ta aist-- "ÇemL·erle~ 1•itı haruu~ .. : •. li· 
söre llİt it kanallunan kurulam17acağ1nı dı • 

L..... !I.! dok&..:-:- .. 19 an ttonra m~şrp başlıvarn,.:ı:ı. •• au ... ~...... ve uncu aırm 
ellenoanik Ye telmik inlbliplan ve sosyal Wlllal'll:lrlll~l~l..tl.'11119 
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' Yabancı gazetelerde okuduklarımız 

A'TR.UPA MiLLETLERİ SAKINI iZ • 
Franaı:z. 6«ncrallcrindcn Nienel, 

Paris'te İngili:ce çıkan "Europe" 
Uimli Amerikan dergİ!Iİncle yazdığı 

bir yazıda eliyor ki: 

Her ne kadar, Milletler Cemjye· 

tinden izin almadan ve Franaaya da· 
~ımadan filosunu Akdenize aönder· 
m.iş&e de İngiltere, ekonomik zecri 

tedbirlerle kalıp askeri tedbirlere 
ve ablokaya kalkışmıyacağmı söyle

mektedir. 

Bununla beraber ne yazık ki, o 

filonun orada bulunması ve ekono· 
mik zecri tedbirlerin tatbikine de

vam edilmesi bir takım tehlikeli ka

nııldıklara yol açabilir. 

Her ne kadar İtalya, bugüne de

fin, Habeşistana giden harb kaçağı 

qyaınna pek az aldırmıısa da bun

dan aonra eğer bu CJY& tesirli bir hal 
aJacak oluna, aynı surette harekete 
devam edileceğini kim temin edebi

lir? 

Hala tatbik halinde bulunan bir 

İngiliz. doktrinine göre birihirine kar
ii barb eden devletler, bitaraf ıemi
leri üzerinde araştırmalar yapıp bul
dukları harb eşya.aı.nı zaptedebilirler. 

Şimdi İngiltere Habeşistana harb eş
yası tedarik ettiğine göre orta.ya ne 
gibi korkunç ımnuçlar çıkarabilece

ğini görmek zor değildir. 

Bundan dolayı iki tarafın da Ak
denizdeki stratejik vaziyetini İngiliz 
tecim geçidlerini ve iki taraf da yal

nız kendi kuvvetleri ile karşıkarşıya 

gelecek olurlarsa neler olabileceğini 

mütalea ebnek faydasız değildir. 

Asırlardanberi, Jngiltere bütün de

niz yollarında kendisi için hareket 
ilaleri sağlamağa muvaffak o mu§· 

tur. Fakat tayyarelerle denizaltı ge. 
mileri bütün deniz stratejisini alt

üst etmiştir. Artık zırhlılar aylarca 

bir yerde durama:.ı:lar v günlü te

cim gemilerinin işlediği sıralarda de

Tamlı bir ahlaka yapmak imknnı yok
tur. Bugünün gemileri sık aıli:: tamire 

muhtaç olurlar ve kuvvetli harekel 

üslerinden devamh bir surette yaka
cak madde almak zaruretindedirler. 

Hareket haüııde bulunan bir gemi 

kendisini tayyareye kartı 
edebilir, fa.kat bir liananda 

müdafaa 
demirli 

duran gemi, bombalara gayet kolay-
lakla lokma o&ur~ 

Dar denizler, d•nizalh gemileri

nin hareketleri İçİD gayet tehlikeli a
lanlardır. Uzaktan bomhanlrman top

ları•a ve h&Ya bombatarma açık o
lan limanlarda artık emniyetti sığı

naklar say:ıfamazlar. Akdenizdeki d'e· 

niz. harb ud'eri de bugünkü harb için 
hazmanmı§ yerler değilcf'rr. lngilte

re, bunu gayet iyi bilir. Bundan do

layıdır ki fransız limanlarından fay
dalanmayı ve fransız fitoııunun yardı

mını ısrarla ist:emektedrr. 

Cebcliiıtanlc'ta ve Malbı'da ı;m. n
ların do:trlı ı dalayuiyle "yet sag

lanamaz. Ce"leliıttarı"7 her ne kadar 
Sardinya'clan 1200 kilometre mc..sa

fode is,. tayfaları Atlas Okyırnus'unu 

her i •ik mette geçen İtalyan deniz 

tay..-?.rf"'eı-inm tehdidinden sryrıfmış 

bir halde değildir. Malta ise Siraku

za'daki İtalyan deniz uçağından an
cak 200 kilometre uzaktadır. 

Sirakuza Trablua'tan ve yunan kı

ydarmdan ancak 500 kilometre uzak
tadır. Onun için İtalyan hava f"ılosu 
b b Akdenizinde ve Tiren denizin
de kolayca harekele eçebilir. 

Doğu Akdenizind ise Rodoa'ta 
ve on iki adada uçaklan bulunan 
İtalyan tayyareleri 1 kenderiyeye 500 
kilometre uzaktadırlar ... 

Bundan başka İtalyan kara tayya
releri de deniz tan d.releriyl birlikte 
hareket edebilecek bir haldedirler ve 
fabrikalarda kolayca onarmalar ya

pılabilir. lngilizlerin 1ngiltereden Ce
belüttank,a uçabilecek deniz tayya

releri, müst~a hep inin İngiliz tay
yare gemilerinden uçması İcab et· 

mektedir. 

Bütün bu aebcblcr dolayısiyle İn· 
gilizler ha ra bakımından itaJyanlar

dan aıağı buhımnaktadalar. 

Denizaltı gemileri de aık aık mah
rukat almıya ve tamir gönneğe muh
taçtırlar. Kendi tersanelerine yakın 

bir alanda hareket edeceİ< olan İtal
yan gemileri de bu hususla üstün bir 

durumdadırlar. İtalyanın tayfaları 

aayet iyi talim görmüı altmı§ deniz_ 
altı gemisi vardır. Ötekiler tamam· 
lanmak üzeredir. Bütün Akdenizde 
rahatı lı:açrrabilecek olan bu harb 
aleti, bilhassa, Tunus ile Sicilya ara

sındaki 200 kilometre enindeki bo
ğnzda tehh"keli olacaklardır. 

Eğer Süveyt kanalı İtalyanlara 

kartı kapatılacak olursa, İtalyanlar 

da bu boğazı başkalarına karşı ka

pıyabileceklerdir. 

Kısaca, İngiliz filosu italynn sahil
lerini yakından abloka edemez ve u

zak tan ablokaya kalkarsa o zaman 

da ufak bir fayda için büyük zarar

lara katlanmak zaruretind~ bulunur. 
lsviçre ve Avusturya bitaraf oldukla-

rı için l.talyanm kara amırlarJ açık 

kalacaktır ve İngiliz donanması Önem
siz bir fayda için kendi kendilerini 

yormuı olurlar. lngilterenin yapaca
ğı, italyan sahillerini denizden bmn
bardıman dmelrtir ki bu ela müdafa

a.sız birçok insanı öld~k aonuc::u

nu verir. 

Bundan b~ka, sayıyla ing1lizler

den qağı olan fakat tayfaları iyi ye

tişıwiı oldağla ve keneli deniz üsleri

ne yakın bulunduğu için bir takım fır. 
satlard.an istifade etmek me.-lrimde 

bulunan İtalyan filosu da bir takım 

i{ler görebilir. 

Kara harblar.ma gelince, lngilte

renin ltalyayı istila için ordu önder· 
mesi ihtimali yoktur. 

lngiltere Cebelütta:rık, Malta ve 

Kıbrıs'taki askerlerini çoğaltmı Mı

sırdaki i~gal kuvvetlerini artrrmı~tır. 

Fakat bundan bir~aç yıl evci bir a· 
yakJanma yapmış olan Kıbrıs'ın bu 
takdirde vaziyeti ne olabilir? 

Bundan başka zaten kaynamn ha. 

!inde bulunan Mısır hududuna ftaJ
ynn askerleri gelince oranın hali. ni

ce olur? 
Mısır'ln Trablus arıuıadalD çöl de, 

ordular gayet iyi makinala§tırılmıt 

olduğundan, artık bir engel sayıla
maz. lngilizler bunu bilirler; göze 
çarpan kuşkuları da bu yÜzdendir. 

Şapdenizinde egemenlik ingiliz

lerdedir. Çünkü memleketlerinde da
ha ziyade işlerine yanyacak olan 

zırhlılarmı, İtalyanlar oraya gönder. 

mezler. Böyle bir vaziyet kar~ısında 

Habeşistandaki İtalyan ordusuna gi
decek erzak ve mühimmat yolu ke

silmiş olacaktır. Bu, ortaya büyük 
güçlükler çıkarabilir. Fakat bunu 

düşünen İtalyanlar Önceden oraya ye

tişecek kadar malzeme yığmış bu

lunmaktadırlar. 

Bir başka taraftan Almanya, Ja
ponya, Amerika ve Brezilya ltalya ile 

tecimlerini kesmek hususunda henüz 
söz vermiş bulunmamaktndırlar. 

Bunlar, İngilizlerin kendi gemile

rini kontrol edip içinde bulduğu eş

yayı zaptetmesine 1rö2 yumacaklar 

mıdır? 

Hulasa, lngiltere halyaya karşı bir 

takın: güçlükler çıkarabilir; fa.kat o

nun bunun mukavemet kudretini tü
keter ez. 

Bundan dolayı lngilterc, Fnuısa 

ile birleşik hareket istiyor. Ve, her 

zaman kendi sıyasasını yürütmek için 

Avrupa.da bir asker aramıftır. Fakat 

fransız halkı harb istemiyor. Birkaç 

ihtira-sh diplomalı bir tarafa ayınr

aanrz bütün millet, bu hususta birle-

iktir. Büyük harbta Fransa, 1500000 

çocuğunun kanını döktü. Bu sayı, Ö

t ki müttefiklerin kaybınm hepsin

den fıu:1adrr. Bugün artık bunu yap· 
mak ve kendi öz müttefikler-İni ko. 
nımak yolundan ayrılmryacaktır. 

