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Artırma ve yerli malı haftası dün başladı 
Haftayı, lnönü biiyii~ bir nutukla açtı 

"Bütün memleket bu sözlerimi işitmelidir: lçerde ve dışarda sat~ 
mak için yetiştirdiklerimiz kô.fi değildir. Her yetiştirdiğimizi 
iki misline çıkarmak için elbirliğiyle çalışmamız lazımdır.,, 

\ Altıncı Milli Ekonomi ve -~!~· 
haftası Başbakan lnönü'nuo dun 

.ma · b' ·· 1evl1! " Halkevinde verdiğı ır soy 

çdmıfbr· V k·llikl . 
Vekiller, mebuslar, e 1 et 

ileri gelenleri, yaba~cı b~~ detege• 

l 
· kin bir dmleyıet kalab.altı· en ve seç • • • 

~ daha saat ikide Halkevının gemş 
gı . ' . 
salonunu doldurmuş, ve ismet ıı:ıo • 
nü'nün söylevini verme saati olan 
on beşten yaran saat önce gekmler 
bile ayakta da yer bulamanuf!ar, 

h 
. ardına kadar açılan kapııB.arın 

epSl ~ 

tNöNUNüN 
dünkü nutl{u 

T 
••f ve yedi malı hJtaH• 

" - asarr .. 
Tasarruf ve yerli malı haf. 

nı açıyonım. .. l k 
ba .. Jangıcrnda söz soy eıne 

tasının ~ . · • k 
oıleketin ekonomik vazıyebnl aça 

ıne • b'r surette mütalaa etmek ay-

Altıncı ;yerli malı ue artırma haftasını açan Başf,a han lnönli 

önünde ve dış koridorda toplanmıt· ı da aöz söylemenin kendisi ve hükü-
lardı. met için bir imtihan olacağım 

ikinci orta okul talebelerinin söy.. söyliyen Başbakan, son yıl i~incl;: 

ve Hallıevindelıi lıalabahlıtan f,fr görünüf 

''Ulus,, un dil yazılaı·ı 
ve qunURU ı . • . 

da benim için ele, hükumet ıçın 
m zaman . tihan 
Je iktısadi sahada memlekete '!11 . 

ektir Her geçen ,cneki faalıyetımı• 
verm • • eni 
:zi hulasa ederek gelecek sene ıçan y 

bir adım, yeni bir hamledir. ~ 
Gelecek sene için şimdi anlly.ıı.caııı • 

mıı: verimlerden ve misallerden daha 
önemli ve daha parlak neticeleı· ve fay· l 

d.1ar aba.ifımı2~ şi.iphe yoktuı·. 

tlriinlerimi:dll vltziycti . 
ı:T deki notlaa·dan paı·ça parÇA saze 
is:. U1I • • m'Uh 

meınleketin ekonomik faaliyetını~ • 
telif tahalarda ve istikaınetlerde~<1 c:en· 

L-•-kmda malumat arzetnıek ote· 
yanr .- Dün nvkle seyrettiğimız "üçük paralardan bir sahne 
rım. . . en şene• 

Bu .... 
0

e ınahsullerımız, geç 
..., · ti Bu ı>e-

kinden daha az para etmemış r. 
ne harice ~kardığımız malların s.ıiJ:tf 

(Sonu 5. inci sayfada) 
/V'V'-"-/'VVV" 

lediği İstiklal marşından sonra daki· 
kalarca süren alkışlar arasında lnö • 
nü söylevine başladı. 

" Tasamıf haftasi başlanglcm • 

her biri bir rejime ve bükümete şe
ref olabilecek değeri taııyan ve ger· 
çekleştirdiği büyük davaları kendi-

(Sonu 5. inci saylcıda) 

HAVA TAARRUZUNA KARSI 

Sehirlerde ışık söndürme denemeleri yapılıyor 
I 

. l 'mİ"' iıava lıiicumuna karJ?ı korunmanın il k şartı olan ışık sörıdürme ' Bütiin ~e ur err ... , 
denemeleri ,,aprrcakiardr r. 

Bugün ikinci sayfamızda 

Habesistan sulh tekliflerini reddetti 
~ISIR 1923 A A YASASINA DÖNÜYOR 

Petrol ambargosu işi geri hıı·akıldı 
ah 1 

• eddi kar-.ısı oda İngiltere petrol 
H eş eı·ın r ~ • . k 

ambargosmmı gene ıstıyecc • 

AMERİKA UZLAŞMA TEKLİF I.ERtNl TENKlD EDiYOR. 

Üçüncü sayfamızda 

Kizıın özalpın radyoda verdiği ııutuı.: 

Dördüncü sayf annzda 
TURiZM DEVU:IB'f SlY ASASI NA GEÇiYOR 

TAYYARE PtYANGO'-'UNDA KAZANAN Ul\t.\RALi\R 

Hava taarruzlarma karfr pasif 

müdafaa, diğer müdafaa usulleri gi

bi, ordu çereçvesinde yapılan bir iş 

değil, ancak kadınıyla, çocuğuyla, 

ihtiyarıyla bütün halkın müştereken 

(Sonu 5. inci sayfada) 

Gece hücum• 

EŞ-Dil 

Teorisi Üzerine Notlaı· 
ın. 

< V. + ğ) Eki Meselesi 
(Dünkü yazımız.da uokalle biter gibi görünen Türk söLleri.nüı.. 
•?_nunda d~f?1Üş bir (ğ) bulunduğunu izah etmİf ue buna 
gostermek ıçın aldığımız örneklerden "ala'' ve ''ata'' kelime
lerinin analiz.ini yaparak, öteki örnekleri bu yaztya bmıl«· 
mış idik. Bugün de alt tarafını yazıyoruz.:] 

Ill. ABA V. ANA 

Aba: baba, büyük baba, hayret 
ve taaccüp nidası, büyük karde~, 
amca, ceddi ala, anne, (Rad. 1. 
bütün Türk lehçelerinde) 

Bu kelimenin Sagaycada ''agaa'' 
(Rad. 1. 20), Teleüt ve Kızılcada 
(abay" Rad. 1, 621) olduğunu 
görüyoruz, ki '' abaa'' nın son "a" -
sı ve "abay'' ın son uy•• si ''ğ" te
badülündan başka bir şey değil· 
dir. 

"Abak'' kelimesi Kırım Lehçe· 
sinde put, sanem demektir (Rad
loff, 1, 621) Kırgızlardan Uysun 
kabilesi kendi ceddi alasına 
"Abak'' adını verir. [1] 

''Vay babam!'' yerine bütün 
Türklerde '' Abak!'' kelimesi taac 
cüp ve nida edatı olarak da söy
lenir. Bu da gösteriyor ki "afHf' 
nm eski şekli "abağ'' dır. Mançu 
dilinde bu kelime "abkr '' şr1·1inde 
daha eski manasını munafaza et• 

• t• ,, bk-'' ök" mış ır: a u = g , \4\.nrı, gün, 
hava [2]. 

iV. DEDE 

Uygurcadaki ''tedik" (= akıllı 
nükteperdaz:), Lebed ve Şor lehç:
lerindeki ''tediğ'' (=akıllı hekim) 
kelimeleriyle karşılaştrrm•~. (Rad
IH. 1095). 

(J] Aristov, Zamitki, 81; Pota
nin OSZM, IV, 16. Aynı eserde 
bu kelime mogolca "ubuk'' (ayı 
totem, ceddi ala) kelimesiyle mu-
kayese edilmiştir ( s. 669 ). 1 

(2] Zaharol, Mançu Liıgaıi, 
S. 24. 

Kırgız, Kazan lehçelerinde 
"anay'' şekli ( y = ğ) vardır (Rad~ 
loff, 1, 277). Bu kelimenin ''ene••. 
"ine'' şeklinde telaffuzu da Yardır .. 
Buna göre ''eğdiş edilmit'' mana
~ma gelen ''enek'', diti aığrt' ma
nasına gelen "inek'', Yakutç.ad 
"anah'' (h = k, g, ğ) semantik 
itibariyle birbirine bağh kelime
lerdir. 

Kırımcadaki ''akay''• Kazan ye 
Teleüt lehçelerindeki "ağay'' (y 
= ğ), Yakut kadınlarının kocuı· 
na hitaben kullandıkları '1ağay'" 

( Pekarski, 15) kelimelerinde ( y 0 

+ ğ) ekinin '' i" si "v'' olduğu gö
rülüyor. 

YII. A\'A 

Aya (el ayası, kef): Bu kelime 
bütün Türk lehçelerinde mUıte
rektir ve hiç birinde sonunda ''ğ'• 
bulunduğuna tesadüf edilmiyor. 
Bu kelimede de şüphesiz "ğ'' var~ 
dı. Bunu bize ''ayak - ayaf' keli~ 
meleri gösteriyor. Pek eski zaman
da el ve ayak tek bir kelime ile 
ifade edilmiştir. ''Kol", 'kar''• 
"el'' gibi sözler meydana geldik
ten sonra "ayak" yahut 'adak'" 
bugünkü manaya tahsis edilmi t1r 
''G'' nin düşmesiyle meydana ge.' 
len ''aya'' kelimesi de avur ·1ç· · 
( . k" : ını 
yam es ı ön ayakların muhı n 

bir yerini) ifadeye hasredilmişti.-. 
• Sayfayı çeuinniz • 



SAYIFA 2 

SON DAKiKA 

Cepheleı·de sükun var 
---~---

imparator ordusunu tayyare ile t ftiş 
~clivor ·Adi ahahada . u]h tekliflerinin 

.1 • 

tercüme ·i yapılıyor 
Londra, 12 (A.A.) - Royter •1•1t

aı bildiriyor: 
lngiliz - franaız sulh tekliflerinin 

lloma ve Adi .. babaya bildirildiii bu
aünlerde bütün cephelerde hiç bir ha
reket kaydedilmemektedir. 

Evelce tahmin edildiğinin tamami
le aluine olarak Maretal Badoıliyo 

İtalyan kuvvetlerinin kumandaaını e
le alalı 15 ıün olduiu halde henua 
~ bir büyük harekette bulunmamıı· 
.... Öyle anlaııhyor ki Mareıal Ba
doıliyo bilha.,. idareci vaaıfların-

41an istifade için Afrikay• gonderil
.U.tir. Eaasen dütınan meydan muha
rebelerinden çekindiii için Maretal 
Badoılironun yüluek eevkulcen ve 

tabiye kabili1etlerini kullanmak fır
.. bnı pek elde ederniyeceii zann di
li:ror. 

Habet kaynaklarından alınan ha
.. rl•• ıöre. Somali cephesin.&eki i-

VJJJ. ALTI 

Bu kelimenin ulanda '""'laju 
ıreya ''altıf'' oldujunu .. .,,..,.,, 
.. ,.,,.,., (ı) (Rad. 1) fekillerinden 
anlıyoru:a. ''liri'' kelimen de ... ., •. 
eelJincle vardır. "Elli'' kelimeti de 
Çaiataycada "ellii" dir. Oç, dört, 
...... adetlerinin de ''iipv'', "llör· 
'teo'', ''hefev'' .•• tdrillerinde eöyle
nip "üçü birden'', "dördü birden" .. ı 
manas.ım ifade etmelerini ıöıtere-
nk bi&im dediğimize itirazda bu
luna bilirler. Fakat onlardan rica
•uz tudur: acele etmeainler, ıüku
netle ilim dairesinde konuıalnn. 
Böyle konUfUluraa, görülür ki, ön
ceden altığ, ilıii şeklindeki ayı
ların tekiJJerini değİf timıeleriyJe 
husule gelen alta.v, ikev sözlerinin 
manaları unutulduktan ıonra, di
lin gramerleımesi devrinde ben
zetme (analogie) yoliyle, bu 
~ü~ev1 clördev •. .'' sözleri yaratal
•ııtbr. 

1 .• Tt R 1' 

Sibirya •e Altay Türk lerçele
ıinde tehir, baba, ev, bina de
mek olan (Radloff, ili. 1446) de-
eözün eski tekli "turak, turai" ol
.tuğunu ·· duralt.'' kelimesinde gö
rüyoruz. 

.ARPA 
Bu kelimedeki .. ,., nin düttüjü

JIİI Tarancı lehçesinde yulaf ma· 
JIUIDa ielen ''arpaltan'' kelimeMn-ı 
.te ıörüyoruz. (Rad. 1, 334). 

1. KARA 
Bu kelime güneşin tutulduğu 

zaman peyda ettiği renk mefhu
au ifade için icat edilmittir. Bu
aut etimolojik tekli tudur: 

"ak + ar + ag" 
Bu kelimedeki "i" nin .,,,,,kon

IODİyle deiitimi, bunun daha son
nılri bir dernn mahsulü olduğun .. 
aietermektedir. ''Ar'' ek olmak 
aıf aliyle, eski itikada göre, güne
tin tutulduğu zaman ''bir yerde 
takarrürünü" gösterir. Karanlık 
lıelimesinin de kökü budur. 

Uypr ve Çağatay lehçelerinde 
"luaa'' kelimesi "k•rai'' teklinde 
idi (Rad. il, 150). Teleiit, Şor, Te 
Sa,ay lehçelerinde '' karali' keli
mesi ''.karanlık'' manuına ıelir 
(Rad. il, 142). 

.. O ••C." LER 

Son eki vokal gibi görünen ke
li.nelerin bir çoğu bazı lehçelerde 
pek eski zamanlarda "i" yi kay
l»ettikleri halde, bazı lehçelerde 
bugüne kadar ''i'' yi ''g'' veya 
.. ,,.,ye değiştirmek suretiyle mu· 
•faza ebniıtir. Meseli çadır, ku
lübe manasına gelen '' alapk" ve
ya '' alaçığ'' kelimesi "Di•anü LU-

talyan orduaunda hastafık, tahribatı
nı Kitgide arttırmaktadır. 

Desaie'de bulunan İmparator bu
ıun tayyare ıle ıimal cephesi üzerin
de bir teftit uçuıu yaptıktan aonra 
Deaaieye dönmüştür. Habe~ dı§ ba

kanlıjına verile• fransı:ı. - İngiliz aulb 
teklifleri tercume edilir edilme:ı. im
paratora bildirilecektir. Bu bapta res· 

mi mahfillerde hiç bir §ey aoylenmi· 
yoraa da elde edilen intiba bu teklif

lerin Habetiatan tarafından kabul e
dilmesi ıhtimalinin pek az olduğu 

merke :ı.indedir. 

Diter taraftan Cıbutideki fran&ı:ı.· 

ların Habeıiatana ıngiliz Somaliıin

den veya Erib-eden bir mahreç veril-

mesini endite ile karıılamakta ve Ci· 
butinln buıünkii bayındırlıiının Ha
betiıtanın mahreci olmaundan ileri 
keldiiini aoytemektedirler • 

ıat-it Türk'' te (cilt 1 •· 122) 
''alafu'' yazılmıttır. Buıün Kırgız
ların "~ak'' (Rad. iV, 10) dedik
leri Anadolu Türkçesindeki ., yay'' 
kelimMİ di•anda (cilt 1, 301) 
''ya'' ,eklindedir. 

"V. + I'" eki ralnız Türkçede 
delil uki de•irlerde Türklerden 
kelime alan kaYimlerin dilinde de 
bir kanun oldutu ıönilüyor. Me
ıeli Baskçadaki ''Sua" (- alef99 

) 

kelimesi Batkurtçada ''ıualt'' (3 J 
( "günetin en kunetli sıcağı'' ), 
kara kırgızcada ''çuak'' (Rad. 111. 
2165: ''çok sıcak" ), Altay, Tele
üt, Uygurcada "çok'' (Rad. 111. 
2003" sıcaklık, ate§, parlaklık) 
Yakutçada ''çoh'' (Pekaraki, 3653 
''kor, alet'' ) , arapça zannedilen 
"Şuağ'' kelimeferi de bu Türk di
li kanunu haricinde kalamu;. Ka
lamadığını fU analizden de görü
yoruz: 

(1) (2) (3) (4) 
Sua : Uğ +us + uğ + ağ 
Sucılı: Uğ +us + uğ + ak 
Çulllı: Uğ +uç+ uğ -t- ak 
Çok : Oğ + oç + ok + . 
Çola : Oğ + oç +oh+ . 
Şuağ: Uğ + uş + uğ + ağ 

(J) Uj: Köktür; ııcaklrk, ateı, 
günet mefhumlarını ifade eder; 

(2) Uı: Ek\ir; ııcaklığın olduk
ça ıeniı bir sahada tezahürü ve 
teeelliıini rötterir; 

(3) Uğ: Sıcakhiın oldukça ıe-
nit bir sahada, üzerinde temessül 
ve tecelli ettifi obje veya süje; 

( 4) Ağ: Sısa.khiı oldukça ıe· 
nit sahada temsil eden obje •eya 
süjenin manasını tamamlar. 

Görülüyor ki gerek mana ve ge
rek etimolojik analiz itibariyle bu 
kelimeler aruında fark yoktur. 

Vokalle biten ve buıün bütün 
Türklerce unutulan bazı kelimeler 
vardır ki bunların sonundaki 
"V. ğ'' ekini tebarüz ettirmek 
mütküldür. Bununla beraber leh
çelerin tetkikiyle buna da imkin 
vardır. Misal olarak 870 yıl önce 
yazılmıı olan Divanü Lqat-it
Türk'telri "Ul«' (= yol üzerine 
konulan ip.ret) kelimesini alalım. 
Muhtelif Türk lehçelerinde '' u. 
lal'' (yola binilen hayY&D, nakli
yat vasıtası olan hayvan) kelime
ıini bulduğumuz gibi, buna seman
tik cihetinden 11kı bağlı olan 
''Ula" nın da en eski devirlerde 
"Ulai•• olduiunu anlarız. 

Hulii.fC<A ı·e Netice 

Türkçede "vokal" hiç bir za
man tek başına ek olamaz. Yal
n12 vokal gibi görünen ekler, as
lında (V. -L ğ) dir. Bütün dil ma
teryelleri bunu iıpat ediyor. 

A. iNAN 

[J] N. Tahir. Başkurr Lügati, 
Ufa 1926. 

ULUS 13. ILKKANUN 1935 CUMA 

DIŞ HABERLER 
On sekizler komitesi diin toplandı 

Petrol ambargosu işi geri bırakıldı - Uzlaşma teklifleri 
1\'Iilletler Cemiyeti konseyinde görüşülecek 

Cenevre, 12 ( A.A.) - 18 ler komi
tesi gizli bir toplanh yapmıı ve toplan
tıda BB. Laval ~e Ed~ beyanatta bu • 

lunmu§lardır. Komite yarın tekrar top· 
lanacaktır. 

H. I .. (lval n ? B. Edenin ~;;~leri 
Cenevre, ıı ( A.A.) - 18 ler komite· 

sinin ilk celse•İnde 88. Laval, Eden ve 
Polonya delegesi Komarniızki'ni11 izah
ları dinlenmiıtir. 

