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Gündelil. 

YENi YIL 

1935 yalına ıirdik. Yıl deiifme
lerinia evrensel yarablq baJmnm
daa belki de aynca bir deieri yok
tur. Fakat yafAma çailan kua o
lan adam otullan için bunlar ıer· 
çekten dokunaklıdır. Once tun
dan ötürü dokunaklıdır ki, kiti ıe
leceiin ne olduiunu, ne olacaiı
nı bilmediii için ona kartı ilifik
ıiz kalamaz. Ondan ya korkar, ya 
da aerinc duyar .• içinde yqadığı 
pnler kiti için eyi ise bunun böy
le IÜl'Üp sideceğine pvenemedi
ğinden yarından itkillenir. Kötü 
ve kara ise ıelecele umacl ballar, 
ve içinden yorduğu nesnelerin bir 
aün gerçekleteceğini bekler. 

Yaratılıt ve dirilik böyledir. 
Bizim kısa günlerimize göre yer
yüzünde her neıne deiitir, bu ba
kımdan yeni yılın da bizim için 
yenilikler ile dolu olmıyacağına 
kim inanmaz? lıte daha yıl gir
meden avrupalılar bile bakıcılara 
bat vurarak ıelecek günlerde ne 
olup biteceğini soruyorlar .. Geçen
lerde Paris'in ünlü bakıcı kanla
rından birinin yeni yıl için söyle
diklerini gazetelerde okuduk. Her 
yıl bu türlü atmalarla kartılatırız. 
Bunların içinde eyi ve kötü yor
malar da vardır. Yıl sonunda, ba
tında söylenilenlerin ne kadar 
gerçeklqmit olduğunu arattırmak 
da it edinilseydi, aldatmak ve al
danmak belki de bu kadar kolay 
olmaz.dı. ~ akat adam oğlu çok 
kez bıle bıle aldatmağı ve aldan
mağı sever. 

Bu yılbaşının yortuları Avrupa
da ve Amerika' da çok ıevincli ve 
tenlikli geçmiı. Bundan yeni yı-
-ha Qi ve mutlu ol&caiJ q(aşıh
y~ .. Gelecek aylarda alq ve
l'lf çoplacak, bolluk ıeri gelecek, 
Ye aluslararuı bant• •il•mlap
cak .• Hepimizin ia&ediii bu oldu-
ğu için elele bu amaca doğru yü
rümek elbet eyidir. Eyi yormala
rm ıerçekletmeaine çalıtmak a
damlığı sevenler için bir yumuf
tur. Bir teviye eyi görmek, eyi dü
tünmek, umudlu olmak yarabcı 
çalqmalann bellibaşlı dayandıiı 
temellerdendir. 

Bununla beraber, bqünkü ya
t&Ylf düzeninin çatlaklıklarmı da 
ıöz önünde tutarak biraz ifkilli 
davranmak, ve yarınm ortaya ata· 
bileceii güçlükleri yenmek için 
uyanık bulunmak ıerektir. Kişi
lerin varlığı ve dirliği uhularara-
11 seçimlere hatlıdır. Böyle oldu
iuna ıöre yarmm dünden daha 
eJi olacapm timclideD kı ıtirm'ik. 
kolay delildir. ÇiaM ....... VMW 
........-.. ymi yıl içinde daha 
çok güçlijkler ile kartdatacağı se
zilmektedir. Acunu istediğimiz gi
bi değil olduğu gibi görmek en 
dotru, en ulatbrıcı yoldu.r· 

Zeki Meıud ALSAN 

Arnavutlukta 

Karışıklıklar olmadığı 
bildiriliyor 

Tirana, 1 (A.A) - Arnavutluk 
matbuat bürosu af&iıdaki bildirimi net· 
redi,.or: 

Son amanlarda, yabancı matbuatta 

Arnavutlukta kantıldıldar olduğuna dair 

duyumlar ç k naktad1r. Zaman zaman 

t kcrrö1r eden bu cibi duyumlar tama -

men hususi kasiclle çıkarılmakta olup 

manen Anuavutluia ziyan vermekten 

batka bir amaç ıözetmemektedir. Mat. 
buat biirOsu memlekette tam bir ıüku • 

mun bülriim sürmdı.e olduiunu bir ıez 

daha Wldirir. 

'!- !!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!~ 1 
Yüksek Müdafaa 

, 

Meclisi toplantı· 
lannı bitirdi 

Matbuat Unuım Miidiirlü
fiint/en teblil eJilmiftir: 

icra Vekilleri Heyeti, Büyük 
Erkinıharbiye Reiai Maretal 
da bulunduğu halde yük.ek 
müdafaa mecliıi adıyle 29. 12. 
1934 te mutad sonbahar top
lantııına baılıyarak yurdun 
yüksek ııyua ve korunması 
itleri üzerinde görütmelerden 
sonra ıubatta toplanmak üze
re 1. 1. 1935 te daiıldı. 

Bay Çaldarisin 
yılbaşı bildirisi 
Atina, 1 (A.A) - Yılbatı dolayııile 

başbakan Çaldaris, Elen ulusuna hitaben 
ıu beyannameyi neıretmiıtir: 

Yeni yıl, memleket için iyi vaziyet

lerde bathyor. iki yılclanberi Elen ulu. 

sunun, hükümetin yudum ile, memle

ketin ökonomik kalkınması için harcadı

ğı büyük gayretler ıimdiye kadar iste. 

nilen neticeleri vermİftİr. Elen ulusunun 

birliği muhafaza etmek baldunclaki sar· 

sılmaz azmi, dahili aynlddan son izleri
ne kadar yok edecektir. 1935 ydmm 

kutlu olmasım ve bu yd içinde clalıili ve 
ökonomik kalkınma itinin tamaml.ama. 
sını dilerim. Ulus ve hükUınet, ada ıu· 
rette birleımiı olarak, sevıili yurdumu
zun saadeti için bütün kuvvetlerile çalıı
maktadır. 

Y mıanistan' da vergiler 
artırılmıyacak 

lstanbul, 1 (Telefon) - Atinaclan 
1 tairbile bildiriliyor: 

Memleketin müclafu masnflannı kar
tılam.k için verıileria artmlacaiı ha• 
berini bqbakan Çalclari• ıuetecil .. 
teksih etmittir. 

. Irak Hariciye Veziri 
General Nuri İstanbulda. 

latanbul, 1 (Telefon) - Irak 
Hariciye Bakanı General Nuri, 
lrakm Ankara Orta Elçiıi Bay 
Şevket ile bu sabah lıtanbul'a ıel
di ve Perapalu'ta misafir edildi. 
General Nuri üç gün kadar lıtan· 
bul' da kalacak aonra Cenevre' ye 
gidecektir. Bay Naci Şevket T&r
kiye • Irak münuebab hakkında 
....,ıan..,..._ 

- lld k lcarclet arumda mü
nasebet ne kadar düzaün olabilir. 
ıe Türkiye • Irak münuebeti de 
o kadar düzglın ve kardetçedir.Biz 
ıraklılar Türkiye'ye daima kardet 
ıöziyle bakarız, bu yalnız benim 
fikrim delil bütün ıraklıların Ye 
ııyual fırkaların fikridir. Biz Tür
kiye'nin soysal ve ııyual inkip
f ını ve medeniyet yolundaki iler
lemelerini dikkatle takip ediyo
ruz ve ilerleyifinden örnek alıyo
ruz. Bunlardan iıtifade ederek 
ilerlemeye çalfıyoruz. Türkiye ile 
Irak arumda halledibnemit hiç 
bir mesele yoktur. iki hükUme~ ~· 
rasmda samimi bir çalııma barlı· 
ği vardır. Geçenlerde !apıl~ !e. 
b. • Barzan dig" eri uunlere aıd iki 
ırı b" • . • d 

askeri hareketten ırıncııın e 
Türkiye etkiyanın hududlarm~an 
geçmesine mani olmak • ~~retıyle 
Irak' a yaraım etti. Aaun ıtınde ~e 
1 ak, •---ı samimi ve kardet hır r a _.T • ti al 
komtunun alabileceii vazdaki1

'.
8 

•• • 
d iki eınleket arum mu· 
n~ba: kard~ • !l~tunu 
memnunivetle aöyliyebilirlllle 

Adımız, andımızdır. 

Necati ihtifali 
dün yapdd.ı 

Düaldi 1&,....da Wldir&liPnla ..... 
ılllô Maarif BelqıMH'IW Maltafa Necati
• ölümiaia ,..ldönümi clola,...U. C.. 
Mcidcki ............. din Wr ilatifal ,.....a.: 
IDlfbr. ihtifale baftDID karlı ........ 
ratme ~ bir çok aaylaYlar, eporcalar, ... 
arif ad unlan lttiralr etmitler •• .....,. 
on kadv çelenk lcODlllUftur. 

Necati'nia mean bafmda m.-bamun 
bir çok faziletleri eöylenmif ve Bayezid 
1&ylavı Bay Halid, ıelenlen bü,.ük ölü
nün ailesi nuruna tqelddir etmittir. 

İran Dışarı.işler 
Bakanı 

Dün şehrimize geldi 
lyran Dıtan itler Bakanı Bay 

Kizimi dünkü ekspresle tehrimi· 
ze ıelmif ve Ankara Palu'a İn· 
mittir. Bu münasebetle dün aldır· 
dığımız bir fotoğrafııini ko111yo
ruz. 

Fr&ıttsız ·İtalyan 
görüşmeleri 

Pariı, l (A.A.) - Dıpn itler 
Bakanı Bay Laval dün gece İtal
ya sefiriyle uzun uzadıya ıörüt
miiftür. Bu konutma hakkında hiç 
bir duyum almamam•fl& da Fran· 
aa ile İtalya aıumcla yapılmakta 
olan ıöriifmelere dair olcluiu fÜP
la.U.dir. Bay Lanl ltalya aefirin
den aonra So.,..,. Büyük Elçiai B. 
Pot.,.kin'i •• daha aonra da A· 
vuaturJa orta elçiıinl kabul etmit
tir. 

Japonya'nın tleniz an<ılafma1ını bos...
yüzünden Bay ,Rusvelt'in ordu H donannM 
taluüıatınırı 545 milyon 'dolar arıır.ı.na.
nı uıiyeceği bildiriU,·or. 

- _____ _,... 

Almanya' da 
Nazilerin sosyalist 
partileri iflas mı 

etti? 

Berlin, 1 (A.A) - Havas ajansının 
muhabiri yazıyor: Geçen ilkyazda Bay 
Hitler (ihtilal bitmittir.) demİftİ. Bunun 
anl•m•m ve nereye varacağını pek az 
kimseler nazilik ruhuna sadık kalarak 
buu kartı ıelmek istediler ve 30 bazi. 
randa ezildiler. Çünkü, nazi hücum kı
taları uçüncü Rayh'ın ordusu olacakları. 
na sanıyotlardı. Halbuki bunlar mevkile
rini tamamile kaybettiler. Öyle ki, ihtila
lba dıtıodi kalan Raytver bunun mira11. 
na kondu. Mat-eıal Hindenburı'un ölü
mü içeri itlerin giditini pek az deiitfr· 
di ft Hitler daha serbestçe hareket et • 
inek imüamı buldu. Y almz Hitler'in 
karf11ına müclhit bir kuvvet dikildi: 0-
konomi. 

Kapitalist ökoaominin mümessili oI.
ralc iktidar mevkiine gelen doktor Şaht, 
nazi ökonomisini sosyalist nazariyele • 
rinden kurtarmaya çahfb ve kendi sis
teminin aleyhinde bulunanlan ela orta
dan kaldırdı. Doktor Şabt, zir .. t ve 
iqe itlerini ele dolayıaile ele aldı ve IÖy. 
lenildijine ıöre, Almanyanın İçeri ve 
dıtan bütün ökonomi ıubelerini tek bir 
bakanlık halinde birlettirme,.İ clütün • 
baMtedir. A8'CAk, yerlerinden edilen es
ki nazi IMl)iilrleri ne yapacald•rdır? Bu. 
ııu da hesaba katmak lazunclır. 

Dlfan ı.,....ya pliace_ hiikimet a
'~n ile tekrar tema1& ıelmek senkliii· 
ni duymaya bqlamqbr. Arbk C•ıne. 
den, öyle eskisi ıihi, konuıulmuyor ve 
hele Fnma ile kesilen bailann tekrar 
Mtt....,..ı isteniyor. Hitler bilNmeti 
..... Qham .... bnetler Sar plelti
litlain ~ t..Wik itia• clnun v• 
dqarda da ,...i tet•Wıiılınle Wunmak 
iPa bir t...a ... ecelini ..... ,....... 

Her yerde 5 kuruş 

Şey 
Sözü türkçedir 

Dilimizde çok kullanılan teJ 
lisii arabca •mlmaktadlr. la ela 
tam tiirkçeclir, yakut tiirldsiade 
bu IÖS .... ,, lalqmcladır. Sep, ai
lib, plÇÜ, alet, py, madde de
mektir ( l). Nitekim "bdtanep,. 
tutulan.., demektir f2). Tiirllo 
çede b, p, Y, ID pbl dudak lhMlet 
leri kimi tüık o,maldan alanda 
yama .. olan "y,, J• deiifirı 

SeY (IDelE) .. e&l,ı 
Ev, ep = ui, oi, oy 
Sop - ıoy gibi. (3) 
Böylece yakutların "aep,, IOZd 

de "aey = feJ,, obnut ft bizim 
bab dilimizde böyle kullamlmıt
br. Arabcaya da bu yolda ıeçmif. 
tir. 

Bu ıeçiıin tatdacak bir JÖllİİ 
de, "aep,, in bıçak, ailih çeminclen 
arabçada kılıc demek olan aeyf 
IÖZÜ de türemittir. 

Kaldı ki ıep - ıey arablara iki 
yönden geçmittir. Tenatta arab 
oymakları arasıııda Y aktan diye 
yakutların getirdikleri aep türk 
fonetik kurallarınca teY olduju 
Jibi Finlerin dilinden de bunun 
cemi olan efya kelimesi kabmt 
görünür. Sep sözü Fin dilinde se
ne fonetik değiımeye ujnyarak 
Asya kılığına girmit olduğundan 
bu sözden de arabçada efal tar
tısında efya sözü kalmıtbr. 

Böylece ıey sözü gerçekten 
türkçe bir söz olduğundan kendi 
malımız olarak kullanmak pek 
doiru bir it olur. 

~skitehir Sayfa" 
Y. Ziya ÖZER 

(1) Pekarı;ki'nin Yakut lfıgatine ba
kımz 

(2) BöthlınC-in Yakut gra~r ve 
J(i atine bakınız. 

(3) Radloff'ua "fimal lehçeleri de .. 
ğişmeleri lcitabına babnıs. 

Hililiahmerin 
yılba~ı balosu 

llil1t.liahmer Ankara merkezinia P • 

batı clolay111ıe Bergininde a.6 eltili 
balo, tebrimizde 1apılma bu siW 1apı.. 
tılann, diyebiliriz ki, • muvaffaldana • 
dan biri olmuttur. 

