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DiL OECIŞll\lf AKIŞINDA 
YENi A 011\tLAR 

Türk dilinin geçirmekte olduğu bü -
yük değişim akışı, ikinci Kurultaydan 
sonra yeni bir yüz almıt bulunuyor. 
' 'Tarama Dergisi., nin baıında, Derği • 
nin ortaya konulması, çalr,malarrn bir 
bitimi değil, bir çnlıtma yolundan bat
ka bir çahıma yoluna bir geçit açmu 
otduğu yazılmıfb; gerçekten de öyle 
oldu. "Tarama Dergiıi" dilimizde az, 
90k kullanılan yedi binden çok yabancı 
a<ize karşılık olabilecek otuz bine yalcın 
türkçe sözü ortaya koydu; bununla da 
tür:k dilinin ne :r.cngin kaynaklan bu • 
lunduğu anlaşılmış oldu. Burası ortaya 
cdrtıktan gonra, ı. :nı. hu kartılıkların 

en uygunlarını, d"ı .. • a valanlarmı bu • 
lup ııeçmeğe, gerekli olan yerlerde türk 
k~ktcrine türk ek1cri katarak yeni söz
ler yaratmağa gelmiıti. 

"Tarama Dergisi., ni bir aö;ıliik ye • 
rine koyarak, buncJa yazılı her aözü ge
lİ!İ güzel kullanmak yüzünden bir arahk 
bir dil kargaıaıı kendini göaterir gibi 
olmuştu. Dergidım karşılık alıp seçmek 
ip, kolay yapılır bir iş değildir. Bunları 
seçebilmek için iyisini kötüsünden a)ırd 
edebilecek ıarsrlmaz bir ıeçİf güc-ü ge • 
rcktir. Böyle bir ıeçİf yapabilenler Der
giye bakarak pek güzel öz türkçe yazı
lar yazabilirler ve yazmıılardır. Ancak 
bu ıeçiıi yapamıyanların ortaya attık • 
1a-t kötü karşılıklar da okuyanları •• • 
ıırtmııtır. 

Buna kartı gelmek ve dil değişimi • 
~n alcııını aarıabilecek en küçük bir 
aarıınhyı bile daha başlarken ortadan 
kaldırmak için, yeni ve ııkı bir çalışma
ya girişilmiıtir. Bu ça1rşmanın yol göı
ter:iciıi de v111hırz yazı ve dil deiitimleri
nin değil, türk varlığındaki bütün dev • 
rimlerin, bütün yenilefmelerin, bütün 
ileri atılıtlann başı olan Uluğ Önderi • 
miz ATATOiK'tür. 

Yeni çalışmaların tutumu k11aca şÖy· 

le anlablabilir: 
t - Dilimizde kullanılan yabancı 

dtlden gelme ıözler, gene yabancı ve 
ileri bir dilin 5Özleriyle karttlaştmlarak, 
lrunı lakırdıya değil , anlama karşılık 
aranmaktadır. 

Osmanlı dilinin yüzyıllarca ıüren 
lrultanıtlan arab ve fars dilinden gelme 
ıô7lel"e türlü anlamlar yüklemişt:r. 
Bunlar o sözlerin k~ncJi ö:r: dtllerindeki 

IÖzWklerde aranıa bulunamaz. 
Bir örnek: ''l ıfk1al" ıözünü ll .. l'b 

kamu11u şöyle anlatıyor: 
''Elit:til t"ı1 -- Bir nesneyi kaldırıp 

yü~lenmek m ::mnsmachr ve yükııelmek 
manasınadır. Ve nebat uzayıp boylan -
mak manaarnadır. Ve bir yerden göçÜ"l 
citmek manasınadır. Ve bil" nesneyi 
ll7.1nsamak mana11nacJır. Ve darılmak ve 
lfk .. lenmek manaımacJır. Ve bir adamı 
titretme tutmak manasınadır. 

Türklerin "lıtiklal" sözünden ~nla
dıklan bu mudur? Arablar ha an am~ 
lrullıtncJ·k'anna r.-.; .. ,., "istiklal" e k <>ndl 
ltatına buyrukluk, kendi öz varlığına 
ll::endi giiciyle yol açma, kısaca erkinlik 
anlammt veren gene biz, türklcriz, de -

ack olur. 
ŞimcJi bu söze arabçadaki anlatımına 

göre "yüklenmek, yükselmek, boylıın • 
mak, göçüp gibnek, azınsamak, kız • 
arıak, • • • " gibi karşılıklar verecek ol • 
•ak türkçede kullanılıtın& bunlar uy • 
maz; vereceğimiz kartılrk ,u ıöze, bu 
söze değil, incJependance an1amma kar

tdık olmak gerektir. 
f ıte bu düşünce ile Kıla TUS çaı.,ma

..... nda oımanlı türkçeıindeki arabça. 
hrıça sözlere öz türkçe kar,tlrk ~oy~
lı:en, o ıözlerin fran11% \•e alman dıllerın
de anlattıklıtn anlamlar da gö:ıönünde 
tutulmaktadır. 

2 - Böylelikle belli edilen anlamla-
nn h er birine Tarama Dergisinde bu • • .. .. ·· ı t ürlü kar-lunan, yahut ayr:ca duşunu en . 
.ı • • eçilmektedır. fuddar u:ınden en uyarı s 

• de o'du • 3 - Seçilen karşılığın yenn ' ~ 
• • . • b karşılıgın li'u ıyıce an!nşılmak ıçın, u l 1 d .. ·· ce ere 

anlatacağı anlama yakın uşun 

t 1 • d .. .. .. lınm"'k~adır. ers erı o go:ıonune a ... l 
l t b .. kü d"I --•ışmaları bu yo ! e ugun ı ~ • • dil 

lzerinde yürüyor. Bunun venmı. 
.2 • • • b- .. k b·ır adımı olacaktır. 
ıı:oeVTırmrun uyu 

Adımız, andımızdır. 

Başbal{anlfl İçeriişler R:ıkam ve C. H. F. 
Genel l(atihi dün İsL1nbula gittiler 

Dün lstanbu1'a giden Başbakanı mn:la içeri işler Bakanımız ..-.. 
c. H . F. Genel Katibi 

Ba§bakanımız ismet lnönü, be
raberinde İçeri İ,Jer Bakanımız 
Bay Şükrü Kaya ve Cümhuriyet 
Halk Fırkası Genel Katibi Bay 
Receb Peker olduğu halde, dün 
akşamki ekspres'e takılan husu-

ıi vagonla, İslanbul'a gitmiıtir. 
Baıbakammızla İçeri itler Baka
nımızı ve Fırka Genel Katibini 
Ankara durağında bakanlarımız, 
birçok saylaviarımız, bakanlıklar 
ileri gelenleri uğurlamışlardır. 

------------------····------------~----
Edirnedc sular geııe 

çoğaldı 
Edirne, 31 ( A.A.) - Bugün ıaat 16 

da tekrar yükıelmiye baıhyan ıular son 
dakikada yükselme iıtidadmı kaybet -
miş, biraz durur gibi olmuıtur. Kara • 
ağaçla Edirne arasındaki ~ünakalat dur
durulmuıtur. Eve1ki akıamkindea 44 
santim ne ksan olan baskın yüzünden su
lar gene eski mahalleleri iıtili etmiıtir. 

l{ıral Borisin 
yıldönümü 

Sofya, 31 (A.A.) - Kırat Boris, bu
gün 41 yaşına girmiştir. Bu münaaebet
le büyük kilisede dini meraıim yapıl • 
mııtır. Meraıimde, Kaal Boriı, Kıraliçe, 
Prenı Kiril, Prenseı Evdoksi, hükumet 
üyeleri, yabancı elçiler, eski hükumet 
üyeleri ve Bay Kim on Georıiyef, erki· 
nıharbiye zabitleri, mezuniyet verilmit 
olan bütün zabitler ve büyük bir halk 

kütlesi hazrr bulunmuştur. 
Büyük bir talebe grubu, hemen ora

da bir koro heyeti tertib ederek Kıral 
terefine bir şarkı söylemiılerdir. 

Bu hareket, ıiddetli alkıılarla karı•· 
lanm:şbr. Gazeteler, halkın daha iyi bir 
istikbale imanının ve ulusal iradenin 
timsali diye tavsif ettikleri Kıral Boriı'
in esennden heyecanla bahteden ma • 

kaleler yazmaktadırlar. 

Oniki adalı gençler der -
neği ve Bay Çaldaris 
Istanbul, 31 (A.A.J - Atinadan ls

tanbul gazetelerine bilidiriliyor: .Baı~
kan Bay Çaldaria dün Atina poliı nıu • 
dürünü çağırarak italyaıı okulunu~ ta§

ianmasına meydan verenler ~kkı~. •~ n.~ 
yapıldığını ıonnuıtur. Po!•~ muduru 
bunların arandıiını ve bu cı!>' vakal~ 
tekerrür etmemesi için tedbır alındıgı • 
nı ve okulun daimi .m~~ altında 
bulunduğunu ıöylemııtir. Sır gaze.t~ ~q 
d ~ u verdikten ve İtalyan elç111nın 

uyug · · b 0 t ün baıbakanı gönnesırun ır e• 
geçen g w • • led.k 
ıebbüs mahiyetinde olmadıgını soy ı . 

ten sonra diyor ki: 
"Bu ziyaretin amacı italyan okulu 

hadisesiyle on iki adalarda olan işler 
hakkında verilen duyukların bakika.te 
uygun olmadığım dostca vir surette bıl
dirmekten ibarettir. 

P 1• ··d" ·· d" Aü0 na'daki on iki o 11 mu uru un 
adalı gençler derneği baıknnım davet 
ederek ltalya ile mesele ibdaı edebile
cek iıler yapmaktan çekinilmesi cerek • 
liğini tavsiye etmiıtir • 

l(urultay Başl{anı 
İstanbul da 

lstanbul, 31 (A.A.) - Kurul

tay Baıkanı General Kazım Özalp 

bu sabah lstanbul'a geldi. Durak

ta şehrin sivil a keri ileri ~elenle

ri ve ıaylavlar tarafından kartı· 
landı. __________ _.. ...... ________ _ 

Siyam kıralı çekil· 
mek için konuşuyor 

Siyam Kıralı 

Londra, 31 (A.A.) - Siyam Kıralı 

ile görüşmek üzero Londra'ya gelmiı 

olan Siyam heyeti katib~ Kıratın çekil· 

mesi için henüz kati bir karar verilmedi

ğini bildirmi§tİr. 

Katib, heyet vasıtasiyle, Siyam par

lamentoıu ve Kıral araııında görüımeler 

rapslmakta olduğunu ilave etmiıtir. 
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ıorıdra, 3 l ( A. A.) - f,raıuı:; 11uşbakarn 

Ruy Flmıden ilt• IJışnrı 1 ~ 1er Uaham Hay 

l .. aual bu akşam :;uaı 19 da T..ondra) a gel· 
mişlerdir. 

Fransız bakanları 

Londraya gidiyorlar 
Londra, 31 (A.A.) - Franaa Batba. 

kam Bay Flanden ile dıtarı işler bakanı 
Bay Laval, bu akıam Londra'ya gele -
ceklerdir. Bu husustaki son hazırlıklar 
dün gec:o Avam kamarasında yapılan 

özel (husuıi) bir kabine toplanlr11nda 
tamamlanmış ta. 

İngiltere tarafandan görüşmelere, 

başbakan B. Mnk Donald, dışarı i~ler 

bakanı B. Con Saymen ve B. Stanley 
Baldvin iştirak edeceklerdir. 

Bütün cuma ve kısmen de cumartesi 
günlerini iıgal edecek olan aörüşmele • 
rin konusu (mevzuu) kati olarak izah 
edilmemit ise de fransız ve İngiliz bakan 
larının Avrupa güvenliği (emniyeti) 
meselesini tetkik edecekleri malumdur. 

Konuşmalar tamamen müsnid bir ha
va içinde açılacaktır. Bu müsaid hava 
dün Pariı ile Londra arasında yapılan 
ilk aörüımelerle daha ziyade düzel -
tilmittir. 

(Sonu 2 inci ssyıfada) 

Bay Şaht ölionomi 
il akanı 

Berlin, 31 (A. 
A.) - Bay Hit
ler bugün Öko· 
nomi Bakanı B. 
Şimit'i kabul et· 
mİf ve bir va
kittenberi hasta 
bulunan B. Şi
mit'in ricaaı Ü· 
zerine kendisini 
ödevinden af
fetmiıtir. B. Hit
ler yaptığı hiz

Bay Şaht 

metlerden dolayı teıekkürde bu-
lunmuıtur. Alman bankası müdü
rü B. Şaht Ökonomi Bakanlığına 
tayin edilmittir. 

Amerilianın ·tahey 
divanına girmesi 

geri kaldı 
Vaıington, 31 (A.A .) -- Gazeteler 

mt:ime11illerini kabul eden B. Ruzvelt, 
Birleıik Amerika'nın Lahey divanına 

girmeıini kongreden tekrar iatemeğe 

kalkıımıyacağını söylemİftir, 

Abdüllıak: llanıidin 

84 Üncü yıldönüınü 

li I yttfTnB b:ısan Bay Abdl11halr İlimld 

lstanbul, 31 (A.A.) -- Büyük 
Şair Abdülhak Hamid'in 84 Y&f; 

na girmesi münasebetile S ıubatta 
Arnavutköyünde Feyziye Liseıin· 
de bir merasim yapılacaktır. 

Sovyet kongresi hükfırne
tin iç ve dış sıyasasmı 

ittifakla onadı 
Moskova, 31 (A.A.) -- Sovyet 

kongresi Molotof raporu müzake
relerini bitirerek bükümetin içeri 
ve dııarı sıyasasmı tasvib eden 
kararı ittifakla ve alkıtlarla kabul 
etmiıtir. 

Sar işi 
81\1, 31 (A.A.) - Sar mali meseıeı .. 

rini hal için toplanan konferanı, netret• 

miı olducu bir bildirikte, dün yapılan 

anlaşmanın, yapılacak olan genel anlat· 

may, gireccfini bildinnişlir. 

-----------------····------------------

Ayasof ya müzesi 
yarın açılıyor 

İstanbul, 31 (A.A.) - Ayasof
ya müzesi cumartesi açılacaktır. 
Müzenin girit yeri §İmdilik Naı·· 
teksi kapısıdır. Sıva kısımları ta
mir edilince Alemdar caddesinde
ki büyük kapı giriş yeri yapıla
caktır. Ayasofya'mn içindeki bü-

tün levhalar indirilmiştir. Bunlar 
fevkalade değerli ve en meşhur 
türk hattatlarının eserleri oldu • 
ğundan büyük bir kısmı camilere 
verilmi' ve en değerlileri türk • 
İslam eserleri müzesine kaldırıl· 
mıştır. 

MOH olan Ayasolya 'nra bir görilnDşQ 
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D ARDAN GELEN SON DUYUKLAR 
80VYETLl:..H BIRLIClNDE 

Sov) t•t koubrresinde 
ates i nutuklar 

' Mo::ıkova, 31 ( A.A.) - Molotof'un 
raporu üzerıne ı;ovyet kongresinde mü
aakereleı yapı lır kcn birçok murahhas
lar söz almışlar ve elde: edilen muvaf
fakryetle rın .ınc.ak fırkayı idare eden
lerin ve dahi başkan Stalin'in sayesinde 
basıl olabılccegini söylemişlerdir. 

Bay Kodatı;ki, dış sıyasaya temas 
~erek al kışlar arasında demiştir ki: 

"- Sovyet Rusya doğru toprak ka
aanmak temayüllerini gösteren Hitler
ln Kitabı sovyet ışçilerincc malfundur. 
:Bu iıçilerin Almanya'nın Sovyet Rus
yaya karşı hareket tarzı meselesinde 
daha çok vuzuh istemek haklarıdır.,, 

Bay Kodatski Uzak Doğu sınırlarının 
:takviyesi lüzumunu da ehemmiyetle 
kaydetmiştr . 

Ukranya halk komiserleri başkam 

J.{ubçenko da demiştir ki: ''Ukranya
IUll merkezi Kiyef'e nakledilebilmişse 
bu ancak Sovyet Rusya'nın ve onun ile· 
ri postası olan Ukranya Sovyet cüm
lıuriyetinin kuvvetli bulunmalarımlan 

Jtolayı kabil olabilmiştir. Alman faşist
lerinin istila planlarında Ukranyaya 
•~el bir yer ayrılmıştır. Fakat bugün 
Ukranya sanayileşmigtir. Sovyet ımırı
IUl tecavüz teşebbüsünde b"lunacak sal· 
ılırganların vay haline.,. 

' So,•yet kongresinde Miidafaa 
Komi erinin 8ciylcvi 

Moskova, 31 (A.A.) - Müdafaa Ko
miser muavini B. Tukaçevski'nin kon
gredeki haydnatr uzun alkı~larla karşı· 
lanmıştır. Komiser muavini demiştir 

ld: 
"Kızıl ordu mevcudunun yüzde 45 

buçuğu amele ve ordudaki köylüler a
rasında yüzde 90 da Kolkozludur. Mu
haripler birliğinin fırkanın bütün ka
rarlarına hususi bir dikkat atfetmesinin 
sebebi bu suretle anlaşılmaktadır. Kızıl 
muharibler, bu kararları tatbik mevkiin
sıe koyanların önde gidenleridir. Kızıl 
ordunun sıyasal ruht halleri her zaman
kinden kuvvetli olduğunu iftiharla söy
ı.yebiliriz. 

Orduda fırka ve komünist gencliği 
Uyesi nisbeti yüzde 50 ve kumandanlar 
arasındaki nisbeti de ylizde 68 dir. A
lay kumandanlarımızın yüzde 15 i ve 
fırka kumandanlarımızın da yüzde 50 ıi 
snuhtelif harb akademilerinden çıkmak
tadır. Bu suretle ordu yalnız techizat 
ltibariyle değil si1ahrnt bilerek kullan
ması bakımından da mükemmeldir . ., 

B. Tukaçevski bundan sonra tayya· 
re teşkilatının faaliyetine geçerek mil
yonlarca amelenin bir harb vukuunda 
orduya girebilecek halde askeri maHi
aıatla bu kurumda techiz edildiklerini 
ıöylemiş ve daha sonra kimya harbına 
temas ederek memleketin kimya harbı· 
na karşı mlidafaası ordunun tayyare ku
ıumunun hududunu geçtiğini ve bunun 
bütün memleketi işgal edecek derece
'de büyük bir mesele olduğunu söyliye
rek demiştir ki: 

"- Kapitalist devletler tarafından 

gelecekte bir harb tehlikesi bizim için 
itiraz götürmez bir şeydir. Bunun için
dir ki, kimya harbma karşı müdafaamı
zı Jcuvvetl~ndirerek çahşmaldrğımız la
.nmdır. 

