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ATATÜRK 
En Büyük Türk odur. Atatürk 

onun •oy adı değildir: Atatürk 
onun kendindir. 

Bu at, türk tarihinin Ü•tünde 
bir •ancak gibi dalgalanacaktır; 
Türk tarihinin dünü, bugün gibi, 
i>'arını onun gölge•i altındadır. 

Mu•tala Kemal•iz türk, türlaüz 
Mu.tala Kemal anlQfılamaz: iki
si biribirinde buluıtular; biribiri 
İçinde •ÜrÜp gideceklerdir. 

Mu•tala Kemal, ona, babtUının 
taktığı arapça bir at, Gazi, ona, 
ııluaanun verdiği arapça bir .an
dı. Soyunu ölümden kurtarmlf o
lanı, •oy dilinin en öz, en an •Ö
ZÜ Üe bezemek gerekti. Ata'dan 
Öz türk'ten arı ne •Öz bulanabilir? 

Türklük, tükenmez bir kaynak
tır. O, bir aızıntının izinden gide-
1'ek, bu kaynağın üstünde yüzlerce 
kat bağlıyan tCI§ toprak yığınları
ıu kaldırıp attı. Yaz günqi gibi 
aydın, yaz aydınlığı gibi gür, içe
ni kandıran, dokunduğunu diril-

• ·1 len, bir türk türküsünün seıı ı e 
akan bu su, işte o kaynaktan ge
liyor. 

Adı, kendine, kendi, adına kut
lu ol•un. 

FALiH RIFKI 

1639 
Baş yazımızın üstünden 
artık öztürkçe sozunu 
kaldırıyoruz. Çünkü ga
zetemizin burasında baş· 
ka türlü yazı çılımıyacak
tır. 

Dün gece radyomu açtım; u
zun, kısa dalga çizgileri üstünde 
dolaşıyorum. 368.6 dan bir tür
kü, 364.5 ten bir keman, 356. 7 
den bir opera ıesi geliyor. Bütün 
Avrupa düğmemin ucuna bağlı
dır: Bir çevirişte Londra'dan Mos
kova'ya, Bükref'ten Barselon'a 
•ıçrıyorum. Özenç, içimi bir acı 
ıibi yakıyor: 

- Ya bizim sesimiz? 
Diye düıünüyN·um. 
Bir aralık 400 ite 500 dalgaları 

atasından yumufak, yapııık, dolu 
l>ir gırtlak sesi ge{Ji: Mısır! 

Şimdi onu bir yabancı kulağı 
ile dinliyorum. Mısır çizgisinden 
tırnak ucu kadar ayrılırsanız, Vi
l'ana'yı buluyorıunuz. Bir düğme 
dönüıünde bir çağ değiıiyor. 

İrkilip durdum: Daha geçen 
•y bizim de sesimiz bu değil mi 
id"? ı. 

• Şimdi onu bir yabancı kulağı 
tle dinlerken anlıyorum: Kim bi
lir yıllardanberi kaç bin radyo 
düıkünü, lstanbul çizgisini atlar
ken, yüzünü nasıl buruşturmuş
tlır? 

1 •• Gazetelerinde övülen yeni türk 
l{lJlti..irünün bu adamlar için nu
lllarası, 1639 du. 

1639, ağzından gazeli, elinden 
~du .bırP..ktı. Yeni çalğımız henüz 
oy ıse de, gülünç sayılamaz. 

y Ancak, gelecek yıllarda, 1639, 
tkınşark seslerinin üstünden, 
~ Uaa) sesler arasına, türk sesini 
~ tınalıdır. Yeni müziği kendi 
ıelJiğimizle soylaştırmalıyız. 

b Yapıda olduğu gibi, müzikte de 
•İb kültürünün yalnız kurallarını 
.}I &caihz: Ondan sonra, güç olan, 
i~tcıclıı geliyor. Nasıl alman sesi 
~.Ya.n sesinden ayrılıyorsa, türk 
d 1 de bütün ulusların seslerin
~tı ayrılacaktır. Bizans sazında 
rf\ tıu Yapmı,tık: Türk, arap, rum, 
ltıt' İçin yöndem bir, ancak, öte
İdi~r gibi, osmanlı sesi de başka 

t.t·· "kt oldll ~zı e yarabcılığm çok zor 
f-.lc ~nu da unutmamalıyız. U
~ l'tt 0 rneklerden batlamalıyız. 0-

\>a •ıra gelinciye kadar, ıarp, 

Her gün sabahlan Ankarada çıkar 

•• 
ATATDRK 

.. Kemal,, iDzatb laderlmlz 
lla soyadlm alda 

Büyük Millet Meclisi dün bunun için bir kanun çıkardı 
Dün Büyük Millet Meclisi, Ulu 

Önder'imizin soy admdan ötürü 
unutulmaz günlerinden birini da
ha ya§adı. 

Bütün meclis üyeleri, ismet Pa
ta ve Vekiller... Türk Ulus'unun 
en büyüğüne, ona yakıtan soy a
dını verirken candan ve saygılı 
cotkunluklar gösterdiler. 

Meclis, Hasan Beyin reisliğin
de toplanarak önceden belli işle
rini gördükten sonra, hükfunetin 
Cümhur Reisimizin soy adı için 
ileri sürdüğü kanunun tez elden
görüıülmesine karar vermiıtir. 

Bu kanun dolayısiyle söz alan 
ismet Paşa şu ölmez tarihi sözle
ri söylemiştir: 

- "Arkad~lar, Büyük Ônderl· 
miz Cümhur Reisimizin soy adı 
için bir kanun teklif ediyoruz. 
Düşündük ki Soyadı Kanunu tat
bik olunurken Büyük Ônder'in 
tasıyacağı adı tayin etmek Büyük 
Millet Meclisinin borcu ve hakkı
dır. Kamrnda biz "Atatürk,, adını 
li!klil ediyoruz. inanıyoruz ki, 
ulusun en değerli varlığı olan 
Cümhur Reisimizin adını aöyler
ken derin sevgi ve saygı duygula
rımızı birlikte sezdirmif olacağız. 
inanıyoruz ki "Atatürk,, adı ile 
Büyük Türk Ulusu en büyük oğ. 
l una en •aygılı lutabını yapmıı 
olacaktır.,, 

Batvekilimizin, içten gelen al
kıılarla sık sık kesilen ve bütün 
ulusun isteğini toplayıp anlatan 
bu aözlerinden sonra kanunun 
maddeleri okunmuı ve kanun ar
dı arkası gelmiyen alkıılarla kar
şılanmıştır. 

.. Bu kanun layihuiyle "Kemal,, 
oz adlı, ulusun ulusu, Cümhur Re
isimize "Atatürk,, soy adı veril
mistir. 

Büyük Millet Meclisi bu kanu
nu kabul ettikten sonra, pazartesi 
günü tekrar toplanmak üzere top
lantısını bitirnıittir. 

Büyük Millet Meclisinde dün 
aıağıda yazdığımız kanun layiha: 
ları üzerinde görüşülmüştür: 

Hudutta çıkacak ibtilaflann halli için 
Sovyet Rusya hükumetiyle İmza edilmiı 
olan mukavelenin meriyet müddetinin u· 
zatılmasına ve havai seyrisefere mahsus 
beynelmilel sıhhi mukaveleye iıtiraki
miz hakkındaki kanunun ikinci müzake
releri yapılarak kabul edilmiıtir. 

2!9 

uzun, dolatık yollardan geçece
ğiz. Şimdilik operayı dinlemeği 
öğrenmek bile ağırlığı azımsan
mıyacak olan bir ittir. 

ilkin kolay havaları eyi türk
çeye ç:virmek denemelerinde bu
lunmalıyız. Şimdiye kad~r böyle 
çevirmelerde söze öz~n~l~emiı
tir: yersiz uzamala~, bıl~ııız par
çalanmalar türkçeyı, hır frenk 
söyliyor gibi, yabancılaştırıyor;. 
kulağımız bu ses dalgalarını ~erı 
atıyor. ilk tutum, ne kadar eyı ta
rtılır tasarlanırsa, İf o kadar ça
buk yürür. 

F. R. ATAY 

Dünkü yazımızda tereJJüt ~t
mek karıılıfı olarak kullanJıgı· 
mı.z Jurulımmak lıelimni clarum· 
IClnlClk olaralr ~Jımqtu. 

Anadolu Ajansı ile on seneye kadar 
'taahhüt icrası için Hariciye Vekaletine 
salahiyet veren kanun ile 21 temmuz 
1927 tarih ve 1110 numaralı askeri mem
nu mıntakalar kanununa göre askeri bi
rinci memnu mıntaka içerisinde kalıp 
ciheti askeriyece alınmış olan gayrİmen
k\01 emvRlin S ıubat 1931 tarih ve 1144 

numaralı kanun mucibince 1930 ve 1931 
senelerinde kanunen verilmiyen bedelle
rinden geri kalan borçlar ertesi seneler 
Milli Müdafaa Vekaletine "memnu mın
taka istimlak bedeli., namı altında konu
lan ve 1 '>nulacak olan tahsisattan öde -
neceii hıd<kmdaki kanun layibasınm da 
birinci müzakereleri yapılmııbr 

~~--~~--------···----------------~ 

Fransız -Meclisi 
. 

bütçesini kabul ederlcen A vru p~ Harp 
sıyasal durumunu da konuştu 

Paris, 24 (AA) - Mebuslar meclisi 

harbiye bütçesini kabul etmiıtir. 

Radikal sosyalist fırkasının sözü ge

çer adamlarından olan M. Arıembo de
miıtir ki: 

" - Alman baıvekili M. Hitler'in 

Versay muahedesini tatbik ettiğine İnan· 
mak, barııa kötü hizmette bulunmak o

lur. Üçüncü Rayh Sovyet Rusya'ya kar

ıı tabii düımanlarını, ilk önce Lehistan'ı, 
sonra da Japonya'yı ayaklandırmak iıte

miı~ir. Fakat ancak Fransa ile ~ovyet 
Rusya'nın birleımeıini temin edebHmiı -
tir, ki bu barı~ı da istikrarlı bir f,ıue ge

tirebilir. Bu 'aziyetin Avrupa sulbunu 

tehlikeye düti.:rdüğünü gören Sovyet 

Rusya ile Fransa. hürriyetlerini koru • 

nıak İstediler ve bu iki ülke arasında bir 
anlaıma yapıldığı da inkar edilemez. Ne 

ittifak, ne de askeri anlaırna kelimesini 
k-.1Uanmıyorum. Fakat ıunu diyebilirim 
k; Almanya ile herhangi "bir muhasama 
halinde çok süçlü Ye mükemmel teçhiz 
edilmiı olan rus orduaanun yardom bize 
lemin eclilmiıtir. Hiç fÜpheais ki bir 

çok fransızlar böyle bir anlaımadan mü
tec•ıir olmuşlardır. Çünkü sovyet hüku
. • 1tinin ıekli onların isteklerine uymu • 
yor. Fakat ıunu hatırlamamız gerektir 
ki Kardinal dö Rişliyö avuıturyahlara 
karşı alman protestanlariyle birlqmişti. 
Burjuva Fransa da, bugünkü şartlar 

içinde, Sovyet Cümhuriyetleriylc ekili 
birleıebilir. Avrupayı karar11zhktan 
kurtaran &,,. anla,madan dolayı memnun 
olabiliriz. 

(Sonu J üncü saydada) 

Yugoslav teşebbüsü 
ve İtalyan görüşü 
Roma, 24 (A.A.) - lstefani 

Ajansı bildiriyor: 
M. Y evtiç ile Küçük ltilaf rn Ce

nevre' de yaptıkları tefebbüsün U
luslar Cemiyetinde ve dışardaki 
inkişafları mesul İtalyan aıehafi
linde pek ziyadez dikkatle takip 
edilmektedir. 

Bu mehafilde, Macaristan'ın 

25 
İkinci te rin 

1934 
PAZAR 

Her yerde 5 kuru~ 

ATATüRK 
Dün Büyük Millet Meclisinin 

tarihi kubbeleri çok yerinde ve
rilmiş bir kararın gönüllerde ko
pardığı büyük sevinçten doğan 
alkışlarla bir daha çınladı. Türk 
ulusunu on altr yılda sarsılmaz 
bir inan içinde uçar gibi giden bir 
fiızla kurtuluş yollarında yürüten 
en büytiğümüze bugün ulusumu
zun vekilleri en doğru, en güzel 
ve en manalı adını alkıılar içinde 
Termitlerdir. O türk ulusunun çok. 
tan Atası idi. Çünkü ulusumuzu~ 
damarlarında dolaşan enerjinin, 
büyüklüğün, kahramanlığın, de
hanın bir özü ve bir anlatdıtı idi. 
ATA TORK kendisinin bu çok yü

rekten gelen yeni adıyle ulusuna 
yeni yöntemler veriyor. Soysal ba. 
kımından soy adı kanunu ulusu
muzun gösterdiği en büyük bir 
olgunluk eseridir. Artık bundan 
sonra yabancı boyunduruğu yal
nız türk ulusu üzerinden değil 
türk ailesi üstünden de kalkmıt 
bulunuyor. Dilimizin günden gü-
ne kendi öz benliğine doğru git
mesi bizim bugünden dütünemi
yeceğimiz ve belki de kafamızda 
biçim veremiyeceğimiz büyük ve 
çok değerli verimler verecektir. 
Tarih bize gösteriyor ki bütün u
luslar ancak kendi özbenliğine 
doğru gitmekle doğru ve tam de
ğerlerini verebiliyorlar. Artık bu
gün yafıyan inkılapçı türk ailesi 
gelecek nesiller için bir temel ta
şı olacaktır. Bu yürüyüsün ve atı
lışın başında Büyük Önderimiz 
Ulu ATA TORK'ümüz vardır. Bü
tün ulua bu yürüyüşe ona kartı 
olan derin inan bağlılığiy)e anla
tılması ve başkalan tarafından 
anlaşılması mümkün olmıyan bü. 
yük bir sevgi ile karışıyor. TürlC 
inkılabının belki en karakteristik 
ve en ziyade bakılacak ve beie
nilecek noktası da budur. Türk 
ulusunun onun için sevgisine kar
tılık olabilecek biricik söz ATA
TORK'tür. Çünkü kendiıine veri· 
len bu adın içinde türkün sevgiıl, 
gönlü ve saygısının özü vardır. 

. NECiP ALI 

Soyatlanmız 
Hakimiyeti Milliye ıazeteainde 

çalıtan arkadaşlanmız fU soy at• 
larrnı almıılardır. 

Falih Rıfkı Bey -Atay 
Kemal Turan Bey - Onal 
Nasuhi Esat Bey -- Baylar 
Burhan Asaf Bey - Belge 
Celal Davut Bey - Kala 
Yaşar Nabi Bey- Naycr 
Mehmet Nurettin Bey - Artanı 
Samih Bey - Erkut 
Şükrü Bey -Çelih 
Cemal Bey-· l§ık 
Cemal Tahir Bey - Kutay 
Hikmet Bey - Tuna 

derhal müzakere istemek hakla 
tamamen tanınmakta ve böyle bir 
görüşe İtalyan mümeaailleri tara
f mdan bizzat Uluslar Cemiyetin· 
de açıkça müzaharet edileceği 
bil dirilmektedir. 

ltalyan mehafili, bir milletin 
yugoslav muhtırasında Macaria
tan'a karşı ileri sürülenler kadar 
ağır ithamların altında kalamıya
ca ğı kanaatindedirler. 

Mesul İtalyan mehafili vaziye!i 
nazik saymakla beraber bu yazı· 
yetin hemen daha ağır ihtilatları 
mucip olabileceğini saa:-ktadı'':' 
lar. 
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SAYIFA 2 

DENİZ KONFERANSI ----------
M. Saymenin 

çalışınası 
M. Hul bunu överek 

anlatıyor 
Vaşington, 24 (A.A) - M. Hul, 

Sir Con Saymen'in deniz silahlanması· 
nın yenilenmesine dair konuşmaların 

kesilmesine müteallik olarak avam ka
marasında söylemiş olduğu nutku öv. 
müş ve İngiliz ve amerikan murahhas• 
]arı arasında sıkı bir iş birliği gerekliği· 
ni ehemmiyetle belirtmiştir. 

M. Hul demiştir ki: 
''- Sir Con Saymen'in deniz konuş

maları hakkındaki beyanatı Londra de· 
niz konuşmalarına iştirak etmiş olan• 
Jarm karşı koymak mecburiyetinde bu· 
lundukları müşkülleri açıkça iyzah eden 
bir hitabedir. 
Konuşmalann en mutlu netiycelerin

oen biri ingiliz ve amerikan heyetleri 
arasındaki sıkı dostluk münasebetleri· 
nin bulunduğunun görülüp anlaşılması 
olmuştur. Konuşmaların bir başından 
diğer başına kadar İngiliz murahhasları 
tarafından güdülmüş olan doğru yol ve 
iş birliği düşünüşünü kutlarım.,, 

M .Hut, Sir Con Saymen'in silah alış 
verişine ait nutkunu da "dostça ve ces· 
Aurca,, diye tavsif etmiştir. 

M. I-lul, M. Makdonald'ın İngiltere 
hükumetinin Amerika'nm dostluğuna 

ve sıkı iş birliğine daima yüksek bir 
kıymet vermekte olduğunu söylüyor. 
kendisini temin ederim ki Amerika bu 
yolda dostça ve halisane bir surette ay· 
nı hissi beslemektedir. 

M. Saymen'in nutku Amerika'da 
nasıl karşılandı? 

Vaşington, 24 (A.A) - Hariciye ba
kanı M. Hul Londra deniz konferansın· 
dan bahsederek demiştir ki: 

••- Gazetelerin yazılarını ve M. Say
men'in avam kamarasındaki nutkunu 
büyük bir alaka ile okuduın. M. Say• 
ınen'in konferans hakkındaki sözleri çok 
açıktır. Ve Londra'daki murahhaslann 
uğradıkları güçlükleri anlatmaktadır. 

Bu konuşmaların kıvan~ veren tarafı 
murahhas heyetlerinin biri birine karşı 
olan dostça vaziyetleridir. İngiliz mu• 
rabhaslarının gösterdikleri el birliği 

kaygusunu saygıyla anarım. Keza M. 
Saymeni'n silah sanatı hakkmdaki söz· 
lerinden dolayıda kutlanm. Bu nutuk 
dostça ve cesaretle söylenmiştir. M. 
Makdonald Büyük Britanya ile Ameri· 
ka Birleşik Hükumetleri arasındaki 
dostluk münasebetlerinin korunmasına 

fngiliz hükumetinin büyük bir değer 
.erdiğini söyledi. Amerika hükuemtinin 
de bundan başka bir şey düşünmediği
'li kendisine temin ederim.,, 

Japonya Vaşington antlaş· 
ma~mı bozacak 

Tokyo, 24 (A.A) - gazetelerin yaz· 
clığına göre Japonya, Vaşington muahe
desini feshetmek için 10 ilk kanun tari
hi tesbit etmiştir. 

Dış bakanlığında deniliyor ki: "J a • 
ponya deniz silahlarında beraberliği is
tiyorsa, bu Japonya'nın dünya ticareti 
"o'< genişlediği içindir. Buna Japonya• 
nın şerefi meselesini de eklemek gerek
tir.,, 

Göı·ii~mclerin yeni şekle 
girmesi bekleniyor. 

Londra,. 24 (A.A) - İngilizlerle a
ınerikalrlarm dünkü toplantısmdan son-

ra, deniz işleri görüşmelerinin yeni bir 
ıckle gireceği duygusu gitgide artıyor. 
Bu yüzden japonların daha uysal bir gi
diş tutmalarınr sağlamak umudu ile, İn
gilizlerle amerikalılar pek davranacak· 

tardır. 

