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Giindelik 

SlYASAL DILA.NÇO 

Yıl sonunda ökonomik kurwn
lar bilançolarını yaparlar .. Ne al
dıklarım, ne verdiklerini karşı 
karııya getirip kazandarmı veya 
yıkımlarını toptan anlamak ister
ler. Ve yeni çalışma çağma ona 
göre düzen alıp girerler. Yaşıyan 
~e ç~h~'? her .kurum için gelen 
ıle gıdem ve gıtmiş ile geleceği 
şöyle bir gözden geçirmek sonra
sı için yararlı bir iştir. 

Sıyasal bilanço, ökonomik hi
l~nçolar kadar eski bir şey değil -
dır. Avrupa'nın genişlik ve dinç
lik çağında yılların gelip geç
tiğini hiç bir kişi düşünmez, ve 
bunu yalnız bir eğlence işi saya . 
rak dün ile yarını karşılaştırmayı 
gerekli bulmazdı. Ancak son yıl -
lar içindedir ki bu karşılaştırma 
yapılmakta ve göçüp giden yılm 
ötekiler ile sayışmasına girişil • 
mektedir. Sryasal hilancoları ulus 
lararası sıyasası ile uğra~~ ve 
onun gidişini yakından kovalıyan 
her düşünen adam yapabilirse de 
bu~l~rın. en çok özen ile gözden 
geçırılenı uluslar derneğince yapı
lanıdır. 

. Uluslar derneği 1934 yılında
ki çalışmasının bir bilançosunu 
çıkarmış ve hunu bütün acuna bil
dinni~tir. Cenevre'deki büyük sı -
yasal kurum yılı bitirirken kendi
si için ö~nülecek iki iş başarmış· 
tır. Bellı olduğu üzere bunlardan 
biri Sar' da uluslararası bir güc ile 
barışı kurmak işi, öteki de Yugoı;. 
lavya ile Macaristan arasında 
Marsilya dramı yüzünden çıkan 
kavgayı yatıştırmak işi olmuştur. 
Uluslar derneği 1934 yılını ka. 
zanc ile kapatıyormuı gibi görün
mek için bu işleri eyice büyült
müı ve başaramadığı işler üzerin
de çok durmamıştır. 

Uluslar derneği yeni yıla daha 
büyük bir otorite ile girmiştir. 
Rusya'nın üyeliği onun için yük. 
sek bir kazanc olmuştur. Bunun -
la beraber Cenevre' deki kurum 
h~nüz kendiliğinden işliyen, ken
dıliğinden dönen bir barıf meka
nizmuı olamamıştır. Son başarış
lar, genel barış isteğinin bitimleri 
sayılabilir. Büyük uluşlar arasın
da bu istek olmasaydı Cenevre 
kolay kolay iş göremezdi. Ne olur
sa olsun, bu kadarını da onamak 
v~ ~azanc s~rasına yazmak çok 
gorulecek hır şey değildir. 

. EsJ? yı~ iyi bitmiş sayılsa bile, 
hılmeyız kı yeni yıl eyi başladı 
mı? En eyi bilançolar, yeni yıla 
çok yük bıralmuyanlardır.. Sı
yasal bakımdan eski yıl yeni 
yıla eyice karışık işler bırakmış
tır. Bakalım ilk iş olarak Sar 
sorağı nasıl bitecek? Bunun 
bitimine göre yeni yılm da uğuru 
a?l~~ılacak ve o, başka işlerin 
gıdışıne de dokunaklı olacaktır. 

Zeki Mesud ALSAN 
,. zaxw • 

Atatürkle 
Romanya Kıralı ve 

Yugoslavya IUral 
naibi arasında 

Yılbaşı dolayısiyle Romanya 
Kıralı Karol ve Yugoslavya Kıral 
Naibi Prens Pol' dan Cümhur Rei
si Atatürk' e gelen telgraflarla A
tatürk' ün cevabları aşağıdadır: 

Türkiye Cümhur Reisi Kemal 
Atatürk'e 

Ankara. 
H eşmetlii Kır al namına zatı 

devletlerinden yeni sene münase
betile en samimi tebrikleri, dost 
Türkiye' nin relalıile onun reisinin 
saadeti hakkındaki en eyi temen· 
nileri kabul buyurmanızı rica ede-. 
rım. 

POL 

Yugoslavya Kırallığı Saltanat 
Naibi S. A. Prens Pol 

Belgrad. 
Zatı lahimanelerinin haşmetlil: 

Kıral namına yeni yıl münasebe .. 
tile bana göndermek liıtlünde bu
lunmuş oldukları dostane tebrik
lerden Fevkalade mütehassis oldu
ğum halde sizden en samimi t-eb
riklerimi ve hQ§metlu Kıral ve za. 
tı lahimanelerinin §ahsi saadetle· 
rine dost ve asil yugoslav milleti• 
nin azamet ve re/ahı hakkındaki 
temennilerimi kabul buyurmanızı 
rica ederim. 

Kemal ATATÜRK 

Türkiye Reisicümhuru Kemal 
Atatürk'e 

Ankara. 
Zatı devletlerinden 1935 ydc 

münasebetiyle gerek ıahsınız:, ge• 
rek memleketiniz için hissetmekte 
olduğum en samimi temennüeri 
kabul buyurmanızı rica ede~ 

KAROU 

Romanya Kıralr S. M. ikinci Karol 
Bükreş 

Yeni sene münasebetile zait 
hcqmetanelerinin göndermiş ol· 
dukları tel yazısını çok biiyü/i 
bir memnuniyetle aldım. Zah hcq· 
metanelerinden en hararetli teşek· 
hürlerimi ve şahsi saadetlerile 
dost Romanya'nın saadeti hakkın· 
dahi temennilerimi kabul buyur
manızı rica ederim. 

Kemal ATATÜRK 
••••• 

Atatürkün teşekkürü 
Riyaseticümbur Umumi Katibliğin. 

den: • 
Reisicümhur Atatürk, yeni yılı kut. 

1ayanlara teşekkür ve en eyi dilekleri _ 
nin Anadolu ajansınca iletilmesini emir 
buyurmuşlardır. 

iyraıı . Irak sınırına dair 
. l~n Büyük Elçiliğinden gönderir - ı 

mışlır: 

Türkiye gazet I . 1 . e erınden bazdarınm 
yra.~ ıle İrak hududu ihtilafı hakkında 

bugunlerde neşrett"kl . 
lcur" t 1 . b 1 erı haberlerden mez 

gaze e erın u husus . A 

rııun n '- ld ,,. ' takı malumatla. 
a .. ıs o ugu ani 

su"t ~ hb.. a§ıldığından, bir 
r e,e ume mahal k 

şağıdaki izahab . alnıanıak üzere a. 
n verılınes" 1·· .. rtildü. Şöyle ki: ıne uzum g:>. 

İyran d~vleti il t 
ı . e • ı·ak <le 1 t" 11a ş m Jiye ltad b" v e ı arasın. 

1 ar ır ıını h . . 
ııı.rarmımı:si akd d"I r attı tayım 

eıllle"• l lcumeti 1913 ta ·ı 
1
. 11\ıştar. nrk hü. 

rı' ı Pı-ot k l 
tarihinde yapıtal\ tnh .• o o a ve 1914 
ederek iki devlet dıdı hududa ictinarl 
d. . arasında h d . 

e ılmıı olduğun "d . u U<1 ın taym 
J u ı dıa d' 
Ynıın devleti nıczit· e 1Yor llalbuki 

mahiyette tnntın•d ':r ı.>rotokolı L resmi 
" 1!lr gib• 1 sabık ocmanlı 

devleti ve Türkiye Cümh~riyeti hükume. 
~i dahi o protokola resmiyet vermemiş. 
lerdir. 

Kanunusani 1932 tarihinde lyran dev. 
leti ile Tilı'kiye Cümhuriyeti arasmda 
akdedilmiş olan kararname ile iki mem • 
leket arasındaki hudut tayin edilmiıtir. 

lyran devleti, Irak ile Irak aracında 
yeni bir hudut kararnamesi akdine hazır 
bulunduğunu Irak hükUnıetine bir çok 
defalar bildinn~ştir. Lakin teessüf ohı. 
nur ki, hak hükumeti hep kendi noktai 
nazarında ısrar etmiş ve bu defa da bu 
budud mesek:;inin halli hususunu ulus • 
lar derneiine havale etmeğe lüzum gör· 
müştür. İyı·an devleti de bu hususaw ?'~
va.fakat etmİ§ olmakla uluslar dernegının 
~elecek celtede bu ihtilafa bir nihayet 

vereceiH ümit olunur., 

3, SONKANUN 1935 PER~EMBE 

Paris, 2 ( A. ,f .) - Haııas'a göre "Korfıı,, 

(lan ııerilen lı<tberler A rnavu ıfo k' uı lmrışı~ 
lıklar olduğunda ısrar €lmektedir. Kıralrn 
sarayı civarında bombalar patlamış m:ilerin 
l"eisi lşlwdra yahmında esir e'dilnıişıir. 

Aclmuz, andnnızdrr. 

FRANsrz - lTAL y AN KONUŞMALARI DEV A~I EDlYOR 

Pariste Bay Laval ve Romada Bay Suviç 
ile Kont dö Şam brön görüşüyorlar 

Paris, 2 (A.A) - Bay Laval dün ltal. 

ya büywk elçisini kabul etmiş ve sonra 

da Avu-;turyanın uluslar derneği murah. 

Kont dö Şambrön 

hasr ve Avusturya orta elçi sile gÖrÜf • 
··ştür. 

Paris, 2 (A.A) - Ydbaıı merasimi 

Bay Suvlg 

fran11z - italyan konuşmalarını Clurdu .. 
ramamııtır. Fransamn Roma büyük el .. 
çisi Bay dö Şambrön'ün ltalya dııarıit-

ler müstetarı Bay Süviç'le yaptığı ko. 
nuımalar bütün gün alqam saat 21,30 a 
kadar devam etmittir. 

Bay dö Şambrön bu konuşmaların 
neticesini hemen telefonla Paris'e bildir. 
mit ve bizzat Bay Laval ile de konut • 
muıtur. Bay dö Şambrön bu sabah da 
yeni noktai nazar teatilerinde bulunmuş. 
tur. 

Eyi bir ıoıonuca tloğru 

Roma, 2 (A.A) - Fransa büyük el .. 
çisi Eransızlara söylediği bir söylevde 
Fransa ile ltalyanın mütterek hanı İste. 
ğini kaydettikten sonra fransız - ital. 
yan konuşmalarının nezaketine rağmen 
İyi bir sonuc elde edileceği umudunda 
bulunmuştur. 

İtalyan gazetelerinin düşüncesi 

Roma, 2 (A.A) - Gazeteler, barııuı 
en emin garantisi olan ltalya ve Fran. 
sanın müşterek barıı isteği hakkında 
franırz büyük elçiainin söylevine işaret 
ederek ıimdiki görüımelerin iyi bir so. 
nuca v~rmasrnı dilemektedirler. 

İngiltere dostça teşehbüete 
hulunacak 

Londra, 2 (A.AJ- Havas ajansının al. 
dılt duyumlara göre, İngiltere hükılmeti 
fransız - İtalyan konuşmalarındaki bü. 
1ük güçlükler ortadan kaldırdamadığı 

takdirde Pariı ve Roma' da dostça mü. 

dahalede bulunmağa mütemayil oldu. 
fundan ve bu güçlükler başka bir dev. 
let tarafından geliyorsa o devlet nezdin. 
~o de teıebbüste bulunacağından lngil. 
tere dıı~miıler bakanı Sir Con Saymen 
Paria•te kalacağı bir kaç gün içinde bu 
meaeJe hakkında fransız bakanlarile U-

2\IQ uzadıya görütecektir. 

Fransız Maliye Bakanlı
ğında değişiklikler 

Pariı, 2 (A.A.) - Kabinenin 
bugünkü toplantısında, Maliye 
Bakanlığında mühim değişiklikler 
yapılmasına karar verilmiştir. 
Şimdiye kadar mevduat sandığı 
müdürlüğilnü yapmış olan Bay 
Tameri Bank dö Fransm müdür

j lüğüne getirilecek ve eski müdür l Bay More de fahri müdür olarak 
kalacaktır, 

Nuri Paşanın İsta nhulda söyledil{leri 

"Türkiyenin soysal ve ökonomik ilerleyişi ya
kından görülmedikçe düşünülemiyecek 

kadar büyüktür.,, 
lstanbul, 2 (Telefon) - Irak 

Dışarı işler Bakanı Nuri Paşa bu
gün şu sözleri ..ıiylemiştir: 
"- 600 yıldanberi sizinle beraber 

yaşadık. Fırsatta sayın ve aziz ar. 
kadaşlarımı görmek için Ankara• 
ya gelirim. Bilhassa soysal ve öko
nomik alandaki ilerleyişinizi ya
kından takib etmek bizim için 
hem faydalı hem de tatlıdır. An· 
kara'ya bu gelişim bir dost ziya. 
relidir. Türkiye cumurluğunun 
Irak • İyran arasındaki sınır anla
şamamazhğında hakemliğini çok 

ba§kanlık edecektir. Orada bütün 
(Sonu 3 üncil. -:ayıfada) 

Her yenle 5 kuru~ 

Bay Hitlerin iki 
hildiı·imi 

Berlin, 2 (A.AJ - Bay Hitler elçi. 
ler heyetini kabul ettiği STrada ıunlan 
söylemittir: 

" - Barış hakkında gerçek bir gü. 

ven olmadıkça herhangi bir tabada tcd. 

rici ve feyizli bir inki§8f umudunda bu. 

lunmak mümkün değildir. Hi5 bir ül. 

ı?ay HJtler 

ke Almanya kadar barıta derin bir lhti. 
yaç hiasetmemektedir. 

Ben, tamamile müsterih bir halde 

bütün çalışmamı bayındırlık işlerine ha. 

retmekte ve öteki ülkelerden Almanya. 

ya karşı, kendisinin onlara karşı ııös • 

termekte olduğu riayet duygularıru is. 

temekteyim. Almanyanın ııyaaası bu 
prensiplere dayanmaktadır. 

Ben, bugünkü g içlüklerden doğan 

(Sonu 2 ıncı sayıtada) 

B lr" 1' uy ~azımı 

lyran Oışarıişler Bakanı Bat Kizr. 

mi şerefine dün Anadolu kulübünde Dı. 

şani:ıler Bakanı Bay Tevfik Rüttü Aras 

tarA.fm<.lan bir öğle yemeği verilmi' ve 

yemekte lçeriişler ve Okonomi Bakanla. 

rı Bay Şükı·ü Kaya ve Bay Celal Bayar, 

Riyaı;eticümhur Genel Katibi Bay Ha. 
ıan Rıza, lyran Büyük Elçisi ve Dışan. 
işler Bakanlığı ve elçilik ileri gelenleriy. 
le Bay Kazımi'nin refakatindeki zevat 
bulunmuştur. 

