
ON BEŞiNCİ YIL. No: 4806 
- --

Giimlelik 

])fLUEN_DlLE ÇEVIRl:\l 
BENE!\1ELERI 

lıu denemelerde yüzleştiğimiz 
güdükler çok olduğu oranda bü
Yiiktür de. Düşünüyorum ki bu 
Çevrim çetinliklerinde yalnız de
ğilim; başkalarmm, sorağın çep
reşik düğümlerini n'\sıl çözdüğü
nü bilmiyorum, ancak pek bilmek 
İsterdim, çünkü smayıslarm öğret
tiği buluşlar, hu bulu~larm verdi
ği alışkanlık kar~ılıklı bild!rişie 
birleşecek olursa, belkim de hepi
miz için çevrim yolları kolaylaşır. 
Bu umutla kendi denemelerim ü
:ıerine arasıra bir konuşum yürüt
ıniye girişiyorum; benim gibi ba~
ka çevrimciler de sınayışlarmı 
"Ulus,, un seplerinde bastırırlarsa 
dil evrimini hızlandıracak yeni 
bir dümüşük çıkar. 

·~~ 
"Verter,. imi gelişi güzel açı-

Yor, bir bitiğin ilk topsözünü alı
Yorum: 

"Ce que je te disais derniere
ment de la peintüre, peut certai
nement aussi s'.appliquer a la poC.. 
ııie.,, 

Bu topsözü önce osmanlıcaya 
Çevirelim: 

"Sana ahiren resim hakkında 
söylediğim (ya söylediklerim) 
muhakkak ~iir hakkında dahi tat
bik olunabilir.,, 

Birer birer kullanılmış olan os
manlrcalarm türkçelerini arıya
lrrn: 

1) Ahiıen yerine "son günler
de,, , "son bitiğimde,, diyebiliriz; 
ancak.bu deyimler "dernierement
ahiren,, in tıpatıp kar§ıhğı değil
dir, her tüştüye uygun gelemez
ler. Son dan bir çağ sözü türetme
liyiz; bu türetişte iki ek kullana
biliriz: 

1. -layın, 2. -un; ıonlayın, ya ıo
'hm ahiren'in tüm türkçesidir. 
< 2) reıim: osmanlrca~bir türlü 
'dcasin,, ile "peinture,, Ü ayırde
decek terimler bulamamıştı. Biz 
!İmdi dilimizin bu eksikliğini kal
dırrnağa çalışmalıyız; bu da güc 
~Örünmiyor: eskidenbcri az çok 
lcunandığımız cizgi (çizmek) e 
eş olarak dergi ıizik ( sizmek) 
deyimlerini veriyor; çizgi "ligne,, 
karşılıih tutulursa sizik "de~rin:, İ 
l>ek güzel karşılayabilir. "Peın-
tu • · · d b · t·· k bi re,, ıçın ıse öte en erı ur -
tiklerinde kullanılmış olan bediz 
l:li~el bir karşılık olur. 

3) Hakkında: ötedenberi kulla
~lan üzerinde, ..Jen ötürü gi~i 
. erginin Karayim ile Kazan bı
lılderinden getirdiği sartın da uy
tun bir karsılıktır. 
i··4) Muhakkak: Dergide gördü
~llıüz karşılıklar arasından en 
~U~el bulduğum ök ile terk'i seci
~ 0't'l.ırn; daha gösterisli hir yazıda 
Q"ık ki pek elverişli olur. 

l\\ 5) Şiir: Avrupa dillerinde kul
tt tlılan fr. poeıie, ing. poeıy, po
i/l1, İtal. poeıia hep grekçe ''po
li 13

•• = yapı sözünden cıkmıs. la
~~ce ara yolivle bu dillere geç
d '!lir; almanlarm poeıieye arka
()~· olarak dillerinde yarattıkları 
ı.~t:htkı.ınıt sözünün verdiği anlam 
"~l>t l w "k 1 w dur. uz ugu,, ya o~ma uı: ugu,, 

de ~i~~rn· arabçadan aldığımız şiir 
la... ılı, tanıma, duyu gihi kavram-

[) l\nlf\.tan bir köktendir. 
Ve .. • ergi bize birçok karşılıklar 
401•-ror. bunlar arasında ayduk, 
te/'k. tuvı•k v3.kından bakıya de
t~ .. C!.dlarclır. Bizim ünleyişimize 
tjt\ ~ QvJık diye okunmalı olan bi
de~~.deyim ayıt- leyit- kılın sözün
\\\;;1 ır; grE"kçenin yapı'smdan a
~~ku kaJır bir yönü yoktur; bunun 
\~··ne bizim yöndem adlarına 
~"el l.t ol~n -ım son ekini verirsek 

~. 1nce sında eytim terimini 

( -

Atatürk 
kadınlarımıza 

•• • • 
~onencını 

1) ·ıdi .. iyor 
Erdemli laldml.arımızm 

Snyfov ı.eçimirıe girmelerin
den doltıyı iillaerıirı IJiitiin 

lmrumlarındcın, :,)'ı•r ~er· top-
I lcmtıfordan telyazılurı •tldım. 

C('istcrilen duyf.{nlardarı ııi)-
1 rıl'ncim biiyiil.·tiir. Tiirl.· !ad
i dınlığının yeni f.{irdiiii sı;ru
' s"l nlcmcla da dejforli işler 

ı l>aşarmwmıı tlilerim. il 
K.ATATÜRK 

\ - ./1 
Ilış İ~lt·r Bakanımızın .1\1. l\1ak
simo~·a ~i>rul.·ı·•li~i td) azı~ı 

htanbul, 9 (Telefon) - Atina'dan 

bildiriliyor: Türkiye Dı~'şler Bakanı Tev. 

fk Rüşdü ~raa Mösyö Maluimoı'a gön. 

derdiği bir telyazısında papas kıyafeti 

kanunundan ötürü ç:karılan gürültülere 

tee11üf etmiş ve kanunun Yunanistan a

leyhine olmadığını söylemiştir. 

elde ederiz ki beğenilmiyecek bir 
yerini görmiyorum. 

Ko§uk tıpatıp almanca Dich
tung, fransızca poeme kar~ılığı o
lur. Tuy-/duy- kökünden gelen 
tuyuk için de arabça şiir' den kıs
kanılacak bir arlam yoktur. Ken
di ünleyişimizce duyuk (.. derin
den duyulan pek güzel şiir kar~ılı
ğı olur. 

işte bire k~.--1 öztürkçede şiir'e 
üç karşılık b•• ··voruz: aydım ya 
eytim (ya da aydık) , koşuk, tu
yuk, duyuk. 

"N ·ı " azm,, ı e manzume,, ıçın 

ise diz- den dizim, dizik, dizgi gi
bi deyimler çıkarabiliyoruz. Bu 
zenginlik latince ile grekçeye a
vuc açan Avrupa dillerinin hiç bi
rinde yoktur. Bize düsen iyi seç
mek, tadımla kullanmaktır. 

6) Tatbik olun-: Derginin ver
diği karşılıklar arasında dene§lİr· 
mek bana pek uygun geliyor. Böy· 
lece yukarda Verter'dcn yazdığı
mız topsözü öz türkçeye çevirmek 
için hiç bir eksiğimiz kalmıyor; 
dilimize çevrilMi i şu olur: 

"S . ana sonlavın bediz üzerinde 
söylediklerim ök (ya bayık ki) 
duyuk (ya aydık) üzerinde de 
deneştirilehilir., 

Bu topsözde kullanılan yeni te
rimler, bütlin kiHtiir nerseleri gibi, 
oku~la henimsenilir, ancak çocuk
larımıza arabça "ahiren, hakkın
da, muhakkak, şiir, tatbik deyim
lerinden öz türkçe "sonun {ya 
sonlaym), bediz, ök, aydık, du
yuk, deneştirmek,. deyimleri hem 
dtı1 ha kolay hem daha tez öğretile
bilir. 

A. CEVAD EMRE 
Çanakkale saylavı • 

Yeni Sözler 
Çevrim - nakil, terceme 

Oran - nisbet 
Aslamlt - faydalı 

Sep - sayıfa 
Evrim - evolution 
Dümücük - me"gale (occupation). 

Topsöz - cümle 
Tüştü - hal, (cas) 
Bitik - kitab, metin, mektub 
Sın - şekil, suret 
Nerse - mevzu, (objet) 
Okuş - tahsil (instruction). 
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Aclımız, andımızdır. Her yerde 5 kuruş 

Aydın demiryo u Saylav seçimi bütün 
üll{ede haşladı 

satın alınacakmı? İç işler Bakanlığı saylav seçimi 
İfleri için vilayetlere bir muhtıra 
göndermiştir. fç İşler Bakam Bny 
Şükrü Kaya bundan ötürü yaptığı 
bir bildirimde şunları demekte
dir ik: 

Si1·ket murahhasla-
' rıı .lan l\1ister Adin 

Bal{aııımızla 

l\:oııustu 
' Afyon - Antalya demiryolunun 

hükumetçe yapılmaya başlanma· 
sı üzerine Aydın demiryolu şirke
ti ile Baymdırhk (Nafıa) Bakan. 
lını arasında bir görüş farkı çık
ını tı. 

Şirket murahhaslarından Mis. 
ter Adin bugünlerde Londra' dan 
Ankara'ya gelmiş ve dün bu İf 
üzerinde Bayındırlık Bakam Bay 
Ali Çetinkaya ile görüşmuştür. 

Öğrendiğimize göre görüşme 
çok samimi olmu~tur. Bu görüş
mede Aydın deıniryolunun satın 
alınması üzerinde de konuşulmuf 
olduğu snnılmaktadır. 

Bayrndırlrk Bakanrm11: Bay Ali 
Çetinkaya 

- "Geçen saylav seçimi sırala
rında bazı vilayetler kanun hü
kümlerinin tatbikinde tereddüde 
düşerek istizanlarda bulunmuş
lardı. Vekalet bunlara verilen ce
vablarla resen Y<>•oılan tamir"leri 
telhis ederek böyle bir muhtıra 
tanzimini fayda1ı ve lüzumlu gör
müştür.,, 

Öğrendiğimfae göre bu defa 
saylav seçiminin intihab kanunun· 
da tayin edilen müddetlerin asga
risi zarfında iş görülmek !IUretiv
Je 59 günde bitecek olan intihab 
işinin 30-35 gün zarfmda tamam
lanmasına çalışılacaktır. 

----~~----------·-------------~~~-

Büyük Millet Meclisinin secimi 
yenilemek için verdiği karar dün
kü resmi gazetede ne~rolun· 
muş ve Başbakanlık keyfiyeti iç 
itler Bakanlığına resmen tebliğ 
etmiştir. 

Cenevrede Yugoslclvya 
şi~iyeti ve konuşmalar 

iç itler Bakanlığı da evelce va 
ziyetten haberdal" ettiği Umum 
Müfettişlere ve Valilere dün 
telyazı ile bir tamim yaparak der· 
hal seçime haşlanmasım bildir
miştir. Yarından itibaren memle
ketin her tarafında bilfiil seçime 
başlanmış olacatkır. 

· l\lacaristaıı, Yugoslav ııotasıııa 
liarsı ı~JJ1n düıı İio ııseye verdi ' . 

C. H. F. Genel Katibi 
geliyor 

Cenevre, 9 (A.A) - Dün öcleden 
&onra toplanan uluslararası konseyinin 
genel celsesinde söz söylemiş olan M. 
Laval Yugoslavyanın ittihamlarmın e. 
saılı olduğunu, Budapeşte hükümeti ya. 
nında isteklerinin boşa gitmiş bulundu. 
ğunu, macar makarnalı ve memurlarının 

özen göstermemiş olduklarına söylemiş 
ve Macariıtanın yeniden tahk.knt yap. 
maya hakkı olduğunu da ilave etmiştir. 

M. Laval, Yugoslavya'nın göstermi' 
olduğu soğuk kanhhğı övdükten ve ma
car murahhasmın muahedelerin yeni • 
lenmesi lehindl'ki sözlerine teessüf eyle
dikten sonra M. Lnval, smırlann işaret 
taşlarının yerini her kim değiştirirse ba. 
rışı bozmuş olur, demiş ve şu sözleri 
eklemiştir: 

" - Bir kurunc!anberi ikide birde ya
pılmakta olan cinayetler, medeniyeti tah. 
kirdir, ve barış için tehlikedir. 

Uluslar derneci andlaşmaıının onun· 
..ç•ı maddeıi, bütün hükuemtlcri başka 
bir hükumetin toprak bütünlüğünü teh. 
likeye koyabilecek her türlü hareketten 

Bay Papanastasyıı-
'W •• 

ııun c ogruyu goreıı 
IJir yazısı 

lıtanbul, 9 (Telefon) - Atina'dan 
9 tarihile bildiriliyor: Papanıutaıyu ga
zetelere beyanatta bulunmuş, kılık mese
leıinin lüzumundan fazla uzatıldığını, 
gazetelerin bu iti fena idare ettiklerini 
hükumetin de acemilik gösterdiğini ıöy
lemiştir. Papanaataayu bayanatına töyle 
devam etmiştir: ''-Türk-yunan doıt: 
luğü ·ve kardeşligi 've iki hükumet ara· 
smdaki samimi münasebet elbette bu iti 
halledecektir. Kanun Türkiye'de şimdi. 
ye kadar yapılan inkılabların zaruri bir 
neticesidir. Benim gibi Anka.raya giden 
ve celenler ti.irklerin samimiyet ve cid
diyetinden şübhe edemezler. Halk boş 
yere heyecana kapılmıştır. Kanunun hü. 
kümlerinden haberi yoktur. Bunu anlat
mak lazımdır. Bu anlatıldıktan sonra or. 
tada anlaıamamazlık k~lmaz.,, Papanas
taıyu'nun bu beyanatı bütün Atina ga. 
zeteleıindo çıkmıı ve müsaid bir tarzda 
telakki edilmİ§tİr. 

menetmcktedir. Fransa,.ıığmma hakkı

nın bir takım kurallara bağlanmasını 

İsteyen tekliflerde bulunacaktu· ... 

I\iacaristaııııı liar
şılık ııotası 

Cenevre, 9 (A.A) - Macaristanın 

yugo,lav muhtırasına karşılığı dün kon. 
seye verilmiştir. 

Macar hükümeti bu muhtırada yu -
goslav şikayetinin süratle lctk;klni iste. 

(Sonu 2 ıncı savdada.) 

lstanbul, 9 (Telefon) - Cümhur.i, 
yet Halk Fırkası Genel Katibi Bay Re
ceb bu akşamki trenle Ankaraya gitti. 
Durnkta fırkll arkadaşlan Ye kalabalık 
dostları tarafından uğurland. 

hmir Vali"inin kabulü 

Reisicümhur Atatürk İzmir valisi 
General Kazım Diriğ'i kabul buyurmuş
lardır. 

Vali, bakanlıklarda vilayet işlerile 

uğraşmaktadır. 

ültür 
• yen 

a an ığında 
kurumlar 

~--~.,.-~~~~~--

Güz c l sanatlar genel nıüdürlüğü ){u-
rulacal{, Aııliara iiııiversitesi açıla

cal{, sanat 0J{11llaı~ı l(ültür Bakanlı~-
na hağlanacal{ .. 

Kültür Bakanlığında müzik, re
sim ve bunlara benzer sanat işle
riyle uğraşmak üzere "Gü:.ı:el Sa
natlar Genel Müdürlüğü,, kurul
ması kararla~mıştır. lstanbuldaki 
Güzel Sanatlar Akademisi ile An
kara' da kurulacak müzik ve tem-

sil akademisi bu genel müdürlüğe 
bağlanacaktır. 

A ·,ara'da kurulacak müzik ve 
temsil akademisinin üç kolu ola
caktır: 

1 - Musiki muallim okulu 
2 - Filarmonik orkeıh'a 

·sayı/ayı çeviriniz) 

.. . .. 

.ı4 nksra O niversitesinin açılaCljğı A. tatDrk EastitUslJ 
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DIŞARDAN GELEN SON DUYUMLAR 
Cenevre' de Yugoslavya 
şikayeti konuşuluyor 

(Başı 1 inci sayı/ada) 

mektc ve yugoslav delillerini abamakta
dır. 

Muhtıra, bu delillerin bazıları önce 
halledilmiş meselelere aid ve ötekileri _ 
nin de esıtssız olduğunu bildirerek di -
yor ki: 

"Ynrıkapustn kampında değil, bir 
siftrldc oturan otuz kırk kadar yugos. 
a.v göçmeni nisan ayında bu çiftlikten 
~ıkarılmışlardır. Bunlardan Fnmsada 
Marailya suikasdına katıhnak suçu ile 
yakalanan üç lıiti, yugoııla• iddiasının 

tersine olarnk arlmdaılariyle bft-likte ko
ju\mtqlar ve bundan ötürü macar top. 
raklarmdan cinayetlerini yapmak için 
macar pasaportu ile serbestçe aynlmamış 
lardır. 

Parseviç illı:bahardanberi a~lmemq ve 
._. yüzden orada suikasdı amklayama
•ıttır. 

Marsilya cinayetinin Macaristanda 
tertib edilmediği ve katil Georgiyef'in 
Macariııtnnla hiç bir vakit münasebeti 
olmadığı iyice anlaşılmıştır. ,, 

Buna karşıllk, ıuikasd Yugoslav'ya -
da gizli bir zorba kurumu tarafrndan •· 
nıklanmıştır. 

Hırvat irredantizminin Marııilya cina. 
yetile hiç alakası yoktur ve mncar ulu
.unun amacı ban,sever yollarla Triya. 
110n andla§masının değİ§tirilmesidir.,, 

Muhtırada küçük uzlaşma devletleri
.Un mc11uliyetlerinin de esassız olduğu 
bildirilmekte ve bunlann teşebbüsü sı. 

~aaal bir manevra olarak gösterilmekte -
dir. Macar hülnimeti, bunun takdirini 
tam bir gih•encle uluslar derneği konse. 
7ine bırakmaktadır. 

U..ne\ rc"de yugosla\· şikiı) eti 
iizerine konuşmalar 

Cenevre, 9 (A.A.) - M. Laval dün 
konseydeii bildirisinde: 

"Fransa, Yugosla'w)'a'nm yanında

C!ır. 'Yugoslavya ile birlikte yaralanmış
tır dedikten sonra şunları söylemiştir: 

.. -Düzenin bozulmasının önüne geçil
mek fü:ere güc kuJJanılabilir. 

Cinayet bir sıyasa aleti olmamalıdır. 
Konsey harekete geçmeli ve bu konuş
madan uluslararası bir ceza tedbiri çık
malıdır.,. 

M. Laval'den sonra Baron Aloyzi 
Kıra1 Aleksandr ile Bartu için yazdan 
•ygılara italyan murahhas heyeti adı
na katılarak M. Musolini'nin, 1talya'
am ifbirliği Te ban§ isteği ile hareket 
ederek konuşmalara -girdiğini söylemiş 
'ft demiıtir ld: 

"Uluslar Derneği. korkulu dunıınlar
"3 yatıştırıcı rolnnB yapmalıdır. ÖnU
milzde, bir ulus duygusundan ve onu
rundan yaralayan çok ağır bir mesu
Jlyet vardır.,, 

M. Aloyzi şikayet hakkında derhal 

Ye tfike1 bir tahkikat yapılmasını iste· 

nıek Macaristan için bir önen ve yü

kfun olduğunu söylemiş, bundan sonra 

Macaristan'm andlaşma1arı değiştirme 

•ıyasasına geçerek konseyin zorbabk

tan bambaşka olan bu sıyasarun barış
eever mahiyetini doğrulayan macar mu
rahhasının bildirisinden aadece bilgi 
almayı yeter sayması gerekeceğini söy
kıniş ve demiştir 1ci: 

"İtalya, andlaşmaların kurunun ye-

3 _:_ T email bey eti. 
Bu akademinin birer baıkanı 

-we her kolun birer tefi olacaktır. 
Muıiki Muallim Okulunda daha 
hnetli muallim yetiftirmek için 
lazı tedbirler alınacaktır. Bu y.)-

41an sonra ilk okul yerine orta o
lmlu bitirmit olanlarm alınması 
lllllhtemelöır. 

Flaımonik orkestranın kadrosu 
124 kİfİye çlkanlacaktır. Oıles
lramn inlalab muaikisini y&pacak 
-.urlarla senlrinle,tirilmesi tek-
11 edilmiftir. Temsil tubesi önü
lllhdelri 111 ~ılmıt olacaktır. Ka
,_projeleri hazırlaamqtır. Kül
t&r balranlı~mda aynca gerek o
hlJann. gerek hususi lrurumlarm 
apnr ve J. .. d .. n terbiyesiyle uğrat
mak fü• 0

'"
0 •DOr işleri müdürlüğü 

f#' ,. t ,. ,.. · · :•ir. 

ni ıerekJerine uyma11J gereılıUğlni her
kesten önce bildirmiştir. ÇUnkU bu, ba
rışı eağlaştırmak için en eyi çaredir. 
Fakat, bu uyma, meşru şekilterle yapıl
malıdır.,, 

İtalyan murahhası, ltalya'nın M. La
val tarafından Heri silrülen .zorbalık 

kurallarımı karşı uluslararası icraat me
selesini ehemmiyetle araştıracağını bil
dirmiştir. 

Bundan sonra söz 2lan M. Litvinof, 
vakalar hakkındaki düsüncclerini son
raya sakladığını ve fakat Yugoslavya 
ile Fransa'nın konseyin hükmüne baş 
vurmakta önenli olduklan düşüncesin
de bulunduğunu söyHyerek tedhiş ku
ralları hakkında görüşlerini anlatmış

tır. 

M. Litvinof, ferdi zorbalık kuralının 
bilhassa Rusyada yapılmış olduğunu 

söyliyerek bunun kısa bir tarihçesini 
yapmış ve demiştir ki: 

"'Biz, savaştanbcri ortaya çıkan ve 
en çok irticakar bir mahiyet alan ve 
dahna yabancı topraklarda anıklanan 

şekildeki torbalık kuralından ancak 
tiksinti ve hiddet duyabiliriz. Hiç bir 
devlet, iki ülke arasında anlaşamamaz
lık sonucuna varan bu türlü hareketle
ri onaylıyamaz. 

Marsilya cinayeti, uluslar arasında 
barışı tehlikeye koymustur. Uluslar 
Derneğinin yükümü de barışı korumak
tır. Bu alanda, uluslararası birlik ge
rekliği aşikardır.,, 

lnp,iliz murahhası M. Eden, Yugos
lav yasına iştirak ederek: "Bugünkü 
şartlar içinde, bu tilr1ü vakaları, sü
kOnetle araştıran bir kurumun varlı

ğından ötürü kendimizi mutlu sayabi
liriz.,, rlemistir. 

M. Eden, suç ortaklarrndan bazıları 
mevkuf ve tahkikat henüz bitmemiş ı.>u
lunduğundan bu hususta halen bir fi
kir edinilmesi çok zor olduğunu söyle
miş ve sonra Yugoslavya tarafından 

ileri sürülen ve zorbalık kuralının ge
nel surette ortadan kaldırılması mese
lesine geçmiştir. 

İngiliz murahhası, sığınma öncnini 
ele alırken diyor ki: 

"Bu Önen her ingiliz jçin çok onuk 
(aziz) tur. Fakat, serbestlik ile serbest
lik kertesini asan halleri biribirine ka
rıştırmamak gerektir. İngiltere hilkO
meti kendi toprakları üzerinde başka 

bir ülke makamlarına karşı şiddet ha
reketleri anıklanmasma göz yumma
m-.ktadır . ., 

M. Eden, asıl olan şeyin lcin ve ga
rezleri çoğaltmadan bir yumuşama ha
nsı içinde yUrümek olduğunu ve her
kesin meselenin dal budak salacak yola 
dft~emcsi için konseye yardım etmesi 
gerekmekte olduğunu bildirıni§tir. 

M. Eden'den sonra uhistan murah· 
bası söz alarak, macar ve yugoslav dost
lukları arasında bulunan memleketin 
bu itte objektif gidişini koruyacağını 
ve bu türlü cinayetlerin bastırılması 

için devletler arasında karsılıklı güven 
wrcn yilrüyücü tedbirlerin aranıp bu
lunmasında iş,birliğine anık olduğunu 

söylemiştir. 

Suikast kurumsağlarmı saygı ile a
nan diğer söylevlerden sonra konuş

malar pazartesiye bırakılmıştır. 

lngiliz ~azc-lcl«•ri ne diyorlar 

Londar, 9 (A.A.) - Sar uluslararası 
polisine katılmak için M. Eden tara
fından verilen kararı gazeteler iyi kar-
§rlamışlardır. , 

Sandey Taymis gazetesi, Uluslar 
~meğinin Sar'da kötü bir devrenin 
tthlikelerinden lı:açınılmı~ olmasından 

ötürü sevine göstermektedir. 

Guett yugMlav - macar anlaşama

mulığmın eyi bir surette yürümekte 
olduğunu kaydederek bu zorluğun u-

lualar derneğinin ka111sına çıkan sor
Juklann en ağırı olduğunu, bu itibarla 

bu meselenin eyi bir surette ytlrlitOl
meai uluslar derneğine en büyük bir 
utku fınab .ereceğini bildirmektedir. 

Obeener gueteai d~ ingı,lz bbJ
nealnin A'mstuıya meselesinde Ulualar 
Demelinin mlkalr oldufu hakkında
ki Sandey Taymls'in düfilnceaini onay
lamaktadır. 

Sar' a ~dttck kıtalar 
Cenevre, 9 ( A.A.) - M. Laval ple

bist dolayısile diizenin korunması jçin 

BiRLEŞiK DEVLETLER'DE 

Silah '-ana ,~jj ulu~la .. tırıhnah . ~ 

Vaşington, 9 (A.A) - Ayan mecli
sinin tahkikat encUmeni ilyelerinden iki 
kişi, dün elde etmiş oldukları bilime is. 
tinaden şöyle demişlerdir: 

"Amerika, acunu kendi aleyhine ola
rak silahlandırıyor. Ayan iiyelerinden 
M. Nye ile M. Vandenlerg, eski bir mü. 
dürün itirafına göre hiç bir askeri sır -
rın iki yıldan artık saklanılmasma imkan 
yoktur. Bu sebebten dolayı bu iki adam 
sil"h sanayiinin ulusallaştırılmasına ta. 
raftar olduklarını söylcmiş!erdir. 

15 hin kiloınctrt·lik ha' a Yolu 

Vaşington, 9 (A.A.) - Çin ile Ka
lifomiya arasında Panamerikan Erveys 
kumpanyası l 5 bin kilometre urunlu
ğunda bir hava yolu açmayı diişünmek
tedir, f nterisland Erveys kumpanyası 
da Kaliforniya • Havay yolunu açmak 
istemektedir. 

lJ~'l!,ı-~lurm•u maclclt·h·r miiraclt·l{'

'-İtaclt• '' 16 ki"i 'akalarıclı . . 
Vaşington, 9 (A.A.) - Polis uyuş

turucu madde ticaretiyle uğraşan 345 
erkek ve 71 kadın yakalamış ve altı o
tomobil miisadere etmiştir. ':{akahınan 

zehirlenmiş kimseler serbest bırakılma
dan önce tedavi edileceklerdir. 

Nt•\') ork 'ta K iiha' a rrizli • J t"I 

silnh satılmış 

Nevyork, 9 (A.A.) - Ny Post gaze
tesine göre, Nevyork'ta mühim mik
tarda bir silah satısı olmuştur. Bu si
lahlar Küba'da faşist diktatörlüğünün 
kurulmasına yardım içindir. Mali mah
feJJer, bu alıma l 20.000 dolar nisbe
tinde katılmışlardır. Zorb21ık isteği 
:faşist talebelerinin başkanı olup bu re
jimin diktatörlüğüne namzet ohın Mar
tinez Baluz'un da halen Nevyork'ta bu
lunduğu bildirilmektedir. 

SOVYETLER BIRLICINDE 

So'·) t'I - :Fransız anlaşması 
Moskova, 9 (A.A) - Fransız - sov. 

yet uzlaşması baklanda düşüncelerini 

söyleyen İzvestia diyor ki: 
"Fransız ve sovyet hükumetlerinin 

doğu andlaşması için yapmakta olduk. 
lan mücadele Doğu Avnıpasında barışın 
devamını teyid edecek garantiler koy -
mak içindir. Bu anlaşma iki hükiimetin 
bu mmtakavi andlaşmanın gerçekle~ -
ıilmesi için biitün gilcil ile çahşacaklan. 
nı söylemektedir. Bu anlaşma, Doğu 

andlatmasının yapılmasını istemiyen bir 
takım ülkelerin entrikalarına ve Fran _ 
sa ile Sovyet Rusya'nın banş için bera
berce çahşmalanna engel olmak için ya
pılan tC1ebbüslere son vermektedir. 