Ne anlaşma ne dağılma 

..uondra, 24 (A.A) - Deniz konuş
malarının her sınıf harp gemileri için 
ayrı ayrı azami bir tonilato tespiti su· 
retiyle mahdut bir anlaşmaya varacağı 
lngiliz mehafilinde umulmc' ıdır. "Ne 
anlaşma, fakat ne de dağılma'' formü· 
lünün resmi konuşmaları neticelendi
receği ve hiçbir me keti de mesul bir 
~aziyette bırakmıyacağı dü~üncesi ha
tim bulunmaktadır. 

Londra ile Tokyo 

arasında yakınlaşma 
Londra, 24 (A.A.) - Japonlar ile 

ingilizler arasında Çin ve Mançuri ba

rışı ve iki ülkenin müşterek menfaat· 

larını korumak rnaksadiyle bir muka

vele yapılması için görüşmeler yapıldı

ğı söylenmektedir. 

Deniz konuşmalarının başlangıcın· 

danberi japonlar Londra ile Tokyo a

rasında kabil olduğu kadar geniş bir 

yakınlaşmanın esasını aramaktadırlar. 

Evvela iki memleket arasında bir ti

caret muahedesi yapılması işi bir tara

fa bırakılmıştır. Çiinkü bundan altr ay 

evel bu bapta yapılan müzakereler bo· 

şa çıkmıştı. Bu işi tekrar ele almamak 

hususunda iki taraf anlaşmışlardır. 

Sonra, yapılan müzakereler göster· 

miştir ki bir ademi tecavüz misakının 

akti de derpiş edilemez. Çünkü ingiliz

ler dokuzlar muahedesinin esasen bir 

ademi tecavüz misakı olduğu, binaena• 

leyh bir ikincisinin yapılmasına lü

zum olmadığı fikrindedirler. 

Keza Amerika'nın muhalefeti yü

ziinden üçüzlü bir antlaşma yapılmasr

na imkan yoktur ve iki tarafh bir mu

ahede yapılması ise İngiltere ile Ame

rika'nrn eyi geçinmesini istiyenlerin, 

liberallerin ve işçilerin itirazına uğrı

yacaktır. 

Bu şartlar içinde anlaşmayı iki mem· 

leketin birleşik menfaatleri bulundu

ğu mrntakaya inhisar ettiren en basit 

şekil üzerinde durulmuştur. İngiltere 

şimdiye kadar bu formüle katı muva

fakatini bildirmemiş ise de bu yola gi

receğini gizlememiştir. Bu iş japon sı

yasasının pek yakında başlıca hedefi 

olacaktır. 

Japonya'ya karşı kapalı bir ihtar 

Vaşington, 24 (A.A) - Hariciye ba· 

kanı M. Hul'un avam kamarasında ingi· 

Jiz hariciye bakanının söylediği nutku 

hararetle tasvip etmesi amerikan meha· 
(ilinde Japonya'ya karşı kapalı bir ihtar 

suretinde telakki edilmektedir. M. Hut 

bu sözleriyle demek istemiştir ki: "E. 

ğer Japonya Vaşington aıdaşmasınm yu

karısında donanma yapacak olursa İngil· 

tere ve Amerika birleşeceklerdir.,, 

Filhakiyka İngihere Londra konuş. 

malarımn boşa çıkmasını gözeterek A· 

merika'ya beraberce yürümek için bazı 

teklifler yapmıştı. Bu teklifleri görüşen 

M. Ruzvelt ve Hul bu hususta Londra

da M. Norman Davis'e. talimat gönder. 

mişlerdir. Fakat hariciye bakanltğında 

bu talimata dair hiç bir şey söylenme. 

mektedir. 

lngiliz - .Amerikan itıuralılıas
laı·mm konuşmaları 

Londra, 24 (A.A) - M. Makdonald 

ile Sir c,.,n Saymen avam kamarasında 

M. N')rman Davis ile diğer amerikan 

murnhhası M. Ateton'u kabul etmişler. 

rlir. İngiliz ve amerikan heyetlerinin 
diğer abşlıca murahhasları bu konuşma
da hazır bulunamamışlardır. 

Deniz konuşmalarında 
İngiliz - Amerika birliAt 

Nevyork, 24 (A.A - Ne'Vyork He

rald gazetesinin Vaşington muhabiri, 

M. Cordello Hul'un Sir Con Saymen 

tarafından söylenmiş olan nutku hara

retle karşılamasının, Londradan gelen 

ve deniz konuşmalarına giren ingiliz ve 

amerikan heyetlerinin Vaşington ant

laşmasının devamı için birlik bir vazi

yet almaya karar vermiş olduklarını 

bildiren telyazılarından sonra olduğuna 
işaret etmektedir. 

Aynı gazete M. Hulun beyanatının 
ve japon sefiri M Saitonun Japonya-

nm deniz konuşmalarından sonra hiç 
beklemeksizin Vaşington antlaşmasını 
ortadan kaldırmaya karar vermşi olduğu 

HAKİMİYET! MILLI Yli 

Hususi ı·adyomuzla 
aldığımız habe ·le " 

- Japonlar Çin'de büyük bir 
laaliyel göstermeğe başlamışlar

dır. Bu faaliyet bilhassa Mongo
listan'da toplanmaktadır. Japon
lar buralarını işgal etmek istedik· 
leri hakkında dolaşan rivayetleri 
tekzip etmektedirler. 

-Fransa, SoıJyetlerle askeri bir 
ittifak aktedildiği hakkındaki id· 
dialart resmen tekzip etmekte· 
Jir. 

- Macaristan'la İtalya arasın
da. Macaristan ticari münakalatt
nın Adriyatikte Fiyume limanı ü
zerinden yapılması için bir anlaş
ma olmuştur. Bu anlO§manın e&a$

lan Macar B~vehilinin Roma'yı 
ziyaretinde hazırlanmıştıı·. 

- Bolivya ile Paraguay arasın
daki anlaşamamazlıklarrn araştı· 
rılması için Cenevre'de Ulu~lar 
Cemiyeti Konseyi levkalade bir 
toplantı yapmısttr. 

- Şimali Fransa'daki kömür 
ocaklarında çalışan yüzlerce lehli 
isçi İşten çıkarılmı~tır. 

yolundaki beyanatından birkaç saat ön 

ce yapıJmış olduğuna da diknati celp 

etmektedir. 

Nevyork Hera1d muhabiri M. Hulun 

ingiliz hariciye bakanının nutkunu tas

vip etmesinin diğer ülkelere Amerika 

ile İngilterenin Uzak Şarktaki iş bir· 

tiklerinin daha sıkı bir yola girmekte 

olduğuna dair bir nevi ihtarr demek ol

duğunu yazmakta ve M. Hul'un bu be

yanatının ummiyetle iki ülke genel ül

külerde tamamen birlik oldk1armm bir 

delili saymakta olduğunu ilave etmek

tedir. 

Nevyork Times gazetesinin Vaşing

ton muhabiri de yeni ahval karşısında 

ne gibi tedbirler alıpırsa alınsın, şimdi 

Amerika ile İngilterenin Londra konuş 

malarrndan Uzak Şarka ait daha geniş 

siyasal bir anlaşma yolu bulmak sure· 
tiyle çıkmış olduklarını sanmak gerek
liğini yazmaktadır. 

Bununla beraber Amerikanın sıyasal 
ananesinin iycaplan dolayısiyle iki ülke 
arasında bir birlik yapılması imkanı sa. 
nılmamalrtadır. Aynı muhabir, M. Hu] • 
un Sir Con Sa.ymen'in nutkunu candan 
alkışlamasma sebep olarak bir de İngi

liz hariciye bakanının kendisinin Ame • 
rika'ya karşı pek az uygun bir yol tut
muş olduğu yolunda bazı amerikan ve 
ingiliz mehafil ve gazetelerinin tenkit· 
leri dolayısiyle duymakta olduğu acıyc 

bastırmış olduğunu ilave etmektedir. 
En son bu gazete, M. Saiton'un J a -

ponya'nın yakında Vaşington antlaşma· 
smı kaldıracağını haber vermesinin Va· 
şington'un sıyasal mebafilinde hiç bir 
hayret uyandırmamıs olduğunu, çünkü 
bıı mehafilin japon elçisinin bu beyanatı 
hük:Umetinin izni ile yapılmış olduğun· 
dan hiç şüphe etmemiş olduğunu vaz • 

maktadır. 

Japon murahhasıııın 
diisünceleri .. 

Londra, 24 (A.A) - Japonların de
n iz işleri görüşmelerinde daha uysal 
davranmaları kabil olabilecek gibi gö· 
rünüyor. 

Amiral Yamamoto, ingiliz ve japon 
bakımlarını uzlaştıracak bir nice dü
şünceleri olduğunu Röter ajansına söy
lemiştir. 

M. Yamamoto, bu düşüncelerin ne
ler olduğunu ortaya çıkarmak isteme
miş. ancak demiştir ki : 

"Törümün bu düşünceleri nasıl kar
şılıyacağını daha kestiremem. Bir de bu 
düşüncelerimin çıkar olup olmadığrnr 
anlamak için ingiliz oruntaklariyle bir 
daha konuşmalıyım ... 

Görünüşte M. Yamaınoto, ingilizte
rin kendi dii§Üncelerini nasıl karşıhya
caklarmı öğrenmezden, Tokyo törü
süne danışmıvacaktır. 

rı 

INGltTERE'DE 1 LEH i~TAN' DA 

. ~ ransa ile Rusya 
arasında ask.er"' 

anlasına 
' 

Hu haber Londra'da 
şüphe ile karşılandı 

Londra, 24 (A.A) - Fransa ile Sov

yet Rusya arasında bir askeri antlaşma 

yapılması teklifi Londra'da biraz şüp -

he ile kaqılanmıştır. 

Röter ajansının muhabirine göre 

Fransa tarafından simdi ye kadar gü • 

cliilm\.iş olan yo1, onun Rusya ile Ulus

lar cemiyeti antlaşına31 ve muahedena· 

meler çerçevesi dışında böyle bir ulaş

ma yapmasına müsait değildir. 

Fransa ile Rusya arasında askeri bir 

antlaşma yapılması, bundan başka bu 

antlaşmanın Uluslar Cemiyeti miysakı

na uygun olup olmadığı meselesini Ü· 

zerine atacaktır. 

Bu münasebetle böyle bir antlaşma

nın yapılmasmın Ulllslar cemiyeti mu

kavelenarncsinin bir nevi büyütülmesi 
suretinde kabul edilcl..ıi!eceği ve böyle 

bir antlaşmanın yapılması hakkındaki 

isteğin mezkfır maddenin tefsiri esası· 

na istinat etmesi muhtemel olduğu be· 
yan edilmektedir. Mezkur madde, iki 

devletin keneli aralarında ikisinden bi

risini bu madde mucibince diğerine 

yardım etmeye davet edildiği takdirde 

ötekinin yardımını teşmil etmesini ve 
bu yardıma tedafüi müzahereti ilave 
etmesini natık bulunmaktadır. 

Ilh· tiyatro müellifi öhlii 

Londra, 24 (A.A) - Meşhur tiyat
ro müelliflerinden Sir Artür Pinero' -
nun l>ir ameliyat sonunda Londra'da öl
mü~ olduğu haber verilmektedir. Ölü 
79 yaşında idi. 

Lehistan sıyasaı;;mdakj 
•leğişiklik 

Londra, 24 (AA) - Ekonomist 
gazetesi Avrupa'nın vaziyetini tetkik e
derek diyor ki: 

"Lehistan sıyasasında görülen deği· 
şiklik fransız - alman barışma yararsa 
Avrupa i~;n çok faydalı olacaktır. ı<'a 

kat Rusya'nın paylaşılması için Japon· 
yanın da iştirak edeceği bir Bedin -
Varşova &uikasti ortaya çıkarsa çok za
rarlı bir şeydir." 

iilah yapımı ara~tırnıa 
komisyonu 

Londra, 24 (A.A.) - Hususi silah 
yapımı hakkındaki tahkikat beş bitaraf 
üyeden ku.rulu bir komiteye verilecek
tir. M. Mac Donald bu husustaki ka
ran gelecek hafta verecektir. 

İngiltere A1manya'ya kredi 
açacak mı? 

Londra, 24 (A.A) - 1ngiltere·nin ham 

maddeler ve petrol satın alınması için 

Almanya'ya yakında kredi açılacağına 

dair Berlinden çıkan haberlere burada 

hiç bir ehemmiyet 'verilmemektedir. 

Çünkü Almanya'ya ödeme işinde hiç 
bir tavizde bulunulmamıştır. 

Amerikan - Japon deniz 
murahhasları görüşecekler 
Londra, 24 (A.A) - Amerikanın 

deniz görüşmelef'ine memur murahhası 
M. Norman Davis pazartesi günü ja· 
pon sefiri M. Matsudeira ile görüşe· 

cektir. 
M Makdonald ile M. Simon parla

mento işleriyle uğra.5tıkları için ingi
liz-japon toplantısının ~rşambaya kaJ
masr çok muhtemeldir. . . 

Japon - Amerika görii~mcsi 
merak #'diliyor 

Londar, 24 (A.A) - Japonya elçi
si ile M. Norman Davis arasında pazar
tesi günü olup bitecek bir görüşme için 
dün akşamdan, saat kararlaştırıldığı bu 
rada alaka ile öğrenilmiştir. 

Japonların önayak oldukları bu gö
rüşme. Japon elçiliğinde olacaktır. 

Fransa \!aki Lehli i~~iler 
Varsova, 24 (A.A.) - Lchistanın 

Paris b.üyük elçisi hükumetinden aldı· 
ğı emir i.ize-rine Fransa hariciye bak3n• 

lığında bazı teşebbüslerde bulunmuştur. 

Bu teşebbüsler, Frdnsanın yabancr aıne· 

le hakkında tatbik edeceği söylenil n 
tedbirlere dairdir. Malumdur ki , Fran• 
sada birçok lehli amele bulunmaktadır. 

lll.USL.\R CEMiYETi 

Sa\'aş ~apan uluslara ııa"il'"t 

c~nevre, 24 (A.A.) - Uluslar cemi• 
yeti assambksi, Chaco anlaşmamazhğc• 
na ait vesayayı birlikle kabul etmiştir. 
Mevcut 48 devletten 46 sı bıı vesaya le-

hinde Tey vermiş, iki alakadar devlet 
tabiatiyle müstenkif kalmıştır. 14 kişi .. 
den mürekkep olan konseyin bütün aza 

sı binnetice bu vesay.a lehinde kaıar 

vermiş bulunuyorlar. 

DECIŞlK HABERtER 

Dantzig ayan reisi ~ckihli 

Dantzig, 24 (A.A.) - Lehistan a .. 

jansınclan : 
Dnntzig ayıın başkanr M. Rauşnig -istifa etmiştir. Yerine yakında diğcf 

lıiri seçilecektir ki, bunun şimdiki baş .. 

kan vekili M. Grayzer olacağı söyleıı· 

mektedir. 
Sıyasal mehafile göre M. Rauşnig' 

Danzig nazi fırkası reisi M. Forster ilcj 
arasında çıkan bazı anlaşamamazlıklaı' 

üzerine çekilmiştir. M, Rauşnig ge"Sen 

eyllıldc Cenevre assamblcsinden döner .. 

ken Berlinde durmuş ve nazi önderle" 

riyle görüşmüştü. Danzig'e dönüşünde 
ma1ikanesine çekiknjş ve o zamandan·• 

beri devlet işleriyle hiç uğraşmamıştır• 

M. Rauşnig Danzig'in ökonomik mert .. 

faatları ica,mdan olarak itidal sıyasa• 

sma taraftardır. 

So"'yct Ru5ya" ,ıa l>ir askı·ri 
şura kuruldu 

Moskova, 24 (A.A.) - Müdafaa ko-' 

miserliğinde 80 üyeli bir askeri şiırll 
kurulmuştur. Şurdya müdafaa komis.,.. 

ri M. Voroşilof ba~kanlık edecektir. 

Askeri anlaşma tekzip ediliyor• 

Paris, 24 (A.A.) - Hariciye baka!'\' 
lığında Fransa ile Sovyet Rusya arr 
Bmda askeri bir anlaşma olduğu yolull" 
daki ortada dönen sözlerin asıl ve ~ 
olmadığı beyan edilmektedir. 

Amerika'daki altın para sayı~• 

Vaşington, 24 (A.A.) - Hazinenl.ı1 
altın mevcudu 8,076,167,13.5 dolara va$ .. 
mıştır. Hazine geçen şubattanberi biJ 
milyar dolarhk altın satın almıştır. 

Kara(la suda yiiriir bir araht\ 
't Be.rlin, 24 (A.A.) - Kolonyalı bl 

makinist denizde de giden bir otonıolıil 
yapmıştır. Bu otomobilin tekerlekle .. 

ri suya indiği vakıt bir dubaya çevrile" 

bilmektedir. Suda yapılan denenıelerde 
uatte 20 lril&ınetrelik bir hız elde edil• 

miştir. Makinist bu hızı elli kilometre• 

ye kadar çıkarabilmişti• 

Sar· da nıütehassısrar 

Roma, 2'4 (A.A.) - Sar maderıl~, 
görüşmelerine memur fransız ve alctı 
mütehassısları işe başlamışlardır. l 

Uçler komitesi ıeisi Baron Alo>'5t 
. . • baJlC 

Almanyanın Sa.r memurları ışını t .. . e 
meğe anık old'tlğu haberini tekzıp 

miştir. 

~--------·-----~---___.,,,-
BU GECE ACIK ECZA~ANf. 

Adliye Sarayı karşısında 

ANKARA 
ecz3hao~sicfir. 

·--~----~-------
~, 
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ATATORK 
Olasan ata11, ülkenin atası Gazi Mus

t.fa kemal. 

De.leti yeniden kurdu. Ulusu battan 
, ... &ttı. Yurda kıvanç vermek için ülkü· 

"."" OC.irında yeni türelerin taze demi • 
'11'i dövdü. 

A TATüRK, kamumuzun da ıoyadı· 
...... Bizi dün'ümüze kavuıturan, bize • 
Jaruı'anızı baiıılayan TÜRK, enbüyük 

~~·ATATÜRK. Onda aade bizler 
etldiınizi bulmadık, onda bütün türklük 

liclen tarihi ile gelen tarihini ıığdırabi
leceii engin, güneı yüceliğinde, güneı 
~Yiİktiiğünde, güneı verimliliğinde, sem· 
laolünii buldu, 

ATATÜRK, türk varlığının ortasın· 
dil bütün türk uluıunu kucaklayan, ba· 
'11ıdıran, alanların kamusundan büyük 
~irına babaıevgiıi ile basan bir ulu çı
._ gibi duruyor. Ne büyük adam! Ne 
"icelıı; adam! Atam. Atan, Atamız. 

• tt 

ATATURK 
Soyadı 

Hepimiz doğduk. Hepimize bir at 
•-...ııer. Atlannı beğenenler kadar be
fflluni,.enleri de gördük. Atları kendile
l'İne oyanlar kadar uymıyanları da gö .... 
diiJc. Şimdi hepimizin eline umma• 
dıfımrz bir fırıat geçti: Kendi adımızı 
lıetıdimiz koymak. Y akıştırdığnnız gibi. 
laeiendiğimiz gibi. Bu ama, göbekadı' • 
"'•z değil Soyadı'mız olacak. 

