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Dil işinde de 
İnan gerek 

inan i!i söz götürmez; ya İna
llırıın, ya inanmazsın. 

Bir ki,iyi seversin; neden do-
1-yı ıevdiğini sorsalar, kartdık 
lereınezıin. "Ne bileyim ben, se
~Yoruın iıte !,, dersin. Başka bi
ttne, daha ilk görüfle, 111namaz
"nı. Onun nasıl kiti olduğunu bil
~~İn; görüfiip konutmutluğun 
)ok; bir .eün bile birlikte yapmıt 
de~ilıin. Öyle iae, neden ona kar
tı kinde bir soiukluk duyuyor-
"'n? Bunun da karııhğı: e . •· 
le,iın ben!,, dir. 

"N b' 

Bu tiirlü oluslar, duygı: olutla
'ttdn-. .Jnamnak, inanmamak da 
~ seTinemek gibidir. Bir 
,_,.ıfa ~ inanıyonun? Onu P 
~"le ~örmek, kulağınla itilmek, 
ehnle dokunmak ~erekmez. inan· 
dığın nesne, var bile olmıyabilir; 
'nıa aen onun varhg" ına inanırsın; Cc 

~ardır,, dersin. 
İşte inan iıi böyledir. Bizim 

~~nçliğimiz. itkiller içinde geçti; 
0,1rcok yol. inandıi!ımız nesnele
tin birer birer yıkıldığını gördük. 
Bundan ötürü çogwumuz itkilli kal-
dık. , 

Bugün de benim soyumdan o-
1-nların çoğu, bövle ku~kulu ya
lar, durur: böyle olmaları doii
~ ınudur? Sanırım, bu, bir eksik
~~ktir. Böylelerine acınır; zavallı
~tın içleri esen de!{ildir, bu esen
t•.:tlik onların isteklerini de kırar; 

ır i,e yapışamaz, bir iş başara
~azlar. Y ervüzünde birer gölge 
:•bi vaşar, birer ot gibi güverip 
Uturlaı·. 

Bugünkü dil dönenmesinde, 
Sok erken, eyi bir sona varılacağı
~ inanmak gerektir. Dil dönen
~eaini yapan da Bav Önderimiz-
ır. Düsümüze bile ginniyen, usu

~ltza bile gelmiyen nice işleri, o 
~rdı. Ona inandıktan sonra, o
"'-.n İnanıp basladığı dil işinin de 
~1 Yürüyeceğine, eyi bir sona va
·~agına inanmamak olur mu? 
~inanmak için ne gerekse v~.r • 

lla da, öz türkçe yazmak guç 
~liYor. Düsündüklerimi, duyduk-

l'ınıı söylemek, yazmak için baş 
~~Yorum; emek çekiyorum. A
~ ışin doğmlnğuna inandıktan 
~ tıra, Yorgunluk da, emek de tat-
~livor. 

ı.._ s:ni okuyanlar emek çekecek
-;::ı•s ! "Emeksiz e]ilence, . t~zsuz 
k henzer diyenler de hızım a-"I ,, 
ı, •r11:rırzdrr. Ne olur? Yazı yazan-
) l'ıınız, kamu öz -türkçe yazsalar, 
"''~ak İsteseler okuyanlar bu 
,,,~ ı ' 
~~ llrı okumaktan vaz mı geçe-
tıi er, dersiniz. Gündelikler, ye
~~~•zrrrıızla cıkmağa başlayınca, 
ı.. .. ,• razıya alışmış olanların bun
"-i 0kunuyacağı söylenmemiş 
1. )di' ş· d' ·· ·· G·· d ıkı · ıın ı goruyoruz: un e-
~•l er, ~ene eski sayılarına var
~l)lt, Yeniden okuyanlar çoğal
~~'-, eskiler de yeni yazıyı ko-
n~··-. ı 
,, 

0 trenip okur, yazar oldu ar. 
~ iUn gibi Öz türkçemİzİ de pek 
'e. Yazıp okuyabiliriz; yeter ki 
)~llanalını. Dilimizin tatlılığını 
~r._~cı •özlerle karıtıklığmda 
"-t-kc ar. ~ldanıyorlar. Güzellik 

ş.nıızın özündedir.) 

Her gün sabahlan Ankarada çıkar 

• ismet İalal 
Atatürk saygın Başbakammıza 

bu soyadmı verdi 
Din en büyük türkün Soyaclmı 

kutlamıttık. Buıün de, aavqta Ye 
~tta >ODUİı da Yuma bailaaauı 
olan Batbabnımıza Büyük On
der'inin -Yermif oldub So,.admı 
kutluyoruz. Bu ün, Bqbakamau. 
zı --ne kadar övündürüne, bisim 
de o kadar göfıümüzü kabart· 
mı!br. 

Birinci lnönü kahramanı l1111et 
Bey, ikinci lnönü kahramanı 11-
met Pata, Lozan kahramanı is
met Pata, Cümhuriyetin Büyük 
Baıbakam ismet Pata ... ancak in
önü soyadım taııyabilirdi. Lozan'ı 
cam kadar ıeven barışçı türk, Lo
zan' dan sonrası üzerine yüreği 
titriyen ileri türk, lnönünde ters 
taliini çevirmiı olana bu adı ver
mek gerekti. 

Atatürk ıu mektubunda onu an
latıyor: 

BCJfvekalete: 

BCl§vekil lımet Paıa Hazret
lerinin, inkılap tarihimizin ilk ıe
relli oe parlalt 9altfleci. olan "/N. 
ôNO,, meydan muharebelerinin 
bGf kahramanı olmuf bulunmcuı 
itibariyle Soyadı Kanunu icabı 
olarak cılcicağı aile iıminin "INô
NO., olmaıını çok yerinde buldu
ğumdan kendilerine bu soy adı· 
nı tevcih ettiğimi bildiririm. 

15.XI.1934 

REISICOMHUR 
Gazi M. Kem-' 

Macaristan notada 
ne diyor? 

Cenevre, 25 (A.A.) - Marsilya ci
nayeti hakkında uluslar: cemiyeti umu
mi katipliğine verilen macar notasında 
c:inaycttcnberi Macaristanrn uğTadığt 
sonsuz hücumların yalnız bazı Avrupa 
devletleri arasındaki normal mUnasebet 
ler için değil, fakat dünya barışı için 
de ciddi tehlikelerle Clofo bir hava ya
rattığı bildirilmekte ve bu gerginliğin 
Yugoslavya tarafından, küçük anlaşma_
nm diğer iki devletinin de müzahere
tiyle uluslar cemiyetine verilen muh
tra ile bir kat daha artmış olduğu bil
dirilmektedir. 

l\J. Göınbö M. Şii~nig"Je 
konuştu 

Viyana, 25 (A.A) - M. Gömböş, 
dün sabah avlanmak üzere fsteryaya 
gitmeden önce M. Schusching ile ilk 
hir konuşmada bulunmuştur, 

Edirne'nin 
kurtuluşu . 
Batı sımrım,zııi bek
.çisi bu.mutlu günü 

sevinçle . k·utladı· ·. 
Edir~e, 25 (A:A.) .:._Bugün Edir~e. 

·~in kurtuluı bayramıdır. Bu mutlu gu
. nün bu sene her yıİdaq daha parlak ve 

daha coıkun surette kutlanması İçin 
haltalardanber:i yapılmakta olan hazırlık 
lar bitmııtir. Şehir bayraldar, taklar, 

lcürsüler, ttibinler ve yeıilliklerle süs-

.. .· İtalya -Paveliçi 
• 

~er~ıyor 

Roma, 25 (A.A) - İtalya adliyesi, 

'Marsilya,.suikastindç alaka!arı bulunan , --
PaveJiç ile Kovatermik'in iadesinden 
imtina. etmiJtfr. 

4J! 

leiı'l'ittir. ·Trenler iki gündenberi lı

tanbuldan. Ankaradan ve Trekyanın bü

tün yerlerinden akın akın halk taşnnak

tl\dır. Dün toktamki hususi gezme treni 
ile de 250 konuk gelmiıtir. G!!lenler a

rasındn kı_rl( kadar mebusla lstanbul 0-
nivelsit sine, Mü'kiye, Mühendis ve Yük 

se" Tic."\ret Mekteplerine mensup 150 

den fazla genç vardı. Bugünkü trenle 

de birçok konukların gelıiıesi beklenildi

ği için Halk Frrkasrnda toplanan heyet 
0

gereklenen tedbirleri_ ~ıtir. Batı sı
nırımızın bekçisi güzel Edirne çok he
yecanlı bir ,.ün yqamaktadır. 

26 
tkinci teşrin 
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PAZARTESi 

Her yerde 5 kuruş 

Müzik yürü yü.şümü1 
Büyük değit'klik kımıldamılan öniin

de az çok karıı duran aeyierden hiri ele 
müzikti. Türk ulusu yönünü artık bütün 
bütüne Avrupa'ya çevirdikten sonra yeni 
yafayııımrzla hiçbir beflrlıfı obnryan mi 
:ziğin de değİfmesi kadar lojik bir fey 
olamazdı. Müzik deiitimi, bizde yan
lış görüılere helki sebep olabilir ..... 
İçin meseleyi biraz a,.lınt.tma1r ...-= 
tir. Biz garp teknik 'Ye metodu ... .._.. 
la la.iç fapbe yok iri k"uli ulu..ı ...azikj. 

rnizden · uzalda§lnıt olrnryaaıia. Belki 
b• metot n teknik içinde türlriia Cle!kua 
9!• yalçın seainill fimdiye ....... anlabJa.. 
mıyan, ~ .söriinmiy• n "-dine sö
re ola .. rewdderini •e hiiyildüfiiM dünki 
müzik cliri,.le anlatıunazıWr. ~ t.ipm " 
ölçü bize IWi dej.,di. Eski dizealer i
"Çİade cloiaft 'h bize rire llir re.k alaa 
müziğintia, bu.wJcü müzilc içiaae 'bir 
parça olarak fÜphesiz kalacaktır. Nas.& 
herkesin kendisine söre bir bas, aobrano, 
mezosobrano v.s ....• sesleri Yana •e bu it 
r.ihayet nasıl bir yarablrt iti ise, müzik 
de ulusun sesidir. O sesin kendisine gö
re biçim~ kolcusu, rengi olacaktır. Bu· 
nu batlca suretle düıünemeyiz. İtte ha 
renk ve olgunluk yeni müzik düzeni için
de olacaktır. Soysal itleri incelenen bi
çime göre nasıl bir yol alıyorsa bütün 
uluslar tarafından kabul edilmiı olan ye
ni müzik tekniğiyle de müziğimiz de ken
di öz varlığına göre bir renk alacaktır. 
Bu renge türk ulusunun psikolojik ve 
soysal varlığını kendi baknnmdan bir 
anlatııı olacaktır. Şu halde timdiye ka
dar toplanan Anadolu türkülerinin ve 
düne kadar yapılan müzik parçalannın 
yeni müzik eserleri içinde bulunmasına 
engel olacak bir ıey yoktur. Fakat dün
kü metot, ses ayakları metot ve teknik 
bakımından bugünkü bilgiye göre eksik 
olan bir feydi. İşte timdi biz bu eksikli
ği gidermek istiyoruz. Yurdumuzda ye

ni müzik düzenlerine göre büyiik eser
ler yaratabilecek ve onlan gür sesleriyle 
söyliyebilecek gençler yetiımiıtir. Bat
tan ba~a türk çocukları tarafından yepı· 
lan ve kurulan operaları türk sahnesinde 
göreceğimiz zaman uzak değildir. 

NECiP AL( 
s 

ökonomik konseyin 
Yunan :!rtıpu 

Atina, 25 (A.A.) - Ankara'da 2 ikin

ci teşrin 1934 tarihinde İmza edilmiı o

lan Balkan anla,ması statülerinin birin

ci ve betinci maddelerinde tasrih edil.' 

mit olan ökonomik konseyia yanan RTU. 

pu fU suretle te,kil edilmi,tir: 
. M. Varveressos, sabık bakanlarclaa 

.yunan bankası guvernör muavini ve Ü

nievrsi te profesörü. M. Kanelopuloa, 

fabrikatör. M. Koronis, sabık bakanlar

dan devlet demiı-yolları umum müdürü. 

M. Zolotas, üniversitede profesör • 

Bu grup Romanya, Türkiye ve Yu
goslavya ggrupları ile birlikte Balkan 

anlaımasının ökonomik kon.eyini vÜ· 

cude getireceklerdir. Aynı vazifeye çai· 
rılmıı olan sabık bakanlardan M. Korl

zis, hariciye bakanı M. Maksimos'a gön
derdiği bir mektupta, itlerinin çolduiu 
dolayısile bu vazifeyi kabul eclemiyec• 
iinden dolayı ~k ziyade mütee11ir ol
duiunu bildinnittir. 

Avrupa · ökonomik 
konferansında 

Viyana, 25 (A.A.J - Avrupa öko
nomi konferansı dünkü son oturumunda 
fu kararları vcnni§tİr: • 

1 - Mmtnka anlnşmRları esası dahı· 
)inde bir A vı·upa gümrük birliği kurul· 

ması, .. 
2 _ Ökonomi işlerine b~kmak ıçrn 

uluıılnrarası bir konsey yapılması, 

~'l> c}llıdj dil savaşın~yız. Yüce 
~ .... a nderinıiz gene başımızda
~~ lı savaşı gençlerimiz, çocuk
''-~z nası) olsa başaracak, işin 
~}>u a va~a~aklardır. Biz, onla
•~t roı ıçın gerekli olan tanık
"\ b~/•Pa.lıın. Bunu bile yapar-

~ ne nıutlu ! 1 -~~~~_.!}__~~~~~~~~~~~,~~_!~~a~!l~E~tli~r1W~'m~Jrdı~e~n~)~ir:l:•~~_:m:a:ne::ır~a~:_::_Ş:~h:i:~~sa::•:t:k:u:/e:s:~~Jf:.:~r~i:ç·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---KAZIM NAM~ Dün kurtulu~u caııdın 11ut anan ,. z 

3 - Altın esasında bir ödeme hük
münü tafıyan hususi konferansların ulus· 

(Sayı/avı cevirinız) 



SAYIFA 2 
~~~~~.-..~~~----------------------------------,_.----------

o-oslav ııot· "'I 
~ 

k.ar~ısında 
1' ~ car· ...,ıan 
Buclapeste, 25 (A.A) r- Macar tel

i' f ajanın bildiriyor : 
Mzcnr efkarı umumiyesi sükun ve 

ğukkanhltfını muhafaza etmektedir. 
Macar Hirlap gazetesi diyor ki : 
"Bunun kolay bir şey olmadığı iti

raf edilmek lazımdır. Fakat macar u

unun yugo lav hUcumlerına bu sU-
5fin ve vekar1a muka~le etmesi vicda-
ınm açıklığını ve davasının doğrulu· "mu göstermektedir. Adaletin her hal

ile muıaffer olmuı lazım geldiği hak
•ınd2ki kat't kanaati Macaristana so
fukkanJılrkla ~klemck kuvvetini ve 

ndisine her tiirlü şuursuz ih ti rast an 
te1dnmek imkanını veriyor.'' 

BUtOn gıızeteler, i in Cenevrede ça
k bitirilmesini istemektedirler. 
Meclis dış komisyonu bakanı M. 

Bcrzevitzi, Peşte:- L1oyd gazetesinde 
yazdığı bir makalede : 

"Yugoslavya ithamlarda bulunmuş 

"ft fakat bu ithamların delillerini ile

ndt bildireceğini vadetml tir." diyor. 

Buda peş ti Hirlap gazctc'!lli diyor ki: 

•• Adaleti ve sulhu hakikaten isti

yen herkes. itham edilen memleketin 

ithamların acele tetkikini istemesini 

ancak tavsiye edebilir. " 

Sucygctl~nseg gazetesi ise şu şart

ları yazıyor : 

"Tahk\k~t, 'başlasın, mümkün oldu

fu kadar çabuk ve açık bir tarzda gör

meliyiz. fakat her eyi görmeliyiz~" 

Soysal Demokrat ~epszawa gazete

ıi de yugoslııv notasına çabuk bakılma

ıını istiyor ve çünkü diyor, bu nota 

diinya barışı için büyiık bir tehlike teş 

kil etmektedir. 

1 tanlml hanma veni 'apnr 

Varşova, 25 (A.A.) - Aynı zaman
da Köstence - İstanbul - Hayfa yo
lunu da i şletmekte olan Gdinia-Ameri
ka - L eh deniz yolları kumpanyası bu 
hatta yeni bir gemi ayırmayı karar
laştırmıştır. Bu yeni gemi, halen Gdi
nia ile Nevyork raıında i~liyen Kos
ciuszko transatlantik vapurudur. 

Lc·lıi .. tnn "da iki d(•miryolu açı1c1r 

Varşova, 25 (A.A.) - RcisicUmhur, 
11 kilometre uzunluğundaki Cracovie
mıiechow demiryolunun açılma şenliği
ni yapmıştır. Yolun yapılmasına üç se
ne evet başlanılmıştı. Bugün de Ra
dom • Varşova demiryolunun açılışı 

yapılacaktır. Bu iki yol ile Varşova • 
Cracovie yolu 46 kilometre kı altılmış 
olacaktır. 

80VYETLER BlRLIGINDE 

Pt·frol triislii konf cranc;:,ı 

Moskova, 25 (A.A.) - Orta Asya 
petrol trüst konferansı kokant'ta top
lanmıştır. Sovyet Rusya'nın doğuda 

çok mühim ikinci bir petrol merkezi 
liurma}- istediği malOmdur. Konferans 
i~te bu işin pllnınr hazırhyacaktır. 

lararası meriyctine dair bir anlaıma im
zalanması, 

4 - Avrupa piyasasının Asya ve A
lnel'İka rekabetlerine karşı müdafaası, 

5 - Tayyarelere evelden müsaade al 
maksızın bir ülkeye İnmek veya o ülke
nin ÜzCTinden uçabilmek için müsaade 
'f'eri1mesi. 

Konferans bundan başka §unlan da 
tavsiye etmektedir: 

l - Avrupa dev)etlerile müstemle
keleri arasında bir toplantı yapılması, 

2 - Avrupa'da ökonomik bir Mon
roe tatbik edilmesi, 

3 - Avrupa paralarının altın es sı· 

na ~re b'ribirine uydurulması, 
4 - Ökonomik hukuk sahasında Av 

rupa kanunlarının biribirine benzetil
mesi. 

BiRLEŞiK DEVLE1 LEl\UE 

\nwrika ı,irliği anla-:ma.;r 
Vaşington, 25 (A.A.) - Brezilya'

nm Vaşington elçisı M. Aranba, Bre
zilya hükumetinin tasdik etmşi olduğu 
Amerika birliği antlaşmasını imzala
mak üzere murahhas tayin edilmiştir. 
Şimdiye kadar cenubi Amerika'nın ye
di hükumeti bu antlaşmayı kabul etmiş
olduklarını 'oildirmişlerdir. 

f n.,.iiliin nıuhakt•nıt· ... i 

Nevyork, 25 (A.A.) - "Mitflis ban
ger SamoeI İnsül ve karde i Amerika 
posta idaresini aldatmak suçundan iki 
s aat süren bir müzakere neticesinde dev 
let mahkemesinde beraet etmiştir. 

İnsül hakkındaki takibat iki sene sür
müş ve 100,000 dolara maJolmuştur. Hü
kC'ımet mahkemede 150 ıahit dinlctmi' 
ve 1 O vagon doldurabilecek veıik;ılar 
göııtermiltİr. 

Samoct Amerikanın en büyilk iş a
damlarından biri idi. 15 ya ında olan bu 
adam bir müddet 85 idare meclisinde ü
yelik etmiş ve bunlann 65 ini bilfiil yap 
mıştır. 1932 iflastan onun da sukutuna 
başlangıç olmu tur. 

Snmoel öniimüzdeki hafta İllinua mah 
kcmesinde dolandırıcılık suçundan mu
hakeme edilecektir. 

Anwrika yeni bir lıarha mı 
qiiriiklcniyor 

Ncvyork, 25 (A.A.) - Ayan üye
sinden ve ayan meclisinden silahlar 
hakkında araştırmalar yapmağa seçtiği 

komisyon başkanı M. Geraltnye, "dış 

siyasıı .. i mindeki cemiJ)'ette Amcrika'
nın dışarıya yapmakta olduğu silah 
atışının Ja8onya'yı tuttuğu yolda 

h k] .. i!"J\: ld ~ • a r gostermcKtC o ugunu ve 3apon 
el~f~inin Amerikanın ulusal 'korunma 
yolundaki 5ah~alarını, Amerika'nın 

uzak arkta tahrikat yapma pazırl,rkları 
şeklinde anlamakta bulunduğunu söy
lemiştir. 

M. 'Nve demiştir ki: 
"- ÖnUmlizdeki iki yıl içinde an

laşılar.aktır ki medeniyet, bir dama o
yunundan başka bir şey değildir. Ve 
bu oyunu savaş hazırlıklarından istifa
de eden bir takım f3hıslar oynamakta
dır. Savaş hazırlıkları denizlerimizin 
ve sahillerimizin korunmasına kalma
lıdır, Dünyayı silahlandırmaktan iba· 
ret olan ve silah fabrikatörleri tarafın
dan oynanan oyuna bir son verilmeli· 
dir. Şimdiki siyasaya dev<ım edilecek 
olursa Amerika yeni bir savaşa sürük
lenecektir. 

Amerikahlnr hirJi~i 
kon f eransmıla 

Buenos - Ayres, 25 (A.A.) - Bue
nos - Aresi'te toplanmış olan amerika
hlar birliği konferansı, Amerika mem· 
leketlcrinde B. C. G. seromunun kulla
nılmasını tavsiye eden bir temenniyi 
kabul etmiştir. 

lraJya Biiyiik Elçi. i diin gitti 

Çin hükumeti nezdine tayin e
dilen İtalya Büyük Elçisi dün ak
~am şehrimizden ayrılmıştır. Du
rakta Dahiliye, lktı•at, Gümrük 
ve inhisarlar VekilJerivle ~ehri
mizdeki elçiler tarafından uğur
lanmıştır. 

Ziraat Vekili Muhlis Bey evel
ki akşam Karpiçte efir cenapları 
şerefine bir akşam yemeği ver
mistir. 

Ziyafette Büyük Millet Meclisi 
Reisi Kazım Pa a, Hariciye Ve· 
kfi.Iet V kili Şükrü Kaya Bey, eh
rimizdeki sefirler ve Atlı Spor ku
lübü azalan bulunmuşlardır. 

Vekil Muhlis Bey söylediği nu
tUkta kulübün müesses ve heyeti 
idare az ı ol n Sefir Hazretleri
nin memleketimizden 'ayrılı mdan 
dolayı duyduğumuz teessürleri 
if de etmiştir. Sefir Cen pları d 
verdikleri cevapta memleketimiz
de gördüğü hü nükabulden bah
setmiı ve Ankara' da geçen zaman 
Jarmm hatıralarını unutamıyaca
ğmı ilave etmiştir. 
Neşe içinde geçen ziyafet geç 

vakte kadar devam etmiştir. 

HAKIMIYETI MILLIYE 

FHAN .\'DA 

Fransız - Rus uzlaşması
nın iç yüzü 

Pcıris, 25 (A A.) - Havas ajansı lıil
diri}Or : 

Harbiye bütçesi mazbata muharriri 
M. Archambaud'nun mebusan meclisi 
kürshsündeki be}•anıı.tr, yabancr memlc
ketl•rde olur olmaz düşünüslere yol ac;
mıstır. 

Dün sabah dış bakanlığınca çıkarılan 
ve F~nnsa ile Sovvet Rusya arasında as
kPri bir u ıı:Ja"'Tla bulundu~una dair olan 
lıahc.ı !tri k::ıt'i surette tekzip eden be
yanname bütün bu sayialara nihayet 
verrrııo; ... e Fransa ile Sovvet Ru:;va ara
sınrlııl.i ırünasebetlerin hcıkiki seklini ~ös 
tcrmıı:ı1;r. 

fki memleket arasında birkaç aydan
lıerj meydana gelen sıyasal yakınlığın 

ütitüc.ü. Avrupa•:1a hansın korunmasıdir 
ve b ı A<·h·pten ötürü hiçbir devlete kar 
)· d.,i ildir. 

Sark antla .. ma'"t 't' Fran<öıa 

Paris. 25 ( A.A.) - Dün sabah reisi
cümhurun baskanhğmda toplanan bakan 

lar meclisi. tiirlü dış işleriyle uğraşmış

tır. Meclis, Fransanın rk antll'şması 
hakkında Lchistana vereceği cevabı tas
vip etmi,tir. 

Fran .. 1z - Alman ticart•t 
mı:faqma rna c]oiYrn . ,.. 

Paris, 25 (A.A.) ~Fransa ile Alman

ya aracındaki ticaret görü meleri iyi bir 

hava içinde ilerlemektedir. Sayet berhan 

g bckleni1miycn zorluk çıkmazsa clr-a

dn_g uzlaşmasının düşünüldüğü tarihten 

önce yenile tirilmcsi ihtimali vardır. 

ar 'kon e)1nin toplantı ·t 
;!f'ri kalıyor 

l IJEf;l~lf\. llAIJEHtER 

I\lacari ... tan • ın Triyt· .. te 
Jimanr ticareti 

Roma, 25 ( A.A.) - l\Iacar Başveki· 
li M Gömböş'ün İtalyayı ziyaretinde 
kararlaştırılmış olduğu üzere Macaris
tanm Triyestf' limanında yaptığı tica
ret genişletmesi ic;in dün Romada bir 
mukavelr- imzalanmıştır. 

Cilıan "'t·rgi.-.i ) apı .. m•la cilt·nlcr 

Brüksel, 25 (AA.) - Bu ayın 23 iin
de 1935 cihan sergi inin in aat tez· 
gihında olan kazada ölenlerin sayısı 

sekize, yaralılar 21 e \'armıştır. 

Ticaı•t•l propaııarula projt· .. i 

Brüksel, 25 (A.A.) - Altın uası

na bağlı bulunan memleketlerin mü
mcs illeri .son günlerde ticaret propa
gandası hakkında bir mukavele projesi 
hazırlamışlarrlır. Bu projede örnek ve 
propaganda yazılarının gümrükten na
sıl geçeceklerine ve ticaret milmes<ıille
rinin dolasın larına dair baz.t tavsiye· 
Jcrdr- bulumılmaktad:r. 

llantzi:,r ı.ııya~a!"ı ılt·ği~miyect·k 

Dantzig, 25 (A.A.) - Matbuat Mü

dürü M. Rouchning'in istifası müna

sebetiyle ayan meclisi tarafından yapı

!an bir tebliğde meclis tarafından ıim

diye kadar güdülen ıııyasa bundan 

böyle de siircceği. bildirilmektedir. 

Ayan meclisi, Lehistan ile mevcut 

iyi anlasma münasebetlerine devam ve 

bu münctsebetleri daha ,ıiyade geniş

lctmeğc çalışacaktır. İç sıyasa serbest 

sehrin Uluslar Cemiyetinin zımanı al

tın'da kanunu esasi ·ile çizilmiş olan 

yolda yürüyecektir. 

PAri~ıs (AJi,.} - Uluslar cerQiycti· • 
$ar meselesi fevkalade konseyinin 

toplantısı, 3 ikinci kanuna kadar veya da 

lki ko1<ain kıu·akcı ı . 
T iyej, 25 (A.A.) ..:.. lki kokain kıı

Ç1Jk~1ı:;ı yakalanmıştır. Bunlar Fransa, 

~ngiltere ve Almanya'da aranıyordu. 

Bu adamların yakalanmasiyle geniş 

bir k:-çakçı şebekesi meydana çıkmış-

ha tı:eriye bir tarihe bn:akılacağından dış 

işler hakanı 1:. Laval, önceden kararlaş

tırıldığı gibi yarın Cenevreyc gitmiye
cektir. 

Zorhahi!a . on vermek İ«,:İn 

Paris, 25 (A.A.) - Tan gazetesinin 

Cenevre mehafilinden aldığı habere göre 

hükfımete zorbalıkların bastırılması için 

uluslararası bir anlaşma yapılmasını isti 

yecektir. Bu anlaşma ile sığınmak hak

fannda değişiklikler yapılacak, canilerin 

geri verilmesi mecburi olacak ve polis

ler uluslararası çalışmalarda bulunacak· 

lardır. 

Elçimiz , .e talebelerimiz 
Nan -i"dc 

Nansi, 25 (A.A.) - Türkiyenin Pa

ris Büyük Elçisi Suat Bey yanında BÜ· 

yük Elçilik katibi ve Fransadaki türk ta 

lcbesi genel müfettişi olduğu halde bu

raya gelmiş ve Vali M. Roblet, Beledi

ye Ba§kan Muavini M. Gerard, Üniver

site Rektörü M. Bruntz ve Tedrisat Bir 

liği Baıkanı M. Şautriyo tarafından kar

§ılanmıştır, 

Suat Bey birliğin bugün toplanacak 

olan kongresine başkanlık edecektir 

~~----·-·------~ 
· talya l{ı ·alı 
Somalide 

Tan gazetesinin yazdığına göre, İ
talyan Somalisindc Danteye varan İtal
ya Kırahnın Sovoia yatı pazartesi gü
nü rıhtıma yanaşmış ve Kırat ünifor
malarını giymiş memurlarla kendi kı
lıklariylc gelen yerli halk tarafından 
karşılanmıştır. 

Yerli eşya bezenmiş bir pavyonda, 
Kıral il!ı: önce İtalya kolonisini ve on· 

dan sonra kendisine bir migiurtina atı 
hediye eden yerli şefleri kabul etmiş
tir. Kıral, daha sonra, yerlilerin yaptı· 
ğı at oyunlarını seyretmiş ve Façio evi· 
ni gezmiştir. 

Yata dönen Kırat Bergeraya doğru 
tekrar yola çıkmıştır. 

Murahhaslar Cenevreden 
ayrılıyorlar 

Cenevre, 25 (A.A.) - Gerek fevkal

ade asamble için ve gerekse konseyin 

fevkalade topl:ıntısına girmek için bu 

raya gelmiş olan murahhasların birço

ğu Cenevreden ayrılmışlardır. Küçük 

uzlaşma dış işler bakanları da bu ak

şam Cenevreden ayrılacaklardır. M. 