Bu i,.ilik derneiiae le.İt ~ ,._. 
dun etmek isti,.• Anbnldar s-p..i
nin senit salonlamu doldman, ....... 

erkekli. ,.üzlerce kiti, deria - ...... 
ele, sabaha kadar eilemnit .... tertilt ...,.. 
tinin baarladıtı tirli liapebl.r ....... 
.. yi biiıbiitin arbrmlfbr. 

Atatürk balo:ra plmİf. lııir IM&tm 
fazla lcalauı ....... ~ .. ..... .,.,.. ....,........... .. ....... . ........ .. ~ ...... ...,. .. ,.. 
,oru._ . ....... 

rtllallalı~rln dan aişııni/ yr16qr hlosun4a •lle1N1tl•r 



DIŞARDAN GELEN SON DUYUMLAR 
HACARIST AN'Dl 

Budapeftedeki 
bankaya taarruz 

tafsilab 
Budapeıte. 1 (A.A) - Macar tica -

l.t '-nkuı tube9iade ailahla yapılmış 

oWatu hildirilen taarruz, adeta munta

- bir hadi1e teklin4e olmuıtur. Sal

dıncılarm ıuç ortaldarmdan biri banka. 
1111' önündeki bir otomobilin volanı ba -

pda oltfuiu Wtle ilci haydat, bankaya 

airenk bir ka•ılmı.iWGrmiiflerdir. An-
-.k ....._. ka•yı alıp •ötirmeie muvaf. 

fak olamadan banka müıtahdemleri ve 

müıterileri bunlan yola getinn•i• kal· 
luflllltlardır• Ba ... cla yirmi el kadar 
silah abhmt ve neticede, evelce bildiril

diii ıibi, haydutlardan biri cleiil hir 

mütteri ölmiif, bankada ça.lqanlau'clan 

iki kiııi de ağır 1araıamnııtır. Poliı mü. 

..... ti gizli alllta manurlanm sefer• 
M etmiftir. halar caaileri aramaia 
Wnılmutlitdir. 

llJBI.EŞIK DEVLE'fLER'DI 

Deniz yapılarına 100 
milyon dolar 

Vqington, 1 (A.A.) - Doğru kay· 
naktan alınan duyumlara gare, bu malt 
)'Jlda Bay Ruzvelt, de.rıi.ı yapıları için 
en az 100,000,000 dolarlık kredi veril. 
mesine taraftardır. 

Bay Ruzvelt kara ve deniz silah
lan için yeni tahsisat istiyecek 

va,ington. 1 (A.A.) - Japonyanm. 
Vaşingto nandlapnasmı bozması yüzün. 
aen Bay Ruzvelt'in ordu tahsisatının 
445 milyon ve donanma tahsisatının da 
en aşağı 100 milyon artırılmasını kon· 
greden iltiyeceği bildirilmektedir. 

Bununla beraber, resmi mehafil, 

111dlaflllaların saWıiyet verdiği 79 ge. 
miden 24 ünü 1936 malı senesi içinde 

tezgAba konulmuı için icab eden tahsi

•tın istenileceğini bildirmektedirler. 
Öbür taraftan, yiibek bir memur bu 
lnfUıtın 135 milyona mal olacağmı söy· 
lerni,tir. 

Nevyork'ta yılbaşı çok 
netell gegt.I 

Nevyork, l (A.A.) - 1928 yılı 31 ilk 
~ri yılbqr bu kadar ne,ell 
bir te1dlde kutlulanmamııtır. Brodvay· 
da kutlayanların eayııı bir milyon tah· 
min ediliyor. 

Rus borclan görii~ülecek'. 
Vatlngton, 1 (A.A.) - Sovyet maı· 

JahatgUzan Bay Sfvkskf, rus borçları 
lıakkındaki müzakerelerin 15 ikinci ka• 
mmı dofru başhyaeaftnr söylemiştir. 

Puifik kıyılannda zelzeleler 
Loaan~elos, ı (A.A.) - Pa!ffik kr. 

1Jlarmda şiddetli .zelzeleler olmuştur. 
lıwıaca zayiat yoba da ha8U' oldukça 
.efmdlr. 

ltallfor11iya, 1 (A.A.) - Pazarteal 
...... bura nati ile l3.48'de fiddetli bir 
lanmtı 41ıyuhnaftur. Aynı ursmtı be
lediye binan " çatlıyan bravley'de de 
!layuJmuıtur. 

Paaadena, Lol Anıele1 ve Penib == zelzele hafif Wr narette 
r. 

16Japon aDltarlzml Japonyanm 
terefial tehlikeye düfiirilyor,, 

Ne'JOI""- ı (A.A) - Japon ajansı. 
• lltıtll &edM Japon uluaaa bir 
ldJdiri netreden Kolombla tlnivenit.. 
.ı nld&il ve aJaa1uaruı Kamed ba • 
~ emniyeti blfbnı Ba; Balter diyor 
th 

•-~lbya jappolM'lll mubacere
llaf .......a JW babudır. Pabt ate 
Jimc1an Japon hilkOmetl ve miUtarla 
fırka japon ulusunun 9crefini tehlike
f!e dü~dit. Hff türlü~__. 
1Dimi ve bant yoluııdl kon1111Q11Jarla 
Jıalle.dilebili» 

ALMANYA'DA 

Almanya ile şimal Afrikası 
arasında 

Pretoria, 1 (A.A.) - Alman hüku

metile ıimat A frikaaı arasında döviz 

için bir anlaşma imzalandığı reamen 
bildiriliyor. 

Almanya, 30/5 tarihine kadar şimali 

Afrikadan 2.400.000 İngiliz lirasını geç

memek üzere mal alabilmesi için al

man ithalatçılarına lazım gelen kolaylı. 
ğı göaterecektir. 

Tahmin edildiğine göre ıimal Afri

kuı ithalatçıları da aynı meblağ mik. 

tarında ve 30/9 tarihine kadar alman 
mamulatı alacaklardır. 

Alman bankalarında, 'imalt afrikalx 

Uç ticaret bankası namına busutti kambi
yo hesabları açılacaktır. 

Alman malı almak için elde edilen 

kambiyo 9imaH Afrika bankalarının 

emrine •erilecek, ve otomatik tekilde 
Almanyadan alınacak: yün muvazeneai 
için kullanıiacaktır. 

Relml bir teblile ,are bu ••dece 
kambiy.onun takall isin bir rnwle
dir Ye her zamanki ti~art tnMIDeleyi 

aJAbdlr etmemektedir. Malın mat ile 

deilttirilmeıi için bir ınlqma hakkın

daJd J&yiaların yanlıt olduğu aöyleıı. 
mektedir. 

B. Göbels fransız ·alman 
dostluğundan bahsediyor 

Berlin, 1 (A.A.) - Propaganda ba

kanı Bay G8blea çıkardığı bir bildiri. 
de diyor ki: 

"- Sar meselei!i halledildikten son· 

ra büyük franaız uhılile gerçek ve de· 

vamh bir baı-ıt kuracağız. Her iki taraf 

iki lı::otn§u ve aynı haklara sahtb iki ulus 

ııfatfyle şu noktada anla,acaklardır ki 

bUtUn Avrupanın ökonomi ve sıyasal 

diaelmesi Fransız - Alman münase

betlerinin doıtça halline bağlıdır. 

Danzing • Lehistan anJatması 

Darızig, 1 (A.A.) - Yeni yıl dola. 

yııile senato batkanı Bay Grayzer çx· 
kardığı bildiride Daınzig'in Lehistanla 

anlafma yolunda devam edeceğini bil. 
dinnektedir. 

SAR iŞi 

Sar' da yılbaşı gecesi siikünetle 
geçti 

Sarbruk, ı (A.A.) - Yılbl§r gecesi 

muhtemel kar19ıklıklara karşı koymak 

için, uluslararmn kıtaatın yarısına izin 

verilmemiftir. Yuak edilmesine rağ• 

men ananeye tevfikan atdan ıilehlar 

mOsteana olmak Uzere lıiQ bir hidiee 

olmamıştır .. 

Sar' da bir nazi kahvesin• 
taarruz edildi 

Sarbnık, 1 (A.A.) - Dtin gece na. 
zilerln her .zaman gittikleri bir kahve• 

ye mıardan otuz kadar tabanca atılmı1-

tır. Zabıta bu gibi bldieelertn tekerdlr 

etmemen için ıece devriye ıeıUmnl
ne bnr vermlttlr. 

AVUSTUBYA'DA 

Prenı Ştaremberg Macarhlana 
Kitti 

Viyana, ı (A.A) - Batbüaa mua. 
Wli Bay ltaremberc yent ,.ı tenJlklerl
nı ceçirmek .... 119cadatana litmltdr· 
Franm - İtalyan koauf1D•lan 

:l'Yllllm'ya nazOerl -.emda 
bor.gan 

Viyana, 1 (A.A) -Bir Viyana ga
seteline care awaturyah nui1erin bnr. 
gibi tam bir daldan mamaruı gU.ter
meJttedir. Almanyadaki son hadiseler 
~ gerek ViJ'aıia n gerek tatra
daki cermen birliği taraftarlan arasında 
bürik bir intizamıııhk aiirmek.tc.dk, 

ROMANYA'DA 

Romanya'nm dış sıyasası 

Bükreş, l ( A.A) - 1934 yılı içinde 
Romanyarun dııan sıyasası başlıca a • 
maçıa rır. <lan birini eJ Je etmi, tir: A vru. 
panın cenubu garbisinde bansın sağlam
laştın1ması. 

Öte yandan bulgar - romen müna • 
eebetlerinin eyileşmesi barışm muhafa. 
ra!r yolundaki korkulan ortadan kaldır
mtstır. 

Sovyet Rusya ile yeniden münasebe. 
te girişilmiş olması Romanyanın güveni
ni artırmı!ı ve menfaatlerini kuvvetlendir
miştir. 

En sonra küçük anlaşma ulusları a. 

rasındaki dostluk bağlan da daha ziya
de sıkıla§tınlmJştır. 

Yalnız kotn§u ve müttefik Lehistan 

kalıyor ki, bu memleketin uluslar kuru

mu andlaımalanna kar!ı durumu ve Ma. 
caristanla olan dostluğu Varşova ile 

Bülr:reş arasındaki çalışmaları ağırlaştır -
mıt ve dolayııile iki memleket münase
betleri bir ducgunluk geçirmeğe başla. 
11H~tır. 

Macaristana gelince, bu ülkenin re
vizyonculuk 11yasasından müteeuit olan 
macar - romen münasebetleri dürUtt 
olmaktan daha ileri gideme_mi!tir. 

DEGlŞIK DUYUMLAR 

Çin demiryollar qmde nihayet 
anlatma oluyor mu? 

Tokyo, 1 (A.A.) - Çin prk demir. 
yollarmın sovyetler tarafından Man
çuko hüldUnetine satılması hakkındaki 
anl&fl!l8nm bu ay içinchı parafe edil. 
mesi muhtemeldir. Sovyet hükQmeti 
Japonyanın teklif ettiği 1&tı9 ,artları
nı olduğu cibi kabul etmiı ve bazı ta
lepledn.den ve bilbaua tediye huaueun
da Japonyanın garantisini istemekten 
yaz geçmi,ıir. 

Görüşmeler eyi bir bava 
içinde devam ediyor 

Roma, 1 ( A.A.) - Dıprıitleri müs

te,arı Bay Suviç ile franeı.z büyük el· 

çiıi Bay dö Şambrön aranndaki görUf

melere dostane ve emniyet verici bir 
bava içinde dün bütün gün devam e. 
dilmiıtir. 

Mahkfun olan komünistler 
Prag, ı (A.A) - euru btr kuruma 

girmis ,.1 .... somUnistler, bir ay ile bir 
yıl aramnda hapis cezasına çarptınlmı§· 
tardır. 

flindistan neşriyatı 

Londra, 1 (A.A.) - Hindistan'ın 
meırutiyetl için yapılacak radyo söy• 
levlerl serf ıf, bu akJam Bay Samuel Ho· 
run bir sayte•t füf ba§lryrcakı:ı.tıe .ıyın 
5 inde B. Baıavfnin bir ı<J}'le'll i\t bi. 
tecektir. 

Japon imparatoru hasta 

Tokyo, 31 (A.A) - İmparatorun 
soğuk algınlığı dolayısile sarayda yıl· 
batı merasimi yapılmasından vazgeçil • 
n.iıtir. Maamafih hUldlmdann Sihht va· 
ılYetl hemen hemen diiıelmiı gibidir. 

Bay Laval'm Londra seyahati 
Paril, 1 (A.A.) - Praıwz - ltılıl· 

yan g8ritflnelerlnin neticeleri ıı.e olur. 
a ollmı Bay Laval'ln Lonclraya giclc· 
cell hıJr1rmıJakl pyialara rapn, res
mi mehafilde bu husuata henilz hiç bir 
bnr vcdlmemit oldulu bildirilmek· 
tıedlr. 

Paril; t (A.AJ - aJahlyettar mah· 
fellerde IByJenlldlllne ıare franlllZ -
italyan kmmpWanada revizyonculuk 
delil biJakia al•bdar memleketlerliı il. 
ti1dal ve tamamlılıpı. riayet meaelmi 
mnsuu büaoJmuttut. 

ÇiQ • Mançako postası 
lanchaY. 31 (A.A) - 1932 temmu

ı:nndaııberi lttançukov'a posta gönderil. 
mmsıekte ~dl>ir 1:0:~ 
daiı iti~~l~ ve M«iiçuko• 
n JK>•ta i&U.Yeeekijt 

Prens dö Gal'in yeni 
rütbeleri 

Londra, l (A.A.) - Amiral Sir Ro. 

ger Bachurst 1.8.935 tarihinden itiba

ren deniz donanması baş kumandanlığı. 

na tayin edilmiştir. 
Prens dö Gal donanmada amirallı ~ a 

terfi edilmiş ve ordu için general ve 

hava kuvetleri için de mareşal rütbesi 

ni alını tır. 

Fran!ô\ıZ - ital) an görii~meleri 
Ye lngihere 

Londra, 1 (A.A.) - İngiliz sıyasal 

mehafilinde edinilen intiba, Fransız -

İtalyan görüşmelerinde müşkülata te

sadüf edildiği takdirde İngiliz hükUıne. 

tinin tavassut cihetinden nüfuzunu 

kul1anmakta tereddüd etmiyeceği mer· 

ke-zindedir. Mezkur mehafil Fransız -

İtalyan yakla,masını nikbinlik ve orta 
Avrupa meselesinin halli için ilk amil. 

]erden biri olarak telakki etmektedirler. 
'' 

Almanyanın askeri 
sıyasası 

Taymis guetesinin Berlin muhabi
ri 26 ilk.kinun tarihiyle bildiriyor: 

Almanya'nın aıkeri sıyaaaaı hakkın

da ulusal müdafaa bakanı General 

Blumberg tarafından United Preas mü 

mesailine mUhim beyanat verilmiftir. 

BugUnkü alman silahları hakkında 

sorulan bir sorguya cevab olarak Ge -

neral buna cevab vermek salahiyeti ol
madığını sCSylemiştir. 

Kendisi mütehassıs bir bakan oldu

ğu için tamamiyle sıyasal olan bu sorgu 
ya cevab veremiyeceğini, buna cevab ve 
rebilecek biricik adamın Fürer (B. Bit 
ler) olduğunu söylemiştir. 