Utuıların değiıik görenekleri vardır. 
aİzirnki soyadr'na pek o kadar değer 
l.içrnenüı. Atalarnnız, atsız çıkarlar atlı 
~nerlenniı. Onlara adı, ne ana ne baba, 
tiİçle, güvenle, yiğitçe baıardıkları it· 
lerden sonra budun takannıı. Nerede o 
lrııl"Unlar ki yiğitlik, hem öziı (meslek) 
Lem de ertem sayılsın? Şimdiki yaşayı· 
fiil Ylizbinleri aıan çeşitli itleri ardında; 
İt Petinde, iş batında, it ortasında gene 
lal. çeıit yiğitliğe yer vardır. Vazifeye 
~t'tlnıak bir kere başlıba,ına bir yiğit· 
lılctir. Ama artık bu, herkesin atsız çı· 
lııp atlı dönmesini mümkün kılamaz. 
a .. d11nlar büyiimüştür, soysal yaşayış ge· 
"İ!le,.ip derinleşmiştir. Artık ne doğan 
)•rdnniyle av, ne fÖlen, ne savat ne de 
t.lan lralmışbr. 

Mqrutiyetten ıonra, soyadı gerekli· 
~İni anlamağa başladık. Atlarımızın pe
llQe babalarımızm adını kattık. Kimimi· 
'İn soyadı vardı. Kaba bulduk, yadırga· 
~-· Edebiyatı cedide'nin yaldızlı dergİ· 
111adea çekip çıkardığımız tıtntanalı a • 
~~-İncilerini daha çok ıevdik. Kimimiz, 
~na lrarıı. Zıyagökalpçıhğın seline ka· 
ltlc1t, kendine arkaik bir at seçti. 

Buırünü, böyle bulduk. Şimdi ıoya· 
... ._ İçinde yaıadığımız soy kurumunun 
~ için iıtiyoruz. Hasan oğlu Veli, 

... met oğlu Mehmet gibi, Tevfik Sıt· 
lr, ıı.~ • A f d •• • ~ustem Şevkı, Burhan ıa a 111-

~ elnrmiyor. Sıtkı'lar da çok ıe•· 
• 1er de, fl ıl'f"lar da. Zaten, kurtuluı 
"ılal,iyle, yeni bir kurulut peıindeyiz. 
I . liepimize, bunun için soyadı lazım. 
.: lair soyadı olanlar, iyi bir ıoyadı bu· 

'9t 1-clan Eazla ıevinmiyeceklerdir. Bu 

e de seçebilmek, bir marifet sayıla • 
~br. Ben, Hakimiyeti Miıtiye yazıcısı 
•11i11ın İçin üç saat içinde bir at bul· 

~ ıerelc:ti (fycap etti manasına). Ve-

4-t Nedim (Vedat Barım) at-babam ol· 

~ ~ bundan sonra Burhan Belge'ıin 
' Ömrümde bir defa kendi adımı 
ııı..~İIQ koyabilecektim, onu da becere· .... 
t.. Şi,..di şunu da ıöyliyeyim ki, soyadı t....... .. . . ._ k d 'd oztunı;çe tutumuna ço yar ım 
~dıt" 

~...._ ır. Atlarınızı seçerken, bunu u • 
• ~Yın. BURHAN BELGE 

(Eski Burhan Asaf) 

~------···--------
Soy ach 

-. ..... Ankara mebusu Hasan Bey ıoy 
0'-rak "D k ·· ·· ·· ' t• ene ,, sozunu seçmış ır. 

lloıu'da hilaliahmer 
lloı için balo 

lıı ırı~ ul • 23 (A.A.) - Hilaliahmer Bo. 
ta..... t tez· d.. . 1 
... ~) 1 un gece halkevı sa onunda 
il,. lıı"~t flıt>nfaatine bir balo vermiştir. 
1 , lı, 0 Ya ~:>G k:şi !!e1miştir. Balo saat 
1- dar ai4r .. . • ı· b' :\ i . nıu, samımı ve ne'e ı ır 

.... d.... • . 
- .. eçmı~ltr. 

Şeblr ve Taşr 
Ulıısal musikimiz 

için çalışmalar 
haşlıyor 

Ulusal musikimize verilecek 
amaç ve bu hususta almaca~ ted
birleri görüsecek olan komısyon 
yarın saat J 5 te Maarif Bakanı 
Abidin Beyin reisli~i altında ilk 
toplantısını yapacaktır. Komisyo
na mucikişinı-."larımızdan Adnan, 
Ulvi. Cemal Resit, Mahmut Ra
gıp, Refik. NPcil Kazım, Ruhi, 
Necdet. Ulvi Cemal. Halil Bedi, 
Hasan Fnit Bey1~rle NiMet Vahit 
Hanım davet edilmişlerdir. Ko
misyon ulusal musikimiz isini ter
biye ba.kımmclan ve 11ana.t bakı
mınclan olmak iizere iki taraflı 
tetkik edecektir. Komisyonda gö
rütülecek işlerin ı>ronamını ay
nen yazıyoruz: 

A. Terbiye bakımından: 

1) Radvodan sonra, plak vasr
tasiyle yahut umumi mahallerde 
çalınan alaturka musikinin meni 
çareleri. 

2) Aile oca{?mda musiki terbi
ye"t aile mnhiti için farkılar. 

3) Ana. ilk ve orta mekteplerde 
musiki tedrisatının organizasyo
nu (şarkılar, metot, hocaları ye
tiştirme.) 

4) Lise sınıflarına musiki tari
hi dersinin konulması ve lise ba
kaloryasının musiki tar1hinden de 
diğer ders vnrupları gibi verilme
sine müsaade. 

5) ltk ve orta mektep hocaları· 
na kurslar. 

6) Musiki derslerinin sınıf ge
cimine tesiri. 

7) Musiki tedris~hnm teft;,i, 
(}\ıt .... ;1,.1 müfettişli oi ihdası). 

8) R:\dvo nesrivatmm musiki 
terbiyesi hakımmdan da kontrol 
ve orl!lınizaıyol"u. 

9) Koro, '>rkestra, oda muıiki
ıi kons--rleri, solo konserleri, ope
ralar, vuıtaıiyle halkın musiki 
zevkini terbiye ve bunların orga
nizasyonu. 

10) Operetlerin musiki ahlak 
v,. tiyatro bakımından da kontro
W. 

11) Halk musiki dershaneleri
nin organizasyonu. 

P.. S.rmaf h"kımınclan: 

1) Musikide ihtısas ihtiyaçları. 
2) Konservatuvar ihtiv;ı.cı, ope

ra 1ht1vac.ı (devlet ve şehir) 
3) Türk bestekarlal'rna düten 

va7jf,. 
4) Eserde musiki inkılabı 
S) Bestekarlara calıtmaları için 

kolıtvlıklar ve yolları. 

6) Türk bestekarlarının eserle
rinin yalnız temsile ait olanların 
da d•:"?il, konsP.r ve radvodaki ça. 
lmmalarmda da telif hakkı geti
rebilmeleri. 

7) Tiirk bestekarlarının eserle. 
rinin tahı suretiy1e de memleket 
rlahi1inde ve Avrupa'da yayılma. 
Si. 

Bu maddenin de devlet İşi ol-
ması: 

8) Musiki eserlerinin telif hak
larımn tadil ve tesbiti 

9) Bütün bu organizasyonlar 
için encümenler teşkili. 

~~-----··-~·----,_..~-
Afyon İ!ô!lrri kin Yugoslavya'ya 

hir he~·;t gidecek 
lstanbul, 24 (Telefon) - Türkiye -

Yugoslavya afyon mukavelenameslnin 

bazı hükümlerini iki taraf lehine tadil 
•• k tmek İçin yapılacak toplantıya ııtıra e 

Üzere afyon inhiıarı müdürü Ali Sami 

Beyle idare meclisi reisi Tabipzade Zi

ya Bey ve lktısat Vekaleti müıavirlerin· 
den bir zat ayın birinde Belırat'a ıide • 
cektir. 

Yalova'nın planını 

yapacak mütehassıs geldi 
lıtanbul, 24 (Telefon) - Yalova'nm 

planını yapmak için çağırılan franuz 
mütehassıs M. Jan Ruyer bugün latan· 
bula gelmiştir. 

İstanbul Matbuat 
Cemiyetinin Kongresi 

lstanbul, 24 (Telefon) - Matbuat 
cemiyeti bugün senelik kongresini yap· 
mııtır. Kongrede senelik rapor okun • 
muş ve beğenilmiştir. Yapılan seçimde 
Tarık Us Bey birinci reisliğe, Ahmet 
Şükrü Bey ikinci reisliğe, Enis Tahsin 
Bey umumi katipliğe seçildiler. Enis 
Tahsin Bey işlerinin çokluğundan dola
yı özür diledi. Kongre perşembeye tek· 
rar toplanarak umumi kat!p ve idare he
yetini seçecektir. 

Fran~ız Meelisi 
(Başı 1 inci sayıfada) 

HükC\met dış vaziyeti ve silahlanma 
konferansının boşa çıkmasr ihtimalini 
gözönünde tutarak ordu mevcuduna Ö· 

zenmeğe karar vermiştir. Bir yıllık 
askerlik yetişir. Fakat çok güçlil savaş 
levazımı bunun için şarttır. Raporum· 
daki miispet malumat ile Fransaya ve 
barışa iyi hizmet ettiğime kaniim." 

Ordu encümeni reisi miralay Fahri 
soğuk kanlılığı elden bırakmamak la· 
zım geldiğini söylemiş ve demiştir ki: 

"Fakat savaş levazımı yapılışında 

Almanyanın harcadığı gayret karşrsın
da levazım yapmak ve tahkimat vücude 
getirmek için icap eden kadroyu ve 
mütehassısları toplamak gerektir. Fran· 
sa barış istiyor, fakat Fransanın zayıf 
olması savaşı bir nevi davet olur." 

Savaş bakanı Ceneral Moren demiş
tir ki : 

"Barışı istersen, savaşı hazrrla" de· 
miyeceğim. Fakat "barışı istersen, sa
vaşa hazırlan" diyeceğim. 

Sekiz yüz milyon frank olarak tes
pit edilen harbiye bütçesi ulu orta ka
rarlaştırılmış değildir ve 1935 yılı için. 
de bu para tükenecektir. 

Ancak ferkalade halter bizi mecbur 
ederse bir yıllık hizmetten ayrılacağız. 
Şimdiki askerlik müddetini değiştir

mek fikrinde değilim. Fakat mütehas
sısları artıracağım. Mükemmel bir mü• 
hendis ve zabit kurumumuz vardır. Fa
kat ustabaşı ve küçük zabite ihtiyacı· 
mız vardır. 

Savaşı yapmış olan eski dövilfken· 
ler, yeniden bir savaş görmek niyetin• 
de değillerdir. Fakat harbın fecaatle
rini tatmamış olan genç nesillerin müf • 
rit vatanperverlikleri bizim tanımıt ol· 
duğumuzdan daha müthiş bir felakete 
sebep olabilir. Ve bu Avrupa medeni· 
yetini ortadan kaldırabilir. Şimdiye 

dek zekanın ve ilmin ışıkları olan ilci 
büyiik milletin başka şekilde haıtedil
... tsi kabil olan meseleler içn birlbirle
rine girdiklerini görmek çok acı bir ıey 
olur." 

Ceneral Moren bütün 11ralardan 
yükselen alkışlar arasında sözlerini fÖY 
le bitirmiştir : 

"Ulusal müdafaaya ve hele bana dü
şen işlerde emin olunuz, çok ciddi ha
reket edeceğim. Fakat aynı zamanda 

Ankara Radyosu 
Dün akşam 

İbrahim Necmi Bey, günün en de
terli i'i olan türk dili değiıiminin a
maçları üzerine bir konuşma yaptı. Nec
mi bey kendinden beklenildiği gibi, 
her yönden faydalı bir konferans veT
miştir. "Türk dili'' savlağımızın tür
lü incelikleri bu konuşmada pek açık 
olarak anlatılmıştır. 

İbrahim Necmi beyden sonra Ulvi 
Cemal bey, piyanoda bize güzel parça· 
lar çaldı ve De Fella'nm "Ateş dan
sı,.nda pek çok muvaffak oldu. 

Bundan sonra baytar bakteriyolog 
doktor Mehmet Zeki bey yapılmakta o· 
lan Zuam savaşını ve bu sav~ın sonun
da alınacak verimleri anlattı. 

Zeki Bey hayvan hastalıkları ve 
bunlara karşı yapılan çalışmalar. hay· 
van soyunu düzeltmek, iyi1etti.rmek İ· 

çin alman düzenlerden çok güzel ha
berler verdi. Ve bütün bunların ardın 
dan, birkaç yıl sonra Türkiyenin ya
bancılara iyi hayvan satan bir yurt o
lacağını söyledi. 

Mehmet Zeki beyin yaptığı bu ko
nu,ma, büyük umutlar bağladıtımız zi. 
raat vekilliğinin, pek az bir zamanda bD
yilk işler başarabileceğini anlatmak ba
knnından çok değerlidir. 

Bu konferanstan sonra Madam Mari 
Çagatovska Malinovskiden, Donavdl'· 
den, Pergoleze'den, Vekerlen'den gU
zeJ parçalan okudu. Değerli Bayın'm 
seai çok iyi dinlcnmİf ve pek beğenil
miştir. 

Bundan sonra "Çocuklarda teıekkül 
hataları ve bunlara karşı yapılacaklar,, 
Vildan Aıir bey tarafından anlatıldı. 
Bu konuıma bitince caz çaldı ve gil· 
nün haberleri verildi. 

Bu akfamın jrograım şudur : 
( 12.30 dan 21 e kadar ) 

10.- Şevket Süreyya bey konuşuyM 
15.- Musiki 

Ravcl Sonat ine 
Piyano : Ferhunde Ulvi 

10.- Hayrullah bev (Evliya Çelebi) 
20.- Musiki : 

Beethoven Sonate No. 1, 
Re Majeur 

Keman: N ccdet ~emzi 
Piyano : Ulvi Cemal 

10.- Ziraat Bankasının saati 
15.- Dans musikisi 

Haberler 

İstanbul Radyosu 
Saat 18 den 19 a kadar Tokatlıyaa 

oteli, 19 elan 19,30 a kadar Huayen ki
tar takımı, 19,30 dan 19,45 e kadar dia
,.a haberleri, 19,45 ten 20 ye kadar o.,. 
ret menuunun iyzahr, 20 den i,.tiba"9 
tehir tiyatroıu operet heyeti tarafında. 
fran11z tiyatrosunda verilecek (Bu Wır 
rüya) opereti. 

bir felaket olmaması için de bUtUn gay
retimi hal"cayacafım. B~ka taraftarda 
da aynı ,ekilde hareket edildiğini gör· 
mek iıterim." 

Savaş bakanının bu nutku mecliıin 
bilti.in sıralarında derin bir teılr yapmıt 
ve sosyalistlerden tutunuz da müfrit 
1af yöne varıncaya kadar bUtUn meb
usların fiddetli alkışları arasında Cene
ral Moren kürsüden inmittir. 

Güzel ve yeşj] Salranbolu•t1an bir ııanaş (vnı•ı ıMmleket ~arnda~ 

1 
KAPLAN TIRNAÖI 
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Delikanlı çok kızdı. 

- Olen! diye haykırdı, kaplan mnm 
neıin? ıüdük gölbez! Bar Kılıcın lar 
tayı dururken sen ıu içemezsin! O.. 
kır tay, sonra sen! 

Yüz atlı, şa,kıdan kıpırdayamaddar. 
Gözler açılmıı, soluklar daralaut, :Ji • 
rekler çarpıntılı! 

Ha, deseler çocuğu kurtaracaklar. A
ma ha demeğe uza yoktu. Bu itler o b
dar çabuk olup geçmişti ki. .. 

Bay Kılıcın ıesi gene gümledi: 
- Yıkıl git! Kaplan ıihi senin dö

tünü paralarım, İt! Sana demedim mi? 
Önce benim kır tayım, sonra dailann 
kaplam! 

Dalların arasında bir hıtrrtı. 
Sonra hırçın •e azgın hir miyaYlama 

ile bir çift azı diti .. 
Kaplan çıkmıf, alandaki delikanlaun 

on adım karşısında durmuttu. Bay ICı • 
lıç haykırdı: 

- Sana iki tepik atarsam kafanı eze. 
rim! 

Kaplan arka ayaklarını sıktı, ön a -

yaklarını uzattı. karnını yere yapıftrrdı. 
Yüz atlı, birden fırladılar. Şaşkının, 

taıkınlığın sırası değildi. Saldıracak kap
lan bö,.le dururdu. Yiğit çocuğu kurtar
mak gerekti. 

Henüz bir adan atmaımtlardı ki rö
rüm ürkünç bir kılrk aldı. 

Bay Kılıç kaplana iki tepik abnak 

için bir adım atmc:a.. kaplaa bir ele.İz 
torpili çevikliği ile fırladı .• 

Bay Kılıcın boran sesi: 
-Duuur! 
Bir çelik namlunun keski'!- ıeaiı 

- Şırak!_ çmnn!! 
Ve bir kısa hmlh .. 
Bir an için gözlerini yuman yUz atll, 

alana indiler. Gördükleri ıa idi: 
Kaplanın kafaıı alın plandan illire 

ayrılmıı. leıi yerele yatıyor! Ye. .. 
Ba,. kılıç, kılıcmın namluıunu irap· 

lanın gövdesine ıürterek kan.lannı temiz. 
liyor! Ye .. 

Kır tay yeşil bövetten kana, ka• su 
içiyor! 

Delikanlı mmldanıyorda: 

- Kaplan! yazık ettin kendine! Ya
yıma ön vereydin, ıeni böyle etmezdim! 

Yüz atlı bakıthlar. Yüz atlı, Ba,. Kı
lıcı çnrelediler. Delikanlı IMınlan p · 
rünce hemen kılıcını kınma aokbl, Ye 
sağ dini yüreğinin üstüne koyarak a&J'· 

gı ve hiraz utanç ile: 
- Aydınol af baylar! dedi hepaİM. 
Onlar da ellerini yüreklerine koFm'&L 

bir afızdan: 

- Aydınol Bay Kıhçl dedil.-. 

- Bay Kıl~ olduğu1m1 ne bın,.. • 
ıunuz? 

- Kaplana haykırırken duyduk. 
Yiz atlınm önderi ilerledi: 

- Bay Kılıç! dedi, baflıbrlar .... • 
tm .. Ofuzalplar Oğuzalpt Bay K~! 

- Buyur •it.ay? 
- Bırakrr mısm? budunamun ........ 

yüz kolda,nn adrDa, kendi adan olaa Ak· 
yıldmm adına ıırtmı sığayım, alnıw ipe. 
yim! 

Delilranlt çolıı: ~ygılı ol .. n için iti e
lini pasatlıtınm içine sobp ...W.dL 
Yürüdi, eğildi, Alryıldmııa sırtmı tlfa
dı.. dofruldu, dikildi, al ..... Öptü. 

- Hele fU atlan kapaa.lan ela ela· 

rup yarenlik edelim, dediler. 
Ormana dalınca, Akyıld.nm siliıın • 

••yera: 
- Arkada,lar! dedi, talan içia lam 

yerine düımü,üıı:! 
- Neden? 

- Neden ol.cak? ba ol.anın Wp..i 
ersini llöyle olarsa. olsa- seçlo.i ni
ce ola?! Bunlar talanlammz deme.it · 
miydim ıize? Bunlara Altanobah Bay 
Aılaa Ufllldım derler. 

- Gercek! sesleri. 
- Er ki,ileraek gidelim, her ip mçılr 

diyelim, bağrı dileyelim. 

Atlarını yedekleyip geldiler. 
O ne?! 
Yiiz atlı, yeni bir ıaılo,.a dü....-. 
Kaplanın ~sına otm'an Bay ltd.ç 

dirseklerini dizlerine, çenesini aygçl.n· 
na dayamıf, ağb,.ordu ! .. 

Niçin ağlıyordu? 
- Son.raaı ,, ..... -

AKA GüNDOZ 

Şaıkı - Hayret. Şaımaktan celiı 
Şaılanlığın manası başkadır. 

