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SÖZLER KISALACAK 
~lırlarm en iyisi, sözü az, anlamı çok 
'ıt~ dır. "Kısa yazmak için uzun düşün
~. rerek,, deyenler ne güzel söylemiş-

; l>iinkülerin süslü, gösterişli olacak 
~t ~ilce, uzun düşünmeden karaJadık
~. 'öz kalabalığı, bir kuru laf yığını 
~ ltaraltısı uzun, anlamı kısa: sanki 
~ bahçenin içine saklanmış eski bir 
~I ~rçası gibi arapça, farsça bir sürü 

ttın arasında boğulmuş sıska, bayat 
:iişünce .. 

~t Ugün o yazılar, bize: sırtına kat 
t~ ~aftan giyinmiş, cıhz, kupkuru bir 

de}'i andırıyor. 
~ l>iin, anlam boşluğunu doldurmak, 
l\lıı b düsünüşleri görkemli göstermek 
"'1 ll;t:yısız basma kahp .sözler vardL 
tİrıtn !ar ulusun dili karışmamış içine bile 
~ Ul Uzaktakine: "nasılsınız, nicesi• 
~diyecek yerde "batın şeriflerinizl 

~erim,, sözü yazılırdı. 
bit değişiminin iyiliklerinden biri de 
~ı kabalığına, kalabalığına bir son 
'"ltaidir. 

~•iti harflerle yazılmış bir yazıyı o• 
~bir bilgi işiydi. İlertemif uluslar, 
~b k, okutmak için yazarlar. Biz ise 

a Çok yazmak için okurduk. Biz, 
~lıııau: yazmak için neler öğrenmez, 
~ e bir türlü doğru yazamaz, yazılan· 

da okuyamazdık. 
t~lti harfleri attık. Uç yüzil aşkın 
le .kılıkları yirmi dokuza indi. Basım 
~1tin_d~ ellerin uzanamadığı koca kasa 
trının yüzde doksanı ortadan kalk· 

le Qu Yiizden okuyup yazanların, gaze
~ te Yazı dizenlerin emeği de öylece 
~~e ona indi. Buna karşı kazanç eksil· 

ı. <>n kat daha arttı. 
~ enı dil değişiminin verimi bundan 

1\ derin daha üstün olacaktır. Bun• 
'ı f'~0nra (etmek, olmak) gibi yardım· 
L.1111er}e birleşen arapça, farsça ikizli 
.•ııtı·· 
' li ııözler tekeşecek, yapraklar do.. 
htttı •tszıcrlc kavrayamadığımız lakırdı 
~.larr artık ortadan kalkarak yerini 
\ 'tı\tze daha kolay siner, anlatımı da· 
~\ <iz sözlerimiz tutacak. 

~art değişmesi, çocuklarmuza az 
~trle çabuk okuyup kolay yazmayı 
s;:rrdı. Dil değişmesi de, sayısız iyi
~en başka, bize ar sözlerle iyi 
'-~Yt, kolay düşilnmeyi getirecektir. 
~ ız, ulusumuzun ealddenberi yaz· 
~l"l Çok ölçülii, söz anlatımları pelC 
~ b~1an Başyazıcrsı Atay'ın yeni ya· 
~ ~\ ıle, daha özleşmit olmasına karşı; , 

'" ~satmıı görülüyor. 
~tlin, an tiirkçe olsun diye, eski 
~ ~lrp sözlerin çevirmesini yapan
~ıları da gitgide kısalacak; eski 
~~rmasr değil, özIU, zengin 
~ın söylemi olacak. 

\ lar genişliyecek, sözler kısala· 
btt Naim ONAT 

'ıı ~ll:LTME - Dünkii başyazımr· 
') larındaki (canmm:ı) ı6zll (ça
~caktr. 

~nb;İ basın 
llrumuna çekilen 
lelyazısı 
c.~ 

~ >ıı1 " 1erde lstanbul Basen (Matbu· 
, o~ 6'1t toplantısı yaplldığını bir te
Jıt•llt,•beri olarak bildirmi~tik. Bu 
,"'"ı; cf~ Atatürk'e bir saygı telyazısı 
~ttl''· Buna a~ağıdaki kar§ıllk ve-

"· &~ 
C 11• Kurumu (Mat buat 
eıtaıyeıi) 8Qfkanlığına 

~'il lıtanbul, 
~ .. ~urumunun yıl toplantı
~ C~turü gCSnderdiğiniz telya
~· ~ ~ trıhuriyet Başkam Ata

~ ()1>1- ndunı. 
~'ti llhnın, özü için gösterdi
(.~ dtt duygularından çok gö
~ı~;.?~u_lar . Çalışkan uyamk 
~ ~j~1~1n türk basın evlerinde 
~re ermelerini dilediler. 
., -rını saygılarımla bildi-

Umumi Katip 
Rıza Soyak 

Adımız anclıııuzdır 

Alman havacıl!ğı 
karşısında lngiltere 

M.M. Baldvin, Çörçil ve Loyt Corç · 
görüşlerini anl:ıtıyorlar 

Çörçil alman tehlilieslnaen 
bahsediyor 

Londra, 29 (A.A.) - A•am Amman· 
11nda, M. Çörçil Kıralrn nutkuna verile
cek karşdıkta deiitiklik yapılmasını is
tiyen takririn de demiştir ki: 

" - Alman fabrikaları filen harp 

anüdafaası .-rtlan içinde çalıtmaktadır. 

Büyük Britanya'nın ulusal korunması ve 
hele hava güçlerl, banıı ve İngilizlerin 
güven ve hürriyetini temin edecek ker-

tede değildir. Hiç fÜphe yok ki savqın 
önüne geçilmez veya hemen patlryacak 
bir teY olduğunu sanmıyorum. Fakat 
Büyük Britanya keneli emniyetini timdi-

= 
Arap harflerile 
yazmayınız! 

edil-Başvekaletten tebliğ 
miştir: 

Arap harfleriyle gelen yazı
ların okunmıyacağı birkaç kez 
anlatılmıştı. Bugün dahi bazı 

'~ vani lamarasırida blribirlirue sert 
çekişmeler yapan üç sıyasa adamı: 

M. M. Baldvin, Loyt Corç, Çörçil • 

den temine baılamazsa pek yakında ar • 
tık istese de bunu yapamıyacak bir va
ziyete düteeektir. 

Bütün Avrupa ülkelerinin dikkatini 
çeken ortada bir teY vardır ki o da Al • 
manya'nın en çok havalarda silahlandı
itdır. Londra'nın, sonu pek kötü olacak 
bir bomhardD!Mlnın önüne geçmek için 
büyijk Britanya hava güçlerini önümüz. 
deki on yıl için Almanyanmkinden ol -
clukça üstün bulundurmalıdır. Almanya
yı lngiltere'ye hücum edecek diye kati
yen itham etmiyorum. Alman ulusu bü
yük Britanya'yp karşı çok sevgili duygu 
lar beslemektedir. Ancak bir hücumun 
yapılması için bir avuç insanın karan 
yeter. Ve İngiltere için olan herhangi 

(Başı 2 inci sayfada) 
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t4rap lıarfleriyle yazmayınız: .Arap har/• 
teriyle alınacak y~lcırm olmnmadan yu-
tılıp atılacağını. Başbakanlık kamuya bil
'tliriyor. 

!ti illet M eclilinde 

Gizli nüfusun yazımı 
işi konuşuldu 

B. M. M. bugün Bay Esat - Bur
sa- nın batkanlığında toplanarak 
1934 yılı genel denklik kanununa 
bağlı bütçelerin bölümleri arasın
da 135 bin liralık münakale ya
pılması, etkiya müsademesinde 
malul düten zabitler, askeri me
murlar ve efradın ökonomik buh
ran vergisi muafiyetinden ve in
hisar eıyası sabtından savaş ma
lulleri gibi istifade etmeleri hak
kındaki kanunlarla evelce madal
yası olupta ölmüş olanların ma
dalyalarının varisine geçmesi iti
nin ulusal koruma bakanlığınca 
görüşüleceğine dair kanun üze
rinde konuıulmuı ve kabul olun
muttur. 

Gizli nüfusun yazımı hakkın
daki kanun hükmünün 1 haziran 
1935 tarihine kadar uzatılması 
ve o tarihten sonra gizli do
ğum, kayıp ve evlenme vakası ha
ber verenlere alınacak cezanın 
yarısının tahsis edilmesine ve 
baıka merasim ya19ılmasına ge
reklik görülmeksizin mahalli ida
re heyeti karariyle verileceği hak
kındaki kanun layihasının görü
tülmesi münasebetiyle söz alan 
Bay Tarık Us - Giresun - tatbik 
edilmekte olan kanunun çok fay
dası görüldüğünü söylemiş ve de
miıtir ki: 

(Sonu J üncü sayıfada) 

Yugoslavyaııın yeni 
bir muhbrası 

Yeni verilen muhtarada zorbcı
ları, macar topra"1arında ma
car zabitlerinin yeti~tirdiği 

ileri siiriiliiyor 
Cenevre, 29 (A.A.) - Yuğoslavya' -

nın uluslar cemiyetindeki murahhası M. 
F otiç, bu cemiyetin genel yazganı M. 
Avenol'e Yugoılavya'nm yeni bir muh
tırasını vermittir. 

Macaristan'ın resmi mahfellerinin 
zorbalarla birlik olduğunu iıbata çalıtan 
bu muhtıra, macar zabitlerinin zorbalan 
yetittinnit olduklarını ve bu zorbalar -
dan bazılarının Pecı'teki kışlada yatıp 
kalkmıt olduklarını ortaya koymaktadır .. 

Muhtıraya göre, zorbalar için bir çok 
öğretme konaklan kurulmuş olup, bun· 
ların en tanınmışı, Güstav Perçets tara
fından kurulan Yanka Putta konağıdır. 

Zorbalann toplanması, seçilmeıi ve 
yetiıtirilmesi hep macar toprağmda ol -
muttur. Yuğoalav muhtırası, macarları, 
zorbaların birçok silah ye cephane elde 
etmelerine yardım etmekle ve bu itlerini 
lcolaylattmnıt olmakla suçlamaktadır. 

Bu muhtırada canilerin Macaristan'· 
dan macar pasaportlariyle aynlmış ol· 
duldan da bildirilmektedir. Muhtıra, 

(Sonu 2. inci sayrfada) 

Her yerde 5 kuruş 

Türlcün güneşi 
-Uluğ (Atatürk) için-

Gün oldu.. daldık, 
Yastan bunaldrk; 
Çok çetin bir bun 
içinde kaldık. 

Yerler kahydı 
Gi-lkler hep sağır, 
El kol düğümlü 
Bukaflar ağır. 

Y ao:aran gözler 
G:}klcri siizdü, 
Av, gün kararmıJ.. 
içler gündüzdü. 

Sonsuz kaynaktır 
Acunda umu .. 
Enge1i; gÜvençı 
Yıkmaz olur mu? 

1 nleyen yurdun 
Kara bağrından 
Yükseldi bir (Giinet), 
Bir uluğ Aslan. 

Gök yaltırıkla 
Parladı gözü, 
Tunç çizgilerle 
Bez~ndi yüzü. 

Saçı doğunun 

O altm tanı .. 
Geçmİf sanlarla 
Kükredi kanı. 

Haykırdı: "Hey T~ 
Sensin en büyÜk 
Budunu yerin; 
Vardll' erlerin!.,, 

Uluıal ordu 
Bu sese uydu, 
Çözüldü eller 
Kurtuldu (il) letıı 

Başbuğ buyurdu 
Kurduk bu yurda.. 
Yol hep ileri 
Dönmeyiz geri. 

Varlığı ulu 
Evrene eştir, 
~dı (Atatürk)\ 
Kendi gÜneıtir. 

O ad sevgiyle 
Kanda yazılı, 
O güneş içte. 
Canda kazılı! 

Sözler: 
Yas - keder.matem 

U--11--954 
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Bukağ, bukağı -- dnclr 
Acun - dünya 
Umu -- Umit, emel 
Engel - mania, mani 
Gilvenç - İtimat, lstina{ 
Yaltmk - nur, el~ktrlk 
Bezenmek - tezyin olunmüi 
Tan - Şafak 
San - Şan, şeref 
Budun - millet 
Er - kahraman, yiflt 
Ulusal - milli 
tı - memleket 
Evren - kainat, feletr 
Bun - Sıkıntı • 

Bugün 
~lhncı saytfamızcla okuJUDUS. 

Nasıl kaçakçılık 

ederler? 

Kaçakçılığın 

önüne nasıl 
kimselerin arap yazısını kul· 
!andıkları görülüyor. Ara~ 
harfleriyle gelecek herhangı 
yazının okunmadan yırtılıp a· 
tılacağım bu kez de kamuya 
bildiriyonım. 

~ 

Diln şehrimin gelecefini haber verdiğimiz M. Folrer kendi yapısı bir tayyare 
ile Ankara tMydanımı inmiştir. Tayyarec:i baılığı bulunan zat Jf Foker'dir. ~ 

ilir? geç • 
-iti 
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Alman havacılığı 
karşısında İngiltere 

~ 

(Başı 1 inci saydada) 

bir tehlike bütün Avrupa için de bir teh 
Jikedır. Bu tehlike hemen iıe başlamaz· 
aak kısa bir zamanda ba§ göstrecektir. 
Alman silahlanmasını bürüyen esrar pcr 
desi kaldırılmalıdır. Almanya Versny 
muaehdesinc karıı olarak ailiJılanmakta
dır. Alman sivil tayyareciliği askeri ha· 
reketlerdc de kullanılmağa elverişlidir. 

Hnlbuki lngiltcre tayyareciliği için bu 
hiç te böyle değildir. Alınan uluşunun , 
askerlik Özf!Üsünü küçükgörm büyük 
bir suç olur.,, 

M. Baldvin, verdiği uzun karşılıkta 

Öz olarak demiştir ki: 
'' - Bu meseleye bütün Avrupa ala

ka göstermektedir. Genel durumun bu 
kadar karanlık gözüktüğü bu nnda bile 
ıilnhların azçok azaltılacağını ummakta
yım. Ancak, sözlerimi Almanya'nın ke· 
lime bakımından değil zihniyet ve mef
humlan bakımından tartacağı k naatiy • 
le, ,unu· söylemeliyim ki, bugünkü ge • 
nel işkilin ba,Iıca temeli Alınanya'da 

olup bitenlerden dt§ardakilerin bir ıey 
bilmemesi ve alman hükUmetinin bazı 

anıklıklar etrafında sıkı bir arr tutması· 
Clır. Avrupa'da sinirli bir işkil ve ku§ku
lanma vardır ve bu duygu günden güne 
genişliyor ve artıyor, öyle ki, barı§ ve 
bazı yönsüzlükler (bitaraflıklar) için ar
hk tehlike göstermeğe batlamı§hr. Şu -
nu ummak isterim ki, almanlar koru -
cluklan sırrın yukarda söylediğime ve 
Cenevre ile bağlannm kesilmesine değip 
:değmediğini kendi kendilerindn sora -
t:aklardır.,, 

Bald,in de cevap verdi 

Londra, 29 (A.A.) - M. Baldvin, 
avam kamarasında vermiş olduğu bil
<!irimde silahların tahdidine dair olan 
umudun büsbütün ortadan kalkmamış 

olduğunu, ancak Almanyanın tuttuğu 

yolun bu teşebbüsU güçleştirmiş bulun 
duğunu söylemiştir. 

Almanya'mn hizmet kurunu uzun 
ve 100 bin kişilik bir ordu yerine kısa 
hizmetli ve 300 bin kişilik bir ordu 
koymakta olduğunu sandıracak birçok 
.ebepler vardır. Almanya'nın, tayyare 
filoları kurmakta olduğu biliniyor. Al
manyanın askeri tayyarelerinin sayısı 
600 ile 1000 arasında olduğu sanılmak

tadır. Gerçek alman tayyareleri, bu iki 
aayı arasındadır. Alman hava güçleri, 
lngiliz hava güçlerinin yarısını bulma -
maktadır. M. Çörçilin ileri sürdüğü ra
kamlarda, gerçektekinden artık bir gö 
rliş vardır. 

Her halde İngiltere hükumeti, Al
manya'nın gelecekteki gücü ne olursa 
olsun, Almanyaya karşı aşağı bir du
nımda kalmamaya direnmiştir. 

M Baldvin, alman bava güçleri a
rasında bombardıman tayyareleri bu
lunduğunu bildirmiştir. 

Londra, 29 (A.A.) - Avam kama
rasında M. Baldvin M. Çörçil'in tak
ririne verdiği cevaba devam ederek de
miştir ki: 

"- Almanyada şimdiki idare ku
rulduktan bir ay sonra bunun ilk ak
aUlameli olmak üzere küçük itilaf da 
ha ziyade güçlendirilmiştir. Biraz son
ra Avusturyada büyük karışıklıklar 

gördük ki, bu da başlıca nazi propa
gandalarından ileri gelmiştir. 1934 te 
umumiyetle dışarda geçen şeylerden 

müteessir olmıyan İskandinavya ülke-
1erile lsviçrede de büyük bir sinirlili
fe 'tanık olduk. gene fransız askerlik 
tahsisatının arttınldığını ve İtalyanın 
t!a Avusturyadaki nazi propagandasın· 
'.dan müteessir olarak kımıldadığını 

gördük. M. Musolini'nin "harp yakın· 
öır,, dediği nutku kelimesi kelimesine 
..alınırsa çok korkulacak bir şeydir. 

Lehistan Almanya ile bir salaırısma

mak (ademi tecavüz) antlaşmsaı yaptı 
ve Almanya da Sovyı:t Rusyanm Bal -
tık devl etlerinin tamamlığmı temin 
için yaptığı teklifelri reddetti. En son 
ra Fransa ile Sovyet Rusya biribirleri
ne yakla~tıhr. Eğer A lm:ınya uluslar 
cemiyftinden çekilmeseydi ve Almı:ın

yanm silahlanma teçlbirleri gizli tu
tulma aydı, bu söylediğim ha~iselerin 
his; biri i olmıyacaktı. 

İngiliz asker! tayyare programına 
gelince, bu programın öz kısmr önil-
lİnüzdeki iki yıl içinde bitirilecektir. 
Bizim dilşüncemiz 1935 te yeniden 25 
hava filosu yapmaktır ki şimdi yapılmak 
ta olan 4 filoyu da ekliyerek -gelecek yıl bi 
ı'inci sınıf savaş tayyarelerimizin sayı
sı SOO kadar artmış olacaktır. Değiş· 

tirmek için yedek bulundurduğwnuz 

tayyarelerle öğııetme tayyareleri bun· 
dan hariçtir. 

Loit Çorç Alman telılil<e ine 
inanmıyor 

Londra, 29 (A.A.) - M. Vinston 
Çörçil ve M. Stanley Baldvin'den sonra 
avam kamarasında bildirimde (beyanat· 
ta) bulunan M. Loyd Corç alman tchli· 
kesi meselet>inin konuşma jçin ele bile 
alınamıyacağını söylemiş ve demi tir ki: 

"- Fransa'da savaşı önüne geçilmi
yecek bir şey sayan ve Almanya sılah • 
lanmadan önce sava§! kabul etmenin 
daha iyi olacağım söyliyen kimseler var 
dır. 

M. Loyt Corç'tan &onra söz alan bü
kfımetçi mebusların çoğu Loyt Corç'un 
Almanya'nm silahlanma imkanları hak· 
kındaki düşüncelerini kabul etmemişler 
ve bu hususta korkular gösctrmişlerdir. 
Konuşmaların sonunda Sir Con Say • 
men'in söyledikleri, İngiltere'nin silah • 
lar meselesinde uzlaşmalar ortaya kon 
ması için çalışmasına yeniden başlamı§ 

olduğu suretinde anlaşılabilir. İngiliz 
hariciye bakapı sözlerini şöyle bitirmiş
tir: 

" - Biz, bu meselenin bir yoluna ko 
nulmasını ve bu işte bir uzlaşma yapıl
masını istiyoruz ve gemi .azıya almış bir 
silahlanma yanşı yapılmaması için çah
~ıyoruz.,, 

Silahları bırakma i~i 
Londra, 29 (A.A.) - Dün akş1m, 

avam kamarasında, i§çi fırkasından M. 
Morgan Cones, herhangi bir barış sıya
sası sistemine ve silahlan bırakma sıy.a

sasma zorluca düşmekle uluslararasında 
iş birliği kurumunu salık vermiştir. Co -
ncs, M. Vinston Çörçil'in değişiklik tek· 
lifine karşılık, "hükumetin silahlan art· 
tırma sıyilsasına doğru yeniden adrm 
attığına,, açman bir söz katılmasım Heri 
sürmüştür. 