Bundan sonra muhabir, kendisine 
Amerika'daki merkez tarafından alman 

silahları hakkında doğru ve kati baıber 

ler alabilmesi için talimat verildiğini 
ve kendisi bir casus olmadığı için söy· 

lenmesinde mahzur olmıyan malQmatın 

verilmesini ısrarla rica ve ortada dola
şan bir takım haberleri General'e naklet 
miştir. 

c ... ııeraı Blumberg, bu sözler üzeri • 
ne gülümsiyerek, Almanya aleyhinde 
çıkarılan bu şayialarm tekzibe bile değ. 
mediğini aöylemiştir. 

Muhabirin S. A. ve S. S. teşkilatı 
(HUcum kıtaları ve Nazi muhafızları) 
hakkında ıorduğu bir sorguya General 
ıu cevabı vermittir: 

- Almanya'da 30 hazirandanberi as 
kertik oyunu oynanmasına imkin kal • 
mamııtır. FUrer'in kati niyet ve emri, 
ulus sililılarının yalnız Raybsv,r ta • 

rafından ta9ınmasıdır. 
Bundan sonra General Fon Blom • 

berg, şu sual karşısında kalmıştır: 
- Almanya, savattan evel olduğu 

şekilde asker alacak, kura usulünü te
sis edecek midir? 

General buna verdiği cevabda de • 
miştir ki: 

- Bir mütehassıs sıfatiyle ıöyliye
yim ki bir iıtila ve yahud bir savaf i~in 
usun müddet ıilih altında kalmış ve ıyi 
öğretilmiş bir ordu, kısa hizmetini gör· 
dükten sonra terhi11 edilmit bir ordudan 
daha iyidir. 

Askerliğin teknik uhaıında o ·kadar 
çabuk ve fula terakkiler olmaktadır • 
ki bunları kavrıyabilmek içia clevamlı 
aurette mellekte kalan askerler, kıta bir 
müddet için talim görmüt kütlelere da 
ima tercih olunur. Yalnız fU vardır ki 
Almanya'aın kendine mahıua aıkerl te
lakkileri vardır ve bls orduyu bir istili 
ve bir aavaı ileti olarak değil, ulusal 
karakterimizi tekillendirecek bir ocak 
ve bir mekteb olarak teliklJl ederiz. 

Naayonal 1101Yalimıin &serine da • 
yandığı birlik ruhu, itaat, disiplin, 
kiitle halinde çalıpm, arkadaflık alman 
orduıunun eaaı halleti oımuıtur ve ola 
caktn'. 

Bis istiyoruz kl hbmete iktıdarı 
olaa_lıer alman, brakterini ,eldllendire 
cek" ve larrvetleiaciitectk olan bu mek • 
tebten ııecmelidir.,, 

FRANSA'DA 

Va~inglon mualw,Jt>'"İ 'e 
frnn~ızfar 

Paris, l (AA) - Deniz lı kaı c Bay 

Pietri, Vaşington anlasm s nın Japonya 

tarafmd"n bozulmasına dair (Entransi· 
jan) gazetesıne şunla ı si:" lemi tir: 

" - Hukfımct ve parlat lento l.Hı and. 

laşmanın yarattı ı "·azıyct ile meş ul o

luyordu. On be yıl için 1 Q22 <le imza
lanmış olan bu andtaşma 31. 12 1934 de 
imzalıyanlardan biri tararından bozul· 

mazsa kendiliğinden uzayıp gidecekti. 
Japonyanın bozma hakkındaki bildirimi 
bunu halletmiş oluyor. 

Hükumeti m~şgul eden keyfiyet şu 
idi: 1923 de fransız parlamentosı.i bu 

andlaşmayı tasdik ederken hükumet bu· 
nun yenilenmiyecegini temin etmişti. O. 

nun içindir ki Londra konuşmalarını bil• 

yük L>ir dikkatle takib ettik ve Fransa· 
nın alabileceği vuiyeti dü9ündük. Ancak 

ıurasını da unutmamak gerektir ki, Fran. 

saya andlaşmaıım hükümlerini tad'if ~· 
tirerek bunlardan kurtulmak için 31 .i'2 

1934 den aonra da imkanlar vardı. 23 

üncü madde heran bunu yapmaJQı~ mU. 

saittir. 

Londrada yaptığımız samimi görüş. 

meler Fransa ile İngiltere arasında tam 
bir anlaşma olduğunu göstermiştir. Şu 

halde Fransanm da kabul edebileceği 

bir program hazulanınıı olsaydı son 
Londra konuşmalannı zaruri olmıyan tCııt 

tebbüslerle bozmak manasız olurdu• 
Valington andlaşmasım el birliğilc 

bozmak için Japonyanın yaptığı teklifo 
gelince, bu andlaımaya karşı ötedenbe• 

ri açıkça gösterdiğimiz isteksizliğin se .. , 
bebleri japonlannkinden bilabütürı bat• 
kadır. Japonlarla birleşmi§ olsaydık bu 
bir takım anlaşamamazlıklara yol açar .. 
dı ki İtalyanın muhtemel bir reddi bu 
anlaşmamazlıklan derinleştirirdi. Bizim 
gibi italyanlar da Vapngton andlaşma. 
sına riayet etmişlerdir ve k:endllerindetf 
hiç bir §ikiyetimıb yoktur. Bu andı.ış • 
manın ibkasını imkinıız kılan sebebi~ 
rin başlıcası Almanyanın deniz silahla. 
nnda işe karışmış olmasıdır. 

İlkbaharda yoni konuımalar başbyaı 
caktır. Her an olduğu gibi gene barışa 
hizmet etmek isteğile Londraya gidece• 
ğiz. Ancak Fransanın görUşil şudur k1, 
biz ancak Vaşington andlapası prensi!} 
terini esaslı bir surette deği§tiren bir an
laşmaya girebiliriz.: Yeni dııan ıartıa-1 
yeni bir andlaıma ister • ., 

Tahrikat yaptıklarından işlerini 
den çıkanlanlar 

Viyana, 31 (A.A) - İetiryadakl D~ 
navitz'de maadin ve sanayi mUeaseıııeal~ 
nin 55 memuru ile 365 ltçisi, hük<Unet 
aleyhinde aıyaaal faaliyette bulunmuı o~ 
duklarından dolayı itlerinden çıkanlmlll 
tardır. 

Sar1da tezahür yapmak yasaK 

SarbrUk, 31 (A.A.) - Seçicileri P' 
ti:ren husuıst trenlerin gelişi sırasın~ 

alaylar ve nUmaylşler yapılması yasalıl 
edilmiştir. Bu kararı a1en hUkQmct ko4 

misyonunun gözetmekte olduğu rna~ 
ll&d, bir takım hidiselmn çıkmasma 

engel olmaktır. Komisyon, reveyyorı 

gecesi keatane fişekleri ve tabanca 8' 
tılma.sını dıa Ja.k ctnılttil'. Halbuk( 

genelik yeni yıb har saman bu ·~~ 
kutlardı. 

DUZELTME 
10 Dktdnun tariWi aaymascla De9lef 

Şurlaınm bazı maddelerinin defiıtirndfj 
ğini yazdrtumz soyadı nizamnamesi aoJ 
yadı kanunu biçiminde çılmıqtlr, d\q~ 
tiriz. 

~ok ESgeme Kurumunun' 
~leil 

Çocuk esh.11!me .kurumWWft bir me~ 
muru elinde veaikasile Yenitehird~ 
ki biitün evlere uğrıyacaktJr. Çamaş3 
veıecekler hazır etsinler. ·\ılakbuz mu 
kabilinde bu memura cam \ ırtart -.er: 

alnler .,. 



ULUS S\YffA 1 

----~~ ..... ----~!!!!!"----------------------------~~------~~~-
Yazık olan yıl: a ·ımız 
''Fır n~mlar için öyle bir yazı dili 

arayınız ki onu iyi obrenmek fransız· 

cadan baska rusca ve arapcayı iyi bil-

r DUYUMLAR 
Öz tiirliÇC 

(Şimal) ve (Cenub) 
karşılığı mek demek olsun'' bir yazısında 

osmanlı dilinin çapraşık köklerini 
gözden, geçiren ba~ yazıcımız, böyle 
diyor. 

Bu yazıyı okumuş olan biz ve biz. 

den büyük yaştakiler, yazık edilmiş 

yıllarına yanmışlar, bugün daha okula 
sıralarından yeni ayrılmış ve ayrılma
mış olanlar, kafalarına yığın yığın 

aşığsız kurallar ve sözler doldurulma. 
mış olduğunu düsünerek sevinmişler
dir. 

Bizim rüştiye günlerimizi anınız: 

ilk önce kafanıza yirmi dört tane yaba
ncı konuk yerleştirmeye uğraşırlardı: 

arabçanm emsilei muhtelifesi. 
Etinize kalemi alıpta öz dilinizle bir 

yaprak yazı yazamazdınız. Turuncu 
kaplı sarf bitigini anlamını bilmeden 
ezberler, dururdunuz. Bu yirmi dört 
konuk zorla kafanızın körpe kıvrımları 
arasına kara cadırlı göçebeler gibi yer
leştirildikten sonra, sıra emsilei mutta• 

.ridelere gelirdi.Bunlarda ·on dörder 
tane idi. Kafanızı boşuna işletirler ;sizi 
yakın bir gelecekte dişlisi gevşemiş, 

yatakları bozulmuş bir makineye dön
dürmek için ellerinden geleni esir
gemezlerdi. 

Daha neler, neler ögrenmek yükü
tnündeydik? müzekker cemiler için, 
mlie.nne.s cemiler içiıı, mükesser ceıni. 
ler için farsça terkibler, arabça bablar 
için harcadığımız beyin fosforu ne ol
muştur, neye yaramıştır? 

Osmanh yurddaşınm oğlu bina o. 
kur, döner, döner, tekrar okurken batr 
acunu adımlarını açmış; yapı yapıyor, 
şenlik kuruyordu. 

Emsile ile bina bitikleri içinde eri
yen genelik usu için bir varsağı yazmak 
dileğinde olmasak bile bu yürek acısı
nr anmadan geçmek elimizden gelmi 
yor. 

Bu günun mutlu çocukla.rı beynini
zin körpe kıvrımlarına kara çadırlı ve 
asığsı.z yabancı göçebelerin yerleşti

rilmedigi bir ~ağda yaşıyorsunuz: önü. 

nüzde her gün bir daha kolu, budu güç
lenen bir öz dil diriliyor. Öğünmelisi. 
niz: krvanmahsınız. 

Ve siz artık saçları ağaran ve agar

maga yi.ız tutan dünkü delikanlılar, 

6z dil kurulurken gözlerinizi yosma. 

1,aşan dile dikerek, kulaklarmrzı kay. 

tak ve geri dedikodulara tıkayınız. 

Atatürk'ün ülkesi, ambarma yığdığı 
e&ki pü uyü satmak için saman altın
dan a} .k diremek istiyenlerin pazarı 

·1c · ı:. 

M. N. ARTAM 

Çocuk Esirgeme Kurunumuıı 
tcbr:k telgraf nameleri 

Cocuk csirgemekurumu tarafından 

haZLrlanan "lüks,, tebrik telgraf kağıt

ları sureti hususiycde Viyanada bastı

rılmış çok zarif ve süslüdür. Bu kağıt. 

lar her telgraf merkezinde bulunur. 

Tebrik telgrafınızın bu süslü kağıtla 

muhatabınıza verilmesini isterseniz, ar

zunuzu telgraf memuruna söyleyiniz. 

Telgraf ücretinden başka vereceğiniz 

15 kuruş maksadınızı temin eder. Bu 

suretle hem çocuk esirgeme kurumu. 
nun bakmakta olduğu kimse-siz ve fa
kir yavruların bakımna yardım, hem 

de telgrafınızı çektiğiniz zata karşı da 

fazla Gaygı göstermiş olursunuz. 

Anl{ara Radyosu 
Dün akşam, Ercümend Behzad, ço • 

cuklara Köroğlu masalları anlattı. Ya. 
bancl ulus masallarının karışık tümür. 
terine rağmen çok basit özleri, bizim ço· 
cuklarnnızr pek de memnun edemiyor -
du sanmm. Arr şöyle demi~, kuş arıya 
böyle karşılık vermiş. Parmak çocuk şöy· 
le yapmış ... sözlerine henüz yürümeğe 
başlamış bebeklerimiz bile dudak büker .. 
Bu düşüncelerden ötilrtidür ki Köroğlu 
masallarımn bizimkilere daha olağan gö
ründüğüne ve bunların daha merakla 
dinlendiklerine inanıyorum. 

Sıhhiye Vekaleti saatında trahomdan 
bahsedildi. Trahom mücadele tıeşkilatc 
ıeisi doktor Bay Nuri Fehmi trahom ba. 
kımından pek çok faydalı şeyler '3yle • 
miştir. Değerli doktorumuzun bu ıl:Sy· 

lediklerini okurlarımıza ayrıca ve bir yaz 
halind.e sunmak fırsatını gazetemiz ka. 
çırmryacaktır. 

Dün akşam müzik de çok gUzet ot • 

muştur. 

Bu akşamın radyo programı şudurr 

(l~.30 dan 21 e kadar} 
Tayyareci konuşuyor 
Musiki: 
Vincent d'İndy Paraphraso 

Debussy Voiles 
Piyano: Ferhunde Ulvi 
Dans musikisi e 
Musiki: 

Saint Saens Le Cygne 
Dvorak Humoresque 
Gilipo Valde Vispere 
Gurevitch Şarkr 

Saksofon: Nihad Esengin 
Piyano: Ulvi Cemal 
Haberler. 

Bugünkü Avrupa pııog
ramlarından secmeler 
KONSERLER 
Saat 
17.00 Varşova'da Şuman 

21.00 ,, Şopen 

BANDO SİGAN MÜZİÖİ 
Saat 
11.00 Ostrov bando 
15.00 Varşova marşlar 

19.00 Hamburg marşlar 
OPERA ve OPERETLER 
Saat 
14.10 Laylpçlg'de opera parçaları 
18.20 ,, operet parçaları 
19.30 Budapeştede opera 
19.30 Brün'de Potpuri 
20.45 Ştrazburg'da "köy falcm .. 

DANS MOZ!Gt 
Saat 
16.00 Varşova 

16.00 Frankfort 
22.15 Varşova 

22.20 Layipçig 

23.00 Ştudgrad 

23.05 Varşova 

Eski çama~ırlarmızı Çocuk 
Esirgeme Kurumuna veriniz 
Kış geldi. Kışm soğuğundan ve bu 

soğuğun getirdiğ~ hastalıklardan yok .. 

suz yurddaşlanmızı korwnak hepimi. 
zin boynumuza borctur. Bu borcu öde .. 
miş olmak için kull~nmadığmız eski 
çamaşırlarınızı, çocuklarınızın eskite. 
rini çocuk esirgeme kurumuna veriniz. 

İstanbul planı 
latanbul, 1 (Telefon) - İstanbul pla

nı projelerini tetkik eden ihtiaaa komi.a
yonu tetkik iti.ni bitirmiştir. Jüri bay. 
ramdan sonra karannı vere4:ektir. 