Akşam da Başbakan ismet İnönü ta. 
rafından köşklerinde bir ziyafet verilmit 
ve yemekte Dışarıiş1er, Adliye, lçeriişler 
ve Okonomi Bakanlara Bay Tevfik Rüş. 
tü Aras, Bay Saracoğlu, Bay Şükrü Ka. 
ya, Bay Celal Bayar ve (yran Büyük El 
çisi ve Dışarıişler Bakanlığı ve elçilik 
ileri gelenleri bulunmuştur. 

isterdim. Fakat düşündük ki; Tür
kiye Cumurluğu lyran ve lrakla 
dosttur. Türkiye'nin iki taraflı 
dost olması bizim için çok değerli 
ve ehemmiyetlidir. Onun için biz 
bu meselede Türkiye'yi nazik bir 
mevkide bırakmayı doğru bulma
dık. Esasen mesele Uluslar Derne· 
ği konseyinde konuşulurken Tür- ı 
kiye de üye olarak burada buluna
cak ve türk mümessili konıeye 

Tiran Elçimiz Bay Yakub Kadri işinin ba~cna varmış ve ltimadnameslnl kıtali 
vermiştir. Elçimizin Tiran'a varışını gösteren yukardakl resmi ''Minerva., 

gazetesinden alryorur. 



SAYIFA 2 ULUS 

DIŞARDAN GELEN SON DUYU I A 
SOV\:"ETLER B1RLIG1NDE 

Telgrafçı1ı1cta bir 
devrim 

Moskova, 2 (A.A.) - Posta ve tel. 
graf fenni tetkikler enstitüsü uzak me. 
ııafelere resim nakleden bir cihaz vücu. 
da getirmi§.tir. Gerek telle gerek tel. 
ıizle işliyebilen bu makine hem büyük 
mikyasta resimleri nakledebilmekte, 
hem de eğer adi telgrafların çekilme • 
ıinde kullamltrsa bunlann dört kere 
daha çabuk çekilmesini ve çekilme key. 
fiyetinde yanlışlık olmamasını temin et. 
mektedir. 

So"·yetler Bfrliğinin yıllık 
hilan<'.osu .. 

MO&kova, 2 (A.A..) - lıvestia ga
fttesi 1934 yılında Sovyct Rusyanm çok 
T"erimli çalışmalarınrn bilanço~unu yap
tıktan sonra ulııslararasr münasebetlere 
wir diyor ki: 

""Uluslararası münasebetlerin 1934 
te en mühim hadisesi Sovyet Rusya nü. 
fUZUDun fevkalade artm.astdır. Sovyet 
Rusyanm devamlı ve azimli barış sıya
aaı Sovyet Rusfayı barışın kuvvetlen
dirilmesi işinde :ıaruri bir funil yap. 
~tır •. , 

Sovyetler Birliğinde ~esikalı 
ekmek wmlii kalktı 

Jılosk-ova, 2 (A.A.) - Deyli telgraf 
nmhabiırinden: 

Altı yxldanberi tatbik edilmekte o
lan vesikalı ekmek usulü dün kaldırıl. 
mışın, Fiatlar derhal yükselmiştir. Be· 
yaz ekmeğin kilosu iki rubledir. 

Leningradda bir ja· 
pon casusu tutuldu 

Leningrad, Z {A.A.) ·~Amerika,, -
Burada Uman ve savaş gemilerinin res

mini alan Matsuma adında bir japon 
yakalanmıştır. Bu adam japon bahriye• 
e.i ihtiyat efradından olduğunu söyle· 
miştir. 

ITALYA'DA 

Bir otomobil 12 çocuğu çiğne.di 

Roma, 2 (A.A.) - Kağliyari'de!1 

bildirildiğine göre bir yarış otomobili 
okuldan çıkan 200 çocuğun arasına sü. 
ratle girmiş ve ekese-risi ağrr olmak ü
%ere 12 çocuğu yaralamıştır. Otomobil
ciye ve içindeki yolcuya bir şey olma
mıştır. Otomobilci çok hızlı giderek bu 
bzayı yaptığı için tevkif edHmiştir. 

So'\iyct - İtalyan ticareti 
Roma, 2 (A.A.) - Yeni bi.r ticaret 

anla~ası aktedilinciye kadar Sovyet -
İtalyan ticaret anlaşmaları müddetleri. 
nin uz-atılacağı bildirilmiştir • 

AVUSTURYA'DA 

Bay 1\'liklaıs'ın sözleri 

Viyana, 2 (A.A.) - Yılbaşı dolayı

aile elçileri kabul eden cümhur başkam 
Bay Miklas Avusturyanın yüksek yü
kümünü müdrik ola.rak bütün kuvveti
ıe acun barışına ve butün insanhk için 
daha iyi bir gelecek korulmasına çalı. 
şacağını söylemiştir. 

A'u~turya ha ·anlanmn 
bildirisi. 

Viyana, 2 (A.A.) - Avusturya B~
kam Şuşnig Avusturya milletine bil
diriminde diyor ki: 

"Bizi en ziyade d-şündüren ülke
nin ökonomi noktasından eyi1eşmcsidir. 
Hükfunet içerde soysal ve sıyasal barış 
istiyor. Ancak 1933 dcnberi güddüğü
miiz açık sıyasadan bir parmak bile ay
nlmıyacağız . ., 

A ,-usturya ve Çekosio,·akya 
hakanları arasnıda bir görüşme 

Prag, 2 {A.A) - Avusturya maliye 
bakam Bay Bureş, cenubi Bohemy<'da 
Tobor'a gelmişti:. Eener. orada bulun • 
maktadır. İki rl let ;:,damı arasına~ bir 
görüşme olac, ' 

L~GİLTERE'DE 

Va~ingıon deniz andlaşmasınm 
bozulması etraf mda 

Londra, 2 (A.A.) - Lord Latian 
Vaşington deniz andla§masınrn Japon
ya tarafından bozulması hakkında yaz· 
dığı bir makalede diyor ki: 

" Bu Japon militarist fırkasının bir 
zaferi ve 1931 J\ııukden hadisesinin baş· 
langıc olduğu hareketinde taçlanması 

dır. ,, 

Çin koleksiyonunu iu6iliz 
müzeleri satın aldı 

Londra, 2 (A.A.) - Çin ve ttzak 
şark sanat eserlerinden yapılmış meş. 
hur Ömedopulos kolleksiyonu Britiş 

müzesi ile Viktorya ve Amlber müzesi 
tarafından satın a1mmıştrr. 

Kendi nevinde dünyanın en zengini 
olan bu kolleksiyon parçalannm na
dirliği ve kıymeti ile tannmştir. Kol
leksiyon 100 bin ingfüz lirasına alm
mrştır. Mütehassrslara göre bu '7 r.ı 

azdır ve şayet müzayede ile satılmış ol. 
sa kollelcsiyon daha pek çok fiat bu
lurdu. 

Liverpul'da 1864 te doğmuş olan M. 
Jorj Ömerfopulos, kolleksiyonn 30 yıl. 
da yapabilmiştll". 

Eski Çin eserleri kolek~iyonu 

Londra, 2 (A.A.) - Ömerfopulos 
tarafından toplanan acunun en değerli 
Çin eserleri kolleksiyonunu ingili'z mü.. 
zesi satm alacaktır. Kolleksiyona ilk 
fiat olarak 100 bin ingillz lirası biçil. 
miştir. Fakat mütehassıslar müzayede 
esnasın.da bunun çok daha artacağını 

söylemektedirler. İngiliz müzesi bu 
kolleksiyonun ulusça satm alınması 

için halkı ianeye davet etmiştir. 

Sara giden İngiliz ku'\-velleı-i 

Londra, 2 (A.A.) - Sar'a gidecek 
ingiliz kuvvetlerinin son Jasınr DUT'· 
dan vapura binmiştir. 

Bu kuvvet 6 zabit olmak i.izere 74 
kişi ve 8 hücüm arabasından müteşek

kildir. 

lngi!tcre'nin hiitçe a~rğı 

Londra, 2 (A.A..) - Bütçe yıl.mm ilk 
dokuz ayına ait istatistik 110 milyon 
Iuk bir açık göstt\,nnektedir. Geçen yr
lın açrk miktan 99 milyondu. 

Avusturya andlaşmasım 
İııgi.ltere girnıiyor 

Londra,, 2 (A.A) - fngiltuenin 
Avusturya istiklali andla§masma katıl
ması müml..-iin olduğu hakkındaki haber 
münasebeti.le, ~Öyter ajans.mm sıyasal 

muhabiri böyle bir llıtimal mevcud ol • 
madığmı bildirmektedir. Son karar, S.ir 
Con Sayınen ile Bay Laval arasındaki 

göriişmelere ve andlaşmanrn alacağı son 
şekle bağlı bulunmakla beraber, İngi) 
terenin bı andlaşmaya iltı1ıakı şimdilik 
varid olmadığı söylenmektedir. 

LEHlSTAN'DA 

Bir konseriyle müze yap
tıra(:ak tenor 

Varşova, 2 (A.A.) - Meşhur tenor 
Kiepura Krakuvi ulusal müzesinin ya
pılması i~in Krakovi operasında bu a
yın onunda büyük bir konser verecek
tir. Bu konser radyo ile de bildirilecek
tir. 

Vatikan'm Varşov:ı elçisinin 
sözleri 

Varşova, 2 (A.A.) - Yılbaşı dola
yısiyle Cümbur Baş.kanı Elçileri kabul 
etmi~tir. Elcilerin en eskisi Monsen
yör Mannagi elçiler namına söylediği 
nutukta geçen yılın acun perdesinde 
korkunc gölgeler ve z.orh<ılık duygula
riyle sıyasal hırslar bıraktığım söyle
miş ve demiştir ki: 

"Devletlerin büyük sav~tan soma 
halkdilmiyen meselelerde anlaşmak 

için son bir gayrette bulunarak sıkTn
tıyı ortadan .kalc1ırmaları gerektir. Son 
iki sınama bize göstermiştir ki uluslar 
arası alanda konu"malarla dü:reltilnıi. 

yecek tek bir i~ olıunaz.,. 

BİRLEŞİK DEVLETLER'DE 

Amerika uluslar derne
ğine girebilir mi? 

Vaşington, 2 (A.AJ - Ayandan de. 
mokrat ldaho Pope havas ajansı mu· 
habirine bildiı-imde bulunarak Ameri. 
kanın Uluslar Derneğ~ne girmesine ulu 
sun muhalefet etmediğini ve bunun için 
kongreye bir takriv vermek İstediğini 

söylemiştir. 

Hükumet mahfelleri, Bay Ruzveltin 
böyle bir dileğe müzaheret edeceğini 

sanmamaktadırlaı·. Çünkü Bay Ruz. 
ve]t'i her şeyden önce dahili sıy.ısa dü
şündürmektedir. 

Bay Ruzvclt ve eski savaşçılar 

Vaşington, 2 (A.A.) - Cümhur Baş

kanı Bay Ruzvelt eski savaşçıların elin

de bulunan bonoların hemen ödenmesi

ne karşı vaziyet a'Imıştrr. Teksas'taki 

amerikan lejiyonlarx kumandanı Bay 

Fermar'a gönderdiği mektupta eski sa· 

vaşçılarm §imdi bonolarının bedelini 

almağa ihtiyaclarr olmadrğmr, çünkü 

kendilerinin tercihan hükfünetten yu

drm görmekte olduklarını bildirmiştir. 

Eski savaşçıların mümessilleri bu· 

na karşı şiddetle protesto etme-ktedir
ler. 

Silahların tahdidi ve Japonya 

Nevyork, 2 (A.A) - Nevyork He. 

rald gazetesi silahların tahdidi prensibi. 

nin Japonya tarafından öldürücü bir 
darbe yediğini yazarak artık bu prensi. 
bin bun.dan böyle yaşamasına imkan ol_ 
madiğmı söylemektedir. 

Nevyork, 2 (A.A) - N~vyork He. 
rald gazetesi, Japonyanm Vaşington de. 
niz andlaşmasmı bozmasını ele alan ya. 
zısında diyor ki: 

"Madamki Japonya bu andlc:.şmayx 
bozmuştur, şu halde herhangi bir ulu. 
sun bu muaheden;ınıede tesbit edilmiş o. 
lan hükümleri bam.ası hiç bir veçhile 
büyük bir ehemmiyeti haiz olamaz.,, 

1934 le ticaret anlaşmalarmda 
terakkiler olmuş 

Vaşington, 2 (A.A.) - Bay Hnll, 
1934 yılı içinde tiraret andlaş:nala.nn 

da mühim terakkiler olduğun~ söylC'
mis ve 1935 yılının başlangıcında Amc 
rikanm drş ticareti ve bi!hassa cenubi 
Amerika ile olan ticar~tte inkişaf ola 
cağr tahmininde bulunmuştur. 

Küha'da ıslahat 

liavana. 2 (A.A.) - Devı~t şurası

na tam galahiyeder verileceği ve adli
ye, iş 'le içeri bakanlıklacmm da birleş. 
tirileceği söylenmektedir 

Hrezilya' da bir grev 

Rio dö Janeyro, 2 (A.A.) - Rıhtım 
i~çileıriııin grevi Santos'a da yay11mış
tır. Mandu vapunmun tayfası grev ya
parak vapurdan çekilmiştir. 

fACARİSTAN'DA 

Amiral Hortinin bildirimi 
Budapeşte, 2 (A.A.) - Yeni yıl do

l:ıyısi1e sefirler heyetini kabul e-rkn 

saltanat naibi Amiral Horti, bütün acu· 
nun nihayet manevi ve ahlaki bir anlaş. 
ma devrine gireceği ve bu sayede adam
lığın üzerine çökmekte olan musibetle
rin ortadan kalkacağı ve styasal ihtiras· 
lann sükfıne bulacağı umudunu izhar 

etmiş ve d .ir ki: 

- Mevud zorluklara rağmen bu umu. 
du beslemek gcl"c-ktir. Ökonomik kal
kınmanın yomlm;:ı.k bilmez bir çalrsma-

ya ihtiyac gösterdiği bugün her za
mandan ziyade anlaşılmış görünmekte. 
dir. Fakat şu da meydandadır ki, bu 
kalkınma herkesin müşterek menfaat 
namına razı olacağı bir takrm fedakarlık. 
larr istilzam eylcınektc<lir. Bu işi ba
şarmak husus-..ında Macari~tan elinden 
geleni yapmıştrr. Ve ananelerine 

0

1.lağh 

olduğu halde ulusların birlik çalışma
srna ya::drm elmektcn de geri durmı)a. 

caktır. 

FRANSA'DA 

Bayan Staviskı yenı 
ifşaatta bulunacak 

.Faris. 2 (A.A.) - Bayan Staviskı 

parlamento tahkikat komisyonuna bir 
mektub göndererek: ''çok mühim ifşa
atta,, bu!unacağrndan yeniden dinlen
mesini istemiştir. 

Japonya'ya kar~ı İngiliz - fran"iız

italyan anlaşması umuluyor 

Faris, 2 (A.A) - Övr gazetesi ya. 
zıyor: İngiltere hükfuneti Fransa ile 
İtalyanın, Japonyanm tezlerine karşr kcn 
disile birle~eceklerini ummakta ve bu iki 
memleketin yeni bir deniz konfransmın 
toplanmasına taraftar gözükeceklerini 
sanmaktadır. 

Ho11tnıan'm muhakemesi 
Flemington, 2 (A.A.) - Lindbergin 

çocuğunu öldürenle beraber olmaktan 
suçlu Hoptman'ın muhakemesine bu
gün başlanmıştır. Muhakemede 125 şa. 
hid dinlenecektir 

Habeşistan ısrar ediyor 
Cenevre, 2 (A.A.) - Habeşistan 

hükfuneti dün uluslar derneğine üçün· 
cü notasmı vermiştir. Bu notada sımr 
hadisesi hakkında.ki italyan iddiaları• 

nı abamakta ve tecavüz mesuliyelinin 
habeşlere ait oluğu anlaşıldığı takdirde 
Habeşistanın tarziye vereceği bildiril. 
mektcdir. 