Titlilesko, Montreux'ye gidecektir. M. 
Benes ile M. Ycvtiç Prag ve Belgrada 
döneceklerdir. M. Litvinora gelince, 
Moskova'ya mı döneceği, yoksa Mos
kova'ya gitmeden evci Parise mi uğrı
yacağı henüz belli değildir. 

Dan ı~ma komilc!>iİnin iki 
.. ~,·l••tf' sor~u ·u 

Cenevre, 25 (A.A.) - 23 devletin 
girdiği danışma komitesinin başkanlrğı
na M. Nejera seçilmiştir. 

Komite, Amerika ve Brezilyaya birer 

telgraf göndererek mürakabe komisyo

nuna mümessil seçmelerini bildirmiş ve 

bu devletlerden Cenevrcde beğendikleri 

gibi çalışmak istt>yip istemediklerini de 
sormuştur. 

facari tan ı~m konnşulma~nu 
istedi 

Cenevre, 25 (A.A.) - Macar mu

rahhası M. Ekhart umumi k~tip M. A

venola bir nota vererek, Marsilya ci

nayeti işinin konseyin gelecek fevkal

ade toplantısı ruznamesine konulma

sını istemiştir. Konseyin bu toplantı

sı Hkönce 21 son teşrin olarak tespit 

edilmiş ise de bunun 3 illskanuna bıra

kılması çok muhtemeldir. Konsey bu 

işe bakıp bakmıyacağını o zaman ka

rarlaştıracaktır. 

r ,. 1 
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Japonların ilk ve son şartı 
Londra, 25 (A.A.) - Amerıkan rıW 

hafılinin deniz konuşmaları hakkındaki 
intıbaına göre deniz konuşmalarının ııa• 
sıl bıtmesi gereklendiğine dair Amerika 
ile f ngiltere arasında tam bir anlaşrrı• 
vardı r ve işin teknik tarafı siyasa tara· 
fından u ı;tiln gelmiştir. Bac:langıçttı ıa• 
ponlar, İngiltere ve Amerıka ber.tb~r ,. 
r,. kabul etmedikçe teferrilata giri~rnı>e
c 'ferini kat'i olarak sövlemişltrdır. H•1 

b.:ıkı japon amirah teknik mahiyette tt'~ 
ı:flerde dcı?'ilse bile telkinlerck bulunab1" 
lcceğıni bilılirmi tir, Aml'rikan mehıfİ
li Japonların bu son harek~tini bir lı'/° 
ııall k olarak karşılamıyorlarsa da bir 111\1 

k;.vclenin esaslarını gösterP\Jileceğini dıl
siinfıyorlar. Bu münasebetle şimdiki kO' 
nu maların bu mukavelenin vapıtmasıW 
değıl. hazırlanmasını gözettiğini ebe01" 
ıniyctle kaydetmektedirler. 

.J ıd Vn ing1on anla~ma!olı c·traf 1110 11 

.ı İİfilİİnct>Jer 
Ntvyorlc. 25 (A.A.) - Silah alış 'f/t' 

rişi haklCıııda tahkikat yapmakta olar• A· 
yan komisyonu reisi M. Nyc, Japon)'•· 
nın Vaşington Büyük Elçisi M. Sai~~ 
nun cuma günü Filadelfiya'da söyted•Jı 
nutuk hakkmcfa elemi tir ki : t 

'11 " Japonya, Vaslngton munhedesı. 
kal<lırmak ve kendisine beraberlik ver•· 
lirse diğerleriyle birlikte filosunu Y~" 
vnn,•a inrlirrnPk İ!:tPrn<'kte<lir. F.virıÖ•' t' 
fendi olmak isti yen Japonya ya hak vtrlf'I' 
mek imkansızdır. F..ğer bu iiç devlet tııı• 
kikat n silahlarını azaltmak istiyorla:ıı~ 
Amerika ne İngiltere japonların istcdığ 
beraberliği vermelidir. 

ıı· Diğer taraftan Nevyork Hcrald f! 
tttesi diyor ki = 

.. Vasigton muahedesinin Japony.ı ~ 
ra(ından katdırıtmast ~eniz silah yarı~ 
eiya!asına dönmek olacaktır. Japon}'3' 

nın bu muahedeyi kaldrr:mak kararı. bıJ' 
rünkn diinva buhraoı ve ltarısıklıi!l j(:if1" 

de anca •. derin bir eetslirJe k;ırşr!an;: 
lıilır . Bu hareket dünya barısı ıçirı dO 
rudan doğruya bir tehlikedir.'' 

-----·--·----
Halkevindeki konser 
Riyaseti Cümhur Orkestrası bı.ı 11~ 

§a'n H;ı ~°'·indeki 934-935 mevıirn k0 ı" 
serlerinin birincisini verecektir. Proe11' 
§Udur : 

Alscst Uvertür Gtuc:1c 
Asker ıenf on isi J. Jla)'dıl 
Pergiyut (Birinci süit) Gfİt~ 
Prelütler senfonik poem v;ıf• 
Konsere saat 20,30 da ba~lanncıı 

C..ela] Salıir Bey fi' 

Zonculdak mebusu değerli 0%11nl'd,. 
mızdan Celal Sahir Bey Erozan •0!~ 
nı almıştır. Uzun bir hastalık geÇ' ,,J' 
olan Celal Sahir Erozan Beye tnl'fl 

1 

Irk dileriz. 

F.rznrnm'a kar ) ağdı ··ıı 
Erzurum, 25 (A.A.) - B0~. 

Erzurum' da ilk kar yağını~, h~ 
lar birdenbire çok soğumu~tu ' 

iirt'lc yol yapınu .,,. 
h
. ;çı 

Siirt, 25 (A.A.) - Şe ıt rof 
deki yol yapımının bu yıllık P .şe' 
ramı gereği gibi b arılnııtUr·f ,, 
hirde yedi yeni cadde açılfl!' 1''1• 
21.384 metre murabbaı yerı• 
dırım yapılmı§tır. 

~------··-----------
Soyadı alanlat~ 

Maarif Vekili Abidin Be)' Ô c,ede' 
Baıvekalct müstetarı Kemal ~c! f'l'ıJf 
leç, posta telgraf umum nıiidu;~ıı 9ef 
Bey Engin, Elaziz mebusu 'fa ~jr ıO~ 
Berk, yazıcılarımızdan Piynrbe cıo1''~. 
busu Zeki Mesut Bey Alstı"•ıer• ttl~ 
Baha Gelenbevi Bey ve k?rd;~ytcf, ı;ıf' 
mar Seyfettin ve Necmettın cscSV' ,
kan, Hakimiyeti Milliye rnucss A"ç~,. 
ki arkadaşlarımızdan Salih !3er ı;ci pi 
nat, Gnlip Bey Anaton, }-in~,r JCt~ 
can, Kemal Bey Oral, 'I: ezn lJeY' S rl,J' 
Bey Baran, Jfsctçi ; ; .. ::.:.-l ıı ~ ti 1f 
Müfit Bey Ü 1, ya:zlC farılJı tlJıı1'1' 

soY:ı 
bandoğlu Hıfzı Bey Pınar 
mı,lardır. 
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Soyatlan 
Yurttu~lar apğulaki atlardan 
dile•liklt·rini s•·çip alaLilirlt·r. 
iç İşleri Bakanı Sayın Bay Şük

rü Kaya'nın buyuruğu ile soyatla
rını, kişi atlarını gösterir bir sıra 
Yazı koymağa başlıyoruz. Bu at
lar "Türk dili araştırma kurumu
nun büyük özeği üyesinden Ak
saray saylavı Bay Aatalay'ın ikin 
ci kez basılmakta olan "türk at
ları,, adındaki bitiğinden alın
ltııftır. 

• Bunun içerisinden beğenenler, 
ıatiyenler birer at seçip alabilir
ler. Yalnız ayrıca bitik olarak 
bastıramazlar. Bastıranlar olursa 
sorguya çekilirler. 

Bu "sıra atlar,, bitiğinden son
ra bu atların ne demek olduğunu, 
adı taşıyanın kim idiğini, nerede 
Yaıadığını, neler yaptığını göste
rir büyükçe bir bitik daha çıkara
caktır. 

Aba Bey - Abak - Akahay 
lian - Abatay - Abay - Ab
dan - Abeı Hatun - ka - - Ah
lak - Ablay - Ablay Han -
Ahike Bahfi - Ahi - Abıç -
Abık - Abış - Abız - Ahukan 
- Abul - Ahufka - Aburşu -
Acar - Acay - Acehan Bey -
Acıbucu - Acu - Aça Bey -
Açabuga - Acık - Açıl - Aç
lan - Adam Han - Adar - A
dın - Adıyeke - Admış - Ad
ıay - Adsız - \ ~rasyap - Afşin 
- Agabigüm - ka • - Aga Hatun 
- Ağalday - Ağamak - Ağa 
Molla - Agat - Ağıç - Ağaı 
-: Ağıt - Ağlamış - Ağrak -
Ağrıtmıt - Ahnas - Akabik 
• ka - - Akatay - Ak Ay - Ak
ha.cı - Akbalık Bey - Ak Baba 
- Akbat - Akbay - Akbıyık 
- Akboğa - Akboğra - Akbö-
tii - Akbuga - Akcaba - Ak
ca. Koca - Akça Koca - Akçu· 
ta. - Akdemir - Akdemir Bey 
- Ak Dolun -- Ak Hanım - ka • 
- Akı• - Ak Kanı, - ka • - Ak-
kıyal • ka • - Ak Ku! - Ak Pu
lat - Aksin - Ak Sungur - Ak
tıt - Ak Songar - Aktaş - Ak
t.y - Ak Timur - Ak Tulun -ka
- Aloı, - Akyapu - Akyol. 

NOT: Yanlarında - ka - yazılı 
Qflar kadın adıdır. 

-------··--------
Müzik yenileşmsei işleri 

lialkt•\ i ~alışnıa-.ı ~ok ilerlt·di 
Müzik yenilesmesi işlerinde 

Ankara Halkevinde yapılan i~ler 
Çkok ilerlemiştir. Bu işe çalışan 
ornite dün de Denizli Mebusu 

Necip Ali Beyin baskanlığı altın
da toplanarak yapılan hazırlıkla
!'~ eö?.den ~<"'cil·dikten sonra tem
•ıl edilecek Bayönder Taşbebek 
\re Ülkü volunun 27 ilk kanunda 
~nka.ra Halkevincle ve 10 ikinci 
d lltıunda İstanbul da ve Karmen in 
e ~uhat içinde sahneye konulma

'1rıa l<:arar vermiş ve bu çalışma
~n R"enel rejisörü Bay Münir 
\r "-Yri bu i~lerde alakası olanlara 
lia"İfeler rlağıtmıstır. Dündenberi 
t'·İlkevin~ ... canlı bir çalışma .eö-
lt tnekt .. dir. 

''!\IiJli lıiikfmwt rmrindc,. 
lahirinin tf'f"iri 

d ~emurin kanununun müzeyyel mad· 
L~ınd~k; (milli hükumet emrinde) ta· 

1"ın· 
d~k· 11t rnilli hükumet kadroları haricin· 
~i 1 memurlardan verilen herhangi bir 
ıf.~llı"ti Yıı.oanların da dahil olup olma· 
~ Rırıırt tefsir yo)jyle hallini Hükumet, 

tclist • · · en ıstemıştır. 

i\Ju~]a "ela tii tii n !"atı~1 
'ç~U~la, 25 (A.A.) - Piyasanın 
"ıil dıgı günden bugüne kad&r iki 

}'on k·ı k ·· .. t l "1 ı oyu ac ın tutun sa ı -

el~'~· Fethiye, Milas ve Bodrum
~ilo ~~an kumpanyası 70 bin 
"•tııf ~~un satın almı§tır. Birinci 
~!'\( tutün kalmamı§, fiatlar kırk 
~il\ ta kadar dütmüttür. Hermaf' 
)il'ttı~anyaaı ve diğer ıskartacıla: 
~dıı kuruşa kadar satın almış 
~ ~·t'~öylünün elinde, ikinci sı
~ ~d Unler~en yarım milvon ki-

ar nıal bul nmaktadır. 

Şehir ve 
İktrsa t meclisine yunan 

heyeti seçildi 
İstanbul, 25 (Telefon) - Atinadan 

25 tarihiyle bildirilmiştir: Hariciye Baka 
nı M. Maksimos dün yunan ulusal ban
kası ye devlet ıimeidiferleri müdürleriyle 
fabrikatör M. Kanelloksomos'u davet et
miş ve Ankarada 1 ikinci teşrinde İmza
lanan balkan antla,ması statükosuna gö
re kurulacak ökonomi meclisinde Yuna
n~stanı temsil edecek heyetin Üyelikleri
ni kabul etmelerini rica etmiştir. H'lzır 
bulunan ulusal banka müdüründen baf 
ka hepsi bu vazifeyi memnuniyetle ka
bul etmi~lerdir. Heyet gelecek perşembe 
günü toplanarak çalışma programını ha
zırlıyacaklardır. 

AclliYc· V•·kilimiz l!'tanhııl'da 
lstanbul, 25 (Telefon) - Adliyt! Ve

kili Seracoğlu Şükrü Beyle Adliye Baş
müfettişi Na,it Bey bugün lstanbula gel • 
mişler ve durakta vali, cümhuriyet müd
deiumumisi ve adliye erkanı tarafından 
karşılanmı,lardır. 

f ..,tanbul ticaret nıekkhi 
talt>lwl<'rinin tetkiklf•ri 

l&tanbul, 25 (Tlefon) - Yükse&.. lk
tısat ve Ticaret Mektebi birinci, ikinci, 
üçüncü sınıftan 16 şar t:ıhbe :ktısadi ve 
ticari tetkikler için muallimleriyle bir 
likte Edirne'ye gitmişlerdir. 

Y f•ni '••'n ;.I'. nro:ırRTTH 
lstanbul, 25 (Telefon) - Buradan'.\· 

lınan haberlere göre veni der.iz progra
mında deniz yolları ticareti büyük kabo
taja alınacak ve Vapurculuk Şirketi kü
çük kabotajda çah,tırılacaktır. 

Pamuk fiatları viiks,.Jivor 
İstanbul, 25 (Telefon) - iç ~e dı,ta 

isteklerin çoğalması yüzünden pamuk 
47 kuruta yükselmi,tir. 

Bu yıl tiitiinlerimiz ~ok 
eyi satıldı 

İzmir, 25 (A.A.) - Dün akşa
ma kadar mıntakamızda satılan 
tütün miktarı 11 buçuk milyon 
kiloyu bulmuştur. Bunun bir mil
yon dokuz yüz bin kilosunu inhi
sar idaresi almıştır. Ekicinin elin
de daha bir milyon kilo kadar tü
tün vardır. 

Bu yıl tütün değeri vasati ola
rak altmış kuruştur. Rekolte 12 
buçuk milyon umulduğuna göre 
temin edilen para 7 buçuk milyon 
liradır. Geçen yıldaki rekolte 18 
milyon kilo idi ve vasati fiat 35 
kurus olduğuna göre tutarı 6 mil
yon lirayı geçememişti. 

Bir i!>'tifa 
Gazi Terbiye Enstitüsü Müdürü Ha

mit Sadi Beyin vazifesinden istifa etti
ği haber ahnmı,tır. 

Aıık:ara radyosıı 
Şevket Süreyya Bey, Soysal ve sı

yasal ökonomiden bahsetti. Seksen ya
şmda bir gün görmüş gibi söyliyen ve 
en ileri bilginler kadar öz fikir sahibi 
Şevket Süreyyanın heyecanla, halecan· 
la söylediklerini dinlerken en büyük 
övünçler duyduğumuzu bilhassa söyle
mek istiyorum. 

Bi.ı.: Şevket Süreyyada bilgi gücü
nün ta kendisini, yaratıcı ve islek bir 
zekanın tezahürlerini görmekteyiz; 
Şevket Süreyya'nın varlığı göğüs ka
bartır. Bunu, dün aksamki konuşmasın
dan sonra bir daha yakından duyduk 
ve gördük. 

Onun bilerek söylediklerinin riyazi 
katiyetine inanmak bir ihtiyaç. bir zor 
hrılinde kendini göstermektedir. 

Dün on dakikalık bir konferansiyle 

bütün bir akşamımızı değerletmedin 

mi? 

Şevket Süreyya'dan sonra Ferhunde 

Ulvi Hanım, bize Ravel'in Sondine0 ni 

çaldı. Değerli musiki iistadının muvaf
fak olduğunu söylemeğe acaba lüzum 
var mı? .. 

Musikiden sonra Hayrullah Bey bi
ze Evliya Celebi'den okuyacaktı .. Ha
vaların kötülüğii onu rahatsız etmiş o
lacaktr .. Yerinin musiki ile doldurul
duğunu gördük. 

Necdet Remzi, Ulvi Cemal Betoven
den c;aldılar., 

Bundan sonra, Ziraat Bankasının 

saatinde muamelat müdür mııavını 

Hulki Bey bize Ziraat Bankasını an
lattı.. İlk kurum gününden bugüne 
kadar geçirdiği tekamüller, gördüğü 

işler, köylüye çiftçiye yaptığı hizmet
ler pek güzel iyzah edilmiştir. Banka
nın bugünkü tiirk ileri hareketinde da
ha güçlü ve daha verimli işler görmesi 
için ne gibi ihtiyaçlar gösterdiğini ıöy
lemistir. 

Hulki Beyin inanarak ve hiç şüphe 
yok inandan doğan bir heyecanla yap· 
tığı konuşmadan bütün yurttaşların 

faydalandıkları besbellidir. 

Bu konferanstan sonra caz çaldı .. 
günün mühim haberleri verildi. 

Bu akşamki program şudur: 

10. - Öztiirkçe ile parçalar 

15. - Musiki: 
Tartini Fugue la Majeur 
Sarasate Habanera 

Keman: Necdet Remzi 
Piyano: Ulvi Cemal 

10. - Havacılık bahisleri 
20. - Musiki: 

Teganni: Mme. Marie Boyar 
Piyano: Ulvi Cemal 

10. - İnhisar Vekaleti saati 
15. - Dans musikisi 
Haberler 

Krsa hizmetlilerin 
askerliği 

Hiiktınwt maddeye hlr fıkra 
c·kl<>nıtW!>'İni İ!"tedi 

Ertesi yıllara bırakıPdrftlarm
dan dolavı muameleye tabi bulun 
dukları dovumlularla askett gön
derilmeleri kanun iktiza!ından o
lup mekteo tahsillerini bitirmiş 
ihtiyat zabiti yetiştirilecek kısa 
hizmetlilerden memurivele geç
mek jstiyP.nler askerliklerini yap
ını~ olmadıklarr için memurin ka
nununa ~öre hizmete alınama
makta ve hund~n dolayı mağdur 
olmakta idiler. Bunu göz onune 
alan hükumet ask,.rlik mükellefi
yeti kanununun 36 mcr maddesi
ne hir fıkra eklenmesi hakkında 
meclise bir k~nun teklifinde bu
lunmuştur. Eklenmesi istenilen 
fıkra şudur: 

"Bunlardan ihtiyat zabiti yetiş
tirme şartlarını haiz olanlar bir
likte muameleye tabi oldukları 
doiumlnlarının celbi beklenmek
sizin talep ve müracaat vukuun
da ilk açılan hazırlık kıtası veya 
ihtiyat zabit mektebi devresi baş
lan~ıcında il'bu kıta veva mektep· 
te bulunmak üzere ıevkedilirler.,, 

Bir öliim cezatilmm ta~diki 

Babasını öldürmekten suçlu İsmail 
oğlu Şerif Mebmedin Çanakkale Ağır 
Cf!za Mahkemesince ölüm cezasına çarp
tmlrnası hakkındaki kararının tasdik e
dilmesi Meclisten istenmittir. 

Ya~ diizeltme davalarmdan 
alman harç me~elesi. 

Nüfus kanununun 11 İnci maddesinin 
ad kayt ve yqmı düzelttirmek için ~
lan davalardan harç alınmıyacağına dair 
son fıkrası hükmünün harç tarifesi ka
nunu ile kaldırılıp kaldmlmadığı, kaldı
rılmı' olduğu takdirde davalarda müddei 
umumiler tarafından açılması veya da
vacı lehine hüküm verilmesi halinde har 
cın ne suretle alınacağının tefsir yoliyle 
tayin ve hallini Hükumet, Meclisten iı
temittir. ----...-·------

İstanbul Radyosu 
Saat 18 den 18,30 a kadar fransızca 

ders, 18,30 dan 19,30 a kadar plak neı 
riyatı, 19,30 dan 19,40 a kadar dünya 
haberleri, 19,40 dan 20,10 a kadar garp 
musikisi, 20, 10 dan 20,30 a kadar Se
lim Sırrı Bey tarafından konferans, 20,30 
dan 21,15 e kadar plakla ıes musikisi, 
21,15 ten 21,30 ajanı ve borsa haberleri, 
21,30 dan itibaren Bedriye Rasim Hanım 
tarafından türkçe sözlü eserler. Radyo, 
caz v" tango orkestraları birlikte. 

Operamızın Çımçıtları 

Ankara Halkevinde, g~l~ce~ 
ylar içinde temsil ed~le~eğ~~~ b.ı

rinci sayıfamızda bı~dırdıgımız 
Bayönder, Taıbebek, Ulkü Y~lu 
ve Karmen için hazırlıklara tım-

diden baılanmııtır. 
Bu arada, "Bale,, heyetleri de 

seçilmİ§tİr. 
Operalarda küçük kı.zlardan 

mürekkep olan Bale'lere "Opera 

Fareleri • Çımçıtları,, derler. Dün 
Halkevinde, çalışmalarına bat
lamıt olan bizim çok istidatlı "O
pera Çımçıtlarımız,, ın aldırdıjı-. 
mız bir resmini koyuY.ond. 

KAPLAN TIRNAGI 
• iV -

AKA G0ND07. 

- Neye ağlıyorsun Bay Kılıç ? 
Delikanlı karşılık vermedi. Onun 

yerine İnce bir hıçkırık duyuldu. Kır 
tay yüzünü, dudnk!arını delikanlının 

ellerinde, ensesinde gezdiriyor, her gün 
kü gibi şakalaşıp oynaşmak İstiyordu, 
ama boşuna.. Bay Kılıç bitevi içiniçin 
hıçkırıyor, bir yanı gözü görmüyor. 

Yüz atlıya a{tır ağır bir somurtkan· 
lık çökmeğe başladı. Göz, kaş ışmarla
rı ile anlaştıktan sonra bövetin öte ba· 
şına çekilip fıskoslu konu,tular. 

- Bu nedir ki ? 

- Babaç kaplanı bir ııvm,ta, ta 
şııkından ayıran yiğit, 'imdi bebecilen 
ağlıyor. 

- Bunda bir içyüz olsa gerek. 

- Sen söyle koca Uluğ ! 

Koca Uluğ, yüz atlının en yaıl111 ve 

en gÖrgülüsüydü. Çenesini fÖyle bir 

avuçlayarak yana baktı, biraz dütündü 

ve söyledi : 

- Bu bir, tin olgusudur. Bu deli

kanlının benliğinde yiğitlik ÖZÜ yok 
değil, var, var ama, öyle umduğumuz 
kertede değil. · 

- Aldandık mı dersin ? 

- Açıkcası o. Kaplanın ne olduğu-

nu bilmiyordu. Usunu toplayamadan 

içi kabardı, bir kılıç çaldı. Kılıç, kö

rün değneği gibi yerine dokundu. Kap

lan e-eberdi. Neden sonra itin ürkünç· 

lüğünü, zorluğunu anlaymca ettiiinden 

korktu, taşkınlığı geçince bu korku 
baskın geldi, itte bundan ötürü ağlıyor. 

Akyıldırım : 

- Ummam, dedi, hiç öylesine ben
zemiyor. 

- Kurcala anlarsın. Anlayıp din
lemeden rittin sırtmı a.ıiazlayıp al1Unı 
Öptün. 

Koca Ului'un bu aö.ı.i Akyıld .. 
nm'ın gücüne citti. H..,.UU abp aen
cin karıraında toplqblar. Bay Kılıç 
ağlamaiı kesmif, derinden derine dü
ıünceye dalmııtı. 

- Neden aiılııın, )'&ılıaın yiiit 1t 
Birdenbire noldu sana Bay Kıbç ?l 

- Hiç, dedi, söylenemez. 

- Söyle bize sana avut olalnn. 

- Ne söyleyim? benim tayım üç ya 
ıına yenice bastı. Katkısız Alhndai 
dölüdür. 

- Tayını sormuyoruz. 

- Dinleyin. Tayımın dedesi ata· 
mınmıı. Babası babamınıntf. Bu to
run bana kaldı. Atlarımızın içinde bun
dan soylusu yok. 

- Tanrı sana bağışlasın, 

- O bana bağışladı, ben size ba-
ğıı lamak İstiyorum. 

- Nasıl olur o ? 

- Nasıl olacak? kolay olur. Bu tay-
dır, uzun yollara gelemez. Bana yorga 
bir at verirsiniz, ben de bunu size ve
ririm. 

- Y orgayı nidecekıin ? 
- Irak ellere gideceğim. Obaya dö-

nemem. Belki üç, belki yedi yıl tek
haş dola,malıyım ki anam benim suçu· 
mu bağışsın. Gitsem bile oba bana 
y.edi yıl ''aydınol" demez. 

- Neden? 

- Neden mi? neden mi? siz Altano-
balı Bay Aslan uşağı değilsiniz de bil
me7ıiniz. 

Hırçınlaşıp ayağa kalktı ve göğsü-

nü göıtererck söyledi : 

- ~~ksana neden olacak 

- Kaplan, etini mi yaraladı ? 

Rrv Kılıcın gözleri parladı : 

- Kaplana et mi veririm ben?!! çifte-
si ol.sa ciğerlerini söker atarım 1 

- Öyleyse? 

- Öyle) sesi bu! bak işte f 

Kaplan üstüme saldınnea, nasılsa 

tırnakll\ı ı :çliğime takılmıı ta ~k: yerin
den yırtmış. Anam onu bana yenice 
,likmişti. Bu geceki Baylık bayramım 
!çin ... 

Yü7 atlı, faŞkı içinde kaldılar. Akyıl 
dırım Koca Uluğa baktı. Sonra delikan· 
lıya tatlı bir sesle : 

- Üzülme, dedi, biz sana daha iyi· 
sini annağan ederiz. 

- iş iyisinde, yenisinde değil. Ana
ma ne. rliyeceğim anama ? ! 

- Buncacık yırtık için anan sana 
ne der? 

- r.r. mi eler ? emdiğin ıüt ağu ol-
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Eı FLASYoı·, FlATLAR üZERt TDE NE cını ntR 1EslR 
YAPAR? - MUHTELİF l\lEl\ILEKETLERDE EN ÇOK 

HANGİ ESERLER TERCÜME ED1J...1YOR? Dil Doktorıı Şükrü Bey ar
kada§ımız.ın bu bCJ§lık altın
daki yazısının ilk parçalan 
nı cvelce sütunlarımıza al
mıştık. Bugün de alman di
linin nasıl düzelmiş olduğu
nu gösteren parçayı hoyu
yoruz: 

"Reuve Politique et Parlemantaire,, 
mecmuası, umumiyetle liatlar mesele
ıini tetkik ederken enflasyon gibi bir 
tedbirin liatlat üzerinde ne dereceye 
kadar tesir edebileceğini ara~tırıyor ve 
JU neticeye vs11yor: 

Herhangi bir malm değeri yalnız· 

müstahsilinin emeği ile, müstehlikinin 
ihtiyacı ile ölçü1mez, rr.üsterinin btı ma
lı alabilmek için elde bulundurduğu pa• 
ra ile de ölçülür. 

Birkaç senec:H:nberi, tediye vasıtala 
ıınm enflasyon yolu ile olsun çoğal· 
tılmasının ticari mübadeleler sahasın
'daki faaliyet lehinde büyük bir rol oy 
nadığt zannedilmektedir. 

Bunun içindir ki "idarei maslahat,, 
taraf tarları enflasyon'a mürcat edil
mesini istiyorlar. Fakat unutuyorlar ki 
enflsyon, filen mevcuttur. Çünkü 1934 
ağustosunda Fransa bankası 80 milyar· 
hk banknot basmıştır. (Halbuki en 
buhranlı zamanlarda bile 50 milyar ka· 
fi gelmişti. Yalnız, tediye vasıtaları 

bağlı bulunduğu takdirde enflasyon'un 
ne gibi bir manası olabilir? 

Kasalarda saklanan banknotların sa
yısı 40 milyar, yalnız Fransada hususi 
kimseler elinde bulunan altın külçeleri 
ile ingiliz, amerikan ve felemonk pa• 
ıalarr da SO milyar tahmin ediliyor. 
Buna kartı ticari muameleler en aşğı 
hadde inmiş olup ellerinde altın bulun· 
curanların durmadan devam eden dü
fUşten bıkarak bu altınları iki sene evel 
pek aşağı buldukları değerlerde sattık· 
lan görülüyor. Bunların yerine de de· 
ierleri devletin eyi idaresine bağlı bu
lunan banknot satın alıyorlar. 

Halbuki bu banknotların uluslarara
ır ticaret bakımından değerleri, satın 

alınmasını temin ettikleri altın saye
ıinde tutunmaktadır. - O altın ki her 
memleket parasının nisbi değerini ölç· 
mek hususunda bütün dünyaca kabul 
•dilmiş tek müşterek esası teşkil eder, 

Cihan buhranına çare olacak ve fi. 
atlan zahiren yükseltmek değil, malla 
:rın genel değerini yükseltecek olan tek 
aıflasyon, altın enflasyonudur. Fiat
lar, altından çok mal olduğu vakit dü· 
fer, altın mevcudu mal mevcudundan 
~a çabuk çoğaldığı vakit de yükselir. 