Tayyareler, altıncı Sovyetler kong· 
resindenberi ylizde 330 çoğalmış, tay
yarelerin süratleri bir buçuk, iki defa 
ve uçuş mesafesi ve hamule kabiliyeti 
C!e üç defa yükselmiştir. Küçük tank
lar yüzde 792 çoğalmıştır. Tanklarımı
sın sürati 3 ile 6 defa artmıştır. Top
çu ve süvari mitralyözleri iki misli ve 
tayyare ve tank mitralyözleri 7 misli 
artmıştır. Tank ve kontrtank topları 

i!ört buçuk defa ve ağır toplar da iki 
11.lııli çoğalmı~tır. Telsiz telgrafın ordu
h tatbiki alanında büyük terakkiler el
de ettik. Altıncı kongredenberi telsiz 
postalan adedi yüzde 1750 ve tayyarc
lerdeki telsiz postalan da yüzde 1900 
artmıştır. 

Deniz filosu da mühim bir surette 
artmıştır. Altıncı koneredeki mevcudu
mnzu yüz · itibar edersek -şimdi yüzde 
531 deniz altı gemisi, yüzde 1100 kıyı 
cnuhafoza gemisi ve yiızde 470 torpido
mu.ı \'ardır. 

'Yududlar yakınında istihkamlar ya-

ALMANYA'DA 

Bay Hitler'in yeni tarifi 
Berlin, 31 (A.A) - Havas muhabi

rinden: Üniversitede ulusal sosyaliz -
min yıldönümünü kutlayan hükilmet 
mümessillerine, talebe ve profesörlere, 
Pr. Veber demiştir ki: 

•• - Hitler, romantiz'!'li yenen (tö
ton hiddeti) dir. Hitler, atıl y~ama 
şekline galebe çalan alman dinamizmi. 
dir. 

Alman tarihinin büyük devirlerinde, 
bu alman hiddeti birdenbire patlamış
tır. Son iki şerefli patlayışı 1914 de 
ve 30 sonkanun 933 de olmuştur. B. 
Hitlerin barış beyanatında cermen te
l:ıkk.isince olan banşı Romanın barış 
telakkisine karşı ç ıkaran bir niyet gö. 
rüyorıız.,, 

General G~ring dönüyor . 
Bialovieza, 31 (A.A.) - Reisicüm -

hurun tertib etmiş olduğu av bitmiş ve 
alman Hava Bakanı General Göring bo 
sabah Varşova'ya haerket etmiştir. Ge -
neral Göring oradan Almanya'ya döne
cektir. 

pılmış ve düşmanın ansızın bu istihkam
ları zaptedememesi için birçok garni
zonlar teşkil edilerek müstahkem mın
takalara tevzi edilmiştir. 

J934 de Baltıkdeniziyle Karadeniz· 
de ve Uzak Şarkta birçok müdafaa nok· 
l ılarının ikmali mühim masrafa malol
muştur. Deniz filomuz, B. Molotof'un 
da söylediği gibi, tedafüi ehemmiyeti 
işik§r olan tipte gemiler denizaltı ge
mileri sayesinde artmaktadır. Vaziyet 
bizi Uzak Doğuda hususi tayyare, tank 
top ve saire sistemi te~kiline mecbıır
etmittir. 

Kızıl Ordunun mevcudu 1934 yılı 

sonunda 940.000 kişi idi. Bu kadar az -
la iktifa ancak tıtlmik inkişaf ve techi • 
zatla mümkün olmaktadır. Çarlık ordu • 
sunun 1914 deki mevcudu l .458.76Z 
idi. Eğer Stalin uzak şarktaki nududla
rımtzı takviye için vaktında tedbir al -
nıasa idi biz bugün sulhtan istifade ve 
müftehir olduğumuz muazzam soysal 
terakkileri elde edemiyecektik. 1934 mil 
dafaa bütçesinck tahmin edilen masrafı 
çok geçtik ve bir milyar 665 milyon rub 
le yerine 5 milyar sarfettik (alkışlar). 

Müdafaa komiserliğinin 1935 bütçesi 6 
buçuk milyara yükselmektedir. (Alkış • 
lar) bu kadar yüksek rakama rağmen, 
vatan müdafaası hazırlığı için herhangi 
büyük bir kapitalist devletten çok az 
sarfediyoruz. Harb masraflarnruz bütçe 
yekCinunun yüzde onunu geçmediği hal 
de mesela japonlannki yüzde 46 ve 
l.ehistanınld yil:ıde 40 dır. 

lliikfunctin bildiriği lizerinde 
konu~malar 

Moskova, 31 (A.A) - Sovyet kon
gresi, Bay Molotof ıadaf ından okurum 
hükumet bildiriği iizerine görüşmele

rine devam etmektedir. Şimdiye ka -
dar sırasile Kafkas federasyonu ahali 
komiserleri konsey reisi Bay Murabe. 
gof, Sovyetler Birliği haidci komise
ri Bay Rozengolç, sendikalar merkez 
konseyi katibi Bay Şeverinki, Türkis
tan cümhuriyeti halk komiserleri kon. 
seyi başkanı Bay Rahimhaçef, Özbe • 
kistan cümhuriyetj ahali komiserler 
konseyi başkanı Bay Feyzullah hoca
yef, Beyaz Rusya ahali komiserleri 
konseyi başkanı Bay Golodof ve ulu • 

sal müdafaa komised muavini Bay Tu. 
hacevski ile daha bir çokları söz söy

lemişlerdir. 

Bay Musabegof, Doğuda yavaş ya
vaş sağlam bir ileri karakol durumuna 
geçmiş olan Kafkasya federasyonunun 
ilerlemesini andtktan sonra, petrol ü. 

retiminin artırılmasına son iki yıl için
de Kafkasyada Sovyetler Birliğinin 

ikinci bir pamuk merkezi vücuda ge
tirilmesine, ziraatin muvaffakiyetleri
ne ve Kafkas uluslarının kliltürel sa. 
hadaki ilerleyişlerine işaret etmiştir. 

Bay Godolof, Beyaz Rusyada evel
ce küçük eıınaf sanayii ile ehemmiyet
siz 1 acı;ı fabrikalar müstesna olarak sa. 
na i namına hiç bir fCY yokken birin
ci ve ikinci beş senelik planların t~t
biki sırasında bir çok sanayi şubeleri 

vücuda ,.et.irildiğini söylemiştir. 

Fransız bal{anları 

Londraya gidiy.()rlar 
(Başı 1 inci sayfada) 

Londra, 31 (A.A.) - Son günlerde
ki yakında yapılacak fransız: - ingiliz 
görüşmelerine dair konuşmalarda, Fran 
sa'mn güvenlik (emniyet) ihtiyacrnr ve 
Almanya'nm Avrupa ile işbirlifi yap -
mak h ususundaki azim ve kararına ölçü 
olabilecek bir müsavat kuralını Berline 
teklife miltemayil olan ingiliz arzusunu 
tatmine yarıyacak bir anlaşma zemini 
bulunduğu yan resm1 İngiliz mahfelle
rince ihsas edilmektedir, 

Londra, 31 (A.A.) - B. Flanden ile 
B. Laval gelmeden evet vaziyeti tetkik 
için Avam Kamarasında özel bir kabine 
toplantısı yapılmıştır. 

B. Mak Donald ile B. Baldvin top -
lantıda hazır bulunmuşlardır. 

Londra, 31 (A.A.) - Havas muha
birinden: Patis'tıe yapılan fransız - ingi 
liz görüşmeleri neticesinde İngiliz :res
mi mahfellcrinin intibama göre ingiliz 
telakkisi, timdi görü_şülmekte olan bü -
tün garanti andlaşmalannı bir tek ~kid 
haline getirmektedir. Bu akid ayrı ayrı 
olan öteki akidlerin mevcudiyetini tanı
makla beraber, hepsini uluslar derneği 
kadrosu içinde ve onun nezareti altında 
mütesanid bir genel heyet halinde toplı
yacaktır. 

Söylendiğine göre, pazar gününe ka
dar bir anlaşma yapılır ve Almanya ile 
eski müttefikleri de dahil, alakadar dev
letlerle bilfilıara yapılacak görüşmeler d~ 
muvaf!akiyetle neticelenirse, bu genel 
andlaşmanın mevcudiyeti sayesinde Av
rupa silahlanmalarını yeni bir rejime 
tfıbi tutacak bir anlaşma yapılması ta -
savvur edilebilir. 

Bu itibarla, bütün bu ihtimaller, İn
giliz görüşlerine göre, bir cihetten ele, 
İngiltere po1itika mahfellerinin, bir ha
va mukavelesine çok müsaid kalmakta 
devam ettiğini tekid ettirmektedir. 

Fransa' da tılıhiyclileriıı grrvi 

Paris, 31 (A.A.) - Fransa'nın tıb 

fakülteleri talebeleri "yabancı doktorla

rın Fransa'ya yerleşmelerine,. karşı pro 

testo için bugün grev yapmaktadırlar. 

Bütün Fransa tıb fakültelı:ri, içinde 

politika ve yabancı sevmemezlik diişün

celeri olmıyan Hr gündelik kabul etmiş
lerdir. 

Bu gündelikte Fransa'da doktorluk 

yapabilmek için Fransa tabiiyetine geçil 

dikten aonra 10 yıl ıtaj, yabancı talebe

nin hastahanelerde ücretle çalı§tırılma

Jannın yasalı: edilmesi, üniversite dip • 
]omaları olmıyan yabancı doktorların 

doktorlukla meıgul olamamalannın te
min edilmesi istenmektedir. 

Kimya ve di§ talebesi de buna ben
zer bir gündelik kabul etmişlerdir. 

Franınz - İngiliz anla~ması 
etrafmda 

Londra, 31 (A.A.) - Fransız başba
kanı ile drşan işler bakanının Londra • 
da yapacaklan konuşmalar hakkmda 
Röytcr Ajansının aldığı malumata gö • 
ı e, Almanya'nın doğu andlamasına i1 • 
tirald gerektiğinde daha şimdiden İngil
tere ile Fransa anlaşmr§ bulunmaktadır 
Jar. Fransa açıkça anlatmıştu ki, eğer 

Almanya ile Lehistan bu andlaşmaya 
girmezlerse, Fransa Sovyet Rusya ve 

Çekoslovakya il bir korum birliği yapa
caktır. Halbuki böyle bir birliği İngilte
re pek tek taraflı bulmaktadır. Bundan 
ötüril İngiltere'nin doğu andlaşması le
hinde olarak terazide biltün ağırlrğıyle 
basması beklenilmektedir. 

Gene fransrz bakanlanrun Versay mu 
ahedesindeki askeri hüktlmetlerin tek ta
raflı olarak {eshi aleyhinde Roma'da 
tanzim olunan fransız - İtalyan bildi 
riminin tasvibi hususunda da Londrada 
müsaid bir hava bulmaları çok muhte -
meldir. 

So,•yct hava kuvvetleri 
Londra, 31 (A.A) - Moskovadan 

bildiriliyor- Sovyetler kongresinde 
1931 yılındnnb.eri sovyet hava kuvvet. 
!erinin yüzde 330, denizaltı kuvvetleri
niµ yüzde 435, tankların yü.ıde 760 
arttığı bildirilmiştir. 

DACNIK DUYUKLAR 

Meksil{a ihtilali 
Meksika. 31 (A.A.) - Bir ihtilal ha

reketi meydana çıkarılmış, 18 şef tevkif 
edilecek harelrat bastmlmıştır. 

Harbiye Bakanrnın bir bildirimi, A
merika tarafından yapılan 300.000 do
larlık bir para yardrmr ile şubat içinde 
bir ihtilal yapılmasının kararlaştırılmış 
olduğunu tasrih etmektedir. 

İhtilalciler, asi general Villa Real 
ile anlaşmışlardır. 

Uluslararası iş bürosu ve 
40 saatlik hafta 

Cenevre, 31 (A.A.) - Uluslararası 
iş blirosu idare heyeti, dün 40 saatlik 
hafta ve bu haftanın ilk olarak tatbik 
edileceği sanayii tesbit meseleleri ile 
meşgul olmuştur. 

Patronlar grupu, iş saiıltler.inin azal
tılması için bir mukavele yapılması esa
sına bile muhalefet etmetkedir. Bu grup, 
böyle bir tedbirin işsizliğe bir çare bul
madan ökonomiyi altüst edeceğini san
maktadır. Ve 40 sattlik haftanın kıs • 
men veya tamamen tatbiki için yapıla • 
cak her teklif aleyhine rey verecektir • 

Çin • japon münasebetleri 

Londra, 31 (A.A.) - Çin ile Japon

ya arasında bir yaklaşma yapılmak uze

rc japönlar tarafından yapılan tekliflere 

dair Tokyo'dan gelen duyuklar Londra• 

da resmen doğrulanmaktadır ve bunlar 

bir deneme balonu sayılmaktadır. 

Uzak doğu ile c;ıyasaı temastcı olan 
ınahfeller, Çin'in, Avrupa ve Amerika 
hükumetlerine Japonya ile beraber yap· 
tığı tcahhütlere rağmen, kendisini Ja
ponya'nrn hükmü altına koyacak teklif
leri kabul etmesi pek az muhtemel sa -
yılmaktaılır. 

Bazı Çin ınünıessillcriniıı japonların 

Marıçuko'da derlemelerine karşı Cencv

rc'nin lıiiyük hir memnuniyetsizlikle 

karşılamalarına rağmen, Çin'iıı uluslar 

derneğinden çekilmeyi kabul edişi Lon

dra'da hayretle karşı lanmıştır. 

Londra ile Vaşington cuasında Bay 
llirota''nın ziyareti hakkında i!Örüşme
lcre devam olunmaktadır. 

Bu ziyaretin, 9 devlet anlaşmalarına 

dokunulmadan Çin - japon münasebetin

deki gerginliği gidereceği umuluyor. 

l\1ançulrn - J\loğol ı;mırmda 

yeni Lir hadise 

Hsinking, 31 (A.A.) - Japon v~ 

Mançuko kuvvetleri Boer gölü civ.ırın

da Moğol kuvvetlerine ıaldırmışlar ve 

Kilakargol ırmağının timalinde bulu

nan küçük Kalkaınizo şchrıni ışgal et

mişlerdir. 

.Macarislan'm Cenevre mümessili 
istifa etli 

Budapeşle, 31 (A.A.) - İç sıyasa

da, hasıl olan vaziyetten dolayı, Maca
ristan'ın uluslar derneği mümessili B. 
Tibor Ekhard, istifasını vermiştir. 

Saatte 4.5 mil yapan torpido 

Loryan, 31 (A.A.) - Dün yapılan 
denemede, "Terribl,, torpido muhribi, 
45,05 mil sürat temin etmiştir. Bu sü
rat, bu gibi gemiler için bir acun reko
rudur. 

Ulu 1ararası hir kontenjan ofi~i 

Vaşington, 31 (A.A.) - Ticaret ba
kanı B. Roper, ayan meclisi ziraat ko • 
misyonuna bütün ulusların pamuktan 
başlıyarak öteki ziraat ve sanayi ürün • 
teri ve mamulatı ihracatını kontenjana 
tabi tutacak bir uluslararası ofisi kurma
sını tavsiye etmiştir. 

Hazirw bonoları hakkında 
yeni bir yasa 

Vaşington, 31 (A.A.) - Ayan, kon
grece evelce kabul edilmiş olan Dugton 
yasa projesini kabul etmiştir. Bu yasa, 
hazine tahvilleri ~ıkarma hadaini 9 mil· 
yar dolar artırmaktadır. 

1NG1LTERE'DE 

İngiliz parlamento· 
sonda Türltlyeye 

dair ilci sorgu 
Londra, 31 (A.A.) - Avam kaına

l'llsında bir ıaylav, tü:-k hükumetini• 
savaştan önceki zamana aid amer:kaıt 

alacaklarını ödemekte olduğunu lleri ıu· 
rcrek İngiliz hükumetinin savaş sırasııt" 
da nuıllarının müsadercsindcn dol yı io 
giliz tcbaasınrn istekleri hnkkında T\lr• 
kiye nezdinde teşebbüste bulunub bu • 
lunmıyacağını dışarı işler bakanı Bıı1 

Saymen'dcn sormuştur. 
Bay Saymcn cevaben demiştir ki: 
"Benim bildiğim savaştan önceye aid 

alacakl;r halled ilmiş ve son tak sit el• 
geçenlerde ödenmiştir. Başka alacaklat 
İse Lozan muahedesine tabidir . ., 

Saylav'ın, ınva~tan Önceki alacakla• 
nn mevzuu bahsolduğunu aöylenıeti 
Üzerine Bay Saymen k endisine tnfsif&l 
verildiği takdirde bunlan tetkik edece .. 
ğini sÖylemiş fakat savaştan önceki in • 
giliz alac.ıklarının hal ve tesviye edil .. 
mit olduğunu tekrarlamıştır. 

Bay Saymen diğer bir sorguya ceva · 
ben de demiştir ki: 

'' Bazı ticaretlerin ya;ıılmd&ını tiırk 
tebaasından başkasına yasak eden türk 
yasası hükümlerinden İngiliz tebaasını 

muaf tutmaya imkan hasıl olamamıştır• 
Bu mesele dikkatle tt•tk'k olunmakta .. 
dır.,, 

FRAN~A'DA 

.Fransa l\liistcmlckefoı· nakanı 
Uoma anla~ma"'ını anJatıyoı· 

Pam, 31 (A.A.) - Ayan dışarı iş • 
ler ve mÜ!ltemtckclcr komisyonları. top• 
lu lıir h:llıie, B.ıy Lava! ile B. Rolen'irl 
Roma anlaşmal,1n ile bunların mcnşelc• 
ri v~ neticeleri hakkııı<la verdikleri iza• 
hatı dinlemişlerdir. Komisyo •' ra baş .. 
kanlak eden Bay Beranje, doku.z vesika 
olan bu anlaşmalann iki grupa ayrıla • 
cağım işaret etmiştir: 

1. - Avrupa vaT.iyctine dair proto • 
kollar, 

ı. - 1915 Londra anlaşmalarına bağ· 
h olup italyan • fransız miistemkkeleri• 
nin hukuki işlerini halleden muahede. 

D. Beranjenin isteği üzerine B. La· 
vat, b11 iki gnıh hakkında izahat vermiş· 
tir. 

B. Lava!, yeni anlaşmaların. eski 
Avusturya. Macaristan imparatorluj!U 
ve Tuna muvazeneı.:inde alaka<lar bil• 
tün devletlerin karşıhklı istiklal ve 
tamamivetlerine saygt iç.in genel bit 
muahedeye kapı açmıştır. 

Br münasel.ıetle B. Laval, Frnasa'nırı 
yakında l.omlra'cla almağr düşündüğU 
durumu da anlatmıştır. 

ikinci grub hakkında, B. Laval sımr• 
tarın cografi çiz~iteri i1c Tunus'takİ 
italyanların hukuki durumlarına aid soı1 
nizamname üzerinde çok sarih izahat 
vermiştir. 

Müstemlekeler komisyonu bakanı B· 
Steg'in bir sorğusu üzerine B. Roleoı 
B. Laval'in elde ettiği neticenin, miis • 
temlckeler bakanlığınca alınan dunnrıa 
uyğun olduğunu söylemiş ve Afrika iş 
birliğinde Fransa iJe İtalya'yı yaklac:tı
ran lıu görüşmeSlcrden dolayı memnu· 
niyetini bildirmi~tir. 