Yunanistan' da ulusal 
müdafaa konseyi 

Yunanistan'da teşki1 edileceği önce 

haber verilmiş olan ulusal müdafaa kon. 

seyi, Kara deniz ve hava bakanlariyle 

Erkam Harbiye daireleri başkanların
dan kurulacaktır. 

Ülkenin müdafaası bakımından yapılacak 

programın tesbit ve takibinde bir birlik 

vücüde getirmek makseclile kurulmakta 

olan bu daimi konseye fırkalar önderle

ri ve ordunun ileri gelen erkanından 

General Otoneos, General Tsimikalis 

General Kamenos ve General Manetas 
dahil olacaktır. 

Helim.kon Melon gazetesinin yazdı

ğina göre, ulusal müdafaa konseyine 

Başbakanıt B. Çaldaris ba~kanlık ede

cektir. Konsey, bilhassa, altı yıl üzerine 

tertib edilmiş olan silahlanma ptan.ını 

gözden geçirecektir. Bu planın tatbild 

sekiz milyar drahmiye ihtiyac göster

mektedir. Hükumet ülkenin ulusal mü

dafaa vaziyeti hakkında her altı ayda 
bir bir rapor veıriiec:ektir, Konseye işti. 

rak e<lecek olan dört general, ordu 

umum müfettişi unvanını taşıyacak ve 

memleket dahilinde tetkik seyahatleri 

yaparak ordunun vıuiyetini gözden 
geçireceklerdir:"" 

Tipos gazetesinin haber verdiğine 

göre donanma ali ıneclis.i yakında top

lanarak her biri 1. 376 tonilatoluk iki 

torpito muhribinin satın alınması ka

rarını tasdik edecektir. Bu torpito ve 

muhariplerinin her birinde 12 lik dört 
top, iki torpil cihazı ve iiç tayyare topu 
bulunacaktır. Bu torpido muhripleri 
on sekiz ay zarfında saıtm altnacaktır. 

Varadini gazetesi, yukardaki maltı. 
matI kayt ettikten sonra u]usal müda
faa ordulanna gereken teçhizatın ne 
saretle tedarik olunacağına dair aşa
daki malfımatr vermektedir. 

Bu ihtiyaçların yunanistan'da yapıl. 

mas,ı kahil olan, battaniye, teçhizat, 
sıhhiye levazımı gibi kıs~ları yerli 
ull!sal sanayi müesseselerine ısmarlana
cak ve bu müesseseler bu siparişleri az 
bir zamanda verebilecek bir hale konu. 
lacaktrr. Bu suTctle hem harice fazla 
döviz ~rkmasmm önüne geçilecek hem 
ele memleket işçilerine iş verilmiş ola
c.al:.tır. Harice ısmarla.-ıacak kısımlara 

gelince bu siparişlerin kıymetlerinin 

Yunan mah ile ödenmesi esası üzerine 
ısmarlanması için gayret edilecektir. 

DECIŞIK DO'\ UJ\lLAR 

Alman ulusuna .... 
Müııih, 2 (A.A.) - Bay Hitler nas. 

yona! sosvalist fırkasma neşrettiği yıl. 
basr bildiriminde diyor ki: 

"Bundan 12 ay önce 1934 yılı içiıı 
yeni Ra yh'ın yıkılaca Jı söyleniyorcl u, 
Halbuki Almanya ve alman ulusu uln. 
sal diri!iğın bütün bülumlerinde eski. 
den fazla güclenmiştir. 

Ge~en yaz f1rka içimle t emizlik ya. 
pılmıştır. Bugün her zamandan çok u. 
lus iradesi sıyasasm:ı sadıkım. 1935 yr. 
lı içinde ulusun ve Rayh'ın büyük ten. 
sik eserine devam edeceğiz ..• 

Bay Hitler alman ulusuna barış ve 
şeref ve Sar'm dönmesini dileyerek söz
lerini bit_irmiştir. 

LitYanya n::ızi1eri 
Riga, 2 (A.A.) - Klaipeda hatdisesi 

maznunlarmın ele başısı olan Noyman 
ifadesinde kurduğu fırkanın alman na· 
zi fırkasiyle hiç bir alakası olmadığını 
ve Klaipeda'nın Litvanyadan ayrll:mas!. 
nı hiç bir vakit istememiş oldu.funu 
söylemiştir. 

Büyük hir tayyare i~e başladc 
Mari.a.yan, Z (A.A) - Broguet -

Saygon tipindeki yeni bir deniz tayyare. 
si marsilya - Cezayir hava servisine 
çıkanlmıştır. 13.0GO kilogram ağtthğm. 
da olan bu tayyarenin üç motörü vardır, 
Her biri 750 beygir kuvvetindedir. 19 

yolcu 3 tay:fa ve 800 kilo eşya taşıya

bilecektir. 

lspan ya' da 600 hin işsiz 
Madrid, 2 (A.A.) - 30.11.1934 ta.ri .. 

hinde 1spaınyada işsizlerin sayısı 61 ı: 
b!n 124 kişiye varmıştır. 

Bay Hitlerin iki 
bildirimi 
.'Başı ı inci sayıl ada.) 

kaygularİn müşterek bir iyi niyetle or .. 
tadan kaldll'ılabileceği düşüneesinde ... 
yim. Ben \!luslar arasında dostça halle. 
dilemiyecek hiç bir meselenin mevcud 
olduğunu sanmıyoruıın. 

Alman ulusu, ve alına.ıı hükUınet~ hu. 
kuk beraberliği esasına dayanan samimi 
bir çalışma beraberliğine varmak için 
çalışmaya amktırlar.,, 

OL Ü 
HALKEVLERI l'ofECMUAS. 

22 !kinci kanun sayısr çıktI. Bunda 

"Türk kadmlannm sıyasa ala~ 
nına girişi,, 

Başlıklı 

İsmet İnönü 
nün baş yazrsr vardır. 

~ Peker'in Kubilay abidcsin.dc
ki söylevi ile abidenin resmi. F. R. 
Atay•ın bir yazısı da bu sayıda ayn ı 

yer almıştır. 1 

Ülküde daha şu yazılar vardrr: 

Eti imparatorluğu 
Somer ölçüsü 

Göte'nin romanı 

(M. Saffet) 
(H. F. Turgol) 

(Kadri) 

Ne zaman (şiir) (Behcet Kemal) 
Gönüllü sanat (Behcet Kemal) 

Felsefe ve ulusal tefekkür (H. Ziya) 
Yeni şehirler doğarken (Semih) 

Ökonomik devridaim (S. Aydoslu) 
Musikinin tarihi ve edebiyatı 

(A?.iz Çorlu) 

Ayın politikası (Zeki 1.!eszıd Alsan) 
Atatürk AnkaTada .(E. B. ŞapÔlyo) 
Dördüncü sıyasal kurultay 

(Kem;! Turan Ünal) 
Asya adının kaynağı (Avni Candar) 

Köy çocuğu (Hıfurrahman Raşid) 
Hırsız (hikaye) (Zahir Ferid) 
Fransa'da bir köy tetkiki 

(RNfvan. A. Ihsan) 

80 büyük sayıfahk Ülkü her v;ı. 
kitld gibi 25 kuruşa bütün kitabcı -

larda vardır. 

~ ~- -// 
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f arr - sıy,ısal 

fürk 1935 
Gautı:cilenn hem alı~ıgı hem de yü.. 

kümüdür; yeni yala girerken eıki'nin 

bir muhasebeaini gözden geçirmek, onu 
çeki§tinnek, ontl yeni'yi överek nisbet 

vermek. Bıraı. gecikmiı dı: olsak, bi • 
zim de ıımdi yapmak İstedığımiz bu -
dur. Yalnız alıııktr-.n, bar bakımdan ay. 
nlacağız. Şöyle kı, sözi.ı evrensel 1934 
den değil Ti.ırk 1934 den açacağız. Böy
le yapmca, 1935 i övmek ıçin, güzel 
1934 Ü çekiştirmeğe hiç de gerl!klilik 
yoktur. 

1934 e acun gozunden bak ıp onu a. 
cun ağzından anlatmak ısterı>t:k, gerçek
ten, onu ovetneyiz. Duşunün bir kere 
Almanyada 30 haziran vakası. Venedik 
buluşmasının hemen arkasından 25 

temmuzda atılan kurşunlar ve Dollfuss'. 
un öliımü, Uzaktark'daki durumun ko
pacak gibi gerilmesi, San Franıisko 
grevleri, ıapanyol karıtıldıkları, Mar. 
ııitya facia11, ltalya - Habeıiatan an

laşamamazlığı, bütün bunlar, geçen yı. 
hn kalbur üstünde kalmıt sıkrntılan. 

dır. Bunların bu irilikte olanlarım, da. 
ha ufaklarını bulmak için uzunboylu a
ramağa lüzum yoktur. Acun bakımm. 
dan 1934, o kadar kanlı, karanlık ve a
cddı geçti. 

Fakat 1934 ü 1al01Z memleketimiz 
bakmundao elealır yani onu türkleıtirir 
tek, fÖyle baılıklarla karıdqırız: • 

8eı yıllık plamn onanmasa. lyran -
türk dostluğunun aereği gibi açılıp ge. 

litti~ini cösteı:en uluı bakanlan birlet
mesı. Kaysen kombina11D1D N aı:illi 
kombinasıom, cam ve kağld fabrikalan 
run temelatma ıitnleri. Dil ve musarl 
devrimleri. Kadına aaylavlak hakkının 
verilmeai. Dıt sıyasamız bakonından 

Uluslar Derneği konseyane uye ıeçi~ 
miz, 8Jlka.o Birliğini ,,.., 3ctU:.an konse.. 
)iPJ. .oıeıı.& J.,.;;~~~iz. 

Gfu-.ılü.vo ... i . :,üı .... ı lltu.41 İ!fm 365 
pnüaü V(:,.m,it <1lar • .lı,34, batka yerler. 
~e karanlık ve ıerimıiz geçmiı, bizde 
'"" büyük kuruluıu en güzel güneşleri.. 
le aydınlatmııtır. Türk ulusu, Önderi. 

nin Samsun'a ayakbastrğı gündenberi, 
kötü yıl diye bir ıey bilmiyor. Bu kut. 
lu gÜndenberi geçen yıllar, birbirinden 

mutlu, birbirinden şanlı, birbirinden bü. 
yük geçmi§tİI:. Böyle olmasa idi, arka. 
ya bakmaktan kocunduğumuz. için yü. 

riiyÜ§ÜJDÜzde önümüzü korku ile kol 
lardık. Ve yeni yıla giriyoruz diye ,;. 

vinip coıarken, tıbkı başkalannın du • 
nımunu almıı olurduk: Bu durum, eı. 
~'den yaka silkip kaçarken, yeni'nin 
ıyi olacağını inanmadan sanmak, bilme 
den ortaya atmak durumudur. • 

İtte bunun için, bir Türk yılı ola. 
rak l935i g:ivenle ve sevinçle karıda. 
mak, türk ulusu için yerinde olmu§tur. 

BURHAN BELGE 

Hava vaziyeti 
Zi~~~. Bakanlığı Meteoroloji 

Enstıtüsunden alınan malumata 
göre, orta Anadolu ile cenub A
nadolıı.1' •J - ve Karadeniz kıydarm
da, !'\.ize, Gireaun'da hava yağışlı 
ve diğer yerler yağıısız ve fakat 
kapalı geçmiştir. 

yağış orta Anadolu' da kar ve 
c.enubi. Anadolu' da yağmur şek
~ndh:ı~. Orta Anadolu' da iki gün-
e~ n devam etmekte olan kar 
r~ıçnm toprak üzerindeki kalın-

A
l k orum' da 22, Y ozgad' da 13, 

n ara ç · 
K evresınde Kırşehir ve 1 

astamonu' da 7 Af tinıetr . b l ' yonda 6 ıı.ln· 
eyı u muştur. 

En düsük 8 •• h 
ya, Afyo~'d u unet, kar, Kütah· 
dirne ve K aı:ıfll"ın altında 5, E
ıehir'de 4 ~ krnonu'da ve Eski· 
gad'da ü~ sant~ra, Beyşehir, Yoz.. 

n ıgraddır 
Yurdda en Y .. k · 

fırm üst .. d u sek sıcaklık sı· un e olmak .. 
da 19, Adana' d uzere Dörtyol· 

a 11 santigraddır --- . ..... ....__ __ _ 

Tayyare Cenıi . . 
yetuıden soyadı 

alanlar 
Reis, Rize sayl 

(Bulca), Reis M ay~ . Bay Fuad 
(K""'•k) y uavını Bay s ··k .. 

~r- ' azı itler' M . u ru 
~er Ziya ( Gu·· . 1 üdürü Ser-
M·· a·· .. re\'Jn) M h u uru Bay R "f ' u asebe 
vacıhk ve Spo aM·~Ongur), Ha
han (Aydar), Ter ~~Ürü Bay Oraa .(Cannıan) • cunıan Bay Fu- . 
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/ Nuri Pasanm lstanR lmlcla sÖ~·h·dikleri 
(Ba :iı l in<: ı savrfada) 

İzmir' de seçim işleri 
lzmir, 2 (A.A.) - Saylav seçi

mi anıklıkları ilerlemektedir. C. 
H. F. nahiye idare heyeti başkan
ları ve üyeleri fırka merkezinde 
Bay Avni Doğan'ın başkanlığı al
tında toplanarak seçilecek ikinci 
müntehibler fırka yoklaması ya· 
pılmıştır. Toplantıda, belediye 
başkanı doktor Bay Behçet Uz da 
vardı. Seçilecek' ikinci seçiciler 
arasında kadınlar da bulunuyor· 
du. Yazılan Baylar çoğaldığı için 
60-70 kadın ikinci seçici seçilece
ği anlaşılmaktadır. 

İzmir fırka kongresı 
İzmir, 2 (A.A.) - C. H. F. vi· 

layet kongresi ayın 14 ünde top
lanacaktır. 

lstanhnl Ticaret ve Sanayi Odası 
işe haşladı 

l•tanbul, 2 (Telefon) - Ticaret ve 
Sanayi Oda11nm yeni meclisi bugün va. 
linin bir ıöylevi ile açıldı ve ite baıladı. 

Tıh Fakültesine on asistan 
alınacak 

lstenbul, 2 (Telefon) - Tıp Fakül. 
teıinin muhtelif seririyatmda çahımak 

üzere Universite mezunu ve eenebi dil 
bilen on asistan alınacakbr. 

Adanahlann eğlencesi 
Adana'nın kurtuluş bayramı 

münasebetiyle 4-1-35 cuma akta· 
mı saat 20,30 da Halkevinde ada
nahlar tarafmdan eğlenceli bir 
müsamere verilecektir. iştirak da
vetiyelidir. 

Okul imtihanları 
Ulusal talim ve terbiye umumi heye

ti imtihanlar talimatnamesinin tetkiki 
ni ikmal etmit ve talimatnameyi bakan: 
lık makamına vermittir. Talimatname • 
ye göre ekalliyet ve huauti okulları biti. 
renlere bu okullarca bitirim §ahadetnB • 
meleri verilecek yalnız bu okullardan yük 

•ek okula gİnnek istiyenler resmi okullar 
da bakalorya vereceklerdir. 