Sar'a gide~k ingiliz ve italyan kıtala
nnm parası% taşınmasını teklif etmiş
tir. 

facar)ar ınotesto c•tmcmiş 
Va§ington, 9 (A.A.) - Sıyasal malı· 

felJer, Macar - Yugoslav hadiselerini 
özenle gütmektedir. 

Macarların; Yugoslavya' dan macar
ların çıkanlmaımı protesto ettiği doğ
ru değildir. 

Y ngosfavlar Macaristan' dan 
cıkardmamış 

Budapeıte, 9 (A.A.) - S~ü dinle
nir mahfeller Jılacaristan'ın Yugoılav
yaya örneğiyle karplık olmak üzere yu
goelavlan Macarlstandan sürdüğüne 
dair çıkan haberlerin doğru olmadığını 
bildirmi'- bazı yugoı;Jav gazetelerince 
ortaya atılan bu haberlerin aıulıız ol
duğunu ıöylemiftİr. 

Ma~ari~tan'dan koğulan 
yugoslavlar 

Belgrad, 9 (A.A.) - Macaristan'ın 

şimdiye defin ancak 66 yugoslavyalıyı 
smır dıp ebnlf olduğuna dair olan 
duymn Ozerine Yugoslarya mahfelterf 
bu miktan çok mlihim bulmaktadır. 

Çilnldl Yugoslavyada otufan 29 bin ma
cara karşı Macaristandakl Yugoslavla
rın ııı:n1111 400 U geçmemektedir. 

INGILTERE'OE 

Sa1clı raı1 Hal>esJ, .. r 
~ 

değil. 1ta]yan1arnııs . ' 
Londra, 9 ( A.A.) UUunal'de bulunan 

ve Habcşistan'la Somali'si arasındaki 

sınırı çi:zmeğe çalışan İngiliz - hahcş 

komisyonunun sınır bekçilerine 5-12 
tarihinde tank, tayyare ve topla silahlı 
yerli İtalyan kıtaları tarafından yapı
Jan saldırmayı !ngiltere'nin, orada in
gilizler de bulunmasına rağmen, Roma 
ne7.dinde protesto edeceği sanılmakta
dır. 

Roma'daki Habeşistan maslahatgü
zarı, bu saldırmanın, 1929 tarihli 
İtalya - Habeşistan andlaşmasına ve iki 
tilke arasında son defa alınıp verilen 
dostluk sağltklarma aykırı düşen bu 
hadiseyi ~iddetle protesto etmi~tir. 

~İn;!apur"daki japon casuı;;Jnrı 
Londra, 9 (A.A.) - Dün akşam çr

kan bir tebliğrle, Singapurda açığa çı
karılan japon casusluk çalışması hak
kmda Londra'da hiç bir rapor alınma
dığı bildirilmektedir. 

Tebliğde, Singapur deniz ve hava 
manevralarının gi:zJi idare edileceği 

hakkında bir sey söylenmemektedir. 

Con Sa~ nwn. hnkkmcl:ı şnyia 
-:ıknranlara t)a,·a mı acacak • Londra, 9 ( A.A.) - Amerika ayan 

meclisinin silahlar hakkında arastır

malara memur komisyonda yapılan ve 
Con Saymen'in de adı geçen görÜŞIDt'
ler dolayısiylc kendisinin bazı silah 
fabrika ve müesseselerindeki m.cnfaat
Jerinin kendisinin sıyasası üzerinde 
iz bırakmış olduğu yollu bildiriştc 

bulunanlar hakkında hakaret davası a
cacağı sanılmaktadır. 

lnııiliz orduı.n cliiz<>nlcniyor 
Londra, 9 (A.A.) - Taymis gaze

tesi, ordunun yakında yeniden dü

zenlenmesine başlanacağını yazmakta
dır. Her piyade livası, bundan böyle 
36 ağır makineli tüfekle ve tanklara 
karşı kullanılacak 16 toplu bir ağır ma
kineli tüfek taburu ile, her biri 52 ma- • 
kindi tüfek ve bundan başka makineli 
tüfeklerle ve üç pusluk dört havanlı bir 
bataryaya malik üç taburdan mUrekkeb 
olacaktır. 

Ijondra - A,,·uslnralya posla'-• 
Lö Burje, 9 (A.A) - Yedi g6nlük 

Londra - Avusturalya posta servisi 
dün ilk defa olarak Londra'da.n saat 
13,50 de yola çıkarak: 15,38 de buraya 
gelmiştir. 

Tayyare bugün Napoliye ve oradan 
da Singapıv'a Jralkacalrtır. 

lTAl..YA'DA 

İtalya'da kamhiyo inhisarı 
kunaldu 

Roma, 9 (A.A) - Dün ltalyada bir 
kambiyo inhisarı kurulmuştur. Bütün 
bankalar, cemiyetler ve mUesseseler -
italyan olsun, İtalyada yerleşmiş bulun. 
sun - yabancı ülkedeki kredilerini ya
bancı ülkelere yapılan mübadelelerle u
lusal enstitüsüne satmaya mecbur ola • 
caklardır. 

Özgü kimseler de - on gün sonra 
- bu mecburiyete bağlı olacaklardır. 

Bundan başka italyan tebaası yıl so • 
nundan önce ellerindeki bütUn yabancı 
eahamm sayısını bildirmek mecburiye. 
tin dedirler. Bunu yapmazlarsa para ce
zası verecekler ve adalara nefyolunacal&. 
]ardır. 

YUNANlSTAN"DA. 

Atina'claki japon ticarf't Ata~ası 
otomobil ka7.asmda öldii 

Atina, 9 (A.A) - Geçen gece otomo· 
bil kazasında yaralanan japon ticaret a. 
taşesi Tsiharo Katsuda diln 8lmüştUr. 

BU GECE AÇIK ECZAHANE 

.\nafartalar caddesinde 

YENi ECZAHANE 

ecza ha _,e!li dir 

FH.\~SA"OA 

Fran .. ız nwcli.:irul•· i)!.ononıi!.: 
prn.klc·r 

Paris, 9 (A.A.) - M. !iye komisyo
nu, ulusal bugd:-y ve ş:ırab ofisleri k~· 

• 1 rı· rulması hakkrnd:-ki sosyalist proje e 
ni abarlıktan sonra, bu piyasaların !ii· 
zeltilmesi hakkındaki hükumet proje· 
lerir.i onaylamıştır. Hükumete ı:o 1 k 
çıkaracnğından korkulan bu proje ter 
iizerindf btı suretle bir anJasma elde 
cdilmistir. 

Öteyanclan, ziraat komisyonunda da 
sosya1i"t devletleştirme projesi ab:aıa· 
nık hunun yerine müstahsi'.in kazarıc 
ve öteki vergilerinin önenli bir surette 
dağıtılmasını temin eden profesyonel 
bir kurum konulmuş ve bu suretle bıl 
komisyonda da bir anlı::.şmaya varılmış· 
tır. 

Fransa sosyalistlerinden sağ yöne• 
dek bütiin saylavlar en küçük fiat r:. 
jimile ticaretin kontr.olu serbcstlig~ 
rejimi arasmda geçid olan bu sisteıtl' 
onaylamaktadırlar. 

ı:ran,_ızlar hir uzla~nıaya 
'anlat·a~ını umuyorlar 

Paris, 9 (A.A.) - Gazeteler, :rt.ıı• 
car - yugoslav anlaşamamazlığı hakkı!\' 
da Cenevrenin az c~saret \'erici ola!\ 
dünkü çahşmgsına rağmen mcse]erıiıı 
ehemmiyeti sebebiyle bir uzlaşma yolıl 
bulunacağını ummaktadırlar. 

Le Jurnal gazetesi, diyor ki: pıirı· 
kü çalışma Uluslar Derneğinin asığll 
bir şey yapacağına güvenenlerin bele· 
lemelerine karşılık olmadığını serbest· 
çe söylemek liizımdır, bereket versiıı 
ki; M. Lava) söylevi ile işi bir derece• 
ye kadar aydınlatmıştır. 

OA(;NIK DUYUMLAR 

ı\lmanva ava .. telılikcsine " ~ 

inanmıJor! 

Bobın, 9 (A.A.) - Devlet bakanı "" 
M. Hitlerin müıneaili M. Rudolf 
H ess, burada binlerce c?inleyici öniııt" 
deki söylevinde demiştir ki: 

"- Fransan'ın Almanyaya karşı giitı 
tüğü yolu değiştirmesi, Almanya'rıııı 
da "Fransa meselesi,, karşısındaki gi• 

dişinin değişmesine uğur verecektir· 

Biz almanlar, bundan böyle, ~ııJJ· 
r'ün işgali sırasında zarud olarak dU' 

§Ündilğümüz gibi, Fransa'nın Ulk~ 
her tilrlU çareye haf vurarak yok et~ 
istediğini dilşünmilyoruz. Bugün ~ 
yoruı ki, Fransa ile anlatma müınkuı: 
dür. Fransız eski eavaıçılarırun r/Jf 
lc-vleri ve diğer ilkeler eaki ıavatÇıl' 
rmm karşılıkları bizim banfsevd J#' 
rolamızı bize kaf§ı doğrulamastadJ" 
Gergin bir savaş tehlikesine inanını>'..~ 
rum. Biz almanlar, dış"sıyasanm d~ 
şimini silkUnetlc dii§ilnebiliriz. uıı.ı:., 
rınm gerçek mümessili olup da sa• ,. 
doğru yürüyen mesuJ dev]e-t adarrı]Jlf 
nın var olduğunu sanmıyorum.,, 

Hadyoyla sıyasal propagııo•1' 
6i° 

Vartova, 9 (A.A) - Kaunas'dart 1 .. 
renildiğine göre, TDaitt yakınrnd•. ~if 
man toprağı üzerinde kurulan giıli d~ 
radyo istasyonu Li"9nya devlet tf"' 
postasını bozmam ft bilha.sa )IAe 
ahalisine propaganda ya-pmalrtadır· 

Yeni bir alman 'knn·azör~ 
Berlin, 9 (A.A.) - Dün öğle ~if 

Kiel'dt Nurenberg ismindeki 

kruvazör denize indirilmiştir. 

. .., ·.-ifJ 
Alman) a dövizi olmadıgı •~ 

sergilere bile gireoıiyor 
orliJ,.. 

Bedin, 9 (A.A.) - D&Yb 1 rf'' 
yUzünden Almanya 1935 ulıJllıara 
sergisine giremiyecektlr. 

Nobel ban~ ııaükif-abO• 1'f' 
llcndereon alaok 

1 

-1J2dct ~ 
Oılo, 9 ( A.A.) - Tiı9A..- ıııı ff' 

tesine göre Nobtl bant ınyk&fat tJesı· 
k f rc;si fd. 

lahsızlanma on cransı 
derson't ,·cdlcct-lrtir. 
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Türk kadınlığına bugünkli yUksek 
katı vermekle yapılan iş, adamlık tari
hinin büyük hadiselerinden birisi ol -
muştur. Kadın ruhunun inceliği, derin 
liği ve insaniliği, bir ulusun hayatın

da takdir edildiği zamandır ki o ulus 
insani tekamülün, manevi yüksekliğin 
en yüce merhalesine erişmiş olduğunu 
isbat eder. Türk ulusunun bu manevi 
ve insani olgunluğa çok eski kurumlar 
da erişmiş olduğu son tarihi araştır • 
malarla anlaşılmış olmakla beraber, ba 
zi dış tesirlerle o, bir aralık bu yiik~k 
kertesini kaybetmiş, lıir solgunluğa uğ· 
ramış bulunuyordu. 

ı iç DUYUMLAR 

Son kurumlarda Sumer ve Eti araş
tırmalariyle elde edilen bitikler ve ya
zılar, bize, türk kadınlığının soysal ya 
şayısta olduğu kadar, sıyasal ve öko • 
nomik gidişde de erkekle yanyana yü
rüdüğünü, aynı saygı ve değerle kar· 
şılandığını, ve hatta acımak, sevmek 
ve doğruyu sezmek gibi yüksek insani 
kabiliyetlerde erkeğe üstünlüğünün 
kabul edildiğini göstermektedir. 

Bu kadarla da ka1mıyarak, askerli
ğe de giriştikleri ve büyük yararlıklar 
gösterdikleri anlaşılıyor. Eti tarihinin 
Amaoznları böyle bir türk kadın or -
dusunun efsaneleşen hatırasından baş
ka bir şey değildir. 

Türk tarihinin daha sonraki çağla
rında da ve hatta is1amlık tesiri yük
sek tabakaları sardıktan sonra bile te
miz türk halkı arasında kadının yeri 
hiç bir zaman gözden kaçmıyan bir 
yükseklikte, eskekle yanyana giden bir 

ana seviyesinde idi. 
Türk ananelerinde ve tarihlerde gö

rüldüğü gibi yurd meselelerini ve ulus 
davalarını çözmek için yapılan sıyasal 
kurultaylara daima kadınlar da tam bir 
alika ve içten gelen duygu ile iştirak 
ederler, yüksek sezişlerile doğruyu ve 
yanlrşı ayırd ederler ve söylerlerdi. 
Yurd için canla başla çalı§ırlar ve her 
türlü tedirginliğe katlanırlardr. Ama 
bu tedirginlik yurd analığının en yük
sek sevinç ve gönenç duygulariyle bir

likte idi. 
Bir ana çocuğu için ve tanrıca ülkü 

ıu bir amaç beslerse türk ulusal vicda
nının anası olan tUrk kadınlığı da 
yurd ve ulus için öyle bir amaç besli
yor, ve ona erişmek yolunda sryasal 
ve askeri i~lerde de çalışıyordu. 

Beşer tarihinin en büyük dehası ve 
insanlığın en yuce örneği olan Ata -
türk'ün bu gün yarattığı evrensel ye. 
ni hızla, türk kadınlığının, medrese 
saltanatından, osmanlı efendilerine ve 
osmanlı türesine geçen gülünçlüğü, ta
rihin bir daha dirileyecek olan en giz
li yerine gömülmüş ve üzerine bir ka
lın, kara örtü çekilmiştir. Ne mutlu 

Atatürk kadınlığına .•. 
Bu alanda büyük düşünceler tari -

hinin ön sırasında en ileri yer tutanlar 
dan iki büyük adam, Goethe ile Au -
gust Comte'da kadınlığın bu yüksek 
yerini, fikri araştırmaları ve yaratıcı 
us ve seziş1eri1e bulub söylemişlerdi, 
ve: 

Her şey geçici Jwrumlsrın bir sembo
lüdür; 

Burada eksı"klikler bütünleşir; 
Burada bilfomiyenler sevgi içinde 

işlenir; 

Burada ancak kadınlık bizi yükseltir. 

- Goethe-
demişlerdi, ama 

Atatürk, bu hakikatı yalnız sezmiş, 
düşünmüş ve söylemiş olmakla kalmı
Yarak, işte onu Büyük Tü.rk Değişimi
nin temel taşlarından birisi olarak, ta
rihin bu aydrnlrk dönümüne yerleştlr
tniştir. 

Mehmet Saffet ENGiN 

Soyadı alanlar 

İçişler Bakanlığı Müsteşarı Bay Veh. 
0 i bemirel, hususi kalem müdürü Bay 
~krem Sevencan soyadlarını almışlardır. 

]) İİ:1.(• 1t m c 

b" Dünkü sayımızda (Muzik hakkında 
ır konferans) başlı~ı altında çıkan ya. 
~ .. Bay Aziz'indir. Rıza olarak çıkmıştır. 

Uzeıtiriz. 

ÇAGRILIŞ 
Vilayetler hususi idaresi muvakkat 

-tn .. 
~ turneni 12 -12-1934 çarşamba gü. 

11 r.a~t (14 \ d,. to-ıa ..... c-k~·r. 

İstanbul kadınlar birli
ğinde toplantı 

lstanbul, 9 (Telefon) - Bugün Ka. 
dnlar birliğinde büyük bir toplantı ya. 
prldr. Muallim Hesna bir nutuk söy • 
Jedi. Atatürk'ten ve büyüklerimizden 
gelen telyazıları okundu ve alkışlandı 
ve bundan sonra çay verildi. Ayrıca İs
tanbul kız lisesinde de büyük tezahürat 
yapıldı. 

Af yon satışları 
lstanbul, 9 (Telefon) - Avrupalr af. 

yon fabrikaları karteli murahhaslnn u -
yuşturucu maddaler inhisarına yeniden 
müracaat etmişler ve inhisarlardan af. 
yon fiatiarını istemişlerdir. Fintlar ken
dilerine gönderilmiştir. idare Japonya' -
dan 300 sandık bir sipariş almıştır. Ge
çen ay içinde Amerikaya 200 sandık 
gönderilmiştir. Ayın yirmisine doğru 
inhisar idaresi memleket içinde afyon 
satınalmağa başlayacaktn·. Piyasa hak -
kında inhisar umum müdüı· vekili şun
ları söylemiştir: 

- Dış piyasada afyon fiatları sağlam. 
dır. Sıkışmış olan bazı mal sahibleri ki
losu 130 franktan sahş yapmaktadırlar. 
iç piyasada değşiklik yoktur. Yeni ürü. 
nü 2200 sandık olarak şavullanmakta -
dır. 

Ayasofya kapandı 

latanbul, 9 (Telefon) - Ayasofya 
bu sabah kapanmıştır. Binanın onarıl. 
masına ve müze için hazırlanmasına baş
lanılmıştır. 

Tramvay tarife komis~·om1 

lstanbul, 9 (Telefon) - Yarın tari. 
fe komisyonu toplanacak 935 yılının üç 
aylık tramvay tarifesini hazırlamağa 

baılıyacaktır. 

Bir cinayet 

İstanbul, 9 (Telefon) - Bugün An. 

kara caddesinde hükumet konağı karşı
tnnda bir cinayet olmuş aklını kaybeden 
Vanlı Ahmed isminde biri elindeki ta. 

banca ile kahvede gazete okuyan Mele. 
tiyos isminde bir avukatı sırtından ağır
ca yaralamış ve kendisini tutmak istiyen 

polise karşı da &ilah kullanarak onu da 
yaralamış ve polis kendisine karşı silah 
kullanmağa mecbur olmuştur. Bu çarpış. 
mada katil ölmüş on birer yaşında biri 
oğlan biri kız iki çocuk yaralanmıştır. 

C. H. F. l{on~releri 
C. H. F. Misakı Milli nahiyesine 

bağlı Kızılbey ve Yenice ocakları kon
grelerini Misakı Milli nahiyesi binasın
da yaptılar. Azanın çoğu gelmişti. 
Kongre başkanlığına seçilen avukat 
Bay Hayrullah söylevinde fırkamızın 
ve onun hükumetinin şimdiye kadarki 
çalışışlarmı anlatmış, cümhuriyet hü
kumetinin içerde ve dışardaki göz ka
maştırıcı muvaffakıyetlerini bildirerek 
çok alkışlanmıştır. 

Bundan sonra mahallelerin dilekleri 
etrafında görüşülmüş, vilayet ve bele
diye başkanımızın Ankara'nın temizli
ği, elektirkle aydınlatılması, ve sokak
ların yapılması, caddelerin açılması 
için gösterdiği faaliyet şükranla kayde
dilmiş, bazı sokakların tamiri, genel 
helaların artırılması, zahire borsasında 
köylülere kolaylık gösterilmesi ve bun 
tara benzer bazr dileklerde bulunmuş
tur. Bundan ı;onra da yeni idare heyeti 
seçimi yapılmrştır. 

Kızılbey ocağı idare heyetine otel
ci Bay Reşid, kimyager Necmettin, 

Doktor Sezai, berber Ali ve şekerci 
Osman Nuri; nahiye kongresi mümes
silliklerine otelci Bay Reşid ve doktor 
Bay Sezai seçilmişlerdir. 

Yenice ocağı idare heyetine Bay 

Nuri, eski sanayi mektebi müdürü 
Mesut, emlak bankası meclisi idare aza-

sından Mustafa, sabık muhtar manifa
turacı Osman ve İbrahim, yedek aza
lıklara Ali Süreyya, eşraftan Ali, Dur
sun, Ahmed, tüccarda11 Ekmel seçil
miş1c,rdir. Mümessilliklerc Nuri ve 

Mustafa seçilmişlerdir. 

Başbakanımız 
Edirııeden ayrıldılar 

Edirne, 9 (A.A) - Başbakan bu sa

bah saat 9 da Edirne'de yapılan yeni su 

tesisatım tedkik etmiş, Kiyik'tcki san

trala giderek suyun resmi kü§adını yap. 

mış ve oradan Alpullu, Muratlı yolu ile 

Tckirdağ'a hareket etmiştir. 

ismet lnönü iskan mıntaltasını da 

dolaştıktan sonra Ankara'ya dönecektir. 

Başbakanrmrz 

Tekirdağrnda 

Tekirdağı, 9 (A.A.) - Başba

kan ismet İnönü bugün saat 16,30 
da şehrimize gelmiş ve Muradlı 
şosesi üzerinde bütün memleket 
halkının yüksek heyecaniyle kar
şılanmıştır. Bu gece burada kala
caklardır. 

Hilaliahmerin dünkü 
çayr 

Hilaliahmer Cemiyeti Ankara merke

zi dün nkşam Üstü Ankara Ha!kevinde 

bir çaylı dans vermiştir. Bu çayda Ad. 

liye Bakanı Bay Saracoğlu Şükrü, Kül

tür Bakanı Bay Abidin, İyran, Afgan 

ve Irak elçilerile bir çok sayın bayanlar, 

General Eyüb, Mürsel ve Sabit, banka. 

lar umum müdürleri, saylavlarımızdan 

bir kaçı bulunmuşlardır. 
Davetliler, bu toplantıyı fırsat bile-

rek Hilaliahmer işlerini de konuşmuş • 

lar, Başkan Bay Cevad cemiyet işleri

ni anlatmış, sonra Hilaliahmerin yılbaşı 

geceıi Ankara Sergievinde vereceği ba. 

lo Üzerine de konuıulmuş, balo için ça

lışacak komiteler ıeçilmiş, biletlerin ya. 
kında satııa çıkanlması kararlaıtırılmıı

tır. 

Muhbir ikramiyeler 
hakkında tamim 

Hüviyeti gizli kalması lazım gelen 

muhbir ikramiyeleri hakkında Gümrük 

ve inhisarlar Bakanlığı bir tamim yap. 

mıştır. 

Bu tamimde meydana çıkarılmaaını 
kendisi istemiyen veya meydana çıkıml

ması halinde ondan sonra kendisinden 

istifade imkanı kalmıyacağı onu kulla • 

nan makamlarca hükmedilen muhbirle

rin, hüviyetleri gene gizli kalmak ıarti. 

le ikramiyelerini alabilmeleri için ne yol

da hareket etmek lazım geleceği bildi. 

rilmektedir. 

Hukuk usufü muhakemf>lcri 
kanununda tadilat 

Hukuk usulü muhakemeleri kanu. 
nunun bazı maddelerinin değiştiril

mesi hakkındaki layiha encümenden ge
çerek meclis umum heyetine gelmiştir. 

ULKU 
HALKEVLERI MECMUASI 

Birinci kanun sayısı çıkmııtır, 

Denizli Mebusu Bay Necib Ali'nin 
"Türk dili ve türk müziği,, Kon
ya Mebusu Bay Muzaffer'in "Türk 
soyu ve türk tarihi,, Bay Hasan 
Ali'nin "Dil inkılabımızm karak
teri,, yazılariyle Bay Ahmed Ne
simi, Aydoslu Bay Sait, Bay Hü
seyin Namık, Profesör Dr. Bay 
Fahreddin Kerim, Bay Zeki Me
sud'un yazıları, Bay Ferid Celal'
in hikayesi vardır. 

Köycülük bölümünde soy düze
nine ve iskan i~lerine geniş yer 
verilmiştir. . 
fal Cemiyetine verelim. 

80 .sayıf alık mecmua. 25.. kuruı
tur. 

Sanat okulları l{ültür 
Bakanlığına bağlanacak 

Önümüzdeki yıl bütün sanat 
okullarının Ki.iltür Bakanlığına 
bağlanması kararlaşmışlır. Bunun 
için bakanlık bütçesinde 650 bin 
liralık bir fazlalık olacaktır. Ba
kanlık ilk okulların 5 yıllık yeni 
kıraat kitablarmı öniımüzdeki yı
la yetişmek üzere bastmlacaktır. 

Ankara üniversitesi 
açılıyor. 

Önümüzdeki yrl Ankara'da bir 
üniversite açılacaktır. Üniversite; 
tarih, coğrafya, fen, ve hukuk ol
mak üzere üç fakülteli olacaktır. 
Üniversite Atatürk Enstitü bina
sında açılacaktır. 

fuğ'la 'nm yol işl{·ı·i 

Muğla, 9 ( A.A) - Mükellef işçinin 
yollarda çalışma uzu bitmiştir. Yapılan 

hesaba göre işçinin yüzde 40 ı işe gelme. 
miştir. l§e gelmiyenlerin işleri paraya 
çevrile<'<'ktir Bu para ile Fethiye -
Koycef<ız ılrnsındaki su deliklerile daha 
bazı i~ler yapılacaktır. Köycezle fethi
ye arasındaki yol gelip gitmeye açılmış
trr. Bu yolun toprak düzeltilmesi bit. 
miştir. Yalnız köprülerle su delikleri 
kalmıştır. 

f!Juı.;a) Hirlik ~az(•lesi kapatıldı. 

İstanbulda çıkarılan haftalık Ulusal 
Birlik gazetesinin ülkenin iç sıyasasına 
aykırı yazılar yazdığından ötürü Uç yıl 

müddetle kapatılmasına ve Paris'te çıka
rılan Posihnya Növesti gazetesinin de 
ülkemiz aleyhinde yazılar yazmasından 
ötürü yurdumuza sokulmamasına Ba • 
kanlar heyetince karar verilmiştir. 

Çocuk Rakımı hakkında dersler 
(Çocuk Esirgeme Kurumu) aalonun

da her 15 günde bir çocuk bakımı hak. 

kında dersler verilecektir. Kurumdan 

süt alan annelerin devamı şarttır. Ders

lerin sonunda eksiksiz devam edenlere 

mükafat verilecelltir. tik ders 15 birin. 

ci kanun pazar günüdür. 

Siirdte saylav seçme anıkları 

Siird, 9 (A.A) - Saylav seçimi anık
lıkları ilerlemektedir. Defterler bibniı, 
seçime gireceklerin ny111 belli olmuı • 
tur. Buna göre Siirdten dört saylav çı • 
kacağı anlaıılmaktadır. 

İneholn'ifa !ôloysal yar•lım işleri 

İnebolu, 9 (A.A) - Halkevi yoksul 
ve kimsesiz talebelere birer gün ara ile 
sıcak yemek dağıtmayı karar.latbrmıf 
olduğundan bugün ilk defa 75 çocuğa 
ev salonunda yemek verilmiıtir. Evin"bu 
kararından sevinen talebeler bugün ye
mekten sonra Halkevi idare heyetine te
ıekkür etmişlerdir. Ev. bu yardıma de. 
vam edecek ve bayramda da ayrıca yav
rucakları sevindirecektir. Evin bu yol
daki çalışması şehrimizde genel bir a. 
laka uyandırmış ve herkesin takdirini 
kazanmı,tır. 

Samsun 'nn ihracatı 

Samsun, 9 (A.A) - Bu ayın ilk ye
di gününde Samsundan yabancı ülkele
re gönderilen ürünler 'unlardrr.: 

500 ton arpa ltalyaya. 400 ton arpa 
Almanyaya, 385 ton buğday Hollanda. 
ya, 800 çuval kepek Almanyaya, 450 
sandık yumurta Almanya, 100 ton no
hut ltalyaya, 200 aandık ceviziçi Ameri
kaya, 40 sandık ceviziçi halyaya. 

Piyasada canlılık vardır. Ekin ve 
yumurta fiatları isteklidir. 

llolu kadın larm m ~wvinci 

Bolu, 9 (A.A) - Türk kadınına say. 
lav seçmek ve seçilmek öneninin verilme
sinden büyük bir sevine duyan Bolu ka
dınları, dün gece Halkevinde bir toplan. 
tı yaparak bu önenin yüce değeri üze • 
rinde konuımuşlardır. Bayanlar, Ata -
türk'e ve ülke ulul'lrına telyazılarile 
saygılarını bila1rp1i1lerdir. 

S.\YIFA 3 ., 
G· ~a vuz şarkıları'! 
Gagayuzlar için 
bitikler. 

Dost Romanya'nm öyle kasa
baları vardır, ki sayısı yirmi bet 
hini geçen oturanı içinde yüzde 
doksanı öztürkçe konutur, sokak
larında. pazarlarında ve dükkan
larında bir Trakya' "'in konuşu. 
şundan hemen ayırdedilemiye • 
cek akdar tatlı öz dilinizi duyar
sm1z ... 

Bu dediğim yerler, Silistre, 
Tutrakan toprakları değildir. Ora 
da kırk elli köy geçersiniz, Ah • 
mcd'den, Mehmed'den Fatma'dan 
Ayse' den başka ad duymazsınız .. 