~------·-------

itulycın, notası 
Mançester gardian gazetesinden: 

Akdenizde karşılıklı bir yardım 

anlaşması yapılacağı hakkında Ce

nevreden verilen haber Üzerine ltalya 

hükümeti büyük Britanya ile öteki il. 

gill devletlere gönderdiği bir notada 
şiddetli itirazlarda bulunmaktadır. 

ltalya, bv notada lngiltcrenin mil

letler cemiyetinden bir salahiyet al

maksızın Akdenize filo gönderdiğin

den böyle bir kararın ancak zecri ted

birlerin tatbikine başlanmasından 

sonra alın.bileceğinden bahisle itiraz

larını yürütmektedir. balya bundan 

başka lngiltere, Fransa, Yugoslavya, 

Yunanistan ve Türkiye arasında •a· 

keri bir iuifak yapılmakta oldojvnu 

ve bunun da Avrupa.. sulhunu le lilce

ye sokacağından dem vuruyor. 
Bu notanın sonlarmda ltalyarun 

sömürge sıya5umm dünya sulhunn 
bir tehlike olmıyacağr söylenmekte

dir. 

Bu notanın metninden 
büyük bir ihtiya tknrrıkla 

hal yanın 
hareket 

ettiği Vf' on altmcı maddenin üçünc:ti 

fıkrasının tatbikine ka~t cephe aldı

ğı görülmektedir. 

.. 
e 

na~- ı l 
~.~ıyeceıf av ı I 

başardı ,ar? 
öugünkü aovyel poslap bem~n ki

milen cr:z.ak komı&erı '"l\llkoyan"' m 

Sovyetler Sırhği ~urilan i.çtimaında 
okuduğu biıyuk rapora tahsıs edılnuş

tir. Bu raporda hula.satan ıunlar $OY· 

lemnektedir: 
Çar Ruayasmda hakim ve münev

ver sınıflar uzak maddelerinin çoguı . .ı 
bar çten getiriyorlardı. Çar Rusyasınm 

erxak istihsalatı adeta bir takım hnr
cıalern maddelere munhasırdı. Mese
la eskiden Mo kova ve Petresburg 

dükkanlarında hariçten getirilmiş 43 

nevi konserve, 18 nevi peynir, 45 ne· 

vi biskuvit ve 318 nevi §arab s yıl· 

mıştı. Diğer erzak da buna mümas.il
di. Hatta sirke bile hariçten gelırdi. 

Halbuki ~mdi gerek bu erzak ne~i 
leri, cerek bütun erzak ihtiyacı d~ 
hilde İstihsal edilmektedir. 

Çar Rusyaaında bir fırıncı ünde 

vasati 250 kilo ekmek çıkarabildiğ ı 

halde ~imdi fırınların makinala§ması 

sayesinde bu mikdar vasati on misli

ne varmıştır. Et konserve fabrikala. 

rında giincle vasati 9000 bat sığır it
lenmektedir. Erzak meselesi son yıl
larda o adar iyi bir safhaya girmi§· 
tir ki artık Sovyetler Birliğinde er

zak karne ve vesikalarına ihtiyaç 

kalmadı, ve §İmdi artık bunları, on
lan ihtiyacı olan Almanyaya teslim 

etmeğe amadeyiz. 

Erzak endüstrisinin inki~afı ıçın 

1935 yılı sonuna kadar 4,800 milyon 

ruble sarfettik. 1936 yılında yeniden 
1,155 milyon ruble athsisat verilmiş. 

tir. 

Sovyetler hakimiyetinin son on ye

di yılı içinde gayet muau:am 17 et 

konseTVesi, 8 pastırma, 12 şeker, 1 
meyva ve sebze konservesi, 205 yağ 
ve mü~takatı, 9 bisküvi, 11 Margarin, 
178 ekmek e 22 çay fabn1rnsı açıl

mıştır. ikincisi beş senelik plana gö
re 1937 yılında er2.llk istihaalitı 1932 

.. iYA 1 
(Başı 1. inci •aylada) 

lesinin Berlin aytarmdan aldığı 
bir habere göre Prens Starhem
berg'in B. Musolini ile görüşmek 
üzere pek yalonda Romaya gitmek 
tasavvurunda olduğu Viyana'dan 
bildirilmektedir. 

Paris, 8 (A.A.) - Pöti Pari
ziyen gazete.si, YugoaLavya kıral 
naibi prens Pol'ün Parise uğrama
sı dolayısiyle onun şahsını pek 
metheder yof1u bir yazı yazmakta
dır: 

''-Prens Pol düşünmeden karaı 
vermiyen ve gerek iç. qlerin ge
rek arsıulusal meselelerin, IOl1 de
rece ciddiyetli, adeta bir nevi din
darlıkla idare edilmesi lazım gel
diğine kani olan derin zeki.lı bir 
zattır.'' 

Pöti Pariziyen, prensin, Tuna 
havzası muvazenesini temin etmek 
üzere komşulariyle bir anlaşn1a 
yapmak İatediğini ve fakat ıu mü
taleayı yürütmüş olduğunu hatır
latmaktadır: 

"- Böyle bir an1a~ma çok iti
nalı hazırlıklara ve Avusturya ta
n.fından verilmesi zaruri temina
ta bağlıdır." 

Pöti jurnal, B. Fla.nden'in dün. 

yrlına nısbt"ten 2,6 miJi •rtacAktır. 
Geçen yıl nıamufRlı 193C yılına 

nisbeten r:-, 123 fazladır. 1926 yılın
da 170 bin ton sucuk, 130 milyon put 
(bir put 16,ı; kılodur). Şeker bir mil. 

yar kutu konserve imal edilec.-ktir. 
Meı5ela Almanyanın scnevı §el.er 

istihsaliitı 91,8 milyon put oldn:u 
halde Sovyetlerin ya!nız Okranyada
ki Vines fabrikası yılda 35 milyon 

put şeker istihsal etmektedir. Bu mik· 
dar İse Polony •. nın bütün fabrikala

rında istihsal olunan şekerden fazla
dır. Cihan eşker İstihsalatmda Sov
yetler Birliği birinciliği kazanmı~tır. 

Biıtün Sovyetler Birlir,-inde 248 şeker 

fabrikası çalışmaktadır ki bunun 155 
şi gayet büyük fabrikalardır. Bu bu
yül< fabrikalann pance.r tarlalariyle 

irtibab hususi demiryollan ile temin 
olunmaktadır ki bu rayların umumi 
uzunluğu 2300 kilometre teşkil et
mektedir. 

Senede şeker bakiyelerinden 

900,000 sentez hayvan köspesi hazır

lanmaktadır. Balıkçılığa gelince 3150 
motörlü gemi (230,000 beygir kuv
vetinde) 20 ııoğutma fabrikası ve 55 
konserve fabrikası bu sahada fasıla
sız çalışmaktadır. Bunlardnn her se-

ne 252 milyon tn:ıeke balık konaerve

si piyasaya çıka.rılmaktadıı·. 28 tane 
balıkyağı fabrikamız vardır. Balıkçı

lık işinde 16 istikşaf tayyaresi çah,
tırmaktayı:z.. Yalnız eçen yıl 15.S 
milyon sentez balık avlanmış ve bu 
hususta Sovyetler Birliği Japonyadan 
sonra cihanda ikinci gelmekt-edir. 

Diğer erzaklar istihşalatınm artı· 
şı bunlara kıyas edilebilir. Kakau ve 
çay gibi maddelerin idhı-Jatı artmak
tadır. Bu sene 900,000 altm rublelik 
kakau çekirdeği e bir milyon altın 
nıblelik çay idhal edilecek ve dahil
delti çay tarlala.rırun mikdraı da 37 

bin hektara çıkarrlac.a.ktır. 

Sir George Clark'ı Tuna organi
zagyonuna aid ıon Paris görüıme
lerinden haberdar edebildiğini 
kaydettikten sonra diyor ki: 

"- B. Flanden ile Geor:ge C
lark'ın da son Cenevre mesaisini 
tetkik edecekleri tahmin olunabilir. 

Populaire ıazetesi, sosyalistle
rin Fransız - Sovyet andlafması 
karıısındaki durumunu tasrih ede
rek diyor ki : 

''- Bu diplomasi, çapraşık 
değil apa!İkardır. Ve ne Londra
dan ve ne. Mosko"-adan, ne Ro· 
ma'dan, ne de Berlin'den ilhama
ramaktadır. İstediğimiz şey sulh
tur, herkesle sulh." 

Pöti Pariziye~ B. Flanden tara
fından bugün bakanlar kuruluna 
verilecek izahatın önemini hatır
latarak diyor ki: 

"- Fransız dq işler bakanının 
yaptığı görüşmeler, izahatına müs
tesna bir kıymet verecektir. Bu i
zahat, Tuna havzasının tanzimi gi
bi, çoktanberi hükümetlerin naza
rı dikkatte bulundurdukları me
!Lelelerle. fran~ız - sovyet and'aş
ması gibi, pek yakında acil bir ak
tüalite mah;yeti alacak olan işler
den de hahis bufunac3ktır." 

' Vaziyet, tamam ile bunun tersi idi. Bri- ~""'~,..,.,~vv~~""rv-o"""'"""V\,l...,...""',.,,.~vvvv""""'""'ıfV'~"""""'""""'"""'""'...,..__...,..""'"'~ 
tanya adalarının. sulhu, emniyeti ve hür:ri-1 
yeti, Fransa ve Felemen.ğin, her türlü telrı
ditteH azade olmasına bağlı bulunduğunu 

Şimdi. "andlaşma, yerine getirilmediği i-
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hissettiğim i.z iç indir ki. gen el şekilde yapı 1- "'""""""""'"""-"""'"""v...""'""-'V'vvvvv..."""""""'vvvvv.."""""';vvvvvvv""'""'-.-'J"V~""""""'_.vv"""'"",..,,..,..,.,_.""~ 
masından kaçmdığın'ftz garantiyi, bu sınır
landrrrlmış olan sahava verdik. Bu suretle 
de, o sınırlan güven altına almakla. kendi 
sınırlanrnız1 emin bir vaziyete sokmuş olu
yorduk. 

Cevab vermeğe degeri olan daha iki tane 
iddia vardır. 

