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Gilntlelik 

JlOGRU SÖZ 

Politikada düşündüğünü açık 
ıöylemek, doğru düşünmek ka -
dar güctür. Papanastaşyu, kom
fu Yunanistan'ın küçük politika -
cılarından değil, yüksek sıyasa 
güden şeflerindendir. Tok sözlü • 
lüğü bundan ileri geliyor .. 

Balkan andlaşmasının kıla • 
\ruzlarından olan eski Başbakan, 
İürk • Yunan birliğinin, papas 
cübbesine tutturulmuş iğreti bir 
bağ olmadığını, son kurultay ya • 
•asını gerekleştiren kaygılar .. ar~
•ında ne ortodoksluğa, ne Turki
}'e ru~lugvuna ne de ynnanhlığa, ' . 
kar§ı en küçük bir düşüncen~. 
}'er tutmadığını bilecek kadar hızı 
tanımıştır. Bütün yaptıklarımız 
}'eni rejimi sağlaşbrmak içindir. 
l'ürkiye'nin gücünü bir kat daha 
arttırmak Türk • Yunan birliğini 
iki kat d~ha değerlendirmek de
rnektir. 

Birkaç gündür Atina gazete
lerinin dilinden anlamakta zor • 
luk çekiyorduk. Eğer bu gazete • 
ler, rum patriğinin ruhani kılığın
da kalıp kalmamasının, İstanbul 
Polisinin isteğine bırakıldığı gibi 
:Yanlıf bir sanıya kapılmıf larsa, 
Ajansın notu üzerine sinirlerin 
Yatııacağmı düşünüyorduk. An • 
cak, böyle bir anlayıısızlıktan da 
ileri gelse, Elen arkadatlarımızın 
Yazılarında aşırı bir ölçüsüzlük 
hulmuı olduğumuzu saklamak is
temiyoruz. Bu yazılardan bizim 
Rörebildiklerimizin çoğu, ağır ol
dukları kadar, çiydirler. 

lki ulusun kardeıleıme tari· 
hinde fU geçen sekiz on günlük 
&araıntıyı unutturmak borcunun, 
en baıta biz gazetecilere düıtüğü 
kanığındayız. Atina' daki bütün 
lanıdıklarnnızm Papanastafyu 
ile bir düşüncede olduklarına gü
"enimiz vardır. İş Elen arkadaş· 
1-nrnızm bütün yurddaşlanna bu 
liirlü düşünütü benimsetmesinde
dir 

Bizde Kurultayın, hele rejim 
lt-.ygısından gelen yasalarının ne 
it.dar söz götürmez olduğunu söy. 
leıneden, yazımızı bitirmek iste
lbeyiz. Türk kurultayının devrim 
)ll&alarına, tek taşı kımıldatılmaz 
bir bütün olarak bakılmalıdır. Ku
l'ultay, rejim yasaları ile, ulusal 
~lığı konımaktan ba}ka bir 
"'1aç gözetmez. Onlara bir daha 
~) dokundurtmayışı da bundan 
~\i..::d·· • ... ur. 

Falih Rıfkı ATAY 

Bulgar maliyesi 
htanbul, 10 (Telefon) - Sofyadan 

lo tarihile bildiriliyor: Uluslar cemiyeti 

'liye komisyonuna bulgar maliyesinin 
~İtine memur edilen heyet bulgar ulu
::. bankasında ilk toplantısını yapmış • 

il lie,-et tedkiklerini gelecek hafta so. 
~~ bitirecek ve maliye komisyonu bu 
it ttin raporuna göre ikinci kanunda 
~1ta!'.istan'ın dıt bordan hakkındaki 

t'al'Jnı verecektir. 

Bugün 
A. Beşinci sayıfamızda 
'~kara' da bir sovyet 

resim sergisi 
~·azısııu okuyunuz 

Ba~bakamınız 
Tekirdağda 

Tekirdağı, 10 (A.A.) -Akpm 
Baı bakan ferefine vali konağın
da 60 kişilik bir konuk ziyafeti 
verilmiı ve toplantı samimi bir 
hava içinde geçmiştir. 

Ba§hakan bu sabah yanındaki 
Baylarla Malkara'ya giderek tet
kiklerine devam etmiıtir. Başba
kan öğle yemeğini vali konağın
da yedikten sonra Çorlu'ya gide
,... 

1ct.ir. 

Baıbakanımız l•met lnönu 

Başbakanımız lstanbul yolunda 

Tekirdağı, 10 (A.A.) - Baıba
kan öğle yemeğini vali konağın
da yedikten sonra yanında bulu
nanlarla birlikte Çorlu'ya gi.tmiş
tir. ismet İnönü gelişinde olduğu 
gibi yola çıkarken de özlü bir su
rette uğurlanmı,tır. 
Baıbakan Çorlu yolu ile lstan

bul' a dönecektir. ----·----
Dış llak.anımız 

Atinaya uğrıyacal~ 
Atina, 10 (AA) - Gazetelerin öğ· 

ren diklerine göre Bay Tevfik Rüşdü A. 
ras Cenevre'den Ankara'ya dönerken A
tinaya uğrayacaktır. Türkiye Dışişleri 
Bakanının bu ziyarrtinin başlıca amacı 
uluslar derneğinin işleri ve şimdi Cenev. 
rede toplanmakta olan Balkan aiılaşma
sı dışişleri b~kanlarınrn konuşmaları 
haklonda yunan hükumetine bilge ver 
mektir. 

---.. ··-----
Valilerde değişiklik 

Antalya valiliğine Kütahya va
lisi Bay Saib, Kütahya valiliğine 
içe! :':_~lisi Bay Hazim, Kırşehir 
valılıgme Mersin valisi Bay Mit
hat, Giresun valiliğine Ankara 
vilayet idare heyeti azasından 
Bay Yahya Sezai, lçel valiliğine 
Ankara vilayet idare heyeti aza
sından Bay Hakkı Haydar Kas-

' tamonu valiliğine vekilliği~de hu· 
lunan mülkiye müfettişi Bay Fa
zıl, Kocaeli valiliğine vekilliğin
de bulunan mülkiye müfettişi Bay 
Hasan Faik, Çankırı valiliğine ve
killiğinde bulunan mülkiye nıüfet
ti~i Bav Derviş Hüsnü tayin edil
mişlerdir. ---------

Emlak ve Eytam Bankasında 
değişiklikler 

Emlak ve Eytam Bankası merkez tU· 
besi teşkilatı U. Md. tcşkilatiyle birleı
tirilerek Ankara merkez müdürü Bay 
izzet umumi ktıtibliğe geçirilmiş ve yeni 
teşkil edilen muamelat müdürlüğü~c iz.. 
mir şubesi ikinci müdürü Bay Şerıf Ce
mal, İstanbul vilayetine ikinci müdürlilk 
vazifesile muamelat müdürlüğüne Bur
sa müdürü Bay Sedad, Bursa müdürlü. 
ğüne lstanbul ikinci müdürü Bay Ezber 

getirilmiıJerdir. 

Adımız. andımızdır. 

ffiuslararası icadın· 

lar derneğinin 
ATATURKE 
teşekkürü 

~.,iirkiye Reisicümlmru 
ANKARA 

Mc ·,reci: Portsea (Avusturalya'nın 

Viktor /a arazisinde bir şehir) 

Uluslararası kadınlar derneği, 
kadınlara rey hakkı verilmeain
den dolayı saygılı tqekkürlerini 
sunar, gelecek nisanda lstanbul' • 
da yapılacak kurultaya uğur ve 
iyi ba§armalar diler. 

--------.--··-------
Büyük Ulus 
Kurultayında 

934· yılı genci tlcnkle..şınesine 
giren biitçclerlc çeşid işler 

konuşuldu 

Büyük Ulus Kurultayı dün Esat 
(Bursa) nın başkanlığında topla
narak 1934 yılı genel denkleıme
sine giren daire bütçelerinin çeşid 
fasıllarından 3 milyon 622 bin 
792 liranın indirilerek bunun 
3.997.817 lirasının gene aynı yıl 
bütçesi fasıllarına eklenmesi, 125 
bin 155 lirasının yeniden açılan 
fasıllara inalmaz tahsisat olarak 
konulması yolundaki kanunu o
naylamıştır. 

Ankara' da yapılan vilayetler 
evine hazinece ödenecek 334 bin 
liralık alacaema karşılık müteah
hide ödenecegi yıllar bütçel~ine 
konacak tahsisattan ödenmek Ü· 

zere bono verilmesine, gene vila
yeti er evinin döşenmesi için 1935-
36 yıllarında ödenmek üzere 200 
bin liraya kadar teahhüde giriş
meye ve buna karşı bono çıkart
mak hususunda Maliye Bakanına 
izin veren kanun onaylandıktan 
sonra, askeri ve mülki tekaüd ka
nununun muvakkat beşinci mad
desinin ve askeri mülki tekaüd ka
nununa göre on lira ve daha az 
yetim maaşı alanların 942 sayılı 
kanundan istifade edip etmiyecek
lerinin tefsirlerine ait mazbata Ü· 

ezrinde görüşülmüt ve onaylan
mıştır. 

Hukuk usulü muhakemeleri ka
nununun bazı maddelerinin değit
tirilmesi hakkındaki kanunda iki 
yönc?en birinin vekili olduğunu 
söyliyen kimsenin tasdikli veka
letname mecburiyetine aid mad
de üzerinde söz alan saylavlar ile
ri sürülen bu maddenin iyilik ve 
kötülüğünde söz söylemiıler ve 
sonucta madde değiştirme için ve
rilen takrirler üzerine encümene 
geri verilmiştir. 

Bundan sonra kanunun geri ka
lan maddelerinin konuşması gele
cek toplantıya bnakılması onay
lanarak toplantıya son verilmiş
tir. 

J~ıanbul plam 
lstanbul, 10 (Telefon) - lstanbul 

planı için belediyeye gönderilen proje -
leri tedkik eden jüri bugün toplandı jü· 
riden bazı zevat projeler hakkındaki dü. 
§Üncelerini söylediler. Jüri on gün son
ra bir daha toplanacak ve projenin ihti· 
saslara göre tedkik ve muayesesini ya. 
pacaktır. 

Türk inkılabı dersleri 
Bugünkü dersi Ankara Hukuk 

Fakültesinde saat 17,30 da Bay 
Mahmud Esad Bozkurt verecek
tir. 

Il, 1LKKANIJN 1934 SALI 

t.enevre, l.0 ( A.A.,.) - Ro)·ter Ajansı, nJa· 
car - Yugoslav meselesine aid /ransız karar 
sureti metni iizcrirıdc itilaf lıasıl oltluğıınrı 

bildirmektedir. 

Her yerde 5 kuruş 

. Uluslar kurumunda 
Yugoslavya · Macar istaıı meselesi or

taya bir kural işi çılcardı 
Cenevre, 10 (A.A.) - Bugün 

artık elde edilmek istenilen dilek, 
ne artık ne eksik Avrupa'nın ba
şının dine ve kaygusuz olmasını 
sağlamlamak olduğundan M. Pi
'J-'<' 't' L~val, Yugoslavya'yı roemnun 

/tf. laval 

_Jccek ve ancak öteki türelere 
dokunur tarafı olmıyacak ve Ma
caristan' da da içinde olmak üze
re bütün törelerce onaylanacak 
.bir formül bulmak için durmak
sızın çalışmıştır. 

M. Laval öğleden önce, Yuna
nistan murahhası ile ve öğleden 
sonra Ja M. Aloizi ile ve M. Eden 
ile görü,müştür. M. Laval M. Yev
tiç arasında dün yapılmıt olan 
görüşme sırasında Yugoslav Dıf 
işler Bakanı, Fransız Dış lıler Ba
kanına Yugoslavya ile dostlarının 
yapacakları fedakarlıkların en 
son sınırlarının ne olduğunu bil
dirmiştir. Cumartesi günü Ulus
lar Derneği konseyinin yapmış ol
duğu toplantı, işin dostçasına dü
zeltilmesini pek az umduran bir 
vaziyet yaratmııtır. 

Bundan, Cenevre'deki bu ifle 
ilişiği olan mahfellerde ve küçük 
anlaşma ile Balkan anlaşması el
lerinin merkezlerinde derin bir 
hayal inkisarı uyandırmıştır. Or
taya atılmış olan mesele bir usul 
meselesi olduğundan daha ziyade 
karıtıktır. Uluslar Derneği and
latmaamm on birinci maddesine 
göre bir uzlaşma usulü kullanıla
caktıi-. 

Bu usule göre ise Macaristan ve 
Yugoslavya ile konseyin ·öteki Ü· 
yeleri arasında beraberlik bulun
mak gerektir. 

M. Laval'in tekliflerine 
göre uzlaşma yolund~ 

Cenevre, 10 (A.A) - Uluslararası 

mahfillerde söylenildiğine göre Yugos. 
lavya M. Laval'in konsey toplantısın -
dnki sözlerinden mülhem bir karara yRna
şabilecektir Bu karar bazı macar makam· 
tarının Marsilya suikasdından mesut ol
duğunu kaydedecek, Yugoslavyayı res• 
mi tahkikatı tekrar ele almaya çağıra. 
cak ve sığınmak hakkının değiıtirilmesi 
için uluslararası bir mukavelenin en kı
sa bir zamanda tedkikini tesbit eyliye • 
cektir. Ancak bu proje İtalyan ve ma.. 
car murahhaslarının muhalefeti ile kar
şılaşmaktadır. 

Dünkü gün yugoslav ve macarların 
her ikisinin de işine gelen bir hal sureti 
bulunmaksızın geçmiştir. Sabahleyin M. 
Politis ve M. Y evtiç ile görüşen M. La
val öğleden sonra M. Aloizi, Eden ve 
Bcnes'le uzun uzadıya görüşmüş ve ge. 
rck Yugoslavyayı gerek konseyde an -
laıma lüzumunu hararetle müdafaa el· 

mittir. 
M. Laval, uluslar cemiyeti adalete 

davet olunduğu bir iti görmez ve ulus. 
lararası cinayetlere karşı tedbir almaz 
ve cezalar tertib etmezse bundan çıkacak 
çok vahim neticeleri göstennittir. 

Fransız, İtalyan ve İngiliz mümessil
leri, her tarafın kabul edeceği bir hal su• 
reti bulunmadan Yugoslavya işi hakkın. 
daki konuşmaların devam etmemesi hu
susunda anlaşmışlardır. Ancak bugün ö
teki devletler ve bilhassa macar muhtı. 
rasına karşılık vermrk istiyen M. Titü
lesko tarafından da kabul edilmesi la· 
zımdır. 

Öte taraftan M. Laval konuımaların 
en kısa bir uman içinde eyi bir tarzda 
ıonuclandrnlmnsı gerekliğine arkadatlL 
rını inandırmıştır, ta ki işin gecikmesin
den müteessir olabilecek1er kendi hakla
rını kendileri yerine getirmeye kalkıt • 
masınlar. Böyle çok nazik bir durum 
karşısında Avrupanın ıükunetini büyük 
bir abayla göz önünde bulundurmak ge
rektir. Çünkü herhangi bir tabiye bata-

rsonu 2 inci sayı/ada) 

Adliyede yeni tayinler 

Değişen~ yeniden tayin edilen, 
terfi eden hakim, müddeiumumi 

ve miistantiklerimizin 
isimlerini yazıyoruz 

90 lira maaşlı Konya ağm:eza reisli. 
ğine tahvilen lstanbul ağır ceza reisi 
Aziz, 90 lira maaşlı lstanbul alır ceza 
riyasetine naklen lzmir ağır ceza batka
nı Suad; 90 lira maatlı lzaıir aftr ceza 
başkanlığma terfian bat müddeiumumi. 
lik baş muavini Süreyya, 70 lira maaıh 
Diyarbekir ihtisas hakimliiine 70 lira 
maaı ve mütebakisi tahsi.at olmak &.. 

-re 300 lira ile terfian Manisa müddeiu • 
mumisi Sadık. 70 lira maaıh Diya.rbekir 
reisliğine terfian Eskiıehir reiıi Osman 
Ramiz, 70 lira maaılı Balıkesir ihtiaaı 
hf.kimtiğine 70 lira maaı mütebakisi tab· 
sisat olmak üzere 300 lira ile Kayseri 
reisi Mesud, 70 lira maaşlı bat müddei. 
umumi baş muavinliğine bat müddeiu • 
mumi muavinlerinden Bedreddin, 70 li. 
ra maaşlı Bursa ağır ceza batkanlrtına 
talebile adliye müfettiıi Osman Sabri, 
SS lira maaşlı Y ozgad baıkanlıfına mu
vafakatile Malatya ağır ceza başkanı lb
rahim Etem, 55 lira maatlı Malatya ata 
ceza başkanlığına terfian Konya batkaftl 
lbrahim Etem, 55 lira maaşlı Afyon 
başkanlığına Sinob ihtiau hakimi Y ah • 
ya Sezai, 55 lira maaşla Bahkesir bat. 
kanlığına terfian Üsküdar müddeiama • 
misi Haydar Naki, 55 lira maaılı Külah. 
ya Üyeliğine sıhhi halinden ötürü Alan
ya üyesi Emin, 55 lira maaılı Alanya 
üyeliğine terfian lstanbul Üyesinden Sa. 
1im, 55 lira maaşlı Artvin baıkanlığına 
lstanbul müstantık Üyesinden Salih, SS 
lira maaılı Eskiıehir başkanhfına ter• 
fian Afyon a~rr ceza başkanı lbrahint 
Etem, 55 lira maaşlı Bolu batkanlrğına 
muvafakatile İstanbul üyesinden Nus. 
ret, 55 lira maaşlı Kayseri başkanlığına 
Bolu ba~kanı Said. 55 lira maaıla Bursa 
müddeiumumiliğine Samsun müddeiu • 
mumisi Cemil, 55 lira maaılı lstanbul 
ikinci ceza başkanlığına Balıkesir ihti • 
aas hakimi Kemal, 55 lira maatlı hat 
müddeiumumilik birinci sınıf muavinli. 
ğine üçüncü sınıf muavinlerinden Mus
tafa Remzi, 55 lira maaşlı Samsun müd· 
deiumumiliğine terfian Isparta müddei • 
umumisi lbrahim Etem, SS lira maaşlı 
lstanbul müstantık Üyeliğine terfian Ay
dın müddeiumumisi Münif, 55 lira ma • 
aşlı İstanbul üyeliğine sıhhi vaziyetin• 
den ötürü Van ağır ceza başkanı Hay· 
reddin, 55 lira maaşlı Van başkanlığma 
terfian Kars ihtisas hakimi Remzi, 55 lira 
maatlı Kastamonu üyeliğine ta~viline ~~ 
rar verilen Giresun müddeıumumısı 

F ebim Ziya. 
(Sonu 3. üncü uıyılaJa) 
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DIŞARDAN GELEN SON DUYUMLAR 
ITALYA.DA 

1ıalynn furbolcuJaı·ı macarlaı·ı 
vcncli1cr 
" 

Milano, 10 (A.A) - Jtalya ve Ma. 
cıariatan arasında yapılan futbol maçın. 
~ halya Macaristanı 4-2 yenmiştir. 
ltalyanlar bu maçr güclükle kazanmrş • 
lar ve macarlnr çok iyi oynamalarına rağ
men kararsızlık yüzünden bir çok fırsat. 
lar kaçırmışlardır. 

İtalya'da Şatobriyan ahitlesi 

Roma, 10 (A.A.) - Şatobriyan için 
Bransa hükOmeti tarafından dikilen 
abidenin açılmasında bulunacak otan 
fransız heyeti buraya gelmiıtir. Fransız 
hllkQmetini bu merasimde temsil ede
tek olan M. H. Berenger bu iıi gördük
ten ıonra M. Musolini ile çok mfihim 
tıyaaa1 konuşmalar yapacak ve çar§am
fia gUnft Paris'e d8necektir. 