B Laval Paris'te lngiltere ile Fran
aa arasında bir anlatma yaptldıiını v• 
projenin Roma ve Adiaababa'ya bildiril· 
diğini ve Milletler Cemiyeti konaeyine 
de derhal tevdi edileceğini .Oylemiıtir. 

B. Eden bu diyevi tamamlıyarak İn· 
ıiltere ile Franuı'nın iki muhasımı ba
rııtırmaia çalıttıklarını, yapılan şeyin 

bir teklif de;il bir telkinden ibaret ol • 
duiunııa Ye pek yakında toplanbya çaiı
rdacak olan konseyin bu meHleyi sa • 
lihiyetle tetmk eyliyeceğİAİ 8Öylemİf ve 
diier devletlerin de tabiatiyle istedik • 
leri telkinlenle buhanabilcelderini iive 
etmiıtir. Polo.ya delesai franaız •• İla· 
riliz delepleri tarafıDdaa v.ilen iaa • 
baba llomiteyi lreuey meeeleye iyice 

muattali ol=·dan .... .a hif a.ir t..-aNı 
te buhınıftlllftaia medlur ettiii mütala
umda IMaluMnUftur. 

Bu ıuretle petrol ambargosu iti 
yeniden tehir edibaiıtir. 

Komite yarın ôiletfen aoara tekrar 
toplanarak tali tatlııilı komisyonunun 
raporunu dinliyecelıtir. 

Kon~ey ııe Zimum ltJplanawk? 
Ceaewe. 12 (A.A.)- Mil)etler ce

miyeti lloueyiain gel«e1ıı aahdan e
vel toplaaamıyaca;ı :zannedilmelııte· 
dir. Çünlrii l~eD MDe .. erilen bir kl\
ruda naznameaia tebliii ile ~tİJna •·· 
raamcla en •tafl MI aülük bir müh
let bulunmau tealtit o1-m9fbl, ti lü 
uzak memlelletlertileki deleıeler Ce
neYreye ıelebilaialer. 

Bugünkü maaa~renin neıiceaf. 
CeneYN, 12 (A.A.) - Bqünün ea 

MISlRDA YE 

mühim neticesi petrol hakkındaki zec· 
ri tedbirlerin atiye bırakılması ve in
ıiliz - franaı:ı. tavaasutu meselesinde 
be,ler komitesi yerine milletler cemi· 
yeti konaeyinin harekete getirilmeai
dir. Bura İngiliz mahfillerinin fikrine 
göre, B. Eden bu aon ıünler zarfında 
ciddi bazı ihtilafların ortaya çıkmıt 
olmaaından dolayı 18 ler komitesinin 
umumi bir içtima yapma&1nı t•lep et

miıtir. Milletler cemiyetince takip O• 

lunan usulün durdurulması ancak iki 
tarafm inriliz - franaız tekliflerini 

kabul etmeleriyle kabildir. Bu kabil 
olmazsa milletler cemiyeti konaeyi 
yeniden bir tetebbüae ıiriıilmeıi la
zım gelip gelmiyeceiine karar -.ere-

cektir. Fransız • İngiliz formülü ha
bet imparatoruna tebliğ edilmiı olda
ju haberi gelir gelmez konsey azala· 
rına da tevzi olunacaktır. 

Cene aynı mahfiller zecri tedbir
lerin durmaaı veya deiitikliğe uira
maaı noktaaının kimae tarafından tek • 

lif edilmemif olduiunu •e iki tarafm 
cenbı cehneden hiç lrimaenin bu ha
auata bir müdahalede •ulunamıyaca
iı kanaatindedir. 

Papanın vekili ve mü:sakere 
Cenene, 12 (A.A.) - Papa'nın 

Bern vekili, Monsenyör Bernardini bu
raya ıelmittir. Bu geliıi. ile habeı me -
seleai hakkında halihazırda yapdmakta 
olan müzakereler arasında bir munaae 
bet &Örülmektedir. 

Bir luıber H Anadolu ajamunın 
bir notu. 

Londra, 12 (A.A) - Roy -
ter ajansı Cenevncleki vuiy• 
hakkında eliyor ki: Küçük dev • 
letlerin sinirli hali devam etmekte • 
dir. Türkiye Te Sovyet Rusya deJe. 
releri çok c:lildrate cleier faaliyette 
bulunmaktadırla. ltimad olunur ha
berlere söre, frananl.r, petrol am • 
......... lwldmvleki aöriifmelere 
mahakbk surette deTam edilmeai 

t VAZIYET 

19 23 ana ya ası iade edi idi· Kabinenin 
istifası geri kaldı 

Kahin, 12 'A.A.) - Kınl, 1923 .... 
yasaaırun ia .. ıi hakkındaki kararname· 
yi imza etmiıtir. 

Kahire, 12 ( A.A.) - İngiliz Eevka -
lade komiıeri, lnglltere'nin 1923 anaya· 
aasının iadetine itiraz etmİyeceğini bat· 
bakana bildirmiıtir. 

K"binenin btifatu geri kaldı. 

llletİDden istemiftir. Bu muahede Jn • 
giltereye milli müdafaa ve aaire huıu • 
sanda Wr takım mesuliyetler bırakmak· 
tadır. 

Röyter ajaaaımn öirendiiiae ıöre, 

eğer İngiliz hükümeti bu muahede hak· 
kında teminat Terirae Mıaw hükümeti 
bu DNahedenin meriyete konulmaıınr 

beynelmilel yazİyetİll aydınlanmassna 

bıarkmıya razı olacaktır. 

UZ'J.aşma 

hakkında ingiliz görüfünü kabul et· 
mişlerdir. 

Anadolu .4jaıu.uun 1UJtu: 
lstihbaratmma göre, salahiyetli 

mahfillerde, yukardalri telgrafta zikri 
geçen faaliyetin mahiyeti hakkında 
hiç bir malümat mevcud d,ğildir. 

ATATURKJ_,E 
İngiltere kıralı arasında 

Pren1'es Viktor)a0 nm öliimü do· 
Ja,,siyle çekilen tel ~ azıları 

Majeste Kırol &~inci Jorj 
Londra 

Majestelerinin ve müfahham aile· 
lerinin, kıa kardetleri Alteı Prense. 
Viktorya'nın tahamda manaz kaldıiı 
ziyadan dolayı derin bir ıurette mü
teeaair olarak en samimi ta:ı.İyetteri
min kabulünü kendileri.den rica ede-

rim. Kamôl Ataıiirlc 

Til.rkiye R~~unuuuıuı 
Aakara 

Aziz hemtiremia vefab lıauebiyle 
uiradığımıa müeaaif kayıpta• dola11 
bana ve aileme te•c:İh ettitinis alaka 
telgrafı beni çok minnettar etti, tazi
yetlerini:ı.den dolayı ~tea tetelılıürlel' 

ederim. Jorj 

Amerikadan yükse· 
len tenkid sesi 

Vaıincton, 12 (A.A.) - Senatöre... 
rah, İngiliz - franaız ..... teldifleriai Pi
dede teakid etlere.le cleaittir ID: 

•• - Eler ıueteler lanlnwlu bilci
rilea bu sulh projesi mq .... seliı·M 

M111olini Avrupamn ea •netli tah&İ· 
yeti olacak Mtlletler Cemiyeti o zamaıa 
anper,..m..ia aNr aleti 4ierelaeeine ine • 
c:ektir.,, 

Fransada bir cephane 
deposu patladı 

Paria, 12 (A.A.) - Par le Duc
dea bitdin,diğine röre, .eyyar aake
ri krtalann kıtlaamda bir yanpa çık· 
mıt ve içinde gille •e el M.abaları 

bulunan bir .cephaae .&epow patla• 

llUfbr. 

İrlanda senatosu 
kaldırılıyor mu? 

Dubl.iıa, 12 (A.A.) - Batnkil B. 
4M Valera bagün parl ..... toya sena· 
tonun kaldırılması ve parla,nentonua 
bir tek mecliat .. teefkkil ebneıi hak· 
luDcla bir kaallB tevdi •baittir. 

tekliflerini 

Kahire, 12 (A.A.) - ~Ne· 
aim Temlı P&f&lhn kıralı aiyaretinden 
ve vaziyeti izah etmesinden eoara, lıa -
binenia i.tifa11 meaele.i geri kalnutbr· 
Hükümet ıimdilik vazifeaine devam et
mektedir. 

lngiltere ile Mısır arıuımlaki 
~M!lel.erin halli i(.in 

HABEŞiSTAN REDDETTt 

Londra, 12 (A.A.) - Taymia sazıe.. 
teai yazıyor: lasiltere ile Msur araana
daki aaıb mıuleles in liostp •• ~
lı surette haUHilntni için yapıla~ sö
riifmelerin t.ir teli eaaah prb v...-. O 
.. Mwr delqaayoeu tefiılin arl&uında 
imal. iki media ve aeçmenı.. heyeti 
kütleainin ltuhanmaudır. 

ltlilleıler cemiyeti ve Muır. 
Kah.ire, 12 ( A.A.) - Röytw bildiri

yor: Kıral Fuad, 1923 ana7asasnu ye • 
niclen kuran eminwneyi imzehmsı ol
duğundan Mıur hükiimeti :inıi1iz fev -
kalide komiserliiine müracaat ederek 
Mısmn Milletler Cemiyetine sirehi)eeek 

1 
mülta"il bir devlet o~nu tapıyan ye 
.Londra'da muzakere eclilea 1930 mua -
hede•ini taıvip etmesini f Dgiltere hükü-

Deaaie, 12 (A.A.) - Necaıi, fransız 

- inriliz anlatma planmı kati ıurette 
reddetmiıtir. imparator, Ha .. as Ajansı 
aytanna bilhassa Paris konferansı sö -
rüımelerde bulunduğu ve beıler kemi
teainin toplandığı smJarcla italyanlarm 
bir taarruza uğramamak için kmdi uy. 
si.yetile telifi kabil olan ber türlü feda· 
kirhklan kalııul etmit ve buna rağmen 

tecavüzün vuku bulmuı olduğunu aöy
lemiıtir: 

Habet hükümdarı aözüne devamla 
şöyle demittirı 

''- Katiyen tahrik etmemiı oldu -
ğumuz kuvvet karııaında boyun eğeme
yiz. Zira böyle bir hal, ıiddete mükafat 

vennjk . demek o1'ır . ., • 

İtalya kabul edecek mi? 
Cenevre, 12 ( A.A.) - Röyter ajan· 

SUUD bildirdiiine ıöre, iıi malUınat alan 

mahfiDere .ıelen haberler, 8. Muaolini -

nin i9gilis frawz ..la teldillewiııaıe n • 

receii cnaban, eier IMa arMa ltir fena -

bk pk-eua. lııu &eldillerilt kabulü ola • 

caia ~. A)"DI mahfiller ce • 

...... ihtimal ,. ..... f.luıt .......... 48 

saat içinde verileceğini i)iu etmekte • 

dir. 

B. Hor İtalyaya mı 

gidecek? 
P ... ia, 12 (A.A.). - Junal ıazete• 

ainin~ Rama. aytarmm Wldirdifine ıö· 
re, Romada 8. Hor'1m ltaJ7a'71 nya • 
reti ihtimalleri konuıulmaktadır. 
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-
l. mallar haftasının ilk günü 

Artırma ve yer 1 

• • 
rtırma linrumu reısı • l\lilli Ekoııomı ve 

B k Kizım Özalp Sü a anı . 
d bir konf eraııs verdı ınkara radvosun a 

... • •·· d l 1i11i11 biidct•.oıi milli ımurrıı/11-
. · 1 11 r J.· t• ıı e · I ı · I 

l bir örneğitlir. J ergı uı '"' e 11·1111 en c<tn ı l ı . • 
nı "' d b · · 1.·en ııuralal'. nu>m ı•h·etın ı·e d l I.· ~wun " ırı 
f'I' t•I • <•. : h ·, ihtiyacımı en f<1ytlnlı t'f' en vı•-
nıillı•tm bm 

1 
'· il ılıvor..... "Kazım Özalp" · ı· b'r ttır-dn "" "" · rım ı ' "' k · 

• _ Yurddaşlar; 
12 

"lk-
·b· b yıl da 1 

Her yal olduğu gı ı, u . h haf • 
• da Artanna ve y erh ma 

tp..u• . lk· •• ··nde Ankara radyosun· 
•• ~ 1 ,orunu , K 
..,-'en- • · A ttırma u • 41 Uluaal Ekonomı ve r . 

" kam 11ftaiyle size hitap et· 
rıamuaun bat • •w• . . bahtiyarJm . 
.-ek saadetine erıttııım ıçm l d 

1 lduiu ıibi, ııene bu yı a. 
H« yı o bu günleir ya· 

itk sözüm Türk ulusuna b"" "'k On· 
k fır .. tım vermit olan uyu w l 

pma gi bag ı • 
.. . . Atatüı·k'e ıaygı, sev ' 

enmn: ak olacaktır. 
l9'ı; duyplarnnı sunm ne her 

_ _f.. da baraktığımız yıl. ge k 
A"anuz .. . . rla kabartaca 

y ··f'k'" göğsünu ıftıha 
'il Ull fi" it yıldır. 

b dar canlı ve ıere ı ~lr e yolundaki 
l düstrı etm Geçen yı ın en . l'm· 

ö le bir göz geçır.e ı . 
ltatarılanna f Y • l Kayseri pa-

ıl temeli atı an 
Geçen Y 1 . 1 tmeye açıl-

ıın\14'lu kombina11 bu yı ıt e kın 
. Balkanlarlft ve ya 

d•. Bu fabrika, •-· fabrikasıdır. b"' ük doa~ma 
Ş rkın en uy b' sınan temdi bu 
Nazilli pamuklu kom ıknla kombinaıınlft 

E wr pamu u 
:rd atıldı. reg ı 1 temeli atalan 

·ı r or Geçen yı . 
intaatı ı er ıy · k"k"rt fabrıka· 

d Keriborlu u u 
falmkalar an ~ f b "kası Patabahçe ""l gı a rı , 
... Isparta gu ya. z nguldak sÖınİ· 

. fobrıkası, o b' °"'" ve t•ie 1 • "nde birer ı· 
il.ok fabrikası hep bu yı ıçı 

. l - batladılar. 
rer '' emeg . f b "kasman Gem· 'da mos a rı ' Bursa mer Heri atıl· 

Türk endüstrisi için bir ıurüm ri:zı , 

tehlikesi yoktur. Türk endüstrisi, &'ele
ceiinden emin olabilir. 

İtte Yurddatlar, bu sözleri bugün 
.. 1· eb.ılecek millet pek azdır. Ç-iinkü ıoY ıy . 

birçok milletler içinde bocaladıkları kn ı 

den kurtulmak için çabalıyorlar. Onl. 

Kazım Ozarp 
. k f brikasmın teme . 

ll"te sun-ıpe a 'k da yılbaımda ıt· 
dı. h:mit kiiıd fabrı ası "urtulmakla, biz kurmakla uiraııyor :u 

aramızdaki fark budur ... ._ - bathyacaktır. 
ııeır111ese d muH de • 

G bu yıl içinde yur u . . - . 
ene erııtııı 

la .. ek sıya .. 11nın 
nıiryollar orm 1 

b. göz ata ım: 
"'erhalelere ır v lik 

· lan 160 ~m. Su yıl itleıneıe açı Km lik 
. bekir hattı, 151 · 

}' olçatı • Diyar 
112 

Km lik Ma • 
ı. Filyos hattı . . ı·k lnuav. • 149 Km. ı 

Çetinkaya hattı, -
latya - dur _ Isparta 

f Karakuyu, Bur . 
A yon - 1 kadar Cumunye • 

1934 YI ına hattı ile, K l"k demİr· 
. d yaptığı 2.012 m. 1 

tin yen1 en d h ilave et -
yolu ~ebekesine 615 Km. a a 

mit oluyoruz.. k" bir taraf· 
dda 1 görüyoruz ı 

ı'ur tar; k k biliyetimiz her 
erli rnah yapma a d" -er 

un > f b .k ile artıyor, ıg 
yeni kurulan a n a leket içinde ta· 
yandan da bu mal.'~" mem mak imkinla. 

k memleket ıçıne yay r 
ffm• ' b" andan yer ı 
rınuz çoiahyor. Bu, ar y dan da 

it nmızm çoğalması. diğer yan 
m• • .. ""m .. hasının; ya 
yerıı mallarımızın suru . lemesi de· 

· · ftA7arlarımızm genıt · 
nı ~ ~ ı• ıç . 1 11yasam .. 
meldir. Deınıryo u k eni ye· 

iıletme • Y fNZe1r:larım121 gen d erli m<l· 
k bakımm an. 1 

nt pazarlar açma d cı••dır. 
b .. ··k yar ım .. L da vaıının en uyu . ve 

• 1 • d merıkan unu 
Saltanat devar enn e a . hirlerİ. 
R buidayı yiyen sahıl ıe _ 

omanya . . S s'ın bugda· 
. hu•iin Diyarbekırm, ıva d 

ıntı: • k muılar ır. 
ek imkanma avut .. 

yını yem . d buö-dayı, yern•fl• 
Oen1iryolu .. yesın e • .. .. emle 

- •·ömürü kısaca butun m pamugu, a ' b. kö~· 
ket mahsullerini yurdumuzun ır 

l ve ucuzca 
sinden bir köşesine ko ayca il . ye 

• 1 bu mahsu erı 
taıımak kabil o unca, ka • 

d l IZIR da ahın ti,tiıen vatan aı arım . -· lu· 
b 1 or Yanı koy IM!iyeti artmış u unuy · il . 

'k 1 ımızın ma a 1 . . kurulan fabrı a ar 
erımız fını kazanmtf 

·· · t k vas rma muşterı o ma 

oluyorlar. 
1
.. rf yol 

d k ahsu u. 11 Evvelce elın e 1 m .. lü bu 
- .. d tamıyan koy ' suı:ıuk yuzun en .. 'k 

b · ekonoını aiin satan ve aalln alan ar . d 
. . t' Demek kı, e unsur haline gınnış ar. bi 

. l urdumuzun • ımryolalnmız, her Y1 Y 
1 1. mahna o an 

mmtakasına ulaşdıkça, yer 1 k'" L 

Ç .. U vU 
İhtiyaç da gittikçe artacaktır. un h 

dama · mıntakalardaki vatandaşlarımız l 
sulleı ini aatmak ve buna kartıhk yer 1 

k · k· nına ka maltar111UZJ satın alma ım a 
vufacaklardır . 

Bu ne demektir? 
Bu fU d~mektir: Kurulan fabrika la 

1 d · t bir taleple :rırnı7.ln ma ları, aıma ar an w 
istekle karıılaşacakhr. Öyle ki, kur.dugu 
muz fabrikalar artan ihtiyacı. artan ta· 
lehi doyunnağa kili gelmiyecelıder. ye· 
ni. yeni fabrikalar kurmak z•unıti do-

Y urddaılarun; 
Bu ıeniı kurma ve yapma faaliyeti 

nin temeli ulusal tasarrufumuza ulusal 
artırmamıza dayanır .. 