Uza - zaman. 
DÖJ _ Koltukaltr. Buna avcmıtta 

kızılcakoltuk derler. 
İt.- Soysuz, işe varamaz o1anıt d. 



Balkan Poaııuı f abuncı Poıwı 

Balkan anlaşmasının yeni yüzü Alman yanın 

M. AIMr Jluse'nin Ôrop Santral 
gazetesinde bu baJlıkla çılcardığı yazı
d•n aşağıdal-i parçaları alıyoruz: 

Balkanlardaki psikolojik ve soysal 
tekimül, ihtiyatla ölçülmüş bir sıra 
merl atelere doğru gürültüsüz, patırdı· 
ırz ilerlediği için garp efkarı umumi -
yesince buna layık olduğu ehemmiyet 
verilmiyor. Fakat, yalnız Uç sene ge
riye bakılsa ne kadar yol alındığı ve 
ne çok güçlüklerin ortadan kaldırıldı -
ğı anlaşılır. Alakadar resmi mehafilin 
Balkan konferanslarının program ve 
kararlarını o zamanlar ne kadar bedbin
Jiklc karşıladıklanm hattrlıyalım; kü
çük iytilafla sıyasal bir anlaşma yap -
mak düşüncesine Ankarada ve bilhassa 
Atina'da ne kadar kuvvetle karşı ko -
nulduğunu göz önüne getirelim; mua
hedelrrin değiştirilmemesi yolundaki 
tezahürlerin - kolayca anlaşılacak se • 
bepler yüztinden - ne gibi ihtiyatlarla 
karşılandığını düşünelim; bu gibi bir
leşmelerin dışında kalmak veya bunla
ra temayül etmek gibi düşünceler ara· 
smda miitereddit kalan Avrupa'yr ha -
tırhyahm. 

Bulgaristan, Balkan anlaşmasının 

temelleri olan formüllere yaptığı iyti
razlarda ısrar ediyor. Fakat buna rağ
men, cenubu garbi Avrupa'sında Mar • 
silya cinavetinin doğurabileceği karı· 
şıklıkları bertaraf etmek için Balkan 
anlaşmasını imzalayanlar. bu anlaşma
yı tatbikte tereddüt etmediler. Bulgar 
hükumeti de basiretine takdirler kazan
dıran sıyasal bir duygu ile anlaşmaya 
olan muhalefetinin, bu anlaşmanın güt
tüğü ülküden ziyade biçiminden doğ -
duğunu komşularına ir "'S etti. Anlaş

maya girmiyen Balkan uluslarının an -
laşmavı imzalıyan hükOmetlerle olan 
münasebetlerinin daima ilerlediğini söy
Jiyen 2 ikinci teşrin tarihli tebliğ de 
bunu anlatmak istiyor. 

Şimdiki devresinde Balkan anlaşma
sının iiç görünüsü vardır: 

Anlaşmayı imzalıyan uluslara mün
hasır kalan ve kurum biçimi küçük iy
tilafınkine uygun olan iç görünüş, sı • 
yasal ve ökı:ınomik ~1anda birbirine mu
vazi olarak takip edilmektedir. Bu, ba
şarılmıı-;ı ~ereken hayli büyük bir iştir. 
Fakat bunun başarılması yolunda, Bel
grat 'Bükres. Atina ve Ankara'da na -

ı ıwu 

nir. soylusuna köpek diyorlar. 

Tepik - vanhş olarak tekme dedi -
fimiz ayak vuruşu. Tekmeyi hayvan
lar atar, ona söylenir. 

Sas1<ınlık - sersemlik. 

Görüm - manzara. 

Avrhnol - Tünaydın, günavdrn sök· 

medi. 1yi pün, mutlu gece yürümedi. 
Mademki (aydın)ı kök olarak altyo· 
ruz, zaman ölçülerini bırakarak, her sa-

at geçecek tek söz: (Aydınol) olmalı. 

Hatta kalabalığa da (aydınol) demeli. 
Bakalım bu yaşıyacak mı? Ben kulla
nacağım. 

Ağbay - ağabey. Asaletçe değil, 

yaşça büyük. Çok yerlerde (akbaş) ve 

(ağbaş) ı işittim. Akbaş, saçı ak ihti

yar: ağbaş, aklJ biln-isi yükselmiş de -
mekmiş. 

Budun - bizim aşiretlerde halk ma
nasına alınıyor. Ulus, bir milletin u -
mumi müşterek adıdır. Türk ulusu de
mek Kamçatka'dan San Fransisko'ya 
ArkanjeJden Kap'a kadar olan yerler
deki türk milleti demektir. Anadolu, 
Kırgız, Finlandiya türkleri ulusun bi
rer budunudur. Yanlışsa düzeltilir. 

Sırtsığamak - Sıvamakla karıştır

mamalı. Sırtsığamak; türkün kahraman
lığa karŞı yaptığı ıı!n son, en büyük tak
dir hareketidir. Yiğitlerin; sırtlarını 

bilyilklere, ululara, önderlere sığatabil
mek için yaptıkları kahramanlıklarını, 

etim kalem tutabilse de yazabilsem. 
At kapatmak - Süvari ıstılahıdır, 

ata eğer vurup bineğe hasırlamak de -
mektir. YUk için "scmerlemı.~ .. , palan 
için "palan vurmak .. kullanılır. Ah gü. 
zel tilrkçe ! sen ne zengin ve ne engin
ıin. 

Yarenlik - Musahabe, hoşbeş. 
Bağış - Af, mastan bağışmaktır. 

Hibe etmek - bağışlamaktır. İnceliğini 
gözetmeli. 

Yedeklemek - El manasına olan 
(yed) ten gelmez. Yeteklemek daha doğ
rudur. 

sıl çahşıldığı düşünülürse, bunun sonu 
hakkında hiç bir Jilphe beslenemez. Bal
kanları iyi tanıyanlar için asıl pştla
cak nokta, sıyasal tesanüdün ökonomik 
tesanüde yol açtığıdır: Yani çok ağır 
netiyceleri çok mühim olan bağlantılar
la, uzun zamandanberi geciken yakla~ 
ma işi meydana konuluyor. İşlerin yU
rümesi için gerek olan daimi katiplik, 
ökonomik istişare konseyi gibi teşek -
küller işe başlamışlardır. Balkan ulus -
lan arasındaki münasebet ve mübadele
leri rasyonalize etmek için. önceki gibi 
Balkan konferanslarının kararlarından 
bir çok ilhamlar alan bir program yapı
lacaktır. 

İkinci görünüş, Balkan anlaşmasının 
şimdiki çercevesinden taşan, Balkan u
lusları arası bir iş beraberliğidir. Ge -
ne 2 ikinci teşrin tarihli tebliğe göre. 
anlaşmaya giren üyeler, komsu Balkan 
devletleriyle (vani Bulgaristan ve Ar
navutluk ile) muallakta olan biitün iş -
]erin memnuniyet verici bir tarzda hal
ledilmesini kararlaştırmışlardır. Bir 
taraftan_ Yunanistan'Ia Bulgaristan ara
sındaki mali anlasamamazhklar, diğer 
taraftan Bulgaristan'la Romanya arasın
daki güçlükler, bu'!Ünlerde faal konuş
malara zemin teşkil etmektedir. Bal -
kanların umumi ahengine mani olan bü
tün anlasamamazlıklar ve kavgalar, bu 
konuşmaların sonunda ortadan k;ılka -
caktır. 

Bulgadstan'ın bu anlaşmadan u:r.ak 
kalmasını doğuran sebeplerden biri de, 
bu anlasmanın yapılmasını kolaylaştı
racak temiz bir zeminin hazıriandığını 
görmek arzusu idi. Şimdi bu temiz -
Jikle uğraşılıyor. Makedonya meselesi 
yüzünden Bulgaristan'Ia Yugoslavya a
rasında doğan anlaşamamazlık hakkın • 
da da Belgrat'la Sofya arasında doğ.-. 
dan doğruya konuşmalar yapılmaktadır. 

Makedonya ihtilal- komitesinin Mar -
silya cinayetindeki mesuliyetini tayin 
yolunda Georgiyef kabinesinin göster
diği çok açık. çok azimkar tavur. inkir 
kabul etmez bir anlaşma isteğini göste
riyor. İki hükfımetin bu anlaşması Bal
kan anlaşmasının şimdiki inkişafının 

dısında kalmakla beraber, bunun yapı
cı gayretlerinin çerçevesine girmekte -
dir. 

Uçüncü görünüş de Balkan anlaşma· 
sının uluslararası, yahut "Avrupai., gö· 
rünüşlidür. Balkan birliği barış isteği
ni mevhum ve nazari şekiller altında 

değil, açıktan açığa gösteriyor. 

Noye Zürher Zaytung yulcardaki ba~
Jıkla yazdığı bir başyazıda A Tmanya'nın 
silahlanma v:ıziJ•etini araştirmalcta ve 

bu münasebetle de ~unları yazmaktadır: 

Almanya çehresinin son bir yıl için
de kuvvetli bir silahlanma ifade etmek
te olduğu, bugünkü alman şehir ve 
köylerini gezen bir kimsenin asla gö -
zünden kaçmamaktadır. 

Askerliği andıran biçimleri asker -
leştirme unsurunu halka kadar yayan 
üniformaların türlülüğündeki çolduk ve 
üniformalıların büyük sayısı kısmen sı
yasa faturasına geçirilecek bir mesele -
dir; ancak. bunların yanında alman u
lusunun silah taşıyıcıhrı olan Rayşver
efradının, yani muntazam ordu mensup
larının da üniformalanna sokaklarda es
kisinden çok rastlanılmaktadır. Rayş -
verin sıkı bir surette on iki senelik mec
buri hizmete tabi tutulduğu ve bu mü
kellefiyet dolayısiyle Rayşver'de hiz -
met edenlerin en çoğunu yaşlılar teş

kil ettiği geçmiş günlere göre, bugün 
genç karalara mensup olanların çoklu
ğu ve hatta bu gibilerin ekseriyette ol
dukları apaçrk farkedilecek derecede 
bel1i olmaktadır. Muntazam ordu kuv
veti yanında sayıları büyük olduğu bel
li olan polis kıtaları ile beraber S.S. ku
rumları da silah taşıyanlardan oldukla
rı halde, bugünkii rılmanlar 1914 tekiler 
gibi "silahlı ulus .. görünüsünde değil -
dirlcr. CünkU, o zamanlar kendilerinin 
de heyecan verici ve çekici buldukları 
o seyler bur.ünkülerin eşi değildir: ay
nı tesiri yapmıyor ve arasıra meskGkiye
ti bu farkta seçilen diktatörlük zama -
nında da bu seyler başka türlü olsa ge
rek. Diktatörlük doğura doğura "imi. 
forma giymiş ulusu .. doğurdu. Ulus bü 
tünü ise. her yere ve her işe v,iren as -
kerleşmeyi. silahlı hizmet görmekten 
2iyade. müdafaa biçiminde savaşa ha -
7.ırlanma terbiyesiyle öğrenmektedir. 

Gündelik yaşayışta askerle .. me, mü. 
dafaa için savaşa hazırlanma biçiminde 
diizünelerle muhtelif istikametlerde te
celli etmektedir. Büyük şehirlerdeki 

evlere girilince, kapıların üstiine veya 
avluda bir yere yapıstırılmıs afişlerde, 
herkesin diişman tavyarelerine kar ·ı 
k'>runması için tedt ir alması kaydedil
mektedir. Her ev sahibine, düşman tay
yarelerinin bombardımanlorına karşı 

kovabilmek için döseme1erin vanabile -
cek olan kısımların' vznmaz bir biçime 
ııokmasmı emreden ilirektifler daP.ıtıl· 

maktadır. Hava korunma kurumlarının 

Altı aylı1c -;alı~ma 
Yeni bıılgar ba~ bakanının Bulga -

ristan'da yaptığı değişilclilclerden altı 

av sonraki vaziyeti gözden geçiren La 
BUigari gautesinin aşağıdaki yazısını 
•lryoruz: 

Ordunun yardımiyle Bulgaristan'da 
yapılan ve en ustalıklı hükumet diizelt
melerinden biri olan değişiklik başh

yalı 19 ikinci teşrinde tam altı ay oldu. 

Sıyasada olduğu gibi bütün işlerde ara
sıra durarak ne kadar i1er1endiğini göz
den geçirmek ve iyi istikamette yiirü -
nüp yürünmediğini öğrenmek fayrlalı 

olur. Esasen yeni rejimin memleketi
mizde bir çok taraftarları olduğundan, 
şimdiye kadar yapılan işlerin bir bilan
çosunu bunlara bildirmek iyi olacagını 
diisündiik. 

Bulgar rönesansmın ana prensiple -

rine dayanan yeni bir sıyaS<> başlangıcı 

olan ve 19 mayısta yapılan bu deği,ik

tiğin ne gibi prtlar altında vukua gel

diği daha unutulmamıştır. Memlekette 
yenilikler yapmak işini üzerine alan Ge
orgiyef kabinesi, bükfunette de ıslahat 
yapmayı tasarlayarak altı ay gibi kısa 
bir zamanda, ulusun demokratik umut
larını kaybetmesine meydan vermeden 
ve ulus çocuklarının ülküsüne ihanet 
etmeden bütün ulusal müeueselerin kö
künden dilı:eltilmesi İfini hazırlamıı -
tır. Böylece Bulgaristan bir çok esas
lı yasalar kazanmış, hükfunet kuvvet -
leri bu yasalarla, bugünün en endiyte 
verici me1elelerini çabuk ve tesirli bir 
surette kaldırmak imkinım elde ebnit -
tir. 

19 mayısın ertesinde ortaya konan 
büyUk eser bununla bitmiı olmuyor. 
Bulgar tarihinin en güç anlarında bul
gar ulusunun başına geçen adamlar, u
lusal hakikati bütün bulgarlara ~nlatıp 

onu çabucak kurtuluş yoluna J?Ötürebil

dller Calışma gerekliği altında önl,.ri. 

ne çıkan doktrinler onları şasırtmadı. 

l'ilekleri aı;:ık olduV.u için tutacakları 

vol da onlara aparık göründü. Ulusu, 
i~indc: boi!u1ma tehlikesi geçirdiği u -
mutsL ~Iuktan çıkarmak için, onun is
tckleriııe ve umumi bir imtihan devresi 

olan l'ıu 2amanda hükumete diişen rol~ 
en uygun metotları seçtiler. Hük\ıme

tin calışmalarına bitaraf bir gözle ba -
kan!ı!r bu calışmaların her gün hiraı 

daha kuvvetlenen ulusal birliği 'Jrt~}'a 
koyduöıın11; calı malan yalnız umumi 
menfaatten. ulusal şereften. sovsal 'lÜ· 

zen ve dio;İTllindt:"n ilham alan yeni reii
me. sayısı her ~ün artan yeni adam fa -
rın katıldı?ını ivtirafa mecbur olac<tlr -

lardır. Kalkınma gayreti durmadan 
ilerlediği icin ulus. zincirden boşanmış 

ihtirasların ve fırka rekabetlerinin or
ta11nda gözüne çok karanlık gorunen 
istikbale 'imdi sonsuz bir güvenle bak
mağa başlamıştır. 

Programı ulusun düşünceleriyle dü
zen ve refah dileklerine iyice uygun o
lan hüktimetin simdiye kadar kazandı
~ı muvaffakiyetlerin sırrı bundadır. 

Bilhassa ökonomik alanda. halli gere -
ken bir çok işler vardır. Ulusun istik -
halini düşünen, yurtseverlikleri, tecrü
be ile büyüyen otoriteleri yann için 
sağlam bir garanti otan hükUınet adam
larına mukadderatını teslim etmekle 
mustarip Bulgaristan büyük bir teselli 
duyuyor. 

Sebatkar bir çahpna ile geçen ilk 
altı ayın zengin bilançosu, gelecek ay
lar için de i.yi bir alamettir. Yeni bul -
gar hüktimet yapısının temellerinin 
sağlamlığını anlamak için hükftmetin 
ıimdiye kadar yaptıklarına bir ıtöz at-

si]ahlanması 
bu tedbirJeri kontrol ederlerken göster
dikleri haddinden fazla gayret ve ver
dikleri direktiflerin tatbiki için müd -
det tayin etmiş olmaları, alman ulusun· 
da, savaş ihtimallerinin çoğaldığı duy -
gusunu doğurmakta çok büytik bir tesi
ri olmuştur. Böyle bir havanın uyan -
mıs olması, rejimin arayıp bulamadığı 
bir şeymiş tesirini bırakıyor. Müdafaa 
için savaşa hazırlanma telkini ile, teh
dit edici tehlikelere karşı şuurlar uya
nık tutulmaktadır. 

Berlin'e yakın bir mesiyre yerinde, 

mesela tayyare hücumuna hedef olabi -

lecek bir köprü yanında bombaya karşı 

koyacak bir "yeraltı,. yapılmıştır: bir 

savaş olduğu takairde bu gibi yapılar 

var denerek bununla da kalınmıyor. 

çok işlek olan yolun üzerine ayrıca 

"yüz kişilik tayyare korunma galerisi., 

di) ,. vazıh yol gösterme direkleri de 

dikiliyor. Baştan aşağı savaşçı bir dü • 

şünce ile alınan bu tedbirlerle de her 

gün. her saat tehdit eden bir tehlike ol

duğu duygusu yaratılıyor ve bu da gün 

geçtikre halka bir uğursuzluk gibi ya
yılıyor. 

Raysver'de. eskisine göre bugün da

ha çok otomobillere rastlanıyor; ancak, 

orduda kullanıldığı görülenler, belki 

de bu motorlaşmanın bir kısmını teşkil 

etmektedir. Almanya'da durmadan oto

mobil sanayiinin yüksek istihsalinden 

bahsediliyor, halbuki seyrüseferde bu 

iddiaya uygun gelecek ölçüde çok oto· 

mobil görülmiiyor. Bu iddia göz önün

de tutulunca, Rayşver'in çok yUksek, 

hatta fevkalade yüksek bir ölçüde mo -

torlaştırıldığı ve motorlaşmış yepyeni 

kurumlar yapıldığı kanaati doğuyor. 

Çok kuvvetli ve mükemmel çalışmakta 

olan olman otomobil sanayii ve bir sil

rü başka sanayi kolları esasta hava si
lahlanma ve kalkınması emrine veril· 
mektedir. 

Tabiatiylt! bir çok teferrüatı öğre • 

nilmekte olan, ancak gayet gizli tutu -

lan i~in bu tarafı da alman halkının ve

yabancı ülkelerin fantezisini tahrik et

mektedir. Başında Göring'in bulundu

ğu imparatorluk hava bakanlığının tay

yare yapıcılığı ve elde bulunan savaş 

tayyarelerinin snyısı hakkında ekseyira 

birbirine çok ay km ve bazan da ser -

güzeşt ifade eden düşünceler ortaya a

tılmaktadır. Ancak, önceleri pek de 

inanılmak istenilmiyen hatta hayalden 

bahsediliyor tesirini bırakan yer altın

da tavyare meydanları yapıldığı hak -

kındaki şayialar da sonunda doğru çık

tı: ve bu~j.in artık, A lmanya'da askerlik 

işlerini ağıza almanın vatana hıyanet 

etmek hükümlerine çarpılma korkusu 

dolayısiyle cok dikkatli davranılmakta 

olmasına rağmen, bir çok modern as -

keri tayyare meydanının adı açıktan a
cığa herkesin ağzında dolaşmaktadır. 

