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Gündelik 

JŞ GUCU 
Ökonomik kalkınma ve yük

ıelnıe isteklerimizi gerçeklettir
•ek ve bu yoldaki işlerimizi ba
tarabilmek için ulusun iç ve dıt 
bütün güclerini ayaklandırmak ve 
itletmek gerektir. Hangi biçimde 
olursa olsun giriıilen bir itte ka
zanc elde etmek için yqadığımız 
Çağın yöndemlerine göre çalıf· 
ınak ve kendimizi onların öteden· 
beri denenmit ökonomik disipli· 
nine uydurmakla olabi):r. Bu di· 
ıiplinin en büyük gerekenlerin· 
den biri çalıımanın değerini bıl
lllek ve ondan aonra da yöndemi 
ile çalıtmaktır. 

Kitinin istediği ıeylerden hi· 
ri de çalı,madan veya az çalıta· 
rak kazanmaktır. Bu istek adam
lığm da teknik alanında ilerleme
sini kolaylaştıran ba,lıca düşün· 
celerden biri olmuıtur. Sıkmbh 
•e zorlt· i 'eri makinelere gördür· 
•ek ve .:>Öylece az yorularak çok 
Verim elde etmek çağımız öko
•omyasının ana yasası olmuştur. 
Makine çağına kartı birçokları
:aın gösterdiği kızgınlık bir kerte
ye kadar onun bütün itleri kendi 
üzerine alarak bir çetid çalıtma 
kıtlığı yaratmıs olmasından Heri 
gelmektedir. Fakat bu düıünüt 
doğn: değildir. Makinenin kendi 
kendine düşünen, işliyen ve ken
djne göre isteği olan bir varlık ol
madığı bellidir. Makine rejimin
de kötülük görülüyorsa bunu 
makinenin kendinde değil, onu 
lcullanan adamların işinde ve den
aizli ~incle aramak gerektir. 

it ile yurd, çalı.-. ile yurd
claf arasında h .. r vakit göz önün
de tutulması evi olan karşılıklı bir 
ölçü vardır. Ulusal varlığın dirli
ği ve düzeni bakımından bu ök_ü 
başta gelir. Bir de uluslararası tf 
bölümü ve çalışma beraberliği gi
bi vakit vakit ya daralan veya ço-
ğalan şeyler dolayısile mey~ana 
gelen başka bir ölçü vardır kı ona 
bel bağlamak pek doğru olmaz. 
lı alanı buna bağlı olan ülkeler 
uluslararası sıyasasının kaprisle
rine uymak sıkıntııına düşerler, 
ve gümrük sınırlarının açılıp ka
P&nmaıına göre kendi it ve çalıf
lna düzenlerini vakit vakit değİf· 
tirmeği gerekli bulurlar. Böyle ül
keler için iısizlik ve bundan do
ğan diğer kötülüklerden kurtul
rnak gerçekten çok zordur· 

Bizim yurdumuz it bakımın
dan henüz işletilmeğe başlanan 
çok zengin bir enerji ocağıdır. <?· 
•un için bizim yarınki ökonomık 
•~liğimiz büyük ve sa~la~ temel
lere dayanmaktadır. Şımd~ye ka
dar ökonomik alanda az ış yap
b(c, az kişi çalıştık ve böylece de 
~ka uluslara göre yoksulluk 
İçinde ya,adık. Şimdi Türk dev
rinıi bize isin ve it gücünün ne 
dernek old~ğunu eyice öğretmiş: 
tir. Bundan sonra kendi i9imizı 
~endimiz göreceğiz, ve ökonomik 
laırumlarımızı kendimiz çevirece· 
liz. Sıkıntılı olan çalışma verim· 
aiz olan çalışmadır. Bizdeki .ç~
L9nıa son yıllara kadar böyle ıdı. 
Onun İçin de işe ve çalıımıya kar· 
tı bir soğukluk meydana gelmit
li. Yeni ökonomik düzenimiz bu 
durumu kökünden değİttirmek Ü· 
:ıeredir. Bundan aonra ulusça en 
~Yiik gönene ve kıvancımızı 
1fte ve çalışmada arıyacağız. 

Türk devriminin en yüksek 
lılkülerinden biri de yurdumuzda 
ttsyonel ve metodik çalıtma ıiıte
lalinin yerleımit olmasıdır. ~e~ 
,_dda,a İ• ve her ite de degerh 
•e verimli bir çalııma ıağlanırsa 
~ elinin yüksek baymdırhiı 
~na daha kısa yollardan ••· 
t'lrıt. Çetin yapyq çağıncla İ• ve 

Londra anlaşmaları 

İtalyanın hava 
andlaşmalarına • 

• • 
gırmesı sorumunu 
ortaya çıkardı 

Londra, 9 ( A.A.) - ltalya, lam kar. 
,rlıkhlık eaaama dayanan bir hava mu • 
kaveleaine ıirerniyecektir. Eyi haber alan 
mahfellerin ifadeaine göre, bu kanaat, 
ameli aebeb&ere dayanıyor, çünkü 1 tal • 
ya, ne ltalyaclan lngiltereye ne de in • 
ıiltereden halyaya hava kuvvetleri gön 
derilebileceilne imkan ve ihtimal aöre
memekteclir. 

Bununla beraber, italyanlar, ozel (hu 
ıusi) bir mecburiyetten istisna edilmek 
auretiyle, mevzuu bahis mukavelenin 4o
karno andlaımasına girmi' devletler ta· 
rafından imza edilmesini kabul etmekte. 
dirler. 

Buna karşılık, Fransa • ltalya merbu
tiyeti İtalyan diplomasisine hiç bir ih • 
tirazi kayde tabi tutulmamaktadır 

Londra'nın yarı resmi mahfelleri bu 
hükümlerin, tasarlanan mulı:avd~nin 
imzasına mani teşkil etmiyeceii kana. 
atindedirler Yalnız, ita'yanların inıi • 
)izlerden de karıılık ıcr:c:eği söylen • 
mt'ktedir. 

Umumiyetle tranıız - İngiliz beyan· 
namesinin ortaya attığı meselelerin hep 
sini genel bir plan uzerinde tutmaya ça. 

lıtılmaktadır. Zira Almanya'nın, bölün
mez bir planı ka~ul veya reddetme.in • 
den önce teferruatı dÜiÜnmck mevsim· 
sizdir. 

Öte yandan, Orta ve Şal'ki Avrupa 
payitahtlarrndan alınan duy'Uklara göre, 
Almanya'nrn sab•k mütt fikleri de as • 
keri hükUmlerin tadilini istiyecelderi 
anla,ılm ktadır. 

İngiliz ma!-ıfclleri, böyle mevsimsiz 
bir sorumu dütünmel< bile istememekte 
ve her ıeyden önce, fnnsız • İngiliz be
yannamesinin çerçevesi içinde, Alman· 
yanın silahlanması sorumunun halli ıe. 
rektiğini söylemektedirler. 

*** 
Paris, g (A.A.) - Roma'dan Havaa 

Ajansına bildiriliyor: ltalya hükümeti, 
fransız • inıiliz anlaımalanna açık ıu • 
rette taraftardır. Ancak, hava andla, • 
masına dair 1 tal ya hükiimetine henüz 
biç bir muahede taslağı tevdi ol~nma • 
mııtır. Fransa • Almanya • lngıltere • 
Belçika ve Fransa - Almanya· ltalya 
aralarında iki türlü andlqma yapdmaaı 

<Sonu z inci sayıfada) 

Güneşte yeni bir 
leke 

Berlin, 9 (A.A.) - Berlin rasat
hanesi, güneşin garb kısmınd~, 
genışliği 70.000 kilometre ta~mın 
edilen bir leke müşahede ~tmı.?l~r
dir. Bu leke, yıllardanberı goru· 
)enlerin hepsinden büyüktür. 

Sovvetlerin 
ol 

llÜtçesi yapıldı 
Moskova, 9 (A.A.) -:- : eni ae-

·ı n merkez icra komıtesı devle-
çı e • • . ı· 
tin 1935 bütçesinı teıbit ~tmıf ır. 
Varidat 65 milyar 900 ~ılyon ve 

f 65 milyar 400 mılyondur. 
masra "'J..- f t k Masraf ve gelirde hUAuıue ın e • 
lifinden 200 milyon ruble artıklık 

d r Gelirdeki artıklık muame-var ı · 1. • le vergisinden ve sovkoz ge ırın-
deki azaltımdan, masraf fas!ınd~
ki artıklık da kültür, ~~~nlık, zı· 
raat tekniği, fiat teknag~, y~l v~ 
ıoıeler masraflarından ılerı ge • 
mektedir. 

li5i b' h ma da çetindir. Fakat ız 
~u:ça bu yoldaki çetinliği de ye-

necek ıücde ve• durumddaA~SAN 
- Zelri Mnıı 

Adımız, andımızdır. 

10, ·şunAT 1935 PAZAR 

Şer '"Fransa., 9 ( A.A.) - Bir bcıruı deposu paılı

~·arak, bir ı·işinin öliimiine ı·e iic kişinin ağır yara· 
lcmnıasınn scbeb olmuştul'. On kilom •trclik bir sa
lıa içindeld eder luırab olmuştur. infilakın sebeb· 
leri bilinmcnıelaedfr. 

Her } erde 5 kuruı 

öl(ONOl\fi BAl(ANLIGINDA. YENi ÇALIŞMALAR 

Avrupa'nın tanınmış büyük endüstriel 
ve organizatörleri getirildi 

4 ıulml 1935 tarihli Taymis'te şii~·le bir yazı ı·ardır: 
•· . flmmı)·a demir ıanayii11in eski ve tamnnıış ,alısiyetlerinde11 biri olan Dr. Mak• /on Porıen 
Tifr!.iye Ôkonomi Bak<mlığında birinci müşa rirlik vcızifesini deruhte etmi~tir. Bu vazi/eai Tür
kiyt•rıin be§ senelik sanayile§me programile aliikadardır.,, 
Bu münasebetle Ükonomi Bakanlığının getirt tiii müıeaddid miiıeluıssısltırla diğer bazı hwuılar 
hald,·ında bakanlık nezdinde Yaptığımız tetkiklerin ıonuclarını a§ağıya koyuyoruz: 

Ökonomi Bakanlığımız yeni teıkilat 
kanuniyle yapdrna11 gereken yenilikleri 
muntazam bir proıram içinde batar
maktadır. Bakanlığa aid bütün itleri ıe
nel olarak kırtaaiyecilikten kurtanp ni
laayet kırk Mkiz saat içinde sonuç ver • 
direcek kadar hız temin eden teıkilittan 
sonra Bakanlıim yeni kurulan tubele
rinde çalı,mak üzere tetkilit kanunu 
mucibince birçok tanınmıı yabancı mü· 
teba1111lar ıetirtilmi,tir. Okonomik kal
kınmamız bakımından çok mühim olan 
bu yeni çalıtmalar hakkında alabildiği • 
miz duyukları okurlarnnıza sunuyoruz: 

Almanya'nın ve Avrupa'nın en bü • 
yük industriel ve organizatörlerinden 
Dr. Von der Porten birinci müıavir ola
rak evelce ıetirtilmiıti. Birçok büyük 

itleri batarmı, ve acun sanayi aleminde 
büyük bir ün kazanımı olan Bay Porten 
den ba,ka Bakanlığın bilha11a ehemmi • 
yet verdiği standardizasyon ve raayo • 
nalizasyon ,ubesi itleriyle uğratmak 
üzere Prusya standardizasyon bürosu 
müdürlerinden ve Almanya'da filen bir 

çek maddcler·n standardizasyonunu ynp. 
mı' olan Doktor Bay Baxder ve Doktor 
., '.Wilbriind'ın • yvdumuzda çahı • 

'ôkonomi Baliınliğıncı getirtilen mDtdusıslar 

maları temin edilmittir. Bakanlık bu 

alandaki çalıımasını daha verimli yapa

bilmek için son olarak da, Almanya'nın 
uluslar derneğinden çekildiği tarihe ka· 

dar, uluslar derneği mesai bürosunda 

infimftailliifni yapmıf Ye Almanya alus-

lar derneğinden "Çekildikten sonra, Ame. 
rikada tetkikat yapmak için memuren 
Amerikaya davet edilmit olan Profesör 
Bay Veyfard da İş ve itciler bürosuna 
mutehassıs olarak getirtilmi' bulunmak. 
tadır. 

--------------------· ... ----------~----- G.ek kendi wkeleriadıi, ........ -
tikleri yabanca yerlerdeki çalıpmdariyle 

Anl{ara meclisi umumi üyeleri 
seçimi dün yapıldı 

daima verimli olmuı olaa bu mitebaı • 
ııslara bakanlık, tavzif edildikleri ıube
lerde iı vermiı ve çalıırnalannı aadeoe 
iıtiıari vaziyette bırakmunıttır. Bu ba
knndan mütehassıslardan "'azami iatifa. 
de,. temin edilmiı bulunacaktır. Dünkü nüshamızda bildirdiği

miz gibi Ankara vilayeti Meclisi 
Umumi seçimi vilayetin her tara
fında yapılmıt ve gösterilen nam
zedler ittifakla seçilmiıtir. Yeni 
Meclisi Umumi üyelerinin adları
nı aşağıya yazıyoruz: 

ANKARA 
Bay Ahmed: Ankara vilayet en

cümeni daimi üyesi, Bay Arif Çı
bdcçı: Tüccar Ankara vilayet u-

.mumi meclis üyesi, B. Abdurrall
man: Çiftçi, Ankara vilayet umu· 
mi mecliı üyesi, Bay Muharrem: 
Ankara vilayet umumi meclis üye
si, Bay Hilmi Atlıoğlu, vilayet u
mumi meclis üyeıi, Bay Ziya Sı
dal: Ankara vilayet umumi mec
lis üyeıi, Bay Veli Necdet Eren: 
Bankacı, Ankara vilayet umumi 
mecliı üyesi, Bayan Vedia Asaf 
Bükey. 

BALA 
Beynamdan Bay Osman, Bay 

lbrahim: vilayet umumi meclis 
üyesi. 

·AYAŞ 
BaJ Salim: C. H. F. Ayaf kaza

u I. H. bafkam, Bay Muhlis: Vila
yet encümeni daimi iiyeıi 

BEYPAZARI 

Bay Rıfkı Evren: C. H. F. kaza 
idare heyeti baıkanı, Bay İhsan 
Abbas oğlu: vilayet umumi mec-
lis üyesi, Bay Kudıi: vilayet umu
mi meclis üyesi. 

ÇIBIK 
Bay Hüıeyin: Vilayet umumi 

meclis üyesi, Bay Bekir Abidinoi
lu: Vilayet umumi meclis üyeıi. 

ısonu J üncü savı/ada) 

Bunlardan baıka, Almanya'da uzua 
zaman konjunktur dairesinde müdürlük 

etmiı olan Epiniıtayn da bayat pabahb
iı, Türkiye'de yetirim (istihsal) n ... 

nayiia ıiditi, maliyet fiatlan, acun Ye 

uluaal mamulat ve ürünlerin maliyetleri 

ve indeksleri ıibi teknik mesaiyi anık· 
)ayacak (ihzar edecek) olan konjunlıtar 
servisine getirilmittir. 

(Ba§ı 3 üncü sayı/ada) 

Vünka Meclisi Umumi seçlmin<Jen 1nti6alat 

Yeni tefrikamız 
Bir ) ılda 25 dile çevrilen 

İsveçli 

Aksel Munt'un 

ı San Michele'nin 
kitabı 

adındaki evrensel eseri 

-



lF~ 2 ULUS 

D IŞ A RDAN G ELEN SON 
ilMANYA'DA 

Anıerika - Sovyet 
münasebetleri ve 

alınanlar 
Bertin, 9 (A.A.) - Havas muhabf· 

tinden: Sovyetler Birliğine karıı pek 
..ıctırpn bir dil kullanan alman ıuete• 
ini, Amerika'nm. Ruaya'daJd diploma· 
tik mihneuileri arasında Japtığı deği· 
flklikleri, iç ve clıt ııyua bakımından 

mlhlm bir Mldise .ayarak, hoş karııla
maktadrr. 

"'Berliner Tageblat., diyor ki: 

- SoyYetlerle Amerika arMindaki 

lkonomik mtısüereler, So'fJetlerin 

mllfrit iddialan ve amerikan pıikolojl· 

mm dflillDftlai takdir edememeleri 

Jl.dbıden dunnUftur.., 
Makalenin abtbi olaıı B. Pol Şefer, 

lloüon'dald abıfemllltednl ıeriye 

plımelde Ainertb blk8meltnln, J•· 
,_,., Amerika ne Sovyeder ardında 

mlfterek bfs bU askeri mellfaat olma· 

iltmı liatermek lltemit oldapau tala
mla etmektedir. 

BerHn 'de arti tik haftalar 

Bedin. t (A.A) - Belediye bafka· 

m doktor ....... lalkOmet Ye Prusya

- mtlnheredyle, 4 may11 n 15 basi· 
.. anamda Berlinde utiadk laaftalar 

tlrtib edecektir. Tercibm Bab, Hen.

•ı " Şueb'daı parçalar plmacaktQ', 

Fran•'•• Berlia e~i 
Paris' e geleeekmit 

Bertin, g (A.A.) - Gaıetrlerde ÇI • 

lıan bir Puia tıelpafma c&e. Fransa • 
mn Bedin Bilylk Elçisi B. Pome, 11ya• 
- ........ hp' •ı •• iaılaat .......... 
.. Wta -·• P.-. sHnActir. 