1929 da, teknik terakkiler satın a
lınacak mal miktarını sonsuz çoğalt· 
mış ve buna kar~ı hizmet fiatının pa· 
halılığr artık verimsiz bir hale gelen al
tın madenlerinin işletilmesini durdur
muştu. Beş senedenberi fabrikalar biri· 
bri arkasına kapanıyor, mal istokları 
yavaş yavaş tükeniyor, mal yapılışı, bun 
lerın harcanıp tüketilmesi faaliyetini ta
kip edemiyor; fakat buna karşı istihsa 
Ji durmadan a.rtan tek bir mahsul var
dır ki o da altındır, ancak gerek ma-
4Jen, gerekse para olarak altınla mal ve 
mülk arasındaki muvazene her gün de
lişiyor. Dünya itharda devam ettikçe 
bu değişiklik kuvvede kalacaktır. Fa
kat istoklar tlikenmeğe yüz tuttuğu, 
matların yilkaeldiği ve ellerinde para 
bulunduranlar kazanç imkSnlarınt sez
ıneğe başladıkları gün bu büyük öde
me vasıtaları kümesinin akmağa başla
lnası mallar ile onları satın alma vasıta
ları arsındaki normal nisbet birdenbire 
flddetli bir muvazeneıizlik içinde yu-

sun o~ul ! •iu olsun! der. Hiç adam 
~~plan tırnaiına içlik kaptmr mı?!! 
oo. Ne mi der? Türkata torunlarına 
postunu, kaplan baç verir; Türkata 0 • 

~ulları kaplan tırnağına içlik yırttırmaz! 
Clcr · Daha ne desin ?! 

Yüz. atfr, aağ ellerini yÜreklerinin 
iistüne koydular ve bir ağızdan : 

- Bay Kılıç! dediler. bizler de Türk
ata oğullarryaz. Anan hin imınrr. Seni 
,ötürelim. Gördüklerimizi anlatalım. 
Baiışlık bir •usan olmadıi'ına lıanacak
tw. 

Atlara bindiler. 

İt!Dar - t~aret 

- Sonrası yarın -
AKA CONDOZ 

Bebecilen - Be.bekler misali 
Tin olgusu - Hadisei ruhiye 
Kertede - Derecede 
Us - Akıt 

'Orkünç - Dehset 
:Ağı - Keder. acı 
~vut - Teselli 
/t ... , - 7. ... hir 

1 
varlanacaktır. Şüphesizdir ki o gU : .,. 
cihan fiatları hi~ olmazsa Fransa'dal:i,.. 
hayat pahalılığı seviyesine çıkacak ve 
belki de geçecektir. 

Belki ~arsmtılı bir nekahet devr 't°"l 
ile dünyayı canlandıracak olan bu ka ~ 
kınmanın bugün hiç bir alameti görün~ - . 
müyor mu? görünüyor, fakat kimsede • a - Dilin genişlemesine mani olan 

yabancı elemanlar. 
görecek bal kalmadL 

Bunun en ciddi misali Süveyş kanalı Almanca ile latincenin ton kanunla-
faaliye-tindeki garip canlılıktır. Filha- rının zıddiyctinin bunlann değil tem-
kika uluslararası alışverişlerin memle- sillerine hatta iktibaslarına bile müsa-
ketlere göre yüzde 65 ile 60 arasında it olmadığını önce söylemiştim. Uzun 
düşmüş bulunduğu bir devirde Port- çağlar Hitince kelimeler almanca ara-
Sait'ten geçen mal miktarı iki sene için- . smda ]atin harfleriyle ve asıl imlala -
de yüzde 15-20 nisbetinde çoğaldı. ..rilc korunmuştur. Tabii bu garip. aynı 
Bu, tetkik edildiği takdirde basit oldu- :~amanda gü1ünç bir tarzdı. Bu hal o 
ğu anlaşılan bir hadisedir. vakrtlar Almanyada ana dilin güzellik 

Cihan ticareti ne sebepten dolayı ve vakarının henüz takdir edilememe-
aza1dı? bittabi buhran sebebile. Fakat sinden ileri geliyordu. 18 yüzyılın son-
ne şekilde? paraların esaslarından ay- larına doğru alman siir sanatının yük. 
rılması ve fiatlarda görülen sahtelik selmesi yüzünden dildeki ikilik açıkça 
gibi şartlar birçok medmi memleket- .göze çarpıyordu. Bunun önüne geçmek 
leri himaye tedbirleri almağa sevketti, • için büyük bir hüsnü niyet ile uğraşıh-
Hemen münhasıran umumi ticaretle· yordu, faakt doğru ve kestirme yol bi-

yaşıyan memleketler hariç olmak üze- Jinmiyordu. 
re bu tedbirler "memnuiyet,, tedbirleri İlk olarak latince kelimelerin de al-
şekline girmekte gecikmedi. Her mem~ ·man harfleriyle yazılması latince isim
leket ancak kendi muvazenesine inan:·: ]erin de büyük harflerle yazıtmasr ci. 
mağa başladı ve ya birçok mallardan' ·hetine gidilditken sonra latince kelime
vaz geçmek, yahut eksik olan madde:- . , ]erin sonlarına almanca ekler kondu. 
lcri bizzat tedarik etmek suretile kcn• Lakin fransız ve ingilizlerin tatbik et-
di vasıtalarile geç.inmeğe koyuldu. "tikleri bu tarz almancada işi içinden çı-

Bu hususta sarfedilcn gayret ne ka- · · kılmaz bir hale okymuştu. 
dar umumi ve ne kadar büyük olursa Esasen 17. ve 18. yüzyıllarda Alman-
olsun sanayi memleketleri ellerindeki yada almanca bayağı sayılıyordu. 
fen ve ilim vasıtaları ne kadar mü· Bilgin geçinenlerle, hukukı;ular. me-
kemmel olursa olsun ilk maddelerin murlar yunanca bilhassa latince kelime· 
hepsini elde bulunduramazlar, işte, · leri birbirlerile birleştirerek konuşu-
Süveyiş kanalmdan geçen mallar, bu yorlar. Diplomatlar, saraylılar, zabitler 
büyük ilk maddelerdir. Bu yoldan ya. fransızca konuşuyorlardı. Milli duygu-
pılan ticari alışverişlerin artması is- nun düşükünlüğü. dil bilgisinin yoklu· 
bat eder ki hemen her memleketin teş- ğu bu vaziyeti besliyordu. Alman ede· 
kil ettiği kapalı alem içinde eskisinden biyatının yükselişi bu iki muhtelif me-
daha geniş bir faaliyet mevcuttur. hafili birbirine yaklaştırdı. Yani Hitin-
0 memleketlerin toprağında yetişmi- ce ve fransızcada birbirine yakın olan 
yen iptidai maddeler hususundaki ihti· ekler almancalaştırıldı. 
yaç bu kalkınmıya açık bir delildir. Şu suretle şeklen ve kısmen bir ye· 

İç sanayiin drşardan gelen bu kadar nilik, bir düzelme oldu. 
büyük miktarda ham maddeyi istihlak Mesela: LStince maiestas diyenler-
edebilmeleri için her memlekette yeni le fransızca majeste diyenler müştere· 
bir faalieyt baıılamış olması ve bunun ken, yeni almanca şekliyle, maijestat ve 
günden güne artmakta bulunması lazım saire dediler. 
gelir. Bu maddelerin istihlaki de mev- Bunun yanında fransızca ve Jatin-
cut istokların tükenmesini intaç eder. ce eklerden de iktibaslar oldu. Bu ek-

* • * terin geçirdikleri tahavvülat meyanın. 

Geçen/erde '"Mereure de France,, da bir taraftan isimlerin izafet (s) i 
mecmuasının muhtelif memleketlerde ile cemi eki olan (e) ve (en) edatları 
tercüme hareketi hakkında neşrettiği latincede de tatbik edilmeye başlandı. 
mühim bir yazıyı buraya nakletmi~ik. ğı gibi diğer taraftan latince ekler, 
Aynı mecmua, son sayısında ~ıkardığı kaideler de varlıklarını koruyorlardı. 
Aynr mecmua, son sayısında çıkardğ 1şte bu yüzden almancanın iı;erisin-
başka bir yazıda tercüme bahsinin baş- de bir (yabancı kısmi dil) ~IktI. Bu ya-
ka bir cephesini, fakat yalnız Fransa' hancı kısmi dil başlıca üç alanda gö. 

d k 
rünür: 

ya o unan cephesini tetkik ediyor. 
Onu da okurlarımız için alryoruz: 1 - İki yabancı dil özünden çıkan 

Bundan birkaç zaman evet tercüme 
hareke-tine dair ~ıkan makalede bu 
bahsin, en çok tercüme edilen kitap ve 
muharrirlere ait tarafı tetkik edilme· 
mişti, Memleketler dışında en çok ya· 
yılmış olan edebiyatların hangileri bu· 
lunduğunu bilmek meraklı olmakla be· 
raber en ziyade tercüme edilen eserle
rin ne gibi eserler ve c:ihan kitap piya· 
sasında en ÇGk muvaffak olan muhar
rirlerin hangileri olduğunu öğrenmek 
de daha az meraklı değildir. 

Bu suale cevap vermek için gene 
beynelmilel fikri mesai teşriki ensti
tüsünün çıkardığı risaleye müracaat 
edeceğim. Meseli Almanya'yı alalım. 

Enstitünün verdiği malümata göre 
1933 senesi ikinci üç aylık devresinde 
bu memlekette tercüme edilen eserler 
listesinde fransızcadan tercüme edilmit 
olmak üzere fU eserlere tesadüf ediyo
ruz: Calvin'in "La Forme deı Pricres,. 
isimli kitabı Auguste Comte'un ••Müs
bet f tlsefe.,!Iİ, Victor Hugo'nun "Se
filler,, f, Maurois'nin ve Laforgue'un 
birer kitabı: bu kadar. Buna mukaoil 
aynı listede rusçadan çevrilmi' bir<jok 
fenni kitaplarla Shaw, Conırd Cols
wothy, Stevenson Ye Wallace eibi in· 
filiz muharrirJerinin romanları vardır, 

Danimarka ise yalnız · iki franıız 
muharririnin üç kitabını tercüme 
etmiştir. (Biri E. Sue'nün "Paris es
rarı,, dır). Diğer tercilme edilen eser
ler bilhassa alman ve inciliz muharrir
lerine aittir. 

İ!p3nya'dı fransrzcadan çevrilen c-

serler şnulardrr: Renan'ın "lsa'nın ha
yatı,, , Roussau'nun "Confessions • 
Jarı. Stendhal'un iki eseri. Bundan bd~
ka Kart Marks ve Kropotkin'in eser
lerine, Dostoyevski ve Andreyef'in ro
manlarına, İngiliz muharrirleri arasın
da Wa11ace'in birçok zabıta romanları
n• tes~düf edilir. 

Amerikaya ait listede gördüğümüz 
muharrirler: Gustave FJaubert ve onun 
yanında Mauric:e Dekobra, A. France 

' J. Romans. Villon vesaire. 
İngilizlerin fransızçadan tercüme et· 

tikleri eserlerin adedi Amerikadakiler. 
den yüksektir. İngiltere mütercimleri 
en mühimi Sainte.Beuve olmak üzere bir 
çek fransız muharrirlerinin eserlerini in
gı1izçeye ~evirmişlerclir. Fakat bunlann 
araaında zabıta ve macera romanlanna 
t~düf edilf'mez. Çünkü bunlar, ingi
lı71erin inbisanndadır. 

ltalyada fransız muharrirleri çok o
kunmaktadır. Filhakika bu memlekete 
ait listede Balzac, Hugo, Dumas. Stend
bal, Maupusant, France, Maeterlinck 
gibi muharrirlere tesadüf edilir. Yalnız 
ltalyamr. yeni fransız muharrirlerine faz 
la ra~bf.t g?stcrmediği de anlaııhyor. 

&vyetler elinde iıe en çok tercüme 
edilen kitaplar ilmf ve teknik kitaplar
dır. Edebiyat ihmal ediliyor denilebilir. 
Maahaza, tercüme edilen edebf eserler 
arasında Romain Goethe Rolland'nın YC 

Be-cthoven hakkındaki kitaptariy!e 'Jean 
Christophe"una tesadüf ediyoruz. Lis
tt:de J. Romains, Hugo ve hatta Choder
Jo!I de Laclos'nun isimleri de mevcuttur. 

beynelmilel şekil alan kelimeler: 
Yunanca oto, latince mobil kelime

lerinden (Otomobil), yunanca homo, 
15tince sexuell kelimelerinden homosex
uelle olduğu gibi. Gene böyle 15.tince 
antiquus kelimesine latince (is), eski 
fransızcadan alınan (ieren) ekleri ko
narak antikisieren gibi, cerman kelime
dne yunanc' (ist), almanca (isch) ek
leri getirilerek germanistisch yapıldı
ğı gibi. 

2 - Yabancı kısmi dilde bir çok 
ekler gitgide belli bir manaya alem o
luyorlar. Bir kelimeden az farklarla bir 
kaç kelime yapılıyor. Kommandant, ko· 
mandeur, rcgim, regierung, region ve 
regiment, komissar komissar, komissi 
onar, kapital. kaputal, kapitel ve has 
isim olarak akpital ile formal ve for. 
mell kelimeleri gibi. 

3 - Son yirmi otuz yılda kendini 
gösterip dil bakımından teşekkül itiba
rile hatalı sayılan kelimeler: bu yanlış 
teşekküller bu kelimelerin öz manaları
nın, konusanlarm dit duygusundan si· 
linmiş olduğunu gösteriyor ve bu yfiz. 
dendir ki 19. yüzyılda alınanların yeni 
kelime yaratma hassaları esas iytibariy 
le bu yabancı krsınr dil kelimelerinin 
artmasına yaramıştır. Çünkü böyle ya
pılagelmekte olan yabancı kısmi dil la
tince, yunanca ve fransızca özlerden ve 
eklerden serbestçe istifade edegeldi
ğinden, yeni kelime yaratma kabiliye· 
ti namahdut bir şekil almıştı. 

Çok gariptir ki bu yabancı kısmi di
lin kelime hazinesinin çoğu dışardan 

girme değil, almanlann kendileri tara
fından yapılma suretile ortaya çıkmış
tır. Bizde dahi aynı suretle arapça ve 
farsçada tanınmıyan, arapça ve farsça 
kelimeler yaratılmıştır. 

l§te kelime yaratma hususunda böy
le karaktersiz, beynelmilel bir imkanın 
çıkı§r almanca için amansız bir düşma
nın çrkı§r demekti. İşte bu yüzden al
mancada bugün varlığına lı:atiyen za
ruret olan yabancı kısmi dile ait (30) 
bin kelime bulunduğu gibi bu tertip ke
limelerin yekunu da (125,000) e varmak
tadır. 

İmdi almancanın açılmasına engel o
lan bu yabancı kısmi dili, yahut daha 
açık bir sözle yabancı yapma dili diğer 
faydalı olan yabancı kelime grupların
dan ayırmak gerektir. 

b - Dilin genişlemesine yardım e • 
den yabancı elemanlar: 

Yabancı kelimeler beş grupa ayrılır
lar: 

1 - Yabancı has isimler. Bunların 
değişmelerine lüzum ve imkan yoktur. 

2 - Yabancı misafir kelimeler; Nir· 
vana, Sultan, Semaver ... gibi, bunlar al
mancaya müessir olmadıklarından baş
ka almancanın ifade kudretini artın. 

yorlar. 

3 - Tek ya.hancı kelime suretinde 
ifade edilebilecek olup fransızcadan 

gayri, bilhassa İtalyanca (ticaret ve mu
siki alanında) ile İngilizceden alınan 

kelimeler olup bunlar da misafir keli
melerle muktebes kelimelerin arasın. 

da bir yer tutmakta ve netiycede fay
dalı eleman teşkil etmektedirler. 

4 - Tababet, edviye. hayvanat, ne. 
batat ıstılahlarından ibaret olup "bil
gi litincesi" denilen kısımdır. Tababet 
ve edviye dilinde latincenin devamı, bu 
bilgi şubelerinin, latincenin düşmesin
den önce ilerlemiş bulunmasından ileri 
geliyordu. Hayvanat ve nebatat ıstı-

lahlarına gelince bunların latince ola. 
rak devamı tek bir şahsın, İsveçli Linne
nin eseridir. 1735 te çıkardığı (Tabia
tın sistemi) eserinde o çağlarda bilinen 
her hayvan ve her nebat için - çift 
isimden ibaret olmak ü:ıere - sabit bi
rer ad koymuftu. Linne'den sonra bu 
alanda yapılacak olan yeni ke,iflere ad 
koymak kaııifin hakkı olarak tanındı. 
Bu yüzden bugün malüm olan 465.000 
hayvan 220,000 nebat iami iltibassız ve 
açrk olarak taayyün edilmektedir. 

Bilgi litincesi denilen bu kısım da 
almancaya tehlikeli olmaktan uzaktır. 

Çünkü bu ıstılahların kullanıldığı alan
lar halk çevre dilinden ayn ve beynel -
milel bir dili istilzam eden alanlardır. 
Bazı tek hayvan, nebat, hastalık atları
nın alman halk diline giri§İ anılmaya 

değmez. 

5 - Kimyevi maddelere inhisar eden 
kimya dilidir. 19. yüzyılın b?.···,.rnda 

• ) ıy 

Müzik "\t> nal ha.-el~c·iJ ri 
Çıkışını, hakkında yazdıgımız uıtı11 

bir yazı i1e okurlarımrza bildirmiş 01 .. 
duğumuz bu çok degerli sanat ve atı· 
h mecmuasının son teşrin tarihli 3 uıı• 
cü sayısı da elimizdedir. 

Musiki inkılabının ;köklü bir şekil• 
de ele alınmış olduğu bir kurunda garA 
tekniği yolunda mücadeleyi kendisine 
öz amaç edinmiş bulunan bu mecınua• 
nın bu yüzden ayrı bir değer kazandr• 
ğını söylemeyi fazla buluruz. 

"Müzik ve sanat hareketleri,. ıoec• 
muasının bu üçüncü sayısında .. ınusi• 
ki ve ferdiyet,. hakkında bir başyazıyle 
Hüseyin Namık Beyin "Eski türk ınıJ" 
sikisine dair., bir makalesi, musiki in• 
kılabından sevinçle bahseden bir yaıtJ 
"Alaylı ve mektepli musikiciler rneıe• 
lesi.,, Öjen Borel'den dilimize çevri• 
len "yiiksek piyano tekniği., ba~ıııctı 
makaleler, "Bir türk kızının muvaffa• 
kıyeti,,, Abdülkadir Başkurt BeyiO 
'·Türk musikisi etnografyasına baglı 
birkaç yakutça kelime hakkında., aöU 
yazısı, Öjen Borel'dcn çevrilen "Turlc• 
men musikisi hakkında,, başlıklı yaıff 
M. Şakir Beyin "Halk oyunları,. • Sa• 
dettin Nüzhet Beyin "fki tenkit roU• 
nasebetiyle .. , Nurettin Şazi Beyııı 
"İstidat kolaylık değildir,, M. RagıP 
Beyin "Ömer Refik,, hakkında yazılaJ'lr 
musiki haberleri vardır. 

Bunlardan başka Ulvi Cemal Beyin 
armonize ettiği "Ayın on dörtlü,. h311' 
türküsü ve ''vfahmut Ragıp Beyin yat• 
dığı umumi musiki tarihrile Öjen ao: 
rel'den dilimize çevirdiği "Armorıı 
dersleri,., mecmuadan ayrı metinler 
halinde ve ilave olarak verilmektedir. 

Tanesi 20 kuruştur. İstanbul'da çr• 
kar. 

kimyanın inkişaf ettigi çağlarda yeni 
ıstılahların almancalaştırılmasına uğr3" 
rldı. Alman bilgi tarihinde esaslı biri• 

cik sayılan bu teşebbüs de yarı J;al" 
mıştır. 

Çünkü bilgi ve fennin attığı baş dotı• 
dürücü dev adımlariylc ortaya çı1<aıt 
ıkeşiflere } eni milli kelime butınanıt\ 
imkanı yoktu. Dünyada hiç bir dıl de 
bunu başaramazdı. Bu yüzden ayrıcı 
kimya ihtisas dili çıktı. 1892 de Ce!le"" 
re'de toplanan kongre kimya dilini"l e• 
saslarmı tesbit etti. Bugün uzvi çe 
gayrı uzvi kimya ıstılahları (250.000 ,.... 

300.000) e varmaktadır. 

Bununla beraber bütün bu bilgi a • 
)anlarındaki ıstılahların almancaJaştı" 
rılmalan imkansız değildir. Bir siste~ 
bağlı olmıyanların almancalaştırılı:ıt• • 
larında hiç bir mahzur ve mania yoıı-tııf• 

Bu sayılan beş ywancr grupa ııi5 " 
betle almanca için tehlikeli olan "'P • 
bancr yapma" dilin mahiyetini iyice a~· 
lamak iein umumiyetle dilin tecıekkl'~ 
bakımından şu dört nevini hatırla~ 
lazımdır: Tabii, sun'i, bitme ve y:ır't• 
ma diller. 

Tabif dil; tabii bir organ gibi rnı.r~!' 
yen ıkanunları ve tarihi bulunan diltfjf• 

Sun'i dil; bir anrn ihtiyacına te"', 
fuk edip ele geçen herhangi bir vasrt~ 
dan istifade ederek tarihi aşağı yıılc'r 
fUUrlu olarak ihmal eden dildir. e 

Bitme dil; mahrec.i bariz bir sıurett 
belli olmayıp bir cemaatin arasında tı• 
hassül eden dildir. l 

Yaratma dil: tek bir şahsın ya
1111

, 

muayyen eşhasın plana dayanarak yaP 
tığı dildir. ,ıs• 

Umumi olarak tabii dil aynı zarfl ,ı~ 
da bitme dildir, Söz gelimt: Bütün tı 

1
, 

di?teriy1e Esperanto ve İdo gibi b~ r• 
nelmilel yard:mc:ı dilTer bu züınrelt 
dendirler. 1,ı1 

Bu sayrlan dört basamağın ırıı ,11 • 

da vardır. Bugiinkü almancanın - ) ı1" 
karda iyzah edilen - yabancı ~~~jt' 
dili de bu neviden olup buna sun' r•· 
me dil demek daha doğru olur. s_ı.r eti; 
bancı yapma dilin bariz bustıl~, 
mabr:eci muhtelif olan kelime aJc 5ııs. 
nrn birbirine karıttırrlarak, d~ı)'ı'1 tılf 
manasız bir surette teşkili gibı }.</ 

diJJeri arasındaki sun~i tarzdır. ~ 
Bagün aJmanlar bu yabef1C:1 Y~ 

dili almancaya .aararb otmaıktaO ~. tj,tl . o~ 
JNK, ~Dl yabanca JatılahJarlll ğbitlf' 
geçmek için genit mikyaata te if','P 
alıyorlar. Bu tedbirler yukard~ .,,t• 
edilen yabanc:ı kelime gruplarrf1 tt ,ı• 
taltalan alanlara yani \lmuod :~~JlC 
mancasına şamildir. ':I' 



a:~klN rn;:;-:ı ?AZAI?TESI HAKIMIYETl MlLL,~l~~-E ______________ ___,.__ __ ,_,, ______________________ ~~--

•a ıtalık ra baa 1 post 1 
@d1i'F" . r . ' , _.·.... ., 

'Yeni Fransız Başvekili 
Yazan: Pol Allar. 

~t':' Dizim kasaba halkından olan baş
ıtıJc 

t11ıxı ~~rnlekete gitmek üzere oldu-
Öu soyledim. 

Ilı! Ylc mi? dedi, Avallon'daki, umu
:Cclis llzasından olduğum Vezley'-

bclcdiye reisi olduğum küçük 
r kövündeki babayiğit dostlarımıı 

~'"' 1 Fransız Başvekili M. FJand .... ı 

~tl, beni kucağında büyütmüt olan 
~ ~n beşlik bir ihtiyar olan Senper'· 
~~ha Marselo'ya selamlarımı göti1· ... 
~· Piyer Etiyen Flanden, istemiye 
ılıt. iye, şahsiyetinin baıhca çizgile
lt, 1 

bana işte böylece tahlil ediyordu. 
' 111anden yıllardanberi küçilk bir 
d~tgonya nahiyesinde belediye reilli-

t, Urnurni mecliste azadır. Bir köy 
~esinin, bir vilayet bütçesinin ne ol· 

tG ~~nu bilir. Kendi nahiyesinde bu-
11 llıtll realitesi ile devamlı temas ha
lldcd' 

ır. 

~l!Siz bir toprak işçisi, şarabını sa
~ 1~an bağcı, buğdayını satamıyan 
~t~hı, ne öküzlerini ve ne de domu.ı
hiı~l\ı satamıyan hayvancı ne demektir, 
cı.ı_~t. Yol bekçisinin, mütekaidin, ço
~ltını ne yapacağını bilemiyen aile 
til 11nın dileklerini ve t::.salarır.ı her 

il d' -''rd 1nler. O da babadır: dört çocugu 
~r· ır. Aile sofrasmın b:ı~uıda genç
't 'tı •esini işitir. Sporcudur. Tayyare 

C>t.__ h • 
>ı t. ·•uo il kullanmayı, tenıs oynama-

qı1· 
~ h ır. Bundan dolayıdır ki 45 yaşın-
~ i ?1trırnetin başına gelen bu adam, 
~o tin bütün kuvvetile, bir realisttir. 
~:.tağa ait işlere, ameli zaruretlere, 

tkı 'h d w lld· 1 tiyaçlara sıkıca bağlı ol ugu 
~ ki bir umumi selamet kabinesi 
\>· ktadır. 

,I~ 'l'rni bes yaşında mebus olduğu 
~tırı tcnberi bu~ünün parlamento ha
'rıdı bilmektedir ve bu hayatı o za
ı, "nberi inkitasız yaşamıştır. Son
~1~ lıi.i'kiltnet tarihçelerinde nadir va
~ıli td.andır - yabancı dilleri de kendi 
~tiı ltıbı konusmaktadır. İngilir. dost-c • 
~ ınPilizce görüşür .... 

~~li l'lcak benliğinin derinliklerinde 
~dl!tytere bağlanmıyacak olursa M. 
l 'n" ~lır. ın psikolojyası antaııılmamış 
~i.a.' hunlar onun kökleri aile anane-"lt • 
~· l\ıı; 
~ di11 ~0nvı> · ' • rindeki kövüne kadar 
~lltctUrtta ının ona dair olan dü
~ '-derini öğrenmeden önce Paris'te 
'1· c \> 

"'ıt· e en heyecan verici maHlmat 
~b ~tıı. M. Ftanden'in oturduğu Mal
~ de ~~.varındaki evinden 200 metre 
\'irııı livü'k kardeşi Şart, Bişe hasta-

!\ ~: hekimlik etmektedir.Şart Flan 
tjd lltı'la h ,_. 1•w• • .. tl d 
~ ir. . eı<ım ı~ının usta arın an 
~ota l>ıver Etiven'den altr yaş hü· 

~\te~·Şar) ona şaşılacak kadar hen
~ 'tt}ı • ır. Onda aynı boy. ekseriya 
tlti 'l-:; ;ir gülümseyişin belirip geç 
ı~ ite hı 1rna vardır. Şefkatli bir sev
\dcrı lı~lcŞtniş olan iki kardeş birili-

1\dcn ~- ayrılmazlar. Doktor Ş;ırl 
~ 'lt vana 1 

t1 ard . 
~ "ııld cşırn v~ ben. iivor :lk çağ-

'lc an her· .. h • ı· iü ·ı ~, .. ildik ı cum urıvet s ı ı e 
..... \ . ~t· 
oı111 lSŞc8inJ 

1Y~n. Trokadero mevdant 
\it ~l\Jiı: ... ,.dekı evde doğduğu 7:aman 
ı) ·•11n i . d k 'ltt tş11\d • ~ın e çalkanıyordu .Ben 
-ı liuı a. •dıın ve gizlice gidip Ce
~· c]) a:ıe'nin duvar ilanlarım yırt 

1 )al' aderı baıtonlu ve asker tavırlr 
~.'Ilı h~l:rnlar tarafından da kovalan
'h\lt' hatırımdadır! h iirrivet aş

•Yeti düşmanlanna karşı ko 

rumak meramı bizim kanımızda idi. 

Cetlerimizin hikayelerini kaç defa din 
lemiştik? büyük babamızın babası Gas-

ar Flanden, fransız ihtilalinde faal 
:ir rol oynamış adamdı. İki oğlundan 
Lui Mkim, Şart ise hekim ve kimyacı 

idi. 
"Büyük babamız Şarl Flanden, o 

zamanlar cizvitlerin idare ettiği Okser 
kollejinde okuyormus. koğulmuş ... çok 
zeki, fakat disiplin bilmez bir çocuk ol 
duğu için lUzumsuz saydığı her günkll 

, kilise dualarından bulunmak istemez
mi, ... Sonra gitmiş Dijon'da oliumu~ ve 
hekimlik tahsil etmek için de Paris'e 
ıelmi§. Birkaç hastahanede çalışmış, 

".zehlrcillk - to1Csikolocya,. bilgisinde 
ileri gelen Uıtatlarda biri olmu, ..... 
yazdığı "zehirler bahsi., adındaki kita
bı k1aslk bir eıer olarak kalmıştır. 

Fakat siyasadan kendini kurtaramı
yordu. Haziran gUnlerl hareketlerine 
ı,tlralC etti ve bir gazete çıkarmağa ba§ 
tadı: Umumt Sellmet. 

1825 son klnunu hUkt\met darbesi 
sırasında "mektuplaşma., denilen kom· 
ploya girmekle töhmet altına alındı. 