Anlatmak istediğim kasabalar 
da sizin dilinizle konutan adama 
adını sorduğunuz zaman, ya Dan, 
ya Mihal, ya Topcu, ya kusursuz 
- kız İsmi - gibi biribirine benze • 
miyen karşılık alırsınız. 

Akşamın sessizliği köye çöekr 
ken, Gagavuz çobanın kavalını 
duyarsınız, bu, bir Anadolu sesi • 
dir ... Gecenin serinliğinde iki kat 
lı, temiz yapılı bir evin pencere • 
sinden sızan bir ıeı duyarsınız, 
bu türkü türk analarının yüzyıl
lardanberi dudaklarından düıür
medikleri türkülerden biridir. 

Bir Gagavuz delikanlı, saat • 
\erle yapıştığı sabanından bir az 
dinlenmek için bir ağacın altında 
dinlenirken, onun yarı şen sesini 
duyarsınız, bu da tam bir Anado
lu tarkısıdır .. 

Yıllardanberi ancak romen -
leştirilmek, bulgarlathnlmak, ruı 
laştırılmak ve yunanlqtmlmak 
için üzerinde işlenen bu yüz bin • 
ler, Balkanlarda, Tuna boyların· 
da, Besarabya dağlarında ve ova
larında dilimizle konutmakta ve 
dilimizle haykırmaktadır. 

Gagavuz köylerinde bugün 
hali söylenen prlalardan bir b
çını yazıyorum ı 

Gide gide usandım 
Bir me§eye dayandım 
Dayandım nin~m, dayandım 

Bir kız için al kanlara boyandım. 

Bir batka türkü 11 

Ben havada uçarken 
Hileynen tuttun beni 
Ben pahsmı bilirken 
Üç pula sattrn beni 

Köroğlu'ndan: 

Dün akşam konmuşum bana 
Küçükten alrşkrndır gözlerim kana 
Yetiş ayvaz yeti§, gitti namımıır, 
Y~şil çimen iistüne aktı lr•nımıır. 

Düğün şark111: 

Çimenin çiçeği, göki1n ytldnı, 
Sürüden ayrılmıı bir körpe kuı:rı. 
Anasrnrn babasınrn biricik hırı, 
Karadır 1caşlat1, gözleri bindi 
JJu güzellik sana haktan iDi indi! 

Cenaze ıark111: 

Kar§ıki dağda bir yuva yaptım, 
O yuva içinde yalmı: yattım, 

Çıktım da yollara baktım, 
Belkim anam gelir diye_ 

Belkı"m babacığımı gelir diye .. 

Baktım, ninem, babam baktım, 
G~ne yuvama girip te yattım. 

Bir de yeni ,arkılardaı_ı: 

Demiryolu kızları, 

Her üçü de ~ylidir. 

Birincisi paralı, 

ikincisi ~lalı, 

Üçünci1sü sevdalı, 

Bana bir şey kalmadı .• 

Gagavuzlar için türkçede bir 
satır yazı yokken, ruı bilginleri 
birçok yazılar yazmışlardır. Ga -
gavuzlarm dillerine dair Moşkof 
larm bitikini, tanınmıf türkolog 
Radlof, bütün türk uluslannın 
ağızdan edebiyat örneklerini içi
ne alan bitikleri arasına koymuş 

ve çıkarmıştır. Bu bütünün bitik· 
ler adı: 

uGroben, der volkılitt~r:.~ı,,.. 
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Garpta fikir hareketleri 1 

Nobel edebiyat mükafatını kazanan Pirandello için yazılmış olan 
uzun araştırma yazısını geçen pazartesi günkü sayımıza koymu§
tuk. Bugün de; Pirandello'nun yaşayışı ve yazı yazışı ~erinde bir 
başka lransız gazetesinin yürüttüğü düşüncelerle Nobel'in kim ol
duğunu anlatan bir yazıyı alıyoruz: 

Edebiyat hayatına girdiği tarihte 
birkaç şiir kitabı neşretmiş ve daha 
sonraları ' sanat ve ilim,, ve "nükteci
lik,. adlı iki kitab daha neşreden Piran
dello'nun asıl eıeri 1891 ıenesindenbe
ri yazdığı yedi roman ve dört yUz hi
kaye ile 1916 ile 1934 arasında yazdığı 

.kırk kadar piyestir. 
Bu büyük klltlenin felsefi birliğini 

yapan Pirandellizm bertaraf edilirse 
Pirandello'nun eserinin esası Sicilya
dır denilebilir. Filhakika Pirandello 
ter şeyden ziyade tam bir sicilyahdır. Mev 
zuları, görüsü, ve sanatı muhitine değil
se de doğduğu adadaki çocukluk ve ilk 
genelik yıllarının hatıraları, di.lşünce

leri, ihtiraslarına bağlıdır. Hafızanın 

Pirandello'da oynadığı rol Proust'ta
kinden farklı olmakla beraber o kadar 
mühimdir. Büyük İtalyan muharririnin 
terciimei halini yazan M. Nardolliye 
göre Pirandello, sekiz aylık çocukken 
geçen bir hldiseyi hatırlamaktadır. Bu 
iddianın doğruluğu şüpheli sayılmak 

lazım olma!da beraber Pirandello'dakl 
hafıza kuvvetinin kudretini gösterir. 
Meşhur İbsen'de de geçtiği bir aaka
ğm üstündeki evlerin pencere sayısını 
aklında tutmak gibi garip bir hassa 
~ardı. 

Pirandello'nun yarattığı insanlarda 
JJiç bir şey tesadüfe bırakılmış değil

dir. Bolzac'm romanlarındaki şahısla
rın göz ve a.aç renklerini tetkik eden 
bir fransız mllnakkidinin vardığı ıon
ucuya göre Babac, bu göz ve saç Tenk
Jerini, ruhlarını tahlil ettiği vasat fran
ıızlara bakarak bir kıskançlık şeklinde 
tecelli eden garip bir nevrasteniye tu
tuldu: bu hal nihayet delllikle netice
lendi. Böyle bit- hastanın yanında yası· 

yan bir adamın her gUn. her dakika 
tektiği ve yirmi yıl devam eden ıstı

rab eserine ne şekilde geçti? İşte bu 
•ual ile pirandelUzmin esasına dokunu
yoruz, pirandellb:m ki onun için ehem
miyetli olan h!diselerin kendisi değil, 
tefsir edildikJed tarzdır. Mukaddera
tJmızın en feci tarafı, ferdin hayatına 
bir "mana,, vermek, bir kalıba uydur
mak mecburiyetinde olmasıdır. t~te 
pfrandet1izmin nakaratı budur. 

Hayatının birçok safhalarını eserle
rine koyan PirandelJo, sanatının husi
llyetlerinden biri olan nUkteciliği de 
lımal etmiş değildir. 'Nüktecilik,, adlı 
kitabında sanatkir bir vakayı hikaye 
•tmiyerek muhakemeye kalkıştığı za
man ''nükte,. yaptığını, eıyayr ve ha
~satı "nükte gözU,, ile gördüğünil ya
sar. Başka tabirle ferd yaşamağı bıra
larak nasıl yaşadığını seyre başladığı 
uman "nükte g8zU" ile görUr. Fakat 
facialar da o zaman başlar. İşte bu su
•~tledir ki Pirandello'nun piyeslerin
'ie "fiil ve hareket hallesinin,, yerini 
llibllgi hailesi,, tutmuştur. Hatırlarda

'dır ki harptan ıonra tanınmağa başlıyan 
,ıycslcrfnin bu mahiyeti, tiyatro te
lakkisini bile değiştirdi. Bu eserlerin 
l»edii kıymetini tayin eden de teessür un
aurlariyle fikri unsurlar arasındaki mu
•ızenedir. 

Pirandellizmin insani manasına ge
lince bunu Pirandello bizzat birçok ke. 
nler tubit etmiıtir. "Milellif arıyan 
altı phıs,, "dördüncü Hanri,. gibi pi -
ftsler ve "Kapan,, gibi hikayeler bizi 
iu hususta tenvir ederse de 1910 da ya 

tlea lürkiıchen Stimme,, dir. 
Bu bütün içinde Motkof'un bi 

tlii onuncu kapılağıdır. 
Bugün bizim ağzımızda unu • 

tulmuş olan bir takım deyimlerin 
Çagavuz ağzında yqadığı bu bi
tiklerin gözden geçirilmesinden 
anlaşılmaktadır. 

••• 
iç bakanımızın bundan bir iki 

liafta önce, Anayurda alınmala -
~ Cümhuriyet yurdlandırma aıya
aa11nrn çerçevesi içinde olduğu • 
nu aöylediği bu ıoydaılarımızdan 
l>D onbef gene bugün bizim mek • 
teblerimizde okumakta ve bir kaç 
a.ylık bir çalışmadan sonra lisele
rimizin son sınıflarında veya yük
aek melrteblerimizde dersleri ala
lrilecek kerteye gelmetk,.dirler. 

N.ULUG 

zılmıs olan şu veciz satırları tekrar 
okumak faydalıdır: 

"Bana öyle geliyor ki hayat, acı bir 
hokkabazhktır. Kimin yüzünden ve ne 
için olduğunu bilmiyerek kendimizde, 
herkes için baska olan ve kimse için 
aynı olmıyan bir hakikat v·· cude getir
mek su:-etiyle kendimizi aldatmak ih-

tiyacını taşırız. İşin farkına varan her kim 
se artık kendini aldatamaz. Fakat ken
dini aldatmağa muvaffak olamıyan 

adam da hayattan zevk almamağa baş· 
lar Eserlerim, kendilerini aldatanla -
rın hepsine karşı acı bir merhametle 
doludur. tayin etmiyerek ~ahıslarınr, 

Lavater'in fiziyognomoniyası esasları

na dayanarak ibda etmistir. Halbuki 
Pirandello'nun şahısları hakiki model
lerden alınmıştır. 

Sicilya adasının Porta - Empedale 
kasabası civarında 1867 de doğmuş olan 
Pirandello aile muhitinin tesirine uzun 
zam:in tabi kalmış ve bu tesir ona şa

hıslarından bir çoğunu ilham etmiştir. 
Nitekim aile muhitinin oynadığı rolün 
ehemmiyetini bütün eserlerinde hisset 
mek icin bu eserlerde "efkarı umumi -
ye,, nin haiz olduğ nüfuza dikkat et -
mek kafidir. Pirandello'nun kahraman
lan daima muhitinin teces:;üsüne, mu -
rakabesine, hatta dedi kodusuna mühim 
bir mevzu teşkil eder. Muharrir, fer -
din muhitinden bu hususta ne derece şi. 
kiyetci olabileceğini bircok hikaye le -
rinde yazmıştır. Ferdi heran tecessüs 
altında bulunduran muhitin bu "istib
dadı,. nı şiddetle hissetmis olan Pi -
randello eserlerinde bilhassa ferdin 
muhiti içindeki yalnızhğini, her han
gi bir kimse ile anlaşmak imkSnsızlı
ğını uzun uzadıya tarif etmistir. 

Fakat Pirandello, ferd ile muhit 
arasındaki bu tezadı bedii bir unsur 
olarak kullandı. Mesela piyeslerinin 
hepsinde bir koro kısmı, yani vaka hak 
kında mütalea beyan eden ve bazan 
vakaya kansan ''seyirci,, şahıslar var
dır. 

Pirandello'nun büyük babası Paler
mo'da 1820 senesine doğru yerleşmiş ve 
kilkilrd ticaretinden zengin olmuştu. 

Ana tarafından büyük babası da aynı 

şehrin tanınmış avu~annd::ındı. Her 
ikisi de zamanlarının en hararetli va
tanperverlerindendi. Pirandello'nun 
hikayelerinde ele bir çok .vatanperver 
şahıslara tesadüf olunur. Roma edebi
yat fakültesinde tahsilden sonra filo -
loğya doktoru olarak çıkan Pirande1lo 
1891 de Roma'da yerleşti ve edebiyat 
hayatına atıldı. 

D' Annunzio'nun "nictzcheciliğine,, 

düşman olduğu içindir ki PirandelJo, 
hakikati tercih eden "hayat ve ölümün 
oyunlarını,, hiciv şeklinde tasvire ko· 
yuldu. 

Mühim bir servet sahibi olan baba
sı, 1897 de birdenbire iflas edince Pi -
raDdello hayatını kazanmak mecburi· 
yetinde kaldı ve Roma'nın kız okulla. 
nndan birine ayda 91 liret maaşla 

mual1im mtıavin1iğine tayin edildi. Pi
randello bu okulda yirmi dört sene ho· 
calık etti. O sıralarda pek ağır hasta 
düşen karısı, hastalıktan kalktıktan 

sonra en siddetli fakat bu merhamet 
insanı hayalata mahkum eden talie 
karşı derin bir isyanla karışıktır.,, 

*** 
Nouvelles Litteraires,. gazetesi, bu 

sene biri Pirandello'ye verilen miikB • 
/atlan kuran Alfred Nobel hakkında 

şu satır lan yazıyor: 
Bir kimyacı ve inşaatcı ailesine 

mcnsub olan Alfred Nobel, aynı za -
manda mühendis, miymar ve makineci 
Emmanuel Nobel'in oğlu idi. Babası 

gencliğinde bir mayin icad ederek Rus 
yaya sattı ve az sonra bu memlekette 
geniş bir harb sanayii kurdu. Kırım 

muharebesinde zengin olan Emmanuel 
Nobcl sulh zamanında fakir düşerek 

memleketi İsveç'e döndü ve orada, Sob 
rero isminde bir İtalyanın keşfetmiş ol 
duğu nitrogliserin üzerindeki tetkikle
rine devam etti. 

Rusya'da kalan üç oğlu harb sanayi
inde hayh mühim bir mevki tuttular. 
Louis Nobel topları, torpilleri, mermi -
teri tekemmül ettirdi. O zamanlar Av
rupa'da cıkan büyük harblar Louis'nin 

1 k 
Akba"da, eskice bi. kit b go.mme 

ilişti: (Les llabitation a Bon .1 rche 
par L. Bonnevay. Rohn meb'usu). 

1912 de basılmıs olan bu kitabtaki 
bir istatistige göre, başlıca büyük kent 
lerde yaşıyanlardan, fena yerlerde ve 
kalabalık olarak oturanların nisbeti: 

1891 de Paris"te yüzde 14 
1885 de Berlin'de ,, 28 

1890 da Viyana'da ,, 28 
1981 de Budapeıte"cle 

" 
74 

1890 da Petersburg'da .. 46 
1882 de Moskova'da " 31 

imiş .. 
Kitabı yazan diyor ki: (yukarda ki 

nisbetlerc bakılırsa Paris'in lehindedir. 
fakat bundan dolayı yapı sıyasamızı 

gevşetmemeliyiz, çünkü halkın % 14 
kadarının bile fena yapılarda oturması 
acınacak bir vaziyettir.) 

Fransız saylavı, üçyüz sayıfalık ese 
rinin başlangıcında: Ucuz ve sağlığı 
koruyan yapı işleri için 19 uncu yüz -
yılda, yasa yapmak ve her türlü yar -
dım etmek yönünden, baska ülkelerin 
attığı özlü adımlara karşılık, soysal iler 
leyişlerde acunda hep önderlik eden 
Fransa'nın neden geri kalmış olduğu
nu anlatıyor, ve Caillaux, Renoult, ve 
Klotz'un hükumet namına, Cheron, 
Sembo, Marin ve de Ludre gibi saylav
larında parlamento üyesi sıfatiyle 1911 
ve 1912 de sundukları yasa projelerile 
atılan adımın, sigorta ve soysal yardım 
encümenlerinde. bağlılıkla ve candan 
karsılandığını yazıyor. 

Ucuz ve ~ğlıkkoruyan evleri ço -
ğaltmak için başka memleketlerde tutu
lan yollara bakılırsa, tam başarışın iki 
koldan yürümekle elde edildiği görü
lüyor. 

Bunlardan biri, hükumetlerin, çe -
sitli yardımlarıdır. Öbürü de ev sahi
bi olmak istiyenlcrin hükumet yardım
larından tam verim çıkarmak için bir
leşmeleri, ökonomik bir kurum yarat
malarıdır. Bu birlesmelerin en iyi sek
li yapı koperatifidir. İleri memleketle
rin çoğunda yiizlerce, binlerce yapı ko
operatifi kurulmus ve ortaklarını ufak 
taksitlerle ~v s. bibi yapmıştır. 

Bundan dokuz yıl cvel, Ankara·nın 
yapı sıkıntısını gidermek için temeli 
atılan Yenişehir, hükfımet yardımı ol -
masaydı, kurulamazdı. Yahut çok ya -
vaş bir yüriiyüşle tek tiik e\•ler yapıla· 

-
faaliyet ve servetini artırdı. Kardeşi 

Robert bir müddet Finlandiya'da infi
lak maddeleri iymal ettikten sonra 
Kafkasyada Naft'ı keşfederek Baku'ya 
yerJerşti ve orada kardeşleriyle bera
ber petrol sanayiini kurdu. 

Atfred Nobel dahi kardeşleri gibi 
Petresburg0 da büyümüş, sonra Fransa. 
da kimya tahsil ettikten sonra 1869 da 
meşhur laboratuvarını tesis eylemişti. 

Nobcl'in keşifleri ve faaliyeti, ilmin 
çifte cebhesini ne güze] temsil eder: 
Nobel'in meşhur dinamiti, nitroglise -
rinleri bir taraftan bütiln dünyaya deh 
şet saçarken aynı zamanda maden işçi
liğini tunel ve taş ocaklarının açılması 
nı kolaylaştırıyordu. Seksen beşi bu -
lan ihtira ve icadı sayesinde kimya ve 
mihanikin hayatımızda en hayırlı yeni -
likler doğurmasma sebeb olan yeni sa -
nayi sahaları açılmıştır. 

Nobel'in kendisi çalışkan, az konuşan, 
İngilizce manzumeler yazan, bir taraf -
tan tecrübeye, makinenin kudretine, ö -
konomik disiplinlere inanı ile kendi za -
manından ziyade bu zamanın mahsulü 
ve diğer taraftan da müzelere. ıanat e. 
serlerine, çiçek ve bahçeye meraklı has
sas bir adamdı. 

Tercümei halini yazanların hebsi 
onu "ülkücü,, kelimesiyle tavsif etmiş· 
terdir. 

Filhakika bütün servetini fikir mü
esseselerine terketti: Bu müesse5e1er
den biri İaveç Akademisi Nobel Ensti· 
tüsü, diğeri her lisanda kitablardan 
kurulmuş büyük bir kütüphane , biri 
Stokholm Fen Akademisi Fizik ve Kim 
ya enstitüsü, daha ötekisi Norveç No • 
bel EnsfüüsU; bundan başka da her se
ne birkaç milyona baliğ olan fizik, kim 
ya, sulh, ttb ve edebiyat mlikafatları 
da vardır. Nobel'in arzusuna göre ede· 
biyat mükafatı ülkücü mahiyette eser
lere verilecektir. Fakat Ulkücültik bir
kaı; nevi olduğu için bundan ne kast 
edildiğini anlamak istiyenler-.. evet, 
Nobel'in hakiki maksadı acaba ne idi? 
Bu muammayı tefsir etmek İsveç Aka 
demisine düşüyor ... 

• 
rı 

caktı ve nafile yeıe yıllarca sıkıntı çe
kilecekti. 

Ankara'da nüfus artıyor, bu sevini
lecek bir şeydir. Fakat yapı sıkıntısı 

a alac01k yerde, bu l ilzden artar gibi 
oluror. 

Bu !ııkıntı çok artarsa, eveJce oldu
ğu gibi, büyüklerimizin gene buna ça -
re bulacağını hepimiz biliriz. 

Ancak, ortada bir yapı kooperatifi 
olursa, yani güzel kentimizin, büyüme
si, daha güzel, daha rahat, daha sevim
li ve temelli olması için birleşmek var
lığım gösterebilmiş, bir kurum bulu -
nursa, hükumet ilkönce hu kuruma yar 
drm etmeyi düşünür. Çünkü bir yapı 

kooperatifinin bulunması iymar işini 

kolaylaştırır. 

Hiikumet, yüzde yüz para koyarak, 
bütün rizikolara katlanarak evlerin 
ihalesi, yapı kontrolu, satmak veya ki· 
raya verme kgibi zahmetli ve yorucu 
işleri, üzerine almaktansa, bütün bu 
işleri ve rizikoları yüklenmiş olan bil· 
tün zahmet ve rizikoları yüklenmeyi 
göze alan, ve az veya çok eJJerinde·:i 
bütün parayı bu ise koyan ortaklara, 
yarc1rm etmeyi daha uygun görür. 

Nüfusun artması kadar yapı artma
yınca, doğan boşluğu doldurmak ge -
rektir. 

Bu boşluğu doldurmak, bundan sı

kılana, üzülene dilşer. 
Doğrudan doğruya alakadar olan -

lar tembellik eder de gökten güzel ev 
ler dümesini beklerlerse, glin geçtikçe 
boşluk büyür, sıkıntı artar. O zaman 
her vakıt olduğu gibi hükumet bu fşi 

eline alır ve çabucak başarır. Fakat bun 
dan daha ökonomik ve soysal faydalar 
doğuran yol dururken niçin kendi işi

mizin bütün yorgunluğunu hükOmete 
bırakalım? Türkiye'nin özeğinde en 
ökonomik yo11ardan giderek öı: yuvası
nı kurmağa çalışmak genç Türkiye'nin 
sağlam düşünen çocuklarına yaraşır. 

Soysal ilerleyişin tohumunu serpmiş 

ve derinden tuttunnus olan bUyUkleri
miz kooperatifçiliği de ttiköylerimize 
kadar aşılayah on yıl oluyor. 

Cümhuriyet okulasmda öğrendikle
rimiz, sadece kafamızın içini doldur -
mağa, sUsleruneğe yarıyacak değil ya. 
Öğrendiklerimizi iş başında, fayda ya
ratmak için kullanacağız. 

Biitün acunda on bin kadar yapı ko 
operatifi varmış. Bir tane de Ankara
mız'da görelim. Bu ulu kentte ilk ko -
operatif doğabilirse, onu biltlln zorluk 
lara karşı yaşatmak ve yükseltmek, or -
taklarla hiç bir gUn unutmıyacakları 

namus borcu olacaktır. 
NUSRET UZGÖREN 

-----·· ------
Soyadları 

Türk Dili araştırma kurumu • 
nun aoyadlan hakkında bildirdi • 
ği yeni liste tudur: 

-P-
Paligu - Paıayiğit - Peşket 

Pirbudak - Porauk - Pusa -
Pamay - Payç.u - Pılaım - Po 
lal - Puliça - Putuıaba (ka) -
Parmanhek - Pekbey - Piran • 
viıe - Purçu - Pütüş tutum. 

-R-
Roa - Rogola - Rubindüz -

Roilas - Runyun - Rona -
Rütbil. 

-S-
Sabak - Sadak - Saganda 

Sakar - Sakur - Salancı - Sal 
çuk - Selçuk - Salduz - Salık 
Saltık - Samar - Sambirgam -
Zambirgam - Samsa - Sançar 
- Sanga - Sarıboğa - Sank 
Batur - Sarkuı - Sarsu - Satı 
Satık Barlas - Satık Bogra 
Savci - Savtekin - Sayhan -
Sayın Batur - Sebek Gül Irkız 
- Selçuk • Selçik - Semetey -
Sercan - ka - Sarcan - Sevincek 
- Sevülmüş . Sevilmiş - Sılanar 
- Sıvgartmış - Sıvamık - So-
ğumcak - Solmaz (ka) - Son -
gurtekin - Sudun - Suktu Bava 
- Sumer - Suncak - Sungur 
tekin - Suntay oğul - Susan -
Sutay Aktacı - Suyla - Sükyen 
Süsünbige (ka) - Sabi boğa 
Saday - Sağanak -- Sakın 
Salam - Salar - Salçukbegüm 
- Salgar - Salıkutlu - Salur 
- Samaras - Sambur - S!llm • 
savacı - Sançarharlas - Sanla· 
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llavraıı ı 
KASTAMONU - Ulus<ıl deciş:ktilt,,ı 

lerin yüksek bir izini de Büyük Mil!et 
Meclisinin hadınlnrın saylav seçme ve 
seçilmesi için yaptığı kımunla gördük:: ... 
Bütün türk kaclınları derin sevine ıçın • 
dedir. Ankarada yapılan te7.ahürlere his 
de karışır, bize verilen şcı·eni işleri ha!·· 
şarmağa çaJışacafımızı bağırarak bildi• • 
ririz. 

Hürriyet Osman Pakize Emine 
Edibe Tarih muallimi Fitnat Şaziye 

Nadide Muallim Naciye Orhan 
Saniye Muallim N. Bilge Muallİrll 

Saime L\ıtfiye Mib\t Rabia Cevdet 
Zehra 

SiVAS - Türk kadın1ığının sayla• 
seçimine kım,tırılmaıından ötürü çıkaa 
kanun Türkiye Cümhuriyetinin yükse• 
len ve inkılab yolundaki değerli ve ünı
lü varlığının en büyük eserlerinden biri. 
dir. Büyük Reisicümhuı·umuz ve Ata• 
türkümüze ve Büyük Meclise sonı\19 

saygılarunızı ıunanz. 

Saliha Hikmet Nermin Naciye 
Şefika 

MUÖLA, - Türk kadınına acıyla• 
seçimi hakkının verilmesi kanununun 
kurultayda onaylanmasını sevinclule 
karşıladık. Türk kadınlığına cümhu
riyet htik\ımetimizin verdiği yük ek da 
ğerden doğan Muğla kadınlarının son.o 
suz ktvanclarını sunar ve bize bugün
leri yaratan bUyUk önderimiz Ata
tilrk'U aaygılarla anarız. 

Muğla C. H. F. reisi C<>mil, halkıo 
evi reisi Cavid, belediye reisi ı .. 
kender, Sabiha, Zeyneb, Serpin, 
Hamiyet. Onad, Kadriye Reden. 

ANAMUR, - Yenilik yükseklf.. 
ğinde varlık gösteren kadınlarunızıı:ı 

soysal hayatına bugiln yer ayrrldığın• 
dan dolayı bu inkılabımızı da sevinclo 
karşılar, saygılarımızı kadınlarımızla 

birlikte sunarız. 
Belediye reisi Rifat 

MANiSA, - Türk kadınına sayla~ 
seçme ve saylav seçilme hakkı veril• 
mesine ait olan kurultay kararının 

memleketimiz kadınlık Aleminde çoli 
'büyük kıvanc ile karşılandığını bil• 

dirmekle mutluyuz. 
Haluvi haf.kanı Ziya, beledi~ 
bl.fkanı Abbas, yardımcı kadınlaJ: 
birliği başkanı Şükriye 

GiRESUN, 6 - Başarıcı varlığın 

saygılarla karşıladığım türk kadınları
nın Büyük Millet Meclisine mebus se • 
çimi hakkındaki türe Giresun muallim 
leri arasında söz bulamadığım SCYinclet 
doğurdu 11 yıl içinde yüzyılın baJara 
madığı işleri koyan ve başaran büyüJl 
cümhuriyet idaresine ve idareyi eşi 
bulunmıyan görüşleriyle kuran Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk'e Giresun mu 
allimlerinin duygularına bağlı olarali 
en derin ve en öz sevgi ve saygılarımı• 
zı yolhyorum ne mutlu bize ki başımı• 
da o en Büyük Baş var. 

Maarif Müdürü Rifat 
Necdet Erdcnir 

lu - Sarıca (ka) - Sarık boi• 
Sarkutnabik (k•) -Sasa - Sa
bbik - Satık Buğra - Satun -
Savtak - Say - Sayım - Sayıt 
Sebüktekin - Seldüz - Sencer 
- Sancar - Serguteni (ka) - Se
vinç Sevindik - Sevük - Sı...
(ka) - Sıvgurtmut - Siylütil 
(ka) - Sokman - Somay -
Soptar - Sugurtin - Sulak -
Suna (ka) Sungun - Sunkak -
Surha - Sutay - Suvan - Sd • 
yurgamış - Sukmen - Saçd -
- Sadı - Sağanaktekin - Sak
man - Salamıt - Salcan - Sal· 
dık • Saltık - Salguz - Salar -
Saltan - Salurkazan - Sa111al1 .. 
çı - Samgar - Samuk - San
dayuk - Sarak - Sarıgimü Sa 
rıgene - San Saltık - Sarınan 
Sasıboğa - Satık - Satılmış -
Sava - Saftak - Sayan - Sayın 
Sekin - Semen - Sengü - SeJ 
vim bige (ka) - Sevindik ~ 
Sevimdük Sigak - Sıtacı - Sı 11 

vuran Sobutay - Soku - So; .. 
gur - Söniş - Suka tutun - u
luhan - S ınça - Sungun apsa 
Sunkar - Suri - Suhnak - Su
vay - Suyungutmuş Süsen .. 
bek (ka). 
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Fra s da sıyasalfırka ar 
~undan aşağı yukarı otuz yıl önce, 

11\l..-k,,~ .. .,!'!cenahının sol kanadına men
~'J :.1. Şarl Bönun, aynı entelek. 
tıüeı \ ~ ydsal zümreden olup merkez 
&ol cenahının sağ kan::ıdma mensub o

lan M. Puan':are'ye, kendileri gibi an
i ması kolay adamları ne gibi anlaşa· 
Plamazhkhırın ayırabileceğini ve iki 
fırkanın doktrini ri arasında ne gibi 
bir fark gördüğünü "Ormuştu. M. Pu
ankare cevaben: "Aramızda, alabıldiği· 
n .. uzanıp giden din meselesi gibi bir 
fark var.,. dedi. 