Alman tehirlerinde lat yardmıı 
Bertin, 9 (A.A.) -Prusya Bqbaka

m General Garinı bUyük tehirlerde kıt 
JUdmu için bir 1tyabate çıkacaktır. 
General bupn Dretd'e hareket edecek 
w toma Brem'ereıeaaberı, Friburc •e 
ltuttgrad'da bir nutuk llJliyecektir. 

.. ANYA'DA 

ispanya' dald silah kaçakçdıp 
lıtadrid, 9 (A.A) - Geçenlerde mey 

411Da sıkan aiJaJa kaçakçıhiıaa aid JDCC• 

Jiee Yerilen dosyayı tetkik eden muha. 
fHakirlar ırupu dOlyanın itham edi • 
ti mahiyette oldupna milttefikuı ka· 
m vermittir. 

Mahkiiaa olan lapaayol 
lldllalelleri 

~d. 1 (A.A) - 4 llktefrin ibU• 
Wiaia ilk pee.1 polia- -.nmu 11· 

Ma'IDelt ve dl&tır bir sak kla.eleıi ,.. 
nı.nak ıuçlyle ,."aıuuıa 47 lııltWn 

...... dlftlll llm§a dert ~ ,ıı 
ı.,- mahkGm edllmiftir. ~tekiler be 
net etmiflerdir. 

TIJGOSLAVYA'DA 

T...0.1 deleri olma ldlab 
Belgrad, 9 (A.A.) - Büi fnnau 

4bpn itler bakam mllteveffa Lul Bar· 
ta'nun v11iyetini ifaya memur olan ut 
mlruçılar namına, Ronaanya Jrıralmm 
anur kraliçe Mari'ye, O,leıı kralın ftk• 
tiJle Banu'ya hediye etmlt oldulu Ra· 
lillin .. Atalin adlı e1trinin çok nadir 
bir cildini bedi ye ederek demlftlr ki: 

•- Ba deierli armağan fimdl tul• 
lal Mr batıra olmuıtur. Bu, framnlarla 
J1110Slavlar ar11ında en mlle11lr bir 
1ı91dn'. 

llll'Yat önd" · ~. Ma~k yugos
lav moh~ :ethdn bapna 

geçlf or 
Belgrad, 9 (A.A) - Kaylil bırvat 

f•bıı reiıi B. Masek ,apılacak om 
Jtill ayliv 1f$1miade muhalefet Jı.t.
liialn batına teçmert blisl e~. 

INGIL TERE' DE 

Çio•le Almanya ara ıoda 
hava postası 

Londra, 9 (A.A.) - Deyli Telgraf 
ıueteıinin Singapur muhabirinin bil • 
dlrdifine söre, Çin hava komisyonu 
uumdan Dr. V Oflllgli'nin bu yıl Al • 
manya ile Çin arasında muntazam bir 
baYa postası itliyeceğini söylemi§tir. 

B. Votanlli. Sovyet araıisi üzerin • 
elen ıeçecek bir Bertin ·Şarki Sibirya 
bava hattı müzakerelerinin pek ziyade 
ilerlemi' olduğunu da illve etmiştir. Bu 
bat Şarki Sibirya'yı Şanghay'a bağlı • 
yan "Eurasia., hattiyle birleştinlecektir. 

Stan1ey proje i 

Londra, 9 (A.A.) - Stanley proje
ıinin ydda beı milyon Sterlinglik bir 
masraf intac edeceği tahmin olunmak
tadır. 

Biber pekiiluyonu 

ı.oı.dra, 9 (A.A.) ~ .B&btrcilor sendi
k•mıa çok fula miktarda biberi top. 
taıı pi,..aya dökmek if,in elillde ,kili 

derecede para bulunduğu zannedilmek
tedir. Sendika iki milyon ıterlinc tah • 
mia olunası biber stoklarını tedricen 
utacaktil'. 

Loodra, 9 (A.A) - Biber ıimaarla· 
nnm tetkil ettikleri komite taraf mdan 
ıamen bildirildiğine göre, yapılan 

toplenb neticesinde simsarlardan ikisi 
m6stesna olmak &i.zere diferleri kimi. 
len mukavelelerini yerine getirece-k 
surette uılaflD&lar yapmlflardır. 

Romanya'nm borclan 

Londra, 9 (A.A.) - Romanya'nın 

ticari borclarına dair olan muk .. vele 

dün hmalanmıttır. Bunun hükümlerine 

&öre, 20 liraya kadar olan borcların ta· 

mamen c;denmesine ve daha mühim 

borcJara, mahsuben 20 ter Ura ile bir 

de acned verilmesine tahsis olunmak 

üzere, Romanya hilktlmeti İngiltere 

bankasında, açtJrdıtı özel (bu1Ual) bir 

heaaba 400.000 iıterlin liraıı yatıracak· 
trr. 

15 nisandan itibaren de Romanyı-, ay
da «i0.000 lira ödiyecektir. 

BwıJar eaas rakamlar olup, Romen • 

lnpllz ticaret muYuenninln durumu

na göre defi,ebilecektir. 

Hindlileri kabul etmek i lemlyen 
bir otel 

Londra, 9 (A.A) - Masa teniı tam• 
piyonluğu maçınm arefesinde bir 

hidise o l m u ı t u r. §ampiyon
luia ıinnek içın togiltereye gelmit 

olen ve bp .edebiyat ft bDbk talebe
lerinden m6rekkep buluna Hindiatan 

ekibi, ötelr.1 uluslar ekiplerinin indik
leri otele inmek ıetemlftıir. Bu otel 

lduell. his bir sebep ıöstermeklbin, 
blndli talebeJi kabul eclemeyecetnst 
blhllrmlf " kendileri• ftltend'clekl 
blfb bir otele bafvurmalannı taniye 

etmiftir. Hindi1tan ekipinin kaptanı, 
mllHblka tertip heyetine tlkiyet et. 
miftlr. Bunun lzeriae. tertip laeyeti 
ırk farkının ııatiyen INıble JronuJamı. 

,.calmı elyleyerek, lalndlileıede •Jlll 
eyi kabul c•terilmeyecek oluru, 
m&labakaya iştirak edecek olup da, 
otle oturan, bütiin öteki ulular ekip. 
Jerinln oteli terketmeğe davet edilecek· 
lednl otel idaresine bildiraıittir. Niha
yet otel idaresi de görOtUnde llNr et. 
meyince, hadise kapanmıfbr. 

BULGARISTAN'DA 

Bulprlstan'ın nüluta 
Sofya, 9 (A.A.) - 1934 ilklrbunun 

Sl iDde yapılan Dtlfn N~I Jaakkın• 
da alman ilk maJOmata giSre BuJcariı· 
tanın nllfusu G.081.049 dur. Bu miktar 
192& da 5.487.741 " 1920 de 4.846.971 
idi. lfifusun kllcnetre murabbaı baıı· 
na kesafeti i1t 59 u buhn11ftur. Bu ke· 
met tmo de 47 ve 192G da 33 idi. Sof· 
7anın ntifuıu civarı llo birlikte 192G da 
m bin ften ,.., 330 bine ~ıkmqtır. 

f RA 'DA 

Paris'ıeld logiliz liearet odasın· 
da Coo Saymen'io bir nutku 

Paris, 9 (A.A.) - İngilf~ ticaret O• 

dasında aöylediği bir nutukta Sir Con 
Saymen, iktrsadl meseleleri bahse ko· 
yaralt, iki ülke arasındaki birçok tica• 
rt engellerin kalkmasına sevindiğini 

söylemiş ve aynı sıyasal ülküye aynı 

demokratik ve parlamenter sisteme bağ
lı ve ôteki ıilkelerin serbest ve mütesa· 
vi iştiraklerile dünya barr§ının temel
lerini kurmaya kendisini vermiş olan 
iki lilke arasındaki tczadlardan daha 
mühim duygular bulunduğunu teyid et
mi,tir. 

Ticaret bakanı B. Marıando, ingiliz 
dııarı işler bakanına cevab vermiş ve 
karplrk olarak ingiliz elçisi de kısa bir 
nutuk töylemittir. En 90nra oda reisi 
B. Hendenon. iki memleket arasındaki 
sarsılmaz dc>stluktan bahsederek fran
su: • ingili.ı: münasebetleri ve tiçareti 
ıerefine kadeh k;lldırmıt.tır. 

F.raasa'da it sa.atleri 
Pariı, 9 (A.A) -t.tmiate bildiride 

bulunan it bakam Bay Jakiye hükume

tin k.anuni i9 aaatle.rinin azaltılmaıunın 

ancak ulualararuı bir anlqma sonucun· 

ela kabil olabileceği dilJÜDceeinde bu· 

hınduğunu, ancak herhan.ıi meslekte o. 

lursa olsun ekseriyet kendi isteğile it 

aaıatlerini kanuni hadden aJlğı indirir· 

it hükiımetin o mesleğe mahsus olmak 

üzere it saatlerini genel olarak indir· 

mek için meclise bir yasa verdiğini söy 

lemiftİr 

10 şubat için yeni tedbirler 
alınıyor 

Paris, 9 (A.A) - İçeriişler bakanı, 

aosyaliıtlerle komünistlerin miltterek 

nümayi9lerinin yıldönümil olan 10 tu· 
batta, 6 tubatta tatbik edilip, eyi neti· 

celer veren tedbirlerin tıpkııanı alma. 

ia karar vermittir. 

Bakan, biltün ulusun aklı selimine 

müracaat etlllıektedir. 

DECIŞIK DUYU.KUR -
Romaoya' nın ııaali durumu 

Bükref, 9 (A.A) - Bakanlar mecli. 

ai, devlet maliyesinin durumu haklwı· 

da tetkikatta bulunarak, yeni maliye 

bakanaun uabatmı dinlemiıtir. 

Bakan 1935 • 36 bUtçeaindıe iki mil· 

yar ley taNrruf lüzumunu bildirmiıtir. 

Bakanlar meclisi her dairenin muıaf ı· 

nı geçen blidçeye nisbetle yi1zde 10 io. 

diımeslne ve ~den itibaren y~ni 

taJin " terfiler 1aprı- nwma karar 

Yermlftir. 

Büular meclisi blfka tasarruf ted 

birleri de aım.,tır. 

B. Tatareeto yeni bildsefi lnrala 

•&etmif1!1r. 

Cenubi Afrika birliği 1&vqta 
lagikere'ye yardım edeeek mi? 

Kap, 9 (A.A) - Mecliıte bıer aoru. 

ya cev.ab veren bqbakan, tnıilterenin 

cirileceii bir aavap cenubi A&ika bir· 

litinin de iftiralı edip etmiyeceti kcy· 

fiyetinin de b6yle bir bldiee lwfııwı

da hUkGmet ve parlamento valltUlyle 
fikrini ı8yHyecek olan uluı tarafmdln 

brarlqbnlacapn aöylemiftir. 

Alim esası ve Dolanda 

Labey. 9 (A.A.) -Batbakan. B. Ko
lljn, para durlufunun (iltlkrarmm) 
devletler arumda mütemadiyen mUna. 
kaşa edildiiini aöyliyerek demfitir ki: 

* - Boı.nda altın blokunu tetk.il 
eden devletlerle birlik delildir. Al • 
tın esumı muhafasa eden öbür IMIDle
ketler cibi biz de tam bir iatiklal mil• 

bafua edi,.,_. Altın .-ar paeten 
memhbtleria 1llilttehic1 Jralacaldermdan 
emin depür.. 

Londra anbltmaları 
(Sonu 2 iat:/ ı•yrlMI•) 

dilııaceaiain, lnpltere'nin ltaJya'ya u
keri lııir mizaharet ndedec8 .......... 
nit teahhitlere siritmftini sönnek iıt• 
lnİJ• .... efkin ...... ,..... .... 
rumu.-. ~ Wr ~ • ., ... lmysıa ... 
dan ileri ıeldiii aamlmaktadlr. 

İtalya, bet devlet arasında mllşterek 
bir tek andlaşmayı tercih ediyor ise, bu 
andlaımayı ingiliz efkirı umumiyesine 
kabul ettirebilmek için, ingiliz • italyan 
yardım prtlarını tesbit edecek munzam 
bir protokolun tanzimi imkanını da dil· 
şilnmektedir. 

ltalya'aun Londra Buyuk Elçisi bu 
tartlar içinde d'>ıtça görilftDelerine de • 
vam etmektedir. 

laalyan ıayyareJeri Berlin'i 
l,ombardımau ede~ek 

k11vvelleymi~ 

~oma, 9 (A.A.) - Hav&1 muhabirin 
den: Euel\'de çıkan ve nan fırU.rnuı 
reaml &Peteıi olup Jaava balcaahğı ile 
yakından alikası bulunan ''nuyonal ç.y 
tung,, , "Gazeta Del Popolo,, nun, Alp 
railarını qarak Berlin"i bombardıman 

edecek kudrette olan italyan hava kuv
vetlerinin salım değeri baklandaki ma • 
kalcıinden babiale diyor ki: 

- İtalyan ıuctelerinin Dlitün yas
dıkları, açıkça alman akybtan dilfUnce· 
len: terciiımn olmaktadır. Avnapayı tel
kine matuf büyük bir anlatmaya hazırla· 
ruldığr bir sırada böyle tözler çok ağır 

mahiyettedir. Almanya, fransuı ve inci· 
liz elçilerinin verdikleri tebliğe henüz 
cevab vermemiştir ve •lakadar devletle· 
rin, tehlikenin yalnu almanya tarafın· 
dan ıeldiğini IÖylemek iıtiyen ltaJya'nm 
iddiaları baldwıdald ı6riiflerinl bildir • 
meleri temenniye f8yandır. 

Alman cevabınan gttikmesindeo 
sabırsızlananlar 

Bertin, 9 (A.A.) - Alman gazetele
ri, franau -ingilia anlqmumdaıı eonra 
buı 1ardnncı guetıelerin ıöstermete 

batJanuı olduğu ubırsıılığı hayretle 
kaydetmektedir. 

Koreapondane politik ıuetesi bu la· 

bırusbfın bir manevradan delil Hlzwn. 
ıuz bir aceleciliktm ıeldiği umudunu 
göatenne~dlr. 

Loodra koou9maları ha'4kında 
Roma' da bir tebliğ oeıredildi 

Roma, 9 (A.A) - Ne,redilen resmi 
bir teblilde deniliyor ki : 

Londnıda Frame ile İllflltere ara
sında yapılan Ye teferrllatiyle lte1yen 
bllkOmetlne bildirilen konuımaJan me· 
wl ltalyan mebafiH bUytlk bir dikkatle 
taldb etmi9lerdir. Bu mebafil nihai be. 
yannamenin heyeti umumlyHini tevec· 
ctible kal'fılamakta ve Almanya ile an
lapıa ihtimallerini ihtiva etttti mUta
leuında bulunmaktadır. 

Karfıbklı hava yudım andlafllıuı· 
na gelince, İtalyanın lngiltereye kar. 
ıı ve lnplterenin de ltaı,aya kartı o
lan huM181 vuiyetleri ayrıca tetkik e· 
dilmekte olduğundan ltalyanm andlaf· 
maya esu itibariyle iftlraJd huauıun
dald battı hareked ,akında tnbit celi. 
lccektir. 

Gene bu mebafil Avuaturyanın İl· 
tiklalioe ve framııa - italyan mlap•· 
larına Jrartı lnıilterenin almıt olduğu 
vulyet hakkında memnuniyet göster· 
mektedir. 

Londra aulaşmalan v.
sovyet gazeteleri 

Moıko-. 9 (A.A) - Havu ajanıı 
blldi..-iyor: (Moskova gazetesi) Londra 

anl1f1D8luı baldıında yudıfı makalede 
aalahiyettar meWilin mütalealarım 
Jaalau etmektedir. Bu ıazete, Saymea 
- Laval aDlafl"UmJD Almaayaıım dü

flncelerinl daha açık ıörmek lmkla .. 

nı ftfeCeflni yumaktadır. llakalenin 
hatıl ettili intiba c&re, Londra an• 

llflDHI burada bazı noktalardan ve bil• 
halta lnciHzlerin Almanyanın genı,ıe
me emellerini prld Avrupaya geııi§le
anuıu bakımından karanlık 18rUlmek· 
te ite dt tovyet aıyaaaaı Londrada v~ 
ze:4llc,ı esaalaı:dan iatlfade etmek eme
linde.dil'. 

Htıber nrildipne pre Lond.ra aa-

AVUSTURYA'DA 

'1maaya'nm Avuılo.-y. 
üzerindeki aiyelleri 

Viyana, 9 (A.A) -Berli1111en tdi. 
nııı gibi giSrWen ve Almanyanın, AVlll 

aw,. için kendi mukadderatını kendi 

tayin etmek ve hattı bu huıutta plebi• 

llte mtlracuc e7Jeınıek lıatlnnı iatcme

ğe mUtemay.ll bulunduğunu bildiren ba 

zı duyuldara göre "alman devleti, or• 

ta Avnıpa karıflDllDAk andlatmaaına 

girmeğe çağırıldığı takdirde şarta bat

lı bir cevab vereuktir.,, 

Salahiyetli Avuıturya mahfellerı bu 

f8Yialara hiç itibar ctmc:mektedirler. 

Bunlar, alman diplomasasinin, Alman. 

yayı bir lampnamak andlaf1D811na soll 

amyı, Avusturya itlerine açık bir mü· 

dahale1e tibi tutarak, ıezada düıcceğJ 
nl bi1j Mnmıyorlar. 