Mesele, cllmhurJyet gazetelerini tevzi 
için Belçika ile mektuplatmaktan iba
retti. Komplo poHsçe uydurulmuıtu 

ve sözde bUyUk babamın da içinde bu
lunduğu bu cemiyet, verilen raporda 
şöyle tarif olunuyordu: "Üyeleri biri
birlnl tanımadrkları için daha ziyade 
tehlikeli olan bu kurum!...,, 

Beriyer'in pek gilzel mildafaa et
mesine rağmen bliyilk babam hapse a
tılmaktan kendini kurtaramadı ve bun
dan dolayı da imparatorluk için öyle 
bir hınç beslemeğe başladı ki bu hınç 
ancak 4 eylOl 1870 de sönebildi. Hiç bir 
teşebbüse boyun eğmedi. İmparator 
Uçiincü Napolyon onu affe hazır oldu
ğu ve TüyTeri sarayında yapılan şen

liklerde bulunacak olursa bütün Fran
sa'nın umum sıhhat müfettişliğine ta
yin edileceği kendisine haber verildi. 
Bu hakarete yerinden fırlıyarak şu ta
riht sözü söyledi: "- Gidip imparato
runuza deyiniz ki ben Tüyleri'nin ka
puından ancak onu pençereden aşağı 

atmak için girerim . ., 
Bunları bana anlatan doktor Şarl 

Flanden. hiklyesinin burasma gelince 
sordu: 

- Bizim neslimizden olanlar için 
cUmhuriyetin ne demek olduğunu his 
ediyor musunuz? bakınız, geçenlerde, 
KUr köyü yakınlarında bir tarlada 
rastladığım bir ihtiyar köylü bana: 
"M. Şarl, imparatorluk zamanında ak
rabanızın. kanaatlerinden dolayı neler 
çektiklerini bizler ha.Hl hatırlarız. Bu
nun içindir ki mekanizmasmı bir tek 
adamın eline bırakmak için cümhuriyet 
kanunu esasisine dokunulmasına ran 
olamayız.,. diyordu. 

t Nisan 1853 te doğan babamız Eti
yen Flanden babasından derin surette 
cümhuriyetçi bir medeni terbiye al
mıstr .... Demek istiyorum ki biz evimiz
de.~ sabah akşam, cilmhuriyetin düş
manlarına karşr akraba ve babalarımı
zın yapmış oldttklarr mücadele hikl
yelerini dinliye dinliye büyümüşüzdiir. 
Anamız tarafmdan da aynı muhitte ya 
şadrk: büyük babarrırz İpolit Ribiver, 4 
eytulde vali, sonra İyon ayanı ve niha
yet layık ve mecburi tedris kanununun 
mazbata muharriri idi. Oğlu Marsel 
önce, İyon mebusu ve sonra da ayanı 
olmuştu. Torunlarından biri Kredi 
Nasyonal bankası müdürü ve kardesim 
Piyer Etiven'in umumt mecliste arka-

d d <'>teki Marsel de, uzun vıllar, ast ır. 

M.' Puankare'nin husust kalem müdiir· 

lüğünü yapmıştır. . . 
"Piyer Etiyen de bu aıJe anan~ıe:ı-

.. tmıştır · ne, bir hususiyetle tevarus e. .. .: 
Belediye reisi olduğu kUçük KUr koyu 

k.. .. .. u büyük babamı-yoltarmı ve oprusun .•.. 
za. mektebini babamıza. elektrıgı ıle o-
tobüsünü de kardeşimize borçludur. 

Köylüler, ailemize karşı duydukl~
n sevgiden dolayıdır ki 1914 te gelıp 
Piyer Etiyen'den mebus olmasını iste· 
mişlerdir. 

Müntehipler onu biraz genç bulu
yor: "bebek., diyorlardı. Düşününüz ki 
nizamen crismiş bulunması Hizım ge
len •rirmi hes V"'"tna ancnk "erimin iki 
safhası arasında basmıstır. Buırnrıl.::ı he 

Kabi ne Me cl is t e 
Mebuslar ne diyorlar? 

M. Flanden kapitalizmi 
kurtarmalıdır 

M. Margen - Kapitalist dünyanın 
parçalanacağı zamanın tam başlangı

cındayız. (En solda çok eyi! çok eyi 1 
sesleri). 

Kart Marks ve Engels'in hakh ol
duklarını söylemek istemiyorum. Hat
tl haksız olduklarını dUşlinmekte 1srar 
edeceğim. 

Fakat hUkQmetten tarafa çı.kmadrğr 
mrn sebebi, M. Flanden'in iltizam etti
ği ve son günlerde Arras'ta anlathğı 
dUşüncelerin, kapitalist rejimin maruz 
bulunduğu tehlikeyi arttıracağı ve bu
lunması gerek olan ilacın bulunmasına 
engel olaca~ıdır. 

M. Flanden her zaman olduğu gibi. 
Arras'ta da hürriyeti idame ettirme· 
nin, icap ederse hilrrlyete, yani ser
best rekabete avdet etmenin gerekliği
ni acıkça söylemiştir. 

Maalesef savaştanberi bütün çekti
ğimiz acıların sebebi serbest rekabettir. 

Almanya silahlanıyor, bunu gör
memek için insan bi1e bile kör olmalı! 
Alman ulusunu kaplamağa başhyan bil
yUk umutsuzluk bu ulusu bize tehlike
li bir düşman yapacak. Erk5nıharbiye
mlzin de, 1870 ve 1914 te olduğu gibi, 
onunla başa çıkabileceğini pek ummu
yorum. 

Onu da, bizi de korkutacak, onu ol
duğu kadar bütün kapitalist memleket
leri tehdit eden ve her gün biraz daha 
büyüyen korkunç tehlikeyi bertaraf e
decek bir yol takip etmek üzere muta
bık kalma~ı Almanya'ya teklif etmek 
daha eyi olmaz mı? 

'V'aziyete ne taraftan bakarsanız ba
kınız: boğulmakta olan kapitalist dün 
yasın:ı bir kurtuluş çaresi gerektir. Bu 
çareyi de ancak Asya' da bulabitiı siniz. 

Bizim için mevzuu hahsolan, nüfu
sumuzun fazlasını yerleştimıek için 
müstemleke bulmak değil . ürünlerimi
zin artanını satmak için nhcı bulmok
tır. Fakat bu isi nasıl yapmalı? buna 
başka ulusları. bilhassa Almanya'yı na· 
srl cağırmah? 

Tabii silahla yapılacak bir müdaha
le mevzuu bahsolamaz: ayıp olan böy
le bir şeyi Japonya'ya bırakalım. 

Uzak şarkta yaptığı islerde Japon
ya ile ortak olmak imkansızdır, diğer 
taraftan onu yapmak istediği şeyler· 

den cebren caydırmak da mümkün de· 
ğildir, fakat Çin'e başka tiirlü yardım 
edilebilir. 

Çin'de Fransa'nın çok hususi bir va
ziyeti vardır. Kati muahedeler, muay
yen bir sahada Fransa'yı serbest bırak
maktadır. 

Şimdilik yalnız Yunnan'la meşgul 
olacalhm. sebebi de şu: Bu toprak par-

raber, hatiplik vasıfları sayesinde se
çimde kazandı. 

Biraz sonra harp patladı. Hava or
dusuna alınan kardesim, A lzas Loren 
ilzerine fransız beyannamelerini atan 
ilk tayyareci olmustur ..... 

Karakterini soruyorsunuz .... Heye
canlı ve temkinli. Kollejde, ilniversite
de, hemen her zaman, hiç bir şev yap
maz görüniirdü: calışma ve temsil ka
biliyeti çok, hafızası kuvvetli, konus· 
ma kolnylığı genişti. Her seyde pa;. 
taktı. Zayıf noktaları hiç yoktu. Fikir 
ve beden calışmalarını aynı derece sev
mektedir: bir motörün nasıl açılıp ka· 
pan<lığtnı pek çok işçilere ögretebiJirf,. 

İşte on parmağı da maharetli bir 
b:ışvekil 1 devlet gemisi eyi c11 n- 1 ~ ı;, 1 

VO'den 

çası Çin Hindistan'mdan uzun bir da~ 
silsilesile ayrılmaktadır. Yunnan'r Çin
den tamamen ayıran bu dağlar onu, 
yalnız k&rvanların geçebileceği dar yol 
tarla Kanton taraflarına bağlamakta

dır. Oraya girmek için biricik yol da 
Yunnan demiryoludur ki bu da bize a
ittir. 

Çok zeki olan Çin köylUıll çok daha 
yijksek bir soysal seviyeye yükselmek 
iJı:tiMarmdadır ve garpta okumuş bur 
çfnliler, onu yükseltmek işini Uzerlerl
ne almı~lardır. Yunnan'da çalışabilmek 
fçhı onlarla birlik olalım ve burasını 

nümunelik bir yer yapalım. Bilhaua 
başka uluslardan, blrlnci derecede Al
manya'dan bu işte bize ortak olmaları
nı istersek, Yunnan'ın misali Çin'in ö
teki taraflarına da yayılacaktır. 

1.iberalizm'in ild yüzii 
M. Deat her şeyden evet ökonomlk( 

liberalizm, krizi yok etmek, dileğimiz: 
budur. Bu işin çabukluğunda da hepi· 
miz müttefikiz. 

Mutabık olmadığımız nokta, bu kri
zin mahiyetidir. Biz bunu bir rejim 
krizi telakki ediyoruz ve ökonomik 
sistemi brrakmazsak, krizden de çıka
mıyacağımızı, bunun liberalirm pren
siplerinin gevşemesinden doğduğunu 

ve krizi koğmak için bu prensiplere 
dönmek yeteceğini sanıyoruz. 

Bizim için de, sizin için de krizden 
çıkmak mevzuu bahistir. Bir; bu hare
keti uzatarak, bilkerek krizden çıkmak 
istiyoruz: siz bir nevi kalkınma yapa
rak, kapitalizmin ilk kaynaklarına ge
lerek çıkmak istiyorsunuz. 

Yavaş yavaş, bizim de tasvip edece
ğimiz, karşılıklı mUsaadekllr bir siyan 
takip etmeği deneyebilirsiniz. Eyon'da 
söylediği bir nutukta M. Eryo da b8y· 
bir siyasaya yanaşıyordu. İşin tuhaf ta 
rafı, bu siyasanın umumi ihracatı ve lt
halntı kontrol niyetinde olduğu, yani 
hata "idare altında., bir ökonomi oldu
ğudur. (En soldaki bazı sıralarda al
kı~lar) 

Sınırları acmak mı? buğdaya ve ,a. 
raba sınırları açamazsınız. ÇUnkU o za
man köylüler ve prapçılar derhal a
yaklanırlar. Japonya'nın bizim piyasa
yı tehdit ettikleri ürünlere de sınırla
rı açamazsınız. Binaenaleyh, ökonomik 
olmıyan yani soysal bir proteksiyonirm 
yapmak, fransız müstahsillerinin yaıa
yıs seviyesini koruyarak onları Fran
sa'da ecnehi iscilerin rekabetine karp 
korumak gerektir. Bunu siz de söyle
diniz. 

Hükfunet idaresinin, tabir caizse, 
bir seyir ve sefer memuru gibi. hattfi 
ondan daha fazla çalışması lazımdır, 

cünkü gidilecek yönü tayin etmek, gi· 
dişin süratini ayar etmek ve inatçıları 
cezalandırmaktan çekinmemek gerektir. 

Eyi tanıdığımız bazı ökonomik kuv· 
vetlerin bundan hoşlanacaklarından 

pek de emin değilim. Onlar da libera
lizm taraftarıdır ama, 'V'öyyo'nun hür
riyet taraftarı olduğu gibi.. Ökonom;k 
karışıklıktan soysal sigorta'yı veya iş
sizlere verilen parayı. yanlış olduğu bi
linerek kullanılan formüllerle mesut 
tutmak gerektiği zaman bunlar eta
tizm'i siddetle protesto ederler. 

En ökonomik kırtasiyeciliği t~tbik 

eden ve şahsi mesuliyetin ne ol 1'foığunu 

bilmiyen bu kuvvetler şimdiye kadar 
batan şirketlerin kurtarılmasın• yani 
"z,yıınlarm soysaltaştırılması .. nı pek 
taı.'ıı bulmuşlardır. Bunu da bir taraflı 
etatizm diye tavsif etmiştim. (solda ve 
en solda hızı sırnl:ırrl:ı alhıslar) 

Fakat ökonomik alanda, M. Dumerg 

Yeni fransız kabinesi üyeleri bir arada 

gibi kuvvetlendirilmis bir otorite ile 
hakemlik yapmalı: icap ettiği uman, 
bu iıe teknik bakımdan uygun, kon
trol, hatta idare kabiliyetim haiz bir 
devlet lazımdır. 

Krizden çıkmak için ulusun hepsi 
muhtelit ve muayyen bir yone götüru
len bir planın tatbikine çalıştığı zaman 
cümhuriyet korunabilecektir. Ancalt bu 
suretle cebir ve ihtihıl bertaraf edile
rek hakiki ulusal birlik ortaya konula· 
caktır. 

M. Flanden ... Manevi, siyasal n ö
konomik bir kriz vardır. Ben bu kriz
den çıkmak istlyonım. Sonradan bu 
krizden şu veya bu fikre uyarak mı 

çıktığnnı kendi kendime aoracaf1111. 
Kabinedeki arkadaşlarımın yardı

mile yapacağım ıey, size aöylediğim sı
ra dahilinde biribiri arkaBina biltün me 
selelere hUcOm etmek olacaktır. 

İki gUn evet memleket mütarelreniıı 
yıldönümünü kutluyordu. Bu bayram
da ekseriyeti eski muhariplerin teşkil 
ettiği iki kafileyi ayn mahallelerden 
geçirtmek gerekti. CünkU dün siper
lerde yanyana savaşan bu eski muha· 
ripler o gün karşılaşsalardı, belki bfri
birlerile kavğa edeceklerdi. Buna ina
nır mısınız? (Solda, lTlerkezde ve ağ
da alkışlar. Komünist tarafta bafnı

malar). 

Cümlıuriyet nefe• alıyor 
M. Leon Blum - M. Gaston Du· 

merg'in ismi altında yapılmak istenen 
şahst idare teşebbüsUnil memleket ef
kfi.n umumiyesine ve cUmhuriyetçUere 
bildirmiş olmakla öğUnUyoruz. (En 
solda alkışlar). 

Bu çarpışma esnasında içinizden ba· 
zılarının inanmadıklarını, betbfn kal
dıklarını çok eyi biliyorum. Fakat şim 
di de inanmıyanlar ve bctbinler çok 
mudur? son gilnlerin hlldiseleri, yani 
sol hükOmet in istifasının akabinde vu
kua gelen hadiseler size, cllmhuriyet 
miiesseselerinin ve cümhurlyet btırrf. 

yetlerlnin maruz kaldıkları tehlikenin 
bliyüklUğü hakkında bir fikir vermedi 
mi? (en solda alkışlar) 

.... Bugün cümhuriyetin nefes aldığı
nı görüyoruz. (En solda alkışlar) 

Şimdi yeniden parlamento hayatı

nın kanuni yönünde. normal yönde bu
lunuyoruz. Bu çok büyük bir h5dise· 
dir. Fakat başvekile bu normal, kanu
nu, parlmanter yönde kurduğu kabi· 
nenin, fırkamızın muhalefetile karşıla
şacağmı söylersem onu her halde ıa· 

şırtmış olmam. (En solda alkışlar) 
~~------... ·------~--~ 

Y ··ıa k ' asasın mu re e. 
' Gazeteler ne diyorlar~ 

Fransa'nın içinde olduğu kadar dı.: 
şında da M. Dumerg'in düşmesinin 3·· 

cıklı bir tesir uyandırdığı muhakkak
tır. 

Dlinkü suikastçilerin kenclilerlni bir 
müddet unutturmak icin hakimine ha
reket eder gibi görünmekten batb ça
releri yoktur. Elde edilmesi asıl olan 
seyi, yani fenalıkların kalmasını, ısli

hatın yıkılmasını ve şimdiye kadar bir 
çok eyiliklerini gördükleri siyaat ba
yat rejiminin kalmasını elde etti1cr. 
Fakat bunu elde etmiş görünmemefe 
katlanıyorlar. Birliği öldürdükten son
ra, zahiri bir mütarekeye bağlı gibi gö· 
rünüyorlar. Halbuki bu miitareke 
taslağı hakikatte bolşevizm ve ihtila
lin maskesinden başka bir şey defildir. 
Bu mütareke ne kadar sürecek? yeni 
hiikGmetin mecliste simdilik glireceği 
parlmanter kolaylıklar, ileride yapıla
ca~ intrikalar hakkındaki bütün endi· 
şeleri haklı gösteriyor. 

Jurnal de Dcba 
fl,tidar mevlriinc gelmek için M. 

Fliımlen, M. Eryo ile yaptığı gizli. ao-



M. Musolini ve Mareşal Balbo bir faşist bayramında 

Balbo Af rika'aa 
ne 

f talyada yeni bir diktatör mü çıka· 
cak ? 

İtalyan hava filosunun Atlandk deni· 
.d üzerindeki meşhur uçuıundan aonra 

Muaolini'nin menkQben Trablusa gönder 

di~i cıki İtalya Hava Bakam Mareıat 
Balbo'dan bahsetmek !atiyoruı;. 

Musolini, Bolbo'nun gittikçe büyü· 
yen öhretinden korkarak onu halkın 
alkııları ortasında görmektense çöle gön 
dermeği tercih etmi§ti. 

Fakat İtalyanın müstemleke bakımın 

)aşmadan haberleri olmıyan taraftar
larına olduğu kadar, masonluk, Fransa 
aleyhtarlığı gibi gizli kuvvetlerin her 
taraftan sard•aı M. Dumerg gibi lhtl· 
yar ve saygı '.)ren bir şefe de ihanet 
etti. İleride kötü neticelerini göreceği
miz bu iğrenç suikastte her ıey itina ve 
dikkatle hazırlanmıştı. 

Hiç bir zaman efk!n umumiye bu 
sefer olduğu giib aldatılmadı. Ulusun 
en canlı, en sağlam ifadesi demek olan 
büyük ulusal birlikler bite aldatıldı. 

Onları l'laran şa~ırtan, felce uğratan 

biiyük manevranın önünü almalarına 

meydan vermeden, 6 subatta kazandık· 
ları zafer bosa çıkarıldı .. - Şu halde 6 
şubatın intikamı ahndr. Hırsızlar na
muslu adamlardan öç aldı. Masonlar ve 
.. tek cephe .. konkort meydanının altı 

yüz kanlı kurbanından intikam aldı. 

Kızıl bayrak, fransız bayrafından, Al· 
manya ana yurttan intikam aldı. 

A nri d6 K~rilli~, Elro dö P•ri 

M. Eervo'nun manevi krizlerinin ve 
siyasal de~ismelerinin memlekete çok: 
pahahva mal olduğunu 1törmek baylı 
acıklıdır. Fransa'yı iç ve dıt savaşa çok 
yaklastıran hükumette kararsızlık, on 
scnedenberi M. Eryo'nun e1eridir. M. 
Eryo gayreti. kendi bakanlarını devi
recek kadar ileriye götilrmUıtür. 

Ami dü P6pl 

Birliğin sağlamlastırıldıtı IÖyleni· 
yor. 

M. Flanden'in veya bir ba!kuının 

etrafındaki adamlar kim olurlarsa ol· 
sunlar, onların kabinede bulunmalarına, 
paravana, yahut paratoner teşkil et· 
tikkri için cevaz verildiğini biliyoruz. 

Fransa masonluk ve bolşeviklik ta· 
rafından yenildi. 

Biz çok mütevazı yerimizden, mü
tevazı gücümüzün yettiği kadar bir 
tek dilek besliyoruz: Fransa'nın öcü
nü almak. ... 

Piyer G.,lrsot ]ö süvi Partu 

M. Dumerg çekildikten sonra "parl· 
manter ananeler., e dönmeği müsamaha 
Ue göreceğimiz sanılma11n. O anane
Jer ki her dört 1enede bir biribirlerini 
takip eden nazırlarla bizi saldan aola 
ft 10ldan aağa geçiriyor: daima aynı 
adamlar alınarak aynı işe yeniden baş
lanılıyor. 

Biz mütareke k binesini bir dönüm 
noktası, mason locd rmın i renç dik
tat8r1U~üne muka :net ederek umumi 
ıelameti temin edecek bir hilkumet 
tfiktatörlü ,üne yol alma telakki ettiği
miz için kabul ettik: Bu, "Fransiz
m,.in kurmak iıtediği bir hükumettir. 

Bunun dışında hiç bir kurtuluş ça
resi yoktur. 

Marsel 8Dhar Lö Fransist 

yapıyor? 
dan genitlemeıine yanyan ustaca bir ma 
Mvra ile Balbo, Musolini'ye rakip olu· 
yor. 

lJirkaç hafta once ltalya'nın Habeşis
tana asker göndermeğe haıırJandığını, 

ve italyanların ·§ark misakına olan te
mayülünU elden kaçırmamak için Fran· 
ta ve İngilterenin buna seı çıkarmadık
larını haber vermiştik. 

Habeşiıtan ıderini tertip ederek ital· 
yan cmperiyalistlerinln baıma ceçcn 
Balbo'dur. Müıtemlekelerin büyüme1ini 
tıalyanın geçirdiği mühim kırize bir ça· 

oibi ~ören italvan maliyeci ve sa" vi-

ltaJyan B•fV•lrlli il. Jluıolini 

elleri bu itte Balbo'ya yardım etmi!I. ı· 

dir. 
SlyaaaJ aabadald yenilmeleri Ye ulu· 

sun 8konomilr Yuiyetini dOseltememesi 
Muaolinl'nln preetijini Nrlmlftır. Bal
kanlarda, Tiirldyede, Arabiıtında .e Ja· 
ponyada Mueolinl'nin btlttln kozları e
linden kaçırdığını da unutmıyaHm. 

BaJbo'nun 9imdild tecarisklr empe• 
riyalizmi, Musolini'nln f&hst nziyetlnt 
'·ISrudan dofruya yapılan bir tebdltrir. 

Mareşal Balbo 
' 

ı-;abeşistan seferi masraflı olduğu i-
rin İtalya bir ödünç yapmak istiyor. 
Bundan birkaç ay evel Bank dö Frans, 
liret kurunun dfüı:memesi için f talyaya 

yardım etti. Franscı ancaK, İtalya Ak
denizrle silah birliği istemekten vaz ge
cerse ~""iden para verecektir. 

J\~ reş:ıl P-n,.,'11•tn p!"'"l)"rının İnkisaf 

1 ~. P:it erle b·r konuşma 1 
Sen mebusu ]an Goy ile Paris şe

hir medi. i ıiyesi Rober .M 'ny . .il • Hır· 

l•r ile iki :saat süren bir kon•ışm:ı yap
mışlardır. Maten gazetesinde çıkan bu 
konuşmayı aşağıya yazıyoruz: 

Arkadasım Rober Monye ve ben, Al· 
manyayı idare edenlerle temas etmek 
için Berline ça mldık ve dış işler ba
kanlığındaki geniş büro nda M. Hit· 
ı .. r tarafından kabul edildik. 

Kapıdan girdi imiz z man M. Hit
ler ayaga kalkar k bizi kartıl t\ı ve es· 
ki !ransız muharipleri tarafından zi· 
yaret ı:dilmekten doğan büvuk sevincini 
anlattı. Bize dedi ki: 

- Franııız ve Alman muh"'ıİj.>lcr: ~a
vaş esnasında bi .. birlerini ta,1"" aıı öğ
rendiler. Onlar, birbirleırinin ve h"r 
ulusun değerlerini, kartılıklı. i vi bilir
ler ve barı, zamanındı bu değed koru· 
mağa herkesten cok fazla kadirdirler. 

Biz, yapılan daveti ne gibi şartlar 
altında kabul ettiğimizi anlattık : 

Onunla tamamen tahsi mahiyette, 
açık konuşmak, Almayanın bıızı tavur· 
]arından doğan endişemizi söylemek, 
barış istiyen. fakat hicbir şeyden kork· 
mıyan. drş gUçlfikler karıusrnda birliği 
tam olarak kalan Fransanın hakikf yü· 
zünU göstermek icin geldiğimizi ılSyle
dik. 

M. Hitle.r gayet 11çık cevap verdi : 
- Uluslarımız ııra-.ında anlaşama· 

mazlık olamaz. Şimdiki güçlUkler S'lr 
işinden doğuyor:. 

Gazeteleriniz bizim bir kargaş:ıhk 
hazırladığımızı sandırmak ister gibi d:ıv 
ranıyorlar. A1manyanm plebiıti cebir· 
Je bulandıracağını sanmak adamakıllı 

bir deliliktir. Plebiıtin neticeıl ne olur· 
sa olsun bunu kabul edeceğimizi kati· 
yetle söyliyeyim, 

Zaten birkaç ay evel doğabilecek g\iç
JUklerf yenmek için bir protokol yapıl· 
muını dı! ı,lCT bakanınıza teklif et· 
mlştfm fakat cevap alamadım. 

Sözilmiiı muahedeler işine geç.ti. 

ettiğini görerek, Fransa ve İngiltere'nln 

endişeye dUttükleri söyleniyor. Franıız· 
lar Balbo'nun ilerlemesinin kendi top· 
raklarını tehdit ettiği düşüncesindedir
ler. Bu yUzden r\e Balbo'nun siyasası, 
Musolini'nin siyasasının tam aksidir. 

Londra'ds Sıınday Refıree'den 

"Dişi kurt., çocuklan 
Uluıal Balila'lar birli~ başkanı Mös

y& Riçl, ta!ra başkanlanna apğıdaki ta· 
mimi g8ndermiştir : 

'.Duçe'nln buyuruğiyle, bugünden iti 
baren B:-Hlalır birHli altt Ue tekiz yaı 

araeındaki çocuklarm birliğe yuılma11 

•e bunlann (Ditl kurt Bali1a1an) adı 
altında huıust lejyonlar ıteldinde kurum 
landmlmaaı için gereken tedbirleri ala
ealrtn. 

Duçe'nln kurulmaıına lain •erdiği 

(Dtti lrun Balila'lan) birliflnln deler 
n -nur bOyttkttlr. ÇUnkU ltalyan ço
caldarmm btlytlk bir muvaffa1dyet1e 18r 
melde oldukları tahlilin iyi tmrlerlnl 
genifktmekle beraber, nizamt ya9 olan 
ıeldz yaııru doldurmıyan c;oeu1darmın 

f11t19t gençlik arasına kabul edilmesi di
leğini birçok defalar gıs.teren altekrin 
lıtetlnl de yerine getirmektedir. 

Duçe tarafından kararlaştırılan bu 
yeni kurum, gecikmeden yaşamağa baş
byacaktır. Görecekleri çok ince ite bil
hasu kabiliyetli. hususi öğreticiler, (Di 
ti kurt çocukları)nı kurumlandıracaklar 
dır. 

Çocukların üniformaları. bazı fark
lar hariç olmak üzere, Balila'lannkinln 
aynı olacaktır. Küçliklerin şapkaların
da ve göğüslerinde Roma kurdunu gös· 
teren husust bir işaret bulunacaktır. 

Bu suretle bir milyon çocuk daha 
Balilalarm uyııuna katılacaktır. Fatizm, 
altıdan yirmibir yaşa kadar toptan bir 
tarzda yeni faşist nesillere tahsil ve ter
biye gösterecektir. Öğrenmek için mck 
te.be girildiği gibi. tahsil görmek ve bir 
faşiste düşen yüksek vazifelere hazır

lanmak için Balila birliğine girilecektir. 
xm üncU yılın başlangıcında, yarının 

bUtUn saflık kokularını ve gücünü taşı
yan bu kurumun doğu,u. inkılabın ileri
si için iyi bir alamettir." 

Torino'da Gazctta del Popoli'dan ---·· 
2.000, 000.000 

liretlik borç 
- ltalya hükumeti iki milyar 

liretlik bir borç yapmağa karar 
vermi§tir. - Berlin radyosu 

Fürcr canlandı, alman ulusunun na
musunun manevi tamirinde., bahsettik
ten sonra ilave etti : 

- Smrrlan deği~tirmck mevzuubahis 
olamaz. Alsas-Loı en hakkındaki düşün 
cel" rimi bilivorsunuz. Fransaya geçtik 
leri zaman fransızlara, Almıuıyaya geç
tikleri zaman a1man1a.ra güçJükJer do
ğuran topraklan geri almak için her 20 
veya 30 yılda bir sav şmanm bir "sure
ti hal" olamıyacağını. ilk ve son olarak 
söyledim. 

B ından başka , bu günkü Almanya, 
geçmişteki Almanya gibi düşünmüyor. 
Biz. ele geçirilecek §U kadar kilometre 
murabbaı toprağı değil. ulusumuzu ya
şatabilmeği dü unüyoruz. Batı tarafın· 
da. nüfusumuzun koyulu ~ u, kilometre 
murabbaı başına 237 kişidir. Vaziyctimi 
zi düzeltebilmek için nüfusu aynı nispet 
te koyu o}an yerleri gcıi almağı nasıl 
düsi.inebiliriz ? 
Doğudaki smrrlarırnız:da bazı mesele

ler b şka türlü bir mahiyet göstermek
tedirler. Fak t Lehistan ile bir proto
kol imzalandı ve bnunla da Almanya. bu 
büyük ulusla iyi münascb~tlerde bulun· 
mrık isteğini çok acık olarak gösterdi. 

Silahlandı~ımız i15in bize giiceniyor
ııunuz, fakat kendiniz de silahlanıyor
sunuz ve silahlanmanızı mazur göster
mek için de, bizim silahları bırakmadı
ğırr-ızı ileri ııürüyorsunuz 

Krı .. o;ı karşıya konuşmalar yaparak 
bu vaziyeti ortadan kaldırmak çaresi 
yok mudur ? 

Ben de sizn gibi dört yıl cephede 
ka1drm ve sizin de, benim gibi va?.ife· 
nizi yapmağa hazır olduğunuzu biliyo
rum. Fakat karşılıklı savaştığımız için 
bir savaşın faydasrzlrğrnı ve korkunç
lufuınu biz daha iyi anlıyabillyonız. 
Barışa düşman olan ve uluıılarımızın 

birbirlerine yaklaşmalarına engel olma· 
ğa uğraşan kimseler, ateş edilen yerde 
değil. para kazanılan ye:rdedlrJer. 

Savaşta ölen milyonlarca fransız ve 
alman herhangi birer adam değillerdir. 
Bunlar, galip memleketleri bile kriz
den kurtaramıyan neticelcır için ölen, u
luslarımızın en değerli çocuklarıdır. 

Şimdi mlihfm olan, yeni bir ııoysaf 
dUzen kurmağa çalışmaktır. 

Belki bazı kimseler benim hazırlık· 
larımı bitirmek için vakrt kazanmağa 
çalıştığımı s6yliyecekler. Bunlara di· 
yeceğfm '°dur: Benim çalışma planım 
öyledir ki, t.akip ettiğim UlkUye vara· 
bilecek bir adam minnettar olan ulu· 
tundan ,birkaç zafer kazanmrı gıı1ip bir 
ktımanda.nın hak edeceği Abideden çok 

daha bUyUk bir lbideye bak kuanacak· 
tır. 

F.ranu ile Almanya anlqırlane bir· 
çok komtU ukıelar genit bir 10luk aJa.. 
eaWar "bir ktbue ortadan nllracak· 
hr. Bu anla,madan, hemen pelkolo)fk 
bk ıiHrGnet (yattf1D8) dofacek, blltlln 
Awupa ulualarınm &lronomlk mtınaee
betlert bu ya.den dtbeJecektlr. Bu ha· 
yaJln ~·~ aluıılannusın elin· 
dedir. 