M. Arşibolt Sinkler, biricik b:mş ve 
düzenlik sıyasasmın, uluslar bir1igini 
sağlayan ve bütün ülkeleri birlik edecek 
olan sıyasa olduğunu söylemiştir. 

M. Loyt Corç da demiştir ki: " Silah 
hırı bırakma işini hızlamak i5;in tutula -
cak yollar üzerindeki düşüncelerde ayn 
seçi olabilir. Ancak ülkemizin korunması 
deyiminde ayn seçi yoktur. Her ucata 
silablann artırı'lmakta olmasına yana -
rım. Ancak kendi silahlarımızı, sıkıya gi 

. rince karşı koyamıyacak kertede kısmak 
yükünü, İngiltere'de, hiçbir fırka kendi 
üzerine alamaz.,, 

Onca, son savaita, düşmanın daya -
mklığınr kıran, yiyecek yoksulluğu ol -
muştur. Avusturya - Macaristan s:ıvaş 

yerinde altolmuş değildir. Onu açlık yık
mıştır. 

M. Loyt Corç'a göre, bugun his kim· 
se, ne İtalya'yı ne Fransa'yı ne Amerika
yı, ne de Sovyet Rusya'yı, İngiltere için 
korkunç görmiyor. Almanya silahlarını 
kısacak olduğu halde, Avrupanın öbür 
devletleri de, bu yolda verdikleri sözü 
yeni baştan gözden geçirmeğe yanaşma
dık~a genel barışın Avrupa'da üste çık
ması olamıyacaktır. 

Bir takım sorgulara karşılık, Sir Con 
Saymen de şöyle demiştir: "'Öğrendiği
me göre, Almanya'run barış günlerinde, 
ordusu 300.000 kişiliktir. Bunlar 21 fır
kaya ayrilmıştır. Ve öyle sanırım ki ay
nca motörlü ve atlı kıtalar da vardır. 

Bu ordunun 6 pusluk top t~izatı hak· 
kında bir şey bilmiyorum.,, 

Karşı Fırkalar Önderi M. Lansbury 
de demiştir ki: "Genel si15blanma karşı· 
smda bütün barış umutlan silinip gide -
cektir.,, 

Sir Con Saymen, bunun üzerine, 
yeni baştan söz alarak, şunları söyle

mi t ir: 
··- M. Baldvin•in söylevi salt bu

gün söylenmiş bir söz değildir. Jlukfı· 
met bu işi bir zamandır dikkatle göz 
önünde tutuyor ve bu söylev burada 
söylenmeden önce, lazım gelen biıtün 
bildirimle beraber Almanya'ya, Fratı· 

naya, İtalya'ya ve Amerika'va bildiril-

FRANSA'DA 

Hariciye Bakanımız 
M. Eryo ile görüştü 
Paris, 29 (A.A.) - Bay Tevfik Rilş

tü Aras, M. Politis tarafından verilen ye 

mekte bulunduktan sonra görüşmelerine 

devam etmiş ve bilhassa M. Eryo ile mü 

zakerede bulunmuştur. 

• Bay Tevfik Rli§til Aras ile M. Titu

lesko, Türkiye'nin Paris büyük elçiGinin 

bugün vereceği yemekte bulunduktan 

sonra akşam Paris'ten ayrılacaktır. 

1\1. Fianden'in özleri Yb 

t•sham borsası 

Paris, 29 (A.A.) - Dün esham bor
sası, başbakanı söylevi Jıakkındn muh
telif tefsirlerde bulunmuş, ancak iş 

yapıcılaT bu söylevde yeter kertede a
çıklık bulunmamasından dolayı ihtiyat
lı davranmışhırdır. 

hal} anın sıya al suçlulan l'f'..r

memesini f ransızlar haklı 
hu1uyorlar 

Paris, 29 (A.A.) - İtalya adliye
ginin yug06lavyalı Paveliç ile Kvater
nigi teslim etmek istememesini, gaze
teler hakb buluyorlar ve bunun. siya· 
sal suçlularm teslimi hakkındaki 1870 
tarihli anda uygun olduğunu yazıyor· 
lar~ 

~~ Kendi radyomuzla 
~ duyduklarımız 

- 5 ilk kanun çarfamba gü
nü yapılacak olan Uluslar Ce- ~ 
miyeti levkalade toplantısın
da MarBilya cinayeti ı>e Sar 
meselesi görü§iilecektir. 

- lngiltere Kıralının oğlu 
Prens Jorj'ın düğünü yapJ- ~ 
mıştır. Havanın pek bozuk ol
masına rağmen bir milyondan 
/azla seyi,.,ci düğün alayında 
bulunmu1tur. 

- Bugün öğleden sonra To
:rino istanytmunda leci bir de
miryolu kazası olmuftur. To
rino - Milano ekspresi bir om
nibüs'le &arpışmııtır. Omni- ... 
büs'ün benzin deposu patlıya- ~~ 

~ rak lulu§muş ve yangın çıkmış· ~~ 
l· fır. 80 kişi ağır yaralı vardır. ~:t 
~ - Mançurya'cla bir su bas- ~ 
8 ması neticesinde 36,000 ev yı- ~~~ 
~ kılmıs 700 kisi ölmüştür. ~ 
•• ~'-:.: A.:~ :A.: "'"~~;,a..::~';lıı:.~:6: 4Y4:...: .... ;...-: .... ~.• 

miştir. Böyle yapılmasındaki sebep, 
bu işi yalnız Almanya ile İngiltereyi 
değil de bil.tün Avrupayı ve bütün a
cunu alakadar ettiğindedir. Bu hare
ketjmizin bir~k. işkillelln)eleri ve bu
lutları ve aynı .zam;ında mevcut endişe 

ve mübalcgaları ortadan kaldırmağa 

yardım etmiştir.,, 

Çörçil teklifinde değiviklik yap
malı: istiyen işçi teklifi 35 e karşı 276 
reyle geri edi!miştir. M. Çörçil de ken 
di teklifini geri a1ar:ık, kıralın nutku
na verilecelt karşılık, olduğu gibi ka
bul edilmiştir. 

Londra, 29 (A.A.) - Havas bildiri
yor: 

Avam kamarasında müzakereler sı

rasında Sir Con Snymen'in, M. Bald

vin'in nutku önceden alman, f.ransız, 

halyan ve Amerikan hükfımetlerine 

bildirilmiş olduğunu tasrih etmit ol

masına ehemmiyet verilmektedir. Zira 
Almanya'nın tekrar silahlanması mc· 

selesi bir acun meselesi ortaya koy· 

maktadı;r. Bu önceden bildirmenin ye

ni bir vaziyet yaratmış olması imkan
sız değildir. M. Bııldvin ve Saymen'in 
iki müdahalesi Almanyayı şu iki şekil 
den birinin intihabı karşısında bulun
duracaktır: 

Ya şimdiki esrarlı vaziyete ve İngi
liz ulusal korunmasının pekiştirilmesi

ne devam ve '.Yahut belki de Almanya İ· 
çin faydalı olacak anlaşmalarla silah~ 
l<ır me6elesinin nydınlatılinası. 

OACNIK DUYUMLAR 

Azılı bir haydut öldiiriildü 

Vaşington, 29 (A.A.) - En son l 
numaralı halk düşmanı •'bebek yüzlü,, 
Nelson, dün akşanı, vlicudünde on iki 
kurşun yarası olduğu halde, ölü bu
lunmuştur. 

Nelson, daha geçenlerde Dilingcri 
vuran polis meı:uurunu öldürmüş, bir 
başkasını da yaralamıştı. 

Bolivya Ciimhnr ikisi Çekildi 

Santiyago, 29 (A A.) - Eyi haber 
alan bir kaynaktan öğrenildiğine göre, 
Bolivya cümhurreisi çekilmiştir. Reis 
vekili M. Tejada, ış başına gelmiş ve 
blitün fırka önderlerinden, ulusal bir 
hükumet kurmuştur. 

Bir japonyalı ruslarm gcnişlt·
mcsind.-n "ika)etc:i 

Boston, 29 (A.A.) - Havas ajansı 

bildiriyor: Amiral Vikont Makota Saito 
haftalık Kristian Sayens mecmuasında 

çıkan bir yazısında diyor ki: 
Japonya, Filipin adalarının büsbütün 

yönsüzlüğünü (bitaraflığını) temin ede 
cek bir uzlaşmayı sevinçle karşılryacak
tır. 

Amiral, bu yazısında Japonya'nın 
Mançun.,ye karşı gütmekte olduğu sıya
sayı korumakta ve Mançuri'nin yakında 
uluslar cemiyetinde yer alacağını söyle:· 
mektedir. 

Saito, Amerika ile Japonya arasında 
bir savaş çıkması oranı olmadığım ehem
miyetle kaydetmekte, ancak Rusya ile 
Japonya arasında durumun, iki ülkenin 
biribirine çok yakın olmasından, Sov
yetlerin Siberyada askeri genişleme

sinden ve sınırın bu yıl başlangıcm

danberi tecavüze uğramış olmasından 

dolayı daha ciddi olduğunu söylemek
tedir. 

Bolh-ya'(la yen hir hükumet 

Santiago de Şili, 29 (A.A.) - Eyi 
öğrenen bir kaynağa göre, Bolivya'da 
M. Tejala iktidar mevkiini eline ala· 
rak bütün fırkaların başkanlarile u
lusal bir bükOmet kurmuştur. 

Okyanus }Olu güvençli 

Natal, 29 (A.A.) - Tayyareci Busu
tro, Havas ajansının bir mudabirine 
dağlık Sen Piyer ve Sen Pol mıntaka
larında yağmur ve boraya rağmen çok 
eyi şartlar altında uçmuş olduğunu 

söylemiştir. 

Bundan sonra tayyareci, Okyanus 
yoluna son derece güveni olduğunu 
söylemiş ve yapılışına lıüyük bir gü
ven gösterdiği tayyaresini övmüştür. 

Busutro, 3 sonkinunda Dakar'a 
doğru havalanmak arzusundadır. 

Kiiha kabinc!'iinde çekilmeler 

• 1lfavana, 29 (A.A.) - DUn akşam 

dahiliye bakani M. Marns ile Harbiye 
bakanı ceneral Landa vazifelerinden 
çekilmişlerdir. 

Şimdilik adliye bakanı dahiliye iş

lerine ve :ziraat bakanı da harbiye i~ 
lerine bakacaklardır. 

--~--------·--------~~ 
Yugoslavya'nın yeni bir 

muhtırası 
(Başı 1. inci sayıl ada) 

para basmakta olan vç üyesi üniforma 
tll§ıyan ve 26 nisan 1934 tarihli macar 
notasında itiraf edildiği veçhile açık ha· 
vada talimler yapan Ustaşa kurumunun 

bütün bu işler için gereken paraları ne

reden bulduğunun aydınlatı1masmı iste
mektedir. 

Muhtıra, zorb:ılığm tüketilmesi için 

diplomasi yolu ile yapılan dileklere kar • 

§1 Macaristnn'ın vurdum duymazlrğa 

gelm0

§ olduğunu hatırlatmaktadır. 

\LMANYA'DA 
"' 

Berlinde İran soka~ 
.. ,e lr 

t\fora~inuJe hclc(Iİ)'e rcısı 
1 • • .. .. tedifcr 

rau e çısı soz soy elı· 

A 
_ Belcdı)'e, ~ _., 

Bertin, 2: (A. .) 1<aklw· 
rin oldukra kalabahk ~imal so . ııır 

~ 'ıfl 
dan bid olan Ekserçayrştrase ....ııf 

• • 'f/(I"" 

kısmına "1 ran sokağı,, isınını etçi!! 
tir. Merasımde lrun'ın Berhfl !< rtS' 

Ebülkasem Han Naç.ım ile bırço 
mi şahsiyetl~r bulunmuşlardır satıtl' 

Bcrlin beledıye reisi D?ktor b ~'il) 
söylediği nutukta goıculeıt t ıı: 
denkliğinin u Juslararasında oos ,,ast' 

ı rrıtı" 
kuracağını ve Alman - ran \'it' 
betlerinin özeli de bu oldllğunll 5 

miştir. . btıYu~ ,. 
1 ran elçiı;i cevabında bır 0tıll 

d m tarafından idare edilmekte f\dcll 
şimdiki lran'ın birçok yönlerde bcttS" 
Hitler'in bUyük Almanyasına 

dığini bildirmiştir. 

tNGILTERE'DE . 
- . ., 1 
Ingiltere Mançurı Y 

tanıyacak mı? ~ 
faı• 

Lon<!ra, .29 (A.A.) - Muha atıl~· 
mebuslardan binQaşı 'l'omas, av 1 
marasında Sir Con Saymen'dc:fl· urı-"' 
Mançuri devletilc diplomasi 111 ~ 
bellere girişilmesinin önüne gc:Ç~:if 

• cı;v· 

rardan vaz geçmC"Sini uluslar t.i''rr 
tinden istemeği, bUkfnnetin dı§ ıııı'ıJr 
tinin faydasına uygun bulup bıl 
ğını sormuştur. Jı.r>'~ 

Hariciye bakanı adına fd. İ )'.tı 
Eden, bu sorguya karşılık veret~f ~ 
çurinin tanınmasının binbaşı 'f tıı1• 
söylediği karara bağlı oldu~ı.ııı~ ô&
dirmiş ve hükfimetin böyle bır ş ;bf 
şUnmesinin mümkün bulunduğurtll 
lemi'§tir. 

Japonlar ve Vaşingtoı1 
antlaşması .;' 

Lomira, 22 {A.A.) - Amiral al'tı'~ 
mota dün sabah Havas ajansın~ ~ 
olduğu beyanatta şöyle dexnişur ·y6 1 

Vaşington antlaşmasının tel< tJir ıt' 
olarak bozulmasının pek kı>tO ei ~ 
sir yapmak tehlikesini goster~' 6 
herkesten önce anlıyan biıJcr~~fl~ 
yüzden Roma ve Paris hukfllıtC:\1' o 
bu mesele hakkmda ne düşilnd~ı.ı1' 
ve ne yapmak istediklerini sor ıt• 

k rŞI 
Biz, şu veya bu devlete a der 

bir cephe kurmak isteğinde el ' 
Biz, şi~diki antlaşma yerine g~ıl 
uzlaşmayı di1iyor ve istiyorut:; ı1' fl' 
nundan önce Fransa ve 1tal)'1111 d• 
recekleri karşılık belklenilrnelcte f 

ıı• 
Gerek bulursak kendi başııtl 10~1 

ranacağrrnızı söylemeğe ıuıuttl e 4 11 

Jıll' oJf Londra konuşmalarına ge ııo11; 

Sır Con Saymen He yaptığıt111ı !" J 

. kt•' '" tna, ne yazık ki, karşılık no f r 
larım'ızda ufr yakınlık rneyd~11:,. ~ r 
ğini söylemeğc imkan verıntY r ~ş 

al~ 
nunla ber.aber başka koııuşın (f 

mayı sözleştik. 111ıf 

1:eknik hiç bir teklif yapıl::;, 1 ~ 
ileri sürülmemiştir. Rakattl ~oıııl.,ıl 
sürmek suretile, ku:-alları!1. ~ııt'' 
masrnda varamıyacağımız bı~ıeceı' 

8bı ya daha 5;0k kolaylıkla var 11,,ıı. d' 
. "l k' . ın,. ""' %t soy eme ıstemıyoru · ııer·. f 

müsbet noktada alakadarlaJ'~yetl"1ııı.' 
bazı isteklerin ameli eheıot11\,1-'' 
kamlar sayesinde tteba eyi şn I 
dır. . "~ J 

ıcol1 sıP' 
Biz, ana çizgileri ortaya " 11 

• 
. ·1ah1arı11ıf1 ~ı sızın yalnız denız sı ,-•r 

dikkate alan bir antlaşrrıııor!1 
leceğine inanıyoruz. 

... ~, 
1'4' 

Buğday konfcrıu1ı0ı '- :J3ıl 
Budapeşte, 29 (A.A·) de et 

konferansı, hiç bir varııtı el ·ı: 

MACARlSTAN'DA 

d
.. d oı .r 

dağılmıştır. Çtinki.l ort .,, r 
. otı•" 

yor: lct yani Amerika, ArJ 

" !lncar hükWnctl, Yucosla+.n'nın , ve Avustufalya ıhr ca\kO~ 
1 u1uslararaı;ı eıı bü~ü~ kuruma bil.~irmek pk tesbıt cdememicı1erdı ·. 1 ~ 

mcGb11Th:çtiode .bulunduğ\I oğır, bir ~~·. ., ~er bugünkü u.ı.:Jacmı:ıııı~ 1
1 

ti • 

Muhtırada, son olarnk ıöyle d nili • 

1 • r ınıŞ suliyeti taşımaktadır.,. uzatılmasını kabıtl et 
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l'arı - :uycuml --
Radyo işinde ne kadar geri, acınacak 

lıadar geri olduğumuzu uzun boylu an. 
latmağa lüzum yoktur. Birçok türk ya -
zıcıları bunun üzerinde durmuşlar, bu 
fİn böyle kalamıyacağını, radyonun 
iç - ıııyasa, dıı - ııyasa, halk terbiyeıi, 
İnkılap terbiyesi bakımından deeğrini 
eyice ortaya koymuşlardır. 

Ankara'da Matbuat Umum Müdürlü
ğü ve devlet radyo knmisvonunun para
sız ,.e vaıııtaııız em kl 0 rivle ortaya çık. 
rrıış olan radyo pro,.ramları, b;r buçuk 
saatı ancak doldurm~k•adır. Başka mem 
lek<>tlcrin radyolan sabahtan akşama ka 
dar, Rusya'da ııabahtan ııabaha kadar 
çalışmaktadır. Bizde bu gibi devamlı 

emiııyonlar yapmağa, şimdilik, istaa -
Yonlarımız yPtmrd;kleri gibi, böyle bü • 
YÜk progrnmları doHm"'cak çeşitli kuv 
Vetlerimiz de yoktur. 

Ancak, bu yazımızda bunları değil, 
radyo i1e ml7lkR arasındaki bağlılığı gös 
termek iııtiyoruz. 

Öztürkçe değişimine var gücümüzle 
çalışırken, mızıka değişimini de tiz elden 
l'erçekleştirmclc üzereyiz. Atatürk'iin 
IOn nutkunda hepimizi hu bakımdan na· 
ııl babaca payladığını, bizi daha fazla 
daha yaratıcı olarak çalışmağa çağırdı -
irnı unutmadık. 

Mrzıka deiitimi deyince de, iki yön• 
den ilerlememiz liznn: 

1) Ulusal mızıkayı yaratmak için mı

zıka defiıimi. 
2) Oztürkçeyi mızıkanın güzeyinde 

yaymak için mrzrka detiıimi. 
ikisinin bir araya gelmesinden ele, 

halk terbiyeıine, halk kültüriine varmak 
İstiyoruz. Bir dan ancak bu kadar açık 
olaı ak ortaya konabilir. 

MrzTka değitimini yapa duralnn. Mı -
bka)ı halk arasma yayabilmek bütün 
1Urtla ulusa, yeni mızıkanm tadmı aıa
lamak için, en teairli en tatmaz çareler • 
den bil"İ, radyodur. Memlekette on tane 
orke.tna bölüğünü on ay gezdirsek, ra~ 
Yo ile bil· akşamda dinlettiğİmİzİ dinlete
lrıeyiz. MHranann karşılaşbnlmaaı da 
caba. 

Öztürkçe değişimi ve mızıka değiti • 
lrıİ ile, radyo işi, iki yeni "eshabı muci
be.. unsuru daha kazanmıt olu,.or. Ba 
İlci 17 milyon c:udık İf, radyo davumm 
balledilmesini, bizden ayak direyerek i .. 
tiyor, 

BURHAN BELGE 

Rnhsat tezkerelerini 
kaybedenler 

Harcını vererek aldıkları ruli
lat tezkeresini ve vergi karnele
l"İni kaybedenlere yeniden harç 
alınmaksızın kame ve ruhsat tez
lcereai verilmesi Maliye Bakanlı· 
'iınca def ter darlıklara bildirilmit
tir. 