Ne M. Bonua, ne M. Puankare din· 
t1 r birer k:ıtolik olmadıkları gibi sofu 
d de~illerdi. İkisi de liberaldi. Hatt~ 
o zamanlarda, M. Bönua soysal bakım
dan yaptığı çalısmalar dolayısiyle, M. 
l>uanl:are'ye göre daha sola meyyaldi. 
liulasa onları gayet ince bir tel ayırr
;'ordu. Birisi mutedil bir sağ cenah a
damı, öteki de mutedil bir sol cenah a
damı idi. Aralarındaki ayrılığı yapan 
da din meselesi idi. Seven taraflarında 
bazı evler vardır. Yağmur yağdığı za
man damdan akan sular damın bir ta
rafından Atlantik denizine, öte tarafın· 
t'l<ı.n da Akdeniz'e giderler. Bu iki adam 
da bir tek eve benzetilebilir. Fakat bu 
evin, suları sağa ve sola ayıran çatısı 
bu ayırışı, bu iki adam üzerinde herhan
gi bir temayül veya mücerred bir fikir 
h line girmiş olmıyan sofuluktan ld 
lıtr din meselesi yüzünden yapıyordu. 

Fr:rnsız sıyasasınm altmış yıllık iç 
Ya ayışı bundadır ve bundan anlaşılır. 
S ya al partiler, menfaatlerden ziyade 
dıni duygular, düşünceler, irsiyetler ve 
ananeler yüzünden gruplanıyordu. 
Fr;ınsa'da cümhuriyetin yeniden kuru
lu u zamanlarına yetişmiş bir tek eski 
fırka, radikal fırkası, bugün de ya§I• 
:Yor. Radikal fırkasının tarihi, massonik 
temelleri, okuma işlerine verilen ehem
miyet ve tam bir laiklik ülküsünU güd· 
rnek bakımından Fransa'daki din savaş
ları tarihinin bir yaprağıdır. Niçe t 
"Fransızlar blitün ulusların en dini o
lanıdır.,. demişti. 

Fırkaların bu "coğrafya,, u, impara.. 
torluğun düşmesinden sonra altmıı yıl 
kadar, yani iki göbek müddetince ıUr
dü ve bugün ortadan kalktı. BugUn, 
"aktiyle Bönua ile Puankare'nin aruı
nı açan din meselesi yoktur. Birkaç yıl· 
danberi fırkaların "yeniden tasnifi,, l• 
kırdısı moda olmuştu. Bunu lstiyen ve 
düşünen genclerdl ve eskiler, ihtiyar
'ı.r bundan korkuyorlardı. Bugünlerde 

ini bakımdan değil sıyasal bakım ' • 

'> 
·~şlrca fransız sıyasaT fırkalarrnda11 

el. 1ka1 sosyalistler ba~kanı M. Eryo 

l"li Otoritenin kurulması bakımından JU • 
ti ~§e başlandı. Böylelikle cilmhuriye-
ltlız t 0 h 0 

• • b" k · ~ • arı ının yenı ır urununa gır-
ş Oldu 

du\"alnız.' 1934 yılının bitmek üzere ol· 
langu bugünlerde, ortadan kalkacak O· 

eıki fırkalarla, daha kö'k tutmamıı 

yeni fırkaların müştereken mevcud ol· 
duklarrnı göz önünde tutmak gerektir. 
Bazı şehirlerin eski planlarını daha an
laşılır bir hale sokmak için, bunların 

üzerine, şeffaf kağıd üzerine yapılmış 
yeni planı koyarlar. Fransa'nm sıyasal 
coğrafyasında da giden f ırkalarm yeri
ne gelenleri gösteren buna benzer bir 
çare bulmalıdır. Eski fırkalar elan ka
nuni memleketi teşkil etmektedirler. 
Yeni fırkalar ise kanuni memleketi tem 
sile başlı:ımakla beraber, bilhassa, doğ
rudan doğruya memleket demelC olan 
bir 'hakiki memleket,, in derinliklerin
de biribirl!!rini bulmağa, anlamağa ça
lışıyorlar. iki türlü memleket demelC 
olan bu iki türlü fırkaya ayrı ayrı bak· 
mak gerektir. 

Kanuni memleket demek "seçen,. 
memleketle, bunların seçtiği adamlar• 
dan, yani parlamentar memleket, yahud 
memleketin parlamentosu demektir. 
Parlamentarizm, Lui Fillp zamanına 
göre memlekette daha çok yayılmıt ol
masına rağmen, memleketin her tara
fına yayılmıyor, yalnız re,id yaıma 
vannıı erkek fransızlara, daha doğru
su bunların bUyUk bir kıamına kadar 
varıyor. Bu fransızlar ise, menıub o1-
1ııkları belediye dairesinin veya na' · 

Bqlıca fransı:ı sıyasal lırlralarındaıı 

sosyalistlerin başkanı M. ~on Blum 

yenin ahalisinin azlığı ve fakirliği nhı

betinde gUclU olan, kanunt memleketin 

birer cUzldirler. Parlamentoda, erkek 

seçicllerle seçim dairelerinin büyük bir 

kısmı temsil edilmekte, fakat her se

çim dairesinin sıyasal azlıkları, kadın
ları, aileleri ve menfaatleri resmen tem
sil edilmemektedir. Vakıa eyi tahlil e
dilirse ve dolambaclı yollardan dönilp 
dolaşılırsa ~üphesiz onların da temsll 
edildiği sonucuna varılır. Fakat efki
rı umumiye ikide bir de sol cenab ko
mitelerinin iki yüz bin Uyesinin idare 
ettiği bu beş milyon reyden mürekkeb 
"kanunt memleket,. ile, 40 milyonluk 
nilfus ve iki yüz milyar altın franklık 
menfaatleri olan "hakiki memleket,. bf
ribirlerine uydurmak için yapılacak ıs
lahat projelerinden daima bahsedildiği
ni işitir. 

"Kanuni memleket,. üzerinde yapıla· 
cak herhangi bir çalışma veya değişik
lik için eyi kurumhndırılmış fırkalar 

l 
gerektir. Fransa'da ise kuvvetle kurum· 
landmlmış iki fırka vardır: Bunlardan 
birisi, M. Eryo'nun başkanı olduğu ra
dikal fırkası, öteki de M. Leon Blum'
un başkanı olduğu sosyalist fırkasıdır. 
Mebusan ve ayan meclislerinde de ek
seriyet hu iki fırkanın birlesmis yekO
nundadır. Bu fırkaların yıllık kongre
leri, biraz daha müstakil olan ayan Uye
lerini değilse bile, kendi fırkalarından 
olan saylav ve bakanları kontrolları al
tında tutarlar. Asıl sıyasal çerçeveyi 
yapan, "militan., tarla radikal korrıite
leri ve bilhassa, "militan,. )arla sosya
list kongreleridir. Sosyalist fırkasının 
solunda, eski işçi fırkasından artmış o
lup Paris'ten seçilmiş olan birkaç kişi 
haric, Moskova'ya bağlı olan komünist 
fırkası vardır. Söylediğimiz birkaç ki
şi ise ''proletaryen., birlik adını taşı

yorlar. Radikal fırkasının sağında, ka
toliklerden miirekkeb ve es:d h.ıbti-

Sağları temsll eden M. Tardlyö 

y.m sosyalizminden kalma, fakat ek 
riya radikallerden ziyade mutedillere 
katılan Demokrat popUler fırkası var
<!ır. Bunlardan sonra da daima "ıol,. 
etiketi altında 'başlayıp çoğalan, popü
ler, demokratik, repübliken ve hatt.1 ra
dikal ve sosyalist adlarını taşıyan fır
kalar başlar. Bu iki sonuncu fırka, di
siplinli ve resmi olan asıl radikal sos
yalist fırkalarına katılmadıkları kin 
onlara "mutedil., adı veriliyorsa da on
lar bunu kabul etmiyorlar. Saydığımız 
ufak fırkalardan hiç biri, ''muhafaza. 
kftr,, olduklarını söylemezler. M. Tar· 
diyö yalnız parlamentoda bu fırkaların 
liderliğini yapmaktadır. Fakat bu ti -
derlik vaziyeti, "militan., lar ve kon
grelerce kontrol edilmi' ve kurumlan
dmlmış fırkaların liderleri olan M. 
Eryo ile M. Blum'un vaziyetine benze
mez. 

1924, 1928 ve 1932 de yapılan genel 
scçimlerde radikaller ve sosyalistler 
ekseriyeti kazandılar ve bir kartel ha
Hnde birleşip ikinci skrüten'de mUşte
rek muvaffakıyetlerini temin ettiler. 
Ekseriyeti elde edebilecek vaziyette 
olmalarına rağmen bu Uç seçim devresi
nin hiç birinde iktidar mevkiine gele
mediler. Çünkü, evvela: sosyalistler 
ekseriyetini kendilerinin teşkil edecek
leri hUkumetten başka bir hUkOmete 
girmek istemediler ve ikincisi de "ka
nuni memleketin,, güvenini kazandıkla
rı için iktidar mevkiine getirilen ra· 
dikaller, hakiki memleketin gilvenini 
kazanamadıkları için tutunamadılar. 

Hakiki memleketin bu güvenini ancak 
savaştanberi "ulusal birlik,, hUkfımet

leri yapılarak bu birlikleri temsil eden 
Puankare ve Dumerg tarafından elde 
edilebildi. 

Kanuni memleketle hakiki memleke
tin biribirlerine olan zıdlrklarının en 
ac:ık olarak görüldüğü anlar ikidir: 
Bunlardan birisi, kanuni memleket ta
rafındnn iktidar mevkiinden uzaklaştı· 
rılan M. Puankare'nin, frangın diişme
sini durdurabilecek bir adam olarak te
lakki edilip hakiki memleket tarafın

dan is başına getirildiği 21 temmuz 
1926 ~ünü; öteki ise 6 subat 1934 günü
dür. O giin kanuni memleketi temsil e
denlerin 1 - Memleketi ahenkli bir 
ekseriyete dayanarak idare edememele
ri, 2 - On sekiz ay içinde altı tane ka
hine buhranı olması, 3 - Panama reza
letinden sonra en büyük rezaletler olan 
para iskanclalları ile be11i olan dfı üze
rine sağ cenah birliklerinin yaptıkları 
kargaşalıklar neticesi hakiki memleke
tin hoşnudsuzluğunu'l. ortaya çıkması
dır. Bunun tabii hat çaresi, 1926 da ol
duğu gibi, fırkaların Ustünde ve hakiki 
memleketin gUvenini kazanmış bir "ha
kem., tarafından yeni bir kabinenin 
kurulmasıydı. 

Kanuni memleketin hakiki memle
kete olan üstünlüğü evvela yukarda an
lattıklarımızdan ileri gelmektedir. İkin
cisi de, kanuniyeti temsil ettiği, kanun 
nu esasinin ona kanuniyeti vermiş ol
duğu içindir. Hakiki memleketin üs
tün~ii •i.i i e, her sene yapılan sıyasal 

mahiyette scçimlede İ§ başına getiri
lenlerden ziyade, &oğrudan doğruya de
rin bir insanlığa ve daha hakiki gücle
re dayanmasından ileri gelmektedir. 
Kanuni memleketlç. ne olduğunu açık
ça anlatabiliriz, ama hakiki memleketin 
ne olduğunu a~ıkça anlatabilmek zor
dur. Tabii her fırka "hakiki memleket,. 
biziz diyecek. Sağ taraf: - çünkü, di
yecek bizim t•msil ettiğimiz menfaat
ler daha çoktur. Sol taraf ise - çünkü, 
diyecek, biz sayı itibariyle en çok olan 
kimselerin menfaatlerini temsil ediyo
ruz. 

Bununla beraber, hakiki memleketle 
kanuni memleket arasında, kanuni mem
leketin fırkalarına göre daha basit olan 
ve fakat, mebuslar meclisinin cüzleri 
olmaktan ziyade derin cereyanlara ve 
efkarı umumiyenin hassasiyet halleri
ne daha eyi cevab veren fırkalar da gö
rUlür. 6 şubatta doğan sonuclar daha u
zun müddet inkişaf edecek ve yarınki 
fırkaları idare edecektir. Bunlar da a
şağıdadır: 

1 - Radikallerden ayrılarak komü
nistlerle birleşen sosyalist fırkasının, 

birleşmeleri devirmesi, ki bu yüzden 
bir sol cenah blokunun formülU, radi
kallerle sosyalistlerin birleşmesine ve
rilen ad olan "l:artel,, formUlil yerine, 
M. Berjöri'nin çıkardığı ''tek cephe" 
formüli.i olacaktıı. 

2 - Ufak bir parçasının sosyalist
lerle olan teması muhafaza etmek is
tediği ve bilyük bir kısmının ise M. 
Eryo'nun etrafında toplandığı radikal 
fırkasının parçalanması, ki sonuncu kı
sım ulusal bir "Santr partmanter,, e ka
tılarak onu genisletecektir. 

3 - Düşüncelerden vana anlaşama· 
mazlıklar, dinıi<.'n doğan zıddiyetlerin 

"imtlad,. alanından, "bfıd,, alanına ge· 
çer gibi görünm:::si. f mti1atl alanı, fran
sız tarihinin sonu yani kilise ile Hiik
tiğfo, dindarla Iaikin çarpışması idi. 
Sıyasal.hayatın aşağı yukarı bu alan
dan çekildiğini söylemiştik. Fakat ikf 
büyük ulusun kuvvetiyle beliren ko
münizm ve fa~izm Avrupa'da, ancak 
dinlerinkine benzetilebilen, (yahud, 
dini alanda olan) bir yayılma kuvveti 
kesbetmişlerdir ki bu yüzden din sa
vaşları yakında yerlerini sıyaaa aavat
larına bırakacaktır. Bu yUzden de, 
Fransa ile diğer serbest memleketlerde 
fırkaların değeri artacaktır. Maddf gU~ 
terden teşerk:Ul eden birlikler, kanuni 
nüfuz birlikleri olan komite veya kad
rolara göre daha fazla ehemmiyet al
maktadırlar. Umumt sava~ için yapılan 
kurumlar, seçim savaşı formUlUnden 
dı~ına çrkmaktadırlar. 

4 - S birinci teşrin 1789 dan 4 ey-
101 1870 e kadar bUtUn ihtilallerini, in
kılablarını taşraya kabul ettiren ve U
çUncü cUmhuriyetin 1871 den 1902 ye 
kadar sUren otuz yıllık sıyasal bilgi ve 
ustalıklar kendisine yalnız kanunt nU
fuz payını bıraktığı Paris şehri 11ya
ıal hayatta da, entelektüel hayatta yap
tığı imtiyazlı bir nevi rehberliğe yeni
den dönüyor. 

Parlamento taşra demektir. Bunun 
için, parlamentoya muhalif bir cereyan 
tabiatiyle payıtahtrn bir tahakkUmU 
şeklini atmaktadır. M. Şeron'un Paris
te hiç sevilmemesi, biraz da onun mad
deten ve manen taşrayı temsil etmesin· 
den ileri gelmektedir. Payıtahtm bı1 ta
hakkümü, henilz kendisine gerek 'l!an 
adamları b~lmuşa benzememektf'dir. 
Zaten Paris, bir adamın arkasından yü
rümekten ziyade bir atın arkasında yil
rür gibi göründüğU, general Bulanje'· 
nin intibah günü olan 27 ikinci kanun 
1889 danberi, böyle adamlar bulamadı. 

5 - Parlamentoyıt girebilen kıral

lık fırkası, Aksiyon Fransez'in eyi ida
re edilen propagandası ve M. Morra'· 
nm otuz yıldanberi süren şahsi nüfuzu 
sayesinde, geneler arasında göze çarpar 
terakkiler yapmış ve efkarı umumiye 
ile esaslı bir temasa girmiştir. 

Biitün bu sebebler yüzünden parl
manter mekanizmaların dışına çıkan 

fırkalar, daha sert formüller yoliyle da
ha büyük kümeler halinde yeni ve eks
tremist bir tasnife gireceklerdir. Fakat 
yukarda saydığımız beş nokta üzerin
de ckstremizm manilerle karşılaşacak

tır. Çünkü: 
1 - Sıyasa ile uğraşan fransız, or· 

ta halli fransızdır. Orta halli franııs 

ise hiç bir zaman milfrit sol cenaha gir
memiş daima sol cenahta kalmı§tır. 

Kartel, aşağı yukarı sosyalizmi radika
lizmin içine alırken, tek cephe sosy• 
lizmi komünizmin içine almaktadır. Bu 
sonuncu hareketin, efkarı umumiyenio 
derin bir hareketine uyması ıüphelidir. 

2 - Radikalizm, ancak eski fırka, 

yani cümhuriyetin ananevi fırkası ol
duğu için zaman zaman muvaffak ola
bilmiştir. İlerde bir muhafazakar n· 
dikallik ortaya çıkacaktır, hatta şimdi
den çıkmıştır bile.. Esasen radikal fır
kasının şimdi geçirdiği kriz kısmen, 

dinle savaşmak olan programını, kilise 
ile hükOmeti biribirinden ayıran ve o
kul meselesini de "tek okul,, usuliyle 
hallederek tatbik edip bitirmiş olma
sından ileri gelmektedir. Onun şimdi 
yapacağı şey, ortaya koyduğu işleri ko

rumak, kanuni memlekete dayanarak 
eskiden Gizo'nun yaptığını cümburi
yetçi bakımdan yapmaktır. 

3 - Fransız ihtilalinin fikirleri hf. 
ıa yaşıyor ve acunda (tabii daha fazla 
Fransa'da) Marksist ve faşist ihtilal
lerin fikirleriyle aynı derecede saygı 
görüyor. Bu değişik alanda, nüfuzlann 
ve akidelerin gidip gelişlerini bekliyc
lim. 

4 - Taşrayı peşinden sürükliyecek 
olan Paris değil, bir Paris kıralıdrr. 

Şimdi ise Faris kıralı yoktur. Sağ ce
nah fransızlarınm taşıyacakları rozet 
"Liktör demeti,. değil (Aksiyon Fran
sez müstesna) Diyojen'in feneri ola
caktır. 

5 - Kıratlık taraftarı fırkada bir
çok otorite fırkaları arasında ufak bir 
otorite fırkasıdır. Bu otorite fırkaları
nın slirekli bir anlaşma yapmaJan im
kansız değilse de çok güctür. Şimdiki
ne benzer vakalarda, otorite frrkalan
nın birleşmesi 1848 de vücuda gelmi1ı 
bundan da ikinci imparatorluk çıkmıt
tır. 1873 te birlik vücuda geldiği için 
bundan da cümhurfyet doğmuştur. Ay
nı sebebler ihtimal gene aynı tesirleri 
do2'uracaktır. 

~uvel R6vU Fransez'dea 

Fransa'nm ittifak 
sıyasası 

Franaanm eski Roma sefiri Hanri dlS 
Juvenel ile bir görOtmeden: 

BlltUn değişmelerde hiç urıılmayan 
fransız ııyasal prenıibterinin temeli bir 
elimle ile tarif edilebilir: Bir tek bek. 
tartık yabancı toprağında bile Fransa. 
nın gartı yoktur. Fransa unırlarım b 
d diye telakki etmektedir. Bizce her. 
hangi bir Avrupa harbı demek 1918 ga
libiyetinin veriminden olmak demektic 
Bunun bu tUrlil ifadesi bile bizim barrş 
iıteğlmizin içden gelme olduğuna bir 
belgedir. 

Ancak Fransanm, sükOnunu gaybet. 
miş otan bugünkü Avrupanm doğurmak· 
ta o!duğu kaygulardan daha baJka 
dertleri vardır. 

Fransız nUfuz sahası şimal de
nizinden tS Kongo'ya ve oradan da şi
mali ve orta Afrika'daki mUstemlekele-re 
ve manda sahalarına varmaktadır. Bu 
blokun korunması ve onun yaşayış zaru 
retlerine karşı konulması. Fransanm dıJ 
sıyasaııına, fevkalade bir tehlike görme· 
den bırakamıyacağr bPlli başlı bir isti. 
kamet gUtmesin: emretmektedir, ki bu 
da, Fransanın şimali Afrika ile olan ir
tibat yollan üzerind • bulunan ve iki la. 
tin ktzkardeş olan talya ve İspanya ile 
dostca ve birlikte çalışmak sıyasasıdrr. 

f şte bundan dolayı da fransrz blol:u ha· 
yati menfaatler!E' hir Jatin, yani Fransa. 
İtalya, f soanya hl okuna bağlıdır. 

Bu blokun kültür sahasında da .ehem. 
miyeti vardır. Mesela onun sayesinde 
tam manasile ve hakiki bir uluslararası 
hukukunun meydana gelmesi imkanı 
olmuş olacaktır. Roma hukuku okulun· 
dan doğmuş olan latin fikir dünyası. hec 
şeyden evel hukuk! mahiyeti haizdir. 

Diğer taraftan, böyle bir şey gerek.. 
leşince, latin Avrupa ulusları geçen yilz 
yıl içinde anglo-saksonlar gı"bi önUmilz
deki yüz yıl içinde aynı inldpfın seyrini 
takib edecek olan Amerika uluslarına 
dayanacaktır. 

Fransız dış aıyaaasınm değişme. S. 
millerinden biri de dostluk ittifak sis• 
temidir. Franaa, Im:ıasım asla inktr et. 



, Acun ökonom ·si 

19~9 ilkbaharmda iptid<ıi maddeler 
liatl. m ki yükselmenin durumile 
başlıy kriz beş yıldan faz!J bir za· 
ın. ndanberi devam ediyor. Krizin baş
lıca ulu<l:ırda sanayi, ticaret ve işsizlik 
bakımından ilerleyişini gözden geçir
mek faydalr olur: 

Fransız ökonomisinin 1933 tenberi 
geril c e b ı.,,Iaması keyfiyeti, bize 
krizin acundaki ilerlyişini gôzdn ka
çırtmamalıdır, çünkü uluslar ökono
mik bakımdan biribirlrine bağlıdır ve 
krizle yalnız başına savaşmak istiyen
uluslar çok zaman daynnamazlar. 

1929 ilkbaharında, Nevyork'taki if

laslardan altı ay ör.ce iptidai maddele

rin fiatlarının yükselişinin durmasile 

çıkan krizin başlamasından beş yıl son

ra acun ökonomisi ne haldedir? 

Cenevrede uluslar cemiyetinin ve 

Roma'da uluslararası ekim enstitilsU· 

nün yaptıkları ve Sosyete dö Bank 

Sllin'in son bülteninde tahlil ettiği is

tatistikler, bu mesele hakkında bazı 

fikirler verebiliyor. 

Her ulus için (100) esas 1928 yılın

daki istihsalegö11e yapılmış olmak ü
zere, sınai istihsalatm eooisleri şunlar
dır: 

1931 1932 1933 1934 

Ağustos 

Almanya 73 61 69 86 
Avusturya 76 65 67 74 haziran 
Belçika 82 69 71 69 
Kanada 76 62 65 84 

Amerika 73 57 68 65 

Fransa 97 75 84 76 

ltalya 84 73 80 86 
İngiltere 88 88 93 104 .. 
Lehistan 69 53 55 62 

Çekoslovakya 84 66 62 70 

istisnasız olarak blltUn tilkelerde 
••mayi çalışmasının en fazla azalıgı 

1932 de görülınilştilr. 1933 yılında aşağı 
yukarı her tarafta işler eyileşmcğe 

başlamış ve 1934 te bu eyilik art"Tlrştır. 
:Oç ulus bunun dıpndadır: 

"Ekonomi dirije,, alanı olan Ame
rikada 1934 yılının ilk yansında 

korfisyon 74 te iken, aynı yılın üçUn· 
en üç ayında işler biraz yavaşlamıştır. 
İhracat memleketi olan Belçika'da 
kontenjanlar ve gümrük scdleri yüzün· 
den işler iki yıldır azalmıştır. Fransa 
1931 te ç_,ok güzel bir şekilde kalkın-

mcr.ıekte ve muahedelere kati surette 
riayet edilmesini bir namus meselesi di· 
ye telakki etmektedir. Bu muahedeler 
uluslar cemiyeti ve Lokarno misaklan -
nm çerçevesi içinde, Avrupa barışının 
en mühim hir garantisini teşkil etmek. 
tedirler. Ancak ittifakların kıymet ve 
vasıfları hakkında samimi olarak hesab 
verilmelidir. Belki de, başka Amillere 
d• 1ilzum katmadan harbtan evelki bi. 
lanço bile zafer temin edebilirdi. Bizim 
bugUnkü ittifak sistemimizin kuvveti 
çok dah~ düsüktUr. 

Şimdiki mlittefiklerimizin bütün as
krrlik kuvvetleri, 1913 deki rus varlığı· 
nın ancak beşde üçünil bulmaktadır. 
Bundan baska, Lehistanla küçük itilafın 
myasasını bile uzlaştırmağa muvaffak o. 
lamadık. Nazari olarak denebilir ki, 
Almanya tarafından g"i-ıün birinde Le. 
histan koridoruna yapılacak bir taarru
zu, müttefiklerimizin bir kısmı tamamen 
Ukayıd bir tavurla karşılamaktadırlar. 
Gene nazari olarak kabul edilebilir ki, 
Çekoslovakya sınırlarına Almanya'nm 
yapacağı pir taarruza karşı Lehistan'ın 
da aynı tavrı takınacağından korkula
bilir. 

Bu mülahazalardan şu netice çıkıyor: 
Her frans1z hariciye bakanı ittifak sis. 
temini tamamlama ve kuvvetlendirmeyi 
kendine öz iş edinmelidirler. Ancak 
bunun da manası, Fransanın gayesi bto. 
Jca karşı blok kurmak değildir. Sovyet· 
lerin Avrupa sıyasasına girişini, SJyasal 
ofrıamizmin denkleşme oyununda fevka
lade bir amil diye kabul ediyorum. 

B·ı hareketin vereceği hayırlı neti. 
ce, ::ıbkı sovyetlerle küçük itilaf devlet. 
teri arasında olduğu gibi, bütUn Avrupa 
dev1etleri biı:likte olarak müteamzm ta
rifini yapmak ve dolayısile karşılıklı 

mukaveltler akdetmek olabilirdi. 
Noye Viner Jurnal'dan 

ne halde? 
mışken, birkaç defa anlattığım iç ae

bebler yüzünden 1934 te en a§<lğı ker
telere düşmüştür. 

Fakat bu istisnalar, yukardaki tab

loda gösterilen umumi izahata teıf r ya

pamazlar. Muhakkak olan bir şey var

sa, o da vaziyetin düzeldiğidir. Bun· 

dan başka, yukariki istatistike dahil 

edilmemiş olan Avusturalya, Yeni Ze· 
landa, Arjantin ve Brezilya gibi çiftci 

uluslarda da, yUn ve hububat fiatları· 

nm yükselmesi yüzünden, işler epjey 
düzelmiştir. 

İkinci bir istatistik de 1925 - 1929 

yıllarındaki vasati rakamlara dayana

rak (100) esasını koyup acun iptidai 

maddeler istihsalatını gösteriyor. Bu 

endis 1929 yılında 111 de iken 1930 da. 

102 ye, 1931 de 91 e, 1932 de 81 e dUş

tükten sonra 1933 te 88 e çıkmıgtır. Bu

na göre işlerde yilzde 9 nisbetinde ifi· 
kir bir düzelme vardır ve bu, fabrika

larda işin artış nisbetine dıe uymakta
dır. 

ltsizlikten yana da aynı aalAh göze 

çarpmaktadır. Uluslar cemiyetinin ay

lık istatistik bUlteni aşağıdaki sayıları 

veriyor: Mecmu nilfusu 524 milyon o

lan 22 ulusta 1933 yılında - bu yılın 

vasati sayısı olarak iş.sizlerin adedi 

23.583.000 idi. 1933 sonunda bu sayı 

22.004.000 e, 1934 haziranında da 18 

milyon 878 bine düştü. 1933 tenberi, 

Lehistan ve Fransa hariç olmak ilzere 

biltUn uluslarda itsizlerin sayısı azalı

yor. Şunu da kaydedelim ki itsizlik 

meselesi en enditc verici meselelerden 

biridir. İşler dUzelse bile işsizlik kala

caktır ve çalışmanın normalle§IDesile 

bile bütUn biltlln ortadan kalkmıya

caktır. Zaten bu mesele daha lavaşın 

ertesinde İngiltcrede ortaya çıkmıştı. 