Bu münasebetle, Avusturya, korpo

ratif bir kuruma dayan.arı bir alman hr• 

riıtiyan devlet teklinde kuruJma.lda keti 

di alın yuııını tayin eylemiş olduğu 

H Markacı ve Hitlerci ıhtilal kurumla

rmın tamamiyle Avu.turya kuvvetlel' 

tarafmdan bastırıldığı hatırlatılmakta. 
dır. 

AYUıturya biç bir vakit, herhangi 

bir yabancı devlet kendisine plebisit 

teklif ve batta tavıiye etmeaini kabul 
etmiyccektir. 

Bllfbabn Ş~ dendftir ki: 

.. - Avuıturyı, ne zaman kendi is

terse ve ne zaman bUlı.Omet vakti gel• 
dijine kani oluna o zaman plebisite 
mtiraCMt edecektir. Yoku, yabancı 
bir de.Jetin bu husustaki isteğine tlbl 
olamu.,, 

Ote yandan, Almanya tarafından ve 

rilecek bu yoldaki bir cevabın Londıa. 

P.la .. Romada p le• INirlel' ... 

ıd edec:tii muhakkaktır. 

18f1DUA F .. ansaaın prk AYrup•uu sul• 
bunun takviyesi uyuuıaclaki hattı h• 
rcketl laususuada bir-... atirazlaı u• 

yanclumqtır. Ancak timdi öyle anla. 
plıyor ki, i'ran .. •firinin lloakova 
JaWrOmetine tevdi ctmif olduğu Londre 
anlqmalı metni YC .erdiği tifabf i&a• 

bat bu anlatmayı bakikl lllllhiyeuyle 
takdir etmesine lmlltn vcrmiftil'. Çiin.
ldi A1-oya mühim tavmt mokabilin
cle prb mi.Uma ifdrake davet edil• 
melale melbm aJman itirulanmn &18. 

ne &eSilmlt oluyor ve bu auretle Al· 
maaya da mıntab91 andla,...larm fiaı 
dl lltinm etmekte oldup iki taraflı 

endlaımaJua mGreccah bulundutu p~ 
ıiplal kabul etmif oluyor. Almanya 
yeni prb andlqmuına ittirak ettlfl 
halde prkta tefriki me•lde bulunmak
tan imtina edene bu imtina Almanya• 
nın Sovyet Rusya aleyhine olarak ge• 
niflcmek emelleri beıledillnln umnt 
fa~t kıymetli bir Jtirafı olacaktır. 

Roma teblijlnbı lngllıeredeld 
ald.derl 

Loodra, 9 (A.A) - Roma rnmi 1ebe 
liiini mevzuubaba eden resmi ingilia 
mebafiU. İtalyanın ileri atirdüp ibti. 

rut kayıdları ve detifiklltln andlllf• 
maya hma etmeleri derplf edilen bil· 

tUn deYletler arumda &8rUJiUmesl la
znn gelclillnı taylemektedirl.er. Zamıc. 

dildlliae ıare bu illtiruler dilnkil iAııj 
&illa teblitiade tMrib edilcıılerdea ibP 
rettir. İtalya Lokanıo ancllar-ııu m.. 
aa etmif olaıı deYletlerle iri&- mulrnel• 
yapımıı lrabal eüccktir. 
Ancak bu lllllkaftloye bir ilave yapaı.. 
nk ltaı,. lnpıt.ereye kartı her dlrlil 
tMhbUdden muaf tutulacaktır. 

Fr8118a memnun 

Paril, 9 (A.A) - ltalyaaın lana 
muıc..eJalnl esu itibariyle bbal et.. 
mit olırta11 burada memnuniyetle bltı• 
lammttır. Parla, Londra ve ROlllldal 

Memnuniyeti mudb bir fonnUl buluıı• 
dk l~kl bqlattılan müıakerelen ~· 

vem olunaca"ktir. 
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insanlar - tidı•tl~·r 

Avrupa filmleri 
Dünyada çevrilen filimlerde bir ŞE'· 

yia farkına varmış olacaksınız. Hepsin
de rejisôı·ün gÖJ'.Ü arkayadönüktür. Na-

sıl Fransız ihtilalinin Avrupa'nın dört 

bucağına savurduğu muhacirler edebi. 

yatı Chateaubriand'ın etrafında gelişti 

ve herkese eski'nin göresisini aşıladıysa, 
Viyana'da çevrilen filimlerde de savaı
Öncesinin yaldız tavanlı, Hussar ünifor. 
malı, vata tempolu, Habsburg erkanlı 
alemini görüyoruz. 

Bunların kimisi, cerçekten değerli 
ıeylerdir. Tarihi detaylara öyle renkli 
ve zengin bir çetidlilik veriliyor ki, sa

vaşöncesinin Ortaavrupa'sını bu kadar 
eyi tanımı-k için, cildler dolusu kronik 

okusanız yahut o devrin en karakteris
tik romanlarını devirseniz, gözünüzün 
önünde canlandırabileceiiniz tablolar 
gene bu kadar canlı olamaz. 

Fakat kimisi de, sadece propaganda 

hem de irtica propagandası için çevril. 
melctedir. Eğer buna rağmen eski Viya-

na'nın yahut macar havalarının tazeli
ğini tadabiliyorsalc, bunu rejisörlerin 
ustalığına ve zevk.ine borçluyuz. 

Eyi çevrilmit bir Ortaavrupa filmi 
olarak ''Maskerade.,yi zikredebiliriz. 

Bunun rejisörü Willi Forst'tur. Eskiden 
operetimsi filimlerde gördüğümüz bu 

alman "chansonnier,,'sinin reji kabiliye
tini, daha "Bitmemit Sinfonya,, da gör

müttük. Maskerade'de, bu kabiliyet, da. 
ha az ince olmakla beraber daha kıvrak 

ve daha değitiktir. Viyana'da aynen 
geçtiği filmin batlangıcında iddia olu

nan valcanın filme alımımda, intirika, 

iiç kadın ve bir erkek arasında eyi öl
çülmüı eyi tevzin edilmiıtir. Hiç bir 

nokta aksamamaktadır. 

Filimde, bir cenc ve temiz kızın iJk 
sarhotluğu ve bu ilk aarboılukta erkek

le olan ilk kartılatmannda ilk saradıtı, 
en taze ve tabii renklerle göaterilmittir. 

Küçük Poldi'nin eve çakırkeyf dönme
si ve kendi kendiaile ayna karııs111da 

derdleımesi, bundan süzel söst..ilemez 
ve anlablamaz. 

Maskerade'de savafÖnceıi Viyana' .. 

sının hafifliğini mevzuun ağırlığı ile ay. 
ıu örgüye alabilmek, kolay değildir. 

Bdli ki Willi F orat'tan daha eyi ve da· 

ha kuvvetli eıerler beldiyebileceğiz. 

B.B. 

Adliye tayinleri 
Sirinci Umumi Müfettitlik adli mÜ· 

~virliğine eski Adliye müfettitlerinden 

Tahlİn, Adliye teftit heyeti reislijine 

Adliye bat müfettitlerinden Ratid Ko. 
' nuk, Ankara Airr Ceza mahkemesi reİı· 

liğine Adliye bat müfettitlerinden Oı

rnan T alit tayin edilmiılerdir. 

Menimuhakeme karan 
Bazı ıikiyetler üzerine V ekilet em· 

rıne alınan Ankara Gümrük Müdürü 

Bay Nureddin'in menimuhakemeıine 

karar verilmiıtir. 

Üskiidar icra oıesul mulıasihliği 
Oıküdar icra mesul muhasibliğine 

sabık Adliye Eytam Müdürü Bay Saib 

tayin edilmiıtir. 

Artırma eksiltme kanunu 
talimatnamesi 

Maliye Bakanlığı artırma ve eksilt • 
ille kanunu talimatnamesini hazll'lamağa 
baılamııtır. 

• 
1 ç D 
ökonomi Bak:anlı

ğında yeni 
çalışmalar 

(Başı l inci sayıfada) 

İkinci Balkan ökonomik 
konseyi hazırlıkları 

21 nisanda Ankara'da toplanacak 
olan ikinci Balkan ökonomik konseyine 
aid hazırlıklara alakadar Vekiletlerce 
devam olunmaktadır. Dııan itler bakan
lığında özel bir büro ve lktısad Vekile. 
tinde Türkofis bu mesaiyi tanzim et -
mektedirler. Konseyin toplantısına iki 
aydan fazla vakit olma11na rağmen ha • 
zırlıklar oldukça ilerlemiıtir. Okonomik 
konsey bu defaki toplantısında Balkan 
uluslarını çok yakından alakadar eden 
mevzular üzerinde kararlar vereceğin • 
den alakadar devletlerde bu hususta 
esaslı hazırlıklar yapmaktadırlar. 

Ticaret odaları 

kongresi 
Ticaret Odaları kongresi 26 martta 

tehrimizde toplanacaktır. Kongrede ko -
nutulacak mevzular hakkında esaslı ha. 
zırlıklar devam etmektedir. Ticaret 
Odalarının bundan sonraki çalıımaları -
nın ökonomi kalkmma sıyasamızla bata 
bat gidecek bir veche göstermesi gerekli 
görüldüğünden bu toplanhdan sonraki 
çalıımanın bu esaslara göre hazırlana • 
cağı ve anayasalarının tesbit edileceği 
umulmaktadır. Atatürk'ün seçim bildi • 
riıinde itaret edilen deniz ökonomiıine 
aid meseleler ruznamenin en mühim 
maddelerinden birini teıkil edecektir. 

Bay Celal Bayarın 

bir tamimi 
Atatürk'ün ıon seçim dolayısiyle ulu. 

.. bildiriaiacleki ölmaomimize aid IÖY• 
Jediklerini Olcoaomi Bakanı Bay Celil 
Bayar bütün Bakanlık kurumlanna ta • 
mim etmiıtir. Atatürk'ün Bakanlık ku· 
nımlannca genel bir direktif olarak göz 
önünde bulundurulaca.kbr. 

İstanbul Ticaret ve öko .. 
nomi okulunda 

yenilikler 
Okonomi bakanlığı kendisine baih 

olan lıtanbul Ticaret Mektebi yurdun 
büyük ihtiyacı olan yiikıek ameli ve na. 
zari bir müeıaeae haline getirmek için 

proırammda esaalr değifiklilder Y~f
tll'. Bu mektebin hedefi memur yetifhl'• 

mek deiil, bupnkii ticaret mefhumunun 
gereklenclirdiii tipte uluıal tüccar v: 
itadamr yetiıtinnektir. Bu me~tebten 
çıkanlana en atair iki yabancı dilde ko-

nuıup yazmalan,. u~u~ ~-· ulusıu:araıı 
ticaret doktrinleruu, gunun nazanyele-
rini ve ameli bilıilerini kavramıf olma
larını bir zaruret bilen Bakanlığa, mek
tebin programına bu bakımdan bir çok 

yenilikler eklemittir. 
Gelen müteha1111lardan bu husus· 

ta da istifade edilecektir. 

İhrakiye resmi etrafında. 
tetkikler · 

Bir yabancı limandan mal alıp li • 
manlanmıza uğrıyarak buralara dıtar • 

. d' ~. uükleri bofaltmak veya 
dan getır ıgı ~ - . . d .. k 
yabancı ülkeler içın bu hmanlar ~n yu 
almak yolu ile batka bir yabancı hma~ı-

iden ve türk ıanc:aiını taııyan bu • 
Çocuk E~irgeme kurumu baş- ~ki kabotaj ıemilerinden gümrük ida-

kanlıgw mdan : ru . 'h akiye resmi abnmaaına, türk re11nce ı r . 
Yüksek lktısad Meclisi azasından ıilepcileri, sene büyük kabotaJcla ~f&n 

ve eski Mersin saylavı Bay Niyazi Ra- ve aynı seferleri yapan ya!-~ ıenu!er-
nıazan Yüreğiroğlu (Atalarnnızııı Ad- den aranmıyan bu resme ıytiraz ~tını!• 
ları) isminde bastırdığı kitabını kuru- lerdi. Gümrük idareıi gümrük tarife ka-

nununun betinci maddesinin ikinci f ık-rnurnuza hediye etmişlerdir. s 

Beh k . b d · ıo kuru!ltur rası mucibince bu gibi gemilerden. ih -er ıta ın egen T • dil 
Soyadları henüz almarnıf olanlara bir rakiye resmi alınmakta devam e ece-

ğini bildirmesi üzerine alika~r Ok.o-
kolay lı k ve hem de Çocuk Esirgeme nomi Bakanlığına müracaat etnu~lerclir. 
kurumuna bir yardımda bulunmuş ~I- Gemicilerimize göre ıüm~ ~nfe ka-
?nak üzere (Atalarımızın Adları) ıs· L.....' • -·ddesi tuk limanlan 

nununun -~ancı ·- aicldi V 
rnindeki kitabtan birer tane alınız. Satış ara11nda tefer yapan pmilere r. e 
Yerleri: Akba KitabeV'İ, Haşet kütüb- bu keyfiyet vaktiyle Gümrükler Umu~ 
hanesi, Tarık Edib kütübhanesi, Sühu. Müdürlüğü tarafından yapılan res~ 

tebliiatta tasrih edilmittir. ~al~ 

ULUS 

u y u K L A R 
Kazım ()zalp 

lJşaktan geçti 
Uşak, 9 (A.A.) - Meclis Başkanı 

Kazım Özalp saylavlarla beraber bu sa
bah lzmir'e geçerken Uşak istasyonun
da indiler ve kartılamaya gelen bir kıta 
askerin hatırını sordular ve saylavlarla 
kaymakam, belediye reisi ve halkla cö
rüterek lzmir'e gittiler. 

Kurul tay Başkanı 
Kazım Özalp lzmir'clc· parlak 

hir şekilde kar~ılandı 
İzmir, 9 (Özel bildiricimizden) 
Kurultay Başkanı Kazım Öz

alp bu ak,am lzmir'e geldiler. Yol
da kendilerini bugün u,ak, Alate
hir, Salihli, Kasaba, Manisa halkı 
askeri ·kıtalar, fırka te,kilatı dev
let amirleri saygıyla karııladılar. 
Ba,kan istasyonlarda halkla has
bihaller yapmıtlar, ökonomi ve Ü· 

rün durumları hakkında malumat 
almışlardır. İzmir şehrinin, ba,. 
kanı kar,ılaması çok parlak ve sa
mimi olmu,tur. Menemende fırka 
vilayet batkanları, Basmahane' de 
vali, belediye ve fırka erkanı, bü
tün te,ekküllerin mümessilleri 
kendilerini kartılamıfhr. Başkan 
birkaç gün İzmir'de kalacaktır. 

Tebliğ 
İçeri İtler Bakanlığı Matbuat 

Umum Müdürlüğünden tebliğ o
lunmu,tur: 

Ankara ve İstanbul menteiyle 
Türkiye hakkında bir takım yalan 
haberler netreden lnternational 
News Servis' in Türkiye' de resmi 
bir muhabiri yoktur. 

Yiikst•k ()konomi talebeleri 
Antalya'da 

Antalya, 9 (A.A.) - Adana -
Mersin yoluyla bugün kentimize 
gelen yüksek ökonomi fakültesi 
ıon ıınıf talebesinden 35 gene ken
timizin türlü kurumlarını, porta
kal bahçelerini tetkik ederek gel· 
dikleri vapurla lzmir' e hareket et
mitlerdir. Ticaret odası tarafın
dan geneler ferefine bir öğle ye
meği, muallimler birliği tarafın. 
dan da bir çay ziyafeti verilmit-

2!2L±L1LL za 
yük kabotaj yapan gemilerin türle li • 
ınanlanna utramaıım, türk limanları 
araaııda Hler yapmak mana11na telakki 
etmektedir. Cemicilerimiz bU durumdan 
ulusal deniz ticaretimizin zarar gördü
iünü ileri ıürüyorlar ve türk vapurcu)a. 
n navlunlannı bu ihrakiye resmini de 
heaab ederek yaphldanm, dolayrıiyle 

yabancı vapurlariyle rekabet edemedik
lerini, bunun neticesi olarak da türle 
tilepcileri itlerini yavaı yavaı yabancı 
kum~yalara terlcetmeğe baıladıklarını 
söylüyorlar. 

Ökonomi Bakanlığı keyfiyeti türk 
semicileri menfaatı nokta11nclan tetkik 
etmektedir. Araıtırmalar bir neticeye 
vardıktan sonra gereken tedbirler alı .. 
nacaktır. 

Yurda seyyah getirmek 
işi ve balıkçılığımız 

Okonomi Bakanbğı Turinı kulübün 
yurda ıeyyah getinnek için yaptığı ça • 
lıımalarla yakından alakadar olmakta • 
dır. Hükumetin direktifi üzerine yurda 
fazlaca ıeyyah ıretirebilmek için Tü~k 
ofis de, her bakanlıktan iıtirak edecek 
birer mümessilden mürelclceb bir komiı
yon bu it üzerinde esaslı araıtmnalar 
yapacaktır. Bakanlıklar mümesıillerini 

seçtikçe, Okonomi Balcanbiıaa bildir • 
mektedirler. Komisyon yakında toplan
tılarına baıhyacak ve serelcen tedbirler 
alındıktan sonra dünyanın en orijinal ve 
her mevsimde seyyah alcım eksilmiye • 
cek kadar husuıiyetleri olan yurdumu
za bir ıelir kaynağı olan seyyah diyan 
olmak vasfı verilmiı olacaktır. 