Loka: no andlaşmasının. Lchistaııla Al
m:ıny:. ar~sında sulhun korunmasına fayda
sı dokunmadığı halde., bu iki devlet arasın
da bir Fıarb çıkınca, bize araçlı olarak, mü
kcneiiyet yüklemekte olduğu iddia ediliyor. 
Benim auladığıma göre~ bu iddiada, asagı
daJ. i noktalar g,ôz önfınde tutuluyor: 

Al.nanya ile Lehis.tan ara ın la bir harb 
r -~ . müttefiki ol'Tl<'SI dolavıs:vıe. Fran-

sa, Lehistana yardım etmek mecburiyetinde 
kal4lrak, Almanyaya garbdan saldıracaktır. 

Böyle bir vaziyet olunca da, Lokarno and
laşması, bizi. Almanyaya yardım etmek 
miikellefiyeti altına sokmakta ve fransız sal-

~ma. karşıkoymak mecburiyeinde bırak
tadır. 

Eğer düşünce bu ise, bu fikir, iki katlı · 
bir yanlısa dayanmaktadır. 

Cünkü. Lehistan tahrik edilmeden AI
manyaya saldıracak olursa, Lokamoda ta
dil edilmis olan fransrz - leh ittifakı, Fran
saYT Lehistanm yardımına koşturmuyor. 
Buna karşı, Almanya, Lokamo andlaşması 
ve KeJJog paktında üklendiği mükellefi
yetleri ci;,niyerek, :Lehistana keyfi saldıra-

cak olursa, aklı başında olan hiç kimse, Le
histana yardım eden Fransanm, tahriksiz 
bir saldınşta bulunduğunu. iddia ctmiyecek
tir. Onun iç~ bu id'1ia. andlaşma1ann ı. rğı 
öniiııde dur.ınıaz. 

İkinci iddia ise bambaşka bir şeydir. Lo
karnoya karşı yapılan hücum, andlaşmanın 
inkar edilmesi teklifi ile haşladı. Yani, bu 
andlaşma ile verdiğimiz rehineyi. geri al
maklığımız isteniyordu. Fakat, bu çorabı 
önneğe kalkışanlar. bu türlü bir hareketin. 
İngiliz kulağına hoş bir tesir yapmadığım 
ve böyle bir politikanın. yurddaslıırı tarafın
dan asla tasvib edihnis almı .. :acC?.ğm?y araş
tırıp anl2d1Jar. Bumın üzerine hareketlerini 
değıstirdiler. 

çin, bugünkü gün<le. değeri sıfırdır." iddia
sında bulunuyor:lar. AndJa manm gayesi, 
diyorlar, Fransanın silahsızlanması idi. 
Fransa ise, silahsrzlanmamrştır. Almanya 
ile Büyük Britanya aldatıldı. Büyük Britan
yanm garantisine kar§rlrk bir fedakarlık ya-
pılmadı. Lokarno andlaşması inkar edile· 
mez; çünkü. artık böyle bir şey mevcud 
değildir." 

Bu iddianın da ele alınacak bir tardfr 

yoktur. Andlaşrnamn gayesi siHihsrzlanı.,.ıa 

değil, sulhun korunması idi; ancak, silahsu
lammr, iAter ba arrlnnş olsun, isterse olma .. 
sın, bugünkü gi.inde sulhun korunması, Bü
yük Britanya için 1925 yılmdö.kj kadaı ö
nemli bir meseledir. Bundan baka, silab""ız
Jamna, biT andl~c;ma miikellefiycti olmadığı 
gibi Almanya ela a1d.u-mJJQ değildir. 

(Sonu var) 
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Almanyaya g~ı en 

H de dostea karsılandı ar .. er yer .., ' . 
ticeler ıneral<la l~{.lenı} or 

e l kdirkar kazandırdık-
. ) çok dost "'e a 

_ M 1 n i h , 4 ( ii u 1 u 
1 1 

- ları muhakkaktır. 
1996 Mneai Alınanya kış olinıpİ- F. N. 

. · !ayak feJll9t oyunlarına iftirak ıçın, 
..ıı_ • B. llyaı ---••yonu genel aekreterı 

lüal'in ba§kanlıiı altında Garmiıch'e 
selmit olan türk ekipi idmanları

- hararetle devam ediyor. 
İlk defa böyle bir müsabakaya 

airecek olan türle ıporcul&rının u -

... ..._~ 'f k ları düşünüle--..ud taı;nı te azanma 

ınezse de, diğer Balk:ın milletleri a-
. 1 klan merak-l'a&mda ne netice a aca 

edilmekte idi. Fakat son günlerde 

Yllnanhlar:a Lulgarların müsabakala-

ra . . ki . d ldu Romenler gırmıyecc erı uyu · 

İse sade ( Bop) denilen yarışa gire-

celder. Bizim aporcularımız, mu

kavemet ve bayrak yanşlarma hazır-

laruyorlar. 

d larm açıl-Bu ayın altııın a yarıt 

.. . 1 k Fakat yerde çok -. torenı yapı aca . _ 
aa kar bulunması ve bu arahk yag. 

_ 1 tporcuların 
•akta olan yaımur ar 

• ini kacırdı. •e spor erkanının neşeı · 
- Eğer müsabakalar ba~laymcaya 

laadar llar yağmazsa, yükaek tepe

k icap lerden vağonlarla kar taşıma 

edecek. 

Türk sporcuları hazrr bulunduk-

ları her yerde .empatİ ile kartı
lanmaktadırl ar, Ye müsabakalarda 

lrazanamazsalar dahi Türkiyeye bir 

= 

il ulw.' m<1çforı 
Garmi9 - l'ortenkirhen, 8 .~~~A·!. 

- J(J olimpiyad oyunlarının uç~ncu 
f d k'. dereceı ha-.. .. f nn altın a se ı:.r. gunu sı ı 1 ~b. t 

retle parlak bir havada jJÇ ıs an -
ra d ki hokey maçı ıle 
Letonya arasın a 

başlamııtır. k 2 
t Lehistan sıfıra arşı 

Bu maça .. 
·1 Letonyayı yenınııtır. 

sayı ı c 'k ile ltalya ~asında çok 
Amcrı a b' k 

etin geçen hokey maçında, ırço 
ç 1 d sonra İtalyanlar 
heyecanlı an ar an 
galip gelmişlerdir. 

J takımı ingili:.r. takımına ye. 
apon • 

nilnıi§tir. .. i onu olan 
Avusturya, dunya şaınp y 

b. ukavemetten 
kanadahlara uzun Jr. 111 • • 

b ıayı ile yenilDUtt.ir. 
sonra et • .11• takımları Alman ve ıtalyan l'lll ı 

d 
k•am üzeri yapılan ınaç-

araaın a a ,.. k )ardır 
1 1 r ().3 galip çı mrf • 

tan, amana 

I k---'ın ~umpiyonunun 
Bir o ma11 "" " 

m uı'af /akiyeti 
Gannit • Porteııkirbeıı, 8. (A.A.) 

Kadınlar arasında Salalon ılbe ~~-
- k•d tale e au.• 
bine init y&rıtrnıı ea ı en. 1 

J mda dünya 9aınpıyonu o an 
ar aras Kristi[ Kran:ı 

yirmi yaşında Bayan 

kazanmıttır.ffakiyetten dolayı ken-
Bu muva • Ba 

. . al madalya venleıı yan 
dıaıne tm ı 

' B Hitler telgrafla kut amıt
Kranz ı · 

tır. 

== 

HAM.l\fADDE 

bir devlet «Hiç 
toprağından 

MESELESi 

kendi 
vazgeçeme ı » 

Jô.I 935 
Londra, 8 ( A.A.) - 11 ey 

d .. lenen nutuk 
tarihinde Cenevre e soy 

dd ler piyaaası me
Üz rine iptidai ma e 

. . . · d bakanlığı elu· 
aelesının tetkıkı, 11 b 

b• heyete a• 
perlerinden mürekkep ır -

. aı;ıanun ay· 
-.ate olunmuştur. Havas aJ . 

d ki 1 neticelerı tarı eksperlerin var 1 ar 

ıu yolda gösteriyor: 
Al

Batlıca ıüçlükler halya ve 

dd ı dea ınahruın 
ıınanya gibi ilk ma • er 

- 1 duruuı.undan 
ıırıem\eketlerin finansa 

ileri gelmektedir. 
d ,r·er 

Almanya., halyaya veyahu 
1~ ol 

· ·· temlekeaı • mnemleketlerden, bıç mu• . 
· et1nı-ıınayan veya müstenılekelerı y. 

e ıelınc:e, 
Y~nlere arazi bahıetmey 

, tmiflerdir: eksperler şuna ıtaret e . 
"fu. ve ı· 

1. - Bu knbil dilekler nu z 
. k k gusunda bu-
tıbnrlarmı artırma ay 

lunan. diktatôrlüklerin işidir. 
. · erisinde 

2. - Bugünkü vazıyet •: . 

h. . d . ddetlı bır mu-
ıç bir devlet dahıl e t 1 k 

L kendi topra. • 
11alcfete uğramaksızın 

b ka bir dev· 
larından bir parçasını a~ 
ı . .ı t kiın, ııeçen 
ete ferag edeme:.r.. "e e d 

. . . ti eınaıın a 
Ya2, B. Musolinıyı zıyare 
B .• ·0 içinden 

· Eden İngiliz Somahııını 
'- · klif ettiği va-
uır geçid bağı~lamayr te 

kit fngilterede muhalefete uğraauı

tr. 

T~ondrmla ne diyorltzr? 
Londra, 8 (A.A.) - Bazı devlet-

. ::.temleke istemeleri mevzuu 
lerın m-
• bunun etrafında mütalea yürüten 
ıle fil b .. ....:: ..r..
saJ&hiyettar maha UEUD•... •-
d 

~liz kabineainin bunları naaa· 
e . 

't'ba•a alacaiını pek zaımetmıyor
rı ı ı -

F"lbakika efkarı umumiye Y•lar. ı 

bl·r devlete herhangi bir man
bancı 

d devredilmesine tiddetle muha-
anın 

liftir. Zira bu takdirde bazı rrklann • 

l .. "nnelerinden korkmaktadır. zu um ıo 
ı beraber sıyaaal mahfiller, Bununa 

d lhndaki ülkelerin milletler 
man • • 

• t• iadelİn .. ve bu auretle bu 
cemıye ıne 

1 d arıırulusal kontrol altında yer er e 
. lı a.osyeteler te§kiline imkan 

imtıyaz 

•1 ·ne taraftardırlar. ltaJyanın 
verı mesı 

• d' ... ı'lk maddeleri temin için bu 
ıste ıgı 

hepsinden uygun görülmek· 
ıon çare 

. H Jbuki finansal eksperler bu 
tedır. a 

·ı· ederek ltalya.nın bu gibi fikre ı ıraz 

• . t irketlere iştirakin istilzam 
ımtıyaz ı f .... 