Hepsi sanayi.e ait olan yukarıdaki 

sayılar, 1933 ten itibaren işlerin dlizel

meğe başladığını gösteriyorlar. 

Fakat alışveriş istatistikleri o kadar 

eyi değildir, Aşağı yukan acun alış
verişinin yckfuıunu temsileden 160 ili· 
kenin son yıllardaki mübadele sayıları 
şunlardır: 

1929 
1930 

1931 
1932 

1933 

Altın dolar 
68.641.000.000 
55.582.000.000 

39. 726.000.000 
26.898.000.000 

24.179.000.000 

Buna göre, işlerin azalma nisbeti 
yüzde 65 tir. Bununla beraber 1933 yı

lının düşilş nisbeti öteki yıllara göre 
çok azdır. Alını satım değerinin bu aza
lışı, fiatlann çok düşmesinden ileri 
gelmektedir. Alım, satım miktar itiba
rile azalmamış, hatta hafifçe yüksel
miştir. 

Acun alışverişinin miktar endisi 
1933 yılının ilk Uç ayında 73 iken 1934 
yılının aynı aylarında 75 e çıkmıştır. 
Bu da, inişin en aşağı noktadan geçti
ğini ve yükselişin b?.şladığını göste
rir. Bununla beraber, gümrük sedleri, 
kontenjanlar ve paradan yana konulan 
kayıtlar acun alışverişini çok güçleg

tiriyor. 
Malın bedelini ödemek için verilen 

paranın değeri inip çıkarsa, iş yapma
nın güçleştiği malOmdur. Acun ökono
misinin ciddi surette kalkınmasının en 
birinci şartı, her tarafta paraların sağ
lamlaşmasıdrr. Para aağlamlaştmlmak· 
la beraber yeni ticari anlaşmalar yapıl
malı ve şimdiki "ulusçuluk,, yerine, 
az çok liberalizme avdet edilmelidir. 
Para istikrarı ve ökonomik liberalizm 
taraftarlannın her tarafta, her gün 
biraz daha far.lalaştığmı görmekle kı· 
vanc duyuyoruz. Ökonomik düzenin 
hakikı yolu budur. Yukıırıdaki sayıla
ra göre bu düzen, bütün güçlüklere 
rağmen geçen yıldanberi ken'diliğinden 
başlamıştır. 1929 da başlıyan kriz, 1935 

yılı girmek üzere olduğuna gore altı 
yıl sürmüştilr. Ökonomik krizler ise 
ebedi değildirler. 

Paris'te çıkan ''Lö Kapit§.1,, 
gazetesinden. 
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Brlyan "atekl acımdan lıia acan4all silahlanma yarzıına bakarak: u_ Hep ~nim suçum,, diyor. 

Fransanın ökonomi 

" 
planlan 

Paris, 28 sonteşrin 

Fransa Ba:ı'bak:ını M. Flanden salı 

günü ökonomi ve sanayi birliğinde öko

nomi krizinden ve krizin kaldırılması 

için kullanılacak olan vasıtalar hakkın

da bir konferans verdi. Başbakan, bU

tün 8konomi koJJarının krizden sarsıl

dığını söylemiş ve bundan dolayı, ulus· 

un 8z ve genel servetinin hükfunet sı

yasaıından büsbütün ayrı olarak korun

ması lizmıgeldiğini ileri sürmüştür. 

Fransa'da da istihsal ile istiblakin 

denkleştirilmesi lazımgeldiği kanatin

de olduğunu söyliyen M. Flanden, eğer 

ki, ökonomi kanununun tekerlekleri 

paslanmamış olsaydı istenilen bu vazi

yete otomatik bir biçimde uymak kabil 

olurdu, demiştir. Dundan dolayı fran

sız Başbakanı serbest ticarete dönül· 

mesini istemekte ve demektedir ki: 

Dı§ ticaretin normal olmıyan gümrük 

resimleriyle felce uğratılmış olması ve 

daha birçok engeller, bütün müstahsil

Jerin menfaatleri aleyhinedir. Çünkü, 

Fransa'da birçok müstehliklerin yaşa

yışları, yabancı memleketlerle yapılan 

ticaretin k'1Zanc ve gündeliklerine bağ

lı bulunmaktadır. 

Ancak. uluslararası ticaretin yeni

den canlandırılması yalnız Fransa'ya 

bağlı bulunmamaktadır. Çünkü bahse 

mevzu olan alıcı bulmaktır; bu ise ko

lay bir şey değildir. Ne olursa olsun, 

herhalde böyle bir canlandırmaya doğ

ru yürümek gerektir. Kapitalist spekü

lasyoncuların frank değerinin düşme

sinden ve kapitalist aleyhtarı olan ih

tilalcilerin de deflasiyondan neler um

duklarını eyıce bilinmekte olduğundan 

her iki yön ile de uğraşılmaktadır. 

M. Flanden, ilkönce içpazarın denk

leştirileceği ve ondan sonra dış paza

rın yeniden canlandırılmasına doğru 

yürüneceğine işaret etmiş ve bnnu göz 

önünde tutan hülc\ımet, ilk iş olarak 

çiftçi meselelerini yola koyacaktır. de

miştir. Fransız Başbakanı çıftci mese

lelerini araştıran sözleri arasında, ekin 

ve bağcılık işlerinin sıkı bir nizam al

tına alınması sayesinde de Fransa'nın 

ilerde kötü zahire ve şarabtan kurtul· 

ması lazrmgeldiğini söylemiştir. Flan. 

den sözU'ne devamla, ormancılığın eyi

leştirilmesi, arkasından sanayi gelecek

tir. İstihsalin niz2m:1 olmasının bir va

zife biçimine sokulmnsı için de müs

tahsiller arasında bir anla~ma meydana 

getirecek olan kriz k. nunu yapılacak

tır. Bundan başka, mütehassıslardan 

toplanmış olan bir komisyon h~ng1 s 

nayiin ülke bütiıniıne verımden zıyar!e 
yük oldu~;unu ve hangi1erının K""Un 

(Paris'te çıkan Grenguvar'dan) 

Çekoslovakya krizle 
nasıl çarpışıyor? 

6 ikinci teşrinde Çekoslovak başba

kanı parlamentoda verdiği büyük bir 

söylevde bilkDmetin krizle rarpışmak 

için neler yaptığını anlatmıştır. Bu 

söylevin göze çarpan parçalarını alıyo
ruz: 

ÖkoMmi yapıh§lan bakımından u. 
Juslararaıı ah§ veri§ind~ büyük bir yer 

almı§ olan hUkQmetlerin acun krizinin 

neticelerinden, dış alış verişleri bUyUk 

olmayan hükQmetlere göre daha çokza

rar gördükleri aşikardır. Bunun için Çe

koılovakya'nın 1929 ve 1933 yıllan ara. 
sında uğradığı zararlar, öteki hUkQmet-

lere göre daha çoktur. Bununla bera

ber, kriz geçen yılda en yüksek kerte

sine varmıştır; 1934 te Çekoslovakya 

dış ticareti biraz daha iyile~miştir H • 

diseleri mübalağalı bir nikbinliklc guz.. 

den geçirmek niyetinde değıliıı:, fakat ıt

ha1at ve ihracat ticaretimizin su go il 

mezbir i} ilık gösterdiğini söylem k ge. 

rektir. 1933 yıhnm ilk dokuz ayında 

dışarıya sattığımız m lların değeri 

4.125.000.000 kuronu bulmuştur. Geçen 

yılın aynı aylarındaki sayılara göre ara. 

da aşağı yukarı bir milyar kuronluk, ya

ni yüzde 23,9 nisbetinde fazlalık vardır. 

Kuronun deferi düşmeden önce Çe
koslovakya acunun en pahalı yerleri.-ı -

den biri idi. Bugün bu vaziyet kökUn. 

den değişmiştir.Paramır.ın değerinin in

dirilmesi sayesinde Çekoslovakya, ihra

catın maruz kaldığı biltiln iç manileri 

ortadan kaldırmıştır. Fakat bu tedbirin 

dış alış veriş alanındaki bl:itün öteki güç. 

lüklcri yok etmeğe yetmediği anla,pılrr. 

Bu güçlükler de Cekoslovakya tarafın. 
dan yapılmıyor: Uluslar arasındaki mü
badeleyi zorlaştıran ve günden güne da
ha sıkılaşan gümrük sedlerinden, kon. 
tenjan listelerine sokulan mikdarlann 
azaltılmasından ve bazı memleketlerin, 
muayyen bir takım mallann girmesini 
yasak etmelerinden ileri gelen gUçlük -
leri söylemek istiyoruz. 

Dış alış verişinin genişlemesi ve is
tihsalatın artması bu genişleme nisbetin· 
de soysal atanda kendini hemen göster. 
mez. Nitekim, işsizlerin sayısı, dış alış 

ması lazımgeldiğini tesbit edecektir. 

İşçi pazarları kendine gelmeğe başla· 

mıştır. El ve kolla çalışan işçilerin ça

lışma hakları da genişletilecektir. Bü

yük işler sahasında Marke plnnınm tat

biki düşünülmektedir. Para biriktiren

leri korumak için de tasfiye ve iflas

ların arkası alınacaktır. Ancak bütün 

bu planların gerçekleştirilebilmesi ardı 

arkası kesilmiyen karga131ıklarla bu 

verişin artması nisbetinde azalmamıştır. 

Eğer hususi ökonomi istihsal ve is· 

tihlakdaki anarşiyi yok etmek istiyorsa, 

bunlann bir nizama ıoltulmasını kabul 

etmelidir. Bir malın ıerbcstce istihsal 

olunub dağıtılması, fakat bunun, muh· 

temel yolıuzluklann 8nllne geçmek üze. 

re hilkQmetçe kontrol edilmesi, karışık· 

lığın önüne geçmek için en iyi çaredir. 

Yoksa anarşi çekinilmez bir hale gelir. 

Mali bakımdan aağlam olan kurum· 

lann ve faydalı bir istihsalin çahşmala

n sayesinde işsizliği azaltarak gündelik· 
Jeri yUkseltcbileceğiz. Her iyi niyetli 

yurddaş, düşünceleri ve çalışmalarile bu 

işe yardım etmeğe borcludur. 

Çekoslovakya bütiln uluslarla, bil· 

h ssa dosttan ve müttefikleritc. barış 

çerçevesi içinde i§ birliği yapmağa her 

zaman uğraşmıştır, ve bu l!ıyasasına yo

rulmadan devam edecektir. İstiklalini ve 

birliğini zorla bozmağn kalkışanlara 

karn kendini korumak için elinden ge· 

len her şeyi yapacaktır. İç sıyasııda da 

Aynı prensib bize yol göstermelidir.Bu 

alanda her şeyi kendimizden bekliyece

ğimiz için işimiz çok daha kolaydır. 

Çekoslovak ulusunun istiklalini ken· 

di vasıtalarile kazanarak cUmhuriyeti 

kurduğunu ve onu daima koruyacağını 

unutmayalım. Fakat memleketimizdeki 

ulusal azhk1arla i' birliği yapmaktan da 

kıvanç duyanz. Onlardan istediğimiz:, 

bu tarihi hakikati tanımatan ve şimdiki 
vaziyete karşı her türlil teşebbüslerden 

vazgeçmeleridir. Demokrasiye çok sağ'• 
lam surette bağlıyız ve demokrasi yeri• 

ne başka bir hükiımet biçimi kurmak is

tiyenlerin gayretlerine karşı onu koru· " 
yacağız. 

Demokrasinin verdiği haklardan isti• 

fade ederek cümhuriyct rejimimize sal· 
dımıağa, sıyasal kuvvetlerimizi israf et• 

meğe, ortalığı kanştırarak devletin top· 
rak ve yasa birliğini bozmağa yeltenen· 
lere karşı durmak için hükOmet, de\'le
timizin barış içinde ilerlemesini göz Ö • 

nünde tutarak mebuslar meclisine baıı 
kanun layihaları verecektir. 

düşlincenin felce uğratılmasından vaı 
geçilmesine bağlıdır. Demiştir. 

M. Flanden, kriz vardır diye yapd· 

makta olan propagandalar:ı da çatı!' 

ve söziınü şöyle bitirmiştir: 
ı•t) JtC 

a· 
içinde dağınıklık olmadı1:ça dıs sıY• 

sı da tehlikeye düşmez. Cok şükiir hii· 
··t· 

kfimet, iç barışı korumağn yetecek 
0 

çüde güclüdür.,. 
Fölkişet Beobahtt'r'tlrfl 
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I\ ~ kiı eve 

ıne eniyet 
M. Leon dö Puscn'in maşinizm dze

rine yaptığı büyük anketten aşağıdaki 
Parçalan Merkür dö Frans gnzelcıin • 
den alıyoru,.: 

Acunun üzerinden iki yüzyıllık: 

bir sanayıleşme devresi geçti. Bu tecrU· 
be, dogurduğu netiyceler hakkında bir 
büküm vermemizi mümkün kılar. 

Makine iyi midir, fena mıdır?. 
Görünüşte çok basit olan bu sual ve 

buna verilecek cevablann biribirlerine 
brnzcmemczliği maşinizm'in ortaya at· 
tı ı meselelerin ne kadar karışık oldu • 
f nu bize gösterir. 

Makineyi koruyanlar müdafaalan • 
nı • aparken epi tereddüd ediyorlar: 

Büyük filim Dük dö Broğli'nin de 
bize anlattığı gibi umumiyetle onlann 
ha lıca delil: şudur: 

Sanayileşmenin çok genişlemesinin 
büyük bir karışıklık doğurduğu şübhe • 
ııizdir. Fakat unutrruyahm ki daha önce 
b·~e, yüzyıldan fazla bir zaman büyük 
b • refah verdi. Zaten bugün de işlere 
l · o kadar fena denemez. Asıl büyük 
E • lük, makineleşmenin çok çabuk iler· ı 
lemesinden ve insanların soysal bakım· 
dan buna çabuk uyamamalanndan geli
Yor. Kriz de bundan doğuyor. 

Buna karşı makinenin aleyhdarlan 
daha çoktur ve söylediklerini daha iyi 
isbat ediyorlar, savaşlar, ihtilaller, öko
rıomik krizler, sefalet, işsizlik, Asyada
ki k şıklık karşısında bunlardan bazı. 
1arr, hatt5 Lord Lymin~ton gibi yüksek 
diplomatlar modern endüstriyolizmi bir 
f 1 

• • ve bir afet telakki· etmekten çe
kinmiyorlar. 

Mnkine taraftarlarının ve aleyhtar· 
l:ırının gösterdikleri başlıca delilleri kı
IJ:lca anlatalım: 

Makine taraftarları: makine mUtead· 
did zaferleri sayesind~ insana maddf 
dünyaya bakım olmak imkanını verdi, 
diyorlar. 

İbtidai maddeler zaferi: madenler, 
dtnıir, font, çelik bronz, nikel, alilmin
l'uın, manganez, kömilr, petrol, pamulr, 
~stik. sellüloz, nebati ipek ve diğer su· 

ili m:ıddelerin gittil:ce bilyilyen listesi, 
lahii maddeleri geçti dendi. 

Kudret zaferi: buharla, motörle ve 
'1ektrikle meydana getirildi. 

M safe ve zaman z;ıferi: yeni nakil 
'a&ıtnlariyle ve düşilr.<'f'lerin, duyumla· 
tııı çabuk yayılmasiyJe elde edildi. 

Ziraatın ve mfü;temlekelerin istihsa· 
li S<ınayi :...ıyt-.. • ,1de büyü~ülerek a!ilık 
0rtıdan · .alktı. 

Fennin biz verdiği bin tUrlU çare 
ile iklimler de ortadan kalktı. 

Kısac.ı., Henri Ford'un dediği bigl. 
Makine, insanın kendisini ihata eden 

labi.ıtın üzerindeki hakimiyetinin bir 
'cınboJüdür. 

Bu bakımdan, makine dilşUncenin 

bir zaferidir. Fakat makinenin düşman
ları buna karşı şöyle diyorlar: Biz fenni 
terakkinin hakiki oluşunu değil, mühim 
Oluşunu inkar ediyoruz. 

Jorj Duhamel eski meselenin bUtUn 
tUçJUkJerini, acıhklanru olduğu gibi or· 
lcıda brrakan bu zaferin ehemmiyeti hak 
~llda kendisini aldatmağa çaltşmak, iyi, 
do'" gru olur mu? diyor. 

lıüyilk musteşrik Röne Genon da: 
hu inkişaf için feda edilen ve değeri 
l:tlı.ıhakkak daha yük ek olan şeylerden 
hah· 1 ""k k h· .. '" bile etmiyoruz; unutu an yu se 
~gilerden, yıkılan entellektüalite~en, 

l'boJan spiritüalite'den bahsetm1yo • 
~z. lı.-iedeniyetin kendisini olduğu gibi 
r l'oruz. Eğer medeniyetin iyilikleriyle 
~l'l~lıklarını karşılaştırırsak, elde ede -
tc ibtniz neticenin menfi olması çok muh 
llıcldır. 

'.nugilnkU inlXilllann, çabuk nakil va

"t.ııarına ve buna benzer §eylere malik 
O)t] 
l1a tıltlan yaşayıştan daha hareketli ve 

lJq >ı~ karışık olduğu için eskiye göre 

):!·~un daha mesud oldulılan sahi midir? 

q 
1~e Öyle geliyor ki bunun aksi doğru 

t.ılır: nıuvazenesizlik hakiki saadetin bir 
1ıı:.tı değildir. Modem medeniyet suni 
111,?'açlan çoğaltmağa çalışıyor. Bu gi
ttıt e ? kadar çok ihtiyaclar icad ede • 
\tr kı bunları tatmin edemiyccek; bir 
tUç: .. de bu yola girildi mi durmak çok 
dıı ur 'Ve hatta muayyen bir noktada 

t'tttak için hiç bir sebcb de yoktur. 

~~akinenin faydalan çabuk ve aşi -
bit i ır. Evelce uzun ve zahmetli olan 
tt şl Çabuk ve kolay yaptırarak böyle-

tlladdi bir rahatlık doğuran - veya 

ULU5 

• .., n e e es 

Perns'in 6/D bulıındutıı· demlryolu IJurinde polisler BTB§tırmads 
• 

Sk.otland-Yard'ın eski §ellerinden 
Sir Basil Tomson, Prens me~lew·ini ay
dınlatmak için Paris'te büyük bir gaze
te tarafından tahkikat yapmağa mf'mur 
tKlilmişti. O zaman tahkikatının neti
cesini neşretmesi, Sir Bazil Tomson'a 
müsaade edilmemi§ti. Mumaileyh ge
çenlerde i~tibalarım Londra'da çıkan 
lvining Standard gaztesine yazmı~ır: 

Feci bir buluş 
20 şub .. t tarihinde Laro§'dan kalkar 

rak akşam saat 9.51 de Dijon'a varan 
bir marşandiz treninin makinisti loko -
motifin alt kısımlarını yağlamak için ma
kineden aşağı inmişti. O sırada frenle. 
re takılı, kanla lekelenmiş bir kumaş 
parçası göriince tabii çok şaşırdı. 

Makinenin diğer parçalan Uzerinde 
de ara§tırmalar yaparak, tenderin altın. 
da koyu kurşuni renkte bir kumaş par
çası, ve onun hemen yanında da, insan 
beynine benzeyen bir maddenin artık· 
lıınm gördU. Bunun Dzerine trenin ta. 
kib ettiği yol boyunca araştırmalar ya. 
pılmasr emredildi ve saat 10.50 de yol 
Ustündc bir insan kafasile ceaedi bulun
du. Kafa ve bir kol, gövdeden bilsbUtün 
kopub ayrılmışlardı. 

Gövdeden kopan kısımlarla elbise 
parçalan, tahminen 15 metrelik bir me
safe Uzerinde dağınık olarak bulunuyor. 
tardı. Dijon polis müdürlüğllne hemen 
bir telgraf çekildi. İki j:ındarma, cese. 
din bulunduğu yere gelerek orada yir
mi dakika kadar kaldılar. 

Ceset Dijon garajına götUrUldU ve 
Uzerinde bulunan bir kart dö vi?itle bir 
mektubtan, ölUnUn kim olduğu hemen 
anlaşıldı: Bu adam, Paris istinaf mah • 
kemesi müşavirlerinden olub ailesile be. 
raber Babilon sokağında 6 numarada o. 
turan M. AJber Prens idi. 

Mösyö Prensin cesedinin bulunduğu 
yerin adı Komb-o-fe idi. Burada demir. 
yolunun bir imlası vardı. 

Karanlık olduğu için polis o gece 
başka bir araştırma yapmadı. Ertesi sa. 
bah her yer çok bUyUk dikkatle gözden 
geçirilerek bir taktın eşya bulundu. Bun. 
br da A. P. markalı bir mendil. 250 
franklık ldiğıd para, ağzı dört santim u
zunluğunda ve bir tarafı kanlanmış bir 
biçak, beş dane anahtar, bir gazete, i!iin
de bir mektub bulunan meşin bir el çan. 
tası, bir kese içinde iki dane dini madal· 
yon ve bir meşin kılıf içinde bir podra 
pomponu idi. 

Tuhaf araştırma 
metodları 

ölU olarak bulunan M. Prens'in !mi
ri M. Lekuve idi. Çantadan çıkan mek. 
tubta M. Lekuve, M. Prens'e bir rande· 
vu tayin ediyordu. 

Bütiln bu bulunan şeyler polise çok 

faydalı bir ipucu vermiyordu. Fakat i§i 
biraz aydınlatabilecek bir şey daha bu. 
lundu. Sa ğayağı raylardan birine bağ. 

türemesi gereken • makinelere malik ol 

mak iyidir. 
Zararlan ise çok uzak ve çok ince

dir, buna rağmen gene korkunçtur. Bu

giin bu anlaşılmağa başlanıyor. Maki

nenin kudretinde, iyilik ve fenalık im· 
kanlan gizlidir. Son yüz elli yılın tec • 
rübelerine bakarak hüküm vermek ge
rekse, makine ilerledikçe fenalıktan iyi· 
liklrlne nazaran daha çabuk artıyor. 

lamak için bir sicim parçası kullanılmış. 
tı. Bu sicim çok kısa fdi. Elleri bağla -
mak için kullanılmı~ olması muhtemel 
olan başka hiç bir sicim parçası yoktu. 
Ölünün şapkasının bulunduğu vaziyete 
bakılarak, lokomotifin vücuda çarptığı 

sırada şapkanın M. Prens'in başında ol. 
"!ıığu anlaşıldı. 

Kazanın olduğu yerde bu mUşahede
lerin yapıldığı andan itibaren, Dijon po. 
Jiııinin yapması gereken şeylerden hiç 
birini yapmadığı ve yapmaması gere -
ken bütün şeyleri de yaptığı anla~ılıyor. 
Polisler oraya gelenlerin hepsinin( bu 
arada bir gazete muhbirinin) Komb.o 
fe'de bulunan bUtUn eşyayı ellerine alıp 
bakmalarına müsaade ettiler ve M. 
Prena'in ailesi Uyelerl Dijon'a geldiği za
man. oteldeki bavulile beraber, demiryo. 
Ju üzerinde bulunan bUtUn e§yn da ken· 
dilerine verildi. 

Hadiseden ancak altı ay sonra polis, 
bu eşyayı kendisine vermesini M. Pren. 
sin ailesinden istedi. Bu da Fransanm 
taşra şehirlerinde polisin kullandığı a • 
raştmna metodlannın tuhaflığını gös· 
tennek bakımından dikkate değer. 

Esrarengiz bir telefon 
konu~ması 

M. Prens nicin Diion'a gitmişti? O 
sıralarda izini olmac1ıktan başka, öğle • 
den sonra saat beşte gelip kendisini gör. 
mesi için evinden bir mrktub da almıştı. 
M. Prens'in karısı, 20 "'' bat salı gUnU 
öğleden evel saat l 1 de M. Prensin tele
fonla aranc'lıi{ını, ve kocasının adliye sa. 
rayına gittifji cev:ıbını verdi~ini söyle· 
eli. Telefondaki ses ayrıca şunları da 
söylemişti: "Siz M2dam Prens misiniz? 
Ben doktor HalJingcr'im. Kavın valde. 
niz hastalandı BaP,•rsaklarıncla bir tıka
ml:lık var. Kendisini bu sabah hastane. 
ye götilrdilk. Fazla merakı mucib bir 
şey yok. Yalnız, acaba kocanız öğle tre· 
nile Dijona haıeket edebilir mi? onu öğ 
renmek istiyorum.,, 

Madam Prens kocasının adliyeye git
tiğini tekrarhyarak onun yCTine cevab 
vcremiyeceğini söyledi. Bunun üzcr"ne 
telefondaki ses: (M: Prens'in hemen gel
mesi lazımdır. çünkü yann sabah bir a. 
meliyat yapmağa karar verdik. Dijon'a 
vannca gardan bir otomobile binerek 
do~ca hastaneye gelebilir,, dedi. 

Bunun üzerine Madam Prens, (Ben 
de onunla beraber geleceğim) dedi. 

Ses cevab verdi: 

- Hayır, sizin gelmenize hacet yok, 
çUnkil hasta bu yilzden rahatsız olabnir. 
Önce oğlunu görmesi hasta için daha 
iyidir!. 

Telefonla konuşan kimse, telefonu 
kapatmadan önce, Dijon'datd kendi nu
marasının 147 olduğunu söyledi. Ses o 
kadar açık geliyordu ki, Madam Prens 
telefonla konu an ndama, Parls'ten mi 
telefon ettiğini sordu. Ses: (Hayır, de • 
di, Dijon'dan telefon ediyorum.) 

Madam Prens kocasını bulmak için 
dışarıya çıkmağa hanr1anırken, M. Prens 
nnsızm evine döndil. Telefon konu ma· 
sile onun eve gelişi arasmdan on daki. 
kalık bir zaman geçmişti. M. Prens, 
cüzdanını evde unuttuğunu, onu almağa 
geldiğini söyledi. Madam Prens, telefon
la bildirilen fena haberi kocasına söyle. 
di. Koaası bunu duyunca, heyecanım. 
göstererek, düşer gibi bir tavurla kar -
yolanm UstUne oturdu. 

Kansr, doktorun isteği hilafına ola.. 
ralr, 'M. Prenatae beraber gitmeyi teklif 

etti. Fakat M. Prens 5'" b r k 
(hayır, dedi, sen daha h ı an 
sın, sonra treni kaçınnm.) Bunun uzeri. 
ne Madam Prens çabucak bir bavul ha
zırladı. Aynca M. Prens yanma b s bir 
çanta da aldı. Gitmeden ön~ de, amiri 
M. Lekuve'nin kendisinden müstacel bir 
rapor istediğini aöy1iyerek canının gıktn. 
tısını anlattı. 

Uydurma bir muhavere 
O sıralarda Paris'te taksiler grev 

yapmışlardı. M. Prens (metro) ya bine
rek gara gitti. Gardan evine telefon e· 
derek, Dijon'a gidip gelme bir bilet al
dığı ve kansının da kendisile birlikte 
gelmesini istemediğine şimdi pişman ol. 
duğunu söyledi. Aynca k"rrsmdan, gay
bubetinin sebebini adliye dairesine bil. 
dirmesini istedi ve Dijon~an telgraf çe
keceğini de ilave etti. Bu telg.raf ak
pmm saat yedisinde geldi. 

M. Prensin 20 yaşındaki oğlu da an. 
nesinin söylediklerini tasdik ederek, 
bUyük annesinin 76 yaşında olduğunu; 
Dijonda bir manastırda oturduğunu: bu 
manastırın baş rahibesinin, M. Prens 
Dijona gitmezden bir gUn önce öğle ye
meğini Paris'te kendi evlerinde yediği • 
ni ve baş rahibenin, bUyUk annesinin 
sıhhatinin çok iyi olduğunu ı8ylediğinf 
ilave etti. 
Okuyuculamnız ne M. Prensin, ne de 

kansının, telefonla bildirilen şeylerin 
doğru olup olmadığmı anlamak icin Dİ· 
jonda 147 numaraya, yahut M. Prensin 
annesinin oturduğu manastıra telefon 
etmemelerini tuhaf göreceklerdir. 

M. Prens ikinci mevki bir komparti. 
manda seyahat ediyordu. Yolculuk ha
disesb: olarak geçti. Tren Dijona saat 
16.44 te vardı. M. Prens doğ~a garın 
postahaneslne giderek kansına şu tel. 
graft çekti: (Geldim. Saat altıda yapıla· 
cak konsuttasyon için hastaneye gidiyo. 
nım. Doktor Hallinger hastanın sıhhati
nin çok eyi olduğunu aöylilyor.) 