San .. giren ve çoğu timdi de aan
tabilece lr yaşta olan ·klmaelerln, Uri U• 

Juı anamdakl ml...-muhfm doğu· 
rabileceğf tehUkelerl daha açık gardUk
lert d6'lln«ılndcyim. Bunlar daha 
tok ıör'"idUr, tavurları daha sert· 
tir; ama, bu sayede gUçlUkleri daha a· 
çıkça konufabtıirler. GUçlllklerl daha 
kolay yoketmck için en fyi metot da 
budur. 

Bu gibi adamlar diplomatik görenek 
Jere aldırmadan, çekindikleri ~ylerl 

birbirlerine söylfyeblHrler •e anla~ma· 
mazhk tehlike1orini kaldırmak için, bu 
tehlikeleri vaktiyle haber vc-rebilirler. 

Başka mesellerden de konuştuk ve 
ayrılırken M. Hitler bize : 

- Eaki muharipleTin acuna barışı 
kabul ettirememeleri lmkAnıırdır. de· 
di. 

Tabii bu sözleri dinlerken Almanya· 
nın silahlanması hakkında verilen ha
berleri düşünmekten 1cendimizi alama
dık ve buı kimselerin döğüşken ve öc 
giidücil tavurlarınr hatırladık. 

Onun için, tehlikeli hülyalara yot 
açmak istemiyoruz: fakat etrafa ma11e· 
viyat kırıcı bir "panik" yapmak d:ı di
lemiyoruz. Ancak, hu gibi ıözleri sii
kCttla geciştirmemizin de kabil olmadı· 
ğını gördük. 

Biz. sözlerin. hareketlerin de sözle
re uyduğu z~man. değerli olduğunu dit
şünen1crdeniz. 

Yakın bir gelecek, bu gibi konutma· 
lardan çıkan imkanları gösterecektir. 

Yan Goy Sen Meb'usu 

Jaı)on rekabe • 
sözde t~Jılikesı 

Geçenlerde Pol Kolen. gU c1 
mış bir resimde japon rek. b t nirt ~ 
kekrini t svir ediyordu. Bunıl r .. 

~ kc.n de. beyaz ırk memJeketlef 
çirdiği sınai bulu, na dı~ aJıs \'~ 
güclüklerin sebepler ini on 
nın piyasaya dökülme in e 
kimselerin dusüncelcıine 
yordu. 

Bi f' gorc. s n 
a nd olan bu Japo t ı 

~imdı ki guçhıklcri kola} c 
ıliın ulunmuş bir ı;a edir. 

İnsanlar btedenbcri, ni nı ~ 
istedikleri tabii veya fc nı b ;'_, 
tehlikeli. haili giıç, t hdıtk r •C 

lı buluılarla örtüliı ~ı i t akki ~ 
tercih etmişl rdir. Bu suretle~ ;,f 
aızhklarını veya tembcllikleri01 

~östermek iıtemişlerdir. ~ 1 
ltte bunun için, japon tebl~ 

mübalağahdır. Bunu gayet bi ~ 
ispat etmek ;çin, rakamların ":"' .,ı# 
kuJlanahm. Bu gibi n zik me_.,... .ı 
rakamların münakap kabul etıf!I" ~ 
kıymeti Yardır. 1913 te ıltın ,.,Jj 
dünyı ticaretinin yuzdc 1.8 ni ~,, 
da yüzde 2,9 na tetkil eden ;..
lat ve ihracatı, ancak 1933tecllll1' 
retinin yüzde 3,0 nü bulmuttlll'• ~ 
kamın manasını anlamak için de 
kanın dünya ticaretindeki histt 
3, 4 ve Fransanın hi ~ sinin de Y 
8 olduğunu bilmek yeter. ~ 

Acaba Belçika, ithalat ve ı 

nın diınya ticaretini altüst ed :bİ,.~ 
ni hiç düşunmüş müdür? Du~ 
ği kabul edilirse, bu bedahetin 1" 
yaya da ta.biki gerektir. '-

Mukayeıelerimize daima ıJtd' ~ 
ıiylc devam edelim. İhracat. ti 4J 
1929 da yilze niapetle 41 erıd•,._ f 
demek düşlrlinlilk, Franıadaki gilıi 
de 60 niapetinedfr. ~ 

Fakat altın esasiyle yapılan ti'
)erin alaka verici olmadığını. tofl ~ 
riyJe verilet:ek rakamların dah•~ 
olacağını, çtinkiı bu takdirde t 

rın paraya gore değişmedik1erirti ~ 
hayet, bu hesapları yaparken yiJ 
nispetinde duşen (yen)e istırı•t 
miyeceğini soyliycnler olabilir. 

O halde biz de ton itibariyle Jı 
lıyalım: İthalat 1929 da ayda" 
Jarak 1765000 tondan, 1934 serıt5 

Uç ayında 1827000 tona çı~~ 
racat vasati 517000 tondan 599""-
na çıkmıştır. Binaenaleyh. art1' 
peti çok ehemmiyetsizdir. 

Japonya'da, garp memleketl. 
&örülen yüzde 30 iniı görüJ.dlJi' 
kat bazılarının bizi demagojik fC, 
bir tarzda inandırmak istedi.tJetl 
dünya ökonomi bünyesi için ço~ 
h olan bolluk da görül~di. A 

Bununla beraber, buıUa J~ 
ıödiliümüz, yarın da Cenubi .-.,._Jf 
da, Rutyada ıörcceiimiz aaıl ~ıl 
Nnayisiz memleketlerin ipti~.:.ı' 
ler ihraç edecek yerde, har~lj 
yük mikya•ta aanayllr~erek ~_I!' 
rlin1er göndermeğe başlanuf ,,,-, 

Bu memleketlere makini ,.;; 
o makinaları kullanmıyacıakl•.,,_. 
tünmek saflığında elbette bU~ oıC' 
Biz, kendi elimizle altın Y~ 
murtluyan tavuğu kestik. Ş ~ 
dar A vrpanm istifade ettiğ~ e 
sardan vaz geçtik. Onun ~çıll~ 
iptidai maddeleri kendiler~ !' ~ 
memleketlerin, bugün bisitO . :--tıf'. 
tımızı istememelerine ş~'f. 

1913 te ihracat yekOn-::.ı.-r 
45 ini teşkil eden mamul ıJ111 ı' .ıl_ 
te yüzde 64 ü bulmuştur. B if9"'J 
olarak da 1913 te yüzde 37 : 'f' 
olan ithalat 1933 te yüı~e ;,-f' 
yor. Bu ruı gösteriyor kı J 1 
di yağiyle kavrulmak, . yal~ tJt') 
olduğu iptidai maddelerı - .,t JP:ı 
det sonra Çinin bir kısdl1 1'ııtv.. 

b·ıect 
bu made1e:-i ona yolJıya 1 

• fdt 
dıııardan almak niyetindedd'• r>t1' 
ci safhadır. Şimdi baş1aın•fıf' 
ci safhada da Japonya dı~i1°'' 
olduğu kadar çok satmak ~ 1' t 

her tarafta himayeci guoır" .,ı 4' 
tatbik edildiği için, bira.I ~ 
terdiğimiz gibi Japonya an 

bC 
rakamları muhafazaya " )>ir f". 
hş verişte çok müte~a~ı 

1
.,-. 

ğa muvaffak olabilmıştır· 
aPC'' bir şaka olmamakla bet ela 

atfedilen yıkıcı 1nıvve~_:'1.., fi 
dünya kt0 zinin ne öncevC 
di, bir amili oımaoıııtıl'· 
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Ruzvelt muvaffak 

Vü nıecmur>srnda Ri~ard Levinson 
yazryor : 

Ruzvelt meselesi bız avrupalılara 

gitgide daha muammalı geliyor. Her 
gün Birleşik Amerika Reisicümhuru ta
rafından alınmış tedbirler aleyhinde 
çok şiddetli tenkitler okuyor, her gün 
Ruzvelt sisteminin yeni muvaff kiyet
ııizliklcrini ve ıf1asınrn pek yaklaştığını 
Amerika'da olduğu kadar bütün dünya
da bundan çıkan ökonomik ve siyasal 
korkunç neticeleri öğreniyoruz Öte 
yandan, M. Ruzvelt'in amerikan ulusu 
arasındaki şohreti, azalmak şöyle dur
sun daima artm ktadır. Halbuki Ruz
velt'in selefi Huver, iktıdar mevkiine 
gelmesinden bir buçuk yıl sonra parla
mento acçimleri sırasında ehemmiyetli 
bir muvaffakiyetsizliğe uğramıştL Ruz
velt fırkası, son te,rinin ilk haftasında 
yapılan serimlerden büyük bir ekser"yet 
le muzaffer çıktı. Kısacası, Ruzvelt'in 
maddi ve manevi sahalarda muvaffaki· 
yetsizJikleri sanılmak istendiği kadar 
vahim detildir. -

Bu zahirt tezadı izah etmek için, iki 
unsuru dikkate almak gerektir: f lk ön
ce. Ruzvelt 1933 baharı buhranının en 
!Şiddetli çağında, filhakika tamamen de
mokratilc bir ,ekilde olmakla ber~ber 
diktatörlük gUcUne aahip olmuştu. Bir
leşik AmCTikanın rejimi her şeye rağ
men bir diktatörlükten başka bir şey 
değildir. Amerikada devlet reisine ve 
hlikOmete karşı, muhalefet. mcula İn
giltere ve İskandinavya devletleri gibi 
bazı Avrupa demokrasilerinden daha s~r 
best bir şekilde tenkit etmek imkanına 
maliktir ve bundan geniş bir surette is· 
tifade etmektedir. Bununla beraber bu 
"tahkir etme hürriyeti" nln tezahürle
rinden hükfımetin şöhreti ve hakikt mu
\'afakiyeti hakkında aceleci neticeler çı 
kanlm::ıkla hata edilmiş olur. 

F:tkat Birleşik Amerikanın siyasal 
hava'Sı hnkkrnJa tam bir fikir edinilmek 
istenildiği zaman diğer bir unsur çok 
daha dikkate değer bir ehemmiyet ar
zeder. Avrupa Amerika l!ılerini Nev
york aynasından görlir. Nevyorkta an
latılanlar, bu sehrin bilyilk gazetelerinin 
yazdıkları dürıyanın Birleşik Devletler 
bal<kındaki fikirlerine esas teşkil eder. 
Bu her zaman çok derin bir hata idi ve 
1imdi de öyledir. Aklı başında bir me 
rikalı Vaşingtonda bir gUn bana: 'Nev
york'tn olduğunuz zaman, dedi, henüz 
geminin güvertesindesiniz." Gıe-rçekten, 
Nevyorkla Amerikayı birbirine lranştır· 
mak, Parislc Fransayı. Londra ile İn
giltereyi birbirine karıştırmaktan daha 
lıatahuu. Şüphesiz, aeçimleTde Nevyork 
daima demokrasinin, yani Ruzveltin le· 
binde rey verir. Pak.at nevyorkblar 
çok hususi birer demokrat tipidirler. On 
larrn demokratlıkları Val Strft'in ban
ka ve boracı muhitlerinin izlerini tatır. 
Onların ökonomik menfaatları bUyllk öl 
çilde ''bUyük if', tıröst ve milyonerlerin 
menfaatleriyle birdir. Onlar. mnnevf 
ve siyasal gflç olmak sıfatiyle, Ruzvelt
fo kendilerine harp açtığı gnıpu teşkil 
ederler. Bu itibarla onların, vasıtalı ve 
vasıtasız carelere başvurarak Ruzvelt 
denemele.-i k mücadele etmeleri pek 
tabi"dir. Vasington ve Vol Strit bu
gii· ı'd kutup teşkil ederler. 

Şu halde Ruzvclt sisteminin muvaf
faki• etlerini ve muvaffakiyetsi.zlerini 
ôlcmek için Nevyorkun aynasını orta
dan kaldırmak, ve vaziyeti doğrudan 
doğruya tetkik etmek gerektir. Ruzvelt 
ne yapmak istiyordu? Onun maksadı, 
muh,.,lifJerinin iddia ettikleori gibi, Arne 

rikayı sosyalize etmek, Birleşik Devlet
Jerden bir başka Soviyet Birliği vUcude 
getirmek değildi. Onun hedefi çok da
ha mahduttu. Çifçilerin vaziyetlerini 
Yükseltmek ve böylece umumi ökono-

tnik bir yeniliğe başlangıç noktası ya
ratmak için ekim ilrünlerinin fiatlarrnı 
Ytikscltmek istiyordu. Büyük sanayi· 
cHerin kudretini azaltmak, işçilerin soy 
aal vaziyetlerini berkitmek ve daha iyi 
bir iı bölümü sayesinde işsizlerin sayr
•ını azaltmak istiyordu. İşte onun ö
konomik - ııoysal - Sıyasal programı
nın başlıca noktaları bunlardı. Kısacası 

bir yandan §ehirle köy arasında, öte 
l':"1dan işçilerle patronlar arasında yeni 
b~ denklik kurmak istiyordu. Ruzvelt 
Sıfçilere yardım etmek içindir ki, dola
~ı değerıizlendirdi. Bu değersizlendir 
ınenin ziraate yardım kanununa basit 
\,·,. 

""'"' irinö,. re~milrstirilmis olması 

o domu? 
da ayrıca ksrakteristliktir. 

Ruzvelt'in bu denemesi bütün umut
larını geçmistir. Birleşik Devletlerin 
iki bnşlıca ürünü olan pamuk ve buğ
dayda. doların değersizlendirilmesinden 
hemen sonra çok büyük bir yüks liş gö
rUldü ve o z m:ındınberi, bu ürünler, 
hatt5 altrn ~.as•na nisbetle olsa bile, 
Ruzvelt denemesinden önce kaydedil
miş olan asağı hadde hiçbir zaman düş
memiştir. Ka~ıt dolarla buğday ve pa
muk fiatları Huver HükOmetinin son 
devresindenberi iki, hatta üç misline çık 
rnıştır ve normal inip çıkışlar bir kertar
mıştır ve normal inip çıkışlar bir kena
ra. bu seviyede tutunmaktadır. 

Çifçilerin umumi gelirleri 1932 de 
2,1 milyar iken 1933 te 3,3 milyara çık
mıştır. Bu yüzde 55 yükseliş. dolar an
cak dl:Srtte bir nispetinde değersizlendi· 
rllmiş.ken ve sınat ürilnler Hatları he
nUz bu değersizlendirmeyi takip etme
mişken tahakkuk ettirilmiş.ti Deroek 
ki, bu, çifç.iler için sarih bir kardı ve 
yalnız umumi kırizin başlangıcındanbc
ri değil, 1926 danberi ilk iyi yıldı. 1934 

yılı, alışılmamı' bir kuraklık ve kötü 
bir ürUn yüzünden, ziraatin umutla.rrnı 
haklı çıkarmadı. Fakat. hatta bu yıl da 
hi, çlfçiler buğdayları nispeten yllksek 
fiatlarla satabildiler, ve gelirlerinin ye
kOnu geçen yıla göre çok az aşağıdır. 

Esasen fiatlarrn ylikselmesi, Ruzvelt 
rejimi • tahakkuk etti,rilen ilerle-
melerin k bir kısmını teşkil eder. 
HUkumeti.1 muhtelif şekiller altında 
kendilerine verdiği krediler çifçiler i
çin aynı derecede mühimdir. Kanuni 
müzayedeler gene mevcut olmakla be
raber, amerikan köylüleri artık borçlar 
altında boğulmakta değildir. Zirai kre
di bankalarının iflasları artık tekerrUr 
etmiyor. Köylil, yeniden, kendisine ge 
rekli olan borcu buluyoı, ve devlet ~ki 
borçlara büyük bir lSlçUde kefil olmuş
tur. Belki bu sistemin tehlikeleri var
dır; fakat şimdilik, köylüler bundan 
aşikfir karlar temin etmişlerdir. Bunun 
içindir ki, Birleşik Amerikanın zirat 
halkının, yani 30 milyon insanrn Ruzvel 
te k~ı minnettarlık duymasında ş.aşı
lacak bir şey yoktur. 

Ru%velt programının sanayie ait kıs
mı tamamen ökonomik b:ıkımdan dra

te ait kısımları kadar parlak neticekr 
vermemiştir. Şüphesiz, sanayi de dola

rın değer.aizlendirilmesiyle teşvik edil
mı,. AmC't'ika ihracat sanayinin canlan-

maır bugüne kadar kuvvetini korumu•· 
tur. Bununla beraber, iç pazarda, ilerle
me umulduğu kadar hızlr olmadı. 

Ruzvelt'in bu son zamanlarda kartı
laftıfı ıilçllikler bilhassa kurum yönün 

Jf. Ruzvelt muvaffak oldu muP 

den geliyordu. Ru.zvelt, Amerika sana. 
yiinin hakim kuvvetleriyle mücadele e
debilmek için, 1933 te "ulueal sanayiiin 
kurulması için kanun''u çıkardı ve yeni 
bir teşekkül, meşhur N.R.A. yi yarattı. 
Ruzvelt'in, batına enerjik ceneral Con· 
sonu koymuş olduğu N. R. A., baflangı· 
cmdanberi sıyaeal-ökonomik'ten ziyade 
soyaal-ökonomilc bir teşekkiildU. lpiz· 
terin sayısın ıimkin nispetinde ualt-

mak ve hatta indirilmiş çalışına saatle
rini bile işçilere uygun bir yaşama gü
lcrin sayısını imkan nispetinde azalt
cü temin etmek için muhtelif aanayi şu 
beleri çalışmalarını bir yolda topla
mak, iş günlerini ve en az ücretleri 
tespit etmek bu teşekkülün vazifesiydi. 

Büyük sanayi büyük çığlıklar ko

parmaga başladı. Bu, Ceneral Conso
nun kendilerine zorladığı iş ücretlerini 
çok fazla bulduğu veya b•ğenmediği {. 
cin d"'gildi. Onun için bu bir prensip 
meselesiydi. O zamana kadar, Amerika
da patronlar kendi evlerinde biricik ha 
kimdiler. Ve işte bir devlet teşekkülü 
onlara emir vermeğe kalkısıyordu 1 Bu, 
onların ökonomik hürriyet prensipleri
ne muhalifti. Bunlar, efk5rı uımımiye
yi kendileriyle uzlaştırmak içni Ruz
velt'i çok kızıl bir sosyalist gibi göster 
diler. Tamamiyle bir Lenin değildiyse 
bile, AmCTikanın kapılarını bolşevizme 
açan bir Kerenski idi. Bugün, N. R. A. 
nin bk buçuk yıllık çalışmasından son
ra. elde edilen neticeler tetkik edilince 
ne kadar hüsnü niyet gösterilirse, gös
terilsin. burada sosyalist bir ökonomi
nin izlerini bulmak mümkün değildir. 
Hatti ökonomi dirije tabiri bile ona 
uygun ge-dmez. 

N. R. A. nin ökonomik-sıyaaal mak
satları Avrupa korporativizmine dotnı 
yönelmektedir vıc Musolini koporativiz
mi prensiplerini resmen kabul etmiş o
lan Ulkelerde - İtalya, Avusturya, Por 
tekiz - olduğu gibi, bu yeni denilen Ö· 

konomik tarz sözden ibaret kalıyor, bu 
tarz Amerikada vaziyeti hiç değiştirme
miştir. 

N. R. A. soysal sıyasa alanındadır ki 
Amerika'da yeni bir şey tahakkuk ettir
miştir. Cencral Consonun büyük mlicade 
leler pahasına bütün istihsal şubelerine 
kabul ettirdiği birkaç yilz kanun tek
çeşit bir Amerika iş kanununun temeli
ni teşkil eder. Fakat bu tekçeşitlendir
me yeni bir mesele ortaya atmıştır. Pat 
ronlarla işçiler arasında kollektif mu
kaveleler yapılmak istendiği zaman, ta
biidir ki yalnız patronların kurumlan
dırı lması yetmez. İşçllor de resmen ta
nı mış bir kuruma ma1ik olmalıdırlar. 
Fakat bu kuruma şimdiye kadar büyük 
Amerika sanayiinin büyük bir kısmı mu 
halifti. Bunu anlamak için Amerika
nın geçmiı;te ve hatta bugün blle bu ne
vi kurumlara karşı aldığı vaziyeti bil
mek gerektir. 

Hanri Ford, sindikalara giren işçile
ri çalıştırmıyor. lngilterede, sfndika
lar iki nesildenberi tamlıyorlar. A vru
panın sanayi Ulkelerinde. sindikalar bir 
asrrdanberi ökonomik hayatta mühim 
bir rol oynarlar. Amerikada ise, bAli 
bu fikirler etrafında mücadele ediliyor 

Bu ataç mücadeJede Ruzvelt'in va
ziyeti ,üpe götürmez: o işçilerin tara
fını tutmaktadır. 1,çilerin birlCfmek 
hakkını avrupalılaştırmak iıtedili gibi, 
bUtiln aoysal kanunları Avrupa modeli 
fü:ermde yenilemek iıtiyor. 

Refah yılları esnasında, amerikan iş
çileri bütün bu meselelere c;ıok az ehem· 
miyet veriyorlar. Bugiin bu koruma 
tedbirlerinin ehemmiyetini kabul edl
yorlat' w Ruzvelt'e lehlerinde mücadele 
etmeıinden dolayı minnet duyuyorlar. 

Şüphesiz, Ruzve-lt buhranı kökün
den halletmi~ değildir: fakat, istihsalin 
artması sayesinde, nafıa i'leri sayesin
de, mevcut işin daha iyi bölünmeıi saye 
sinde, işsizlerin sayısı 13 milyondan 10 
milyona indirlmiştir. Ve bu 10 milyon 
işsiz Huver z:amanrnda olduğu gibi hu
susi şahısların sadakalarına muhtar bı
rakılmamıştır. 

İşte Reisicümhur Ruzvelt'in Ameri
kanm geniş halk kütlelerindeki linü gü
zel nutuklara değil, bu ehemmiyetli ne 
ticelere istinat etmektedir. Vukuflu, ve 
zeki bir sıyasal adam olan Ruzvelt yüz
de yüz muvaffakiyete fazla dilşkün de
ğildir. Ve muhaliflerine bazı mUsaade
karlıklarda bulunmasını bilir. Fakat, 
eaaı meselelerde, - ve Conson'un isti
fasından sonra N. R. A. nin geçenlerde 
yeniden kurumlanınası buna delildir -
bıkmaksızın amacını takip etmektedir. 
Bunun içindiT ki sosyalist olmadan, 
Ruzvelt işçilerle köylülerin başkanıdır. 

Balkanlarda 

Balkanlıların öcü 
"La Bulgarie" gazetesi yazıyor : 
Türkiye ile Yunanistan arasında bir 

gUmrUk birleşmesi, daha doğrusu pze
telerin kullandığı ıözle, iki kOID§u UI
ke arasında 11nrrların kaldırılması, ıon 
gtınlerde bir daha ortaya kondu. 
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Ruzvelt'ten önce ve sonra amerikan birleşik devletleri un•yi v. ticaretin• 
a;t birlra~ rahm 

Geçen gü.n Cenevreye ge~erken Sof
ya'da gazetecilerin bu itten ötUril ıor
gulariyle karşılaşan Tevfik Rüttü Bey, 
her feyi iyi gören bir diplomat bakı· 

miyle tabii bu sorgulara açık bir karşı
hk vermemiş ve yalnıı; şunlın ıöyle

meokle kalmıttır : 
'"Balkan antlaşması daimi komitesi-

nin bir kesim bitimi olarak tf1ti1nler ;. 

çin Bulgaristanrn da girmeğe çatrrrls· 

cslı umulan hususf bir servis yapıla· 

caktır. Beklenebilir lci, bu yolda, battA 

gümrük birleşmesine kadar g;dilsin.'' 

Emin olalım ki, bu, yalnız iki veya 
Uç ve hatta blitün balkan törülerinin de· 
ğil, fakat coğrafyanın biribirlerine sıkı 
olarak bağladığı ve siyasanın uydurma 
olarak ayırdığı bütün Avrupa ülkeleri-

nin gidecekleri tek yoldur. Bu bizi 
Avrupa birleşmesi işine dokunmaya sil· 

rilklilyor. Birkaç yıldanberi ileri sil
rillen birleşme düşünc~ıi kimine balkan 
larda oturan ulusların çokluğu ve ayrı· 

lığı dolayısiyle erişilmez bir ülkü gibi 

gözükmektedir. Fakat bununla bera
ber bu erişilmez bir Ulkil değildir. 

Ulusların çokluğu ve ayrılığı bu bir 
lepne için ciddi bir engel olamaz ve 
Amerika Birleşik törünleri gibi Avru
pa Birleşik törünleri kurumuna hiçbir 
zaman engellik etmez. BulgaristantJa 

türkler, rumlar, ermeniler ve yahudiler 
gibi bulgar ulusundan başka uluslara bil· 
lr insanlar vardır ve bunların hepsinin 
ayn türeleri, alışkanlıkları. dinleri ve 

dilleri vardır. Fakat bunlar Bulgaris

tanm yekvücut kalmasına engel olma

dıkları gibi, onlar da başka ulustan in

aanlarla birlikte oturmaktan ııkılma

maktadırlar. 

Niçin Avrupa Ulkeleri için de bunun 
tıpkısı ortaya konmamış ve niçin Av-

rupa genişlenıiı bir laviçu konfederas
yonu haline gelmffin ? 

Esasen A vrupanın bu it üzerinde a
çık, değitme.z bir dilşünceıi bulundu

ğunu söylemek çok iJcıri gitmek olur. 

Çünkü Avrupanın daima br•"ızhk İ· 

çindr yüzdütü ıörülmektedir. Ban 

memleketlerin ayrıhiı prenıipine doğ

ru gidiyor. bazı da bütün çalıtmalarını 

aksi çığırda yürUtUyor. 'Bu Sl'retle 
son yıllar içinde bilinen hadiseleri do· 

ğuran ulusların ayrılığı siyasasının bir 
verimi olan ökonomi sıkıntıdan şaşır

mış bir hale gelen Avrupa bunun onü

ne. her ulusun kendi ihtiyaçlarına yett'r 
gelmesi ve elden geldiği kadar kendi 

yağiyle kavnılması demek olan ot rşi 

rejimi ile geçeceğini umdu. 
Bugün varolan bir rejimdir. Fakat 

aynı umanda ökonomi alimlcrinin bir 

kısmı Avrupanın parçalanmaz hir bır

lik teşkil eylediği ve bütün parç lan 

ayrı ayrı işliyecek olursa tabii bir u· 
rette yaşamıyacağmı söylemekt dir. 

Bir tarafta birleşmf'k, dig r tar fta 

ayrılmak bu iki düşüncr anı.;ınd Av

rupa hangi tarafa döneceğini ke tire· 
miyor ve masaldaki hayv nl r gibi ıki 

yem arasında açlıktan olml'lc tehlilc,. in· 

dedir 
Acaba. şimdiye kadar anl m vf' t

laşma düşüncesi hiçbir zaman t'n mu• 
him ve iyi huylarından biri .,ımr n 
balkan memleketleri mi ? 

İyi tlüşüniılmı.io; me faatlerinin ve 
yarımadadaki yerlerinin kendilerı e 
gö terdiği ı;oysal ulus! r tfe r olan 
b ı yolda ilk tecrubeyi yap c k. 

bunu yap bilir e. p k ri ., k ı o 

rak çok güzel v y indL bir o , 
tardır. 
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Günün davaları 
---------~-----

Deniz ve ha va strateji 
Tayyarelerin ilerleyiıi kar

ıısıncla, bütün cihan, cleniz 
ve hava kuvvetlerini uzlG§tır· 
ma çarelerini aramak peıin
cl eclir. Akcleniz, Manı clenizi, 
Atlas ve Hint Okyanusları. 
Büyük Okyanus etralınclaki 
memleketler, taarruz ve mü
clalaacla, nasıl hareket ecle
ceklerini hesapla uğrG§mak • 
taclırlar. Daha ziyacle büyük 
.devletler bakımınclan bu me
seleleri tetkik eden Le mua 
1mecmuaaınclan Gfaiıclaki ya
zıyı, kısaltarak alıyoruz. 

A k<leni::' dt! vaziyet ve yollan 
M ii rakabe gilt;liiğü 

Akdeniz, hele doğu yönünde, kapak 
ve dar bir denizdir. Çok hızlı ve faali· 
yet dairesi kısa gemilerle denizaltı ge • 
mileri ve hava silahı için müsait bir ha· 
reket sahnesidir. Bugün iytibarda bu· 
lunan ve "üssübahrilere havadan taar• 
ruz,. suretinde ifade olunan nazariye ile 
fransız, İngiliz, İtalyan üslerinin girift· 
liği veya birbirine yakınlığı göz önüne 
getirilince hava ve deniz harbının Ak· 
denizde zaruri olacağı ileri ıUrUleblllr. 
Tulon ve Bizert askeri limanlariyle blt· 
yük ingiliz denizcilik merkezi Malta 
İtalyan deniz tayyareciliğinin eli altın
da olduğu gibi ltalyan merkezleri de 
fransu: ve İngiliz hava taarruzlarına 

daha az maruz değildir. 1930 yılında çı
kan "harp filolarr,, adındaki eserinde 
deniz i~lerinin tanınmış bir mlitehassı • 
sı olan M. Hektor Bayvoter, şöyle de -
mektedir: 

"Havacılığın terakkileri yüzilnden 
Malta'nrn değeri azalmış bulunmakta· 

dır. Uç kıtava yakınlığına ehemmiye
tini borçlu olan Malta, gene bu yakın-

lığı dolayısiyle hava silahından son de

rece müteessir olabilecek vaziyettedir . ., 

Uç yıl sonra, bir başka ingiliz mütehaa.
sısı S<Sr Erbert Rusel, Naval end Mill
tary Record gazetesinde çıkan bir yazı
sında şu netiyceye varıyordu: 

"Deniz harplarına mahsus asri şart
Jar içinde. hattl harp gemilerinin re fa· 
katinde gönderilen nakliye vapurlariy
le bile, Cebelüttarık'la Portsait arasın· 
da kllfi derecede mUdafaalı bir irtibat 
tesis edebileceğimizi sanmıyorum.,. 