M. l.ava) Roma'ya gidiyor 

Roma, 10 (A.A.) - Csoteanbriand 
.tına dikilmiş olan Abidenin açılma 

feDlifinf yapmak there buraya gelmiş 
•lan Fransa ayan meclisi dış l§ler ko

tnlsyonu bafkanı M. Branger bu sabah 
pzetecflere ı8ylevfnde M. Laval'in ya
landa Romaya geleceğini anlatmak is
teml!tir. 

flACARlSTAN'DA 

Cenc\•rc konuşmalarından 
J\f acarlar (la umud var 

Budapeşte, 10 (A.A.) - Gaze
teler M. Pier Laval'ın Cenevrede
ki bildirimini müsait bir surette 
karşılamakta ve Yugoslavya ile 
mevcut anlapmamazlığın Uluslar 
Derneği konseyinde aıyasal mese
leler dıfmda uysalca halledilebi
leceği umudunu göstermektedir
ler. 

YlıgosJa,•ra'dan çıkanJaıı ma

car]ann sayısı 2959 za ,·ardı 
Budapeşte, 10 (A.A.) - Yeniden 40 

.-carm Yugoslavya sınırı dışına çıka
nlmıı olduğu haber veriliyor. Bu su
retle ıınır dışan edilen macarlann 
lldedi 2959 a varmıştır. 

BiRLEŞiK DEVLETLER'DE 

Uyuşturucu maddeler 
mücadelesi 

Vqington, 10 (A.A.) - Uyuşturucu 

maddeler zabıta11 yedi yıl ıilren engin 
bir arattırma ve tahkikten aonra Ulke-
1ain her yerinde aynı zamanda genel 
bir baıkın yaparak kaçakçı kurumunun 
tUmUnil yakalamıştır. Yakalananlar, 
1781 kadın olmak Uzere 750 kişidir. Za
bıta cleğerini şimdilik oranlamaya im
kln olmıyan pek çok kaçak mal ele 
ıesiı:mi§tir. 

Bir vapur teh1iked€ 

Nevyork, 10 (A.A.) - Japonya ban
dıralı "Viktorya Maru,, vapuru, Atlan
tik ortasında fırtınadan tutunamaz bir 
hale geldiğinden, telsizle yardım iste
m.iştir. 

Nevyork, 10 (A.A.) - Amsterdam 
dındaki Holanda sanıç gemisi "Viktor
)'Q llaru,, adlı japon vapurunun ayrdı
lnma k~muştur. Viktorya Maru'nun 
Mlvarlıi ile iki zabitini dalgalar alıp 

11tUrmUft vapurun gövertesi de barab 
eım...tur. 

Ki)prii yıkan dalga 

Nevyork, 10 (A.A.) - Bir dalga bir 
llöprilyU yıkmıştır. Dir adamı sular gö
tUrmU~. bır başkası ölmüJ, yedi kisi de 
yaralanmıştır. 

ALMANYA'DA 

Kış yardımı için para toıılanıyor 

Berlin, 10 (A.A.) - Kış yardımı 

için açılan deftere cumartesi günU bü
tün Almanya'da Uç buçuk milyon mark 
:iane kaydedilmiştir. Bunun 225.000 ini 
Bertin vermistir. 

OVYETLER BlRLlGINDE 

IU. 1\far~ando i\loskO\·n' dan 
R)Tıldı 

Moskova, 10 (A.A.) - Fransız Ti
caret Bakam M. Marşando Paris'e dön
mek üzere Moskova'dan ayrılmıştır. 

M. Marşando gitmeden önce M. Mo
lotof ile uzun uzadıya görüşmüştür. 

J•'ran,.ız oYyet ticaret 
~öriişmderi 

Moskova, 10 (A.A.) - Fransız ti
caret bakanı M. Pol Marşando ile M. 
Rezenberg arasında imza edilecek olan 
protokolla bir ticaret oturma ve deniz 
yolları andlaşması vücude getirilmesi 
amaciyle görüşmelerde bulunulması 

vardır. M. Marşando'nun seyahati vere
ceği ökonomik sonuclardan başka Fran
sız - Sovyet iJbirliğinin aağlamlan

masına yardım edecek sıyasal bir ehem 
miyeti olacaktır. 

INGIL TERE'DE 

iki tayyare çarpıştı 
Londra, 10 (A.A.) - Bir bombardı

man tayyaresile bir sivil tayyare çar
pışmıştır. Pilotlar ölmUştUr. Bir kU
çilk zabit de ağırca yaralanmıştır. 

FRANSA'DA 

Doğu andlaşması ve 
Y.koslovakya 

Paris, 10 (A.A.) - Pöti Pariziyen 
gazetesinin doğru bir kaynaktan aldığı 
haberlere göre, Çekoslovakya Rus -
Fransız protokoluna katılacaktır. Bu 
suretle Çekoslovakya, doğu andlaşması 
ve bu andlaşmaya karşı eski yönJU biç 
bir taahhüde girişmemeği onaylamış ol 
maktadır. 

Paris'te gene niiınayişlcr yapıldı 

Paris, 10 (A.A) - Bazı sava§ malul. 
leri yeni başkanlarmm idaresi ftltrnda 
nümayitler yapmışlar Ye poli1, düzeni 
korumak için müdahale ettiğinden hir 
taknn küçük hadiseler olmuştUl'. Kati -
yen sıyasal obmyan ve ancak aavaı ma. 
lullerinin durumunun eyiJ~tirilmeıini ve 
malul tahsisatmm azalhbnaımı protesto 
için yapılan hu nümayqlerde yazık ki 
bir poliı memuru ağır surette yaralan • 
mqhr. 

Yeni bir 8ıya~aı lransız (lerneği 

Paris, 10 (A.A.) - Bazı ihtiyat za

bitlerinin eski bakan M. Baladiye'in 

fahri başkanlığı altında kurdulrlan 

"Cümhuriyetçi Fransa,, derneği sosya· 

list saylav M. Persin'in başkanlığı al

tında kongresini toplamıştır. 

Bunu duyan Dış İşler Bakam Gene

ral Morin kongre başkanına bir bitik 

göndererek kongre iş programının ce

miyetleri, asker1ik işlerini mUnakaşa 

etmekten ve askeri idarenin işlerine ka

rışmaktan meneden talimatı göz öniin

de bulundurmamış olduğunu ihtar et

miştir. 

Bakan bu bitiğinin bir yerinde diyor

ki : 

"Derneğinizin aldığı ad bazı yanlış

lıklara da yol açabilir. Herhalde sizin 

fikriniz cumhuriyetçiliği cemiyet Uye

Jerine inhisar ettirmek değildir. Çiln

kU muvazzaf olsun ihtiyat olsun bütün 

f'ransız zabitleri, her yurdscver asker 

gibi, dlmhuriyete sadıktırlar.,, 

Cenevre, 10 (A.A.) - Sar anlaşma

sının konseyce tasvibi Uzerine Fransa 
Dış İşler Bakanı M. lıaval ne M. Mu
solini arasında samimt dostluk göste
ren telyazıları gönderilmiştir. 

. 
BU GECE AÇIK ECZAHANE 

Hamamönünde 

HALK 

eczahanesidir. 

DACNJK DUYUMLAR 

Bir hastahane yandı 

Montevideo, 10 (A.A.) - Hastaha
ne yanmıştır. İtfaiye hastaları kurtar
mıştır. İnsanca yitik yoktur. 

ar işi ve u1uısJarara,;ı 
ödeme bankası 

Bal, 10 (A.A.) -.-Sar meselesinde 
elde edilen anlaşmalar aylık toplantı
larını yapan merkez bankaları müdürle
rinin dikkatini çekmiştir. Uluslararası 
ödeme bankası için yeni bir çalışma a
lanı açacak olan bu anlaşmanın mali 
noktaları tetkik edilmiştir. Çünkü ulus-' 
lararası ödeme bankası bütün alakadar
lar arasında mütevassıtlık yapacaktır. 

Yung borcları hakkında banka, Al
manyanın dövizi olmamasını ileri süre 
rck birinci kanun kuponlarını ödme
mcmek istemesine karşı evclki görü
şlindc ısrar etmiştir. Almanyanın bu 
kararından en ziyade şikayet eden A
merikadır. Çünkü Almanya ver&eği 

paranın ancak altıda birini dolar ola
rak ve geriye kalan altıda beşini de 
mark ile ödemek istemektedir ki bu 
yUzden amerikahlar yilzde 50 ziyan et
mektedirler. 

A'•n;;;turya hiikfınwtinin yiikiimii 

Viyana, 10 (A .A.) - Başvekil M. 
Kurt Şuşnig, Grazda söylemiş olduğu 
bir söylevde Avusturya hükumetinin 
iktidar mevkiindc kalmaya hakkı oldu
ğunu ve bunun o hükumet için bir yü
kUm bulunduğunu, çünkü başka türlü 
memleketin kargaşalık içinde kalaca
ğını beyan etmiştir. 

Parlamento yakında A'\Tupa'dan 
knlkncakmış 

Lizbon, 10 (A.A.) - Başbakan M. 

Salazar radyodaki bir söylcvind parla

mentoların yakında Avrupadan kalka

cağına işaret etmiş ve korporasyon1ar 

mümessi11erinin devlet kurumlarına 

girmelerinin Portekizin sıyasal teka

mülünde bir varım olduğunu söyliye

rek demiştir ki: 

"- Bu mümessillerin salahiyeti da

nışma mahiyetinde olacak ve yasaları 

yalnrz hükumet yapacaktır. 

Fran!'ız - İtalyan dostluğu 

Cenevre, 10 (A.A.) - Eski İtalyan 

sava,çılarmdan Fransız -İtalyan dost

luğu için tertib ettikleri toplantıda 

söz alan Fransa deniz bakanı M. Pi

etri, iki ülke arasındaki anlaşmamazh

ğın bugün ortadan kalkmış olduğunu 

söylemiş, Fransa dış bakanı M. Lava

l'in yakında Romaya yapacağı ziyare~ 

te temas etmiş, iki ülkenin ta romalı
Jar ve galhlar zamanlarından başlıyan 
el birliklerini hatırlatmış ve "Fransa 
faşistliği başlangıcta bir sıyasal for
mül sanmı~tı. Halbuki bu sizin yaradı
hşınıza uygun bir soysal yeni1ik for. 
mülildür.,, demiştir. 

Sar'a uluslararası giic1crinıi 
gönderilecek? 

Londra, 10 (A.A) - İtalyan asker -
lik mütehassısı general Viskonti Paras
ta, dün gece Cenevre'ye gelmiştir. 

Sar hükfunet komisyonu başkanının 

önce bu topraklar üzerinde ve uluslara. 
rası bir gücün yerleşmiş olmasını iste
diği sanılmaktadır. 

Sanıldığına göre, bu gUclerin bUyük 
bir kısmı hücum arabalan ile piyadegil
cü olacaktır. 

Fransız hükftmetinin İngiliz ve ital. 
yanlan demiryollannda parasız taşıma
yı üstüne aldığı malUmdur. 

Uluslar cemiyetinin İngiltere, Hollan
da, İtalya ve Norveç'e yaptığı teklif 
cumartesi yapılan konsey top1antısında 
belli edilmiştir. 

Sar'a ı~, <'Ç askeri gidiyor 

lstokholm, 10 (A.A.) - HilkClmet 
Sar topraklarına İsveç askeri gönderil
mesi için Uluslar Derneğine yapılan 

isteği onaylanmıştır. 

YUNANlSTA.N"IJA. 

Yunani~tan - Arnavutluk 
oer"inliüi t"'l t"'l e 

Atina, 10 (A.A.) - Arnavud gaze
tesi Selanik'te bulunan 200 arnavudun 
ikamet tezkereleri yenilenmediği tak
dirde arnavud tabiiyetine geçen yunan
lıların Arnavutluktan çıkarılacağını 

yazmaktaır. 

"Prola,, gazetesi diyor kir 
İki yüz değil, ancak yüı: arnavud a

ilesinin ikamet tezkereleri yeniJener 
cektir. Ve bu, karşılık tehdidlC'l'i üze
rine değil. ancak A tinada ki Amavud
luk sefirine veriJen söz üzerine yapıl
maktadır.,, 

Atina ıwıskoposn ~mır dışına 
<·ıkarıltlı 
a 

A tina, 1 O ( A.A) - Gazeteler komü. 
nistlerle anlaşmış bulunmak suçu ile 
Atina peskaposunun sınır dışına çıkarıl
masına buyrultu verilmiş olduğunu ya
zıyorlar. 

Bar,.dontla "<.'ile "re' ler YC ..., t") 

saMırmalar olu,·or ,, 
Barselon, 10 (A.A) - Tramvay kum 

panyasının grev dolayısile bazı işçilere 
yol vermiş olmasından tramvaylara ye
niden saldırmalar olmuştur. Grevciler 
üç tramvay arabasını içindekileri zorla 
aşağıya indirdikten sonra yakmışlar ve 
ele geçirdikleri bir otomobille kaçmtş. 
lardır. Kumpanya müdürüne karşı da 
bir suikasd yapılmıştır. 

flıtilalf'İIPl' artık "'t'rhc..:f 
hıra kılıyorlar 

Barselon, 10 ( A.A) - Katalonya dev
letinin ilanı işine karıştıklarından do -
layı hapsedilen dört profesör dün ser. 
best bırakılmışlardır. 

Uluslar Kurumunda 
(Başı 1 incı sayı/ada) 

sı veya geçici bir zaaf, bu aükuneti önü. 
ne geçilmez bir tekilde bozabilir • 

Londra'nrn düşünceleri 
Londra, 10 (A.AJ - Yugoslavlann 

macarları sınır dıtına çıkarmaktan vaz
geçmesi iyi bir hava yaratrnıı olm..~kla 
beraber İngiliz gazeteleri uluslar derne. 
ii konseyinin çok güç itlerle kartılaıa
cağını gizlemiyorlar. 

Deyli Telgraf iHyor ki: 
"M. Laval, konseyden zorbalığa kar

tı uluslararası hareket istiyecektir. Bu 
münasebetle ıurası wıutulmamalıdır ki, 
eskiden lngiltere de kendi topraklarında 
yabancı hükumetlere kartı ıuiknsd a. 
nıklayan katilleri arğındırdığı için bir çok 
kez tarizlere uğramqlır. Ancak hiç bir 
kurun herhangi bir iqiliz hükUıneti ci
nayetleri korumak ve anıklanan cinayet
leri bilmekten ıuçlanmamıflll'. Her hü. 
kumetin yükümü, bir zorba kurumuna 
bağlı olmakla kuıkulu adaınlan sılcı bir 
göz hapsinde tubnaktadl1'. Bu uğurda 
nasıl bir çare bulunursa bulunıun lngil
terenin ötedenberi aıyasal aığmmalara 
mahsus bir hak olarak ti\nıdığı sığınma 
hakkı korunmalıdır . ., 

ÜLKÜ 
H ALKEVLERI MECMUASI 

Birinci kanun sayısı çıkmıtbr, 

Denizli Mebusu Bay Necib Ali'nin 
"Türk dili ve türk müziii,, Kon· 
ya Mebusu Bay Muzaffer'in "Türk 
ıoyu ve türk tarihi,, Bay Hasan 
Ali'nin .. Dil inlnlabımızın karak
teri,, yazılariyle Bay Ahmed Ne· 
simi, Aydoslu Bay Sait, Bay Hü
seyin Namık, Profesör Dr. Bay 
Fahreddin Kerim, Bay Zeki Me· 
sud'un yazılan, Bay Ferid Celal'
in hikayesi vardll'. 

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

80 savıfalık mecmua ı5 kuru§· 
tur. 

YUGOSLAVYA 'DA. 

Fransız - Yu~oqfnv ()o~tlu~tı 

sai!lanulır 

Belgrad, 10 (A.A.) - Cenevn: ko
nuşma !arından bahseden Yugoslav~ a 

gazeteleri fransız dostluğunun ne ka· 
dar sağlam ve emin oldu ğunu yazınak· 
ta dil birliği ediyorlar. 

"Vreme,, diyor ki: 
"Yugoslavya, etrafında yalnız müt· 

tefiklcrini "e bu arada büyiık fr,ı nsft 
ulusu değil, bütün medeni ulu:.ları gor• 
mekle acuna karşı büyük bir manevi 
kazanc elde etmiştir.,, 

Politika gazetesi de şöyle diyor: 
"Fransa'mn bile Yugoslavya'nın İY 

tediği "tam tarziye,, işine yardım etı11t' 
diğini göstermek için macarların yap,. 
tıkları intrikaları M. Lava1'1n nutlcll 
kesip atmıştır.,, 

• 

Yabancı memleketlerle 
yapılan ticari 
uzlaşmalar 

Yabancı devletlerle yapılan ticaret 
u2la~malarına bağlı kontenjan listeleri_. 
deki tarife pozisyonlarından geçiril~ 
eşya için verilen beyannameler üzerilll 
usulü dairesinde gümrüklerce vekalettell 
ir.tenilerek alınan tahıisahn alındığı ıiiO 
gümrüklerdt:ki ilan tahtaları üzerine r 
ıı~rr.ak suretile ilan edilmesi gerclıt old"" 
ğunu bakanlık alakadarlara bildirmittit• 
Bu bildirime göre bu tahsiaahn geçiri
lect-k e~yanın gümrük muamelesi, il•11 

tarihinden 15 gün içinde bitirilm-" 
takdirde, tahsisatlar birer telgrafla ba • 
kanlığa geri çevrilecektir. Bu karar fİlll" 
diye kadar tebliğ edilen ve bundan soO"' 
ra edilecek olan bütün ahdi kontenj...
lara ıamildir. 

İs tan bul rıhtım şirketinil1 
satın alınması işi 

lstanbuJ ı:ıhtım tirketinin satın alı114 
ması hakkındaki mukavele projesi iid" 

rinde yapılan ıon tedkikler bitmiıtir· 
Mukavelenin bugünlerde imza edilınetf 
muhtemeldir. Bakanlıır heyeti rıhtıdl 
şirketindeki eşyanın gümrük taralındad 
teaellümü için karar vermİ§ ve ka,.ı 
gümrükler bakanlığına tebliğ edilnıittİ' 
Bakanlık keyfiyeti l atanbul ırümrük .,.. 
müdürlüğüne bildinnittir. Gelen -" 
mata göre gümrük efyanm teaellibna-' 

batlamıtbr. 1 kanunusani 1935 tariJıİ"" 
de tirket bütün imtiyaz haklrmclan ~ 
çekmit bulunacaktır. 

Artırma eksiltme kanUJ1LI 
Batbakanlık müstetan Bay K~ 

başkanlrfı altında bulunan vekil~ 
'hukuk mütavirlerinden mürddıeb Jı.O• 
mtsyon artırma ve eluil~ lıanu1111;. 
albncı maddesi hükümlerine tevfibll ... 
ri inşaat diğeri yiyecek içecek ve ~ 
cak hakkında olmak üzen iki fo~ 
hazırlamıt ve formülleri bakanlar ~ 
tine vermiştir. 

Ü1kc•lc yaJ>ılan lastik 
.ayakkabı]ar 

Dahilde yapılan lastik ayakkabıla;: 
beher kilosu ne kadar ham ka~ ..... 
imal edilmiı ise bu mİktM' b~,;,. 
idhal sırasında alındığı ~ ,. 
min, ayakkabılarm beher ~ 
hnması gerek olan yüz eli ~ 9' 
den tenzili lazım gelecetini Mali~ 
kanlığı alakadarlara teWii etıoiftil 

lnehohı'nun ihraeatr 
bifl ... 

lnebolu, 10 (A.A) - Bu ydıo da' 
ci ve ikinci teşrin aylarmda ine~:..,,. 
dış ülkelere yapılan ibraeatın bat 

1 

n şunlardır: Jıfl 
lskenderiyeye, yalaya, Beruta ti' 

ton, 37500 liralık elma, fıpat1Y9Ya ys1' 
ton, 89 bin lirallk yumurta,~ ı1l 

dir 228 to11 
77 ton 21 bin liralık ken • ıir•tılıl 
bin 500 liralık tiftik, 31 ton 3500 3()0 Iİ • 
ceviz kütüğü, ltalyaya 15 totı 9 

ralık yumurta gönde'rilrni,rit. 
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~' - aıyasal 

Faunamız 
Bizim memleketin daha ne fauna' ıı 

ne de flora'sı izlenmiştir. Büyük emek. 
lerıe ortaya çıkarılan enstitülerimizin 
fıaıta gelen işlerinden biri de bu izleme 
0 llleaktrr. Matbuat umum müdürlüğü -
illin bülteninde Noye Viner Jurnal ga -
tetcainde çıkan bir yazıyı bugünkü R· 

Yınu:zda bulacaksınız. Okursanız, inana. 
rnıyacaksınız. Anadolumuzda daha Sven 
liedinin seyahatleri biçiminde gezilecek 
Yerler olduğunu öğreneceksiniz. Viya -
lla'la gazetenin Viyanalı bilginlerin ai· 
tından dinleyip kaleme aldığı bir yazıda. 
bir çok maceralarla dolu kocaman ve 
Cilcnceli bir seyahatin konğu şeması 
"ardır. 