Yunan ticaret uzlaşmaın 

Halen meri bulunan yunan tİ· 
t&ret uzlaşması 1 birinci kanun 
934 ten 15 birinci klnun 934 tari
Line kadar 15 gün uzatılmııtır. 

Himavei Etf alin 
kostümlü balosu 
B. M. M. Batkanı Kazım Oz

~~'m yüksek himayeleri altmda, 
ihidye Himayei Etf al Cemiyeti 

'-enfaatine 6.12.934 perıembe ıU· 
lllG alqamı Ankara Palu salonla
~da verilecek olan ulusal koe
~lü balonun çok zengin ve el· 
'-e "celi olmaaı için büyük bir e -

lele çalıtılmaktadır. 
M Balo gecesi zengin bir de 
ttlllrtto çekilecektir. Ulusal koa-

"' 1116sabakalan yapılacaktır. 
ı.__ "Gaabakalarda kazananlara 
~etli liediyeler verilecektir. 
.._ •letler satıp çıkanlmıttır. Sa
~ •erleri: 
~ Yerli Mallar Pazarı, Ankara 
1-:!-nesi, Rehberi Ti.-aret ma
~·~ Akba kitapevi, it. Ziraat, 
'lttl nlı •e Merkez Bankalarmda 

9.-tlcadır. 
...... ·~~ fi atlan: Bir erkek iki ha
~ ~!n 6 lira, bir erkek bir ha
~ '"'9' ~ ••ra, yalnız bir erkek 

"3 liradır 

ULUS SAYIFA 3 

• 
iÇ DUYUMLA 1 

Geç vakit alınmf.fUr • 

R ökonomi 
Bakanhğınıızın 

Basın kurumwıun 

yıllık toplantısı 

lıtanbul, 29 (Telefon) - Ba
sın kurumu bugün yıllık toplan
tısını yaptı. Toplantıda Atatürk'· 
ten, Meclis Batkanı Kazım Özalp. 
tan ve Başbakan ismet lnönü'n· 
den karşılık gelen telyazıları al
kıslarla dinlendi. 

Bundan sonra Neşet Halil Atay 
ın isteğiyle, birinci toplantı hak
kında Cümhuriyet gazetesinde de
ğiştirilmiş olarak çıkan yazıya ku
rum, kurultay başkanı taraf mdan 
verilen cevabı benimsedi. Genel 
yazganlığa Bay Etem izzet Bence
yi secti. Rey alanlar az olduğun
dan idare hevetinin seçimi çar
şambaya kaldı. 

Adliye kadroı;1u 

İstanbul, 29 (Telefon) - Bu
rada Adliye'nin yeni kadrosunun 
tatbikine batlandı. icradan 35 ki
ti açıkta kaldı. Bunlardan 15 i 
mahkemeler kadrosundaki açık 
yerlere yerleıtirildi. 

Ço~t•linnu öldüren ana 

lstanbul, 29 (Telefon) - Ha1-
köyde çocufunu öldüren Aznif İl
mindeki kadma 5 sene hapis ce
zaıı verildi. Fakat bu ceza türlü 
sebeplerden dolayı bir sene iki a
ya indirildi. 

f stanhul konservatuvan 

lıtanbul, 29 (Telefon) - Kon
servatuvar, halkı musiki değiıimi
ne alı,tırmak için verdiği komer
lerden üçüncüsünü 16 ilk kanun
da franaız tiyatrosunda verecek
tir. Konservatuvar aynca bir ope
ra kısmı kurmağı ve bu kııma kon
aerYatuvardan çıkacak eyi talebe
leri almağı dütünmektedir. 

Eroin ve esrar ka~.akçdan 

İstanbul, 29 (Telefon) - Zabı
ta, Eroin kaçakçılığı yapan 8 ve 
4 er kitilik iki grup yakaladı. Bun
ların içinde bir de kadın vardır. 
Kaçakçılarda bir kilo esrar 14 pa· 
ket Eroin bulunmuftur. ' 

f ~tanhul tacirleri 

lıtanbul, 29 (Telefon) - Al
manya ile it yapan tacirlerimiz, 
Almanya' dairi döviz kontrol ida
resinin kliring anlatmalarma ay
km olarak tatbik ettiii ithalat re
jiminden tikiyet etmektedir. 

Ye~il Ay'ın 16 mcı yılı 

lıtanbul, 29 (Telefon} _ Bu
gün UluseYi'nde 16 ıncı yıl top
lantıımı yapan (Yetil Ay) idare 
heyetini ıeçti. 

lstanbuJ' da ruam mücadelesi 

latan bul, 29 (Telefon) - Bu
rada yapılan ruam mücadelesi için 

.timdiye kadar 14 binden fazla 
hayvana balalmıttır. 

l~tanhul Liman işleri 

lstanbul, 29 (Telefon) - Eski 
liman tirketinin yerine geçecek o
lan liman idaresi için Maliye Ba. 
kanlı~ından emir beklenmekte
dir. Yeni idare İ•e bqlar batla
maz, amele gündelikleri itleriyle 
uğrapcak ve a~~leye ucuz !e
mek yr.dirmek ıçın lokan~, ıd
man salonlan ve yataklı b1r dia-
P•.,~er acacaktır. • • • • 

idare, hu itler ıçın şımdıden 
araıbrmalar yapmaktadır. 

Fındık gtı~lan 

lstanbul. 29 {Telefon) - Bor· 
sa'da kabuklu fındık Zl.25 ten ve 
iç fmClık da 43 kuruftan satılmak 
tadll'. 

Cümhuriyet Halk Fırkası Ahızaler ocağı dün toplantısını 
yapmıştır. Resmimiz bu toplantıyı g6steriyor. 

Ü ni versi tede bir gürültü 
lstanbul, 29 (Telefon) - Bu

gün Üniversite Hukuk Fakülte
sinde talebenin devam karnelerin
deki fitler toplanırken birinci sı
nıftan üç talebe, gelmiyen arka
datlarının fitlerini vermitler ve 
bu iti yapanları öğrenmek istiyen 
asistana: 

- Dıtarı çık, ders var, not tu
tamıyoruz! diye bağırmıtlardır. 

Talebenin devamlı olan bu gü
rültüsü üzerine sınıfta Roma hu
kuku dersini veren Profesör M. 
Honik dersi kesmit ve gürültüyü 
bastırmak için sınıfa giren fakül
te dekanı Bay Sıtkı Sami de tale
benin patırdıın yüzünden sınıfı bı
rakmağa ve Rektörlüğe bildirme
ğe mecbur olmustur. 

Dr. Bay Cemil, aksam bu hadi
se hakkında Razetecilere: 

-"Rektörlülün suçluları aradı
ğını, patırdıyı bütün 11mf ın değil, 
suç işliyenlerin birkaç kişi oldu
ğunu ve bunların cezalandırıla
caklarını.,, söyledi. 

---.. ·----
Re~mi 7.arflarda hususi 

mektuplar 
Postahanelere verilen resmi 

zarflar içinde bazı mürsel makam
larca hususi mektuplar ve hatta 
paralar konulduiu anlaş1ld1ğın
dan buna meydan verilmemesi 
devlet te~kilatına bildirilmiştir. ---·----

Soyatları 
Türk Dili Araştırma Knnımu

nun soyatlan hakkındaki 8. harfi
nin ikinci HAteıi tudur: 

Barca T oP.muı - Barça T oyin 
- Barha - 8ıuk Turwnut - Bar· 
las Ceki - Bars - Barsgan -
Bartu - Basan - Buılşran -
Bat~ı - Batu - Batut - Batuge 
- Bayan - Bayandır-Bayandur 
- Ba v'lt B"lag - Bayhf!k - Bay-
r.u - Bavdu - Barça Turmu• -
~arınduk -- 8arlak - Harman -
8ar1'bay - BarıtuO'an - Ban•lay 
- Basa t"mür - Basyan - Bat
macı - Batu - B"vdu - Batur -
Bayana (ka) - Bayankulı - Da
var - Bayi'~ Kara - 8".vhuğa -
Ravdan - Rargu~ - B""ka -
Barlas - Rarmanhek - Bar~hu· 
~a - Bart"n - R~sak - Basa 
Toğrul - Bat - Batmaz - Sa
tuk - Bayak Timur - Bayanay 
- Bayansalduz - Bayat - Bay. 
ban - Baybure - Baydar. 

Ulusevi'nde soyadı koyma #liinii 

Ankara Ulaaevi'nde yapılacağı
nı seçen gün yazdığımız soyadı 
koyma toplantısı bugün değil, ö
nümüzdeki cuma günü olacaktır. 

ÇAl!RILIŞ 
2/XI/1934 pazar gtlnil saat on bu

çukta BUtçe, Divanı Muhasebat ve fk
tıaat Encümenleri mUıtercken bütçe 
encümeninde toplanacağından bu en
cilmenlere mensup azaların teıriflerl 

rica olunur. 

Türkiye spor birincilikleri 
lstanbul,29 (Telefon) - Tür

kiye birincilik müsabakalarında 
kazanan sporculara bugün C. H. 
Fırkasında, Batkan Dr. Bay Ce
mil tarafmdan armağanlar veril
di. 

Toplu müsabakalarda birincilik 
kazanan 45 sporcuya kol saati, 
tek müsabakalarda kazanan 30 
sporcuya altın kalem, Spor birin
cisi Betiktat'a bir kupa 4 tane 100 
metre ile ve bir tane 400 metre 
kotuculanna da birer kupa veril
di. Toplantıda bulunan Adliye 
Bakanı, Fırka Batkanı ve Bay Fe
lek sporculara yeni kazançlar di
liyen sözler söylediler. Toplantı
da vali, kumandan, vilayet ve fır 
kabüyükleri bulundular. 

Bugünkü ayaktopu 
maçları 

Bugün saat dokuz buçuktan 
itibaren Ankara Gücü alanında 
Ankara çevresi "mıntaka,. ayak 
topu birincilikleri maçlanna de
vam edilecektir. Günün en heye
canlı maçı saat on dörtte Gençler
birliği ile Muhafız Gücü arasın· 
dadır. 

Bir mukavele u7.atıhyot 
Çekirge istihbarat ofisi kurul

masına dair ko~u arap hükumet-
1eriyle 1926 senesinde yapılan 
mukaveleye 3 sene daha i,tiraki
miz hakkında hükUmet Mecliıe 
bir layiha vermiştir. 

-~---·-·--~~-

Büyük Millet Meclisinde 
(Ba!iı 1 inci saytfadA) 

"Son zamanlarda bir nilfuı memu
rundan aldığım maH\mata göre 20-25 

bin nüfusu olduğunu bildiğim bir ka
zada 4500 gizH nüfus yazılmıştır. Bu 
a,a~t yukarı kaza nUfusunun dörtte 
biri kadardır. Gizli nüfusu yazıya ala
hilmek için kabul ettiğimiz kanunun 
ne kadar yerinde olduğunu bu örnek 
göstermektedir . ., 

Bay Tuık Us· Giresun • slSzüne deo
vam ederek ara yerde para vermek a· 
~ırhğr kalkınca köylünün nüfus yaz. 
dırmak icin daha artık bir isteokle gel· 
diğini ııöylcmiş evlenme kll~ıtlarr ile 
nUfus kll!rt1arındaki yanlrslıkları dil· 
zeltmck icin verilmesi gereken paranın 
yüksek oldu~unu söylemiştir. 

Adliye Encümeni mar.bata moh.u· 
riri Bay Satahattin Tunç • Kocaeli • 
verdiği karşıt ıkta bu hususlarda tadi· 
Jat vapılacağ ını söylemiştir. 

Bav Tarık Us (Giresun) sÖ7.Üne de· 
vam ederek bugUnkU ~ekil değiştiril

medikce eyi netice ahnamıyacağına işa· 
reot eylemiş. bunun daha eyisi nUfus ya
zımında para müke11efiyetinin kaldı· 

rılması olacağını söylemiş ve bu yolda 
bir kanun hazrrhyarak meclise verme
sini hükUınett~I" istemiştir. 

İleri ı0rll1mllş olan kanun iç Bak•· 
nın önünde konuıJulmak Uz:ere geriye 
bırakıldı. 

Bundan sonra meclis görllşecek bat
ka mesele olmadığı için cumutesi gO· 
nU toplanmak Uzere dağrlmıftır. 

tebliği 
Okonomi Bakanlığından tebliğ cdil

mittirı 

Tüccardan tütüncü zade Ahmet ile 
kardqi Hamdi ve komisyoncu Hasa. • . 
ın lıtartbul'a göndermek veya müıait · fi 
at bulunduğu takdirde mahallinde aabl
mak üzere Mersin iskelerinde bulun;lu. · 
dukları yapağı denklerinin hileli oldu1!-.l 
Mersin ıimsarlanndan Kemal ve şefitc 
tarafından borsaya ve odaya bildirilmit 
ve derhal yaptınlan muayene neticesin
de bazı balyalara kum ''e laf knrııbnJ • 
dığı anlatılmıştır. Cümhuriyet mUddei 
umumiliği nıütecasirlcrin kimler olduğu 
nu tespit için takibata baılamıştrr. Ha. 
ber veren simsar Kemal ve Şefik'a ve 
sürat ve hassasiyetle işe derhal el t.o _ 
yan viliyet ve odaya alenen teıekkür 

olunur. 
Hr iıte olduğu gibi ticarette de doJ· 

ruluk ve ahlak muvaffakiyetin temelidir. 
Bu tarzda Türkiye ihracat emtiasını tağ
ti~ ve 'itlerine hile k.uıştırmıya cesar t 

Türkiye ökonomik hayati na ve inle!" ıft. 
na suikaıt etmeğe cüret etmektir. Bu -
günkü Türkiye bütünlüğü içinde tüccar 
ve ihracat tüccarı unvanına bu sutttle 
liyakataızlıklannı göstermiı olanlar tec
ziye olunacaklardır. 

Bu ~esile ile bu gibi huauaatta tiic
car ve odalarımızın daima uyanık olma
sını ve benzer vaziyetlerden derhal Ve
kalete haber verilmaini ökonomi bekaat1-
iı diler ve Meraiu odasına takdirlerini 
sunar. 

---~----~-.----------
Ankara radyosu 
Dün akşam, deferli doktonımuz Bay 

Abdillkadir kuduz bakımından bilgile
rimizi artıran ikinci konferansını ver
di.. Geçen hafta, normal yaşayıfnntz

da, eğlenceli blr yer tutan kedi ve \5-
pek1erden ve evlerde kolayca yerlqcn 
sıçanlardan adam oğluna geçecek ku
duzun ne kadar çok korkulacak blr 
dert olduğu pek eyi 6frctilmiJtl. 
DUn akşam da, bu hayvanlarda kudu
zun nasıl kendini gös~erdiği anlatddL 

Biz doktorumuzun konferansmdan 
çok faydalandık ve çok ıeylcr ölttn
dik. Bunu, Bay Abdillkadir'I 6verek 
söylemek borcumuzdur. 

Bu konuşmadan sonra Necdet Rem
zi. Ulvi Cemal keman ve piyano 11• 
Şuman ve Sezar Ouiy'den parçalar ,.ı. 
dılar ve eyi bir orijinallik g6ıterdlkr. 
Necdet Remd, her parçadan 5nce, par· 
çayı yapan hakkında malOmat verdi. 

Müzikten sonra, TUrk Dili Arllftmna 
Kurumu Genel ya.zganı Bay İbrahim 

Necmi tllrk dili savaşı ve aavllfın el· 
dişl Dzerine konutma yaptı.. Ouctc
mlzde çıkan lSz tOrkçe deylıterden oku
du. Bu konuşma, tilrk dillnln zenginli

ğini en geri kafalılara 8frctecck kadar 
değerli idi. 

Bunun ardından gene Necdet Rem
zi ile Ulvi Cemal keman ve piyano Uo 
Vlvaldi'nin konsertosunu çaldılar .. 

Müzikten ııonra, Gaz:i EnstitilsU ta
-rih hocası Bay Hüseyin Namık, eski 
tilrklerde nasıl at konduğunu anlatmıt 
tır. Eıki çağlarda türkler kut. hayvan, 
deniz, toprakla ilişiği olan atlar Jıor

Jarmı~. karlın isim almazmış.. Kadına 

adın nedir?.. diye- ııorulunca sadece 
"ben kadınım,. dermi~ !.. Bay Hilacvin 
Namık'ın vakti faydalı geçiren bir ito

nuııma yaptığını ııöylemelc pek yara~ır. 
R undan sonra car. başladı ve tfı.rk.-

çe ııö• • •ıcn fokstlot cok eyi o1dtL 
Bıı c1ksamın pro~ramı ~udur: 

10. - Çocuk saati 
15. - Musiki: 
Llszt Sonnette del Petrarca 

Ferhunde Ulvi (piyano) 
10. - Ev kadınına öğütkr 
20. - Musiki: 
Rimsky 'Korsakow "Sadko., opera· 

sından Arya 
Rubinııtein aŞrk ku:ı 

Rachmaninoff ~a.rk sarkı11 

Tschaikowsky Ba1od• 
Stoliı>in İki dev 
Tsch~iko~sky .. Dame de Piquc,, o

perasından Arya 

" Don Juan S&enada 
Teganni: M. Çekatow.kJ. 
Piyano: Ulvi Cemal 
ıo. - Maarifin saati 
ıs. - Danı muaikiıl 
Habetler 
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} ulwncl l'ostası 

Do .. ~u ve batı 
.,Bu yazı İngilizceden ozdile çevril

mi•:t iı ,. 
'r.fo.· ... ::ster Gardivan gJ1zeteııi "batı ve 

floğt , ba'?irP,'ı altında yazdığı bir. gündr.
rk• dı Ol k": 

"'General Smub'un pazartesi günü 
"oyl diği sözler, (bunlar, Hakimiy,eti 
Mi'ry:c·n:ıı geçen cın-;ambaı giinkü sayı· 

ım.da r.ıkmı~) yalav.aç ağ%ımlan çıkmış 
sozkri and.ırryor:. Bu söz eı:, bizim ulua
farara s vlak'ar:muzm temeli r:ni aria

ya koym k~ , onun üzerine ~ruhmısı 

~:ı sıy :.ayı belirtmektedir. 
_ Ahnanya'nm Öteki. uluslardan: aşa

ğı bi~ lcert de bır;..-kılmasımn onn bi~ ta
sa e 71!1 ohluğu bayık ve ge?"çektir; 
B\ınu or.bdan kald1t'tl1'ak g~kl"ği ltarşt
amd dil" v- ki, bunu yapmca nazilik rcu
rumu bütun r,ücünü ve A!Tmanya'da tu -

tunmamıa oğur veren desre1Heri dinden 
kaçıracaktır. Sonra generalin dediği ycl
da /. lmanya~yı öteki u1uslima c:Ienkfeştir
mek, Avnıpa•nm susadığı 1:nmş kalığı

nı da yaratamıyacallhr. G. Smuts1un da 
dediği- gibi bu kalığı yarwtabitinek içjh 
bil- de Frnnsa'mn trafasmı ltemiren lruş
b ve korl<uyu yok etmek gerektir lü 
hna bugüne değin ICimse bir em bula -
mamııtrr. 

Sözenin hundan öteki &Özlerinde bü -
yük okan denizinde otup biten ve olina
ıı umulup Beklenen işTer üzerlnde söyle
di1Ueı·i ve tiir gün önce onarıTmasını sa
r.le verdiği yoJlar gerçektir. 

Genemi, orta Avrupa'daki ve Avrupa
daki aynrıklnn geçici aynlıklnr gözü ile 
görmekte, ~alDJZ bJ.ll'ada. dilediWerini e
le geçirmemiş olanların günüaa birinde 
büyük. ()Jian denizindeki uliıalann oda
J'& bir çıban hası çıkar.masına.kolaylık ve 
yol açocanından i killenmekte ve bunun 
için atılması gerekli olan adımın atılma.
ımı istemektedir. 

Bu. ~erinde bir öğj.ittür ve l'erine ge
tirilmeııi icin alan de bulunabilir. 

~encu--aJ Smuta, Avrupa ve büy;iik O
kan denizi zıltılar~ dr§AJ'dan ayrı ay.n 

sPrünşn de gerçekte. bir olduğunU; ilk 
~ne~ nçddan Açığa ve çekinmclcai&ia 
söylemiş buJunu~.or. 