Bu muharrir, aynı zamanda, İngilte
re Maltada, diğer herhangi bir devle -
tin "hattı harp gemilerinde, ilstün gemi
ler bulundursa dahi "fransız ve italyan 
denizaltı gemileriyle destroyerlerinin 
faaliyetlerine çok müsait olan .. sularda 
bUyük gemilerin değerinin az olduğu· 
nu da tasdik ediyordu. 

Kaptan Con Frog "silahların teka -
mUlilnün, hava filolarının çoğalmasının 
Akdenlzi,, bir "hiç kimseye ait olma -
yan saha,, yapacağını söylüyordu. M'os
yö Andre Morua da 15 haziran 1934 te 
Figaro gazetesinde Malta için yazdığı 
güzel bir tetkikte ''istirahat halinde o
lan bir donanmayı hava kuvvetlerinin 
maruz bırakacağı tehlikeler, ileride bü
yük Avrupa memleketlerinden uzak üs
ıUbahrllere kıymet verilmesine 'Sebep o
lacaktır.,, diyordu. 

Fransız yazıcıları da bu iş Hakkında 
lngilizler gibi dUıünüyorlar. 1 Ağus
tos tarihli Rövil dö Frans da yazdığı 

çok alaka verici bir makalede M. Lökur 

Granmezon hava bombardımanlarının 
Tulon'a ıığınmıt bir deniz ordusu için 
tehlikeli olup olmadığını gözden ge
cirdikten sonra, "Tulon limanını barış 
zamanına mahsus bir üssü bahri yap
mak'' neticesine varıyordu. Bu düşün
ceyi doğru bulan Tan'ın deniz muharri
ri, 24 Eylftlde "hava ve deniz strateji
lerinin çok çabuk ilerlediğini, bu yüz
den de yakın bi.r istikbalde Akdeniz'in 
batı kımunın bitaraf bir mıntaka addi 
gerekeceğini, savaş sırasında, deniz yü
.dlndeki gemiler için burada tutunmak 
imklnsız olacağını,. yazdıktan sonra 
.,franaız deniz kuvvetlerinin siklet mer
kezinin, Breıt veya Kazablanka'ya ka
dar olan batı kısmına doğru yer değiş
tirilmesi icap ettiğini" söylli}'1>rdu. 

Fakat Amiral Doktör bu dü~ünceyi 
tamamen paylaşmıyor, 27 Eylfıl tarihli 
Maten gazetesinde Fransa'nın erzhk ih
tiyacının ve Afrika ile irtibatının te
mini, asker taşmmas:, Şam Trablusuna 
"Taran borudan alınacak Irak petrolleri-

nin Fransaya getirilme&i işlerinde fran
sız deniz kuvvetlerine güvenmek doğru 
olmıyacağını söylüyor ve "Akdeniz, İn· 
giltere'nin kontrölü altındadır, bu de
nizin doğu tarafında, hatti Bonifaçyo 
ağızlarında da, İtalya'nın deniz üstü 
kuvvetleri faiktir. Bu takdirde de bu 
dar denizlerde bUylik roller oynıyabile-

cek tahtelbahidtt ve tayyarelerle İJ 

görebiliriz. irtibatımızı da ancak Ak. 
denizin batı tarafında ve Atlantik deni· 

zinde koruyabiliriz'' diyOl"du. Böyle bir 
ihtimal kar9ıımda fransız deniz kuv

vetlerinin sığınak limanı Oran olabile
cektir. Bu yıl birinci fransız filosu ta· 
rafından yapılan manevralarda bu ihti
mal gözönünde tutulmuştur. Oran lima
nının büyütülmesi için de bazı projeler 
vardır. Bu projede, Oran'm beş kilo
metre garbında olup güven bakımından 
büyük üstünlükleri olan Merselkebir 

mevkiinin liman yapılması teklif edi
liyor ve burasının, donanmanın ihtiyaç 

tarının temini ve demirlemesi için bir
çok kolaylıkları olduğu söyleniyordu. 

Gene bu görüıler içinde olarak Tulon, 
Korsika ve Bizert'te yer altında mazot 

depoları yapılmaktadır. 

Atlantil.· ve Murış me!fdderi ve 

alman dorıanmasırıın ctınlm1111wu 
Yukarıda anlatılan vaziyet, İngilte

re ve Fransayı, sav'1Ş halinde Akdeniz

deki irtibat hatlarının yerlerini Atlan
tik denizine doğru değiştirmeğe sürük-

lemiştir. Bu değiştirmenin başlıca se
bebi, dar denizlerde hava kuvvetlerinin 
rolerinin gittikçe büyümesi değildir. 

Bu sebeplerden biri de alman deniz 
kuvvetlerinin büyümesidir. Üç sene son 

ra, alman don:tnması küçük ve yeni kru
vazörlerinden baska, Doyçland siste-

minde dört zırhlı kruvazöre daha malik 
olacaktır. Doyçland adim şimdi çalış
maktadır. Amiral Fon Şer adlı olanı 

bugünlerde donanmaya girecektir. A· 
miral Fon Şpe adlı kruvazör 30 haziran 
da denize indirilmiştir. Dördüncüsünün 
de yakında yapılmasına başlanacaktır. 
Bu gemilerin 10,000 tonluk olduğu söy
leniyorsa da, hakikatte tonajları 14.000 

tondur. Vaşingtondaki deniz konferan
sı - maalesef yanlışlıkla Almanya'ya 

teşmil edilmiyen bir kararla - Bu sis

tem gemilerin toplarını 203 milimetre

lik olarak tespit etmiştir. Halbuki al

man kruvazörlerinin topları 282 mili

metreliktir. Bu tip gemilerin faaliyet 

sahaları 10.000 mildir. Bu sayede hiç
bir yere uğramaksızın ve hiç bir şeye 

ihtiyaç duymaksızın Almanyadan Ame

rikaya gidip gelebilirler. Topları diğer 

10000 tonluk kruvazörlerden kuvvetli 
ve süratleri de diğer hükumetlerin 
saffı harp gemilerinden yüksek oldu
ğu için bu gemiler Atlantik denizinde 
korsanlık harbı yapmağa pek elverişli· 
dir . 

Bununla beraber Fransa Dakar'dan 
Kazablanka, Bordo ve La Palis'e kadar, 
Atlantik denizindeki irtibat hatlarını 
teşkile başlamıştır. Limanlarda, yolcu 
yükleme ve boşaltma işinin çabuk gö
rülmesini kolaylaştıracak tesisat yapıl
makta birçok yerlerdeki limanlar büyüt 
tülmekte veya yeni limanlar yapılmak-
tadır. a ~ 

Afrikada Tunustan Merakeşe ve Kot· 
nodan Okyanoı denizine giden demir-
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meselelt'rİ 
yolları da askerlerin çabuk taşınmasını 
temin etmektedir. 

Bu sene donanma ve deniz tayarcle
ri tarafından yapılan manevrenin ilk 
safhasında Bordo ile Kazablanka arasın
da asker ve cephane taşıyan vapurlara 
hücum ve bunların müdafaası tecrübe 
edilmiştir. Bununla da Doyçland tipinde 

iki kruvazörün, iki numaralı fransız fi-
1091.1 tarafından muhafaza edilen nakli
ye vapurlarına ne gibi zararlar verebile
ceği gözden geçirilmiştir. Neticede bu 
filonun böyle bir vazifeyi ba,armağa 
yetmediği ve şimdilik Fransanın en zi
yade çekinmesi gereken rakibin alman
ya olduğu anlaşılmıştır. Bunun üzeri
ne de Fransız Deniz Bakanlığı 26000 

tonluk olup 303 milimetrelik topları o
lan ve Doyçland tipine faik bulunan 
Strazburg ve Dönkcrk saffı harp gemi
lerinin yapılmasının neticesine kadar, 
ikinci filoyu, Akdeniz birinci filosun
dan alman gemilerle kuvvetlendirmeğc 
karar vcrmıştir. 

Birinci teşrindenberi de. yenilenmiş 
olan 23.000 tonluk Provans ve Brötany 
saffı harp gemileri (topları 313 mili
metrelik) Moınş ve A tlantikteki ileri 
yerlerde bir müfreze halinde gezmek

tedirler. Fakat bu gemiler sürat, faali
yet sahası ve toplarının (kalibre itiba-

riyle büyuk olmalarına rağmen) menzil 
lCTi bakımından Doyçland tipinden a-

şağıd•rlar. Bunun için de ikinci teş

rinde üç destroyer, iki torpido. birçok 
yeni tahtclbahirler ve belki de bazı kru 

vazörler Şarburg'a gönderilecek ve 1914 
te oldu~u gibi, Manş denizinin güveni-

..,i t"min edeceklerdir. Bu yüzden de 
Sarburg limanında ve tersanesinde bü
yiik değişiklikler olacak, bu liman al

man donanmasına karşı Brest limanının 
ileri karakolu vazifesini görecektir. 

İngiltere Deniz Bakanlığı da buna 

benzer işlerle uğraşmaktadır. Bu yılın 

ilkbaharında yapılan deniz ve hava ma 
nevralarında Cebelüttarikten tngliterc 

limanlarına asker ve cephane taşıyan va 
purlara hücum ve bunların müdafaası de 

nemeleri olmuştur. Asor adalarından kal 
kan düşmanın, Atlantik denizinin şimal 
ve cenubiyle irtibatı kestiği farzedil

miştir. Nakliye vapurları, bitaraf ol
duğu kabul edilen İspanya sahillerini 

takip ederek Gaskonya körfezi yoliyle 
Manş denizine gireceklerdi. Bu manev

raların sonunda İngiltere Malta'daki do 
nanmasiyle (Ana yurt donanması) ara-

sında yeniden bazı değişiklikler yap
mı,tır. İngiltere Avrupadaki büyük 

memleketlerden lızak üssübahriler yap

mak işine çok ehemmiyet verdiği için, 

Atlantik Okyanusunun cenubunda, Faik 

land adalarında bir lissübahri ve şima

linde de BermUd adalarında bir tayyare 

limanı yapmıttır. 

Hint ve Biiyük Okyanu• 
meıreleleri 

Akenizde irtibatların kontrölil ile 

Atlantik yollarının kullanılması mecbu· 

riyeti, bilhassa İngiltere ile Amerika 
ve Japonya için Avrupadan uzak olan 
denizlerde de bir takım meseleler do
ğurmaktadır. 

Malta donanmasının bir vazifesi de 
Hint Okyanusu yoliyle Sing<}pur'a gi· 
de.rek Avusturalya'nın emniyetini te· 
min etmektir. Akdeniz y~Jlar! kesilir-

se b..ı ·onanma Afrikanın cenubundan 
doluvı k mecburiyetindedir. Bu yüz
den de Kap deniz yolu ehemmiyetleni
yor. Bunu gözönünde tutan (Cenubi 
Afrika Birliği) hükümeti de sahil ba
taryaları ve bombardıman tayyareleri 
ile kuvvetini artırmaktadır. İngiltere 

Simonstavn adlı limanı kullanmak için 
barış zamanında bu dominyonla bir mu 
aheclc yaptığından, harp zamanında bu 
limanı kullanmasına kimsenin itiraz e
demiyeceği tabiidir. 

Aynı sebepleri gözönünde tutan İn
giliz Deniz Bakanlığı Singapur üssil
bahrisinin inşaatı ilk proje mucibi 
1938-1939 da bitecekken, 1935 yılı so
nunda bitirilmesine çalışmaktadır • 

Şimdiki halde Singapur'da bir açık 
deniz tayyare filosu ile iki tane deniz 
bombardıman ve torpil filosu vardır. 

İngiltere'nin Hint Okyanusıyla Bü
yük Okyanus'taki miistemlekelerinin 
korunmasını temin için ikinci Ka
nunda Singapur'da yapılan bir top
lantıda, Avusturalyanın tayyare•lerl· 
ni çoğaltması, Port-Darvin ve Gledston 
da müstahkem yerler yapması, iki kru
vazör inşa etmesi ve İngilterenin M 
Sldney'e bir donanma göndermesi ka
rarlaşt ırılmıştır. 

İngilterede Japonya ile anlaşma le
hinde bir oereyan olmasına rağmen ge
rek Avuııturalya, gerek fngiltet"e Japon 
tehlikesine karşı kendilerini böylece 
korumak fikrindedirler. Esaeen Japon· 
ya böyle bir kararı haklı gösterecek bit' 
çok endişe verici tedbirler almıştır. 

Öbür taraftan da Japonya. Singapur
da yaptlan inşaattan ve Çin'in tayyare 
kuvvetlerinin büyümesinden kuşkulan· 

maktadır. Sovyetlerin Uzak Şarkta Ja
ponyaya karşı bir donanma bulundur· 
malarına imkan olmadığ· i~in, Japorı

yanın Kore ve Mançu-kuo ile olan irti
batını yokedecek değilse bile, bozacak 
kuvvette bir hava filosu ya.pmışlardıc. 
Bunu gözönündc tutan Japonya hava 
kuvvetlerini artırmakta, ayrıca Amerika 
donanmasının hareketlerini ve projele
rini takip etmekle beraber Amerika ha· 
va kuvvetlerinin a.rtmasmı da gözönün
de tutmaktadır. 

Amerika da Japonya'nın deniz ve ha· 
va sahasındaki çalıflllCllarından kutku
lanm.ıktadır. Bu yüzden de japonlara 
deniz silahlarında hak beraberliği veril 
mesine ve Mançu-Kuo için ayrı bir do
nanma yapılmasına itiraz etmiştir. M. 
Ruzvelt'in reisicümhur olmuındanberi 
Filipin adalarına lstiklaliyet verm kle 
beraber, doğru San Fransiskodan gelen 
bir donanma ile müdafaası mU§kül olan 
bu adalardaki hava kuvvetlerini artır

mışlardır. Bir taraftan da Panama ka
nalını çabuk ~eçmek için manevreler 
yapmaktadır. 

Am~rikan donanması dört yılda, bah
ri projelerle tespit edilen seviyeye yük 
seltikcektir. Diğer taraftan da şimdi 
1800 tnne olan tayyare sayısını 2320 ye 
çıkarm:ık hakkında askeri komisyon ra
por vermiştir. 

Savaş ilan olunursa amerikalılar Ja
ponya'nın Alaskayı zaptederek oradan 
Nevyork tehrini bombardıman edecek
lerini sanmaktadırlar. Gerek bunu, 
gerek Japonyaya karşı ruslarla bi.r it 
beraberliğini gözönünde tutarak ame
rik:ılılar alaskayı tahkim etmektedirlCT. 
Alaskanın kutba doğru olan kısımların· 
da hiçbir büyük şehir olmamasına ve 
nüfusunun da ancak 60.000 olmasına 

rağmen, en mühim stratejik noktalara 
72 tane taıyyare istasyonu ve 6 tane ha
va limanı yapılmıttır. Hatta Amerika 
Alaska'da bir lissübabrt yapmayı da dU. 
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şünmektedir. Alaska adalarından birin· 
deki Döç Harbor isimli limanda ameıri
kalılar büyük bir deniz ve hava faaliye· 
ti göstermektedirler. Burada ufak bir 
donanma daima bulunduğu gibi, tahtcl
behirler ve tayyareler de bu limanı zİ· 
yaxet ediyorlar. Japonya Vaıington de
niz muahedesini tanımazsa Amerika i .. 
mi geçen limanda büyük bir üssilbalJ. 
ri yapacak ve amerika donanmas111ın 

yarısı bu limana çıkabilecektir. Bu yu.
den de Japonya, Amerika ve Rusya de
niz ve hava kuvvetlerinin daimi tehdidi 
altında bulunacaktır~ 

Akdenizde ve Büyük Okyanusta bava 
kuvvetlerinin terakkisi, alınan donanma. 
sının canlanması ve Japonyanın Man
çurideki siyasası yüzündon hav~ ve d .. 
niz bakımından elde etmek latedill ı... 
defler, Atlantik ve Hint Okyanuılarma 
yeni bic ehemmiyet vemq, deniz.._ 
vetlerinfn baş.ka aırette tablmlal ... 
reklendimıiş ve Melaka ile Alaa11a ,a, 
bihzecireJed etrıllfında donla n h..a '-' 
vetlerfnin muhtemel faall)'9t uh•'
genişletmiştir. 

Turizm 
Apğıdaki tetlrllrl, fra,.,._ LlJ -

mecmıMSlndan ıu..ıtaralc al170ıue 

Turhm'in inkitafı, her pin cllıılı9 

milhimlcten soyaal bir ilerleriftlr. • 
kiden yalnız zenaılnler ve iti sUol al
mıyanlar gezerlec, çalıf&l11arla INt ... 
bipleri evlerinde otUırurlardı. Plııkat 
e~n zamanlarda her fCY gibi turbm de 
demokratlafınağa, yavaı Yaftf her-... 
yatayıtına girKelı, Hl.zumlu bir •llm
ce olmata baflamıttır. Hat. tatlUniıa 
bir buçuk gün olması, ticaretlıane veya 
idarelerin izin mtlddetince memurları
na mUf ftnnelerl, otomobil fi.atlarır l 

her keseye uygun bulunmuı orta halıi 
memur ve tüccarları turizm'e alıttırm• 
tır. 

Turizm yüzünden birçok yeni ka.ung 
kaynak18l'ı çıkmıttır. Her tehirde otel
ler itlemeğe, yıkdmağa yüs tutm"" i· 
bideler, tarihi binalaır yenltenmeğe, ma
halli eflenceler, panayır lal' yapılmağa 
başlanmıftır. Seyyahların cebinden ça. 
kan pare bu suretle otelciler, satıcılar, 
fabrikacılar ve nakliye şirketleri arasın• 
da dolaftllış, her tarafta turizm yüzün
den işlerin iyi gittiği, herkesin memnun 
olduğu görülmüıtUr. Geçirmekte oldu
ğumuz buhran dolayısiyle, işlerin bu 
genişlcme6ini herkes istemekte, her 
memleket seyyah çekmek için çalıı;mak·, 
tadır. 

Nakil vasıtalarının ilerlemesi ve ça· 
bukluğu, yolculukta kolaylık ve 
ucuzluk turizmi uluslararası bir 
hale getirmiştir. Bugün mesafe
ler kilometre ile değil, saatle öl
çülmektedir. Bu da, uzak şehir

leri birbirlerine yaklaştırmakla bunl:ır 

arasında birçok ticari, fikri ve dostane 

bağlar yaratmaktadır. Bu yakınlık yü
zünden, herhangi bir şenliğe. dünyanın 
her tarafından gidilmekte, birkaç gün-,,. 
lük tatillerden istifade olumıırak, kışın 
sıcak. yazın da soğuk memleketlere se
yahatler yapıl ı aktadır. Eskiden dün-
yayı dolatan bir seyyahı, gözlüklü bir -
İngiliz, tişınan bir hollandah, yahut 
zengin bir amerikah şeklinde tarif e- ...... 
derlerdi. Şimdi her sınıf halk biraz pa· 
rası olunca seyahat edebiliyor. 

Turimıin her memlekette fazla mal 
sattıracağı, fazla itler ve zenginlik do
ğuraulı tahmin edilmiştir. Bunun böy· 
le olmHI da dotnıdur. Dr,anya giden 



1•• önce krndi m mlc-
' u l okonomiye yar-

tlını ed r. D • ol 1 ~ u z~m nda ise, 
faraza Frans 'dr İsvirre peyniri yer, 
İıv içr de de fr ız şarabı içer; 1talya
}'a ittigi zaman hatıra olarak, Alman· 
Yada yapılmış ufak tefek şeyler satın 
alır. Bindiği tren, İngiliz kömürü ya
kar. Bu suretle bir seyyahın verdiği pa 
ta birçok memleketlere yarar. 

Fakat büyük krizin her şeye olduğı.ı 
gibi turizme de zararı dokunmu~tur. Ka 
ıancın azalması, yolcuları seyrekleştir· 

iniş, seyyah uğra;:;ı olan şehirleri ten .. 
halaştırmıştır. Buidan bilhassa beynel• 
hlilel "turizm sanayii'' ile uğraşan ulus
lar zarar görmektedir. Bu işe yatırılmış 
}>aralar kar getirmeden yatmakta, eski
den dolu olarak yola çıkan vapurlar da 
timdi birçok boş yerler bulunmaktadır. 

Bu saydıklarımıza, her memleketin 
tınırlc:ırında ras1anan döviz ve gümrük 
llrtlerini de ilave edelim. Esasen her 
bltmleketin parasının. dilinin, adetinin 
lklıminin birbirine benzememesi turiz· 
lrli güçleştiren sebeplerden biri idi. Bu 
lıebeplere hükfunetler de yeni gümrük 
resimleri. kontenjanlar, yasaklar, şan· 

lrn inip çıkması, çok para taşıyamamak, 
her memlekette ııeyrüsef er nizamname 
,., jsarctlc-rinin başka başka olması gibi 
'eyler ilave ediyorlar. Her memleke
tin parasızlıktan bunaldığı bu zaman
~a. yukarıda anlattığımız gibi, umu
ant menfaati turizmcle koruma işi tabii 
'}jmsenin lı."ltırından geçmiyor. Herkes 
töyle düşünüyor: Memleketten ~i:i 
sıktı mı, paTa da çıktı; memelkete bırı
•i girdi mi, para da girdi demektir. Tu
rJznı umumt alış verl' muvazenesinde 
~r tutuyor ve hesapları denk getirme· 
le hayli yardım ediyor. Onun için her 
lrlemleket, dışarıya seyyah göndermek· 

tense, iserlyc seyyah çekmeğe uğraşı
yor. Bunun için de bazı memleketler, 
bir adam, yolculuğa lazım olan birçok 
tiışarıya gidenlerin çok para götünne
~ri~ razı almıyorlar. Faraza, Alman· 
)a, 1933 yılı ıuhntmdan temmuzuna ka
'41ar d·şanya giden seyyahların 700 mark 
götürmelerine razı olurken bu parayı 
200 marka, daha sonra 10 marka indir
hıiştir. İspanyada bir seyyah her üç ay
Öa bir kere seyahat edebilir ve ailesiyle 
Yahut yalnız olsun her defasında 5000 
Pezeta götürebilir. Fazlası için birçok 
1ızüntii1ü muameleler yapıp izin almak 
ltttktir. Çekoslovakya, Avusturya, Le-
1ılstan da buna benzer tedbirler almış· 
lardır. Bu yüzden de tabiii se}ryahlar 
-.:Zahyor. 

Bazı memleketlerdeki turizm acen
~leri de, bir memleket seçip oraya git-
111.tk istiycnleri, orada otctıerin, vergi· 
lerin vesairenin pahalılığı gibi şeylerle 
korkı t ?"ak yola çıkmaktan caydırmak
tadırJar. 

Bir memleketten mal satın alan baş· 
~ bir memleket, kendisine gelecek 
tty~hJarm ldfi miktarda para götür· 
ltıelerine izin verilmesini şart kcşuyor. 
~lınanya'nın İsviçre ve 1talyaya gide
~lr yolculara 700 mark götUrmeleTine 
trıU~ade etmesini bu iki memleket te· 
~in etmiştir. :Birçok bafka hükUınetJer 
de arahrında anlaşmağa ça11'1Yorlar. 
lfatta yolcuları "tak.as'' yapan bükQmet· 
~ bile vu. Mesela Fransa ily Lehis-

tan ar 
pılm « adır. Fr n ne k dar lcl1 s • 
yahı girdiy , L ' · tan'a da o k tl r 
frnnsız scyy ı gidecc ktir. Fak t l u u 
lün tatbikinde bi çok güc::fükler vardı"'. 
Bazen de bir meml ket kabul edeceği 
şu kadar vagon mal muk b~lin?e, su kaı
dar kişilik bir seyyah kafılesınin ken
disine gelmesini istiyor. Mail mes~le• 
ler taritme nasıl tesir ediyorsa, turızm 
de mali meselelere öylece tesir etmek-

tedir. 
Bazr memleketlerde turizmde dam· 

ping yapmaktadırlar. Faraza Almanya; 
resmi mark fiatından daha ucuz olan 
turizm markr satmaktadır. Alman otel 
cilcri hük6mete pek az bir vergi ver .. 
mektedirler. Şimendiferler hukumetin 
malı olduğu için - İtalyada da olduğıı 
gibi - mesafenin uznnhtgna ve müdde· 
tin çoklğuna göre ücretlerde büyük ten 
ziJat yapıhyör. Yiyecek fiatları ve iş
çi yevmiyeleri Ökonomi bakanının elin 
de olduğu icin bu bakanlık satıcılarla 
otel memurlarına çok ucuz fiatlar ve 
maaşlar kabul ettiriyor. Tabii Almanya 
bu yüzden büyük masraflar yapıyor. ia
kat başka hükumetlere olan borçlarını 
ödemediği için bunlardan bir güçlük 
duymuyor. 

Bu yüzden 30 franktan (asağı yuka
rı 2,50 lira) eksik bir para ile !sviçre
de Bal §ehrinden Berline gitmek, Ber
linde gene a~ağı yukarı 2.50 lira ile en 
iyi otelde oda, yemek, kahvealtr dahil 
olduğu halde kalmak mümkündür. Bu 
ucuzluk dolayısiyle amerikahlar, hatta 
fransızlar akın akın Almanyaya gitmiş 
lerdir. Bunu gören f'ransız otelcileri, 
turizmin Fransada da genişlemesi için 
maliye bakanından otellerden alınan 

vergilerin indirilmesini istemi§lerdir. 
Maliye bakanr, mümkün olduğu kadar 
fazl averg toplamak, yahut otelcilerin 
verdiği vergileri indirip memlekete faz
la seyyah getirmek vaziyetleri arasında 
mütereddittir. Vergilerden başka Fran
sada kiralar yüksek, su, havagazı, elek
trik tarifeleriyle yiyecek fiatları ve nak 
liye ücretleri de pahalıdır. Almanların 

böyle yaparak büyük harbın intikamını 
almak istediğini salahiyettar ağızlar 

söylüyorlar. 

Bundan başka bazı memleketlerin 

paralarının altın esasına uygun olma· 

malarmdan doğan bir güçlük daha var

dır ki, bundan da kimse mcsul tutula
maz. Büyük turizm memleketleri olan 

Fransa, İtalya ve İsviçre altın esasını 

muhafaza ettiler. Bunlara karşı, en çok 

seyyah gönderen İngiltere ve Amerika

nın paralannın değeri düşmü,tür. Bu

yilzden Avrupaya gelmek istiyen bir 

amerlkalı bir dolara karşı 3 İsviçre fran 

gy, 15 fransız frangı, yahut 12 İtalyan 

lireti elde edeceğini düşünüyor. Fran• 
sa, İtalya ve İsviçre, nakliye ve otel 
fiatlarını bu yeni vaziyete uydursalar 

bile, amerikalı bunu bilmediği için yo
la çıkmaktan vaz ge~iyor. 

Bütün bu sebepler yüzünden büyük 
turizm cereyanları yalnız istikamet de
ğiştirmekle kalmıyorlar, 1929 da en 
yüksek hadde çıkmış olan umumi tu
rizm hareketi her gün biraz daha iniyor. 
Pütün turimı mrmleketleri gelirlC'l'inin 
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Beniro Günahım 
Y a::aa: 

~NNJE VIVANTI 

~.t!EA CULPA) 
1tal,.anaı .......... türkçeye çeviren: 

NOSHET HAŞIM SINANOCLU 

bir opal ve inci yağmuru serpi
yordu. 

Etraf ta hiç ses yoktu. 
Sessizliğin mistik orkestrası, 

kendi sessiz senfonisini çalıyor-
du. 

Türkofis Haberleri 
• 
1)0 

• e ı 
Ege mmta a mda 

pamuk vaziyeti 
ôon zamanlarda gerek memleket 

içinden ve gerek drş rdan yapılan ta• 
lepler doJayısile pamuk fiatları 47 ku· 
ru~a kadar çıkmıştır. Bu yılki rekolte 
geçen yıllar rekoltelerinden daha fazla 
olduğu halde Hatların bu kadar yük
selmesi dahili istihlakin son yr11larda 
yüzde 40 derecesinde artınrş bulunma .. 
sından ve Almanya'nın amerikan pa• 
muklcırım şimdilik alrnam.ısr ve pamuk 
1arımıza talip olması yüzünden ileri 
geldiği anlaşılmaktadır. Filhakika son 
yıllarda memleketimizde açılan fabri
kaların istihlak ettikleri pamuk mikta
rı çok fazlala~mıştır. 1929 yılında 9400 
balya pamuk işliyen İzmir fabrikaları
nın bu sene 20 bin balya pamuğa ihti
yacları olduğu görülmektedir. 

"J)if nl·ii --.·a-mıızd{l (Ham ar serti' 'i ı:e ) iil ek tansiyon 
mes le i)

0

nin birinci kısmını yazmıştık. IJ11°iirı rle .oıonunu 

Ege mrntakasının son beş yıliık re
koltesile dahJli istihlaki ve yapılmış 

olan ihracatı balya olarak şöyledir: 
Sene Rekolte Dahili ihracat 

istihlak 
1929 30 38.000 9.400 28.600 

1930 31 30.000 13.000 17.000 

1931/32 27.-000 15.600 11.400 

1932133 20.000 13.000 7.000 

1933 34 23.500 17.000 6.500 

Bu yılki rekolte 35.200 balya olarak 
oranlanmaktadır. Bu rekolte ekim yer
leri itibarile şu suretle hesaplanmakta· 
dır: 

Menemen 
Manisa, Kasaba, Salihli 
Soma, Balıkesir, Bergama,) 

Balya 
200 

ıt..000 

Akhisar, Kırkaağaç ) 5.000 
Tepeköy. Çıplak, Bayındır, Tire 7.000 
Aydın ve civarı (Sarıköye 15.000 

kadar) 
35.200 

Rekolteden dahili fabril{aların ihti
yacı· olan 20.000 balya çıkarıldığı tak
dirde ihracat için yalnız 15.000 balya 
pamuk kalmaktadır. Bu miktarın da bu 
günkü talepler karsısında dış piyasala
n tatmin edemiyeceği anlaşılmaktadır. 

Mevsim iptidasından ı:;imdiye kadar 
satılan pamuk miktarı 11.200 balyaya 
baliğ olmaktadır. Bunun 6.400 balyası 
fabrikalarımız tarafından satın alın· 
mt~ttr. Geri kalan 4.800 balyanın 3.085 
balyası ihraç edilmiş ve 1.715 balyası 

da pamuk fiatlarının yükseldiğini gö
ren ve daha yükseleceğini ümit eden 
spekülatörler eline geçmiştir. 

azaldığını istatistikler yaparak anlıyor• 
tar. 