Viyanalı bilginleri Bolu ormanları -
lllıza daldırtan, Avrupadaki yabankeçiıi. 
ilin dedesini elde etmek isteğidir. De -
tnek ki yabankeçisinin dedesi bizim dağ
larımızda yaşıyormuş. Bunu Viyanalr 
bilginler biliyor ve bilim bakımından bu 
lı.llyvan hakkındaki bütün bilgiyi topla -
inak üzere kalkıp memleketimize kadar 
&eliyorlar. 

Eğer türk fauna'sı ile türk flora'sınm 
itlcnmeleri türk bilginlerince yapılmaia 
baılansa, yabancı bilginlerin bu alanda.. 
iri emekleri daha ziyade bütünleyici bir 
)Önde ilerliyecek ye bilimce yurd bilıi
tllİzin iki temel parçası, kolaylıkla kendi 
at-aıbrmalarımızın eseri olacaktır. 

Bundan başka, Viyanalı gazetenin 
ba.bğı yazı, daha çok halk içindir. Ken
dini herkese tatlr tatlı okutacak gibi ka. 
lerne alınmıştır. Eğer fauna'mızla flora'. 
lllıtın izlenmesine, enstitülerimiz başla
tnıı bulunuyorlarsa, bunlara bağlı bulu
nan cenelyazganlıklnrın harekete geçe. 
tek, halktmızın genel bilgisini artıracak 
bu gibi yazıları, gazetelerimize gönder. 
tnelcri cerekmez mi? Bilim kurallarnnı
:t111 hemen kamusunda gördüğümüz an
latılmaz taraf, topladıkları bilgileri halk 
llrasına yaymak iıini savsaklamalandrr. 

Yabnnk'.!çisinin dedesi, bizim daf. 
l!lrrmızda yaşıyormuş. Otuz beş yaş•na 
Rel\iim. Okumuş1uğum da vardır ama -
bunu bugün öğrenmiş oluyorum. Ya 

henden çok daha halktan olanlar ne de. 
&in? 

Üniversitemizden, akademiyala -
~dan, cnıtitülerimizden, izleyip bal
duklannı tarayarak, sadeleıtirerck ge. 

l\i! halk yığınlarına bildirmelerini isti. 

l'oruı:. Bilimin gizli tutulduğu, halka 

doğru köprü kurmaktan ya çekindifi 

l'ı.lıut da böyle bir ıeyi gereksiz buldu. 

ill kurunda yaıamıyoruz. Manastır gibi 

Riılemek ve ıuımak olmaz. Cenelyaz • 

ta.nlıkların vazifesi muhabere kalemliii , 
)!lPolak değildir. Bilim kurallarımızdan 
h_-Jkın ıenelbilgiıini geniıletmelerini ia. 
lil'oruz. BURHAN BELGE 