Afyon kaçakçıları 
latanbul, 1 ('felefon) - Bugün af

yon kaçakçılığı yapan altı kişi cürmü 
meıhud halinde yakalandı. Bu şebeke ge
çen yıl gene afyon kaçakçılığından 9 a. 
ya mahkum olmuf ve bir buçuk ay ön
ce kurtulmuştur. Şebeke Kavaklı Ke -
mal isminde bir adam tarafından idare 
edilmektedir. 

Türk - Yunan takas anlaşması 
lstanbul, 1 (Telefon)-Türk-yu. 

nan takaı anlatmasının tatbiklerinde raıt 
lanan güçlükleri tetkik eden Türkofiı İs
tanbul şubeıi vardığı neticeleri. Ankara
ya bildirdi, 

Yeni liman rıhtım idaresi 
lıtanbul, 1 (Telefon) - Bugün ye. 

ni kurulan liman ve nhtnn idaresi ite 
baıladı. 

Oda meclisini vali bir söyleviyle 
açacak 

lıtanbul, 1 ("ı'elefon) :..- Vali yarın 
lstanbul Ticaret ve Sanayi Odasında 
Oda meclisinin ilk toplantısını bir söy
lev ile açacak bundan sonra baıkanlık 
divanı ve idare heyeti seçimi yapılacaktır. 

Çocuk Esirgeme Kurumunun 
yeni bir pavyonu 

lstanbul, 1 (Telefon) - Çocuk Esir. 
geme kurumunun Bakırköyündeki do -
ğumevine eklenen ikinci pavyon cuma 
günü açılacakhr. 

HALKEVlNDE SOYADI 
ALANLAR 

Hakevi Başkanı Nafi Kansu 
Güzel sanatlar komitesi batka

nı Faruk Çeçen 
Dil: tarih, edebiyat komitesi 

başkam Hıfzı Oguz 
Köycüler komitesi başkanı Ke

mal Akman 
içtimai yardım komitesi batka

nı D. Ragıb Tozun 
Spor komitesi başkanı Namık 

Kat 
Neşriyat komitesi murahhası 

Muhittin lnözü 
Halkdershaneleri komitesi mu~ 

rahhası Mecdi Kut 
Güzel sanatlar komitesinden 

Hulusi Karluk 
Daire memuru Rahmi Atakan 
Katibi Ali Rıza Sagun 
Sahne memuru Hami U ybadm 
Ressam Mahmut Uzel 
Sahne memuru yardımcrsı T~y

yar Tomar 
Kütüphane memuru Ihsan Kural 

HAtKEVl TEMSİL KOMİTE
SİNDEN: 

3 sonkanun 1935 perşembe gü
nü saat 20,30 da "Mavi Yıldırun,, 
piyesi temsil edilecektir. 

Gelmek istiyenler bugün saat 
17-19 arasında girme kartlarmı 
Halkevinden almahdırlar. 

Hava vaziyeti 
Ziraat Bakanlığı meteoroloji 

enstitüsünden alman malfunata 
göre, son 24 saat içinde yurdun 
Trakya ve Ege alanlarından maa
da yerleri yağışlı geçmişti.ı. Yağış 
cenub Anadolu ile Karadeniz kı
yılarında ve Orta Anadolunun 
orta ve göller havzasında yağmur, 
başka yerlerde kar şeklindedir. 

Ankarada evelki akşam b~lıyan 
kar aralıklı olarak bütün gece de
vam etmiştir. Dün sabah Ankara 
ve çevresinde karın toprak üze
rindeki kalınlığı 4 santimetreyi 
bulmuştur. Hava tazyiki Ankara'· 
da son bir gün içinde bet milimet
re düşmüştür. Düşüklük hala de
vam etmektedir. Orta Anadolu'
nun diğer yerlerinde karın kalın
lığı 1 ili 7 santimetre arasındadır. 
Antalya 13, Adana 9, Benehir' de 
7, Malatya, Konya 3, Diyarbekir, 
Sinob, Isparta' da 2 milimetre yağ
mur suyu ölçülmüştür. Orta Ana· 
dolu' da yağışın tesiriyle hava ıü
huneti düne nazaran iki aantigrad 
etrafında yükıelmittir. Yurdda en 
dütük sühunet Eskişehir, Kars' da 
sıfırın altında 7, en yüksek 11cak
lık sıfırın üstünde 18 santierad
dır. 

• 
Ineholu' da ihracat 

lnebolu, 1 (A.A) - İnebolu iakelesi.. 
nin 934 ilkkinun ayında yabancı liman
larına 26700 liralık 219 ton ve türk li -
mantarına da 131.000 lira değerinde 991 
ton ihracatı olmuıtur. 

Buna karşılık 159100 lira kıymetinde 
461 ton ithalat vardır. 

Denizli' de balo verildi 
Denizli, 1 (A.A) - Geliri öksüz ço

wklara yardnn için Halkevinde parlak 
bir balo verilmittir. 

Bursa' da yılbaşı toplantıı;ı 
Bursa, 1 (A.A) - Yeni yılbqmı u.. 

luıun istek ve ihtiyaçlarına fırsat tutan 
vali, fırka, kazalar idare heyetleri, bele
diye başkanları, kaymakamlar, fırka vi
layet kurumu merkezinde toplanarak dü. 
şünüı ve görüı birliği içi.n and içtiler ve 
1935 yılının çah§ma programmı çizdiler 
ve yeni yılı kutladılar. 

Aksaray'da bafo 
Aksaray, 1 (A.A) - Yeni yıhn gir

mesinden ötürü öksüz çocuklan esirge. 
me kurumunun anıkladığı balo Uluse • 
vinde yapılnıııtır. Aksaraym duygulu 
oğulları bu geceyi büyük bir benlik için
de kut1amıılar ve gün doğumuna kadar 
süren bu toplantıda Atatürk ıınır11z sev. 
ıri ve ıaygdarla anılmııtır • 

-----·----
Açık teşel~k~ür 

Sevgili annemizin ölümünden 
ötürü bizzat veya mektub ve tel
grafla acımızı yürekten paylaşan 
ve cenazede bulunmakla bize ya
kınlığım gösteren sayın büyükle
re ve arkadaşlara açık teşekkür 
ve derin saygılarımızı sunarız. 

Hariciye V. Matbaası Ulus Matbaası 
Şefi FEHMi İdare Memuru HAMİ 

AFET Mehmet ALİ 

Dil devrimi bilgi dilimizde de yenı 

bir çığ r a41tı. Anlaşılmamazlırı ar~tı -

ı·an es!ti yabancı sözlerin öz:ti.i kce k~r-:ı· 

l:kları b:ılunmıya bailadı. B:r t;k·m !Jil 

gilerin ayr(k sözleri onunla uğraşanlar 

arasında kalabilirse de tarih ve cograf

ya he,.kes içindir. Bundırn dolayı bu ko 

nu üzerindeki eraştırmalar burada pek 

yersiz ıayılmamal1dır. 

Cografyada ilk karşılığı bulunac:ık 

sözler (şark, garp, şimal, cenup) g·bi 

cihetlerin adlarıdır. Şimdiye kadar kul

landığmıız bu sözler arabcadan alrnouf 

ve okulların yardnniyle ulus arasına da 

yayılmııtır. Bununla beraber Anadolu • 

da dolaşanlar pek iyi bilirler ki ba "k 

bunlarm yerinde ba~ka ıözler ku\lanır. 

(Cihet) karşılığı olarak dilimizde 

yan, bucak. yön ve yüz sözleri vardır. 

Dört cihet yerine (dört bucak) denildi

ği gibi (ne yana gidiyorsunuz?) (Neci

hete gidiyorsunuz?) demektir. Eski 

tiirkcede (bölün) sözü de bu anlamda 

kullanılmııtır. Orhun yazılarında (tört 

bölün) diye geçer. Bugünkü. dil akışmda 

cihet yerine yön sözü kullanılıyor. Ama 

bölün de çok güzel. Buna göre (asli ci

hetlere) de bat yönler veya baş bölün. 
ler diyebileceğiz. 

Şark ve garbın karşıhiı konmuı gi
bidir. Şark yerine (doğu) IÖzÜ. yani P 

gidiyor. 

Bundan başka şark kar1dığı olarak: 
gün çıkııı, eski türkcede ong ve uat söz. 
leri vardır. Avrupa dillerindeki (est) ve 
(ost) ile (üst) sözü aı·asında 1>İr ben • 

zerlik görünmiyor değil. Garp için de 
(batı) diyoruz. Bundan bıqka: gün ini, 
geru ve asra gibi karşılıklar da vardır. 

(As) ve (Asra) apğı demek olup ba -
nunla Avrupa dillerindeki (oueat) ve 

( west) arasında da bir yakmİık gou 
çarpmaktadır. 

Şimal ve cenub için henüz bir br -
şılık bulunmadı. Şimal Arabca sol de • 
mektir; bir de şimalden esen yelin adı
dır. Şimal için türkcemizde kuzey veya 
güzey (gölge yam) sözünden başka tün 
(gece), tün ortası, tüney, yildiz ve ea • 
ki türkcede biri sözleri vardtl'. Biri ıö
zü ile bora ve poyraz (şimal rüzgarı) 

arasında da bir yakınlık olduğu sandır. 
Cenub arabcada sadece yan demektir. 
Arablar sağ demek olan yemin ıözüııü 
de bu anlamda kullanırlar. Cenuba kar. 
şıhk olabilecek tiirkçe sözler arasmda: 

güney, gün ortası, tüı sözü nr. Aran
sa daha başkaları da bulunacakbr. 

Şimdi bu süzler arasında şimal •c:. 
cenub iç.in en uygunu hangisi olabilir? 

insanlar cihetleri eşkiden beri günqe 

göre belli etmişlerdir. Ad koyarken de 

ya güneşi veya sürekli rüzgarları göz 
önünde bulundurmuşlardır. Eski kunın.. 

larda bu adlar daha ı:iyade rüzgarlara 
göre verilmişti. Sömcler cihetleri hk 
ovalarında esen rüzgarlarla anlatırlardı.. 
Aşağı yukarı "eyi yel., şimali "dag yeli,. 
şarkı, "bulut yeli,, cenubu "fırtına., g:tr
bı gösterirdi. Bizim denizcilerimiz ara -
sında da cihetler Marmara denizindeki 
sürekli rü:zgar!arla ayırt edilirdi. (gün 
doğusu, poyraz, yıldız, kara yel, batı, lo 
dos, kıble, keıişleme) sözleri yalnız bq 
yönleri değil, aradakileri (fericihetleri) 

de anlatmakta kullanırlardL 

Bu yöndemler arasmda en eyisi gÜ • 

Bu yıl biraz gecik ~ v b /adı Dün Ankara'nrn her taralr f>embeyazdı. Yukardakı resimler j!Üzel Ankara'nın, karde , . ,. ne kadar güzelleftiğini gö&teriyor. 
en kar eve/ki günden beri duı·madan yagmaga aş · 



Balkan fJOKlwn 

Türk- Yunan 
Atina'da çıkan Hestia gazetesi, Tür 

kiye Dışarı İşler Bakanı B. Tevfik 
Rüştü Aras'ın Yunanistan'dan geçer -
ken Atina'da verdiği beyanat üzerine 
tUrk - elen dostluğu hakkında bir ma
kale yazarak Türkiye ile Yunanistan 
arasında her noktadan mühim farklar 
olduğunu Yunanistan'm bütün diğer 

dostluklarını Türkiye leh ine feda ed ~

miyeceğıni söylemiş ve B. Aras'ın türk 
Jer lüzumu takdirinde Yunanistan için 
lı:anlarmı dökecektir, sözüne mukabe
le ederek eğer B. Aras yunanlıların 

Türkiye için kan dökeceklerini sanı -
yorsa hata ediyor demişti. 

Yunan matbuatmdan yükselen bu 

tek iddiaya karşı bütün öte-ki gazeteler 
muhalif bir cephe almakta ve türk -
elen dostluğunun kuvvetini ve yüksek
liğini tebarüz ettiren makalelerle Hes
tia'ya cevab vermektedirler. 

Vradini diyor ki: 

•• Hestia bu beyanatını kimin namı
na yapıyor Bu gazete, kUçük veya bft
ytlk hangi fırkayı temsil ediyor? Bi • 
zim bildiğimize göre bu guete doğma· 

u ile ölmesi bir olmu§ olan Faşist fır
kasını bile temsil etmez. Yagayan hiç 
bir fırkayı temsil etmemeokte olan bu 
gazete, acaba ölmüş her hangi bir ulu -
sal kumandanı mı, ulusal bir şefi mi, 
yurd için yapmış olduğu şerefli biz -
metlere dayanarak düşünce ileri sür -
mck hakkına malik bulunan her hangi 
bir yunan Garibaldisini, bir yunan Smo
Jenski 'sini mi temsil ediyor? Bunların 
hiç biri değil. 

Biz, Hestia gazetesi tabilerinin aa -
vaş sırasındaki çahıma tarzları hakkın -

da söyledikleri sözlere de inanmak iste
miyoruz. Fakat her halde gazetelerini 
dost Türkiye aleyhine seferber etmiş 

olan bu baylar birer ulusal kahraman 
değildirler ve böyle bir unvan tasunak 
hakkını istemeğe cesaret edebilecekle
rini tasavvur etmiyoruz. Fakat bu tak
d:rde de bu baylar neyi temsil ediyor
lar? Ve kimin namma ulusun iradegi 
ve ulusu temsil edenler aleyhine kal -

kıyorlar? Ulusun iradesini ve ulusu 
temsil edenlerin düşüncesi şudur: İcab 
uttiği takdirde, türklerin yanı başında, 
müşterek menfaatleri müdafaa yolun
da kanımızı dökeceği.t. 

Katimerini de diyor ki: 

Yunanistan, Türkiye ve öteki bal -

kan devletleri ile tam bir ittifak mu

ahedesi imzalamış bulunmaktadır. Evet 

ki gün burada bulunan Türkiye Dışa 

rı İşler Bakam, Türkiye'nin iç işlerin

den ve ruhanilerin elbisesi meseleıin
den baric olarak türlrler, bu muahede
nin tatbiki yolunda, Yunanistan için 
haheıte kanlannı dökeceklerdfr demit
tir. Hestia gazetesi, B. Tevfik Riişttı 

Aras eğer elen ulusunun tilrık ulusu 
için kanını dökeceğini zannediyorsa 
hata eder diye cevab veriyor. 

Hestia, kendi müdürlerinin ne Tür
kiye için, ne de Yunanistan için kanla
rım dökmiyeceklerinden B. Aras'ı ha
berdar etmekte mazurdur. Çünkü on -
lar, yurd sevel'liğin ticaretini yaparlar. 
Fakat şimdiye kadar bir defa bile silah 
altına gelmemişlerdir. Bütün ulus na -
mına söz ıöylemeğe ise hic baklan 
yaktın. 