ökonomi Bakanlığı tabii ıervet kay
naklarınmdan olan babkçıbğımızın da 
celiflllesi için alınacak tedbirlere e .. ı 
olmak üzere balıkçılık enıtitüıü tarafın
dan sönderilen rapor üzerinde de tet • 
kikler yapmaktadır 

• 

Tokadda Atatürk: 
heykeli açıl<lı 

Tokad, 9 ( A.A.) - Dün saylav se -
çiminden sonra Atatürk heykelinin açı. 

lıı resmi yapılmıştır. Vali Güreli'nin öz

lü bir nutkundan sonra muhtelif halk 

mümessilleri güzel söylevler söylemit -

tir. Cümhuriyet meydanını dolduran 

halk büyük bir co,kunlukla Ulu Onde

re olan bağlılığını tekrar etmittir. Söy -
levlerden sonra geçid resmi batlamıf, 

aıker, mektebliler, halk tetekkülleri, ka 

dın erkek bütün tokadhlar Atatül'lc hey
kelinin önünden geçmit ve saygl ile se • 
lamlamıtlardır. 

Vilayetlerde umum{ 

meclis seçimi 
Kayseri, 9 (A.A.) - Bugun vi

layetin her tarafında umumi mec-
lis üyeliği için seçim yapılmı,tır. 
Her tarafta C. H. f. namzedleri 
ittifakla seçilmişlerdir. 

Gümüşhane, 9 (A.A.) - Vila
yetin her taraf mda umumi meclis 
intihabı bitmiştir. Müttefikan C. 
H. F. namzedleri kazanmı,lardır. 

Antalya, 9 (A.A.) - Vilayetin 
her tarafında yapılan vilayet mec
lisi üye seçiminde C. H. F. nam
zedleri kazanmışlardır. 

İzmir, 9 (A.A.) - Vilayet u
mumi meclis seçimi bugün lzmir
de ve vilayetin her tarafında ya. 
pılmış ve C. H. F. namzedleri müt
tefikan seçilmişlerdir. 

Maraş, 9 (A.A.) - Vilayet u
mumi meclisi seçimi buaün vila-
yetin her tarafında yapılmıtlır. C. 
H. F. namzedleri müttefikan ka
zanmıtlardır. Vilayetin 12 üyesin
den üçü kadındır. 

Manisa, 9 (A.A.) - Umumi 
meclise üye intihabı vilayetin her 
tarafında bitti. Her taraf ta fırka 
nanızedleri ittifakla rey aldılar. 
Manisa umumi meclisine üye ıeçi
mine batlanmadan evel saylav se
çimi münuebetile Atatürk'~n ulu
sumuza nqrettikleri beyanname o
kunmut ve bu beyanname, seçim-
de hazır bulunanlar tarafından a
yakta dinlenerek Atatürk'ümüz 
hakkında dakikalarca süren teza
hürata veıile olmuttur. 

--
Yukarıya resmini koyduğumuz B;,. 

yan Anita Oberlaender Almanyanrn 
ünlü ses artist/erindendir. Bugün ls
tanbu/'dan gelecek olan Bayan Anita 
Oberlaender bu ak§am Almanya Büyük 
Elçiliğinde ve yarın ak§am da Anka1a 
Halkevinde bir konser verecektir. Öğ
rendiğimize göre bu ünlü ses artistinin 
yaCin akşam Ankara radyosunda da bir 
konser vermesi kendisinden rica edile
cektir. 

SA Yıf, J 

ilii ve I{iiltiir 
Dil en değerli bır kiılturün Hk üru

nüdur. Geçen yüzyılda dilini bir tabiat 
vergisi olarak gonm k istiyenlcr oldu 
ise de lrnıa bir zamanda bu görüşte hir 
y ıınlışl k olduöu anlaşıldı Dil için k tii· 
rün aynası demf'k de pek doğru olmaz. 
Çünkü o kültüı·un kendisidir. 

Dillerin yeryüzune yayılıtına genel 
bir bakış bize birçok 'eyler öğretir. Dil 
sıyaaal topluluklardan daha çok yere 
bağlıdır. Yeryüzünde insan için dildf'll 
daha güclü ve daha sürekli bir varl k 
yoktur. "Ulusun benliği dilinde saklı. 

dır., sözü i.ızerinde durulacak bir IÖzdür. 
Genel olarak denebilir ki dil aratbr • 

maları timdiye kadar pek dar bir alan. 
da kalmıfh. Dillerin soysal balcımdaa 
değeri pek az aratlırılmıtlır. Yeryüzün
dt'ki baflıca dil kümelerini ayırdetmelc, 
onları sınırlamak işi Üzerinde çahtdma
mıştır. Birçok verlerde ağız ( tiveJ 
ayrılıkları başlı başına bir dil gibi gös. 
terilir. Soy arattırmalarında olduğu l(İ

bi dil araştırmalarındR dıt bu yanlıt gö • 
rüşler İnsanı şaşırtacak kadar çoktur. 

Dil yaşıyan ve deiiten bir varlıktır. 
Dil yenilenmeıinin sebeblerini araıtıraa 

• sosyoloğlar bunların eski ve yeni dem· 
lerde baıka batka kıldaçlarclan ileri gel
diğini söylerler ve en çok fU üç nokta 
üzerinde dururlar: 1 - Dil tabakalan. 
nı;ı kaynatması. 2 - Türlü dil grupla
rının tanınması, 3 - kültür atılmalart

nın etkisi (eseri) dir. Çok canlı ve 
kanlı sava,lar geçirmit olan türk uluau 
birçok soysal kaynaımadan, türlü lriiJ. 
tür uluslarile tanıttan sonra büyük if8 
atılmıttır. Bu tartlar onda tamamdu-. 

Tanınmıt ıosyoloilardan Vierkan • 
dt'ın bir tezi vardır. "'herhangi bir lriia. 
tür devrimi için her teyden önce ihti· 
yac, olcunluk, güdü bi benliiin. INr ön
derin bulunması cerelclidir" der. Bu a.... 
kımdan da hiç aansız türk ulusu bir 
kültür devrimi çajına sirmiıtir. Dil lua. 
dar kültür yenilenmesini anlatan bir 
ıey yoktur. Yeni bir dil yaratmak. insan 
varlığının en canlı ve en süreli bir in • 
mıldanıtıdır. H. S. SELEN 

~------···------~ 
Ankara meclisi ' 
umumi üyeleri 

seçimi dün yapıldı 
(Başı 1 inci sayı/ada) 

HAYMANA 

Bayan Reyhan Daldal: Beledi
ye batkanmm kar111, BaJ Etref 11 
Dava vekili, Bay Mehmed Halaç
lı: Vilayet umumi mecliı ilyeai. 

KALECiK 

Bay Tahir: C. H. f. kaza idare 
heyeti baıkanı, Bay Hamdi: Vila
yet encümeni daimi üyesi, Bay 
Abdullah: Vilayet umumi mecliı 
üyesi. 

KESKiN 

' Bay Ramiz: Vilayet umumi 
meclis üyesi, Bayan Safiye: Kan· 
ber uşağından Köprü köylü, Bay 
Nuri Eyüb oğlu: C. H. f. kaza ida. 
re heyeti üyesi, Bay Ihsan: Vila
yet umumi meclis üyesi. 

NALLIHAN 

Bay Celil: C. H. F. kaza idare 
heyeti ba,kanı. 
POLATLI 

Bay Mustafa: Vilayet umumi 
meclis üyesi . 

KIZILCAHAMAM 

Bay Halis: Vilayet umumi mec
lis üyeıi, Bay Meıud: Vilayet en
cümeni daimi üyesi, Bayan Refi· 
ka: Pazar nahiye merkezinden, 
Bay Hakkı: Vilayet umumi mec
liı üyesi. 

ŞEREFLi KOÇHiSAR 
Bay Said: C. H. F. kaza idare 

heyeti baıkanı, Bay Abdurrah
man: Vilayet umumi meclis üyesi, 
Bay Rıza: Vilayet umumi meclis 
üvesi, Bayan Feriha Mazhar. 

Pmıta ~·e telgrafta işten 
elçektirilen memurlar 

Posta ve Telp-af Umum Miclürlüii 
posta itleri müdürü Bay Yuıuf Ye Td
sraf itleri müdürü Bay Bekir Vela Ve
kilet emrine abnmıılardır. 

let kitabhancsi ve Çocuk Esirseme Ge- ıümriik iclarai IOll clefaki karanyle bü-
L-~~~-n_e_I Merke.zind~ ~atılma..kt<~FL.~------~~:::..::=~:...:..------~~~~~~~~~~~~~~~~----~----------~~~--------------------------------------~~~~~~~~~~~ 
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Fena alametler 
Fransız tıb talebeleri, tahsili bitir

oikten sonra kolaylıkla iş bulabilmele· 
ri ve ecnebilere kar§ı kendilerinin ko
runması ı'çin bükümetin bazı himaye 
tedbı'rleri almasını istemiş ve grev yap
mışlardı. Bu grev hakkında 3. 2, JS ta
rihli Lötan gazetesi şöyle düşünmek· 

tedir: 
Kartiye Laten'de çıkıp daha da ya

yılacak gibi görünen karışıklığın çok 
ciddi ve saklanılması boş olan sebeble
:ri vardır. Bu karışıklık da, yeni nesil
lere acı duyuran ve iıtikbale maddi 
·n manevi bakımdan olan güvensizlik
ten doğan rahatsızlığın emareleinden 
lilridir. Onun için bu hareketi yalnız 
im kargaşalık çıkarmak isteğine atfet
bk, yahut bunun altında aıyasal bir 
lakmı düşünceler bulunduğunu sanmak 
iadar yanlış bir şey olamaz. Öteyan· 
lan, yaşayış şartları bazan çok güç ya· 
pyış şartları içinde olan bu çah~an 
seneleri gayri makul bir yabancı dü~· 
aı.anlığile itham etmek de keza büyük 
l>fr yanlıştır. 

Sebeb büsbütün başkadır, derindir 
'ft endişe vericidir. 

Şüphesiz genel ökonomik kriz ser· 

liest mesleklerde de akisler yapmıştır. 

Entellektüel işsizlerin sayısı çok oldu· 

'iu gibi, yarı işsiz olan kimseler de 

'9al'dır. Fakat serbest meslekleri felce 

•ğratan bu hal, onu tavsiye eden geçi· 

111 ııebeblerle beraber hiç olmazsa kıs· 

inen ortadan ICalkabilecektir. Üretimle 

'.(fstihsalle) yoğaltım (istihlak) arasın

"• denklik olunca aynı zamanda bütün 

IOY&al smıflara nisbi bir refah gele

leıktk. (Bu denkliğin yalnız bir ülke 

tarafından yeniden kurulamıyacağınr, 

liunun uluslararası bir f§ olduğunu da 

tierkes bilir.) Fakat acıklı "genelik 

meselesi,, daha Jrarışıli olduğu, soysal 

~r kurumun heyeti mecmuasına, ana

nevi disiplinlerin bozulmasma, uluul 

yqayışımıztn temellerinin yıkılmasına 

tiağlı olduğu için bu ta'ltdirde de hallo
Junamyacaktır. 

Genelik, istikbalinden kuşkulanma

la başlamıştır. Çalışmaıı ne kadar gay· 

retıi olursa olsun, aldığı diplomaların 

kifayetsiz, battı faydasız olmak tehli· 

kesine düşebfleceğini açıkça görüyor. 

Eskiden genetiğe açık olan geni' yollar 

timdi kapalıdır. Genetiğin ve onun pro

jelerinin karşısına, aşılması güc bir du· 

•ar dikilmiş, duruyor. Genelik, bayatta 

lendisine dü§en yerin gittikçe ufaldı

fını biliyor. Bundan sonra gidin de· 

genetiğe ~ok maddi olduğunu, bir iilkü 

sütmediğini, hülyalar beslemediğini 

IÖyleyin 1 hüJyalar kurmak ve entellell

ttiel nazariyatla uğraşabilmek için açık 

bir ufuk, gelecek günlerde umud ve gü· 

ven görmek gerektir. Kendimizi aldat

mıyalım: Ülkemizin genetiği umudsuz• 

Juğa kapılmak tehlikesi karşısındadır. 

Fakat öteyandan, yerlerini bırak

madıkları, ellerindeki memuriyetlere 

umudsuzca sarıldıkları için eski nesil· 

ıere de nasıl gücenebiliriz? çünkü, 

ainlenmeği hak etmiş bir adam için 

emin bir sığınak yoktur. Bu yokh:ğun 

•ebebl de, para biriktinnenin imkan· 

•ız1a§1:-ıası ve delice bir sıyasanın ihti

Yil>!!'lık için para hazırlanmasını isteme

•i; sermayeyi yok ederek eskiden la· 
:ıım olduğu zaman çalışma hayatından 
~'itilenleri bugün bitmek bilmiyen ve 
~inlenmesi olmıyan bir çalışmaya mee

l>ur etmesidir. Servete hücfun edilerek 
ortaya kararsız, gündelik, çok cesaret 
lmcr bir hayat konuldu. Sermaye ile 
~rpışılarak, menkul değerler ölçüsüz
ce kırpılarak, çah§manın lehinde bir 
lıareket yapıldığı sanıldı; faka't çalış
mann varlık sebebini ortadan kaldıra

rak onun ölüme sürüklenecek bir şekil
<le müteessir edildiğinin farkına va
nlmadr. 

Normal bir dinlenme yaşına gel iik
leri halde yaşayı§ tarzlarını olduğu sc
•iyede tutmak için değil, namusluca 
Jaşıyabilmek için çalışmağa mecbur 
kalan ne kadar çok adam \'ardır 1 fakat 
ltir yandan da gene nesiller yeti§iyoı. 

Bu nesiller her 9eye rağmen tahıillerl· 
mi bitirmek, çalıpalarının mükafatı o
lan diplomaları almak iç\n uğraştılar 
- uğra§ıyorlar; fakat önlerindeki yol 

U L ıJ S 

\ 'Yabancı gazetelerde okuduklarımız 11 
).... 

Göhels ı1e diyor? 
2 §Ubat 935 tarihli Taymis gazete· 

sine Berlin'den bildiriliyor: 

Londra konuşmalarının bütün taf
silatı ile Lord Lotyan'ın Taymis'te çı
kan ikinci makalesinin hulasası burada 
neşredilmiştir. 

Propaganda nazırı Dr. Göbels Sport· 
palas'ta nasyonal sosyalist teşkilatına 

mensub bir kalabahk önünde Alman
yanın kuvvetlenmek arzuları hakkında 
uzun sözler söylemiştir. 

Dr. Göbels demiştir ki: 
- Almanlar, gene dışarıda seyahat 

edebilirler ve kendi yurdlarile övüne
bilirler. Şimdiye kadar almanları hesa
ba katmıyarak yapıJmış olan uluslar
arası konuşmalar, birer yanlıştı. Bu 
yanlı~m artık anlaşılmağa başladığı 
hakknda alametler belirmektedir. 

Mesela Taymis gibi ileri gelen in
giliz gazetelerinde alman noktai naza
rını ortaya koyan yazılar çıkmakta ve 
Vilhelm Ştrasede batın sayılır lngiliz 
ziyaretçilerin dolaştığr görülmektedir. 

Ba§ka ülkeler Almanyanın etrafı
na bir çember örmek istediler. Fakat 
Almanya, bu çemberi bir tarafından 

kırmağa uğraştı ve muvaffak oldu. 
Almanyanın müsavilik yolunda gi

riştiği kati savaş lakırdı ile, sözle avu. 
tulamaz. 

Başkalarr Paı-is'te, Londra'da ve 
Roma'da toplanabilir ve sonra da bize 
yaprlan anlaşmaya girmemiz teklif e
dilebilir. O zaman hu teklife bizim ve
receğimiz cevab şudur: 

"Bizi her hususta müsavi haklara 
ıabib bir devlet olarak tanımak şar

tile !,, 

Bundan sonra hatib, sözü maharet
le idare ederek ve bazan şakaya boğa
rak nasyonat sosyalizmin sosyalistğin
den nasıl daha mutedil bir tarafa doğ
ru gittiğini de anlatmıştır. 

k!±±!±±L!E m _ 
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çok dardır. Devlet, zaaf, ihmal ve de

magojinin doğurduğu bir takım küçük 

devletlerin hükmü altındadır. Genelik, 

böyle prestijisiz ve otoritesiz bir dev

letin, modası geçmiş ve zararlı bir tı.

'inn metodlardan vaz geçmiyen, bunun

la beraber serbest teşebbüsü cesaret· 

ıi.zlendiren ve en kuvvetli hamleleri 

kıran ıuyasal partilerinin dar konser

vatizm'iyle karşılaşınca ortaya çıkan 

böyle bir kaynaşmadan, gittik~e artan 

böyle bir mUddetten dolayı ne için ta
accüb etmeli? 

Artırımı (tasarrufu) ölçüsüz bi.r 

ıurettc kırparak, sermayeyi mümkiln 

olduğu kadar yıkarak ve orta sınıfları 

çok fazla bir halde proleterleştirerek 

t;undan sonra hükumetin her ihtiyacı 

liarşılıyacağı ve bütün sefaletleri orta

dan kaldıracağı sanıldr. Fakat elde cdi.
Jen netice sefaletin artması ve devle

tin kudretinin gittikçe eksilmesi oldu. 

Bütün bunlar yapılırken, gene, kayıd

ıız ve neşeti olmağa vakit bulaınıyan 

"ufuksuz ve istikbalsiz genelik,, gibi 

bir tehlike ortaya konuldu. Bu genelik 

belki de tehlikeli hülyalara kapılacak; 

bir şairin bahsettiği gibi kıhca benzi

yen, "havada çizdikleri göz kamaştırı· 

cı daireden daima birkaç damla kan a. 
kan., sözlere uyacaktır. 