Sözenin cloi!11da belirip giinün birin -
de bütün ufos.famraııı gök1eriı1i bürü.ye· 
eefini kork=trnk anbtbğı bulut nedir? 

Bir bnk1mdan OT"ada: bu va.'.dır. Çm -
ki dn:..u. lrendisinin iliğini emen, zen -
plik ka~naklarrnv emen. beım.a çulla· 
un batr•~ "-'~ yatışmaz hii: hınç dnyar. 

Bb guJ 't'iirkiye'i!e; l,-ran'Cla+ 
Himl"r. n'da. Çin'de ,,e Japcm,:a'da gör-. 

müttük. 
,._., ııyalC üz.eri duracalttn-; öyle 

würünüyor ki batının doğud:ın amlanma~ 
.., daha çnk uzun aüroeeekı değild"r; ~ 
ilendi yaği~lct kınır.ulacMc.; ayak ~
eelltir. 

Japonya, gÜçla •e ı.üyül- bir törU o
Tarai- bu Rallbnma atmnınm f>a~ında yer 
hltacııkhr. 

Genern1 Araki'nin ağzından dinlediii
miz ötefh .. Asyatrlar için uğraşmak &Öz· 
1eri bu sezişi pekiştirmiştir. Japonya da 
Ahnanya gibi, geri ve aşağı kalmanın 

LygılariyTe sızlanıyor. 1922 ve l930 Y,tl
lannda yapılan anlaşmalarda ha, eğdiği 
denizde geriliğe artık yana,mıyacaktır. 

Acunun öteki uluslan da Almanya'yı 
ordu ve koşunça aıağı ve geriliğe zor
lyamıyacaklan gibi, Japonya'y:ı da do • 
nanmaca geri ve aıağı bir durumda tut
mağa güç yetiremiyeceklerdir. (Japon -
Ja, bundan başka-bunu general Smuts 
aöylemiy,orsa da - bir takım ak ulus • 
lann kınadıklnn bir aı:ağılık ve g<'riliğin 
de bununu çekiyor:Bu da japon deri ren
ginin bizden ayn oluıudur.) 

itin hepsi bu. olsa, Japonyaya bir 
denklik vc\oiler.ck it yatıştmlabilse gele
ceğimizin dirlik, düzenlik içinde geçece
fine güvenebiliriz. CeneraJP gelecekte 
batının doğuya; Avrupa'nan Aıy.a'ya 

yumruk gösterecek yerde Y.ardım. eli u -
zabnaımı gerekli bulmaktadır. "A.y,a'ya 
kartı iy,i dilekler, ve aevp duv.&ulan 
ıöatenneliyiz.,, di,or. 

Bunlar zeyrekçe söy)eamiJ,r aö.ıer.lir; 
ıanc:ak. ı.. yüulen lendim.izi güçlükler 
içine at--.lqız. Asy;a nedir? Çin ve 
Japony-. nedi~? Ba ilrlain birbirine ka • 
nıtmacak Nlyq? 

Dııardan bim ._..ti• ıeNii)IOI" ki 
Japonya, bugün 19e'l ele -~anlat
ma ve antlatma ... ......._.. aruktn'. 

Japonya, antlaşmalarla dtuwa1a ko -
ranması gereken Uançuri'yi Çin'den ko-

parıp ayırdL Bunun için Çin toprağında 

buhtnan öt:!ki .. rilert ·~ ··-münü ch.cymadı. 
Ö~rle ise Çin'i ç_ullanmaiarao ıınaş,na

lar.a karşı koruyru:.-ık olan nedir.? 
Ge.ner.al, burada auso~r~ SUatuiun -

diın ela lieliriyon liii bu i ~ saftlCı n -
re~ liir. em y,alilur; ola olsa bunan 
içln acuntin: er.dem güı_:lerinin ağır 

birikmesini. ar,bı!BSIDI beklemek ger.etlJ" ~ 
~,.ni düşünmektudir. 

Sôz:enin. ~ çiz:nİfi olCfup ~ 
ı;ol; b ülkede 5nKii gjindet J~ 
mn önünden ç;!mm llpllUlm:I giihnelı 

istcld&i olan ~ kafall.lar.a ~ g;iZel 
6ir. (laliştır~ afumuz;. kilnseV iidiüt
teıdt 6fr :ıoJ di:!h"Id&. BU. aliısfBrarası 
auzenit ya ıaa. anf!as:nafar.t, v~ &unfa 
rm IJ1?r,. ltlno•tinn istediği cfoğru{uğ,ı 

korumt\k güd\;n ·i gutlen bir yoldur. 

Bize b:ı~ı olan. b~ ülkeler.in ve. bi. 
zimle bir tarihten, bir. ka)!oaktan lÜl'e -

mit olan Amecika Birl~ 'törli]erinju 
de tuttuğu yol budur. Hepimiz, ba!kala
mmr CTkiniiğihe &al•gılf blme.14 ör:gel<> 
rin inenini taamnalC duyp11ri7le ıınur • 
lenmıt. lir- ır,efun ~olcuım elmalıl dilajim 
cl!:yiz. 

Aacali biz ger.ç:ekbm kellıdi ı..www• 
tim olanhırlaı el binliği. lmnnaJ. dilejjır -
de isek bu, yalnız onlarla birleşmek, bıq
blar.mı bu hilanmanm. dı.ndiı. bırak • 
maft. anlamınd~ olmamabdir; ~ dttlö 
Büyük Okan denizi için yapılım mlqmıı 
da ·we bundan başkaı giriştijirniz anlq -
mdım olduğu denli genqlik göıtmr..'

bilinelidir .. 

fster tiatrda, ister doğudlt yapılacak 
olan biri ile fmnnafar ve yalmz &W kaç U• 

l\ısu mr araya getirmeğe ogur-ftl'en öz-. 
lem anfaımalhr '&izim iıimüı değil'diP. 

fç 917asası ne ofana ohan, bizimle • 
el ele vereceli. bil!!inle ~nyonlımıımı
la Amerika Birf~R törülerinin Okan- de
nizinde el ele verebilecek bütün oluılar
la iı bidiii lmnuak bizim öz 91!78ıtamız 
olmıı.lıdır. ••• 

Batı - garp 
Dbğu - terk 
~ala\Taç - pey,gamber 
Uluslararası - BeynelmileL 
Ulus - millet 
Saylak - iddia, dava 
Ger:e en - razım gele.ı.. 

Sıyasa - siyaset 
Bayık- kati 
Kurum - teşekkUl 

Em - ~ .. çare 
Sözen - hatin 
Onarmak - ıslah ve tamir etmek 
Okan denizi - Okyanus 

Alan - saba, meydan 
Asılanmak - menfaat el~ etme» 
Törü - devlet 
Akım - cereyan 
Pekiştirmek - kuvvetıeıtırmeıc 

Koıunca. - aRkcr~ 
Durum - vaziyet 
Bun - mtrrap 
Zeyrek - zelri, aktlhı 
Antlap:na - misak 
Anık- hazır 
YUküm - mecburiyet 
Acıın - dünya 
Sıyıısal - siyasi 
Kalış - azar, itap 
Güt - mnkaaı: 
Özge - diğer 
Ömın- bak 
AnJa.mı - m:ına 

Denli - misilli 
O~ır - imkfin 
Ö~len - hususı 

cenevre türk okurlaı 
birliği yeniden çah§-
mağa başladr 
ı 904 yılında kurulan ve fakat talebe 

adığı, }dizilnd.en. uzun y.ıllar ç;tlıımalan
na son. v.cnneyi gereklt duy.an Cenevre 
'I:tirk ~kurlar: birliğj,, bu ker.e okıırlao
ıun çoğaldığını ~ önüm alarak. 29. 10. 
934 tatlbindenbed yeniden. toplanmağa 
ve Bcrn elçimiz Cemal Hilsnli'nlln fahri 
başkanlığında çalışmağa. ba§Januıtır. 

Birliğin Ba4Jraniyle ~ dwıeğl • 
n1n atlarını apğ,ya.yazifODUz: 

Birinci başkan hukuktan; Bap Şakin 
Ziya, ikinci başkan.;. Yüksek. ticaretten 
Bay Cemil Bozok,, veznedac; Rubi.Y,at
tan; Bafın Rafia, genel kiüP..; iktıaattan 
Bay Nazım Kınacı. 

t.'Jl.US 

l Garpta fikir haı eketleri BB:Jk~ 
REİS R.UZ.VELT VE BANKACILAR ... - INGlLIZLER 

a· 
VE GUZEl. SAN>\TLAR... kurnmd 

Birl.tı5ik cfevJ rer reisı. Ru21li t!Ie örtt~u t:ak:Oı.r.de enflasyon ltonkttsu da 
bank:nırldr: ar:ısrm/1 iited"-.ıliıri 

0

ddetli yoktur. Bugünkü. masraflar,. yakında o-
Tfü:: ç:ırprşma o'<! "'U m:ıfiımdlır. v- Jacak bir Ha-lkmma umudiyle yapıldığı-
yor.l~ı.;ı <;rk:ın N:ı.tiam g=ı.,.ct i~ üu 'lf!CJ· na p,öre g,cçic.idir. 
pı mamn saf1ı;ıfarmtlan fii:ı:iıti t!; 'til e• Kalkınmanın pahalıya mal olmasr-
<fen va reis ile benwlerr ar rıCı y Jl,. nı tercih ecfe.riz-: fakat. ü11<enin dev-
fan fib: t.oplant ;ıır öyle fi r+ cii:ıOJ!· Jet taı:afindan mı, yoksa bankacılar ta-

Rl:!isicüınh.ur. Riızueltfle bankı:.der: a;. rafından mı id:ıre edildiğini anlamaR za-
-cas nrlaki toplant:ı, örleı:in anca1tı: d .. ~ manr gelmiştir. Katt tedbirler mcvsim-
ce v;e 14I1U!ın:t gjzfum~ y:ıradr1:fumm bir siz olmakra öenıber reis Ruzvelt'ln hiı; 
dhliaı gö .,. di. R:±i, 11ali:iki 6!b:ici ·· .. dcl'Hlse yarma ait amaçlarının ne oldu-
temfv.cre banii:ıfaı:: normal l ırnıfurv. ı!unu Bitmek isteriz. HliTdlmetin, Nev 
naı d .. nı:fiiiffi!rinde: h-:!t:fünetin aırtk:: is • :r.Jtari tahdit etme~ ve yapı prog.ramr-
cine kar.IS~'" w ad !n:!._

1 llıiCh nr m mkün olduğu k-d:u: nirültmck is-
cdt: bankacılar n:ımmm söz: ·-y!emewe tediP.i söyleniyor. Eü'tiin i"sizlere de -
memw: edilen . RQmlcldS füly,le ~ncl vmnh iş bulacağını radyo ile ilan eden 
mafilv;etre sö:zler a!n:uru:I:r k:ılhıağa u- Ruzvelt'irr p:ı:ogramı haklhnd-a bazı ma-
vaff.:ık olıımadı ve hükUmete iki mühim h'hnat edinmek- isterdik. Ulus bövle bir 
noktada müsaadekarhh etmek mecburi- prognm olduğuna inansa ne yardım me-
yr "nde kalôı, y,ani bütq,e clenkliği daha sefesi, ne efe enflasyon meselesiyle ve 
temim edil.ı:miyeceğinL ve doların istik- hatta bankacıların alc1rğı vaziyetle dahi 
rarr yol.tma- gitmek ramanr g. lmediğini meşgul o!maz. 
söyledi. Bu suretle cümhurreisi <-•fira 
karşı iki ile yendi. Zaten t'opllinmIS' olan 
döct bin liankeı: ycınilruckten; t:asallmmı· 
yar.ak RuzveieL alkışlannş:laı:dr Faırat 

bot:sayaı gclince o, :ı:eis Ru:zv.elt!in aJımn
mı kaprlmadr v.e tnı!ItlCut kıymetler- düŞ;

mc~ başladt. . 

ŞUrası cJ!ı. var iti Wafll Str.eet kufisfe
rinde söylendiğine. f!Öİ'e ban cnar o ka~ 
dar da yenilmiş değillerdir. Tfatt41 crm~ 

hurreisinin, mevduatın öanlhı liaşma ve 
yılifa 5000 dolar ölçüsünde sigorta edil
mesine karşılık bir merker bankasr kur
makrnn vazgeçin1miş. Hafüuki her ba~ 

ka için kabuT eöuen bu SOQO d.oUırlıi 

miktar., az c;ok ehemmiyetli berh:ıngi bir 
bankadaki mev:duabn ancak yüzoe.. biri 
demektir. Böyle. olunca Ruzvelt, banka-

cıların dayanmalan karsısında geri mi 
çekilmiş oluyor? Bilinmiyor. Yalnız acık 
görünen bir nokta varsa- o da- el hirti
ğivle çah~mak isteğini göatermi oldu -
ğudur. Bunun sebebiniı öğrenmek için 
~ok düşünıneğ,e getekyok 

"Ncw: Deal,, in yamn tcdbmleri. ü1~ 
kenln wnutlarına cevap \:'ermedi. UJ.ı. 

ke, çok aşağı bir scviyey.e düşen ıtlıısaJ 
istihsa1i bug,ünkü halinde bırakmakta 

devam edildiği takdirde azaltmak im
kanı bulunamıy,acak olan pel:: büyük 
masraflar yckUnıL altında inlemektedir. 
1~ ... :z ordusu ~c sefer:bcı: hnlindC> bu
lunu.y:or. Halkın en büyük lıölllmil se.
~in ~nnırlamna ~aklaş:mış. hazan de 
ötesine: gegniştir_ Kısacası ger~ek 

tedbirler bug,ün de beklenmektedir. 

HükOmetin hiç: de~ilse- şimdilik kriz.
le şiddetli mücadele.ye yeniden bnşla

mıyacağı muhakkak gibidir. O, yardım 
etmek ve nafıa işJecl.yapmak için ölünç 
para almakta ı'levam edecektir. Reis 
Rm:Yelt'. ucuz Hatlarla bfrJilh'e: cıoğal • 
llltf' tiir istihsalin faydalarından babs~ 
diyor. Fakat aynı zamanda N. R .A. lcu,. 
namları Eint ve istihsaliıt' kcmtrofunu 
~tmelrtedtt; Bu:: da, ta lılooveı: za,. 
manm.dtr bile bekleneır Ye NeV' Deal ta· 
r.aftaclarmm lfü }111 önce- ger:çckleşece
ğini söylediklen1 genel bir Ralkmmanın 
temin editdiği santldrğmı göstetıir. B.u 
kalkınma:: henüz uzak ise hilkfunetin ne 
yapmak- istediğini açıkça söylemek r.ı· 
mam- gcl-nemiş.. midw acaba :t 

D1.1rum pelt sadedir. Ya- sanayi ve ti 
caret atemi Nev Deal'i kaBul ederek-~ 
na muhtaç olduğu sermayeler;. verırcck. 
yahut- da hüKfilnet onun yerine ge~e -

cektir. Kati bir iradenin bu alanda bir 
§ey yapamıyacağım ileri slirmek çocuk
luk olur S-ankacılar. açılan kredilerin 

daha bot vernmesi mümkün olduğunu 
kabul ettiler. Bankacılarla sanayicile
rin ne istediklc.ri biTiniyor. Onlu ill
kcyi, şimdiye değin idare ettilHeri şe
kilde idare etmekte devam etmek isti
yorlar. Bunu yapamadıkları gün le.n
tieri i~anlanm ltaybettikkrini söylüyor
lar. Hiildlmet, işsizleııe iş bulmab ça

hftığrtakdirde bwni.nanlan avdet edt!
cek mi ? :Lazımı Gllııt par.ayı: sa d:enneIC 
şın:tİ~ liiikfmetı b~ ~ mımıff!ak O• 

lamasını aylardanberiı beidemekten bık
Jur. Ülkenin\ yeni;, 1M ~ faaliyeti baş
tığma göre hükfunetin bu yola g_ideceği 
muhaltkatmr. 

B\.ı Hususta yapıntcalt masraf' t>izi, 
bankacıları JtorTCuttuğ'u gibi ltorltutmu -
yor. RUk<rmC1: gerçelt- di-ğerrer yarattığı 

ve miı1'iim iyratlarr liusust bir vergiye 
tabi tutmak suretiyle ödünç alhıafarr 

Londra'da, çk;ın ''11'1ic Stızd~ mec-

nzugsr, ingrTızlen"n güzel sanatTara Tiar

şr afaltasrrltğmr şu satırfarla tenkit e
di_vor .~ 

<:,:ok tanınmış bi.:ı:: ingitiz ressanu ba-

na birkaç gün eve) diyordu ki: "İngiliz

ler, sanat denilen faalixe.tin. cldini ka-

tiyen anlamazlar. Onlar için her şey 

sanattan önce gelir, sanattan üstündür, 

her şey, yani spor ve din ... Bundan bir 

kaç yıl önce, Saint· Yues kasaoasında 

bir pazar günü resim yapmalt isteöım 

diye az iaJsın beni' d'enize.. auyorlardı. 

Hele bir yolun kenaı ma oturup resim 

yapmak bizim illkede gerçek bir i~en -

cedir. Etrafınıza toplanan halk. resmi

m ynptığımz evin llstündef{i JHremille-

rin- tam sayısmr koyup lfoymadlğımzı a 

ra~lar ve eksik fSe çekinmeden aöy

Jerfer.,. 

Bu· sözlere cevaben denilet'>ffir ki f n-

metil san.at adamlaı:ı vardır. Fithakifka 

ingiliz ressamları da diğ,er. Ulkelcrdcld 

resimler ayarında tablolar yapmaktadır-

lar. Hat.tA bunlardan bazılnı:ıı 1anatları 

hakkında söz söylememek, yahut düşiln-

celerfoi o sanat yolu ile ifade etım:k g~ 

bL bir kahramanlık gösuırider • Fakat 

diğerleri M:' yazık taSi:r geçinem saııtt

Jdrlirnd~ Y'ani resim yapm&lttan çolt 

söz söylerlot". 

İngilizler, rt'sim sahasın-da az çok 

muvaffatc ofcfularsa da heylCeltraşlıkta -~geri- kahn~ır. !leler mf7marlık· 

tır 115111 yerlerlncf~ sayıyorlar. 

fngilbferin gözllnde sana~. ancak 

faydası VC:Ya. ö~tie,i. ınabl,!C.ti lytlba

riyle amş~z:. Bu balmndaıa. cfahf 1m 
gilterede sanat, Sovyetler il!ndm daha 

çok az aerberttfr. im ayaktopu maçı 

mevzuu bahsoluncaı bu hususta ılSJr ve 

re.~ sahipleri. yainız. ıxılitcha&stSlacc:hı:. 

Rakat sanat Bahsinde heırka lttıtdtnde 

tenkit salahiyetini görür_ 

lşte bunun içindir ki Mi~ Cııvell A

bidesi He Londra bahçelerfncfetd hey -

kclterin. en tanınmı~t olan ?eten .Pan 

heykelinin tavşanlanı lngilizl~ lÇm sa· 

natm en yüksel{ ifadesini t~R-il eder .. 

İ taly.a'nın yapacağı borç 
!tatya. Hlikfünetinih ilci milyaıılılt bir 

borç yapmağa !(arar veTdiği hati:lhndit 

geçerr giih nrdyomuda aldığımız bir fıa
beri gazetemize koymuştu)(. 

Folki§er B'eoöatiter gazetesi buna da
ir ~nlan yırzmaRtad\r~ 

Devlet bUtç;sinin. Uıtiyaç.lanm ka • 

patmak iizere- İtalya bakanlar hc}'.eti 11a-

zartesi günkil toplant.ısmda 2.000,000,000 

Jiretiiiı yeni bir borç yapmağa kasar .er
miştir. 