~------------------···------------~-------J abancı postası 

Bir tilki ve kirpi hikayesi 

Berlin'den 27 ilkk§nun tarihli Tay
mis gazetesine bildiriliyor: 

Bay Hitler'in saylavı olan Bay 
Hes, !sa'nrn doğduğu gün Almanya'nın 
Münih radyosunda bir söylev söylemiş, 
bunda bütün alınanlara ve bilhassa al • 
man Rayhı dışında kalan topraklarda 
yaşıyan almanlara hitab etmiştir. 

Sözen, bu sözlerinde demiştir ki: 
"'Bütün acun bilir ki ve acunun bütün 
sıyasal adanılan anlamışlardır ki geçen 
yıl içerisinde Avrupa'da hcrgün bir . 
uçuruma yuvarlanmak tehlikesiyle kar
§t karşıya kalmış olan barış Fürer'in 
gayretiyle kurtulmuştur. 

Onun bu yolda aldığı tedbirler ve 
bu mevzu üzerinde söylediği sözler, 
büyük bir sıyasa adamı olduğunu gös. 
termiştir. 

Sımr1armıızm dışında yaşıyan al -
manlar, artık anayurdlarını düşünerek 
mahcub olmasınlar. Onlar artık Alman
ya ile öğünebilirler. 

neşe göre verilen adlardır. Bizde bu ba. 
lama değP.r verecek olursak güney, gü. 
zey veya kuzey sözlerini şimal ve cenub 
karşıhğı olarak almamrz; doğru olacak -
br. Tüney, tün ortası ve gün ortası söz. 
leri de uygun gibi görünüyorsa da bun
lann d'limizde lrnllamlacağı daha baş. 
ka ycrl"r vardır. Baş yönleri veya börün 
leri: doğu, batı, kuzey, güney diye ala. 
cak olur:ıak, aradaki k~rteleri de kuzey 
bat111, güney doğusu ... diye söylcyebi • 
lir;z, Böylece sağ, sol, alt, üst r-:'hi baş. 
ka an?amlara kaçan sözleri de kııllan • 
mamış oluruz. Güzey yerine kuzeyi al. 
manm bir eyiliği, yalnız ilk harfler kul
landdıirı zaman güney ile karıfrnamuı • 
dır. 

Yer yüzünde cihet adlarım taşıyan 
birçok ülke!er vardşr. Asya, Avustur -
ya. Eııt~nya, Anadolu ve Honuan'rn do. 
iu eli, Avnıpa'nın da batı eli demek ol 
duğu anlaşıhyor. Şam, Norveç şimal eli, 
Avusturalya, Yemen ve Dekan ise ce
nub eli demektir. Aransa belki öz türk. 
cede de birçok Örnt>kler bulabiliriz. 

Cihetlere rerkl .. .rin Adını Yermek 
tirklerde eski bir yöndemdir. Kara hi
mal), ak, kızıl (cenub) ve kökce sözle. 
ri ftir çok yerlerde bu yolda lnlllemlmış
trr. En çok denizlere böyle ad ..-ilmit
tir. Bir tak.on hilaiDler Karadeftİ2t Akde 
nia ve kızıldeniz adlarnun temeli hu ol
duğunu söylerler. Karayel de timal rüz 
gan dem~ktir. Bu da bu rörüşü gerçdı. 
lendirir. SADi SELE.N 

Hiç şüphe yoktur ki bir takım ba§· 
ka uluslar eski Almanya'yı, kendileri -
nin bütün buyruklarına baş eğen, fırka 
kavgası içinde bulunan, kendi kendini 
yıkan, işsiz, bolşevikleşmiş Almanya • 
yı bugünkü Almanya'ya tercih ederler. 
di. 

Onlar, Rayhsver'in son makineli 
tüfeğini de teslim etmesini arzu eder • 
lerdi. 

Bu böyledir; _dolaşan tilkiler, biça
re fareleri dikenli kirpilere tercih eder
ler.,, 

Bay Hes, bundan sonra kitabı hemen 
her almanın evinde bulunan alman mi -
zahcı filozofu ve muharriri Vilhelm 
Buş'un bir hikayesini anlatmıştır. Hi
kaye şudur: 

''Tilkinin biri, günün birinde bir kir 
piye rast gelmiş ve demiş ki: 

- Barış olduğunu bilmiyor musun? 
Artık böyle silihJı gezmek Krrahn 
emirlerine karşı gelmektir. Artık bu 
dikenli derini çıkanp at 1 

Kirpi'nin verdiği cevab §Udur: 
- Sen de önce dişlerini sök de öy • 

le konuşa hm 1 
Kirpi, bunu söyledikten sonra da, 

top olmuş ve bütün dikenlerini dikmiş
tir. Bu suretle o, bütün acuna karşı koy 
muş, fakat daima barışı istemişti.,, 

Bay Hes, bu hikayeden sonra sözü -
ne devam ederek demiştir ki: 

" Zamane tilkileri bir kıratın emri
ne değil, fakat Cenevre Haşmetlisinin, 
uluslar kurumunun emrine boyun eğdi.. 
ler. Bunlar, kendilerine bir zaman gü -
venmiş olan kirpiye karşı kendi dişle

rini çıkartmayı hiç de istemiyorlar. 
c;limdi aklı başına gelmiş olan kirpi· 

yi dikenlerini dikib kendini koruması
na da bırakruak niyetinde değildirler 

ki bunlar, tilki ile kirpi arasınaki barışı 
kor "'lak için iyi tedbirlerdir. 

Bay Bitler, Fransa'ya karşı olan tlu 
rumunda ve alman • fransı-r münasc!.ı:t 
lerini sağlamlaştırmakta b!1yi!k bir iın· 
bet göstermit. diplo113tlrğını isbat tt
mi~tır. Bu .. ıyasanın isabetli ol4uY,u 
fransız cephesinde bulunm:.Jş olan es
ki askerlerin Berlin'i ziyaret etme!cri 
ve Fürer tarafından kabul edilme'eri 
ile sabit olmuştur. 

Bu konuşma faydasız olmamıştır. 

Sar, ikinci kanunun 13 ünde Almaoya
ya dönecek ve bu Avrupa barışının sa~. 

lamla§tTrılması için atılmış pek büvük 
bir adım olacaktır.,, 

Bay Hes, bundan sonra Avusturya 
~aelesiniıı henüz halledilmiş olmadığı 

u , , 1 ,.. 

- u .) 

Türk - Sovyet dostluk 

tezahürü 

Moçkova'da frarı.c-.ızca oı.~,.al> c:ıkan 

Jurnal dö Mosku :;azetesi 22 i /kk;rnun 
tarihli sayı"•!'rl,ı ~·ııkaıdaki serlevha al 
tında ~unları y.nıyor: 

J 5 i lkki.nun gi.inü, Sovyetl er birli -
ğinin Ankara elcisi L. Karahan, Tür!<i
ye ulusal ökonomi bakanı B. Bayar, 
Sovyetler birliki Türkiye ticaret mü
messili A. Vorobief ve Sumer Bank 
Müdürü, dokuma fabrikası inşa çalışma
ları üzerinde tetkikat yapmak üzere 
Kayseri'ye geldiler. 

Bu çalışmalar son iki ay içinde 
süratle ilerlemiştir. 

Projesi Sovyet mühendisleri tarafın 
dan yapılmış ve sovyetler birliğinde ya 
pıJan makinelerle techiz edilmiş olan 
fabrika, yalnız Türkiye'de değil Bal -
kanlarda bu neviden en bilyiik teşebbüs 
olacak ve Kay8eri'yi bir dokuma merke
zi haline koyacaktır. 

Baş mühendisin ve Sumer Bank mü 

dürünUn fikrlerine göre Sovyet ekip -
manı yüksek vasıflariyle temayüz et -
mek.tedir. Sovyet montör ve mühendis· 
leri namuslu, iş ehli ve disiplinli ol -
makla şöhret almışlardır. 
Türkiye Ökonomi Bakanı B. Bayar, Sov 

yetler birliğinden dönmüş olan türk 
usta başılariyle stajiyerlerini gözden 
geçirdikten sonra kazanmIJ oldukları 

teknik c.l_,unluktan dolayı L. Karahan'a 
teşekkür etmiştir. 

Kayseri valisi L. Karahan terefine 
bir ziyafet vermiş, mahalü erkan ve fen 
muhitlerinin mümessilJeri bu ziyafete 
iştirak etmi~lerdir. 

16 ilkkıinunda, teşebbüsün türk ve 
sovyet işçileri tarafından L. Karahan 
ve ulusal ökonomi bakanı şerefine bir 
ziyafet tertip edildi. Büyük bir canh • 
1rk1a geçen suvare programında Sovyet 
ve türk ha1k şarkıları ve danslar vardı. 
Bu auvare Sovyet - tllrk dostluğunun 
geniş bir tezahürü oldu. Mmtaka ku -
mandam ve Halk Fırkası vilayet idare 
heyeti reisi, B. Bayar'ın L. Karahan'ın 
nutuklariyle biten bu ziyafette hazır 

bulunuyorlardı. 

B. Bayar sovyetler birliği tarafından 

inşa edilmiş olan fabrikanın türk öko

nomisi için ehemmiyetini kaydetti ve 

aynı zamanda başarılan işin yüksek va

sıflarına işaret etti. Daima mücerred 

hadiselerle kuvvetlendirdiği için sağ • 

lam ·kalacak olan Sovyet - Türk dostlu. 

ğunun menşeleri üzerinde durdu. Ba • 
kan, Tür!dye'nin, kurtuluş savaşı dev· 
rinde sovyetler birliğinden görmüş ol
duğu yardımı unutmayacağını ve ~im· 
dide sanayiinin kuruluşu için elde etti. 
ği yardıma yüksek değer verdiğini söy
ledi. Netice olarak, Bakan. Sovyetler 
birliğine türk stajiycrleri göndermek 
tecrübesinin muvaffakiyetle neticelen· 
miş olduğuna bilhassa işaret etti. 

L. Karahan cevaben Türkiye ve Sov 
yetler Birliği dostluğunun bu iki ülke
nin istiklallerini kazanmak için yapmış 
oldukları güç savaş zamanında sağlam
laşmış olduğunu, bu savaşın şimdi de 

ökonomi cephesinde devam ettiğini söy 
ledi. L. Karahan, Stalin'in "geç kalan • 
]ar yenilirler,, djye sözünü zikrederek 
bu kelimelerin manasının Türkiye'de 
çok iyi anlaşılmış olduğunu, Türkiye.. 
nin ulusal sanayiini yaratmak için mu

azzam gayretler sarfettiğini anlatır.ış 

ve demiştir ki "Bu yeni cephede, Türki 
ye ve Sovyetler Birliği yeniden beraber 
yürüyorlar. Kayseri dokuma fabrikası 

Türkiye'nin ökonomik İ"tikliiılini sağ -
lamlaştırmak için iki ülkcn'. n i ~:. irliği 

yapmasıdır.,, 

m, or.ıda t ehlikeler bulunduğunu da ve 

isa·rıın doğduğu bugün..:e alman gönül 

lf·rinin dal'a fazla Avusturyalılarla bir 

lik oldu..,unu da söylemiş ve daha son

ra Almanya dışındaki ?imanlara - ki 

[.unda ihtiliflı mrntakada, eski müstem

lekelerde ve yabancı memleketlerde bu. 

lunanlar dahildir - hitab ederek demiş
tir ki: 

"- Biz anayurdda sizin anayurd 

için ne kadar ıstırab çektiğinizi pek 
i1a biliyoruz. 

Gene biliyoruz ki bütün bunlara sa 
dece alman olduğunuz: için katlandınız. 

Almanya'nm umudu günün birinde 
.kendisi u~runda kaybettiklerinizi ıize 

geriye verecektir.,. 

2 lKINCIKANUN 1935 ÇARŞAMBA 

Amerika'da U usal 
ka'kınma idaresi 

.usal kalkınma idaresi "New DeaJ,, 
in idare unsurudur. 

Ruzvelt, hiiklımet işlerine elini atıp 
ulusal kalkınmanın ilk eki olmak üzere 
iki senelik hükmü olan "ulusa) sanayi 
kalkınma kanunu,, nu imzaladıktan son 
ra 16 haziran 1933 de aşağrdaki düşün. 
cesini resmen ilin etti: 

Yeni iş •bulmak ve dolayısiyle mah
sul ve sanayi istihsal maddelerini sa -

tın alma kabiliyetini yükseltmek, işle
rimizi makul bir temel üzerinde kur • 
mak için ulusal kalkınma kanununu im 
zaladım. 

Bu iş iki basamağa ayrılmaktadrr: 
1. Birçok yüzbinlerce işsiz iş bula

caktır. 

2. Bu plan atiye ve bilhassa uzak ati
ye elverişli mahiyette müessir olacaktır. 

Bu kanunun son ermiş olduğu 

ya bizzat reisicümhur ve yahud da müt 
tefikan olmak şartiyle kongre tarafın -
dan iJ~n edilebilir. 

İşbu kanun yardımcı olarak aşağı • 
daki icraata geçmektedir. 

" İşsizliğin geni§lemesi sanayi ku
rumunun bozuk olufU gerek iç gerekse 
dış ticaretimizde ağır bir yük olmakta 
ve amerikalıların yaşayış standardını 

çöktür;nektedir.,, 
1

' İş ve dıt ticaretle genel yaşayışa 
zarar veren engelleri yolun üzerinden 
temizlemek maksadiyle iş verenle iş ya 
pan arasındaki birlikte çalışma, hük'1 • 
metin bakımı altında tanzim edilecek
tir. Satın alma kabiliyetini ve iş sevi _ 

yesini yükseltmek ve tabii kaynaklar -
dan daha çok faydalanmak için, temiz 
bir gaye taşnnıyan rekabet transa.ksi
yonları kaldırılacak, sanayiin istihsal 
kabiliyeti daha ziyade verimlileştirile
cek ve yanlış tahdid tedbirleri düzelti. 
lecektir.,, 

Kongre, aanayi kalkınma kan.ununa, 
vazifelerini lbım olduğu biçimde ya -
pabilmesi imklnlarr verebilmek maksa
diyle tröst aleyhindeki kanunu iki sene 
müddetle meriyetten kaldırdı. Ulusal 
kalkınma idaresi 15. ilkteşrin. 1934 ta • 
rihine kadar General Hugh S. Jonson 
tarafından idare edildi. J on son yalnız 

Ruzvelt'in emri altında idi. Kendisine 
başka hiç kimse karışamıyordu. 

J onson, işin başlangıcında sanayi 
ve işçilere yardımcı idareciler tayin et. 
ti; sanayi - iş - ile istihlak için mesul 
encümenler seçti. 

Bütün ulusal kalkınma işlerinden 

mesul, jonson idi. Ancak, en çok meş -
gul olduğu alan sanayiin kalkmma'>ı 

idi. Bu zatın, hiç kimseye danışmadan 
50.000 ıkişiden az olan sanayi kollarına 
nizam vermek veya mevcud nizamları 

değiştirmek hakkı vardı. S0.000 kişiden 

fazla olan sanayi kollanna da nizam 
korken reisicümhura danışılırdı. 

İşin resmi tarafı böyle olmakla be • 
rabeı- hakikatte, reisi cümhur uzun za -
m1ndanberi, ulusal kalkınma idaresi -
nin bugünkü önderi olan Donald R. 
Riçbcrg ile danrşarak işleri çevirmrkte 
idi; Jonson ise, işleri tatbik eden bir 
müdür vaziyetinde bulunuyordu. 