Turizm şimdi büyük bir hastalık ge
çiriyor. Her tarafta anlaşmalar yapıla· 
rak umumi vaziyetin düzelmesine inti
zaren mahalli anlaşmalar, bazr memle
ketler arasında müşterek turizm pro
gramlan yapmalıdır. Bu gibi anlaşma
lar memleketlere para girmesine yara· 
dığı gibi barı'ın doğmasına da yarıya· 
caktır. Fakat dünyanın bugünkü vazi
yetiyle ticareti ve turizm bakanlarının 
hariciye ve harbiye bakanlarından daha 
nüfuzlu olmalarını beklemek boş bir 
hulya olur. 

durmuştu; ve bakir gözlerini 
sfenkse doğru kaldırarak, ve o 
uzanmış granit pençelerin üstü· 
ne, uyumuş cocuğunu koyarak, 
belki gülmüştü, belki titremişti. 
Dünyanın kurtarıcısı, narin ve 

ici emniyet dolu, burada, burada, 
uyumuştu. 

~m=ıyoruz ..• 

liunları ikiye ayırmak lazımdır. Biri 
tansiyonun yükselmesi, diğeri de tan· 
siyonun inmesi halidir. 

Biz burada tansiyonun maksima ve 
minimasının yükselme veya inmesi ve 
bunlar arasındaki fark tazyikinin mara• 
zi sebepler altında geçirdikleri safha· 
Iarın tabi bulundukları kanunları ve 
onların her birerinin ifade etikleri ma
naları anlatacak değiliz. Yalnız hasta
lık şartları altında ve bugünkü yazımız
la alakadar olan tansiyon yüksekliğinin 
marazi seyrini ve vardığı tehlikeli neti
celerini anlatacağız. 

Tansiyon yüksekliğinin sebep oldu
ğu f enahkların başladığı riyazi seviye
yi tam ve riyazi bir katiyct ile tayin 
etmek müşkül olmasına rağmen, her 
hastaya göre değişen ve tansiyon reji
mi diye biraz sonra an1atacağımız ko
ruyucu ve iyi edici tedbirleri alabilmek 
i~in dikkat gözüne alacağımız tansiyon 
ölcüsü hizası maksima için (16-18) ve 
minima için (10-15)dir. (Vaquez) 

A) Mnvakkat tansiyon yüksekliği, 
azami için (18) ve asgari için (ll)i geç· 
ıniyen bu nevi tansiyon yUkscklikleri 
daha ziyade fizyolojik sebepler altın
da ve yahut karaciğer kuluncu, böbrek 
kuluncu gibi marazi sebepler altında o-

lur. Bir de bunun yanında yer bulabilen, 
adına (dalgalı, yani inip çıkan yüksek 
tansiyon) dediğimiz şekli vardır. Bun· 
lardan biri (harp kalbi) diye son za
manlarda klasik tıp kitaplarına giren 
marazi sebep, diğeri de (bazdol•) hasta
lrğı dediğimiz boyundaki deteki gudde
lerin fazla savaşından ileri gelen ve göz 
yuvarlaklarınr tabiiden fazla dışarı çı· 
kık bir hale koyan hastalıktır. 

B) Şiddetli tansiyon yüksekliği (tan 
!İyon yüksekliği krizi) genel bir anla
tışla damarlar tazyiki birkaç dakika gl· 
bi kısa bir :zaman içinde maksima I3 ten 
21, 27 ye kadar ve minima 9-14 e çıkar. 
Bu :zamanda nabız sertle~ir ve elle mua· 
yene edilirse damarları tutarken bir de
mir tel tutuluyormuş duygusunü verir· 
ter. Bunu, sinirler cümlesi buhranı ta
kip eder. Bu arbın bir kısmı şiddetli 
başağrısı, başdönmesi, kulak uğultusu 
ve batta sar'aya tutulmtıf gibi ihtilaç
lı bir hali doğurur. Bazen bunlar nıev• 
zii kalır, beynin hareket ve duygu mer 
kezleTine münhasır olur. O zaman, la
me, dilsizlik, sert bir sağırlık ve a.ı. 
mi bir baş donmesi ve tahammül edilmi· 
yecek kadar şiddetli ba~ağrısı göze ~ar
par. Bu ağrılar bazen göğilste de dili • 
kat gözüne çarpar, hattS. bazen anjin 
ağrılarına benziyen şekilleri bile hatır• 
tatacak kadar kuvvetli olur. Fakat bu ağ 
rılar arazı, yaptıkları ve yapmağa muk
tedir olduklarr ihtilatlar kadar şiddetli 
olamazlar. Bu zamanda yllı solgun; 
şiddetli bir kalp çarpıntısı teessüs c• 
der. Esastı bir teodavi sayesinde hayat 
için tehlikeli olan bütün bu marazi tab
lo bugün bir iz Oırakmadan kaybolabi· 
lir. Fakat bunun tekerrürü hakiki ve 

Gene kız ,kendinden geçmiş 
gibi, 

- Allaha ısmarladıli, - diye 
mınldandr. 

Yüreğinin durduğunu duyu· 
yordu. Ona, ne vakit, nasıl, nere· 
de tekrar görüşeceklerini sorma1l 
isterdi. 

Genç kız titredi. Yeryüzüne 
ait her türlü kayıtlardan, yeryü
züne ait her türlü. dü§Üncelerden 
ayrıldığını duydu. Ona, bir mihra
bın önünde imiş gibi geliyordu. 

Fakat gece bekçisi, otelin bü
yUk camlr kapısını açmış bekli
yordu ... 

Ve Aıtrid girdi. 
:nr 

önüne geçilmesi çok güç olan ihtilat .. 
lan yapabilir, Bu sebeple hastalığın 
sonu hakkında hekimler daima ihtiyat• 
1ı bir mütalca yürütürler. 

C) Daimi olan tansiyon yüksekliği, 
genel §artlar : 

45-70 ya~ındaki insanların ekserisin• 
de tansiyon yükukliği daimi olarak gö
rülür. Bu ya,ıardan daha ônc.e, faraza 
30 yaıında da tansiyonun yüksek oldu· 
ğu vakalar vardır. Bu hal, fizyolojik 
bir bayat 13rtı altında hasıl olmyaıp da· 
ha z..iyade insan hayatının paslanmasını 
intaç eden bir takım scbcple':r altında 
meydana gelir. Cinsiyetin bu hadise 
lizerinde hususi ve ayrı bir tesiri vardır; 
Bilhassa kadınlarda adet kesiminin şaş 
mıyan bir tesiri olduğu gibi irsiyetn 
büyük tesri '1ardır. Zaten, ancak bu an· 
latıJlardrr ki genç insanlarda mevsim .. 

siz olarak göriilen tansiyon yüksekliği 
meselesi kabili izahtrr. Biraz yukarda 
anlattığımız dimaği ve bedeni yorgun
luklar ve aşırı der~cede yemek yemek 
tansiyon yükstk1iğinin kökleşmesine 
ve yerleşmesine doğrudan doğruya a• 
mil olurlar. 

Hususi şartlar: Bu.-ıların adlarını 

saymakla iktifa edeceğiz. Böbrek na .. 
tamamiyeti halleri, kuflunla zchirlen• 
me hid veya mü:uniıı bulaşıcı hastalık
lar, damarlar ateromu gibi hususi haı· 
talıklann seyirleri esnasında gözo 
çarpar. Bütün bu anlab§tan anla• 
tıhyor ld, damar sertliği, tansiyon yük· 
sebncıi i•inde sıkı bir bağlılığı vardır. 
İnsanın hayatmı tehlikeye koyabileccli 
çok fena Taziyetler doğuxur. Fakat b\i• 
tün bu marazi halluin iyi ve ciddi bir' 

tedavi ile önüne geçmtk iınkfuıları vat• 
dır. Birçoklarının yarım olan bilgileri
ni tamamlıyabilmek umudiyle, mahsus 
tafsilat veıdiğimiz bu ~talık halinin 
mahiyeti esas itibariyle ikinci derecede 

ve mutlaka bakımsız kalan damar sert.o 
liği ihtilatı neticesidir. Bir de buna 1 

fozimam eden gayrı sıhhi bir hayat şar• 
tının ortaya attığı mühlik amillCl'i na .. 
ve edecek olursak bu tehlikeli hastalılC 
haline düşmemek için yürümesi lazım 
geleıı bakım yolunun ana hatlarını çiz• 
mif oluruz. 

( IMmar seıtlivine iarıı ne yapmalı( )' 
Her şeydtn ance bir hekimin iyi biı 

muaytne ve kontrolündeıı geçmek la• 
zımdrr. Tansiyonu yiikseltenilen alkol• 
lll maddeleri hekimin ıöstereceği bir 
hadde indirmek lazımdır. Hastanm va .. 
ziyetine gare kırmızı etleri (koyun, da• 
na, ıtğır) hekimin tayin ve tertip ede .. 
ceği miktardan aşırı almamak lazımdır, 
Bun<lan bafka l>e!rhı. karaciğer, ooörek• 
paça. işkembe, yumurta, çay ve kahve. 
çikolata ceviz, badem gibi kuru yemiş• 
ter, konserveli yemelder, fazla tuz, bi• 
beT ve bahar, midye. havyar, sirke, tur• 
şu ve hamur işi yemekler tansiyonu 
yüksek olan inaanlann sofralarmda yer 
bulamıyan yemeklerdir. Bu gibi ln91.6ıt 

lan kum ar.abaları tuttular; öbür· 
teri, üstleri başlan yırtık güler 
yüzlü "donkey-boys.,larm aevket· 
tikleri eşekleri tercih ettiler; a· 
ma Elsy ve .Astrid1e Guvcrnör'ün 
kız1an, sahraya girişi, kibirli de• 
velerin sırtında, dalgalanan bir 
debdebe ite yaptılar. 

Sahra, önünde, ucsuz bucaksız 
;: Plnl pırıldı. Ayaklarının altın
lı 'Ve dört yanında kumların do· 
~ Parlaklığı titreıiyordu; başı
~~stünde, ve ufkun ta en uç sı
i;~ kadar aşağıda, gök, yıldız· 
~· Ymi yıldızlarla, hiç görül
~ l§ yıldızlarl~ rüzgarm yuka
.._ ~.~savurup orada gecenin mavi 
~e fonunda panldamak için 
~mış altmlı kum atomlarına 
~~en yıldızlarla fırtmalan-

tli ~ek kelime söylemeden, Saad, 
..:.=zattı ve aşağıda, kendile
~ .. a2 uzakta bir soluk şekil, 
.J..~ce çukunmda bir esrarlı 

•...• Genç kız nefesini tuttu. O 
dilsiz cazibeyi hangi kelime ile, 
hangi şaıma ve hayranlık ha~~ı
rı~ ile yırt.maya cesaret edebilır
di? Ona öyle geliyordu ki hava
dan bir el dudaklarına ve ruhuna 
basarak onu da sükuta mecbur e
diyordu. 

Ve işte zihninde uzak, mukad-

V c sustu. Mtsır'ın sesini... Sah
ranın sesini... Tann'nın staini din
liyerek sustu. 

Uzak Sahra'dan, dıli ve tatlı, 
bir hafif rüzgar nefesi geldi. Uf. 
ledi .. Geçti... Söndü. Sonra sessi.z
liğin miatik orkestrası kendi ses
siz senfonisine tekrar bqladL 

Arabanın atlan, ok gibi, tehre 
doğru yollandılar. 

Ertesi günü - birinci teşrinin 
son günü - bir gece önce yemek
te hazırlanmrs olan program tat
bik olundu. Üç kadın, N orman 
Grey'le mütazim Lans yanlarında 
olrluğu halde. Anglikan kilisesi 
pastörünün evine gittiler. Orada 
düğün günü olarak ikinci tesrinin 
on ikinci günü tesbit edildi. Sonra 
İngiliz Guvernörünü ziyaret etti
ler; Guvernör, kendilerini. seki2 
atlı askerin refakat ettiği müke~ 
mel Rolls - Royce'i ile Mena Ha
use Hotel'e götürdü. 

Güneş alqnda yaşıyan1ann dün 
yasile sahranın uwılığı arasında 
alunlı bir istihkama benziyen dik: 
kwn tepesine dört nala çıktılar. 
Sonra piramitleri ziyaret ettiler, 
ve çığlıklar kopararak, imdat di· 
ye bağırarak piramitlere tınnan• 
mıya kalkıştılar. ırer tarafı gör· 
mek istediler, şuraya buraya u5u· 
~an yarasalar yüzlerine her sur· 
tündükçe korkulanlldan çığlıklar 
kopararak Cheope'nin binlerle yıl· 
Irk mezarına girdiler. 

~elerin U.tönde, eşeklerin 
O.tünde ve yüzüne çakıllar ve a· 
vuç avuç kum savurduktan sfen
ks'in ayaklan dibinde gnıp na
liade fotoğTaf1ar çıkardılar; Sfcn
U'ia o trajik ytiztinil, bakısrnrn o 
tarif edilemez stikftnunu saygı

axa tenkit ettiler. 8 
Öf IÖ9terdl 

~kıt... DeM ınuciıe, öhnez 
ti.d . Q katlJn Y&~CI haynn 

'Si ii8tün~. ay, lşr1nmş ~, 

des ebedt bir hatıra, bir hayal 
doğdu. Buradan, ayaklarıma di
binde, yaşıyan genç ktt balntb
nnın topfaa~ bu yerden, mak 
bir geceM, bir ana çocui'1 ile geç 
mi~ti. Burada. Diiitarırı yorgun 

Shepheard'ı Hote1'in qiğ"inde, 
Saad Nasır. dimdik ve ağu, derin 
bakıparmı Astrid'in .2Ö%1eriae ch1c
ti. Sonra eğildl 

Alçak sesle, 
- Tann seni korustm, - dedi. 

Büyük esmer salonda, ltahire' 
ni11 hemer1 hemen bütün ingilis 
eşrafının iştirak ettiği luch'dan 
sonra, şen grup çıktı. En korkak-

Astrid düşünüyordu· 
- Sonu Y•ı· 
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ların başlıca yemekleri sebze, yeşil sa
lata. taze meyveler, tereyağı, kaymak, 
bilhassa yoğurt, tussuz beyaz peynir, 
tavuk gibi gıdalardır. Bu rejime, tan
siyon yüksekliği ve damar sertliği re
jimi denir. Bununla verilen bütün gı
dalarda kireç ve kolesterin nispeti pek 
azdır. Tansiyonu yüksek olan hasta
ların riayet etmeleri lazım gelen diğer 
hıfzıssıhha şartlarını da söylece hula
sa edebiliriz: 

1 - Fazla yorulmamak. geceleri saat
lerce süren poker partileri yapmamak, 
defit.,biinin muntazam olmasına bilhas
sa çok dikkat etmek ve kendilerini kat
iyyen üzrrıemeleri lazımdır. 

2 - Yemekleri yavaş yavas ve iyi 
çiğniverek yemek, hazımlarmı istirahat 
halinde yapmak lazımdır. 

İlaçla tedavi : Damar sertliğini ve 
tansiyon vüksekliğinin tedavileri ve 
hastanın hususi vaziyetine göre deği-

şir. Bu sebeple bu tedaviyi hekimler 
bizzat tayin ederler. Bugün hekimlerin 

elleri altında damar sertliğine ve tan

siyon yüksekliğine iyi gelen pek çok 

. kıymetli ilaçlar vardır. Bunların bir 

kısmı damarlardaki ispazmozu azalta
rak damarlarda kolayca akmasına ve bu 

. suretle kalp üzerine yüklenmiş olan kan 
tazyikinin azalmagına ve kalbin yorul
mamasına yardım eder. Diğer bir kıs-

mı kan damarlarındaki kirec bir\kintile 
r ini eriterek onların elestikiyetfoi tek
rar kazanmalarına yardım eder. Niha
yet bir başka kısmı da kalbin dahili if· 
raz cevheri (hormonu) olan mad(lelerin 

~ . 
açıgmr doldurarak o hormonun uzvı-

yetteki ve damarlar cümlesindeki nok
san kalan faaliyetini temin eder. 

Doğrudan doğruya kalp ve damar
lar cümlesini alakadar eden bu ilaçlar
dan başka hazım cümlesinin faaliyetini 

tan;>:İm ve bu suretle haızm cihazının 
kalp ve damarlar üzerine olan muzur 
t esirlerini kaldırarak bilvasıta yadrım 

ve tedavi eden ilaçlar vardır. Bunların 

iyi bir teşhise istinaden kullanılması 

h astanrn hastalığı üzerinde pek büyük 
bir ehemmiyet ve sonsuz bir kıymeti 

olduğunu ehemmiyetle not etmek iste
riz. Bütün bu tedaviler yirminci asır 

Af yon Halkevi çalrşmala
rı ve açılan muhtarlar 

kursu 
Vilayetimizde yeni "'e faydalı bir 

teşebbüs oldu. 1 ki gündenberi merkez 
kazaya bağlı bütün köylerin muhtarla
rr şehrimiz halkevinin tarihi tablolar
la süslü salonunda konferanslar dinli
yor. dersler okuyorlar. Bu kursları gün 
düzleri vilayet daire miidürleri, gece
leri de halkcvi üyeleri idare edecekler 
dir. Kurslar için on günlük bir prog
ram hazırlanmış olup her miidür ve da
ire reisi köy muhtarlarının kendi me
muriyet vazifesine taa1luk eden işleri 
hakkında öğütler vereceklerdir. Bu 
öğütler ayın 29 uncu perşembe gününe 
kadar sürecektir. 

Gece konferanslarını verecek halke
vi üyeleri inkılap, cümhuriyet, kültür 
çalışmaları, dil değişimi, sağlık işleri, 

türk tarihi asri ciftçilik ekim koopera
tifleri, buğday işleri. temiz ve çok is
tihsal. zehirli gazlar ve korunma çare
leri. yurt bilgisi üzerinde söz söyliye
ceklerdir. 

Kurslara 200 kadar muhtar devam et

mektedir. Kursların açılma şenliği: 

bayraklarla si.islenmiş olan halkevi ya

pısında mızıkanın tatlı sesleri arasın

da yapılmıştır. Vilayette diğer bir_sok 

eyi işler gibi bu işin de başı olan va 1 i

miz Ahmet Durmuş ve halkevi reisi 

Galip Beyler birce açma nutku söyle
mi!?ler, sonra derslere başlanmıştır. 

hekimliğinin büyük 'bir zaföngüsünü 
teşkil ederler. 

Eskiden aciz olan hekimlik 
bugün büyük bir salahiyetle damar sert
liği ve tansiyon yüksekliğinden muzta
rip hastalara şifa ve onların maruz bu
lundukları tehlikelerden korunmayı 

vadedebilecek bir vaziyet tedir. Onun 
için damar sertliğinden ve tansiyon yük 
sckliğinaen korkmayınız. Hastalığınrı

la alakadar olunuz ve hekiminizin gös
tereceği tedaviyi ve vereceği tavsiyele
ri dikkatle takip ediniz. 

Dr. B AHA ERKAN (Gelenbevi) 

HAKİMIYETI MlLL!YE 

Ulusevi köycüleri / 
Ulusevi köycüleri var güçlerile ça

lışmaktadırlar. Bütün takımlar hemen 
her gün evde tophıntılar yaparak köy
lerde görülecek işleri görüşüp konuş

makta ve her takım kendisine yüklenen 
yiıkümü yapmaktadır. Nice ki, geçen 
cuma günü iş kovalama takımı üyele
rinden Vicdan, Bedriye Hanımlarla 

Osman Zeki, Vamık, Cemal, Remzi, 
Mazllım, Müçteba Beyler, baymdırlrk 

takımından ressam Celal, sağlık ve soy
sal yardım takımı yazganı hekim Atıf 
Beyler. köycüler başkanı Kemal Şeref 
Beyin başkanlığı altında Mamak, Ka
raağac, Kayaş, Kosonlar, Bayındır ve 
Kııtludüğün köylerine giderek köylü
lerle uzun bir uza söyleşmeler yapmıs
Jar, kyylülerin sakinçlarını dinlemiş

ler. kenttte ve erkte işi olanlarm atla
rile yapılacak işlerini beteleglerine 
yazmışlar ve ertesi günü de kovalama
ğa başlamıslardır. 

Hekim Atıf Bey uğranılan köyler
de gördüğü ağrıklara bakmış ve gerek 
olan ilaçları ev adına cabadan verdiği 
gibi Kutludüğün ve Bayındır köylerin
deki birkaç keli de andak sıkı bir ba
kım altına almrştır. Bundan başka bilgi 
ve kültür takımı ile imece takımı ta
kımların elçi üyeleri Nihat Hetman ve 
Rı1a Avni Beylerin kıtınlarile yaptık
ları toplantıda köylüye parasız bitik 
dağıtmayı, köylerde aydışlar vermeği, 

ilk mektebi bitiren köylü çocuklarını 

ekim enstitülerine yerleştirmeği, köy
lülere imecenin yararlığını anlatmayı 

ve köylerde yardım sandıkları kurmayı 
savıla~tırmışlar ve bu savılarmı da ye
rine getirmeğe savaşmışlardır. Gene 
kol üyelerinden Ömer Rüştü ve Ekrem 
Beylerle komite başkan vekili ve yaz
ganı Kerim Ömer Bey köycüler kolu
mın bağcılık yerlerinde açılmasını S'1· 

vılaştırdığı bağ budama ve aşılama kur
sunu geçen cuma günü Keçiören' de aça 
rak ilk örenceyi vermişlerdir. Bu kurs 
üç yedigün sürecektir. Kcçiörcnle ya
nı başındaki bağlarda kursa karşı derin 
bir kızık uyanmıştır. 

Kurs her cuma saat ondan on ikiye
de k dölenecektir. Kursta . verilen us 
payları ise basma evinde bastırılarak o-

2r. IKlNCI TEŞRiN 1934 PAZAR~ 

C. H. F .. Ocal{ {ongrel ri 
Keçiören ocak konı;resi geçen cuma 

Fır 1rn Umumi Katibi Recep Beyefen
dinin huzuriyle açılmış Mcbuslarımız
dan Süreyya Bey (Kocaeli). Siıleyman 
Sırn Bey (Yozgat), Refik Bey (Kas
tamonu) ve Vilayet İdare Heyeti aza
sından Dr. Yusuf Hikmet, NahiyP- Re
isi Cemal Hazım Beylerle ocak idare 
heyeti ve azaları hazır bulunmuşlar

dır. 

Kongre Başkanlrğınrt Süleyman Sır
rı Bey seçilmiş. Keçiören'in su ve na
kil vasıtalarına ait ihtiyaçları Keçiö
ren asfalt yolunun iki tarafının ağaç
landırılmasr ve Keçiören'de kilise de
nilen binanın prevantoryom olarak 
kullanılmak üzere istimlaki, elektrik 
cereyanının Danişment'e doğru uzatıl

ması ve saire gibi ihtiyaçlara ait dilek
lerde bulunarak yeni Ocak azalariyle 
nahiye kongresine mümessiller seçil
miştir. Kongreyi açan ocak reisi müte
kait Miralay Aziz Beyin okuduğu ra
poru dit inkılabının mesut ve seri yü
rüyüşünün görülmesinden doğan kı

vançla aşağıya yazıyoruz: 

RAPOR 

Fırkamızın Başkam türk dönümü
nün alpı ulusal kılavuz ünlü Gaziye ve 
Öğemiz Lozan Bağaturu sayın Başha
kan'a derin saygılarımızla sağlıklar ve 
uğurlar eliler. Kongrenin onuk üyeleri
ni esenlerim. 

kuyuculara dağıtılacaktır. Ulusevincte 
verilmekte olan körmüklere köylüler 
içten kaymyan sönmez bir gönül sevgi
sile gelmektedirler. Komite üyelerin
den hekim Celal Bey de gelen ağrıklr 
köylülerin bakımı işile yürekten uğ
raşmaktadır. 

Üyele:-:n yarıdrn çoğu gc'mi!; oldu· 
ğundan Fırka türesinin 53 üncü özüne 
göre kongreyi açıyorum. 

w n 
Geçen yılın toplantısında ocagı 

varlığr 32 kişi idi. Bu yıl on beş arka· 
daş kendi istekleriyle bizlere uydular• 
Varlığımız 4i yi buldu. Sevük onuk iki 
arkadaşımıza (Reşit Galip ve Şevket 
Be}•ler) Tanrının buyuruğu geldi 01 

azuna göçtüler. (Kendilerini yartığan· 
lrklarla anarız). İki arkadaşımızın baŞ
ka ocaklarda \'azılı ol<lııkları anlaşıldı. 
Atlarını bitiğimizden çıkardık. Beşi 
de Ankara kentine kışlığa gittileı:. 38 
kaldık. 

Buranın Fırka kuruluşu ocağın ça· 

lışma yollarını dar tuttuğundan bizler• 

üyelerin yardım paralarını toplaıtıak 
fırkaya uymak istiyenleri yazdınnak• 

tan başka bir iş kalmıyordu. Biz d• 

bunları yaptık. Topladığımız paranın 

sayısını ve nereye verdiğimizi önUnU

ze sunduğumuz bitiğe yazdık. Sayışına· 

nın yapılmasını ve günümüz yettiğitl· 

den yasamıza göre değiş yapılmasını 

dileriz. 

lllllllMflllHllllllMMlll!J!f'••• " Uj J 1 p 

1 İLAN 
1 Ankara vilayeti Em-1 niyet Müdiirlüğü ifade
§ siyle yazılan 20-11-934 

1 tarih ve 8846 numaralı 
ı ilmühaberiyle Toros 
i Gençler Birliğinin An· 

I
& kara'da bir şubesinin a
çılmasına müsaade edil-

i miştir. Keyfiyet ilan o-
lunur. 8--5388 
w-11eı • ı ası 

Maarif Vekaletinden 
Halktan istiyenlerin Garp Tekniğine uygun mu•iki 

öğrenmelerini kolaylaştırmak için Musiki Muallim Mek· 
tebinde serbest ve bedeva akşam musiki dersleri açılacak
tır. 

İsteği olanların her gün Musiki Muallim Mektebi ida
resine müracaat ederek atlarım yazdırmaları bildirilir. 

(3517) 8--5384 

HAVACILIK VE SPOR Di va.nı Mühasebat 
Re·s iğjndev : 

.Jandarma Umıım Kumandanlığı 
Ankara Satın Alma 

Komisvonundaıı-ı' 

--------131 t N C 1 SA Y 1 S I 

Londra - Melburn yarışını kazanan tayyarenin ve uçu· 
ıan etapların vaziyetini gösterir fevkalade sanatkarane 
yapılmış bir kapak icinde cıktı. 

İÇİNDEKİLER 

Havada Emniyet Mahmut Beliğ 
Zorlu 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 sporlarma hazırlık 
- 1934 Türkiye bisiklet birinciliği 
- Memleketimizde at yarışları 
- Gökle yer arasında 
- Suya düşen prensip 
- Tayyareci konuklarımız gittiler. 
- ı\nkara'da ayaktopu oyunları V. S. 

/Jyas 
l~emal Celal 

A. 1. 
Abidin Daver 

Server Ziya 

O ssü Bahri Sa trnalma Ko. Reisliğinden: 
3500 KİLO MUHTELİF REÇEL 
3500 KİLO BEY AZ PEYNİR 
1450 KİLO MUHTELİF ŞEHRİYE 
Deniz efradı ihtiyacı için yukarda yazılı (3) kalem er

,;ak kapalı zarf usuliyle münakasaya konmuştur. 1/Kan/ 
934 tarih ve üçüncü pazartesi günü saat (14) te ihalesi ic
ra kılınacağından taliplerin şartnamelerini görmek üzere 
Üssübahri Kumandanlığı satmalma ve İstanbul'da Ka
... - .... "'~a'da Deniz satmalma komisyonlarına müracaatlarc. 

(3424) g.:...::..5223 

Divanı Muhasebat mürakıp muavinliğine istekli olanla
rın sayısı açık yer sayısını aştığmdan önce de ilan edildi
ği üzere bir müsabaka imtihanı açılmıştır. 

1 - Bu imtihana 15-11-934 tarihine kadar arzuhalle 
Divana müracaat ederek vesikalarım vermiş bulunanlar 
ile önceki şartlara göre müracaat edecekler kabul edlle
cektir. 

2 - . İmtihan Ankara ve İstanbul' da yap!lacaktır. İs
tanbul'daki imtihan için İstanbul'da yeni postahane bina
smcla Divanı Mµhasebat mutemetliğine müracaat edile
rek i ıtihan heyeti ve imtihan mahalli hakkında iyzahat 
alınabilir. 

Ankara'da imtihan Divanı Muhasebat hinasmda yapı
lacaktır. 

3 - İmtihan 8 kanunuevel 934 cumartesi günü öğle
den sonra va7.ı ile vamlacaktır. 
· 4 - İmtilvmm nelerden yapılacağı aşağıda yazılıdır. 

1 - Ticari defter tutma usulii 
2 - Muhasebei umurnive kanunundan verilecek bir 

veya hirkac macklenin tahlili. 
3 - Divanı Muha.,cbat kanunundan verilecek bir veya 

birkaç m~'4denin tahlili. 
4 - Memurin maaş ve teadül ve harcirah kanunlarına 

temas eden bir meselenin halli. 
5 - Hesap (faiz. iskonto, tenasüp) 
6 - İlmi mali: bütçe nazariyatı ve Divanı Muhaseba

tın biitçe hususunda vezaif ve salfıhiyeti. 
7 - İlmi tkusat: (Evrakı naktiye, kambiyo, mesku-

kat bahi~leri) (3504) 8-5359 
~Y.~~~~~Y.;,a,:Y.~~~Y.~Y.~Y.~~~~~~~~~~~~~~~ 

:~ ~ E I~ V E T i F [j N U N :; . ~ 

""~ 43 seneflir durmadan neşir vaziyfesini yapmakta ~~ 
~~ olan bu haftalık resimli ga?.etenin Ankara'da satış yeri ~) 

~
~. A K B A kütüphanesidir. Senelik abone 10 lira. Be- li.~, 

her c::avısı :m knrus. li.~ 
-.~:a.:~:a;~;,a,;~ .... ~~~4'.~ ~.:..::..:~:...::.:; ~.~ .. ~;.a.:Y.;A;~::a:~~Y.;a:~;.:~ ... ~ .. 