Sırf askerliğe ait olan bazı bellibaşh 

i!:ılerin gizli tutulmasına artık impara • 
torluk hükumeti de süphesiz ki. pek az 
veya hiç ehemmiyet vermemektedir. 
Ancak, bu miılahaza ağır toplarla silah
lanmaya şamil dci;ildir; çünkü bu me
~le, sık sık ve kati olarak resmen iddi
ası yapılan, barış muahedesiyle alman 
ordusunun ağır topları alınmış ve do
layısiyle zayıf düşürülmli§ olduğu bah
sidir. 

mak yeter. Ortaya konulan bu if ulu -
sun yenilik isteklerini yerine getirmiş 
ve onu, ihtilal u~urumundan kurtaran 
hlikfımete minnettar bırakmıştır. Bul
garistan, birliğini, ahengini bozan ve 
uluslar arasındaki iytibarını kıran fır -
katılık sistemler\nin tuttukları kötü 
yolda kalsaydı bu ihtilal çekinilmez bir 
hale gelecekti. Kuvvetlenen ve birle
şen ulus altı ayda öteki rejimlerin yap
tıklarına benzemez bir çok özlü işler 
yapan ve kendisine refah yolunda a -
zimklr bir rehber olan şimdiki hükti -
meti başında görmekle kıvanç duymak
tadır. Verdikleri ıöze sadık olan ve 
çalışmak isteğiyle yanan bulgar idare
cileri, ulusa onlarla beraber meşru bir 
gurur duyuran eserleri birbiri arkau 
sıra ortaya koyuyorlar 

ı Hitler hir Fransız· 
Alman yakınlaşma· 
sını istiyor ınu ? 
19 sonteşrin tarihli La Repüblik'terı: 

Alman önderi. mebus Jan Goy ve be• 
lediye üyelerinden Rober Moniyc'yİ 
kabul ederek onlara enteresan şeyler 
söylemiştir. Bunların arasından bilha9" 
sa şunlar dikkate değer: 

l - Alman önderi Sar'd m b 0 r ıınla· 
samamazlık1ar kaynafü y~pmıılc istemi· 
yor ve netiycesi ne olursa olsun ı'lel İ· 
siti sayacaktır. 

2 - O 1amana kadar, Kendisi t~.a • 
fmdan. zorla kahul ettirilmiş bir mı.:•· 
hede ve bu yüzden de l1ül<ümsiiz s .. vı· 
lan Versay muahedesini bu noktad~ ka· 
bul ederek AJsas 1.oren'den va?.geçiyor 

3 - Elitleri kıran sava" fil·rini red• 
dedi yor, 

4 - Avrupa'nın pcleccği için bir 
fransız - alman yakınlasm~sı kendisi· 
ne gerekli görünüyor; 

S - İki ulus arasındaki münasebet· 
ler eski döviişkenler tarafından ln•nıl • 
malıdır. 

Bütün bunlar ne dem~ktir? Su ele· 
mektir ki M. Musolini Franc::a'nın giiç· 

1ü olduğunu anladığı gibi . Sovyetler 
birliği de bunu anladığı gibi , alman ı n 
deri de bu husustan habersiz dePil lir. 

Öte yandan. alman - leh uzlaşması 
alman sıvasasının ir süriı muvaff • i · 
yetsiz1iklerini denkl ş•iremez. Mo l·o • 
daki muvaffakiyetsiılik ve R palto mu· 
<ıhedesinin terki: Venedik görü mesi • 
run hiç bir netiyce vermeınis oldu ·u 
Roma'daki muvaffakiyetsi lik : Bel rat 
muvaffakiyetsizliği: Bükreş muvaffa • 
kiyetsizliği · M. Dolfus'ur. öldürUlmcsi• 
ne rağmen Anşlus fikri gcrçekleşnıe • 
miş olan Viyana'daki n.uvaffokiyetsiz,. 
lik: Macaristan gene İtalya'nın nüfUI 
mıntakasında kaldığı için Budapeşte' • 
deki muvaffakiyetsizlik: nihayet fngil
tere'deki muvaffaldyetsiz1ik; çünkii tn
giltere kendisini toplamış. ve alman ha· 
va silahlanmasına karşı daha ehemmi· 
yetti silahlanmalarla cevap vermeye ko
yulmuştur. 

En hasin usuller buna çare bulama 
mıstır. Kırat Aleksandr öldünildüğU 
zaman, sormuttuk: "Bundan kim ;~ifa
de edebilir?,, Hadiselerin tahlili biı:iı:I! 

yerimize cevap verdi. Bugün. belge ele· 

sikliğinden dolayı kimseyi itham et· 
mediğimiz bu katlin ne fransız - yu· 
goslav münasebetlerini kesmiş olduğu • 
nu, ne de Roma - Paris. Roma - Bel• 
grat arasındaki çifte yaltm1asma hare• 
ketini durdurmamış oldııfunu görmiit 
alan HitJer bir kaç gün önce söyleme
sini istemiş olduğumuz şeyi açıkça söf• 
lüyor: Nasıl olursa olsun, plebisit ~ • 
tiycesi önünde eğilece~imiıi lrati oll" 
ralc beyan ederim. 

Cok güzel, fakat hu bize yet.ne•· 
Hattl AlaazLoren hakkındaki aö:r:U blel 

Alman önderi ÔllCn ve Malmedi bılı~ 
kında bir şev söylememiştir. Hattl blJ'" 
nu da söylemiş olsaydı gene bize ıcafi 
gelmezdi. 

Avusturya ltalya'nın ilerisinde, De· 
çika ile Lüksemburg'un Fransa'nın Ue· 
'!'.'İsinde gördüğü rolü oynamaktadıt• 
Bunlar klasik istila yo11arıdır. 

Alman önderi iki yurttaşrmızla yat 
tığı görüşmede Avusturya hakıktndl 
hiç bir şey söylememiştir. 

Bunun içindir ki vaziyet ne olu,
olsun İtalya'dan ayrılmıyacağınıııı •"" 
çıkça söylemeliyiz. Hitler'in bu söJ~~: 
rinde manevraya benzer bir 9ey ot?ug 'f 
nu iddia etmiyoruz, fakat böyle bit t'il 
varsa bile muvaffak olamıyac3ktır. JJ ,. 
Ren üzerinde olduğu gibi Tuna USCıt" 
rinde de barışı istiyoruz. Roma'da b 
nun anlasılmasını ve Rom3'nın ital~ 
hududunun İngiltere gil i Ren'de ol 
ğunu kabul etmesini dilerir. 

Bu dU.üncelerimizde hiç bir k••~ 
cı zihniyet yoktur, sadece mantık ~ii· 
dır, çünkü ya Deyli Meyl ne söy1ed ·ı~ 
ni bilmiyor, veya Almanya gelecek '·sıt 
yazda 25 bin bombardıman tayyare;,.,ı 
malik olacaktır. Kime karşı, taıı 
Kime kar§ı? ti 

Alman önderi diyor ki: Bit it•~ .. 
- alman yakınllq11JBSı Avrapa'atll ~ti 
Jeceği için gereklidir. Evet, on ııa• 

·ı Atıf evet, fakat bu yakınlapa ı e _.1· 
birletemez, Almanya'ya Tuna veY• di1' 
kanlarda hareket ııerbcstisi verıııe1' 4' 

"Y' r §üncesi birleşemez, "Mittelör?pa ~ 

l niden kurmak müsaadesi bırle ::.kdl" 
Böyle bir yakınlaşma tehlikeli Y~ 
lagma tipinin ta kendisi olurdu. ,üJ: 

l'iycr DoflJJ 



Damar sertliği ve damar]arclaki yük
sek tan iyon 

İnsanlar yaşadıkça vücutlarını teşkil 
9den örgUlerin höcreleri de eskir. Bun
ların artıklarının bir kısmı idrarla vü -
tut hnrici olursa da bir kısmı vticudun 
kan damarlarında kalır. Bu kalan mcd
delcrin başında kan kireci gelir. Bu ki
reç kana, vücudun muhtelif höcreleri
nin artığı halinde ve hazım yolunda im
tlaasla kana kansan gıdai maddelerin 
fazla kireci halinde karışır. İdrarla 
Vücut harici olursa da damarlarda do
laşan kauın yüklendiği bu kireç ic;in • 
den gectiği damarlarda birikintiler ya
par. Damarların iç yüzlerinde ve onla
rın ör11ülerine isliyen bu birkaç taba
kası damarlar n elastikiyetini bozar ve 
d::ı .... uıar kalibrc>smı da az çok daralt
tı •rndan tabii h:ılde zararı olmıyan kan 
t "Vikinin t. hiidcn fazla olmasına mey
dan verir. Bu hal. insanlarda ekseriya 
kırk y~ından sonra başlar. 

Bir hekime ba vurulduğu zaman 
kolayca anla ılın bu hastalık ne kadar 
trken teşhis edilirse hastayı. damar 
sertH~inin seben olduğu tehlikeli va
ziyetlerden korumak imkanı o nisbette 
kolaylaşır. Y irrninri asu hekimliğinin 
bir zaferini te«kil e~rrı (damarse'1:1ii!]) 
tedavisinin büvi.ik bir kı'l"lt hıfnssıhha 

Y<ı 'lalannda yer bu'd" - 1 sribi bir kısmı 
da elimiz altındaki bir. cnk tesirli ilaç
l:ır\a emnivet altına a' n'11•-;tir. Hasta-

lıi" rna dikk~t iı ve bllk!TT1STZ olan kill'~e
Jerclı- (damar ~ertli~i) ilerlivcrek kor
kunc netivceler hazrrln. Netekim böv
le dikkatsiz ve hastalığına Jal--ayt hir 
Çok kimqelerde rastladıf'Tımız gibi teda
~i i pek kolay kabil olan damar sertli
ği hastal r <Yınrn bakrmsız kalmasından 
dolayı J!Ünün birinde sessizce damar -
lardaki kan tazvikini vükselterck artık 
f'lastikiyeti azalmış olan bevnin Hiçük 
d'lm rlanrıın birini patlatarak (beyin 
kanaması) ve (inme) dedii!imiz tehli • 
kt-li ve öliliirik .. hastalıklar mevdana 
getirir. 

Biraz yaşlanan kimselerin hekime 
ba vurmalarr bu gibi tehlikeli ha11erden 
sakrnmak için en doğru bir tedbirdir. 
» lbuki bu tedbir cok kere ihmal edi
livor: onun içindir ki tansiyonların 
Yiıh~kliğ'inden şikfiyct eden nice kim
selere pek çok rastlanmaktadır. T?nsi
Yonun yükselmesinden korkmamahdır. 
lierke!lin dınur sertliği ve onun yapa
biJece~i tehlikeli Akıbetleri haltlcmda 
bir fikri olması ve onun önüne geçici 
Çarelerin elde olduğunu bilmesi lazım 
geJdPri gibi böyle bir hastal·;;a tutul -
rnus kimse varsa ona hastal•ğı anlat
mak ve :gizlememek özlü ve yerinde o
lan hir vard:m ve hizmet olduğunu bit

tne" !::ızımdır. 
Damar scrtliğitıin şekilleri ve gös

tcrdi{ti §raz: 

(Damar sertliği) bann yalnız beyne 
Jnahsus olur O zaman (beyin sertliği) 
ismini alır. Bu gibi insanlarda unut -
kanlık alametleri. kafatası içinde gil
tiiltüler ve sık sık gelen başdönmeleri 
göze çarpar. (Beş duygular damarsert-
~ 
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liği), (beyin sertliği) ile müşterek o!a: 
bilir. O zaman kulak uğultuları, ıyı 

görmemek de biraz evel söylediğimiz 
lrazla birlikte bulunur. 

(DalllJlr sertliği) umumi olursa o 
zaman kalpte, kara ciğerde, mide ve 
bağırsakta. böbrekte ve daha bir çok iç 
uzuvlar damarları da sertleşerek bu 
saydığımız mühim uzuvların sertleşme

sine sebebiyet verir. 
Damar sertliğinin tansiyon üzerine 

olan t~siri: 
Biraz evel de anlattığımız gibi da -

mar sertliği damarlar kalibrasını da -
raltır ve damarların olduğu kadar sert
Jiğin alakadar bulunduğu iç uzuvların
da elastikiyetini azaltmak suretiyle iç
lerindeki kan tazyikini yani tansiyonu 
yiikseltir. Yalnız bu anlatışla görülüyor 
ki damar sertliğinin damarlardaki kan 
tazyikiyle sıkı bir münasebeti vardır. 

Bir çoklarının yalan yanlış kulakları
na çalınmak suretiyle günün mevzuu 
h:-line gelen bu meselenin ç~k defa ka
rıc;tırılmakta ve hazan da olmıyacak 

yerde büyültülerek mühim bir mesele 
h<>line sokulmakta en ziyade ehemmi -
yet verilecek bir zamanda "adam sen de 
bu da yeni bir moda oldu!. ... deyip ka
yıtc:ızca bir kenara atılmakta olduğu a
cı bir hakikattir. Tansiyon meselesi 
hakkında eksik bilgivi tamamlama-k bu 
sebeple cok verinde bir harekettir: hu
nun içindir ki bu mevzu lizcrinde bi
razcık olsun durmayı doğru buluyo -
ruz. 

Damarlar tansiyonu kalpten şiddet
le itilen kanın damarlar tlurine yaptı
~ı tazyik netiycesi onların gerilmesi -
dir. Bu hal kalbin itme (sistol) ve al
ma (diastol) hareketlerine uygun ola -
rak tansivonu ölçen aletlerle ölçülür. 
Hekimlerin kullandıkları tansiyon ale

tivle en yuksek tazyik (maksima) kalp 
sistoliine ve en a af'ı tazyik (minima) 
kalp diastolüne uyar. Bunların arasın
daki farka (fark tazyiki) denir. 

Maksima için erginlerde (12,50 -
14) santimetre mikabr eivaya muadiJ -
dir. Bazan da ortada hastalık sebebi ol
maksızın bu rakam (11) e kadar iner. 
Bu hal bilhassa kadınlarda vardır. Mi -
nima tansivon ise (8-9) dur. Fark taz
yiki (3, 'iO - 5) dir. 

Fistolojik Tansiyon değişmeleri 

Yeni doğan çocuklarda (maksima 
7) ve (minima. 4) olan tansiyon beş yıl
da bir (l) sant. artar ve on dört yaşı
na kadar bu nisbet (11) i bulur. H~lbu
ki ihtiyarlarda vaziyet deği ir. Ergin 
insanın nonnal olan ( 12 x 8) nisbetini 
aş::ı.r ve marazi şartlar altında bir faz. 
lahk gösterir. 

a) Cinsiyet: Genel bir görüşle tan -
siyon kadınlarda erl{eklerc nazaran bi
raz düsüktür. (11 - 12) ye yakındır. 

b) Devrelere göre tansiyon değişme
leri: Nefes alma srklaşırsa tansiyon, 
sıklaşan deveran vaziyetine uyarak mu
vakkat devreler halinde yilkselir. 

c) Diğer fizyolojik savaşlar altında 

frika: 13 

Benim Günahım 
(MEA CUl.PA) 

Yazan: 
l\NNIE VIVAN·rı 

Su cekmeye yarayan büyük direği 
U?.~ktan göreceksin; gıcırtıyı ve 
~ao-.rneyi uzaktan işiteceksin. Sa -
t.uı un yanında bir iskele var; ih
k.1Yar bir kayıkçı, seni bir salla 
c arşı kıyıya geçirir. Karaya çıkm
c \El Abid atlı bir köyde buluna
~ sın. Bu adı aklında tutacak 
b ısın? El Abid. Bu köyü sağında 
ğ lrakıp kanal boyunca bir muzlu-
1> al k~dar ilcrliyeceksin. Sonra bir 
it~ lllıye korusuna gireceksin. Bu 
birruyu geçtikten sonra önünde 
huı Parmaklık, bir bahçe.. Bir ev 

acaksın: Benim evim. 
'tte Ge

1
ne sükut. Döndü ve elini eli

a dı. 
"-ğır bir ihtişamla söyledi: A B;nim evim senin evindir. 

'11.tn f8 trid gülümsedi. Fakat o bu
J<ı d arkında olmadı; atrr bir ton

evarn etti: 

ltalyanca aslından türkçeye cevtl'en: 

NOSHET HAŞIM S1NANOCLU 

- Sahte ve güriiltülü hayatın
dan yorgun düştüğün .zaman, ru
h un huzura, hakikate, sükuna ve 
yalnızlığa susadığı zaman, hatır
la ki adı Bahr el Ama olan bir yol, 
adı El Abid olan bir köy, sahibi 
Saad Nasir olan bir ev vardır 

Kız, 
- Hatırlıyacağım, - dedi. 

- Onun eşiğinde benim arzum 
seni daima bekliyecektir. Yann 
olsun, uzun yıllardan sonra olsun, 
hayatmm en ateşli saatında ol -
sun ölümüne yakın saatta olsun, 
hatırla ki Saad Nasir'in evi senin 
evindir; ve onun eşiğinde aşk sa
na, "yuvana hoş geldin, ey ?eyaz 
ziyaretçi 1. Bahçene hoş geldın, ey 
yorgun çiçek ! .. ,, diyecektir. 

Genç kız bir heyecan çarpın -
tısı geçirdi. Ah, gerçek kimse o
na böyle seyler söylememişti. Ne 

tansiyon deği§meleri: Yemekleri öğüt
me işinin tansiyonla y.ıkın bir alakaar 
vardır. Çok ve kuvvetli yemek yeme 
ile kalbin sistol ve <liastol hareketleri 
çoğalır ve bunun netiycesi olarak kan 
tazyiki yükselir. Karbonlu gaz teneffüs 
etmek suretiyle meydana gelen asfek -
siya hali de tansiyonu yükseltir. 

e) Uyku: Tansiyonu indiren bir fü:

yolojik haldir. 

f) Asabt sebepler: Sinirler cümleıi
ne bağlı sehepler, heyecan veya fazla 
beyin yorgunlukları tazyiki yükselten 
net sebeplerdir. 

g) Adale çalışması: Mutedil bir ada

le çalışması tazyiki yükseltir. Halbuki 

zayıf ve ham insanlarda kuvvetlı bir a

dale çalışması tazyiki birden yükseltir 

fakat sonunda tazyik birden ve normal
den aşağıya doğru düşer. 

h) Gebelik: Gebelik hali normal bir 

yolda ise tansiyon tabii olarak ltalır. 

Fakat marazi bir sebep altında tansiyon 

yükselirse kadınlarda havale denen ve 

netiycesi çok tehlikeli olan hastalığa 

sebebiyet verir. 

i) Harici sebepler: Soğuk damarlan 

büzen harici bir müessir olduğu için 
tazyik yilkıelir. Halbuki sıcak damar .. 

ları gevşettiğinden tansiyonu indirir. 

Bunun içindir ki iklimin tanstyon üze .. 

rine tesiri vardır diye sık sık ıkulağı .. 

mıza çalman bu söz bu mühim mesele· 
den ileri gelmiştir. 

Altitiit ve atmosferik tazyik: Harl • 

ci müessirler içerisinde unutulmamasI 

lazım gelen mühim bir meseledir. Bu 

sahada yapılan araştırmalar saymakl 

bitmiyecek kadar çoktur. Hepsinin ge 

ncl bakılışmda varılan düşünce şudur: 

Bazı araştırıcılar yüksek altitildün ve 

atmosferik tazyikin tansiyonu çoğalttı

ğı ve buna mukabil bir ço larmın da 

deyişlerine göre azalttrğınr iddia eder

ler. Bu yolda kesip atan bir görüşü kim

se bulamamıştır. 

Dr. BAIIA ERKAN ( Gelcnbcvi) 

-----··----· ---
Hinıayei Etf alin 
kostümlü balosu 

B. M. M. Başkanı Kazım Pa
şa Hazretlerinin yüksek himaye
leri altında, Türkiye Himayei Et
fal Cemiyeti menfaatine 6.12.934 
perşembe günü akşamı Ankara 
Pnlas salonlarında verilecek olan 
ulusal kostümlü balonun cok zen
gin ve eğlenceli olması için bii
vük bir emekle çalışılmaktadır. 
8A.lo gecesi zenain bir de pivan
go çekilecektir. Ayr•"a ulusal kos
tüm müsabRkaları da yanılacak
tır. l\füsal>alrn.da ka7ıo.nanlara kıy
metli hediyeler verilecektir. 