Ankara radyosu 
~~ün türk dili araştırma ku.rum~unun 

tınde Bay İbrahim Nec.mı Dılmen 
~lıca ite yazılmış Telömark'tan bir 

ç.a okudu. Kemanda Necded Remzi, 
llh. l ,. 'il· ılnoda Ulvı Cemal evveli Krays er ın 
~ t:~'ltıaclan isimli parçasını ve ıonra 
~b?,fen'in Menuet'ini, Krayalerin Tan
% l'lı ni çaldılar. Burhan Belge Bay Fa
t ~r(kı Atayın Ulus'ta çıkan yazıla
>~an birini okudu. Dilimizin arıtma 
~~~llda övülmeğe değer bir kerteye gel
'1l 111i okunan bu örnek ile pek gUzel 
ldık ..• 

ta l.t~danı Buyar'ın tegannlsinden ıon
l\> Pıyan<>da Massel'li piyanoda Madam 
~on Rood tarafından söylenen şarkı· 
~ a llrkadaşhk etti. Bu program dıfın
~tt Ol_duğundan radyo dintepicilcre etl· 

bır sürpriz oldu. 

'llugünkU program şudurı 
Çocuklara maul 

>.!aliye Bakanlığı saati 
~ilzik 
Scarıati'deıı parçalar 

'l'aryareclnin konuımau 
t.ıuıık 
~lvı Cemal piyano, Necdeıd R.crml 

Ctllan. Dana, mlizik ve ajans 

l\!atbuat kanununun 
sı inci maddesi 

'it\('1.tbuat kanununun 61 inci madd• 
>t .. ~k~eiiıtirilmeai hakkındaki !Qiha • 

urnet meclise venniıtir. 

ULUS 

• 
iÇ DUYUMLAR 

General Basri 
Balıl{esirde öldü 
Balıkesir, 10 (A.A) - Kolordu ku -

mandanlarından General Basri dün ge. 
ce yarısı nni bir nezfi dimaği sonunda 
yapılan bütün tedavilere rağmen ölmü,. 
tür. 

Belıkesir değerli generalın ölümüne 
ağlamaktadır. 

hnıir kadınları Halk Fırka~ma 
giriyorlar 

İzmir, 10 {A.A.) - Saylav ıeç
mek ve seçilmek önenini alan ka
dınlarımızın kıvancları günden 
güne artmaktadır. Bu yüzden kı
mıldanmalar gittikçe çoğalıyor. 

Saylav secilmek önenini veren 
Atatürk' e k~rşı duydukları son
suz ve. derin saygılarının bir ör
neği olmak üzere C. H. F. na üye 
yazılmaya başlamı,lardır. Önü
miizdeki cuma günü bir toplantı 
yapılacak, toplantıda bütün ka
dınlar fırka ya ve Halkevine yazıl
mış olacaklardır. 

ı~parta'da '-aylav ~~-:imi nmklan 

Isparta, 10 (A.AJ - Şehrimizde say
lav seçimi anıkl kl:mna devam edilmek· 
tedir. Buı;in C. H. F. idare heyeti saat 
IS de başkan Remzi Ünlü'nün başkanlı. 
ğı altında fırka binasında toplanmış ve 
saylav seçimi işlerinin hızla yürütülmesi 
işlerinde s(;z birliği edilmiştir. 

Muğ1u'da yeni mf'zhalıa 

Muğla, 10 (A.A) - Belediye tara
fından bir mezbaha yaptırılmaktadır. Bu 
hayvan kesim yeri yirmi bin nüfusluk 
ihtiyaca göre ve bakanlıktan bildirilen 
tipe uygun yapılacaktır. Hayvan kesim 
yerinin parçalan bitmiştir. 

Her y•!rde niifus ço~alıyor 

Muğla, 10 .(A.A) - Marmaris ör -
nek nüfus yazımı geçen perşembe günü. 
bimi,tir. Son yazılışa göre Marmariı ka
zasının genel nüfusu 8.310 dur. 1927 nü
fus yazımında Marmariıin genel nüfu. 
su 7125 idi. iki hesab karşılaştınlırsa 
kazanın nüfuıu yedi yılda 1385 kiti ço
ialmıtbr. 

Kilis'te peçe kn1kıyor 

Kilis, 10 (A.AJ - 8 ilkkanun 1934 
akıamı kadınlara saylav seçmek ve se -
çitmek hakkı verilmesi üzerine Kilisin 
okumuş kadınlarından 153 k"\darı C. H. 
F, ıalonunda toplanarak coşkun bir te. 
zahür yaptılar. Bu arada yüksek makllm
lara şül,ran telgrafları yazmağa ve Ki
liı'te peçeyi kaldırmaya karar verdiler. 

Misafirlere fırka tarafından çay ziya. 
feti verildi. 

İki kazanın hele<liye seçim1eri 
bozuldu 

Samsun, 10 (AA) y · k"" .. · - ezır opru, 
Ba~ra k~zalarındaki belediye başkanlık 
seçımlerı yasaya uygun yapılmadığm -
dan bozulmuştur. Yakında yeniden ıe
çim yapılacaktır. 

Denizlide ~aylav 8CÇİmi arııkları 
Denizli, 10 (AA) - Saylav seçimi 

anıklıklan ilerlemektedir. 52 memur ae. 
çici.lerin adlannı yazmaktadır. Vilaye. 
fin nüfuıu 300 bini geçtiği için Denizli 
bu kez bir arta ile yedi saylav çıkara. 
caktll'. 

Çankırı'da fırka kongreforl 

Çankırı, 10 (A.A) - Halk Fırkası 
nahiye ocaktan kongresine başlandı. 

Yerli mallan haftası dolayısile mağa. 
ularda yerli mallan gösterilecektir. 

Samsun şehir meclisinde 
Samsun, 10 (A.A) - Srradııı bir 

toplantı yapan ıehir meclisi, Emlak ve 
Eytam bankasına olan borclnrsnı on yıl 
içinde ödenmeaini sağlamlayan bir for
mülü onaylamııtır. Mecliı su, elektrik 
fabrikalarının çevirme lılerindeki bo -
:nıkluğu gideren bir karar almı, ..... 

Adliyede yeni tayinler 
Değişen, yeniden ta}in edilen, 

terfi e<len hakim, miid<leiumuıni 
ve mii.stantiklcrinıizin 

isimlerini yazıyoruz 
(Başı 1 inci sayrfada) 

55 lira maaşlı Van üyeliğine değiş
tirilmesine karar verilen Aydın hukuk 
hakimi Ali Rıza, rs lira maaşlı Üskü
dar Müddeiumumiliğine Sinop adli ih
tısas müddeiumumisi Hasan Tahsin, 
55 lira maaşlı Trabzon ihtısas müddei
umumiliğine 55 lira maaşlı ve müteba
kisi 250 lira tahsisat olmak üzere mu
vafakatiyle Bursa müddeiumumisi Ce
mil, 55 lira maaşlı Samsun hukuk baş
kanlığına terfian İstanbul mahkemesi 
üyesinden Ali Sakıp, 55 lira maaşlı Gi
resun müddeiumumiliP, ine terfian İs
tanbul asliye üyesinden Sedad, 55 lira 
maaşlı İstanbul üyeli~ine terfian İs
tanbul müddeiumumi muavini İsmail 

Hakkı, SS lira maash İstanbul üyeliği
ne Balıkesir müddeiumumisi Salih Ze
ki, 45 lira maaş1ı İstanbul sulh hakim
liğine sıhht vaziyetinden ötürU Trab
zon ihtısas mliddeiumumisi Hayrettin 
Şakir, 45 lira maaşlı Yozgad üyeliğine 
terfian Üsküdar müddeiumumi muavini 
İlhami, 45 lira maaşlı İstanbul üyeliği
ne dördüncü sınıf adliye müfettişlerin
den Cemil Said, 45 Jira maaşlı Manisa 
müddeiumumiliğine adliye müfettişle

rinden Mehmed Rifat, 45 lira maaşlı 

B:ışmüddeiumumilik üçüncü sınıf mu
avinliğine üçüncü sınıf muavinlerden 
Bürhanettin, 45 lira maaşlı Aydın müd
deiumumiliğine terfian Aydın müddei· 
umumi muavini Sükrü, 45 lira maash 
Tsparta milddeiumumiliP,'ine terfian 
Kocaeli iiyesi Mustafa, 45 lira maaşlı 

Tokad iiyeliğine değiştirilmesine karar 
verilen Urfa hukuk hfikimi Asım, 45 

lira maaşlı Ankara üyeliğine terfian 
Haymana hakimi Mustafa Zühdü, 45 
lira maaşlı İstanbul üyeliğine terfian 
İstanbul üyesinden Osman Şlikrü, 45 
lira maaşh f stanbul Uycliğine terfian 
İstanbul aza millazimi Adil, 45 lira ma
aşlı Kozan Uyeli~ine milşterek vazife
ye ncrkline karar verilen Bursa müddei
umumi muavini Harun, 45 lira maaşlı 
İstanbul müddeiumumi muavinliğine 
terfian İstanbul müddeiumumi muavin
lerinden Şefik, 45 lira maaşlı Balıkesir 
mi.lddeiumumitiğine fstanhul sulh h9-
kimi Sünuhi, 45 lira maaşlı Ankara U
yeliğine terfian İstanbul sulh Mkimi 
Osman Necdet, 40 lira maaşlr Edirne 
Uyeliğine sıhht vaziyetinden ötiiril Ban
dırma üyesinden Nafi, 40 lira maaşlı 

Isparta üyeliğine c;rhhi vaziyetinden Ö· 

türU Köyceğiz hakimi Kazım, 40 lira 
maa~lr İstanbul htıkuk hakimliğint' sıh

hi vaziyetinden ötürü Ankara sulh ha
kimi Reşad, 40 lira maaşlı Alan ya müd
deiumumiliğine sıhhi vaziyetinden Ö· 

türü Muş müddeiumumisi Ali Rıza, 

40 lira maaşlı Adana üyeliğine iste~iy
le Siird müddeiumumisi Mahmud Ne
cib, 40 lira maaşlı Bartın müddeiumu
miliğine terfian Sarayköy miiddeiumu
misi Salih Nurettin, 40 lira maaşlı Ay

dın m. u. muavinliğine terfian Uşak 

m u. muavini Halil Kamil, 40 lira ma· 
aşlı Bandırma üyeliğine terfian Knr
kudeli hukuk hfikimi Necati, 40 lira 
maaşlı f c;el m. u. terfian Ürküb ceza 
hakimi İsmail Hakkı, 40 lira maash Si
ird m. u. terfian Ceyhan m. u . İsmail 
40 lira maaşlı Siird üyeliğine terfian 
Pazarcık hakimi Hüseyin KAmil, 40 li
ra maaşlı Aydın hukuk hakimliğine 

terfian Keşan hukuk hlikimi AbdUlke
rim, 40 ika maaşlı İzmit liyeliğine sıh
hi vaziyetinden ötürü Seferihisar ha
kimi Rauf, 40 lira maaşlı Mersin üyeli
ğine Gazianteh mUddeiumumi muavini 
Mustaaf Kemal, 40 lira maaşlı Seferi· 
his-ır hakimliğine terfian Ceyhan ceza 
hllkimi Ahmed Baki, 40 lira maaşlı 

Trabzon üyeliğine sıhht vaziyetinden 
ötürü Kastamonu Uyesi İbrahim, 40 Ura 
maaşlı Muğla mUddeiumumiliğine ter
fian Mardin müddeiumumi muavını 
Mümtaz, 40 lira maaşlı Aydın üyeliği
ne isteğiyle Başmilddeiumumi muavin· 
terinden Emin Bülend, 40 lira maaşlı 
başmilddeiumumi muavinliğine maaşiy· 
le Eskişehir hakimi f smail, 40 lira ma 
aşlı başmüddeiumumi muavinJiğine Bi
ga mUddeiumunıisi Ziya, 40 lira maaşlı 
başmüddeiumurr.i mmıvinli~ine Bc.:öviik 

C. . F. k~ongrele ·i 
Fırkamızın Misakı Milli nahiyesine 

bağlı Yeni Turan ocacı da kongresini 
büyük bir kalabalıkla yapmı~br. Kon. 
gre başkanlığına seçilen avukat Bay 
Hayrullah fırkamızın ve onun hükume
tinin çalışmalarını çok güzel anlatmıı, 
bundan sonra mahalle ha1kının dilekleri 
tesbit olunmuş ve idare heyeti seçil -
miştir. 

idare heyetine seçilen nrkada,lar şun. 
larôır: Avukat Bay Ali Rıza. Emlak 
bankasından Bay İsmail, keresteci Bay 
lsmail, Bay Nazif. Bav Hnkkr. 

Kurultay mümessilliklerine de Bay la. 
mail ve Bay Kenan seçilerek dağılın -
mıştır. 

Tiirkiye - Norvt·ç uzlaşma 
uncllaşma~ı 

Türkiye ile Norveç arasında adli tes
viye, hakem ve uzlaşma andlaşmasınıa 
tasdiknameleri ayın altısında Oılo'dn a
lrnıp verilmiştir. 

Okn1larda korunma tedhirlcri 

lstanbul, 10 (Telefon) - Maarif 
idaresi talebeyi trabomdan korumak için 
ayın on be!İne kadar ilk. orta ve yüksek 
okullardaki talebenin saçlannı kestirme. 
lerini ve saçlarını lrestirmeyen talebele
rin oku1lllra ehnmamalarını bildirmiştir. 

Rıhtım şirketinin devri işi 

lıtanbul, 10 (Telefon) - Rıhtım şir

ketinin hükumete devrinden ötürü an -
trepolardaki eşyanın sayılmasına başlan
mı,br. Ay başında gümrük baş müdür
lüğiine on sekiz antrepo teslim ohınacak. 
tır. 

Bir ingiliz generali geliyor 

İstanbul, 10 (Telefon) - lngiliz ge
nerallarından Jorj Pesk bu akıam An • 
karaya gitti 

fnhi arlar idnrcsiniıı bir karan 
İstanbul, 10 (Telefon) - inhisarlar 

idareıi 1935 de Brüksel'de açılacak ulus. 
lamrası sergiye iştirake karar venniştİT. 

Yeni kanunlar 
T eşkilatt esuiye ve saylav seçimi ya

salımnın bazı maddelerini değiıtiren ka. 
nunlar yannlci reımi gazetede çıkacaktır. 

İzmir~df' snylav f'Çİmi anıklığı 

lzmir, 10 (A.A) - Sayln seçnm 
için belediyede büyük bir çalııma var
dır. Seçmek ve seçilmek önenini kaza. 
nRn kadınlanmızın sayısı üç günde b.-1. 
Ji olacaktır 

lzmir, 10 (A.A) - Orta okul talebe
leri hüyiik Namık Kemal'in yrldönümü
nü k•.1tladılar. Bu yurd aşıkınm bütün 
andacını andılar. 

müddeiumumisi Hamdi, 40 lira maaşlı 

Giresun hukuk hakimliğine terfian Ter
can hakimi HuH\sf, 40 lira maaşlı Bi-

ğa müddeiumumiliğine terfian Ünye 
Ceza hakimi İsmail Hakin, 40 lira ma-

aşlı İstanbul sulh hakimliğine terfian 
İstanbul sulh hakimlerinden Mustafa 

Reşid, 40 lira maaşlı Üsküdar müdde
iumumi muavinliğine terfian İstanbul 
müddeiumumi muavinlerinden Kaşif 

40 lira maaşlı Bı.trsa müddeimumi mu
avinliğine terfian Bursa müddeiumumi 
muavini Fahri, 40 lirA maaşlı İstanbul 
müddeiumumi muavinliğine terfian 
Ankara ııulh · hiikimi Cevdet, 40 lira ma
aşlı Köyc<'ğiz hakiml"~ine terfian Kan· 
dıra hukuk hakimi Receb, 40 lira ma
aşlı Urfa hukuk hakimliğine terfian 
Srydişehir hukuk hakimi Şerif, 40 lira 
maaslı Ezine ceza hakimliğine Karaisa· 
1ı mUc!deiıımuMisi Mithat, 40 lira maaş· 
h Haymana hakimliğin<' Yabanabad 
milddeiumumisi Vehbi, 35 lira maaşlı 
Ceyhan ceza hakimliğine sıhhi var.iye· 
tinden ötiirli Cölemerik hfikimi Yusuf 
Ziya. 35 lira maaşlı Ankara icra reis 
muavinliğine sıhhi vaziyetinden ötürü 
Brvpazarı müddeiumumisi Hilmi, 35 Ji. 
ra maaslı Gazianteb müddeiumumi mu -
avinliğine sıhhi vaziyetinden ötürti 
Kulb hakimi Resad. 

(Sonu yarın) 
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Soyadla ı 
-Ş-

Şabahat - Şamasas - ~a
pulu - Süpul - Şavran - Şayır 
Şelimen - Şengel - Şeyhun -
Şahbudak - Şancı - Şnpulya -
Şaybak - Şebü - Şelupuçin -
Şeyben - Şeyremün - Şıramun 
- Şam - Şanda {ka) - Şası 
- Şeyhan - Şeyban - Şele - Şe 
min - Şeyde. 

Türk Dili araştırma kurumu
nun soyadları hakkında bildirdi -
ği S ve T listesi şunlardır: 

Şımay, Şımır, Şıramun. Şm, 
Şıt, Şonnan, Şu, Şur, Şut, 

-T-
Taban Batur, Tabar, Tabazık, 

Tacar, Tacı Kayan, Tac Yıldız, 
Taçar, Tağhnn, Tagay, Tag, Ta -
gay, Tagluk, Tagluk Tnnur, Teg
ma, Tagmat, Tagrap, Tagrı Berdi, 
-:'<tgtekin, Taguşar, Tahmaz, Ta
ka, Takak, Talc Kün, Talan, Ta -
lay, Talyak, Tama - Dama, Ta -
maç, Taman (ka), Tamar B"va, 
T amgaç, T amırak. Tamuca, Tan, 
Tanatmış, Tanboğa, Tancuay -
Tan§ehuay, Tanju - TanJ,?ı, Tan
gudur, Tanış, Tankişi, Tanuyit, 
Tanrı Bermİf, Tanrı Kulu, Tanrı 
verdi, Taragay - Turgay, Tara -
kay, Tardu, Tarduş, Targay, Tar
gıt, Tarhan, Tarım, Tarkan, Tar
kun, Tasun - Tosun, Tq, Taşde
mir Canas, Taşın. Taşkan, T aşte
lcin, Taştemir, Taştimür, Tatar, 
Tataş, Tatu, Tay, Tayam, Tay -
bara, Tayboğa, Tay bava, Taygan 
Taysun, Tanı, Taytuğlu (ka), 
Tayyan - Tagyan. Taz, Tebil\l?Ü, 
Tekel Pagatur, Teke, Tekeş, Te · 
kin Alp, Tekin Tamgaç, Tekle, 
Te!< Timür, Tckye (ka), Telimen, 
T emir kıran, T emügan, T emfü~e, 
T emüge Nuçin, Temür Boga, T e-

nim, Tengiz deniz, Terdi, Terim 
(ka), Tıkna, Tılmaş, Tıralc, Tibin, 
Tice, Tigü, Tilbe, Timür, Timür
boğa, Timür Bonga, Timüçin • 
Timoç'in, Timür Türkan, Timür 
Kaan, Timür Kutluğ, Timür Ku
tluk, Timürtaş, Tinbek, Tindü 
(ka), Tini, Toğa, Top.car, To-
ğaç, Toğan, Toğantekin, Toğan 
Timür. Togar, Togay, Toğluk Ti
mür, Toğmuf, Toğrul, Toğruka, 

Toguh, Togtay, Togul, Toka, To
kak, Tokan - Tohan, Tokar, Tok
cak (ka), Tokdan (ka), Tokd, 
T okıı, Tokmak, Toksun, Tokta, 
Toktamış, T oktamur - tok Timür1 

Toktaf, Toktay, Tok Temür, To
ku, Tokuçin, Tokur, Tokuf, To · 
kuz (ka), Tokuz Timür, To1an1 

Tolan Boğa, Toldarı, Tolmaç, To
lu, Toluk, Tolukan, Tolun, Tolun 
Bike, Tolu Timür, Toman, Tom· 
riı (ka), Tomul, Tona Tigin, 
Tonga, T ontaş, T onuç, Topu, T o
raman, Toran, Torun,- T oruntay1 

Torzok, Tosun, Toşa, Tovmasa.t, 
Toygar, Toygun, Tökel, Tökii, Tö 
le, Töle Roga, Tölegen, Tölek, 
Tölük - Tiilük, Töremen, Tubay 
Tuday, Tuduk, Tudun, Tugaçar, 
Tugal, TuS?ay, Tugay Timiir, Tu
J?ertimür. Tugluk. Tu~. Tugn11 

Tuğrul, Tusal, Tugtekin, Tucnın 
Timür. Tuhta Kaya, Tu!c1nk Ti· 
mür, Tukta. Tukta Kaya Tula. 

----------·------~~-
Hilaliahn1~rdc 

Hilaliahmer yılbaşı balosunu hurr. 

layan komitt" yılbaşı gecesinde bütün 

Ankaralıları bir arada toplamak onlıııra 

yeni ıenenin en rüzel gecesini geçinne

yi temin etmek için cok geniş bir pro. 
grl'lmla i,e batlamıştır. 

Balo, şehrimizin en büyük salonu o

lan Sergievi salonlarında verilecr\tir. 

Bu balo yalnız tehrimizde verilen balo. 

ların değil, bütün Türkiye•nin en bÜ)Ülı 
ve güzel baloıu olacaktır. 

Salonun o gece için süıfenmeıi qini 

Ankara Halkevinin güzel sanatlar komi 

lesi üzerine almıttır. Şehrimizin bütün 

kurumları daha ıimdiden bu büyük ha. 
yır evinin yardmuna koımaktadD'. Bi· 
ze güzel bir ııeco geçirmek fırsatım fıa. 
zırlay4'n Hilaliabmer'imi.zin bu mesaisin 
de muvaffak olmasını dileriı 
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) cıbmıcı Poslası 

Anadolu'nun eski ana orman arın da 
Kuçuk - Aıya'da ~ laşan ııc!cr he. 

yeti bıı,1. ınının 11oyledıkleri: 

Neu!:11 \Vicncr Journal gazetesi yazıyor: 
Vıyana ıalııat tarihi müzesi tarafın

dan küçı.:k Asya'da ilmi araştırmalara 

gönderilmiş olan heyet, uzun süren bir 
yolculuktan .ı .mra dün Viyana'ya geri 

dönmü~tur. Yazıcılarımızdan biri bu he. 
yetin reisi Dr Koller ve karısı i1e ko -
nu~muştur. 

Bu genç bilgin ve bütün ar.ıştırma 

seyahatlerınde kendisi ile beraber olan 
karısı artık yurdlarına dönmüş bulunu
yorlar. nunlar, yaptıkları bu yolculuk -
tan cok yeni ve zengin intibalar alm:ık· 
la kalmayıb parlak ılmi muvaHakiyetler 
de kazanmıslarrlır. Dr. Koller demiştir 
ki: 

ilk ve e ki "·aban keciı;ine aid nr. t· 
tırmalar: 

- Küçük asyada bir araştırma scya 
hatı yapmak fikrine nası] kapıldım? Si. 
ze bunu anlatayım: evlerdeki keçileri -
mizin vahşi ve yabani ana cinsini bul
mak niyetinde idim. Mukayeseli etüdler 
le bu keçilerin Anadolunun şimalindeki 
dağlarda yaşadıkları kanaatına varmış. 

tnn. Muayyen bazı ev hayvanlarının 

anayurdlarınm nerede bulunduğu hak -
kında araştırmalar yapmak hiç bir vec
hile manasız, maksadsız ilmi bir eğlen. 
cc değildir. Böyle yabani bir cinsi bu· 
lub bunu tesalüb ite ıslah ederek d ha 
eyi ve mukavemetli bir cins elde etmek 
mümkün olursa; bu ökonomik bakım -
dan yüksek kıymet ve manada bir iş 
olur. Bize seferimiz için 15zım ol n vası. 

talan verenler: ilimler akademifil, şark 
cemiyeti ve bazı hususi zatlardır. 

l O Ağustosta bir Tuna vapuruna bi
nerek Viyana'yı terk etmiştik. Tuna 
akıntısı boyunca Ruscuğa ve oradan da 
trr.nle İstanbul'a gittik. 

Silihlanmız tehlikede: 

f stanbul'da Uk kızdırıcı hararet ba~
gösterdi. Giimrük memurlannın buzu. 
runda sandıklarımızı açtığımıı: vakit me 
murlar hayrete dilştiller. Çünkü san • 

dıklanmız bir çok sfüih ve cebhane ile 
dolu idi. Halbuki yivli silahlann Tilr -
kiyeye sokulması yasaktı. Bütiln silfilı. 

lanmız müsadere edilmek tehlikesi kar· 