Uluslararası ticarcllc muvazene 

Paris, 31 (A.A.) - Yabancı gazete
lerin yıllık ziy;ıfetinde söylemiş oldu• 
ğu bir nutukta Ticaret Bakanı B. Mat" 
şando, Fransa'nrn uluslararası mlibade• 
lede muva.ıenc kurmak isteğini bildir .. 
miş. uluslararasında ökonomik münase" 
betlerin inkişafının barışı sağlamlaşt"' 
rmak için en iyi çare olduğunu söyle .. 
miştir. 

J apoııya ile SovycUcr i~c 
knrışmıyacak lar 

Tokyo, 31 (A.A.) - Salfilııyetli mah
felle rde mevcud kanaata göre, Manço• 
ko ile Moğolistan arasında çıkan sın1• 
anlaşamazlığına ne Japonya ne de so~· 
yet Rusya kanşmıyacaktır. Japon mal1' 
felleri bu ihtilafın iki alakadar taraf • 
rasında doğrudan doğruya haltedilın~ 
si lazım geldiğini düşünüyorlar. 
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yat tedrisatı ve eski L A R Biı· u~ ~uıısiızlu!~ 
)'Unan klasil<leri Yeni basılacak İstanbul telefon · ... .... · 
içinde türk devriminin meydana yel- Yeniden on vapuı· 0 ~·11 r~t 

diğini hal ve lkartlal·a bakarken en çok dik maden paralar ~irketi Üzerindek:i 1 ''lfJkinııyetı Mıllıye (Ulıı~) hir r:" 
kati çeken hususiyetlerden birisi olarak "J . 3 3Cağız mıırıy<'t ı·e memur ~:uecesidir. On ır. 
teriatçdık ruhunu ve onun etrafmc:laki I.tanbuf, 31 (A.A.) _Gümüş liraıa- letlrutler İstanbul, 31 (A.A.) _ Devlet bizim t.ısavvurforı11117/a olçiilebilerı 1

1
• 

taassup çevresini görürüz. Burada şeri· rın baıılmasına devam edilmektedir. d · il gaıetecilik bekliyemcyiz ... ., 
1 

enı~y.o arı idaresinin yeni planı 
at diyoruz, zira kaıdettiğimiz fey dini Şimdiye kadar bir buçuk milyon Jira stanbul, 31 (A.A.) - lstanhul b h ·• ... B.ış nıulıarrirlcr. malum, yenı bir mucı ınce er biri 4500 • lOOOO 
bir sistem olarak müslümanlık değildir; basdmıt ve vilayetlere gönderilmittir. gazeteleri yazıyor: lstanbuJ tele- t d Şl'y sös•lenıelcrine imkan yok. I<os• 

k 1 f 
. k on arasrn a on yeni vapur yap- . 

o uyucu arın dikkatlerini çekeceğimiz Dün lstanbul piyasaıma yu'' zbin lira gel on flr etinde bir heyet tarafın. t k b d muharrirleri, günlerini gerirmek i•·in ırma ve e ellerini taksitle öde- ' ' 
cihet klerikaJ bir ruhu ve cemiyeti tem- mittir. 50 ve 25 kuru .. )ukJarm da kalıb· dan yapılan tetkikat neticesinı' k ·· b. k I güliinc olan ve ekseriya rocukluk de· " me uzere ır e si tme açılacak ~ 
sil eden 'eriat ananesi ve ıeriatçılık ah- ları hazırlanmııtır. Bir haftaya kadar gösteren rapor Ankara'ya gönde. 1 recesine kad;ır düşen hokkabazlrklarl:ı 

l 
ve vapur ar birer buçuk yılda ikı· -

lak.ile ıavaı safhasıdır. basılrnıya baılanacaktır. Bir gazetenin ri miştir. Rapor alakadar bakan- 1 meşguller. Kafalar111da bir "ey yok ki fer tane o arak teslim edilecekt'ır. .. 
Avrupa medeniyetini meydana eeti- bu paralann askeri fabrikalarda baııla- lıklarm mümessillerinden mürek- siu versinler ..... 

ren elemanları araştıranlar bunların: cağına dair neıriyatı yanlı§tır. Askeri kep komisyonda tetkik edilerek B AJ• R Tırnak arasına aldığımız cümleler 
(1) Yunan ve Roma'dan geçen münisi- fabikalarr yalnız nikel paraların p-~•tları- tamamlanmıştır. ay l 1Z3Ill11 Halcb'ten gelmiş bir gazeteden değil A·: 
pal siıtem içindeki sıyasal ve soysal hür· nı kesecektir. Nikel paralar on ve be - Şirketin demirbat eşyası, serma- o··ıu·· mu·· kara'da çıkan ,ubat 1935 tarihli, ı.-
riyet ve istiklal, (2) feodaliteden geçen ter kurutluktur. yesi ve tebekesile tesisatı da he· mecmuadan alı11dı. 
fÖvalyelik, fecaat ve merdlik ruhu, (3) sah edilmiııı.tfr. Şirket genel müdu"'- K Mecmua, kendi anlattığına göı 'J' astamonu saylavı Bay Ali Riza'nın 
monar,ik sistemden geçen disiplin ve İngiliz ticaret mumessi- rü şubat başında Ankara'ya çağ- ölümü ile kurultay değerli bir a\·kadaıı- geçen sayııında okuyucularına yedi SOi'• 

itaat, (4) nihayet kiliseden geçen mane tdmışhr. Müdürle Bayındırlık Ba. nı daha kaybetti . gu ıormut, onlardan gelen "üzerinde 
vi' duygular ve bağlar olduğunu göıte- linin sözleri kanlığı arasında geçecek müzake- Bay Ali Ri:ı:a Heybeli adadaki deniz durmağa değer,, cevabları da basınağ11 
rirler. relerin uzun süreceği ve 'irketin okulundan 312 ıeneıinde çıkmı•tır. Da- başlamıştır. Gelen cevabların içinde en 

B A d 
· İstanbul, 31 (Telefon) -Anka- h '.k" "' k lb ·· .. l u ıonuncuıu vrupa me enıyeti u umetce satın alınması muame· ha okul sıralarında. iken yurda bağlılı • a ur ustu o duğu için en başa basılan 

içinde nasıl klerikal bir ruh yarattise, ra'dan lstanbul'a dönen İngiliz lesini~ ma~ içinde tamamlanacağı ğı ile kendisini tanıtmış idi. bu cevabın lstanbul 'dan g-eldiği anlaşı-
bizde de ,eriatçilik böyle bir ahlaki ha- ticaret mümessili Kolonel Hots tahmın edılmektedir. Okul sıralarında iken genç türklerle lıyor. 
va ve onun reaksiyonlarını yarattı. An· muvakkat bir zaman için duran elele vermiı ve basınç aleyhinde çalıı- Belkj mecmuayı çevirenler, "Bu bir 

cak, Avrupada öteki unsurların da kuv. Ankara müzakerelerinin inkita Hava durumu mııtır. ankettir; biz okuyucularımızın gönder· 
vede nüfuz ve tesirlerini yapması, hele Sınıfının hep birincisi olarak okulu d!~leri cevablara sayıfalanmızda yer ve· 
büyük ııanayi devriminden sonra hürri- mahiyetinde olmadığını, karşılıklı Ziraat Bakanlığı meteoroloji bitirmiıtir. nm:., diyebilirler. Fakat ıuurlu bir 
yet mefhumunun bütün safhalarile kuv- olarak tekliflerin tetkik edilmek enstitüsünden aldığunız malilmata Deniz okulunda yıllarca İngilizce ho· çağ içinde çıkan ve ıuurlu makamlardan 
vetlenmesi, yeni hayat ve refah şekille- ve yakın zamanda tekrar başla· göre, iki gündenberi yurdun Kara- calrğı yapmıştır. Hicaz valisinin yanına her türlü yardımı gören bir mecmuanın 
rinin meydana ı:eJmesi, böylece geniş ve mak üzere müzakerelerin geri hı· deniz kıyıları mıntakasından ma- yaverl:kle Medineye yarım ıürgün ola- ıayıfaları, içindeki ''muhaberelerdrn 
sıkı beşeri münasebetlerin teminine im· rakıldrğını, Londra' dan talimat a~a yerleri kuvvetli bir alçak taz. rak gönderllmiştir. Oradan lngiltere ve meııuliyet kabul edilmiyen., telyazısı kl\-

k
- h l ı l b k yık sahası dahı·ıı·nde bulunmakla- Fansa'ya gitmiştir. ğıdlarından az çok farklı olmamalı 1111

• 

an ası o ma~ı. o sonuncu tesiri aza t· e lediğini söyledi. mıı n lilkı bağlarını hayli gev§etmişti. dır. Meşrutiyet ilanından sonra donan- dır? 
Hatbuki bizde şeriatçilik, öteki medeni- Bunun neticesi olarak doğu A- mayı ıslaha getirilen Amiral Gambel'in 
yet unsurlarını ya hiç bulamamış, yahut Kaçakçılar mahkUm nadolusu ile Orta Anadolu'nun yaverliğinde bulunmu§tUr. 
bwlduklarını kuvvetli tesiri altında ez- oldu. Doğu çevresi karlı ve diğer yerler- Birçok harb gemilerinde süvarilik 
mifa. Yurdumuz, zaten büyük sanayi de yağmur şeklinde olmak üzere yapmıı, lngilterede ataşenavallikte, de-

dnriminden ve onun yeni hayat getiren İstanbul, 31 (Telefon) - lhtı- devamlı surette yağışlı geçmiştir. ni:ı: erkanı harbiyesi ve İstanbul liman 
diıtamik tesirlerinden mahrum bulundu- hk d En fazla yag- ıııı. Antalya'da 67, So- dairesi baıkanlıklarında bulunmuştur. 

sas ma emesin e eroin kaçakçı- T tk· · de d ku ğuodan ,eriat bütün kuvvetile bakim ol- mada 23, Beyşehirde 18, Manisa- ıncı vre e rultaya, rnemleketi 
sı İsmail bir sene, metresi Sara d olan Kastamonu'dan sayl 1 k l muı ve ruhları ezip hayata karşı nefret a 16 ve diğer yerlerde 2 ila 15 av 

0 

ara ge • 
duyurmuştu. işte, büyük türk devrimi· altı ay hapse mahkilm oldular. milimetre arasında ölçülmü .. tür. mİf, ölümüne kadar kurultayda çalıt .. 

K 
'J' mı ıtır. 

nin yüce yaratıcuı yurdu böyle bir ma- arın toprak üzerindeki kalın-
nevi durum ve sakatlık içinde bulmuştu. Amele trenine kurşun lığı bu sabah Karsta 46, Sarıka-

Avrupa medeniyetjoin ileri unsurla- mışta 43, Sıvas'ta 32, Erzurumda 
rmdan birisi olan eski Yunan ve Roma lstanbul, 31 (Telefon) - Ati- 17 Kastamonu ve Çorum'da 12 
medeniyetlerinin münisipal sistemi için- na' dan 31 tarihiyle · bildiriliyor: santimetreyi bulmuştur. 
de Ye daha •onra Rönesansh Avrupa'ya içinde devlet demiryolları umum Hava suhunetinde düne baka-
bütün kuvvet ve inceliğile yayılan Hu- müdürünün bulunduğu otodrezin rak Trakya ve Ege mıntakalarm-
manimıa ruhu olduğu aşikardır. Bu en ile sellerden bozulan yollan tami- da 5 derece etrafında düşüklük 
es.ki türk ahlakı, ananesidir; ve Torlar re giden amele trenine Karaağaç orta Anadolu ve doğu Anadolu-
ve Akalar vasıtasile Yunanistan'a, Et· müsellesini döndüğü sırada kur- sunda ise bilakis 5 ila 16 derece 
rüskler vasıtasile Romaya geçmiştir. Bu şun atılmış ve İşçilerden iki kişi arasında olmak üzere yükseklik 
ralıı, büyük bir türk medeniyeti olan Ege yaralanmıştır. kaydedilmistir. 
medeniyeti şairi Homer'in ölmez destan- Yurtta en düşük suhunet sıf mn 
lannda okuduğumuz o derin ve ince y • { k altında olmak üzere Kars'ta 10 
Diyonisiyos ahlakiyatr, beşeri yaşayıf, unanlstan - S enderiye Erzurum' da 9, Sıvasta 4 derece~ 
duyuı ve düşünüş ,ekillerile temsil edi- arasında tayyare dir. 
lir. Bu ahlak, muaur Avrupa medeniye- En yüksek suhunel sıfırın ü~-
tine bu yol ile geçmiş bulunuyordu. postaları tünde Adana ve Dörtyol' da 19, 
Şiiphesiz böyle kuvvetli, canlı ve bf!1eri Antalya'da 17, İzmir ve Manisa'-
bir tesir, kilisenin uhrevi tesirİRİ çöz- İstanbul, 31 (Telefon) - Ati- da 16 derecedir. 
mii' ve beşerin ruhundaki yaşama iste- na' dan 31 tarihiyle bildiriliyor: Ankara' da bu sabah saat 7, 15 
ğlnin solmasına ve gevşemesine mani ol- Bakanlar meclisi Yunanistanın ha- de başlıyan kar aralıklı olarak de-
muştu. zı ~ehirleriyle İskenderiye arasın- vam etmiş ve saat 10,45 de kesil-

Halbuki bizde, Humanizma denilen da bir tayyare postasının açılma- miştir. 
ve Diyonisiyos ahli\kiyatile temsil edi- sına karar vermiştir. • Saat 14 de hava suhuneti sıfı-
len bu güzel hayatın ruhu yüzlerce yıl- rm üstünde 5 derece kaydedilmiş-
) d b · h ı · · f ı ef ''al•alaııan ka(·aknlar tı· r ar ll!ln erı ve e e ıslam e s esinde ı · • • · 

Gazalinin müthiş yumruğundan sonra 
tesirini büsbütün kaybetmiş, ve eski bir 
türk ananesi olduğu ve türkler tarafın

dan en eski kurunlarda Avrupaya geçi
rildiği bu~Ün anlaşılmış bir• h <lk"kat ol
duğu halde, kendi aramızda şeriat ka
hı:sile eriyip gitmiş ve yerine şeriatçı

lığın ve kelamcılığrn hayat küskünlüğü 
tembel ve mütevt kk:I ahret haz rhğı 
geçmişti. Böylece s•k! bir çember içinde 
türkün kuvvetli yaşama ve yükselme 
ruhu kıskıvrak bağlanmış, bütün düşü
nüş, duyuş ve yaşayış hürriyetleri zin
cirlenmi~ti. Her şey debşetJi şeriat ip1e
rile bağlanarak esir edilmiş, hayat mad
deten ve manen soldurulmuş ve kısır· 
lathnlmışlı. 

Yüce Atatürk, büyük türk devrimi
nin ana çizgilerinden birisi olarak sÖ7· 

-erile ve hareketlerile hep bu Human.iı:
tn_a ahl~kınm yeniden diriltilmesi, ulu
sunıuzun ruhuna yeniden aşılanması ge· 
l"ekliğini anlatrruştır. Esasen, böyle bir 
ruhu ka7.anma~an muasır medeniyet 
hayatma girmrk, onun duyuş ve dü~ü
niif tarzına i!ltİrak etm•k imkinsızdır. 
Onun için~ir •ki bu hı-k.kati anlamış o • 
lanlar mekteblerimizde bu yolda tedri
sata ve bu mevzu ve ruh üzerinde ede
biyat ve kıraatlere ehemmiyet veri!ıne-
11ini yı!lardanberidir söyleyip durmak
tadırlar. 

Son yedi gün içinde muhafaza 
teşkilatı taraf mdan biri ölü biri 
ağır yaralı 58 kaçakçı ile 21 ka
çakçı hayvanı yakalanmış ve 1423 
kilo gümrük kaçağı, 837 kilo in
hisar kaçağı, 2 tüfek, 7 tabanca 

ele geçirilmiştir. 

mel tutulması, ilk ve orta okul kıraatle
rinin bunlarla temsil edilen ahlaktan 
mülhem olarzk yazılması ve hatta bir
çok sade pnrça!arm olduğu gibi alınma
sı bizde kültür hayatımızın inki~afı, ve 
şeriatçilik ananesinin soldurduğu ve 
korkuttuğu ruhları canlandırıp hayatla 
yeniden l<arşı karşıya getirmesi; kısl\
ca çucuklarımızm muasır bir ruh ile ye· 
tiştirilmesi bakımından en ehemmiyetli 
bir iş olacağı izahtan müstağnidir. 

Yunan klas;k:eri, hele Homer'in 
eserleri bu ruhun en büyük, en zengin 
ve en feyizli kaynaklarıdrr. Avrupa Rö
nesansı denilen büyük dirilme hadisesi 
bu yunan klasiklerinin yeniden okunup 
anlaşılmasile ve Avrupa dillerine çcvril
mesile başladığı hepimizce bilinen bir 
hakikattir. Bizdeki şeriatçılığa karşılık 
on üçüncü yüzyılda Avnıpadaki papaz 

11!\LKEVI BAŞKANLICIN
DAN: 

Her cuma saat beşte verilmekte 
olan çaylı dans bu cuma salonun 
meşgul olması dolayısiyle veril

miyecel:tir. 

!aşılmış bulunuyor. Yunanistan'a ve Ro
ma'ya bu y şama savaş ve aşkmı, o yük
seliş ahniyetini veren türklerin ulu ata
ları olduğu halde, biz bugün bile o en
gin kaynaklardan mahrum bulunuyo
ruz. Homer gibi cihan edebiyatının en 
güzel d~stanlarını yaratan ve büttin 
dün·•aca edebiyat al:?minin münakaşa 

götürmez bir suretle en büyük üstadı 

- adeta bir yan ilah - olarak kabııl 
edilen bir dahi bizim atalarımızın ııo· 

yundan olduğu halde bizde onun o yük
sek eserleri henüz yoktur. OnJar hemen 
bütün m~deni ulusların dillerine çoktan 
çevrilerek irfan h:ızinelerini eşsiz ~ir 

mertebede zenginleştirdiği halde, henüz 
bizim c.kuUarımız, kütübhanelerimiz ve 
fikir alemimiz onun feyizli ve yükselti
ci ışıklarını deı·in ve şedid bir iştiyak 

içinde bekliyor. 
Türkiyede muasır ahlakın yayılıp 

kuvvetlenmesi ancak bu eserlerdeki ru· 
hun intişarile mümkün olacağında hiç 
şüphe kalmamıştır. 

Tekirdağmda grip var 
Tekirdağ, 31 (A.A.) - Tekir

dağında bir aydanheri grip haıta .. 
lığı va•·dır. Hastalık aalgrn halin
de olduğundan bugünden itibaren 
tehrimiz okulları bir hafta kapan
mıttır. Sürekli yağmurlardan son
ra kar yağmış, havalar soğumuş
tur. 

İstanbul ve İzmir liman müdür
liiklerinin muvakkat büt~eleri 

Maliye Bakanlığınca hazırlana
rak Bakanlar heyetince tasdik e
dilen İstanbul ve lzmir liman ge
nel müdürlüklerinin şubat aymm 
muvakkat bütçeleri dün aktam 
tel yazısı ile mezkur genel mü
dürlüklere tebliğ edilmiştir. 