Bilet fiatları: Bir bev iki hanım 
için 6 lira, bir bey bir hamın için 
5 lira, yalnız bir bey için 3 lira
dır. 

Biletler pek yakında satışa çı
karı lacald tr. 

Richmond'ta ona llirts yapanlar, 
ne Loclra kortizanlan, kimse, hiç 
kimse ona böyle if<ldelerle asla hi
tap etmemişlerdi. Dostları, bütün 
o bir operetin ,gençlerden mürek
kep korosu gibi aynı bi<;imdc yapıl 
mış delikanlılar, bu saf ve fantazi 
dolu ifadeleri dinleyince kim bilir 
nasıl güleceklerdi. kim bilir nasıl 
alay edeceklerdi. Astrid. unutma
mak için o sözleri kinden tekrar 
etti: 

"Yuvana hoş geldin. ev beya.z 
ziyaretçi!. Bahçene hoş geldin, ey 
yorgtın cicek L,, 

... Araba. koyu renkli yaprak -
lardan arkın altında koşuyordu; 
sahrava dom ko uyordu. 

Bir an Astrid sarsıldı; ani bir 
görünüş nefesini tıkadı. Orada, 
önünde acık mavi havada çizgile 
ri apaşildir üc dev kadar büyük 
müselles dikili duruyordu. 

Piramitler!.. Gize piramitleri. 
Kırallann binlerle yıllık mezarla
n. Astrid, nefe~ini tutarak, ellerini 
göğsüne bastırdı. 

Araba uçuyordu. 
Araba, caddeden, geniş bir dö

nemeçle sağa döndü, bir ağaçlık 
lekeye. son nebatat fıskırmasma 

·-· 

L Memleket Postası 
Safranho1uda 

Sa'ranbolu, dört bir yanr, bir-iki ve 
Uç-dört saat ara ile doğudan ve batıdan 
geniş ormanlarla çevrilmiştir. Kentin 
bulunduğu yer yö le:rindeki ovaya gö
re çok aşalaktır .• Kent baştan başa bir 
kuyu gibi kayalarla çevrilmiş bir çu -
kur içindedir. Ezelden içi su ile dolu 
olduğu söylenen bu yerin jeoloji bil -
ginleri de göl olduğunu söylfiyorlar. 
Buralarda toprak kazıldrğında Fosil de
nilen bir çok su hayvanlarının kabuk -

ıatılan bu malların bir yıllrk tutarı 

(860,560) liradır. 

Ulu Gazi'nin yarattığı kurtuluştan 
sonra, budunwnuzun yer yer görülmek· 
tc olan gençlik kımıldayı§ları burada 
da bir toparlanma, hir uyanıklık göster· 
miş (Yeşil yurt ) ath bir topluluk kur
muştur. Yurdun kuruluşu 926 yılında 
olmuş, o zamandan bu zamana kadar 
gençler bu verimli yurtta hiç ara ver
melnrfzin çaIIŞmI§lardrr. Geçen yıl ken-

Salranbolu'da hükUmet konağı 6nünde yapılan çocuk bahçesi 

.. :na rastgelinmektedir. Toprak al -

tından çıkan bu kabuklar da yer bil~in
lerinin sözünü pekiştirmektedir. 

Kentin ortalık yerinden .,Gümüş" 

adı verilen bir dere akar. ezeldenberi 

suyun iki yönünde yiyinti yaparak de

rinleştirdiği bu derenin yukardan ba -

kıldığında uçurumlaşan korkunç bir 

görüniişü vardır. Kentin alt başında bu 

dere suyu ile dericiJik işleri yapılır. 

Safranbolunun derisi evrensel bir be
yenilti kazanmıştır. 

Burada. bir kaç yıl önce halk güç 

birliği (şirket) ederek büyilk bir de

ri fabrikası kurmuşlar, fabrikanın işle

tilmesi iyi ellere verilmediğinden iş

lememiş, kapatılmış ve bu uğurda har

canan paralar da hava olup gitmiştir. 

Bu canım makineler demir külçe haline 
ge1mi tir., Burada dericiler eski bildik
leri r.ibi çalışmaktadırlar. 

Safranboluda yetişip her yıl dı arı -
ya satılan malların belli başlıları şun
lardır: 

Tiftik, salep, balmumu. safran, yu
murta, keci kıhndan çul ve çuval, kun
dura, vnl·ete siyah ve beyaz. manda gö
nü, sahtiyen, sansar. rezduva, tilki, 
porsuk ve tavşan derileri, iplikten ya
pılmış beyaz bez, cevfa içi. kereste, inek 
yağı. pirinç, nohut, bezir yağı, yaş mey
va, kuru meyva, hoşaflık dut kurusu ve 
pestil gibi, yaş üzüm, pekmez, dışardn 

doğru yol almaya başladı. Orası, 
sonsuz kısırlıihn kenarında yetiş
mic; bir bahçe idi. 

Meus Hause Hotel, bu bahçe
nin ortasında, karruılığm ve ses
sizliP.in içine gömülmüş bulunu -
yordu. 

Araba durdu: ve Saad. kıza eli
ni uzatarak yere atladı. Beriki in
di ve derhal ayaklarının altında 
k•1mun elastik yumuşaklığını duy
du. 

Saad arabrıcıya bir cmır verdi; 
atlar dört nala yollandılar, Mena 
House'un duvarı dibinde durdular. 

Bu ~rada Astrid. sac:km, dört 
yanma bakimvordu: Pil-amitler, 
önünde. cok büvük, çok yakın di
kilmiş duruvordu. 

Fakat arkadası yanma geliver
mişti. 

Bir kelime sövlemeden. sanki 
ona rüvanm büvülü kamlanm ac
mak icin, sık adrmlarlr:ı önünden 
giderek hızla ~~hraya ilerlivordu. 
Gene kız onu kosarak ta~ip etti: 
her adımda ayaklan kumluğa gö
mülüyordu. 

Mısırlı ne döndü, ne konuştu. 
Onun derin intüisiyonu istiyordu 

' 

tin büyilk camilerinden (Gazlı oglu) 

camisi yurda verilmiştir. Bu i çok 

değerli olmuş caminin içi bölünerC'k; 

konuşma, okuma ve toplanma odalar rıa 

ayrılmıştır. Bu geniş yerde gcnçligin 

özlü ve canlı bmıldnyışr bir kat daha 

artmı tır. Bu gençler yakmda (Safr.m

bolu) atlı bir gazete çıkaracak1ard r. 
Makinalan getirilmiştir. 

Kışları Safranboluda geçiren h lJ: n 

yaz oldumu bağlara çekilmesi. kent Pe

lirinin ikiye böliinmec;in i ve bu y ii ~ n 

de her iki yönün bakımsızlı~ını r1o ·,ur
maktadır. 

Gerçi ba~lar, Durna ormanlarının do· 

ğu yönü eteğinde hava ve suyun ·n iyi

liği ve kuruldugu yerin uygunlugun -

dan budunun candan öıenişini kazan -

maktadır. Safranbolulular bir gün fn

ce ne yapıp yapıp dere içinde (Dere • 

beylik) ramanlarmd2 kurulan eski ken

ti büsbiitün brrakıp ba~lara taşmrn;:k 

diliyorlar .. Bu doğru düc;üncenin b"r 

gün önce meydana getirilmesinde elbir 
liği edip çalışmak ~erektir . 

Kentağası (Belediye reisi) Os· 

man B. in budunun bu genel iste~ini 

kolaylaştırmakta ön ayak olması çok u-

yarlı bir kımıldayr' olacaktır. Safran -
bolulularrn yıllardanberi bu utkuya ka
vuşmak için yürelderi çarpıyor. 

MEHMET ENVER 

s 
ki genç kızın ruhuna yalnız sahra
nın mistik mhu hitap etsin. 

Ayın altında sabra!.. Astrid'ı 
bir istiğrak titremesidir aldı; yü -
reği çarptı. Ona, ruhu kanatlanıp 
~ö<Te doğru uçuyormuş gibi gel -
di. 

Saad'ın levend gövdesi daima 
önünden gidiyordu; ay ışığında 
dalgalanan beyaz humusu, hemen 
hemen mavimtrak bir parlaklıkta 
idi. Yan şeffaf maviliğin içinde 
ciklopik yapısı kaokara yükselen 
büyük piramidin önünden hızla 
gecti : sonra sola dönerek yüksek 
bir kum tepesine, yaşayanların 
diinyasmı hudutsuz sahrai mekre
polisten ayınyora bcnziyen kum 
istihkamına doğru yoluna devam 
etti. , 

O gümüş görünüşlü istihkamı 
dimdik cıktr ve tepeye varınca 
durdu. Sonra hareketsiz kaldı; 
köl!ün yıldı'7Jı fonunda bir statü
ye benziyordu. 

Aoc:trid, soluk soluğa, yüregı 
çarpa çarpa ona ulaştı; ve, derin 
bir hevecan titremesi ile sarc;ılr,.'Hş 
tek k~lime söylemeden yanında 
durdu 

(Sonu var~ 
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Vkonomik araıtırmalar 

• 
incir işinde bir yanlış 

ve özürleri 
Aydın incir kooperatifleri ittihadı 

ile İzmir incir ihracatçc tacirleri arasın
(laki çarpışma memleketimizin her ta· 
rafmdaki gazetelerde okundu. İki ta
rar da hakh olduklarını, bir sürü delil
lerle ispata çalıştılar. Bütün bu sözler 

ve cevapları, serbest rekabet içinde ça
lrşan iki çe~it iktısat teşebbüsünün ya-

pışlarda yıllardanberi birbirine karşc 
tuttukları yolun gazete yapraklarında 

vesiykalanmasından başka bir şey de
ğildir. Şimdiye kadar yapılan ile şim
di söylenenler birbirine uygun gibi gö
rünüyor. Bu iytlbarla iki taraf da hak
lıdır. Bu münakaşada katiyen dibe bat
mıyan ve daima su yüzünde kalan bir 
zihniyet, hatta her iki tarafa da hakim 
olmaktadır. Ve bunu ne birisinin ve ne 
ae ötekinin hesabına "r,asif., olarak ge
çirebiliriz. Bu, piyasa ve piyasacılık

ttr. Bu, iki tarafın da tabi olduğu bir 
şarttır. 

Biz, halk yapışlarmın uzvi yani ken

di kendine olan ve kendi kendine yürü

yen halk derlentileriyle derlenmesini di
lek edindiğimiz için - bekleneceği 

veç.hile - yerimizi incir kooperatif it· 
tihadmın bulunduğu tarafta görmekte
yh:. Fakat, iki taraf arasındaki müna· 
ICaşada şimdilik bltaraflığımızdan asla 
vazgeçmek niyetinde de değiliz. Bcnun 
için ne mUnakaşaya ve ne de onda orta
ya atılan şahsi düşüncelere karşı ne 
leh ve ne de aleyhte bir söz söylemek 
isteriz. Biz bu meseleyi başka bir yön· 
tien görnleğe ve göstermeğe çalışacağız. 

Dedik ya, münakaşa, piyasa ve pi
yas&cılık mihveri etrafında dönmekte
dir. Piyasa ve piyasacılık prensiplerine 
göre herkes, ucuz satın almakta, paha
h satmakta, hulasa çok kazanmak ve 
bunun için kanunun menetmediği şe • 
killer altmcla hatta iycap ederse a la 

baı'sse satışlarla sürümü artırmakta da 
serbesttir. Piyasa ve piyasacıhk tekni
ğinin çeşitli usullerini, herkesin !.endi 
maharet ve dirayeti ölçüsünde kullan· 
masına da bir şey denilemez. Her şey, 
serbest mukavele esasiyle ve akitlerin 
rızasiyle olduğu müddetçe netiyceye ki 
min iytiraz hakkı olabilir? 

Ancak, bütün bu prensipler ve onun 
teknik usulleri "economie pure., cile • 
rin, yani istihsal ve tevzii yalnız ohzü
ita ve fiatla iyzah, yalnız onunla hal
letmek istiyen bir tekçi ikhsat sistemi
nin tezahürleridir. Ama, iktısat sözü
nün yanma bir de "ulusal., sözü ekle· 
niniz mi iş başka hir renk alır. o za -
man. olan bitenin ulus gözü ile görül -
mesi, camia menfaati ölçüsiyle ölçül· 
mesi lazım gelir. Çünkü bir ulus, yalnız 
hazc vatandac;ların kasalarına yığılan 

hakiki veya fiktif paralarla. hesapları 
kabartan hir sürü cirolar ve onların al
datıcı karlariyle doymaz. Yapılan iş ile 
ulusal varhğa hakiki bir kıymet ilave e
dilmis olmalıdır. Nihayet bu kıymet 
de asıl onu yaratan çokluğun hakkıdır. 

Münakaşa "incir ihracatr,, mevzuu 

üstündedir, yani bir dış ticaret mesele

si. Biliyoruz, ki memleketimiz, mala 
karşı mal düsturunu drş ticarette temel 
edinmiştir. Bu diisturun taşıdığı haki· 
kat ve kıymet üstünde münakaşa edi
lebilir mi? Ancak, mala karşı mal ve· 
rirken, krymete karşr aynı kıymet ver
miyor da faz lasınz kaptırıyorsak, evet! 
bir tediye muvazenesi olur, ama, pek al
datıcı bir muvazene. Göze görünme· 
yen bu muvazenesizlik dışarı ile ara• 
mızdaki devri daim zincirinin er geç 
bir yerinden kopması netiycesini vere· 
bilir. Eğer iki tarafın karşrlrklr olarak 
alıp verdikleri emtianın para ile ifade 
edilen krymetleri, aynr maliyet unsur· 

HAKiMiYETi M1LLIYl 

larma ve aynı kar normalarına göre he

sap edilmemiş ise bir taraf, farkında 

olmıyarak daima aldanıyor ve sözde iş 
yapıyorum diye kendi varlığmın özünü 
satıyor demektir. Ulusal ökonomi ba
kcmı, her şeyden önce böyle bir Akıbet
ten korunmayı ister. Maliyet unsurları
nı her ulusta başka başka olan yaşayış 
ve geçim seviyesiyle ölçmek yanlışlı -
ğrnda ısrar edildikçe, geri kalan ulusla
rın ilerlemişlere yetişmesine imkan var 
mrdrr Şu halde, memleketin işçisi 25 
kuruş yevmiye ile de c;:alrşıyor, memle
ketin yetiricisi (müstahsil) bir sürü te
dive mükellefiyetlerinden cfolayr elin -
deki malı ne pahasma olursa olsun sa 
tıyor, ve ben de bu fırsattan istifade e· 
deyim, demek mükemmel bir ilıtikar'dır ! 
Ulusal ökonomi mefhumunu anlamış ve 
iyi hazmetmiş bir ı.ılusal varlığın ıiev -
leti. o güzelim cennetten çıkmış müda
hale kılrcrnı adamın kafasına ind irive
rid 

İncir meselesinde vaziyet şudur: 

Bir meta. ki ancak bir kaç memleket

te yetioşiyor. Yani bir çeşit iklim inhisa

rı. Bu tabii şart ve bu tabii rant, son 

kertesine kadar istismar edilmelidir. 

Sanayici memleketlerin bu çeşit meta· 
lar.a koydukları kar norması yüzde yüz
de!l başlar ve daha yukarı gider. Opte· 
tile malzemesi gibi. Bu vaziyetin is
tismarı mümkün olan son kertesi, satın 
alıcınm artrk pek fahiş bularak ikame 
tedbirleri alabileceği haddin bir kerte 
aşağcsıdır. Bu haddi bulabilmek için 
ratdbimiz olabilecek olan bir iki ulusla 
bir antant yapmağa çalışmak ilk tedbir
dir. Bu kabil olmadcğı müddetçe, hiç 
olmazsa kendi malımızı - hususi va -
sıflarmı da göz önünde tutarak - ra. 
kiplerden daha ucuza vermemek lazım
drr. Bütün bu dilekler ise, ihracat ya· 
pan müesseseler üstünde bir ulusal kon
trol kurmakla mümkündür. Müşteriyi 

aramak ve bulmak ise ihracatçının ve 
ihracat müesseselerinin işi olmalıdır. 

Zira: Ticaret bir bürokrasi işi değildir. 
Mesuliyet ve teşebbüs işidir. 

Bu düşiinceler incire benziyen öte
ki met:ılarımız hakkında da veria.rledir 
sanıyoruz. 

Bu düşüncelerimizin gerçek ile ne kadar uygun olduğunu beş senelik incir fiatları göstermektedir (1) 

Süzme Fiatlar Elleme Fiatlar Paçal Fiatlar Natürel Fiatlar Hurda iFatlaı 
En asağı En yüksek en aşağı en yüksek en aşağı en yüksek en aşağı en yiiksek en aşağı en yüksek 

Krş. Krş. Kr§. Krş. Krş. Krş. Krş. l{rş. Krş. Krş. 

1930 21,82 33,30 13,98 19,49 6,43 14,81 3.12 l0,91 2,05 4,09 
1931 18,37 23,58 13,52 20,07 9,35 ı5,59 '.-.24 0,29 3,53 7,7g 
1932 11,61 14,22 8.3~ 11,61 5,07 9,39 ~.99 8,96 3,8~ 8,2.C 
1933 10.52 19,49 7.01 12,47 5,2e 9.59 l,40 8,57 2,53 s.1~ 
1934 (üç aylık) 10,73 12,83 5,23 8,78 6, 6,96 ),11 7,- 4,44 5,7.! 
Res senenin orta-
laması 14.61 20,68 J,52 15,56 6,52 11,23 i,77 9,07 3,23 5,21 

Hurda ve natürel incirler bir tarafa bırakılırsa, daha iyi cins, yani ihracata ayrılan incirlerin f1atJarı bu yıl, ortala. 
ma fiatın çok altındadır. Fiatlar gittikçe düşmektedir. Fiatlarm inip çıkması rekolte miktariyle bir ölçüde olmadığını da 
şu rakamlar göstermektedir (1) : 

Seneler 1926 192i 1928 1929 ... 930 1931 1932 .ı.933 

Rekolteler 23.SOOTon 32,000 Ton 33,000 Ton 33,000 Ton 23,000 Ton 28,000 Ton 3Z,000 T. (3) 30,000 'I 
İhracatımız (2) : 

Miktar ton 24.917 26.903 27,016 27,583 23,809 27,206 25,616 26,99~ 
Kıymet lira 6,362,000 4,324.000 4,888,000 5.353,000 4,159.000 5,355,000 3,611,000 3.716.000 

(1) Fiat rakamları Ciimhuriyet Merkez Bankası bültenlerinden alınmıştır 
(2) lst.ıtistik yrllrğından. 
(J) Ziraat Bankası yıllık raporlarrndan. 

Bu rakamlar ulusal emeğin, gittikçe 
daha ziyade bedava olarak ellere kaptı· 
rılm:ısı demektir. Bunun bütün mesuli
yetini, her çeşit ihracatçılarımıza ytik
lemek de haksızlık olur. Büyük kriz ile, 
her memleketin aldığı ulusal ökonomi 
tedbirleri de bunda büyük rol oynamış
larrlrr. Bu da gösteriyor ki, dış piyasa 
fiatlarınrn oluşları hiç de yalnız ihra
catçrların kudret ve salahiyetleri içinde 
değildir ve daha ziyade devlet tedbir· 
lerine dayanabilir 
Bu~ünkü va:dyeti anormal görenlere 

ve ileride geı;e serbest bir rejim bekli· 
yenlere <.le hak vermek güçtür. Bütün 
diinya. bir iki asırlık tecrübelerden son
ra, anormal sanılan bugünkü normal 
VLl.,.ivete, yani nisbi bir otar!iiye dönmüş
tiir. Bizim <li.i~ündüğümüze göre, önü
müzdeki zamanlarda, bugün tecrübe ha
lindeki ulusal ökonomi tedbirlerinin 
basitieseceğini ve uygunlaşacağınr ve 
fa!{at aynı zamanda kökleşeceğini bek
lerl"eliyiz. 