İşte, fenalığın asıl kaynağı budur. 

Bu, nihayet anlaşılabilecek mi? Şimdi

ye kadar tuttuğumuz ve bizi uçuruma 

sürükliyen yoldan vaz geçmek. sosya· 

list peygamberlerin vadettikleri evren

sel saadet serablarından yüz çevirmek 

zamanı çoktan gelmiştir. Bir taraftan 

da okullar geneliğinin isteklerini itina 

ve hayırhahlıkla gözden geçirmek ge· 

rek:tir, ancak herhangi bir yabancı düş

manlığının fransız üniversitesine ve 

ülkemizin entellektüel parlaklığına 

korkunc bir darbe vurabileceği de göz

den uzak tutulmamalıdır. Bunlar ya

pıldıktan sonra da, bu yeni krizin de
rin sebeblerini muhakkak surette tet· 
kik etmek ve kati tedbirler almak ge· 
rektir. 

ATATURK 
Noyes Viner Tageblat gazetesinin 

0 Atatürk., b<11ilıgım taşıyan bir tefri
kasını kısaltarak alıyoruz: 

Evrimlerin inkişafı ve devrim ha

reketleri son on beş yıl içinde, Avru

panın büyük bir parçasına baştan başa 

yeni bi~ anlam ve durum verdi. Sovyet 

Rusya, fasist İtalya, ulusal sosyalist 

Almanya, yeni Türkiye meydana çık

tı. Bu yeni devletlerden her birinin 

yakın tarihleri, bir şahsiyetin adile ay

rılmaz olarak bağlıdrr. Ancak, bu ka

dar kısa bir zaman içinde, Mustafa Ke

mal Türkiyesinde aşılan yol hiç bir 
yerde a~ılamamı~tır. 

Doğru ve yerinde bir hükİ.im yürü-

. tebilmek için büyük savaştan önceki 

Türkiye'yi göz önüne getirmek gerek

tir: tİ ç denizle çevrilmiş, üç krtaya ya

yılmış koskoca bir ülke .... Payitaht ve 

hükumet merkezi olan İstanbula gelin

ce: Bu sehir, imparatorluk toprakları

nın batr şimalinin en ucunda ve ülke

nin en zengin vilayetlerinden yüzlerce 

kilpmetre uzakta idi. Öyle bir ülke ki, 

demiryo11arı yok gibi idi, telgraf yol-

lan yarımyamalaktr; türl Ü ırklara 

mensub cins cins insanlar ülkenin her 

yanma yayılmıştı. Başta özü ve südü 

bozuk bir hanedan vardı. Bu hanedan 

imparatorluk işlerini çevirmek gibi 

zor bir ödevi başaracak kabiliyette 

değildi. Zengin Türkiye'ye yağma edi· 

lecek bir malmış gibi bakan Avrupa 

büyük devletlerinin nüfuzu altına gir

miş ve dolayısile de kendini, faydalan· 

ma hırsı arkasından koşan intirikacı

larla yurdsuzların eline bırakmı§tr. Bil· 

yük savaştan çok daha önceleri Türki· 

ye'den söz geçtiği zaman, ona yalnız 

"Avrupa'ncn basta adamr,. deniliyordu. 

Birçok savaşlar onun topraklarile be

raber prestijini de kaybettiriyor ve bu 

koca imparatorluğun uluslararası kon· 

serindeki sesi pek hazin ve acıklr çıkı
yordu. 

İçinde sonraları Sü Bakanı ve baş· 

kumandan olan Enver'in de bulunduğu 

jöntürk hareketi. iç sıyasa bakımın· 

dan, hükümdarın müstebid idaresine 

bir kanunu esasi ile nihayet vermiş ve 

Sultan Hamidi zorla tahtından indir· 

miş olmakla beraber, fevkalade zor du

rumları elinde yoğuracak gücde adamı 

olmaması yüzünden amaca şuurla yürü
yememişti. 

Yeni Türkiye'nin, öteki yeni dev

let devrimleri ile birleştiği ve temel 

kurduğu düşünce, ulusçuluktur. Bu dü

şünceyi, akıllara durgunluk veren bir 

mvaffakiyetle başaran adam da, bu· 

gün artık Atatürk diye anılan Gazi 
Mustafa Kemal'dir, 

Bu yeni devletin on beş yıllık tari· 
iti onunla o kadar srkı bağlıdır ki, 
A tatürk'ün şahsiyetini biraz olsun bil· 
miyenler bunun derin manasını anlıya
mazlar. Görünüşü Anadolu türk tipi· 
dir: orta yapıda, çok güdü, demir gibi 
sarsılmaz sıhhatlidir. Geniş alnr, de
rinde duran gök mavi gözleri ve ince 
dudaklı enerjik ağziyle bilhassa göze 
çarpmaktadır. Bugün önderlik eden 
hiç bir şahsiyet, heykeltraşlarla res
samları Atatürk kadar alakadar etme
miştir. A tatürk'ün birçok resimlerinin 
biribirine benzememesi çok dikkate de
ğer bir keyfiyettir. Hakkmda yazıl

mış olan biyografyalar bile, onun şah
siyetini, her biri başka bir yandan öl
çerek hükümlerini yürütmüşlerdir. 

Atatürk, doğduğu Selanik şehrinde
ki ilk okulda okuduktan sonra, Manas
tır askeri idadisine giderek kendine 
süel çığın seçti. Geleceğin Gazisi, sü 
akademisini bitirdikten sonra, daha 
gene yaşta Türkiye'nin birçok savaş 
alanlarında süel istidadlarını denemek 
ve geliştirme!{ imkanlarını buldu. Çok 
geçmemişti ki, zekasının canhlığr, duy· 
gusuna ~üveni, ona sade olan süet mes-

lckten de başka işlerle, sı;yasa ile meş

gul olmayı emrediyordu. İşte jöntürk 

hareketine katılması, ve bu hareketin 

en ileri gelen üyelerinden olması, onun 

devrimci karakterinden ileri geliyor-

dn. Ülkenin en ırak sınırlarından üze

rine aldığı i~leri daima tam bir muvaf
fakiyetle bal)ardı. 

Bu hadiseler arasında gerek İstan

bul'da gerekse ülke dışmda dönen st• 

yasa işlerini büyük bir dikkatle takib 

ediyor ve başkanlık edenlerin düşünce 

ve ahlak yoksulluğu yüzünden işlenen 

bir sürü hataları tesbit ediyordu. Os

manlı tarihini değil, öz türk tarihini 

derinden derine araştırması ona, Türki

ye'yi şan ve şeref alanlarında daima 

yükselten yalnız öz türk kökünden ola

m, fevkalade süel ve insanlık vasıflan 

ta§ıyan türk soyu olduğunu, aksülamel
l erin yabancı ve türk olmıyan müessir
lerden çıktığını anlattı. Bir sürü soy
lardan ve kendilerine türk adı takan 
soy mahlUtlarından ayrı olarak, yalnız 
manen ve maddeten güclü, tertemiz türk 
unsuru ile güvenli bir ati ve büyük bir 
inkişafın mümkün olabileceğini Ata
türk sezmişti. Ancak, böyle bir devrim 
için zamanın henüz daha olgun olma. 
dığrnı da biliyordu. 

Yazıda, kurtula§ savaşı ve sıra ile 
Lo2an andlaşması ve başarrlan devrı'm
lerden bahsedildikten sonra deniliyor 
ki: 

Başarılan bu iç sryasa işlerile ba,a

baş olarak bütün komşularile dostça 

geçinmek ve Türkiye'nin eski miicer

red durumuna nihayet vermek amacile 

de, flerlyi gören yüksek bir dış uyasa
sı güdüldü. HattS bazı maddi faydalar-

dan da vaz geçilerek uluslararası afyon 

konferansının arzularını yerine getir· 

mek suretile fevkaladeliği olan bir fır· 

sat, Türkiyeyi Cenevrede bütün acuna 

tamtmak için çok :·erinde kullanıldı. 

Atatürk'ün TUrkiye'ıi ökonomik o· 

larak da çok tez kalkındı. Parası uzun 

yıllardanberi durlukludur; maliyesi düz 

gündür; zenginliğinin ölçüsü benW: 

daha kestirilemiyen madenleri işlen

mek lizere açılmağa baş1amıftır. Var 

gücile de sanayiteşmektedir. Hasılı, 

Türkiye uluslararası ticarette çok dik· 

kate defer bir unsur olmağa başlamış
tır. 

Sovyet - Amerika 
münasebetleri 

Vaşingtondan Morning Post gazete 

si ne bildirildiğine göre sovyetlerle A-

merika Birleşik Devletleri arasın.da ki 

borç konuşmalarmm kesilmesi Ameri

kanın dış sıyasasına iki katlı tesir ya

pacaktır. 

Bu takdirde Amerika, japonlara kar

şı daha az düşmanca his duymağa, du. 

rumu koruyabilmek için İngiltere ile 

geniş bir alan üzerine bir anlaşma yap 

mağa mecbur olacaktır. 

Bundan başka, ortada hiç bir ticaret 

menfaati elde edilemediğine göre Rus

ya ile sıyasal münasebetlerin de kesil

mesi için zaten uyanmış olan cereyan 

kuvvetlenecektir. 

Bu hususta kongreye bir takrir ve· 

rilmiş bile bulunmkatadır. 

Maarnafih Rusya ile diplomatik mü· 

nasebetlerin devam ettirilmesi, icraya 

taalluk eden bir iş olduğu için kongre. 
nin bu mesele ile yapacak bi.r işiyok

tur. Hatta böyle bir karar verilmiş bi
le olsa, bunu cümhur başkanı yerine 
getirmek mecburiyetinde değildir. 

Herhalde Rusya ile. Amerika arasın

da sıyasal münasebetler devam edecek. 
tir. B. Bullit, yakında Moskovaya gi

deceğini ve çe~ilmek niyetinde olmadı

~!n.t söylemiştir. 
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Balık~ E:allı?j ünde 
devrim 

Londr;ıdan Pariur Tageblat gazl14 
tesine bildiriliyor: 

Tahakkuku p.:k yakın olan heyecan• 

lı bir proje, yakın zamanda balık sana .. 

yiinin tekııik işlerini esas ve temelin .. 

den değiştirecektir. Bu teknik yenilik, 

balıkların halk gıddsı olarak istihlikl 

ve kıymetlenmesi bcıkımından da bü• 

yük bir ehemmiyet kazanacaktır. Çün• 

kü avlanıp tutulan \>alıkların bu teknik 

yenilik sayesinde sonsuz bir zaman i~ill 

konserve ediJmcei mümkün olacaktır. 

Ve bu işin bilyük bir mikyasta tatbiki 

bütlin acunun ulusal ökonomisinin de· 

ğişmesini intac edecektir. Büti.in mii· 

him ycnilikl~r gil>i balıklan taze ve 

canlı olarak muhafa:.:a etmek İ!?i de çok 

basit ve kolay ve bununıa lıcraber şim· 

diye kadar hiç tatbik edilmemiş olan 

bir prensibe istinad ediyor. Ötedenbe· 

ri malumdur ki bahklal' şiddetli kışlar 

da canlı olarak donarlar ve sonra buz

lar erimeğe başlayınca kış uykuların

dan uyanırlar. Bu hakikatten ilham a

lınarak tecrübelere girişilmiş, mümkün 

olduğu kadar her cins balıklar tutula• 

ra ksuni bir tarzda dondurulmuş ve buz 

blokları bir yıİ kadar muhafaza edil• 

miş, sonra ihtiyat ve itina ile eridilmiş• 

tir. Buz bloklarının erimesini mütea• 

kib bir yıl müddetle bJoklar içinde don .. 

muş kalmış olan balıklar hemen canla .. 

narak donmadan evelki hallerini almış-4 
!ardır. 

Bu tecrübeler bitirildikten sonra, 

tasvir edilen bu usul ve ameliyenin sa• 

nayide tatbiki için bir şirket teşkil edilt 

miştir. Bu yeni şirketin müdürlerinden 

olan kumandan A. Jonson Stone şirke .. 

tin teşebbüsleri hakkında §unları söy• 
lemi~tir: 

"- On balık vapurundan mürekke\) 

bir filo teşkil etmeği tasarlıyoruz. Bı.ı 

vapurlar 70 metrodan uzun olacak, ya. 

ni şimdiye kadar mutad olan bu gibi 

vapurlardan 20 metre daha uzun ola. 

caktrr. Vapurlarımız yağ yakan maki~ 

nelerle işliyecek ve süratleri 11 mil .., .. 

lacaktır. Bu vapurların her biri 56.00d 

liraya mal olacaktır; halbuki alelacld 

bir balık vapuru 16.000 liradır. Alelade 

halık vapurlarında balıklar vapurntı 

ambarında buz parçaları arasına yerıeı 

tirilmi~tir. Vapurun hareket ve sarsın• 
' 

tısı yilıünden buzlar harekete gelerc1' 

balıklar zedelenir ve en altta bulunan 

balıklar ise hiç kuııanılmaz bir hale ge .. 

lir. Biz kendi balık vapurlarımızda 

bambaşka bir dondurma metodu takiii 

edeceğiz. Avı ve balıkların tutulması• 

nı müteakib hemen derhal balıklar hl• 

rer birer ve canlı oldukları halde ôi• 

makine tarafından bir takım miitehar• 

rik kazanların i~ine nakledilir. İlk • 

kazanda sıfır altındaki hararet derece• 

sinde soğuk hava ve müteakib dört ka .. 

zanda da daha soğuk tuzlu su vardır. 
Bahklar bir kazandan diğerine geçiri• 

tir, En sonra da donmuş olarak meyda .. 
na çıkarlar. Ondan sonra bu donm:..f 
balıklar 300 ton istiab haddinde olan 
vapur ambarlarına konurlar Tabiidir ki 
bu ambarlar dahi sıfır altında buhıııdrt 
bir hararette tutulur. Bu suretle gi.ın .. 
de elli ton balrk dondurulabilir. Don .. 
durulmuş balıkların sonsuz bir zaman 
için muhafaza edilebilmesi, yeni ba!rK 
vapurlarına Groenland ve Neufundland 
gibi uzak mesafelerde bulunan balıll 

sahalarında, yahut Afrikamn şimal sa• 
hillerinde avlanmak ve avlarını eyi bir.' 
halde lngiltereye getirmek imkanın~ 
verecektir. İngiltere sahi11erinde depo. 
binaları yapılacak ve bunların için«; 
donmuş balrklardan büyük miktarda: 
depo edilebilecektir. Bütün yıl deva .. 
mınca bu depolar balık pazarlarına ta~ 
ze ve canlı balık verebilecektir. ÇünkuJ 

' donları çözülmüş balıklar yeni tutul1 
muş balıklar gibi taze ve canlıdır v~ 

hiç bir suretle onlardan tefrik edile1 
mezler. Bu suretle projemizin tatbik. 

1 
balık fiatlarmr tamamen müstakar 9 
lacaktır. Zira fırtınalı ve fena havala1 
rın artık piyasaya balık çıkarmıya hi• 
tesiri olmıyacaktır. 
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Aydın memlekethastanesi 

Aydın, (Özel bildiricimizden) -
Curnurluk çağının vilayetimize verdi
fi Çok de ğerli armağanlardan biri de 
lrıcmlckct hastahanesidir. Önceleri ya
pılnıaga başlandığını yazdığım kalori
fer tesisatı 20 gun önce bitirildi. Ve 
Çahşırıaga başladı. Hastahanenin bir ek
tiği de karantina daıresinin ayrı bina
da olmaması idi. Karantina ve ayırma 
' . vı Pavyonunun yapısına da başlanmı~ 
hızla yapı ilerlemektedir. Bu yapı bi
tince ameliyathane ve harici ıki koğuş 
&ıt katına alınacak ko~uşlardan birisi 

atncliyat olacak hastalara biri de ame
l' IJat olmuşlara ayrılacaktır. Bu suret-
le esas binada dahıli ve diğer subcler 
İçin bir iki koğuş dahı hazırlanmış o
lacaktır. 

Hastahanemize 934 yılında (2509) 
hasta girmiş. b•ı ha">talar hastahane
mizde (28000) yatmışlardır. (739) has
taya a r liyat, (4768) hastaya da ront-

gen ve J, boratııvar muayenesi yapıl
nıışhr. Bir yıl içinde hastaneye baş vu
ran ve poliklnik muayenesi yaprlarak 
eyi ed ıien yurddaş say ısı (6100 ) ü geç
tniştir. 

Hastanemiz, yalnız vilayetimiz çev
resindeki yurddaslara değil. hitisik ve 
lcomşu vilayetlerden de gelen birçok 
Jurddaslara sağlık ve hayat vermekte

dir. Nitekim, dün ı,en hastaneyi gezer
lren Muğla lıalkevinın Aydın halkevi 
delaletile yolladığı l.ıir göz hastası mu
ayene ediliyordu. Hastanemizin ront
ıen makinaları son sistem ve hiç eksik
Iİzdir. 

Rontgen makinaları, hastanemizde 
hem teşhis ve hem de sathi ve derin 
tedavi rontgen makinaları vardır. 