{;iresun C. H. ı;ı. vila)"ct 
kongreı;i açıldı 

Giresun, 31 (A.A) - Dün saat 14 
de Cümhuriyet Halk Fırkası ve vilayet 
kongresi fırka başkanı Bay Fahrinin 
başkanlığı altında toplandı. Kongrenin 
yüksek bağlantısı, Büyük Cümhurreisi
miz Atatürk'e ve fırkamıırn büylikle. 
rine sunuldu. Müzakere çok hararetli 
oldu. Kalabalık dinleyiciler kongre 
müzakerelerini sonuna kadar alaka ile 
takib etti. Fırkanın iki senelik ça. 
lı şma raporu okunarak onandıktan 

sonra Bayan Muazzez ve Hüsniyenin 
dahil oldukları yeni idare heyeti se
çildi. Kongre müzakerelerine bugün 

de devam edecektir. 

Ulus gazetesini, bir kalemde, gar.e
te olmaktan ç•karan bu çiçeği burnunr!a 
delikanlı kim olursa olsun, o mecmua· 
nın Uluı idaresine ıık ıık uğrıyan baı 

yazıcısı, Hakimiyeti Milliyeye (Ulusa) 
en büyüğümüzün ''Kurtuluı ve inkılı\. 

bımızın ilk ve ıadık işçisi,, dediğini ha
tırlıyabilirdi. 

Sonra "türk gencliği için,. çıktıgını 
söyliyen bir mecmuanın halkevinin 
genelik kurumları aras1nda bulunan ıa· 
bibi, naınl olur da Türkiye'de bütün ba, 
muharrirlerin dilleri ve kalemleri bağla 

birer kukla olduğunu aöylemeğe ye1te
n~n herzeleri basabilir ve nasıl bütün 
tüa·k yazıcılarına hokkabaz cliyecek d«"
recede hokkl\bazlığı ileri götüren bir 

müsveddeyi parçalayıp atmaz? 
Bütün bunları bir müdafaa olsun di

ye değil, bir ders vermi' olalım dileğile 
yazıyoruz: 

Kalem, bir çirkef kaynağına batırı
lıp bütün gendiğin gözlerine ıllrülecd' 
bir vaııta gibi kullanılamaz! 

M. N.ARTAM 

Muğla 't.1a ekim i~leri 
Muğla, 31 ( A .A.) - Bu senenin kış· 

lık ekimi geçen yıla göre noksanıa dt 

son yağmurlar bu noksanlığı ödemekte 
dir. Bu yılın tütün satııı tütün ekicilerin 
yüzlerini güldürmüştür. Bundan ötürü 
tütün hazırlıklarına şimdiden batlan -
mıthr. Tütün fidanları dikilmiı ve bir 
çok yerlerde çıkmııtar. 

..l\1 uğlaoın geliri 

Muğla, 31 (A.A.) - Vilayetin 1934 
yılında belJi ba§lı gelirleri ıudur: 

18 miloyn 57 bin kilo zeytin. 967 bin 
kilo palamut, 3 milyon 380 bin kilo 
üzüm, 231 bin 500 kilo badem, 4 mil • 
yon 175 bin adet portakal, 625 bin adet 
mandalina. 

Bu gelirlerin mühim bir kısmı dıtan
ya yollanmıt, bir kısmı da içeride sarf. 
edilmiştir. 

E ski yunan klasiklerinin dilimize 
çevrilmesi ve edebiyat tedriıatmuza te-

ruhunu yenen ve onun yerine muasır 

hayab getiren bu klasik yunan edebiyet 
ve felsefesinin diriltici ve yükseltici te
sirleri olmuştur. Bu eserlerin eski türk 
dehalarının ürünleri olduğu bugün an- Mehmed Saffet ENGiN Aks~rav büklimet binası (yazısı memleket postasında). 



SAYIFA 4 

Garhta fikir ı 
hareli.etleri 

ING1LTERE'DE RASYONALi
ZASYON USULU iFLAS 

ETTİ l\11? 

"Revue Politique et Parlementaite,, 
dergisi, son sayısında neşrettiği mü· 
bim bir yazıda lngiltetenin bir aralık 
koyulduğu sınai rasyonalizasyon usu· 
lünün iflas ettiğini yazıyor. Bu yazı
ma ehemmiyetli parçalarını aşağıya 
dercediyoruz. Fakat acaba, bu rasyona
llzasycm teşebbüsünün muvallakiyet· 
~zliği, lngiltere dışında b§kim olan 
bazı Smillere de stfolunamaz mı? 

Ökonomik hayatın temellerini yeni· 
den kurmak lüzumu bugün her yerde 
kabul edilen bir hakikattir. On doku
.uncu asrın eseri olan ökonomik niza
mı yenilemek zaruretini artık kimse 
lnklr edemez. Ancak bu l~te, İngiltere. 
de gUdülen ııyasanın bUttin tehlikeleri· 
ni meydana çıkardığı tedbirlerden ka· 
pnmak gerektir. Senelerdenberi ingiliı.: 
milletinin hayatına hakim olan dilflln· 
ee Almanya korkusudur. Zafer bile bu 
korkuyu kaldırmadı. Bu zaferi elde et• 
ınek için katlandı~ı fedak!rlıklar in· 
Jilizleri alman UstUnlUğüne daha ziya· 
de inandırdı ve nihayet, muvaffak ol· 
mak için alman usullerini kabul ve tat· 
Mk lilzumuna kanaat getirildi. 

Bu yolu tutmak kararını veren İn· 
,ııtere, gimdiye kadar onun kudret ve 
azametini yapaıı' olan prensipleri terk 
.ıtl. Vaktile, 6konomik alanda rekabe· 
ti en mühim bir esas sayarken bu reka
beti "teşkilatlandırma., esasına tered
'dUtaUz feda eyledi. Şahısların serbest· 
~e çahşabilmeıl esası yerine bunların 
faaliyetini tanzime memur yUksek §ah· 
ayetlere genlı salahiyetler verilmesi 
tasını kabul etti. 

Sanayi lleminin 5tedenberl kıa· 

b.nçlıkla muhafaza ettiği istiklal fik· 
rinin bu rasyonalizasyon havası içinde 
o kadar kolaylıkla eriyip gitmiJ olma· 
llll.& ilk bakJfta p§ılabilir. Fakat harb 
eonundakl lngilb aoyaal hayatının ge· 
~lrdiği ıafhalar bu ba~ eğmeği izah 
tder. 

Filhakika barbtan sonra ortaya atı
lan ökonomiJr dU.turlardan biri, İngil· 
terenin marus kaldığı bütün müşküla· 
bn, ıanayiindeki ferdiyetçilikten ileri 
cetdiği yolunda idi. İngiliz mahsulleri· 
ain ulualararaeı piyasalarda daima ge· 
rlde kalmalanııa aebeb, ingiliz · patron
larının kıakanc bir istiklal fikri gUde· 
rek küçük kUçUk fabrikalar işletmekte 
'devam etmeleri ve verimsiz bir rekabet 
oyunu içinde bütün gayretlerini bo~a 

· çıkarmaları idi. Bu noktai nazarı müda· 
faa edenler misaller de veriyorlardı: 

Mesda tngiltere'nin en mühim çelik 
c!öktlmhanesl olan Dorman Long mUes· 
aeıesl 30 eyJGl 1927 ile 30 eylUl 1928 a
rasında ancak 730.000 ton çelik istihsal 
ede.bilmişken Birleşik Devletlerdeki 
United States Steele Corporation dö
kümhaneleri aynı müddet içinde 18 
milyon 486 bin ton, Almanyadaki Vere· 
lnigte Stahlwerke müessesesi 6.837.000 

ton çelik iatihaal etmi,lerdi. Bu vazi· 
yet içinde rekabete imkan var mıydı? 

İşte bu fikirlerdir ki gitgide evve-
li sanayide ferdiyetçiliğin ortadan 
Jı:aldırmasına, sonra sanayi mllessesele· 
rinin eyi teçliiz edilmif olmaktan .ziya· 
de mümkün olduğu kadar geniş, çok 
Ye bUyük vasıtalarla işlemesine kadar 
ilerlediler. Nihayet, her taraf ta galebe 
çalan bu ökonomik ideoloji İngiltere
de Vickers, Armstrong, Unllever ve 
Beadmote gibi muazzam teşekküller 

lrurulmaıma aebeb oldu. 

Makale sabibl, bu saretle kurulan 

f>üyük tr6st1eria tOrlü ıartlar ıltında 

'bit taraftan i,ıen anlamryan adamlar 
'idaresine geçtilinl ve 8blJr tıraftan da 
h§larrna getirllea mütehassısların bir 
•uaayl plim,, lazım olan vasıflarrn 

~ birine malik bulunmadıkları için 
'l,lerin gOnden ıtJne k6t01eıtlğlnl bi
~ye ettllcten aonra bazı misaller veri
'JOt: 

Lancaabire pamukçuluk birliğinin 

arz ettili miaal dikkate değecek kadar 
manidardır: İltihaalini daima moda· 
ıun değitikliklerine uydurmak zarure· 
itinde bulunan mensucat sanayiinin ba· 
9mdaki ticaret miltebaaaııları omuzla
nnda ,ağır sanafiin yüklinden daha çok 
ağır bir yük ta~ırlar. Bunun içindir ki 
cereksiz bir konstrasyon'un feci neti-

.. 

ULUS 

Yabancı gazetelerde okuduklarımız) 
' - J 

Japonya ve Çin 
Lö Tan, Paris. 

... Jebol'un batı tarafında çıkan ve 
Çahar hadisesine sebebiyet veren ha
diseler, ııanddığr gibi mühim değildir. 
Çahar valisi olan Çin Generallerinden 
Sung Şe Yuan askerlerini, Çahar'ı Je· 
bol'den ayıran ııınınn öte tarafına ge
çirmiştir. Esasen bu sınır katiyetle 
tesbit edilmemişti ve itirazlara yol açı
yordu. Bununla beraber japonlar çinli 
generale, askerlerini 31 ilkkanuna ka
dar geri çekmesini bildirmişlerdi. Ge· 
neral bunu yapmadığından, 21 sonka· 
nunda Pekin'de bir Çin - Japon kon· 
feransı toplanarak bu i~ Uzerinde mu
tabık kalmış ve generalin, askerlerine 
çekilmeleri ve japon kuvvetlerile sa
vaşmaktan sakınmaları için katt bir e
mir vermesini karar altına almıştır. Bu 
karar, generalce de kabul eidlmiş ve 
kendisi gereken emirleri vermiştir. 

Buna g8re, mesele halledilmiştir ve 
şimdi, sınırlara komşu olan yerlerde 
dolaşmakta olan çeteleri temizlemek 
japon hükfunetine aittir. Bunun ise 
Çin - Japon anlaşmazlığı denilen şey. 
le bir alakası yoktur. 

Japonya, iç Mongolistan tarafından 
olduğu kadar Çin seddinin şimal tara
{mdan da Jehol'deki vaziyeti peki§tir
meğe çok dikkat etmektedir. Bundan 
başka, Çin ve Japonya arasında çıkan 
ve başka zamanlarda tehlikeli durum. 
lar doğurabilecek olan anlaşmazlıklar, 
bugünlerde hakiki bir telifibeyin zih
niyetile hallolunmaktadır. Bu değişik· 
lik ise uzak doğuda yeni bir hadisedir 
ve genel bakımdan bunun aonucları 

ehemmiyetli olabilir. Zira, Çin ile Ja· 
ponya arasında, ya bir saldrrışmamak 
bUyUk bir Asya sıyasasının başlangıcı 
olabilir. Uzak doğuda menfaatleri olan 
bUkumetler ise buna dikkat etmelidir
ler. Birkaç zamandanberi, Çin'le Ja
ponya arasında, ya bir ademi tecavüz 
paktı, yahut da başka bir biçim altın
da bir anla§llla yapılmak istenilmekte
dir. Böyle bir ıey yapılırsa, iki ülke 
arasmda faal bir İJ birliği yapılacak ve 
ıryasal durum ailrekti bir surette ay
dınlanmış olacaktır. Bu yolda bazı !O· 

nuclar elde edilmiş olduğu söylenemez
se de, Kanton'la Çin'in cenub tarafla
rında birçok elemanların sarsılmaz mu
hatefetile karıılaşan bu yakınlaşma sı· 
yasasının Şang Kay Şek'in emrile ya
pıldığı anlaşılmaktadır. 

Çin'in şimdiki mUsaid vaziyetinden 
japon diplomasisinin en eyi istifadeyi 
temine çalışmasına şaşmamalıdır. Ja· 
ponya uluslar derneğinden ayrıldıktan 
ve V:aşington andlaşmasıoı muayyen 
müddet içinde bozduktan ıonra, Çin'le 
eyi münasebetlerde bulunmak ve onun
la samimi bir it birliği yapabilmek için 
%emin hazırlamakta şüphesiz büyük 
menfaati vardır. Japon dışarıişler ba
kanı, japon parlamentosunun. açıldık
tan sonra uğraşacağı işleri anlatmıştır. 
Bunlar arasında, Çin - Japon münase
betlerinin bilhassa görüşülmesi işi de 
vardır. Japonlar acun barışının yalnız 
.. ademi tecavüz,,e değil, "ademi tehdi
d,,e de dayanmasını söylemektedirler. 
Bu yüzden de deniz silahları arasın
dan, taarruza yarıyanları çıkarmağı tek
lif etmi'jlcrdir. B. Hirota'ya göre, Ame
rika ve İngiltere, Japonya'nın Çin'de 
tamamen serbest kalmak isteyi~inden şüp 

celeri bu sanayide daha geniş olarak ve 
daha erken göründü. 

57.000.000 iği 77 5.000 tezgah ile iş

li yen ve Almanya, Fransa ve Birle§ik 

devletlerin umum mensucat ve pamuk· 
çuluk sanayiinden daha bilyUk olan in· 
giliz mensucat ve pamukçuluk sanayii 
evelce 421.0000 amele kullanırdı. Hal
buki bugün, feci bir vaziyete düşmÜ§· 
tlir. 1930 eylQlilnde, bu sanayideki iş
ıizlerin adedi 120.000' i bulmuş, dış pi
yasaları ise japon rekabetine günden 
güne genişliyen bir saha teşkil etmeğe 
başlamıştı. 

Vaziyeti kurtarmak için umumi ma· 
hiyette bir tedbir alınması lüzumu var· 
dı. O sıralarda hakim olan fikirlere gö
re, "ferdiyetsiliğe,, nihayet vermek 
nrureti ilk akla gelen nokta oldu. Bu 
ıuretledir ki 1929 senesi başında 10 

milyon iği ile çalışmakta olan yliz ka-

Şimdil<l ökonomik temayüller 
Krizden çıkmak için her ülkede 

planlar yaprlmaktadrr. Böyle bir plan 
yapan ve plinı da Belçika i~çi fırkası 

tarafından kabul edilen B. Hanri dö 
Man, şimdiki ökonomik temayüller ve 
kendi planı hakkrndaki düşüncelerini 

§Öyle anlatmaktadır: 

Bugünlerde kimse liberal ökonomi
den bahsetmemektedir. Esasen çoktan 
beri dirije bir ökonomiye doğru yol al
makta idik. Krizin inkişafile beraber 
bu yol alış süratlenmiştir ve şimdi her 
tarafta, hatta serbest mübadele usulü
nün uzun zamanlar hakim olduğu Bel • 
çikada bile dirije ökonomi hakimdir. 
Belçikada bunun göyle oluşu sryasal 
bir isteğin sonucu değildir. Bu sadece 
banka sermayesine başka ülkelerde gö
rülmiyen bir öl:ü içinde tabi bulunan 
Belçika ökonom'sinin özel durumun • 
dan ileri gelmektedir. 

.... Şu halde şimdi dirije ökonomi 
devresinde bulunmaktayız. Onun için 
liberal bir ökonomi ile dirije bir öko· 
nomi arasında intibahta bulunacak de· 
ğil, fena "idare edilen,. bir ökon!>mi ile 
eyi "idare edilen,, bir ökonomi arasın· 
da tercih yapacağız. 

Eyi idare edilen ökonominin tabi 
olması gereken başlıca iki şart vardır: 

1 - Devlet idareyi kendi eline ala
rak bankaların boyunduruğundan çık • 
malıdır. 

2 - Manasız bir şey olan deflasyon 
politikasına kati surette son verilerek, 
krizin başlıca sebebleri olan işsizlikle 
ve yoğaltımın (istihlakin) azalmasile 
çarpışılmalıdır. 

B8yle bir sıyasa satın alma kudre
tinin çoğalması ve kredinin yayılması 
gibi bir sonuca varır. Bir yandan da 
şimdi mevcud olan özel mahiyetteki 
monopol da, bir amme idaresi haline 
getirilmelidir. 

Plan mucibi kredinin ulusallaştı· 

rılması, kredinin sahih değiştirmekten 

helenmtzlerae bu prensibi kabul ede
ceklerdir. Ve bunun için de diğer hü
kihnetlere işin bu yüzü hakkında te
minat vermek gerektir. 

Japonlar, barışın korunmasına ve 
böylece de insanlığın refahına hizmet 
için, şimdiye kadar Çin'e karşı güt
tükleri sıyasayı değiştirmek istedikte • 
rint söylüyorlar. Japonyanın Çin'e kar
şı güttUğil sıyasada yapacağı değişik

likler ne olabilir Japon kaynakların· 
dan gelen haberlere göre, Japonya u· 
zak doğuda bam~ın korunması için Çine 
Çin ulusal hakimiyetinin tanınması 

esasına dayanan bir saldırrşmamak end
laşması yapmağı teklif edecektir. Fa
kat bundan ön~, iki hük!lmet arasında 
bir anlaşma yapılacak ve bunda da 
Çin, Japonya'nın u.ıak doğudaki vazi
yetini tanryacaktır. Bu yeni japon sı
yasası da öteki devletlerce tanınırsa 

bu, gelecek deniz silahları konferansı
nın muvaffakiyetli olmasını temin ede
cektir. Şüphesiz ustalıklı olan ve bü
yük bir Asya sıyasasının kurulması im
kanlarını doğuracak olan bu sistemin 
mahiyeti, söylediklerimizden anlaşıl· 

maktadır, fakat bilinmesi gereken nok
ta, Amerika ve 1ngilterenin deniz si
lahlarının azaltılmasına karşılık böyle 
bir şeye razı olup olmıyacaklarıdır. 

dar iplik fabrikası bir tek şirketin e
linde toplandı. Vaziyetin artık kurtarı-

lacağı söyleniyor, kaybedilen piyasala· 

rın yeniden kaı:anılacağı Umidi besle

niyordu. Rasyonalizasyon taraftarları 

da vaziyetten istifade ederek kendi na

zariyelerini tatbik ettirmek sevdasına 

düştUler. Hattl rasyanol'izasyon'un en 
hararetli taraftarı olan B. Montagu 
Norman'ın idare ettiği İngiltere ban
kası, yeni teşekkUle yardım etmek için 
onun kendi direktiflerine göre teşki

latlandmlmasını şart koştu. Bu teşeb· 
büsUn elde ettiği neticeleri şöyle hula
sa edebiliriz: 

Lancashire'in 32 buçuk milyon in
giliz lirası sermaye ile işliyen 225 pa
mukçuluk 'irketi 1930 da yUzde 2.05 ve 
1931 de yüzde 1,30 kar temin etmişken 
yeni teşekkülün ilk senesi içinde 162 

bin 368 ingiliz lirası, ikinci sene 340 

ziyade amir değiştirmesi demektir. Ya
ni hükCtmet bankalar tarafından idare 
olunacak yerde bankaları idare etmeli
dir. Fakat bu suretle de plan, demok
rasinin kuvvetli bir idare ile telifi mecs
lesini ortaya çıkarır. 