şısında idi. Elçiliğimiz tilrk gümrük 
makamları ile temasa geldi. Nihayet al
manca konıısan yüksek bir memur An • 
kara'dan sora-.ık bizim için izin aldı. 

Ondan sonra memleketin içlerine doğru 
sevahatımıza devam ettik. En önce A 
dapazarına vardık. 60 bin nüfuslu bir yer 1 
olan burası biricik ve büyilk bir pazar 
yeri olduğu hissini verruektedir ve şi. 
mslindeki bfü\ir Hinterlandının ticaret 
merkezidir. 

Türkiye'nin semmering'İ: 

Adapazarından sonra yolculuğumu. 
za bir kira t>tobüsfi içinde devam ede
rek Anadolunun şimal cihetinin vahşi 

romantik bir hal arzeden dağlan içleri
ne gittik. Yol çok tehlikeli kıvrılmalar. 
la yüıtseJiyor, l>:takhk bir ovadan 1000 

metreden fazla yüksek bir yere çıkıyo

ruz. Bu havali emsalsiz bir güzellik arz 
ediyor ve bizim Semmering'e pek ben

ziv<'ı. 40000 .ıüfuslu hir vilavet merke. 
z; o an Bolu'da esas kararglihrmr-zı kur
duk Buradan §imale ve cenuba doğ 

nı giden bir takım araştırmalar yaptık. 
Her yerde rastlaclığrmrz hayvan zengin. 
liği hayrete değer. Rasyonel bir tarzda 
fşletı1en muhteşem ormanlar, avcılar 

içi11 hakikt bir cennet teşkil edecek bir 
haldedir. Biz buralarda tamamiyl avru· 
pah karakterde bir hayvanat alemine, 
karacalara, geyiklere yaban domuzları
na ve küçUk av hayvanlarına rasgel. 
mekle büyük hayretlere dilşdük. 

Beraberimizde Anadoludan buraya 
birçok hayvanlar getirdik. Runlar ara • 
sında bir de büyilk ayı vardır ... 

- Bu ayıyı bittabi siz kendiniz vur· 
dunuz değil mi? 

Dr. Koller ve zevcesi mahcubiyetle 
biribirine bakıştılar ve p,ülihc1üler. Bu. 
mm Uzerine Dr. Kol!er dedi ki: 

••- Size bu ayı ile gecirdiftimiz bir 
macerayı anlatayım Bir ayının yeni ve 
taze ayak izlerini bıı'mağa mııvaffak ol
muştum: r.ünlerce arkasından kostum, 
nihavet inini buldum ve inin civarında 
kendimr münasib bir bekleme yeri seç
tim; üç gece biribiri ardısıra ve soğuk. 
tan dislerim biribirine çarparak burada 
pusu bekledim. Nihayet şüpheli bir ha· 
reket ve gürültü işittim. Çalılıklar ara
srrıclnn hir karaltı göründü. Büyük bir 
ayı ve onun yanında insan hayaletleri 

rd.. Kt.,;.•ikrdcn ı.ekiz kişi ayıyı bir 
u d taşıyorlardı. Bu kurnaz 

r bcnım ayının izleri üzerinde 
la tı • ımı görünce ayıyı kendileri ta • 

kib edıb vurmuşlardı. Kendilerine da • 
r-lmadım ve bizzat vurmak istediğim 

avının parasını ödedim.,. 
Koyun ıürüıü içinde kurd: 
Dr. Kl)llerin karısı da söze karışa. 

rak: 
"- Ben de küçük bir macera geçir

dim.,, dedi ve şöyle anlattı: 
·• - Bize seyahatımızda daimi ola -

rnk refakat eden ve Amerika'daki Or. 
man Enstitüsünün müdürü olan Dr. Ali 
Krmal Bey beni ve heyetimizden bır 

efenoiyi bir gezintiye götürmüştii. Ku
ll\besinin yanında büyük bir koyun sÜ· 
riisü otlatan biı çobanın yanına git. 
mı"tik. Ben -'rkadaslarımın yanından 

biraz ayrılmıcştım. Birrlcnbire keskin ve 
şıddctli köpek havlamaları işittim. Se
ııin geldiği tarafa bakınca iki büyük ço
ban köpt:ginin bir go1ge arkasından koş. 
tuklannı ve o gölgenin ormana doğru 

kaçtığını gördüm Bu bir kurd idi ki 
gUpegilndüz ve insanlann oturduktan 
evlerin yakınında koyun aUrüsünün içi
ne dalmış ve körpe bir kuzuyu alıb gö
türmüştü. Köpekler kurdu kilometre • 
terce kovaladılar ve kurda kuzuyu bı. 
rnknnncaya kadar arknsmdan koştular. 

Türk misl\fir(>f?rverliği: 

Cenuba doğrn seyahatimizde ~ıplak 
ve yalçın bir dağlık arazide nadir rast
lanır bir yere vardık. Aradığımız yaba. 

ni keçinin bu dağlard::ı l ulunduğunu 
orada öğrendik. Eveke vunılmuş böv· 
le bir hayvanm büyük boynuzlannr da 
elde edebildik. Fakat oralarda ~traflı 

araştırmalara maatteessüf imkan bula -
madık, çUnkü p:lramız noksandı. MeJc. 

k!re, beygir ve saire kiralamaklığımız 

JSzım ~t·tiyordu ve paramız bu masraf· 
tara yetişmiyordu. Bunun için hedefi • 
mize bu kadar yaklaşmışken geri dön. 

meğe mecbur kalışımızın acısını tasav
vur edebilirsiniı. Bununla lıcraber eyi 

hi rtcsadlif ve tcıli eseri olarak ba~ka 

ilim arnştırm1larr yapal.ıilclik ki bu :ıa • 

yede Küçük Asyanın hayvanlar SJcmi 
hakkında şimdiye kadar mevcut bilgile. 
rimiz tamamen değişmiştir. 

--
Bihliyowafya 

.1 

Akşam şarkıları 

Birkaç yrl önce tzmir'de hareketli 

bir edebiyat hayatı vardı. Bütün gün

delik gazeteler edebiyata birer sayıfa 

açmışlardr, gençler birçok kitablar or

taya atıyorlardı. Bu neşriyat arasında 

ve izmirli yedi gene şairin çıkardıkla

rı müşterek eserde en fazla göze çar

pan imzalardan biri de llaşim Nezihı 

idi. Aradan yıllar geçti, şimdi l:lil§im 

Nezihi imzasını, Varlık mecmuasında

ki birkaç yazıa.ından aonril, .. Akşam 
şarkıları., başlıklı bır 'iir kitabının 
üzerinde görüyoruz. 

Fazla orijinal olmıyan ve zaten ori
jinallikte gözü de olmıyan Haşim Ne. 
zihi vezni "e kafiyeyi ustalıkla kulla
nan, özenle yazan realist lıir şairdir. 

Ey bunları bir Jalıza ılıırup da 
okuyacak 

Ne:ıe dolu gene adam. ey sarışın 
saçlı kı:z. 

Bu satırlarda çarpan kalbi belki du
yacak, 

Ve birden bir yerinde belki dura
calcsınız. 

Diye kitabını takdim ede:n gene 
adam hazan "Denizde Akşam,, şiirin

de olduğu gibi: 
Gene bir uğultu var efsaneli kıyıda, 
Paslı yeşil mermere benziyor gene 

engin. 
Hülyalı kuşlar uçtu bırakıp uykuyu 

da 
Akarken suya rengi esrarlı ülke'e:in. 
Güzel ve ahenkli mısralar yazıyor. 

Bununla beraber Haşim Nezihi en gü
zel yazıları olan yurd ve ülkü ates'le 
çırpınan sıcak mısralarını bu kitaba 
almamış. Ve burada yalnız kendi içlik 
duygularını anlatmak istemiş. Onun 
içindir ki "Akşam Şarkıları,, yazanr

nrn en olgun eseri değildir. Öteki ya
zılarını bir arada toplıyacak kitabı 

bekliyoruz, 

VLUS 

Posiası. 

Yunan ökonornisi 
icin hicre 

.:. 
llie 

mechnriy t ir 
Yunan çiftçi denıokuıt fırkası önde

ri Bay Aleksandr Mi/onas'ın bu malca
/esi Lö Mesaje ıl'Aten g.ızetesinde 

çıknıı§tlT: 

Yıınanistan'ın nüfusu yılda 85000 

kişi çoğalıyor, öte yandan istihsalci 

çalışma ritmi nüfusun çoğalmasını ta

kip etmiyor. Çünkü bızim başlıca istih
salimiz ( zirai lüks llrünler) yabancı 

ülkelere bağlıdır, ve memlel:etimizin 
bu istihsali çoğaltmalt imkanına rağ. 

men yabancı piyas<ı1arda ürünlerimizin 
ı:;ürümünü genişletmeye muvaffak ola
mayoruz .. Ulusal ökonomimiıdn bu ana 
meselesini daha t-traflı anlata! ım. 

Yuııanistan'ın zirai istihsali (zira -
at ve hayvancılık) ulusal gelirimizin 
en büyük kısmını temsil eder. Bu istih 
sal nüfusun yüzde yetmişini (6,5 mil
yon kişi) geçindirmekle kalmz, kara 
ve deniz taşıma işlerine, ticarete ve 
daha birçok muhtelif mutavassıt teşeb
busler için iş yaratır ve sanayie ham 
madde verir. 

Yabancı ülkelere yunan ihracatının 
bUtününü teşkil eden ve ticaret muvn
zenemize giren kambiyonun en büyük 
kısmını temsil eden (6 milyon drahmi, 
halbuki deniz ticaretimiz ancak 500 
bin drahmi getirir) üriinler şunlardır: 
tütün, kuru iizüm, sarablar, zeytinya • 
ğı, zeytin tanesi, incir v. s. Yunanista
nın toprağı ve ıklimi iye ahı bu ürün. 

teri vermeye solt müsait olduğunu ve 
bu istihsalin diğt-r şubelere bakarak da 
ha dar bir saha içinde daha fazla köy 
işçisi kullandığını kaydetmeliyiz. 

Ve daha mühim olanı, Yunanistan, 
hububat istihsaline zarar vermeden hu 
sust topraklarda bu ınce ürlinlcr istih 
satini artırmak imkanına maliktir, ki 
bu Yunanistan'm menfi ticaret muva
?.enesini ıslah etmek, bugtin nisbctsiz 
bir şekilde artan nüfusunu iilkede tut 
mak ve beslemeği ınilmkün kılar. Fa. 
kat Yunanistanın hllyUk ökonomik me 

selesi şudur: tt rünlerinin artMa6l ya
bancı iiJkelerin bu ürünleri daha fazla 
istihlak etmelerint- haı;hdn, acunda 
bu Urilnler sür"miinün biraz ço<talma
sı meceleyi hall derdi. Meseli Yuna. 
nistanın ti:tün i tihsali acun istihı;ali

ne ni'Sbetle ancak C(ı 2,5 dır; şarab istih 
s:ıli a una ni ' tlc '"1r2; zeytinyağı is
tihsali !"' 12 ve i' racatı % 1 nisbctin
dedir. 

İcab ' rre do. t devletlerin de yar
drmiyl dik':atirnH kalıte iytibarile 
vilksC'k olan iıriin!erimi?.in sürümfinün 
::ıı tm:ısına ~evirmeliyiz. Moliyet Hatla
rının az~lması ve cinslerinin ıslahı ya
b<ıncı re"abetlere karşı koymak ister. 
sek lıi •im için bir mecburiyettir. Fakat 
bu da k!ifi değildir. Bir ytından Urün. 
}erimize rekabet eden Utkelerle, müş

terek menfaat iycabı olarak anlaşmak 

gerektir. Yıkıcı rekabete son verilme
lidir. 

Serbest rekabet ökonomik güclerin 
yıpranmasını ve ökonomik anarşiyi 

somıcladığı gibi otarşi ve gümrük sed
leri c1ı: bütün ülkeler için yıkıcıdır. 

arımun mücadele ettiği tecri.ibeler orta
sında, bir gün gelecektir ki tek kurtu
luş çaresi olarak herkesin menfaati ica
bT ;stihsalin istihlake uygun hale kon
ması gerekliği ortaya çıkacaktır. Yal
nı .. bunun için her ülkenin içerde dü
un t>nırtt•ı:i ve istihsalini, kapitalizm 
zihniyetiyle değil fakat soysal =td ı 
Jet düşüncesiyle diı-ipline etmesi lliz .n 
dıı 

Sunu da lcwdecteli!r ki san;ıyiin 

ilerlemesinden bu öl·onomik ve demnl? 
rafik meseleye pek dar bir ölçü le çare 
bekliyebiliriz. Dı9ardan getirdiğim"z 

Mitün malların Yunanis'tanda yaprl:n~· 
sı büyük kısmı zirai olan ihracatımız 
üzerine fena te!::irler yapar. Zaten sana
yiimizin gümrük vas•tasile him::ıyesi 

'hlaki azaltır, hayat pahalılığını ve 
?.irai istihsalin fiatlarını arttırırdı. Hi
m.l' e usulleriyle k rulacak yeni sana
yide iş bulacakların sayısı, bilhassa 
günden güne daha az işçiye lüzum gös 
t .. ren m'!I kine ilerlemeleri göz önüne 
alımrsa, ehemmiyctsi.ı>. olacaktır. 

Ôkonomimizin bugünkü durumun
da, hicret Yunanista.ı için bir mecbu
riyet halin~ gelmiş~it çi:n1:ü, istihsali
mizin bugünl:ü ritını i:inJe • yukarı]a 
!iayı1an se'.>~ble;, do!ayısiyle - art-:n bü 
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l'ubwıcı tlilden ihdifo <.·evirmeler 

İngil .er n · ı lliiyük l)ir l{a1ıli gücüııe 

·ye olmc1~1 ı eden gerektiı11? 
İngiltere'nin iinlü yazar ve düşünür. 

lerınden Lord Roternin Deyli Meyi ga 
zcıcsinin baş yazıcısına şu bitiği gönd~· 

rıyor: 

- Almanya'nın bugünkü günde sa
:ış işine yarıyııbilecek 10.000 uçağı 

var mıdır? 
Ben, o ülkenin bu kertede bir kalık 

gücüne İye olduğuna neden kanığ geti. 
riyorum, size anlatmak isterim. 

Mr. Baldvin, bugün Almanya'nın 

li30 le 1100 arasında s:ı\•aş uçağı oldu· 
f.·ımı söylüyor. 

Bu sayının yanlış olduğuna inandı
ğım İçin gerçek olan! rını ben ortnya 
ntıu:a1ım. 

Mr. Boldvin'in İngiliz kurultayında 

ileriye ı:ürdüğü sayılar, ıanırım ki, ken
disine gizli ve uluşal kaynaklıudan gel 
miştir. 

Yalnız unutmamak gerelllir ki Na. 
ziJik Alm:ınyada gücü e!ine geçirdi ge
çireli İngiliz ve franıız çaşıtlannm Al • 
ır.anya'da neler olup bittiğini, o ulusun 
ne yolda anıklandığını &ezinlcmeleri 
aşağı yukan uğursuz olmuştur. 

Yüksek bir yurtseverlik duygusu bu. 
giinkü alman yurlbltının dudaklannı, 

ellere açılmamak ü:r.ere, kapatmıtbr. 
Bir ulusun savaşa anıklanmasmın 

gerçek durumunu çin olarak öğrenmek 
sait, olur it değildir. 

1914 yılında Liyej \'C Moböj bur
gnzlannı dört saat içinde yıkıp yere ıe
rcn alman ai?ır toplarından İngiliz ve 
frnnsız sühakanlığımn duyumları yoktu. 

Cekoslovakya'nın dıı işleri bakanı 

Dr. Benes, ÖnÜmÜ7.deki ilkyazda Al • 
m."n)•a'nın 4000 savat uçağına İye ola. 
cnğını söylüyor. Bu ınyı ile Baldvinin 
ıöyledi- i sayı arasında büyük bir ayn
l•k ._.nrdır. 

Ben, bu türlü ortaya atılan sayılara 
İnanıcılardan değilim. 

1918 yılr ilkteşrin ayında Almanya'. 
daki uçaklann sayısı 1900 e vannıştı. 

Bu sırada bütün yollar kapandığı için 
cç~lc v:tpmRğa gerekli k~reçler geleme

mcğe ba~lamış, aşağı yukarı bütün er. 
kek almanlar siperlere gİnnİf, yağıya 

knrşı durmutlardı. 

imdi, ben.im yaal<.ndığım belge fa. 
dur: en aılu ve karışık bir çağda bir ay 

içinde 1900 uçak yapabilen bir uluı on 
sekiz aydır süren ve her kereçi eJe ge • 
çinncğe uğur bulunan sürekli bir puıat
lanma uzaarnda nelf'r yapamaz? 

Her Hitler, 22 aydanberi Almanya'. 
nın başmdadıT. On çalışma arkada.,la. 

rından birçoğu da gökmenler ve güreli, 
diledilıJerini yerine ~etirir kimselerdir. 

Kim İnanabilir ki bir ayda 1900 uçak 
yapanlar bugün 18 ay süren coıkun bir 
pusatlanma baıımı sonunda Mr. Beld. 

tün nüfusumuzun, Olkenin blltUn istih 
sal imkanlarına orağmen, Yunanistan· 
da barındıramayız. 

Amerika Birle~ik Devletleri yüz 
binlerce yurtdaşımtza konukluk kuca
ğını açarak Yunanistan'a büyUk bir 
ferahlık vermiştir. Yunanistan'da işsiz 
kalacak ve boş oturmaya mahkfim ola
cak olan muhacirlerimiz yabancı ülke
lerde çalıştıkları memleketin menfaa
tine olarak müstahsil haline gelmekte
dirler, Bunlar yeni yurdlarına sadık 

birer yurddaş olurlarken aynı zaman
da, Anayurd için silinmez bir sevgi 
muhafaza etmektedirler. Yunanistan'da 
kalan ailelerine yardım için göndefdik
leri paralarla ticaret muvazenemize 
faydalı bir şekilde yardım etmektedir -
ler. Bundan başka onlar yunan malları
nın istihliiki ve propagandası için iyi 
birer vasıtadırlar. Öteyandan, kuru 
üzüm piyasalarında yunan ve Amerika 
il?iimlerinin rekabetine son vermek üze 
re birleşik devletlerle anlaşmak kabil
dir. 

Maalesef, savaş ertesinin şartları 

muhacerete mani oldu. Cenubi Ameri
ka gibi yabancı işçilere ihtiyacı olan 
ülkelere muhaceret ve orada yerleşme
nin düzenleneceğini ümit edelim. 

Madam ki acundn her ülkenin im -
kanları nisbetindc adilane hir istihsal 
bölümüne gitmiyor, şu halde Yunanis -
tanın nüfusça hafiflemeye ihtiyacı var 
dır bu bakımdan Amerika'nın büyük 
demo!trat devleti Yunanistan için de -
ğerli bir yardımcı idi, ve bugün de 

öyledir. 

vin'in söylediği aayıda az uçak yapnut 

olsunlar?. 
Öyle•:sr, bir teki Britanl'D'd!\ bulu• 

nan heT h111ngi bir denginden çok büyük 
ve ço'. geniş olan alman tnyynre fabrİ• 
kaları ne iş göriiyorlar? 

Onların insanın doğduğu gün için 
toplftr, oyuncaklar yapmnkla uğrnştığı· 
nı mı ııanryorsunuz? 

Röyle olmadığı ba) ıktır. Bunlar 
uç..'lk yapmaktadırlar. Şimcliye değin A.., 
rupanın her hangi bir uluşunun k tık 
gücilnc üstün sayıda uçaklar yapmıılar• 
cfır. Benim kanı~ıma g''re bunların sa• 
yıtıı ıo.ooo i aşmıştır. 

Fransız saylavlar derneğinde Atanan 
yanın bugünkü günde 300 uçak konağı 
olduğu söylenmişti. Şimdi Mr. Bald.,in 
in .,erdiği sayılara gere bir düşünecek 
olur58k Almanya'da bir uçak konnğına 

dörtten beşten daha az uçak düş<'r. 01 
aa kt bir konakta otuzdan, kırktan aı 

uçak bulunmasını uı almaz. 

Geçen yı:lın sontqrin ayında fran • 
112 senatosunun kalık güçleri derneği 
başkanr M. Mönye, bana Almanya'd• 

iyi yeti,miş, usta gökmenlerin Fransa• 
dan, en aşağı, sekiz kez daha çok oldLl• 

ğunu söylemişti. Yüzbaşı Klotz'un Al• 

manya'nın gizli puutlanması adiı biti· 

ğinde bugünkü Almanyada G0.000 yetil 

miş gökmen buhınduğu yazılıdır. 

Bunlan, bu oyları ve sayılan Deyli 

Mey) olmcuhınnın gözü önüne ıcriyo • 

rum. Çünkü bir uluıun güvenci ve ögÜP 

cü yerinde olabilmek için büyük bir l<Ja• 

lık gÜCÜne İye olmaıı gerektir; bu an " 

laşdsm isterim. Sonn ancak böyle cll" 

ain bir gÜç giizeyindt'dir lô :rurd genç. 

fiğinin yüreğine kalık n cökmcnlik 

oruncu yer1eıcbilir. 

Onlann ve bütiin yurdun gelecefi 

kalıktadır. 

Eğer bizim başımızdakilt'rİn bir tu• 

lam udarı varsa Almanya'ya doıtluk 

eli uzabınlar. Bu bir alman • İngiliz dost 

luğunan gerekliğine inım:ınlardanımdır. 

iki ülke arasında arnyı bozacak hiç 

biJ' püıiiz ve engel yoktur. 

Her Hitler, "'" :·k bir u1uıun seçme 
bir öndendir. Hitler türesi çökıniyecck· 

tir ve Almanya'nın ökonomik duruıo" 

ltork•ınç ve köt• .maktan ç.ok uzak" 

tır. Alm!lnya'nm bugünkü dıt alış veri• 

,i f ngilter .'nin yü ~de seksenine vr:rJ111f 

tır. 

Bana kalsa, ben Versay antlaşmasıfl· 
claki ıava~a girme ıuçu bağını kaldırır, 
Almanya'ya eskiden elinde bulunan dır 
elicri ( müstemleke ) ıeriye veri'' 
Almanya'nın doğu AvrupaaıJMl&ki ıır-

aaaında lngiltereni1' bir alqı, ıreriıi ol"" 
dığmı anlatmak. isterdim. 

Franaa'ya gelince oraaı ile bir frstt' 
ıız - İngiliz konıma birliği yapar11" 
iki ülken.in de tümlüğünü SM?kitti~1' 
ve denizler ötesinde bulunan toprakl.., 
rmı bö7lece herhangi bir aaldırııtan ııo 
rumak gerektir. 

Böyle bir birleşme Fransa'yı ki.İçli~ 
anlaşmaya kartı takındığı ve ta~ıd1~ 
bağlılıktan da korumu§ olur. 

Uçak - Tayyare 
Kalık -hava 
İye - sahih 
Çaş:t - casus 
Anıklanmak - hazırlanmak 

Oğursuz - imk5nsız 

Çin - isabetti 
Salt - sadece 

4: •• 

Burga:z - Kale, istihkam 
Sübakanhğı - harbiye nezareti 

Duyum - haber 
İlkyaz - ilkbahar 
Yağı - diişman 

Ddr.e - delil, burhan 
Pusatlanma - si15hlanma 
Gökmen - tayyareci 
Güre - enerji 
Basım - gayret 
Saylav - mebus 
Uçak konağı - tavvare kararg:ibJ 

Us - Akıl 

'Ritik - kitab 
Öğiinç - gurur 
Güzeyinde - sayesinde 

Durum - variyet 