Türk devleti yabancılara el açmadım, 
dııardan istikraz yapmadan, aırf k~nd: 
ulusal biidcesine, denk ve açıksız bud • 

· dayanarak sosyal hayatın her ta· çesıne . . . 
hasında kurucu ve yapıcı faahyetıne ııt-
tikçe genitliyen ölçülerle devam edegt:· 
li or. Türk devletinin büdcesi, milli ta

.:rrufumuzun en canh bir Örneğidir. 
Ver i halinde devlet kasaamda biriken 

&'tar memleketin ve milletin binbir para , 
ihtiyacına en faydah ve en verimli bit 
tarzda kullamhyor. 

Ferdi biriktirme ve arttırma terbi -
esinin de yıldan yıla geliımeai, arbL 

~nkir olunmaz bir hakikattir. Devlet 

tahvillerine kartı milletin göst4=rdiği an
layıılı alaka, bunun en parlak· bir mıııa 

lidir. 
Bankalarda biriken paralaı rn her )'ıl 

artması da artık parayı küpte saklama 
hastahğından, parayı çıkınlama illetin · 
den kurtulmağa batladığımızı açıkça an
latmaktadır. 

Türk milleti. parasını milli bankala
ra yatmyor, ve itletiyor. Bu hareket. 
terbiyemizde ve adetlerimizde büyük 
bir inkılabın ifadesidir. Onu yayalım ve 
kuvvetlendirelim. 

Her para ka:ıanan türkün bankada 
bir tasarruf, bir arttırma heaabı olma 

l d Bu sosyal bir ahlak prenıipi hali-
ı ır. • 

ne gelmelidir ... Bu, önce kendi tahsımı· 

ra da milletimize kartı biı vazife. za ıon 
: d" Bankada birikmit en küçük bir rnız ar. 
.. rrufun bile. bir cün çok faydalı, çok 

ta . 1 b'l -· . 
1 .. zumlu bir dost eb o a ı ecegını unut • 
u l m Ak akçe kara gün içindir. 
mıya ı · 

Yurddaılarım, arttırma ve yerli malı 

haftamızın. bu birici~ ek~n~.i~ hayra· 
hepiniz ve mıllellmız ıçın kutlu 

mı mızın 

1 dl'lerken gelecek yıl daha ile · 
0 masını • . .. .. 
ride bulunacağımıza ınanarak ıozume 

nihayet veriyorum. ,, 

Bu günkü inkilah 
dersi 

ULUS SAYIFA :J .. 
iÇ HABERLER 

IST AN BUL TELEFONLAR/ 

Pckt•r 
dersini verdi 

lstanbul, 12 - C. H. Partisi 
genel sökreteri B. Receb Peker 
geldi. Ve bugün inkilib dersini 
verdi. 

Tahirof Efdalin 
ziyaretleri 

İstanbul, 12 - Başkırdistan cu
muriyet reisi T ahirof Efdal bugün 
üniversiteyi enstitüleri ve labora
tuvarları gezdi. 

Kazım Dirik geliyor 
lstanbul, 12 - General Kazım 

Dirik bu sabah geldi. Ve Anka
raya hareket etti. 

Bir adam kayboldu 
lıtanbul, 12 - Galata postaha

nesi veznedarı Hüseyin Hüsnü iki 
gündür kaybolmuştur. Kendisinin 
vezne açığı, para ihtilası gibi suç 
ları yoktur. Hüseyin Hüsnü evelki 
gün dişçi mektebi talebesinden 
AbtuHah adında birinin iftar da
vetini kabul etmiş fakat sonra evine 
dönmemiştir. Abdullah'ın hadise· 
den önce Hüseyin Hüsnünün kızı
nı istediği fakat bu talebi red edil
diği anlaşılmıştır. hadise tahkik. 
edilmektedir. 

Kuduz korkusu yokmuş 
lıtanbulı 12 - Vali bugün ga

zetecilere lstanbul' da gazetelerin 
yazdığı gibi kuduz korkusu olma
dığını ve telkıhhane'ye ~üphe ile 
müracaat edenlerden pek azında 
kuduz vak'asma tesadüf edildiği 
ni söyledi. 

Kliring anlaşması yap
mamış memleketlerle 

alış veriş 
Türk parasının kıymetini koru

ma hakkındaki 11 sayılı kararna
menin 2840 sayılı kararname ile 
deği,tirilen 32 inci maddesine 
bazı fıkralar eklenmesi hakkında 
bakanlar heyeti bir kararname 
kab~l etmittir. Kararnameye 
eklenen fıkralar bunlardır. 

'' A - Aramızda kliring ve 
benzeri anlatma olmayan ve Türk
iye'ye, aldığından fazla mal satan 
memleketlerden birine y pılacak 
ihracat mukabilinde bu memleket
lerin diğer her hanği birinden ayni 
kıymette ithalat yapılabilir. 

B - Ancak Türkiye'ye soku
lacak malların menıei türk malla
rının ihraç olunduğu memleket 
değilse tüccarın, bu memleketin 
bilmukabele türkiyeye mal ithal 
edip etmeyeceğini alakadar türk 
makamlarına temin etmesi lazım
dır. 

C - Bu memleketleri iktısat 
ve maliye vekaletleri tayin eder. 

İskan direktörlüğü mu
hasebe kadrosu 

Sağlık ve Sosyal Y udim Ba • 
kanbğma bağlanan iskin umum di
rektörlüğünün muhasebe kadrosu 
Fuıans Bakanhğı tarafından ha -
zırlanmaktadır. Pazarteaiye kadar 
çıkacağı ve yeni memurların o gün 
İfe batlıyacağı anlaplmaktadır. 

Niğde kültür 
direktörlügü 

Nevşehir orta okul direktörü B. 
Turgut Tarhan Niğde kültür direk
törlüğüne atanmq ve Çankırı kül -
\ür direktörü 8. F azh açık bulunan 
Kütahya direktörlüğüne naldedil -
mittir. 

Atatürk ün Ankara -
~'a ayak l•astığı gün 

Halkevi Atatürk'iin Ankaraya 
ilk geldiği 27 birincikanun için bü • 
yük bir tören hazırlamaktadır. O 
gün yakın köylülerin Ankaraya top
lanacakları yazılmıştı. Bu haber 
doğru degildir. Bize verilen malü -
mata ~öre Atatürk'ün o gün An -
ka'ran;n eski "Müdafaai Hukuk Ce
miyeti" azalarını kabul etmeleri ih
timali vardır. Bundan başka Halke
vi bir brotür bastıracaktır. 

Akdeniz limanlarına 
uğrayan gemiler 

Ekonomi Bakanlığı deniz nak • 
liyatı umum müdürlüğü her ay li • 
manlarımıza giren ve çıkan vapur
ların sayısını lesbit etmektedir. 
Bunlar arasında ağustos ve t"ylül 
ayları içinde Akdeniz limanlarına 
giren ve çıkan gemilerin sayısına 
dair yapılan bir i~tatistiğe göre 29 
limana 2843 gemi girmiş, çıkmışhr. 
Bu gemilerin gayri safi tonu 1 mil
yon 289,6!l4 tlir. Gemilerden 2226 
sı türk ve 61 7 si de yabancı bay -
rak taşımaktadır. 

Japonya ya tuz 
gönderiyoruz 

Memlahalarımızdan çıkan tuz • 
lar dıs memleketlere de gönderil -
mekt~dir. Ba ay içinde lzmirden Ja
ponyaya Fob 12.5 ,ilinden, mühim 
tuz nakliyatı yapılacağı haber alm • 
mıştır . 

Tapu ve kadastro 
mektebi 

Muvakkaten lstanbulda bulu
nan Tapu ve kadastro mektebinin 
Ankaraya nakledilmesi ve talebe
den ihtiyacı olanlara yatacak yer 
gösterilmesi hakkında bakan
lar heyetince bir kararname kabul 
edilmiıtir. Tapu, kadastro genel 
direktörlüğü mektebin nakli ve taw 
lebenin yerlettirilmesi ve bina te· 
dariki etraf mdaki çalışmalara 
ba,lamı,tır. 

Hukuk fakültesi talebe 
cemiyeti 

Ankara Hukuk fakükeai talebe 
cemiyeti İf derneğinin istifalarla in
hilal ettiğini YUDllftık. Haber aldı
ğımıza göre cemiyet kongresi, cu
martesi saat 14.30 da toplanacak ve 
it derneği azalannı yeniden seçe -
•cektir. 

C. H. P. 
Misakı Milli kamunu 

toplantısı 
Cumuriyet Hallı Partiıi A n 

kara vilayeti miıalıı milli yönlıu
rulu bClflıanlığınılan: 

Şelıid Kul•ilay 
için ihtif a1 

Bu ayın 23 ünde Halkevinde fO
hid Kubilay için bir ihtifal yapda -
caktır. O gün ilk okulların genç oi
retmenlerinden bir kaç kişi ile An
karadaki fakültelerin delegeleri söz 
söyliyeceklerdri. 

P. T. T. idaresinin çıka
racağı yeni kartpostallar 

Posta.telgraf idaresi memleke:
timizin tabii güzelliklerini ve ba
ymdarlığını memleketin içinde ve 
dışında tanıta bilmek için resimli 
kart ve pullu resimli kartpostal 
çıkarmağa karar vermit ve bu hu
sus hakkında bakanlar heyetin
den de bir karar almııtır. Posta i
daresi memleketin muhtelif kısım
larından bina, tabii ve süni man
zaralar, tarihi eserlerden resimler 
aldırmıt ve bu resimler üzerinde 
bir seri halinde çıkarılacak olan 
kartpostalların resimlerini hazıır
lamıftır. Kartpostallar bu yakın
larda basdmağa ba,lanacak Ye 

önümüzdeki ayın ortalarına doi
ru sahta çıkarılmıt bulunacaktır. 

Hukuk fakültesinde 
sınıf ta kalanlar 

Ankara hukuk fakültesi profe -
sörler kurulunun, lstanbul hukuk 
fakültesinde iki sene sınıfta kaldlk • 
tan sonra Ankaraya gelen ve ~ 
da da sınıfta lcalanlann kayıtla.... 
silmeğe karar verdijini bir kaç AJI 
önce yazmıştık. Sayıları yüze yalda,. 
tan bu talebelerin delegeleri dün • 
~m Kültür Bakanı B. Saffet A.-.. 
nı yerinde ziyaret ederek dertlerini 
anlatmışlardır. B. Ankan dunnnu 
inceliyeceğini vadetmiftir. 

Dil ve tarih - cograf ya 

enstitüsü 
Dil ve tarih ve coğrafya enstitii

süne öğretmen okullarını bitirenle
rin de, tesbit edilecek bazı ıartlarla. 
kabul edilecekleri söylenmektedir • 

Hava müdafaa ı 
Dün Halkevinde ki artırma Ye 

yerli mallar haftasını açan Bat
bakan ismet lnnönü, halkevini de 
gezmit ve bu sırada reımini ap
ğıya koyduğumuz aanatkir Hamit 
GüTel'in "Hava müdafaıı" adlı 
heykelini görerek çok beienmiştir. 
Bat bakan bu sanat eserinin ifade 
ettiği gen it ha va müdafaa mana
sından bütün halkın faydalanması 
için ne lazım geldiğini aormuı •e 
"'u hususda icabeden ledbirlt: rİn 
lınl"laıını emretmitlir. 

Misakı milli kamunu senelik 
kongresini bu ayın 16 ıncı pazar-

1 
, 

lesi günü saat on dokuzda çocuk ' 
sarayı caddesinde yerli 1Qallar • 
pazarı bitiıiğindeki kamun yönku- , 
rul binasında yapacaktır. Ocak 
kongrelerinde seçilen mümeuille
rin mezkur gün ve saatta kamun 
yönkurul merkezine gelmeleri )u
zumu ilin olunur. 

ÇAGRILAR 
Parti gurubu Milli emlak ko

misyonu bugün saat onda toplana
caktır azaların gelmeleri. 

"' 
Ankara Barosu baıkanlığın

dan: 

Umumi heyetin fevkalade ola
rak 23 12/ 935 pazartesi saat 16 
da toplanmasına karar verildiğin
den arkadaıların o gün ve saatte 
baro odasınagelmeleri duyuru
lur. 

Konutulacak İf: Yardım aan
dıiı tetkili hakkındaki teklif. 
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l ;,,'1ebi)·ot IJ ı ı zı~leri : 

~ ı·aı sa a edebi mükafatlar 
Geçen çaı §nınba 'e per§eınbe gÜn· 

leri Paris'te dört edebi mükafat ve
rildi. iki gün içinde boyle dört eserin 
birden mükafatlandırılması fransrz. 
gazete ve mecmualarında bir hayli 
münakatalara ve dedikodulara yol 
•çtığından edebiyatr, birkaç gün için 
günün me~elelerinden biri haline koy· 
du. 

du döı t mükafattan maddiğ kıymeti 
ıtibariyle değil - ancak 400 lira de
ğerindedir • fakat mane,·iğ nüfuz ve 
tesiri itibariyle en ebemi} etfüi her 
sene sabırsızlıkla beklenilen ve ka· 
zanan esere 31 üz binlerce okur temin 
eden Goncourt mükafatidır. 

Üzerinde "Goncourt mükafata'' 
kaydını taşıyan bir ku~ağrn ıçine sa • 
rılı cild, edebiyatla pek uzaktan ala· 
kalananlarrn bile merak ve teceuüaü
nü çekecek kadar cazibtir. Ve-, bu mü· 
ki.fatı kazanını~ oJan eserler, okur
larını pek nadir olarak tıayal inkisa· 
rına uğratmıştır. Her ne kadar her 
&ene bir şaheser bulmak güçse de, 
bu mukafatı kazanmıf eserin, edibin 
en iyi eserlerinden biri olduğuna iti
mad olunabilir. Bu yıl Goncourt mü· 
kafatının iıç ciddiğ namzedi ,-ardı: 

Joseph Peyre, Van der Meersch ve 
Louis Guillau:ı-; ve her üçünün de ka· 
zanma imkan:arı müsavi addediliyor
du. Seçim hararetli olmuf ,.e Joseph 
Peyrc'nin "Kan ve Işıklar" adlı ese
ri diğer iki rakibinin aldığı beş reye 
karşılık be~ reyle müki.fah kazanmış
tır. Bu eser İspanya'dan çok sevgiy
le bahsettiği İçin, müki.fatm komıu 

memlekete kar~ı bir cemile olarak ve
rilmi§ olması ihtimali de vardır. fc· 
kat bu ihtimal Peyre'nin hakikiğ de· 
ğerde bir edib olmasına mani değil
dir. 

Joseph Peyre bu mükafatı aldık

tan sonra etrafını saran ga
zetecilere, neticeden kendi he
sabına olduğu kadar çok sevdiği is
panyaya karşı bir sevgi nişanesi ol
mak bakımından da kendisini mem
nun ettiğini söylemiştir. 

Diğer mükafatlardan "Femina" 
İsminden de anlaşılabileceği gibi ka • 
dınlardan mürekkeb bir jüri heyeti 
tarafından ekseriya kadın muharrir
lere verilen bir mükafattır. Bu seneki 
mükafatı kadın muharrir Clande Sil
ve'in " takdis,, isimli romanı on Üze
rinden dokuz reyle kazanmıştır. 

"Takdis" hareketsiz, vakasız, daha 
ziyade iç hayatın ifadesine tahsis e· 
dilmi§ bir şiirdir. Muharriri, intibaı· 
nı soranrara, kitabım genit kari küt
lesine hitab etmediği için kazanaca
ğımı hiç ummuyordum, bu itibarla ne 
kadar memnun olduğumu tahmin e~ 
debilirsiniz,, demiıtir. 

Bu iki mükafata nazaran ikinci 

derecede kalan diğer mükafatlardan 
" Teophraste Reoandot" gazetecile • 

rin teı;is ettikleri bir mükafattır, bu 

defa gene bir gazeteci olan f rançois 
de Rouse'nin çok beğenilen "Şerefaiz 
günler" isimli eserine verilmittir. 
"İnterallie'' mükafatını da "gene ev
liler" adh romanı için Debü • Bridel 
almıştır. 

Şimdi, bu mükafatların dedikodu 

ve münakaşaları bittikten sonra, ga

zetelerde, tabilerin kendi bastıkları 

eserlerin zaferlerini ilan eden reklam 

yarı§ı hala devam etmektedir. Ve mÜ· 

kMatlar kadar bu reklamlar da eser

IPrin satılmasına bir hayli yardım e 
decektir. 

Adisababada Panik 
Bir siııema operatör üne gelen telgraf yü

zünden bütün şehir halkı büyük 
bir heyecan geçirdi 

Adisababa, 12 ( A.A.) - Bu ıabah 
burada olan paniğin ıebebi anla9ıl

mışbr. 

Habeşistanda harb sahneleri al

mak üzere buraya gönderilen bir aİ· 
nema operatörüne Amerikadan bir 

telaraf gelmi~tir. Bu telgrafla veri· 

len talimat arasında şu cümle de var• 

dır: "Tasavvur ediniz ki Adisababa 

~imdi bombardıman edilecektir. He· 

men derhal ıiz de sinema makinaaı 

ile sahneler almağa ba!lanınız.,, 

Telgrafhane memurlarından biri

si bu telgrafın metnini açıga ''unnu9 

ve bu haber, her defasmda biraz da

ha tahrif olunarak ağrzdan ağıza ya

yılmı~tır. Nihayet herkeg Adisabaha· 

nın hemen İtalyan uçakları tarafın

dan bombardıman ~dileceğini bildi· 

ren öir telgraf ahnmıt olduğunu ıÖy· 

lemeğe başlamış ve resmi ;,,abfiUer 
de bu şayianın asılsız olmadığına İnan· 

mı~lardır. 

Binlerce kadın ''e çoc.uk, ta§ınacak 

eşyalarını alarak yakın tepelere arğm • 

Deniz 
konf eransıncla 
Japon teklifleri 

Londra, 12 ( A.A.) - Deniz konfe • 
nn11nın bir bildiriğinde şöyle denilmek· 
tedir : 

Japon delegasyonunun müşterek aza. 
mi bir had kabul edilmesi wretindeki 

teldifinin mii2akereai bu ıabah da de • 
vam etmiştir. Amerika, Aı'"Usl\Jrya, Ka
nada, Fransa, Büyük Britanya, ltalya 
,;e cenubi Amerika delegeleri aöz alarak 
japon delegesi tarafındtm verilen ha • 
hat hakkındaki noktai nazarlarım bildir· 
~lerdir .Japon delegesi, yarm aaat 
10.3ö da yapıbna11 kararlaıan toplanb· 
,.ı • ccvab \'erttektir. 

mışlardır. Bunlar, hatta koyuQ, k~i, ta. 

vuk, inek katır ve eteklerini de bera -
berlerinde götürmüşlerdir. Yüzlerce ya
bancı elçilik bahçelerinde yapılan yeraltı 

sığınma mahallerine sığınmışlardır. Si
lahlarını alan muharipler, harp nidaları 

atarak hücuma hazırlanmışlar ve İmpa· 

rator sarayının bahçesindeki aakerleı· 

mitralyözleri göğe çevirmişlerdir, Ancak 

birkaç saat sonra hakikat anlaşılmıı ve 
hükümet merkezindeki hayat tabii çığı
rına ginniştir . 