Amerika, son seçimlerde verdiği 

örnekle, demokrasinin kuvvetli bir ida
re ile pek ala telif olunabildiğini gös
termiş, fakat aynı zamanda idarenin 
bu kuvvetlenişinin xıx uncu asırdaki 
liberal parlamanter rejimden bize mi
ras kalan bazı kurumlara nazaran oldu
ğunu da isbat etmiştir. Biz isteğimizi 
şöylece anlatmıştık: "Paranın kuvve
tini yıkmak, şimdi hükumeti boyundu
ruğu altında tutan büyük maliyecilerin 
kuvetlerini azaltmak için kuvvetli bir 
devlet istiyoruz.,, 

Devleti kuvvetlendirmek için, bir
çok değişiklikler yapmak gerektir. Her 
şeyden önce, devletin yeni ökonomik 
şartlara uyması ve ııyasal idare ile ö
konomik idareyi ayrı ayn temeller üze. 
rinde kurması lazımdır. Yani sıyasal 

kuvvetin yanında, krediyi, sanayii ida
re edecek konsorsiyomlar, komiserlik
ler bulunmalıdır. Bu yeni ökonomik 
kuvvet, parlamenter temellerden ziya· 
de korporativ temeller üzerine kurul· 
mahdır. Fakat korporativ kurumlar
dan bahsederken, hususi menfaatlerin 
de bu işe karıştırılmasını kaadetm~k 

istemiyorum. Bu, parlamentarizmin za
rarlarını yok edecek yerde artırır. Kor· 
porativ kurumlar derken, devlet bUtçe· 
sinden ayrı, kendisi ve eermayesi müs· 
takil, kar yapmak için çalıpcak yerde 
hizmet etmek için çalışan ve devletin 
ökonomik kurumlarından alacafı di
rektifler mucibince teknisyenler tara
frndan idare edilen bir kurumu kasdet· 
mek istiyorum. 

.... Bizim planımızın Marbizm'den 
olan farkı şudur: 

1 - Sosyalizm krizleri kapitalist 
rejimin tekamülünde birer safha telak
ki ederek seyirci kalıp tembel tembel 
oturmamalı, krizle ça.rpı§an bir ııyasa 

kullanm«!lrdrr. 
2 -- KrizJ.e çarpışacak olan bu arya • 

sa, mümkün olduğu kadar u miktarda 
gerekli ökonomik değişikliklerle yo
ğaltımı (istihlaki) üretimin (istihsa
lin) imkllnlanna uydurmalı; yani tam 
bir sosyalizasyon istiyecek yerde, tim
diki realiteleri göz önilnde tutarak yal
nız inhisarları ulusallaştıracak muhte· 
lit bir ökonomi istemelidir. 

3 - Sosyalizm yalnız iıçl ıınıf mın 
menfaatlerini gruplandırmaktan vaz 
geçerek köylil, orta halli ve münevver 
sınıfları bir araya toplayıp krizden ıa· 
rar görenlerin hepıinden bir "müttehid 
cephe,, yapmalıdır. 

4 - Şimdiki durumda gerekli deği
şiklikleri yapmak çarelerini elde etmek 
igin sosyalizm iktidar mevkiine gelme
lidir. 
Rejimin içinde bulunduğu kriz karşı

sında, gerekli olan değişiklik ancak 
iktidar mevkiine gelmek suretile yapı· 
labilir. İşe buradan başlamalı, fakat 
kanuni ve meşruti vasıtaJar kullanma· 
lıdır. Ehemmiyetsiz bir azlığa mukabil 
çok büyük bir ekseriyetin menfaatleri
ne uygun olan bir programı tatbik et • 
mek işi ancak bu çareler kullanılarak 

başarılabilir. 

bin 392 ve üçüncn sene 382.785 lira za
rar etti. 

Bu vaziyet, 1932 senesi sonunda ba

zı tedbirler alınması mecburiyetini g:Ss

terdi. Müessesenin başında bulunan şa· 

hısların yerine tecrübe görmü§ sanayi 

erbabı getirildi. Hem bunlara, hem 

fabrikalardaki satıı memurlarına hır 
dereceye kadar teşebbüs salahiyeti ve· 
rildi. Bu suretledir ki rasyonal teşki· 
latlandırma esassı terke dilerek ferdi 
teşebbüs ve gayret esasına avdet olun· 
du. 

Lancashire'de kurulmuı olan diğer 
iki toplu müessesenin vardığı neticeler 
de ötekinden farklı değildir. Onlar da 
zarar etmiş olup üç senelik faaliyet so
nunda görülen zararın yekunu 849 bin 
ingiliz lirasını buldu. Bu, rasyonalizas
yon aıyasasının iflasından başka bir 
şey değildir. 

t ŞUBAT 1935 cu~ 

Küçük duyuklar: 

Siz olsaydınız ne 
yapardınız? 

Bundan bir mUddet önce F'ilipfIJ 
adalarında bir seylab oldu. Evini su 
basan yerlilerden biri karısı, annesi vcı 
Uç çocuğu ile birlikte bir ağaca tırman• 
dı. 

Fakat sular agacı kökünden söke• 

rek denize doğru sürüklemeğe başladı, 

Bunun üzerine adamcağız çok mü• 

him bir mesele karşı sında kaldı. YUı:· 

me biliyordu ve ailesinden bir Jcişiyi 

de kurtaı;abilirdi. Fakat kimi kurtar• 
malıydı? annesini mi, kansını mı, ço· 
cuklarrnı mı? çocuklarını ise içlerin· 
den hangisini? 

Adamcağız, karısını kurtarmağa ka• 

rar verdi. Bu karar da akla yakın gibi 

görUnüyor. Çünkii annesi ihtiyardı. 

Çocuklardan yalnız birisinin kurtulma· 

sı ötekilere karşı haksızlık olacaktı. 

Halbuki kansı ona başka çocuklar ya• 

pabilirdi. Onun için onu kurtarmağı 

tercih etti. Fakat, bir şık daha varı 

Adam kurtulmağa çahşmıyarak ailcıı.i• 

le birlikte ölemez miydi? Siz olsaydı· 
nız ne yapardınız 

İsveç kıralı 
İsveç kıralı çok kaJend erdir. Nis'• 

de bir otelde, raketi koltuğunun altın• 
da olduğu halde gezerken birkaç genel 
kız kendisine yaklaşarak sordular: 

- Bizimle oynamak ister misini.& 1 
Kıral kabul etti ve oyun başladı. 

Oyun bittikten 60nra, kırat birçoti 
mühim adamlar taraf ıodan aelamland .. 
Gene kızlar o zaman kıralla teni• oytJ 

nadıklarmı anhyarak, kendisini tanıya•, 

madıkJarı için yaptıklan liilbaliJikteıa 
dolayı özür dilediler. Kırat, gUltlmaU 
yerek fU cevabı verdi: 

- Zaten beni tanıyamadığınızı an~ 
lamıştım: Öyle sıkı oynadınız ki bae 
na bir parti bile kazandınnadını.z t 

TtlRK 
ÇOCUKLARI 

TÜRK KUŞU'na 
uçucu üye yazdınız 

ÜLKÜ 
Bu kültür mecmuasının §U• 

bat 1935 - 24 üncü sayısı çık
~ mıştır . 
~ İÇİNDEKİLER 

Ulusal güven, Nafi Kansu, 
İnanç ve Us, Ahmet Nesimi 

~ Cekoslovak Tefekkürüne bir 
~~ bakış, Hilmi Ziya, Köy mek

t~bi ve köy muallimi, H. Re
J 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· 
~ natkarları resim sergisi, İsma
~ il Hakkı Tonguç, Türklerde 

Boks, Talat Onay, Dağın ve 
Kışın sporu, Vildan Aşir, Mu
sikinin tarih ve edebiyatı, A-

~~ ziz Corlu, Folklör, Neşri, A
yın Politikası, K. 1l, Ama

~ zon: Hikaye, E. Behnan Şa· 
,. polyo, Bibliyo~rafya, Halke

~~ vi haberleri. Halkevi mecmu
t ~ alan, ÜLKÜ'nün bir yıllık 
~~ endeksi yazılarıdır. Bu sayıda 
~~ Sovyet Resim Sergisine aid 
~ . 1 d ilın. ~ resım er e aynca ver ış· 
ili • 
~~ tır. 

~ Değeri 25 kuruştur. 
~~:zsızıaa 
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[ Memleket Postası J 
Aydın duyııkları 

Aydın, . (Özel bildiricimizden) -

MiJli mücadelede çalışmış ve Demi rci 

Mehmed Efeye arkadaşhk etmiş, Na

zilli' nin meşhur efelerinden isabeylili 

lsa Efe, evelki gün tsabeyli köyünde 

12 crkadaşile rakı içtiği bir fırında ö1-

dürülmüştür. Vaka şöyle olmuştur: 

Geçen yıl bu İsabeyli köyünde 

lyin yaprp rakr içerken tutulan şeyhle

rin yakalandıkları fırında İsa Efe 12 

arkadaşile rakı sofrasını kurmuşlar, ka

dehler dolaşmağa, kafalar kızışmağa 

başladığı bir sırada fırının arka kapısı 

istikametinden bir silah sesi işitilmiş 

ve İsa Efe bir kelime söylemeden yere 

yıkılarak can vermiştir. 

Kurşun tam kafasına rastlamıştır. 

Fırının arka tarafında elJi altmış metre 

uzunluğunda ve yetmiş, seksen san

tim genişliğinde bir sokak varmış, fı

rının bu sokağa açılan kapısının perva

zı duvardan ayrılmak suretile açılan 

delikten ateş edilmiştir. 

İsa Efe, ırz düşmanı, köyUn bütün ka

dın ve kızlarına sarkıntılık eder, baş· 

tan çıkarmağa çalışır bir şerirmiş. Bu 

yüzden köyde kendisini seven ve mer· 

baba diyen kendi ayarında beş on ko

puktan başka kimse kalmamış, hatta 

Nazilli'ye bile gelerek koza damlarına 

giden amele kadınlara bile sataştığı ve 

amele kadınlardan temiz bir dayak yi· 

diği de görülmüş. İsa Efeyi öldürenin 

bu yönden hrncrnı almak istiyen birisi 

olduğu söyleniyor. 

*** 
Tayyare şebidleri ihtifali merasi

mi bugün şehidler benkil taşı önündeki 

meydanlıkta yapıldı. A>bideye vilayet, 

ordu, belediye, C. H. F. ve halkevi na

mına çelenkler konuldu. Ordu ve halk

evi namına söylevler söylendi. Başta 

askeri mızıka olmak üzere asker ve or

ta, ilk oku11ar talebeleri parlak bir res

mi geçid yaptılar. Merasimde yalnız 

sanat mektebi talebeleri yoktu. 
O. H. Becerik 

Vaka faili hemen ortadan kaybol
muşsa da .ıabıta kendisini yakalamıştır. --..!-----

Aksarayda türlü çalışmalar 
Aksaray, (Özel bildiricimizden) -

Aksaray, orta Anadoluda, geniş Konya 

ovasının Hasandağı eteklerine dayanan 

Aksunun yeşerttiği, cumurluğumuzun 

şenlettiği güzel kenttir. 80 bin kişilik 

bir kent. Buğday yetişimi, koyun ve 

sığır barımınrn en verimli bir yeri, ulu

aal değimli ata armağanı, han, hamam 

gibi eşsiz yapıların bol olduğu ve bu 

işler bilginlerini en çekici bir yer. An

ikarayı dolduran en eyi yağların, tavuk, 

yumurta kaynağı. Ulusal fabrikalara 

yollanan eyi kaliteli yün, yapağı de
posu. Komşu kentlerle ölçülemiyecek 

kadar geniş pazarı, çarşamba, perşembe 

günleri binlerce iş adamı ve köylünün 

sayısız araba, otomobil ve devenin dol

durduğu sürekli bir panayırdır. 

Ulusal devrimle başlıyan modem 

kent çalışmasınm denebilir ki orta A

nadoluda en eyi verimi Aksaraydadrr. 

Eyi İ§leme ta,larla yükselen yapılar, 

geniş yollar, her gün göze çarpan bu 

bakım çabalamaları yürek kabartacak 

bir biçimdedir; büyük törü yapılan, 

ınodern okul yapıları ile övünebilir. 

(Aksu) bu beyaz kömür, Aksaraya 

geceleri yeşil bir uçmakta yer yer frş

krran ve pmldryan aydın ışık kaynak

ları olmakta, büyük un fabrikasını ça

hştmnaktadır. Çarşı, dükkan ve mağa

zalarda yapı ve yol çalrşımile bir giden 

yeni düzgünlükler göstermektedir. 

Sıtma ile savaş kurumu bataklıklaı· 

ve sıtmayı kurutmakta, kent sağlık evi 

birçok yurddaşın iniltilerini ve acıla

rını durdurarak, can ve sağlık bağışla

maktadır. Orta okulun perşembeleri 

verilen konferansları, müzik konserle

ri halk ve ana baba üzerinde derin sev

gi ve güvenç duygulan yaratmaktadır. 

Okul sporcuları köy araştırmalarına, 

yürüyüşlerine düzenli bir çığır vermiş
lerdir. Orta okulumuzun yetişmeleri, 

Avrupaya gidenleri, yüksek okulları-

mızda bulunanlar Aksaray'ın bu yeni
lenme ve şenlenme değişimini gönül
den bağlılıkla değerlendirmektedir. 

Ankara Radyosu 
Bu akşamki Ankara Radyosunı.ın 

programı şudur: 

Dans musiki& 
Çocuk saati 
Musiki: 
Son 300 senede keman ve literatürü 

örnekleri konuşmalarına devam 
Vivaldi Keman konsertosu 
Nardini Konserto ve sonatların-

dan parçalar. 
Necdet Remzi: Keman 
Erdoğan Arif: Keman 
Ulvi Cemal : Piyano 
Ev kadınına öğüdlcr 
Musiki: 
Mindel Trio senate 
Necdet Remzi: Keman 
Ulvi Cemal: Piyano 
Edib Sezen: Viyolonsel 
Haberler. 

ULUS SAYIFA S 

Bibliyografya l Dil arll§tırmaları: 

11 Orta ve Cenup Amerika
sında türkce 

VARLlK 
Ankaranın on beş günde bir çıkan 

bu sanat ve fikir mecmuası her zaman
ki gibi aynı intizam ve mükemmeliyet· 
le çıkmakta devam ediyor. Elimizde bu
lunan 38 inci sayısı da yazı bakıının

d.rn bir olgunluk manzarası gösteri
yor. Bay Nahid Sırrı İltan "Liseleri
mizde garb edebiyatı,, mevzulu makale
sile günün en mühim kültür mevzula
rından birine temas ediyor. Bay Samih 
Erkut'un Lui Juve'den tercüme ettiği 
"Tiyatronun zaferin adl.r yazı da sine
ma karşısında tiyatro davasını müda
faa ediyor. Bay Abdülhak Şinasi her 
zamanki güzel ve işlenmiış UslQ.bile 
Ahmed Ha~imin karakterini çiziyor. 
Bay Sadri Ertem "Ferdci ve cemiyetçi 
edebiyat,, münakaşasında kendi fikir
lerini anlatryor. Bay Bur han Ümidin 
tercüme ettiği "İslam sanatları felse
fesi,, makalesi bilhassa dikkate şayan
dır. İslam sanatları mevzuunda tam 
bir salahiyet sahibi olan Massignon'un 
bu sıra makalelerinin büyük bir a1aka 
ile okunacağında şüphemiz yoktur. 
Ressam Bay Nurullah Cemal "Kübizm 
nedir?,, başlıklı yazısile herkesin ağzın
da dola§an ·bir kelimenin mahiletini an· 
latıyor. Bay Samed Ağaoğlunun "Bir 
hastanın rüyaları,. yeni bir değerli 
edebiyatçının belirişini müjdeliyor. 
Bay Said Faik'in "Bir kadm,, adlı ya· 
zısı da ondan daha az güzel değilir. Bu 
yazılardan başka Bay İhsan Aygun'un 
"Bir yara açıldı,, başlıklı hikayesile 
Anatol Frans'tan dilimize çevrilmiş bir 
hikaye ve Ahmed Muhib, Fuad Ömer, 
Baki Süha, Reşad Cemal, Mazlum Kc
nan'ın !}iirleri vardır. Tanesi 15 kuru§, 
altı ayhğr 130, yıllığı 240 kuruştur. 

BÜYÜK GAZETE 
Büyük Gazete'nin 14 üncü sayısı 

da renkli, güzel bir kapak içinde, zen
gin yazrJarla çıkmıştır. Bu sayıda mem
leketimizin en tanınmı!J ve kıymetli ka
rikatürcüsü Cemal Nadir'in en güzel 
eserleri vardır. Her sayısında, gittikçe 
tekamül eden, Büyük Gazete'de merak
lı ve istifadeli tefrikalar, entressan mü
sabakalar, kadın, moda, sinema, tiyat
ro, spor sayıfalan, hikaye, haftanın 

hadiselerine ait yazı ve resimler bulun
maktadır. 24 sayı fa, 7 ,S kuruş olan Bü
yük Gazete'yi bütün okuyucularımıza 
tavsiy~ ederiz. 

TOP 
Eyi kağrd üzerine bol resimlerıe 

ve özlü haber ve tenkidlerle basılan bu 
güzel spor mecmuasının 26 sonkllnun 
tarihH 10 uncu sayısı çıkmıştır. Bütün 
spor meraklılarına tavsiye ederiz. Ta· 
nesi 10 kuruştur. 

ÇIGIR 
Çığır mecmuasının şubat tarihli 

36 ıncı sayısı çıkmıştır. Bu sayıda Bay 
Hıfzı Uğuz'un (Eski ve yeni nesiller), 

Bay Cezmi Tahir'in (Zaman), pro--

Orıa ve Cenubi Amerikada bünye ve tesavvut ve hazan anJom ba.-
. ":mmdan tiirkçeye benzeyen coğrafi adlar. 

Krıstof Kolomb un Amerika'y k · f. d k ı eş- mıktarda bulunan binlerce köylerin ad-
ın en pe çok asır evet orta Asyadan 1 k d o· . 

Meksika' a .. l ak arı ay e ılmemıştir. Büyük mikyast• 
leşmi• oJ~ g~en °

1
ar: gelip .yer- yaptlmrş harita olup da tetkik edebi~ 

y aya u usunun dilınde aeyd· t" k b 
bulduğum 150 ye yakın tilrkçe sözleri .ım ur çeye enze:en pek çok v« 
ikinci dil kurultayında arzetmiş ve bu manı~ar adlar bulacagımda işkil.im 
sözleri Meksika'ya ait bir franaı yok ıdi. Herhalde bulduğum bazı ad .. 
eserde gördüğüm (Tepek) yani (Tez;; l~r dolayısile mühim bir etnoğrafi ve; 

söıünden istidlalen bulduğumu ı:ah dıl mesC'lesi kallısrnda bulunduğumQ 
etmiştim. anlaşılmaktadır. Bu babta sözümti u .. 