• . • ır masrafların yukune ta· 
edecegı ag 

•. 1 demiyec:eğini söylemekte
harnınu e 

diri er. 

[{. 

çekildi 
s 

Atina, 8 (A.A) - B~bakan 
B. Demi!lcis, basına verdiği beya
natta, seçimden sonra vazifesi ni-. 
hayel bulduğu için istifasını verdı
ğini ve hükümeh devr için parla 
mento hükumetinin kuruluşunu 
bekledigini. bununla beraber kı 
ralın bas danısmanı sıfatiyle, kıra 
la hükü~el b~hranının halli için 
görüşünü bildireceğini söylemiş
ve dem istir ki: 
tı "- Simdiki hukümet bilhassa 
iç ve harlci muallak durumda bel
lisiz bir müddet ıktidar mevkiinde 
kalamaz. Bunun için kırala me~
lisin hemen toplanılmasını tekhf 
edeceğim. Meclis memlekete bir 

kt. " parlamento hükümeti verece ır. 

Sıynsal mahfiller, hükümetin, 
kıralm yeni bir salahiyet olmadık
ça askeri meselenin halli için hiç 
bir teşebbüste bulunınıyacağını, 
aksi takdirde B. Demircisin şim· 
diki buhrana bir hal sureti bulmak 
üezere meclisin derhal toplamnı· 
ya çağınlmumı tavlİye edeceğini 
zannediyorlar. 

Atina, 8 (A.A.) - Kıral B. 
Kafandarisi kabul etmiştir. B. 
Kafandaria basına beyana.tta bu
lunmamıştır. Gazetelerin verdiği 
malumata göre, B. Kafandan• kı· 
rala ıimdiye kadar murahhasım 
olan iki büyük partinin işbirliğini 
tavsiye etmİ§tİr. 

Kıral öğleden sonra B. Papa
nasta&yoyu, pazartesi günü de ıih
hati çok iyileşmiş olan B. Metak
sası kabul edecektir. 

Uzakşarl\:ta barışı 
hozaıı hangi 

Jcu ' ttir? 
Mosko~a, 8 (A.A.J- Tas ajansı bil

diriyor: B. Raddı fzvesitia gazetesinde 

yazıyor: 

General Minami, S~yet topraklnr · 
na tecavüz edildiğini artık inkar etme
mekte, yalnız bu hudud tecav\izünü 
1838 de Kanad.ı isyanı ımmnda İngi
liz kıtaları tarafından yapılan İngiliz te
cavüzünü hatrrlatrnak S"Uretİyle haklı gös

termektedir. 
B. Radek. 1838 hadiıeai hakkında 

tafıilit .erdikten ve bu İzahatın 1837~38 
hitdiaeı...i ile 1936 hidiıeleri arasında 
hiç bir mukayese yapılmasına imkan ol
madığını ispat etmekte olduğunu bil· 
dirdikten ıonra diyor ki: 

Sovyet topraklarında, Msnçuri top· 
rağına girmek için ııefer heyetleri t~kil 
edilmekte değildir. Bilikia, Mançuri i: 
ola.n hududumuzda japon turistlerini11 
s~yet topraklarında mih-alyözle ~e 
zilerine mani olmak için bütün bir ordu 
muhafazasına mecbur bulunuyoruz. Mil
letlerarası hukukta, ya~cı bir orduı •n 
ııulh halinde diğer bir devlet topraklan· 
na ıinnİ§ olan kimseleri takib etmesine 
imkan veren hiç bir kanun yoktur. Hu
dudun müsellah kuvvetlerle geçilmeai 
beynelmilel hukukun ihlili .. e yab 
toprağ hakiki suretle tecavuz demektıı 
General Minaıni sovyet hududunun ıe 
cavü:ı edildiğini itiraf etti ve cihan ka 
moyu da bu suretle "Uz.ak doğuda alcıt· 
le oyrııyarak barışı hozan kimdir?" •u 
aline açık bir cevab almış oldu. 
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Uergiler 
K U! TUR HAFTASI Bir aydan-

beri lstanbulda çıkarılmakta bulun<tn 
bu der ;i, ııayısı bir ikiyi geçmıyen 

ciddi ve agır ba~lı dergilerımİ7e bir 
yenisini iliwe etmİ~lir. Şimdiye ka
dar çıkmış olan dört sayısı, Kültür 
lınttasmın, memlekette fikir ve a.an, t 

hareketlerini canlandırmak huıuı;un 
da çok faydalı bır unsur halinde en 
lıştıgmı gostermiştir. 

DCTginin elimı:ıde bulun~ 5 şu 
bat tarihli 4 iıncu sayısı birkaç yazar 
arasında yapılmış olan romana dair 
bir gorüşmenın ikay~iyle başla 

maktadır. Bu gorüşmeye Yahya Ke 
mal, Ahın d Agnoğlu, Mustafa Şe 
kib, Peyami Safa, Sabri Esad Ander 
iştirak etmişlerdir. 

Ahmed Ağaoğlu "Altmış yedi yıl 

sonra" bntlıklı ya:ıııında çocukluk 
hatıralarını anıyor; profeaör Muıta 
fa Şekib Tunç ruhiyatın yeni verim
leri isimli makale ailailesine devam e 

diyor, Peyami Safa "Şark - Garb mÜ· 
nakagalarına bir bakış" isimli yazısı· 
nın ikinci kısmıru neırediyor. 

Fikret Adilin "Ronen Rolan" ın 
yelmİ§inci yılı münasebetiyle ve Me
sud Cemilin konı;ervatuvann beıinci 
konaeri münasebetiyle yazdıkları 

kroniklerden sonra Münür Serim'in 
"Milli Ekonomi, klasik ekonomi" e
tüdü devam ediyor, Mazhar Şevket
in "hayat ıitilleri ve felaefe,, baıhk
lı yazısı, Fazd Hümünün "Görmek" 
bathklı şiiri, Ragıb Şevki'nin "Naima 

ve eseri" başlıklı tetkiki, Mesud Ke· 
mal Yetkin'in "romanda milli vasıftt 
yazısı, Cilette Of aire'in ''Katil" ilim· 
li hikayesi, Thomas Mann'dan çevri
len "Venedikte ölüın" romanınm tef· 
rikası, Şerif Hulusi'nin "Osmanlı İm· 
paratorluğunun men§eleri" hakkın

daki tenkidi, di~er karikatürler ve 
haberler bu sayıyı tamamlamaktadll". 

YENi ADAM - 6 §Ubat tarihli 

110 uncu .ayısında lımail hakkı 
Baltacı oğlunun "A§k Üzerinde dü
§ÜDceleri", "lskandinavya yarım ada
sı" hakkında çevirme bir yazı11nın 

devamı, cami'nin haftanın aıyasal 

harek tlerini tahlil eden yazıaı, a
merikan gençliği hakkında bir an. 
ket, Doktor lzzeddin Şadan'm "Aşk"ı 
bir mevhume ad eden ve bu hastalı· 
ia kar§ı mücadele açılmasını tav.iye 
eden bir yazıu, Anatole France'nin 
bir hikayesi ve diğer küçük notlar ve 
kronikler vardır. 

VARLIK - 1 tubat tarihli 62 in
ci sayısında as :aamaA önce ölümünün 
yirmi betinci yılı bütün dünyaca ha· 
llraıımın anılmasına vesile olmU§ o
lan büyük rus romancı ve filezofu 
Tolatoy'rn bayatma ve ölümü.De dair -
A. Gaffar ve Muammer Necip tarafın. 
dan dilimize çevrilmiş iki yaziyle, 
Tolstoy'm bir ya:rısmın tercümesini 
neıretmektedir. Gene bu sayıda, ge
çen ay ölmüş olan büyük fransız ro
mancısı Paul Bourget hakkında Ab· 
dülhalik Şinasinin etraflı ve vukuflu 
bir etüdünü okuyoruz. Nahid Sırrı, 

bir türizm ofisinin teşkili hususunda 
hazırlayıcı çalışmaların yapılması do
layisiylt'! bizde turizmin nasıl te§ki

latlandrrrlması lazım geldiğini izah 
ediyor, Yaşar Nabi'nin üç nüsha ön
ce başlamı§ olan "Balkanlar ve Türk
lülc" mevnılu etüdü bu sayrda da 

. . . 

~ HALKEVLERi MECMUASl . . i 36 mcı .ıı•h ısı ıle üçüncü yılını 
. . . 

: dolduran Ulk~ınt·n bu nüshasın

• dal. i ya:ııloırd<r.n bırkaçı; 

Yeni fakult~m;z, 

. . . 

. . . . 
Guvan~ ·urkleri ! 
Tuı kiye-nin endu. trilcşme da- ~ 

\ t\!51, i. 
Kuıknnçlık, • 
Spor bilginin es rİ olmalı, ? 
Moskovadn tiırk re 'm sergisi : 
f i hikih• vt- dnha bn§ka i 

yazılar. : 

Heı yerde 25 kuru a sa trl lttadı : . . ·············-······················· .... ··-·-....... ... 
dcvnm ediyor. Ayrıca bu sayı n ya
zıları arasınd , Hifzurrah n R 'n 

bir terbiye yn:ıı ı, Cemi! Sina ile e
debi bir mülakat, genç hikayecilerın 
en özlüsu olan Sait Faik'in "Bir tc

yının dört hikayesi", Ziya Osman ın 
"Vasfi Mahirin şiirleri" h kkmdn 
bir tenkidi, Vedad Nedim'in "H y
van fikri yedi" piyesinin son tefrikn
aı ardır. Fuat ÖmeT, Vasfi Mahır, 
Cevdet Kudret ve Ihsan Devrimin 

birer şiiri bulunduğunu da :ıikretnıe
liyiz. 