Nominal değer üzerinden yUzde dört 

faizli ve dc6ar ıen~ mfüldetlti hazine bo

nolam Çilcanla.cakttt; 1& ih; yıl isinde 

l her Y,ı1 lief milyon liretlik prim dağrtı· 
lm:ıHör. 21 den 21 10nt1!ir.ine bdaaı y~ 

zdma .işi bitecektir • 

rrş yoluyla kaldırılmasına c 
A"c.upa diplom~sisini.n fi' ·., ri Y t. • 

la e· tı.rma yolanda ya""'t' • • ça1 <;--a I"! 

he · · · • 1~ - • • b ra r, mmıyetuıı ınK<ıi eL'ıc>.: ,. • 

ı.ı·' ~ i A:YrUpayı tehdit eden °'aV"~ t' n 1 

baiTıra çağıra söylemekten ve açıkt:ıt\ 

aç,ığa mübala<Yaıta k:ı rmakta11 çekinzni • 

t ·· A rup a.a• y.adax. Bu gaı:etc f're gorc v 

vaş uçurumuna her l!fuı binz <bh.3 yJ.!f.o 
ç ,_ b" "d . ~--ı-V o· la .. r:vorm~ ve u a.<ı 11:: ı . •ıya= 

:r. ~ . r 
nu bu u.çuruma yuvarhynbHecekm1Ş 

Bunlar, mesut sryasal adambnn harışı! 
- b. k d f 1 l•'1\'• olan baghhkfarım ır ço e a ar 

vetle söylediklerini ve anlatın tll"' te 
•• 1 ri olduğu ibi tehlike karşısında g,o 

kapalı durmarlddaiıım isti~e.rek unt tıl" 

vorltt 

Fakat gazetelerin bu enm~ef<"ri~• 

çok meşru bir barış isteğinden do 1
t1• 

ğunu da iytiraf etnıek 1?erektir. 

Bu müşahedelerden. sonra hemen " ) • 

liyelim ki, efkarı umu.miyenin bir 1 .... 

mmm h"klı veya haksız olarak korktll• 

ğu savaş tehlikesi bu s,.feı: hcrl:e'lv es· 

kiı Avc.upa·da patlama.ğa. hazır: bir b Jt 

frçmr: say,dı:ğt Ba!karn dan ~~t. 

En som ağızlılar &He bugün Bal1. n ;tr'4 

d2' böyTe- MT ttMTkP- ol1rodıı'ttn1 ve B:ıt: 
Kan uluslarının lifrbirlerine karşr cok 
iyi duygular beslediklerini söylemt;'.te 
bfrTeşfyortar. Kendi karunm:ıform" 11eı 
zamandan çok k.,rar vermiş o'an R l • 

kan ukıslan. etraflarında barısı tf.1Z1İtl 
etmek ve ulusların el lıirlig.i ve doc;t'uk 
sıyasasını sarsılmaz temeller Ü2'CI inde 

k k . . h. b' . ·ı..~~11 urma ıçın tç, n· şeyı uu 
etıniyec:eklı!rini gizlemi~orlaı::. Bu ,,oı.. 
da.~i dilekler en q_ok, Ank:ıradakiı Bal aır 

l.tomı$malaırmm ve :M:. 'Iitiıfu!!korn~ 
Sofva'dıın geçişinin ertesinde ı;istetı"1~ 

Bu sütunlarda bir kaç defa söyl ,ı ~ 
miz ~bi Bulkaristan kendi ır.enfaat ri· 
nl çok iyi. göı:ü~on ve Balkanlarda b rı .. 
şm korunması içinı kendi ç.alı~ıralıırınJ 
imk:in nisbetlnde öteki ulusların ç:ıl•ş .. 
molariyle lıirleştirmek istiyor. Uznk .,·a· 
km bUtUn memlekırtl~cle dostluk. ma .. a. 
sebc.t!c.rinrle bulunmak isti.ven ulııcuıı 

. J.l- d n. ıı 'lıl dıleğj dt- zaten bu 'ı!O l.... ıı:.. D>ı 

tllokunun Bulgaristan'la anlaşma ve ıŞ 
. ('}~· 

bcrnbı:rlTği l'tal<kın<'la yapnğı tavs1y 
rin Pef'tinJe ıon t?ilnlt"rd'e bütün BaJltaıt' 

.r.· B , ... 
pzetderi~ ~rlhm ya%Illlt'. u1g~r 
kan uluslarının da bu dileği paylaştrgl"' 

l cılt• nı gC5stermektedlr. Bundan da an a~ 
yor kf! l'la~h tarafntrdtllti endiyşeler" ve 

t1e• A.v.rupa hava!!ındaki bulanıklık atarnr. 
barı• rine rağmen Balkanlardaki vazfyet 

. ,,.ınt.t.' şın rok lchfndedJr.. Alakadat hüku 
"X: il"" 

tere dUşen vaziyfe a9,ktu::. Onlar bu O: 
'0bıı11 

ııalt Fırsat.tan.. lstiladc. f!dcr.e.k pek rnu ıt1' 

olmamakla heraber fikirleri yatıştır 

ve lıat:Jflanmnnaya engel olabitecek b~ 
tUn işleri aralarmda halletmelidirler :B. 
ı:tarisr.m g~iş gibtlerin BaUi:anlarll ~ 

tılc .. 
ras bıraktı"'- her türlU anl~mamaz 

1 ,.. uı e-
lan ar.tadan kaldırmak dfle~inin de 

ciniı "mdiye kadar sayısız- defalar '9:::: 
mis lhr.at Borls'le ~]en kırat ~Je"'an _ 

de'fh ... 
ortaya koyduklan karşrlıkh tcar il-' 
ve güven fiavasr fçmde VugosUı~ ~ 
yapd'mağa ba"lanan konuşmalara hÜ 
bfr hız venneğe muvaffak olmuştı.~r. ~ft' 

TUrkiye ile Bulgaristan'ı da hıc; fi 
~0111ıı 

anlaşamamazlık avırmamaktadır. 
1 • ese e-

ya ve Yunanistan.'la aramızdaki ın ıcı-

lerin de y.alanda kıYanç verici bir ;rıı 
halledileceği mnulabilir. "Iekr.aıt .. ·ıdit-' 
kt bll' meselede~ biç, de miihiın deg' ğU 
Fakat burdıarm: tasfiyt!Si Jiet"kdi'rr ~ _. 

kadar bilhassa hepimizin karud~rı" 
barış işinin menfaati iycabrdır. lJlUS -diltf ~ JJW 

mızın bütün çalışmalannı tim 1 
• 

6
e9 

. • • ıtı. tt 
rideki gUnlere hasredebılineler1 ıı; ııı 

•. . .zaırı8 
miş gUnler hesabının goriilınct ... ~ Jsa" 

gelmiştir. Buo hcrllıesin. gekin~~Ard~ 
dölıltiirliciL yeni. miapmama~ 
lloı:unmak.: için. eıı ~ Ciar.edir.: ~·d,.. 
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Soyadı 
Akynz - Rize mebusu Bay Akif, 

4ıptekin - Demiryollar mutemedi Tev
llk, Akıncı - Otomatik telefon santra
lııada Şükrü, Akdemir - Devlet Demir
hlları Ankara iataayon memaı·u Maz. 
1-._ Doian, Ataman - Mütekait Gene
l'll Mehmet Tevfik, Arslan - Ankara 
~afrası ambar memuru Haydar, Ak -
l.tatiye bakanlığı tetkik memuru Ali. 
A!roı - Maliye Bakanlığı kavanin mil· 
llıtyYizi Faik, Akdemir - Maliye hesap 
~rı tetkik memuru Mustda Lütfi. Alp 
Arıtan - Maliye bakanlığı hesaplar 
rıı ·~··rlilğU mümevvi:.ı:lerinden Saff"t. 
AJ'!'crniz - t emviz mahkemesi üvesin
den Aptullah. Akm - muhasebei husu
t.l;,~e Zekeriva. Akvüz - Divanı muha 
"bat daire mildürll Galip, Arda - ŞO· 
l'a:yı Devlet az.asından Emin, Arslan -
8 İnci frrka Erkanıharp Reisi Kayma -
\anı Ahmet Riiknettin, Akgün - Nafıa 
~alenıi mahsus müdlirü Süııuri. Ak Os -
llıan - Afyon mebusu İzzet, Akalin -
C .. n .. ri\l İhsan Giresun mebusu. 

~aran - Kolacı Ekrem, Bozkurt -
""kara nafıası b~mubendisi Muammer, 
litzen - Maliye bakanlığı bütçe mil· 
~zi Zahit, Ben~i - Maliye müfettiş 
~vini Hüseyin HüsııU. Babacan - Vi 
llyet Nafıa mubasıöi Rifat. Batut -
l}ivaru muhasebat başkatip muavini Ke
lrıal. 

Can - Maliye Bakanlığı hesaplar M. 
tetkik memuru Havdar. Coşkun -
ltaatamona mebusu Bay Tahsin. 

Can - Maliye babnlığı tetkik me 
ltltıru Mustafa 

Çakmak - Maliye tetkik memunı 
lıt~tafa. 
Çamaş - Ordu mebusu İsrnail. 

])inçer - Umumi Meclis üyesinden 
\tııharrem, og~lu: Riyaseti cümhur kale· 
rrı· 1 ll'ahsusunda Suat, oğlu: Trakya te • 

l'akki şeker şirketinde Nihat, oğlu- Bur
la'da yilzbaşı Fuat. Demirok - muha -
'eh(>j hususiyede thsan. 

ncminılp - B. M .M. evrak müdür 
'ıııavini Milnci, Demokan - Emlak 
bartkaımdan Arif, M. Müdafaa lcva
lllaı §Ubesi 6. Refet, muhafu alayında 
ltıüı~im Enver, ~darpaşa muallim 
llıtktebi 123 Naci Paris'te iktısat tab
•iı· • . 1nde Feridun kardeşlerle annelen 
~fiye, Doğan - Nafıa teftiş heyeti 

leın memuru Niyazi. 

~ Er - mühendis, muharrir M. Şevki, 
rçin - Maliye Teftiş Heyeti Reisi 

~;~i, Engin - Maliye Teftiş heyeti 
1ı tibi Hamza Sadi, Ertan - Başbakan-

)( Yazı işleri müdilril Riza. Erol - Kı
ltJbey maliye şubesi kazanç memurla -
~dc:n Mec1ettin, Esen - Çankırı me
~i. su Ziya, Erşin - Sıvas mebusu Rem-

il' ~rdem - Ziraat Bakanlığı zootek
~~ !tıbcst k~tibi Abidin, Ergune-ş -
~raat Bakanlığı zootekni şubesinde 

11lrnnıer, Ergen - B. M. M. daire 
~dii.rü Rüştü, Edes - Maliye Bakan· J1 hesaplar tetkik memuru Halidi, 
~ ll'ıatr - Maliye hakanlığı ht>s<ıplar 
'I itik memuru Mekki, Esen - M. M. 
• ,: kara müst~rhk emir Z. Münim, 
~tk d' 

Utt - gazct~miz çinkografı Hanı ı 
~ 
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alanlar 
Güney - Ma ye müfettişi Esat, 

Gürbüz - Cebelibereket mebusu Basri, 
GUrsoy - İstanbul mebusu Hamdi 
Mustafa. 

GUvenç - Zirat bakanlığı baytar 
U. M. zootekni büro amiri Sait, Gürel 
lktısat Bakıınhğı muhasebe mUdilrU 
Edip ve \-..ardeşi latanbul mınt:ı'~ Ol'• 

muı ~:..şmüdilrU Emin Te Dahilıye Ve-. 
kfileti muhasebe müdürü Edip ve kar
deşleri, Çanakkalede avukat Osman ve 
Ankarada müdendiı HüsnU İbrahim 
ve Tah5in İbrahim, Gülen - Maliye 
bakanlığı hesaplar tetkik memuru Oa
ınan Nuri, Güven - M. M. V. mUstc
şarlık emir zabiti binba§ı Kani, Günel 

_Emlak bankası memurin şefi Yusuf 
f ybar - Demiryolları zat işleri m\1-

düril Tahsin İsmail, avukat Kemal, de~ 
miryollar istatistik kaleminde Meh
met. Hakimiyeti Milliye sipariş me
muru Mahmut ve kardeşleri Ahmet, 
Abdullah, Salih 

Karakoca - Umumi meclis üyesin. 
den İbrahim ve ailesi, Keşmir - Maliye 
Bakanlığı Nakit işleri mUdUrU Halit, 
Koçak - Mersin mebusu Hamdi. 

Kayacan - Nafıa tetkik teli Ali, 

Kılıç - Nalıa mübayaa mft'IMlru 1&
mail, Kut - Doktor Ömer FC'9zi, Kut 

Divanı munaaebat idare ft hesap ifl~ 

ri müdilrU Mecdi, kardefl devlet rurast 

muavinlerinden Seyfettin. Kaplan -

Maliye bakanh~ı heuplar mUmeyyizl 

Abidin, Kaya - Maliye bakllnlığx he
saplar tetkik memuru Avni, Koçak -
M. M. V. ordu dairesinde binba§ı Mitat, 
Kaftay - Emlak bankasmda ths::n İ?.:ıe
ti ve kardeşleri Nimet, Hikmet, İnayet, 
deıteri Nimet, Hilcmet, İnayet Jtııftay 
Kızılay - Maliye müfettlfi Hulusi 

Oktay - Nafıa mübeyaa memuru 
Şükrü, 

Özer - Ziraat Bakanhtı airaat umum 
müdürü Tevfik. Öge - Nafıa sipariı 

şefi Rüştü, Örge - Nafıa ayniyat mu· 

basipliği Sahir, Özdamar - Maliye Ba

kanlığı hesaplar tetkik memuru Behçet, 

Ören - Nafıa Bakanlığı tefti~ heyeti 

reisi Şefik, Özgün - Nafıa Bakanlığı 

tefti§ heyeti kitibi Sezai, Önal - Mali

ye Veldileti muhaaebat umum mUdiirll 
Mehmet Ali. 

Pura - M. M. V. muhasebe mUdUrU 
Yahya Naci. 

Tulga - Nafıa Bakanlığı malzeme 

müdürti Asım. Tozan - Nafıa tetikk 

kısmında Seyfettin. Tan - Nafıa tetkik 

memuru Hayri Sait, Tan - Meclis ka
vanin kal~mi birinci mümeyyizi Fuat, 
Tunç - Maliye Bakanltğr hesıtnlar mO
meyyizi Ha~an, Tolunay - M. M. V. 
hususı kalem Md. Selim~ Tolunay -
Devlet Demiryolları umom müdürlük ka 
leminde Rahmi, Tunay - Emlak Ban
kasında Rüştü, M. Müdafaa tekaüt şu -
besinde Cetal, Snah fabrikası ttifek iş -
Jetmesinde Kmtal. 

UyguT - M. M. V. Emir zabiti YU. 
bqı Nejat. UzgiX'en - Ba~eUkt lau-
9ust kalem Md. Bay V edit. 

' 
Tefrika:17 

Benim Günahım 
(MEA ~lJJ.PA) 

l&~an: 

A. NıF VIVANTI 

~o ~orman Grey'in nişanlısı? .. 
'o~an Grey'e aşık? Yüreğine 

~Ordu: Yüreği susuyordu. 
)or~r~ halaya soruyordu: O di
~tc ~· kı sevgi, namuslu bir kum 
llıaıt &lllde, evlenmeden sonra doğ
"c clercktir, önce değil; ve ila
~l.ls) 1.YOrdu: Bagünkü gün, na
~Utı \l kız artık yoktu; bu hali ile 
~~:: kirn bilir nasıl bir akıbete 
'"'letı ataktı. Diğer tarafta~ o, bu 
~~tı ~'ler yüzünden sinirli ola· 
~tı'l.e,:_ Ve artık Londra'daki evine 
~aı "ıezdi. .. kü" da bö" 1 
~ tıı~ ' çun ora y e 
'"· ve terkedilmiş yaşayamaz-

\. lln 
b il.111atı no.~tada, zavallı kadın ~z 
h it l'aşı dokrneye başlardı; lakin 
ı 11

" otn arı hemen silmeye mee -
~:'lli'>y rtlu; çünkü ya çiçeklerle 

'... <>ncu, ya telgrafla .. chas -
· • \";ıhııt bir ziyaret haber 

' ltalyanca aslından t6rkc;eye cevirenı 

NOSHET HAŞtM StNANOCLU 

vermek üzere kapıcı muavini, ya
hut da elinde paketleri ve hesap 
puslası ile bir mağaza uşağı ge -
lirdL 

Akşamleyin> .Wintergarden'de 
orkestra "Besutılul Katy,, ı, yahut 
"Tea Fortwo,, yu çalarken, çift -
Jer modem danslardan her türlü 
ne~e damgasını silen o sansüel 
ifade ile srmsrkt dansederlerken, 
Astrid Nonnan Grey'in sakin yü
züne, kendi mustarip melek yit -
riinü kaldınrdı: 

- Söyle bana, N~'-.~ 
seviyor muyum? Senı ı~gımı 
sanıyor musun? Seninle evlen• 
mekle iyi ediyOI' muyum? 

- Çok iyi ediyomnı. .. Ba rtl
:rel bir oM-'St~p. Gel.. dansede -
lim!-

Çok defa, pçeleyht, ara1aım • 
da o gUnlerde f skandhıatya'dan 

Samsnn'da öz dil yayımı 

Samsun ulu!Jttlnln Oyeleri k/JT1/0 kardeşlerile bir arada 

Hul!Uod muhabirimizden - Ulu Ye 
eg1ia öoderlmlzin buynıklan U.Zerlne 
öz dil yaymıını kendine Wual bir yü
küm bilen Samsun Halkcvi, bu savaşta 
da. g&e prpen bir bHJmll (gayrete) &i
ripnlıtir. Bir yandan evin (dil ve e· 
debiyat) kolu köylerde ve kent (Jehk) 
içinde orijinal söyleyiş ve deyif~ri der
lerken öblir yandan da (neşTiyat) kolu 
bura gazeteleriyle yayım işlerini ıbtUn
leme~e çahşmaktadır. 

Derleme ve yayım işleri böylece yU
rUrken bu çalıpalan genelleştirmek 

için geçtiğimiz pcr§embe akşamı (dil ve 
edebiyat) kolunun bü~Un Uyeleri bir a
raya gelerek parlak bir tlire ile bir dil 
gecesi yaşadılar.. Bu dernekte evin 
(muzik) kolunun çaldığı ulusal parça· 
ları, gençlerin bir ağızdan söylemesi, 
evin tavanlarını sarsan bir alkış yarattı. 

(Dil ve edebiyat ) kolunun başkanı, 
maarif mtldürU Cemal Gnttekin, ı8z a
larak Ziya Gökalp'ın o kurunda (va· 
kıtttı) bfr dergide çıkan ve ulus deyiş· 
lerindeki ve sCSyleyişlerlndekt orijlnat
leri g<Ssteren değerli bir yazısını oku· 
duktan sonra (inşayi cedit) le bugünkü 
ulusal (edebiyatı) karşıla.ştırdr -.e bun· 
Jardan örnekler g<i!terdl, 

Muallim H. Ali. tllrk edebfyatmm 
geçirdiği (istibat enin) bir ta.rlhsesint 
yaparak Yunus Emre'len, Nefi'dcn, Şl
nasi'den ve (Serveti Fünnn) ozanların 
dan 8mekler saydıktan ıoma Fazıl Ah· 
met'in (Önderi dinlerken) atlı öz ri!Tk
c;e bir devi~ini kıvrak olgun bir g&ıtte
risle okudu. 

Muallim Galip N2şit de kurununun 
darlı~ı yfü:ünden c;ok bir şey getiremc-

Unür - Çankırı mebusu Rifa uı
Vural - Sehir içme suvu komlsyo. 

mı muhasebe mUdilr Cevat . 
Yıldırım - Ziraat Bakanlı~ Zootek

ni mümeyyizi SıtJa, YaJnn - M. M. V. 
Emir zabiti yilzbap Mdlmet AD, Yur • 
dakut - M. M. V. Da. Teçhizat şubcain 
de binba~ı Şakir. 

gelmiş kız ve erkek talebeler de 
bulunan zabitlerle ve ingiliz ha
nımları ile birlikte dışarı çıkar
lardı. Şen bir kafile halinde tiyat
rolara, kahvelere giderlerdi. Bazı 
kere, yanlarında emniyetli bir ter
cümanla, yerlilerin eğlenti yerle
rini ziyaret ederlerdi. Buralara, 
onların girişi, ağır ve telkinci rnu
ziğe sanki "sourdine .. koyarak, ve 
şark danslarının karakteristiğinin 
sehvetli mrakhğmı kısarak mu
hite hafif bir rahatsızlık verirdi. 