Dil Hakkında: 
Etimolojik ve Morfolojik 

1-Göz 
2-Gör 
3-Kvr 
~-Kor 
5-Gür 

XI inci Anket 

J) Yukardaki kelimelerin ilk ve 
asıl kökleri nelerdir? 

il) Bu kelimeler nasıl teşekkül 
etmişlerdir? 

111) Bu kelimeleri teşkil etmek 
için köke ilave olunan ekler 
nelerdir ve eklerin her biri
nin mana ve farkları bakı
mından rolleri ne olmu§lur? 

iV) Bu araştırma neticesinde: 
A - Türk dili kökleri ve, 
B - Türk dili ekleri, ve, 
C • Türk sözlerinin teşekkü· 

lü hakkında bir kaide çı
karmak mümkün müdür? 

YukarJahi on birinci dil cınke
timize okurlarımızın verecekleri 
cevablar, gazetemiz yazı İ§leri di
rektörlüğüne göndermelerini rica 
ederiz. Şimdiye kadar alJığımı:z; 
cevablorı •ıra.ile koyduğumuz gi
bi bundan böyle de koyacaiaz. . 

ULUS 13 1LKKANUN 1935 CUM 

• 
geçıyo 

' 
evle 

i\ tmış madclelik bir kanını ]Jro.ie~i hazırı ~ nclı - dünya ın 
en modern turizm o rganizas)ronu "f ürkiyede k.ur lııyor 
Kamutayın son hafta içindeki top

lantılarından birinde, turist gemile
rinden alınan resimlerden bazılarının 
indiı·ilmes: ve bazılarının tamamen 
kaldırılması hakkındaki kanun pro· 
jesi görüşülürken, turizm i şinin bfr 
kül halinde ele alınması ve çok esas
lı bir kanunla büyük davanın memlf' 
l·etin yüksek menfaatlerine un 

Değerli Türholis r•isimiz Ur. 

Mecdet Alkin 

bir şekilde organize edilmesi arzusu 
gösterilmi~ti. 

Ulus'un Üzerinde hassasiyetle dur
duğu bu büyük meseleyi gereği gibi 
kotaracak olan projeyi hazırlamak 

ıçın uzun :zamandanberi uğraşan 

Türkofis çalışmasını bitirmiştir. Bu 
hususta kendisini ziyaret eden bir ar· 
kadaşımıza Türkofia Reisi doktor 
Mecdet Alkin şunlan söylemiştir: 

''- Turizm işlerini devlet ba.kı

mından tetkik ve form\ile eden 60 

maddelik bir kanun projesi hazırlan· 

mıştır. Bu proje hazıı·lanırken garb 

memleketlerinin turist teşkilatlarına 

aid eıas nizamnamelerle, bu teşekkül

lerin kuruluş tekilleri, çaJıı}ma siı;

temleri ve alınan neticeleri bildiren 

raporlar getirilmjş ve uzun boylu tet

kik edilmiş ve bu etüdlerin neticesin

de bugün elimizde bulunan, yurdu
muzun ekonomik, kültürel ve soysal 
huauaiyetlerine uygun bir proje mey

dana gelmiıtir. 

Bu kanun projesi yakında belgeli 

esbabı mucibesi ile bakanlık makamı

na aunulacaktır. Bunun için Vekili

miz Celal Bayar'ın Ankaraya dönme
sini beklemekteyiz. Kanunun ana 
hatlarr Üzerinde izahat vermek o za
man kabil olacaktır. 

Proje kabul edildiği takdirde mem

leketin en mübrem ihtiyaçlarından 

birisi olan "tutristik teşkilat" tan yur· 

dun büyük menfaatler temin edece
ğine kaniim. Çünkü ıöyliyebiliriz ki, 
hazırladığımız proje mevcud nizam
name ve kanunlardan iyi netice ahn -

mış tatbiki kolay hükümleri taşımak

la beraber turistleri tatmin edecek 

bütün müeyyedeleri de ihtiva etmesi 

bakımından hepsinden daha mükem
mel ve kusursuzdur. Bir kelime ile 
elimizdeki proje bugünkü bütün mü•

küllere cevab vermekte ve bu proje 
ile kurulacak teşekkül dünyanın en 
modern bir turist teşkilatı olmak hu

auıiyetini ta~ımaktadır. 

Türkiyenin turizm bakımından e§

siz olan değerini her yerden ve her· 
kesten dinlemekteyiz. Vaktiyle iç Ba

kanlıkça getirilmit olan bir mütehas· 
sısm raporunu tetkik ettik. Mütehas
sıs tarih ile tabiatin yanyana bulun
duğu; bütün büyük medeniyetlerin 
befiği olan gü:ıel yurdumuzu "dün
yanın e§sİz kalan turist ülkesi" d iye 
vasıflandırmak tadır. 

Proje, tabiatin verdiği bu geni§ 
imkanlar ü:ıerinde bütün medeni ih· 
tiyaçları temin edecek ve tam it.on· 

forJu bir turist memleketi yaratmaya 
~alı~acakttr. iyice tanıtacağımız dev • 
rim ve Atatürk Türkiyesine dünyanın 

seyyah e1krnını çeviı·ecegimize ınanı· 
yoruz. 

Baktmltldar ftrtuu ıuri:ım lwmi"·· 
)'ti/ili. 

Bakanlıklar delegelerin<len mürek
kep tur;zm komisyonu yakında umu
mi heyet halind e t oplantıya <:"iliFrıla

cak ve önce kom isyonla r tarafından 

verilmiş olan kararla:· umumi heyet· 
te İncelenecek ve k a bulden sonra bir 
rapor ha linde yÜ)uek Başbakanlığa 

sunulacaktır. 

Komi&yonlar memleketimize gelen 
turistleri ilgiliyen gümrük, pa:ıpor 

muameleleriyle nakliye vasıtaları, dö
viz işleri ve turistlerin otomobille ko
laylıkla memleketimiz içinde seyahat 
etmelerini temin edecek her türlü va

&ıtaların hazırlanmasiyle uğraştı. 

Gümrük, pnspor, döviz işleri, müna-

Tayyare 

ka lat ve sıyasal turizm komi''Oill1'1\ 
olarak beşe ayrılan encümenler U2 

müzakerelerden sonra kendilerine alt 
meseleler üzerinde verdik•eri karar la • 
rı şirııdi toplanacak olan umumi h., 
yete bildireceklerdir." 

H ususi olara k h aber ald ığımıza gQ• 

re h,,zırlanan kanun projel'i; tnri2rıo 
te~! ilatına d evlet makinası içinde 
ço ' ~ "Cniş bir yer veı·mekte, yurdun 
İçinde ve dı~mda ron~eyyeman büro
lar, esaslr propaganda, turistle rle 
lal<adar yerleri yakından k on trot gibi 
haklar, lurizm işinin bu teşekkülün 

eline geçmeaini, do)ayısiyle devtet aı· 
yasasına girmesini temin etmel&tediır. 

Bu projeyi hazırlayım Türkofis büyÜI.: 
ve hayırlı bir mesele Üzerinde böy) 
likle ilk miiapP- t 11.dınıl11.rı a tm19 ol
maktadır. 

• 
pıyaııgosıı 

12.000 Jirayr 25351 kazandı. 
Bunun 750 a~ağı ve yukarıınndan 16828 12049 13674 6409 6397 

sonra bir ile biten onda bir biletler İ· 20619 14492 3009 10405 3055 
kiter lira amorti alacaklardır. 4281 17528 14707 20:>09 1214 

24615 ve 9055 numaralar: 2.600, 9465 11346 2~ l ;f4 9:ıl.& 6784 
16836 ve 2722 numaralar 1.000 er Ji~ 3897 12981 181 74 25075 23403 
ra kazandılar. 10150 20096 988~ 1ı335 19844 

;)()() lirtl lw:::.mwrılar: 
19386 1231 21167 7237 12361 

7882 20048 24626 9091 16495 
1789 15189 13289 5~48 18724 

22165 21873 1170 10084 

l 50 lir<ı kuzmumlor: 
10408 14704 i~~8 ~,q6 20611 
28197 13646 28056 24611 1916 
12991 l5218 15958 17392 4500 
10825 2576 12574 12008 4018 

251 21107 26704 6857 16544 
10689 6127 10650 28886 15686 
10169 11843 

J.UO lir<ı. kazunwılar: 
4230 28548 1~173 ~~416 17340 
9299 l8507 25684 4743 27309 

19779 25156 254 4186 7312 
26797 25613 13056 9544 23748 
28871 20669 21411 3116 6931 
15418 19213 10923 13969 14529 

1835 21193 8651 26518 26251 
3828 22118 12136 14168 24453 

17864 22336 9945 

30 lira ı~·azaıımılar: 
26691 17162 26133 2375 4646 
11851 16802 19707 13663 21640 
12373 12420 9826 25010 550 
23674 7942 2998 9413 14534 
13777 23872 17224 25411 22339 

383 13341 13851 21723 10727 
25442 19389 15192 19945 1157 
4626 17884 13684 9320 29456 

15561 17519 19605 20045 7929 
6169 10361 2212 29874 9437 

29849 451 18071 12134 3833 
10375 16136 12501 12043 19419 
25151 16844 617 28821 8515 

9646 19994 17271 12885 26278 
9807 10887 21630 22726 84~ 

11756 18713 12294 29335 13438 
13531 22856 22087 21316 10112 
27382 9852 24292 16165 4709 
2S003 4951 8870 20214 27003 
29876 18347 5384 15441 2338 
13351 13341 20927 7216 19168 
15510 4633 19136 897 1258 
4656 18783 27037 5319 16967 
3314 5413 18887 21744 29054 

21715 14788 28603 28870 413 
25641 19912 19218 21531 3172 
23207 18245 20097 1539 22243 
13356 19563 20257 9661 4414 
~833 27223 8581 9968 25678 
2645 28667 14269 3969 1829~ 
1024 5246 4958 5782 2501 

26904 9515 15921 12075 10541 
2842 26475 7413 26795 10886 
6619 1450 20105 26559 2571~ 

22679 24470 7042 379 

. 'JO Ura kwzmıanwr: 
29093 15787 1320 5360 20151 
27647 18246 8009 9931 24949 
27906 24152 28861 16367 14379 

21081 27680 24591 18804 1732 1 
1906 24588 173 1ı366 5035 

26420 23028 868 13 798 19629 
20186 1 700~ 17626 9599 19954 

2728 5121 1430 16188 1227 
16711 18091 3557 5739 15283 
13466 22509 2855 6608 Sl2Q 
4888 20422 26416 15740 10089 
2860 558 8689 17340 11014 

161 75 13793 22201 986 17905 
4379 16698 27290 2954 13997 

26938 14575 285öa 11075 20856 
17266 27804 6810 )904 2694'1 
19154 1487 2672 19926 4640 
2106 15022 13378 25680 24029 
1347 )3796 16615 6975 24954 

21850 27784 29625 27728 l916f 
13636 12561 11620 29035 24747 
9815 3912 13069 2270 562 

16151 23524 13914 10999 6717 
23927 19143 14869 15877 699Ct 
4141 26203 16995 2301 21852 

12754 64 5558 13064 9703 
15478 12712 18731 21297 1380 
28462 28461 3053 25264 9890 

20.IJOO lira müliü/at 
lwzana11 for ; 

5524 1807 11145 17129 9522 
3589 266 ı 5284 6650 ı 4843 

19301 14333 12096 25307 18841 
25236 7982 9643 15339 4524 

1679 2306 4711 7302 26309 
29414 23233 7657 17210 6014 
16457 15201 20038 27574 13590 
7478 6034 6748 11544 6819 

Sadakai Fitir 

Kurut 

l1 
18 
18 

133 
83 
50 

Diyanet Işleri 
Reisliğinden 

Para Çeşidi 

20 Buğday 

10 Un 
20 Arpa 

ıo Raz.a.ki üzüm 
10 Çekirdeksiz ÜzÜflt 

00 Siyah üzüm 

KIZII"A Y 
Ankara merkezi 

menfaatma 
K dlerman • ın n h•Jiğinele 

BVYVK SfGAN Mt!Zlf;J 
IJ,; Aonaer ~rmek üzere cu,'J'MI 

günü ıeltrimiz.e geliyoT. Bu hey.-t• 
Pc~te v. Bükref raJyolÇJrı bı"f 
muganniye8İ 

'Tne. YAND\ \ fJ.f\.O\.:o;KA 
i~tiralr etmektec.i~r. Halkmu~ 

"MaL'İ Tuna'• da işittiği bu ıuu
go.nni;yeyı ;yakından dinlemek fu • 
satını elde etmi§ bafonacc.ktu·. 

Biletler HALKF.Vi ~i~··,,.i rut~ 
CUllA GÜNti .. a trt;> ı··ıl tu·. 

BlRlNCl KONSER. CJJM .l\.R
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. t. ndtt tayyare/erimi~ Ankara u.s u 

1 ava 
Ş :a ıirlerd 

,aarruzuna karşı 
•• • • .... on urn1e enenıeleri 

ısı • 
13 )J]J~'"Or 

( Ba§ı J. inci sa) laJa) 

l bir surette çah~m ı.ıyle te· 
'\'t' §UUr u .. .. b" alı"ma 

. d''- . eni§ olçude ır ç 7 
mın e ı ... uı g • • h"'cum ya· 

d C he nensıne u 
ı.ahası ır. cp b kl 

k kuvvetlerin kar§da~ca arı 
pacba' "k engel, üıı:erine saldırdıklnrı 
en uyu k 1 korun· 
halkın hava taarruzuna ar! • 

b·ı· ve so;,uk kanhlıgmı kay 
mar.ını ı ır ,. d H 

b. h ide bulunması ır. n· 
betmez ır a w 

d 
len tehlike yaklaıtıgı ıı:aına~ 

va an ge en panı• 
gwuk kanlılığını kaybetmey ' d·~· 

so . d ögren ıgı 
• e kapılmayan ve once en . . • 
g . 11 . . tela§sız bır ıntı· 
korunma usu erını . halk 
zam ve bilgiyle tatbik edekn bı;arl rı 

.. 1 d gelece za böyle hucum ar an f. . . d'r:me ... •e mu'lia 
k .. "k haddıne ın ı ,, . 

en uçu • "ndir kı son 
l l t bunun ıçı 

fak o ur. § e ~ Jeketler· 
d b '"t"' medenı mem 

yıllar a u un 
de, halkı hava hücu~ları~a ~~~~~::; 
sif müdafaaya ha:r.rr ama 'f ..• 

hid oluyoruz.. paı;ı mu 
c;alışmnlara şa ti terbi .. ·e 

l · bu sure e J 
dafaa deneme erı bil i· 
d·ı halkın soğuk kanhhk ve 8 

e ı en . . • • ,.e daiınn tat• 
'sini muayene ıçın en ıyı 

l 'k d'ılen bir usuldür. 
u e "f mü· 

H va hücumlarına kar§• paaı 
a ... bu'"tün ehemiyetiyle efe al· 

clafaa ı§ını · l 
ı . l bakanlığı vılayet ere 

mı" olan ç ış er .. de 
>' ı· tn me gon • 

bu hususta birer ta ıma a h J 
"f u"dafaanın ilk ıner a e· 

ek Pası m • 
rer • .. .. deneınelerı l·a· 
si olan ışık sondurme 

Pılmasını emretmİ§tir. . . .. 
25 ıncı gu· 

tik deneme geçen ayın h" ·ı .. 
d E kiu>. ır vı ... .. k,.,.mı &aat 20 e s r . . • 

nu a :ı:- n 1 rrnı:un· 
Yetı'nde "'aprlmıştır. Bu ayı y G • 

J • l'd \:C a:zı• 
de de lstanbulda, Denı:ı ~. e .. d • 

.. d k ~ondurme e 
antepte aynı gun e 1§1 av i· 
nemeleri yapılacaktır. Gelecek . 
çinde Ankarada böyle bir deneme y • 

pılmasr kararlaştırılmıştır. . ,· ce 
1 k .. dürme denernesı de) ın • • 
şı son .. 1·· ~ .. Ü takdır 

bu işin genişlik ve guç ugun. ha t 

e demiyen bazı kimseler }>e\kıb. yree 
b ·ı ır m • 

edecekler ve bu kadar aM 

~ıevle niçin uğraşıldığını • _nlayaınb ı· 
- lb k" mumı har m yacaklardır. Ha u 1 u . • k" 

. .. ınıştır '• 
t crübeleri de bıze goster .. 
kalabalık bir ~ehirde bir tek '!ık bg°:. 

. tt karanlıga og rünmiyecek bır sure e lı 

. 'lk b k ta t>anılaca 
mnk keyfiyeh ı a 1~ 

kadar kolny ve basit bir iş değildir. 
E w er işin mühim bir kısmı elektrik 

g k ·ı . 
eantralının cere)'anı esmcsı e temın 
edilir, ondnn daha az mühim olmayan 
bir iş de halkın verilen emirleri har
fiyen tatbik edecek uyanıklık 'e so
• uk kanlılığı göstermesidir. Unutma· 
g • . l . t 1 mak la:ı.ımdır kı gız. enmesı unu u • 
mut iki r§ık tayyarelere bütün bir şeb· 
rin mevkiini göstermeye yeter. 

lşık söndürme denemesinde mak· 
sad 1 ığı büsbütün söndürmek değil, 

, k . 
tayyarelerin gözünden gizleme tir • 
Bunun için, kalın aiy h perdelerle ve 
kalın siyah kağıdlarla camları sun· 
sıkı örtülmüş olan odalard tabiidir 
ki ııığın söndürülmesine lüzum yok· 
tur. Ancak pencerelerine, dıtarıy ı •· 

ğın bir damlası &ızmıyacak kadar ka· 
im örtüler temin edememit olanlarda 
ki t§ıklarmı büsbütün söndürec kler
dir. Tabiidir ki maiazaJarın vitrin ve 
reklam ıııklarmı ve bütün ı.okaklann 
lambal rını aöndürmek esast1r. Dene· 
me ba§lar başlamaz bütün nakil vaaı• 
talan da lamb larını söndürerek du· 
rur, otomobil ve arabalar sağ kenarı· 
na çekilerek yolu serbest bırakırlar. 