İnel)olu Belediye Riyasetinden : 
Belediyemizin 35 kilovat kudretinde mevcut elektrik 

kuvvetinin artırılması için mübayaası evelce ilan olunup 
geri bırakılan (70 - 120) beygir kuvvetinde bir dizel mo
törü ve yahut (80 - 120) beygir kuvvetinde buhar maki
nası ve aynı kuvvette dinamo ve teferrüatı satın alınacak
tır. Bu makinaları gerek kullanılmış ve gerek kullamlma
mıs olarak (mevcut şartnamelerine göre) satmak istiyen
lerin 934 senesi birinci kanun ayının sekizinci gününe ka
dar bu ba~taki biitün tekliflerini belediye riyasetine bildir· 
tneleri ilan olunur. (3489) 8:-5354 

Aşağıda yazılı (2) iki kalem eşya hizasında yazıh giiı' 
]erde ve kapalı nrf usuliyle satın alınacaktır. fstektilet 
şartname ve niimunelerini her gün İstanbul J andarttla 
muayene heyetiyle komisyonumuzda görebilirler eksilt"' 
me için gün ve saatinde ilk teminat makbuzu veya Bank• 
mektubu ile komisyonumuza gelmeleri. (2981) eti 
1 - (17461) Adet Kilim 8-11-934 perşembe günü saat 11 

1 
2 - (1500) Adet Battaniye 8-11-934 .. ., ,, ıs t 

8-4720 

Ankara \ 7 a lilhrind(~n: 
1 - Yatı mektebi talebesine yaptırılacak çamaşı:.ıa; 

1615 lira 10 kuruş muhammen bedel üzerinden açık miifl 
kasaya konulmuştur. ··ı~ 

2 - Münakasaya gireceklerin muhammen bedelin Y0 ıı 
de 7,5 u nisbetinde muvakkat teminat akçelerini evetde 
muhasebei hususuiye veznesine yatırmaları lazımdır. 

1 
er 

3 - Taliplerin nümune ve şartnameyi görmek içi~ ~· 
gün maarif müdürlüğüne ve 10. 12. 934 pazartesi günu 5 

at on beşte vilayet daimi encümenine müracaatlar. 
(3501) ~ 

Dinar Belediye Reisliğinden: 

820 lira kıymeti muhammeneli Eski Belediye binaıtli~ 
20 giin müddetle ve kapalı zarf usuliyle müzayedeye ver ii• 
miştir. Taliplerin ihale günü olan 5-12-934 çarşamba gıi· 
nü saat 14 ten evel Belediye Encümenine Nizami deP0 irt 
to akçesiyle birlikte müracaat etmeleri ve müzayedel'lr. 
tafsilatlı şeraitini belediyemizden aramaları ilan oturıı.t 

(3458) 8--5284 ............ 

Bala İcra Memurluğundan · 
dıJ 

Bir alacağın temini istifası zummnda Bala kasaba;,ırıal<' 
Şevrole markalı iç ve dış lastikleri olmıyan ve motor t<ditl 
samında noksanları bulunan ve (150) lira kıymet ~a 30if 
olunan bir otomobil 26 teşrinisani 934 tarihine mu~ştı<• 
pazartesi günü satılmak üzere artırmaya çıkarı~rrı f''ı11 
Talip olanların işbu gün .zarfında Bala icra • em1~~ıu 
müracaat etmeleri ilan olunur. (3386) 8--51 ·1 
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Ha · ı 1· .. i V acr tç:tı k ve 1'lat laacılık Her nevi plan ve resimlerin kopyaları süratle çıkarılır. Telefon: 123) 

1illi MiirJufua VekiilPti 
"'ahrı al na l. nmiıı' onu 

ilımlurı. 

iLAN 
Ordu icin 100 adet 2enit 

ınarka ve örneği gibi saat 
kesisme ile 27. l 1. 934 saat 
14 te alınacaktır. İsteklilerin 
belli gün ve saatta komis -
\74:>na uğramrları. (3483) 

8- 53i2 
t LAN 

Ordu ihtiyacı ic;in 17 ka
lem cezayı baytarive He mal
.zcmei timarive kapah zarf 
usuliyle satın alınacaktır. 
İhalcs; 11. 12. 934 sah günü 
saat 14 tctli· . İstekliler ev· 
gaf ve şartnamesini görmek 
üzere her gün öğleden sonra 
ve münakasaya gireceklerin 
o gün ve saatından evet te
minat ve teklif mektuplariy
Je birlikte M. M. V. Satrnal
ma komisyonuna müracaat-
ları. (3452) s- s210 

tLAN 
Yapı: Kocatepc laşlası -

yapısının kapalı zarfına ta-
1ip cıkmadığından pa?.arlığa 
dökiilmföştür ihalesi 29. 11. 
934 perşembe günü saat 11 
dedir tal iplerin keşif ve pro
jeleri görmek üzere her gün 
ve pazarlığa iştirak edecek
lerin de tcminatlariyle vak -
tında M. M. V. Satınalma 
komisyonuna mUracaatlan. 

(3474) 8 --5311 
t LAN 

Bornuvadaki hayvanat i
~in 360 bin kilo ar:pa kapalı 
~ırfla eksiltmeğ'e konulmuş 
tur. İhalesi 9. 1. Kan. 934 pa 
2ar günii saat 11 dedir~ Sart
namesini görecekler M.M.V. 
Sa.Al. Ko.nuna. eksiltmeğc 
gireceklerin de belli gün ve 
saatinde Bornuvada AS. SA. 
A~. KO. RS. miira"t:aatlarr. 

(3461) 8-5291 
CAG 

Ordu sıhhi ihtiyacı icin 
kapah bürüm yöndemiyle 
21 taktın sevyar baktroloji 
aandıklan 28. l 1. 934 car -
şamba giinü saat l 4te satın 
alınacaktır. İsteklilerin bağ'
lıhğını ı;örmek üzere her 
gün öğl~dcn sonra ve eksilt· 
meye gireceklerin belli gün 
ve saatmdan önce dilek o -
kuntulan ve uev akcelerivle 
birlikte M. M . V. s~tınalma 
ltomic;vonuna gelmeleri 

(3303) 8~5061 
CAG 

2500 adet ever takmıı ka
palı bürüm yöndemiyle sa
tın alınacaktır. ii7.erine bıra
kılması ı. 12. 934 cumartesi 
günil saat 1 l dedir fsteklile
rin hağhhğ'mı c-önnek üze -
re her gi.in M . M. V. satın 
alma komisvonnna haşvur
ınalan v~ ~ksiltmeve ~irc -
ceklerin dP. pey ak<;eleriyle 
dilek mektuplarım vaktm
dan eve1 komisvon reisliği
ne vermeleri. ( 32Q9) 

8-5078 
tT.AN 

Yapı: Kırıkkale sanatlar 
trıektebi ihtiyacı icin bir a -
~et tahta haraka ~az~rlıkla 
•nşa ettirilecektir. İhalesi 
29. 11. 934 ı>ersembe günü 
•~at 11 dedir. Taliplerin ke
§ıf ve şeraiti ile resmini gör
~_:k üzere her g-ün ve pazar-
ıga iştirak edeceklerin de 

;;kt1nda pey akçelerivle M. 
· V. satınalma komisvonu

na baş vurmaları. (3511) 
8- 5366 

4'.::.:;..-::.::.,.. ... ;a::~ :.: :.:: ~ ~ :..: y .. ~ 
....:~:.:~:..:.:::.a.:A:~ 

DOKTOR MUZAFFER~~ 
lBRAHİM ·~ 

~ GöCebeci hastahanesi : 
~ Z liASTALCKLARl ~ 
~ MÜTEHASSJSI .~ 
~ Aclli ve sarayı Gencaaa ı· a .... 1 
~ Partınıanı T elefon: 2oz ı; ~ 

~ .. -:.: · 8 - 'i01 2 ·~ 
·-4-~~~~~ 

l'oplrnıu·ıt..- IMtanhul f t' 
vnzım ı\mirlii!i Saım 

Alma Komi .. ,·onu 
11~nları. 

İLAN 
İstanbul Levazım Amir

liğine bağh kıtaat için mü· 
teahhit nam ve hesabına 
747 Ton Lave Marin kömü
rünü münakasası 6-12-934 
perşembe günü saat 15 te 
yapılacaktır. Şartnamesini 
~örecek1erin her giln ve 
münakasaya i tirak erlecek
lerin belli ~aattcn bir saat 
evel tekliflerini Tophanede 
satın alma komisyonuna ae. 
tirme1cri. (752) (7639) ::> 

.. 
~ 

8-5199 

1 - BİNA İSLER! PRO- ı 
JESİ VE BETON AR- ~ 

~~ ME HESAPLARI YA-~ 
PILlR. 
2-RİYAZİYE. FİZİK~ 
DERSLER1 DİKKAT
LE GÖSTERİLİR. Rİ
YAZİYE TATBİKATI 
YAPTIRILIR. ~ 

Hakirnivetj Milliye c:ra- ~~ 
zetesi MHhendis (R. ·M. ~ 
F) ntmm:nna vazı1ması. ~ 
'"":9:..ı~--~-

Satı 1 ı ]{ hi ıı a 
Ankarada istasyon karq

smda evelce Muhafız Tabur 
kumandanlığının bulundu -
?:_u bina satılıktır. Taliple -
rın İstanbulrla yeni nostane 
arkasında Hanımeli · soka -
§:mda İst2nbul hanında J. 
V. Vito1l ve Kampani Li
mitet şirketine müracaat et
meleri veya ya1maları rica 
olunur. R- ~38 1 

DOKTOR 

Baha llaz1m 
GAZt TERBİYE 

ENSTfTüSO HF.KtMl 
Muayenehane: Ad1ive 

sarayı vanmda Genc;a§;-a 
apartımanmda Htısur;;i 
daire telefon · 2661 her 
gün öğ"leden sonra saba· 
ha kadar gece müracaat· 

• nkarn 4 iincij i••ra me
mnrluğmıdan: 

lsmctpaşa mahallesinde Gül. 

tekin sokak 7 numaralı hanede 
Hatice Hanıma : Ankara Uç ün. 
cil sulh hukuk mahkemesinin 
10·~934 tarihli ilamiyle mahive 
20 lira nafaka itasına borçlu An
kara Anafartalar caddesinde za. 
fer otelinde mukim iken halen 
ikametgahr bilinmiyen Eczacı 

Şükrü Reşit Beyin işbu ilanın 

neşrinden itibaren 10 gün son. 
ra icra emrinin tebliğ edilmiş 

addedilece ği ve icra emrinin 
müddeti zarfında bir diyeceği 
veya mal beyanında bulunması 

için Ankara dördüncü icra me. 
murluğuna müracaatla 934-6.'i37 
numaralı dosyaya muamele yap. 
trrması ve ilanın icra emri ma. 
kamına kaim olduğu ilan olunur. 

4rıkara tcvaZlm nmfrlij!i 
salın alma komisyonu 

ilan farı. 

tLAN 
Ispartada bulunan kıtaat 

ihtiyacı için 24,800 kilo sa
de yağı kapalı zarfla ihale
~i 15-12-934 tarihine müsa
dif cumartesi günü saat on
da yapılacaktır. Sartname
sini g'Örmek istiyenler An
kara Levazım Amirlirrine 
m"iracı:tat etmeleri ve talip
lerin de belli saat en evel 
te .. ninıtlari •le birlikte tek-
1 if nv·ktunlnrmı I spartada 

., kr .-rı isyo nna ver 
35 1 8---5389 

Fürnhuriyet Merkez Bankasının 22 1. teşrin 1934 V' .., ·yeti 

[ AKTiF 1 
j 

Kasa: 
Alta: Safi lrr 13.762.885 
Banlınot 

LiRA LiRA 

PASiF 

'.IRA LlitA 
Sermaye: J .s -000.000.-

Ufakldı 

ı 9.358.639,66 
7.013.853, 

642.018,70 27.014.511,36 ihtiyat Akçesi: (;63,914,3lı 

1 
2.515.004.- ı Tedavüldeki Banbedar: 

Onhildelô multabirkr: 
41tın : Saf, K rr 1.i88,024 
Türlı liruı 

ı, Harideki Mahahirler: 
Albo: Safi lır 3.807,039 
A~ııııı tılıYili lrabil Serbert 
dövtıier. 

510.066,48, 

!l.354.917.29 

9.946.042,68 

3.025.070,48 Omıhle edilen enam aaktiye 

luınu fi n il md ..... 
lerİM lnfikan nki llcflJaL 

158.748 563.-

9.66i.20J,-

H"~inf' T!hYilleri: 

Deruhte .:dilea cl'Jaln oakt;.. 
r• karşıllfı 

ICanuauıı 6 n S inci macltle 
lerfntı. temkar .. a1d ~cliyat 

Se.edat Ciiıdı11: 
Huiat bnolan 
Ticari senedat 

r.-!fta• •• Talmlit ciz .... : 
Eaba111 •• tahTilll: 0.-. 
tt .ıdilto enalo Dakdi1e 
kuııhğı (itibari tny.dle) 
Eıhım •e Talı.il&• 
AYansfır: 

Alhn n ıtöm laerlDe 
Tah ... 1it iiıeri11t 

Hissedarfar: 
'4ahtelif: 

l 5.300.959,97 

J 58. 7 48.563,-

9.667.203,-, 140 081.360,-

3.?-59.602,60 
7.412.829,08 

28.024.272.22 
4.S4l.7!3,6R 

11.1 i2.431,68 

32.566.055,90 

Yem 

108.637,32 
186.757,136 295.394,45 

4.500.000,-
10.901. 773,98 

253.851.557,82 
1 

Oe111htt ~dilen ıwala •akfi. 
ye baklJesi. 
Karsılığı tamamen altnı olı 
rak tedaviilt nttdil" 

Türk linıı mevtlaah: 
Videsis 
Videli 

DöTiz mnduab: 
V&fttia 
Vadeli 

Mubt~lif: 

149.081.360,-

9.688.000,-

20.191.5~ 

l 10.76~.220, 68 
794.691,l t 

1 58 i f9.3f0,-

20.191.581 ,52 

ll.558.111,'i'9 

"t}i 4. ~00.21 

253.85 i .55i,82 

2 Mart 1933 tarihinden itiltartn: lılıHto \addi C1t.S'/, -Altm üıeriae avaoı "'c41
/: 

Tl!:JQ KiYE 

llRAAT 
BANK.A.S 

·DARA 
BiRiKTiREN 
RA'-LAT ~D~R 

afıa Vekalf;)tin<len: 
Afyon -Antalya hattı 74 -ı. ooo - 93+ 500 kilometre

t7_r~ arası beşinci kısım inşaat ve ameliyatı kapalı zarf usu
lu ılc .ı:-ıünakasaya çıkarılmıştır. 

Munakasa 8 kanunuevel 1934 tarihine müsadif cumar
tesi gü!1ü saat 15 te müsteşarlık makamında yapılacaktır. 

!ahpler tekliflerini Ticaret Odası vesiykasr. ehliyet 
ve~ıykası ve 7500 liralık muvakkat teminatlarının malsan
dıgına vatırıldrğına dair olan makbuz veya nümunesine 
~Yg.un Banka kefalet mektubu (çek kabul edilmez) ile 
ırlıkt~ aynr gün ve saatta komisyona vermeleri lazımdır. 

Ta.~ıpler bu husustaki !l:artnameleri Ankarada malze -

i
me mudürlüğünden ( 40) lira mukabilinde satın alabilir· 
er. (3459) ·~ 8-5288 

Aydın Nafıa Başın ühendisliğinden 
13632,54 lira keşif bedelli Aydın - Tire yolunda 

3?.<l~_.oo -~çıkhğmda ayaklan beton tabliyesi betonarme 
kopr_u n:u~?kas~sı haddi layık görülmediğinden yeniden 
ve yırmı ~un ~udcletle pazarlıkla münakasaya konulmuş
tur. İsteklılerın 661 numaralı müzayede ve münakasa ka
nunu mu:ibince eh1iy:ti feı;ı.niyesi b"smühendislikçe mu
saddak yuzde 7,5 temınat akçesini }•nvi teklifleriyle iha -
lesi olan 1. 12. 934 cumartesi günü s '1at on beste encüme
ne müracaatlan. Ehliyeti fenniye ve iykası atmak ve ev
rakı kesfiyesini gönnek istiyenlerin Aydın nafıa başmü -
hendısliğine müracaatları. (7697) 8- 5292 
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COCUGU .. .:: KARNAVAL 
i 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satın Alma Kornisvonu ilanları 

446874 KİLO TÜFE~ MALZEMESİ 
18000 KİLO KROM N1~EL CEJ...t(j1 

212365 K1LO MUKAYESE MA RkA CELlK 
71000 ODEq' PERÇİN ÇİVİSİ . 
Balada yazılı dört ltalçm mab:eme 27 2. Teş. 934 pa .. 

2artesi giinü pazarlıkla satın almacaktır. Taliplerin yevmi 
mezkurda satmalma komisyonuna müracaatları. (3.'108) . 

S-5364 

455614 ADET MUHTELİF ATES ) 
TUGLALARI ~ ) 
MUHTELİF KİMYA MALZEMESİ ) Saat 10 d~ 
MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMESİ) 

MUHTELİF KASNAK KAYIŞLARI ) 
6 KALEM DERİ ) 

1000 TON MAZOT ) Saat 14 te 
3000 TON ÇELİK DEM1R1 ) 
Yukarda miktarları yazılı malzemeler 5 ı. Kin/934 

perşembe günü ayrı ayn pa2arlıkla satın alınacaktır. Te..: 
diye şartları tesbit edilmiş ve şartnamelerine dercedilmisJ 
tir. ldar1 ve fenni şartnamelerini anlamak istiyen talip .. 
lcr her gün saat 15 ten 17 ye ~adar vepazarbğa iştirak e .. 
deceklerin de yevmi muayyeninde satınalma komisyonu .. 
na müracaatları. (3522) 8-5393 

ÜÇ ADET 30 AR TON
LUK ASİT DEPOSU 

Yukardaki malzeme pa
zarlık suretiyle 11 1. k§nun 
934 tarihinde saat 14 te iha
lesi icra edilecektir. Talip -
lerin teminat ile müracaat -
larr. (3507) 8-5363 

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---5368 

250 TON DÖKÜM KUMU 
Yukardaki malzeme aleni 

münakasa suretiyle 14-l. 
kan-934 tarihinde saat 14 te 
ihalesi icra edilecektir. Ta
liplerin şartname için her 
gün öğleden sonra mı..ina
kasaya girmek için de o gün 
teminat ve teklifat ile mü
racaatlan. (3493) 8-5345 

Ankara i~ra r1aire~ gay· 
rimenkul saltş J. dan: 

Dai~mizin 934-147 esas No. 
sında mukayyet Dosya ile Ahi 
zafer mahallesinin çarşı sokaiın• 
da 23 No. lu hanede Aptullali 

Efendi) e ipotek eylediği baba·· 
harmanı mevkiinde vaki tarla 
mukabili g.50 Ura borçlu Erzu• 
rumlu Şevket Beyin işbu tarla• 
sına ehli vukuf tarafından 900 
lira kıymet takdir edilmiftir. 
Borclunun bir itirarr varsa ga• 
zcte ile ilan tarihinden itibaren, 
~u zabıt varak~ıına üç gün z.~rf 
fında tetkik edıp keza beş gun 
içinde Ankara İcra tetkik mer· 
dine şikayet eylemesi liizumu 
ilan olunur. 8-5390 

Kirahk ev 
Yenişehirde sehit Nuri 

Bey ve Akaretler sokaklan
ıun kösesinde üst kat ge
nic; yerti rahat bes odalı bir
dc:ıire kir 1 tır. Zir at Ban
k c-ında 1' ' melat Müdür 
?1ua\ "ni Hulki Beye müra
c<!at. Telf: 3406-7 



.SAYIFA 12 

saçlarınız 

dökülüyor mu? 
Hemen dökülmesine mani 
olunuz. 

KANZUK ECZAHANESİ 
müstahzaratından. 

KOMOJEN: Saçların dö
külmesine ve kepeklenmesi
ne mani olur. 
KOMOJEN: Saçların kök
lerini kuvvetlendirir ve bes
ler. 
KOM OJEN: Latif rayihalı 
bir saç losyonudur, deposu 
Kanzuk ecza hanesi her ec - / 
~ahane ve ltriyat mağazala-
nndan arayınız. 

İngiliz Kanzuk eczanesi ma mulatmdan. 

Öksürenlere pelesenkli katran eksiri 
Yeni Eczahanede bulunur. 

Seyhan Vilayeti 
Nafıa .. Başmülıı;ndisliğinden: 

Adana - Misis ve Adana - Karataş yollan başlangıcın
da (3573.35) metre murabbaı parke kaldırım ihale suretiy
le yaptırılacaktır. 

1 - Bu inşaatın keşif bedeli (11829) lira (37) kuruş
tur. 

2 - Eksiltme (2490) numaralı artlrma eksiltme ve iha
le kanunu hükümlerine göre ve kapalr zarf usuliyle ola
caktır. 

3 - İhale 934 senesi birinci kanun ayının 20 inci per
şembe günü saat on birde Seyhan vilayeti daimi encüme
ninde yapılacaktır. 

4 - İnşaata ait keşif cetveli resimler mukavelename 
sureti ve şartnameler seyhan vilayeti Nafıa Başmühen
disliğinden beş lira doksan bir kuruş mukabilinde alına
caktır. 

5 - Bu işi teahhüt etmek istiyenler en çok 20-12-934 
perşembe günü saat on bire kadar Seyhan vilayeti daimi 
encümeni reisliğine vereçekleri teklif mektubunun şekli 
bu işe ait olup ne suretle temin edileceği ( 4) numara ile 
bildirilen şartnameler arasmdaki eksiltme şartnamesinde 
gösterilmi!5tir. 

6 - Teklif mektubu ile birlikte ve ayrı bir zarf içinde 
A. (887) lira 20 kuruşluk muvakkat teminat 
B - Teklif sahibinin ticaret odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir 934 senesinde alınmış vesika 
C - Teklif sahibinin cimdiye kadar yaptığı işlere evrak 

ve vesikaları gösterilm .. k suretiyle Seyhan vilayeti Nafıa 
Başmühendisliğinden alacakları fenni ehliyet vesikası. 

D - Bir şirket veya ortaklar namına teklif yapıldığı 
takdirde şirket veya ortakların her biri tarafından teklif 
sahibinin kendilerin; t"!msile salahiyeti bulunduğunu gös-
terir vekaletname · ·1ecektir. (3485) 8-5340 

Kocaeli Vilayeti 

daimi Enciimeninden: 
Vilayet da'""ilindeki bataklıkları kurutmak için Ekska

vator makinesiyle yaptırılacak ameliyata talip çıkmadı
ğından metre mikap vahidi üzerinden kapalı zarfla müna
kasası teşrinisaninin 26 mcı pazartesi günü saat on dörtte 
icra edilmek üzere bir hafta müddetle temdit edilmiştir. 
Talip olanlarm münakasa kanundaki tarifat dairesinde 
teklif mektuplarını ı 125 liralık muvakkat teminat mek
tubu veya banka makbuzu ile mezkur giin ve saate kadar 
vilayet daimi encümenine vermeleri ve şartnamesini gör
mek istiyenlerin encümen kalemine miiracaatlarr. (3505) 

&-5358 

SİPAHİ ZADE HASAN HÜSNÜ 

Bursa Pazarı 

(:anal\:kale Jandarma 1\lek 
te >leri S tın Alma l\.omİs}'Onu 

1 e;~ı·~iınıtl?n : 

89fJ,01)0 kilo ekmek. 1200 kilo un 
1 - Canakkale j anclarma mektepleriyle hastahanenin 

ekmek ve un ihtiyacı ve y:ne kapalı zarf usuliyle yeniden 
münakasaya çıkarılmıştır. 

2 - İhale 28-11-934 tarihine müsadif çarşamba günü 
saat "15,, te Canakkale hükumet dairesindeki komisyon
da icra edilecektir. 

3 - Arzu edenlerin mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları ilal! olunur. (7764) 8-5263 

HAKIMlYETl MİLLİYE 

~ 
~ Anafartalar caddesinde Kınacızade ham altında 

: Merhum Şevket Ahmet Beyin eski 
: belediye eczahanesi yerine 
~~ 

~ Yeni eczaı"'e açıldı 
Fenni gözlükler, tıbbi korsalar, sıhhi levazımat, 

bütün tuvalet ve ıtriyat çeşitleri ile aradığınız her ilaç 
bulunur. 

Gözlük ve korsa tamirleri yapılır. 8-5338 

Hariciye Vekaletinden: 
Vekalet aynıyat ambarında mevcut benzin tenekeleriy

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

Tekirdağı Vil~yeti Daimi Encümeninden 
1 - Edirne - İstanbul yolunun vilayetimiz mıntakası-

. na mlisadif Çorlu - Silivri yolunun 129+364 ile 140+095 
kilometreleri arasında muhtelif açıklıklarda (25) adet 
köprünün Betonarme olarak (24386) lira 36 ktırU§ üzerin
den inşası (21) gün müddetle kapalı zarf usuliyle münaka
saya ·çıkanlmıştır. 

2 - Münakasaya meslek haysiyet ve itibarına ve ikti
darı malisine itimat olunan ve 'imdiye kadar bu gibi işler
de sui hali görülmiyen ve bugüne kadar Betonanne işle
riyle iştigal etmiş ve bu hususta meydana getirdiği eser
leriyle muvaffakıyet gösterdiğine dair ehliyeti fenniyesi 
Başmühendisliklcrce tasdik edilenlerin iştirak mesuliyet
Ieriyle çalışacaklar kabul olunacağından bu husustaki ta
lipler fenni ehliyetini ispat eden ves!kalarmı münakasa
dan en aşağı sekiz gün evci vilayet Başmühendisliğine 
ibraz ederek kayıt ve tasdik ettirmeleri ve bu hususa ehem
miyet ~ermiyenle; münakasaya kabul edilmezler. 

3 - ·Münakasa 661 No. lu kanuna göre yapılacağından 
talipler bedeli keşfin o/0 7,5 nisbetindeki muvakkat temi
natlarını ve Ticaret Odasına mukayyet olduklarım göste
rir makbuz ve vesikalarım ibraz etmekle beraber işin ni
hayetine kadar iş başında istihdam edecekleri ve yapıla
cak işten dolayı müteahhitle birlikte mesuliyet deruhte 
eden ve 2 inci maddedeki şeraiti haiz mühendislerin de 
mukaveleye imzalan mc~ruttur. 
4- İhale 5-12-934 tarihine ın üsadif çarşamba günü tam sa
at (15) te Tekirdağ daimi encümeninde icra edileceğin
den taliplerin muayyen gi.in ve saatte bütün evraklariyle 
birlikte usulü veçhile müracaat etmeleri ve fazj.a iyzahat 
ı1mak istiyenlerin Vilayet BaşıpüHendisliğine müracaat-
ları ilan olunur. (3520) 8-5396 

1\.unıhara hii ün hir istikbaldir. 
ıJ 

Öksürükler çok defa tehlik'eli hastalıklar gösterir. 

KATRAN HAKKI EKREM 
~ Bu tehlikelerin önüne geçerek öksürükleri keser ve müzmin 
~ bronşitler ile göğüs nezlelcrini katiyen geçirdiği gibi nefes darlı 
~~ ğına da çok faydası vardır. 
~ '"'"-"~~_..--....,~~'"'• 

26 İKiNCi TEŞRiN 1934 PAZARTEsl 

IDü .. ıyayı evinizden 
içeriye alınız 

Yeni PHİLİPS OCTODE - SUPER S2l 
radyosile bunu yapabilirsiniz. Cünkli kısa• 
cık bir dahili anten ile (Odada. yere atdmıı 
bir tel parçası) bütlin Avrupayı dinliyebilir.t 
siniz. 

PHİLIPS, bugün size fevkalade kuvvet• 
1i, gayet yüksek hassasiyet ve ayırma kabili·' 
yetli bir radyo takdim etmektedir. Biri Re·· 
dresör. olmak üzere 6 lambası olan bu maki· 
na, Fading'i otomatik surette telafi eden 
tertibattan maada PHtLlPS mühendisleri· 
nin son icadı olan sekiz elektrotlu (Octode) 
tekerrür değ işti ren lam basile mücehhezdir. 

.,,,_ 

Salahlyettu 
acentalarrmııda 
Tecrübe ve SıtıMJ 

Türk PHİLIPS Limited Şirketi, fstanbul 

Mersin Jandarma Mektebinden: 
1 - Mersin Jandarma Mektebinin on aylık ihtiyacı 

olan yüz altmış beş bin kilo ekmek 29-11-934 tarihine mU
sadif çarşamba günü saat on beşte kapalı zarf usuliyl• 
münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartnameyi görmek is ti yenlerin her gün mektep 
kumandanlığına müracaattan ve taliplerin münakasa gi1a 
ve saatinde muvakkat teminatlariyle birlikte mektep ..,, 
tm alma komisyonunda hazır bulunmaları ilan olunur. ; 

(3371) 8-5155 

Ankara Milli Emlak 
Müdürlü~nden: 

Y eğenbey Maliye şubesinin 179 lira 50 kuruş bedeli ke\ 
şifli tadilat münakasası 27-11-934 sah günü saat ıs te lcM 
edilecektir. Taliplerin müracaatları. (3525) 8-5394 

Elbise münakasası 
Hukuk Fakültesinden: 

Leyli talebe için 150 odacılar için 15 takım elbise yaP'T' 
tınlacaktır. Taliplerin 28-11-934 çarşamba günü saat ız,JO 
da müracaatları. (3523) 8-~ 

J -i~tiyaz : ahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY. 1 SİNEMALAR 1 
Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı işleri müdürü Nasuhi 
BAYDAR. 

Çsnkrrı caddesi civarında 
Hakimiyeti Milliye Matbaa· 
sında basılmıştır. 

1 1 YENİ 
Bugün, bu gece 

Umu uı arzu üzerine temdit edilen: 
BİTMEMiŞ SENFONİ 

Dahi bestekar SCHUBERT'in layemut 
muaikiıiyle meşbu ilahi şaheser 

MARTHA EGGERTH - HANS JARAY 
Ayrıca: Dünya havadisleri. 

1 BU GECE 1 KULÜP) 
Güzel yıldız BELA LUliv:s L 

tarafından temsil edilen: 
Z O M B t 
(YaJıyan ölüler) 

Aıkm, esrarla birleştiği muazzam fitili. 
Ayrıca: Dünya havadi~lea. 