Esmer müzisyenler, salonun 
dip tarafında yükselmit bir sahne 
üstünde bir sıraya oturmuşlar, flüt
lerin ağlayısnu, tanburların vu • 
ruşlannı ve dansözlerin sıçramalı 
hareketleriyle beraber g-id~n mo
noton ve şikayetçi tüdtiilerini bi
raz kısarlardı. 

Bir akşam tercüman Muham -
111_~: k~fileyi "Calle Arama., ya 
goturdu. Dumandan aisleamif 
kahveye girdiler, salcmmı dip ta
rafında iki masada yer ald:rtar. 
Viski ve şa.'llpanya ısmarladılar; 
tiddetle içki düşmanı olan müslü
man Mohanımed için trigma ve 
kahve getirttı"ler. 

On beş yahut on altı yaffamı-

diğini ıöylcdikten sonra güzel ve canlı 
bir töyleyiJle Ö% dildcu bir kaç par~ 
göeterdi. Ulusal ve orijlııel 1118.nUerl 
toplayan muallim ~ it: de bunlann Öt'· 

neklerlni aır'aladı. Sait'tcn sonca .a~ a
l<:ın liac müdürü AdiJ, eski bir OdAln 

(Saki ozan ayağını tad hantM) diyen 
bir deyişine ilişerek dünün( kadrn, M· 

ki, bade) diye yanan eski (pirlei) ile 
bugUniln yurda, ulusa ve UlkUye k:n 

.,sun ulusevinin yardımile g~zle 
.,ı-t1r11ıın hi l·'ivlii kadmcagız 

genç ozanlarını kaTşılaJtı.rdı ft bunlar
dan lSt'nelder göstererek ulusal bir (he
yecanın) izini ancak bu deyişltt~ bu
luyorum, dedi Ye s~ılerfni bitirdi. 

Ayrı ayn alktflaınan bu bil&ili ve ay
dmlıkh sözlerden bfttUn nyelerln öz 
ttirkçe birer at kullanrlmasına ve ayda 
bir, bu tlirlil bir genel toplantı yapıl

..,_,na ıö~ birJifl cdikrek bU deferli 
dernek sonuna erdirildi. 

Zilbcyiroğlu 

Fuat Ukıf 

da, beyaz hafif örtülere sanlı ve 
süs altınları ile süslü bir kız, sah
nenin önünde ayakta duruyordu. 
t'nce kolu yüziinü örterek, kah dal· 
galr kah ispazmozln, bütün nazik 
gövdesini titretiyordu. 

Masalar boyunca, kırmızı tar -
~lannm altında karanltk yüzlü 
bir sürü adam. dansö:r.ün eğilip bü
külen hareketlerini baygın bakış
larla takip ediyorlardı. 

Norveçliler, araplann hislerini 
yaralamamak icin tenkitlerde bu -
Junmuyortardı: · fakat in~iliz za -
bitleri, alay eden ve istihkar eden 
mlitalealannı yüksek sesle söylü
yorlarch. Yakın masalardaki arap
lar, farkında değillermiş gihi ya
parak arkalanm dönüyorlardı. 

N orman Grey, 
- İğrene manzara. - dedi. 
Upsalah bir taleb~ 
- Bizim danslarımız için de 

b8yJe diyeceklerdir; belki de daha 
haldı olarak. 

Şarktaki dans anlayışı ha1' 
kında, "Charleston,, ve "Mavi 
Rapsodi,, ile mukayeseler yapa
rak münakaşaya tutuşulduğu sı -
rada. Astrid, dalgın gözlerini et -
rafta ge~dirdi; ve bir an, bakısı bir 
yerde d'llrdu. 

Türl{ofis Haberleri 

Ege mmtakasmda balmumn 
vaziyeti 

Ege mmtakamnın balmumu ihr2c.ıtı 

büyük savaştan sonra istihsalatın a •al -
masmdan ehemmfymm oldukça knybet

mi~r. 1911-1913 yıltnmda İımir mın· 
ta kalanndın bu yıl ı SG - 170 bin k lo 
balmuma fhraç edilirken 90n yıllar ic'n· 
ele bu ihracat y<>n yarıya U11lmı1tı~. 

bnıir mmtaJtasının son altı yıllık ,· • 
rac:atr f6yte olmuştur: 

Sene KOo Lira 
1928 
Hl29 
1930 
1931 
1932 
1933 

85,350 
56,203 
81,481 
94 ,065 
74,842 
90,610 

lZ~,013 

76,sı 4 
95.056 
~8.172 

49.417 
50,QH 

Öttki ham madde fi.atlannda o1r1 .ı 
gibi. balmumu fUitlarmd.a ela y,r..nel kr "z 

dolayrıiyk dtvamh bir düşüklük ohrıı • 

tur. 1928 yılında kilosu orta olarak ıso 
kW"U! olan hu maddelerin fhttı her "ıl 
biru düşerek hııglin kil fiıt olan SR - ·GO 

kuruşa inmiştir. 

E..-tlce bilyük mikyasta mü'ea:s.sıp 
ıneınltkeduiı:ı kil•terinde yakılmak fi
sere kullanılan balmumıa istihlaki de son 
yrllırda an1""1tn"· Bn ttada bü) i.ik 
ıniktatda belmumu istilıl:ık eden Ruıvıı 
ı>iyasadan çe-kilmtş ve .Amerikayı yapt
lan ihracat da dotarm düştnesi dolayı -
ıivle hemen hemen durmuttur. Maam."l· 
fih nda9Ct 'fC r~nk lytibariyle diğer ili· 
l:elttin mumluına faile olan balmııml.t - · 
rmu.zm mtihim bir kısmı f'lyt'Vm ipc1· 1i 

kurruışlann lcalınlaştırdıp parlatrlrN ,, 
•e parke ve sair cllalarn onartılmast i'to 
bi sanayi işlerinde kullanılmakta roldu

funtl3n daima alıcı bttlunaakudır. 

Bu seh~ptcn de her yıl istihul ~

dilen miktar btisbUttın ihraç edilmf''kte 
•e ıtok bhtıaıml'tadır. 

Bu yılki rekol~ 70 - IO btn kilo o

Ja~k tahmin edilmel'ttdir. Şimdilik .aho 
Jarımısıa hqında Almanya gelmektedir. 
Fiadu df Haınbtırg ı-oo kikmı '9-81 
florindir. Diğer yabana pfyasalardalti 
fiadar t'laha •lı oldaitJnd:m bu pivasa 
tercih edilmektedir. 

Bu suretle mevsim dolayısiyle bu e• 
yın rıihnyttine doğru bilyük miktartia 
piyasaya gelecek olan mallann yünic 
sıo nrnrn Almanyaya ihraç edileceği u. 
ınuhnaktadır. Esa9C11 ba yılm ilkyazm
da istihsal ~dilen mallan nmühim bir 
kısmı bu ~mlelı:et~ ihraç ~dilmiş idi. 

r Ankara halkevi 

1 Kütüphane - Perıemhe-

\.. 

den başka her gün: saat 14 
ten 20 ye kadar açıktır. 

Jimnastik aalonu - Cuma
dan başka her gün açı1'tır. 
Jimnastiklıanede ç.alıtanlar, 
progr~mına bağlıdır. 

Konıer - Her pazar günü 
Riyaseti Cümhur filarmonik 
orkestrau tarafından: saat 
20.30 da . 

Çaylı danı - Her cur:ıa: 
saat t 7 den 20 ye kadar 

Salonun hemen lwmen ortasm
daki bir masada yerlilerden bir 
grup sahneye bakmıyordu. Önle
rine eğilmislcrt bir arkadaslan -
nın. donuk fildişi yüzlü, ateş. ve 
kadife bakışlı bir delikanlının söz
lerini dinliyorlardı. 

Saad! 
Akak sesle ve heyecan gös -

termeden konuşuvordu: fakat ar~ 
kadaşl~ onu, derin bir rfü,k2.t 
icinde ve ate terini içlerinde bas
tırarak dinliyorlardı. 

Tercüman Muhammed, m"1q, -
terilerinin yanıbasmda. onlarc1"n 
az ayn fakat hemen oraCikta 1 ·, 
masana otunntıŞta Beyaz sarıh 
altında pitoresk hasmı d\lvar.a Y"'R· 
lamıs, van kapah ~z k~ookl .. ,.ı 
arasından ytlan gibi şark darm ile 
kıvranan ~öz ahet kr1.a crn""'t~ ~ ... .,. 
rederek sig'a'tasmı iciyordu. R11 -

nunla beraber. arada bir avmpatı
lann masasma zeki bir göz atıyor 
ve bekliyordu. 

Astrid'in tela~mı derhal anla
mıştı; onun sarsıldığını görmüş
tü; ve o atmaca gözü genç krı:m 
gözlerini takip ederek Saad Nasir.1 
in üzerinde durmuştu. 

-Sonu var-
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SAYlFA 6 ULUS 

sıl k çakç ık e erler? 
Kaçakçı ığın önüne nası geçilir? 

Her yıl, milyonlarca liramı
zın yabancılar eline geç
mesine türlü kötülükler olma
sına yol oeren kaçakçılık Ü· 

zerine geçen gün Ankara ra
dyosumla bir konlerans ve
rilmişti. Bu karanlık işi eyice 
aydınlatan koni eransı okur-
1arımıza sunuyoruz: 

Kaçakçılığın, devlet hazinemize, öko· 
no'llik hayatımıza, ulusun sıhhatine. ah
lakına yaptığı pek fena tesirleri anlat· 
madan evet kaçakçılığın ne şekillerde 
yapıldığını kısaca söylemek istiyorum: 

ı - Dışardan içeriye ve içerden dı
şarıya ve bir de yalnız içerde devlet in
hisarına alınmış mallar llzerinde yapı· 
lan Uç çesit kaçakçılık vardır. 

Dışardan içeriye yapılan kaçakçılığın 
başında gümrUk kacakçılığı gelir. Bu da 

dört sekilde yapılır. 
Birinci şekil: Yaban ellerinden alınan 

kaçak malları gümrük kapılarına uğrat· 
madan kara sınırlarımı:tın ve deniz kıyı· 
larımızın açık kalan yerlerinden her bile 
yl kullanarak ve ekseriya geceleri kol· 
layarak silahlı, silahsız. hayvan ve insan 
sırtında memlekete sokulmasıdır. 

İkinci şekil: GUmrUk kapılarından gir 
diği halde çok resim verilmesi laı:ım kıy· 
metti malların ya hepsini kıymetsiz diye 
veya kıymetli malları kıymetsizler ara· 
sına glzliyerek hepsini az kıymetli mat 
diye gümrüğe uydurma beyanname ver
mek, gUmrUk memurlarını kandırmağa 
çalışmak yoliyle muamele kaçakçılığı 

yapmaktır • 
O'çUncü şekil: Kara, hava ve deniz 

yollarlyle ecnebiden gelen yolcuların 

gUmrUğU verilecek eşyayı açıktan söy · 
lemeylp bunları sandık. havut ve çanta· 
ların ayrıca yaptırılmış gizli yerlerinde, 
elbiselerin astarları arasında saklamak, 
vücutlarına sarmak, kıymetli kumaştan 
eyreti teyel ile tutturup elbise şeklinde 
göstererek gUmrllk resminden kaçırma -
~a uğraşmaktır. 

Dördüncü şekil: Ecnebiden gUmrük 
kapısına gelen her çeşit nakil vasıtalan
nin (tren, vapur, küçUk, bUyük tekneler 

ve tayyareler) içinde ve bu vasıtaları İ§· 
Jetenlerin eşyalariyle üst başlarında giz
ledikleri eşyayı fırsat kollayarak Ji. 
man veya sahillerin bir tarafına kaçır
maktır. 

2 - Dışardan içeriye yapılan inhi • 
sar kaçakçılığı ile uyuşturucu madde· 
terden Eroin, kokain ve içerdeki afyon· 
larımızdan eroin yapmağa yarayan ecza. 
lar ve memlekete girmesi ve çıkması ya
sak edilen matların kaçakçılığı da yukar
da gUmrlik kaçakçılığı hakkında söyle
nen dört kalıba sokularak yapılmaktadır. 

Bizden dışarıya yapılan kaçakçılık 

ise altın, ve döviz, uyuşturucu marldeler 
(afvon, morfin, eroin, esrar) ve hizden 
çıkması yasak edilen seyler olup burıları 
ayn ayrı yapılmış kanun hükümlerine 
aykırı oıa'rak dışarıya cıkarmaktır. 

Devlet inhisarına giren maddeleri ve 
mıhsulleri. inhisar kanunlarına aykm 
ycti!ltirmek, taşımak, satmak, satııı al· 
m:ık da memleket içinde kalan kaçakçı
lıpın bir !!eklidir. 

3 - Yukarda saytlan bu kaçakçılığın 
o kadar cok ve baş döndürUcU hileleri 
vardır ki bunlar ne böyle radyolarda söy
lemekle ve ne de gazete ve kitaplarda 
ya7.makla biter sey olmadr~ı gibi lıu hi
leleri açıkca bildirmek de doğru olmar. 

Gilmrük teşkilatı gümrük çatıları al
tında, mtıhafaza teşkilatı gUmrük çatı· 
tarı dışınrta ve gümrük mıntakalarrnda, 
hlilftlmetin bütün zabıta kuvvetleri de 
memlek~tin her yerinde ic;erden dışarı· 
ya ve dısardan içeriye çıkan ve giren, 
dolasan kacakçıların daima değişen yol· 
tarını, hih•lı-rini hulup öğrenmek ve bun. 
)ara karşılık tedbir almak için blitUn ze
ka hmnı ve kuvvetlerini kutlanıyorlar. 

Kaçakçılığın memleketimizde yaptığı 
Eenahklarr söyle kısaca anlatayım: 

A) - Kacakçılık, bütçemizin hemen 
yarısına yakın tutan gümrük ve inhl • 
sar gelirini azalttırdığrndan devletin ça
lısma böliimünil ve iş çıkarma düzenini 
bo7.ar. G<'lirimizin azalışı ulusun her yol 
dan yQkq")mesine çalı~acak kolların da
marlarını keser. Vatan müdafaasına ya· 
ra•·an sil;ıh, cenhane ve aletlerin istediği· 
miz gibi tez elden ve istediğimiz kadar 
alr.,masma engel olur. 

B) - Kaçakçı, dısardan getireağJ 

kaçak malın karşılığım, memleketimiz • 
den kaçırdığı ecnebi dövizleriyle ve ken

di altınlarımızla ödediği için bir çok güç
lüklere katlanarak elde ettiğimiz ve an· 
cak ulusun varlığına yarayacak yaban 

malları satın almak zamanına kadar fi. 
zerinde titreyerek sakladığımız dövizler 
ve paramızın kıymetini tutmak, ökono • 
mik gidişimize düzen vermek için eli • 
mizde kalmasını istediğimiz altınlar ya

ban ellere kacakcı elivle akıp gider. 
C) - Toprağımızda çıkan ve kendi 

emeklerimizle yapılan yerli mallarımızı 
korumak, ilerletip büyütmek için buna 
benzeyen vaban mallarına karşı koydu· 
ğumuz gümrük tedbirlerimizi kaçakçı
l;ır hlikümsüz bırakmağa ui!raşır ve bu 
yüzden yerli malı yapmakla, yerli mat 
satmakla geçinen, viizü gillen, varını 

yokunu hu yolda fiöken bir kısım hal· 
kımızı ~ü\d-:anlarr kapalı, elleri böğri.in
rle bırakmak ister. 

D) - HükOmetimizin ödeme i~ini 

denk getir~ek için memleketten erkan 
mal parası kadar dışardan mal getir -
mek yolu üzerinde geceli gUndüzti\ uğ
raşarak bulduğu çareler kendi menfaa· 
tini vatan menfaatinden Ustlln gören ka· 
çakçıların memlekete kac;ak mal sokma· 
ları yüziinden sakatlanır. 

Memleketimizden altın ve döviz kaçı
ranların yaptığı 7.ararlar da trpkı hlSyle
dir. Altın ve d<Svb: kaçakçrlığının iktıaa
di hayatımıza yaptığı pek fena tesirler 
bir başka glin daha u1.unca anlatılacaktrr. 

E) - Kanuna aykırı yollarda uyuş
turucu maddeleri yapanlar, satanlar ve 
kaçıranlar bUtUn beşeriyete karşı Tilr
klye'yl zehir saçan bir yuva gibi tanı. 
tarak yüce ulusumuzun şeref ve iytıöa
rını körletmek ve bu uyuşturucu mad -
deleri memlekete sokarak ve memleket 
içinde yapıp dağıtarak bUtiln istikbali. 
mizl ellerine bırakacağımız gençliğimizi 
ve dinçliğimizi uyuşturup çllrütmek is
terler. 

4 - Fenalıktan kısaca anlatılan bu 
kaçakçıları devletin hazinesini 11oyan, 
ana vatan sUdllne ıehir katan, ulusumu
zun varlığına kasteden en mllthiş bir 

dUşman olarak tanrmalıyır. 
5 -Bu kaçak salgınını gidermek için 

ağır hUkUmlU kanunlar yapıldı. Ve yal
nız kaçakçılar için yer yer ihtisas mah
kemeleri açıldı, hudut ve aahillerimh:de 
muhafaza teşkilatına kuvvet ve düzen 
verlldi. Uç senelik alınan netiyceler ka • 
çakçrlığın memlekette gittikçe azatdrfrnı 
gösteriyorsa da bu kafi değildir. Kaçak
çılığın tamamen kökUnü keamek ve her 
iyi ıeyde ön alan yilce ulusumuz ara -
sında kaçakçı damgası altında zehirli 

bir can yaşamasına, türemesine asla 

meydan vermemek için hepimiz el birli
ğiyle htikCtmet kuvvetlerine yardım et· 
meliyiz. 

Sayılan bu fenalıklardan dolayı ka
çakçılığın memleketimiz basında ne be -
lalı ve ne .zehirli bir satır olduğunu bi • 
lenler bilmiyenlere tekrar anlatmalı, 
gôrdiiğümüz veya işittiğimiz bir kaçak
çıyı taun yumurcağı gibi z.ehirini bir 
yere damlatmadan, aşılamadan ele ver -
meğe var kuvvetimi:de calıc;malıyız. Fa
kat her ~eyden evet kaçak malı alma· 
ma~a ant eder ve andımızda dayanırsak 
kacakcılıt.'ı kendi kendine eritmiş ve tü
ketmiş olacağımızı ve bu andımızı tut
maz da kacak mah alırsak kaçakçının ek· 
meğine yağ süren ve bir yandıın da va
tanımrzın kandilini bilmiverck körleten 
ve bu •·"1 ile kac-3.kcmın türemesine, çö
rcklenmec:ine yardım eden bir kaçakçı 
ortağı kalıbına gireceğimizi bilmiş ola. 
lım. 

Kaçakçıyr kaçakçı yapan; kaçak mal 
sürümünde kolaylık ~örmesi ve alıcı bul
masıdır. SUrUm kesilince kaçakçı tez. 
r;ahı kendiliğinden kurur. Kara sınırla • 
riyle deniz kıyılarımızın, sıtmalı, ıssu: 

bucaklarnda yalçın, dik kayalı dağla. 
rmda, kızgın güneşti susuz çöllerinde, 
!!enenin karlı ve yağışlı her zamanında 
pusu tutan, devriye yapan ve gecenin 
karanlıklarında ıslak topraklara terli glS
ğllslerini yapıştıran kendilerini bir top
rak yığınına benzetmeğe uğra~arak, 

dört göz, d<Srt kulak kaçakçı yolunu, ka-

çakçı gölgesini gözliyen ve lazım olun. 
ca vazifesi ve Olkilsü yolunda hiç dUşün
meden, çekinmeden canını veren asker 
ve memur kardeşlerimiz, geride siz kar-

deşlerinden bekledikleri tek yardım na • 
sılsa içeri giren kacak malı almamanız, 
kaçak mal satanları yakalatmanızdır. 

6 - Sözlerimi yüce Başvekilimlzin 

bundan bir kaç sene evel Ankara Hıtlke
vinde kaçakçılık hakkında halka verdiği 
pek kuvvetli şu öğütleriyle daha ~n • 
!andırmak, daha kuvvetlendirmek iste. 
rim: 

Kaçakçıların memleketimizin varlığı
nı kırmağa, bilerek ve bllmiyerek ulu. 
sumuzu fakirletmeğe ve memleketfmh:f 
çlğnetmeğe çalışan adamlar olduğunu ak 
hnu~ın erdiği kadar her yerde, sokakta, 
evde, mektepte ve her köyde anlatacak
sınıP: ve bulabildiğiniz yerde yakaamdan 
tutup devlet kuvvetine teslim edeceksi
niz, yahut yaşamak hakkından vugeçe
cek!ıiniz. 