Denemelerin hakiki bir h va hü
c uınunda olduğu kadar ciddi telakki 
edilmemeı.i, memleketin tayyareye 

karıı pasif korunma kapasite inin öl
çülmui demek olan bu gibi tecrübe· 
lerde yanlı§ kanaatlar verebileceğin-

den, her ferdin, bu denemelerde ken· 
di üzerine dü~n vazifeyi büyük bir 
alaka ve ciddiyetle yapması ve veri· 
)en emirleri umursamamazlık etme· 

ınesi la:r.ımdır. Halkımızm, baılayan 

bu denemeleri gerektiği ehemiyetle 

telakki ederek, resmi makamların 
vaz.ife!ini kolaylathrmak iÇin ellerin· 
den gelen gayreti esirgemiyec:eklerini 
ve talimatlardan dı§arı çıkmıyacak· 

larını umarız. Nitekim, Eski~ehirde 
yapılmı~ olan ilk denemenin verdiği 
netice bu umudumuzu tamamile hak
lı "e yerinde gösterecek, bizi sevindi· 
recek bir mahiyettedir. l!te, 11Sakar· 

ULUS 

(Ba§ı 1. inci sayfada) 

ne has olan tevazu ile kısa cümle • 
ler içine sıkışıtırırken, gelecek yıl, 
bugüne kadar, memleketin büyük 
davalarının milletten beklediği va
zifeleri tam bir açıklıkla anlattı. On 
alb milyonun her birine ayn ayrı iş 
ve çalışma imkanlan veren Bafba • 
kanın söylevi; ona karşı hayranlık 
duyan ve inanan insanların besliye
bileceği heyecan ve minnet duygu
lan içinde uzun boylu ve kana ka -
na alkışlandı. 

lnönü'nün öylevinden sonra 
Ankara musiki öğretmen okulunun, 
Halil Bedi'in şefliği albndalri koro
sunu dinledik. Zevkle dinlenen 
parçalar arasında bilhassa "H rmnn 
dağlı Zeybek, çayın ince biçeme • 
dirn, palandöğen" gibi milli halk 
türküleri çok alkış topladı. 

Orta okul direktör muavini ve 
türkçe öğretmeni B. Avni Gökmen 
in hazırladığı (Tutumlu ol) diyalo
ğunda kiı~ük Can minik tavırları ve 
tabii jestleriyle kendini çok beğen
dirdi. Yaşları cumuriyetten genç. o
lan Atatürk'ün bu çocukları, içinde 
yaşamak bahtiyarlığına kavuştukla· 
rı büyük inkılab hareketlerinin ka .. 
falarma ve gönüllerine nasıl yer .. 
leştiğini anlatmak imkanını veren 
hadiselerle heyecanlı bir inkılaba ol
gunluğiyle konuşuyorlar. 

Son olarak Bayan Mualla Senai 
ve Bay Münir Hayri'nin (Küçük 
paralar) adlı piyesini seyrettik. Gü. 
zel bir muziğin refakat ettiği piyesi 
hazırlıyanlar ve oynıyanlar, çok be. 

ya" gazetesi Eskişehirde yapılan &§ık 
söndürme denemesini ıöyle anlatıyor: 

ye al a 
ğenildiler. Tasarruf hareketleri, en
düstrileşme ve demiryol ıyasası gi
bi büyük davalnrımızm iyi h zırl 
nan sembolleri karşısında yavrula· 
nmız, bunların kendileri için yapıl
mış olan medeniyet eserleri olduğu
nu anladıklarını ve onlan canları ve 
kanlan gibi benimseyerek ileri le -
ceklerini bize nlatblar. 

Bu yılın artırma ve yerli malı 
haftası bu güzel günle beraber b • 
lamıştrr. Okurlanmız bu sütunlarda 
haftanın bütün yurdda yaratacağı 
canlılığı ve hadiseleri her gün oku • 
yacaklardrr. 

iNöN 
dünkü nutku 
( Ba§ı 1. inci sayfada) 

fiab geçen seneki fiatlardan daha u de· 
ğil, hatta daha fazladır. 

Bu sene fiatl~nn düımemesi • bilha&· 
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a ıha adı 
tiğimiz. mikt rdan dah çoktur. H t 

tutunun fintı, geç n seneki fi tlardan 
fazladır. 

H rice gönderdiğimiz tn llar için 
kaç mianl verdim. Pamukda, ytind , tif. 
tikte de vaziyet hemen aynıdır. 

JU"llarwuz 1.-iif i değildir 
Çık rdı ımız m il n umumiy ti 

iyi bir fiatla sat biliyoruz. Yalnız bü. 
tün memlck t hep beraber düıünme
lidir ki içercle v dııarda satmak için 
)' tİ§tİrdiğimiz. mallar hôfi değildir. 

Her .sene bir a;z daha faz.tasını yeti§• 
ı;rmeliyiz., ve böyl yaparken lıotm
rruz.dan çıkmamalıdır kı, her yetıştir
diğimiz. faz.layı daima iki nıidine fl• 
karmamız için el birliğıyle çalışma· 

mrz lazımdır.. Şunu da soy • 
liyebilirim ki bir zamnn!ar, iki misli 
fazla mahsul 1m ğa çnlışmamız 18.
zmıdır demi§tim. O znmnn m llarımı· 

zın çokluğundan ve fi tların düşuk. 

lüğünden §iknyet, herkesi o kadar yıl. 
dırmı§h ki, f :da mal istihsal etmek). 

"25-26 &On te§rin 1935 gecesi tam 

saat 20 de evelce ilan edildiği gibi 
şehrimizdeki fabrikaların düdükleri 
kısa kısa ve acı acı öterek t hliko ha
berini ilnn edince bol elektrik ışığı i
çindeki aydınlık Eaki§Chir bir anda · 
keaif bir karanlığa gömüldü. 

''Küçük paralar" elan bir dQnş ahne i 

Elektrik santralı tar fmdo.n yalnız 
okak lambalan söndürülmesi, evler • 

le mağaza, dükkan ve müeaaeselerin 
lambalarının söndürülmesi işi, bunl • 
rın aahiplerine veya içinde oturanlara 
bırakılmııtı. Halkımız bu emri tam bir 
alaka ile karşılamıf v vaktinde ııık· 
larmı söndürmekle yurdseverliğini 

belirbniıtir. 

Karanlıklar içeriıindeki Eıkişehirin 

ınaru:araar, meselenin m nasile birlepnce 
hakikaten ürkünç bir mahiyet alıyor
du. l§ıkları vo maskeli lambaları kon
trol için havada uç n tayyar nin mo· 
tor aeıi insana ayrıca bir ürperme ve
riyor ve umumi savaştaki düşman tay
yarelerinin gece yarıları İstanbul üze· 
rinde ki uçu )arını, o felaketli ve acı 
günlr.ri hatırlatıyordu. 

Deneme 15 dakika sürdü ve vak· 
tinde verilen bir İ§aretle fabrikaların 
geni§ bir nefes alır gibi uzun uzun Ö· 

terek tehlikenin geçtiğini haber ver
mesi üzerine §ehir yeniden aydınlığa 
kavuştu. Havadan yapılan kontrolla
ra göre denemenin tam bir muvaffa
kiyetle yapıldığı nnln§ılmı§tll".,. 

aa dikkatinizi celbetmek noklasınd n arz 
edeceğim ki • çok istifadeli olmuıtur. 

Vziimlerimiz 
Mesela üzüm a-eçcn ıenc alınnn mah

sulden çok daha fazladır. Geçen sene 
hatırımda kaldığına ıöre 50 milyon ki· 
lo almııtık. Bu yıl aldığunrz. mahsul 80 
milyon kilodur. Böyle büyük mikyasta 
istihsale rağmen takriben aynı fiat s • 
viyeıini tutmuıı olması, mahsulün değe
rini muhafaza etmesi alıcılarımızın ek • 
silmeyip artmıı olduğunu göstermekte • 
dir. Fakat mahsulün kıymetini tutma • 
ıında yalnız bu satışlar değil, devletin 
piyaaaya müdahale edip tedbir lmıt 

olmasının da esaslı bir tesiri ve fayda· 
sr olduğu kanaatindeyim. 

Fmdıklarımız 
Aynı vaziyeti fındıkta da görüyoruz.. 

Bu yıl fındık, geçen seneki mahsulden 
dnhn çok olduğu halde piyaıada dnha faz 
la tutuldu. Bunun da aebebi yukarda 
söylediğim gibi alıcılarımızın '1aha mü
said olmaaı ve devletin ldığı tedbirleı· 

neticesidir. 

1' ii t ii nii m iiz 
Tütün de bu sene geçen sene elde et-

çin kafi gayret gösterilemiyordu. 5 
ne1erdenberi çok ahcm olan mallar11> 
mızm verimini artırmak yolund le 
dığımız neticeler kafi delildir, Z n· 
nediyorum ki gelecek eene için hem 
tedbir olarak hem anlayı§ olarak fa:a• 
la mal yeti§tirmek için müspet netice• 
lere varmak hususunda çok gayret 
sarfetmeğe mecbur kalacağız. 

iç Jiaılar meselesi 
Bütün bu mühim noktalar arasın• 

da. huzurunuzda iıaret etmek istedi· 
ğim bir nokta d ha ardır. O d iç 
fiatlar meselesidir. Biz pamuk, yün, 
ipek gibi maddelerimi2.i içerde beY.· 
nelmilel fiatlardan daha pahah ah· 
yoruz. Pamuğa, yüne, ipliğe, içerd 
verdiğimi:ı:: para, bu malların arAıuJu. 
sal piyasalardaki Eiatlarmdan dah 
pahalıdır. Bu, hem içerde lıcının ol· 
matundan hem d dr§ardn bu ma11arın 
kliringe bağlı mÜ§teri memleketler 
bulunmasındandır. 

Bütün memleket bu söz.leri İfifm4• 
lidir hi, bu yol, tabii bir yol değildir. 
iptidai madde liatlarının pahalı Vt? 

yükst?h olması Üzerinde alışılması İ· 

cab eden ekonomik bir vaz.iyet değil-
• Saylayı çeviriniz • 

Tefrika: 60 
Utll 'un romanı: 

. Kırmızı Zan bak 
Ya.tan: Arıatol FRANS . BAYDAR 
Türkçeye çe\•iren: Nasubı 

zi gördükçe korkuyordum. Bana her istedi
ğini yapabilecek olan kadın karşısında ür
küyordum. Karşımda bulunduğunuz zaman 
size titriyerek tapımyordum. Sizden uzak 
bulunduğum zamanlar bende arzunun bütün 
günahları vardı. 

- Bundan şüphe etmiyordum. Fakat, Pol 
Vans sizi bana tamtuğı gün, biribirimizi ilk 
gördüğümüzü haurlıyor musunuz? Parava
nanın yanında otunnuştunuz. Oraya asılmı_ş 
olan minyatürlere bakıyordunuz. Bana: "Sı
kardi'nin yapmış olduğu bu kadın resmi An
dre Şeniye'nin anasına benziyor,'' dediniz. 
Ben de size cevab verdim: ''Kocamın büyük 
annesi. Andre Şeniye'nin annesi nasıldı aca
ba?'' sizde: "resimleri vardır: kendini ka
pıp koyvermiş bir şarklı kadın, " dediniz._ 

men gözleri önünde, dudaklarından öptü. 
Terez: 

- Sen Autonen'in höcresini unutacaktık, 
dedi. 

- Terez, sizin olup da elimde bulunma
yan her şeyden dolayı, saadetim arasında, ıs
tırap çekiyorwn. Yalnız benimle ve yalnız 
benim için yaşamadığmızdan mustaribim. 
Bütün varlığınızla benim olmanızı ve geç
mişte de benim olmuş olmanızı isterdim. 

korktuklarının hep başına geleceğinden do
layı teessür içinde, mektubu okudu. Onu he
nüz teskin ve tatmin edebilirdi. Onu sevmek
te olduğunu, Parise dönmek üzere bulundu· 
ğunu ve gelip onu burada bulmak fikrinin bir 
çılgınlık olduğunu, Floransa köy gibi bir yer 
olduğundan hemen herkesin dikkatini Üzer
lerine çekeceklerini ona yazabilirdi. Fakat er 
na "seni seviyorum'' demek 1a.zımdı. Ok 
yrcı sözlerle şüphelerini uyutmak gerekti. 
Buna cesaret edemedi. Hakikati sezebilme .. 
sine imkan verdi. Kapalı cümlelerle k ndini 
suçladı. Hayat dalgalarına kendilerini kap. 
tırmış ruhlardan ve eşyanın hareketli okya
nosu üzerinde birer hiç sayılacağımızdan 
müphem surette, bahsetti. Kalbinin bir kö e
ciğinde kendisi için iyi bir hatıra saklaması-

h ı bir kış akşamı, 
- Hatrrın.ız?a ~1• .. ~n k. h ndeğin üstü· 

Güime müzesının o~un .ede eize rastlamı 
ne aulmış tahtanın uzenn l küçük bah
ve Biyyi rıhtımına cıkan ya; a~k etmiştim? 
çeli dar sokağa kadar arka_. aş ı üzerinde in
Biribirimizden ayrılmadan oııc:İ ğ n önünde 
ce bir sıra şimşir ol.an parm:u~ıt:Uuş oldu· 
bir an durmuştuk. Sız, kışın V · g"ttikten 
ğu bu şimşirlere baktınız. e sız 1 

• 
. un "eyrettım. 

sonra ben de onları uzt~n. uz . :- Sava-
San Marko çekilgesının reısı olan 1 narol'un höcresinde idiler. Kılavuz on :r~ 

bu din kurbanmm bırakmış olduğu öte erı 
ile resmini gösterdi. Jd z ki"? · ·· ı bu unu - O gün benim nemı guze 
Hava aydınlık değildi. k"ll r 

Y .. ··a .. ğ·· .... go··ru··vordum. Şe ı e - uru u unuzu . ba 
H drmmı.z • hareketleriyle konuşurlar. . er ~ . ~· .. 

. . "h h ·cı auzellıgımzın na sızın san ve az ven o 
sırlannı ögretiyordu. Oh! Size karşı muh~
yelem hiç lıir vakit küstah olmamıştır. sı: 

·.,1,.. konuşmağa cesaret edemiyordum. t· 

Bu kadar küstahç.a konuşmamış oldugu
nu iddia etti. 

- Hayır, iyice hatırımda. Böyle demi~-
tiniz. 

Çekilgenin beyaz sakinliği içind~ ilerli
yorlardı. Anjeliko'nun en güzel resımlerle 
süslemiş olduğu höcrede idiler. Ve orada, 
solgun bir gök manzarası içinde, tanrını~ 
elinden ölmezlik tacım alan Meryem resmı 
karşısında, Tere.z'i kollarının arasına alıp, 
ellerindeki Bcdekerlerle koridorları dolaş· 
makta olan iki ingiliz kadınının hemen he-

Terez hafifçe omuzlarım silkerek: 
- Oh! Geçmişin ne ehemiyeti var! 
- Geçmiş! İnsanlık bakımından geçmiş, 

tek hakikattir; bütün geçmiş şeyler ... 
Tere.z ona, bebekleri, güneş ve yağmurla 

karışık gök yüzünü andıran gözlerini dike
rek: 

- Eh, size şunu söyliyebilirim: ben ya
adığımı ancak sizinle anlıyorum, dedi. 

Fiezolo'ye dönünce Terez; Lö Menil'in 
kısa ve tehdid dolu bir mektubunu buldu. U
zun süren İtalya seyahatinden de, hiç bir şey 
yazmamakta olmasından da bir mana çıka
ramıyordu. Eğer hemen döneceğini ona bil
dirmiyecek olursa kendisi de İtalyaya gidip 
onu orada bulacaktı. 

Hiç şaşmadan, fakat olması lazım gelen 
şeylerin olmakta bulunmasından ve bütün 

sefkatli bir hüzünle ondan istedi. 
Mektubu aldı, Fiezole meydanındaki pnsta· 

haneY,e götürdii. Bir takım cocuklar, f!Üne 
batarken. çelik çomak oynuyorlardı. Tepe 
nin üzerinden aşağıya cloğnı, güzel Fl '1ran
say.ı, kıym:tli bir cevher gibi içinde taşıyan 
zanf bosluga baktı. Ve, akşamın sakinliği i
çinde tüyleri ürperdi. Mektubu kutuya ttı. 
Anca ko zaman. yapmış olduğu şeyi ve bun-. 
Ancak o zaman, neticeyi c-pacık göriir gibi 
oldu. 

(Sonu var) 
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Bir cumuriyet yavruıu, endüı trimizin artırdığımız "küçük 
paralar'' la yapıldığını anlatıyor. 

der. Gcı)'e bu malları çoialtmak ve bu 
ınaltarın liatını ucuzlatmaktır ki ge· 
relı •canayi sahasında ve bilhaHa 
harice satııta fiatlarımız gittikçe da· 
ita tutumlu olsun. Fiatların normal bir 
lıale 6elmesinin çaresi bolluktur. 

Dolaıtığım yerlerde gördüm, ne 
kadar mahsul alırsak o nisbette alıcı 
buluyoruz. 

El-·itılf•rimiz 
Belli baılı ziraat mahsullerimiz· 

dea bahaettikten aonra bu arada ekin· 
den de kıaaca bahsedeceğim. Bu &e· 

~e ekinimiz geçen seneye nazaran 
Jatkdarca daha az oldu. Hatta bir a· 
tahk bütün ihtiyacımıza yetiıemiye· 
ceği zannedildi. Tahminimize göre 
"ububat mahsulümüz kendi ihtiyacı· 
/*un kafi gelecektir. Asıl mühim o · 
: İan meaele, kafi gelecek veya kafi 

-'elmiyecek senelerde hububatımızın 
°liatı Üzerinde gelip geçen fiatı dalga· 
•ıtlır iti buna nihayet azami bir had 
tayin etmek vazilelerimiz arasında 

· olecalrtır. 

f'abri1'·.uforuı ·""'ı~ ffoıforı 
Arkadaılar ! Sırası a-elmiıken size 

~e bütün memlekete bu ıene ekono· 
aaik politika olarak fabrikaların sa· 
lft fiatları Üzerinde aldıiımız tedbir
leri kıaaca anlatmak isterim. 

Biliyorsunuz ki belli ba,lı birkaç 
mahıulümüzün dahilde istihlakini ar
tırmak için, hükümetin fiatlar Üze· 

rinde :yaptığı müdahalelerden hisao· 
lunacak müspet neticeler alınmııhr. 