AL Ti OK - Edirne halkevi tara
fından neşredilen bu aylık dergi 
küçük kıtada iki formalıktır ve on
kuruş fiatla satılmaktadır. Yeni çı. 

kan ikinci kanun sayısında E. Ruhi 
Galib'in "Ulusal birlik. ·• Mutl:ı 
mak", "Halkçı edebiyat'', Trakyanın 
kalkınması", "Edime klavuzu" gİ· 

bi muhtelif mevzulu Üzerinde yedi 
yazısiyle Esat s~rezli'nin "Edirnc
mezarhklan" hakkındaki bir yazısı 
ve diğer gençlerin ~ir ve hikayeleri 
vardır. 

Kitap ve kitapçılık - Vakit kitap 
yurdu tarafmdan ne§redilen bu on
be§ günlük derginin l §Dbat tarihli 
üçüncü aayısmd"'l Doktor Süheyl En
verle Sabahaddin Ağlarcmm yaz
dıklnrı "lstanbul kütüphanelainde 
eı;ki tıp kitap arı", 1bni1emin Mah

mud kemal'in kitaphanesinde isimli 
bir ya:r.İyle, Tür çe ve yabancı diller
de çıkan bir çok kitaplar hakkmda 
tahlili yazılar vardır. 

İ pan} ada 
Faşistlerle Sendikalistler 

arasında çarpışma! ar 
Vigo (lıpanya), 8 (A.A.) -

Sendikalistler ''Phalange f aşcisle 
Espagnole" binasına taarruz et
mişlerdir. Bu taarruz esnasmda 
bir muhafız ölmü1tür. Bundan baş
ka bir muhafız dört faşist ve iki 
aendikalist yaralanmıştır. Fatist
lerden birinin yarası pek ağrrdır. 
Sendikalistlerin birisi yaralarının 
tesiriyle biraz sonra ölmüştür. 

Bir çok sendikalist, ellerinde 
rovelverler olduğu halde binaya 
girmişler faşistleri ellerini havaya 
kaldırtarak duvara sıralam1şlar 
sonra aydmlrklan söndürerek rast 
gele silah sıkmışlar ve faşistler 
mukabeleye başla:ymca kacmışl:ır
dır. 

Muhafızlar kaçanları tevkif et
rnişlerdir. 

Zabita binada bir araştırma 
yapmış bir çok rovelver ve parla
yıcı mayilerle dolu bir kaç şise mü. 
!ıadere etmislerdir. 

Tefrika: 108 
.!!.1.t ."i'un romanı: -

nun 0 adam olmasını istemiyorum. O ıaman

danberi ... 
- Fakat dostum ben ele baska kadınlar 

gibiyim. · 
Jak, kötü yüreklilik ederek Terez'e ı~tı

rab vermekte inad etti. Yaptığı seyin iğrenç
liğini hissediyor, fakat devamdan kenclini 
ahkoyamıyoı-<lu. Kırmızı Zan bak 

(Sonu var) 

1 FRANS R l'a.1.arı: Anato hı BA yDA 
reıı · Nasu 

Tiirkı;eye çe\'I · • ıa-
. Fakat yavaş ) 

Hakikat bundan ibarettı. ıan eski .ıe-
\ıaş Jak'ın kalbinde toplanınt§ 0 

'tiraflariyle 
h" · . du Terez, ı 
ır ş~~ı onu yakıyor · oeçrnişi o~un 

g~çmışı., tamir kabul eunez bdu. Jak, bırer 
~ozleri önünde canlan~ıı:ıyor allerini gö
!Şkence halinde o geçınışın hay 
:rij Yordu. ed. 

- Size inanınıyonıın. d ı. 
İlfı ve etti: . . bu adama aid 
- İnanmış bile olsam, •!zın k bir daha 

0~tnu bulunduğunuzu ~i!JU::fdir. Size söy
YUzÜnüze bakamamam ıçill el m bu· 
Jedirr., hatırlarsınız ki Dinar'a yaz 

1 
' 

Durdu. 
Tere~: 

_ Biliyorsunuz ki o zamanclanberi ara-
mızda hiç bir şey geçmedi. 

J ak. sonsuz bir hiddet 1 e: 
_ O zamandanberi onu gördlinı. 
Uzun zaman su:::ıtular. Nihayet Terez, 

şaskın ve sızlanıcı: 
_Fakat dostum, düşi.inıneli idiniz ki he· 

nim gibi bir kadın, benim g-ihi evlcnmic; hir 
kadm ... Her gün bircok kadınlar görulüyor 
ki a~ıklarına benimkinden cok daha yüklü 

bir gecmisle geliyor ve gene kendilerini sev
diriyorlar. Ah 1 he nim mazimi ve onun ne za
vallı bir <:('V ,,Jıi ı~tmu bir bil evdiniz! 

Sizin ne verdiğinizi bili) onPn. Bir 
hcı~ka '· rl n., hağrsl nab"Je(ek ol~ıı s::-y c:i-

7e 1 ' 1"11 

- Hayır, siz baskaları gibi değilsiniz. 
Sizin hic bir ~eyirıi.z affeClilemez. 

Jak. dudaklart kısık, rfüderi kinden ıslık 
ı::alar gibi konusuyonhı Gözleri. övle hiiyük 
tatlı alevt,.rle clolu ve simdi kuru, sert, kın
sık ı-rr\7 k;:ın:ıklan araı;;ın;:ı c;ılrn:;mr!? cılan göz
leri T<>n"•c siınrli veni hir h::ıkısfa h:ıkıvor
larr-lı P,ıı h"'kr~l;:ll' nıııı korkuttu. 

Tere7 nrhnm Öteki l<nc:esine gidip hir 
isl.:r"''Tll,.. 1 ·e oturrltı ve onııf;ı. k::ılhi acı ile do-
1 ı . .,.;..;.,ı,..ri c:;ı')km. 111.ıııı z?m:ın. hir cocuk ~i
hi tiriltiril titr!yerck, 1.ıçkırdı ve sonra ağ
lamaö-a hac:;laclı. 

Jak icini cekti: 
- Sizi neden tamdım? 
Terez. göz yaşları arasında cevab verdi: 
- Ben sizi tanımı olmama es f rtmj. 

omm. Ru yii.zd~n öJdıiğiim halde esef c t
ivorn n. nen <;('\ rtim. 

- Olabilir ya, her şeye rağmen hem ele 
sevmiş olabilirsiniz. 

Terez, sakin bir hiddetle: 
- Fakat ben yalnız sizi sevdim, sizi lü

zumundan fazla sevdim. Ve şimdi beni bun
dan dolayı ce.zalandınyorsunuz... Sizinle 
olduğum gibi bir baskası ile ele olabileceğim 
aklınıza ge1ir mi? 

- Neden gelmesin? 
Terez, kuvvetsiz ve cesaretsiz bir bakış. 

la: 

• - Bana inanmadığınız doğru mu? dive 
sorduktao.ı sonra ilave etti: 

Eğer kendimi öldürürsem inanır nu· 

Hayır. İnanmam. 
(Sonu v,. .. \ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 





-
Türk Hava 

RüYüK PlY ANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
4. CÜ KEŞiDE t t $UBA T t 936 DADIR o 

Büyiik il~r:ınıiye 35.00 
l ,iradır 

A . ıs 000 12 ooo 1 n ooo liralık ynca. . . 
ikramiyeler le 20 O' •O liralık bır 

mükafat vardır. 

- \J A Jandarma Genel l(omutanlıgı n· 

k S 1 Komisyonundan: 
ara abna ma .. . nam '/e hesabına 2089 lira 

Teabhüdünü yap~ıyan ınu~~~~~ buz hayvan mihr açık ek. 
eo kuruş tahmin bedelı 54~~ ~ saat 13 te satrn alınacaktır. 1ste~-
siltme iJe 10-2-936 pazartesı ~nu d alabilirler. Eksiltmeye g.ır· 
l ·ı . Komısyon an . 5 k şluk ılk 
ı er "artnamcyı parasız t da 156 lıra 7 uru .. . "n ve saa rn • ol 
nıek istiyenlerin eksiltme gu Jrtuplarrnı komisyona vermış • 
teminat makbuz veya banka me 

1
_ 3oo 

malan. (164) -
Ordu ~arbaylığııı~::. nfaamnamosindeki tip bi: 

Ordu belediyesi tarafın.dan ~Mfenni mezbahanın k~şif be~~~: 
re göre) yeniden inşa edılece 936 tarihinden itibaren bır ay ~u e 
ç,545 lira 8 kuruş olup 1 şubat k 'ltnıeye konulmuştur. Eksı ~ 
detle ve kapalı zarf usuHyle e sı . günü saat 16 da Ordu be e-

. 1 an pazartesı kt Muvak· 2 mart 936 tarihıne rast ıy .. . "nünde yapılaca ır. 
diye dairesinde ve belediye e~cu;ı::•i;e müteallik evrakı Ordu be· 
kat teminat 716 liradır. 1~t~klıle (266) 1-430 
lediyesinden parasız alabıhrler. 

- M .. dürlüğünden: 
1\ara(·ahev Harası u k dar istihsal olunacak 

.ı - ının gonuna a t n beşte 
1-Mart-936 tarihinden sagı . 25 şubat 936 sah günü saa o kt 

hara yayla ve ova koY.~.? .. s~tler~eni arttırma uı.ulu ile_ sa~~~~ t:;: 
Bt.rsa baytar müdür~ugun e ':nubammen kıyı:net tak?ı~ e ı artışrma 
Beher litresine (yedı). kuruş kkat terninatlariyle bırlıkt~ ·syo· 
İstekli lerin beş yüz l~_ra .. m~~~nde teşekkül edecek satış omı 
~ünü Bur,,a baytar rnudurlug 264 1-428 
nuna müracaatları ilan olunur. -- .... F·ı onik Or· (~umurba~kanlıgı ı arın 

L S fli ..... den· KestraSI e gın • nrrıak üzere Piyano, 
' ık olan yerlere ata Klarnet, Fage, 

Orkestra kadr~sunda aç Kontrbas, Flüt, Obuva, nor Saksafon, 
Keman, Viyola, Vıyolonsel, Tuba, Alto, Saksafon, Te artesi günü 
Korno, Trompet, Tror:ı1:<>n, ]arı çalanların, 7.3.9~6 c·':e sınavları 
Akoediyon, Caz baterısı saz 1 Galatasaray Lıse~ı Artistlerin 
aaat 10 dan 17 ye kadar İstna~~ i bir eurette çalabıle~. er dilekçe 
yapı lacag-mdan bu sazları ~o. ıy av komisyonuna ır 
k 1 ·ıe bırlıkte sın 

endi cnsturüm~.a~n~ar~ı~ı~~~---~1~~2~96~--;-~;:::::::------ile basvurmala~. (142) 