Bu telgmf, trenin geli§inden altı da. 
kika sonra gl~eye veritml3tt. Yazmm 
M. Prensin olduğundan şilbhelenmek 

bile caiz de~ldi. M. Prens yalnız başm3 
gardan çıkarak Moro oteline gitti ve 
dördüncü kattaki 4 numaralı odayı tut· 
tu. Otelden saat be e doğru çıktı, on • 
dan sonra da kendisini bir daha gören 
olmadı. 

M. Prensin annesini tedavi eden dok
torun ismi Hallinger değil, Ehringer 
idi. Bu ismin telaffuzundaki yanlışlığın, 
ne M. Prensin, ne de kansmm, isminin 
yazılmış şeklini hiç görmemiş olmalarına 
atfedildi. 

M. Prensin annesi şubat ayı içinde 
doktor Ehringer'i çağırtmanııştı. Dok -
tor, Paris'e telefon da etmemişti. 147 nu. 
maralı telefon, Kilrtil isminde bir tuha
f~yecinin idi. Bu adam doktor Ehrin • 
ger'i ve Prens ailesini hiç tanımadığını 
ve o giin öğleden sonra telefonile kim • 
senin konuşmadığını söyledi. 

M. Prens saat 5 ile cesedinin Bomb. 
o-fe'de demiryolu üzerinde bulunduğu 

saat olan 10,50 arasında nerede idi? 
doktor Ehringer'i hiç görmediği halde, 

· onunla konuştuğunu ne için uydurmuş. 
hı? 

Sıyasal karışıklıklar 
Halk arasında bu işin doğurduğu çok 

bilyUk heyecanı anlayabilmek için M. 
Prensin ölümünün, Daladye kabinesi -
nindUşmesinden ve 6 şubat kargaşalıkla. 
rından ancak 14 gün sonra vukua gcJ
diğini hatırlamak gerektir. O sırada 

ahali, herhangi bir §eye inanıverecek bir 
halde idi. Eski savaşcılann nUmayişi. 
ne sebeb olan Staviski rezaletine M. 
Prensin doğrudan doğruya karıştığı pek 
sanıhnıyordu. Fakat gazeteler bu işi 
Staviski rezaletiyle alakadar göstermek 
iein her şeyi yapıyorlardı. 

Görliniişe göre M. Prens çok iyi, dindar 
bi .. adamdı. Buna karşı Daladye kabine
sinin Uyeleri arasında layik düşünceli 
bir çok fran.masonlar vardL Sol kanad 
gazeteleri M. Prensin kendini öldUrdü -
ğünU ve karısına telefon edenin de ken. 
disi olduğunu söylediler. 

Boni'nin dalavereleri 
Bir çok şahidler sorguya çekildiler. 

Esrarlı cinayet işlerinde daima görül -
düğü gibi, yalancı şahidler de eksik de • 
ğildi. İstintak hakiminin boğazına ka -
dar çıkan dosyalar içinde bütün bütiln 
şaşıracağı sırada, hiç beklenilmiyen bir 
hadise oldu. 

Bunun kahramanı bir kaç hafta önce. 
tam zamanında çeklerin dip koçanlarını 

ortaya çıkaran Boni adlı polis komiseri 
idi. Prens iıinde bu adam daha ileri git 
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Amerika ile Japonya lirasında kalan 
lngiltere: 

- Acaba hangisini seçmeli? 
(Leningrad'ta çıkan Leningradskaia 
Pravada'dan) 

mekten çekinmedi; üç kişiyi tevkif etti. 
rerek onlan M. Prensin öldürülmesine 
filet olmakla ittiham etti. Bu adamların 
üçü de sonradan serbest brrakıldılar. 

Her şeyi bilen doktorlar 
Doktorların yaptığı keşfi de sükutla 

ge!iiştinnemck gerektir. Keşif yapan 
doktorların mahkemede şahidlik edere -
ken kendililderinden aşmadıkları hadle. 
ri az çok biten bir kimse için bu keşif 
çok hayret verici idi. 

Parisli altı adliye doktoru, M. Pren-' 
sin lokomotif tarafından ezilmeden önce 
zehir içtiğini gösteren izler bulduklannr; 
lokomotif ona çarptığı sırada henüz ya. 
famakta olduğunu fakat bayıldığını ve 
araştırmalarının verdiği neticenin, inti
har faraziyesine tamamen muhalif oldu. 

Uluslar kur.um:ında, ev sahibı: 
- Aman takımlara dikkat edin, p 

naziktirler .... 
( Kopenhag'aa çıkan Politiken'dc 

ğunu raporlarında yazıyori;ırdı. I 

Bu doktorlar bir defa bile kaza ye
rine gitmemişlerdi. Ölünün kaza yerinde 
ne vaziyette olduğunu bizzat görmemiş. 
ler ve ceplerinclcn çıkan eşyayı gözden 
geçirmemişlerdi. Bununla beraber, M. 
Prensin baygın bir halde (şnpkası da 
başında olduğu halde 1) birisi tarafındıın 
demiryolu boyunca sürüklendiğini ve 
bir sicimle raya bağlandığını söyJemek
ten çekinmediler. 

Doğru görünen bir 
düşünce 

Cinayete benzeyen bütün intihar va 
kalannda, tabii önce intiharın sebebini 
araştırmak gerektir. M. Prensin ise in· 
tihar etmek için bir çok sebepleri vardı. 
1 S şubatta M. Pre:ıs, amiri olan Lekuve 
ile konuşmak istemişti O sıralarda çok 
heyecanlı bir halde idi ve vicdanını ra. 
hat ettirmek istediğini söylüyordu. Öte-
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Her şeyin üstunde Japonya. 
J.apon Minerva'sı - Bu Bayanlar bana böyle sırtlarını döndükçe buradaki 

J ponyanın vasası 
J birmcl kanun ıarıhli Lö Tan ga

zetesinden: 
Avam kamarasında M. Baldvin ve 

Sir Con Saymen'in sözleri, saylavlar 
meclisinde M. La\'al'in söylevi ve al
man diplomasisinin muhtelif hükumet 
merkezlerinde yaptığı sıyasal çalışmalar 
gibi Avrupa durumunu yakından alaka
dar eden meseleler, acunun öbür ucunda, 
uzak doğuda inkişafa başlıyan bUyilk 
sıyasal oyunu gözümüzden kaçırtma

malıdır. Uzak doğuda Japonyanm yap
tığı çalışmalar, ötedenberi oralarda 
kökleşmiş olan nüfuzları devirecek ma
hiyettedir. Japonya deniz silahları ko
nuşmlJarında yalnız bu alanda elde et
mek intediklerini değil, buna muvazi 
olarak. kendi kurduğu yeni Mançu bü
kiimetinin sağlamlaştırılması ve sarı 

ırk acununun alın yazısına hakim olan 
yerlerde kendi vaziyetinin kuvvetlen
mesi UJküsünü de sebatla güdmetkte
dir. 

Japonya dış işler bakanı M. Hirota
nın ;. 'ln saylavlar mecli6inde söyle
diği sözler, alaka verici şeylerle dolu
dur. Buna f!Öre, Tokyo hUkOmeti kar-

yandan, istintak Mkiminin dileği üze. 
rine yazılan bir polis raporunda da, M. 
Prensin iki yüzlü bir hayat geçirdiği, 

ailesinin haberi olmadan fena evlere gi
rip çıktığı anlaşıldı. Bımdan başka. M. 
Prens kendi hususi servetinin hiiyiik bir 
kt"Mmr da israf etmişti. 

M. Prensin sırlarım bilen hir kadın, 
onun cok iimitsiz bir halde olduğunu ve 
kaza hissi v,.nnek için demirvoluna ı. 

za.,arak intihar etmek nrojl'lerindPn 
b~t.c;ı>ttifiini söyledi. 

Landrii isinde yararlık gösteren ve 
St:ıvôski isinde tahkik komisyon11na ifa
dt> veren e~ki polis hafiyesi M Ribule, 
M Prensin ölüsUnün bulunduğu tarih • 
ten ~ r>Ün sonra. bi kaç makale va1'11ak 
için, Maten gautesi tarafından kaza 
verine ~önrlerildi O da M. Prensin ken
dini ötrfürrlU~Unil. fakat katolik ve din. 
d"r olan ~ilesini giicendirmemek için 
öliimüne hir cinayet şekli vermek iste
di •ini rfüsünmektedir. M 'Pibule'ye gö. 
re. Prens bacağın· raya bağlaclıkt=m 

S'>"ra uhiri icmis, bayılarak ravl<'r iize
rin"'" kalmıs ve bir cok trenler de onu 
ezmt'dt>n iic:tiinden gecmic;tir. Fakat son. 
rac'l:ın ıc .. .,.line gelerek kalkmış ve o sı
rada da marşandiz treninin lokomotifi 
lc('nois1.,,. ra .. pıp ölıHirmfü;tilr. 

Ayaktaki sicim 
l':r,er mesele bir cinayetten ibaret ot. 

s.ıydı, ölüniin bacaklarının değil, kol
larının (yahut ellerinin) bağlı olm"sı ge. 
rektiği, ellPr bağlanmadığına göre, M. 
Pı nsin ayağını kolayca raydan çözebi
leceği acaba kimsenin hatırına gelmedi 
mi? 

Makul oüı~Unen kimseler simdi M. 
Prensin o1ü:nünün intiharla vukua gel. 
diğini kabul etmişlerse de bunların çoğu 
düşüncelt>rini açıktan açığa c;övl•rn kten 
çekiniyorlar Fakat ahalini., hii ·iilı bir 
parQasi lııı ölii"";;., gi?.li k· •r•1nı\:p· ta· 
t'af>nd ., i'll<-'n.micı bir cinayet nl llieuna 
~ ......... , • i'1:ınrvrır. 

şısına çıkan sıyasal, mali ökonomik ve 

soysal mahiyette güçlUklere rağmen 

s~n aylarda elde ettiği neticelerden 
haklı olarak övüne duyabilir. 

Uzak doğunun, büyük bir krizin t.eh· 
didi altında bulunduğu inkfir oluna
maz. Zaman zaman Rusya ile Japonya 
arasında doğan gerginlikleri göz önün
de tutmakla beraber, biz kendi hesabı
mıza hiç bir zaman Rusya ıle Japonya 
arasında yakında silah kullanmagı ge
rekleştirccek bir anlaşmamazlık çıka • 
cağına inanmadık. 

Japonya, sınai ürünlerine ve çok ko
yu olan nüfusuna yeni mahreçler bul
mak için takibe mecbur olduğu yayıl
ma sıyasasının derhal elde edilebilecek 
hedeflerine varmak çarelerini bulabil
dikçıe, silah kullanmaktan çekinecektir, 

Japonlar, itina ile hazırlandığı hal
de bile büyük tehlikeleri olan "cebir 
sıyasası,,ndan çabuk bir kazanc bekle
mektense ustaca bir sıyasa kullanıp 

yavaş, fakat emin bir tarzda ilerlemeği 
tercih etmektedirler. Japonya ancak, 
kendi ulusal alanından dışarı çıkmağa 
mecbur kalmadığı, kazanc ihtimalleri
ni kendi tarafında gördüğü ve kanaati
ne göre menfaatlerine en uygun olan 
anda savaş yapabilecektir. 

J aponya'nın kullandığı bu taktik, 
çok işine yaradığı için şimdilik bun
dan vaz gcçmeği düşünemez. Yayılma 

sıyasasmrn ihtiyaçlarını karşılıyabil

mek için kurduğu Mançukuo impara
torluğu yüzünden, Japonya uluslar 
birli~inden çıkmağı tercih etti. Japon
ya bütün uluslararası konuşmalara ya
kından katıldığına göre, bu çıkış onun 
vaziyetini pek sarsmışa benzemiyor. 
Öte yandan, geçici bir kurum olsun ve
ya sıyasal bir hakikate cevab versin, 
hükumetlerin ve uluslar birliğinin ta
nımamalarına rağmen Tokyo'nun iste
ği yüzünden Mançukuo imparatorluğu 
mevcudtur. Hatta yalnız mevcud ol· 
makla kalmamakta, gittikçe inkişaf et· 
mekte ve sağlamlaşmaktadır. M. Hirota 
saylavlar meclisinde söylediği sözler
de, Japonya'nın en çok meş
gul olduğu işler arasında bu impara
torluğun birinci yeri tuttuğunu bildir
miştir, Bakan, söylevinde, yeni hüku· 
metin bütün ulusal idare kollarında 
yaptığı büyük ilerlemeden, görünür bir 
kıvancla bahsetmiş ve imparatorluğun 
kuruluşu yüzünden bu memlekette sağ· 
lam temeller atıldığını söylemiştir. 

Hulasa Mançukuo imparatorluğunun 
inkişaf ve sağlamlaştırılmasına çalış -
makta beraber Japonya, Amerika, Çin 
ve değişik Avrupa luslarile olan müna
sebetlerinin günden güne eyileştiğini 

söylemektedir. Dış işler bakanı bundan 
bahsederken "doğu Asyasında Japon
ya'nın durumunu Avrupa devletlerinin 
daha eyi anladıklarını,, söylemiştir. Bu 
da japon metodlarmm göze ç3rpan bir 
misalidir. 

Japonya'nın Rusya ile olan münase -
betleri de eyileşmi~tir. Birkaç ay önce 
belirmeğe başlıyan ve bir anlaşama

mazlığa sebeb olacağı sanılan tehdid 
edici vaziyetler ortadan kalkmıitır. 

ULUS 

yerimde pek rahatını. 

( Londr.ıda çık n lvnin.g Standard'tan) 

Uzun zamandanberi sandıgımız gibi bu 
vaziyetler her iki ulus tarafından düşü
ntılen lıir hal suretini her tarafın ken· 
di menfaatlerine en uygun bir biçimde 
öne sürebilmek için bulduğu çareler
den idi. Muhakkak olan bir şey varsa 
o da cenub denizlerinde ruslarla japon· 
!ar arasında balıkçılık işleri yüzünden 
çıkan anlaşamamazlrğm kalktığı ve 
Çin'in doğu devlet demiryolları üze
rindeki Sovyet haklarının devri mesele
sinin tamamen hallolduğudur. 

M. Hirota, bu devir meselesinin fi
atile buna bağlı olan diğer işler üze
rind~ uyuşulduğunu söylemiştir. Hal 
edilecek bazı fenni noktalar varsa da, 
işin bütün bütün halline yakın na.T.arr 
ile bakılabilir. M. Hirota bu işe bir 
"Rus - Japon,, dostluğu gözile bak
makta ve birkaç ay önceki Rus - Ja
pon münasebetleri gerginliğinin orta
dan kalktığını bu da göstcrmektc-dir. 
Fakat bu, yeni vaziyetler yüzUnden 
başka gerginlikler doğmıyacağı mana
sına gelmez, çünkü sıyasal bakımdan 

uzak doğuda Rus - Japon işi olduğu 

gibi durmaktadır. 
Deniz silahları işi üzerine M. Hi

rota'nın söylediği sözler çok açıktır: 

Japonya şimdiye kadar her hükfunet 
için tesbit edilen esasların kaldırılma
sını ve her ulus için mUsavi bir kerte 
tayin edilmesini istemektedir. Silah
sızlanmaya taıraftar olduğunu ve tayin 
edilecek kertenin mümkün olduğu ka
dar aşağı olmasını istediğini ilave eden 
M. Hirota, bir hükumetin ötekine sal
dınnasmı güçleştirmenin gerekliğini 

söylemekle beraber, yeni bir anlaşma
nın temelleri üzerinde her hükfunetin 
kendisini koruyabilmesinin kolaylaştı
rılmasını istemektedir. Bu sözler de, 
japon üyelerinin Londra konuşmala

rında aldıkları tavrı tasdik eder mahi
yettedir. Eğer Fransa ile İtalya husu
si sebebler yüzünden Japonya'nuı Va
şington andlaşmasrnı tanımamak hak
kındaki teklifine iştirak etmezlenıe bi
le, Japonya bu andlaşmayı tanımadığı
nı buglinlerde bildirmekten çekinmi
yecektir. Amerikalılar da bu andlaşma 
nın kalmasını ve Japonya'nm Amerika 
ve İngiltere ile hakça bir olmak 
yolundaki isteğini kabul etmemeği ka
rarlaştırdıkları için, 1935 deniz silah
ları konferansının toplanması şüpheli

leşmiştir. 

Fakat bu alanda, japon sıyasasmın 
manevra çevirmekteki ustalıklarını da 
gözden kaçırmamak gerektir. Japonya'
nın istediği, serbestçe kuvvetli bir do
nanma yapabilmek için bütün uluslar 
arası anlaşmaların ortadan kaldırılma
sı değil, hak birliği ve müşte.rek kerte 
prensiplerini ihtiva ederek her ulusun, 
kendi ihtiyaçlarına hakikaten yeten bir 
don.anmaya malik olabilmesini mUmkUn 
kılan yeni bir andlaşma yapılmasını 

temin için Vitfington andlaşmasmı ip
tal ettirmektir. Zaten Londra konuş
malarında, Japonya'nın ortaya attığı 

uzlaşmanın ana çizgileri belirmeğe 
başlamıştır: Buna göre on yıllık bir 
deniz anlaşması yapılacak, ilk bet yrl 
içinde Amerika, İngiltere ve Japonya 
şimdiki deniz programlarmı tatbik e
decekler ve fakat altmcı yıldan ltlba-
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Yeni TürkİJ e: 
Avrupa ı bir cümhurivet 

Kieler Zeitung, 16 • Sonteırin • 1934 

Son zamanda Ankara'da bir konfe
rans açılmıştır ki çok büyük dikkatle -
re değer mahiyettedir. Bu bir Balkan 
konferansıdır ki Balkan memleketleri· 
nin hükfımet merkezlerinden birinde 
değil Küçük - Asyanrn hükumet mer • 
kezi olan Ankara'da açılmıştır. Bu kon. 
feransın vazifesi. derhal askeri bir itti
fak akdetmek değiJse de Balkan mem -
leketlerini müstakil bir politika takib 
etmeleri için birleştirmektedir. Bu yol
da şayi olan haberler Avrupa'nın bazı 
hükumet merkezlerinde ve-bilhassa Pa
ris'te memnuniyetle telakki edilmiye • 
cektir. Zira Tiirkiye • Avrupa kıtasın • 
da İstanbul ve hinterlandı ile az bir 
aarziye malik olmasına rağmen • tekrar 
Avrupa işleri ıle meşgul olmağa ciddi
yetle mütemayil görünmektedir. Tür. 
kiye'nin takib ettiğipolitika, Türkiye'
nin onuncu yıldönümü kutlama bayra
mı mi.inasebetiyle "Türkiye Milli İktı -
sat ve Tasarruf Cemiyeti,, nin hu 
muhtırasında itan edilmiştir. Bu muh
tırada aynen söyle deniyor: 

"Eski Türkiye bir asyah devlet idi. 
Yeni Türkiye ise bir Avrupalı cUmhu. 
riyettir. Eski Türkiye siyasa ve ökono
mi bakımından yanm bir koloni idi. Ve
ni Türkiye'nin siyasal ve ökonomik is
tiklali tam olub her tilrlü mUnaka~ala • 
rın dışındadır. Türkiye arazisinin ge -
nişliği 762.000 kilometre murabbaıdır. 
Bu genişlikteki arazi ile TUrkiye - Rus 
ya hariç • dış Avrupa'nın en büyilk 
memleketidir. Türkiye Ege denizinin 
en güzel sahillerine, yakınşarkın en ge
niş buğday tarlalarına ve dünyanın en 
müsaid vaziyetteki yaylalarına maliktir.,. 

Benlik şuurunu ifade eden bu muhtı· 
ra, elyevm büyük eserlere rağmen daha 
henUz başlangıçta olan Kemal Paşanın 
büyük kuruluş eserinden resmi istihraç 
lan da ihtiva etmektedir. TUrklerin tc. 
l!kkilerine göre Avrupa'nın cenubuşar
kisi, Avrupanm tabii hudutlarmda bit
miyor. Bu öyle bir telakkidir ki geopo
litik düşünen Avrupalılarca daha harp
tan evci uzak ve yabancı bir fikir de· 

ğildi. Harptan evet Almanya'nın Küçük 
• Asya'ya taalluk eden politikası ve bu 
politikadan doğan; (Alman idare ve 
rehberliği altında ve "Hamburgdan ya
hud Berlin'den Bağdada kadar,, parola
sını taşıyan bir Orta • Avrupa) fikir ve 
mütalaaları da aynı veçhile Avrupa cc
nubuşarkisini KüçUk - Asya'nın ta iç
lerine kadar ileri ıUrmüştll. Bundan 
baıka tarihçe derin bilgilere sahih oku. 
yucular daha eski Hellas devirlerinden 
Küçük • Asya'nın ön kısmının Avrupa 
krtasından sayıldığını bilirler Şarki Ro
ma devrinde, Haçlılar seferleri esnasın
da ve Napoleon zamanmda Tilrkiye Av· 

ttn Amerika ile İngilt~re in~atı dur
duracaklar, Japonya ise inşuta devaD".. 
ederek kuvvetlerini bu iki hlikCl"lletin 
donanmalarının vardığı kerteye eriştire. 
cektir. 

Bu da japon ıııyaaa ve diplomasisi
ni idare eden düşünceyi gösteri.r; orta
lığı kırıp geçirmemek, fakat varılması 
istenilen hedeften hiç bir zaman vaz 
geçmiyerek bütün çalışmaları, içinde 
bulunulan zamanın vaziyetlerine uy
durmak! 

rupa kıtasrndan sayılırdı. Aksi istika· 
mette Türklerin Boğazlar üzerinden 
Avrupa'ya ve Tuna boyunca nerelere 
kadar ileri gittikleri ise 1933 senesinde 
yapılan hatıra merasiminden sonra uınu 
miyetle bellidir. 

Bir Balkan paktı yaratmak hususun
da Türkiye'den doğan fikir, yalnız eski 
geopolitik amaçlara bağlılığı ve 001.arın 

inkişafını ifade etmektedir. Bu fikir, 
Egedenizi etrafındaki memleketlerin 
yurd bütünlüğü hislerinin ifadesi. sıya· 
<:ııl benlik elde etmek yolundaki mü"te
rek gayret ve amacın ifadesidir. 

Tilrkiye'nin cenubu~arki Avrupa ül· 
kesine men ,ubiyeti, memleketin geuiş 
mikyasda avrupalılaşması işinde ifııde· 
sini bulmaktadır. Bu işin en riyade gö· 
:ze çarpan tecelli ve tnahürleri türk ka· 
dınının hürriyeti ve H'itın harflerinin ka 

bulüdür. Türkiye'nin bilerek kendisini 
cenubuşarki Avrupa devletler grupuna 
idhal etmesi Türkiye için hiçbir suret· 
le istiklalinin herhangi bir bakımdan 

ifade edilmesi manasına gelmez. Türki· 
ye ökonomice son zamanlarda o derece 
kuvvetlidir ki bu sayede geniş bir mik· 
yasda müstakil bir politika yapmağa 

muktedirdir. 1929 senesine kadar hrr 
ökonomi yılı, 50 milyon türk lirası ka -
dar bir dı§ ticaret açığı göstermiştir. O 
scnedenberi geçen her sene daha eyi 
olmuştur ve 1932 de 101 milyon tonluk 
bir ihracata karşı 86 milyon tonluk bir 
ithalat görünüyor. Tütün, cenub mey• 
valan, pamuk, yiln en mühim ihra'"at 
maddeleridir. idhalat memleketin ,,:; at 
kuruluşunda }azım olan eşyaya in'ı' ır 

ediyor. Ökonomik hayatın tek ceb~, U 
zirai şekil ve mahiyetini değiştirmek 
için hükOmet tarafından beş senelik hir 
pHin çerçevesi içinde canlı bir faaliyet 
gösterilmektedir. Bilhassa memleketin 
hammaddelerinin yerli sanayide kulla .. 
nılması düşünülmektedir. Mesela daha 
şimdiden artık kösele idhal edilmiyor, 
zira memlekette bugün 4000 ton köse
le yapılmaktadır. Biz Almanlara yaban• 
er olmıyan fikirler, türk billanetinin 
kurulut programına hfikimdir: umum is 
tihsal, devletin umumi refahına hakioı 
kılınmak isteniyor. Bizzat devlet haya
ti ehemmiyeti haiz olan ftYa yüksek 
sermaye konmasını gerekleştiren ve 
yüksek bir tehlikeyi cami olan sanayii 
kendi llzerine allDI}tır ve bunları sn. 
mer Bank vasıtaılyle idare ettirmektt • 
dir. Bunlardan gayri işlerde devlet bu· 
susi teıebbüslere geniş bir faaliyet aa • 
hası bıraktnakda ve mürakabeıi ve reh· 
bertiği altında bulundurmaktadır. El· 
yevm yapılmakta olan veya yapılmasına 
karar verilmiş olan 35 milyon lira kıy
metinde sanayi fabrikaları vardır ki 
bunlar sayesinde ithalatı daha 30 mil• 
yon kadar azaltmak ümit olunuyor. 

Türkiye'de şimdiye kadar yapılm.ıJ 

otan kuruluş eserleri karşısında beş se
nelik ptanm muvaffak olacağına şübhe 

edilemez. Bu plan Türkiye'yi Avrupa 
cenubuşarki memleketleri çerçevesi 
içinde en kuvvetli bir faktör haline 80 • 

kacaktır. KuvvetH bir Türkiye'nin nü
fuzu Avrupa cenubuşarki ülkesinde 
hiçbir suretle gayri miisaid bir tesir hu
sule getirecek değildir. Zira Türkiye 
bir taraflı ve sıyasal maceralara matuf 
politika takihinden uzak bulunuyor. 

Ştareaberg'in anasrnrn evinde: ~ ·nd• 
Fon PaN>n - Sevgili Madam acaba sizden oğlunuzun elini istemek curetı ) 

r- • . t'dett 
bulunabilir ıniyiml (Prtg'da çıkan Der Sımp 
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Bursada güreş hirinei1ik1eri 

Seçimler üstün sonuçlar verdi. 
Futbol ve eskrim birinciliklerinden 

sonra beşinci Türkiye Güre!;i birinci -
liklerinin de Bursa'da yapılması bu 
yıl burada büyük bir spor kaynaşması
nı doğurdu. Salı gecesi Tayyare sine -
masını dolduran halkın bu ulusal spora 
karsı gösterdiği candan bağlılık umdu
ğumuzdan çok ve yüksekti, h:r yerde 
yüzümı.izü ağartan türk Güreşçileri

nin de bu haklan idi. 
Güres birinciliklerinin Tayyare si· 

neması gibi memleketin en güzel bir 
yapısında olması, bu spora verdiğimiz 
değeri anlatmak bakımından ayrıca işa
ret edilmek gerektir. Güreşlere başlan
madan önce sahnede Ankara, İstanbul, 
Eskişehir, Bursa ve Konya güreşçileri 
mıntc1ka1arının bayrakları arkasında 
yer almışlardı. En önde bir güreşcimiz 
tUrk bayrağını tutuyordu. İlk önce el 
beyimiz Bay Fazlı Güleç sahneye cık
tı. ve güreşçilerimizi selamladıktan 

ıonra halka bu sporun ulusal bir spor 
olmasındaki sebebi anlattı. Besinci 
Türkiye birinciliklerinin bu yıl sehri
mizde yapılmasının da ayrıca Bursa 
Jçin bir değer olduğunu söyliyerek 
memleketin dört köşesinden gelen gü
reşçilere ve federasyona bursalıların 

teşekkürlerini sundu. 

El Beyinden sonra C. H. F. Viliiyet 
idare heyetinden Doktor Bay Yusuf 
İzzettin sahneye çıkarak Fırkanın genç 
Hğe verdiği değerden ve gençliğimizin 

0

de bu kertede üstün olduğunu söyledi. 
Daha sonra güres federasyonu başka

ıu Ahmet Fetgeri de yapılacak güreş

lerden ötürü halka bazı bilgiler verdi. 
Sözler bitince Mızıkanın çaldığı İstik
lll marşı dinlendi. Ve güreslerin ilk 
devresine başlandı. 

Fmz .ağırlardan Eskişehirli Mestan 
Bursalı Ahmedi, Ankaralı Mehmed kon 
yalı Osmam yendi. Hafif ağırlardan 

üçüncü Balkan şampiyonu 1stanbul 
dan Yaşar Eskişehirden 1uetle 20 da 
kika güretti. Ve hükmen üstün geldi. 

Balkan şampiyonunun karşısında 

10 dakika yılmadan güreşen Hkişehir
Jt İ.?.zet'i halk çok a1ln1ladr. 

Federasyon "baskanı sahneye çıka. 
rak: 

- Bu hal de gösteriyor ki: türlı:: ço. 
tuklan her zaman Balkan fAMpfyonu 
olacaktır.) dedi. 

Yarı ortadan ankarah Riza konyah 

İhsıın'r, ortadan Balkan şampiyonu an. 
karalı Hüseyin bursalı Zeki'yi, eskişe
hirli Lütfü konyalı Faruk'u yenerek 
fiJiz siki etlerin ikinci devresine baş. 
landı. 