IJeııfoıin / ,,,fol.·tirlığı 
Bu maluadla, tuzda, tekerde, çi· 

meatoda, kömürde fiat kontrolu ve 
fiat indirmeleri yaptık. Hazineden fe. 
dakarhklar yaptık. Bunların memle
kette kolayca, ucuzca ve bolca sarfe
di'-eleri için çahıtık. Dahilde esaslı 
maddelerimizin fiatlannı ucuzlatmak 
hükümetçe batlı baırna bir ekonomik 
sıyaaa olmuıtur. Bu yolda hazine, fe· 
daki.r&ıiı göze almııtır. Milıcları ne 
•tursa ol•un bunu malıul ve doiru 
bir fedakarlık olarak kabul ettik. 

llk aene yaptığımız tecrübeler İs· 
tihli.k aoktai nazarından çok ümid ve· 
rici olmu,tur. Meseli. şekerden indir· 
diiimiz fiata mukabil iıtihlikin o nİs· 
bette artaııt olduğunu görüyoruz. Fa· 
kat biz fiatları indirirken ilk zaman· 
larda bu kadar iyi bir netice alacaiı · 

1nızı zannetmiyorduk. Yani istihli.kin 
bu derece artacağını tahmin e~miyor· 
duk. Henüz altı aylık bir devre için· 
deyiz. Zannediyorum ki fiat indirmek 
auretile istihlakin artımının mikdarı 
sene sonunda yüzde 20, yüzde 25 e va
racaktır. 

Ut·11:: /foıltır 
Fabrikalarımızın azami randıman· 

la iıliyebilmeleri istihlikin artmasİy· 
le kabildir. /ıtihlôkin artmcuı iae U· 

cuz liatlara bağlıdır. Onun için gerelı 
lırurulan fabrikaların mahsullerini U · 

cuz ve 6ol olarak ıarfe(melı ile ııerelı· 

H "alıilJ• mÜ•telılilrlerin ihtiycıçlan

"' genİf oe lrolay olaralr teJarilr et· 
melrri için rasyonel çalııma;yı esalı 

biı politika olarak takib etmelıteyir. 
Bu, bir aüı ve heves değildir. Bu senf" 
aynı zamanda diğer maddeler Üze· 
rinde de takib edeceğiz. 

Kömiir re ,./,•ktrijiimiz 
Bundan sonra kömür ve elektrik

te n bahaedeyim: Kömüre batladık. 

Atdığnmz tedbirler fiat Üzerinde der· 
hal tesirini gösterdi. Fakat IM'!oele bu 
kadarla kalm.vacaktır. Kömiir mest'· 
lf:-.ini bütün menılelretin c5'Uiı ilttiyo· 
cı olaralı •U altlılı. lıliycn O'alrlarf· 

mı.z fena İfliyor. Ve birçok yerlerde 
kömür madenlerimiz, gerek taş kö
mürü, gerek linyit havzalarımız met

ruk bir haldedir. Halbuki ifliyenlerin 
rasyonel, fenni ve bütün vesaitle mÜ· 

cehhe.z olarak İflemesi bu memleket 
İçin hayati bir meseledir. işlememek· 
t!" olanlar için vasıla ve çare bularak, 
onları da faaliyet sahasına getirmek 
gene bu memleket için müstacel ve 
elzem bir çaredir. Onun için gerek bu 
sene ve gerek önümüzdeki senelerde 
bu iş üzerinde lazım gelen tedbirleri 
alacağız. 

Ruuiinl.·ii nıetlnıfretin lt•11wli ~ . 
Yalnız fabrikalarda, yollarda d"-

ğil, evlerde de kömürü kolay, ucuz 
ve bol tedarik etmeği temin edeceğiz. 
Memleketin yarısı henüz kömür yak· 
mıyor. Hiç değilse memleketin yarı
sını kömüre alıştırmak ve sarfettir· 
mek lazımdır. 

Bugünkü medeniyet kömüre ve 
demire istinad eder. Kömürsüz ve de· 
miraiz bir medeniyetin yürüyeceğini 

iddia etmek boş bir sözdür. Görüyor
sunuz ki kömür ve demir Üzerinde n~ 
kadar esaslı bir kanaat sahibiyiz. 

Elektrikden de bir iki kelime ile 
bahsetmek iııterim. Elektrik liatınm 

ucuzlatılmasına ve bu suretle iatilıfô. 
itinin bollanmasına dikkatlf! gayrf!f 
edecejfiz. Memlekette elektriğin ço
ğalması ve fiatlarının indirilme~İ İcİn 
mütemadiven çalıfmctktayı.z. Bu, e
saslı maddeler üzerinde iıı•;~laki ko
lavlaştıran ve genişleten t.ir ekono· 
mik kontrol siyasetidir. Bu, yalnız; 
devletin ta.zminatı ile semere verebi
lecek bir if deiilcfir. Sırasında kanu· 
ni tedbirlere müracaat etmek, ve •• · 
rasında dt!oletin r,izzat vesait ve para 
tedarik rrlerek. orfttva teknik mÜes· 

useler kovarak bunları lumJisinirr 
vücuda 11etirmrıri.lir 

} eni e ... f•rlı•rimiz 
İlk bet yıllık aanayi programının 

tatbikinden olarak bu sene cam fab · 
rikaaı işlemeğe baıladı. Bu fabrika· 
nın temeli geçen sene atılmııtı. Gene 
geçen sene temeli atılmı§ olan sömi · 
kok fabrikası da işlmeye başlamıştır. 

Az bir zaman zarfında her üç fab
rikada azami randımanla çalıımak i· 
çin istidad göstermeğe ve meaafe al· 
maia baılamııtır. Bunlardan başka, 

nisbetleri küçük olan müesseselerden, 
Bakırköy fabrikası daha geçen aene· 
den işlf!meye baılamıf bulunuyordu. 
Cülyağ ve kükürt fabrikaları da itle
mektedir. 

Daha birkaç gün evel büyük fab
rikalardan Bunada ve Gemlikte sun· 
İpek ve merinos yünü fabrikalarımı· 

zın temellerini attık. 

IJış ıiccıretimizin temelleri 
Dış ticaret iıi esaa olarak •·'i • 

ringe istinad ediyor. Denkleıme ile 
yapılan ticaret mal aldığımız kadaı· 

mal satmaya yahud sattığımız kadar 
mal almaya imkan vermektedir. Ge
çen sene içinde kliring muameleleri 
birçok memleketlerle muntazam ol
muştur. ve ticari muamelatımız geni,. 

!emiştir. 

Kliring yaptığımız memleketlerin 
hemen hepsi ile, ayrıca fU veya bu ve· 
aile ile mevcud olan borçlarımızı öde· 
mek için bir pay bırakmaları esas o · 
larak kabul edi1miştir. 

Arsıulusal mübadelede, ya1nız ti • 

caret muvazenesini değil. ödeme muva · 
zenesini de esaslı olarak göz önünde tu
tuyoruz. Dünyanın bu.ünkü durumunda 
bilhassa bizim gibi inki.taf halinde bulu· 
nup ta dıtardan birçok mal ıahn alma-

ULLS 

ğa mecbur olanlar için ödeme ka • 
biliyeti esaslı bir noktadır. Ha· 
rice olan tediyelerimiz ve muh • 
telif vesilelerle mevcut olan borçlarımı· 
zın ödenmesi intizamla cereyan etmek • 
tedir. Dünyanın bugünkü halinde öde
me muvazenesini hafif görerek bütün 
milletin ticari. iktısadi hayatını tesadü
fe terketmek mümkün değildir. Bunun 
için bütün müsbet tedbirler alınmalıdır. 
Heyeti umumiyesi itibariyle klering bi
zim ticaretimize genişlik vermiştir. 

IJem i ryollunmız 
Bu ıene yeni demiryolları aç ık. Se

nelerden beri takip edilen nafıa progra· 
mında bu sene aldığımız neticeler ÖvÜ· 
nülecek ve sevinilecek yüksek neticeler· 
dir. Yeni açılan demiryollarımızı yal • 
nı:z devletin emniyeti, memleketin imarı 
noktai nazarından değil, bilhassa eko • 
nomik genişlemesi bakımından da ileri 
bir hamle saymak lazımdır. 

Son günlerde 1 stanbul borsasında 
buğday fiatları üzerinde konuşulurken 
gazetelerden biri şu kadar sene evvel 
gene lstanbulda nufus bugünkünün ya

rısı kadarken böyle bir zahire buhram 

baş gösterince Kayseriden 200 deve yü
ldi zahire gönderilmesi için emir veril • 
diğini bir vesika olarak neşretmiştir. 

Halbuki bugün bir iki gün evvel haber 
aldım, l ıtanbul piyasasına demiryolları
mız sayesinde Diyarbekir'den hububat 
gönderilmiştir. (Alkışlar) Ziraat banka

sı, şurada burada yaptığı istoklar arasın· 
da Diyarbekirde ve Urfa'da da ayrıc.ı 

stoklar yapmağa başlamıştır. Görüyor
sunuz ki memlekette piyasa birliği , bü
tünlüğü ve her hususta o•an bağlılığı . 

gün geçtikçe kökleşiyor. (Alkışlar) 

/Jiidt·~·miz 
Büdce hakkında biraz izahat vere -

yım: 

Geçen :sene budçemiz 185 milyon idi. 
Sene nihayetinde 192 • 193 milyon lira 
bir varidatla yani 7, 8 milyon fazla bit 
varidatla kapanmıştı . 193. hatta 194 

milyona yakındır. Yalnız ehemiyetli bir 
noktaya dikkatinizi celbederim: Büdce 
yapıldıktan sonra varidat arasında mü
him bir yekun tutan tuzdan yüzde 50, 
e4kerden de yüzde 30 a yakın fiat tenzİ· 
latı yapılmıştır. Bu tenzilat, hazinenin 
varidatından yapılmıştır. Nazari olarak 
yapılan indirmeler hesap edilecek olurs.ı 
tuzdan 3, şekerden 4 milyona yakın bir 
indirme olmuştur. 

Bu yılın 6 aylık tahakkukunda vari 
dalımız, bu fedakarlığa rağmen, hazine· 
de tabii olarak eksilmesi beklı.-nilen va· 
ridat temin edildikten başka bir ilci ınil. 
yon liralık fazlalık da arzediyor. (Alkış· 
lar) 

Gittiğimiz yolun ve memleketin ma· 
li ve iktıaadi bünyesinin ne kadar sağ • 
lam olduğuna bu rakamlardan daha can· 
lı bir misal olamaz. 

Hemlelwıin ilıtiym:ı ı·e 

.Yll/Hlclllı· işlerimiz 
Arkadaıtlar, memleketin inkitafı ve 

ilerlemesi için sarfetmeğe mecbur oldu· 
ğumuz gayretlerin büyüklüğü ve yük -
sekliği daima göz önünde bulundurul . 
malıdır. Bütün bu verdiğim malumatı , 

hep hoşunuza gitmekle beraber, bizim 
yapamğa mecbur olduğumuz §eyler için 
tatmin edici bir ölçü olarak kaltul etme· 
meliyiz. yaptıklarımızdan daha fazla 
§ey yapmak, bizim için her gün daha 
kuvvetli bir ihtiyaç haline gelmiştir. 

Memleketin ihtiyacı çoktur. Yapacak İş 
lerimiz o nisbette vardır. ilk sanayi 
programı daha yarı yarıya tahakkuk el· 
mişken, verdiği müsbet neticeler o ka -
dar teşvik edici oldu ve o kadar gôzÜ· 
müzü açtı ki, bir taraftan onun muay· 
yen zamanda bitirilmesi için çalııılırken 
bir taraftan da diğer programın tatbi · 
kine geçmek için hazırlanıyoruz. 

Kezalik bundan 3, 4 yıl evel mahsulleri 
mizin ne para edeceği ve nereye ıatıla

bileceği enditesi içinde iken, bugün ara· 
dığımız ve istediğimiz ve dört elel takip 
ettiğimiz hedef, hiç olmazsa mahsulle· 
rimizi iki misline yükselbnek için ted • 
birler aramaktır. Vaziyet ' geniıledikçe 
ihtiyaç da o nisbette arhyor ve bu ih -
tiyaç kendisini derhal gösteriyor. 

Bütün vatandaıların memleketin ik· 
tisadi bünyesinin sağlamhğına, memle
ketin varlığına ve istikbaline kati bil· 
inan ile bağlanmaları, memleketin ilerle· 
mesi için yeni yeni programlar yapılma· 
sına imkan verecektir. 

J' atandaşların vazi/eıi 
Arkadqlar, bütün memleketin aözle· 
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Lokomotifin önünde duran yavrularımız; demiryollarımızın 
"küçük paralar" la yapıldığını anlatıyorlar. 

rimi duyması lazımdır. Bu memleketin 
ihtiyaçlarını temin etmek için yeni prog
ramlar, yeni faaliyetler, yeni yollar, ye
ni limanlardan bahsettiğim zaman, ya
pılması daha iyi olacak mevzulardan de· 
ğil, yapılması gayrı kabil tehir olan e· 
saslı vazifelerden bahsediyoruz. (Şiddet· 
li alkışlar) onun için bütün vatandaş · 
ların memlekete İnanarak çare bulmak· 
ta çabuk yürümeleri ve gayret göster • 
mcleri için biribirleriyle müsabaka yap· 
maları bir vazife ve bir borçtur. (Al • 
kışlar. ) 

,H illi 1>m'lw11zm ""' lw/azwu 
Arkadaşlar, sağlam bir büdçeye is . 

tinaden mütemadiyen ilerliyen iktısadi 
faaliyetin, iktısadi bünyenin şarsılmaz 

bir halde oluşu, bu memleketin milli pa· 
ra için araya bileceği ve kabul edeceği 
teminatın kaffesini vermektedir. Bir 
memleketin milli parası , sağlam bir büd
çeye istinat ederse ve o memlekette sarf· 
olunacak para hiç olmazsa yüzde SO y.! 
yakın miktarda büdçeye yeni gelir te • 
min edebilecek şeylere sarfolunursa o 

memleketin parası en sağlam bir para o
lur. Milli para için tehliek sayılacak ltir 
tek mevzu, harici ticaret mevzuudur ki 
o da bugünkü usuller dahilinde devlet 
doğrudan doğruya kudretli ve tecrübe
li elindedir, Kudretli elinde diyorum. 

Çünkü B. M. Meclisi milli parayı mu • 
hataza etmek için lazım olan tedbirle • 
rin kaffesine zamanında tevessül elrnit · 
tir ve bu müsellemdir. Milli parayı sağ· 
lam tutmak için lazım olan anasırın kaf
fesi mevcuttur ve bir tedbir mahiyetin
de olarak hükümetin daima elindedir. 
Milli para üzerinde bu kadar açık söy • 
Jemekten maksadım, paranın kıymetini 
muhafaza etmek için kati bir azim sa • 
hibi olduğumuzu anlatmak içindir. Ge· 
çen tecrübeler eöstermiştir ki bu mem
lekette saklanacak ve kıymetine güve • 
nilecek para, yalnız türk parasıdır. Ke· 
zalik tecrübeler göstermiştir ki. B. M. 
Meclisi ve onun hükümeti parayı tut • 

mak kararını muhafaza ettikçe paramı • 
zın herhangi bir sarsıntıya maruz kal · 

masına imkan yoktur. Ancak paranın 

kıymetini korumak sayesindedir ki kij • 

çük tasarrufları memleketin i nanna 
sarfetmek için vatandaşları teşvik ede -
ceğiz. 

Alwrıkli (.'fllışnut 

Arkadaşlar, memleketin mali vazı. 

yeti, büdcesi, iktisadi faaliyeti üzerin • 
de söylediğim sözler hakikatin ti kendi

leridir. Hiç bir noktayr gizlemeden açık

ça söylüyorum. Bu bir haftalık tasarruf 
haftası faaliyetinde büyük mütehaasn 
larımız, büyük mesuliyet adamlanmız 
memleketin ıktısadi faaliyetinin her U · 

hasında size malumat vereceklerdir. Bu 
malumatın hepsi, Atatürk Türkiyesinin 
Atatürk rejiminin açılmağa, ilerlemeje 
doğru nasıl emniyetle yürudüğünü gös
teren vesikalardır. Fakat bu muvaffaki 
yellerin ve ilerlemelerin esası, memle . 
ketin dahilde ahenkli bir çalışma için iyi 
geçinme, biribirini iyi tanıma ve tamam
lama hususunda hassas ve çok olgun ol 
masını ister. Bilhassa harici hiıdisele . 
re karşı bütün memleketin kuvvetli ve 
toplu bir halde çalııması ve hadiselere 
hazır bulunması lazımdır (alkışlar). 

(:lıfo~numm eswu emni~·ettir. 

Memleket içinde, ev içinde rahat ve 
geniı çalıımanın esası emniyettir. em • 
niyet. ( Alkıılar) Emniyet vasıtalanrun 
ve ıartlanrun en batında bulunan nokta, 
milletin kendi içindeki beraberliği, kud
reti, inanıtı ve icabederae azmi ve ceaa
retidir (Şiddetli aHcıılar) Son aenelet-

zarfında arsıulusal hadiseler, geçinleııt 

endişeleri büsbütün izale edecek !Mr 
manzara göstermedi. Bilakis şuracb ve 

burada zuhura gelen hadiseler, y üluek 
dikkatinizi ehemiyetle celbedecek hır 

noktada ve kıymettedir. Biz bu hadise -
lerin karşısında sulhun muhafaza olun· 
ması için ciddi ve samimi hislerle müte· 
hassisiz. fakat hadiselerin şu veya bu 
şekilde nerelere kadar gideceğini takilt 
etmekten de biran geri durmıyeruz. Ve 
duramıyacağız. (Alkışlar) İnsanlıgın 

faydası ve bilhassa içinde bulunduğu ~ 

muz yakın mıntakaların menfaati ıçın 

sulhu muhafaza etmek uğrunda Tiırkİ· 
ye, elinden geleni yapacaktır. ( Bravo 
sesleri) her hangi bir hadise karşısında 
Türkiye'nin kendi varlığını muhafaza 
etmek için kafi derecede kuvvetli ve kuıl 
retli olduğuna herkesin inanmaşı , mem· 
leketin iktısadi bakımından da büyük 
bir kuvvettir, büyük emniyettir. ( Alkıt· 
lar.) 

Milli Miida/<ı<l mesele.11i 
Arkadaılar, memleketin müdafaa 

meselelerini ve müdafaa vasıtalann.,. 
iktıaadi vaaıtalar gibi daima göz et

nünde bulundurmak lazımdır. (ika· 
vo seıleri) Onun için türk milleti her 
memleket kadar, fakat çok memle-
ketten fazla milli emniyet mesel el• 
rinde kafi derecede haıaaatır ve kafi 
derecede hassas olmasını bilecek ka· 
dar tecrübe geçirmiıtir. 

Onun için milli müdafaa meselele· 
ı inde, milli müdafaa vasıtaları kadar 
ehemiyet verdiğimiz nokta, milletia 
dahili politikasında vüzuhu, beraber
liği, anlayııtaki salabeti, istikbale o • 
lan .inanıdır ve bütün bunlar Atatür .. 
kün yüksek ve iaabetli görüıü ile bii· 
tün milleti kendi etrafmda bir kiti 
gibi toplayabilmek için garanti altına 
al•nmıttır. 