Dış müsterilerimizin (ikame) tedbi
ri ahbilecekleri kerteye gelince, daha 
e velki yıllarda 6.5 kuru~a bile incir al -
el ı . •.,rmr söylemc1t yeter!. 

İncir kooperatifleri ittihadı ile öte
ki ihr<"c.,t~r 1ar arasındal;:i mün:ıkaşadan 

ö ;:.n:ndi2iıniz ikiı.ci bir nokta da §udur: 

İttihat, kendisinin bir çok birleşm[ş 
vatandaşları temsil ettiğini ileri sürü· 
yor. Bu silahı kullanmak onun hakkı. 
dır. Onun bu hakkını teslim etmezsek, 
ökonomi demokrasisi, dileğini inkar et· 
miş oluruz. Bu hakkc sade teslim de. 
ğil, hatta himaye de etmezsek ulusal 
ökonomi yapışlarını perakendelikten 
kurtarıp halk derlentisi haline götüre
cek yolu nasıl bulabiliriz? Bununla be
raber, karşı tarafın, ittihadın bu hak 
ve imtiyazını baltalamak için kullandı· 
ğı silah da meşrudur: Diyor lar, ki it
tihat yalnız kendi ortaklarının malını 
satmakla kalmıyor. tıpkı bizim gibi pi
yasa malı topluyor. tıpkı bizim gibi ha· 
va oyunları yapıyor, spekülasyonlara 
karışıyor. 

Bu iddialar da gerçektir. Bunu it· 
tihat da iytiraf etmektedir. Fakat ö • 
zür olarak, "eğer ben, büyük ölçüde 
bir ihracatçı sıfatiyle, hazan bunu yap
mazsam müşterimi l:aybeder, piyasada
ki öteki ihracatçılara karşı rekabet ede
memiş olurum..,, deniyor. Bu özür de 
bir hakiykat saklıyorsa da ittihadın 

temsi lettiği derlentinin ruhunu ve ma· 
nasını bulandırmaktadır. Çünkü bir 
kooperatif, spekülasyon gayesiyle ku • 
rnlmuş bir derlenti değildir. O. sırf 
kendi azasının alım, satrm. kredi .• illlı 

gibi ihtiyaçlannı ter.ıin lçin kurulmuş 
bir derlentidir. Yani onun temeli ve 
prensibi, piyasa ve piyasacılık değil, 
muayyen bir ihtiyacın teminidir. Piya
sa ve piyasacılık ökonomisi ile, ihtiyaç 
temini ökonomisi, birbirinin tamamen 
zıttı olan iki kök prensibe dayanır. Bu 
noktada iyi anlaşmak, sarih olmak la
zımdır. İttihadı, bu hakikatin gafili 
sayamayız. Yukarda yazdığımız özür• 
leri de belki yerindedir. Eğer bu özür
le müdafaa etmek istediği hareket tar· 
zına mutlak bir mecburiyet varsa, umu
mi ökonomik gidişimiz, kooperatifleı • 
meğe tamamen salih değildir, demektir. 
Kooperatifleri yaşatmak, kooperatifçi· 
liğl yaymak dileği; onun oluş ve yaşa
yışına karşı duran engelleri kaldıi:'mak'
ladır, ki hakikat sahasına götürebilir. 
Bir sUrU yetirlci yurttaşlarımızın mah
sullerini kıymetlendirereık ulusal gücU 
geniı ölçüde artırmak isteyişine, diğer 
bazı mUnferlt yurttaşlarnruzrn b la baine 
satışlarla engel olmak ihtimal ve im
kanı bulundukça, kooperatifçilerin de 
canlarını kurtarmak için ve sırf çaresiz· 
lik yüzünden aynı cins silahlar trullan
masını tabii görmeliyiz. 

Bu mahzuru lialdırmak ise, ihracatın 
ulusal göze ve camia menfaatine uygun 
bir surette derlenmesiyle kabildir. U • 

25 lKlNCl TEŞRİN 1934 PAZAR 

T arilı ara~tırmalan. 

Askerlik tarihimiz 
kaynak arı 

• 
·D 

Dördüncü asrın ilk yarısmda (tah
minen 332 senelerinde ) Antakya'da 
(Antiochia) doğan Ammianus Marcel· 
linus bu devrin en meşhur müverrihle
rinden birisidir. Yunanlı bir aileden 
doğan Marcellinus askerliğe süluk et
miş, 357-359 senesinde hükümdar Cons
tatins'in, 363 de de Julianus'un iranlc
larla yaptığı harpte bulunmuş, bundan 
sonra memleketine, Antakyaya dönerek 
orada uzun bir müddet oturmuştu. 

380 senelerinde Roma'ya giden Am
mianus Ma.rcellinus bura.da otuzbir ki
taptan ibaret olan Res Gestae adlı ese
rini yazmıştcr ki, bu eser milattan son· 
ra 96 dan 378 senesine kadarki Roma im
paratorluğunda cereyan eden vakalan 
ihtiva etmektedir. Kitahınr 395 sene
lerinde birtirmişti. Maatteessüf bu 
kıymetli eserin bugün elimizde 14 ün
cü kitabından 31 inci kitabına kadarki 
kısmı bulu~aktadır ki bu kısımlar 
da 353 ten 378 senesine kadarki devir
leri yatmaktadır. Kitabın daha evelki 
bahisleri kaybolmuştur. Marcellinua 
bizzat harplere i5tirak etmiş ve Yuna
nistana, Mısıra seyahatlerde bulunmuş 
olduğundan içinde bulunduğu vekayii 
yakinen görmüştür. 

Eserinde meşhur müverrih Tacitus'
ün tarzını takibe çahıtmış, bazen de es
ki devrin müellif.leri gibi hitabet tesi
rinden kurtulamamış, fakat itimada la
yık bir adam olması eserinin kıymetini 
çoğaltmaktadır. Müellif . bazen mev
zudan çıkarak tabiat bilgisine, felsefe
ye, coğrafyaya ve diğer hususata dair 
de malumat vermektedir. İşte bu mev 
zudan çıkışların birisinde Hunlar hak
kında çok kıymetli izahat vermektedir. 
Bu mevzua dair müellifin membaları 

iki kaynağa gitmektedir.: Blrinci kay 
nak ağxzdan alman malumata dayan
maktadır. Hunalrın •msızın Avrupa'da 
gözükmeleri bütün garp kavimlerinin 
dikkat nazarını çekmiş ve bu yeni ka. 
vim hakkında malumat toplamağa baş
lamışlardı. Marcellinus ise işgal etti
ği rütbe ve mevki icabı da hunlar hak· 
kında en doğru malumatı topalmağa 
muvaffak olmuş, hunların ileri hareket 
lerini ve Gotlarla olan çarpışmalarını 
eserine dercetmişti. Bu malumat hun
lar hakkında. diğer membalarm verdiği 
izahatı tamamlamakta ve kuvvetlendir
mektedir. Bundan sonra miletlif daha 
evelki kavimler hakkındaki malumatı 
da dikkat göziyle takip etmi~, onun için 
eserine skythlarm arimaspaelerini ve 
sair kavimleri de koymuştu. 

İşte bu mühim eserde (xx:ıu inci ki
tap 2 inci bahis) hunların harp usulleri
ne dair son derece kıymetli mallımata 
tesadüf etmekteyiz ki, bu ma!Cımat 

hunların harp usulkrine dair verilen 
ilk ve en mufassal izahattır. 

Bu kitap 1474 tenberi neşredilmiş 

ise de ilmt bir surette neşri 1910-1915 
senelerinde yapılmıştır. E~rin unva· 
nı şudur : 

Ammiani MarcelHni rerun gestarum 
libri qui ıupedsunt, rec. C. U. Clark 
I • II, Berotini. 

Kitabın almanca tercümesi L. Tross 
ve Büchele tarafmdan 1827 de Stutt
gart'ta yapılmıştcr. Bundan maada aynı 
eser hakkında Schanz, Se-eck, Bardthan
sen, Mommsen, Gutschmid, Büdinger 
gibi zevat tetkikler neşrettiklerinden 
maada 1899 da da Lille'de Dantremer : 
Anımien Marceltin. Etude d'histoire 
litteraire adında kıymetli bir yazr çc
karmxştrr. 

Üçüncü yazımızda anlafacağımız as
kerlik tarihimiz için en esaslı bir kita
ba memba olmuş olan harp usullerinden 

lusal ülkü ve camia menfaati: ne kadar 
samimi bir iyi niyet de taşısalar, gene 
şahsi menfaat hrrsiyle hareket edecek
leri aşikar olan münferit piyasacı un -
surların keyiflerine bırakclamaz. A -
dam Smith'in vaktiyle söylediği gibi, a
limle konuşurken ağızlarından bal a. 
kan bu zümrenin hatta hoş beş sohbet 
etmek için toplanrşları,.nda da camia a
leyhine fiatlarr indirmek ve çıkarmak 
gibi tuzaklar kurulduğunu beklemeli. 
ylz. Bu, asla onların ahlak zafından de
ğil, tabi oldukları ökonomi prensibinin 
iycaplarından ileri gelmektedir!. 

AYDOSLU SAIT 

bahseden diğer bir eser daha vardır. 
Herakleios 621 senesinde ha.rp usulleri 
(Taktika) hakkında bir eser yazmı'J 

ve eserinin bir bahsine tle şu unvanı 

vermiştir: "Harpte Skyth, yani Avat 
ve türklere karşı ve dığer bunlar;: be~· 
ı:iycn hun kavimlerine karşı nasıl ha· 
reket etmelidir." Bu bahsin başında d< 
şu satırları yazmaktadır: ''Skyth kıı

viml~inin denilebilir ki, aynı hayat ve 
teşkilatı olup onla.rın da birçok reisle· 
ri vardcr. Fakat bilhassa aralarında 

avarlarla türklerin te:ıekkül etmiş harp 
usulleri bulunmaktadır ki, burlan diğer 
Skyth kavimlerine nazaran muntazam 
saflarla harp eden daha kuvvetli teşki
lata ma 1 i kti rler .'' 

Türk harp usulleri arasında Alan 
türklerinin harpları hakkında en mü
him eser Arrianos tarafından yaırlmış 
olup maıatteessüf bu eserin bir parçası 
zamanımıza kadar kalmıştır. Bu parça· 
da Alan'lara karşı Roma ordusunu na
sıl kullanmak icap ettiğine dair kıy

metli malfunat bulunmaktadu, ki bu 
kitabı da 1664 te Upsala Schefferdc 
çıkarmıştır. 

Bu membaın da Ailianos, Arrianos 
ve Onesondros gibi zevatın harp usul
leri hakkmdaki yazdığı eserlerine da
yandığını görmekteyiz. 

Burada doğrudan doğruya türk harp 
usulleri ve askerlik tarihimize ait eser· 
terden bahsetmeği arzu ettiiimizdcn 
mezkfir zevatın eserlerini mevzuu h-:

his etmiyeceğiz. Çünkü bu eserler<'~ 

bizi alakadar edecek malQmata tesadiif 
edilmediği gibi bunların eserlerinin bir 
krsmı yani bazı parçaları zamanrmııa 

kadar kalabilmiştir. Mevzuu genişlet

memek için türklerin askerlik tarihine 
dair dolayısile malfimat veren Agathi
as, Theophanes Bizantios, Menandcr, 
Euagrios ve Theopbylaktos Simoket
tes gibi zevatın eserle.rini burada ayrı· 
ca mevzuu bahsetmeği doğru bulma
maktayız. Halbuki bu eserlerle türkJcr 
tarafından keşfolunan ve bizanshları 

hayretler içinde bırakan muhasara l
letleri ve daha diğec mühim noktalar 
hakkında çok kıymetti izahata tesadüf 
edilmektedir. Bütün bu malfunatx bu 
hususta yazmakta olduğumuz tarihe bı
rak:mağı münasip görerek burada yalnu 
doğrudan doğruya tUrklerin harp usul
lerinden = (Taktika) bahseden esec• 
lerden bahsedeceğiz. 

Hüseyin Namık 
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İzmirde basılan bu değerli fikir mec· 
muasının 15 sonteşrin tarihli 26 mcı sa· 
yısı çıkmıştır. Bu sayıda doktor Ne
cati Kemal Beyin "sosyoloji ve fizyolo
ji'', Asım İsmet Beyin "yeni ülkülerle 
yeni inlalaplara,. ve (garpta matbuat). 
doktor Necati Kemal Beyin (sınıf ne
dir ?) , Emin Beyin (köy mualliminden 
mektuplar), İsmet Aytekin Beyin (AJ. 
manya•da maarif), Eflatun'dan türkçe
ye çevrilen (vatandaşın vazifesi), İrfan 
Beyin (Sıktığım el), İsmet Aytekin Be
yin (tenkitçi), Srtkı Şükrü Beyin (Kır· 
mızray) başlıklı yazılan vardır. Tanesi 
10 kuruştur. 

Akpınar 
Niğde Halkevi tarafından aylık Ak· 

prnar mecmuasının ilkteşrin tarihli -4 
üncü sayısı çıkmrştrr. Bu sayıda l{. 

Avni Beyin (bir yaş daha), Mukadder 
Baha Beyin (kanunu medeniye göre ııi· 
le ve kadrn), M. Zeki Beyin (Niğde ta
rihi) ve bir halk şairi hakkrnda yazıları 
fransızcadan bir tercüme ve E. Sabri. 
M. Orhan, Ahmet Hayyat Beylerin şi· 
irleri ve halk konuşmaları vardır. 1'3 • 

nesi 10 kuruştur. 

6 Ok 
Edirne Halkevi tarafından çık!:1rrl'~ 

'hlı 6 Ok mecmuasının 25 son tesrin tarı 
• c.l jk· 

20 inci sayısı çıkmıştır. Bu sayı a .. 
tısat, Edirne, Ata sözleri, Edirne ko~ 

. l gı-rüleri, Almanyada gördüklerım. n 
lizce büyük sözler, Umumi hııstalıklsr 

· ·rte· ve dişler, Dil bayramı, Halk saz şaı 
ri hayat ve eserleri, Felek başlık11 y~· 

.,... .51• 
zdar vardır. Tanesi 10 kuruştur. "a' 
ye ederiz. 



Ankara Le\!azım 5nıirlii!i 
satm a!ma komis,·onu 

ilanları. 

İLAN 
Bayramic'teki kıtaat hay

vanatı icin 350,000 kilo sa · 
rnanın aleni münakasası 28. 
2. Tcş. 934 çarşamba günü 
saat on üç bucukta ihalesi 
:Yapılacaktır. Taliplerin te -
ıninatı muvakkateleriyle 
birlikte Bayramiç'te satınal
rna komisyonuna müracaat-
ları. (3315) 8 -5138 

fLAN 
Yüzyirmibin dörtyüz ki

lo bulgur 27. 2. Teş. 934 T. 
ne ınüsadif Salı günü saat 
onüc bucukta kapalı zarf 
UsuJiyle ihalesi yapılacak
~ır: Şartnamesini görmek 
ısttyenlerin her gün, talip
lerin de belli saaten evel 
teminat ve teklif mektupla
riyle birlikte Bayramiç'te 
Fırka Satmalma Komisyo
nuna müracaatları. (3263) 

8-5033 
İLAN 

Bayramiç için ve Kirazlı
da bulunan kıtaat hayvana
tının 200,000 kilo saman 
fl'lünakasai aleniye ile 29 2. 
l'eş. 934 persemb eünü saat 
on üç buçukta ihalesi icra e· 
dileceğinden taliplerin te -
ıninatlariyle bir1ikte Bayra
ıniç'te satmalma komisyonu· 
na müracaatları. (3317) 

8-5140 
fLAN 

Ezine'deki kıtaat hayva
natı için 300,000 kilo saman 
kapalı zarf usuliyle 26 2. 
'reş. 934 pazartesi günü saat 
on üç buçukta ihalesi icra 
kılınacağından taliplerin 
belli saatten evel teminat 
-._e teklif mektuplariyle bir -
lıkte Bayramiç fırka satın • 
alma komisyonuna mür:aca-
atıan. (3316) 8 - 5139 

!LAN 
Ankaradaki kıtaat için 

Olu2 bin kilo zeytin yağı ka
Pab urf usuliylc münakasa
Ya konulmuştur. İhalesi 1 O 
lranunuevel 934 pazartesi gü
llü saat on dörttedir. Şartna
lllesini gönnek üzere her 
,r.tn Ankara levazım amirli
gı ıatmalma komisyonuna 
~iiracaatları ve ihale günü 
4e vaktinden evel teminat 
~e teklif mektuplarını mak
tJU2 mukabilinde yukarda 
h7.ıh satınalma komisvonu
laa vermeleri. (3454) . 

8-5268 
!LAN 

ı._ Ankara7daki kıtaat \çin 
~le beş bin kilo sabun ka· 
ı>.th zarf usulivle münaka
~Ya konuJmuŞtur. İhalesi 

kanunueveJ 934 sah günü ::at on dörttedir. Şartna
\> esini görmek icin her gün 
'1' tnünakasaya istirak icin 

' teminat ve teklif mek
~Plarmr vakti muayyenin-
1\tn. evel Ankara Levazım 
) tnırJiğ'~ satmalma komis
ltl Orıu Riyasetine makbuz 

Ukabilinde vermeleri. 
(3~62) R--5158 

~ 

Dikkat 
1 

Jl .;;- BİNA İSLERİ PRO
l!.St VE BETON AR

:l~ HESAPLARI YA- ı 
LIR. 

~i RİYAZİ YE. FİZİK 
l~ RSLERİ DİKKAT
'i GöSTERiLtR. Rİ
\> AZlYE TATBİKATI i 

AJ>TIRILIR. 
~ lfakinıiyeti Milliye ga-
11' etesi Mühendis (R M. 

) rumuzuna yazılmasr. 
""" """ 

tfur ZAYİ 
"~· . ua tezkeremi zayi ettim. 
L 

1'•ni 1 • . . . 
•tı]ılll.. a acagımdan esk1sının 

u olrnadığmı ilan ederim. 
1'·· 

'Urkiye İş Bankası Anka-
ra rnerkczi muhasebe me -

"2urı 
arından Fatma Meliha 

8-5380 

lhtiyarlikta zen
gin olmak müm , 
kündür. İğne ad~ 
köylülerinden 
Mehmet Ağa Tay
yare piyangosun
dan (10.000) lira 
kazanmıştır. 

Siz de bir tayyare 
piyango bilet• 

alınız. 

Milli Miidafaa \'ekfilt>ti 
satın alma komisyonu 

ilan lan. 