Bu tehlikeyi söylemek heplmfzln bor
cudur. 

Ankara Milli Emlalc 
Miidiirliiğünden: 

Mahalleıi Sokağı Cinsi 

Leblebici Yeni~ar Hane 

Umum Metruke Eski ihale 
No. No. kıymeti 

Lira K. 
4~/19 223 1401 00 

!iisse Kaç taksit Mülahazat 
miktarı oldufu 

Tamamı Nakten veya ikinci tertip 

mübadil bonosu ile ,Petlncn 

Yukarda yazılı hanenin mülkiyetinin ihalesi 22-12-934 
J:umartesi günü saat 15 te yapılmak Uzere artrnnaya ko-
nulmuştur. İsteklilerin bulunmalan. {3569) 8-5463 
ıonıııııııcrııımmımımııınanmıımınııımıı mılll1!1lllmıımıl1VI! 

DEMİRHANE MÜ DÜRÜ 
GABY MORLAY 

ii11111ııımıııııa111111111ıımııııılilillll!Dl!mllllllllillllllll-lllllllllllıımmm11nımııımımııl!lllllK1111111ıuımı•!I 

Ankara Milli Emlak 

Cinıl Miktan 

Satodc beker ) 1 adet 
markalı binek ) 
otomobili ) 

Miidiir1ii~ndrn 
İzahat Muhammen 

krymeti 
Lira K. 
150 00 Nakten peşinen 

Yukarda yazılı otomobilin ihalesi 5·12-934 çaıpml)a 
günü saat 15 te yapılmak üzere artırma ltf bir hafta uza .. 
tılmrştır. Alacaklıların bulunmalan. (3568). 8 64fj'2 

Fethiye Belediyesinden: 
Fethiye kasabasında içme suyu için artezlyen açtın,· 

Jacaktn. Talip olanların Fethiye belediyesine müracaat• 
Jariyle ~artlarını bildirmeleri ilan olunur. 8--6452 

Sanat bahisleri. 

Ahmet Adnan'ın Paris'teki üstadı 

M. Eugene Borrel'den henüz bir iki 
gün önce aldığım bir mektupta bir 
münasebetle gene Adnan'dan söz geçi
yordu; diyordu ki: "Onun hakkındaki 
hııvaclisleriniz beni hiç te hayrete dü -
şı.irnıedi: Adnan'ın hakiki bir musikici 
iti<lali vardır: şef olarak şimdilik nz 
veya çok meharet göstermiş olabilirse 
de, her halde musikiyi tam olarak ve 
derinden duyar; aydamak tecrübesini 
çabucak edinebilir; muhakkak olan yön 
şudur ki her gör;düğil i~ musikicice, ve 
iyi bir interpretasyonun prensiplerine 
uygun düc;ecektir: bu kadarı bile pek 
büyük bir iş ... " Ostat, bu satırlarını, 
talebesi hakkındaki birkaç yıl önceden 
kalma cluygulaıma i!Öre yazıyor .. Ya 
onu geçen cumaki ilk h ılk konserinde 
iftiharla seyretseydi ne dli~ünürdU aca· 
ba? .. 

Adnan'ın muvaffakiyeti beni de şa -
şınmadı. Çiinkü hocasından sonra hen 
en yakın ark.ıdaşının ·hem de meslekte
ki eski sınıf arkada~ının • onu en iyi ta· 
nıması lazımgetirdi. Söz sırası gelmiş· 

ken bir hatıramı yazmadan edemiyece
ğim; ta ki Ulu Önderimizin işaretiyle 

başlryan musrki değişim hareketinden az 
önce bir artistin ne çetin çile ve iztirap
lar içinde bocaladığı hakkında iyi bir 
örnek edinilmis olsun. 

Adnan'ın, ihtısası alanında çalışmağa 

başlıyabilmesi şöyle dursun, eminim ki, 

her yerde görülebilen "kUçilk hareket· 

terde., olduğu gibi diişmanları bile var

dı. Onun neler yapabileceğini yalnız bİ&· 

ler biliyorduk. Tamam altı yrl 6nceydi: 

hakkındaki bütUn bildiklerimi her za • 

man ve zeminde yaz:dığım halde iddiala

rrma kulak asılmak şlSyle dursun, dedik

lerimi muhakkak ki gUlerek ve kin ile 

karşılıyanlar bile çılayordu. Neden son· 

radır ki Varlık Mecmuasındaki yazıla. 

rımdan mütehassis kalan değerli bir yar· 

dımcı çıktı: Necip Alil ... Beni çağırdılar: 

kimdir bu Adnan, hakikaten bu kadar 

değerli bir istidatmıdır? Diye sordular. 

Temin ettim, ve bir gUn iki öı:lü kalp 

tanıştılar. "Öz soy., musikileri bu tanı 

şıklık neticesinde ona yazdırılabildi; ve 

Adnan, bu esere alelAcelc katabildiği bir 

kaç istidat ışığiyledir ki u•u Ôuder'(" tt 

nıtıldı: o gözler böyle bir iıtidadı seç -

mez mi idi hiç?.. .• Değerini bütün ince -

tikleri ile ilk olarak o glSrdü ve it başı

na getirdi: Adnan, R. C. orkestrasının 

aydamı oldu. Düne değin sade bir mual

limlik çalışması ile çerçevelenmiı olan 

çalışma alanının aınırlarr, şimdi, böyle • 

cc dileği değin genişl:di. Bu hatıradan 

bir de hissecik çıkaralım: m••&İki inkıll

bımızın sadece bir değişmeden ibaret 

kalmayıp yeni yolda da çabuk ve bilgili 

adımlar atmak UlkUmUz olduğuna göre, 

musiki işlerimizle ilişikli en kUçUk işler 

de bile iş başı olarak seçeceğimiz gençle

ri •ukufla ayırıp her birini değerlerine 

yakrşan yerlere getirmek işinde Önderi· 

mizln izinde yürümeliyiz. Orkestramı

zın bir iki ayda almış olduğu hal bizi 

böyle düşilnmeğe bir kere daha mecbur 

etti. Kl.Ptür Bakanlığı en değerli duygu
yu aldı bile. 

Geçen yıla değin orkestramızın en 

geri yönii (hafif = kuvvetli) renklerini 

iyice gösteremeyi§i sayılıyordu; bugün 

ice en sağlam yönli, bu renkçilik değeri 

oluyor! demek ki eksiklik orkestrada 

değil, çalıtma tarzında imiı: "Ase'nin 

ötumU., nde ruhun cesetten adım adım 

uzaklaşıtını, çenenin atışını, ıon sarı 

yaprağın da kara toprağa dUşüıilnU duy 

duk... Uut'in Senfonik Poem'indeki 

k.romatikler ne .zengin ve ne kudurup 

tapn bir deniz: gibi coıtu ... Orkeıtrctmız 

bir iki ay ıtarfında interpretasyon ve 

ekapreHlon bakımlarından eıkisiyle ol
çUlmiyecck bir dereceye fırladı. Yeni 

aydanun delneği altında yalnız bir yd 
b6ylece çallfllaa, özlil kurultumuı, ıler -
deki orkestralar araamda yer alacaktır. 

İlk konserin ağırbatfı deferi ka.rıısında 
blltUn baf1ar saygı ve ıevlnçle efildi 

Adnanm dev gibi bir hafızaat olduğu
nu bilirdim. Kafası bir nota kllt6phane -
llne benzer. Bir kere duyduğu, beynini• 
içinde ka1atrp kalır: ıökebitene aıltolc;on. 

I 

Paris'te talebe iken hocalarımız gibi evi· 
miz de birdi, Armoni ve kontrpuan hO • 
camız (bu ilimleri elegeçirebilınek için 
kilo ile lastik harcamak ve kilometreler 

tutacak kad:u satırlar karalamak ister!) 
derdi. Akşam olup da masamızın bir b~-

. s 5-
şın:b o ve bir başında hı-n gccenın 
sizt:~: iciudt calışmağa koyuldu~urrı·ıt 
zaman, ben - istidatsır mesl,.ktac; • I· -~·t 
hr c1~linıncive kadar lastik kullanırdı..,: 
fal..at. o ~anki inat için lastiğe e1i.,i s ir· 
mezdi, flöriteri, imitasvorıları d;ziverir: 
di: cünkü rniisveddesıtıi ve diirrttmel'"rı 
hep hafızadan vapıp valnız neticevi ldi • 
ğıtbra geçireh'lirdi. Bestelemek tar.zı da 
bövlPdir. Biitiin bunları bil<>n ben, onun. 
bir buçuk s::ıatlik ağır bir proğramı P r· 
. d r ını tısyonsuz aydaması knrş sın '1 s<>'I 

idim hiç? Fak~t buna h,lk 'lıtştr. A.vru • 
pa', · da pek nadir avdafl\lar rzb rd"tı 
aydayabildi~i içindir ki. b~nzer hayret: 
ler, orada da, mesela k11~ik senforilrrt 
her <-1herden avıfavıc; harlio;rsi k:t~ı .. , .. ctıı 
görül Ur ve tenkitlerde alkışlanır: Geııe 
mesela, gUnümüzUn en büyiik italv~n 
avdnmr Toscanini'nin yaptığı gibi lıiltıln 
bir Wagner operasının ezberden aydııO
ması ilerıil"'ki meslektaşları bile hayrete 

dlisiiriir. Fakat er:berden aydamııktan 
. b' .. . ne de mak~at kat1yen ne ır gostcrış ve 

bir göz boyacılık, fazla alkış tophY• h'I• 

mek endişesi değildir. Bunu yapabil"n 

şef, göz gibi en mühim bir aletini ve k 3
' 

fasını notayı takip yllltUnı1en kurtara· 
• k 1 rak, yalnrr: sa~ bilek, nadiren sol o ' 

omuz ve vlicut hareketleri ile değil, no-

b ·~ ların hepsinden daha mUhlm olan 

yanlara dönilş ve baş duruşları il' 
•e 

orkestrasını tek bir çalgı imiş gibi kıı ı

nabiliyor demektir; VirtUoz1ar da sırf 
bu yl\Tden erber çalmıyorlar mı? 

Ahmet Adnan gibi ilerisi gençliği f'l" 
dıtarında parlak olan bir aydam kazan 

ğımızdan dolayı sevinmeliyiz. 

İlk konserde değerfe aydayan .Ahnıet 
Adnandı, fakat değerli olarak çalantat 

orkcstracılardı. Adrtanın eline meşhurlı.t
ğu tutarında uysal liir alet devredil[llif 

olmasaydı bu muvaffaklyet kauntlatTlas. 

Adnanrn adı da çok sönUk kalırdr. 
cif 

İcranın akısı ortasında ISyle anla}''" 

yay kromatikleri ve öyle çetin dudat 
ktt' .. oyunlan geçti ki anlryanlar bunun 

şısında olur şey değU dediler. S~ı: gellınl. 
obuacı Etfal öyle çevik dil ve stakıcato 
geçitleri glSsterdl kl kendi hesabıma t 8 '° 
tım .... Binaenaleyh tebrik ve teşekkUrle
rlmb'in yarısı da bu genç ve değerli ar· 

tistlere ait olacaktır. Orkestramız Arık~ 
radaki blltiln muıikl işlerfmlr:ln temel d 
reğl olmuştur 

Bu yazım bir tenkit değil, sadece bir 
ınıtt kaç hatıra ne duygumun ve saygıları 

ifadesidir 
MAHMUT RAGll' 

Ankara hlriucl ımlh 
11 uknk hRkimli~nclen: 

Davacı: Şahinde vekili imala· 
tı harbiye top fabrikasında marka• 

cı Mehmet irfan. 
Dava edilenler: Balıkeılrde "' 

lup halen adresi malGm olmıyan 
Zehra ve hayat ve mematındaıt 
haber alınamıyan fsmall Hakk1• 

Şahinde ve diğer variıılerle be• 
raber Ankara Yenişehirde Deli• 
ler tepesinde hududu ve miktarı 
dava dosvasında gösterilmiş ,;a• 

yıan maliki bulunduV,unur: hİ' 
arsanın taksimi yolunda Şahinde• 
nin açtığı 17.alei ,uyu davasıf1~a. 

Adresinizin maH\m olmama: 
sından usuH\n 141 inci maı1cfesl 
mucibince mahk("meye ilan Y"lı.J 
il" davet erlildiğiniz ve gıyab•01: 

. •• . ırtc1il".l 
18 karar verılecegt ıhtar t 1 

,. 

halde ~elmediğini:r görülmlicıt~:; 
Yapılan kesif ile tarlanın 7 )<ı 

• . • ği rr' 
arasında tak~ım edılemıyece q 

t . dil . .. . u1ün sr. >ıt t ı mesı uzerınc us 
. ııınııt 

uncu maddesi mucibınce ar 
• y(" tıl" 

tıatılarak süyuun iıalesıne I<· 
tarının hissedarlar ara!\ın•~a tıı 1 . . k rı nıenkl.I 
aımıne ve ararın gcıy fi· 

ö M' eatrş icra m,.murhığuna g n r• 
mesine temyizi kabıl olmak ~:~ll 
25. ı ı. 934 tarihindr vernen 'liıcıe 
karar usulün 141 incl maddes 
t("vrikan ilanen tebliğ olunıır· 

54ı;'1 s-
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llRAAT 
BAN~S\I 

Ankar;1 Valiri!indcn: 
1 - Yatı mektebi talebesine yaptırılacak çamaşırlar 

?615 lira 10 kuruş muhammen bedel üzerinden açık müna
kasaya konulmuştur. 

2 - Münakasaya gireceklerin muhammen bedelin yüz
ae 7,5 u nisbetinde muvakkat teminat akçelerini cvcJden 
muhasebei hususuiye veznesine yatırmaları laZTmdır. 

3 - Taliplerin nümune ve şartnameyi görmek için her 
giln maarif müdürlüğüne ve 10. 12. 934 pazartesi günü sa
at on beşte vilayet daimi encümenine müracaatlar. 

(3501) 8--- 5376 

İnebolu Belediye Riyasetinden : 
Belediyemizin 35 kilovat kudretinde mevcut elektrik 

lruvvetinin artırılması için mübayaası evclce 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 tefcrrüatı satın almacak
tir. Bu rnakinaları gerek kullanılmış ve gerek kullanılma
mış olarak (mevcut şartnamelerine göre) satmak istiyen
'erin 934 senesi birinci kanun ayının sekizinci gününe ka
\iar bu baptaki bütün tekliflerini belediye riyasetine bildir· 
meleri ilan olunur. (3489) 8-5354 

Siz de bir tayyare 
piyango bileti 

alınız. 

U L.U S 

saçlarınız 

dökülüyor mu? 
Hemen d°ôkülmesine manı 
olunuz. 

KANZUK ECZAHANES1 
müstahzaratmdan. 
KOMOJEN: Saçların dö
külmesine ve kepeklenmesi
ne mani olur. 

KOMOJEN: SaçJann kök
lerini kuvvetlendirir ve bes
ler. 

KOMOJEN: Latif rayihalı 
bir saç losyonudur, deposu 
Kanzuk ecza hanesi her ec -
zah:me ve ıtriyat mağazala- j ı 
nndap arayınız. 

İngiliz Kanzuk eczanesi ma mutatmdan. 

Öksürenlere pelesenk i katran eksiri 
Yeni Eczahanede bulunur. 

afıa e aleti ıd~n: 
I - Vekalet müstahdemini için 50 adet palto, 7 adet 

manto, 7 takım kadın, 12 takım erkek elbisesi, 50 adet iş 
gömleği, 4 adet tulum elbise, 12 çift erkek ve 7 çift kadın 
ayakkabısı 1900 lira muhammen bedel dahilinde pazarlık
la satın alınacaktır. 

•n - Pazarlık 5-12-934 salr günü saat 10 da satmalrna 
komisyonunda yapılacaktır. 

III - İstiyenler Vekalet malzeme müdürlüğündeki 
şartname, mukavele ve nümuncleri görebilirler. 

IV - Münakasaya gireceklerin 142,5 liralık o/o 7,5 mu
vakkat teminat vermeleri lazımdır. 

V - Teminatı nakten vermek istiyenler naktin vezne
ye yatınldığma dair makbuzu pazarlıktan evel komisyona 
vereceklerdir. 

"Çek teminat olarak kabul edilmez.,, (3532) 8-5406 

tnJıisarJaı~ Umum 
l\liid .. rliiiünd ,n: 

. ı .- Izı:1~r Çamaltı Tuzlası için fenni ~artname ve pro
Jelerı mucıbınce 120 beygir kuvvetinde iki adet Gazojen 
kapalı zarf usu1iyte münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartname ve projeler Cibalide Levazım ve müba
yaat şubesinden alınacaktır. 

.. ~. - Münakas~ 19:12-934 tarihine müsadif çarşamba 
~unu saat 15 te Cıbalıde Levazım ve mübayaat şubesinde 
ıcra kıhnacaktır. 

4 - Münakasa ehliyeti fenniyesi mücerrep fabrikalar 
;ırasında yapılacağından fiatsız proie ve tekliflerin heyeti 
fcnniyemizce tetkiki için münakasa gününden laakal on 
beş gün evel tevdii lazımdır. 

5 - Münakasaya iştirak edebilecek olanlar yukarda 
t~yin olu~an gün. ve saatte kanuna uygun olmak üzere 
fıatlı tekhfname 1le % 7,5 muvakkat teminat parasını ko-
mivona tevdi etmelidirler. (7095) 8-4875 

ihtiyarlıkta zen
gin olmak müm -
kündiir. İğne ada 
köylülerinden 
Mehmet Ağa Tay
yare piyangosun
dan (J0.000) lira 
kazanmıştır. 