Eski Diyuııu Umumiye 
reisinin temasları 

Oç gündenberi gehrimizde bulunan 
Düyunu umumiye idare meclisi reisi B. 
Dökloziye evelki gün Maliye Bakanı • 
mızı ziyaret etmiştir. Evelki gün ziya. 
retinde Bay Şükrü Saracoğlu da bulun. 

muştur. Maliye Bakam Bay Fuad dün 

akşam Anadolu kulübünde Bay Döldo • 
ziye ve refikası şerefine bir ziyafet ver~ 

miştir. Ziyafette Bay Şükrü Saracoğlu 
da bulunmuştur. Bay Dökloziye Batba. 
kan ismet İnönü tarafmdan kabul edile. 
cek ve yarın ak'ltam lstanbula hareket e 
decektir. • 

Ufaklık paı·a pulları 
imalatı Harbiyece hazırlanan ufaklık 

para pulları nümuneye muvafık görül • 
müştür. Nümune pullar üzerinde darb. 
hanede tecrübeler yapılmaktadır. Ufak 
lık nikel paralar bu ay içinde basılmava. , 
başlanacaktır. 

Tayyare piyangosundan: 
3750 lira alan bir mahıms, mah

kum olduğu 35 lira borcunu 
ödiyerek çıkmak istemiyor 

İstanbul, 2 (Telefon) - Yılba· 
sı piyangosunun beş yüz bin lira· 
lık ikra miyesini kazananlar ara
sında İstanbul hapishanesinde se
kiz ki iHk bir de grup vardı. Ve 
hapishan idaresi bu ikramiyeden 
mahku l , düşen 25.000 lirayı 
almıs ve mah kumla r hesabına ka
s ~ına koymuştur. Y almz bu mah
kiimlarm içinde kaçakçılıktan 35 
lira ağır para cezasına mahkum 
olan Ata İsminde biri hissesine 
düşen 3750 lirayı tamamen almış 
fakat hap:shAne idare~; ne 35 lira
yı ödiverek hapisten 35 gün evel 
ç.ıkma'İa razı olm<lmı11hr. Ata bu 
cıkmavııı;mı taliinin ha pish"\nede 
dönı-Hi~üne ve kendisine tali geti
ren bir vere karıı;ı saygısızlık gös
teremiyeceğini, 35 gün daha mem
nuniyetle yatacağını söylemiştir. 

t~tanhul Ye İzmir Liman idaresi
nin hir aylık muvakkat bütçeleri 

lstanbul ve İzmir liman umum mü. 
dürlüklerinin ikinci kanun ayına aid bir 
aylık muvakkat bütçeleri Bakanlar He_ 
yetince kabul edilmiştir • Bütçeler dün 
Maliye Bakanlığınca lstanbul ve lzmir 
liman umum müdtirlülderine teblii edil. 
miştir. 

Seyyahlar için kambiyo 
Bankaların knpalt olduğu günlerde 

kambiyo almak ve satmak i.ıtiyen seyyah 
ve turistlerin müşkülatla karşdaşt klcırı. 
nı göz önüne a.fan Maliye Bakanlığı ban. 
kaların kapalı olduğu günlerde mütefer 
rik kambiyo alım ve satım muameelleri: 
nin Vagonli müesseseleri tarafından ya. 
pdabilmesini kararlaşhrnuşbr. 

Uinar kadınları Fırkaya 
yazılıyorlar 

Dinar, 2 (A.A) - Kadınlar fırkaya 
üye olmak için her gün müracaat et -
mektedirler. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü 
okullarının gezintisi 
Yılbaşı tatili dolayısile Yüksek Zi. 

raat Enstitüsü okullulanndan bir ekip 
spor lıocaları Bay Ridel'in ve kayak kap·I 
tanı Bay Sadık'ın başkanlrğında Y aku • 
baptal köyü yoliyle Elma dağına çık
mışlardır. Kar, Elma dağında yanın 

metre yüksekliği bulmuş olmakla bera. 
ber çok güzel ve neşeli bir kıt ıporu 
günü geçirilmiştir. Gidenlea· kız ve er
kek on okulludan ibarettir. Bu yıl EL 
ma dağınH ilk çıkan bu ekiptir. Ensti
tülüler sömestrde Uludağa da gidecek • 

lerdir. 
Gidişte Y akubaptal köyünden ba§lı

yan kmnızı direkler vasıtasile yol bu. 
lunmuş ise de gelişte köyden Ankaraya 
kadar işaret direkleri. olmadığından çok 
ısıkıntı çekilmiştir. Ve yol ancak bir 
köylünün kılavıızluğiyle bulunmuştur. 
r • n~titüliı geneler bayram tatilinde tek· 

Elma da}·na çıkacaklardır. 

Ankara Radyosu 
Dün akşam radyo müzikle işe baş

ladı ve Ferhunde Ulvi piyanoda Dö· 
büssi'nin vual'ini, Vensenin parafrau
nı pek gu?el çaldı. Kendındcn beklendi. 
ği g ibi, güzel ve muva(fakiyetli çal dı. 

Ferhunde Ulvinin parçaları bitt ik· 
ten sonra, İnhisarlar Vekaleti saatinde 
türk tütü nleri üzerinde konuşuldu. Bu 
konuşma larda, tütünlerimizin tohum
larını ey i leş ti rmek için inhisarlar ida. 
.remizin yaptıg ı çalışmalar ve köylüye 
bunun için verilen öğüdler, yapılan 

yardımlar anlatılmıştır. İnhisar eksper

lerinin, türk tütünlerinin ısıahı, eki· 
min eyileşmesi için büyük işler gör· 

mekte olduklarım bu konuşma bize çok 
eyi göstermiştir. 

İnhisarlar idaresinin tütünlerimizin 
satışım temin etmek, fiatlarını yüksek 
tutmak yolundaki gayretlerini öğreten 

bu konuşmanın bize kıvanc vermiş ol
duğunu söylemek yaraşır. Tütilncülil· 
ğtimüze ait bütün meaeleler üzerinde, 
radyo dinleyicilerinin bu konferanslar· 
dan fayd.ab teyler öğrendiği beSbelll. 
dir. 

Bu konuŞımanm ardından, aaksafo
niet Bay Nihad, Ulvi Cemalin piyano· 
da arkadaşları bize eyi parçalar çaldı; 
radyo mUziğinden ıonra dana musikial 
dinledik ve bundan sonra da ajans ha· 
berleri verildi. Bu ak~ radyo 
programı şudur: 

Meteoroloji saati 

Musiki: 
B ethoven Sonate 

Keman : Necded Remzi 
Piyano: Ferhunde Ulvi 

Matbuat raporu 
Dans musikisi 
Musiki: 

Bethoven 
Haberle< 

Sonte (devamı) 

..... 
Soyadları nizamnamesinin 

tatbik şekli 
Nüfuı umum müdürlüğü toyadı nl. 

zamnamesinin ne surede tatbik edilece. 

ği hakkında bir tamim hazırlanıqtır. Ta. 
mim bugünlerde vilayetlere teblii edile. 
ceklİı'. 

İzmir'de del·rim konferansları 
lzmir, 2 (A.A) - l:lalkevinde dev. 

rim konferanslarına devam edilmektedir. 
Halk konferanılara çok büyük alaka 
göstermektedir. 

Muğla }<'ırka kongresi 
Mulla, 2 (A..A) - Halk Fırkası vi

layet kongresi vilayete bağlı kazalardan 

gelen 35 murahhasın iıtirakile Halkevi 

salonunda açılmıştır. idare heyetinin 

iki yıllık raporu okunmuş ve olduğu 

gibi onanmıştır. Encümenler ay .. ılarak 

derhal çalışmaya başlamıılardır. 

Kongrenin açılması dolayısile büyük 

önder Atatürk'e, Fırka başkanı lımet 
lnönü'ne ve Genel Katib Bay Receb 

Peker'e saygı ve se•gi tel yazdarı yol
lanmıştır. 

bir'·açmın resimle rı ;ıı yu karrya !rnyuyorıız 

kararlar reylerin birliği ile verile
ceği için Türkiye de hakemH~ini 
bu suretle kimseyi gücendirmek· 
sizin yapmış olacaktır ve Ti..irki
yenin vereceğl hükümden her iki 
taraf da memnun kalacaktır. 

İyranla bizim aramızdaki sınır 
anlaşamamazlığı esaslıdır. Eğer 
esaslarda anlaşacak olursak ufak 
tef ek meseleleri görüşmek kolay. 
laşacalrtır. Biz dört yıldanberi ty. 
ra nla doğrudan doğruya anlaşma
y~ çalışıyoruz. Hatta merhum K1-
ral faysal da Tahrana Şahı ziya
rete gittiği .·akit bütün bu mesele
ler görüşülmüş, anlaşmak derece
sine varılmıştır. Sonra tekrar ge-
ri kalmıştır. Irak hükumetinin 
esaslı sıyasalarmdan biri de İyran
la dost olmaktır. hranla dostluğu-
muza ehemmiyet verdiğimiz için 
bu meselenin bir gün evel bitmesi 
ni istiyoruz. Bugünkü lyran - Irak 
sınırı osmanlı İmparatorluğu çağ
larmda lyran'la dördüncü Murad 
zamanında daha sonra da birinci. 
ikinci Erzurum muahedelerinde 
yapılmq, ondan tonra da 1913 de 
bir protokol aktedilmiştir. Denit 
ve Hurtid Paşalarm bu meselete.. 
ri eaash aydınlatan raporlan 
vardır. Cereklendiği zaman anla
tamamazlığm düzelmeıinde bu ra
porlardan istifade edilecektir.,, 

Nuri Paşa Ankara ziyareti, Mu
sul petrolları ve asurlar hakkmda 
funlan söylemittir: 
''- Dediğim gibi biz türklerle 600 

yıl beraber yaşadık. Münasebetle
rimiz gittikçe daha ilerliyecek, iki 
uluş arasında daha çok yakmlat
ma olacaktır. 

Iraklılar sizi taklid ediyorlar. 
Siz ne yaparsanız onlar da o yolda 
muvaffak olmak istiyorlar. Fakat 
sizde hükumet kurumu daha kuw
vetlidir. Biz daha yeniyiz. Son üç 
yıldır Ankara'ya gelmemiştim. 
Gördüklerimden çok memnun kal
dım. Bilhassa ökonomik, soysal a
lanlarda yapılan büyük işleri ya
kından görmeseydim bir fikir edi
nemiyecektim. hleriniz bilhassa. 
sathi, üstten değildir. Sağlık " 
soysal yardım kuruınlannız fe.
kaladedir. Ziraat enstitülerini g~ 
dim Bu büyük itin büyük fayda
larını çok yakında göreceksin'q. 
Şunu da ilave edeyim ki pek aeY• 

diğim Türkiye'yi her gelişimde 
gördüğüm li'itüf ve teveccüh beni 
size daha çok bağlıyor. Nasıl te
şekkür edeceğimi bilemiyorum. 
Dönüıte gene buradan geçeceğim 
Her fırsatta Türkiyeye gelmek is
terim. Musul petrollarmm Anka
ra'ya gelmesini temin eden yol ba 
ayın 12 sinde Kırat Hazretleri ta
rafından açılacaktır Uluslar Der
neğinde Irak ve İyran meseleleri& 
den başka Asur meselesi de konu
şulacaktır. lrak'tan cenubi Ame
rika'ya istekleriyle gideceğini aa& 

dığ•m daha 17 hin kadar asurlu 
vardır.,, 

Nuri Pasa ayın altısında lstao-
l,,u!' dan gidecektir. ~· 

Jnıııııunııonıırımımıuıınııııınıımnıııımııııumııııı~ıııın~ 

a Çok değerli bir kitab ~ 

İ Avrupada otomobil 
İ ile 9000 kilometre 

1 
Yazan: A. Şükrü ESMER 

51 
Satıt yeri: Ahmed Halid 

1 Kütübbane.i 
Kendisi sıyasal tarih bocan olu 

!i 

I
= Ahmed Şükrü Esmer, bu lütabte e. 

kuyucusuna, anlatmak iıtediği 1ef· 

l leri, yonnadan, belli etmeden oka. 

tan tam ve olııun bir gazetecidir. 

1 
(Ulus) 

••• 
Kitabı okurken insan ba memle. 

ketleri geziyormut gibi his duyu · 
~ yor. (Akşam) 

1 .... 
Kitabı okuduğunuz dakikalarda 

a 
~ kendiniz seyahat etmiısiniz ze~ 
~ na "apılacaksnus. Aynı zamanda i• 

1 tifade edecekıiad. (Haber) 
.• ııımııınuwnteımii• s ıın ıuuı=-1 
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Yeniden ayağa kalkan Almanya 
Devrimlerimiz için bir ingiliz gazete

sinin yazdıkları 
/ Bay Y evtiç kabinesi 

Taymls gnttesi bunu bir indkal 
kabinesi telakki ediyor Lord Rotermir, J. "iJnllı'ten tıoel ıe

ınl De71' •ql 6.Uteaine yndığı Mr 
mütüta diyor il: 

• Jluclıeler, irıaıı1a yapılır. AlmRl
m, yeni •e kudretli bir inan tnaldular. 
Bu ayede Ahmnya, ulasal bir kalkın. 
- yapmasına engel olan ptıri!zlerl de· 
9hmılftlr. Hattl bunun daha fazlası ya· 
Jdmııtır: bu inan. Atmanya'ya yeni 
talr ruh •erdi. 

Son iki yıl ~sinde Almanya'dakl 
llJ&Al DerleJltlei' fıamu lhtlWI b • 
- blytlk .,. pldf •••. 
Ta6111~'* ................. 

ilM blr alu- bnkterhd, atasal ft 
.......__, daramunu baylece detfld· 
llbUmesi nld olmamııtır. 

YurdcJ811anma haber ftl'.,im iri AL. 
-.a.ya. ._. ga~tlacle ,ul bir ._ 

atfetemd1tlr. 
Almanya yeni Isparta'dır. 
Bftflin yurddaılan, ulaul bir dldp

Jln ve feclaklrlık dunum ile hareket 
idea elkf n ~ yunan flhrialıı ya
mna tfmdl 17 milyonluk bir aı-. o da, 
p Ue daha ytl1mek n da1ui bec:erOdl 
oJlm duygaJanaut balanuyor. Ba ala· 
llllB IPtde Mg ldmee •lımm bltmda 
lıahmaa 8C1mn War npllltah ..... 

Bat Hltler ne ~td tpt, • apta 
iter. ne ele et ,_. <>mm bir clnJ81r ._.._ 
n'fl. Atmen,.-da 1d en alçak ghfUltt 
Mr .fftl ld1eslnln ......ıı kadardır. 

ÖBlerlnde Rlt1er'I Mr imek o1ank 
Siren alman cencHll aten ,Ube1r olan 
med~Jerfnl ylzde otm ylktıettmft
lıfl'Clr. 

Blt8a genelik aut llwtemlntn hte· 
•11 tekilde yedftllf ıh. almanJar, 
......... lattlDde Mr ula olacaldan1ır. 