Ankara 
Türk Ha \ra Kuru Dl u 

~Uftt .. ~iııden : ıardan kurumumuza 
.. baP'Jı kamun . Unü saat 15 

Ankara merkezi ve mer~eze ubat 936 cuınartesı g anlamak 
ba c..ışlanacak kurban derilen 15 Ş tur istekliler §artları 

" .. konmuş · J-440 te satılmak u1ere artırmaya _ 
U • b vurmalıdır. ezere subemı ze aş 

-Akh. b· ylıgı .... ndan: 1sar Ur a . tevsii için Bay~dırlık 
ktrik teSJsatının lira keşiflı Loko· 

Akhisar kasabasının ele. . mucibince 17,800 . ve sairesile 
Bakanlığından tasdikli proJesı ve bunların ınonta]l 'le merkezi 
lllobil, Alternatör, Tev~i .tab::enin ıslahı .~e ~~:;t~~ kapalı zarf 
34,819 lira 8 kuruş keşıflı şe ırna işi 45 gun mu . günü saat 
Yapılması ve sair teferrüat yapı İhale 9.3.936 pazartesı 
Usuliyle eksiltmeye konmuştur. ııacaktır. n 2490 sayılı 
15 de A '.hisar Belediyesinde yapı verilmesi ve za~~lar~ .. tün vesaiki 

Kapalı zarfların bir saat eV'le nun ahkaınına gore u 
a t . 'h ı kanunu c.arttır. r ırma, eksıltme ve ı a e }tnış bulunması " . Akhisar Ura.. 
ve teminatı havi olarak k.apatı e fenni şartnrmeyı 1-331 

İsteklilerin proje, keşıfna~~ ~e alabilirler. 184 

~dan 2 lira 65 kuru mukabı ın 

ULUS SAYFA 7 

Türkiye Ziraat 
Bankasından : 

j ANKARA BELEDiYESi 
Su işleri Direktörlü~ünden: 

Bankamız Bursa Şubesi için alınacak mobilya kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmeye iştirak şartları 
şunlardır. . .. 

ı - Teklif mektubu (müddet zikredılmelıdır) 
2 - 7o yedibuçuk muvakkat teminat akçeS'İ .. 
3 - Asgari yirmi bin liralık bir işi defaten ve mukem

melen yapmış olduğuna dair şayanı kabul. vesika. . . 
4 - Bu işe ait şartname ve saire beş lıra mukabılınde 

Ankarada Umum Müdürlükten ve İstanbul Ziraat Banka-
sından tedarik edilmelidir. .. 

Teklifler 17. Şubat. 936 saat 16 ya kadar levazım Mu-
dürlüğüne verilmelidir. 

1-403 
Banka tercih hakkını 

muhafaza eder 

Jandarma genel komutanlığı 
Ankarabalınalma komisyonundan 

1 _ Jandarma ihtiyacı için eldeki vasıflarına uygun yirmi bin 
etre kaputluk, otuz beş binden krrk bin metreye kadar kışlrk el. 

~stlik kumaş eksiltmeye kon•lmuştur. _ 
2 _ Bir metre kaputhık kumaşa iki yüz altmış beş ~uruş . deger 

hiçilmiş, ilk in_~~a bedeli (3900) lira, kapalı zarf eksıltmesı 10-2-
gs6 pazıırtesi gunu saat (15) te yapılacaktır. _ . . 

3 _ Kışlık Elbise kumaşının metresine (245) kuruş deger bıçıl. 
miı> ilk inanca bedeli (6150) lira, kapalı zarf eksiltmesi 10-2.936 
p;;ı:aıt .... i günü saat ( 10) da yapılacaktır. 

4 _ Kışlık kumaş şartnamesi ( 490) kuruş karşılığında ve ka· 
putluk şartnamesi (265) kuruş karııılığında Ankara Jandarma ~~ • 
nel Komutanlığr kurağmdaki satınalma komisyonundan ahnabılır. 

J - Eksiltmeye girmek istiyenlerin şartnamede yazılı Belge ve 
ilk inancanrn malsandığma yatırıldığını gösterir karşılık v:ya 
Ba ııka mektubu içinde bulundurulacak Teklif mektuplarını eksılt
me v:ıktından bir saat evveline kadar komisyona vermiş olmaları. 

(131) 1-272 ------
Anl{ara Belediyesi Su işleri 

Direktörlü~nd~n : 
1 - Su işleri direktörlüğü için biri 100, diğeri 150 mm. lik iki 

tane voltman su sayıcısr satın c.hnacaktır. 

2 - İstekliler bu i ş e aid şartnameyi su işleri direktörlüğünde 
göre o il; rlt:ı. . 

3 - Bunların oran lanmış tüm tutarı 585 liradn. Muvakkat temı· 
natr 41 lira 87 kurşt.ır . 

4 - Eksi!tme 18.2.936 da saat 15 de İtfaiye meydaı .• nda su işleri 
direktörlfüfünde olacaktır. (230) 1-393 

l\IARlllARA lİSSU BAHRi 
KOl\fU1"ANlJGI 

Satınalma komisyonu reisliğinden: 
Tabının bedeli M. Teminat 

Cinsi Kilosu Li. Ku. Li. Ku. Eksiltme şekli gün saat 
Sığır Eti 30 000 6600 00 495 00 Kapalı zarf 12.2-936 15 
Koyun Eti 15 000 5250 00 393 7:., ,, ,. ,, ., 
Kuzu Eti 20 000 5600 00 420 00 ,, ,. ,, ,, 

Yukarda yazılı erzakm hizasında gösterilen tarihde lzmitte 
Tersane kapısında Ossü Bahri satın alma komisyonunda bir eksilt· 
mede ve bir sartnınıe dahilinde yapılacaktır. Buna ait şartname k<>· 
misyonun R~isliğinden bedelsiz alınabilir. İsteklilerin teklif mek
tuplarını ve kanuni belgelerini aynı gün eksiltme saatından bir sa
at evveline kadar Komisyon Reisliğine vermeleri. (194) 1-333 -

Hariciye Vel{aletinden : 
Vekaletiil\.İZ kütüphanesi için satın alınacak ecnebi dilinde muh

telif kitapların tahmin bedeli 1700 lira olup 20. şubat. 1936 perşem
be günü saat 15 de ihalesi yapılacak:ır. 

Alınacak kitapların muvakkat temınatı 127 lira 50 kuruştur. Bun
lara aid listeler satın alma komisyonundan alınabilir. (232) 1-402 

P. T. T. Binalar veLevazım 
müdiirlü2iindf'n· 

-

1900 lira muhammen kıymetli biri 100 lük diğeri 50 lik iki adet 
santral bir arada ve 880 lira muhammen kıymetli 20 adet seyyar te. 
lefon da ayrıca açık e~iltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 4 mart 936 tarihinde saat 15 de Ankarada P. T. T. U. 
Müdürlüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

İsteklilerin mezkur tarihe rastlıyan çarşamba günü muayyen 
11aate kadar santrallar için 143, telefonlar için de 66 liradan ibaret 
muvakkat teminatlarını idare veznesine yatırıp alacakları makbuz 
veya banka teminat mel<tubu ile şartnamede yazıh kanuni vesaik 
yanlarında bulunduğu halde mezkur komisyona müracaat etmeleri 
lbımdır. 

Şartnameler Ankarada Levazım müdürlüğünden, İstanbul Leva
zım Ayniyat Muavinliğinden parasız olarak verilir. (127) 1-224 -

Karacabey Harası Müdürlüğünden: 
Haranın İsmetpaşa mevkiinde (Yüz Hektar) Çeltik ortaklama · 

111 11 §Ubat 936 salı günü saat on beşe uzatılmıştır. Teminatı mu. 
vakkate olarak (üç yüz) lira alınacaktır. fstekliJeri Şartnamelerini 
İstanbul, Bursa Baytar Müdürlüklerinden alabilirler. Taliplerin 
teminatlariyle birlikte ihale günü Harada bulunmaları Uan olunur. 

(181) 1~307 

Nafıa Bakanlığından: 
19 Şubat 1936 çarşamba günü saat 16 da Ankarada Nafıa bakan

lığı malzeme eksiltme komisyonu. o.dasında Eskişehirin Mıhalıcık 
kazasının Gömele ormanından kesılıp Eskişehir • Ankara hattının 
her hangi bir istasyonunda vagon içinde teslim edilmek şartiyle 
(687~) lira muhammen bedeli olan 2500 adet çam telgraf direğinin 
kapalı zarf usuli ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Şartname ve teferruatı bedelsiz olarak bakanlık malzeme dai
resinden verilecektir. 