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An ara' da 
Birkaç güne kadar Ankara Sergievi 

binas, nda So\•yet rcssamlarmın bir re
sim scıgısi :;çılacaJ;tır. Buradaki resim
ler, cJah evci Venedik'teki uluslararası 
14 üncü resim sergisinde gösterilmiş

tir. Sergi A nhara'da birkaç gün devam 
edecek, sa ra lstanbul'da tekrar oluna
caktır. Resim ve ressamlar hakkında 

1111Cliden okurlarımıza şu maJUmatı ,·er
i fayt!-Jı b11Jd·1k: 

Sovyet ressamlarından Bogoroçki 

Sovyet Rusya'ruo J 5 yıllık sanat ça
lışmalanrun bilançosunu göstermek U.. 
zere Moskova'da açılan büyük ıergilerl 
yüz binlerce kişi gezmiştir. Bu sergiler, 
aovyet sanatının tuttuiu yeni yollan, 
bu sanatın realist temayilllerlni g8ster • 
rniştir. 

Bu yeni, realist sanat. bundan daha 

15 yıl önce, sanat killtürilnde formalli:m 

ananelerinin, mevzuıuz öz sanata tap. 
manın; kübizm, romantizm, rasyonalizm, 
primitizm ve empresyonizm, zamanın -
dan kalma usullerin hlikim o1duğu bir 
memlekette kl>kle§d· 

Yeni realist sanatın Sovyet Rusya'da 
doğuşu, yalnız muhtevasının esasmm de
fişmesi şeklinde görilnmez. Bu, yeni bir 
artistik heyecanın doğması, yahut aos. 
yalistlik yapısının heyecanının sanata 
girmesi demektir. 

Sovyet hilkClmeti ve bunun soysal 
kurumlan, rus r~samlannın, memleke
tin yeni yaşayışım ve sosyalist yapısını 

tanımalarını mümkfn kılmak için onlara 
tUrlil kolaylığı göstermektedir. Gene, 
ihtiyar, az veya çok mtistaid bliti.in res. 
samlar her yıl. masrafı hükOmet veya 
ıoysal kurumlar t<>rafıntlan vf'rilen 1•zun 

yolculuklar yaparak kolhozları. Sovyct 
Birliğinin ulusal cUmhuriyetlerini ve az 

çok ehemmiyetli sanayi merkezlerini ge
zerek, baştan aşağı değişen tabiatı?' ye

ni peyzajlarını ve Rusya'nın yeni adam
larını yerinde tanırlar. Sovyet ressam. 
lannın bir cok tabloları. Sovvet Rusya -
nın kuruluŞ°unun b""slıca safhıılarını ak
ıettinnektedir: Dneproges, Manyito • 
tora"' yeni kolhozlarda yaşayl§. orta As
)'ada umum! çay evleri, (Krasin), (Ma
Ugin) ve (Celyuskin) buzlrrranlarmın 
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b·r sovyet r 
yendiği k.ı tub buzları ve nihayet, Mos. 
kova'da (Metro) yapılması.. 

Bununla beraber sovyet sanatı, sov -
yet hakikatinin mucizelerini sadece re. 
simle tesbit etmekten çok daha yüksek 
UlkUlcr de glitmektcdir. Sovyet ressam.. 
tarı yalnız veni mevzularla dolu tablo • 
Jar değil, Rusya'da doğan yeni adamın 
yaşayışını. insan rnilnasebetlerinin bil. 
tün iç manasını gösteren, yeni dilşi\n • 
celerle dolu tablolar yapmağa çalışıyor
lar. Sovyet sanabnın bu yeni muhte. 
vası, onun benliğine bağlı olması gere. 
ken yeni realist ıeldllerl haiz olmalıdır: 
İtte aovyet sanahnm ve Rusyadaki sa. 
nat milnakkitlerinln gUttOklcrl parola • 
budur. 

Ruı aanatı, yeni bi~mler bulmak için 
yaptığı araıtımıalarda, aanatta birbiri 
arkası ııra gelen (aol cereyanlan) nı ye. 
nileyen kimselerin tavsiye ettikleri gibi, 
geçmiıte alakasını kesmeğe çok meyyal 
def!1dfr. 

KUblzm ve fUtOrizm'in, (Mtlze sana
tına), Venlla d8 Milo ve Rafail'e karşı 
yaptığı lıyan, bugUn btltUn ntifuzunu 
bybctmittir. BugUnktl ruı reuamla
nnm karakteristiği, lnsanhğm malik oL 
duğu bu killtUrel mlraını çok btlyük o
lan değerini takdir etmektir. 

Sovyet reıaamı geçmit zamanlano 
aanabna, yeniden yaşatmak, diriltmek 
fıtediği 8meği bulmak için müracaat et
mez. Ruı canatt, retroıpektivizm'e ve 
ıtilizayon'a yabancı blmaktadrr. O, 
hakikatten aynlmadan, realizm bayrağı. 
m devtirmeden tarihi geçmiftcn istifade 
edebilmek için, çok daha çetin bir yol 
ıeçmittir. Sovyet resaamlan, gcçmi1-
teki Uıtadlan, yalmz (şekil) U.tadlan 
olduktan için ıevmezler. 

Onlann aanatmm da, yqadıklan za
mana g6re bir takım temaytll]eri Yardı 
ve içinde yaıadıklan zamanı çok iyi tas. 
vtr etmitlerdi. Sanatlarmm orijinal te
JdJleri, lrlaaik millremmeıtili. kendi sa
manlarının doğurduğu bUyUk dUşUnc:e. 
terinin, yüksek duygularnım birer neti
cesi idi. 

Sovyet resmi, UslQb nUanılan, temsil 
edilen hakikatin tilrtil biçimleri ve artis
tik mefhumu itibarile çok değiıiktir. Bu 
de~ildifln kayruıklannı. 909Yetilıc baki. 
katlerin çok çeşitli olmasında •e birind 
teşrin ihtilalinden biraz önce gelen za
mandaki birbirine zıd artistik ananeler
de aramak gerektir. Bu kaynaklan. 
Sovyet Rusyanm ulusal kültürlerinin 
birbirleri üzerlndt yaptıklan - ve bil. 
hassa son yıllarda memleketin artistik 
yaşavışmda görülen - nUfuzlarda da a
ramalıdır. 

Sovyet sanatı HslCıbl.ırı birleştirmek, 

""
1•i11eri ve janrları ı;tııncfardize etmek 

düşüncesinde değildi~. Sovyct Ruaya
nm artistik kurumlan sanattaki muhte. 
lif yaratıcı temayilllcr arasında görilten 
açık ve doğru gayretlere yarrlnn ederek, 
zamanlan temsil etmek iddiasında bu -
lunan r.ruplanma tefebbUslerine - her
hangi hir biçimde olursa olsunlar -
karşı durmaktadırlar. 

Sovyet sanatında mühim bir yer tu. 
tan artistik temayül ekoller arasında, 

birinci derecede !. Brods1ci, V. Yakovlef 
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Benim Günahım 
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Astrid sarsıldı. Anladı ki, 
onun için, kendisi, daima yaban -
cı, düşman ve hakimlerin utanı -
lacak ırkına mensubtu. 

"Şayed dostlarınız beni ziya -
~et ..... ,,. Biran, cümle kapısının 
lngitiz askerleri tarafından kml
dığını, vestibülde seslerini, sonra 
e~.iğin üzerinde Nonnan Grey'i, 
gozleri fırlamış ona bakan yüzba 

laŞt Norman Grey'i hayalinde can
ndırdı. 

.. Saad düşünce.sini sezdi; acı bir 
tülüınseyişle, 

- Müsterih olunuz, - dedi; ......... 
Sh uç saata kadar sağ ve salim 
lın epheard's Hotel'inizde olacak-

ız. 

ili J?alia yakın. daha şiddetli ye -
._...,~ır yayhn :şi, genç kızın ce-
~ lr ...... ; • vl.- "" l::.ıı;ıhvordu 

ki, muhacimler, silah seslerinin 
şiddetine böyle dunışlar ve sükut 
tarla ara vererek işkenceyi ve deh 
şeti uzatmak zevkini ahyorlardı. 

Saad yeniden dönüp pencere
lere baktı; sonra birdenbire du _ 
vara doğru atılarak ışıklan sön
dürdü. Aynı anda, karanlık oda
da, o üç canlı kı-nızı mustatil sıç 
rar gibi oldu. Ufukta, batının al 
mucizesi tekl'arlamyora benzior
du. Arab yüzü bu ışıkla fantasitik 
bir şekilde aydınlandı. Sert bir 
hareketle orta pencereyi ardına 
kadar açtı. Sonra boğuk bir sesle 
bağırdı: 

- Köyü yakıyorlar ... 
"Köyü yakıyorlar,,-..ali, evet!. 

nışanlısı, dostları, "cehennemlik 
zenciler,, e, "kurd yerliler" e ders 
veriyorlardı. 

ULUS 

• • • g sı 
ve Ko ;., kard,. lerl R ' ..,,.gina gibi rc.s 
srunlarm içinde bulundukları grupu bil
h s ikrctm k g rektir. Bunlar, eser. 
1 ~rinin ideoloj'k biçimi bakımından, bir
birle.inc b nzcmezler. Bu üstadların 
hepsi bı.iyiil.: tablolar yaratarak, eserleri
nin temeli oforak sade bir resim yapmayı 
severler. 

Bu grup içinde en tanınmış olan, 1. 
Brodski'dir. Onun Bıaygel ve Mille
yi hatırlatan ince pizajları birçok 
portreleri ve tarihi tabloları var
dır. H alk kütlelerini, de;; işik top
lantıları, mitingleri gösteren derin mev· 
ırulu tablolarında Brodski güzel sanat. 
lar akademisinde talebeliğini yaptığı 

Repin'in realist sanatına çok yaklaşır. 

Yeni mevzulara ve yeni realist Us
lQba geçi§, Petrov Vodkin, Pol Kur
ncçov ve M. Saryan gibi reaaamlum 
eserlerinde görülür. 

Bunlar 8nceden "aanat acunu,,nun 
temayüllerine katılmadıkları için, her 
birl kendi yaratıcı benliğini, artistik 
ha§metini muhafaza etmekle berabeT, 
bu ekole huaust bir oryantalizm neo
primitivizm ccreyaniyle Gogen ve Ma
tiı'in renklerini getirmi§tir. 

K. Pctrof-Vodkin, renk %enginliği· 
ni ve &ıceden dini resimler yapmak 
için kullandığı paletinin derinliğini, 
klasik kompozisyonun rasyonalist kai
delerile mezcedebilcn çok bUyUk bir 
Dstaddrr. Son yıllar içinde bu bOylik 
Ustad, sanatında rnlimıe doğru göze 
çarpar bir iledcme olduğunu gösteren 
birçok janr tablolar ve portreler yarat
mıştrr. 

Bunlar içinde en g8ze çarpanları ve 
U%Un yıllar içinde yarattığı eee<rlCTin 
en eyileri, kendi yapbğı portre91 ile 
"PençeredeJd gene kız,, '9'C "Komiserin 
ölümü,, lshnli tabloJandır. 

SoyYct Enneniatanmın en bUyllk 
resim ilstadı olan K. Saryan da aynı 
yoldan yllrilmektedir. Saryan, fransız 

artistik kUltüriinU, kendi memleketinin 
ulusal ve ktlltilret ananelerile btrl~

tinnektedir. 

S. Gerasimof, İstomin ve Çernlçef, 
sayledif imis grupa kmmen lıcatılan nç 
bDyUk ıovyet rcss:!mıdrr. S. Geraıimof, 
şimdiye kadar az: görüHlr bir yoldan 
geçmiştir. İlk tablolarındaki karanlık 

ve betbin romantizm, yerini şimdi yük
sek mevzulu tablolarma sokarak renk· 
lerle anlattığı bir dramatizm'e brrak
mıştrr. 

S. Gerasimof, kendisine mahsua bir 
göriişü olan, hakikati romantik ve ha
yali renklerle tasvir Codebildiği halde 

hakikatten ayrrlmıyan realist bir res
samdır. Son yıllarda ortaya koyduğu 

göze çarpar eserleri arasında 1929 da 
yaptığı "Balıkçılar,, ve 1933 te yaptığı 
~ızıl partizanla.rm yemini,, adlı tab
loları zikrolunabilir. 

Buraya kadar, e&ki kübik Uatadları
nın eserlerini tahlil ettik. Fakat ıoaya
list realizme olan milfterek temayül aaıl 
gene ressamların eserlerinde görülUr. 
ÇUnkU onlar son on beş yıl içinde artia-

Saad Nasir, pencereye karşı 
kaskatı, zaman zaman canlı alev
lerin parıltıları arasından geçen 
o büyük ateşe gözlerini dikmişti. 

Astrid, onu, bir nefesin kesik 
kesik ahengi ile kah canlanan 
kih kısılan o kırının fon üstün -
de görüyordu. 

- Allahu Akbart. Allahu Ak -
bar! .•. 

Bütün arablann bu passiyon 
nidası, onun ruhunun derinliğin • 
den, hem inilti hem dua halinde 
çıkıyordu. 

Ve Astrid, bütün o parçalan
mış ve ezilmiş ırkın iniltisini, iş -
gence altında ezilen bütün bir in
sanlığın haykırışım duyuyor gibi 
oluyordu. Bu, hükmeden ve ya -
kıb yıkan imparatorluğun sarı
şın yabani hayvam tarafından bo
yunduruk altına alınmış ve tek -
melenmiş kabilelerin iniltisi idi. 

Titriyerek ona yaklaştı; elini 
yakaladı: 

- Saad!. Saad! ... 
Öbürü elinden kurtuldu: 
- Gidin, gidin, çabuk 1 
Sesinde kin ve ıiddet titri • 

yordD: 

Soyad! 
Anadolu Ajansı Genel Müdürü Bay 

Muvaffak Menemenlioğlu; Elaziz say
lavı Bay Fazıl Ahmed Aykaç, Anadol u 
Ajansı muhasebecisi Bay Cemil Ok
ten; Maliye Başmüfettişi Rüşdil, kar
deşi Hakkı, Emllk Bankası memurla
ıından Yusuf, Turhal §eker fabrikası 

memurlarından Reşad ve Ziraat Ban
kasından Kemal Koray; Matbuat U
mum MüdürtilğU mensublarından Bay 
Şakir Hazım Gökmen soyadım almış
Jardır. 

Başar - Eski liman şirketi genel 
müdürü Bay Hamdi •e kardeşi diş dok 
toru Bay Mehmet Necati "·e ailesi. 

Adal - Eski Trabzon defterdarı 

Mehmet Nuri, oğlu Emniyeti umumi -
ye şube 4 müdürü Osman Sabri ve 
mülkiye mecmuası umumi neşriyat 

milc1üril Hasan Şükril. 
Akkurt - Matbaamız çfnkografı 

Bay Hamdi. 
İzgi - Cilt ve zührcvf hastalıklar 

miltchassm Dr. Fahri. 
Ergi.l - Ziraat Bankası mllfettiıi 

K!mi. 
Kayalıbay - Mütekaid binbatı Ha -

lil. 

tik tahsillerini yaparak göze çarpma
ğa baılamiflardır. 

Bu grup içinde A. Deyneka, birinci 
değilse bile en ön ırrada bir yer i§gal 
etmektedir. O, Sovyet Rusyanm yeni 
adamlannı gösterir tablolar yapan bir 
ressamdır. Ekseriya, antrenman yapan 
gene sporcuları, herhangi bir hareket 
esnasında, fotoğraf makinesiyle alm
DUf gibi, tesbit eder. Tablolannda renk
ten %İyade çizgi hakimdir. A. Deyneka, 
yeni yapyı~ın. §ehlrlerin bir mimar 
cetveliyle çfzilmişe bcnziyen yeni pey
zajlarının bir propagandacısıdır. 

Bogorodslri ve Riajski son yıllarda 
Sovyet Ruıyanın yeni adamlarmın por
trelerini ve btlyUk tablolanru yapan mlls· 
taid gene ressamlardandır. 

Riajsld, muasır Sovyet kadınının 

birçok portrelerini yapan, derin görUş
lU bir Jlôrtre ressamıdır. 1talya'dan 
döndükten &0nra son zamanlarda Ria· 
jıld bir sıra çok kompleks kompoziı
yonlar ve birkaç phsı ihtiva eden por
treJer yaratmııtır. Bunların arasında 

''Kızıl ordu askerleriyle konuşma,, adlı 

olanı, modellerin tablodaki tertib tar. 
zı ve rengi itibariyle çok alaka verici
dir. 
Bazı mllnakkidler artistik mcharetin 

haddinin tecribr formalizrn'e vardığına 
eski artistik ananeleri yıkmak pahası· 
na olsa bile muhakkak surette yenilik 
yapmak gerektiğine, sanatta hayatın 

artistik değerlerle halkın arasına açıl

dığına yıllarca bizi inandınnağa çalış
tılar. 

Edebiyat ve neşriyatçtlığın heyecan 
dolu mevzu ve janrlarmı halka anlata
bilmek için fÜphesiz büyük bir ustalık 
lbımdır. 

Bu da ıanatı, eskiden vardığı yük
sekliğe çıkarmak için. yarınki aanatrn 
bugUnkil yilnekliklerl bile geçmeaf 
için tutulacak biricik yoldur. 

- Gidin!. kendi insanlarınıza 
dönün! 

Kendi insanları!.. evet, silah
sızlarm üzerine silah çekenler, te
cavüz ettikten sonra cezalandıran
lar, öldürdükten sonra yangına 
verenler kendi insanları idi. 

İçinde, rüzgar karşısındaki 
alev gibi bir şey alevlendi: deli -
lik mi idi?. nefret mi. yoksa ıstı • 
rab mı idi? .. Kendinde adaletsiz -
liğe ve gaddarlığa karşı bu pas
siyonlu dehşeti uyandıran Micha
el O'Reylly'nin kanı mı idi? 

Hıçkırarak önünde diz çöktü. 
Fakat onun önünde, yalmz 

onun önünde diz çökmeyordu. Be 
yaz ırkların, hürriyetlerini, mu
kaddes gururlarını, kendi hayat -
tarım yaşama ve kendi tanrıları -
na tapma haklarım gasbettikleri 
yer yüzünün bütün ezilmişleri 
önünde, insanlığın bütün paryala 
rı önünde diz çöküyordu. 

Böyle dize gelmiş, af dilemek 
istiyordu: hebsine, adaletsizlikle
rin, tecavüzlerin, hakaretlerin, 
taarruzların ve cefaların bağış
lanmasmr dileyordu . 

Ümitsiz bakışlamu ona kaldı
rarak hıçkırdı: 
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alanlar 
Özkan - Nafıa kütUphane memur" 

Nizami. 

Başaran - Tayyare Cemiyeti vezne. 
darı İbrahim. 

Dündar - Divanı muhasebat zat 
işleri mtidürU Hikmet. 

Baykal - Nafıa nt İfleri muamelit 
kalemi şefi Bay Cetll ve kanıt Hik. 
mc , oğlu Kayhan. kızı Gillümser. 

Giray - Nafıa tahsis memuru Adil 
karısı Hacer. 

Erdoğan - Nafıa ıici l kalemi kAtl
bi Emin, 4tanaı Nadire. 

Tuncer - Nafıa sicil kalemi şefi 

Zülfi, karısı DidM, oğlu Zeki, oğlu 
Fevzi. 

Baran - Mütekaid kaymakam Zeki, 
yüzbaşı Turgut, mülazım Suphi, Oskil 
dar tramvay şirketinde Hilmi, hukuk 
fakültesinden Salihattiıı, Faruk 

Ünlütürk - Kültür bakanlığı mu
hasebe mümeyyizi Avni. 

Öztilrk - Kiiltür ba.kanlığ: muha
sebe memuru Muharrem. 

Akad - KültUr bakanlığı muhasebe 
memuru Hamdi. 

Ece - Riyaseti cümhur köşkünde 
Mehmed. 

Erdem - RJyaseticUmhur köşkünde 
Kemal. 

Akbaı - Riyaseti ctımhur k6fkilnde 
Nureddin. 

Ziraat Veklletf Ne1rlyat MtıdürJU• 
ğiinde ıoy adı alanlar: 

Öktem - Müdür Cevat Rüftil. 

Tüney - Mlltercim Reeeb Şakir. 
Tat - tetkik memuru Turan. 
Karagö.1 - Dtib Hüseyin 
Aral - Daktilo Feride 
Yalçın - Odacı Hasan. 
Ziraat Vekileti Tefrit Heyetinde 

ıoyadı alanlar: 
Önen - milmeyyl.ı Halil. 
Kayaoflu - memur :Muharrem. 
Yöntem - Odacı Abdullah. 
Ankara Gildl JnılilbOnde aoyadı 

alanlar: 
Durultan - Ankara GllcU kurumu 

fahrt ba~kanı ve Askert Fabrikalar 
Umum MUdllril General Eyüp. 

Kara Budak - Ankara GUcO ba!ka 
m ve silih fabrikası mUdtıril kayma • 
kam Bay Fikret. 

Ak.göl - Genel yuganı Bay Hik. 
met. 

Altrnay - Muhuib Bay Kemal 

Demirden - veı:nedarBay Nihat 

Bozkurt - İdare müdürü Bay Sa. 

lAhattin. 

Giiç - Umumt kaptan Bay Hilaeyiıı 

Denktaı - Alan komiseri Bay 
Hüsnü. 

--!& 

DOKTOR AU VAHiT 

ÇOCUK HEKİMİ 
Kooperatif arkasında sa

bahtan akşama kadar hasta· 
lannı kabul eder. Telefon: 
1303 - 3129 8-5565 

- Afi. a{J .... 
Ötede alev alev yanan yangın 

damarlarım tutuşturuyordu; yan· 
gın, ona, bu ccf ayı ödemek için, 
kendini feda etmek ve ceza çek
mek arzusu, hiç olmak, ateşe ken 
dini arzetmek ihtiyacını veriyor· 
du. Bu arzu, bu hırs bir sayıkla
ma ile boğazını sıktı. 

Bağırdı: 
- İntikamını at!. .. ödet!.. on

lar nasıl yere uruyorlarsa, nasıl 
parçahyorlarsa, nasıl harab edi • 
yorlarsa .. sen de.. sen de yere 
vur!. parçala!. harabet ! 

Ve sarışın başı ile ayaklarına 
düştü. 

Erkek, gözlerini o ince yara -
dılışm üzerine indirdi, ve karan
lık yüreğinde, yıkmak, harabet • 
mek kini, şiddeti ve kudreti alev· 
lendi. 

Genç kız, başının üstünde ölü
mün nefesinin geçtiğini duydu. 

Fakat öbürü lnrden bire eğil
di, onu kaldırdı, bağrma bastL 
Koyu esmer elleri başını kapata
rak ve o sansın saçlarını okşıya • 
rak eğildi. ağzının üstünde ağzı 
ile hıçkırıktan ve havkmı:;ı boğ -
rln. - Sonu var -
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Ayaktopu işlerindeki durgunluk neden? 
Ayaktopu i~lerindeki durgunluk için 

her zaman sızlanır dururuz. Ancak bu
nun sebeblerini araştırmayız ve elimiz 
den gelen yalnız sızlanmaktır. Bundan 
8 - 10 yıl önce lstanbul'da canlı bir 
ayakto?u varlığı duyuluyordu. Takım
larımızın yukarı ve orta Avrupa'da 