' • ' 

' 
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t:~ 1 - BİNA fSLERt PRO-l 
~~ JESf VE BETON AR- ~ 
t~ ME RESA PLA RI YA-~ 
\ PILIR. ~ 
~~ 2 - RİYAZt YE, FİZİK~~ 
li~ DERSLERi DİKKAT- ~~ 
~~ LE GÖSTRRİLİR. Rt-~• 
~. YAZİYE TATBİKATI~~ 
li YAPTIRILIR. ~~ 

Hakimiyeti Milliye g-a- ;~ 
~ utesi Mühendis (R. M. ~· 
~~ F) n1muzuna yazılması. ~~ 
~~~~ 

l(iı·alıl\: hiııa 
Adliye sarayı civarında 

taş merdiven yanında otel, 
pansiyon, idarehane olaı·al~ 
kullanmıya pek elverişli bi
n:ı toptan kiralıktlr. Dili
yent cr Bahkpazarmda Ha
mamcı olu bay Halil mağa
zasına baş vursunlar. 

8 - 541.R 

Satılıl[ hina 
Ankarada istasyon karşr

smc'la evelce Muhafız Tabur 
kumandanlığının bulundu -
ğu bina satılıktır. Taliple -
rin 1stanbulda yeni postane 
arkasında Hanımeli soka . 
ğında İstanbul hanında J. 
V. Vito11 ve Kampani Li
mitet C"irketine müracaat et
meleri veya yazmaları rica 

,, . olunur, 8- 5381 
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l\.umbara bütün llir istikllaldir. 

Na 
yhan Vilayeti 
Başmül1endisliğinden: 

.. 
a 

Adana - Misis ve Adana - Karataş yollan ba~langıcm
da (3573.35) metre murabbaı parke kald~nın ihale ,;uretiy
Je yaptınlacaktır. 

l - Bu inşaatın keşif bedeli ( 11829) lira (37) kurut
tur. 

2 - Eksiltme (2490) numaralı artırma eksiltme ve iha 
Je kanunu hükümlerine göre ve kapalı 7.arI usuliyle ola· 
caktır. 

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

4 - lnşaata ait keşif cetveli Tesimler mukavelename 
sureti ve şartnameler seyhan •ilayeti Naha Başmühen
disliğinden beş Jira doksan bir kuruş mukabilinde alına
caktır. 

5 - Bu iişi teahhüt etınek 1stiyenler en çok 20-12-934 
perşembe günü saat on birt 'kadar Seyhan v1layeti daimi 
encümeni reic:liğine verece ·leri teklif mektubunun şekli 
bu işe ait olup ne suretle temin edileceği (4) numara ile 
bildirilen ~aı·tnameler arasındaki eksiltme -şartnamesinde 
gösterilmiştir. · 

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

göRtcrir Q34 senesinde ahnmış vesika 
C - TeklH sahibinin şimdiye kadar yapt1ğ1 i~Jere evralt 

ve vesikaları gösterilmek ımretiyle Seyhan vilayeti Nafıa 
Başmühendisliğinden alacakları fenni ehliyet vesikası. 

D - Bir şirket veya ortaklar namma teklif yapıldıp 
takrlirde şirket veya ortakların her biri tarafından teklif 
sahibinin kendilerini temsile salahiyeti bulunduğunu ge>. 
terir vekaletname verilece'ktir. (3485) 8-5340 

A 1 ara Defterdarlığından: 
Dairede mevcut plan ve şartnan:ıesi mucibince istask 

yon civarında ciimhnriyet ve değirmencilik limitet şirk., 
tiyle Şükriye mahallesindeki Turan Un fabrikası ve Ka
yaştaki değirmen yanlarına r.aptmlacak dört barakan 
3 kanunnevel 934 pazartesi günü saat 14 te pazarlıkla iha
lesi icra kılınacağından taliplerin Defterdarlıkta müteşek"' 
kil komisyona müracaatları. (3559) 8-5449 

n tara \ 7 aliliiJnden: 
ı - Yatr mektepleri talçbesine yaptmlacak elbise 

3999 lira muhammen bedel ijzerinden açık münakasa~ 
konulmuştur. .~ 

2 - Münakasaya gireceklerin muhammen bedella 
yüzde 7.5 u nisbetinde muvakkat teminat akc;elerini ev 
den rnuhasebei hususiye veznesine yatırmaları lazımdır;. 

3 - Talipler nümune ve .şartnameyi görmek -için h 
gün maarif müdiirlüğüne ye 10. 12. 934 pazartesi ~ 
saat on beşte vilayet daimi encümenine miiracaatlan. 

(3502) 5311 

nkara Valilii!iw-len: 
ı - Yatı mektepleri ta1eoesine .ahnacak ayakka~.ılar 

2104 lira 50 kuruş muhammen bedel üzerinden açık m 
kasaya konulmuştur. • 

2 - Münakasaya gireceklerin n:ıuhammen . ~de 
yüzde 7,S u nisbetinde muvakkat temınat akçcle!"'nı ev 
den muhasehei hususiye vciriesine yatıı:na.~arı la~"'!1dır. 

3 - Taliplerin nümune ve şartnamey\, gorm~k '5'~. ha; 
gün maarif müdürlüğüne ve 10. 12. 934 pazartesı gunu s 
at on beşte vilayet daimi encümenine müracaattan. 

(3503) 8-- 5378 

Hali a<·İ {ağ tç 1 ve Matbaacıhl~ Her nevl plan ve resimlerin kopyaları süratle çıkarılır. Telefon: 1230 
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Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alma 

Komisyonu ilanları 

CAÔ 
Malkaradaki hayvanat 

icin 175 bin kilo arpa kapalı 
bürüm vöndemiyle alına
caktır. Ü zerine bırakılması 
5-12-934 çarsamba günü sa
at 15 tedir. Bağlantı ve ör
neğini görmek için her gün 
eksiltmeğe gireceklerin de 
belli gün ve saatinde dilek 
okuntulannr Tekirdağında 
F. satmalma Ko. nuna ver 
mcleri. (3375) 8-5161 

CAG 
Ordu sıhhi ihtiyacı icin 

64 ile 89 adet seyyar etüv 
makineleri kanalı bürüm 
yöndemiyle 8. 12. 934 cumar
tesi günü saat 14 te alına -
caktır. İsteklilerin bafrhlığı
nı g-örmek üzere her ~ün öğ· 
leden sonra ve eksiltmive 
gireceklerin belli gün ve sa
atından önce dilek okuntu -
lan ve oev ak,.elerivle bir· 
tikte M. M. V. Sa. At. Ko
misyonuna gelmeleri. (3420) 

8-5227 

CAG 
Bir akümülatör batarya 

grubu açık eksiltme ile sa
tınalınacaktır. Üzerine bı
rakılması 8-12-934 cumarte
si günü saat 11 dedir. İstek
lilerin hağ'hhğmı görmek 
tizere her gün ve eksiltme
sine gireceklerin de nev ak
celerivle vaktinde M . M . V. 
Satınalma komisyonuna haş 
vurmalan. (3423) 8-5242 

İLAN 
Tekirdağı kıtaatmm 60. 

bin kilo kuru fasulyasma Te
kirdağınm 21,000 ve Malka
ranm 11,000 kilo çekirdek
siz kuru üzümüne verilen fi. 
atlar pahalı görülmüş ve 
Malkaranm 35550 kilo kuru 
fasulyasma istekli <;ıkmamış 
-olduğundan pazarlıkla alm
Tnasma karar verilmiştir. İ
halenin son günü ıs. 12. 934 
cumartesi günü saat 15 te -
,Air evsaf ve şartnameleri 
JÖrecekler her gün pazarh
fa gireceklerin de ihalenin 
ıon gününden evel her gün 
teminatlarivle Tekirdağmda 
F. Sa. A1. Ko. nuna uğrama-
ları. (3471) 8- 5314 

İLAN 
Serom aşı evi için 400 

600 kilo kıyılmış sığır eti pa
zarlıkla alınacaktır. Pazarlı
ğı 2. 12. 934 pazar günü sa
at 14 tedir. t'steklilerin o 
gün ve saatta M. M. V. Sa. 
Al. Ko. na uğramaları. 

{ 3526) 8 -5400 

İLAN 
Vekalet binasındaki ka -

lorifer kazanlarından birisi 
pazarlıkla değiştirilecektir. 
Pazarlığı 1. 12. 934 cumar -
tesi günü saat 11 dedir. İs
teklilerin be11i gün ve saa -
tında komisyona uğramala-
rı. (35Sl) 8- 5433 

t LAN 
Ankara Harbiye mektebi 

civannc.la mülhak kıtalan 
için yaptırılacak bina kapa
lı zarf usuliyte münakasaya 
konmustur. lhalesi: 17. 12 
934 pazartesi günü saat on 
birdedir. Taliplerin keşif, 
şartname ve projeleri gör -
mek üzere her gün M. M. 
V. Satmalma komisyonuna 
mi.iracaatlan ve münakasa
ya gireceklerin de ihale sa
atından evel teklif ve temi
nat me'<tnolarrm mezkur ko
misv0n reisliğin,. vermrteri. 

(3495) 8-- 5367 

t LAN 
Kapalı zarfla mevkii mü

nakasaya konulan (25000) 
metre amerikan bezinin iha
lesi gününde talip cıkmamıs
tır. Bu defa pazarlığı 5. 12. 
934 çarsamba giinü saat 14 
te icra edilecektir. İstekli -
ler şartnamesini (!Örmek ü-
7.ere her (!Ün ÖP-leden ~onra 
ve pazarh~a istirak edecek
lerin belli giin ve sa~tmchı 
teminativle birlikte M. M. 
V. satmalm<ı. komisvon•,na 
gelmeleri. (3563) 8- 5454 

fLAN 
Trabzondaki kıtaat için 

17. 11. 934 te kapalı zarfla a
hncak olan 378 bin kilo una 
verilen fiat pahalı görüldü
ğünden bir av müddetle pa -
7.arhğa cevrilmiştir. İstekli
lerin 2810 liralık teminatla
riyle Trabzonda Sa. AL Ko. 
nuna uğramaları. (3473) 

8- 5312 

Terkibi, 200 diş hekimi taraf mdan hazırlanan 
• 

M 1 NE 

Ankara Milli Emlak 
l\1üdi1rlü Oiinden: 

120 lira 32 kuruş bedeli keşifli Kızılbey Maliye şubesi 
bölmesinin eksiltmesi 2. 12. 934 pazar günü saat 15 te ya-
pılacaktır. t'steklilerin bulunmaları. (3566) 8- 5460 

Bursa Pazarı 
SİPAHİ ZADE HÜSEYİN HÜSNÜ 

Bursada Çağlayan ve Lale fabrikalarında yaptığı 
ipekli kumaşların ve İs tanbuldaki atelyesinde yap
tırdığı işlemeli ve pentorlu file perde saten aplakasi-" 
yon ve keten burode ya tak takımları kadın ve erkek 
çamaşırlan salon yastıklan ve sofra takımlarını İstan
bul fiatma satmaktadır. 

Adliye sarayı yanında Gençağa apartımam altında 
No: 2 Telefon: 2373 

Anliara Milli Emlak 
Müdürlüğünden: 

Çift beygirlik araba 2-12-934 pazar günü saat 15 te pa
nrhkla satılacaktır. Alacaklıların bulunmaları. (3567) 

8-5461 

ULUS 30 SONTEŞRIN 1934 CUMA 

\'

As. !'· ~· IU. S~tın Alma ıı 
Komısyonu ılanlan 

50 TON HAM ADANA 
PAMUGU 

Yukardaki malzeme pa
zarlık suretile 3/ 1.kanun/ 
934 tarihinde saat 14 te iha 
lesi icra edilecektir. Talip
lerin teminat ile müracaat-
ları (3534) 8 - S414 

1000 METRE MİKABI 
CEVİZ TOMRUK 

Yukardaki malzeme pa
zarlık suretiyle 3/1. Kan/ 
934 tarihinde saat 14 te iha
lesi icra edilecektir. Talip
lerin teminat ile müracaat-
ları. (3526) 8-5422 

\nknra Levazım fimirlfüi 

"atın alma komisvonu 
ilan fan. 

lLAN 

İzmir Müstahkem mevki 
kıtaatı için 41820 kilo gaz
yağı kapalı zarfla 19/ 1. kan ı 

934 çarşamba günü saat 15 
te münakasası yapılacağın
dan şartname,.ini görmek is
tiyenlerin her gün taliple
rin rle teminatlariyle birlik
te teklif mektuplarım belli 
saatte İzmir müstahkem 
mevki satmalma komisyo
nuna vermeleri. (31\76) 

8-5466 

tLAN 

İzmir müstahkem mevki 
kıt::ıatmm 67.400 kilo nirinc; 
ihtivncı kapalı ı:arf 11"-Utivle 
satı~ alm~caktır. fhalesi 
1 kanunueve1 934 cunıarte · 

si günii "aat 15 teclir. Sart
nanıesini 2örmek i"tivenle· 
rin her giin taliplerin rle te
minat ve teklif mektuoları 

ile hirlikte belli c;aatten ev
vel İzmir Miist~hkem mev· 
ki satmalma komisyonuna 
müracaatları. (3~57) 8-5130 

1LAN 

Be~ ton Antırasit kömürü 
müteahhit nam ve hesabına 
pazarlıkta alınacaktır. Pa
zarlığı 2/ 1. Ka l 934 pazar 
günü saat on dörttedir. Sart
namesini görmek üzere her 
gün ve pazarlığa istirak için 
de vaktinde teminatlariyle 
beraber Ankara Levazım A
mirliği satınalma komisyo
nuna gelmeleri. (3558) 

8-5446 

Kiralıl{ 

apartım:.n 

Y enişehirde Devlet ma
hallesi yanında Belçika se
farethanesi arkasında Ek
mel B. apartımanmda iki 
daire kiralıktır. Dörder oda 
banyo elektrik havagazı ve 
geniş balkonları vardır. 

ZAYİ 

İstanbul Davutpaşa kışlası 
Ölçme taburu yer ölçme bölü
ğünden almış olduğum terhis ve
sikamı kaybettim. Yenisini ala· 
cağımdan eskisinin hükmü otma-
dığr. Eskişehir As. Ş. 

cümhuriyet mahallesinden 
Recep oğlu Şerif 322 

8-54'i8 

r imtiyaz ıahibi ve Ba§mU· 

harriri Falih Rıfkı ATAY. 

Umumi neşriyatı idare eden 

Yazı işleri müdürü Nasuhi 
BAYDAR. 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus matbaasında basılmı~tır. 

Ankara birinci sulh 
hukuk mahkemesinden : 

Müddei: Hariciye Vekaleti 
memurlarından Kadri Bey kan· 
sı Meliha H. 

Mildde. A. C. Merkez Ran -
kasında Tahir B. in yanında mer
hum Hayri Beyin kızı Güzide H. 

20. 1 O. 934 tarihinde tekidi ic

ra davasrndan dolayı mahkemeye 
gelmeniz hakkında halen adresi· 
nizin meçhul ·olmasından dolayı 
ve H. U. muhakemeleri kanunu -
nun l 41 inci maddesi mucibince 
ilanen tebliğat yanılmasına karar 
verilmiş ve işbu karar icra edil -
miştir. 

18. 11. 934 tarihinde de gelme
diğiniz anlaşılmış eldıığundan 

hakkınızda gıyap kararı verilmiş 

olduğundan ve adresinizin cfr ha
len mechul bulunmasından dola
yı ishu karar H. U. muhakcmelf'
ri kanununun l 41 inci macldesint' 
göre bir ay münrif' tlC' il;ıncn tf'h -

liğine ve 22. l 2. 934 tarihinde 
saat 9 buçukta Ankara hirinci 
sulh hukuk mahkemesinıie hu -

lunmanız aksi halde aleyhinizde 
gıyaben hüküm verileceği liiıu • 
mu bir kere daha bildirilir 

8-5451 

DOKTOR 

Baha Ha?ım 
GAZl TERBlYE 

EN8TlTüS0 HEKf Mf 
Muayenehane: Adliye 

sarayı vanrnda Gcncağ'a 

apartımanmda Hugusl 
daire telefon· 2661 her 
~ün ö~leden sonra saha 
ha kadaı g~ce mi.iracaat 

Kiralık ev 
Yeni şehirde şehit Nuri 

Bey ve Akaretler sokakları
nın köşesinde üst kat ge
niş yeni rahat beş odalı bir 
daire kiralıktır. Ziraat Ban
kasında Muamelat Müdür 
Muavini Hulki Beye müra
caat. Telf: 3406-7 

8-5391 

Ankara birinci sulh 
hukuk mahkeme~inclf"n: 

Müddei: Tabakhanede nalbant 
Yaşar. 

Müddeialeyh: Yeni Doğan ma

hallesinde Sarabasanlr Bekir Ağa 

nın evinde arabacı çekiç Ali ağa 

Yaşar Ef. nin aleyhinize açtığı 

bir alacak davası için namınıza çı· 

karılan davetiyenin adresinizin 

belli olmamasından geri geldiği 

görüldü. Adresinizin değişmiş 

olduğu ve bunu mahkemeye ha. 

ber vermediğinizden dolayı müd
deinin isteği ve muhakemenin de 
karariyle usulün 141 inci madde· 
sine uyarak gelip bir defide bu
lunmanız için 23. 12. 934 tarih 
saat 9,5 ta Ankara birinci sulh 
hukuk mahkemesinde kendiniz 
veya vekilinizin bulunması lü
zumu aksi halde aleyhinizde gı • 
ya ben muhakemeye devam olu. 
nacağı ilanen tebliğ olunur. 

8-5456 

Maliye Balianlıb'lndaıı : 
Tapu kadastro umum müdürlüğünde yaptınlacak 161 

Jira 50 kuruş bedeli kesifti tamiratın 24.11.934 günü yapı
lan münakasasma talip zuhur etmediğinden pazarlık 
2. 12. 934 pazar gününe talik edilmiştir. Keşifname ve 
şartname müracaat kaleminden verilmektedir. Talipler 
muvakkat teminat olan 10 lirayı ihale gününden evel mer
kez veznesine yatırmaları ve ihale g-ünü saat ıs te bu gibi 
işleri yaptıklarına dair mevcut vesikalarile birlikte milli 
emlak mürlürlüğiinde müteşekkil komisyona miiracaatlan. 

(3530) 8 - 5412 

Anafartalar caddesinde Kmacızade ham altında 

Merhum Şevket Ahmet Beyin eski 
belediye eczahanesi yerine 

Yeni eczane açıldı· 

Ankara Nürnune Hastahanesi 

Baştabipliğinden: 

Hastanerle mevcut 100 kaleme yakın müstamel büfo 
şeklinrle dolap bakır takımları ve sair hurda eşya ve ve -
fat eden cenazelerin varisleri taraf mdan şimdiye kadar a

lınmıyan köhne melbusatı aleni müzayede suretiyle kı
sımlar halinde hastane bahçesinde satılacağından talip o
lan tarın 15 K. evel 934 cumartesi günü saat 14 te hasta-

neye müracaatları ilan olunur. (3528) 8--5453 

"'aıınuuınım11U1111mmnmuıınamuıuııımnınılll1Jlllllınnılll!lıımı.illnınıuıııuııuıımımnnıımıııııılllilllR11llll1lUllllllll 

İ ı\ııkara Elektrik ve Anl<ara 
llava~azı Şirl<et1erinden: 
Bürolarımızın kış mevsiminde çalışma saatleri 

. aşağıda gösterilmiştir: 

1 
Cumartesiden çarşambaya 9dan 13 e 
"e 14 1/2 den 18 e 
Perşembe günü 9 dan 13 1-2 e 

8 - 5435 
ummnmınımn nıll!lllDllllinımnımnnmmınmınmnJllllllllfllJllımımınıınıımnımu•ımımııııııııımuıuu1D1•'aımmıuıııııım 

İktısat Vekaletinden: 

Maadin Umum Müdürlüğü için defter ve sair evrakın 
tab'iyesi pazarlıkla yapılacaktır. Taliplerin 1 inci kanunun 
2 inci günü saat üçte komisyona nümunesini görmek ve 
şeraiti anlamak üzere Levazım müdürülğüne müracaat-
ları. (3S72) 8-546S 

Anl{ara l\f illi Emlak 
l\1üdiirlü~nden: . 

257 lira 35 kuruş bedeli keşifli defterdarlık tahakkulC 
Miidürlüğü ambannda yapılacak bölme ve ilave edilecek 
radyatörün eksiltmesi 2-12-934 pazar günü saat 15 te ya
pılacaktır. f steklilerin bulunmaları. (3565) 8--5459 

1
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Ankara Memurlar Kooperatif Şirketindenr 

1 Umumi heyet içtimaı 
ı 933 senesi bilançosunun tetkiki ve ruznamesindekl me -

1 
vaddın müzakeresi için 25 mart l 934 tarihinde Halkevinde 
alelade ve fevkalade içtimaa davet edilen umumt heyet nizam
namenin tayin ettiği ekseriyet hasıl olamamasından talik edil-

i mişti. l 3 ve 27 nisan 934 tarihinde Çocuk sarayında ikinci ve 
üçüncü defa olarak toplanan umumi heyet, idare meclisi tara
fından hükumet nezdinde yapılmasına karar verdiği teybbil· 
satın netiycesine intizaren içtimaınr idare meclisinin davetine 
talik etmişti. Bugüne kadar devam eden teşebbüsler müsbet 

1 
bir netiyceye ulaştığından idare meclisi hissedaran heyeti umu
miyesini. aşağıda tekrar edilen ruznamenin müzakeresine de -

I vam edilmek üzere birinci kanunun 7 inci cuma gUnU saat on
da Çocuksarayı toplantı salonunda içtimaa davet eder. 

İçtimaa iştirak için hisse cüzdanlarını ibraz etmek lazımdır. 

Müzakere ruznamesi 
1 - 1933 senesi idare meclisi ve mürakıplar raporu. 
2 - 1933 ı;enesi bilançosunun tasdiki ile idare meclisinin 

ibrası, 

3 - Şirket muamelatının tarzı devamı, 

4 - Murakrplerin ve inhilal eden idare meclisi azalıkları· 

1 na yeni azanın seçilmesi. 8 - 5324 
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1 SİNEMALAR 1 
( YENi 1 Bugün, bu gece 

MU LEN RUJ 
Muhteşem Revü filmi 

Ayrıca: Yugoslavya Kıralı Hz. ne Bel
grat'ta yapılan cenaze merasimi v~ M. 
Puankarc'nin cenaze atayı. 

1 
1 

BUGÜN 1 KULÜP] 
1 matinasından itibaren 

Hissi mevzuu ile: 
KARNAVAL ÇOCUÔU 

İki yüksek artistin yarattığı büyük 
Fransız filmi. 

Ayrıca: Dünya havadisleri. 

I 