15 ilkteşrinde, Jonson işinden istifa 
etti. Daha önceleri zaten sistemin yeni
den kurumlanması işine girişilmi:iti. 

Bir idareci yerine altı idareci seçildi. 

Bunladan birisi, ulusal meselelerde Ruz. 
ve!th fc\·kalade miic:aviri olan Riçberg 
de ulusal fevkalade işler müdürü oldu. 
Bu altı idarecinin herbirine iki yar 
dımcı idareci. iiç mesul enciimen ve ara 
laıında sanayiin ::ına al:ı.nbrmı payl;ış

tıkhırı yedi t:ıne de şube verildi. Bu ~u 
belerin ayrıca icraata gc:en tali şubele

ri vardır. 

Ulusal kalkmma idaresinin 480 kodı 

vardır. Bunların adı Codes of fair com
pctition (dürüst rekabet nizamı yahud 
k:ı.nunu) dir. Böyle bir kod aşağıdaki bi
çi.nc1e iyzah edilebilir: 

1 - Muayyen bir sanayi şubesine 

mensub mümessilJerden terekküb eden 
bir encümen, ileri sürülmüş olan bir 
kod'u terkib etmek için ilk teşebbüse 

geçmektedir. 

2 - İleri sürülen tedbirlerin ulusal 
kalkınma sryasasına uygun olub olma
dığı araştırılmak için bu kod ulusal 
kalkrnma idaresi tarafından tetkik edi

Hr. 
3 - Yalnız r~mi müsa\'ere encu

menlerinin üyeleri ve sanayi şubeleri 

mümessillerinin iştirak ettikleri bir 
konferans çağırılır • 

4 - Herkesin iştirak ve diişüncesin'i 
söyliyebileceği genel bir toplantı yapı. 
lir. Bu toplantıda üç encümenin de üye
leri hazır bulunurlar. 

5 - Ulusal kalkınma idaresinin yük 

sek bir memuru tarafından idare edi • 

len son bir konferans yapılır. Bu kon
feransa encümen üyeleri ve sanayi mü -
messilleri de iştirak ederler. 

6 - Kod'larm ileri sürdükleri ted· 

birler, ulusal kalkınma idaresi tarafın· 
dan tesbit edilir. 

7 - Kod imza edilmek üzere reisi
cümhnra yahud da idareciye verilir. 

Kod kar~hğmın en doğru çevirme. 
si nizamnametlir. 

Her sanayiin ayrı ayrı kod'ları hazır 

}anmazdan önce reisicümhur, iş veren -

leri, iş saatlerinin azamisi ile maaş ve 

gündeliklerin asgarisini tcshit eden hir 

anlaşmayı imzalamağa çağırıyordu. 

Blavket Cod adı ver.ilen bu kod, ferdi 
kod müddeti bitinciye kadar mcriyette 
kalıyordu. 

Ferdi Kod reisi cümhur tarafınd<ın 
tasdik edildikten sonra, kod ta1imat1a
rı muayyen ticaret ve sanayi kollarının 
bütün üyeleri için dürüst rekabet stan
dardı sayılıyordu. Bu nizamlara karşı 

her hangi uygunsuz bir hareket, ulu -
sal kalkınma kanununca ticaret ve s:ına 
yide yolsuz rekabet rliye telakki edil -
mektedir. 

Bugün ulusal kalkınmanın resmi bir 
raporuna göz gezdirildiği zaman şunlar 
okunmaktadır: 

Bir yıl içinde 3,000,000 işsize iş bu. 

lunmuştur. Bu işler devamh işlerdir 

Fabrikalar yüzde 37 nisbctinde daha 

fazla işçi yerleştirmekte ve 72 nisbetin 

de de fazla gündelik ve maaş <>demek -
tedirler. Mağazalar satışlarını yüzde 46 

çoğaltmışlardır. Perakende ticaretin 
vasatı satışı yüzde 66 daha çoktur. Oto 
mobil istihsali yüzde 1848, demir ve çe
Hk ticareti sarfiyatını yüzde 200 yfik
seltmiştir; kömür ticaretinde yüzde 
70,9 idhalatta 59,6 yükseklik vardır. Bü 
tün bu sayılır 1933 yılına göre karşılaş 
tırılmıştrr. 

28 ilkkanun 1934 tarihli Fölkişer 

Beobahter'den. 

Kadir gece~i ve 
bayram 

Diyanet İşleri 
Reisliğinden: 

1935 s"'nesi ikincikanun ikinci 
çarşamba :~ünü ramazamn yirmi 
altısı olmakla akşamı (Perşembe 
gecesi) Leyle'i Kadir ve 6 1kinci 
kanun 1935 pazar günü de Bay
ram olduğu ilan olunur. 

ÇOCUK ESlRGE'\fE I<PRU-
1\~ UNO.\ P ı\R !\SIZ 

l\1UA YE.NEtl~R 

Çocuk Esirgeme Kurumu aoğl:k ve 

soysal yardım müdürfüğüne tayin edi1-

m=ş o1a l çocuk hast,.lık·arı mütehas•·sı 

Bayan Dr. F~hriye her g·i:ı saat 12 ye 

kadar ha:;ta çoc k'an; 

Bayan Dr. F·~n:ı! pazartesi, per-ıe"'D

be günleı i saat 14 d-n sonra iç f.a.,ta. 

hk~. anneleı-i; 

Salı gü:ıleri saat 14 den sonra l.a 

harici hasta' kh anneler;; 

Do:·1m ve k ~d:n hastal kları müte~ 

bassısı Bay Dr. İsmail I·n .. ınet çarşa!T1· 
ba günleri aaat t 4 den sonra gebe ka • 

dınlar ve k7'dın hastalıkları muayenele
rini Çocuk aaraymda yaptnflktadrrlar. 

Gebe kadınlardan muntazaman mu

ayeneye gelenlere doğumunda kurum e. 

beteri vaaıtaaile her türlü yardnn yap.I· 

maktachr. 
Diş muayne evinde •"bahta" ak- ... "l:l 

kadar çocL:klann ve a ne!er:n u{ .::i 

muayene ve tedavi e~J:r ' 
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1 Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satrn A lmr:ı Komisyonu ilanları 
6700 KtLO DEMİR 
Yukarda mikdarı yazılı 

ve tahmini hedeli 1000 lira 
olan demir 13 2. Kan. 935 
tarihinde saat 15 de Askeri 
Fabrikalar satmalma komis· 
yonunda pazarlıkla satm a
lınacaktır. Sartname parasız 
olup satmalma komisyonun
dan verilir. Tatinlerin temi
natı muvakkatesi olan 75 
lira ile 2490 numaralı kanu· 
nun 2 ve 3 üncü maddeleri
ne nazaran vesaiki lazimeyi 
hamilen müracaatları. 

(3787) 8 - 5826 

45 ADET ELEKTROLARI 
BAÔLAMAGA MAHSUS 
NİPEL. 

Yukarda yazılı tahmini 
bedeli 450 lira olan 45 adet 
Simens mamulatı e1ektrola
n hağ-lamağa mahsus nipel 
t 1 2. Kan. 935 tarihinde As
keri Fabrikalar satınalma 

komisyonuncla pazarlıkla sa· 
tın alınacaktır. $artnameler 
bedelsi:r. olup satmalma ko -
mlsyonundan verilir. Talip· 
terin muvakkat teminatı o· 
lan 33 lira 75 kurusJa yevmi 
mezkurda saat 14 de satın
alma komisyonuna müraca
atları ve 2490 numaralı ka -
nunun 2 ve 3 üncü maddele
rine nazaran vesaiki hamil 
olmaları. (3804). 8 - 5828 

24 TON MÜKELLES 
SODA 

Yukarda miktarı yazrlı ve 
tahmint bedeli 4320 lira 
olan mükelles soda 15 - 2. 
Kan - 935 tarihinde saat 15 
de Askeri fabrikalar satın al 
ma komisyonunda açık ek -
siltme ile satın ahnacaktrr. 
Şartname parasız olup satın 
alma komisyonundan veril -
mektedir. Taliplerin temi -
natı muvakkatesi olan 324 
lira ile 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 üncü maddeleri
ne nazaran vesaiki lazimeyi 
hamilen müracaatları. 

(3789) 8--5858 

30 KALEM MUHTELİF 
ALAT. 

Yukarda mikdarı yazılı 
ve tahmini bedeli 9000 lira 
olan muhtelif atat 9 şubat 
935 tarihinde saat 15 de as
keri fabrikalar satınalma 
komisyonunda kapalı zarf 
usuliyle satın ahnacaktrr. 

Şartname parasız olup sa -
trnalma komisyonundan ve
rilir. Taliplerin muvakkat 
teminatı olan 675 lira ile 
mühürlü kapalı zarfları yev· 
mi mezkurda saat 14 de ko
misyona vermeleri ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 ün
cü maddelerine nazaran ve· 
saiki lazimeyi hamilen mü -
racaatlan. (3792) 8--5833 

28 KALEM ELEKTRİK 
MALZEMESİ 

Yukarda mikdan yazılı 
ve tahmini bedeli 3300 lira 
olan sekiz kalem elektrik 
malzemesi 13 2. Kan. 935 ta
rihinde saat 15 de Askeri 
Fabrikalar satmalma komis
yonunda ac;ık eksiltme ile 
satın almacaktır. $artname 
parasız o1up satmalma ko-
misyonundan verilir. Talip· 
lerin teminatı muvakkatesi 
olan 24 7 lira 50 kuruş la 2490 
numarah kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerine nazaran 
vesaiki tazime ile müracaat
ları. (3788) 8 - 'l827 

105 ADET STİRYA DİA -
MANT ÇELİGİNDEN 

MAMÜL HALKA. 
Yukarda mikdan yazdı 

ve tahmini bedeli 1587 lira 
olan bir l o.lem malzeme 24. 
2. Kan. 935 tarihinde saat 15 
de Askeri fabrikalar satm al 
ma komisyonunda açık ek -
siltme ile satm alınacaktır. 
Sartname parasız olup ko -
~isyondan verilir. Taliple -
rin yevmi mezkurda muvak 
kat teminatı olan 119 lira 3 
kurusla 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3 üncü maddele· 
rine nazaran vesaiki Iazıme
ile müracatları. (3859) 
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9 KALEM ÖLÇÜ ALETİ 
Yukarda miktan yazrlı 

ve tahmini bedeli 1321 lira 
olan ölcü aleti 22. 2 kan. 935 
tarihinde saat 14 de açık ek
siltme ile Askeri Fabrikalar 
satın alma komisyonunda 
satın alınacaktır. Şartname 
parasız olup komisyondan 
verilir. Taliplerin yevmi 
mezkı1rda teminatı muvak
katesi olan 99 lira 8 kuruşla 
ve 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerine göre 
vesaiki lazimeyi hamilen 
müracaatları. (3848) 1-27 

rc:.tQ KiYE 

llRAAT 
BAN~SI 

• pAQA 
~iRiKTiOEN 
QAl-IAT ~Ol;Q 

ULUS 2 1KtNCIKANUN 1935 ÇARŞAMBA 

D. D. Yollar Umumi N! aarif Vekiletinden 
Müdürlüğünden: 

1. ı. 1935 tarihinde eksiltmesi yapılacağı ilan olunan Os
maneli demir köprüsü şartnamesinde fenni ahkam aynen 
baki kalmak şartiyle umumi ve mali hükümleri yeni 2490 
No. lu kanuna göre değiştirilmiştir. Yeni şekilde yapılan 
şartnameler Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde evelce 
şartname almış olanlara bedava verilecektir. Yeniden şart
name almak istiyenlerin beş lira olan şartname bedelini ö-
demeleri gerektir. . 

Köprünün keşif bedeli 100,000 lira olup eğreti güvenme 
mikdan 6250 liradır. 

Yeni şekilde yapılacak münakasa 16. 1. 1935 tarihinde 
saat 15 de Ankarada yol dairesi binasında toplanacak ko
misyonca yapılacaktır. Zarfların aynı gün saat 14 e kadar 
komisyona verilmiş olması lazımdrr. 

Taliplerin fenni ehliyet ve mali iktidar vesikal:ıriyle 
2490 No. lu kanunun 4üncü maddesinde yazılı manileri 
butunmadrğma dair beyannameyi komisyona verecekler-
dir. (3811) 8-5834 

\ E SPOR IA \ A'~ILIK 

~( 

~tt~ 
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- SAYI 133 içindekiln 
.Fitre ve zekat Kazım N. Duru 
Karada denizde uçan bir kus. 
Gelecek, havacllığmdır 
Yeni bir hava ekspresi 
Göktannnm hir dileği 
Hava hukuku 

Amiral Decteur 

8. Sait Çonay 
Rifat Şerif 

Ucakla bir dakikada 12 kilometre hız 
Gök Alanında hız alanlar 
Dağa çıkmak ve kayak sporlan 
Gökle ver arasında 
Gençler Birliği kurultavm<ia 

Profesör Riedel 
Abidin Davar 

An 1{ara gürescileri Türkiye birinciliklerinde 
Bir c;ift 1<ara göı (Hikaye) Server Ziya Gücevin 

Sinema: Csrile Lombard, Marlene Dietrich, Evelyn 
Venable. Clara Lou Shericfan. Gertrucie MichaeJ v. s. 

Ank~ara Belediyesinden: 
A - Yangın yerinde muallimler sokağında Toprak tes

viyesi yaptırılacaktır. Keşif bedeli 401. 76 liradır. 
B - Keşif ve şartnamesini görmek için Fen kalemine 

gelinecektir. 
C - Eksiltme 17 - 1 - 935 perşembe günü saat 11 de fen 

müdürlüğü odasında açık olarak yapılacaktır. 
D - Muvakkat teminatı 30.14 liradır. (3857) 
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Galata ithalat (;ümrüğü 
c;evir~enliğind.en: .. 

36 kilo sade yağ 
22-12-934 den itibaren bu yağlar açık artırma usuliyle 

satılıktır. İsteklilerin 6 - 1 - 935 pazar günü saat 16 ya ka-
dar satış komisyonuna gelmeleri. (8611) 1-28 

iZMİR LİMAN ve KÖRFEZ İŞLERİ 

ŞiRKETİ TASFİYE 

MEMURLUGUNDAN: 

İzmir'deki birinci kordonun Konak önünden Pasa
port Vapur iskelesine doğru on beş bin metre murabbalık 
yeri Bandınna parke taşı ile döşenmesi ve burada şirketin 
göstereceği kadar uzunlukta kenar taşlan konması işi ka~ 
palı zarf usulivle eksiltmeğe konulmuştur. 

Şartnameler f stanbul'da Liman hanında İstanbul Li
man Şirketi Tasfiye memurluğundan ve İzmir' de Birinci 
Kordonda şirketimiz idaresinden istiyenlere parasız veri· 
lir ve gönderilir. 

Eksiltme karan ikinci kanun ayının on ikinci cumarte
si günü saat onda şirketin İzmir'deki idare merkezinde 
kestirilir. 

Münakasaya iştirak edebilmek için muvakkat teminat 
akçesi dört bin liradır. Bu paranın nakit veya her vakit 
tahsilleri kabil bir banka mektubu olarak şirkete verilme 
si şarttır . 