Tek bir (tepek) kelimeıile Mekıi· ntmaktan çekinerek bulduğum coğra.r 
ka'da bulduğum yüzden ziyade sözler· fi adları birer birer aırzediyorum: 
den şevk ve cesaret alarak bu kere do Meksikada bulduğum coğrafi adlar• 
orta ve cenubi Amerika lutaarndaki Tututepek. Tutu maya dilinde kut 
memleketlerin haritasını tetkik ettim demektir. Binaenaleyh Tututepek kUf 
;~ bu. ülkelerde de tesavvut ve bünye tepesi manasınadu. 
ıtıbarıle ve bazan dilimizde de manası Çiltepek . .Mekaikada bir yanar d• 
o~an epeyce miktarda dağ. nehir, §e- ğm adıdır. 
hır, kasaba, körfez, burun, tepe adla- Niltepek. 
rına tesadüf ettiın. Çapul tepek. Meksika reisiellmba• 

Birer abide g~i ayakta duran bu runun oturduğu tepenin adı. 
sözler delaletile tilrk veya tilrklerle Tchuvan tepck. Yılan tepesi deme» 
bir soydan olan tatarların orta ve ce- tir. 
nubf Amerikada y~amış olduklarını Amal tepek. Küçilk bir farkla (Mal 
zan ve tahmin ediyorum, Meeeli Pana- tepe) ye beaz.iyor. 
ma ile Kolombiya sınırı üzerinde (Ta.. Çuçil tepek. Çiçek tepesi demektir, 
tar Kuna) adını taşıyan bir kasabanın Akance. Tilrkçede mevcud olan • 
başındaki (Tatar) ıözUnün bulunması karca, akanca IÖZüne benziyor. 
bir tesadlif neticesi olmayıp tıaıtar 1rkı- Tekoman 
na mensup insanlar taraf mdan konul- Tuşban. 

muş olması kuvvetle muhtemeldir. Sarıko. 

Bundan başka Brezilya harjtasrnda Ta§ko. 
tesadüf ettiğim 4 büyük nehir adları· Okotlan. 
mn sonları (su) veya (fu) sözü ile bit. Zaka tepek. (Aktepe.) Zak Maya dD 
mesi de dikkate değer bir keyfiyettir. linde ak demektir. 
Çünkü memleketimizde bir kaç nehir Guatemala'da buldui:um kellmelerı 

adı me8el! Kar.1Su, İncesu, Aksu gibi Ahuaçapan. 
nehir adları (su) lahikasile bittnektedir. Tıkal. 

Puu ülkesinde bir kaç kasaba ve a.a- Çama. 
ire adlarının türkçede pek sok bulunan Totomkapano 
(ay) ve (tay) eklerile nihayet bulma- Salama. 
•ı dikkate değer. Bu gibi eklerle biten Xoban. 
Altay, Kurultay, Tatay, Kalgay, Giray, Telem.an. 
ve ıaire gibi epeyce sözlerimiz vardır. Yaşha. 
Elhasıl türkçey.e telaffuz ve teşekkül Kundualı:an. 
itibarile benziyen bu coğrafi aıdlar de. Yaltepek 
laletile orta ve cenubi Amerikada türk Honduraa'daı 
veya tatar ırkına mensup intanlarm u
zun zamanlar y~~ olmalarını pek 
muhtemel görüyorum. 

Bir de ş.unu da arzedeyim ki tetkik 
ettiğim Vivien de St. Martin et Schra· 
der'in Atlaı Universel de Geograplıie 
namındaki atlasıda ancak büyük ve mU
him şehir, kasaba; dağ, körfez, burun 
adlan mevcud olup asıl ehemmiyetli 

fesör Vaprik'in tUrk musikisi, Bay En
ver Behnan'n (Acunda ilk opera), dok
tor Bay Sıtkı Şilkril'nUn (İçtimat nas
yonalizasyon) Bay Fahri Diriker'ın 

(KöylU Borcları), Bay Kemal Ak
man'ın (Kutlu günler) isimli ya.zılarile 
Bay Sa·bahattin Ali'nin bir tiirl ve da· 
ha birçok genelerin yazıları vardır. 

Yaruka. 

Ulua. (Bir nehir adıdır.), 

Nika.ragua'dı ı 

Kinustaııı. 

Panama kıt.asındaı 

Tatarkuna. 

Akantı. (Atlantik kıy11ında bir ka. 

ıaba adıdır). (Akıntı) ya benziyor. 
Tiburon. (Atlantik kıylSında bir 

burun adıdır.) Sonu (buron) ıözU ilca . 
bitmesi dikkate değer. 

Kolombiya'da-
Buga (bir tehir adıdır.) Boğa ıö " 

züne benziyor. 
Manta. (Atlantik kxyıaında bf.r '°' 

bir) manda olsa gerek. 

(Sayı/ayı Uitfen çeviriniz). ., 
'BüyüJ, hikiiye Tefrika: 7 

Bu da bir hikayedir 
Yazan: Yaşar Nabi NA YIR 

Şimdiden bir vadide bulunmamakla 
beraber cesaretini de büsbütün kırmak is
tememekten doğan kaçamaklı bir taktik. Şu 
halde küçük bir ümid kapısı açıll kalmış 
demektir, ve gene kız bir an, Turgud'un ko
cası olduğunu tahayyül ediyor. Bu ne bü· 
yük bir muvaffakıyet olurdu kendisi için. 
itte başkalarına kar~ı hiç bir zaman yüzünü 
kuartmıyacak ve göiYsünii kabartarak ko-

ilk çıkacak kısmetle evlenmeye karar ver• 
miştir. Fakat bu kararını tatbik edememit· 
tir. Onun içindir ki şimdiden Turgud'un 
tabımda adeta müstakbel saa?.eti'!in rüya
sını sevmiye başlıyor. Onunla otekıler ara
ıında zihni bir karşılaştırma yapıyor, ilk 
sevmiş olduğu gene, bütün eyi kal~lili~ ve 
taşkın sevgisine rağmen saf ve hatta bıraz 
ahmakça bir çocukt'?, şimdi. hala .k~nuıtuğu 
Samih' ae cemiyet içınde daıma sılik kalını· 
ya ve bayatı mütevaznn hududunu geçme
meğe mahkum bir genctir. Onlarla Turgud 
arasında ne büyük farklar var. Ancak bu 
farkların büyüklüğüne karııhk onunla ev· 
Jenmek ümidi de o kadar azdır. Şüphesiz ki 

kantısile dolu tehlikeli denizlerin fethine 
narin yelkenlerini açarak çıkabileceğini &a• 

nan, bu derece kendisine güvenen gene kı
zın bu saffeti Turgud'un hoşuna gidiyor. 
Hayatı onun gibi basit, saadeti mümkün ve 
hatta mukadder, bütün güçlükleri iradesi 
önünde yenilir görmek ne eyi bir mazhari
yet diye düşünüyor. Ve kendisinin böyle ko
lay inanmalardan ne kadar uzak olduğunu 
hatırlıyor. 

Turgud batlaınakta olduğunu hiuettiği 
bu maceranın da. bütün ötekiler gibi ömür· 

" ' auz ve neticesiz olacağını önceden biliyor. 

kında büyük ümidlere ve hayallere kapılın 
yacak, verebildiği kadarla iktifa edecek, v• 
hiç bir zaman ondan imkansız olan ıey~ 
kendisini anlamasını beklemiyecekti. 

Yazık, ne kadar da ho~ bir kız! Niçin 
başka bir yaratılışta değil, bu güzel heykel 
neden yarım kalmış, neden canlanmamış 1 
Ne çabuk gülüyor, mesud olmak için ona JMl 
kadar az şey lazım, tatmin edilmesi ne ko; 
lay ! Fakat mesud edilmesi kolay olan ka, 
dm müıkülpesend bir erlteği mesud etmesi4 
ni bilmez. 

Turgud, Aysun'a büyük düşüncelerini~ 
kafasının içini dolduran tasavvurları, bald1 
katletmesi imkansız hayallerini açmıyor1 
onun hoşlanacağı sözleri biliyor ve anla§ıl-. 
mamazlık tehlikesine düşmemek için daimd 
onu alakadar eden mevzular içinde kalıyor• 
ve daima aynı nezaket ve ciddiyetle mua• 
mele ediyor. A;•sun, ona "Turgud Bey,, diy4' 
hitab ediyor. Gene adam, bir gün, gözlerini 
onun gözlerinden ayırmıyarak: 

' ::> h . cam diyebileceği bir erkek. Zaten er ın-
aan, hayat arkadatım seçerken, onun ken
disi üzerinde olduğundan ziyade batkaları 
~erinde bırakacağı tesiri besablar. Halb~· 
kı Turgud, başkaları üzerinde uyandırdışı 
büyük takdir hislerinden batka, husa• bır 
kız için çok eyi bir arkadaştır da. <?n~n!a 
konuşmak gerçek bir zevktir. lstikb~b . ıçın 
de büyüle ümidler beslenebilir. Şımdı.d~~ 
Onivers:tede doçenttir ve iki yabancı dılmı 
ana dili gibi konuşur. • . • 

Aysun fakir manzaralı evını ve .bu evın 
ınanzarasını biraz daha kasvetlendıren da
iıni geçimsizlik havuıru düşünüyor. Kaç 
~efalar bu yelmasak ve tadsız .ha!8t onu 
•ayana aevketmiştir. Böyle bedbınlik a~la· 
tında, kaç defalar, kim olursa olaıın. önüne . 

o, isteyince, kendisinden daha yüksek bir 
kızla evlenebilir. Fakat biliyor ki aık bütün 
imkansızlıkları imkan içine alabilir. Ve ken· 
dine kadmhğma güveniyor, bir erkeği tes• 
bir ~bnek ve onun &.§kmı devam ettirebil· 
mek için laznn gelen meziyetlere sahih ol
duğu kanaatindedir. Kocası tarafından al
datılan bir arkadaşının hikayesini Turgud'a 
anlabyor ve kabahati kadında buluyor. Bu· 
nu arkadaşının yüzüne vurduğu zaman, on· 
dan "Büyük söyleme, senin de başına gele
bilir.,, cevabını almıştır. Ve buna gülmüş· 
tür, "Ben erkeğimi meşgul etmesini bilirim, . 
baıka kadınlarla alakadar olması için esa-
1en ona vakit ve frrsat bırakmam ki,, diyor. 

Ve aık denen, meçhul kuvvetlerin çal· 

Biliyor ki aralarında bir evlenme hatıra bi-
le gelemez. Aysun çok hoşuna gidebilir, ve 
hatta çok hoşuna giden bu kızı bir gün cid
di bir aşkla ıevmesi de mümkündür. Fakat 
bu, evlenmek için kafi bir sebeb değildir. 
Her feyden önce ara1armda bir fikir anlat· 
ması oJmasma imkan yoktur. O, başka tür
lü bir muhit içinde büyümüş, başka türlü 
zevkler, ve bafka türlü bir hayati görüt tar· 
21 edinmiştir. Öyle ki ona, en fazla sevdiği 
anlarda bile, bütün kalbini açamıyacak, 
kabından taşmak, dökülmek istiyen hisle
rinden çoğunu bir sır gibi içinde saklamak 
azabına katlanacaktır. Bununla beraber 
içinde yaşadığı yalnızlık çölünde önüne çı· 
kan bu ıerin kaynak, yarın kuruması pek 
muhtemel olsa bile, onun için gene bir ni· 
mettir. Onu olduğu gibi kabul edecek, hak-

- Biliyor musunuz, diyor, ne büyük hi• 
ihtiyac var içimde, o gece gibi, tekrar due 
daklarınızın adımı, sonuna o çirkin kelim8' 
yi eklemeden telaffuz etmesini ne kadaf. 
özlüyorum. Ne olur, bir defa daha işideyim~ 

Aysun, kendisinden yapılması en g~ 
bir ıey istenmiş gibi kızarıyor, nazlamyo" 
fakat nihayet o kelime, ancak bir mırıltı kM 
bilinden dudaklarından fırlıyor: 5onu ~ 
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Kara manta. (Bir şehir adı) Kara 
.ıandaya pek benziyor. 

Tul kan. 

Betürke kasabasının adına be aiyor. 
Horkon. (Pasifik kıyısınclı bir kör. 

fezin adıdır. 

Yaşal ,, 
Oran. ,. Soyadı alanlar 
Uruguay' da : 

Peru kıtasında : 
Kasma. (Kazma kelimesine benzi -

ror. 

Kintay. (Pasifik kıyısında bir şeh
rin adıdır. 

Karda!. Şehir adı. Kartala ç lk ben -
ziyor. 

Dayman. Nehir adı. 

Tala. Şehir aıdr. 

Paraguay'da : 

Karacabey Maliye tahakkuk 
şubesi nıemuı·laı-ı 

Başmemur Vekili Faruk Kayacıklı, 

tahakkuk memu.-u Mansur Seze r, ta
hakkuk memuru F ahri Yüces.:ın, t ahak

kuk muavini Necmettin T o!>un, tahak
kuk muavini Cemal Cömert, m uame le 

vergisi memuru Refik Çora, tahakkuk 

katibi Kenan özttirk, tahakkuk katihi 

Cemal Başaran, tahakkuk tebl i ğ mem u
ru Fahri Demiralp , tad ilat katibi Ke
mal Mumcu. 

Şilkrü Kurt, posta miidür muavini Se

zai Belli, Müftü Mehmed Emin Aksay, 

N i.l fos memuru Mustafa G özü benli, va

ridat katibi Rıza ve kardeşleri Erol, va

ridat katibi Veli ve kardeşleri Yüksel, 

Nahiye müdürü Fevzi Saçak, Jandar

ma bölük K. Kemal Erte n, tapu memu

ru H amdi Ere n, s:ındıkemini Ükkaş 

Çetin, nüfus katibi Zeynel Giincş, mu

hasebe memuru Zari f Ergin, hakim faz

lı Canğa, başkatib Ükkaş Ulkan, zabıt 

ktibı Şefik Kayacan, sıhhat M. Kemal 
Ünal, maarif memuru Adil Gürün, mu
al im Tufan Ergenç, muallim Abdülka
dir F.rtena, H ;ıruniye başmuallimi Os
man Konaralp, Burkaşlı muallimi Arif 
Türkeş, Hasanbeyli muallimi Arif ve 
kardeşi imam Mahmud Baycan, Kulaç 
muallimi Rifat Besen, Telgraf muha
bere memuru Naci Aydoğan, avukat 
Hüseyin Kargı, orman Mu. M. Osman 
Doğan, tahsildar CümaaJi Kurtıbaş, be
lediye katibi Rıza karde~i tahsildar 
Refik Önen, dahiliye odacısı Necib 
Bozkurt, okuyucunuz Ömer Sever soy· 
adını almışlardır. 

Kaşı Boya. 
Yungay. 
Şankay (bir burun adı). 
Aran.kay. kasaba adı 
Rekuay ,, ,. 
Aaıdaray ,, ,, 

Kaya kay ,, ,, 
Lir kay ., ,, 

isi.ay " .. 

Tiltil. Böyle hecele.ri teker rür eden 
türkçe sözler vardır. Çırçu. bülbül 
gibi. 

On kol. 

Ankud. Şehir adı. Türkçed • ankut 
bir çeşit yaban ördeğinin adıd ır. 

Konçah. Kasaba adı. 

Karnnbatay. Şehir adı. 

Kaa Çapa. (Mayıa) dilinde kaa de
ğ.irmen taşı ve çep de çapa olduğuna 
nazaran kaya çapa o lması muhtemeldir. 

Brezilya'da: 

Yardım. Şehir a dı. ( Yardım) keli. 

mesinin aynıdır. 
Korumba. Nehir adı. 

Sara Sara ,, ,. 

Şabm. Kasaba adı. Baykuş demektir. 
Sayam. Kasaba demektir. 

Daglt Pullı. Şehir adı. Alı: ullu a -
dındaki kasabamızın adına çol benzi. 
yor. 

Pişiro Pullı. Kasaba adı. 

Apa. ,, ,, 

Belen. Şehir a.dı. ( Afyon Karahi
sara 30 - 40 kilometre mesafede (Be

len T epe) namında bi.r yer vardır. 

İktısat Vekaleti mühendislerinden 
Bay Fahri Fuad Örsan soyadını almış· 
tır. 

Oto k.a. ,, ,, 
Yauka ,, ,, 
Sargontay. 

Taltal. Pasifik kıyısında htr kasa· 

banın adı. 

Talka. Pasifik kıyısında bir buru
nun adıdır. (Dalga) manaı;ına olması 

muhtemeldir. Deniz kenarında olduğu 

için münasebet de alır. 

Mamoria Assu. Nehir adı. 
Takurar Assu. Nehir adı. 

Seyhan .kazasında soyadı 

alanlar 

Perudaki coğrafi adı.arın blr taKı

'9Jllln sonlarında görülen (ay) ve (tay) 
itklcri türkçeye has eklerden olması 

hasebiyle dikkate değer. 
Şili'de: 

Betorka. (Şehir a-dıdır) Anadoluda 

Arjantinde: 
Çosmalal. (Şe·hir) 

Çillam. (Şehir. 

Kumhara bütün bir istik.haldir. 

Tiirkiye Is ttankas1 
-

Nafıa Bakanlığından: 
Haydarpaşada teslim edilmek şartiyle muhammen 

bedeli 697 5 lira olan 45 ton telgraf teli kapalı zarf usulü 
ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 9. 2. 935 cumartesi günü saat 15 te Ankara
<ıa Nafıa Bakanlığı Malzeme Müdürlüğünde ya~ılacaktır. 

İsteklilerin tekliflerini ticaret odası vesıkası ve 
523,13 liralık muvakkat teminatlarının malsandrğma ya· 
tırıldığına dair olan makbuz veya nümunesine uygun 
banka kefalet mektubu ile birlikte 9. 2. 935 cumartesi gü
nü saat 14 e kadar Malzeme Müdürlüğüne vermeleri la
zımdır. 

İstekliler bu husustaki. şartnameleri parasız olarak 
Ankarada Vekalet Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. 
(138) 1 - 264 

J andarma Umum 
kumandan1ı~ından: 

Jandarma Umum K. lığın bazı sebeblerle geriye bıra
kılan ikinci bir kısım mefruşatı şubatın (13) ncü çarşam· 
ba günü saat 15 te J. U. K. hğındaki komisyonca kapah 
zarf ile eksiltrneğe konulacaktır. Tahmin bedeli (9150} 
teminatı (687) liradır. Mefruşatın cinsi, miktarı, resim, 
plin ve şartnameleri J. U. K. lık levazım müdürlüğünde 
görülebilir. İstekliler (2490) numarah eksiltme kanunu· 
nun grek gardüğü vesikalarla teminat ve teklif mektub· 
lanru mua; yen zamanda komisyona vermeleri. (185) 

1-333 

-~{? ra Belediyesi Başli.anlığından 
11 eledi ye su işleri müdürlüğü işçileri için ( 4 7) takım 

~lbi ,e yaptırılması açık eksiltme y•öndemiyle eksiltmeye 
ko ulmuştur. Bunların oranlanması tüm tutarı 940 lira ve 
ltJ .ıvakkat teminatı 75.50 liradır. İstekliler şartnamesini 
11 l ... iye meydanında Belediye Su tşleri Müdürlüğünde gö· 
febilirler. Eksiltme 12-2-35 salı günü saat 15 de İtfaiye 
meydanında Belediye su İşleri (Arttırma, Eksiltme, ve 
İhale) komisyonunda olacaktır. (175) 1-302 

İbikubigu Assu. Nehir adı. Kaymakam vekili Muhiddin Erdem, 

Malmüdüni Muı;tafa Ünlü, C. II. F. baş

kanı Osman Burğaz, belediye başkanı 
Hasan ve kardeşi Mustafa ve Ali Çan
ğa, Mustantik Sami Can, Müddeiumu
mi Rüştü Kayıkçıoğlu, Posta müdürü 

A telşu. Nehir adı. 
Yukarda adı geçen üç nehrin adla. 

rınm su veya şu ile bitmesi dikkate 

değer. 