Ctımııriyeı ilf•rli)'erı bir varlıktır. 
Arkadaılar, cumuriyet, her sene 

her sahada geniı adımlarla ilerliye• 
.-e yükselen bir varlıktır. Çalı11uak i
ç in ,;terlemek için bizden her gün d•
ha fazla hrz İstemektedir. Cumuriyet 
çocukları, cumuriyet deVTinin •e bü
yük türk varlığının kendisinden iıte
diği vazifelere bütün yüreğiyle, azMİ 
ile devam etmek ve bunun için her 
ıeyden evel çok çalıtmak ve butüa 

edindiklerini memleketin hayrına ve 

ilet"leyiıine hasretmek mecburiyetİo· 
dedirler. (Alkıtlar) Büyük istikbale 
doğru ilerleyen Türkiyenin çocuklan 
çalışmalarında, anlayışlarında ve va• 
tanseverliklerinde hergün biribirle
riyle yarış edercesine çalıtmağa ve i
lerlemeğe batlamıştır. (Sürekli alkıt· 
lar.) 

Halkevinde lisan 
kursları 

ı\nkara Halkevi halk deraaneleri, li
san kursları komitesinden: 

" Evimizde açılacak olan fran11zca, 
İngilizce ve almanca kurılanna ulebe 
kaydı devam etmektedir. Bu lisanları 
ilerletmek isteğinde buiunan Bayan ve 
Bayların her gün akşamları saat l 1 ila 
18 arasında evimiz sekreterliğine müra· 
caatlar• •. , 

Yüzde on i konto 
lpckiş ve Yüniş mağazalarında 

Artınna ve Yerli malı naftaıı do. 
layısiyle yünlü ve ipekli kumaş
lar yüzde 10 eksik fiatla satı la. 
caktır. 
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J.Genel koınutanlığı Ankara 
~atın alma kon1isyoııundan: 

.1 -rne ine uygun (60) tane tevhit Se. 
1 - Mevcut evsaf"~. ş·~kJ 2:.12-:35 aah günü saat (10) da satın 

meri açık eksıltme usulu ı e 

a'ınacaktır. . . (25) ı"ıa degc• iııcilmiş ve ilk tcmi-
2 - Bir Tevhıt Semerıne ı 

·b et bulunmuştuı. 
natı ( 11,250) kuruştan ı ar da genci komutanhgı kurağında-

J - Eksıltme Ankara Jan rına parasız komisyondan alına. 
ki komisyonca yapılacak ve şartn.ımc 

caktır. . k t. enler vaktinden evvel vesika ve 
4 - Eksıltmcye gırme. ı•ni 'il ermiş olmaları. (35i2) 1-5513 

teminat mektuplarını komısyo 

J.- Genel komutanlığı Ankara 
satın alma kom is yon undan: 

1 

. rikri ihtiyacı için 600.650 Uklm t~cr 30.12. 
t - Jan~ar~ .. suva 5 d Ankara Komisyonunca kapalı urf 

935 pazartesı gunu saat 1 c 
ksiltıne usulü ile satın alınacaktu 

f' le bir eger takımına 63 hra kıymet 
2 - Evsafına uygun kamp e hrdeli 205 kuruştur. 

biçilmiş ilk teminat 307125 kuruş şartnam . . V , . d 
K . yondan her gün ıılınabılır. e ornegı e 3 _ Şartname omıs 

gösterilir. . k . t"yenlerin kanun ve şartnamede yazılı 
4 - .Eksiıtme>:e ·g~~ l ı~~cak teklif mektubunu eksiltme vak

teminat ve belge. ıçın e u •; komi yona vermiş olmaları. (3588) 
tından en son bır saat evve 1-5520 

__.:.~------

Şurayıdevlet Umumi katipliğin
den: 

. · · · la imli« için yapılaca-
M ünhal iki tane 35 lira maaşlı ıkıncı mu z -1 b 

• • . .. .__... 23 kanunuevvel 935 puane ye ı
gı evelce ılan ~edılen ~usa~a. ku tarihe bdar arruhal ıle 
rakılmış oldugundan ıstckhlerın mez r 

1
_

55
96 

müracaat etmeleri. (3628) 

A vrupaga taleb 
: gönderiliyor: 

Maden Tetkik e arama Eusti-

1. - Maden Mühendisligi tahsil etme~ üzere. Avru?aya 
müsabaka ile Z7 tale-be gönderilecektir. İıtıyenlerın apgrda-
ki §artları haiz olması lizımdır. 

a) Tilrk olmak .. 
b) Maden ocaklarında çalışabilecek kabılıyette ve aıhha. 

ti tam olmak. (sıhhi muayfene Ankar:~~!n~tı~~=~~:·~ille-
c) Lise mezunu olup ranıızca, • 

rinden birisini okuyup yazabilmek~ )mamaık· 
d) Yaıı 18 den qa~ı ~5 den f~~d~ M.T.A. Enstitü.Uo-

2. - Müsabaka ımtibanı . . ılıcaktır. Açılacak 
de 4 ikincik~nun 1936 cumartesi f.:1!t1

Pberaber cCSnderik
müaabab imtihanmdp kuarunı§ 0 • • a . 27 arasında bu
cek talebelerin ihraz ettikleri derece ıtıblıralc 
lunmalan gereklidir. . mibanik. fısik ve 

a. - İmtihan: hesap, bendeee, cebır. b" • ·nden yapı-
kimya ve yukarda yazılı ecnebi lisanlardan ırısı 
Jacaktır. • • ahsil müddet. 

4. - Tahsile gönderilecek olanlar, ilerıde cı! bu hususta 
leri kadar mecburi hizmete tibi oldulrlann büdnamc vere. 
mükellefiyetlerini tevsik etmek &ser~ bi!. ıe.ı;ceklerdir. 
cekler ve bunun için dc muteber ~efıl ~~ster h .. nühal va. 

S. - İsti yenlerin: Nüfus hüvıyet cuzdan\ ~~kll ıuret
rakası, mektep §ehadetnamesi veya bunl~~ !sun 1936 cil
leti, 4 kıta fotoğraf ve dilekçelerini 2 tki~ch ~Genel Direk.. 
nil akşamına kadar Ankarada M.T.A. Enstı~. s.~ hi muaye 
törlüğüne göndermeleri ve 3 ibıc:U cuma ıguç; uh apartımfl· 
neJ~ri yçtınbıuüc il.zere Cij'ledeıı evel B•Y ı8san l--5189 
nındaki ~nstitü daiıuinde bqJunmaları ı~ o .unut'. 

• 
ULUS 

İLAN 
2Ci !ıin lira kıymctindt bir pavyon ile 10 bin !ıra kıymetinde bir 

ahır Gcb.ıtde yapılacaktır. 
2 - 20 J. kanun'l!l35 cuma giınü saat 15 de kapalı zarfJa a~ıla

caktır. 

3 - Muvakkat teminatı 2254> liradır. 
.f - Kapalı zarflar bir saat evci komisyona makbuz karşılıgı ve

J wecektir. 
.5 - İstekliler plan ve ~artnamesini komısyonda ı;orc:bılirlcr. 
6 - İstekliler belli gün ve saatında kanunun ısted:gı umum bel. 

gelerle tzmitte tümen bina ındaki satın alma komis} onuna gelme-
leri. (3551) 1-5446 

İLAN 
Komutanlık birlikleri ic;ın kapalı zarfla alınacak ol n ~0000 ki

lo sade yagı muhammen ttuarı 38,000 lıradır ilk tem n tı 2850 lıra 
ek iltme i 251 ı. kanun 935 carşanna günü sa t 15 30 dadır. Şart. 
namesı komisyonumuzdan 2 O kuruş mukabı,inde verıhr. Eksilt
meye gireceklerin ilk temin t makbuz ve}a mcktu ları 1le 2490 nu
maralı kanunun 2. 3. uncu maddelerindeki v ı:.;.ıı 1eo bırl .te ıh. le 
giınu vakti muayyenden en a: bir saat eve! ne k. d r teklifname 
lerini J" ndıklrda satın alma kamı yanımca v rm leri. (3600} 

1-S~Z<" 

İLAN 
1 - Kapalı zarf usuli ıle eksiltme ı 26 11 1935 t rihinde y pı. 

lan ve altmışı Vize altmı•ı Alpullu ve yuzu Pınarhısardaki kJtaat 
ıhtiy cı için ki ceman 220 ton ekmekhk una vorılen fiat komis. 
yonca gali görilldügunden pazarlı(;ı 16.12.1935 tanhıne müsadif 
pazartesi gunü saat 16 <la yapılacaktır 

2 - Vizeye ait unun muhammen fiatı 14 kuruş 75 antim, Al
pullunun 14 kuruş 50 ve Pmarhisarınki d 15 kuruştur 

3 - Hepısinın tutarı 325SO ve ilk pey parası 2442 liradır. 
4 - Şartnamesı tııkı i gibidir, Görmek istivenler hergün ve 

pazarlıg. girecekler belli gı n ve saatten evel vesaık ve tt minatı i. 
le beraber Çorlu satrn alma komisyonuna muracaatları. (3513) 

1-5389 
İLAN 

1 - 9 l. kanun 935 de kapah zarfla munak31laya konan darıc.k 
nın 100 ton ekmr-klik ununa verilen fiat komisvonca pahalı görıil. 
dügund.m kanununa gore bir ay pazarlıkla alınmak uzere ilk 
pazarlık günü 24 1 kJnun 935 sair günü saat 16 da olup eksiltmc
sı yapılacaktır 

2 - Tuta!r 15000 lıradır H muvakkat teminatı l 125 !ıra jstc:klı. 
ler ~rtnamesini her giın komisyunda görebilirler 

J - lnckliler belli giın ve saatından ltanunun ıstcdiği belgeler
le hmıt'te ııimen binasrndakı satın alma komisyonuna gelmeleri. 

iLAN 
( 3646) l-56<M 

1 - Garnizon cratınrn senelik ıhtiyastarına sartcdilmek Ulcre 
25,000 kilo 7eytin ınnesi kapalı .tarf usuliı ılc 30-12.93.S tarihinıc 
rniısadıf pdıartesı ~uniı ı..ıat 15 dc eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Ş.ırtnamc:si ht<r gün komısyonumuıdan goriilcbilir. 
J - Eksiltme Aııkara le,;azrm amirliğı satm alma komisyonun 

da yapılacaktıı. 
4 - Ahanacak olan zeytın tanesinin tutarı 8750 lıra o up Hk tc. 

minatı M6 lir .. 25 kuruştur 
5 - Eksiltmeye ı tirak 'C<lecekl~rın tcmıpatı muvakkatr veya 

banka mektupları ile teklif mektuplarını havı kapalı zarflarını ka
nunun ıstediği şekilde tanzim ederek Hat 14 d komisyona v.-rmiş 
bulunmaları ml"cburidır. (3641) J-5601 

Ttıkirdağı Tec·inı ve Zahire Bor
sası llaşkanlığınclan: 

Borsamız Cienel Sekretcrhgı açıktır. Bütçede mevzu 80 !ıra uc. 
retle alınacakların mcmurın kanununda yazılı evsafa haiz ol~Jarı 
lazımdır. Yani Genel Sekreterliğe lazla talip olduğu takdirde ua
larında bir müsabaka ımtihanı yapılacaktrr 

A - Nüfuı Tezkeresi 
B _ Askerliğe ili~gi olmadığı haldnnda terhis vuikası. 
c - En .on çıktığı mclrtebin şch~etnamcai 
D _ Bulunduğu memuriyetlerden aldıfı beraatı zimmet maz. 

batası 
E - lsteklilerin mhayet 25-12-935 tarihine kadar 4 X () boyunda 

iki fototrafla beraber müıacaat ~tmeleri. 
Bu enaJnn b~r asıl YC ~ir ıu~etler~i Tekırdag Borsası Encüme-

ni. tııa,bnhğına ıbraz ve gonderılıMu ıaJn elunur. (3637) 1-..5597 

istatistik genel direktörlüğü ek
siltme konıi yonu l>aşkanhğın
dau: 

1 _ 500 • 600 sahife ~e l~di Y~ ler • 170 • 250 Il us~si idareler J i~ 

190 salıifel~lt Tarım istatıstıklerı kapalı zarfla cksıltmeye konul-

muştur. f . ahın" . 
2 _ Bu , serJerin bebe• onnuı ıçın t m olunan bedel 55 Jı. 

radır. 
935 

• 
3 _ Ebiltme 3 ıkincikinun . c~m.a gunil ı;aat 14 buçuktadu. 
4 _ Şartıwnder kom.isyon kltıblıgınde görülüp iıtcnebilk. 
Eksiltmesine gitteelder 2490 aay~b lııanunda yuılı prt~ dai-

resinde muayyen giiıı ~ ~tından. bir saat evvel 268 buçuk. lır~~k 
muvakkat teminat veııkaıayle tekhf meıktuplarını Genel Direktor. 
Jükte toplanacak olan eksiltme korniayonu Başkanlığma vermeleri. 

(3626) 1-5573 

WONDERBAR 
1 ? 'I 

.,ı=mmaaD11,.1111•t.111••fl9 .... 

Ankara Evkaf lüd ürlüğünden: 
Anafanalar caddeaindc kolanyacı Örmr NaU matuası yanın

daki matu• puarblda ıkiraya verittce~inden 16rme~ ve kiralamak 
ıstiyenlerin her gUn Ankara Evkaf lıludürltlğUne müracaattan. 

(3583) 1-5500 

KuruJuş 

l 8 g ı 
UYA iŞ Serveti fünun 

yerine çı.kar 

44 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftabk resimli ga-

zetenin 4nkara'da aah§ yeri A K B A ~tapevidir, Se-

nelik ~bone 18 Hra. Sayısı 20 liurUf 
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Kiralık 
Ev ve Dükkan 

Wl 

!\lilh \liiılafaa \ c·kiile·ta 
..;altnalma Komİ!'l)onu ~ 

ilanları 

BİLİT 
K~repıit aktarması: Sarı kıtla 

cıvarında beyaz kıslada.kı sUv ri 
ahırı ile subay ve mutbaJc bina. 
sının kiremit aktarma!iı ve çatı 
takviyesi isi açık eksıltme ile 
yaptırılacaktır. Keş f bedeli: 
18<t6 lira 20 kuruştur. Kepf ve 
şartnam si bedeline kartı in?
at şubesınden alınacaktır. İhale 
sı 19.12.935 perşembe giınu sa
at on birdedir. llk teminat 138 
lira 47 kuruştur. Eksi tmeye ~i. 
recekler 2490 yrlı kanununa 
2, 3. cıi maddelerinde isten n bel
gelen ile hir h kte ihale gun v 
vak ında M M V atın alma ko
mı onuna ı!t'l ınler. (3563) 

Ycnışehırde çarşı yanında J. 
kılap sokatı lröşesındc 9 mıma. 
r::ı ı ev ve dilJckan kiralıktır. Tut. 
mak iat yenler hergün 'e her..,. 
at ıçmdf'ı4.Jcre müracaat edcbi
lirler. Tele fon numaraaı (2137) 

1-5460 

BILlT 
tanbulda Tophanede erdu 

Dıkim evi ıçın bir Ustaba~ı a
ranryor. Taliplerin hazır elb se 
ımal eden bir fabrikada usta ba-

ı .>larak çalr mak iktıdarını ha. 
ız ta.lSil ~e talim gorm· ş olması 
lazımdır. T !iplerin tah il derc
e sini ve kabiliyetlerini gosterır 
\ sıkalarını hamılen birınci. ka. 
nun 1935 nihayetine kadar İstan 
bulda Tophanede ıki numaralı 
levazım dikım evi mudurlu~iınc 
mürıı<"a t ,.tmeleri ve mezktir ve.. 

l-5606 

ık ı. r n bir~r sııretlerinı Jstida• 
lac na raptca orava bırakmaları. 

(35--) l-551J 

B1L1f 
1 - r r kılo una biı;ılcn eder 

kı 'u .. k ruş olıın on bır l>in ki. 
lo ka ın \; e on hır hın kılo ince 
k cem .. n \'ırmı ı.u bın kılo sarı 

nlu ko . .- e k palı .zarf a e1r. 
lt~ye konulmuştur. 

- 1h s ıo birıncı l anun 
1935 cum gunu aat 15 de M. M. 
V tın alma Ko. da yapılacaJr. 
ur. 

3 - Şartpame 240 kuruı;a M. 
M. V S Al. Ko dan alınır. 

4 - İlk inanç parası 3520 li. 
radır. 

5 - E sıltmt: ye gı rece kler 
ılk ınanç parası mektup veya 
malı zl .. rıle kanunun iki ve ·Ü
Cl nC\I maddçlerinde yazılı be).. 
~dt rle bı-likte t klif mektupla. . 
r ırı ıha1~ saatinden l>ir saat evci 
M. 'M. V. S;atın alma Ko. na ver. 
me er (!ı~ CI) 1-5434 

~nkara Belediye Reisliği İlanları 
İLAN 

1 - H.ı.de 19 numaralı dükkan 31.5-!136 gunün• kadar açl'k •• 
tııma ıle 1<1raya verilecektir. 

2 - B:ı; ay yedi giınlugiı (210) hıadır 
3 - Muvakkat teminatı (15,75) liradır. 
4 - Ş•utnamesini görmek istfven er her KtJD muhase\M:ye ~clc-

Jılirler. • 
.5 - İhau 23.12-935 pazartesı gi.ın saat l' de artırma ve ekaih. 

ne komi'!yul'unda yapılacaktır. (3596) 1-5599 

İLAN 

Belediyeye tenzifat ve tmvuat 
vergi resminden olan borcunu o
demcdiğinden dolayı tahtı hacze 

alınan bir adet komple el ktrık mo. 
tör ve aksamı 1 O J 2 935 tarı
hinde açık arttırmada (5000) li
raya talibi uhdesine ıhalesı ya
pıldığ ı halde bedeli ödenmedi
ğinden depozitosu irat kayıt 

tclılmıştir Mczkür makine ve 
ak amı ı1 12 935 cuma gunU 
saat 1 O da istasyon civaında 
Kanlı gol mevkiinde Cumuriyet 
un fabnkasİn(Ja açık artdrrma 
ile tekrar satılacaktır. istekli o
lanların mahallinde bulunacalr 
icra memuruna müracaatlan. 

] - 5592 

İLAN 

1 - 27-12.935 cuma gunU saat 15 de Beledıve Su lşlerı Dırek. 
torlugu kCMnisyonunda pazarlıkla bıri 100 dıgeH 150 m m iki 3ilet 
Voltman saat saun alınacaktır. 

2 - Saatlarm muhammen bedeli 400 lira teminatı muva:kkatcsi 
30 liradır. 

3 - İstekliler fcnnı ıartnameyı Dırektorlükte görebilirler. 
(3642)' 1-5602 

SATILIK ARSA 

1 - Yenişehirde 1149 uncu adanın S gayıh par~lindc 646 ns2 ar. 
sa bir ay zarfmda pazarlıkla sa.tılacalltır. 