Bu işe istekli olanlar bir şirket veya mtimessilli iseler 
idare merkezlerinin bulunduğu yerin mahkemesinden ve· 
ya ticaret odasından şirketin bugün çalışmakta bulundu -
ğunu gösterir bir vesika ile şirketin noterden tasdikli sir
külerini ve vekil oldukları takdirde noterden tasdikli vek& 
letnamelerini de birlikte vermeleri gerektir. (3771) 

8-5777 

Orta Tedrisat Muallimliği vasıflarını haiz, yüksek tah
silini bitirmiş olanlarla muallim muavinliği ehliyetname
si bulunanlar ve Lise, beş ve altı senelik muallim mektep
leri mezunlarından 2624 sayılı kanuna göre aşağıdaki ya
zılı münhallere muallim tayin olunacaktır. Ankara' da ol:;n 
ların doğrudan doğruya Vekalete, diğer vilayetlerde lm
lunanlarm ise vilayetlere istida ve tasdikli fişleriyle mj

racaatları gerektir (3) 
Bursa Lisesi 
Kars 
Kayseri 
Srvas 

" " Denizli 
Malatya 
Yozgat 
Adapazarı O. M; 
Akşehir ,, ,, 
Artvin ,, ,, 
Ayvahk İkmal Mek 

" " ,, 
., " " 

Bergama ,, ,, 
Düzce ,, ,, 
Gümüşhane ö. M. 
Hopa İkmal Mek. 
İnegöl O. M; 
İskilip O. M; 
İzmit O. M; 
Kastamoni Kız O. m. 
Karaman İkmal Mek. 
Muğla O. m. 
Osmaniye İkmal Mek. 
Silifke O. M; 
Şebinkarahisar 
Van O. M; 
Akhisar İkmal Mek. 
Edirr,° Kız Muallim M; 
Sıvas Erkek ,, 

Almanca 
Yurt - Tarih - Coğ 
Fransızca 

,, ., ,, 
İngilizce 
Fizik-Kimya 
Musiki 
Fransızca 
İngilizce 
Fransızcc.. 
Tabii ye 
Fransızca 
Fransızca 

Tabii ye 
Riyaziye 
Fransızca 
Fransızca 
Fransızca 

Fransızca 
Türkçe 
Riyaziye 
Fransızca 
Fransızca 

Fransızca 

Fransrzca 
Tarih - Coğrafya 
Fransızca 
.Fransızca 
Fransızca 
Riyaziye 
Riyaziye 

ı-32 

Dahiliye Vekaletinden: 

10 

6 
13 
18 
12 
6 

10 
13 
22 
19 
18 
18 
18 
18 
18 
13 
14 
12 
13 
15 
18 
17 
22 
13 
21 
18 
13 
25 
21 

9 

Vekalet daireleri odacıları için yerli malı fotın alına· 
caktır. Vermek istiyenler nümuneyi gönnek üzere her 
gün Vekalette vilayetler idaresi üçüncü şube müdürlüğü
ne müracaat edebilirler. İhale 16. 1. 935 günü saat 16 da 
Vek'alet satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

(2) 1-31 

Ankara Belediyesinden : 
A - Hamamönünde Nişantaşı sokağında adi kaldırım 

yaptırılacaktır. Keşif bedeli 1536.53 liradır. 
B - Keşif ve şartnamesini görmek için Fen kalemine 

gelinecektir. 
C - Eksiltme 17 - 1 - 935 perşembe günü saat 11 de fen 

müdürlüğü odasında açık yapılacaktır. 
D - Muvakkat teminatı 115.22 liradır. (3856), 1-24 

Ank~ara Gümrüğü 

Müdürlüğüııden : 
Müdürlüğümüz anbannda bulunan yedi kilo reçel, 25 ki

lo soğan, beş kilo patates ecnebi memleketine sevkedil
mek üzere 3-1-935 tarihinde satılacaktrr. İsteklilerin o gün 
gümrükte kurulu satış komisyonuna müracaatları. (1) 

1-33 

Ank:ara Defterdarlığından: 
Buğday koruma işlerinde münhal memuriyetlere tayin 

edilenleri için evelce arzuhalile müracaatta bulunmuş o
lanların 5-1-935 cumartesi günü yapılacak müsabaka imtİ· 
hanına iştirak etmek üzere defterdarlığa müracaatları ve 
imtihana dahil olmıyanlarm sonradan yapacakları iddia
nın nazarı itibare ahrumyacağı ilan olunur. (4) 1-34 

Ankara Belediyesinden: 
Keşif bedeli 

Lira 
387.20 
327.60 
511.20 
504.60 
143.32 
154.70 
255.60 
725.40 

yapılacak yeri 

Duatepe yağlı dede sokağı 
Hamam önü evkaf evleri s 
Duatepe uzun sokak 
Tacettin ve dutlu sokak 
Kurtuluş M. dibek sokak 
Musa be M. dar 
Hacı Seyit menzil 
Musa bey kara musalla 

Cinsi 

adi kaldırım 

a - Yukarda keşif bedelleri ve mevkileri gösterilen so
kaklarda adi kaldırım inşa ve tamir ettirilecektir. 

b - Keşif ve sartnamelerini görmek için fen kalemine 
gelinecektir. 

C - Eksiltme 17 - 1 - 935 perşembe günü saat 11 de fen 
müdürlüğü odasında yapılacaktır. 

d - Eksiltme açık yaprlacaktır. 
e - Muvakkat teminat yüzde yedi buçuktur. (3855) 

1-23 

~~ağıtçılık ve Matbaacılık Her uevi plan ve resimlerin kopyaları süratle çıkarılır. Telefon: 1230 
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• 
ı 

ULUS 

meden sonra beş gün içinde 1 
mahkemeye müracaat edebilir Say av seçi 

eterle • 
ı s • ler 

• 5 Defterler indirildikten son 
Saylav seçimi gözetleme kurum 

başkanlığından: 

1 - Say av seçiminde · ·nci seç·
mi seçmeye hakkı olan y·rmi ·ki 
ye. şından yukarı An karanın bütü 

mahalle erinde oturan erkek ve a
dın nufüsunu gösteren defterler
de b·rer nüshası vilayet ve bele
diye kapılarına ve ismet paş:ı, köp 
rü başı, bozkurt fevzi paşa, inkilab 
Öztiirk, bent deresi~ anafartalar, 
tabakJar, necati bey, yeni turan 
atıf bey, altındağ, mah.allelerinin 
defterlerinin birer nüshası anafar
taJar ve ege, doğan bey, misakı 
milli l<ızıl elma, istiklal, yeğen bey, 
yenice, ülğü, özgen, sakalar, ma
hallelerinin defterlerinin birer nüs
hası doğanbey ve nazımbey, Öz -
beyler, sakarya çeşme, başkır~ 
ya çın kaya, şe yurt, yenihayat, 
yanidoğan, cebeci, denıirlibahça, 
sutepej emir fırka, içkale, kılınç 
arslan, pazar, akbaş, mahalleleri
ni defter erinin birer nüshası de-
mir fırka ve altay, koyunpazarı, 
uguz. in önü, çimen tepe, demirtaş, 
kırgız, kurtuluş, dum upınar, dua
tepe, sümer, meydan, gündoğd , 
erzurum, turan, akalar, Öncebeci, 
istasyon, mahallelerinin defter eri 
nin birer Üs ası dumlupınar ve 
kavaklıdere, azi Mustafa Kemal, 
Cümhuriyet, mahallelerinin defter 
erinin birer nüshası yenişehir po .. 

lis merkezlerine asılmıştır. 
2 • ef ter er ura arda 5 i inci 

kanu 1935 akşamı saat 18 e ka 
dar asılıkalacaktır. 
3 - Seçim hakkı o· ·ıpta defterler

de İsimlerini bulamayan r ve ya
zılmak lazım gelmezken yazılı hu
l~~duğunu görenler sc ylav seçimi 
gozetleme kurumuna birer istida 
vereceklerdir 
d~ - Seçim kurumu tetkik sonunu 

8
1 ek sahibine yazı ile bildirecektir. 
u Ya zıya inanmayanlar· bilçlir·. 

ra ikinci seçimi seçim 
ayrıca bild.rilecektir. 

günleri 
3754 

air İs · iha • r. \.umbara bi9tün 

----~----------------~~-----. 

EDİRNE BELEDİYE RİYASETİNDEN: 

Belediye deposunda mevcut 30 ila 50 elli bin kilo hur -
da kur§Ull boru satılmak iizere 20 gün müddetle kapalı zarf 

. usuliyle arttırmaya çıkarılmıştır. İsteklilerin 2490 sayılı 
kanunda gösterilen şartlar dairesinde satılık günü olan 
15 - 1 - 935 günü saat 15 de belediye encümenine müraca -
at eylemeleri ilan olunur. (8762) 8-587~ 

~ uı:u 111 111. illll 111111~ H UI Jl!I il ııı111ıııınııııı 111111ııın 111 111 1111 111 uııı '1111 111 IJllHllHI 11111 111 11'11'111 111111 1111 ''il ııııı ın, = 
1 ~ 
~-- , BEN BİR CASUS TUM g 
E ~ 
g Madleine Caroll • Conrad Veid • Herbert Marshall ~ 
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1 - Gazi Terbiye Enstitüsü talebelerine yerli malı ol
mak şartı ile aşağıda yazılı elbise ve saire 21. 12. 934 tari
hinden itibaren 15 gün miiddetle ve kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konulmuştur. 

2 - Diktirilecek elbise ve gömleklerin dikiş evsafı ve bun 
larm imalinde kullanılacak harçlar ile iskarpinlerin ve sa· 
tın alınacak fanila ve mendillerin umumi evsafını gösterir 
şartnameleri istekliler her gün mektep idaresine müraca
atla görür ve bir suretini parasız alabilirler. 

3 - Münakasa 3. 1. 935 peıseınbe giinü saat 15 de mek
tepler satınalına komisyonunda yapılacağından isteklile
rin saat 14 de teklif mektuplarım ve muvakkat teminatla -
rmı yukarda ismı geçen komisyona vermelidirler. 

4 - Kız ve erkek elbiselerine kasketle beraber bir şart
name yapılmıştır. E~kek elbisesinin muhammen bedeli 24 
lira 30 kuruş, muvakkat teminatı ise 318 lira 94 kuruştur. 
Kız elbisesinin muhammen bedeli 21 lira 30 kuruş muvak
kat teminatı 47 lira 92 kuruştur. Gömleğin muhammen be· 
deli 160 kuruş muvakkat teminatı 21 liradır. Atlet fanila -
sının muhammen bedeli 45 kurus muvakkat teminatı 601 
kuruştur. Erkek iskarpinlerinin' muhammen bedeli 5 li
ra muvakkat teminatı 65 lira 62 kuruştur. Kız iskarpinleri
nin muhammen bedeli 425, muvakkat teminatı 956 kuruş· 
tur. Mendllin muhammen bedeli 10, muvakkat teminatı 
131 kuruştur. 

Evsafı Cinsı 

Yerli malı Erkek elbisesi 

TaKrm Adet 

175 

Çift 

,, ,, Kız ,, .30 (tayyör eteklik)' 
,, ,, Erkek iskarpini 
,, ,, Kız ,, 
,, ,, Frenk gömleği 
,, " Kolsuz atlet fanilesı 

Patiska ·mendil • 
" " 

11.5 
175 
175 

175 
~n 

(3805) 8-5818 

SAYIFA7 

Umumi' Merkezi Paris'de "32 R UE DE LİSBON NE, 
da bulunan "SOCiETE ALSACİENNE DE CONS 
TRUCTİON MECANİQTJES •. Müessesesinin vekili ol 
duğunu söyliyen İstanbul'da TÜRK MAKİNE YU l~D 
finnası sahibi BAHADDİN MOLLAZADE'nin brnka 
ım7.1a badema hiç bir alal·a ve irtibrttr kalm::ıdr" ı ve '·en 
dis1nin tavassutiyle vaki olacak müracaat \:C te' 'i 1 ri 
nazarı dikkata almmıyacağı görülen lü.mm üu frıc ilan 
olunur. (3860) 1-22 

Yükse il{ sat ve tic' "el 
LalısHi oörenJ~r ce 1 jyct ·nd n: 

Önümüzdeki ikinci kanunun on üçüncü pa:zar günii saa 
16 da Ankara Halkevi salonunda senelik adi umumi heyet 
toplantısı yaprlacağından bugün saygılı üyelerin 2:elmele 
rini dileriz. (3831' 

RUZNAME 
1 - İdare heyeti hesap raporu ve ibrası 
2 - Yeni idare heyetinin seçimi 

saclannız 
" 

Jökülüyor mu? 
Hemen dökülmesine mani 
olunuz. 

KANZUK ECZAHANESl 
müstahzaratından. 

KOMOJEN: Saçlann clö· 
külmes ne ve kepekJenmesi
ne mani olur. 
KOMOTEN: Saclann kök· 
lerini kuvvetlendirir ve bes
ler. 
KOMOJEN: Latif rayihalı 
bir saç losyonudur, deposu 
Kanzuk ec7.<ıhanesi her ec -
zahane ve rtriyat mağazala
nndan arayınız. 

İngiliz Kanzuk eczanesi ma nulatmdan. 

8-5873 

Öksürenlere pelesenkli katran eksiri . 
Her Eczahanede bulunur. 

af ıa ak anlığı dan: 
135.00G adet normal ve 975 adet makas kaym travers1 

kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
İsbu traversler: 
1 - Susığırlık istasyonuna 20 kilomt"tre uzaklıkta Bur· 

sa vilayeti dahilinde M. Kemalpaşa kazasınm Torkaldcd .... 
. ormanından kesilip Susığırhk istasyonunda veya ona mü
cavir istasyonlardan birinde vagon üzerinde teslimi halin
de normallere 189.000 ve makaslıklara 3363.75 lira, 

2 - Karaköy istasyonundan 45 kilometre uzaklckta 
İnegöl kazasının Tahtaköprü ormanından kesilip Karakby 
istasyonunda veya ona mücavir stasyonlardan birinde va
gon üzerinde teslimi halinde normellere 270.000 ve makds 
lıklara ( 4826.25) lira bedel tahmin edilmiştir. 