Muvakkat teminat (515, 63) liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını 19 şub ., t 936 çarsamba günü saat 

15 e kadar Ankarada bakanlık malzeme müdürlüğüne vermeleri li-
nmdır. (259) 1-422 

Ankara beh~diyesi ııu işleri direktörlüğü için açık eksiltme ile 
9 kalemde 32 parça mobile, döşemelik muşamba ve saire satm alı
nacaktır. Bunların oranlanmı~ tüm tutarı 1300 lira ve muvdkkat 
teminatı 97 lira 50 kuruştur. htek1i1er ~artnamcyi İtfaiye meyda· 
nında su işleri direktörlUğünde görebilirler. Bunlar bir istekliye 
ihale edileceği gibi ayrr ayrı isteklilere de verilebilir. Eksiltmesi 11. 
2.936 salı günü saat 15 de İtfaiye meydanında su işleri direktörlil-
eünde olacaktır. (205) 1-348 

Seyhan Vilayeti Daimi 
Ent•Ünıenindf>n: 

936 senesi şubatın 11 inci sah günü saat onda vilayet daimi encü· 
meninde ihale edilmek lizere "34.480'' lira ',88" kuruş keşif bedelli 
Adana - Misis yolunun o+ooo • 5+000 arasındaki şose inşaati lra 
Pnh zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif hulasası, metraj, hususi şartname, eksiltme şartnamesi 
ve mukavelenamesi örneği "l 74" kuru~ mukabilinde Seyhan na· 
fıa dairesi;ı.den verilecektir. Muvakkat teminat "2616" lira "07" 
kuruştur. İsteklilerin teklif mektuplarını ve ihaleden sekiz gün e· 
vel almaları mecburi oldukları ehliyet vesikalarım ve ticaret oda· 
sına kayıtlr olduklarına dair vesikalarım yukarıda ,aztlı gün vt 
!aatte viHl,vet daimi encümenine vcrmeltri Hl:ı:ımdır. 494 

1-37S 

Müstakil Jandarma Tabur 
Komutanlı(!ınd:•n : 

Ankara Müstakil Jandarma taburu hayvanlarının ihtiyacı olan 
azami (55,000) asgari (50,000) kilo arpa 17.2.1936 gününde açık ek
siltmeye konmuştur. Tahmin bfdeli (4,400) lira, muvakkat teminat 
(330) liradır. İsteklilerin şartnameyi görmek ii:zerc tabur kararga
hındaki komisyona müracaat etmeleri ilan olunur. (226) 1-391 

Ankara Belediyesi Su İşleri 

Direktörlüiünd•'n : 
1 - Su işleri direktörlüğü için 6 ton külçe kurşun ve 1700 kilo 

salmastra açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
2 - İ&tı:kliler bu ışe aid şartnameyi Su işleri direktörJü~ünae 

görehilirll':r. 
3 - Buniarın oranlanmış tüm tutarı 2162 liradır. Muvat{kat te

minatı 162 liradır. 
4 - Eksiltmt: 12.2.936 günü !laat 15 de belediye su işleri direk-

törlüğünd .. olacaktır. (231) 1-394 

Nafıa Bakanlığından : 
Betonarme köprü inşaatıeksiltme iJanı 

Balıkesir - Bursa yolu üze;r inde (53 750) lira keşif bedelli "Ya· 
ya köy" ve Balıkesir - Bandırma yolu üzerinde 50 500 lira keşif 
1Jede llı "Karadere" köprüleri inşaatınn kapalı zarf usuliyle ikisi 
bir arada olarak eksiltmesi 26.2.936 çarşamba günü saat 16 da Na
fıa Vekaleti şose ve köprüler Reisliği eksiltme komisyonu odasın
da yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna mütcferri diğer evrak (521) kuruş 
mukabilinde şose ve köpril1er reisliğinden alınabilir. 

M:.ıvakkat teminat (6462) lira (50) kurutur. 
t~te'· liJerin yapmış oldukları işlere ait vesikaları eksiltmeden 

en az sekiz gün evet göstererek Nafıa Vekaletinden ehliyet veıi· 
kası almaları lbımdır. 

Teklif mektuplarının 26-2-935 çaqamba günü saat 15 §e kadar 
/,nkar;.ı<la şose ve köprüler reisliğine verilmesi lazımdır. (197) 

1--433 
~ -~~ -

~~ 
SON UÇUŞ ~ 

Ankara Vilayetinden : 
Nallıhan böcekçileri için açık eksiltme ile 150 adet kerevet ~

tın alınacaktır. Keşif bedeli 525 liradır. 17-2-936 tarihine mli!!adi f 
pazartesi günü ıaat 15 de ihalesi yapılacağıncian taliplerin yevmi 
mezkfırda viRyet daimi encümeninde bulunmaları ,artname ve nil• 
munesini görmek için Ankara Ziraat Direktörlüğüne mürıı:ca• rr 
ilan olunur. (265) 1-458 

Jandarma Genel KomutanlıW An
kara Sabnalma Komis·yoııuntlaıı: .. 

' - Jandarma ihtiyacı için eldeki vasıflarına ııyğun (<i'i.000) 
mc..tıe haki yazlık elbiselik kumaş eksiltmeye konulmuştur. 

~ - Bir metre yazlık elbiselik kumaşa (48) kuruş değtT biçil· 
miş ilk teminat bedeli (2340) lira, kapalı zarf eksiltmeei 17 2.936 
pazaı tesi günü saat ( 15) de yapıJacaktır 

~ Yazlık elbiselik kuma~n ,artnameıi (156) kuruş karşılı-
ğında Ankara jandarma genel komutanlığı kurağındaki komi11· 
yondan alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin şartnamede yazılı belge 
ve ilk teminat vezne makbuzu veya banka mektubu içinde bulun
durulacak teklif mektuplarını ek11iltme vaktinden bir saat evetine 
kadar komisyona vermiş olmaları. (208) 1-372 

Ankara Valiliğinden : 
Eski yangın yerinde Çakırlar mahallesinde Hurusi idareye aid 

hanenin tamiratı açık ek11iltmeye konulmuştur. Keşif bedeli MJ 
liradır. 

İhale 20-2-936 perşembe günü saat 15 te vilayet daimi encüme
ninde yapılacaktır. 

İhaleye girmek için 48 lira 10 kuruşluk muvakkat teminat ve· 
rilmesi şarttır. 

Şartnamesini görmek istiyenlerin Hususi m uhasebe D 'rektörlÜ· 
RÜnde görebilecekleri ilan olunur. (257) 1-457 

Ankara belediyesi 
Su işleri DireJ,törlü~ünden: 
10 Beygir kuvvetinde bir motopomp alınacaktrr. htekliler art• 

namesini Su İşleri Direktörlüğünde görebilirler. Muhammen beti • 
li 890 liradır. Muvakkat teminatı 66 lira 75 tcuruştur Eksiltme 
13-2-936 saat 15 de Su İşleri Direktörlüğiinde ofacaktır. (211) 1 154 



SAYFA 8 

sk:erJiJ- Suhesiııdcn : .. 
1 - Şimdiye k.ıdar muvazzaflık hizmetini yapmamış tam hiz

metli ve son yokla.nalarrnda piyade sınıfına ayrılmış olanlardan 
316 :328 ve mızıka r.ınıfına ayrılanların da 316 :l29 dogumuna ka· 
dar olanları 18.2. 19~'J salı giınü mürettep oldukları kıtaata sevkedi
leceklerdir. 

2 - Kimlerin a.;keı e gonderilecegine dair yazılan çağmlma ka
gıdları her erin kayıtlı buıundugu mahalle ve köylere gönderilmiş
tir. 

3 - Bunlardan bedel vermek istiyenlerin bedelleri 17.2.936 pa
zartesi gunü akşam.na kadar alınacaktır. Bu günden sonra bedel 
sureti katiyede alınamaz. 

4 - Her er yeni nüfus cuzdanı ile gelecektir. 
5 - 20 tcşrinis.ı ti 1935 ve 2850 sayılı kanunla bakayada kalan

lara verilmekte olan para cezası hapislik cezasına çevrilmiştir. Za
manında şubeye gclmıyenler terhis edildikten sonra cezalarını 
çekmek üzere mülki>•e hapishanelerine teslim edileceklerdir. 

6 - Ankara ask~rli!: şubesi mıntakasında bulunanlardan bu şe
raiti haiz olanların dn o günde şubeye gelmeleri ve bu ilanın ya-
bancılar hakkında tdılığ mahiyetinde olduğu (295) 1-487 

Vakıflar Unıuın I\lüdürlü~n<leıı 
Eskişehirde emdnetc, pptırılacak Yenice hamamı inşaatına aid 

projenin tatbikinde ye .... miye ile çalışmak üzere betonarme ve ı;u 
işleri için mütehassıs mühendis aranmaktadır. Bu inşaatın betonar
me ve su işlerinin devamı müddetince çalışmak istiyen isteklilerin 
bu yoldaki şeraiti ve vescıiki ile birlikte 20.2.936 tarihine kadar va-
kıflar in aat müdürlüğüne müracaatları. (281) 1-476 

Jandaı·ına (;t~ııel Komutanlı:!ı n
ara Satınalına l(omi youu11dan: . 

1 - Jandarma birlikleri ihtiyacı için on dört çeşit saraç gereci 
,(ıplik, çe itli toka, çiviler tutkal, biz, balmumu ve halka) açık ek
'tltmeye konulmuştur. 

2 - 1310 lira on beş kuruş kıymet biçilen bu gerecin ek ıltme-
5f 21-2-936 cuma günü saat 15 te yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak komisyondan alınabilir. Eksilt
meğe girmek istiyenlerin 98 lira 26 kuruşluk ilk teminat makbuz
lariyle eksiltme saatinde komisyona baş vurmaları. (228) 1-434 

~~----~--------~-~----------------~--------

\7al~ıflar ınunı l\lüdiirlüğüııden: 
Lira Kr. 

Muhammen kıymeti 718 
Muvakkat teminat 54 

Bozkurt mahallesinde kabristan sokağında 259 metre murabba• 
arsa evelcc isteklisine 821 lira bedel ile ihale edildiği halde bede
lini vermediğinden ihale feshedilerek yeniden on beş gün muddet
le açrk artırmaya çıkarılmıştır. İsetklilerin ihale günü olan 21-2-
$)36 cuma günü saat -on beşe kadar yukarda yazılı teminat paralariy
le beraber ikinci Vakıf apartımanda Evkaf Varidat Müdürlüğüne 
gelmeleri. (305) 1-502 

ııliara J>.1"'. T. Ba ıniidiirlüğüııdcn 
İdarei merkeziye binası arkasrnda bulunan boş yere mevcut 

plan mucibince ve muktazi tuğla dairemiz tarafından temin edil
mek üzere pazarlıkla b1r oda yaptırılacaktır. Keşif bedeli 252,SS 
muvakkat teminat 16,94 liradır. Bu işe ait plan keşif ve şartname 
Başmüdürlük yazı işleri bürosunda her gün görülebilir. 

İsteklilerin 24 şubat 936 pazartesi günü saat 15 de komisyonu-
muza müracaatları. (310) 1-506 

Aııı<.ara Levazım Amıı ıığı Satın 

Alma Komisyonu ilanları 

İLAN 

Bergama garnizonundaki kıtalar için 143 Ton un kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Beher kiolsuna 15 kuru fiat tahmin edilmiştir. Muvakkat 
teminat 1608 lira 75 kuruştur. 

3 - Eksiltme Bergamada uzun çarşıda komisyon binasında 26 
§ubat .936 çarşamba günü saat onbeşde yapılacağından •t. teklilerin 
saat on dörde kadar teklif mektuplarını komisyona vermeleri ve 
2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarını beraberlerinde bulundur
maları gerektir. 