İstanbullu Ömer Eskisehirli Mes. 
tan'ı bursalı Ahmed konyalr Osman'ı 

yendi. En hafiflerden İstanbullu Ömer 
bursalı Ahmedi, ankaralı Selim kon -
yalı Kazım'ı hafiflerden ankaralı Şi -
nasi eskişehidi İzzet'i yarı ortadan bi
rinci, ikinci ve ücüncü Balkan şampi • 
yomı İstanbullu Saim konyalı İhsan'ı 
yendi. 

İkinci gece dömifinal yarışlamalarına 
başlandı. Minder hakemliğini antrenör 
Her Peter yaptı. Orta sikletten anlcara 
lı Hüseyin istanbullu Osman'ı, konyalı 
Faruk Bursalı Zekiyi. filizden ank:tralı 
lı Mahmud esldşehirli Mcstan'ı yendi. 

İstanbullu Ömer rakibsiz üstün gel-
di. En hafif den bursalı Ahmed anka -
ralı Selim'i, ortadan ankaralı Hüseyin 
eskişehirli Lütfü'yü ve İstanbullu 
Ömer konyalı Fanık'u yendi. 

U çüncü gece yapılan yarışma tarda 1 s
tanbullu Ömer ankarah Mahmudu, 
bursah Ahmed cskişehirli Mehmed'i, 
İstanbullu Yasar ankaralı Sinasi'yi, is-

tanbullu Saim ankaralı Riza'yı, yarı 

ağırdan ankaralı Hüsnü İstanbullu Ce
lal'i, ağır ııikletten istanbullu Mustafa 
ankaralı Namık1r yendi. 

GUreşlerin sonucu şudur: 

Sayı hesabiyle İstanbul birinci. 
Filizden Türkiye birincisi Ömer 1s-

tanbu1, ikincisi Mahmud Ankara, üçün
cüsü Mestan Eskişehir. 

61 kilodan birinci Ömer İstanbul, 

İkinci Ahmed Bursa, üçüncü Mehmed 
Eskişehir. 

66 kilodan Yaşar İstanbul birinci, 
<:: inasi Ankara ikinci, İzzet Eskişehir 
çüncü. 

72 kllodan Saim İstanbul birinci, 

Aul~ara radyosu 
Ziraat Vck·tetinin saahnda: Ziraat 

V E.kaleti şube miidürlerinden Bay Atıf 
silolardan bahsetti. Aı·kasındnn kız li. 
sesi muallimlerinden Bayan Muazzez 
Hayri'nin Atatürk'e hitab eden güzel 
bir konuşuşunu dinledik. 

Sonra Necdet Remzi ile Ferhunde 
Ulvi Şuharun sontmı çaldılar. Arkasın
dan Ercümend Belızad muz.ik kampan • 
yananı ile iki şiir olrnduı-. Ondan son. 
ra Ferhunde Ulvi gene Şuha'nrn çocuk
lara aid parçalarını çaldı. V c ajans ha· 
berteri dinlendi. 

Bu akşamki program 
Türk dili araştırma kurumunun ko • 

nuşması, Evliya Çelebi'den parçalar, 
Kreisler'dcn Viyana"dan isimli parça, 
Manastaria'dan Elhamraya veda Anne -
minden Oriyantal keman Necdet Remzi, 
piyano Ulvi Cemal, Öz türkçc konuşmn, 
nıuzi){ tc~annidC' madam Bu yar piyano -
da Çakı.to\·ski, tekrar bana gel. Sorento 
ı·üya. Da 1s ınuziği. Ajans haberleri. 

E) ilik 't'' t•n kartleş 
Kış geldi. Bir çok yoksul çocuklar, 

çocuklu anneler soğuğun aman vcnne 

yen şiddetinden inliyorlar. Bu iniltileri 

dindirmek hepimize düsen insan• k ve 

vatandaşlık borcudur. Evinizde eski, ar

tık kullanılmayan çamaşırlarınızı, elbi. 

sderinizi (Çocuk Esirgeme Kuı·umuna) 

verinİ7~ O, her gün müracaat eden kim. 

ıcsizleri sizin bu yardımlarınızla hasta

lıktan kurtarabilir. Liıtuflarınızı esirge
meyiniz. 

Riza Ankara ikinci, İhsan Konya üçün 
cü. 

79 kilodan Hüse.> in Ankara birinci, 
Osman İstanbul ikinci, Lütfü Eskişe
hir üçiıncü. 

Yarı ağırdan Hüsnü Ankara birin
ci, Celal İstanbul ikinci, 

Ağır sikletten Mustafa İstanbul bi
rinci, Namık Ankara ikinci. 

!Bursa belediyesi bugün bütün gü • 
resçilcre bir çay ziyafeti verdi, çayda 
Vali Bay Fazli ile Belediye Reisi adı
na muavini Zehra ve federasyon üye· 
leri bulundular. 

Musa 

Balkan memleketleri birliği çerçeveıi 
içinde Türkiye. Frımsa'nıo hakim dev
let plônına ve diğerlerini çember içine 
almak tasavvurlarına kartı mukabil bir 
lliklet tesiri yapmaktadır. Eğer Balkan 
devletleri Türkiye ite birlC§irler ice bu, 
biz almanlar için herhalde faydalı ve ay 
nı zamanda Türkiye'ye giriştiği kuru. 
Juı islerinde mümkün olan her yardımı 
~rgemcmek için bir saik olabilir. Tlr:kiye cüreş birinciliklerı"ne (İren Ankara elribi 
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Benim Günahım 
(MEA CIJLPA) 

Y•:ı•n: 
ANNIE VIVANTI 

ltal7anca ..... liir"'eye cevirenr 
NOSHET HA$1M SINANOCLU 

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

Dışarda gece olmuş~u bile. 
Pencereler üc cililı ve sıyahcam, 
Odanın ko~u -karanlığında devle
IİY<>rdu. 

Nerede idi? .. Sonsuz bir gay
rette fikirlerinin karı§ ık bulutlan 
Ilı dağıtmaya çare aradı. Ne yapı-
1ordu? Nerede buhınuyordu?
't eni bir patlayış - bir top sesi • 
rtlrledi. 

Astrid, bağırarak ayağa fırla
dı. Hatırlıyord~ hatırhyordu: 
köy .. o zavallı insanlar .. o yumu -
lak ve şaşırmış gözlü kadınlar .. 
ltoy:.nlan ile keçisi ile o kızcağız. 

Tüfek sesleri uzaklarda tek
rarlandı; sonra devamlı, sıkı bir 
)aylım ateşi işitiliyordu. Tannın, 
;-ınnm !.. İngilizler gelmişlerdi bi-
'· katliam yapılıyordu. Saad ne

l'cde idi? Ah, neden ona haber ve-

.. , B 
rem~m~tı. elki o, insanlarının 
mwnbetıne mani olabilirdi ... 

Perişan, dehşet içinde, şakak
larını bastırarak salonu deli gibi 
geçti; ayaklan halılara takılarak 
filtelerden kösteklenerek sessiz: 
boş hole çıktı. 

Aklını kaybetmiş, ça&"ırıyor. 
du: 

- Saad!. Saad! .. 
Ellerini çırparak bağırıyordu: 
- İbrahim!.. 
Kimse cevab vermedi; kimse 

görünmedi. Cümle kapısına koş-

tu: açrktı. Merdivenlerden aşağı
ya ko~ak indi. Bahce de sessiz
di, karanlıktı, ıssızdı. ve ötede, 
köyde silah seslerinin dehşet ve
ren talnrdısı d~am ediyordu. 

Astrid, sallanarak, kör, deli, 

düşüncesiz, bahce kapısına doğru 
atıldı 

Koşan adımlar.... yaklaşan 

yüksek bir gölge .... adını söyliyen 
bir ses: 

- Astrid!! 
- Saad J. Saad! ... 
Kolundan tuttu, kendine çek

ti, sonra uçar gibi merdivenler
den çıktı; eve girdi; kapıyı ka -
payıb sürgüledi. 

- Sükut! - diye alçak sesle 
emretti. 

Gene kız, dilsiz. titriyerek, ka
ranlıkta onun yanında durdu. 

Bin sorgu aklına üşüşüyordu. 
Ev halkı nereye kaybolmuşlardı? 
Burada olduğunu ona kim söyle -
mişti? neler oluyordu, Tanrım, 
köyde neler oluyordu? 

Silah takırdılan birden bire 
kesildi, ve köpeklerin havlamala
rı, dehşet içinde kalan hayvanla -
rm ulumaları işitildi. 

Sonra, tam, empresiyone edi
ci bir sükun çöktü. 

O zaman Saad gene kızı salo
na çekti. Kapının yamda durdu, 
l~balan yaktı. Bir büyük 1sık 
parıldadı. 

·-r 
'"· Memleket Postası 

Bolu C. H. F. kurul tayr toplantılarr 
C. H. Fırkası 

kongreleri 2 ay 
sürdü. Köy 1emt 
oc .. ğı, nahiye vt 

kaza kongrelerin· 
den sonra 27. 11. 

934 salı günü sa
at 14 te C. H. 
F. salonunda ka
zalardan gelen 45 

üye katında fır

ka idare heyeti 
başkanı Bay E
min tarafından 

vilayet kongresi Bay Emin 
açıldı. 

Kongre için başkan ve ikinci baş· 

kan, iki yazgan seçildikren sonra Ata
türk'e, Başbakan General İsmet lnö
nü'ne, Ulus Kurultayı Başkanı Gene
ral Kazım Özalp'a, Cenel Katib Bay 
Receb'e saygı telyazılan gönderildi. 

Kongre başkanlığına Manisa nyla
vı ve Bolu merkez kazası üyelerinden 
Bay Tahir <Seçildi. Kongre görüşecek
lerini tetkik için beşer kişilik iki en
cümen se~ildi. Vilayet idare heyetinin 
iki yıllık gördüğü iş raporu ile hesab 
sonu bilançoları, kazalardan gelen büt
çeler ve dilekler okundu. Tetkik ve bir
leştirilmek üzere encümenlCTe verildi. 

Gece fırkada 70 kişilik bir yemek 
verildi. 

28.11.934 günü kongre tekrr a~larak 
encümen1erden gelen dilekler birer bi· 
rer konuşuldu. Belediye, umum! mec
lis ve bakanlıklara ait dileklerin ait 
olduğu makamlarca arkası kovalanma
sı kestirildi. 

Toprağı dağlık ve taş1ık olup haş· 
haş ekiminden başka §ey yetişmiyen 

morfin, afyon yetiştiren ve ötedenberi 
halkı bu işle geçinen Göynük ve Mu. 
durnu kazaları halkının ıınırlan biti
şik Geyve, Gölpazar ve Nallıhan kaza· 
ları gibi haşhaş ekmelerine izin veril· 
mesi, 

Toprağı dar, insanı çok olan çevresi 
eşsiz çam ve göknar ormanlarile ç.ev
rilf bulunan Bdlu vilayeti halkının or
man kanunundan hakkile istifade etti
rilerek ormancılıkla geçinen balkın 
11kmtıdan kurtarılması, 
c~a kanunu imam omuhtar nilıı:lh

lart hakkındaki maddelerin değiştlril
meat gibi bakanlıklardan istenen ditelc
ler verildi. Bunların kongrece ukMı
nm kova1anmaeına söz kesildi. 

lki yıl i§ görmek üzere ıeçimi ~
re.klaıen 9 kitilik vilayet idare heyeti
nin aeçimi gizli reyle yaprldı. Sonu9t.1 
eakl idare heyeti başkanı F.min, encU
menl vilayet Oyesinden Bay Lütfi ve 
Raif ve genel meclis üyesinden Bay 
Ali Saip ve Bay Faik ve belediye aza. 
amdan Mehmed, Şeref Ye eczacı Hilmi 
ve tüccardan Bay Raif idare heyetine 
seçildiler. 9 kifilik yedek iiye seçimi 
gene gizli reyle yapıldı. 

Bilyük kongreye gi<kuk üç iye 

Ve gene kız onu gördü. UstU 
başı karışmq, başı açık. kara • ma
vi •açları dağınık, alnının üzerine 
döktilmüştü. Dalgın, şaşkın göı: -
Jerle ona bakıyordu. 

Halecan içinde, ellerini sıka -
rak kekeledi: 

- Buraya .. aize aöylcmeye.. ai 
zc haber vermeye .. gelmiştim. 

Sustu. O yüzün hemen hemen 
vahşi ifadesi. sözünü kesiyordu. 

Beriki, aklım toplamak ister 
gibi, bir elini alnından geçirdi 

- Ehemmiyeti yok .. ehemmi
yeti yok! - dedi; ıesi acı ve kı
sıktı. - Ehemmiyeti yok .. zaten 
haber almıştım. 

- Haber almış mı idiniz?! 
- Evet. Vaktmda öğrenmiş -

tim. Siz.. si~ geçtiğiniz zaman 
ben köyde idim. 

- Peki .. o insanlar .. o zavallı 
insanlar .... 

- Gittiler; El Sanrıa'ya sığın 
dılar. ve çöle doğru belirsiz bir 
jest yaptı. 

- Hebsi mi? 
Dişlerini ve yumruklarını sıka 

rak cevab verdi: 
- Hemen hemen hebsi. 
Yeni bir yayhm ateş oldu. 

seçimi de gizli reyle yapıldı. Üyelikle• 
re vilayet idare heyeti başkanı Bay 
Emin, vilayet i .re heyeti üyesinden 
Bay Lütfi ve Gerede belediye bakanı 

Bay İhsan seçildiler. Yedekler de geıo 
nel meclis üyesinden mudurnulu Baı 

Sabri, BoJu belediye üyesinden Şerıel, 
Düzçe'den tüccar Bay Mehmed gizll 
reyle seçilmişlerdir. 

Cümhuriyet Halk Fırkası Bolu v!t 
layet koogr~inde vilayet idare heyetia 
ne &eçilen heyet 29.11.934 perşembe gifı 

nü fırka yapısında toplanarak araların-
da iş bölümü yapmışlardır. 

ViUiy~t idare heyeti bu toplantıda 
halkevi başkan ve başkan vekilini do 
seçerek başkanlığa idare heyeti üye. 
ıinden Bay Lütfi ve başkan vekilliğir\I 
de avukat Bay Raif'i seçmiştir 

Aydınlı - Honamh 
oymağının bir dileği 

Biz bizi bileliberi duyup işitmediği• 
miz oldu. Ankrdan bir Bay Binboğa 
dağma geldi. Obamıza kondu. Nicol. 
duğumuzu, ne dilediğimizi sordu SO• 

nışturdu. Anladık ki yeryüzünde, türli 
elinde kökten değişiklik olmuş, işler 
doğru yolu tutmuş. Biz de çok eskf 
çağlardanberi yüreğimizi kemiren biıt 
kurdu ortaya attık, türklüğün au ka .. 
tı1mamış özUnü koruyan biz oymakla• 
rın ~k eski bir iç yiyeni var. Bunu "t>i~ 
usu eren, dili yeten bildiğimiz her ere 
yana yakıla anlattık. Bu iç yeniği yalnu 
bizim kendimizin değil ulu elimlzindir. 
Bilirsiniz ki bizim vanmız, yoğunnı. 
davarla, onun verimi olan silt, yün, 
göndür. l~e bakın ki geçimimizi bağıto 
lryan, varlığımızı silren bu davar, t• 
8tedenberi, bugüne kadar ne olduğunu 
anlıyamadığ1m1z bir çor yüzünden b 
rılrr gider. Bu çorun ağulu bir ottarı 
ileri geldiğini sanıyoruz. Kırk evlik o .. 
bamızdan yılda en a,ağı 500 koyunu .. 
muz kırılır. Ulularnnızın önlerinde deı. 
r:ln saygılarla boyun kırarak dlliyoru• 
ki bu salgının alam olan Göksun. .Pı. 
narbaşı, Elbistan çevresinde hiç olınazw 
ea gelecek yaz, işten anlar kiıiler bit 
yol emek çekerek blzedek gelsinlel\ 
Çor kendini gösterince. kökUnü, nic' 
olduğunu belli etsinler. Yoksa elimf. 
sin yabana atılmaz geliri gitgide bU.. 
bntlln ıelden çıkacaktır. 

Dr. Jl. ,Şlll:ill 

ÇOCUK BABALARINA 

Orta mekteb ve liselerin 6. 7, 

8. 11nıf talebelerine gayet ucuz 

ve istifadeli riyaziye denılerl 

verilir. 

41.dreıı: 

~nafaırtalar caddeaind• 

Kamelya ve Florya 

mağazal•ı 

Saad pencerelere bir göz att, ı 
yanık ıı*1ar dqanmru görmeye 
engel oluyordu. Kendine hikim 
olmak için zorlanarak, alçak ıe. 
le, kati ve sakin söyledi: 

- Geldiğiniz için size tqek • 
kilr ederim. Şimdi gitmeniz il• 
mn; şehre dönmeniz... 

Astrid yüreğinde bir sarsıntı 
duydu. Şehre dönmek!. .• 

- İbrahim sizinle beraber gt. 
decek. Onu El Sanna'da bulacak• 
ımız, oraya kadar yalnız gitm .. 
ye mecbursunuz. 

Şehre dönmek! ... 
- Uzak değildir. Bahccyi g• 

çeceksiniz .... - Hala üç büyilli 
pencereye dikili duran gözler! 
ışıldadı. Döndü: - Acele etmelr 
lazım. 

- Fakat neden beni koğuyor
sunuz? .. Nicin siz de benimle be
raber gelmiyorsunuz? 

Yüzünde öfkeli bir gülümse -
me §İmşeği caktı: . 

_ Sizinle gelmek mı?.. Ah, 
hayır! şayet dostlarınız beni bir 
ziyaretle şereflendirmek ister_ıc:r
sc, kendilerini kahul etmek ıçın 
burada bulunma'· ?.-tivonım. 

- Sonu var -
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AıJ ana Belt~ diyesi 
Reisliğinden: 

Kaııara için bir lio mıJressör 
satın aJıııacak 

1 - Belediye Kanara (Mezbaha) sı için komple bir ye -
dek kompressörü satın alınarak yerine konulması kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2- 15 ikinci kanun 935 salı güniı saat on beşte beledıye 
encümenince ihalesi yapılacaktır. 

3 - Şartnameler Belediye Yazı İşleri Müdürüğünden 
beş lira mukabilinde tedarik olunabilir. 

Taliplerin 14 - ikinci kanun - 1935 akşamına kadar tek
lif mektuplarını ve yüzde yedi uuc;uk teminat akçelerini 
usulü dairesinde Belediye Reisliğine vermeleri itan olu -
nur. 8-5614 

ORDU VİLAYETİ MEMURİNİ 

MUHAKEMA T ENCÜMENİNDEN: 
Vazifei memuriyetini ihmal ve suiistimal ettiğinden au 

layı işten el cektirilen ve oturduğu yeri belli olmadığından 
hakkında vilayet memurini muhakemat encümeni tarafın -
dan verilen lüzumu muhakeme kararının kendisine tebliğ 
etmek imkanı hasıl olmıyan vilayet eski Orman muamelat 
memuru Faruk Efendinin 1. 12. 934 tarihinden 1. 2. Q35 ta
rihine kadar vilciyete müracaat etmediği takdirde isbu ila -
nın mumaileyhe tebliğ makamına kaim olacağı il5.n olu -
nur. (3655) 8-5607 

ANKARA GÜMRÜGÜ 

MÜDÜRLÜ GÜNDEN: 
Müdürlüğümüz Ambarında bulunan bir kalem sahipsiz 

beş kilo havyar 11 - 12 - 934 günii saat 10 da artırma ile sa
tılacaktır. İsteklilerin o gün Gümrükte kurulu satış komis 
yonuna müracaatları. (3658) 8-5610 

Büyük Millet Meclisi caddesinde vakfa ait olan beledi
yeler bankasının çıktığı 365 No. h ev pazarlıkla kiraya ve
rilecektir. Tutmak istiyenlerin Evkaf müdUrlii'!Hne gel -
meleri. (3661) 8-5616 

Rize Belediye Riyaset inden: 
Bedeli keşfi 10866 lira 50 kuruştan ibaret olan Gazipa

şa caddesinde yeniden yapılacak Parke kaldırımının 6000 
liralık kısmı 25-11-934 tarihinden 15-12-934 tarih cumar· 
tesi günü saat 15 e kadar 20 gün müddetle dosvasmdaki 
şartname dahilinde kapalı zarf usulivle münakasaya kon
muştur. Talip olanların bu müddet zarfında % 15 temi
natlariyle beraher belediye encümenine müracaatları ilan 
olunur. (3624) 8-5556 

Galata İthalat Gümrüğii 
1·· •.• ı··-· · 1 

,..,. ~1 l11t '" lPll'!'f"Jll! 1'1!{114• n 
Kilo Marka No. Esvanm cinsleri 

518,500 H. S. 299/305 Pamuk Elbiseli Bebek 
Yukarda vazıh bebekler 4-12-934 den itibaren acık art

tırma usuliyfe satılıktır. İsteklilerin 23 - 12 - 934 p~zar gü
nü saat altıya kadar satış komisyonuna gelmeleri. (8255) 

8-5603 

Sılılıat ve İçtimai l\f navenet 
Vekal"tİ IIudut ve Sahiller 

Sıhhat Umum l1ii,J-:;.,1j~,.r;~ı.t11 '
1 ' .. ,1: 

Merkez Hıfzıssıhha müessesesinde Camekanlı bir böl -
me pazarlıkla yaptırılacaktır. İşin nasıl yapılacağım anla
mak istiyenler umum müdürlük avniyat muhasibi mesullü
ğüne ve yanmak istiyenler de 13. birinci kanun. 934 tarihin 
de saat 10.30 da masraf komisvonumuza müracaat etmeleri 
lazımdır. (3656) · 8-5608 

,.,-. H8•8 • &12112B• a a• mli!ll!BDl ... B!ll!r.llı'!Bll~~r18amrımr ~ 

Anafartalar ca4de~inde Kınacızade hanı altında 

Merhum Şevket Ahmet Beyin eski 
.belediye eczahane~i yerine 

Yeni eczane Bçıldı 
Fenni gözlükleı. tıbbi korsalaı. sıhhi levazu.ıat, 

bütün tuvalet ve ıtriyat çeşitleri ile aradığınız her ilaç 
~ huhmur. 

Halktan istiyenlerin Garp Tekniğine uygun musiki 
öğrenmelerini kolaylaştırmak için Musiki Muallim Mek· 
tebinde serbest ve bedeva akşam musiki dersleri açılacak· 
tır. 

İsteği olanların her gün Musiki Muallim Mektebi id;;ı
resine nıüracaat ederek: atlarını yazdırmaları bildirilir. 

(3517) 8-·5384 

ULUS 

Ankara Birinci Sulh Hu
kuk mahkemc!linden: 

Ankara telgrafhanesinde tel -
graf muhabere sevk memuru ve 
halen ikametgahı malum olmı -

FRANSJZC.A 

lNGlLIZCE 

AtM.\NCA 

l elen 10 
Ririnci kfm ıına 

kaılaır 

10 l LKKANUN 1934 PAZARfESI 

Eyi bir surette • ve sen 

Asri lisanları 

BERLITZ 
MEKTEBİNDE ÖGRENİNİZ 

, .•. umumi 

cl~ı-~lt·r 

lıar1f'nizde 

\f'YH 

yan Nevzada Necati tarafından 
açılan alacak davası için mahke· 
meye gelmeniz zımnında 14-10-934 
tarihinde yapılan ilBnen tebliğa
ta rağmen gelip bir defide bu· 
lunmadığınız görtilmfü;tür. A ley 
hinize \•erilen gıyap kararının 

usulün 141 inci maddesine tevfi 
kan iH!ncn 20 giın müddetle ya· 
pılmasına ve muhakemenin mu
allak bulunduğu 31 - 12 . 93., ta
rihinde dahi gelme:liğiniz veya 
bir vekil göndermediğiniz t<ıkdir 
de gıyaben aleyhinize htıkiım 

verileceği lüzumu iUinen tehliğ 

\l'rtİ kıır .. Jar Terriihe dersi nıeccaııendir. 
nwk leple 

ANKARA: Kooperatif arkasında Ali Nazmi Bey apartımanı 

olunur. 8-5611 
1STANBUL: 373 İstiklal c~ddesi. Her lisanda terciime işleri yapılır. s-5409 

ly··ksek iktnsat ve ti
caret mektebin Önür 
füğ

5

inden: 
1 - 1933 - 'H ve daha ev elki ders c;eneleri nihavet

lerınde mektebin evelcc kısmı sani \ ~ ali isimlerini tası
mı~ ve simdi yüksek lkusat ve Tican t ismini almış bulu 
nan kısmının aıu devrelik tedris müdd-!tini doldurmuş o
hır. mezunivet imtihanlarım vermemiş olan eski talebenin 
1 birinci ki'nun 1934 tarihinden iytibaren altı ay zartmcia 
hir : ·ti na ile mek tcn idaresine müracaat ederek mektep 
vaziyetJerinin ve arlreslerini ve imtihana girmek istedik
lerini hildirrneleri ve istidalarma dört tane fotort:-af liş -
tirmeleri 

2 - Bu suretle miiracaat t>den1crin 1936 senesinin ey
lf11 avı nihrıvetine k?<l:ır imtihanlarım behemehal vermek 
me,.huri ,.f'tin,le "ı rl11 k ı? .-.::ı. 

~ - 811 imtil•.,,nhrın :>1::>1'adarlarm tedris devrelerini 
clolıiurrlukları t?rirt" m"ri olan talimatname hiikiimleri 
dait·Pc:inrı,. vcın11::>r'"liYJ, 

4 - 1 nnm<1ralı f1lcrada vazıh altı avlık müddet icinde 
mebep id.,resine miir-:ıcaat etmiyenlerin ve müracaat e 
dio de 1936 sent"c;i ev1U1 avı nihavetine kadar imtihanla· 
rmı her ne c;metle olursa olsun hitiremivenlerin bilahare 
imtihana P-İrmek hakl;ırmın dfü;eceği ve kayıtlarmm hir 
chıha venil,.nmenıek üzere silineceği ilan olunur. (8047) 

~- !;487 

21. 1~. 934 tarihinde ihalesi icra edileceği itan edilen 
Erzurum muallim mektebi ikmal inc;aatı münakasası gö· 
rült-n lüzum üzerine üç av temdit edilmiştir. 

1 hale 21. 2. 015 T)ersf>nıhe günü saat 15 te Vekalet inşa· 
at kom~svon•ında kanalı zarf usulivle icra edilecektir. 

Talipler sartn::ıme ve teferrüatmı inşaat clairesınde 
görebilirler. (3549) 8-5481 

Muhtelif vilayetlerde münhal olan 17,5 20, 25, 30, 35 
lira maaslı tahsil rrıüfettislilderi icin: 

15· l 2~C)34 günü İstanb~l ve Ankara'da hir imtihan yapı-
lacak tır. Program asağıdadır. 

1 - Hesap: An.,ali Erhaa ve Tenasüp 
2 - Hf'nrlese: Mesaha ve ölcüler 
3 - Türkiye Co~rafyası ve Devlet teşkilatına ait müc

mel mallımat 
4 - Kitabet ve vazı 
İmtihan ~üniJnden bir _gi;n evetine kadar kayıt mua

melesi için A n\..-?ra n"ft errl::ırlığma veya İstanhnl miira· 
kipli~ine Üzerlerine fotoğrafları yapışık arzuhal ile müra
caat oltınaccıt<tır. 

İmtih::ın şeraiti: 
1 - Lise ve:va yedi c:;~nelik inadi mezunu olmak. 
2 - M<>rnıırin k:-ınımuna göre memur olmak için lazım

gelen evc:afı h::ıi ? r.lrnak. 
(Bıına ait evrc-k ic;ticl..,,,a rapteditecektir.) 
f mtihımla muv-ırf::ık olanlar İmtihan ve tahsil derece

lerine göre k;lnıın rl::ıirec:inde alabilecekleri maaşlarla ve 
tayin eclilecekleri vi1avet hnrludundan itibaren harcirah 
verilmek üzere müfettic:liklere tayin olunurlar. Bunlara 
maaslarmr1an hcı,.ka avrla sekiz lira hayvan vem bedeli ve· 
rilir. (~6S7'\ R-c;ı;qq ....................................... 

i;AKI lt) \l EK iSTERSENiZ 
BOl\JONTI RAK ISfNI 

TVJU'lll r.ntNf7 

i~t~•nhul: [)pnİz l.Rvazım Satın 

A h1u1 [(omisyonu R~i~liğindt>n: 
( 4000) ton rekompoze kfü·,ürü:. Kapalı zarfla münaka

sası: 26- birinci kanun - 934 çarşamba günü saat 14 de. 
Deniz kuvvetleri ihtiy<lcı icin yukarda miktarı yazılı kö

mür hizasındaki gün ve saatte kapalı zarf usulile eksiltme:. 
ye konmuştur. İsteklilerin şartnamesini görmek için her 
gün eksiltmeye gireceklerin de o gün ve saatlerde usulü 
dair.esinde kapatılmıs. teminat · ve teklif mektuplariyle 
Kasımpaşa'daki Komisyona gelmeleri. (8187) 8-5518 

Ziraat Baııka~ından: 

s 8tıl1 k ev 
Y enisehirde Memurin Kooperatifinin malı olan ve ya· 

nmda dört dükkanı bulunan ev satılıktır. 
.. ı .. - .Satış kapalı zarfla 20 birinci kanun 1934 perşembe 

gunu Z1raat Bankasında saat on15eşte kurulan komisyon 
tarafından tel<lif edilen hedt>ller tavık had görülürse icra 
edilecektir. Bu saate kadır Ziraat Bankas1 memurin ve 
levazım mticliir1üğ"iine 7arflar tevdi enilmrlidir. 