1 Ankara Belediye RehıJiği 1 
IJan1an 

İLAN 
1 - Yenişehirde 1163 

üncu adada Toygaroğlu Na
şide ait arsa ile şüyulandt
rdan (19,25) metre murab
baı yer açık artırma ile sa
tılacaktır. 

2 - İhale 16. 2. 935 cu
martesi günü saat on tuçuk
ta muhasebede yapılacaktır. 

3 - Şartname ve harita
sını görmek istiyenler her 
gün muhas~beye gelebilir
ler. 

4 - Muvakkat teminatı 
(3,33) liradır. 

5 - Muhammen bedel 
( 44,28) liradır. (219) 

İLAN 
1 - İstasyon ambarları 

karşısında (1200) metre mu
rabbaı yer açık artırma ile 
kiraya verilecektir. 

2 - İhale 16. 2. 935 cu
martesi günü muhasebede 
yapılacaktır. 

3 - Şartnamesini gör
mek istiyenler her gün mu
hasebeye gelebilirler. 

4 - Muvakkat teminat 
(27) liradır. 

5 - Muhammen senelik 
kira (360) liradır. (218) 

JLAN 
Müsadere edilen 12 tene

ke Mazot ile 8 Teneke ve 
bir varil benzin açık artırma 
ile satılacaktır. İsteklilerin 
17-2-935 pazar günü saat 11 
de Belediye Levazım Mü
dürlüğüne gelmeleri. (224) 

Muhammen bedel iOO ve 
teminat 7,5 liradır. 1-387 

İLAN 
1 - Y enişehirde Akaret

ler caddesinde 1053 üncü 
adada Zehraya ait arsada 
fazla çıkan ( 46,55) M2 ile 
yolun daraltılmasından do
layı arsaya eklenecek olan 
(56,25) M2 yerler açık ar· 
tırma ile satılacaktır. 

2 - İhale 16. 2. 35 cu-
martesi günü saat on bu-

l 
çukta muhasebede yapıla
caktır. 

3 - Muvakkat teminat 
( 15,42) liradır. 

4 - Muhammen bedeli 
(205,60) liradır. (217) 

1- 376 

ilan 
İstanbul'da Osmanbey

de Kodaman sokağında Ha· 
yat apartımanmda ikamet 
eden Halil oğlu Bay M. A
tıfm firmamızla münasebe· 
ti olmadığı ve firmamız na· 
mma harekete de hiç bir 
.zaman mezun bulunmadığı 
görülen lüzum üzerine ilan 
olunur. 

Ali Nuri ve Şeriki 
İstanbul - Galata, Hezaran 
sokak 19 (7460) 1 - 382 

Tahsin Tuhın 

Ankara birinci sulh hu
kuk hakimliğinden: 

İstanbul Markupçularda No. 
15 te Hüseyine 

Ankarada Burhanettin veki
li Emin Halim'in aleyhinize aç
tığı 150 liraya mütedair alaca k 
davas ında namınıza çıkarılan 

ı. 12. 934 tarihli d ıı ve tnamede 

mübaşir meşruhatından adresi
nizi nmeçhul oldu~u anlaşılma
sı üzerine usulün 11 ı ı nci mad
desi mucibince yeni tebligatm 
ilan yolu ile ifasına karar veril
miştir. Davacı yemin teklif et
miştir. Davanın muallak bulun
duğu 18. 2. 935 tarih saat 9,5 ta 
mahkemeye gelmediğiniz veya 
bir vekil göndermediğiniz tak
dirde aleyhinizde karar v~rile

ceği ilanen bildirilir 
1 - 370 
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Y enişeh irde 

l(iralık ev 
Satılık eşya, ceviz yatak 

odası takımları. Telefon: 
2655 1 - 372 

Kiralıl{ lıane 
Yenişehir Paşalar tepesi 

Gül üs tan sokak Yeni yapı. 
1-353 

kuk mahkemesind~n: 
Keskinin Hasanderie köyün

den Boz oğullarından Rızaya 

Mildde\ Ankaraı:ia Atpaza

rmda çeşme karşrv.mda bakkal 

Mehmed tarafından Ankara ikin

ci sulh hukuk mahkemesinde 

aleyhinize açılO"JŞ olan alacak 

davasının esnayi muhakcmesin· 

de: muhakem~ günü olan 25. 12. 

934 tarihinıie gelmediğiniz ve 

namınıza çıkardan davetiye 

meşruhatıudan adresinizi değiş

tirmiş o1.duğunuz anlaşılmış ol

duğundan davacının talebi ve 

usulün 141 inci maddesine tev
fika.ı:ı yeni çıkarılan davetiyenin 

ila!:len icrasına karar verilmiştir. 
Muhakemenin muallak bulundu
ğu 25. 2. 935 saat 9,5 ta gelmedi· 
ğiniz veya mahkemeye bir ve• 
kil göndermediğiniz takdirde 
muhakemeye gıyaben devam o· 
lunacağt ilanen tebliğ olunur. 

ı - 371 

• 
HAV ACILll( ve SPOR 

UÇAI{ ŞEHiDLE Ri 
SAYISINDA: 

Ölmezlerin günü H. V. S. 
Bağrımızda yatanlar için (Şiir) Server Ziya Gürevin 
21 İkincikanun (Şiir) Behçet Kemal Çağlar 
Uçak Şehidleri M. Nurettin Artam 
Şehid Kanadlar Abidin Davet 
Yüzbaşı Bedri Sinanoğlu 
FA Z I L A. Süreyya 
Şehid tayyareciler (Şiir) Cemal Azmi 
W aşington Konferansında Ş. K. 
22 yıllık bir hatıra: 
Ana (Hikaye Server Ziya Gürevin 

TüRI( l(USU· hak.kında görüşler 
' • ve düşünüşler: Mümtaz Faik 

Ak~amcı 
TÜRK KUŞUNA ÜYE YAZILMAK 

İSTlYENLER 
Mecmuanın bu sayısındaki TÜRK KUŞU 
TALİMATNAMESİNİ OKUMALIDIRLAR 

·------------·------------• 
Ankara bahçeli ev
ler yapı kooperati
finden: 

Kooperatif Mümessiller Heyeti 18 şubat 1935 pa
zartesi günü saat 18 de Halkevi salonunda toplanaca· 
ğmdan esas mukaveleyi imza etmiş olan müessis aza
nın toplantıya gelmeleri rica olunur. 

l\.onuşulacali. madd eler 
1 - Muvakakt İdare Heyeti raporunun okunmasL 
2 - Esas muka velenamenin 38 inci maddesi muci

bince yeni İdare Meclisi azalarile yedek azaların seçil
mesı. 

3 - Esas mukavelenamenin 54 üncü maddesi mu
cibince mürakiplerin seçilmesi. 

4 - Esas mukavelenamenin 18 inci maddesi muci· 
hince Arsa komisyonunun seçilmesi. 1-391 

Ankara Valiliğinden: 
Ankara sanatlar mektebi için 16000 kilo ekmek beher 

kilosu 9 kuruştan 1440 lira bedel üzerinden açık eksilt-
meğe konulmuş ve ihalesi 4 şubat 935 pazartesi günü sa
at 15 te yapılacaktır. Vermek istiyenlerin yüzde yedi bu· 
çuk muvakkat teminat parasını muhasebei hususiyeye 
yatırarak veya esham ve tahvilat vereceklerin ihaleden 
bir gün evel tahvillerini muhasebei hususiyeye tevdi ede· 
rek alacağı makbuzla ihale günü encümeni vilayete ve 
şeraiti öğrenmek üzere her gün sanatlar mektebi müdür· 
lüğüne müracaatları (124) 1 - 225 

Ank~ara Valiliğinden : 
Sanatlar mektebi için mecmuu 1653 lira oranlanmış 

paralı iki bin kilo şeker, 1300 kilo savan, 1800 kilo pirinç, 
1000 kilo fasulye, 300 kilo un, 5 kilo sarımsak, 1500 li· 
mon, 15 kilo irmik ve 580 kilo patates alınacağından ver
mek istiyenlerin şartlan öğrenmek üzere her gün sanat• 
lar mektebine ve eksiltmeye gireceklerin 124 liralık mu• 
vakkat teminatım veya esham ve tahvilatım muhasebei 
hususiyeye yatırarak alacağı makbuzla ihale günü olan 
4 şubat 935 pazartesi günü saat 15 te makamı vilayette 
toplanacak encümene gelmeleri. (125} l - 229 
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EZ - 3 

G ·· "k m "hafaza kıt'alarındanı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vek3le: 
ub~ru l uk istiyen sivil lise ti Hudut ve Sahiller Sihhat Umum 

za ıt o ma M .. d.. ı ·· .... ·· d I . u ur ugun eıı: 
mezUD afIOa. Umum Müdürlük hademeleri ile merkez Hıfzıssıhha 

Gu
•• •• k uha aza Müessesesi Hademeleri için (50) takım elbise diktirile-

ru cektir. Muhammen fiatı (500) beş yüz lira ve muvakkat 
teminatı (37) otuz yedi lira (50) elli kuruştur. Şartname
sini görmek istiyenler Ayniyat Muhasibi Mesullüğüne 

U müracaat etmeleri ve 6 şubat 935 tarihinde saat 10.30 da mu komisyonumuza ihale edileceği ilan olunur. (227) 1-388 

"' gı : 1 d sekiz kışi im-
1 935 936 Yılında lise mezun ann an 

- • ·· "k kıtaların-
tihanla harbiye mektebin.e ~l~nacak. ve gumru 
da zabit olmak üzere yetıştırılecekltır. er linciye kadar 

2 Zabit olup muhafaza kıta arma be f . 
- . ld gı~ gibi her masra ve ım· 

orduya yetişen zabıtlere yapı 1 r . ı dar olan yol 
tihanda kazananların mekte_be gke ı.ncıy(eİm~fhan Harbiye 
masrafları hükumetçe verılece tır. 

Mektebinde yapılacak.) b .. 1 bit olarak gelenler 
3 - Muhafaza kıtaları!1~ oy ~ce za larak ilerliyecck

yalmz muhafaza kıtaları ıçınde nıtbe a 

lerdir. 1 B mektebce 
4 - Harbiye Mektebine giriş şart arı: ud B rt-

. ddcsinde yazılı ır. u şa 
yapılan talımatın ı.? uncu m: lmag-ı istiyenler önümüz
lan taşıyanlar ve boylece za ıt o na ka
deki mart ayının basından en geç temmuz ayı sonu 
dar Harbiye Mektebi kumandanlığına ve İstanb~l dışında 
bulunanlar mekteb talimatının 23 üncü mad~es~nd~ yazı)
lı ol~n belgeleri (vesikaları) dilekçelerine (ısttdalarına 

" · b .. "k kumanc anına, 
bağlıyarak bulundukları yerın en uyu A k 'd Gum·· . 

. .. .. "nler ve bunu n ara a 
asl:erlik şubelerıne gonınsu • d b' kt bla 
rük Muhafaza Umum Kumandanlıgına a ır me u 

bildir~inler. d l tan· 
Dışarıda olanlar en geç ~em~uz ayı. sonun ... a 5 ~\·-

bul'da Harbiye Mektebinde ımtıhana gırmek uzere d 
ranmalıdırlar. {183) 1 - 380 

Nafıa Bal{aıı lıj tndaıı: 
V ckalet binası dahilindeki 10 vestiyer oa~sma yaptı

rılacak olan ve muhammen bedeli 3143,01 lıra bulunan 
ortmantolar kapalı zarf usulile. eks~.lt?.1eğe konulmuştur. 

p Eksiltme 16. 2. 935 cumartesı gunu saat 15 te Anka
rada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde yapılacaktır. 

İsteklilerin tekliflerini ticaret odası ve:ikası ve 235,75 
liralık muvakkat teminatlarının malsandıgına yatmldıgı
na dair olan makbuz veya nümunesine uygun banka kefa
let mektubu ile birlikte 16. 2. 935 cumartesi günü saat 14 e 
kadar malzeme miidürlüğüne vermeleri lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız ?l.arak 
Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alabılırler. 
(199) 1 - 373 

Zonguldak Belediyesi 
Başkanh~ından: 

Belediye sınırı dahilindeki yapılar ve sokaklar i~in 
tedariki lazım gelen 6200 - 6500 adet num?ra l~v_hasıle 
200 - 220 adet sokak levhası 28. 1. 935 tarihınden ıtıbaren 
20 gün müddetle açık eksiltmey~ k~~ulmu~~ur. • 

İstekli olanların şartnameyı gormek uzere ~on~~ 
dak - İstanbul Ankara belediyelerine, eksiltmege ıştı· 
rak için de ihal~ tarihi ol~n 16. 2. ~935 ~ünü .. saat (15) te 
yüzde ? 5 teminat akçclerıle bcledıyemıze muracaatları. 

' 1 - 383 

T\:JQ. KiVE 

---
Adaııazarı Tohum ıs ah 
·iışaat omisyo u da : 

• 
ıs~ syoııu 

Arifiye civannda yaptırılacak 3324 lira 98 kuruş bedeli 
keşifli bir ambar binası açık 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 vesikalarını haiz isteklilerin 250 lira muvak
kat teminat akçesi veya Banka kefalet mektubunu Adapa
zarı malsandrğma yatırdığına dair makbuzlariyle birlik-
te bulunmaları. ( 450-225) 1-390 

Türkiye atlı spor 
ku~übü re·sli~inden: 

c 
Türkiye Atlı SDor 'Kulübü hayvanları için (80.000) 

kilo yulaf (60.000) kilo kuru ot (G0,000) kilo yataklık sap 
samanı münakasaya konulmuştur. ihale 21 şubat 935 per
şembe günü saat on dörtte Atlı spor kulübü binasında ya
pılacaktır. Şartnameyi görmek is ti yenlerin kulüp muha
sebecil iğine müracnatl:ırı ilan olunur. (209) l - 377 

Türkiye at ı spor 
ku übii reis1iğ-inden: 

Ankara binicilik mektebi hayvanları için {39,000) ki
lo yulaf (29,000) kilo yataklık sap samanı (1000) kilo ka
yn tuzu münakasaya konulmuştur. İhale 21 şubat 935 per
şembe günü saat on dörtte atlı spor kulübü binasında ya
pılacaktır. Şartnameyi görmek istiyenlerin ınekteb muha-
sipliğine müracaatları ilan olunur. (208) 1 - 378 
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•• m:ıı ................ 11:!11.... ~~ 
Ankara Levazmı Amirliği 
Satrnalnıa Komisyonu 

llimları 

Cinsi 

Torna tezgahı 
ufki planya lezgahı 
Şakuli ve ufki işler 
freze tezgahı 

Miktarı 
Adet 

l 
1 

1 

• 

2 
4 
6 
8 

iLAN ŞARTLARJ 

300 
ı ... o 
80 
25 

3 
5 
7 

kuruıtur. 

200 
100 
40 

~~ ABONE ŞARTLARI 
.. 

Aı;;kcri Fabrikalar Umum 
1'1iidürlüğü Satmalma 

Komisyonu ilanları 

3,000 TON ÇELİK DE
MİRİ. 

25, 26, 27, 28 2. kan 935 ta
rihli Ulus gazeteleriyle mat
baa hatası olarak 3 şubat 935 
sah günü alınacağı ilan e
dilmiştir. Mezkur Çelik de
miri 5/şub/935 tarihinde sa
h günü satın alınacağı ilan 
olunur. (205) 1-351 

164,000 METRE FİŞENK 
TORBALIK BEZİ 

Tahmini bedeli 52,100 li
ra olan yukarda miktan ya
zılı Fişenk Torbalık bezi 
5/Şub;935 tarihinde salı gü
nü saat 14 de askeri fabrika
lar satınalma komisyonun
da pazarlığı yapılacaktır. 
Şartname 261 kuruş rnuka· 
bilinde komisyondan veri· 
lir. Talipleri'n {3855) lira 
muvakkat teminatla 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatta ko
misyona müracaatbn. (204) 

1-352 

10 KALEM ELEKTRİK 
KAYNAK TELİ 

Yukarda miktan yazılı ve 
tahmini bedeli 1570 lira olan 
elektrik kaynak teli 19/Şub/ 
935 salı günü saat 14 te as
keri fabrikalar umum mü
dürlüğü satmalma komis
yonunda açık eksiltme ile 
satın alınacaktır. Şartname
de değişiklik yapılmıştır. 
Şartname bedelsizdir. ve ko
misyondan verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan 
117 lira 75 kuruş ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerine nazaran vesaiki 
tazime ile komisyona müra-
caatları. (178) 1-309 

500 METRE MİKABI 
CEVİZ TOMRUK. 

11, 19, 21, 23/ 2.kan/935 
tarihlerinde Ulus gazetesile 
2 şubat 935 tarihinde saat 
15 te askeri fabrikalar sat.m 
alma komisyonunda pazr.r
lıkla satın alınacağı bildiri
len 1000 metre mikabı ceviz 
tomruğun miktarı 500 met
re mikabma indirilmiştir. 
Ve bu malzemenin pazarlı
ğı 16 şubat 935 cumartesi 
günü saat on beşe talik edil
miştir. Tahmini bedeli (27 
bin 500) liradır. Şartname 
137,5 kuruş mukabilinde ko
misyondan verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan 
{2062,5) lira ve 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3 cü madt.IRAAT 

BANK.ASI 

Kırıkkale askeri sanat 
mektebleri atölyesi için yu
karıda gösterilen üç adet 
tezgah aleni münakasa su
retile satın alınacaktır. Mü
nakasası J8 ~ubat 935 pa
zartesi günli saat 14 ten 16 
ya kadar icra kılınacaktır. 

Taliplerin §artnamesi içın 
mekteb satın alma komis
yonuna ve münakasaya ış
tirak için de münaka.sa gü
nünden evel teminatı mu
vakkatesi olan US lirayı 
Kırıkkale askeri fabrikalar 
muhasebeciliğine yatırıla

rak alım mekteb satın alma 
komisyonuna müracaatları. 