...... ,..,, - 4Gtklhl 'ft bittin bir 
.... ,..... .., .. lllhlNtU .. Jlbek bir 
-•kie çıbnn nedlrP 

Alman yflreklerine -.d, alman 
.. Jeriıle bu ıpltıyr ftl9D Jdmc11rp 
~!'"• cenbı bir tek kelimtıdfr: 
:-..---lh Jllt1nü bu it olamadı ve Hlt-
Jer ............. Almanya'yı dflnyayı 
laayrete dilşllrta ba lnkipftan hit bir 
bvvet menedemes. 

.Alman lideriyle mulıtellf vulyedft 
... resmi hayatın dıpnda ft dosttan • 
am :varmada bir haylı defalar kODUf • .... 

Hitler'in tahlfyetfnde lnaanm zlh • 
.tne hemen naqolan bir hu1U1iyet var. 
O&:lerinde &kate deler bir kudret, 
lıMdt ..mde bir ta1ebt ft Uma bbf.: 
~ dUJUluyor. 

Bitin ba nhlrt tellrlerln 8tetfnc!e 
h adamda kendi tarlht ftdfellne, al • 
-. ulatmu1 tekrar a,.la kaldırmak 

lillffeelm "llW!•lyle inamı bir mana 
tWdrr. 

llltleı'hı en tfddetU mhek1ddlerl 
Mıi omm ha nzlfenln hl.ytllr bir bı • 
._ '8pnnq oltlufmm lnHr edema· 
Jet. 

1135 ydmdakl blrleıımıt, bndfne "' 
ftdU Almanya, 1933 fldftclklnmıuncla. 
.. Almnta~claa pek fabdır. 

Almlmp'yı dyaret eden herka, ora* Httler rejfmfnfn ahengini ı8ritr. 
~- birkaç ınu.J vereeelfın. 

PMit: Hitler rejiminin haklld deleri 
iltatlstı"klerle ifade olun ...... O tı.n 
.SUUDUn nıJuum yeniden tutattur • 
._ • iki yıllü Bitler ldarealnde ka
-.ıla feYler atHmda şunlar aanJal>L • 

ine çıkttlr 

çalıtma kamplarındadırlar ve burada 
barikullde beden ve soysal cllllplln 
içinde vasernaktadular. Bunların him. 
mett.,ıe iki yd içinde it yl1a el11 bin 
dantlmlttk bot topnk ıılah edilmit bir 

1'/Je 06serv11r, 23 ilkk&nun 1934 dnliğindcın ve halk Uffrlndekl uyuştu• 
nac11 tesirinden c!alma tiklyet ederdi. 
1 Sontqrinde parlamentoyu aprken 
t11te~lt: 

2~ ilkHnrın tarllıll Taymis gaute
sJ şu bllf makaleyi yazıybr: 

hale konutmuttur. . 

6 - Almaııya'ü buab 1400 mJ1 u.zun 
tuğunda dünyanın en uzun otomobil 
yolu tamamlanmak Uzeredir.. Bu yol 
yapısında dofrudan doğruya 05,000 kf. 
ıt, bilvasıta da 110,000 kitJ çalşmak+..alf • 
Bu yolun 4000 mile çrkanlmau plJn 
içine a11mmftır. 

7 - • Uluu1 yardım. daypıa ve te. 
aııtld o der~eyl bulmu3tur ki IOD iki 
ay içerisinde rokıullara yardım için 
bflyiik bir para toplaıumt ve claiıtdmıı· 
tir. 

Berlinde balwıdufum IOA puar aa
ı:n "tek tabak )'emek cUn~ idi. Ben de 
Bay Hitler'le birlikte hlr tek tabak ye • 
mek yedim. 

Bu tekilde -.ıruf edilen pan, hep 
,oballara ,.,._ tefJdlltma ptmelı: • 
tecllr. Rltler'deıa nelki Almanya'yı iyt 
t , .. laer lllDUı ..... bugOaldl Al • 
man,aa. .... bl1amna aladmıla bir 
-ebe ,.ipılchfau Wa1lr ..... 

Bls, lngntıere'de bu 1ra11nnmmun ne 

4emek oldulunu gerçekce anlamıt bu. 
lmıa,ôt ma,uzt T 'ba hl!I don.ık po. 
Btfb1ar1a propagandalarm ltetl o1a
nk mı hareket edfJoruP 

Bir defa c!aha IBylemfftlm: tekrar 
e4eyfm 1d bbtm en alır lmşh ~te • 
lerfmfzde bile nad Almanya itabında 
yanlmrf olan haberler. birer uy~mma
&n ibarettir. Bu lntdıalan dalla dyade 
alman yahudf!erl dlSrt bir 3raflt yay. 
maktadırlar. BunnJa beraber bltçok aL 
man lokanta n oteU~ pekAtt ke
yiflerine balam yalnıdllere teeadtlf et • 
tim. 

Sfr Oıten Çemberlayn'ln Afmuya. 
da Nad ccttyanmm adamabll• Yır sat 
drğma dair radyoda ı8yledflf 18vlevf 
dinllyer•k memunun oldum. Bundan 
qlktr bir ..,- yoktur. 

!ıtanbul muhabirimiz 17 ilkkSnun 
tarihiyle bildiriyor: 

1934 yılının son haftalan TUckiye· 
de bir çok g8z çeken değiıikli\lere fa• 
bit olınaktıdtt. Bunlardan en mtthfınml 
tflrk bclınhlmı allkadu edenidir. 
Türk kadınına aaylaYlık bakkı fttilmJ' 
tir ve 1935 yılı baflangıcınü HÇllecek 
olan kurultay U1elerl aramda dlrk b· 
dınlan da bulunacaktır. Atatlrlr daima 
türk kadınını ~rk~kle aynı eevirede 
rarmek ıerekliflni duymuı ve omnanh 
kadrnla.rclaa esircecUfi aayt1ıa imtiyaz
ları onlara ftnnl~lr. 

Tiltt bclmma ba lmtl7&11 ftrmek 
için yuaü dıfiflJdlk yapmak llalDl 
geldL Yeni yaaa 23 yqau dolclunıı 
her bdma aayln eeçmet " ao yqmı 
dolduran her kadına da •1laT •çillllek 
hakkım vermlıtlr. Gelecek ıenel 1eçlm 
de kemalist fırkaıım lilteaine 20 bc1ar 
taııımmı tflı'k bdmm ıfrecefl bekle • 
nf7or, " Tflrkl,...clıl yahus bir fıda ol 
dufu için 1>9' bdm namsetlerln teÇlle. 
celfne muhakkak 18dle bakdülllr. 

Kadnalara seçme baltkz ..na...ı • 
ran pek lal olmuftur ... ber r&a4e1-
ret ayandmmıtır. Kadınlara d8rt yıl 
&ace belediye eeçim hakkı verilmlttf; 
fakat aayJay 1eçlm haldmıı da elde et· 
mek hin g8tte.rdi1derf gayrette muvaf
fak o!am1rftlf1ardL '9!5 lllcbahmnda lı 
taıabufda aluıl1nr111 lradmlar koftrre
'llnln toplanaeatmm brarlattmlmıı 
olman, Atatlrk'ln ba karan vermetfn. 
de bfr rol OJ1HU1111 otabDlr. Bt!Jd de 
tlrtı bt!rnlannm 8telti yurdlardan ge
len kıs brde,lerfnln karırlanna ~
ken, Cumhuriyet htıkOmetinde keodl 
paylan da bulmadutmm dU)'lllalarmr 
imnnlıtir. H.ır halde tllrk lıadmlan 
AtatGrk'e mianettarclırlar. Ymduıa her 
~- Wnltne tebrik ... ,.....,. .ı 
mzttır. 

ikinci bir clftrlm "' mtbtlk mtHle
lfnl aJtlradat ediyor. Acatflrk bfg bfr 
uman prk 111bllfn4ea •ottaam""1t
tır. Bu ~n f'eknllRklılmdan. ha· 

"BqD11 dlal•tmeye ~1t.blleıt mu• 
siki yü~ •l•rtaod tl•i•lfl• -1111•lcte11 
mr.tktır. Ba• ap..tM 6/lllıtllyiz. Ultı • 
aı. Uıo. 4•ygaltrı, dilfllnllfleri •"'•· 
tan; ,ak.tN 4e~. a6yl•rlıteri Hp
laYlr, ...,,, /lir ... aıtce, ı-eııel.,,, 
....ıki larrlllarıne g&e lfl.,_k terek· 
tir. Aatak, 6tl 6'fce)'d• fflri rılual •a
silcld ylilrultilffllir • • .,,.,,_, 11Julld 
df ~l'ini alallltlt.,. 

Bu llklr-rin netkwl olank blaft
ler-.. ....... ..,.. " bltb eğlta • 
ce yerlerinden tan mtldll llt llttflyat 
yapmaktan meneclhcli.. lılurif Bakanlı· 
fr ttlrk beatektrlarma cUmhurlyet duy 
gulanm ifade HeNleoek ,.....1ar bea. 
telemelerlnl tebliğ tttl. 

Bu ıeltiJde mil?.ik beıteleninc:lye Jra. 
dar Avrupa meludilerl ça1raaaoaktır Vl· 
yanab beat.eırarw ............. rlaa ,._ 
bl ...... tmpJe ~. .. 'il 
Ankara•da kllllk operalar •eritecektir. 
Sark mlhfğlnta bJdırrlmaamın her 
amıf halk taralmclan memnuniyette tw 
fdan4ıfmr ld&Ua etmek lılttabl dofru 
ollmu. 
A~On dfk&tlnl seken lfler • 

den biri ele ttkk dllldtr. Altı yıl 8nce .il 
fabeJI delfltirdl. uü laarfleri ,erine 

Jathl barflulld lllir& a..ma IOlaUCU 
olarak milyon1ana dda .......... "Jk-
ma 8ğrendL Jl'U.t ....._ ......... .. 
ne rağmen binlerce arab " acem keU. 
meleri n lbareled ttltk la,tln4e kaldı. 
Atattlrk bundan da hoıJanmıyorda. 
Ttlrk DIU Tetkik Cemtyeti ne birlik • 
tt, bllttın yabancı 1mellmelerdea atıklaA· 
mıt bit Is tdrlı: diU çıkardı. 

Şlmcll tGrk psetelerinde bapnab1e 
ler a.tGrkçe lte lntipr ediyor ve )eni 
dili hentıs tam bir tekilde 8frenıtnemi9 
olanlara AtatUrk'Uıı a8ylev1ari birer ~r. 
nele oluyor. Yavq yavaı tUrk alusa 
ttlrkçeyl 8irenece~. Yakmda nDl Wr 
lOpt kitabı neP*UJecektir. 

B. Ye\?tlç•in teıkil etmlı olduiu ye .. 
ni Yuıoıtavya kabibeal bakanlattnın 18 
yısı bakımından daha ekıık bite olsa, 
üzerine dayandığı eaaa bakımından U .. 
avnoviç kabinesinden daha sağlam ye 
ıUmultUdür. 

~undan altı yıl Cince kıralUJ, bır ıra. 
deaıyle bütün ıiyaaf f ırkalarr kaldınl
mrş olan meclisin ekseriyetini temsil 
eden eski kabine şimdi vazi reden ayrıl· 
mıştır. Yeni kablne ltramen '.Ray Yevtiç· 
hı Ba1 Koyiç gibi geçen kablntde ! aı. 
llyette b1an doatlanttdan. kısmen parla. 
mentodlıld muhattnerden, krttneıt de 
eıkl fırkalara menıub oldu1dan halde 
Hdttlerlnden ıyn1mı• olth tdm9'l!r. 
den kuralmdftllt. 

Bu bbln@de Yugotlavya'da bubı. 
nan başhca dlnteı •t mllllvetlet tfıtıtil 
edUmlt ~ bunun te~ftkUIU k talın Bl· 
d~ll~ .....,_ buhranın • 
~~- hf~n telH ft h~ 
IUlll hbne ~ittir. 

Xtraı Alektıandr'm 8111111aden tı· 
ra bötthı mehalefet Hdttterfhden mtl • 
rekkeb bit Ulu•t ltabfne tes1ti1 edlt ee
lf umulmuftu. 

O ldlllrda llaNırtlıftıt ~lan ıtrb ra· 
Mlll " demokrttlHI flt tH1ttatlt11tt ta 
rafmdın I~ MM adat .Uı :rllll idil ft 
01 ... lloftll lideri Baba K.•114 .. ic'iq 
...ı,.tled .._ ihtimal •enHrfyotdu. 

Bu 6rlmlatn Uderlm Jnnllll ._ 
dık otdulwu illyleeıit w cetlubf ııv 
•allrını bU mU-tenk dan ile birlnt o1 • 
•la pflftlqlardı. . 

... bakan l1tlfa ....._ bumaa diba 
.ı,.a ttlllıiıt olan .,r .... lllllmlk 
itin olcluftu •annedlldL JPabt 1111 an 
....... tılmuttır. lltlfnmdaıı ...,. 
bir IByle. llyHyea :aa,. Vnn~ lla 
181tmnde 1'nl w.1ne,. aıe. Xıraını 
rflttUP ..,._,. otd.ata ıfbl " ..._ 
olarak kabul etmefblf olan kinnelerln 
1itemi1•~iiııl. nld pUtiltrin ile ta .. 

'MmtA kaldmtnuf olddftmu söyle& 
~-~ ..... klt..bıti .... 
tule tifW·~ıftrine veril • 

Sfr Oıten Çembertayn'fn bu dosdof· 
ru .Ur1erf de her ttlrlU takdire değer • 

Bir talam makeme1erl eksik olduğu 
için bugünldl Almanya'ya Amıpa'nm 
en kuvvetli d"letl diye-meyiz. Fakat 
ba eksikliff uyanan \lhaaal ruh ve 6n. 
derlerine inamıta alınanlar ıiyadeaiyle 
telifi etmit bulunuyorlar. 

Yeni bir savaş ta bitaraflık 
meai doJayrsiyle muhalefetler ifbklilJ 
etmek iıtımediler. 

Son kabine, it eskt baf•ekiJle n. 
ntlandirllmiı eski l>ir kabint idi ki bwı 
larclan blrlıl olan llatlılk~• Bay Yt• 
Uc'ia aleyhlnde bullıllUJıakta •• ~ aa 
cıak Kıral Alebaııdr' aı 4iktitörr Q 

clevun etti~ 1Dtlc1detce dıeafl işleri ..... 
kaftr lralabilecefinl tByJemekte idi. Bizim bu ulusla datflpemls için 

hiç bir .ebeb yoktur. BWm " btltGn 
medent Alemin menfaati bunlarla lfblr· 
lllf etmeyi buyurur. 

Bant muahedeterlnhl ylktemt, ot • 
clufu halmslık ortadan kaldmlclrktan 
IOIU'a Amıpa'nm gelecek yıtıarda de. 
vam1ı bir blrıt içinde yapJ'&C&lma 
lnanımlr llfn leheb yoktur. 

Bls •Jnwnlarla .,aıbnclmm w Bay 
Rltter'hl llylfdlfl ılbl almanlarla la • 
allfa!er anoü bir defa haıb etmifleıdlr. 

A1mln ... -.......-... aram
.. bir pir defalar bir fncllls • alman an· 
latmur dflellnl g&tercll ft hamin ba • 
111 lçtn blrlcDr :rol oldufunu anlattı. 