2 - Muhammen bedeli. (1'38) liradır. 
3 - Muvakkat teminatr E146) liradır. 
4 - Şartname ve haritasını garme-k istiycnlu her etin muhaıe.. 

beye ıetebillrler. 
5 - İhale puarteıi ve pUfCmbe gunlui saat on ~e artırme 

ve eksiltme komisyonunda yapılauktır. (3647) ı-•5 

af ıa V ekiietindeıı 
Aydın Gf'miryolunun 81 ve 84 uncu kılomettelerindtki A.ıiziyt 

tilncUerinin devlet tipi pbarisine giSre tenii •e Azbiye ittasyo
nunun bu tt.vaiata göre ıslat. ve inpu ve Ayciso kattının Kuyuc"1ı 
iıtasyonunun Eğirdir ciheti makae.ı ~ında kain sel Jatağı tilndi. . 
nin gmltlctilmesi •e Aytlm ista,yenunda dcmir,roJ iizerine ,apı.· 
Jacak 12 'lletre açıklığında bir betonarme köprU inpsı aıatutald 
şartlarla ve kapalı zarf uıuliylc eksilt?Mye 1ronulmuftur: 

l - Bu ı§in tahmin olunan bedeli 479089,90 liradır. 
2 - M..ın.kkat teminatı 22913,60 liradır. 
3 - Eksiltme 23.12.935 tarihinde pazartesi a:unu saat on begtc 

Bakanlık binasında demiryollar inpat dairesinde demiryollar infa. 
at artırma, eksiltme ve ihale komisyonunda yapılacaktır. 
. 4 - Bu ekailtmcye girecek olanlar 2490 DUlllU'alı artırma. elr. 

sıltme ve Jh~le kanununa tevfikan huırlıyacaklan teklif mektupıa 
Jarmı ve etsıltme prtnamesinde yazılı olan diğer evrak ve veullrl 
eksiltme saatinden bir aat enelbıe kadu numaralı makbuz mu. 
lrabilinde 111ezkOr daireye 'ftt'mİ1 olınalıdnlar. 

5 - Bu ite girmek iatiJCD)er. milnakua ıhnünden en az bir 
hafta cvvei istida ile vekilete mlracaat eduer alacakları fenni 
ehliyet vesikasını teklif mektuplanna koymaları lizımdır. 

6 - fstekJiJer, bu !şlcr için huırlanan ekaiknae prtnameai, mu. 
kavele projesi, nafıa ışleri umumi §artnamesi. fenni prtname .,.. 
bidi kıyui fiat cetwli, profil ve tip ruimleri!Mlen mürekkep' blı 
takım evrakı 23.96 lira mukabilinde demiryollu in!Ut daireaindell 
tedarik edebilirler. (3546) 1-5497 

afıa Vekiletind n : 
İstekli çıkmadığından dolayı ihaleti yapılm~ıı olan Buraa , 

Karaköy yolunda 57 inci kilometre üzeri!Mklli 40.080 Hra lle1'f be-
delli betonarme köprU inpatı kapalı zarf uauliyle ebiltmesl 
18-12-935 çarşamba gilnü aaat 16 da Nafıa Vekaleti pe ve lröprü. 
ler Reisliği eksiltme komiayonu oduında yapılacaktır. 
E~tme §artnamesl ve ltuna mUtefeni di~r evrak 200 kunı1 

mukabilınde f09C Ye Jrilprüler Reisliglnden alınabilir. 
Muvakkat teminat 3000 liradır. 

İsteklilerin yapmış olduldarı işlere ait vesikaları ihaleden en 
az Uç gUn cvel göstererek Nafaa Vekaletinden ehliyet vesikası alın. 
ması lazımaır. 

Tekiif mektupları 18-12:.9.35 gtlnu sut 15 ~ kadar Anlı:arada 
Şose ve KöprUler Reisliğil\C veri m lum. (3518) l-5429 
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Ankara Hukuk fakültesı 
Talebe cemiyetinden: 

Düşen iş derneğinin yeniden 
seçilmesi için kurultay 14/12/ 
935 cumartesi günü saat 14,30 
da toplanmağa çağırırız. 

Yoklama derneği 

ANKARA SIHA T VE iÇ
TİMAi MUAVENET MÜDÜR
LÜGÜNDEN: 

1931 - 1932 yılı İstanbul ebe 
mektebi mezunlarından İstanbul-

. lu Hüseyin kızı Ebe Ayşenin 
diploması zayi olmuştur. Yenisi, 
çıkartılacağından eskisinin bük. 
mü yoktur. 

Doktor , 

Hilmi Koşaı: ~ İ 
~ Cebeci Hastahanesi Cilt, Saç, ~~ 

Zührevi hastalıklar ~ 
Mütehassı i 

Balıkpazarında Polis nokta- ı 
~ sı karşısında, Çıkrrkçılar yo· ~ 

kuşu alt başındaki evinde, ~~ 
Hastalarını her gün öğleden ~ 
:;cınra kahul eder. ~~ 

Telefon: 3506 ~~ 
~~~·~~~ ~~~~~~* 

Doktor 

li l\'laruf Ünver 
DERİ, FİRENGİ VE BELSO
GUKLUÖU HASTALIKLARI 

MÜTEHASSISI 
Tabakhane caddesi başında Al

tıntaş sokak No. 17. Hastalarını 
hergiln g • 13 ve 15 - 20 ye kadar 
kabul eder. Telefon: 1298 

Dr. CE.MS'irı 

Nasır ilacı 

En eski nasırları bile pek 
kısa bir zamanda tamamen ve 
kökünden çıkarır. 

_ Umumi deposu: İngiliz Kan· 
zuk eczanesı, her eczanede bu
lunur, ciddi ve müessir bir na
sır ilacıdır. 

Kiralık Oda 
Ayle yanında, möble, temiz, 

konforlu. Sağlık bakanlığı arka. 
smda Tuna Cad. Yiğitıkıoşun S. 
15. 1-5599 

iLAN ŞAR'11..ARJ 
Beher Beher 

. Sayıfa Santimi Sayıfa Santimi '-~ 

2 
4 
6 
8 

300 3 
150 s 
80 7 
30 kuruştur. 

200 
100 

40 

1 - Hayır işlerine ve yeni 
~ çıkan kitapl~ra aid i11inlardan 

% 15 tenzilat yapılır. 
2 - Zavi ilan bedelleri mak. ~ 

~ tu yüz otuz kuruştur. J 
• 3 - Teorik, teşekkür, evlen. i~ 
me, vefat \•e katı alaka ilanla· ~ 

~ rmdan maktuan beş lira alınır. ~ 
-- - ~ 

ULUS U lLKKANUN 1935 CUMA 

,, FIRSAT., LtıTıT+T.;.Tı+ı+-1mı··------------·-ucuz ve teıııiz ınöhle m REKLAl\IA i lANl\IA YI r 
Dayanıklı ve zarif uır oda takımı, kanape, koltuk ve san

dalyeler satılıktır. 
Ltiyenlerin Çocuk Sarayr bitişiğinde HİMA YEİ ETF AL 

APARTIMANI klucU$U Bav İzzete müracaatlarr. 1-5598 

Aıık~ara Def ter dar lığındaıı: 
Vergi borcundan dolayı haciz olunan 70 bin kilo kuru odunun 

ıo birincikanun 935 çar~amba güniı saat 15 de Yeğen bey şubesin
d-! aleni müzayede ile satıla.cağından taliplerin mezkur şubeye mü-
r ca.atları. (3645) 1-5603 

Selçuk Kız San'at 
okulu direktörlüğün 
den: 

Kız San'at okulları için imtihanla ücretli Biçki - Dikiş, Moda 
·'Kadm Şapkacılığı .. çama~ır. yardımcı muallim ve muallim sitaji
yeri alınacaktır. 

A. - SİTAJİYERLİK 1.MTİHANINA GİREBİLMEK İÇİN: 
l - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
Z - Bir Kız enstitüsünden veya Krı: San'at okullarından mezun 

bulunmak veya en az Orta o~ıl mezunu olmakla beraber bir akşam 
kı~ .:.an'at okulunun Biç.ki , Diki~. Moda veya çamaşır şubelerinin 
birini bitirmiş olmak. 

B - YARDIMCI MUALLİMLİK İMTİHANINA GİREBİL
MEK İÇİN: 

l - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
2 - En az bir ilk okuldan mezun btılunmak 
3 - Tanınmış bir Biçki • Dikiş veya Moda "Kadın Şapkacılığı'' 

~re yahut kadıp çamaşırlan atölye.iinde devamlı olarak en az dört 
yıl çalışmış olmak bu gibi at;)lyelerde prömiyerlik yapmış olanlar 
tercih edilir. / 

4 - 25 yaşından küsük 40 yafından büyük olmamak sarttır. 
Gerek sitajiyerlik gerek :rardrmcı muallimlik imtihanına girmek 

istivenler: 
ı· - İstanbul Kültür Direktörlüğüne hitaben yazılmış bir istida. 

2 - Nüfus tezkeresi 3 - Mektep şehadetnamesi, 4 - Şimdiye ka. 
dar çalıştığr müesseselerden aldıktan vesikalar" Yalnız yardımcı 
muallimlik imtihanına girecekler için mecburidir." 5 - Belediye 
ve polisce tasdik edilmiş bir hüsnühal vesikası, 6 - Oç tane vesi. 
kalrk fotoğraf ile birlikte ve en çok IS. 12. 1935 tarihine kadar İs· 
tanbul Kültür Direktörlüğüne müracaat etmelidir. 

İmtihan günü ayn ilan edilecektir. İmtihanda kazananlar ka. 
zandıkları derecelere göre sır.ı ile tayin edilecek ve kendilerine ve· 
rilec.ek ücret, imtihanda gô.;terdikleri muvaffakıyete göre Kültür 
Baıkınlrğınca tesbit olunac:ıktır. (7717) 1- 5557 

Parasız Vapur 
enkazı veriliyor 

l\Iudanya Belediyesinden: 
1 - Mudanya limanında yarısı deniz içinde ve yarısı drşrnda 

sahile 50 metre mesafede bulunan batık Biga vapuru liman temiz
lennıek ve çıkarılacak enkaz tamamile çtkarana ait olmak şartile is
teklisine parasız verilecektir. 

2 - Çıkacak enkaz gümrük resmine tabi tutulmıyacaktır. 
3 - İstekliler 22.12.1935 pazar günü saat 15 de belediye encü

menine, şartnamesini görmek istiyenlerin de her belediyeye baş. 
vurmalarını veyahut mektupla istenildiği takdirde adreslerine pos. 
ta ile yollanılacağı ilan olunur. (3560) 1- 5462 

Maliye Vel{aletinden 
1 - Bir, yarım, çeyrek kiloluk olmak üzere ceman "2300" şi~e 

yazddıktan sonra siyah olan, yerli mamulatı mürekkep kapalı zarf 
usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Satın alınacak malın bedeli 7260 lira tahmin olunmustur. 
3 - Şartnamesi merkezde kırtasiye müdürlüğünden, lstanbulda 

D?lmabahçe kırtasiye deposu b~ ~murluğundan alınacaktır. 
4 - İsteklilerin 544 lira SO kuruşluk teminat mektupları ile 

birlikte 14-12-935 günlemedne tesadüf eden cumartesi gUnü saat 
10-da Maliye Vekaleti kırta.;iye miıdürtüğünde müte~ekkil komis. 
yona müracaatları. (3475) 1-5363 

Maliye Vekaletiııden: 
l - Bir, Yarım, Çeyrek kiloluk olmak üzere cem'an "23000" şi· 

~e yazıldıktan sonra siyah olan yerli mamulatı mürekkep kapalı 
zarf usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Satın alınacak mahn bedeli 4620 lira tahmin olunmuştur. 
3 - Şartnamesi merkezde kırtasiye müdürlüğünden, 1stanbulda 

Dolmabahçe kırtasiye deposu baş memurluğundan alınacaktır. 
4 - İsteklilerin 346 lira 50 kuruşluk teminat mektupları ile bir. 

likte 25. 12-935 tarihine tesadüf eden çarşamba günü saat on beşte 
Maliye Vekaleti kırtasiye Miıdürlüğünde müteşekkil komisyona 
müracaatları. (3576) l-5540 

ALANLAR_ SORU T 

EN KOLAY, EN PARLAK, EN SÜREKLİ YA NAN 
KÖMÜR TÜRK ANTRASİTİDİR 

REKLAl\IA iNAN1'11A YI 

ALı\NLAR_ SORUN 

EN ÇOK ISITAN, KOKU, DUMAN YAPMADAN YANAN 
ve YANARKEN PARÇALANMAYAN KÖMÜR 

Türk Antrasitı 
A il\IAYIN REKJ-'Al\'l~ i 

dir 

ALANLARı.~ SORUN 

HER SOBADA ve MALTİZDA YANAN) FİRA VERMEYEN. 

EN HAFİF ve EN UCUZ KÖMÜR 

Tiirk Antrasiti dir 
Satış Yerleri: 

\ ~NiCAl\Ii tSHAN l\IADE Köl\tüRü iSLERı , ~ 

T. A. Ş. GALATA iŞ BANl(A 1 ŞUBESt 

Ankarada: Bomontide Türk antrasit deposu: Adapazari T. 
Ticaret Bankası ve Memualar Kooperatif Şirketi. 

iş kumbarası 
sahiplerine 
senede 'I 

20,000 lira 't 
mükafat " 

~ 

iki muhtelif tertip - Yedi kura 
BtRt 1CI TERTIP ... 
Senede iki def ada 
4 l 4 kİfİye OD bin 

lira ikramiye 
fle.- ~ne 1 a~ •• 1 ilkteşrftııte lıuııt

bımı Mhjbltori •1'1141W (elı.lka "-"la"'• 
._ iter ı1er-1111a 207 kiliJe ~r bl11 llrl 
...... e.111-ttt'dlf'. ' 

Blriacl ..ııuf at 1 t 000 Un 
a.lıld .. !50 • 
0a ldtlJ• ,._.._ •ooo • 
Yhaıf .. em..,..t~ 1000 • 
, , . lıftiJe _.... 1750 • 

iKiNCi TERTiP .. 
Seuedt> beş de(11 .. 
da beş kİşİ)·e oım 

bin lira ikramiye 
fai iM• edlkw be t.~ ., .. , 

Mrlacfe ıdı tı_tı.,. •ltlMtııe Uıl bh .,_ 

lkrtımlye nrlb116te1Hr. B.ı ~1ı1nlJ.ıır 'tt>a.-

• bııo. M•• 
t-Jı•ı. Hulraa, Te..au.. F:1tıt:ıl •t 

Blrfacl\UH 

\-.kcri l•abrikaJar Umunı 
l\füdürlüğü Satıoalma 

Komisyonl1 nanlan 
28 TON HURDA MERMİ SAN .. 

DIÖI SATIŞI 

Tahmini •bedeli 280 lira olan 
yukarda mikdan yazdı hurda 
mermi sandığı 24 birinci kanun 
1935 tarihinde salı günü saat 14 
de pazarlıkla satılacaktır. İstek
lilerin muvakkat teminat olan Zl 
lira ve 2490 nutnMab kanunun l 
ve 3 üncü maddelerinde yazdı 
vesaikle mezkQr gün ve saatte k>
misyona müracaattan. (3571) 

1- 5496 

ZAYIMOHUR 

Üç ay evel Ali Rıza ismin
deki tatbik mühürümil .kaybet
-tim. O mlihüde kimseye borcum 
yoktur hükmü yoktur • 

Rıza Tandoğ..ıç 
1-5600 

Satılık makine 
Az kullanılmış bir UndeC". 

wood yazı makinesi ucuz fiatb. 
satılıktır. 

Eski Azmimilli mağazasc 

köşesinde No: 122 - 124 No 
eve müracaat. 

SATILIK EV 
ABOl'IE ŞARTLARI ~ ----------------------------------------·~---------- ~ hlo li1'81ı• lıtıl'9 

t..eınnnı ilk pnleri ~kl~IW 

~ Müddet Dahilde Hariçte 1 
~ 

Seneliği 17 Lira 30 Lira 
6 Aylığı 9 ,, 16 ., 
3 Aylığı S ., 9 n 

Posta i!creti gönderilmiyen 
rrıı-ktuhln-;ı revab verilmez. 
~~ .. ~~~·w~~ ~~~~* 

.., .... -- . - ) 
1 !rntı»ıır ıhıbi ve Başmu~ • 

~ h~ı riri fal ıh Rıflu ATAY. 

: Umumi n ,ı ıyaa idan. ı:den j 
ı \' :w İşi o i müdürü Nasuhi 
~ Bı\ YDAR 

Çanlcrrı caddesi civu:n:Ja \ 
'f'cıs m1trfı'.1 • stndı basrlmt-i!f.:) 

Fizik ve kimya 
mezunu müsabakası 
Gümrük ve İnhisarlar ve kaletinden: 

1 - Gümrükler tarifesinde mütehassıs yetiştirmek için 35 lira 
aylıkla müsabaka ile İ§yar alınacaktır. 

2 - J\Tüsabaka 16-12.935 pazartesi günü Ankara'da ve İstanbul. 
da Saat 13 de yapılacaktır. 

3 - l'.rnsabakaya girebilmek için Fen Fakültesinin fizik ve kim. 
ya "'uı•rsinden mezun olmak, Fransızca bilmek ve memurin kanu
nunun .ıı üncü maddesinde ve İcra Vekilleri heyetinin 10.10-935 
giinl~meçli kararnamesinde yazılı §artları haiz bulunmak ve ya§ı 
otµzu geçmiş olmamak gerektir. 

4 - İstekliler Ankarada Vekaletten, İstanbulda Gümrük Bas
mudürlüğünden alacakları peyannameleri 14-12-9j5 günü saat 13 Çe 
k.ıcıaı Ankarada Zat İşleri MUdürlüğüne f stanbulda gümrük Baş· 
mldüıli.iğüne vermelidirler. (160-t-) 1-5565 

1 ııı.ıeorinde relı.llt<"tktl~. 

Kuralara iştirak edebil.rrek lçiiı ~.ırnbara sahiblernin asgari 
vi~i beş lira biriktirmis olmalan lhandır. - •' 1 

Yenişehir Bayındır Sokıak (Es.. 
ki Mimarlar) N . . 5 (750) metre 
bahçesi ;vardır. Telefon 3317-
Görmek için saat 14 den sonra 
Eve miiraca~t. . 1-S:i~i:J 

SİNEMALAR 1 

BU GECE 
Martha Eggerth'in Jean Kiepura 
ile temsil ettiği en son ve en büyük 

şaheseri 

SEVGİNİN S ESİ 
Nefis bir musiki - şen ve eglenceli 

bir mevzu 

[KULÜP) 
BUGU.N BU GECE 
Canhuııan Muu· ve Roma tarihi Mmuı111 

rne~hur efabat alemleri saray 
rentTikalaı·ı aşk, ihtiras 

K!L.EOPATRA: 
Numaralı biletlerinizi . gündüzden :t.e • 

.duik ediniz. Hec iki ainemaııla 
utı1maktadır. 