Eksiltme 10. 1. 1935 tarihine rastlıyan perşembe günü 
saat 15,30 .da Ankara'da Bakanlık Malzeme Müdürlüğü 
odasında yapılacaktır • 

İstekliler tekliflerini Torhaldede ormanına göre ver 
diklerine nazaran 10883.19 liralık ve Tahtaköprü ormam
na göre ver.diklerine nazaran 14743.05 liralık muvakkat te 
minatlannın malsandrğına yatırıldığına dair olan makbuz 
ve Ticaret odası vesikası ile birlikte tekliflerini 10. 1. 935 
perşembe günü saat 14,30 a kadar Ankara'da Bakanlık 
Malzeme Müdürlüğüne tevdi .etmeleri Jazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartmımeleri 960 kuruşa Anka 
rada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden satın alabilirler 

(3767) 8~5772 

• rJIALiYE BAKANLI GINDAN: 
Kırtasiye depoları için lüzumu olan yirmi bin adet ma

kineli karton madeni aksamı on beş gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Örneği İstanbul'da Dolmabahçcde kırtasiye deposun· 
da görüleceği gibi şartnamesi öe bu depodan ahnacakttt 
Vermeğe istekli olanların yüz yirmi beş lira muvakkat t 
minatlariyle 7 sonuncu kanun 1935 pazartesi günü saat 
beşte merkezde toplanan alım ve satrm komisyonuna ~ 
meleri. (3779) 8-5808 

ANKARA BELEDİYE 
BAŞKANLIGINDAN: 

Belediye Su işleri müdürlüğü işçileri için (47) ta 
elbise yaptırılması açık eksiltme yöndemi ile eksiltmey 
konulmuştur. Bunların oranlanması tüm tutarı 1034 lir 
ve muvakkat teminatı 77,63 liradır. İstekliler şartnames 
İtfaiye meydanında belediye Su işleri müdürlüğünde gör 
bilirler. Eksiltme 10. 1. 935 G. perşembe günü saat 15 
İtfaiye meydanında Bel. Su i~leri artırma, eksiltme ve iha 

le komisyonunda olacaktır. (3782) 8- 5804 
• 



SAYıFA 8 

Cum uriyet 
kez Bankasından: 

Yüzde 7 faizli 
lk:i milyon liralık Sıvas - Er
zurum demiryolu tahvillerinin 1~ 
kayıt muamelelerine yal~ında 

ha~anacakhr, ı 
Geliri tamamen Srvas - Erzurum demiryolunun 

inşasına tahsis olunan otuz milyon liralık Sıvas - Er
zurum istikrazmm iki milyon liralrk birinci kısmını 
•eşkit eden tahvillerin kayıt muamelesine 10 ikincika
nun 1935 tarihinde başlanacak ve 15 ikinci kanun 1 
1935 tarihinde nihayet verilecektir. 

Beherinin itibari kıymeti yirmi lira olan bu muvak 
at tahviller 19 lira ihraç fiatr üzerinden bu müddet 

zarfında Merkez, Ziraat ve İş Bankalarının şubeleri 
bulunan her mahalde satışa çıkarılacaktır. 

Umumi ve mülhak bütçelerle idare olunan daire ~ 
ve müesseselerce vilayetler hususi idarelerile beledi • 
yeterce teminat olarak ve hazinece satılmış ve satıla- ~ 
cak Milli Emlak bedellerinin tediyesinde itibar kıy -
metleri üzerinden kabul olunur. 

Bahso1unan muamelelerde nakit gibi kabul edile -
ceği ve gerek bedellerinin ve gerekse faizlerinin tedi
vesinde hiç bir suretle vergi, resme tabi olmıyacağı ~ 
kanunla teyit edilmiş olan bu istikraz tahviller'!hin fa
izi de o/o 7 olarak tesbit edildiğinden iştirak edenler 
en faideli ve sağlam ve aynı zamanda memleket için 
verimli bir işe paralarını yatırmış olacaklardır. 

8-5854 

• T. T. Bina]ar 
ve Levazım f r { ürlii ..... ndeıı: 

2700 lira muhammen bedelli 20.000 tekerleği zamklı, 
rn.ooo tekerleği zamksız olmak üzere 30.000 tekerlek tel • 
graf makinelerine mahsus ahiz bandı açık eksiltme ile ah· 
nacaktır. Eksiltme 20 - kanunusani - 1935 tarihinde saat 14 
tc Ankara'da P. T. T. Levazım müdürlüğünde toplanan ko
misyonda yapılacağından isteklilerin 10 - 12 - 1934 tarihin
de meriyete girecek arttırma, eksiltme ve ihale kanununun 
ahkamma göre lüzumlu vesikaları, 205 liralık muvakkat 
teminatlanm veznemize yatırıldığına dair makbuz, veya 
nümunesine uygun banka kefalet mektubu (çek kabul edil
mez) ile birlikte aynı gün ve saatte komisyonda bulunmala -&.t.. 

Talipler bu husustaki şartnameyi Ankara'da Levazım 
mübayaat kaleminden, İstanbul' da Levazım Ayniyat Mu -
avinliğinden hergün bedelsiz alabilirler. 

(3588) 8 - 5501 
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. Ankara Çimentoları Türk 
Anonim Şirketinden: I 

His edaran heyeti umumiye ı 

içtimaına davet 
Ankara Çimentoları Türk Anonim Şirketi Hisse 

daran Heyeti Umumiyesinin alelade içtimaı 27 • son 
kanun - 1935 pazar günü saat 14,30 da Ankara'da İn -
saat İdarei Fenniyesi yazıhanelerinde akdedilecektir. 

Miizakere ruznamesi: 
1 - İdare heyeti ve murakıp raporlarının okunması 1 
2 - Bilanço ve kar ve 7.arar hesaplarının onaylan • -

1
-= 

nıası ve idare heyetinin ibrası. 
3 - Müddeti biten ve tekrar intihap edilebilen iki ı 

idare heyeti azasmm intihabı. 
4 - 1935 yılı mürakiplerinin tayini ve ü~retleriniu ~ 

tesbiti. ı 
5 - İdare Heyeti azaları hakkı huımrlarmm tesb~ti 

8-5877 ~ 
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Giresunda: Alav Satln 
A ima Ko•11i~von11 ~i-.li«indt .. n: 
Giresonda bulunan ve btılundurulncak olan kıtaatm se

elik ekmeklik ihtivacr olan 232000 kilo unun eksiltme su-
etile münakasası 10 !Ki NCİ KANUN 935 perşembe gü
ü saat 14 te kapah zarfla vcı Jılacaktır. Taliplerin şeraiti 

nJamak ve arzu edenlerin 20 kuruş mukabilinde satın al
ak üzere her gün alay satın alma komisyonuna müracat
' ve miirı;:ıknsaya nı·;rac;ı~t edeceklerin muhammen be-

elin o/o ye 1i hucuğu olan 2001 lira muvakkat teminat ak
e ve teklif vara ·cıh.nm yevmi ihalede ve tam saat 13 te 
ermiş olmaları ve eksiltmenin Giresonda alay satın alma 
komisyonunda yapılac~ı ilan olunur. (8791) 1-21 

ULUS 

l\lilli l\f iirlaf aa V t•kri1cti 
aatm alma komisyonu 

ila 11 ları. 

İLAN 
Ordu için iki takım ame

liyat cadırı ile 46 adet sey
yar hastane cadırları kapalı 
zarf ululiyle alınacaktır. 1 
halesi 13. 1. 9:-15 pazar günü 
saat 14,5 dadır. Muhammen 
bedeli (117441) lira 20 ku
rustur. Teminatı 7122 lira 
6 kuruştur. $artnamesini 1 

görmek ve almak i~tiven -
lP.r her gün öğleden sonra 
M.M.V. satınalma komisyo
nuna uğramaları ve eksilt -
mesine ~ireceklcrin ?490 nu
maralı artırma ve eksiltme 
kanununun 2 inci ve 3 üncU 
maddelerin<te yazılı vesika· 
larla birlikte helli gün ve sa
atmdan en· az bir saat evel ı 
teklif ve banka mektuhlari - ~ 
le ve yahut malive muhasip- ı 
11klerine yatırılacak tr.mi -
natlar mukabilinde alınacak 
makbuzların komisvonumu -
za vermeleri. (~R19) 

~;1848 

İLAN 
Ordu için 155 000 adet pan

sıman paketi kapalı zarf u
sulü ile alınacaktır. İhalesi 
12. 1. 935 cumartesi günü 
saat 14,S dadır. Beher adedi
nin muhammen bedeli 45 
kuruş 16 santimdir. Temina
tı 4 7 49 lira 90 kuruştur. Şart
namesini görmek ve almak 
istiyenler her gün öğleden 
sonra M. M. V. satmalma 
komisyonuna uğramaları ve 
eksiltmeye gireceklerin 2490 
numaralı artırma ve eksilt
me kanununun 2 inci ve 3 
üncü maddelerinde uazılı 
vesikalarla birlikte belli gün 
ve saatmdan en az bir saat 
önce teklif ve banka mektub
larmm ve yahut maJiye mu
hasipliklerine yatırılacak te· 
minat mukabilinde alınacak 
makbuzların komisyonumu • 
7.a venııeleri. (~820) 

GAİB KÖPEK 
İzmir saylavı Bay Hamdi 

Aksoy'un kahverengi yedi 
aylık bir av köpeği kaybol· 
du. 

Herkim bulduysa ve ya • 
hut gördüyse Bay Hamdi 
Aksoy'un Yenişehir'deki ls
metpaşa caddesindeki evine 
bildirmP.leri rica olunur. 
Memnun edilecektir. 

1-17 

iLAN ŞARTLARI 

Beher Beher ~ 
Sayıfa Santimi Sayıfa Santimi 

2 300 3 200 
4 150 s 100 
6 80 7 40 
8 25 kuruıtur. 

ABONE ŞARTI.ARI 
Müddet Dahilde Hariçte 

17 Lira 30 Lira ~ 

9 16 

ANKARA BİRİNCİ İC
RA MEMURLUGUNDAN: 

Mahcuz satılmasına karar ve
rilen üç manda bir at 100 yarım 
buğday 150 yarım arpa .'i-1-935 
cumart«!Si günü saat 9 da zahi
re borsasında Hayvanat aynı 

giinde Akköprüdeki pazarda sa
at 9 da birinci artırmaya % 75 i 
bulmadığından 10.1-935 perşem
be günü aynı saatlerde ve yerde 
ikinci artırmaya çıkarılacağı 

ilan olunur. 1-35 

2 IKINCIKANUN 1935 ÇARŞAMBA 
t± 

Nafıa Bakanlığıııd an: 
Kütahya hattrnm Tavsanh istasyonuna miicavir Doma

niç ormanlarından kesilmek ve Tavşanlı istasyonunda 
veya ona mücavir istasyonların birinde vagonda teslim edil 
mek şartile muhammen bedeli 54.000 lira olan 40.000 ad'"t 
normal kayın traversle muhammen bedeli 1306.SO lira olan 
390 adet makas kayın travers kapalı zarf usulü ile eksilt· 
meye konulmuştur. 

Eksiltme 10 - 1 - 935 tarihine rasthyan persembe günü 
saat 15 de Ankara'da bakanlık malzeme müdürlüğü odascn 
da yapılacaktır. 

İsteklilerin 4015 lira 33 kuruşluk muvakkat teminatla· 
rmm malsandığına yatınldrğma dair olan makbuz ve tica
r.?t odası vesikası ile birlikte tekliflerini 10-1-935 perşem
be günü saat 14 e kadar bakanlık malzeme müdürüne tevdf 
etmeleri lazrmdır. 

İsteklilerin bu husustaki şartnameleri 275 kuruşa An· 
kara'da bakanlık malzeme mi.idürlüğünden satın alabilir -
ter. (3737) 8- 5771 

Mulıterem nıüşter ilerimize 
Bayram için çeşitli ve güzel şekerlerimiz gelmiştir. 

Mağ'azamıza bir defa görmek için gelmeleri. 

ANKARA ŞUBESİ '-
1 
~ 
~ 

l
. Şekerci Hacı Bekir 

~ ~~~~~!Q!"A~~~~~~~~1~~2N9~~mzı~~~ 
Ankara Şoförler Cemi yetinden: 

Nizamnamemiz mucibince her sene denişmesi icabeden 
idare heyetini seçmek için kanunu sani 1935 ayının doku -
zuncu çarşamba günü saat ondan on ikiye kadar Halkevin
de intibah yapmak üzere cemiyete kayıtlı şoför ve işcile • 
rin gelmeleri rica olunur. 1-30 

~- 5849 
__ ., ___ ...__, 

Ankara IA!vazım fımirlii!i 
~atın alma komi~vonu 

i111nl:ırı 

!l~l\P\i 

Askeri konağı su kuyu -
sundan askeri fır na su ve
rilmek için lcuyuya. konula
cak elektrikli tulumba ve te 
sisat ve saire icin keşfi 999 
lira 67 kuruştur. Pazarlığı 
3 - 2. Kan. - 935 perşemhe 
günü saat on dörttedir. Kes 
fini ve şartnamesini gör· 
mek üzere her gün ve pazar 
lığa istirak için de vaktinde 
teminatı muvakkatesi olan 
75 lirayla beraber Ankara 
Levazım Amirliği satın al
ma komisvonuna e:elmeteri. 

(3726' Q~5i11 

lLAN 
Yirmi iki bin beş yüz ki

lo siyah çekirdekli kuru Ü -
züm açık eksiltme ile iha -
lesi 15 2. Kan. 935 sah gü -
nü saat 14 de yapılacaktır. 
Şartnamesini görmek isti -
yenlerin eyyamı tatiliveden 
maada her gün saat ondan 
on ikive kadar müracaatları, 
ve teminatı muvakkatesi o
lan 236 lira 25 kuruşu mu -
hasehecilik veznesine teslim 
eriP.rek makhnzile herabcr 
helJi saatta Ankara Levazım 
Amirliği satmalma komis -
yonuna gelmeleri (3793 ) 

8- 5845 
!LAN 

1zmit icin 4i4,800, Bolu 
için 125,700 kilo unun kapa
lı zarfla ve Tuzla için 52,200 
k:' o unun da açık eksiltme 
ile 7 2. Kan/935 tarihinde 
yapılacağı ilan edilmişse de 
mezkur günün bayrama te· 
sadüf ettiğinden her ikisi
nin de 9/2. Kan/ 935 çarşam
ba gününe talik edildiği ilan 
olunur. (3816) 8-5837 

r-- ----- -,. 
lrnt İ\'M s.alııbi ve Ba~mu· 1 

l haıriri falih Rıfkı ATAY, 

Umunıi neşriyat'! idare eden 

BAYDAR. f 
Yazı işleri müdürü Nasuhi 1 

Çankın cadd~si civurnda 1 
Ufııs maftaasmda basılmışttr. 

Bayram şekerlerinizi 

Para, saadetin anahtarıdır. 
Mesut olmak için zengin ol .. 

mak şartttt .. 
Zengin olmak için de bir pi• 
vango bileti atmak lazımdır. 

BAYRAM HEDİYEL ERİNİZl 

A.M. Kooperatif Şti 
merkez mağazasından alınız l 

Her şeyin: 
En ucuzu, 

En iyisi, 
En tazesi, 

En zanti 

Anlcara Palas otelinin Bayan''Coiffeur,, salonu yıl 

llaşı müna sehetile Suadiye JJlajı kadın berberi 

"Bay Mehmed Hilmi idaresinde olarak tekrar 

açılmıştır 

SİNEMALAR ı 
BUGÜN, BU GECE 1 KULÜP J YENİ BU GECE 

DANS RÜYASI 
Hiçbir filimde görülmemiş zenginlik, 

ihtişam ve bol müzik .... 
JOAN CRA WFORD -

CLARK GABLE 
Avrıca: Dünya havadisleri. 

1 
1 

PRENS AHMEu 

Baştanba~a esrar, heyecan ve merak ..• 
RONALD COLMAN -

LORETTA YOUNG 

Ayrıca: Dünya havadisleri. 