ıo :VıJ adar Dd uıu.. ttlrlbıtlnden .., 
n bımq obnatarma ratmen )'enlden 
~ ..... o ..... hBmtln 
parlak bir yol lfllacalrtır • 

Banun için de bu ,clktek ulam M 
tlhı enerjfılni yeniden elde ettllf ba 
ı ıtıı-.'wn daha uypn bir ---.~ ........... 

it ltMılmm tarihti Mançeltıer Qıar. 
dfyen gueteıl yuıyor: 

Amerika cthnhutiyetfnitı ea1d 1Jltba 
Jarmdan Bay Vlllon, Amerikanın ge
nel ....,. ginbelladea ._bir mlclclet 
evel df1lliftl ki: 

.,_ ~u, blltlln acunu lehte ı1en en 

- ...... ili AmerUıa - dlfmcla 
bllJGI' .. 

Ydlarca aııaerll:m dit..,._ 1Ma 

-- ................. edllmlt*· 
VDtonml ,apamadllt '* iti ..... 

bir ,. .... çıkarta ....... Ameıl-
... ,apabllecek mldlr1 

Rattl Amerlbnin Yyle Mr tefe 
tetebbla -- ~..sar 

Amerlbnm da yUuıcr \Mıila\fr 
aJusı. kuramumm kurulıttaımdastı ft 
Kellog mdlqmasrom lmnamdm .-. 
111 ananeden b1ma Amerika UJ8188L. 
am tadil ecHhneü pttbft bur nokııL 
Jar bellmıemit midir? 

UlulJanrw JWumlerı ve .ua,ma
lan his- ayuı, t111a meydan okuyan U· 

lup Jıarp Blrlefik Amerl.1raıım ıgre • 
cıelf ftllfe nedir 

tbl !laabtertfe tetkik ettlll ea mtm11t1 
meıeı.e, Atnertkanm 'htrb.lnfi bir Uftf. 
tan uzak tutu1abllmell lldil mltınkUa o 
kır mtSelesidlr. 

Ulustat lmftlımwM bir mllteca9fse 
klqt glrlfectll !Mrhaftgl bit hareketıte 
AIOtribnsn ~i* pnd altı 
na alacak bir atar PP''t 41tiildlr. 
Ba taMl4I ......... ,. ~ 
Jllt 

Bay bmıt. hadltdAfft dalll 1111 • 
mette Mt acua 18fmek ldaluo&t"' dL 
ıetfnl IDIJdlM ..... . 

o. kendi uı-·· ........ , ..... 
dit Diri ----.............. . 
ktltea l;tl bfllt. Bit ....... -·· 
tlnlA ba&lzddl illtlrl*l'I ılft •111111 
1fltl9tlr. 

Bllytlk laftfm ilk gilalerlılde Ame
rikanın mtltteflklerle vakı olan _,atına. 

tebet ft temuWmtta --M8tJdUMı 
bllenlllBllffmll ......... ~ ....... 

Hakikatte iH Bil}' Y tttiç'ln Cent ... 
re'den dam.il UdnOYlt'i yuTBrladı. 

Yap.._,. Marı itleri bakanı, hiç 
....... ıllv.lal c1avuı u1usJu 1runa • 
muncla PJet iyi mGclafaa etti 1 w iti 
yoluna ko~ itin kendi kabine ..... 
bdqlarmdan bUyilk takdirler be1rli. 
yorda. Buna mukaWJ. pyet allkasıs 
bir dunıfla kam1andı ve bbfm tbpl 11. 

tllmı 1btakıp dttlfı çıhlafa meobut ol 
du. Ba1 Koylç de Jrendlalnl tafdp ,e i. 

!il, Day Yevtlç'in ., ... 
llMl ........ & .. A 

ıelJe.tıle, t'ııkf kabine ukadaı1arnm vtl-
refltıe blt derci o1atak • 
tttk!H nay Yevttte !ıaft e o • 

Teııl kutUlan ~laec1e J1U'11Mf:~t6 
4et••la 'bltluilaa fırbtat Hderfntn~ n 
MfııM 1oktut. 

Xablnenf n kimlerden mltrekkett .,ı. 
dula mt.ele•lndft daha fatıta, hı ttl 

Eler bfs, bu ı,ı ıns yılmcla bap. 
" rablllnek &aflmWetd yd, befedyet ta

rihinde en IDUtlu bir pt olacübr. 

Eler........_ 111'*1 bö1le bir ...._ 
p karlflDÜ dilelfnde bulunacak olursa 
o M!Dlll amerikan kalnmlamadan ve 
pl'Ullplerfııdıeıı banafltrinJ detfttlmMk 
prekecekdr? 

BUtGn ba 10rptar Ba:r RuneJt'tn, 
lterhangi bir sava,ta Amerikan n blta.. 
raf kalacalı meseledal yenldn meyda
na çıkanllalı berine ortaya atılabilir. 

bl. taftftll 8ntlftl ~ ltill •• 
mertm deatt ttmetlrıtn um rttme11 
rttek oldufunu t8ytemlş otmabdırıu. 

Amr-kiNIUll kendi ticaret gMlileri hak· 
kmda an18fma1ar yapmak,bmla mubbil 
4e ... , 1raçafl ..,.... ..... .-Ue
rlyle ta9ıneru1acatmı CMhht\d etmek di. 
ktf1* otdufuau tayltyo.. Sonra L 

metf b ftttnftttların vaf tpatı da
bft&Hle tl•et yapma ırnun ·Jftak e • 
dil i "'- ı rt Uriilflyor. Bi tlln bu 
teklifler, htm anaetikanıft içinde, hem 
de uluslararuı U)'Mada milf1dllat do. 
funmıktachr. 

lama ne fa,dm oJabillrP ~ • 
etil mettltdlr. •a bllıayet, btlılla ac\lıf 
nun lvfnt giteocefi lJSr ıetıoptaa Am.
riklntn iıtlfıdf ttmt• lıtec!ttf llllttl. 
m.a a~lir ki buna da ıa-11 mtlf 
dlr. 

Çoealc Esl~eme Kurumunun it!""' tf"J .... fnamelerl B6yle bir mUnaluıpnm " onun do
fliracatı neticelerin ne olacağı fhncU· 
elen keldrlJemn. 

Acun ı..tıfı blıim kaaaatf.mize ve 
bir çok amerikahlarm Jra'i:ıul edecelctırt 
bit bMate gare Amerlbıım ba im. 
IUlta tümac-tı d ..... baib w.. 
makta4lı. 

aı. A91'Upada amerikahlatıa 1*141 
andllcriıılne verecekleri htrhaft&i im 
tekle mldabale etmek niJetW. c1eınu. 
t'alrat ttcerrld tanftuJan ile lrarfl ;Jaa. 
•öettiltr ................... ldt. 
il ........ etti1*a IOllR '"' ........ ~ 
~ 9 ~aakbr ... ., .. 

VerDta bUot1- ıtn ..,. ltıi&~ 

s .... a ginnlf ... dnletlerle antas.. 
malar yapmak. totn beJle bir mtda 

ı rnıntıkatM'raı HsfJll a,uabllmft 
a:ı ~ t? 

Amerikan cUmhur batlıılataaa ki te
kilde IONlaak bir '°k sorplar 1ıu1u. 
nablllr. .., Rur.elt'hl sa.attan itti. 
fade eta111t 1ob1ad'1d bqlaatı ol4qp 
mubter~. 

AcaM lıldla -.rlkan ulan da 1--

t 'ltıtt AmırlS.. Dlr l&fttJll cllfD. 
........ lmldna VU' ..... 

Y..S 411n,_. tıı kutwtll Mr ulu. 
" lçl.n. :olta, ... ~· ..,...., ta. ................... ~ 

Btagih Amerikanın ~..
ittllcatneti gör nler, bu blusun silah • 
ırlanmıı kon~ S..._ • 

an Daviı ttrtf ffade oluııtP 
iyefi almak \barı ol~ukJanııı d U.. 

llC'bilirlet. 
ÇtinkU onl r, Keı·o p tmr ihlal 

eden rin ulu l rar 1 kanuna saygı 
ıızbk- F gı tutulmıtlarmı is
temlflerdi • 

B. Davis 1931 flhHa, Ameribnnı 
kollektif bir hareket z6mreıbadea a7. 
nkmyaca!ı~ bildjtmlftl. 

BütGn bunlarctaa llOftft blt#dlıt dllıı 
ftımı ortaya atmak, afta fi 11111! ı.. 
mı tenlıi ve ,._.ı,ıetın idi.,.... 
brpıoda bltla .... 11 IHı lbtL 

n1 .... ne til• &tıtf• - --·· 
~ 
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iJl:orı. mih araştırmc.:lur: 

Ulusal a ·tı (fc..'!] sı .. ~::>acı (I) 

Bizim ulusal bir artım s1yasasrnd.:n 
anladığımız; ulusal ökono:ni bütünlü • 
ğünü, halkçılığı amaç edinen organi1t 
(uzvi) bir tutumdur. Organik olabil • 

m ek için, tüm tılusal varhğrn sa ~hk 
dileklerine uymalıdır. Halkcılık ise, St• 

nıf ve zümre imtiyaa (burada) ferdi 
k ' r temin etme imtiy, ı) t nn"' ynn 

bi · an1ayısla davranmaktır. 

Para ve kredi işleri, yalnız çok ar. 
tım ve çok kar dilegl çevresinde dön • 
diikce: halkcı ve organik bir ulusal ar· 
tım sıyasası, üstünde durulmaya değ • 
mez bir kongu (mevzu) dur. Nerede, 
hangi işde çok klr, çok artım görürse, 
para ve kredi oraya akiVt'rir. O işin ulu 
sal btitUnlük için ne kerte gerekli, ne 
kerte yararlı olduğu hlç düşüntllmez 

bile. Ulusal ökonomik işlerde "blribiri· 
ni nakzetmiyecek bir ah tık,, ulusal b • 
sarma kollarının "menfaatlerinde kab:H. 
yet ve çalı§ma,, ölçUsU aramak beyhude 
olur. Ulusal biltüntuk için köylU!Uk ve 
köklillük, ekim işleri, modern zcnaat 

kurma en acele birer ihtiyaç oldukları 
halde, para ve kredi, çukulata ve ipekli 
çoraplarla oynayıverir. Bu bir kredi 
anar!!lsidir r 

" H U 

Hastalığın kökU, para ve kredinln 
tek ve dar bir sonuç (gaye) ne, yalnız 
ferdi kuanç dileği ile i§lemcslndedlr. 
Ferdi kazanç, ulusal ve, halkcı ve orga· 
ııik bir ktırum içinde ulusal UlkUye uy
gun olarak yönlendirilmedikce onun, 
bütünlük ile '".bfriblrini nakıetnıeyecek 

bir ahenk;, jçlnde bulunması beklene • 
mez. 

•• 
"' tt 

Bu grçcklikleri andıktan sonra, gl· 
deceğimiz en doğru yolu dilpe dUz kar 
!!rmrzda görllyoruz. Bu yol organik ve 
halkcı bir yapışın yoludur: 

Köycülilk, çiftçiUk (2), kUçUk ı:ena 

(1) Bu yazımn ilk bB1i1mll, UJus'un 
23 ilkkanun sayısında çıkmıştır. 

(2) Köylli kendi toprağrnı kemli iş
leyen; çiftti ise onu daha ziyade çarşı 
ihtiyacı için ve başkaları eliyle işleten 
kişi o denebilir. 

teşkilınde ölen Kırat tarafından kurul. 
muş alan ve sonraları diktatörlilğıln da 
yandı ı ulu al ulusal fıtkanın dedikle

rirı in "" arı iytibara alınmamı ohnası 
mühimdir. 

Yeni kabin nin iç işlerinde ne gibi 
bir s asa gUd ceğl belli olmadığı gibi 
p~ rl :tmentodnki ktıbiney" taraftar ekse
riyetin bunları onayacalfr henili mu • 
hakkak olmaktan uıı:aktır. 

Yeni b:ışbııkan hiç olmana eski par 
tilcden bir kısmı ile anlaşarak kabine
ıini genişleteceğini ummaktadır. Bunu 
temin edebilmesi, tabii parlamentonun 
Jı:~ndisine karşı takınacağı vasiyete ve 
nıyabct meclisi tarafından verilecek 
kudret ve salfilıiyete bağlıdır. 

at ve esnafl ık, büyük zenaat, alışveriş 

gibi iş :ı:Umtelcri için ayn ayri özel kre. 

di kurumları yaratılmak gerektir. Her 

iş zümresinde ayrı ve zümreye uygun 
b ir artım (faiz) kertesi olabilmek için, 

Ulu ' un tilm kred i gücü "kabiliyet ve 

ç lışma derecesine,. .faha açıkcasr çok

luk, gereklik ve ba~arma kertelerine 

göre, yukarda s<'ydı ·- ımız ış ziim rcleri 

arasında böh.işti.ırUlrıek : her bir iş züm 

resi için kolları lı iı t ti n yurda } yılmış 

birer ana bankn kurulmak pek ~erekli 

bir dilektir, sanıyoruz. 

.. .. ,, 

Merkez bankalarının iskonto k rte

si, ancak genel hir ötçüdUr, yol goste • 

ren bir ı!; ı · tır. P. 1 at, ulusal ökonomi -

nin iş zilmrelerlnde kullanılacak kredi

ler, şimdiye kadar, sade bir.ele değil, 

her yerde olduğu gibi yalnız attım (fa. 

iz) piyasasının serbest "arzutalep,, o • 

yunlariyle dağıtılırsa. hem ul usal kre

di güciinü israf etmiş, hem de kalkın . 

tna ve kurtultn!I ıuıva~rmmn nhcnglnl 
bozmu11, hızını lutmı§ oluruz. Tek ar • 

trm piyasası değil, J9 zUmrelerinin ve a 

fimlerl temel tutulmak doğru olur. 

SAtT AYDOSLU ----.......... _.. __ ....__ 

E~ki çnmn~ırlorımzı Ço~uk 

E~lrgcme Kurmrıuna veriniz 
K1' geldi. Krtın ıt0guğundan ve bu 

ioğuğtı.n getirdiği hastalıklardan yok

ıuz yurddaıtarımııı korumak hepimJ .. 

111ln boynumuza borctur. Bu borcu Mc· 

miş olmak için kullanmadı!ınu: eskJ 

çamaşırlarınızı, çocuklarınum eskite. 

rlni çocuk esirgeme kurumuna veriniz. 

ULUS 

~ ~-[, 31 
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Balkan kupası ayaktopu 
maçlarında Yıı o-~slavya 

en bşta hr. 
Atina, 1 (A.A.) - P 111

• n Kupası 

final maçiarı bugün çc'~ kala':ıahk bir 
seyirci önünde oynanmıştır. 

Birinci mUııabaka Yugoslav hakemin 
idare etti ğ i, Bulgaristan ve Yunanistan 
uhıscı l ta.1• rmları ;ı rasında yapıldı. So. 
nundn lııılgarlar iki ~ayı ite galip gel
miştir. Oyun esnas ında hazr scyircile· 
rin hiikeme karşı olı>n coşgunlukları yil· 
tünden maç birkar el ıVika teahhura uğ
ramışsa da c i' kfınet pe k r:abuk iade edil
cli~ini'! <> n maı:a devam edilmis tir. 

f-T" f t yım-ia (11 bulgarlnr galip va. 
ıdyctte idi. 

İ kinci mi.isabaka ıla Yugoslavya ile 
Romanya arasında idi. Su maçı yugos-
1nvlar 4-0 kazandılar. 