yaptığı turnelerde yüzümüzü ağartacak 
sonuçlar kazanmıştık. Balkanlarda ulu 
!lal ayaktopu takımımız çok acar bir ba 
rım olarak tanınıyordu. Aradan geçen 
zaman içinde durum çok değişmiştir. 

Yukarı ve Orta Avrupaya gözUmüzil 
kaldıramayız. Balkanlarda Romenler
le yugoslavlar bizim hizamızdan çok 
UstUndürler. Elenlerle bulgarlar, kar
fılaşmak için korku duyacağnnız güç
lü takımlar yetiştirdiler. Biz buna kar
şı olduğumuz yerde bile tutunamadık, 
çok geri kaldık. 

Bu gerilemenin ııltavi bir değildir. 

Birçok ebiklerimiz birleşmiş, bugün 

gerçek olan kötü durumu kurmuştur. 

Ancak bu sıltavlar içinde en kendini 

belli edeninin durgunluk olduğunda 

bütü.n düşünen adamlar beraberdirler. 

Ayaktopunun ilerlediği bütiln lilke 
lerde en göze çarpan yön, gerek ulusal 

takımların, gerek kulüb takımlarmın 

memleketin içinde ve dışında bir çok 

karşılaşmalar yapmasıdır. Bu karşıla~

matarın bitimi ister kazanç olsun, iı -

ter kayıbolsun sonuç birdir: Ülkenin 

sporu dalına kazançtadır. 

Buna karşılık bizde uyuntudan 

başka bir şey görülmez. Senede bir de

fa, o da çok yanlış bir kuralla başarılan 
Türkiye ıyaktopu birinciliği olmasa 

yurdun belli başlı takımları biribirleri

nin adlarını bile unutacak. Hele ulusal 

takımımızın varlığı anka kuşuna dön

dü: Sayısı unutulan yıllardan beri hiç 

maç yapmadı. Bir kez olsun ne kendi 

alanlarımızda, ne de dış ve yabancı 

alanlarda kırmızı - beyazlı formayı 

gören yoktur. 

Ulusal takımımızın yabancılarla 

karşılaşıb karşılaşmaması işinde fede

rasyon başkanının köklü düşünceleri 

olduğunu işitiyoruz. Bu düşünceler, 

gerektir ki, ulusal takunımızın hiç maç 

yapmaması bitiminde bağlanmasın. An 

cak yrltardanberi kendini belirten du -

rumsayış artık gönUUere korku verme

ğe başladı. 

Yurd içindeki durgunluk da ayrı 

bir derttir. Kulilplerin kendi başlarına 

dolaşmalar yapmaları olamaz denecek 

kadar güçtür. Son ay içinde Ankara'ya 

gelen Fenerbahçelilerin, yapılan bunca 

rekllmdan sonra yol harçlıklarını hile 

çıkaramadan artakla dönmeleri buna 

belgedir. İdman Cemiyetleri kurumu

nun bu işi, kendi geliri içinde yapa -

bileceğine de inanamayız. Türkiye 

ayaktopu birinciliklerinin kurum büt
cesine ne kadar yıkım olduğunu biliyo 
ruz. 

Kulüplerin yalnız başlarına hece -
remiyeceği, kurumun da kendi bütce -
&iyle başaramıyaceğı bu işi kim üsteli
yecek? 

Bu kolaylığı İstanbul kulüplerin • 
den üı;ünün elbirli~iyle kurdukları pro
gra'llda görüyoruz: 

Üç lstanbwl kulilbU: Fenerbahce -
Beşiktaş - Ateş Güneş, yurd içinde 
dolaşmalar yapılmasını kolaylaştırmak 

için anlaşmışlardU'. lstanbulun bu üç 
kulübil, Ankara ve lzmir'in en kuvvet
li dört takımiyle özteşecekler •e kar -
§ılıklı ziyaretler yapacaklardır. Tasar
lanan programa göre her takım kendi 

yurdunda yapacağı bir maça karşılık, 

ikinci maçı öteki takımın yurdunda oy 
nıyacaktır. Böylelikle büyük kentler 
arasında gidiş gelişler olacak ve bun -
'dan ayaktopu sporu çok kazanacaktır. 

Bu işi tasarlıyantarın gelirle gideri 
karşılamak için dlişilnceleri şudur: bir 
yönd~ki açığı öteki yöndeki falla ge· 
Ude kapatmak. Bunun böylelikle başa 
nlacağr umut ediliyor. 

Biı.:im düşüncemize göre, ayakto -

punun yurdda güçlenmesi isteniliyor
sa, kulüplerin bu yeltenişini kolaylaı
tırmak gerektir. Bunlarda topyekQn 
yola çıkan idmancılardan gerek demir
yollarda, gerek deniz işletmelerinde 

az navlun almak, sporcuların yapacak
ları yolculuk için çalıştıkları yerden 
- sayılı günlerde - izin almalarına 

önayak olmak gibi bir az da bliyilkle
rimizin yardımına bağlı olan işlerdir. 

İstanbul kulüplerinin tasarladıkları 
program, faydasını Ankara'da da du -
yacağımız mutlu bir iştir. Kolaylık 

dileriz. 

Kriz ve muhacirlik 
Geçen yüzyıl içinde yeni toprakların 

çabuk işletilmeğe başlanmasındaki mu
vaffakiyct, nüfusu fazla olan mem'ek"t. 
terden gelen muhacirler sayesinde k~za. 
nılmıştrr. Bu İşin başanlmasında da 
1 ngiltere çok çalışmıştır. 

Fakat savaştanberi memleketlerinin 
dışında para knzanmağa gidenlerin sa -
yısı azalmağa başlamış ve lngiltere'de 
evelce normal bir mahiyet gösteren ( dı• 
şarıya gitme hareketi) son üç yıl için. 
de verini <lngiltere'ye gelme) h!lrek,.ti. 
ne bırakmıştır. 

Bir çok kimseler sanayi mıntakaların
da ~imdi hüküm süren bi.iyük işsizliğin 
sebebinin, muhaceretin azalmasında ol -
duğunu ve son on yılın her birinde mu. 
haccret edenlerin sayısı 1913 yılınd.-ki 
sayıyı bulsaydı, lnr,ilterenin nüfusunun 
iki buçuk milyondan fazla bir eksiklik 
göstereceğini, bunun da, şimdi İngilte
rede bulunan işsiz sayısına muadil oldu
ğunu söylüyorlar. Şimdiki gayrı tabii 
vaziyete çare bulmak umudu ile muha
cereti kolaylaştırmak lüzumu öne sil _ 
rülerek, dışnrda, lngilterenin, kendi 
işsizlerini dominyonlara göndererek iş. 
sizliğe çare bulmak istediği gibi fena bir 
intiba hasıl edildi. Hakikatte İngiliz 

resmi makamları böyle bir sıyasa tatbi
kini düşlinmemişterdir. Muhacirlerin yer
leştikleri memleketlerin ise bunlar yU. 
zUnden, geldikleri memleketten fazla 
değilse bile, o memleket kadar istifade 
temin ettiklerinde şübhe yoktur. 

Amerikaya girerek oraya daimi su • 
rette yerleşebilecek avrupalılann sayısı 

şimdi aşağı yukarı 150.000 olarak tesbit 
edilmiştir. Bu rakam. savaştan önceki 
savılara göre çok bUyük bir tenakus ar
zeder. Bu bazı memleketlere ötekilere 
nisbetle daha fazla tesir etmiştir. Fara
za ltalyadan Amerikaya gidebitecekte. 
rin sayısı 4000 olarak tesbit f'dilmiştir. 
Bu sayı ise 1913 de Amerikaya giren U. 
c;üncü sınıf muhacirlerin ad,.di olan 290 
bin rakamile büviik bir tezad teskil eder. 

Diinyanm terakkisi c;i.,,diki tahdida
tın işe varar adamların bir memlekete 
girmesine mani oldukları mikvasta, te
ahhura ıı~ramıştır. Simdiki halde ka. 
bili iskan arazinin beher metre murab. 
barncl?.ki ahalinin yekônu Kanada'da 
7,25, Avusturatya'da 3,75 Yeni Zelanda
da 16,8 diı. Diğer sebebler bir tarafa 
bırakılarak mesele yalnız ökonomik ba
kımdan mütalea olunursa bu yüzden, 
söylediğimiz memleketlerin servet kay. 
naklannm rasyonel bir tarzda inkişafı 
için ahalinin çoğalması gerek olduğu • 
neticesine varılır. 

Eveke, muhaceretin başlıca iki sebe
bi, maden ve bilhassa altın madeni keş
fedilmesi ve bir de muhacirlerin ekim 
için kullanacakları toprakların onlara 
parasız verilmesi idi. Altın istihsalinin 
bu işdeki nüfuzu büyüktür. 1851 den 
1861 e kadar olan on yıllık zaman için
de, altın madenleri bulunduğu zaman 
Avusturalyanın nlifusu 405.000 den 
1.14$.000 e çıkmış, ve Avuıturalyanın 
batı tarafında da 1893 ten ı 900 e kadar 
olan zaman zarfında aynı sebebler yüziln. 
den nüfus 58.65P den l 79. 708 e çıkmıı
tır. 

Bir memleketin zenginliğinin artmaıı 
davem eder ve önce madenlerin cazibesi
le gelen muhacirlerin, başka işlere atıl. 
matarını, ekseriya çiftçilik yapmağa bat
lamatarını mUmkUn kılar. Buna göre 
şimdiki §erait altında hilkQmetlerin mu
hacerete yapacakları en bUyilk iyiliğin, 
fenni araştırmalar yapılmasına yardım 

ederek dünya piyasasında satılabilen 

madenlerden yeni damarlar keşfedilmesi 
:>W f,u ileri sürUlUyor. 

Par~ çıkan Lü mecmuasından. 

ULUS 

( e t o a l 
) 

Aydında yol işleri ve yeni açılan kurs 
AYDIN - Yeni yılda son kanunun 

on beşinde aydın sıtma mücadelesinde 
(Sıtma mücadelesi sıhhat memurları) 

kursu açılacaktır. 
Kurs, bir birbuçuk ay sürecek, kur 

su bitirenler ve kazananlar yurdun bir 
çok yerlerine yollanacaklardır. 

Bu kursa orta okul'u bitirenler alı
nacaktır. Okuması daha az olanlardan 
değeri görülenler de alınabilecektir. 

Kursa şimdiden bir çok istekliler 
baş vurmuş ve yazılmışlardır. Bir yön
den de yazılmaktadırlar. 

Vilayetimiz çevresinde yol ve köp
rü yapı işleri hızla yürümektedir. 

Kuyucak - Karacasu arasındaki 

Mendres üstündeki köprü eyice ona -
rılmıştır. Karapınarla Koçarlı arasında 

Mendres üstrndeki köprü de bozuldu
ğundan bunun onarılmasına baslanmak 
üzeredir. Bu köprü ve bu yol üstünde 
ki bozuk yerler onarılırken yolcuların 
Mendres üstünden geçmeleri için köp
rli yanına bir sal getirilmiştir. Kam -

yon ve arabalar da Çine çayı Ustündeki 
Çiftlik köprüsünden geçeceklerdir. Bu 
köpriinün de bir iki yeri onarılmak is
tediğinden onarılmasına başlanmak 

üzeredir. 

Çine yolunun Çiftlik burnundan 
ötedeki yeni yapılan kısmında gidiş 

gelişe zorluk veren yerler tümden ona
rılmıstır. Gargah buruna kadar müte -
ahhide satılan kısmın şose döşemesi ve 
silindiraj işleri hızla yUrütülUyor. 

Soke - Bafra - Milas yolu yapılmak 
ta, Köşk - Ödemiş yolunda da kalen 
beş kilometre iizerinde çalışılmaktadı-r. 

Bunlardan başka Akçaydan Yenipa 

zar ovasının sulanması için proje yap

mak üzere vitlyet sular idaresinden bir 

mühendis istemiştir. Bu ova vilayetin 
en eyi ve en çok pamuk yetiştiren bir 

yeridir. Sulanan pamukların dört beş 
kat çok ürün verdiği görillmektedir .. 
Bu yönden bu ovada çalışan ekicileri
miz 1$0k kıvanç duymaktadırlar. 

BATI II,E DO<"';U ARASINDA 

Bü it 
"Büyük Britanya 1914 a

ğustosunda BaVa§a gireli. Bu 
savaşta kendini eairgememe
•i renkli adamdan dilenildi. 
Ondan, beyaz adam için ge
ne beyaz adama karşı çarpı§
ması istenilcl i. Savaşın bu bü
yü kazanından yeni bir yaıa 
ve prensip çıtkı. Bunun adı, 
Asya'nın iı:tiklal prensibidir. 
Bu yasa, asyalımn kendi alın 
yazısını kendinin yazması, 
kendi hakkının öteki uluslar 
hakkına clenk getirilmesi 
prensibidir.,, 

Bunları Madras'da çıkan İngilizce 

Hind gazetesi Sundey Kronikel'de Na
yudu yazmaktadır. A lm:ın, fransız ve 
Britanya yi.iksek okulatarını bitirdik
ten sonra Hin.distan'a geri dönen ve 
öz ülkelerinde iş bulamıyan mUnevver 
hindlilerin düşünceleri Hind gazetele
riyle yurdları içinde yayılrnakfadır. 

Doğuda, Çin'de ve Hindistan'daki lşetz 
katmış "mUnevverler proletaryıısrnın, 

tehlikesi!? bu kadarla kalsa gene evf 1 
Ancnk bu asyah olan dilşlincenin ıtkP· 
-iemik ve rüya dolu devresi çoktan f'eç
miştir. 

.. Çekingen hindli, çenesi güclil olan 
iyranlı, hayalsever çinti, arab, umutsuz 
mısırlı, toprakları içinde çevrilmiş af
ganlı, hasılı hepsi bUyUk japon gemi
sinin yaptığı dalga arkasından gidiyor
lar. Hepsi de hareketlerini J aponya'ya 
türk Kemal'e uyduruyorlar .. ,, Ulusal 
türk değişmesi yapıldı. Japonlarla nr? 
ırk buna daha yeni başlıyor. Asya as
yalılarındır.,, Artık bu haykırma, yal
nız Londra'daki Britanya müzesi yakın
larında oturan, yurd hasreti çeken, U
şüyüp titreyen ve bazı ev sahihlerinin 
değişik renklilere oda vermek isteme
diklerine kızan birkaç bin çinli, japon
yalr ve hindli Universitetinin kurtuluş 
parolası değildir. 

Avrupa'da hiç sezilmeden, Asya'da, 
asyalının ruhunu en eyi bilen bir kim
senin bile aklından geçmedi~i hir Çin
japon yaklaşması olmuştur. A vrupa'da 
bundan çok bahsedilmediği gibi hiç bir 

şey de yazıldığı yoktur. Avrupa'nın 
kendi zararına olmak Uzere başka kay
guları var. İşin gereğini olduğu gibi bir 
göz önüne getirelim: 

Japon gülleleri Şanghay'ın yerliler 
mahallelerinde oğuldaya oğuldaya pat
ladıkları, hiç bir Avrupa ordusunun 
dayanamıyacağı glictukler içinde japon 
tar kar ve fırtınadan nefes almıyan 

Mançurya steplerini işgal ettikleri za
man, Çin hilkfuneti, Cenevre'ye gelmiş, 

Uluslar Cemiyeti devletleri önünde diz 
çökmilş, yardım istiyordu. Kellog'dan 
Uluslar Cemiyeti yasasına varıncıya 

kadar, bütün andlaşmalara saldırılmı§
tı. Hak ve Uluslar Cemiyeti ahlak ka
idelerine göre bliyük devletler "yara 
maz,, .Japonya'ya haddini bildirmeli idi
ler. Böyle bir şey yapılmadı. Fransa ve 

ya ve Asya 
onunla birlikte gidenler başka derdle
ri vardı; yahud da derdleri vardır sa
nıyorlardı. 

Biz, almanlar bu başka denilen derd
leri çok eyi biliyoruz. Ya bilyfik Bri
tanya? BUyUk Britanya bir gözll yaşlı 
biri kuru olduğu halde buna seyirci 
kaldı. Günün birinde, Çin - Mongol -
Sovyet Rusyası topraklarındaki Japon
ya koruyuculuğu'nun bulunması hiç de 
kötü olmadı. Ancak, diğer taraftan da 
glin doğusu ülkesinin payına fazla cev 
her ve toprak hUkUmranlığı düştüğün
den dolayı kaygu belirdi. Sir Jon Say
men ile Makdonald birkaç parlak nutuk 
söylediler. Bunınlarını komşularının 

mutfağına ıokmağa alışmış olan fngil
tre'nin batıfCt takımı da, tıpkı, müm
kün olsaydı ulusal sosyalist Almanya
sı ile 1933 te bir anlaşamamazlık 

bile yaratacak kadar ileri gittikleri 
gibi Japonya'ya karıı ter ve taze 
lıir savaş yapılsın diye bağırıyorlar

dı. Bundan bu kadar bahsetmek 
yeter. Ne ise: herhalde ne Uluslar Ce
miyeti ve ne de Uluslar Cemiyetinde 
bulunan bUyUk devletler bir mUdaha
lede bulundu. 

Çin'de ikinci bir şey daha oldu. 
Bundan bir buçuk yıl 6nce Çin, bir tek 
ulus değildi; soygunculuk ve vergiler
le kendi levazım ve savaş kasalarını 

afyonla dolduran ve anline gelene ka
fa tutan generallerin bir tek savaş ala
nı idi. Bir de ne görülsUn,öldllren yağ 
ma eden yilz bin kiti sayan azgın bir 
asker sürilsil doğmuştu. Bu askerler 
komlinist olduklarını iddia ediyorlardı. 
Şüphesiz ki, Sovyet rus hükBmetinin 
değil, kominterlerin, liçüncü enternasi
yonal'in emri altında idiler. Ancak, bu 
çekic ve oraklı asker sUrilsU bütUn Çini 
kendi aleyhine birleştirdi. 

Çinlinin aklı başına gelmişti. İster 
Nankin hükfunetiyte anlaşmış olsun, is
terse anlaşmasın, Cenevre'deki lafla
ra artık doymuştu. İstiklale kavuştur
mak için topraklarını sarı kardeş elin
den aldığı zaman beyaz insanların ken
dine yardım etmediği denemesini de 
gördü. Yapılacak bir şey vardı. O da, 
içerde birlik ve japonlarla anlaşmaktı. 
En çok şaşılan şey, asıl şimdi geliyor: 
Önceden Londra'da, ''zamanın uyukla
dığı" yavaş giden Asya'da böyle bir 
inkişafın birçok onyıllar içinde olııbi
leceği sanılıyordu. Ancak, böyle hir 
şeye yıllar değil, aylar yetti 1 

Bu yumruk çok a~r inmişti. Henüz 
bugün bunun farkına varılmaktadır. 

Londra kulilbterinde bundan şaşa şaşa 
bahsedilmekte, Vaythol'de konsolos ve 
ajanların raporları çok dikkatli bir a
raştırmadan geçirilmektedir. 

Uluslar Cemiyeti, üye olan devlet
lerin Çin'e sava~ malzemesi ve cebha
ne göndermelerinin önline geçmeğe ça 
hştı. Nankin Çjn'deki yabancı lejiyo· 
nerlere karşı kullanmak için cebhııne 
mi istiyor? Hay hay deniliyor ve yakın 
olduğu için Japonya lazım olan ceb-
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haneyi veriyor. Şanghay'da yabancıla
ıa mıntaka ayrılması ve beyazlara ül
ke dışı muamelesi yapılması çinlilerin 
izzeti nefsine mi dokunuyor? Japonya 
derhal ne demek efendim! biz kendimi
ze ayrı haklar istemiyoruz, Bu alçakça 
bir düşünce altında konulmuş olan ni
zamların yavaş yavaş ortadan kaldırıl
ması için sevgili Çin kardeşlerimize 
yardım etmeği memnuniyetle onarız. 

J aponya'nın sizden ayrı haklara ihti
yacı olmadığı gibi Çin polisleri karp
sında ayrı bir korunmaya ve kendi ida
remiz altında alınacak yabancı yerle
re de llizum görmiyoruz; diyor. Zaten 
bunlara neden lüzum olsun? Mançu ri
ya' da japon ordusu hazır duruyor: do
nanması ise çin sularında birkaç adım 
ötede bekliyor. Bu göz önüne getirilin
ce, Japonya, Cin'deki tebaasını ayn 
hakkı olmadan da koruyabilir. Ya İn

gilizler, fransızlar, Amerikalılar Çin
in kulağı deliktir. Doau Asya'sında bir 
Asya Monreo - doktrininden bahsedi
liyor. Belki de Şanghay ile Mançuriya, 
1866 da Almanya'da olduğu gibi, Ja
ponya ile Çin'in birleşmesine vesile o

lan bir savaştır. Almanya'da da 1866 
dan dört yıl sonra Baviveralılarla Prus
yalılar bir tek Almanya için omuz o
muza çarpışmamışlar mı idi? 

*** 
Hindistan'ı, Fransa veya Almanya 

gibi değil Avrupa gibi görmeliyiz. Far
zedelim ki Avrupa Japonya'nrn haki
miyeti altındadır. Böyle olunca, Mika
do bütün avrupalılarm da başkanı ol
muş olur. Avrupa'da karşıhklı olarak 
kin beslenmesine rağmen, - Hindistan
daki prensler de Avnıpa'da olduğu gf• 
bi biriblrlerine kin beslemektedirler .. 
yabancı bir ırkın tahakkümilnll gilcclcn 
dilşilrmek için birlikte hareket edilrr;ş 
olurdu. 

İşte savaştanberi Hindistan'daki va 

ziyet de böyle olmuştur. Birkaç yd 

Londra, Paris ve Berlin'de bulunmUJ 

ve yurdlarına dönmüş otan asker ve Q .. 

niversiteliler, Madras'taki Nayudu'nuıı 

yazısının söylediği gibi inkişafı istiyea 
ve teşvik eden kimseler olmuşlardır. 

Bu meseleleri göril9en Londranm yu
varlak masa konferanslarını uzun yrl
lardanberi biliyoruz. Hind prensleri is
teklerini Londra'nın İndiya Ofis'inde 

iylan ediyorlardı. Hind sıyasacılan 

Londra'yı boyladılar; Gandi bile bura
lara kadar geldi. Çok geçmeden işiıı 

böyle devam edemiyeceği Londra'da 
anlaşıldı. Durmadan ıilngü ucuyla ida
re olamaz. Hele başka bir beyaz ırkı 

yıkıp yere sermek veya kötek atmati 
için 1914 ten 1918 yılına kadar kulla· 