2 - R,..rlelin pec;in ödenmesi esastır. Şu kadar ki ko
misvonun kararlac;ttracaP-Y sartlara g-öre yan paranın ve
\•;ı rliıYn tPminat e-österilmek s::ırtivl~ dörtte üçünün beş 
sene ve hec; mi;c;avi t<lksitle horclanmağa. cevrilmesine ko-. . 
mic:,·on mııvafakat ecfohilecektir. Rn ~ihet veya buna mii
maı::il c:;eı-::ıit tf>lr1if1E"rr1e tasrih olunmahrlır. 

3 - Satt'"tan r'loğ<m bUtiin vergi ve resimlerle dellaH· 
ve ..,.,iiı::trrive aittir. 

4 - Arttrmıva ~ireceklerin teklif ettikleri bedelin yüz. 
rle onu karl::ır bir denozito vatırmaları veva Banka teminat 
mektuhu verm~leri ican ecler. Depozitosuz veya teminat
"T?'. t~l,1if1er k~hu1 nlımmaz. 

!i - thaleclen sonra ödenecek bedel bir hafta içinde ta· 
mamen vatınlrn mn::ımele tekemmül ettirilmezse Ziraat 
Bankası deoozito ve teminatı "zamanı rücu,. olarak iyrat 
f{avrletmeke ve veniden vapılan satıs fiat farkı hadis otur
sa hu farkı evelki müsterilerden tek.rar istemeğe satahi• 
vettar<iır. · 

fi - F~z1A tafsilat icin Ziraat Bankasına müracaat olu· 
nahilir. (,3560) 8-544.ı; 

Manisa Valiliğ~nden: 
Manisa içinde bir hastahane yapısı aşağıdaki şartlara 

göre kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Bu hastahanenin keşif tutarı (99992) lira (77) ku -

ruştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve teferruatı he~ lira mukabi· 
linde Manisa Nafıa Ba!?mi.lhendisliğinden alınır. 

3 - Eksiltme birinci kanuun 23 üncü pazar günü saat 
on beste Manisa Vitavet makamında yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat mikdarı (6250) liradır. 
5 - İş projesi, keşif kağıtları ve şartnamelere göre ya· 

pılmak üzere Toptan götürü ve anahtarteslimi şartiyle 
ihale edilecektir. 

6 - Eksiltmeye .girecekler bu işe ait sartname, proie v~ 
keşif kağ'rtlarım imzalrvarak dı~ zarfe koyacakları gibı 
bunları okuyup kabul ettiklerine dair bir de kağrt yazarak 
imza edeceklerdir. 

7 - Eksiltmeye girecekler proje ve keşifnamelerde ya· 
zılan ve hususi sartnamede izah edilen bütün islerden her 
biri icin bir vahit vereceklerdir. B uvahit fiatlar: keşif mik• 
tarları listesindeki miktarların karsısında gösterilecek ve 
bu miktarlarla zarp edilerek hasılı zarplann mecmuu ye• 
kununa, maktuan konan işler için teklif edilecek fiatlar ila· 
ve edilerek ve hepsinin yekunu teklif mektubunun yekOnıJ 
olacaktır. 

8 - Teklif mektuplarını ve sair evrakı havi kapah zari 
tar birinci kanunun 23 üncü pazar günü saat on dörte ka .. 
dar Manisa valiliğine makbuz mukabilinde verilecektir. BıJ 
zarflar 2490 No. lu kanunun 34 üncü maddesi dairesinde 
cie gönderilebilir. • 

9 - Bu eksiltmede 2490 numaralı kanunun hükümlel'1 
caridir. Daha fazla malUmat edinmek istivenlerin Manisa 
Nafıa Başmühendisliğine müracaat etmeleri. (3583) 

8 - 5503 

İneholu Belediye Riyasetinden : 
Belediyemizin 35 kilovat kudretinde mevcut elektrik 

kuvvetinin artırılması için mübayaası evelce ilan olunuP 
geri bırakılan (70 - 120) beygir kuvvetinde bir dizel nıc: 
törü ve yahut (80 - 120) beygir kuvvetinde buhar mak~: 
nası ve aynı kuvvette dinamo ve teferrüatı satın alınaca 
ur. Bu makinalan gerek kullanılmış ve gerek kull~n~lm~: 
mış olarak (mevcut şartnamelerine göre) satmak 1~tıve _ 
terin 934 senesi birinci kanun ayının sekizinci gü_nune. ~~t• 
dar bu baptaki bütün tekliflerini belediye rivasetıne bıl 1 

meleri ilan olunur. (3489) 8-5354 
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Halil Naci Kai!ıh·ıhk ,.e ~latbaacılık Her nevi plan ve resimlerin kopyaları süratle çıkarılır. Telefon· 1230 

Öksürükler çok defa tehlikeli hastalıklar gösterir. 

t\ TR. 1 \Ki El{RE 
· Bu tehlikelerin önüne geçerek öksürükleri keser ve müzmin 
bronşitl,.r ilt göğüs nezlelerini kat!ytn geçirdiği gibi nefes darlı ~ 

4
1 

ğma da ~ok faydn!.ı vardır. 
A :'9. A ;,a.; :., :.a;~~~·-~.·;A;:"lr:A~;a;'s:'"'lm!mo;;~~:sı: 

1". • • n: 
Askeri Liselerin 9. 10. 11 inci 

sınıflarrna talebe alınıyor. 

1 - Askeri liselerimizden İstanbul'da bulunan kuleli 
asken lisesinin 9. sınıfına 183 .. Maltepe lisesinin 9. sım· 
fma 50 ve Bursada bulunan Bursa lisesinin 9. sınıfına ı 16 
kişi dnha alınacaktır. Bu mekteplerin onuncu ve on birin· 
ci sınıflarına da bir miktar talebe daha alınacaktır. Onun
cu \le bilhassa on birinci sınıfa çıkacak istekliler tercihan 
alınacaktır. 

2 - İsteklilerin mezkur mektep müdürlüklerine müra
caat ederek orıulan öğrenecekleri kaydı kabul şanlarına 
göre evraklarım tamamlamalan lazımdır. 

3 - Bir seneden fazla tahsili terketmiş olan talebe me 
mn bulunduktan sınıfların biitün derslerinden imtihan 
edilirler bunda muvaffak olurlarsa o zaman talebeler mek· 
tebe alınırlar. Hususi mekteplerden mezun olanlar hak· 
kında ayın muamele tatbik edilir. 

4 - Muhtelif suretlerde sivil ve askeri mekteplerden 
pkarrlmış talebe mektebe alınmaz. 

5 - Sivil liselerde ikmali olanlarla sınıfta dönenler 
Jmmaz. 

6 - Dokuzuncu sınıfa girecekler i~in yaş haddi 15-19 
onuncu sınıfa 16 :20 onbirinci sınıfa 17 :21 dir. 

7 - Mektebe girmek için yaşını büyülten veya küçül 
ten mektebe alınmaz. 

8 - Evrakı mektebe giden talebe mektep, tarafından 
davet vukubulmadıkça mektebe gitmemelidir. Aksi tak· 
dinle mektebe kabul edilmemesinden dolayı mektep ida 
resi mesul olmadığı gibi avdet masraflarını da kendisi ver· 
mesi lazımdır. 

9 - Bulunduğu yerde tam teşkilli sıhhi heyet bulun· 
maması hesabiyle muayenesini tamam yaptınmyan tale
tie mektebe çağrıldıktan sonra mektepçe muayeneleri ta
mamlattmlır. Ve sıhhi ha11eri sebebiyle kabule şayan gö
rülmezse mektebe alınmaz bu gibi talebelerin dönüş mas· 
rafian da kendilerine aittir. 

10 - Teahhüt senedi vennek için velisi olmıyan ve 18 
)'aşını bitinniyen talebe alınamaz 18 yaşını bitiren talebe
bin kendisi teahhüt senedini verebilir. 

11 - Evelce askeri liselere girmek için müracaat eden 
\?e müsabaka imtihanında kazanamadığından dolayı mek
teplere almmryan talebe ellerinde bulunan evraklarım 
Serhat evelce müracaat ettikleri liselere gönderecekler ve 
oradan alacakları emre göre hareket edeceklerdir. (3623) 

:ıını 

, IŞIKLAR SÖNÜNCE 
ELISA LANDI - NILS ASTER - PAUL LUKA~ 

Kumbara bütün llir istililialdil". 

Is Bankası 

Askeri Fabrikalar 
Ticaret Kaleminden: 

1500 kilo arsenik 
Ayın on ikisinde ılınacaktır. Kaleme gelmeleri. 

8-5.~64 

Cümhuriyet Merkez Bankasının 6 1. kanun 1934 vaziyeti 

AKTiF J PASiF 

Kasa: 
ı\h:m : Safi Kgr 13.791,269 
Banlınoı 

URA URA 
~~~~~~--.,.~~~~~~~~~~~ 

lJhA LlitA 
15 (}O() 000,-

Ufa hlı 

ı 9.398.564,48 
4.99J.360,-

690.l3').40 25.080.059,88 ihtiyat Akcesi: 663,914,30 

· eki muhabirler: 
feda vüldeki Banknotlar: : S:ıt. l'gr ı.788,024 

Jürtı lirası 

l·hricteki Muhabirler: 
Altın: Safi Kgı 3.807 ,027 
Albn.a tat:vili kabil Serbe41 
41öTizfer. 

2.515 004, 
101.159,()6 

5.35i.900.14 

2·6lfı.l 63•06 Oeru ır edilen fYraa.ı oııktiyt 

laııanun G n l! mci madde 
laine tufikan nki tecliyaL 9.82.3.278,-

Hnine T ah\'illeri: 

Oenhte :dilen evrakı oalıti-
ye ılığı 

K.aı:ı 6 ve 8 iocı madde 
tt-riar tnfi!ıar "aki tediyat 

Seoedat Cüzdanı : 
tluim bGoolan 
r1eaıf unedat 

-: 'ham ve T ahvilit cüzdanı: 
Esh11111 n tahvilat: Deru~ 
te .ıditeıı evrakı nal.diye 
kar~ılrğı (itibari kıymetle) 
Esham ve Tah•Oa• 

Avım far: 
Al n •n iiuriDc 
Tııhiliit üıeriac 

'füsed:ırlar: 
~'uhrclif: 

9.442 307 ,34 

158.748.563, 

9.823.278. 

3. 7 46.02 ı ,60 
7.023.367 ,8t: 

27 .84 2..552,22 
4.710.242,52 

Ychôn 

108.200,79 
32J.I08,19 

14.797.207.48 

148.925.285,-

l 0. 769.395,-tfl 

32 552.794,74 

429.308,9f 
4.500.000, 
11.244.591,75 

250. 9 ı 4.806,3i 

Dmı t adilftı ewalo aaktİ· 

re bakiyesi. 
K.aıımfı tamnmı alhn ob· 
,.aJıı tedavült nz,,.dilea 

fürk lirası mevduatı: 

Vadai7 
ViMli 

Döviz nndaab: 

Vldeıi7 
'/IMi 

M if: 

) 48.925 285,

l 0.68&000,-

ı ıoo.9S6,ıo! 
-r--

ı .492.-t28.12 
( '7..229',76 

' -.. ., 

ı 59 f.l 3.285, 

l1.099.~5S 

2.5C.' 14.806,35 

2 M:ort t 933 tarihinden ifihan>n • J .. 1 ... .,fn ı;., ,p· ,. 

z 
Sıra 

No. MRhallesi 
l\'levkii veya 
, sokağı Cinsi 

1 İskenderpasa Erzurum Kargir hane 
4 Tuzluçeşme (Hacı Ahmet (Mağaza 

~Sıra mağazalar (Ardiye 
Yüzde yedi buçuk pey akçeleriyle ihale bedelleri nakten 

safı yazıh gayrimenkuller kapalı zarfla satışa çıkarılmıştır. 
Jann Bankaya müracaatları. (3561) 8-5444 

ANKARA BAHÇELİ EVLER YAPI 

KOOPERATİFİ f\quv AKKAT İDARE 

HEYETİNDEN: 

Hazırlanan esas mukavelenameyi kabul ve kooperati -

fin resmen tescilini kararlaştırmak için 29 mayıs 1934 ta -

rihinde halk evinde birinci toplantıyı yapan kooperatif 

kurucularının birinci kanunun onuncu pazartesi günü ak -

şamı saat 20,30 da halkevi salonuna gelmelerini dileriz. 

8-5536 

'HAVAt:ILll{ \'E 

132 inci sayısı çıktı 

- İçindekiler -
-- lJıusaı tayyarecilik 

- Fitre ve zekat 
- Gökyüzü savaşı Mahmud Beliğ 
- Hava hukuku Rifat Şerif 
- Londra - Melbum yanşı ikincisi Ankarada ••• 
- İstanbul Jiki ikincisi Fenerbahçe ,, ••• 
- Londra mektublan Adnan Mahir 
- Gökle yer arasında Abidin Daver 
- Her kadın tayyareci olmalıdır Helen Buşe 

- Kuru dallar (Hikaye) Server Ziya GüreTiıı 
- Sporcular tayyaresi 
- Sinema 

ve 
Müsabaka 

• Zengin resimlerle süslü olan bu sayıyı herkes 
görmelidir 

j#Lyljlj#! ı 1J§!LTLTLTLfıTOf##@#-ıTıTıTıTLTıTf'ıll 

Emlak No. 
U R 
497 51 

( 59 
( 61 

a 
Hisseye göre ı 41İj ece 

Muhammen K. Mut--.ammc :ı krymet 
Hisesi Lira K. Lira. K. 

tam ı 50or ı 2000 
~m ı~nı ~00 

~·eya gayri mübadil bonosiyle ödenmek iizere yukarda ev-
lhaleleri 18 .... 12-934 sah günil saat onda y~pılac:tktrr. Alıcı-

-DARA· 
f 

Bi~iKTiREN 
~ı-lAI i;06Q 

uıllllll111111nnmumııın11111111m1111111111ınıımnı11ummuımmmımnıuuımı 
Ankara Nümwıe Hasfahanesi 

Baştabipliğinden: 

Hastane<ıe mevcut 100 kaleme yakın müstamel büfe 
şeklinde dolap bakır takımları ve sair hurda eşya ve ve • 
fat eden cenazelerin varisleri tarahndan şimdiye kadar a

rınmıyan köhne melbusatı aleni müzayede suretiyle kı· 
sımlar halinde hastane bahçesinde satılacağından talip o
lanların 15 K. eveı 934 cumartesi günü i'aat 14 te hasta .. 

nr. e müracaatları ilan olunur (3528' S-5453 



SAYIFA 12 

Bur Pazar 
HASAN HÜSNÜ 

Ankara şubesinde bilumum mallarını çok ucuza 
satma ktadır. 

Kr. -Krep düşen 75 
Çamaşırlık binnanlar ı 30 
Krep Mongollar 17 5 

Kristan maroken 
çift kol ipek 

Kr. -260 

gömlekler 7 50 
Sofra takımları 325 ,, jorjet 180 

Krep saten 250 

1 

File emprime 
perdeler 450 
Karyola takımları (25) lira 

Ve saire ve saire 
Adliye sarayı yanında gen çağa apartımanı al tında 

No: 2 TELEFON: 2373 

Divanı l\fuhasehat Riyasetinden: 
Edime tütün muhasipliğinin 931 senesi idare hesabının 

Divanı Muhasebatça tetkik ve muhakemesi neticesinde 11 
liranın muhasip sıfatiyle kendisinden tahsiline hükmolu -
nan ölü FehmPnin varislerinin ikametgah adreslerinin ma
lum olmaması hasebiyle ilan kendilerine tebliğ edilmedi
ğinden hukuku usul mahkemeleri kanununun 141 inci mad
desine tevfikan tebliğ makamına kaim olmak üzere keyfi -
yet ilan olunur. İşbu ilan 8 - 12 - 934 tarihinde Divanı Mu-
hasebat methalindeki levhaya asıldı. (3659) 8-5609 

Yozgat Belediyesinden: 
Yozgat vilayet merkez belediyesinin elektrik santralı 

için bir adet 80 - 100 beygirlik ve bir adet 50 - 60 beygir
lik buharmakinesine ihtiyaç vardır. Müceddet veya .az 
müstamel makinesi olanların Yozgat belediyesine bir tek- . 
lif ile fiat bildirmeleri ilan olunur. 

1 - Buhar kazanlarında Lokomt kömürü yakılacağın
dan izkara sathı ile teshin sathının geniş olmasL 

2 - Gerek makine gerek kazanın eyi bir halde bulun -
ması. 

3 - Makinenin kazan üzerinde bulunması yani (Loko
mobil halinde) 

4 - Makinenin çift sılindirli merbut (Kampa Ont) 
olması lazımdır. · 

5 - Taliplerin teklif edecekleri makinelerin kabiliyet 
ve evsafı f enniyelerini mufassalan bildirmeleir lazımdır. 
Bu meyanda izkara sathı, teshin sathı, piston korsu, ve bey 
gir kuvvetleri bildirilmelidir. 

6 - Teklif edilecek fiatJar Haydarpaşa'da vağonda tes 
tim edileceğine nazaran olmahdır. S-5613 

Ankara Tapu ~Jtüdürlüğünden: 

Ankara'nm küçük Esat mevkiinde şarkan yol garban 
Hafız Efendi şimalen Vasıf Efendi cenuben Hacı Ömer 
Efendi bağlariyle mahdut Sergici Topal Osmandan vere
sesine intikal eden senetsiz bağın tapuya bağlanması vere 
sesi Vahide Hanım tarafından istenilmektedir. 17 - 12 - 934 
pazartesi günü mahallinde tahkikat icra edileceö inden bu 
bağla alakası olanlar varsa o güne kadar Tapu Dairesine 
resmi vesikalariyle müracaat etmeleri ilan olıınur. (3660) 

8-5617 

İZMİR BELEDİYE REİSLİGİNDEN: 

İzmir belediyesi arsa borçlularına aşağıdaki büyük ko
laylıkları yaptığını ilan eder: 

1 Şubat 930 dan önce taksitle arsa alıp da borcunu bu
güne kadar ödeyemiyenler 31mayıs935 tarihinden evel be
lediyemize müracaatla son karara göre faizi 1 Haziran 934 
den itibaren yüzde bire indirilmiş olan borçlularının tak -
sitlerini 20 seneye nzattırabilirler. Ve peşin vermek ister
se ödeyeceği günden itibaren kalan müddete göre resülmal 
üzerinden ayrıca her sene icin yüzde 4 iskonto dahi alabi
lir. Borçluların vaziyetlerini pek çok kolaylaşttracak bu 
fırsattan istifade için atakadarlann İzmir Belediyesine mü 
racaatla şartları öğrenmeleri ve 31 mayıs 935 tarihine ka -
dar işlerini bitirmiş bulunmaları menfaatlarr icahrdır. 

(3662) 8~5618 

ANKARA STADİUMVE HİPODROM 

MÜTE AHHiTLiGiNDEN: 
Ankara'da. inşa edilmekte olan Hipodrom Kumlu Pist

leri için muktazi takriben 10.000 metre mikabı cakıl ve 
5000 metre mikabı kum kapalı zarfla münakasaya kon -
muştur. 

Münakasa 16 - 12 - 934 pazar günü saat 15 te Ankara 
Stadium ve Hipodrom İnşaat mahallinde yapılacaktır. 
Şartnameyi görmek için müteahhitliğin muhasebesine mü 
racaat edilebilir. 8-5615 

Ankara ,.f icaret Lisesi 
Müdürlüğünden: 

DAKTİLOGRAFİ 
MUALLİl\~I ARANIYOR 

ULUS 

l\tilli Mfülafaa Vekaleti 
satın alma komisyonu 

ilan lan. 

İLAN 

Ordu ihtiyacı için 17 ka
lem eczayı baytariye ile ma1-
.zemei timariye kapalı zarf 
usuliyle satın alınacaktır. 
İhalesi 11. 12. 934 sah günü 
saat 14 te<li·. İstekliler ev
saf ve şartnamesini görmek 
üzere her gün öğleden sonra 
ve münakasaya gireceklerin 
o gün ve saatmdan evet te-

, minat ve teklif mektuplariy
le birlikte M. M. V. Satınal
ma komisyonuna müracaat-
ları. (3452) S- 5270 

fLAl\ 

Dekovil bölüğü icin açık 
eksiltme ile 50 ton linyit kö 
mürü alınacaktır. İhalesi 
12. 12. 934 Carşanıba günü 
saat 11 dedir. İsteklilerin 
belli gün ve saatmda temi
natlariyle birlikte M. M. V. 
Satmalma komisyonuna uğ
ramaları. (3453) S-5289 

I LA~ 
tt ç baş binek dört baş nak 

liye k~um hayvanı pazarhk
la satm alınacaktır. Satılık 
havvanı olanlar 6 - 12 - 1934 
tarihinden 20 - 12 - 1934 tari
hine kadar hayvanlarile bir
likte M. M. V. Satın alma ko 
misvomma uğramaları. 

(3605) S-5542 

İLAN 

Babaeskideki hayvanatın 
245 ton kuru otunun ihalesi 
18 - 12 - 934 saat 14,30 da ve 

Hayrebolu hayvanatmm 245 
ton kuru otunun ihalesi 
18-12-934 saat 15 de ve Hav
reboludaki hayvanatın 232 
ton arpasının ihalesi 19. 12. 
934 saat 16,30 da yapılacak
tır. f steklilerin belli günde 
saatlerde Lüleburgaz'daki 
Sa. Al. Ko. na uğramaları. 

(3633) 8--5604 

Mürebbiye arıyanlar 

Viyanah bir Matmazel 
bir türk aile~inde çocuklara 
h:ıkmak ve ~lmanca ö~ret -
mek istiyor. Arzu edenlerin 
A vu~turya Sefaretine müra· 
caatleri. 8-5573 

Hizmetci aranıyor 
Eyi bir hizmetçi kadm is 

tiyorum talipler eski Ziraat 
mektebinde Herr Knoba 
müracaatları. 8-5597 

Ankara Ririnci Snlh Hu
kuk mahkNne~indt•n: 

Davacr: Atıf mahallesinde 
ascı Necati. 

Dava edilen: Meclis karsısın
da eski İş Bankasının bulu~du -
ğu binada müteahhit Fethi ya -
nında katibi Kadri 24 - ıo 934 

tarihinde l8 · 11 - 934 tarihinde 
ve saat 9,5 da mahkemeye gelme 
niz hakkında yapılan ita.nen teb
ligatın gelmemenizden dolayı 

bir semere vermediği görülmüş
tür. Bu celsede müddei iddiasını 
1ahit ve mektupla isbat edeceği
nı ve mahkemeye gelmediğiniz 

Ankara Ticar'et Lisesinde münasip ücretle çalışmak · 
üzere bir daktilografi muaTiimine ihtiyaç vardır. Taliple -
rin şerait hakkında izahat almak üzere mektep müdürlüğii-

. için aleyhinizde gıyaben mahke
·meye devam olunmasını talep et 
mesi Uzerine bu isteği yerinde 
görülerek . usulün 141 inci mad
desine uyarak aleyhinize gıyap 
kararı çıkarılmasına ve bunun 
ilinen 20 gün mliddetle yapılma
sına karar verilmiştir. Mahkeme 
nin muallak bulunduğu 31 - 12 -
934 tarih ve saat 9,30 mahkemeye 
gelmediğiniz veya bir vekil gön
dermediğiniz takdirde gıyaben 

aleyhinizde karar verileceği lU • 
zumu ilanen tebliğ olunur. 

n.! müracaattan. (3653) 8-5605 8-5612 

Ankara Levazım amirli~i 
sabo alma komi~yoııu 

ilanlan. 

İLAN 

Çorlu'daki kıtaat hayva -
natı için 278550 kilo arpa 
25-l-kan-1934 salı günü sa
at on altıda eksiltme ile 
alınacaktır. Şartnamesini 
görmek istiyenlerin her gün 
taliplerin de belli saatten 
evel teminat ve teklif mek -
tuplariyle birlikte Corlu'da 
askeri satın alma k~misyo
nuna müracaattan. (3640) 

8-5575 

İLAN 

İzmir müstahkem mevki 
kıtaatmm 67 ,400 kilo pirinç 

·ihtiyacr kapalı zarf usuliyle 
satınalmacağından ihalesi 
25 - ı. Kanun - 934 sah günü 
saat iS dedir. Şartnameleri-
ni görmek istiyenlerin her 
gün taliplerin de helli saat -
ten eveJ teminat ve teklif 
mektuplariyle birlikte kışla
da mevki müstahkem satın 

alma komisyonuna müraca -
~tları .. (3639) S-5574 

İLAN 

38,000 kilo kuru soğana 
açık eksiltmesi günü talip 
çıkmadı. Müddeti temdit 
edilmiştir. İhalesi 12. birin-
ci kanun. 934 çarşamba gü
nü saat on dörtte yapıla -
caktrr. Taliplerin şartname
sini görem üzere her gün ve 
ihale günü de vaktından 
evel teminatları ile beraber 
Ankara Levazım amirliği sa 
tın alma komisyonuna gel -
meleri. (365) 8-5606 

-- - --
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hMriri Falih Rı(kf ATAY. 

Umumi neşriyat1 İdare den 

Yazı i~leri müdürü Nasuhi 
Bf\ YDAR. 

Çankrrı c11ddesi civurnda I 
Ut11s mafbaasında basrfmt(:•ır • 

~· . ) 

KREM 
balsam in 

kanzuk 

10 ILKKANUN 1934 PAZAflTESI 

Yegane ciddi gü -

zellik kremidir. Te

ninizin daimi tazeli -

ğini yalnız K R E M 

8 A L S A M İ N ile 

korursunuz. 

Dr. Cims'in nasır ilacı 
KORRtsto 

En eski nasırlan bile pek kısa bir iamanda tamamue. 
kökten çıkarır. 

Merkez deposu: Kanzuk eczahanesi 
Yeni Eczane'de bulunur. 

Türk 1\llaarif . Cemiyetinin 
BÜYÜK EŞYA PİYANGOSl' 

Çekiş tarihi 14/12/1934 . bir bilet 1 lira 

İkramiye kıymeti 23.000 liradır 
1 · adet 3000 liralık 10 • adet 100 liralık 
l ·adet 2000 

" 220- " 50 " 1 • t i 1000 tt 50. " 20 " 2 - ., 750 
" 100- .. 10 " 2 - " 500 " 

1000. ., 5 .. 
4 . s " 200 " 

4700. 
" 1 n 

Biletler her verde satılmaktctdır. (2415) S-3848 

Harita lJm.nm Müdürlüi.ünden: 

~ 

1 - İki adet prese makinesiyle bir adet maa teferruat 
(13) beygir kuvetinde bir gaz motörü 12-birinci kanun-1934 
çarşamba günü saat (14) de mahallinde satılacaktır. 

'l - Taliplerin motor ve makineleri görmek üzere her 
gün ve müzayedeye iştirak edeceklerin de teminatlariyle 
vaktinde Cebeci'de Harita Umum Müdürlüğü Satmalma 
komisyonuna gelmeleri. (3589) 8 - 5500 

Ankara Evkaf Müdürlüğünden : 
Karacabey hamamı önünde vakıf arsa üzerindeki tahta 

barakalar satılacağından 20 gün müddetle açık artırmaya 
konmuştur. Birinci kanunun 24 üncü pazartesi günü saat 
15 te açılması yapılacaktır. Almak istiyenlerin evkaf mü· 
düriyetine gelmeleri (3599) S-5520 

1 
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YENi ) Bugün, bu gece 1 Bugün, bu gece 1 KULÜP J 
1 lç buyuk yıldızın temsil ettikleri Tayyare filmlerinin en muu.11.., 

GÖNÜLLER BİRLEŞİNCE GECE UÇUŞU 
Senenin en cazip filmi 1 Yıldızların filmi: Helen Hay~. Myrn .. 

NORM A Ş HE AR ER Loy, Robert Montgom•y, Clark Gable, 
Robert Montgomery - Herbert Marıball Joha Barrymore, Lionel Barrymore 

Ayrıca: DUnya havadisleri. Ayrrca: Dünya hav"d:ııleri 