Yugoslavya, haftnyrmda 0-2 galib 
vaziyette idi. Oyun çok çetin olmuş

tur. Romanyalı muhacim tarafından sa. 
katlartan yıı ı:roslav hılecisi sahayı terke 
mecbur kıılmıştır. 'Bu hadise kllçük bir 
münııtaaya sebebiyet vertnişse de ihti
yat kalecinin yerine ikamesinden son· 
ra oyuna devam ed!Jmiştir. 

Urtıumi neticeye nazaran, Yugoslav
yA dört puvan ile başta getfyor. Yuna
nistan ve Romanya 3 er pu'7anla ikinci 
lJulgatistan 2 puvanla r ~uncu gelmek. 
tedir. 

Bursa ~anatlar okulu 
f utbolculnrı geldiler. 

Geçen yıl Anluıra Sonatlar okulu rut. 
bolcuları Burııı sanatlnr okulu taknnile 
ay~ktopu oyunu yapmak üzere Burııa;ya 
gitmiılerdi. Burıall okullu gençler bu 
rtl sömcster tatilinden istifad ederek 
arkadaılarınrn ziyaretini karırlrunak n • 
mere ,ehrimize gclmiıl rdJr. ilk kar§ı. 
taşma bugün saat 14 de Ank ra Güdl 
alanmdada. lld tnknna da güzel bir o. 
yun dilerb. 

Bu yeni kabinenin diktatörlükten 
daha liberal bir rejime doğru bir inti
kal kabinesi olacağı ı:annediliyoraa da 
parlamentonun böyle bir intikale mU
s:ıade edip etmiyeceU g8rU1ecektlr. Yugollny• tdrmrıua ~·~nltJrtl• l"ranıa takımlyl• yaptılı magtaıı blr sabne 
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• 
nım Günahım 

(MEA 
Yauın: 

ANNIE VIVANTI 

E> küçiik ruhun k' .. 1.. b'" 
Ylik 1 .. ı, ço un u· 

ya nızh 1 ve se • ı•v• srnda actl k , ssız ıgı ara-
sinde tun:ı:~ bır prnltıh şiir si
nadlanıyor az hır ~uvvetle ka· 

muşa benzıyordu. 

... Astrid böyle d'" .. ., 
bir otomobil gil .. 1 .~~~nuyorken, Darling'i kork ru tusu işitti, ve 
... , .mus Fat ' 
gınmak irin ·' ına ya sı-

x veranda k 
geçerken gördtı o rr . aşarak 
ği zaman hep b"" 1' ınısafır geldi

Birkaç d ı...:1~Y e Yapardı. 
ae.J..K:a sonra Dük' . 

ıi gırdi: atle-

Gülümser '7e 
ve haşmetli dü§e:~n Dük; gen;ş 
ri ife sevimli ik' kr uzun kakülle
bahriye kollej~z u:ı~~r; Osbome 
korrekt ve ~ekidiiz 1

1
• 0rması ile 

Astrid, kendile:iı g~nc Lord. 
lamı~ bakt~larnıa. sak·' bı~az şaşa

ın g-uzelH P,-i-

CULPA) 

ltalyanca aılından türkçeye çevirenı 
NOSHET HAŞIM SlNANOCLU 

ni ve evinin serin huzurunu arze
ôerek, gülümseyen bir nezaketle 
karsıladı. 

Kiicük Darling kaçmaya vakit 
bulamamıştı. Kum tepelerine doğ
ru Fatma ile koşmaya başladıkla
rı sırada babası gıörerek onu ya -
kaladı: 

- Nereye kaçıyorsun, çayır 

kuşu? Ve kolundan tutarak eve 
getirdi. 

Müzik salonunda çaylar ikram 
edildi. Divana oturmuş olan Di.1 -
şes, bayrıhah bir tasvible etrafı -
na bakmıyordu: 

- Faakt çok gönül alıcı yer 
burası! 

Bir yandan da Dük, tecrübeli 
bir bilgin tavrı ile, monoklu gö -
ziinde muhitin estetik dekorunı.ı , ı· ve onun sahibinin sarışın güzel ı· 

ğini hayran seyrediyordu. Üç ço
cuk, modemce serbest, anababala
n ile konuşurken, onlara, lr!ater 
Pater diye hitabediyorlardı. Fa .. 
kat latinceyi, ingilizce imiş gibi 
Matcr, Peter diye söylüyorlardı 

İki küçük Lady Muriel'le, Mai
sy, aşiklar bir hoşnudlukla ken • 
dilerlni pastalara ve şurublara 
vermekle beraber, bir düzüye de, 
babasının sandalyasmın arkasına 
gizlenerek ne kimseyi görmek, ne 
de kimseye görünmek istemiyen 
Darling'e bakıyorlardı. 

Astrid onu kendine cekti: 
- Haydi gel, Darliİig, selam

la bu kızca ~ulan t 
Fakat Darting', gözlerini kapa

lı tutuyor. kolu ile yüzünü örtü • 
yor<lu. 

Lady Muriel, 
- Ne tuhaf - dedi; 
Lady Maisy ilave etti: 
- Cok tuhaf! 
Fakat gene vbkont Harold, 

sarışın kaşlarım çatarak, sert, ih
tar etti: 

- Ş2.hsi opservasyonlar gayri 
medenidir. 

Sonra saygı ile Astrid'e döne· 
rek, 

Soyadları 
Baru - Ankara vilayeti encümen 

azasından Bay Mesut, Demirtaş - An. 
kara hususi muhasebe M. Bay Halim, 

Demirel - Ankara hususi muhasebe 
Md. muavini Bay Şevket Ziya, Diren -
Ankara daimt encümen başkatibi Bay 
Kazrm, Akman - Tahsilat müfettişi 

Bay İbrahim Ethem (eski aile adı), 
Cağlan - mUlkiye başmüfettişi Nedim 
Nazmi ve kardeşi Ferid Naami, Ulusa· 
kul - Adliye bakanlığı neşriyat mü
düril Nedim, Kutluğ - baş mümeyyiz 
Abdülkerim, Bora - şifre memuru 
Kem:ı.l, Akdemir - mümeyyiz Kasım 

ve yakınları, Koroğlu - yazgan Selçuk, 
Kazancroğlu - yazgan Kazım, Öztin -
Yazgan Halid, Sayan - Maliye Ba
kanlığı miltcrcimi Bay Esad Said ve 
eşi Bayan Süheylıl ve çocukları ve kar. 
deşi oğlu Ökonomi Bakanlığı elektri
fikasyon mühendisi Bay Naim Cemil 

ve C'Şİ. Cıvaş - Ankara maliye şube
leri tahsil müfettişi Muhsin, riyaseti• 
cfunhur f!armonik orkestrası muallim. 
Jerlnden Osman Nuri, Sakmuk - Tapu 
ve kadastro umum müdürlüğU merkez 
fen memuru İzzet RüştU, Ülker - Be
şikta~ Dr. miralay Zeki, kızı muallim 
Saime, krzı Huriye, oğlu diş doktoru 
Erip Zeki, Cengiz - D. D. Y. merkez 
memuru Abdillkadir, Gökçe - Polatlı 

maarif memuru Mustafa, Elgin - M. 
M. V. topçu kaymakamı Agah, eşi Sa· 
bire, oğlu Lütfi, kızları Fikriye, TUr· 
kan, ŞUkran, Barlas - Daimt encümen 

Uyetıinden Mesud, Erk - Sağlık ve 
Soysal Yardrm Bakanlrğında M. Ka. 
mil, Aydoğan - Bor belediyesi tahak
kuk memuru Ekrem, Demirel - Ulus 
ba11mevi makinistlerinden Abdullah. 

Çinbay - Bayındırlık Bakanlıtı be. 

tinci daire su işleri fen mcmunı Ha -

mid, CiUnal - Bayındırlık Bakanlığı 

beşinci daire ıu t Jcrl fen memuru Hay 
dar, Kös;c - Nevşehir, Vaiz oğultnnn. 

dan Şerif Mehmcd oğlu Mustnfa, Te

oman - Bursa Orhangazi Yenlköy, 
Mustn!a oğlu Şeref, Altınok - Ankara 
lrthisnrlar bagmlldllrlUğU sevk memuru 
MUnLr. 

AtatUrk terbtyc enstitUsUnden 
aoyadı alanlar 

Özknn Eren - Ratib Hllml 

Vural - lsman 
Orhan - Ferid 
Özdemir - Şevket 

Oynıakoğlu - fbrahlm 
Ayhan - Ahmed 
Tungamaç - Nimet Kenan 
SanlI< .. ~hı - Enis 
Tarkan - Hakem 
bblr - Sırrı 
Kutal - Vahid 
Duman - Ali 
Ardıç - Nureddin 

AJaba9 - Faruk 
GUçbilmeı - Mahmud 

G8nenç - Cahid 
G8nçer - Saim 

Van jandarma birinci mıntakaın he· 

ıap memuru Cevad Özbey aoyadını al

mıştır. Bu adı kardeşleri Edib Kenan 

Şinasi Kazım ta1ıyacaklardır. 

- Bahceye gidilmesine müsa
ade eder misiniz, Madam? 

Miss O'N eill çağutldı; çocuk
lar onunla çıktılar. Bahce, her tul 
dairesinden getirtilmiş ağaclarla 
dolu idi: zeytin ağaclan, ödağac
ları, bambu, hindistan cevizi ve 
mimoza ağadan. 

Çocuklar bi.itün bahçeyi, arka· 
lannda Mis O'Neill olduğu halde 
dolaştılar. Darling kendini sürük
letiyordu. 

Salonda Dü~es, sevgi göstere
rek konuşuyordu. 

- Bir Blüthnet'iniz var, görü
yorum; müziki sever misiniz? 

Astrid tatlı gülümseyişi ile, 
- Sükutu tercih ederim, - de

di. 
Düşes, bu cevabı, tam olatk 

iyi bir tonda alabilmek için biraz 
fazla orijinal buldu. 

Bu arada Norman, dükün K~
hire hakkındaki empresiyon'ları -
nı soruyordu. Düşes söze kanstı: 

- Mısrr'daki ikametimiz hoş 
geçmekle beraber, itiraf ederim 
ki Londra'ya dönmekle memnun 
olacağım. Bütün bu gösterişli gü
neşin, hemen hemen bayağılığın
dan diyeceğim gelen şiddetinden 
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Çocuk esirgeme kurumu
na eşya verenler 

Adliye Bakanı Bay Saraçoğ lu Şük

rU evinden 13 parça eşya , Zonguldak 
saylavc Bay Celal Sahir evinden 8 par
ça eşya, İçeriişler Bakanlığ ı şuoc 4 
müdü rü Bay M uzaffer evinden 20 par
ça eşya, İzmir saylavı Bay Hrımcli A k
soy 5 lira, gümrük müsteşarı Bay Adil 
evinden 6 parça eşya, emlak bankasxn
dan Bay Cemal 4 parça C"ya, Elektrik 
şirketinden Bay Kadir evinden 16 par
ça eşya, Avusturya sefarethanesi ter~ 

cümanı Bay Tarık evinden 6 parça eşya 

Mühendis Bay Galib evinden S par· 
ça eşya, Avukat Bay Ziya evinden 4 
parça, Avukat Bay İbrahim evinden 5 
parça, Kültür Bakanlığında Bay İhsan 
oğlu Suha, kızı Birsen 38 parça eşya, 

Binbaşı Bay Nurettin evinden 16 par• 
ça, Çıkrıkçılar Yokuşu Bay Emin apar
trmanmda Bay Ahmed 5 parça, Ticaret 
Lisesi sınıf 3 te N ihad 19 parça, İsmet 
Paşa okulundan 4 parça eşya, 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel mer. 
kezine bağışlamışlardır. Genel merkez 
bu hayırseven sayın baylara ve okul ço• 
cuklarına açık tcşekkilrlerini sunar. 

ÇOCUK ESİRGEME KURU· 
}llJNDA PARASIZ 

MUAYENELER 
Çocuk Esirgeme Kurumu tağlık ve 

soysal yardnn müdürlüğüne tayin edil
miş olan çocuk hastalıkları mütehassısı 
Bayan Dr. Fahriye her gün saat 12 ye 

kadar hasta çocuktan; 
Bayan Dr. Fitnat pazartesi, perşem· 

be aünleri ıaat 14 den ıonra iç hasta. 
Wdı anneleri; 

Sah günleri saat 14 den sonra da 
harici haıtalıkh anneleri; 

Doium ve kndrn hastıılıklan müte • 
ha11111 Bay Dr. tımaı1 Hikmet çartam
ba günleri saat 14 den sonra gebe ka. 
dınlar n kadrn haıtalrklan muayenele
rini Çocuk 1&1'8J'lnda yapmaktadırlar. 

Cebe kadınlıırdan muntazaman mu
ayeneye gelenlere doğumunda kurum e. 
beteri va11tuile her türlü yardım yapıl· 

maktadır. 

Dit muaync evinde • bahtan k am3 
kadar çocuklann vo ann,.lcrin di leri 
muayene ve tedavi edilir. 

l\IUTLAK SURETTE 
OKUl\IALISIN 1 

Anne; baba, Yurttaş (Hilmi Ma
_lik) H. Malik Evren'in bitiklcrin-

1
,ien birisini mutlaka okum:a1ışın. 

1 - Çocuk ruhu 2 - yaratıcı 

-küçük insan 3 - Demokrasi mc flıu 

nu ve mücrimlcrimiz 4 - Türkiye-

dc suçlu çocuk 5 - Türkiyede sine· 
ma ve tesirleri 6 - Annelerin kızla· 
rrna ö Utleri 7 - İnkılap yolunda. 

llımıl!::ı!!!!Bmınnılfl!li!!!!!ıırP MHll'IM~ıt'.!11"!l!l!!l!ır.ım:ıınmıı::r:ı:ı:::._J 

Hukuk .Fakiiltesi Talebe 
Cemiyetim~en: 

I - Yoklama dernee inin seçimi, 
il - Azalarına ödünç para veril • 

mesi, yolunda konuşmak için 4 - 1 • 935 
cuma günü saat 14 de kurultay topla
nacaktır. Azaların gelmesi dilenir. 

sonra biraz sis, biraz yağmur dil· 
şünce"'İ beni din1endiriyor . 

Gencliğinde birlı:aç rene Wies
haden'de okumus olan kocasını ü
lürnsiverek §ahid getirdi: 

"Ni,.lıts karın der M cnsch so 
schleclıt crtr:ıf! · . ı 

Als eine Reihe von (l r:hön n 
Ta 'J. ',, 

DUşes hafif ce kaslarım çattı. 
Almancayı barbar, ve siiri biraz 
ayak takımı ic:d buluyordu. 

Devam etti. 
- Bundan baska, kendimi hu 

memlekette rahat bulmıyonım E t· 
rafımızda pekaz emniyet Vf'nci 
bir düşmanhk hava<)ı v:.ır. Di1<.l t 
ettiniz mi, Madam Grey, hu :ır ı >· 
lar biıe ne zalim gözlerle b <J'n -
yarlar? 

Dük. giilerek, sözüni.i kesti: 
- Zavallılar!.. Vnmlmus l ~i -

pekler gibi sürünerek knrm"1' •rr 
kin yüzlerine ı:;övle hir röz cı;t{ -
mek yeter. Yerli, bir hevcı 7 ~ •., -

mm sabit bakı~mı karşılamaya 
cesaret edemez. 