Rontgen miltehasaısı ve hastanemi
ain bugünkü yerine ulaşmasında büyük 
hizmet ve yararlığı görülen baş hekim 
Bay Necib altı yıl önce Aydına geldi
iinde o zaman alınmak üzere olan ma
kinayı aldırtmarm,, bugün altı yıllık 

salışmasına rağmen yepyeni duran ma
Jrinanın alınmasını temin ederek vila-

yet bütçesini diğer vilayetlerde olrlu
fu gibi bir iki yıl sonra ikinci bir ma
lrina almak mecburiyetinden kurtar
lnıştır. En eyi ve aldanmaz teshisler 
hastanemizde yapılıyor. 

Derin tedavi makinası (230.000) 
't'olt kuvvetinde Grpterapi Diyox maki
llasıdır. Eşi yurdda pek az: olan bu ma
~na ile hem sathi ve hem de derin te
daviler yapılmaktadır. Biricik oğlu
lhun eyileşmesini ben de bu makinaya 
't'e Bay Necibe borçluyum. Bu makina 
he omuzunda kafa büyüklüğünde bir 
tarlron olan atcalr bir kadın iki siyans 
tedaviden sonra bu makinada kurtarıl· 
dı. I>art çocuğunu yetim bırakarak ba
)•ttan göçmek üzere olan bu bayan bu· 
ltln sapasağlam beşinci yavrusunu em
tiriyor. Bu makina ile eyi edilen kro
•ilr §eklinde ekzamah, deri kanserli, 
•danikli, kemik veremli, miyoplu bir· .. 

çok hastalar batta birçok da keller bu
gün bu makinayı alanlara ve aldıran
lara dua ediyorlar. 

Başında mütehassıs bakteriyoloğ 

doktor Bay Nurinin bulunduğu hasta
ne laboratuvarı bugün ileri memleket
Jcrdeki eşleri kadar muntazam ve ihti· 
yaca cevab vermektedir. 

Anasından doğduktan sonra 17 yıl 
düny;;ıyı eörmiyen bozdoğanlı bir kız 
bi rkac ay önce hastanemizde mütehas
sıs doktor Bay Şevketin elile dünyayı 
gördü. Gene gözünün dış zaviyesine .s 
santim uzunluğunda beş çöp kaçan bır 
çocuk hastanemizde kör olmaktan kur
tarıldı. 

Başında operatör Bay Mithat'ın bu
lunduğu harici servisinde en zor ve teh
likeli sayılan ameliyatlar muvaffaki· 
yetle ba arılmaktadır. 

Yeni gelen dahiliye mütehassısı nr. 
hıhsin kısa bir zamanda gerek hasta

n,.de ve gerekse Aydında isinin ve sa
natının ehli olduğunu gösterdi. 

Bu ar:.ıda :ioktorlarımıza eyi bir yar
dımcı olan ve hastaneye girenlerin hep
si üzerinde çok eyi bir tesir bırakan 

baş hemşire Bayan Behicenin adını an
mayı da bir vazife sayarım 

O. H. Becerik 

Altın Ordu idman 
Yurdundan! 

18-9-934 tarihinde Yurdumuz
da akdedilen fevkalade kongrenin 
Vilayetçe feshine karar verilmiş 

olduğundan yeniden akti icap et
miştir. 

ı - Umumi Heyet, 22-2-935 
cuma günü saat 3 te Bele.diye sa
lonunda toplanacaktır. 

2 - Kongreye iştirak edecek 
azaların, hüviyetleri daha evel tes

bit edilmek ve bir yanlışlığa ma
hal kalmamak üzere şubatın 13, 
16, 18, 21 günlerinde saat 17,5 dan 
18,5 a kadar Yurd binasında İda
re Heyetini temsilen bulunacak o
lan Umumi Katipliğe müracaat 
ederek birer hüviyet varakası al
maları lazımdır. Bu varakayı Ha-
mil olmıyanlar Yurdun azası. s~
yılamryacağından Kongreye 1ştı

rak edemezler. 
3 - Evelce Yurda kaydedildiği 

halde İdare Heyetince şahsen ta
nınmıyan azaların Yurda verdiği 
teahhüt varakalarile kar§Ilaştırıl· 
mak üzere fotoğraflı hüviyet va: 
rakalarının veyahut bu hu~us!a~ı 
sair resmi vesaikın Umumı Katıb
liğe ibrazı mecburidir. 

Altın Ordu İdman 
Yurdu Umumi katip 

ş. Mentefe 
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il 
FiKiRLER 

f zmir'de altı yıldanberi çıkan bu 
kültür mecmuasının 121 inci sayısı çık
mıştır. Hayat bilgisi, muhit tetkikleri, 
bir anneye me ktublar, ferdi ruhiyat, 
kant, bugünün pedagojik akıntıları 

yazıları bilhassa terbiye işlerile uğx.&

şanlar için istifadeli ve değerlidir. 

KÜLTtJK 
İzmir halkevi tarafından on beı 

günde bir çıkarılan "Kültür.,ün otuzun
cu sayısı inkılab ve memlekete ait bi C• 

çok seçilmiş yazılarla çıkmıştır. Dini
miz. inkılib dinidir, inkılib ve adam, 
görüşler, düşünüşler, inkrlib nedir, At
manyada maarif başlıklı yazılar göıe 

çarpmaktadır. 

af ıa işleri mecmuası 
Bayındırlık bakanlığı neşriyat mü

d ı.irlüğü tarafından her ayın sonunda 
!jıkarılan bu meslek mecmuasının seki
zinci sayısı güzel bir kab içinde ve öze
nilerek basılmış bir şekilde çıkmıştır. 

Bayındırlık memurlarını ve işlerini ala
kadar eden 18 kanun, iki kararname, 
bir talimatname, bir tamimden başka; 
uluslararası yedinci yol kongresini ve 
verilen kararlan anlatan bir yazı var
dır. Nafıa haberleri içinde orman çift
liği, posta telgraf binasile, sular umum 
müdürlüğünün aylık inkitaf raporu, 
demiryoltarımızın inşaat vaziyeti, hat· 
larımızrn ikinci teşrin ayına ait takribi 
varidat cetveli, 935 senesi birinci ka
nun ayında posta, telgraf ve telefon 
faaliyeti, tayinler ve mühim dünya na
fıa haberleri göze çarpmaktadır. Bu 
aylık meslek mecmuasını bayındırlık 

işlerile alika11 olan bütün okurlarımı· 
za tavsiye ederiz. 

Çocuk Esirgeme Kurumunda 
muayeneler 

Çocuk Esirgeme Kurumu sağlık ve 
soysal yardım müdürlüğüne tayin edil· 
miş olan çocuk hastalrkları mütehassr· 
aı Bayan Dr. Fahriye her gün saat 12 
ye kadar hasta çocukları ; 

Bayan Dr. Fıtnat salı günleri saat 
14 den sonra dış hastalıklı anneleri; 

Pe11embc günleri saat 14 den sonra 
da iç hastalıklı anneleri; 

Kulak, boğaz hastalıkları mütehas
sısı Bay Dr. S. lhun pa.zar aibıleri aa. 
at ıs den sonra kulak, boğaz haıtahlı:
larına; 

Pazartesi günleri saat 14 den sonra 
deri ha&talıklarına; 

Doğum ve kadın hastalıkları müte• 
hassısı Bay Dr. İsmail Hikmet çartam
ba ıünleri saat 14 den sonra gebe ka· 
dınlar ve kıldm baıtalıkları muayene. 
Jerini çocuk sarayında yapmaktadırlar. 

Gebe kadınlardan muntuaman mu
ayeneye gelenlere doğumunda Kurum 
ebeleri nsıtaaile her türlü yardun ya• 
pılmaktadır. 

Diş muayene evinde sabahtan akp.· 
ma kader çocukların ve annelerin dit· 
leri muayene ve tedavi edilir. 

SAYIFA 5 

Ev işleriııde ku1lanı lan aletler sergisi 
Her yıl olduğu gibi bu yıl da ev iş

lerinde kullanılan elektrik ve havagazı 

aletlerinin teşhir edildiği serginin 12 
incisi Parist'e açılmıştır. Bu sergi 8 

şubattan 17 şubata kadar devam ede
cektir. 

Bu sergide göze çarpan özellik (hu 

suıiyet) eskiden Fransada ev itleriu1c 

çok yer tutan tat kömürünün yavaı ya
vaı ortadan çekilmesi ve yerini havaga
zı veya elektrikle İfliyen &Jetlere bı
rakmasıdır. 

Aydınlatmil alanından çekilerek ye
rini elektriğe bırakan havapzı, timdi 
yemek pi§irme ve ev ısıtma itinde ~ 
kullanılmaktadır. Elektrik lee, aydın· 
)atma itinde tuttuiu büyük yeri muJıa. 
faza etmekle beraber, ev ısıtma ve blı· 
hassa yemek piJimıe işlerinde havaga-

:una rekabet etmeie çalışmaktadır. ua. 
vag;.zının, bir aile mutfağ•r.da bUtün 

biltün yer almamasına sebeb. Fransada 

iki yüz yıldanbcri kökleşmiş olan gö

reneğe uyarak buılarının hAJa ta,kö
mürü kullanmata devam etmelerı "• 

bir de elektriğin de yavaı yavaı mut• 
fakta yer tutmaca çahpnasıdır. Netice 
itibarile iş, bir elektrik - havquı re• 
kabeti alanına dökülmilftür. Bu nk .. 
bet yüzünden de konforu btiyillten, ey 
itlerini kolaylafbran mlkemmel ve 
ucuz Aletler yapmak için her iki tanf 
da çabpnaktadır. Resimlerimiz bu a· 
landa elde edim terakkileri, yapllaJi 
iletlerin mükmm11Uiibıl göstermekle 
beraber, modera J'tltAJ•tta konfora ne 
kadar ehemmiyet verildiiini de anla· 
tıyor. 

6olea tipinde modern bir havaagazı f urunu 

Soldaki resimde bu lznnın, ıık .. 
mayı ve bi~imi bdzmmdaa bir elektrik 
lmnrna benzemediği görDlmehedir. Bu 

ilet mutad piıirme usul/erile bir~ 
mutlak işlerinde kullanılır. R iıaretil• 
gösterilen kadranın üzerindeki düğme 
gazı ayar i~indir. A iıaretli yerden gaz 
frrına girer. Soldaki krokide görünen-

ler: B, ocd - Z, sllt btlı ısııur kap
lama - G, yama ıamıa toplandıtı 
yer - O, ocağı 1atmai i~ia delik -
P, ıaı1MD levha - Q, söiiJlebiliı emaY. 

levba - S, yaaea ıulaııo çılrtılc/arı 
yer. Soldaki re8111İo IHriode görülen 
T işaretli termometre istenilirse satın 
alınrr. 

Bir elektrikli pi~irme cihazı 

'Clbazı örten levhalar girintisiz: ol
duğuadıa temizleıımeleri kolaydır. A, 
cereyanın ııldiii 111 - B, cereyııu• 
cihaza ıittiii taraf - S v. T, Sicdlılı 
tencerelere doğru 16ndericl ıellelctiSr 
vaz:j/esini yapan Y-e aynı zamanda ılltı
cı levhaları dölıalebilecek. mayilerden 

muba/aza eden kısım - S VC' T, ı.. --- 

yan ayar d6ğIMleri - JIN, levhayı ı.-

ruyucu ıeçme iı.ma - P, levhayı doğ· 

rudan doğruya eeıeyana rapteden prjz. 

Jer - a, Jevlwıuı eğfüp büfüJmemesi
ni temin edt1a meawdler. 

8iiyiilc L.!I.~ Tefrika: 14 onun cevabım dinlemeden oradan uzakl&4•· ile alakadar delilim. Bunu zaman ıöttere
cektir. 

ki hunun acıımı ae..ı.. pek fena çıkarac.. ...... _. •u~ye yor. 

Bu da bir hikayedir Bu vakadan sonra artık aralarmd~ her 
teY bitmit ıibidir. Sokakta karfıJattıkları 

Yazan: Yaşar Nabi NAYIR b' .. Ayıun selim vererek konut~dan 
ar gun T d .. .. yor. 

ald A ek istiyor fakat urıu onune ıeçı • 
~eraber gitmelerini teklif e~ğİ h -:_ Y· ıeç~ Bu hareketlerinin sebebini anla~ıyo-
~ un, pek müptezel bir muhıt oldugunu d' Bana açıkça söyle, ıendekı bu 
IOJliyerek gitmek istemediği bir suvare~e :iiti~:r~ sebeb.i nedir? .. 
lr.:labalrk bir grupun arasında ona raatla~~gı Aysun hiddeth ve asabı görünmeğe ça-
lece Turgud'un bu hayal inkisan en JU.k· 
~k derecesine çıkıyor. Aysun, kapıdan gır· lııı~:Anlamıyacak bir ıey yok, ıanırım; O 
dıği zaman gelmesi ihtimalini hiç aklmdan bana yaptığın hakareti asli aff etmıye-
leçinnerniı' olduğu Turpd'u orada görünce !:i~mi düşünmeliydin. Belki de bunu düşü· 
fatll'Jyor, fakat bir an sonra kendini toplu· nerek mahsus yaptın. t!"• onu hiç görmemezlikten gelerek batka Turgud hiaaediyor ki ona meram anlat· 
ır köıede arkadaılan arasında oturma1a maya çalqmak beyhudedir. Darıın!ıiım 
tİJor. ilk defa olarak aynı aalodnda, ~~ k~ meıru göstermek içi~ aradığı. !"azereb ma: 
L __ e konuımadan, aelamlatma an, •. ı y • demki ona kendi ehle vermıthr,. artı~ Ay 
~ı ıibi uzaktan biribirlerini aeyredı>:o~lar. sun'a haksız olduğunu kabul ettırmege ça-
~JIUn birkaç saat önce sevdiğini kendısıne lqmak bir şeye yaramıyacaktır. • • . 

LI. kere daha tekrarlamış olduğu gence kb· _ Sen benimle alakanı kesmek ıçın ~ır 
C~Pbğı bu çirkin hareketten vicdan ~ .. 1 

mazeret arıyordun, sana istediğini vedardım1 .. • duymuyor. Aysun'un, salonun ~.ur K. ·n haklı olduğunu arqtumaya .u· 
~.dan itittiği kahkahalarile, T~~~. ıçı~· ımı k Sadece bana timdi bir bqkasil~ 
• ~ı~detin tampanya köpüğü ııbı yük.:ı · :J.'ıra'd:... olduğunu itiraf et, bir d.aha ~nı 
'dtilinı hiaaediyor. Bir an, onu yalms • JOlunda ıörmiyecebin. Senden ııteduıun 

iu bir an aüratle yanına yaklatıyor, kula- bundan ibaret. t: eğiliyor ve bütün hiddetini içinde top. AylWI ıidcletle protesto ~diyor=. • . 

Tuhaf! Zaman neyi aöetsecek? Ma
demki aralarında her teJ" bih •ittir, ••••• 
ki artık onun ya~caiı hareketlerle aJika. 
dar olmasına lüzum kalmamıfbr, nasıl İsti· 
yor ki zamanla sözlerinin doğruluğunu an
lıyabilsin. Hem bunun ne faydası olacak? • 

T urgud ıarar ediyor: 
- Hayır inanmıyorum, bana hakikati 

söyle. Senden istediiim son fedakarlık bu
dur, benden bunu esirgememelisin, eıirıi· 
yemezsin. 

Dütünüyor ki hakikati, son hareketleri
ni ona ilham eden hakiki sebebi öğrenme· 
den ayrılırlarsa içinde çözülmemit bir dü· 
ğüm kalacaktır ve şüphe ölmek üzere bulu
nan sevgisini daha bir müddet avakta tu· 
tabilir. 

Aysun sert cevab veriyor: 

- Sana hakikati aöyledim, ilive edecek 
hiç bir ıeyim yoktur. 

Ve dönüp ,itmek istiyor, fakat o z•m•n 
Turgud onu kolundan tutarak durduruyor. 
Asabilikten titriyen bir aesle tane tane IÖJ• 
lüyor: 

- Seninle son bir defa ıöriipnek iatiyo
rum, diyor. Aramızda aalatdl!Mlmlf biç bir 
feY kalmaması için. Geleceğini Yidet. 

- Hayır, gelmiyeceiim. 
- Pekili. aidebilinin, fakat vmlbM 

~....., lııu ..__ =avıım ancak ikl 
am. atblıtaa soma anhyarak dönüyor •4 
kızım bir sesle: 

- Peki, diyor, geleceğim. 

Tuhaf, demek ki, manasını bile dütW.. 
meden ağzından fırlMnıt olan bu tehdi4 
ona ricalarmdan fazla teıir edebilmişti~ 
Fakat bu son göriifme hiç bir zaman olmu. 
yor. Turgud onu beklerken bir mektubun~ 
alıyor. Ayıun bu mektubunda aralarındaki 
münasebeti kati olarak keameye karar v~ 
mit ıörünüyor, fakat bunu, kim bilir, beud 
ondan korktuğu için, kartısındakini kwrm~ 
dan ve kendini t•mıunile hakir gösterme1• 
çalıf&J'ak yaptığı da bellidir. 