.. • 1~üddet Dahilde Harıçte ··---· .• Seneliği 17 Lira 
.• 6 Aylığı 9 ,, 16 < ,, 

,. delerindeki vesaikle mez
kur gün ve saatte komisyo
na müracaatları. {170) 

(177) 1 - 308 

İLAN 

Otuz bin kilo zeytin ya
ğına kapalı zarfla 2 şubat 
935 cumartesi günü saat 15 
de alınacaktır. Şartnamesı
ni görmek istiyenlerin eyya
mı tatiliyeden maada her 
gün saat ondan on ikiye ~<a: 
dar müracaatlarx beclelı 
13200 liradır. Teminatı mu
vakkatesi olan 990 lira mu
hasebecilik veznesine tes
lim ederek makbuziyle bir
likte teklif mektubunu iha
le vaktinden bir saat evci 
Ankara Levazım Amirliği 
satmalma komisyonu riya
setine vermeleri. (111) 

1-207 

1
3 A) lığı 5 ,, 9 ., 

~ Posta ücreti gônderilmiyen 
·~ mektublara cevab verilmez. • ,-:J... ... -~-:.-:.-,.,.~·""'" ... ""-.•"-•"""'-.•~Y_.-...""lllJ"..ft_' 
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Ankara ağır ceza malı
kcmcsinclcn: 

İhtilas maddesinden suçlu 

ve gayri mevkuf aslen Erzuru

mun Mumcu maha11esinden o

lup NalJıhan'da Osman ağanın 

yanında mukim Sü1eyman Alp 

oğlu Kazım Çengiz hakkındaki 

cari duruşmada: suçlu Çengiz in 

ikametga~ının mrçhul olması ha

sebile mahkemece gazete ile ila· 

nen ihtarat icrasına karar veril· 

miş olduğundan duruşma günü 

olan 27. 2. 935 çarşamba saat 10 

da Ankara ağır ceza mahkeme· 

sine gelmesi ve yahut ikametgii· 

hını bildirmesi nksi takdirde 

hakkında kanuni muamele ya111-

lacnğ1 ilan olunur. (206) 

1 - 294 

RİKASI TERKİP KISMI 
KALORİFERİ 

Yukarda yazılı ve keşif 
bedeli 5670 lira olan tesisa· 
tı l 6 / Şub/935 tarihinde as
keri fabrikalar satın alma 
komisyonunda saat 14 te a
çık eksiltme ile yaptırılacak
tır. Şartnamede değişiklik
ler yapılmıştır. Şartnamesi 
248 kuruş mukabilinde ko
misyondan verilir. Taliple
rin muvakkat temiat olan 
425 lira 52 kuruş ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerine nazaran mukta
zi vesaikle mezkur gün va 
saatte komisyona müracaat-
ları. (179) 1-310 

KÜCÜK YOZGAT BARUT 
FABRİKASINDA ASİDE 
MUKAVİM DÖŞEME 

İNŞASI 
Bedeli ke~fi 18010,80 lira 

olan yukarda yazılı inşaat 
16 / Sub/935 tarihinde aske-

~Hlli M iidufaa V <·kil IPti 
Satıualma Komis)onu 

fliinları 

İLAN 
65 kilometre elektrik 

aceşleme kablosu ecnebi 
mamulatı olarak ve evsafı
na uygun bulunduğu tak
dirde yerli mamulatından 
bile alınabilmek üzere ka
palı zarf eksiltmesine kon· 
muştur. Tahmin edilen be· 
deli (7800) liradır. Şartna
me bedelsiz olarak komis
yondan verilecektir. İhale· 
si 4. 3. 935 pazartesi günü 
saat,U de mezkur komis
yonda yapılacaktır. Muvak
kat teminatı (585) liradır. 
Eksiltmeye girecekler 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 
Üncfi lnaddelerine göre Ve· 
sikalarını teminat ve tek .. 
liflerile birlikte ihale günü 
saat lO a kadar komisyon 
reisliğine verilmiş buluna· 
caktır .. (103) 1-188 

İLAN 
Beher tanesinin tahmin 

fiatı 700 kuru olan 100.000 
adet portatif çadır kapalı 
zarfla alınacaktır. Cadırlar 

Avrupa malı olacaktır. Şart· 
namesini 35 lira karşında al 
mak ve nümunesini görmek 
istiy.enlerin her gün öğle
den sonra ve eksiltmeye gi .. 
receklerin ihale giinü olan 
7-3-935 perşembe günü saat 
15 de kctnunun tarifatı da
iresinde 31750 liralık mu
vakkat teminatlarıyla :ıı tır
ma ve eksiltme kanununun 
2 inci maddesinin ikinci fık. 
rasile 3 üncii maddesinde 
gösterilen vesikalarla birlik· 
te teklif mektuplarını ilıale 
saatinflen en az bir saat evel 
M. M. V. Satınalma ko. na 
veıiniş bulunmaları. ( 119) 

1-208 

İLAN 

Hava ihtiyacı için 10 ta
ne yangın söndürme maki. 
nesi kapalı zarfla eksiltme
ğe konulmuştur. 

Tahmin edilen bedeli 15 
bin liradır. İhalesi 13-2-935 
çarşamba günü saat 14,30 
dadır. Proje ve şartnameler 
parasız olarak M. M. V. Sa. 
Al. Ko. tarafından istek
lilere verilir. İsteklile
rin 1.125 liralık muvakkat te· 
rninat mektup veya makbuz
larile artırma ve eksiltme 
kanununun 2 ve 3 üncü m~d
dclcrindeki vesikalarla bir
lik~e teklif mektuplarını iha· 
le saatinden en az bir saat 
evel M. M. V. Sa. Al. Ko. na 
vermiş bulunmaları. (182) 

1-313 

ri fabrikalar satmalma ko
misyonunda kapalı 2arf su-
reti ile yaptırılacaktır.Şartna 
me bedeli 91 kuruş muka· 
bilinde komisyondan veri· 
lir. Taliplerin muvakkat te
minat olan 1250,81 lira ile 
2490immarah kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte ko
misyona gelmeleri. (220) 

1-386 

1000 TON MAZOT 

Ynkarda yazılı ve tahmini 
bedeli (60000) lira olan ma
zotun pazarlığı 5/Şub/935 

salı günü saat 14 te Ast<eri 
fabrikalar satm alma komis
yontmda yapılacaktır. Sart• 
namede bazı tadilat yapıl

mıştır. Sartname üç lira nıtt· 
kabilinde komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan 4250 lira ve 
?490 numaralı kanunun 2 ve 
3. mnddelerine nazaran ve
saiki hamilen mezkur gün 
ve saatta miiracaatları. 

(221)° 1-385 
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BUYUK 

ayyarePiyango 
18 İnci T ertib 4 Üncü Çekiş 

11 Şubat 1935 de dir 

Büvük ikramiye: 
25,000 Liradır 

AYRICA 10.000, 4.000, 3.000 LİRALIK İK
RAMİYELER VE 20.000 LİRALIK MÜKA
FAT VARDIR. 
.:r1x1x1x1ıjlz1x1x1x1x1x1x1x1x1x1x1x1x1x1ı:.c1x1x1x1ı• 

İmar müdürlüğün den: 
Yapılacak bir adet pafda dolabı için talip zuhur etme

miş olduğundan 4 şubat 935 pazartesi günü' saat on beşde 
ihale edilmek üzere bir hafta müddetle temdid edilmiştir. 

\ (216) 1-358 

• 1 • • .. • . . ~ . ~ 

ilan 
Türkiye Cümhuriyet 

Merkez Bankasından : 
İkramiyeli o/o 5 faizli 1933 istikrazının 4.000.000 

liralık ikinci tertibini teşkil eden B. tertibinin asıl 
tahvilleri 1 şubat 935 tarihinden itibaren muvakkat 
makbuzlarla tebdile başlanmıştır. MezkQr tarihten 
28 şubat akşamına kadar muvakkat makbuzları, ilk 
aldıkları banka şubelerine müracaat edecek hamille
re tebdil muamelesi masraf sız olarak yapılacaktır. 

28 şubat 935 tarihinden sonra tebdiller Merkez 
Bankasının yalnız Ankara merkezinde yapılacak ve 
masrafı hamillerine ait olmak üzere bu işe bankamız 
şubelerile İş ve Ziraat bankaları tavassut eyliyecek
tir. 

Bundan böyle kupon, ikramiye ve amorti tediyatı 
yalnız asıl tahviller üzerinden icra edileceğine göre 
hamillerin tebdili için bir an evel müracaatları rica 
olunur. 1 - 338 

Ankara Emniyet Müdürlüğünden: 
Bir miktar para bulunarak emanete alınmıştır. Sahibi-

nin Müdürlüğe müracaatları. (215) 1-357 

Nafıa Bakanlığından: 
Vekalet ihtiyacı için muhammen bedeli 3202,5 lira olan 

150 ton yerli kok kömürü Haydarpaşada vagonda teslim 
şartile pazarlıkla ahncaktır. 

Pazarlık 11-2-935 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 
15 de Ankara'da Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde yapı
lacaktır. 

İsteklilerin Ticaret odası vesikası ve 240,19 liralık mu: 
rakkat teminatlarının Malsandığına yatırıldığına dair olan 
~ak?~ veya nümunesine uygun Banka kefalet mektubu 
ıle bırlıkte aynı gün ve saatte komisyonda hazır bulunma-

. lan lazımdır. 
İstekliler bu husustaki şartnameleri Ankara~da Bakan

lık Malzeme Müdürlüğünden ve Haydarpaşada tesellüm 
ve sevk memurluğundan parasız olarak alabilirler. (168) 

1-301 

Maarif Vekaletinden; 
21. 11. 934 tarihinde ihalesi icra edileceği ilan edilen 

~.rzuru.~ mu~11ir:1 mektebi ikmal inşaatı münakasası gö
rulen luzum uzerıne üç ay temdit edilmiştir. 

İhal.e 21. 2. 935 perşembe günü saat 15 te Vekalet inşa· 
at kom.ısyonunda kapalı zarf usuliyle icra edilecektir. 

Talıpler şartname ve teferrüatını inşaat dairesinde 
ı;örehilirler. (3549) 8-5481 

ULUS 

• 
lzmir Liman iş,eri umum 

Müdürlüğünden: 
Birinci kordonun konak öniindcn pasaport vapur iske

lesine doğru on beşbin metre murabbalık yerinin Bandtr
ma parke taşı ile döşenmesi işinin kapalı zarf ile eksilt· 
mesine hiç kimse istekli çıkmamış ve ikinci kanunun on 
ikinci gününde biten eksiltme müddeti şubatın on ikinci 
sah gününe değin bir ay müddetle uzatılmıştır. 

Şartnameler İstanbul'da Liman işleri Umum Müdür
lüğünden ve İzmir'de idaremizden istiyenlere verilir. Ve
ya bildirdikleri adreslerine gönderilir. 

Eksiltme karan şubatın on ikinci günü saat on altıda 
birinci kordondaki idare merkezimizde kestirileceğinden 
istekli olanların kapalı zarfları bundan bir saat önce umum 
müdürlük encümenine vermiş bulunmaları gerektir. 

Bu eksiltmeye girebilmek için muvakkat teminat ak
çesi dört bin liradır. Bu paranın nakid veya her vakıt tah· 
sili mümkün bir banka mektubu olarak idaremize verilir. 

Bu işe girişecekler bir şirket veya mümessil iseler ida-
re merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya Ti· 
caret odasından şirketin bugün çalışmakta olduğunu gös
terir bir vesika ile şirketin noterden tasdikli sirkülerini de 
teklif mektubuna ilişik olarak birlikte vermeleri şarttır. 

(173/ 140) 1-245 

Ziraat Vel{aletinden: 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü yanında tohum ıslah 

istasiyonu binalarından amele dairesi ile hangar binasının 
1271 lira keşif bedelli çatı ve kiremitle örtülmesi tamiratı 
işi pazarlık suretile yaptırılacaktır. 

Bu işi yapmak isti yenlerin "7,, K. mukabilinde verilen 
şartname ve sair kağıtlarım almak üzere her gün Z. Ve
kaleti Ziraat İş. U. Müdürlüğüne müracaatları ve pazar
lığa lştirak için de yeni yıla mahsus Ticaret odası vesika
sı ve fenni ehliyet kağıdı, 96 liralık muvakkat teminatın 
vezneye yatırıldığına dair makbuz veya Banka mektubu 
ile birlikte 13-2-935 tarihli çarşamba günü saat 15 de Ve
kalet İnşaat Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (195) 

1-327 

Tokat Valiliğ;nde.n 
Kapalı zarf usulü ile eksiltme ilam 

1 - Ek3Htmeye konulan iş (Niksar - Reşadiye yolu 
14 + 000 kilvmetrede) (1) ( .... açıklığında beton arme 
köprü) inşası 

Kesif bedeli 15605 lira 75 kuruştur. 
' 2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: (3) 

A: Eksil tıne şartnamesi 
B: Mukavele projesi 
C: Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
E: Hususi şartname 
F: Keşif cetveli, silsilei fiat cetveli; metraj cetveli. 
G: Prcıje, grafik? · 
İstiyenJer bu şartnameleri ve evrakı bedelsiz olarak 

Tokat nafıa başmühendisliği ile başkanhğından bedeli 
mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksı1tme 16. 2. 935 tarihinden cumartesi günü 
saat on dörtte vilayet encümeninde dairede yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Ekc;iltmeğe girebilmek için isteklinin 1171 lira 

muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesi
kaları haiz c,Jup göstermesi lazımdır. (4) 

6 - Teklif mektublan 3. cü maddede yazılı saatten 2 
saat evelhe kadar getirilerek eksiltme encümen reisliği
ne makbuz mukabilinde verilecektir. Porta ile gönderile
\.ek mektubJarm nihayet 3 cü maddede yazılı saate ka
c·ar gelmi~ ciması ve dış zarfın mühür mumu ile eyice ka
patılmış olması lazımdır. 

, Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 118) 
1 - 213 

Nafıa Bakanlığından: 
Haydarpaşada sif supalan teslim şartiyle muhammen 

bedeli 2700 lira olan 7500 adet komple telgraf fincanı ka
palı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 9 mart 935 tarihine rasthyan cumartesi gü
nü saat 15 te Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğün
de yapılacaktır. 

İsteklilerin tekliflerini ticaret odası vesikası ve 202,5 
liralık muvakkat teminatlannm malsandığına yatırıldığı
na dair olan makbuz veya nümunesine uygun banka ke
falet mektubu ile birlikte 9. 3. 935 cumartesi günü saat 
14 e kadar Malzeme Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız olarak 
Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alabilir-
ler. (137) 1 - 265 

balsamin 
kanzuk 

Yegane ciddi gil .. 

zellik kremidir. Te- = 

l ninizin daimi tazeli • ? 
ğini yalnız K R E ~.~ · 

B A L S A M İ N ile 
korursunuz. 

1 ŞUBAT 193'i CUMA 

Dr. Cıms·in nasır ilacı 
KOR ~tstu 

~rı eski nasırlan bile ııek kısa hir za:.nanda tamamııe 
koıaen çıkarır. 

Merkez deposu· Kanmk erzahane~i 
Her Eszanecle bulunur. 

Gümrül{ l\Iulıaf~za Umum 
l(uınandanlığı İstanbul Sabn 

Alma l(omisyonundaıı: 
1 - Deniz vasıtaları için alınacak 1200 ton maden kö· 

mürünün yapılan kapalı zarf eksiltmesi pahalı görüldü
ğünden yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnamesi her gün komisyondan alınabilir. 
3 - 9. 2. 935 cumartesi günü saat 15 te ihalesi yapıla· 

caktır. 

4 - Şirket namına gireceklerin şirketin noterlikten 
musaddak vekaletnamesi ile şirketin faaliyette olduğuna 
dair vesaik ibrazı. 

5 - İstekliler muvakkat teminat olarak "'1386,, lira• 
lık banka mektubu vezne makbuzları teklif mektublarilo 
birlikte saat 14 te komisyona teslim eylemeleri şarttır. 
(277 /141) 1 - 252 
~ımımurıuıu111111un1U111W11l1Dlllll1lllllllltllllllDHllllllUUUlllJlllllllllUllllllııııı.mlllllllllllllll 

1 Sayın alıcılarımıza 
1 İpekli krep saten yatak takımlarınızı ve sair bütün 
~ipekli ihtiyaçlarınızı ticarethanemizden ucuz olarak te
lmin edebilirsiniz. Bu iddiamızın doğruluğunu anlamak 
~ için ticarethanemize uğramanız kafidir. 

1 Bursa Pazarı 
IAdJiye sarayı yanında T. 2373 
lıınnııt11111111U111111H11ıuıııı1111111111mıııımaıwııı1111111111Hıııııımt111111111ııımııı11--•nı••-ııımııw 
Jandarma Umum Kumandan· 
lığı Ankara Satın Alma 
Komisyonundan: 

Merkez jandarma daireleri ihtiyacı için (34) ton ku· 
ru meşe ve (2) ton yerli kok kömürü 10. 2. 935 pazar gü· 
nü saat (10) da açık artırma usulü ile satın alınacaktır. 
Kömürün tonu için (30) lira meşe odununun kilosu için 
de (3) kuruş (10) para fiat tahmin edilmiştir. İstekliler 
şartnamesini komisyonumuzdan parasız alabilirler. 

Almak istiyenler şartnameye yazılı vesikalar ve 
(83320) kuruşluk ilk teminat makbuz veya banka mektu
bu ile eksiltme gün ve saatinde komisyona gelmeleri. 
(172) l - 295 

Ankara Valiliğinden: 
Yangın yerinde Ha tatlar sokağında idarei hususiye"' 

ye ait 57 ,11 metre murabbaı bir ve aym yerde 182 metre 
murabbaı arsa metrosu beş lira üzerinden ayrı ayrı açık 
arttırmıya konulmuş ve ihalesi 7 şubat 935 perşembe gü• 
nü saat 15 te yapılması kararlaşmıştır. 

Şeraiti öğrenmek üzere her gün encümen kalemine 
ve arttırmıya gireceklerin oranlanan bedelinin yüzde ye
di buçuğuna uyan muvakkat teminat parasına ve esham 
ve tahvilat ise ona ait muhasebei hususiyeden alınacak 
makbuzla ihale günü encümeni vilayete gelmeleri. (153) 

1-271 

Zir; at Bankasından : 
Ankarada İl4ta~yonda Askeri rampada kiralık depo

lar vardır. İsliyenlerin Ziraat Banka~n .l\lerkez Müdür· 
lü~iine baş vurmaları. J-305 

:rr:~ah-ıbi -ve ;a~-mu-'ıt ,__._. s ı· NEMALAR 
' har riri f alih Rı(kr ATA y . . 

Umunıi ncşrİ>·atı idar<: eden ı YENi ı 
Y • 1 ' "d" .. N hi I azı ış en mu ur1t asu · _____ _. 

Bugün Bu gece 
SKANDAL Bı\ YD/\R. 

Çınlcrrı caddesi civurnda 
Ufıu matbaasında. hasılmtittr. ' 

Canlandıranlar: Demirhane müdürü fil. 
minin unutulmaz yıldızlan Gaby 

Morlay • Henri Rollan 
Filim uzun olduğundan gündüzleri 

jurnal yoktur. 

lKULüP) 
Bu gece 

SÜVARİLER KRALI 

Aşk heyecan ve macera filmi 

Ayrıca - İki kısımlık renkli revil 
ve canlı resimler 