Astrid mırrl 'landı= 
- Belki o h.::ıkışt:ı h=r tel ,r J 

o~uvordur ela <.mdandı • . 
Düşes, - Son ı v " ~ 

• 





· Halil Naci Kicntcıbk vs Matbaaeılık Her nevi pl8n ve ıesimleıin IJopyalan süratle çıkarılır. Telefon: 1130 

Emniyet işleri Umum 
Müdürlüğünden: 

1 - Zabıta memurtarma yaptırılacak 4500-6000 ta&n 
ı"esmi elbise ve 4550 - 6000 kasket ve 291 - 400 ~ si· 
Yil elbiı:.e ve 1300 - 1500 adet kaputun münak ..... 18. U... 
934 tarihinden itibaren 20 gün müddetle temdit edilmi§tir. 

2 - · İhale 12. 1. 935 cumartesi saat 14 buçukta Ankara 
Emnyet lş. U. Müdürlüğündeki komisyonda kapalı zarf 
asuıne vaprlacaktır. 

S - Şannameler Merkezde Emniyet tı. U. Mtidürlü • 
IUnde ve fstanbulda Emniyet müdürlüğünden istenilece· 
cefi ilan olunur. (3806) 8--5843 

~ , BEN BiR e 'SUSTUM 
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Yüzde 7 faizli 
tki milyon liralık Sıvas - Er· 
zurum deıniryolu tahvillerinin 
kayıt muamelelerine yakında 
başlanacaktır 4 

Geliri tamamen Sıvas - ~rzurum demiryolunun 
inşasına tahsis olunan otuz milyon liralık Sıvas ·Er
ıurum istikrazrnm iki milyon liralık birinci kısmını 

~ teşkil eden tahvillerin kayıt muamelesine 10 ikincika
nun 1935 tarihinde başlanacak ve 15 ikinci kanun 

~ 1935 tarihinde nihayet verilecelştir. . 
Beherinin itibari kıymeti yirmi lira olan bu muvak 

kat tahviller 19 lira ihraç fiatı 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. 

Bahsolunan muamelelerde nakit gibi kabul edile • 
ceği ve gerek bedellerinin ve gerekse faizlerinin tedi-

~ yesinde hiç bir suretle vergi, resme tabi olmıyacağı 
kanunla teyit edilmiş olan bu istikraz tahvillerinin fa
izi de % 7 olarak tesbit edildiğinden iştirak edenler 
en faideli ve sağlam ve aynı zamanda memleket için 
verimli bir işe paralarını yatırmış olacaklardır. ~ 

~"",_,""",.,""",........,,.,, .. ""'"",.,,.,.."",.,...,~!-:;!s!~....., ,.,,.,,., ~ ~ 
Giresunda: Alay Satın 
Alma l{omisyonu Reisliğinden: 
Giresonda bulunan ve bulundurulacak olan kıtaatrn se

nelik ekmeklik ihtiyacı olan 232000 kilo unun eksiltme su· 
retile münakasası 10/İKİNCİ KANUN/ 935 perşembe gü
nü saat 14 te kapalı zarfla yapılacaktır. Taliplerin şeraiti 
anlamak ve arzu edenlerin 20 kuruş mukabilinde satın al
mak üzere her gün alay satın alma komisyonuna müracat-
lan ve münakasaya müracaat edeceklerin muhammen be
delin o/o yedi buçuğu olan 2001 lira muvakkat teminat ak
çe ve teklif varakalarını yevmi ihalede ve tam saat 13 te 
vermiş olmaları ve eksiltmenin Giresonda alay satın alma 
komisyonunda yapılacağı ilan olunur. (8791) 1-21 

Satılık İngiliz tayları 
KARACABEY HARASI . 

MÜDÜRLÜ GÜNDEN: 

Karacabey lıarasmdıı yetiştirilen pedigrileri mu
kemmeJ Anadan ve Babadan yarışçı 933 doğumlu döı
dii erkek beşi dişi dokuz baş safkan İngiliz tayı 12 ka· 
nunusani 935 cumartesi giinü saat on dörtte her baş 
ayn ayn açık artırma suretiy1e satılacaktır. Bu taylar 
lnwli:z Tay yarı~larma iştirak edf'hilecek evsaftadırlar. 
PPdigrilerile mufas~al e~kalleri ve fotoğrafları Ankara. 
1sıanbul1 lzmir. Bursa, Balıkesir Baytar müdiirlükle· 
riyle Ankara atlı &ıwr kuliihüne ve lstanhul Sipahi o<'a
ğına ~nderilmi~tir. Satı~a iştirak etmek i~tiyen1eri sa
tış giinünde teminatlariyle birlikte Hara Merkezinde 
bulanmaları ilan olunur. (R632) 8-5813 

:\.nkara Musİl\.İ Muallim l\'leJ,tehi 'f ;~,ı·;rHiıO-iind ;.ı.n: 
1 - Musiki Muallim Mektebi talebeleri için yerli mal

lar satış mağazasından beğenilen nümunelik kumaşlardan 
kasket, elbise, ve palto yaptırılacak. 10-1-935 tarihinde 
açık eksiltme ile ihalesi yapılacaktır. 

~ - Diktirilecek elbise ve paltonun dikiş evsafı ve 
bunların imalinde kullanılacak harçların umumi evsafını 
gösterir nümunelerle şartnameyi istekliler her gün mek

- tep idaresine müracaatla görürler. 
3 - Eksiltme 10-1-935 perşembe günü saat 15 de Mek· 

tepler alım satım komisyonunda yapılacağından istekli
lerin saat 14 de muvakkat teminatlarını Mektepler Muha
sebeciliği veznesine teslim etmeleri lazımdır. 

4 - Kız ve Erkek Elbiseleri palto ve kasketle beraber 
l>ir şartname ve muvakkat teminatı 257 lira elli kuruştıır. 

EVSAFI 
Evsafı Cinsi Takım Palto 

Yerli kumaşlardan Erkek ve kız talc- 100-125 100-lt!S 
be elbise ve paltosu 

Erkek ve kız elbisesinin palto ve kasket ile beraber 
Ticaret Odasınca yapılan tahmini bedeli 3437 lira 50 ku-
ruştur. 8-588.l 

ULUS 

1 
Askeri I<'ahrikalar Umum 

J.\'Ifülürli.iğü Satına]ma 

Komisyonu İ1anları 

700 KİLO KİBRİT 
ANTİMON 

500 KİLO KLORAT DE 
POTAS 

Yukarda miktarı yazılı ve 
tahmini bedeli 1390 lira o
lan iki kalem ecza 20/ 2. kan/ 
935 tarihinde saat 15 te as
keri fabrikalar satın alma 
komisyonunda açık eksilt· 
me ile satın alınacaktır. Şart
name parasız olup satın al
ma komisyonundan verilir. 
Taliplerin yevmi mezkurda 
muvakkat teminatı olan 104 
lira 25 kuruşla ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerine nazaran vesai
ki lazimeyi hamilen müra-
caatları. (3849) 1-20 

20000 METRE GALVA· 
NİZLİ TEL HALAT. 
Yukarda miktarı yazılı ve 

tahmini bedeli 8000 lira olan 
gat venizli tel halat 17 / 2. 
kan/ 935 tarihinde saat 15 te · 
askeri fabrikalar satın al
ma komisyonunda müteah
hit nam ve hesabına acık 
eksiltme ile alınacaktır. Ş~rt 
name parasız olup satın al
ma komisyonundan verilir. 
Taliplerin yevmi mezkurda 
teminatı muvakkate parası 
olan 600 lira ile 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3 eli mad
delerine nazaran vesaiki Ja. 
zimeyi hamilen müracaatla-
rı. (3823) 8--5866 

100 ELEKTROT 
100 NİPEL 

Yukarda miktarı yazılı ve 
tahmini bedeli 4600 lira o
lan iki kalem malzeme 19 -
şubat - 935 tarihinde saat 1 5 
te askeri fabrikalar satın al 
ma komisyonunda açık e~c -
siltme ile satın alınac~ktır. 
Şartname parasız olup ko -
misyondan veriler. Taliple -
rin yevmi mezkurda ternina . 
tı muvakkatası olan 345 lira 
ile 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3 üncü maddesine naza
ran vesaiki lazime ile müra· 
caatlarr. (3858) 1-37 

İLAN 
ı - 24 - 26 - 28 - 30/ I. Kan. 

/ 934 günleri ilan edilen 50 
ton ham Adana pamugu sa
tın alınmasından sarfı na • 
zar edilmiştir. 

2 - Bayram günlerine 
tesadüf eden artırma ve ek
siltmelerin kanunun 13 ün -
cü maddesine tevfikan tadil 
günlerini takip r:decek ilk iş 
günü olan 9 - 2. Kan - 935 
çarşamba günü yapılacağı 
ilan olunur. (5) 1-39 

IMilli Müdafaa Vekaleti 
Satmalma Komisyonu 

ilanları 

İLAN 

Trabzon garnizonu ıçın 
23500 liralık 235000 kilo ikin 
ci nevi Samsun unu alına -
caktır. Şartnamesi talep vu
kuunda komisyondan para
sız olarak gönderilir. Arttır 
ma ve eksiltme kapalı zarfla 
yapılacaktır. Muvakkat te -
minat 2115 liradır. İstekli -
lerin teklif mektuplarını 15 
2. Kanun 935 salı günü saat 
15 den evel Trabzon satın 
alma komisyonuna vermele-
rı. (8) 1- 4?, 

İLAN 

Sıhhiye ayniyat teselli.im 
makbuzlarından 24750 -
24800 numaralı yapraklan 
bulunan cildin içinde 24 7 55 
sa}' .. lr yaprağın bulunduğu 
anlaşılmıştır. İhtiyat zabit 
mektebine verilmiş olan bu 
makbuz karşılığında hiç bit 
yerden bir şey ahnınadığm
dan hükümsüz olduğu kamu 
ya bildirilir. (3853) 1- 36 

2 
4 
6 
8 

300 3 
150 5 

80 7 
25 kuruıtur. 

ABONE ŞARTLARI 

Müddet Dahilde Hariçte 

17 Lira 30 
9 .. 16 ,, 
5 ,, 9 ,, 

Ankara Levazım Amirliği 
Satmalma Komisyonu 

İlanları 

İLAN 
~orlu kıtaat hayvanatı

nın ihtiyacı için alınacak 
278550 kilo arpaya kapc11ı 

zarfla ihale günü talip çık
mamıştır. Pazarlıkla alınma
sına karar verilmiştir. Pa
zarlık günü 13/ 2. Kan/ 935 
pazartesi saat 16 dadır. Tah- · 
min fiatı kilosu 5 kuruştur. 
Şartnamesini öğrenmek is· 
tiyenlerin her gün ve istek
lilerin Çorludaki satınalma 
komisyonuna müracaatları .. 

(3830) 8--5876 
f."~~'1~ 

KİRALIK EV ~~ 
~ 

~ Y enişehirde Bomonti ( 
~ karşısında Dilanen cad- i 

desinde Dr. Miralay Bay > 
· Kemal'in evi kiralıktır. ~ 

üç oda, mutfak, banyo, 
sandık odası, bahçe ve 
konfor. 

,-
' lmt iyC1r ulııbl n Başmu· ) 
1 harriri Falih Rıfkı ATAY. 1 

, Umumi neşriyatı !dara eden ı 
Yazı işleri müdürü Naaulı.i 

I; BAYDAR. 

Çınlcrrl' caddesJ clva.rmda 
Ulus mofbaasmdı basrlmrştır. 

J IKINCIKANUN 1935 PERŞEMBE 

Muhterem ınüşterilerimize 
Bayram için çeşitli ve güzel şekerlerimiz gelmiştir. 

Mağazamıza bir defa görmek için gelmeleri. 

ANKARA ŞUBESİ 
Şekerci Hacı Bekir 

Ankara Şof örter Cemi yetinden; 
Nizamnamemiz mucibince her sene denişmesi icabeden 

idare heyetini seçmek için kanunusani 1935 ayının doku -
zuncu çarşamba günü saat ondan on ikiye kadar Halkevin
de intihab yapmak üzere cemiyete kayıtlı şoför ve işcile .. 
rin gelmeleri rica olunur. 1-30 

Ankara Defterdarlığından: 
Buğday koruma işlerinde münhal memuriyetlere tayın 

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

saçlarınız 

dökülüyor mu? 
Hemen dökülmesine mani 
olunuz. 

KANZUK ECZAHANESİ 
müstahzaratından. 

KOMOJEN: Saçların dö • 
külmesine ve kepeklenmesi• 
ne mani olur. 
KOMOJEN: Saçların kök• 
lerini kuvvetlendirir ve bes
ler. 
KOMOJEN: Latif rayihalı 
bir saç losyonudur, deposu 
Kanzuk eczahanesi her ec • 
zahane ve Itriyat mağazala
nndan arayınız. 

İngiliz Kanzuk eczanesi ma nulatmdan. 

Öksürenlere pelesenkli katran eksiı1 
Her Eczahanede bulunur. 

BAYINDIR BELEDİYESİNDEN: . 
.Bayındır içinde bir mezbaha ve bir pazar yeri aşa

ğıdaki şartlara göre kapalı zarf usulile eksiltmeye kohul
muştur. 

1 - Mezbaha keşif tutarı 16424 lira 05 kuruştur, Ve pa.. 
zar yeri keşif tutan 9183 lira 90 kuruştur. 

2 - Bu işlere aid şartname ve teferrüatını görmelt iç' 
Bayındır belediyesi fen memurluğuna ve İzmir belediyesi• 
ne müracaat edilmelidir. 

3 - Eksiltme 24. 1. 935 günü saat on beşde Baymdıt 
belediyesi dairesinde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat mezbaha için 1281 Ura 80 ku • 
ruş, pazar yeri için 688 lira 80 kuruştur. 

5 - Teklif mektublarmı ve sair evrakı havi kapalı zad 
lar 24. 1. 935 günü saat 12 ye kadar Bayındtr belediyesino 
makbuz mukabilinde verilecektir. Bu zarflar 2490 sayıh ka
nunun 34 lincü maddesi dairesinde gönderilebilir. 

6 - Bu eksiltmede 2490 sayılı kanunun hükümleri ca• 
ridir. 

Daha fazla malllmat edinmek istiyenlerin Bayındır 1Je.. 
lediye fen memurluğuna müracaatları (3818) 8-5847 

Bayram şekerlerinizi 

BAYRAM HEDİYEL ERINIZt 

A.M. Kooperatif Şti 
MERKEZ MAGAZASINDAN ALINIZ t 

1 

( 

Her şeyin· 
En ucuzu, 

En iyisı, 
En tazesi, 

En zarifi 
-~ .... ~ .-';, ·. . ı . -:; ,7._ J •• ..... .t. , ,. -· ~ 

ı - ----- SİNEMALAR ı 
YENi 1 BUGÜN 'D• 1 GEC'F. BUGÜN, BU GECE 1 KUlÜP] 

DANS RÜYASI ' .t3RENS AHMc.v 

1 Hiçbir filimde görülmemiş zenginlik, 
ihtişam ve bol müzik .... 

JOAN CRAWFORD -
CLARK GABLJl 

Ayrıca: DUnya havadisleri. 1 
Ba~tanbaşa esrar, heyecan ve merak. .. 
RONALD COLMAN -

LORETTA YOUNG 

Ayrıca ı Dünya havadisleri. 