Mektubun batında usana her ıeyi yaD 
yorum. Eyi dinle, ve yanlıt tahminlerde ı.. 
lunma,, satırlarım okuyunca T urgud san• 
yor ki nihayet ıamimi bir itirafla kartıl~ 
caktır. Fakat okumaya devam edince ıö • 
yor ki Aysun gene her zamanki gibi riya ı· 
lihma müracaat etmekte devam ediyo 
Aaabl Ye izzeti nefıine darhe wrulmut • 
kadm rolü OJDuyor ye ideli Turıud'u ke 
diıine ihanet etmiı olın•lrla itham ediyo 
Fakat bulcluiu eebelt ae kadar ıuclandır 
Turpd'an bir 1ercle llencltaiae takdim e 
mit olan bir aeac imla dua etmit oldu .. 
..-.m. Sonuvu '1c arı bir balatla ıözlerinin • içine bakarak: _ Jfa)'ll', pmlıyor11111, dıyor, hiç kimle 

e&dkeltirhareket,, di~y~or.~·__:V~•=--'°~nra~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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Kalroa elektrik of'ağı 
Soldaki resimden yanan bir ocağm 

karanlıkta nasıl göründüğü anla!jrl· 
maktadır. A, rezistans'ın içinde bulun
duğu mayi halinde maddeyi kaplıyan 

madrni tiıb - B. sıcaklığı tencereye 
doğru gönderen reflektör - sağda, o-

cağrn maktaı - C, ocağa cereyanr ve
ren kısım - F, kablo/art muhafaza e
den yumupk tiib. 

ülor'un yeni bir el.-ktrikli 
furunu 

Soldaki usimde üstte, sıcaklığı a
yar etme.le için anahtarlar görülmekte· 

dıı. ""• ıçınde yemek pişirilecek kabı 

yerlr§tirmek için raflar - G, yeni bir 

usul: devrilmeden fırrnın dışrna çıka
bilen bir mesned - H, bu mesn~i tu-

tan kısımlar - P, açlllnca ufki olan ka

pak, ki üzerine tencere ve saire konu· 

Jabilir. - Sağda, ısıtıcı Jevhalarrn mak
tarnın üstten ve alttan görünüşü. 

Giiveleri öldürmek i~in bir alet Buz dolahmdan bir parça 

Elektrikle ı~mma için yeni bir alet Yeni tip bir a~piratör 

JOtda ) : llt!!tln gornnaıo. Satda a 
ve J: üstt~ 110 voltluk bir tevettilrle, 
aşairda 7 voltluk bir tl'vettıırle aynı 

Son model hir buz Jolabı 

m~tarda sıc111ı.lılı. ae~ttden tellerin mu
kayeHsi. Aletin translormat~raaün ı•
ması. 

Hava ayar cihazı 

B üstüvanesinde P ile gösterilen ha

şeratı öldürücü bir madde vardır. Bu 
üstüvane ön kısmı süzgeçli A üstüva
nesile kapanrr. Alet bir aspiratöre ta
kılır ve bu, tersine işletilir. Böylece de 
haşaratı öldürücü madde her tarafa ya
yılır. 

Vasati çek fiatları 
2430 sayılı muamele vergisi kanunu 

nun 10 uncu maddesi hükmüne tem
kan orijinal fatura veya mente ıehadet
namelerinde yazılı ecnebi paralanm türle 
paruına çevrili,inde mart 1935 içinde 
itibara alınacak boraanuzda kote olan 
dövizlerin vasati çek fiatlan tesbit edi
lerek alüadar m11kamlara teblii edil • 
mİ!tİr. Yeni listeyi bildiriyoruz: 

Fransız franp 12,0376 
lnsiliz lirası 618.SO 
Dolar 0.79,1795 
Liret 9,2941 

Bu resimde, buzların içiw yerleJ· 

tirildiği lastikten bir liğea görillüyor. 

Bunun yapıldığı lastik koku neıretme~ 

ve bur/ar buna yapı~maz. 

ULKU 
HALKEVLER.IMECMUASI 

Bu kültür mecmuasının şu· 
bat 1935 - 24 üncü sayısı çık· 

mıştır. 

İÇİNDEKİLER 

Bu ilet 1ıa/ll olduğu }~ın eld~ h

Ja.yca taıınrr. lılerlı.ea ses 'ıkarmaz. 

la.içre fraqı 
Florin 
Mark 
Belaa 
Drahmi 

2,4535 
1,1753 
1,9790 
3,40 

Ulusal güven, Nafi Kansu, 
İnanç ve Us, Ahmet Nesimf 
Çekoslovak Tefekkürüne bir 
bakış, Hilmi Ziya, Köy mek
tebi ve köy muallimi, H. Re
şid Öymen, Eti abideleri ve 
sanat eserleri, M. Saffet En
gin, Kimerler, Avni Candar, 
Ökonomik devridaim, S. Ay
doslu, Bir toprak ve su etüdü. 
K. Ömer Çağlar, Sovyet sa· 
natkirları resim sergisi, İsma
il Hakkı Tonguç, Türklerde 
Boks, Talat Onay, Dağm ve 
Kışın sporu, Vildan Aşir, Mu- ' 
sikinin tarih ve edebiyatı, A-

Len Sparke sisteminde yeni bir 
tencere 

Kuran • Çekotlovak 
Şilliac 

83,9717 
~.4167 
l9,01 
4,2555 
6,8112 
4:l067 
4,2559 

Pezebı 

Zloti 
Pensö 
Ley 
Dinar 
Yen 
Çe-YoneU 
Kuron laveç 

79,0735 
35.0110 
2,7976 

1090.75 
3,1413 

, ziz Çorlu, Folklor, Neşri, A-
,. yın. Politikası, K. U., Ama-

= 

ı. buz dolabı 2, .ıakiı'lt'lerin bulun
duğu kısmı. A. kapak - B, bu7.laı rn 
durduğu yl'ı - C, is/Ptmr knmüıatörü 
- D. soğutma :ıyar diif mi' Sİ - E. srh
ule11n durduğu yn - F. e11yen bu?./a. 
rm suyunun toplandığı yn - G, tere
yağı konmak iç111 yl'ı - H, ıal - M, 
makine kısmrnrn kap,.,ı;ı - N. otonı:ıcik 
aydrnlatm:ı düğmesı 2 numaralt resmı

Bu ilet, içınde bulunduAu Odamn 

havasım istrğe ~ore serinl•t ir, ısıtrr, 

rutubetlendirır ve aynı umanda vantı· 

latnr vazifesini de görfır. Solda : Metrn bu trncere dibindeki sıcaklık a11cı TÜRK 

zon: ·Hikaye, E. Behnan Sa
polyo, Bibliyograf ya, Halke
vi haberleri, Halkevi mecmu
aları, ÜLKÜ'nün bir yıllık 
endeksi yazdandır. Bu sayıda 
Sovyet Resim Sergisine aid 
resimler de ayrıca verilmiş
tir. 

maktaı. A, rsıtlcı kısım - 8, .<;eıinleti- kısmı sayesinde bütün modern ocakla- ÇOCUKLARI 
ci /usun - C. havanın ge~mesinc mah· ra raptolu"nabi/ir. ( A) - Ocağw alev-

sus. yer - D, rutubet neıredr11 kısmı /eri veya çok sıcak hava cereyanları T Ü R K K U Ş U'na 
- ~. vantilatôrler. Sağda, iletin bir o· deliklerdt'n çıkarak tencerenin etrafı· 

de makint'ler görünmt'klPdrr. "daJa görtinüşü. 111 sarar. uçucu üye yazılınız 
·-----------------------"""""'!'..ıl!"'----~--~--..... .,...~~--ı...------~--------------------------._.-----

Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alma 

Komisyonu ilanları 
İLAN 

Ankara dekovil bö1üğü 

ihtiyacı için 300 kilo gaı, 
500 kilo kalın makine yağı 
200 kilo ince makine vağı 
pazarlıkla alınacaktır. Pa
zarlığı 12. 2. 935 sah günü 
saat J4 te yapılacaktır. Mu
hammen berleli (265) lira-

. dır. Memleket dahilinde 
mevcud yağlardan alınacak
tır. Şartnamesini görmek ve 
almak isti~·enler bedelsiz o
larak M. M. V. satın alma 
komisyonundan verilecek -
tir. Pazarlığa gireceklerin 
belli gün ,.e saatmda 2490 
No. lu kanunda gösterilen 

ma komisvonuna gelmclerı. 
(173) ı - 296 

İLAN 
- Tahmin edilen fi,jtJ 

19758 lira 50 kuruş oJan 
65.000 tane mat düğme, 
b. 120.000 tane madeni dtiğ
me. 360.000 tane küçük kop
ça, ı 30.000 tane büyük kop
ça. kapalı zarfla eksi1tmeğe 
konulmuştur. 

Z - lhaJesi 25, 2 935 pa
zartesi günü saat 11 dedir. 

2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı vesikaları getirmeleri. 

4 - Şartnamesini para
r.ız almak ve örneklerini 
görmek için her gün önJe
den sonra müracaat etme
leri. 

5 - Teklif mektublarm; 
üçüncü maddt:de yazılı ve· 
sikalarla birlikte ·ihale saa
tinden en az bir saat evet 
M. M. V. satın alma KO.na 
vermiş bulunmaları. (255) 

1 - 452 
İLAN 

255 liralık teminat mektup 
veya makbuzlarile kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerindeki 

· vesikalarla birlikte ihale gü
. nü saatinde M. M: V. SA. 

AL. KO. na baş vumıal.arı. 
(230) 1 - 402 

İLAN 
1 - Tahmin edilen fiatı 

18276 lira 72 kuruş olan 
muhtelif ebadta 592.000 ta
ne perçin çivisi, 88.000 tane 
gözlü pul, 60.000 tane·yanm 
yuvarlak halka, 25.000 tane 
çift dilli toka, 531.180 tane 
madeni düğme, 147.000 tane 
sarı kesme konca, 127.000 
tane köprüsüz sürgü, 177 
bin tane köprülü sürgü ka
palı zarfla eksiltmeğe ko
nulmuştur. 

mektubu veya maliyeye ya
tırılacak teminat karşılığın· 
da alınacak makbuzlarla ar
tırma eksiltme kanununun 
2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı vesikaları getirmeleri. 

4 - Şartnamesini para
sız almak ve örneklerini 
görmek için her gün önle
den sonra müracaat etme
leri. 

5 - Teklif -mektuolanm 
üçüncü maddede yazılı ve
sikalarla birlikte ihale saa
tinden en az bir saat evel 
M. M. V. satın alma KO.iıa 
vermeleri. (254) 1 - 4ı;3 

1 LAN 
Trabzon garnizonu için 

beher kilosunun tahmin fi. 
atı 10 kuruş olan 235 bin ki· 
lo ikinci nevi Samsun unu
nun kapalı zarfında verilen 
fiat pahalı görilldüğünden 
bir ay zarfında kapalı zarfla 

Değeri 25 kuruştur. 

rasız görmek istiyenlerin 
h_er gün ve pazarlığa gire
cekler de 15 şubat 935 tari· 
hine kadar 2115 liralık mu•. 
vakkat teminatlarile Trab
zon satın alma ko. na müra· 
caatlan. (143) 1 - 251 

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

1~ anyorıım 
Sefaretlerde çalıştım her 

işden anlar temiz bir kadı
nım bir kişi yanında çalış· 
mak istiyorum. 

Telefon: (21t9) 
1-505 

ZAYİ 
Ankara Emniyet MüdürlU· 

ğünden almıt olduğum ikamet 
vesikasını gaip ettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin bütcmU 
olmadıtını ilan ederim. 

· vesikalar ve 19 1 ira 88 ku
. nııluk teminat makbuzile. 

birtikte M. M, V. satın al· 

3 - Eksiltmeğe girecek
lerin 1481 lira .89 kuruşJuk 
muvakkat banka teminat 
mektubu veya mali~·e~·e ya
tınlmış teminat karşılığın
da alınacak makbuzlarla ar
tırma eksiltme kanununun 

Beher metresinin tah
min edilen fiatı 400 kuruş 
olan 850 metre laciverd el
biselik kumaş açık eksiltme 
ile satın alınacaktır. İhalesi 
16. 2. 935 cumartesi günü 
saat 1 l dedir. Şartname ve 
nümunesini her gün M. M. 
V. satın alma komisyonun· 
dan parasız olarak alınabi
lir. Eksiltmeye girecekler 

2 - İhalesi 25/ 2/935 pa
zartesi günü saat 15 dedir. 

3 - Eksiltmeğe girecek· 
terin 1370 lira 75 kuruşluk 
muvakkat banka teminat alınacaktır. Şartnamesini pa- . 

. İtalyan tebaasından 
Müteahhit 

Todeako Civanf 



SIHHATİNİZ İÇİN HER YERDE 

ll0MON11 BiRASI 
~OMONTİ GA20ZU 

BOMONTI SODASl 
İSTEYİNİZ 

Nafıa Vekaletinden: 
. Haydarpaşa'da teslim şartiyle muhammen bedeli 2970 
lıra olan 18 ton telgraf teli kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

Eksiltme 23-2-935 tarihine rastlıyan cumartesi gunu 
saat 15 de Ankara'da Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde 
Yapılacaktır. 

İsteklilerin tekliflerini Ticaret odası vesikası ve 
(209,25) liralık muvakkat teminatlarının malsandığına ya
tınldığına dair olan makbuz veya nümunesine uygun ban
ka kefalet mektubu ile birlikte aynı gün saat 14 e kadar 
Malmeze Müdiirlüğüne tevdi etmeleri lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız ?~arak 
Ankara'da Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alabılırler. 

(261) l--469 

afıa Bakanlı~ıııdan: 
Haydarpasa'da sif supalan teslim şartıle ve Klarıng 

kanalı pe muhammen bedeli 468 lira olan ı 300 adet kom-
ple telgraf fincanı açık eksiltmeye konulmuştur. ~ 

Eksiltme 24.3.93S tarihine rasthyan pazar günü saat 
15 de Anl:ara'da Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde yapı
lacaktır. 

İsteklilerin Ticaret odası vesikası ve 35,10 liralık mu
vakkat teminatlarının Malsc::.ndığma yatırıldığına dair o
lan mal.buz \'eya nümunesine uygun Banka kefalet mek
tubu ile birlikte aym gün ve saatte komisyonda bulunma
lan lazımdır. 

İstekliler bu husustaki ~artnameleri parasız olarak 
Ankarn'da Bakanlık MalLeme Miidürlüğünden alabilirler. 

(252) 1--468 

Aıı iara ~skerJik şubesi 
reisliğinden: 

1 - 316 dan 328 doğumlu (dahil) ve son yoklamasını 
Ankara askerlik şubesinde gören bir buçuk ve iki senelik 
hi:mıcte tabi yabancıların Askerliğini yapmamış olanlar 
kendi öz şubelerinden mahalli miirettebleri sorulmak ve 
neticeye göre sevkleri yapılmak üzere 4 §Ubat 935 ten 15 · 
şubat 9.35 tarihine kadar şubeye müracaatları. 

2 - Yerli 316 - 327 (dahil) bir buçuk senelik askerli
ğini yapmamış piyade efradı ve 316 ile 328 (dahil) topçu, 
süvari, nakliye, mızıka efradı kamilen cclb ve sevk oluna-
caktır. 

3 - Efradın şubede içtima günü 22 şubat 935 tir. Bedel 
vermek istiyenlerin bedelleri 21 şubat 935 akşamına ka
dar cezasız olarak kabul edilecektir. 

4 - İşbu ilan yabancılar için celb makamına kaimdir. 
(241) 1 - 426 

Ankara 
Belediyesinden: 

Kaptı kaçtı sahip!erinin nazarı 
dikkatine: 
Şehirde münakalatın Haziran· 

dan sonra Belediye otobüslerile 
Yapılacağı ve şimdi işleyen kap 
tı kaçtıların ancak şehir dışında 

.,, . 
ve Belediyenin gösterecegı yer-

lerde işleyebilecekleri alikadar· 
lara ilan olunur. [274] 1-476 

...... l'""'lltlllilll11llUlll-•ılllllllllllllffl ~-,·-çARDAŞ.FüRsnN 
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Türkiye Ziraat Banliası l\ferkez 
&lüdiirlütfünden: 

E O ~ . uiatından 164 teneke rzurum tereyagr fabrıkası mam • .. .. 14 halis tuzlu sadeyağı 23 şubat 935 cumartesı gunu saaJd 
de Banka binasında İcra kanununun 11~, ll6 mcı ma e-
le · . . · para ıle satılacaktır. rı mucıbınce pazarlıkla ve peşın .. . esi-

. Almak istiyenler (164) yüz alt.m~.ş ~~~~ Iı_:a pe~. akçaat
nı hamilen tayin edilen saatte Miıdurlugumuze murac 
lan ilan olunur. (296) 1- 507 

• 
HAV ACILIK ve SPOR 

UÇAK ŞEHiDLE Ri 

·ı 

• 

SAYISINDA: 
Olmezlerin günü H. V. S. 
Bağrnnızda yatanlar için (Şiir) Server Ziya Gürev1n 
21 İkincikanun (Şiir) Behçet Kemal Çağlar 
Uçak Şehidleri M. Nurettin Artam 
Şehid Kanadlar Abidin Daver 
Yüzbaşı Bedri Sinanoğlu 
FA Z 1 L A. Süreyya 
Şehid tayyareciler (Şiir) Cemal Azmi 
Waşington Konferansında Ş. K. 
22 yıllık bir hatıra: 
Ana (Hikaye Server Ziya Gürevin 

1"VRK KUSU: ha~~~?~~ görüşl~r . 
' ve duşunuşler: Mumtaz Faık 

Akşamcı 

TÜRK KUŞUNA ÜYE YAZILMAK 
İSTİ YENLER 

Mecmuanın bu sayısındaki TÜRK KUŞU 
TALİMATNAMESİNİ OKUMALIDIRLAR 

llRAAlf 
BANKA.Si 

BUYUK 

Tayyare Piyangosu 
18 inci T ertib 4 üncü Çekiş 

11 Şubat 1935 de dir 

Büyük ikramiye: 
25,000 Liradır 

AYRICA 10.000, 4.000, 3.000 LİRALIK iK
RAMİYELER VE 20.000 LİRALIK MÜKA
FAT VARDIR. 