CAG 

. Ordu sıhhi ihtiyacı için 
Kapalı bürüm yöndemiyle 
728 adet muhtelif oksijen 
cihazları 1. 12. ~34 cumarte
si günü saat 14 te alınacak
tır. fstek1ilerin bağhhğını 
görmek üzere her gün öğ -
leden sonra eksiltmeye gi
receklerin belli gün ve saa
tında önce dilek okuntula. 
rı ve pey akce1eriyle birlikte 
M. M. V. satınalma komis -
yonuna e:elmeleri. (330~) 

B-5059 

Tl..AN 

Hava ihtiyacı için 21 ka
lem bordo aleti pazarlıkla 
alınacaktır. Şartnamesini 
görmek istiyenlerin her gün 
öğleden sonra ve pazarlığı
na gireceklerin 29-11-934 
persembe günü saat 10,5 ta 
teminatlariyle birlikte M. 
M. V. Sa. Al. Ko. na uğra-
maları. (3436) 8-5237 

İLAN 

Trabzondaki kıtaat için 
17. ı ı. 934 te kapalı zarfla a
lmcak olan 378 bin kilo una 
verilen fiat pahalı görüldü
ğünden bir ay müddetle pa -
zarlığa çevrilmiştir. İstekli
lerin 281 O lirahk teminatla
riyle Tcabzonda Sa. Al. Ko. 
nuna uğramaları. (3473) 

8- 5312 

iLAN 

Lüleburgazın 274 ton •e 
Kırklarelinin 308 ton unları
nın ihalesi 2. 12. 934 pazar 
aününe bırakıldığı ilan olu
~ur. (3509) 8-5379 

İLAN 
Tekirdağı kıtaatmın oO. 

bin kilo kuru fasulyasına Te
kirdağınm 21,000 ve Malka
ranın 11,000 kilo çekirde~
siz kuru üzümüne verilen fı· 
atlar pahalı görülmüş ve 
Malkaramn 35550 kilo kuru 
fasulyasına istekli çıkmamış 
olduğundan pazarlıkla alın
masına karar verilmiştir. 1-

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satın Alma Komisyonu ilanları 

446874 KİLO TÜFEK MALZEMESİ 
18000 KİLO KROM NİKEL ÇELİGf' 

212365 KİLO MUKAYESE MARKA CELİK 
71000 ODET PERÇİN ÇİVİSİ -
Ba1ada yazılı dört kalem malzeme 27 2. Teş. 934 pa -

2artesi günü pazarlıkla satın alınacaktır. TaJiplerin yevmi 
mezkfirda satmalma komisyonuna müracaatları. (3508) 

8-5364 

ALTI KALEM ÇELİK 
BORU. 2/1. kanun 934 

(Fenni şartnamesinde ta
dilat yapılmıştır.) 

Yukardaki malzeme pa
zarlık suretiyle 2 ı. kanun 
934 tarihinde saat 14 te iha
lesi icra edilecektir. Taliple
rin teminat ile müracaatları. 

(3498) 8-53~ 

ÜÇ ADET 30 AR TON
LUK ASİT DEPOSU 

Yukardaki malzeme pa -
zarlık suretiyle 11 ı. kanun 
934 tarihinde saat 14 te iha
lesi icra edilecektir. Talip -
lerin teminat ile müracaat -
lan. (3507) 8-5363 

DOKTOR MUZAFFER~ 
İBRAHİM ~~ 

Cebeci hastahanesi ~~ 
GÖZ HASTA LIKLARJ ~~ 

MÜTEHAS~ISI .~ 

l .\nkara ~elrdive Reisliği 1 
·)anları. ~ 
İLAN 

Belediye mezat idaresin
de saat 1 7 de yapılmakta o
lan müzayedeler mevsim 
itibariyle görülen lüzuma 
binaen bundan böyle 12-14 
arasında yaptlmasr muvafık · 
görüldüğü ilan olunur. 

(3513) 8-5383 

Satılık bina 
Ankarada istasyon karşı

sında evelce Muhafız Tabur 
kumandanlığının bulundu -
ğu bina satılıktır. Taliple -
rin İ stanbulda yeni postane 
arkasında Hanımeli soka -
ğmda İstanbul hanında J. 
V. Vitoll ve Kampani Li
mitet sirketine rrüracaat et
meleri veya yazmaları rica 
olunur. 8- 5381 

'~ AdJiye sarayı Gençağa ı: 
·~ apartnnam Telefon: 2025 
f.i 8-5012 ~~ ---------·---
• ~='"mD'W~. 

halenin son günü 15. 12. 934 
cumartesi günü saat 15 te -
d~: evsaf ve şartnameleri 
~ore~ekler her gün pazarb
ga gırcccklerin de ihalenin 
son .gününden evet her gün 
temınatlariyle Tekirdağrnda 
F. Sa. Al. Ko. nuna uğrama-
lan. (3471) 8- 5314 

ZAYi 
Ankara nüfus memurluğun -

dan almış olduğum nlifus tezke· 
remle askerlik şubesinden aJ • 
mış olduğum terhis tezkeremi 
zayi ettim. Yenisini tekrar çı -
kartacağımdan eskisinin hülrmil 
yoktur 

Musa oğlu Mehmet 
8- 5374 

Ankara Valilii;inden: 
1 -:- Yatı mektebi talebesine yaptırılacak çamaşırlar 

1615 lıra 10 kuruş muhammen bedel üzerinden açık müna
kasaya konulmuştur. 

2 - M.üna~asaya gireceklerin muhammen bedelin yüz
de 7,5 u nısbetınde muvakkat teminat akçelerini evciden 
muhasebei hususuiye vemesine yatınnalan lazımdır. 

.. 3 - T~ip~~r~;11 ~~~unc ve şartn~meyi görmek için her 
gun maarıf mudurlugune ve 10. 12. 934 pazartesi günü sa
:a+ on beşte vilayet daimi encümenine müracaatlar. 

(3501) 8- 5376 
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· stanhul: • 
'°lllZ R.V Z 
• a ı~yonu ı: 

tSOO Ton Mayimahruk: kapalı ıarf u uli le e iltme i 
3 birinci kanun g34 pazartc::;i 
günü saat 14 te 

Deniz kuvvetlerı ihtiyacı icin yukarda miktarı vaLih 
mayimahruk hizasında gösterilen gün ve saatte kap::ıh 
zarf usuliyle eksiltmeye konmuı::tur. Sartnarncsini <"{Örmek 
istiyenlerin her gün ve eksiltmeye girecekleıin ele o ~ün 
ve saatte usulü dairesinde kapatılmı~ teminat ve teklif 
mektuplariyle birlikte Kasımpasa'da Deniz math!\ac;1 kar-
şısındaki komisyona g lmeleri. (7569) ~- S' 4() 

ı\.nkara \ 7a1ili«inc en: 
1 - Yatı mektepleri talebesine yaptırıla~k elbiseler 

3999 lira muhammen bedel üzerinden açık münakasa\'a 
konuimuştur. 

2 - Münakasaya gireceklerin muhammen bedeliıı 
yüzde 7,5 u nisbetinde muvakkat teminat akce1erini cvcl
den muhasebei hususiye veznesine yatrrmabn ta:nmdır. 

3 - Talipler nümune ve şartnamevi görmek kin her 
gün maarif müdürlüğüne ve 10. 12. <:ı34 pazartesi r,ün.i 
saat on beşte vilayet daimi encümenine müraca'1tlcı.rı. 

(3502) 53il 

r e 
E 

6 l(ARII.JI KIRAL 

!lllllllll!!ll111&1•1111 
Charles Laughton 
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HAVACILIK VE SPOR 

131 1 N C l SAYISI 

Londra - Melburn yarışını kazanan tayyarenin ve ucu
lan etapların vaziyetini gösterir fevkalade sanatkarane 
yapılmış bir kapak içinde çıktı. 

İÇİNDEKİLER 

- Havada Emniyet Ma1ımut Beliğ 
~orlu bir bombardıman tayyaresi 
- Tayyareden tayyareye bomba 
- Bir tavsiye münasebetile (fıkra) Kaya 
- Londra - Melburn yolunda nasıl 
yarıştılar? Orhan Haydar 

- Büyük Okyanos bir defa daha aşıldı. 
- Ankara•da kış sporlarına hazırlık llyas 
- 1934 Türkiye bisiklet birincTiiği l(emal Celal 
- Memleketimizde at yarışları A. 1. 
- Gökle yer arasında IAbidin Daver 
- Suya düşen prensip s~rver Ziya 
- Tayyareci konuklarımız gittiler. 
- Ankara'da ayaktopu oyunları V. S. 

AnL-!lra Orman Teşcir ve 
Fidan1ıl{ Mii düriyetinden 

Ankara Orman teşcir sahasiyle fidanlığın gösterilecelt 
yerlerine nakiJ ve teslim edilmek ü~ere (5) tonluk kam· 
yonla nısfı koyun nısfı beygir gübresi olmak üzere (300)° 
kamyon gübre 25 T. sani 934 den 15 K. evel 934 e kadar 
(21) gün acık münakasaya konuJmuştur. 

Talip olanların şeraiti anlamak mere onnan fidanbli 
müdüriyetine ve ihale günü olan 15 K. evet 934 cumarted 
günü saat ıs te % i,5 teminat akçesiyle mübayaat komis-
yonunda bulunmaları. (3519) 8-5386 

Dinar Be1ediye Reisliğinden : 
Belediyeye ait hamamın kapalı zarfla icar müzayedesi 

20-11-934 tarihinde haddi layıkını bulmadığından, bir •Yı 
içinde pazarlıkla icara verilmesi takarrür ettiğinden talip· 
lerin şeraiti öğrenmek üzere Dinar belediyesine mö~acaat• 
lar ıi1an olunur. (3518) 8-5385 

Maarif Vekaletinden 
Halktan istiyenlerin Garp Tekniğine uygun musiki 

öğrenmelerini kolaylaştırmak için .Musiki Muallim .Mek· 
tebinde serbest ve bedeva akşam muaiki dersleri açdacak
tır. 

İsteği olanların her gün Musiki Mualfm ~ek~~b.i ida· 
resine müracaat ederek atlarım \'<l7dırmaları bıJdmlır. 

(3517) 8-5384 

• 



SAYlıtA 8 

saçlarınıı 

dökülüyor mu? 
Hemen dökülmesine mani 
olunuz. 

KANZUK ECZAHANESİ 
müstahzaratmdan. 
KOMO]EN: Saçların dö
külmesine ve kepeklenmesi
ne mani olur. 
KOMO JEN: Saçların kök • 
terini kuvvetlendirir ve bes
ler. 

KOMOJEN: Latif rayihalı ~ 
bir saç losyonudur, deposu 
Kanzuk eczahanesi her ec • t 
zahane ve rtriyat mağazata- l 
rmdan arayınız. 

İngiliz Kanzuk eczanesi ma mulatmdan. 

Öksürenlere pelesenkli katran eksiri 
Her eczanede bulunur. 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlii~nden : 

Üç konstrüktör 
ressam aranıyor 

İkisi Ankarada üçüncüsü de İzmirde çalıştırılmak üze
re imtihanda gösterecekleri muvaffakiyet derecelerine 
göre en az 84 en çok 165 lira maktu ücretle üç konstrüktö 
ressam alınacaktır. Taliplerin umumi şeraiti ve imtihan 
mevzu unu Ankarada idaremiz fen şubesinden İstanbul da 
Bakırköy barut fabrikası müdürlüğünden İzmirde silah 
tamirhanesi müdürlüğünden sormaları lüzumu ilan olu -
nur. (3479) 8-5352 

{ocaeli v·ıayeti 

daimi Encümeninden: 
Vilayet dahilindeki bataklıkları kurutmak için Ekska

vator makinesiyle yaptırılacak ameliyata talip çıkmadı
ğından metre mikap vahidi üzerinden kapalı zarfla müna
kasası teşrinisaninin 26 ıncı pazartesi günü saat on dörtte 
icra edilmek üzere bir hafta miiddetle temdit edilmiştir. 
Talip olanların münakasa kanundaki tarifat dairesinde 
teklif mektuplarım 1125 liralrk muvakkat teminat mek
tubu veya banka makh•1zu ile mezkur gün ve saate kadar 
vilayet daimi encümenine vermeleri ve şartnamesini gör
mek istiyenlerin encümen kalemine müracaatları. (3505) 

8-5358 

Tire Belediye Reisliğinden: 
1- Kapah zarfla ihalesine imkan bulunmıyan ve tahmini 

keşif bedeli (147608) liradan ibaret şehrimiz su tesisatı 
5-12-934 tarihine müsadif çarşamba günü saat (15) te pa
zarlıkla ihale edileceğinden taliplerin (o/0 7,50) muvakkat 
teminat akçeleri ve şartnamesinde yazılı evrak ve vesika
lariyle beraber muayyen gün ve saatte belediye dairesin
de hazır bulunmaları. 

2 - Tesisatın musaddak keşif name ve plan ve şartname
leriyle mukavelename esaslarını görmek ve izahat almak 
ve (25) lira mukabilinde bu evrakın bir dosyasını tedarik 
etmek istiyenlerin belediyemize müracaatları lüzumu ilan 
olunur. (3488) 8--5343 

Ankara Şehri İcme Suyu 
Komisyon1ından: 

22 - 11 - 934 tarihinde ihale edilecek olan boru mal
zemesi tedariki \tC boru ferşiyatı işinin ihalesi görülen lü
zum üz ~rinc 29 .1 l 934 tarihine bırakılmıştır. İhale Anka
rada İs hanının 4 üncü katında komisyon dairei mahsusa
smda 29. 11. 934 tarihine müsadif perşembe günü saat on 
beşte ic.ra kılınacaktır. (3481) 8-5332 

SİPAHİ ZADE HASAN HÜSNÜ 

.8 rsa Pazarı 

Musiki Muallim Mektebi 

Müdürlüğünden: 

Mektebimizin kız ve erkek talebeleri için nümunesi
ne tevfikan yaptırılacak 122 kat elbisenin münakasası 13 
kanunuevel 934 perşembe günü yapılacaktır. Talip olan
ların şeraiti anlamak üzere mektebe ve ihale günü mek
tepler muhasebeciliğine miiracaatlan ilan olunur. (3410) 

8 - 5274 

ariciye Velialetinden: 
Vekalet aymyat ambarında mevcut benzin tenekeleriy

le bazı hurda eşyanın 26 ikinci teşrin 1934 pazartesi günü 
saat on beşte acık artırma ile satılacaktır. Taliplerin mez
kur saatta Vekalette bulunmaları. (3500) 8- 5370 

İstanbul: Deniz Levazım Satın Alma 
Komisyonu Reisliğinden: 

259312 kilo ekmek: kapalı zarfla münakasası: 26 ikinci 
teşrin 1934 pazartesi günü saat 14 te 

6000 kilo koyun eti =ı Kapalı zarfla münakasası: 26 ikin-
48248 ,, Sığır eti: ci teşrin 934 pazartesi günü saat 
9995 ., Kuzu eti: 15 te 
Deniz talebe ve efradı ihtiyacı içinlüzumu olan yukar

da cins ve miktarı yazılı dört kalem yiyecek hizasında 
gösterilen gün ve saatlerde kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İsteklilerin şartnamelerini görmek ve almak 
icin her gün ve münakasaya gireceklerin de o gün saatte 
Kasrnıpasadaki komisyona gelmeleri. (7349) 8-5029 

af ıa Vekaletinden : 
Afyon - Antalya hattının 93 + 500 üncü kilometresi 

ile Aydın hattı üzerinde kain Karakuyu istasyonu arasın
daki altıncı kısmı kapalı zarf usuliyle münakasaya konul
muştur. 

Münakasa 8. 12. 934 tarihine müsadif cumartesi günü 
saat 15 te Vekalet Müsteşarlık makamında yapılacaktır. 

Taliplerin tekliflerini Ticaret Odası ve ehliyeti fen
niye vesiykalarr ve 8750 liralık muvakkat teminatlarının 
malsandığma yatırıldığına dair olan makbuz veya nümu
nesine uygun banka kefalet mektubu (çek kabul edilmez) 
ile birlikte aynı gün ve saate kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lfizımdır. 

Talipler bu husustaki şartnameleri 40 lira mukabilin
de Ankarada Vekalet Malzeme müdürlüğünden satın a-
labilirler. (3484) 8- 5351 

(u ıha ·a h .. tün hir İs ikbaldir. 

25 lKINCl TEŞRiN 1934 PA~ 

AnkaraC. üddei m mili-· eıı 

Ankara Umumi Hapishanesine pazarlıkla 934 ıno?e!: 
bir kamyon satın alınacaktır. isteklilerin 225 lira ternıo rt 
tı vilayet muhasebe veznesine yatırmaları ve şartn~rnt11 

• görmek için Ankara C. M. umumiliğine ve ihal egünu 0 ~e-
26-11-934 pazartesi günü saat on beşte vilayet idare h~~ 
tine teminat makbuzlariyle birlikte müracaat etmelerı. 

(3486) 8-5341 ...--

· stanhııl ~ ilJi E lali 
l\' üdürlüğündeıı:. 

Yemişte: Eski Şeyh Mehmet Geylani yeni Ahiçele~ 
mahallesinin Kafesli sokağında tamam kagir iki katt 1 
ibaret ve elyevm şekerleme fabrikası olarak kullanılatl .5~ 
3, 5 No. h mağazanın hazineye ait 11953910 - 37324~00 b~~ 
sesi : 8878600 hissesinin bedeli olan 9449 lira ellı kU ·s~ 
dört sene ve dört müsavi taksitle nakten ve 201690~ hıdil 
sesinin bedeli olan 1891, 27 kuruş nakten veya muba 92 ve~iykası olarak defaten ve 1058410 hisse bedeli olan 9 e• 
lira 58 kuruş da nakten ve defaten verilmek şartiyle c\J" 
matı 12333 lira 35 kuruş bedeli üzerinden kapalı zarf .~511• 
liyle satılacaktır. İsteklilerin 3. 12. 934 pazartesi günu 51'. 
at 12 buçuğa kadar 925 liradan ibaret muvakkat pe~ 8 t' 
çeleriyle teklifnamelerini komisyon riyasetine tevdı e 
meleri. (7561) 8-517~ 

Tc:J Q ·K IY.6 

t.IRAAf 
SANKASI 

Dökümcü alınaca1' 
Askeri Fabrikalar Umum 

MüdürlüğündeJJ: 
Fabrikalarımıza dökümcü ustası alınacaktır. TaliP1~ı 

imtihanda gösterecekleri ehliyete göre yevmiye veritecıe! 
tir. Yol masrafı kendilerine ait olmak üzere istiyeJl 
vesiykalariyle birlikte Umum Müdürlüğe müracaatları· 

(3492) ~ 

Anl{ara Valiliffeinden: ~ 
1 - Yatı mektepleri talebesine alınacak ayakka~ıı· 

2104 lira 50 kuruş muhammen bedel üzerinden açık rrı 
kasaya konulmuştur. deJiı1 

2 - Münakasaya gireceklerin muhammen . b~ vel· 
yüzde 7,5 u nisbetinde muvakkat teminat akçelennı ~ıl'• 
den muhasebei hususiye veznesine yatırmaları ıaz.1~ ııe' 

3 - Taliplerin nümune ve şartnameyi görmek ı.~1~. sıı' 
gün maarif müdürlüğüne ve 10. 12. 934 pazartesi gunu 
at on beşte vilayet daimi encümenine müracaatJan. 

8 (3503) 8-- 537 

1935 ECE MUHTIRASI çık m ıştır· 
Bilfımum kırtasi ecilerde bulunur. De osu: İstanbul Ankara caddesi, Afi ta mağazası No. 111 Mehmet Sadık 

r imtiyaz sahibi ve Baımu
harriri Falih Rıfkı ATAY. 
• Umumi neıriyatr idare eden 
Yazı itleri müdürü Nasuhi 
BAYDAR. 

Çankırı caddesi civarında 
Hakimiyeti Milliye Matbaa
sında basılmı~tır. 

1 
1 ·-SİNEMALAR 

YENi i Bugün, bu gece ı Bugün, bu gece 
Umumi arzu Uzerine temdit edilen: 

Fransızca sözlü büyük filim: 
BİTMEMİŞ SENFONİ 

Dahi bestekar SCHUBERT'in l:lycmut S 1 B E R 'i A M A H KO M L A R l 
musikisiyle meşbu ilahi şaheser Rus hayatından alınmış hakiki şaheser .. 

MARTHA EGGERTH - HANS JARA Y Baş rollerde: 
Ayrıca: Dilnya havadisleri. LUPE VELEZ. JOHN BOLES 