4 - Şartnameler komısyonda her gün görülebilir. (315) 1-507 

İlan 
322 ton arpa satın alınacak

ur. Tahmin edilen bedeli 15.295 
liradır. Numune ve şartnamesi 
Bursa satın alma komisyonunda
dır. Eksiltme 17/şubat 936 pa
zartesi günü saat 16 da Bursada 
topanede satın alma komisyonun· 
da olacaktır. Eksiltme kapalı 
zarf usulu ile c. acaktı.r. Muvak
kat tc.minat 1147 lira 13 kuruştur. 
Teklif mektupları ı 7 2.936 pazar
tesi saat on beşe kadar satın al
ma komisyonum• verilmiş ola-
caktır. (217) 1-366 

BİLİT 

l - İzmit garnizonu ıçın 
160 ton ekmeklik un kapalı zarf
la 17 /şubat 936 pazartesi günü 
saat 15 de satın alınacaktır. 

2 - Kapalı zarfla ayni günde 
saat on dörtte makbuz karşılığı 
komisyon başkanlığına verile
cektir. 

3 - Tutarı 23,200 liradır. 
4 - Muvakkat teminatı 1740 

liradır. 

5 - istekliler her gün şart
namesini komisyonda görürler. 

6 - İsteklilerin belli gün ve 
saatinde kanunun isteaiği bel
gelerle tUmen binasındaki satın 
alma komisyonuna gı!lmeleri. 

(199) 1-359 

U ., l«·t UcmiryoJJa rı 
Limarıları. uıınalrırn 

Komi ... yomı llirnlurı 

1\'latbaala a 
Ve M ücellidlere 
Yazın sıcaktan dayanmıya· 

rak koku yapan ve kış mevsi
minde Yumurtanın ekseriya bo· 
zukluğundan yaldızı bozan yu
murtanın yerine (Ankara verni
ği) pek yakında çıkıyor: 

Ulus Basımevi Baş Mücellidi 
1-504 RAUF 

ULUS 9 ŞUBAT 1936 PAZ 'R 

SATILIK 
YENİ BİNA 

İstanbul'da, Çapa tramvay 
caddesinde 1038 No. arsanın tak
riben 400 M2 üzerine bir kaç se
ne evel inşrı edilmiş 3 katlı be
ton arme bina satılıktır. Geniş 
meyve ağ:ıçlı bahçesi, biıyük kü
mesleri, sarnıcı ve garajı ile e
lektrik, terkos, kalorifer tesi· 
satı vardır. Birinci, ikinci kat
lar imalat.ıne veya fabrika, üçün
cü kat ite 6 oda 1 büyük sa
lon ve ba .• yolorı ile ikametgah
tır. 

Taliplerin İstanbul. Tarak· 
cilar Matyo han No. 27 Ali Mem
duh adresine müracaat. 1-412 

Acele satılık bağ 
Dikmende kahvelerin yanın

da .m iki dönüm iki evlek ka
vaklı bağ satılıktır. Yenişehir
de Akaretler caddesinde 10 nu· 
maralı hanede Bayan Emineye 
müracaat. 1-448 

Acele satılık ev 
ve dükkan 

Atıf Bey mahallesinde 318 
No.lu iki katlı 4 oda iki sofalı 
mustakil önü bahceli kfirgir ev
le gene yakınında iki oda bir 
mutbak ve iki dükkan satılıktır. 
Alıcıların 318 numarada Maşu· 
ka müracaatları. Mülkler tapu hı 
ve ruhsatlıdır. 1-465 

Fransızca ve 
İngilizce ders 

İngilizce, fransızca, türkçe 
daktilo ve ingil izce, fransızca 

stenografi bilen bir Bayan öğ
leden sonra bir dairede çalışmak 
istiyor. Ayrıca fransızca ve İn
gilizce ders de verir. Her gün 
öğleye kadar Ankara Hususi bi· 
zim mektebin İngilizce öğretme
nine müracaat. Tel: 2459 

1-467 

Möbleli oda 
arayan 

45 Yaşlarında bir alman mü
hendisi bir ayle yanında bir ila 
iki mobilyalı oda aramaktadır. 
Taliplerin K. rumuzu ile Ulusa 
mür.ıcaat ı-tmeleri. 1-468 

\lillı 'lwlalaa \ t·~:ilc•lı 
. ntmalma Komi-.yonu 

lHinlnr1 

BİLİT 

1 - Beher kilosuna biçilen 
ederi bir kuruş doksan beş santim 
olan bin iki yüz ton bnğday öğü
tülecektir. 

2 - 'Buğday koruma vergisi 
vekalete aid olup diğer bütün 
vergiler müteahhide aiddir. 

3 - İhalesi 15 şubat 1936 ı..u
martesi günü saat 11 de M.M.V. 
satın alma Ko. da kapalı zarfla 
yapılacaktır. 

4 - Şartname parasız olarak 
her gün Ko. da:ı alınır 

5 - 1Jk inanç parası 1755 li
radır. 

6 - Kapalı zarf eksiltmesine 
girec:ekler kanuni ilk inanç pa
rası mektup veya makbuzlariyle 
kanunun 2 ve 3 üncü meddele
rincieki belgelerle birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evet M. M. V. Sa. Al. Ko. na 
vermeleri. (21S) l-361 

B1L1T 

Mektepliler ihtiyacı için 
330 metr haki elbiselik şayak 

kanunun 46 ıncı maddesinin A 
fıkrasına göre pazarlıkla alına
caktır. 

2 - Örneğini görmek ıstı
yenlerin her gün ve pazarlığa 
gireceklerin 10-2-936 pazartesi 
günü saat 10 da M. M. V. Sa. Al. 
Ko. na gelmeleri (304. 1-501 

lmtiyaz sahibi ve Baş.mu 
hımiri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Vazı lşltı~ Müdürü N;mıhi 
öAYDAR 

Çankırı caddesi civanrıdı 

Ulus Basımevind• buıfmt:j· 

t~. 

'--- --- ~ 

Günlük kasa mevcudunuz 
Kıymetli eşya ve evrakınız içio 

• 

F~INJYET 

Her boyda kiralık kasalar - Senelik 3 liradan - 16 Hraya. kadar - Mahrem dairclet 

hastalıkları mUtehassısı 

Doktor 
\ li l\laı~uf (lnver 
DERİ, FİRENGİ VE BELSO 
ôUKLUÖU TiASTALIKLARJ 

MÜTEHASSISI 
fabakhane caddesi başında Al 

tıntaş sokak No. 17. Hastalarını 
hergUn 9 - 13 ve 15 _ 20 ye kadaı 
kabul eder. Telefon: 1298 

2 
4 
6 
8 

300 
150 
80 
30 kuruştur. 

1 - Havıı işlerine ve veni 
cıkan kitaplara aid ilanlardan 
% 15 tenzilat yapılır. 

2 - Zavi ilan bcdc11erl mak 

~ • ~ 
~ 
~ • • • 4 • ~ 
• 

tu yUz otuz kuruştur. .~ 
3 - Tebrik, teşckkiir, evlen. ~· 

me. vefat ve katı alika ilanla· ~ 
rından maktuan beş lira alımı • 

ABOi\E ŞAHTI.!\ Hl 
Müddet Dahilde Harict~ 

• 

Türkıye iş Bankası 

Daima sabit daima 

İngiliz krı~ uk eczanesi Uibo. 
ratuvarlarında hazırlanan Yuvan. 
tin saç })oyaları muzur ve .zehirli 
mandelerden tamamen ari olup 
saçlara tabii renklerini bahşeder. 
Tuvantin saç boyaları kumral ve 
siyah olarak iki tabii renk üze 
rinde tertib ed ilmiştiı. 

Gavet tahii ve sabit olarak te. 
min edilen renk yıkanmak ve ter· 
temek hattS denize girmek sure. 
tiyle de cık.,,ıu En ciddi ve em· 
niyetli markadır. Ecz5'nelerde ve 
ıtriyat mağazalarından arayınız 

1erl{ez 
Eczaııe · ııdeıı 
Ankarada Merbe eczaneai i· 

çin ecza dolapları, banko, ve vit
rin gibi mobile yaptırılacak v 
15 §Ubatta ihalesi yapilacakttr. 
l steklileria şartname ve resimle
rini görmek üzere Merkez ecza
nesine müracaatları. 1-479 

Kiralıl 

Möbilyeli oda 
Salondan istifade - Kahveal

tı, banyo, teshin dahil. Yenişe· 

hir Ertilrk sokak No. 9 

1-449 

Satılıl{ rsa 
Y eniıehirde Selanik cadde

sinde Mu, saylavı B. Hasan Re
şidin kö~küne muttasıl 24145 eb'· 
attaki arsa satılıktır. 

Talib olanların 1016 telefon 
numarasına müracaatları. 

l-478 

inlıisarlar uıuuın m iidürlüğünden 
1 - İzmirde Çamaltı tuzlasında yapılacak 34797 lira 68 kuru 

keşif bedelli 6 tane ev, bir mektep ve bir revir binaları topluca ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 21 şubat 936 cuma günü saat il de Kabataşta in
hisarlar binasındaki Komisyonda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 2609 lira 82 kuruştur. 
4 - İstekliler ihaleden en az be::ı gün evvel İnhisarlar inşaat 

şubesine gelerek diplomalı mimar ve Mühendis olduklarını ve ev
velce en az 20,000 liralık bina isi yaptıklarını mııkavele ve kabul 
raporu s uretleriyle ispat ettikten ve Fenni ehliyet vesikası aldık
tan sonra 173 kuruş mukabilinde eksiltme evrakını istiyebilirler. 

5 - Bu vesaiki havi kapalı zarflar ihale günü saat tam 10 nı 
kadar komisyon Rei1Jliğine makbuz mukabi1inde veri1mis olmalı 
ıiır. (572) 1 -438 

1 SiNEMALAR 1 
[ YENi J BUGÜN 8U GECE 

Miithi~ politika adamlarmın iç yüzünü 
tasvir eden büyük film 

UÇURUM A DOÔRU 
Brigitte Helm - Hcnry Roussel 

BU GECE tKULO€) 
Heyecan - Sergüze~t · Macera 

GECE ADAMLARI 
Senenin en büyük zabıta filmlerinden 

Ayncıt : Canlı resimler 