Elektrik Makineleri 
satın alınmsı 

Akhisar Belediye Reisliğinden: 
Şartname mucibince ve 21500 lira bedeli muhammenli 

Akhisar Elektrik Fabrikası için 170-200 Beygir kuvvetin
de bir Motör, Gazojen kazanı ve Dinamo kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 28 Şubat 935 ta· 
rihine rasthyan perşembe günü saat 15 de Akhisar Beledi
ye encümeninde yapılacaktır: İsteklilerin teklifle_rini Ti
caret odası vesikası ve 1612 lırahk muvakkat temınatlan
nın belediye sandığına yatırıldığına d~ir olan makbuz ve
ya nümunesine uygun Banka kefalet mektubu ile birlikte 
28 Şubat 935 tarihinde saat 14_ de kadar Beledil:'e riyase
tin~ vermeleri lazımdır. İsteklıler bu husustakı şartna-
meyi belediyemizden istiyebilirler. (554 :260) 1-450 

J Gümrük muhafaza kıt'alarından 
zabit olmak istiyen sivil lise 
mezunlarına: 

Gümrük Muhafaza 
Umum Kumandanlı
ğından: 

1 - 935 - 936 yılında lise mezunlarından sek iz kişi im
tihanla harbiye mektebine alınacak ve gümrük k1taların
da zabit olmak üzere yetiştirilecektir. 

2 - Zabit olup muhafaza kıtalarına gelinciyc kadar 
orduya yeti§en zabitlere yapıldığı gibi her masraf ve ım· 
tihanda kazananların mektebe gel#iciye kadar olan yol 
masraflan hükilmetçe verilecektir. (İmtihan Harbiye 
Mektebinde yapılacak.) 

3 - Muhafaza kıtalarma böyle~e zabit olarak gelenler 
yalnız muhafaza kıtalan içinde rütbe alarak ilcrliyccek
lerdir. 

4 - Harbiye Mektebine giriş Jartları: Bu mcktebce 
yapılan talimatın 19 uncu maddesinde yazılıdır. Bu şart
lan taşıyanlar ve böylece zabit olmağı istiyenler önümüz
deki mart ayının başından en geç temmuz ayı sonuna ka
dar Harbiye Mektebi kumandanlığına ve İstanbul cJışında 
bulunanlar mekteb talimatının 23 üncü maddesinde yazı
lı ~lan belgeleri (vesikaları) dilek~elerine (istidalanna) 

· baglıy:ırak bulll?duklan yerin en büyük kumandanınn, 
askerlık şubclenne görünsünler ve bunu Ankara'da Güm
rük Muhafaza Umum Kumandanlgma da bir mektubla 
bildirsinler. 

Dışanda olanlar en geç temmuz ayı sonunda İstan
bul'da Harbiye Mektebinde imtihana ginnek üzere dav· 
ranmalıdırlar. (183} 1 - 380 

Harita Umum Müdürlüğünden: 
Yazı makinesinde çabuk yazar, muamelata aid yazr ve 

hesap işlerinden anlar lise veya orta mektep mezunu bir 
memur imtihanla Harita Umum Müdürlüğüne alınacaktır. 
İmtihan 20 Şubat 935 çarşamba günü saat JO da yapılacak
tır. İsteklilerin diğer şeraiti anlamak üzere ı 8 Şubat 935 
tarihine kadar Ankara'da Harita Daire Müdürlüğüne mii-
racatlan. (294) 1-508 

İli.tısat Vekaletin den: 
1 - lktısat Vekaleti Teşkilatı ve Oda ve Borsalar U

mumi Katipliği için yüksek Meslek Tahsili görmüş genç
lere ihtiyaç vardır. Yüksek İktısat ve Ticaret Mektepleri 
mezunları ve bunların arasında dil bilenler tercih oluna
caktır. 

.2 - Türkç~ ve ecnebi dillerde İstenoğrafi ve Daktiloğ
raf~ye muk~edır Bayan ve Baylara ihtiyaç vardır. İstiyen
lerın Tahsıl, Sıhhat, Askerlik, vesikaları Nüfus kaatları 
sureti ile, iki fotoğraflarını göndermeleri ~e kendileri hak· 
kı~da ma~umat alınabilecek en asagı iki adres gösterme
len ~.ur~t~le An~~ra'da Vekalet Zat İşleri Müdürlüğüne 
on gun ıçınde muracaatlan ilan olunur. (298) 1-506 -
Eşya münakasası 
Tayyare cemiyeti umumi merkezine lazım olan (20) 

çeşid eşya, kapalı zarf usu\ile münakasaya konulmustur. 
Girmek istiyenler şartname ve planları cemiyet merek• 
zinden alacaklardır. Münakasa ı 'l şubat pazar günü saat 
on beşte yapılacaktır. 1-42 .. 



SAYIFA 8 ULUS 10 ŞUBAT 1935 PAZAR 

Tesviyeci ve tornacı Satılık . 
bahçelı ev 

a ) caktır Aııkara'nın Poyracı ma-

Asi<eri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğünden: 

Kırıkkale fabrikaları için tes
viyeci ve tornacı aıınacaktır. 
İsteklilerin imtihan için istida 

ile Ankara' da fişek fabrikasına 
lstanbul' da Bakırköy barut fab · 
rikasına\ lzmirdekiler Halkapı
nar Sif ah tamirhanesine mÜra -
caatları. [222] 1-400 
-

saçlarınız 

dökülüyor mu? 
Hemen dökülmesine mani 
el unuz. 
KANZUK ECZAHANESİ 
111üstahzaratından. 

XOMOJEN: Saçların dö • 
kütmesine ve kepeklenmesi· 
ae mani ol ur. 
KOMOJEN: Saçlann kök• 
lerini kuvvetlendirir ve bes· 
ler. 
J[OMOJEN: Latif rayihalı 
Wr saç losyonudur, deposu ~ J 
Kanzuk eczahanesi her ec • 
%ahane ve ıtriyat mağazala- t l 
nndan arayınız. 1 

İngiliz Kanzuk eczanesi ma nulatından. 

Öksürenlere pelesenkli katran eksiri 
Her Eczahanede bulunur. 

Jandarma umum liumandanlığı 
AııJiara satına1ma komisyonundan 

1 - Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı Ankara 
Merkezi efradı iaşesi için 350 liralık pirine 400 liralık zey
tinyağı 600 liralık Toz şeker, 150 liralık siyah kuru üzüm 
23·2-935 cumartesi günü saat onbirde açık eksiltme ile sa
tın almacaktır. 

2 - Toptan veya ayrı ayrı isteklisine ihale edilecek 
bu er.zakm evsaf ve şartnamesi parasız olarak komisyon
dan verilir. 

3 - Bir kilo pirince (18) Zeytinyağına (40) Toz şeke
re ( 42) siyah kuru üzüme on sekiz kuruş fiat tahmin edil
mistir. 

4 - Eksiltmeye karışmak istiyen pirinç için (2625) zey
tinyağı için (3000) Toz şeker için ( 4500) siyah kuru üzüm 
için (l 125) ve tamamı için de (11250) kuruş ilk teminat 
makbuzu ile birlikte eksiltme saatinde komisyona müı a
caat etmiş olmaları ve geç kalacakların kanunun 42 inci 
macldP.sine dayanılarak eksiltmeye giremiyeceği. (251) 

1-440 

Ankara Cümhuriyet 
~lüddei (Jmumiliiinden: 

1 - Ankara cezaevinin ( 1998) lira 90 kuruş keşif be
delli elektrik tesisatının yeni baştan tamir ve tadili açık 
artırma ve eksiltmeğe çıkarılmıştır. 

2 - Artırma ve eksiltme 18. 2. 935 pazartesi günü sa
at 15 te Ankara müddei umumiliğinde yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat miktarı (194) lira 92 kurustur. 
4 - İsteklilerin A - Teminat makbuzu, B - İkinci 

sınıf montörlük ehliyetnarnesini haiz olması veya bu eh
liyetnameli bir montör cahştıracağmı taahhüd etmesi 
C - Cari seneye ait ticaret odası vesikası göstermesi la
zımdır. 

.:i - Fenni ve hususi şartnamelerle planlar için Anka
ra müddei umumiliğine müracaat edilmesi (191) 1 - 398 

Ankara binicilik mektebi 
Müdürlüğünden: 

Ankara binicilik mektebi hayvanlan için (39,000) ki
lo yulaf (29,000) kilo yataklık sap samanı ( 1000) kilo ka
ya tuzu münakasaya konulmuştur. İhale 21 şubat 935 per
~embe giinü saat on dörtte atlı spor kulübü binasında ya
pılacaktır. Şartnameyi görmek istiyenlerin mekteb muha-
sipliğine müracaatları ilan olunur. (208) 1 - 378 

Aııkara Gümrüğü l\Iüdürlüğünden: 
Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan dört adet evrak dolabı 

"l mart 935 günü pazarlıkla yaptırılacaktır. Resim ve şart
namesini görmek istiyenlerin müdürlüğümüze müracaat-
ları. (273) 1-462 

hallesinde Lise - Haınamö

nü yolu üzerinde eskiden 
(Kocabey medresesi) olan 
ahşap ev toptan ucuz fiatla 
satılıktır. 740 metre murah
baı arsa üzerinde 1. katta u
zunluğunda 11, ikinci katta 
iki oda bir mutfak vardır. 
Yerinde 4 bahçeli ev kuru
labilir. İstenilirse yarısı if
raz edilerek satılacaktır. Gör 
mek ve şeraitini öğrenmek 
istiyenlerin Koyunpazarm· 
da manifaturacı Bay Ah
mede müracaatı. 1-429 

Mobilyalı bir 
oda aranıyor 

Ecnebi bir bayan 15 şu
battan itibaren Yenişehirde 
mobilyalı pansiyonlu bir oda 
arıyor. Tekliflerin Ulus ga
zetesinde E. H. rumuzuna 
yazılması. 1-490 

--·t.-·-------~ 

arsa 
İsmet Paşa mahalle-

ye sarayı karşısında ev 
işçileri bürosunda Bay 
Hilmi'ye başvunnaları. 
Telefon: 2119 1-473 

2 
4 

f 
b 

lL.\N ŞAR l'LARI 

Beher 

300 
150 
80 
25 

ARONE ŞARTI... \RI 

Müddet Dahilde Hariçte 

17 Lira 

V" ea~nıU• 

h:ırriri Falıh Rıflo ATAY. 

Unıunıi ne~ı İyah idnr<: tdcn 

Ya71 işleri müdürü Na~ulıi 
BAYDAR. 

Çankm caddesi civumda 1 
Ulııs mıtrbaıstndı basrfmrittr. 

Türkiye atlı spor 
ku übü reisliğinden: 

Türkiye Atlı Spor Kulübü hayvanları i in (80,000) 
kilo yulaf (60.000) kilo kuru ot (60,000) kilo yataklık sap 
samanı münakasaya konulmuştur. ihale 21 şubat 935 peı
şembe günü saat on dörtte A th spor kulübü binasında ya
pılacaktır. Şartnameyi görm c r istiyenlerin kulüp muha-
sebeciliğine müracaatları ilan olunur. (209) l - 377 

l\.unıhara biitiin hir i~tik.haldiR ... 

i 

s··mer Bank 
Umum l\lüdürlii~nden: 

i\lontajına ha~lanınr~ olan Ka} .. ,.ri ht•z fahrika
.. ınıla hir nıiiddı•t "'t:ıj µ_(ir<liikten ı,onra ecnebi 
nıt·nılc·kc·llc•rtlc- ilıtı•,a"' ,.,Jinnwk iizc•re (50) ıısta 

ha-:ı muavin namzt•ıli --<·ı,:ih·ccktir. 

Bıı ... ıa.i ve "<'<:ime i~tirak cflt'l>ilnwk i~in ~artlar 
~1111 lardır: 

1 - Tiirk "an"at mcklt'plerirul••n olmak, 
2 - Askt~rlikle aJ;ika~ı hulunmamak 
Hu ~artları haiz olan i"teklilerin la7.ım gelen ev

rakı, trıkik edilnwk iiz••re 20 şubat 19:J~ tarihine 
kadar Kay~eri Siim~r Rank Ka)scri bez Fabrika~ı-
na gföulc·rmelcri. (2 ı 7) l-4:l6 

Y egenbey şubesi tahsil 
BaşmemurJuğurıdan: 

Bozüyük müskirat fabrikası sahibi Ali Ulvinin 932 ve 
934 seneleri kazanç vergisi ve cezasından 457 lira 76 ku
ruş borcunu vermediğinden tahsilat komisyonunun 22/ 
10 932, 492 ve 24/11 934 ve 64 No:lu kararları mucibince 
(3500) litre şarabı haczen 10 şubat 935 pazar günü saat 
on beşte talipler arasında bilmüzayede satılacaktır. Talip 
olanlarm şeraiti anlamak üzere Yeğenbey tahsil şubesi 
baş memurluğuna müracaatları ilan olunur. (231) 1-401 

Adapazarı Tohum ıslalı 
inşaat liomisyonundan : 

• 
ıstaS)1oııu 

Arifiye civarında yaptırılacak 3324 lira 98 kuruş bedeli 
keşifli bir ambar binası açrk eksiltmeye konulmuştur. Şart
nameler Adapazarı Tohum ıslah istasyonundan parasız 
alınabilir. Eksiltme 14 şubat 1935 perşembe günü saat 15 
de Adapazarı Belediyesinde yapılacaktır. Fenni ehliyet ve 
ticaret odası vesikalanru haiz isteklilerin 250 lira muvak
kat teminat akçesi veya Banka kefalet mektubunu Adapa
zarı malsandığma yatırdığına dair makbuzlariyle birlik-
te hulunmalan. (450-225) 1-390 

1 

.\skt•ri Fabrikalar Umum 
l\Jiidiirliiğü Sutmalnıa 

Komisyonu ilanları 

2i5 TON KİREÇ 
Tahmini bedeli 4900 lira 

olan 275 ton kireç 23 Sub/ 
935 +arihinde pazar günü sa· 
at 14 te Askeri fabrikalar 
satın alma komisyonunda 
açık eksiltme ile satın alma· 
caktır. Teslim tarihlerinde 
değişiklik yapılmıştır. Şart· 
name parasız olup komis
yondan veri1ir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan 367.S 
lira ve 2490 No. kanunun 2 
ve 3 cü maddelerindeki ve
~aikle mezkur gün ve saat
ta komisyona müracaatları. 

(282) 1-484 

İLAN 
Eir oleom fabrikası tesis 

edileceğinden alakadar fir
maların tafsilat için 21 şu· 
bat 935 tarihine kadar her 
g iin öğleden sonra Ankara
da Askeri fabrikalar Umum 
Müdürlüğü fen şubesine mü· 
racaatları. (287) 1-502 

İLAN 
Bir oleom fabrikası te· 

sis edileceğinden alakadar 
~rmaların tafsilat için 21 
şubat 935 tarihine kadar her 
gün öğleden sonra Ankara
da Askeri fabrikalar Umum 
Müdürlüğü fen şubesine mü· 
racaatları. (288) 1-501 

Ankara Levazım Amirliği 
Satmalma Komisyonu 

tianlan 

!LAN 
Ankaraclaki efradrn \'lart 

nisan 935 ihtiyaçları için 
5400 kilo lahna, 16200 kilo 
prasa, 10800 kilo ispanak a
cık eksiltmeye konulmuştur. 
İhalesi 20 Şubat 935 çarşam· 
ba günü saat on beştedir. 
Bedelleri 2916 liradır. Temi· 
natı muvakkatesi 218 lira 
70 kuruştur. Şartnamesini 
görmek üzere cumadan ma· 
ada her gün saat ondan on 
ikiye kadar ve ihale günü dı 
temina ti arım muhasebecili
ğe teslim ederek mukabili .. 
ne alacakları makbuzla açık 
eksiltmeye iştirak için An
kara Levazım Amirliği bi .. 
nasında toplanan satınalma 
komisyonuna gelmeleri. 

(262) 1-446 

Almanca - İngilizce 
Fransızca 

Muktedir bir bayan al
manca, İngilizce ve fransız.. 
cada hususi ders veriyor. 
Her lisan pratik ve süratli 
metot öğretir. Ucuz fiatlarL 
Müracaat yeri: Yenişehir 
İsmet paşa caddesi, No. 17. 
Kanaat Lokantası binasın-
da. 1-500 

ZAYi 
Ankara Emniyet Müdürlü· 

ğünden almış olduğum ikamet 
vesikamı kaybettim yenisini ala· 
cağımdan eskisinin hükmü yok· 
t.ur. 

Ankara soğuk kuyuda Bakkal 
Mehmed'den Yugoslavya te· 

baasından Nureddin oğlu Receb 
1-504 

SİNEMALAR 
I YENi 1 

Bugün Bu gece 
Carole Lombard ve Jorj Raft tarafından 

emsalsiz bir surette temsil edilen 

BOLERO 

Yükselme hırsı - dans iptilası baştan 
başa müzik fransızca sözlU 

Bugün Bu gece 
1 KULÜP] 

MALEK BİRA KIRALI 

Baştan nihayete kadar kahkaha tufanr 
hueketli büyük fransızca sözlü komeJl 

Ayrıca - iki kmmhk renkli revü 
ve canlı resimler 