nılmış otan bir ulusa karşı ise hiç ola
maz. Mü111Umanlar da, Hindulara karıı 
lı:in beslemelerine rağmen artık oyun· 
cak olmak istemiyorlar. ÇUnkU, Kudils
te yahudilerin yayılmasından, Mısır' da 
Vafd fırkasının ezilmesinden, İyran'

daki petrol imtiyaılarından ve daha bir· 
çok şeylerden dolayı Kudils'ten Bur
ma'ya kadar bütlin mUslliman dUnya. 
smda nefret havası esmektedir. 

lngilizlert Asya yava~ yava~ inki
şaf ediyor sanıyorlardı. Vaktimiz var. 
Vaziyeti uzun uzadıya ve bol bol dll
şlincbiliriz, diyorlardı. Bu düşünce ile 
de "beyaz kağıd,, meydana geldi. Bu 
kiğıd, hindlilerin daha geniı bir ölçü
de istiklale alıştırılmasını teklif e<H· 
vordu. Merkez hükOmetinden hatta ge
nel validen de bazı hakları alarak eya• 
Jetlere dağrtıyordu, dağıtıyordu ama. 
ordu, gümrük, para ve mali işler, dıı 

sıyasası, "Emniyet,, :ıdı altındaki mad
delerle İngilizlerin elinde kalıyordu. 

"Beyaz kSğırl,. ın ıırk<'smd:ın gf"len 
••komite raporu,,, Hinılistan'ın kendi 
alın yazısını kenrlı!linin secme h.,kkın
dan geriye pek cok bir sey bırakmıyor
du. 

Beyaz kağıd, birçok bakımdan Hin· 

distan'daki vaziyetleri aydınlatan ve 
Britanya !mparatorlu~una bir ziyanı 
dokunm:ıdan imparatorluğun Hin~istac 

müstemlekesinden gene Britanya tacı

nın hiikümranhğı altında müstakil bir 
dominyonun nasıl yapılabileceği tavsi
yesinde bulunan bir vesi!~adır. Bur;iin
kü ulusal hükümetin üyelerini bıı ara
ya toplıyan gaye de budur. Brit;ınya 

ana yurdunun rirçok yah:-ncı ırklardan 
büyiittüğü knnadalılar, avusturalyalı
lar ve cenubi afrikalılar gibi hindlile
rin de, Britanya'nm uluslar ailesinden 
serlıest bir unsur olabileceklerini sanı

yorlar. 
Fölki~cr Beobahtct'den 
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• • a 
Askeri Liselerin 9, 10. 11 inci 

sınıflarına talebe alınıyor. 

1 - Askeri liselerimizden İstanbul'da bulunan kuleli 
askeri lisesinin 9. sınıfına 183., Maltepe lisesinin 9. sını
fına 50 ve Bursada bulunan Bursa lisesinin 9. sınıfına 116 
kişi daha alınacaktır. Bu mekteplerin onuncu ve on birin
ci sınıflarına da bir miktar talebe daha alınacaktır. Onun
cu ve bilhassa on birinci sınıfa çıkacak istekliler tercihan 
alınacaktır. 

2 - İsteklilerin mezkur mektep mtidürlüklerine müra· 
caat ederek oradan öğrenecekleri kaydı kabul şartlarına 
göre evraklarını tamamlamaları lazımdır. 

3 - Bir seneden fazla tahsili terketmiş olan talebe me
run bulundukları sınıfların bütün derslerinden imtihan 
edilirler bunda muvaffak olurlarsa o zaman talebeler mek
tebe alınırlar. Hususi mekteplerden mezun olanlar hak
kında aynı muamele tatbik edilir. 

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

5 _ Sivil liselerde ikmali olanlarla sınıfta dönenler 
alınmaz. 

6 - Dokuzuncu sınıfa girecekler için yaş haddi 15-19 
onuncu smıfa 16 :20 on birinci sınıfa 17 :21 dir. 

7 - Mektebe girmek için yaşını büyü1ten veya küçül· 
ten mektebe alınmaz. 

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

9 - Bulunduğu yerde tam teşkilli sıhhi hevet bulun
maması hesabiyle muayenesini tamam yaptınriıyan tale
be mektebe çağrıldıktan sonra mektepçe muayeneleri ta
mamlattmlır. Ve sıhhi halleri sebebiyle kabule şayan gö
rülmezse mektebe alınmaz bu gibi talebelerin döniiş mas
raftan da kendilerine aittir. 

10 - Teahhüt senedi vennek için velisi olmıyan ve 18 
yaşını bitinniyen talebe alınamaz 18 yaşrnı bitiren talebe
nin kendisi teahhüt senedini verebilir. 

ıı - Evelce askeri liselere girmek için müracaat eden 
ve müsabaka imtihanında kazanamadığından dolayı mek
teplere almmıyan talebe ellerinde bulunan evraklarını 
derhal evelce müracaat ettikleri liselere gönderecekler ve 
oradan alacaktan emre göre hareket edeceklerdir. (3623) 

Kumbara bütün hir istikbaldir. 

Tii ·k·ye İş Bankas1 

ANKARA STADİUMVE HİPODROM 

MÜTE AHHiTLiGiNDEN: 
Ankara'da inşa edilmekte olan Hipodr~m Kumlu Pist

leri için muktazi takriben 10.000 metre mıkabı çakıl 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 yapd~caktı~: 
Şartnameyi görmek için müteahhitliğin muhasebesıne mu 
racaat edilebilir. 8-5615 

Anl<ara Ticaret Lisesi 
Ü ürlüğünden: 

DAKTİLOGRAFİ 
MUALLİMİ ARANIYOR 

Ankara Ticaret Lisesinde münasip Ucretle çalışmak 
tizere bir daktilografi muaıtimine ihtiyaç vardır. Taliple· 
rin şerait hakkında izahat almak üzere mektep müdürlüğü-
n~ ıniiracaatlan~ (3653) 8--5605 

uLUS 

Tl!!I R K iYıE 

llRAAT 
91\NK~SI 

, 

HAVAt:ILIK VE 

132 inci sayısı çıktı 

- İçindekiler -
- Ulusal tayyarecili1' S. Z Gürevin 

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

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

ve 
Müsabaka 

Zengin resimlerle süslü olan bu sayıyı herkes 
görmelidir 

r1x1x1xJ:ıcJ:r1x1x1xJ: :ı: :ı: :Cx1xixJ:rJ:r1,:X:x1T1x1x1xIP:ıll 

İstanbul: Liseler Alım, Sabm 
Komisyoıı undan: 

Komisyonumuza merbut Ha~arpaşa lisesinin 1200 ton 
J<ı ipfo maden kömiirü ile Yazı tahtası, Sınıf dolabı, iki te

kerlek üzerinde 3 parçadan mürekkep merdiven, Yazıhane, 
ilan tahtası, yemekhane dolabı. kanepe koltuk takımı ve 
yemek masalarının 19 - 12 - 934 tarihine müsadif çarşamba 
günü saat 15 de ihale edilmek üzere kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konulmuştur. Taliplerin şartnamelerle resim
lerini görmek üzere İstanbul Erkek lisesindeki komisyon 
kalemine ve münakasaya iştirak edeceklerin de teminatı 
muvakkate makbuzlariyle birlikte komisyonumuza müra -
caatları. (8159) 8-5505 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satın A ima Komisyonu ilanları 
12 Kalem çelik halat 20/I. Kan/934 
41 Kalem elektrik malzemesi 20/I.Kan/934 

13371 Kilo muhtelif numarada petrol 22/I. K.an/934 
6700 ,, Demir 22/1. Kan/934 

Fişek fabrikası tav ocağı duvarlarının kargirc tah
vili 23/I. Kan/934 
Fişek fabrikası 1 numaralı tav ocağı binasının 
inşası. 23/1. Kan/934 
Doğrultma tezgah bıçakları ve muhtelif makaslar 

6/Şubat/935 
1 Adet pres tezgaha kalıp hamili (yuvarlak delikli) 
1 Adet ,, " ,, ,, (Beyzi delikli) 

6/Şubat/935 
Yukardaki malzemeler hizalarmdaki tarihlerde ayn ay

n p~a;Iıkla s~.tın alınacaktır. Taliplerin şartnamesini gör
mek ıçın ~er gun 13,30 dan 15,30 za kadar pazarlığa iştirak 
edeceklenn de muayyen günde teminat ile müracaatları. 

(3602) 8--5540 

SAYIFA 7 

REM 
balsam in 

kanzuk 

Yegane ciddi gü 

zellik kremidir. Te

ninizin daimi tazeli · 

ğini yalnız K R E M 

B A L S A M İ N ile 

korursunuz. 

Dr. Cims'in nasrr ilacı 
KORRtsto 

B:n eski nasırlan bile pek kısa bir zamanda tamamııe 

kökten çıkarır. 
Merkez deposu: Kanzuk eczahanesi 

Yeni Eczane'de bulunur. 

İ.stanlnıl: Dt~niz Levazıın Sat1n 
Alma omi. vonuRei. li_iiııden: . ~ 

( 4000) ton rekompoze kÖr!"Ürii: Kapalı zarfla münaka 
sası: 26- birinci kanmı - 934 çarşamba günü saat 14 de. 

Deniz kuvvetleri ihtivacı için yukarda miktarı yazılı kö
mür hizasındaki 17\in ve saatte kaoalı zarf usulile eksiltme
ye konmuştur. İciteklilerin s'lrtnamesini görmek için her 
gün eksiltmeye gfrece'l--lerin le o gün ve saatlerde usulü 
dairesinde kapat•lmıs teminat ve teklif mektuplariyle 
Kasımpaşa'daki Komisyona o;clmcleri. (8187) 8-5518 

~ n ı ı ı l!lUI' ıı ı ıı ıınııımı:ll!lmamıııırı: 

1 Prof. Dr. Richterin karısı Etiıa Richterin 
7. XII. 1934 te Halkevinde açılmış olan hayvan hey

kelleri sergisi 13. xıı. 934 perşembe aksamına kadar 
her gün saat 10 dan 18 e karl·•r herkese açık bulunmak
tadır. Sanatkar Frau Etha ı.i chter sergide her gün 
saat 11-13 e ve 1 i-18 e kadar bulunacaktır. 8-5592 ... 

ımırnıu~ nıı·ıı m tt!!oınıu uıınıuıımmııııı.ııımıı ııı ıııınmu m :ı u. ıın 11 :ııı 11· ı 11 ı u m ıı .ı ıı ·ııııııı:lll u 

iiJli Jınlak 

Mik.tarı Muhammen İzahat 
kıymeti 

Lira K. 
Sitocl Beker mar-) 

kalı binek otomo) 1 adet 150 00 Nakten peşine11 
bili. ) 
Yukarda yazılı otomobilin ihalesi 6-12-934 tarihinden 

itibaren bir ay pazarlığa bırakılmıştır. İsteklilerin gelme-
leri. (3668) 8-5623 

ımıınmıll!lu ıınımıı 1ı::;HK;:l111lll1tlllllll~ı:ııınmm 

İLKBAHAR 
Tenor Joscph S-chmidt 

Yüksek iktısat ve ti . 
caret mektebi mü 
öğünden: 

•• ur 

1 - 1933 - 34 ve daha ev elki ders seneleri nihayet
lerinde mektebin evelce kısmı sani ve ali isimlerini taşı
mış ve şimdi yilksek İktısat ve Ticaret ismini alnuş bulu· 
nan kısmının altı devrelik tedris müddetini doldurmuş o
lup mezuniyet imtihanlarım vermemiş olan eski talebenin 
1 birinci kanun 1934 tarihinden iytibaren altı ay zarfında 
bir istida ile mektep idaresine müracaat ederek mektep 
vaziyetlerinin ve adreslerini ve imtihana girmek istedik· 
terini bildirmeleri ve istidalanna dört tane fotoğraf liş .. 
tirmeleri. 

2 - Bu suretle miiracaat edenlerin 1936 senesinin ey• 
un ayı nihayetine kadar imtihanlarını behemehal venneı: 
mecburiyetinde olduklarşı, 

3 - Bu imtihanların alakadarların tedris devrelerini 
doldurdukları tarihte meri olan talimatname hükümleri 
dairesinde yapılacağı, 

4 - 1 numaralı fıkrada yazılı altı aylık müddet içinde 
mektep idaresine miiracaat etmiyenlerin ve müracaat e • 
dip de 1936 senesi eylUl ayı nihayetine kadar imtihanla· 
nru her ne suretle olursa olsun bitiremiyenlerin bilahare 
imtihana girmek haklarının düşeceği ve kayıtlarının bir 
daha yenilenmemek üzere silineceği ilan olunur. (8047) 

8-- 5487 

l arita Umum üdürlü~den: 
1 - Harita Umum Müdürlüğii matbaası için (9) kalem 

malzemesinin pazarlığı 20 - 12 - 934 perşembe giinü saat 
(14) dedir. .. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere her ~un ve pa 
zarlığa iştirak edeceklerin de tetn:inatlariyle vakti?de C«"'be 
ci'de Harita Umum Mil dürlüğü satmlama komısyonuna 
gelmeleri. (3590) ~5567 
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Ankara Levazım imirliıi 
sabn alma komisyonu 

il anlan. 

İLAN 

11 11.KKANUN lYM SALI 

Bütün· ınallarımızda ve terzi ücretlerimizde 
38,000 kilo kuru soğana 

açrk eksiltmesi günü talip 
çıkmadı. Müddeti temdit 
edilmiştir. İhalesi 12. birin
ci kanun. 934 çarşamba gü
nü saat on dörtte yapıla -
taktır. Taliplerin şartname· 
sini görem üzere her gün ve 
ihale günü de vaktmdan 
evel teminatları ile beraber 
Ankara Levazım amirliği sa 
tın alma komisyonuna gel -
meleri. (365) 8-.ı;606 

Yüzde 10 gerçek Ucuzluk! 

12 birincikanuncla başlıyan 

Biriktirme ve 

Milli Mfülafaa Vekalf>ti 
satın alma komisyonu 

ilanları. 

t LAN 
Tekirdağmdaki kıtaat ih

tiyacı için 175 bin kio arpa· 

Yerli mallar haftasınd 
ya talip cıkmadığmdan pa -
zarhkla alınacaktır. Pazarlı
ğı 12 - 12 - 934 çarsamba gü-
nü saat 16 dadır. İsteklilerin 

belli gün ve saatte Tekirda
ğı Sa. Al. Ko. na uğramala -

Sumer Bank 

n. (3665) 8--5621 

Tophan.-dt> t~tanhul l.e 
vazım Amirlij!i Sahn 

Alma Komi~yonll 
han lan. 

YERl.t MALLAR PAZARI 
İLAN 

İstanbul Levazım amirli
ğine Selimiye fırını ihtiyacı 
için 150 bin kilo un 27-12-934 
perşembe günü saat 15 te ka
palı eksiltme ile alınacaktır. 
Şartname ve nümuneyi gö
receklerin her gün ve mü
nakasaya iştirak edecekle
rin belli saatten bir saat ev
vel Tophanede Satmalma 
komisvonuna gelmeleri. 

TELEFON: 1618 - ANKARA 

Manisa Vilayetin den: 
1 - Manisa - Menemen yolunun 0+ 643 - o+ssı ve 

2+845 - s+s76 ve 6+100 üncü kilometrelerde noksan 
kalan toprak tesviyesiıain tamamlanması (5449) lira (17) 
kuruşluk keşifnamesi üzecinden eksiltmeğe çıkarılmıştır. 

2 - Bu işe ait keşif ewakı parasız olarak Manisa nafıa 
başmühendisliğinden alınabilir. 

3 - Eksiltme işi birinci kanunun 23 üncü pazar gunu 
saat onbirde Manisa vilayet daimi encümeninde yapıla
caktır. 

4 - Eksiltme açık surette yapılacaktır. 
S - Muvakkat teminat miktarı 409 1 iradır. Ve bu temi -

natm eksiltmeğe girmeden evvel hususi mühasebe yolu ile 
mal sandığına teslimi şıarttır. İlan olunur. (3637) 

8-5576 ..................................... 
P~KI iÇMEK lSTERSENIZ 

BOMONTt RA KiSiNi 
TF.Rr.tn F.ntNtz 

Türkiye Ziraat Bankasından: 

Satılık ev 
Yenişehirde Memurin Kooperatifinin malı olan ve ya

nında dört dükk3nı bulunan ev satılıktır. 
1 - Satış kapalı zarfla 20 birinci kanun 1934 perşembe 

günü Ziraat Bankasında saat onbeşte kurulan komisyon 
tarafından teklif edilen bedeller lavık had görülürse icra 
edilecektir. Bu saate kadar Ziraat Bankası memurin ve 
levazrm müdürlüğüne zarflar tevdi ectilmelidir. 

2 - Be"elin peşin ödenmesi esastır. Şu kadar ki ko
misyonun kararlaştıracağı şartlara göre yan paranın ve
ya diğer teminat gösterilmek şartiyle dörtte ü<:;ünün beş 
sene ve beş müsavi taksitle bor<:;lanmağa, <:;evrilmesine ko
misyon muvafakat edebilecektir. Bu cihet veya buna mü
masil şerait tekliflerde tasrih olunmalıdır. 

3 - Satıştan doğan bütün vergi ve resimlerle deltali
ye müşteriye aittir. 

4 - Artrnmya gireceklerin teklif ettikleri bedelin yüz
de onu kadar bir depozito yatırmalan veya Banka teminat 
mektubu vermeleri icap eder. Depozitosuz veya teminat
sız tekHfler kahul olunmaz. 

S - İhaleden sonra ödene cek bedel bir hafta içinde ta
mamen yatırılıp muamele tekemmül ettirilmezse Ziraat 
Bankası depozito ve teminatı "zamanı rücu., olarak iyrat 
kaydetmeğe ve yeniden yapılan satış fiat farkı hadis olur
sa bu farkı evelki müşterilerden tekrar istemeğe salahi· 
yettardır. 

6 - Fazla tafsilat için Ziraat Bankasına müracaat olu-
nabilir. (3560) 8-5445 

(8207) (651) ~5525 

Ankara Mektepler Alun Satım 
Komisyonu Reisliğindeıı : 

Gazi Terbiye Enstitüsü talebeleri i~in alınacak göm -
lek, çorap, mendil, fanila, kravat, iskarpin ile yaptırıla

cak harici elbise ve kasket ı. 12. 934 tarihinden iytibaren 
20 gün müddetle kapalı zarf usuliyle münakasaya konul -
muştur. 

Talip olanların 20. 12. 934 tarihine müsadif perşembe 

günü saat 15 te mektepler satın alma komisyonuna, nü -
mune ve şartnameyi de görmek istiyenler her gün mektep 
idaresine müracaat edebilirler. (3512) 8-5484 

ÇOCUK BABALARINA 

Orta mekteb ve liselerin 6. 7. 
8. sınıf talebelerine gayet ucuz 
ve istifadeli riyaziye dersleri 
verilir. 

Adres: 

Anafartalar caddesinde 

Kamelya ve Florya 
mağazaları 

Talat Hüseyin 
Ortaç 

olacaktır. 

KiRALIK 
Nafıa Vekaleti arkasmda

ki yeni binanın bir ve 3. ün -
cü katlan birlikte veya ay
n, ayn. 

ANKARA iCRA DAlRESI GA Y
RI MENKUL SATIŞ MEMUR
LUCUNDAN: 

934/ 153 dosya numaramızla 
Öksüzce caddesinin Kerim so. 

kağında 13 numaralı hanede İs -
fendiyar'a ipotek suretiyle 700 li

ra vermcğe borçlu Çaputçu fahri. 
kası civarında Muhacir Süleyman 
ın yahudi mezarlığında kiin ipo· 
tekli hanesine ehli vukuf tarafın.. 
dan 820 lira kıymet taktir edilmiş 
Süleyman işbu ilinımızın gazete 
ile neşri tarihinden itibaren üç 
glin zarfında zabıt varakası tet· 
kike ve beş gün zarfında da bir 
itirazı varsa icra tetkik merciine 
bildirmediği surette mezkilr kıy. 
metin katileşeceği tebligat maka
mına kaim olmak Uzere ilan olu_ 
nur. 8-56n 

Bursa Pazarı 
HASAN HOSNO 

Ankara şubesinde bilumum mallarını çok ucuza 
satmaktadır. 

Kr. 
Krep düşen 75 
Çamaşırlık birmanlar 130 
Krep Mongollar 17 S 

Kristan maruken 
çift kol ipek 

Kr. -260 

gömlekler 750 
Sofra taknnlan 325 " jorjet 180 

Krep saten 250 
perdeler 450 

1 
File emprime 

Karyola takınılan (25) lira 
Ve saire ve saire 

Adliye sarayı yanında gençağa apartnnanı altında 

No: 2 TELEFON: 2373 

P. T. T. Binalar 
ve Levazım Müdürlüğünden: 

2700 lira muhammen bedelli 20.000 tekerleği zamklı, 
l 0.000 tekerleği zamksız olmak üzere 30.000 tekerlek tel• 
graf makinelerine mahsus ahiz bandı acık eksiltme ile alı• 
nacaktır. Eksiltme 20 - kanunusani - 19J5 tarihinde saat ı+ 
te Ankara'da P. T. T. Levazım müdürlüğünde toplanan ko
misyonda yapılacağından isteklilerin 10 - l 2 - 1934 tarihiıt• 
de meriyete girecek arttırma, eksiltme ve ihale kanununun 
ahkamına göre lüzumlu vesikaları, 205- liralık muvakkat 
teminatlarını veznemize yatınldığma dair makbuz, ve~a 
nümunesine uygun banka kefalet mektuhu (çek kabul edıl• 
mez) ile birlikte aynı gün ve saatte komisyonçla bulunmala 
n. 

Talipler bu husustaki şartnameyi Ankara' da Levazırtı 
mübayaat kaleminden. tstanbul'da Levazım Ayniyat Mu• 
avinliğinden hergün bedelsiz alabilirler. 

(3588) 8 - 5501 

r lmtirıu: ı.ah~b~-v e Ba~m:-ı 1 S İNE l\J ALA R 1 
1 hcırriri fatih Rıfkı ATAY. ..--------., - ] 

1 Umumi ncfriya t1 idart c·den .,J _Y_E_N_._1__ Bugün, bu gece 1 Bugün, bu gece J KULÜP 
Vazı iıleri müdürü Nasuhi Uç ... yük yıldızın temsil ettikleri İki filim birden. 
BAYDAR. GÖNÜLLER BİRLEŞİNCE M t K 1 N t N ŞEN SAAT t 

Senenin en cazip filmi 1 Herkesin görmesi Hizımgelen orijina' Çınbrı cıddtsl civumda l 
UfuJ matbaaJındı basılmtftır. ) 

N O R M A Ş H E A R E R filim 
Robcrt Montgomery - Herbert MarshalJ DEHŞET SOV ARİLERİ 

Ayrıca: Dünya havadisleri. TOMKfN'in almanca sörlü kovboy filmf 


