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Gündelik 

llUCDA YI KORUMA YASASI 

Buğday; 1914 • 1918 a&Y&flD

dan ıonra, yurd bütünlüğünü ko-
1'\ayan bölümlerin bqına geçmiı • 
tir. Denizyolları kapanmca birçok 
iillceler, buğdayın top, tüfek, ıün 
tii gibi değerli olduğunu gördü • 
ler bu büyük denemeden sonra 
buğday yetiştirme her yerde ulu
•al bir iş oldu 

Çok fabrikaları olan ülke • 
ler bile, yabancı buğdaya güm • 
riiklerini kapadılar. Kendi dar 
l'e kısır topraklarından buğday 
'lınağa çabalıyorlar. Buna karşı
lık ekilir yerleri çok, çiftçiliği ile
li uluslar, dışanya satamadıklan 
huğdayları odun yerine yakıyor· 
lar. 

12, ILKKA!VU!V 1934 (.ARŞAMBA 

Bugiin ıaaı on altı® Bm!bakan ismet lnö .. 
nii'niin Halkeı,irule söyliyeceği bir söylevle 
tutum ue yerli malı haftası başlıyor. lJc'*ba
kamnıızm si)ylevini, Ankara ve lsıanbul 
radyoları. yurda yayacaklardır, dinleyiniz!. 

Adımız, andımızdır. Her yerde 5 kuruş 

Uluslar derneğinde Yugoslav - Macar anlasmazlığı 
. -

- . - .. ' 

Fransız dışarıişler },akanının bulduğu uzlaşma prensibini 
Mı: caristan onayladı 

Başbakanımızın 

Trakya için 
dedikleri 

Bu sabah varacak trenle Ankaraya 

dönmekte olan Baıbakanımız dün lstan

bul gazetecilerine Trakya için §U sözle. 
ri söylemiştir: 

Gümrük duvarlarının bir ya • 
llında güçlükle, ağır değerle ye - 1 

titen buğday, öbür yanda bü • 
tün yıl onunla uğratanların alın 
lerini kurutmuyor. 

Romanya Dışişler ınkam Bay Titrrresko, ragosıavya ·Macar azla.fmaısrm başaran 
Bay Tevfik Rü~da Aras'la bir arada Fransa Dışi,fler Bakanı Bay Laval 

Cenevre_ l 1 (AA) - Macar - yu. kont Aponyi'nin büyük nezaketini min- ğunu ve hiç olmazsa gayet açı.k bir ka-
goslav anlatmazlıiına esas bakımından netle anarak timdi bu nezaket yerine bahat veya bir hata karşısında bulun• 
bir uzlatma elde edihnit ve bu büyük indi sözler ve tahriki• kaiın olduiunu duğunu göstormiJ ve "herhangi bir ha· 

" - Fazla vaktım olmadığı için, 

Trakya'da ancak dört gün kalabildim. 

Fakat bu müddet zarfında sıkı çalıftırak 

yurdumuzun bu çok değerli parçasının 

her tarafını gördüm. Aldığım neticeler

den çok memnunum. Trakyamızın her 

tarafını yemyeıil, halkmı büyük bir cay. 

retle iılerinin batında buldum. Az ıı:a -

manda pek çok muhacir getirilmit, fa • 

kat hepsi muntazam bir faaliyetle iyi 

bir vaziyette )'el'lettirilmiı bulunuyor. 
Köylülerimizin yurdlannda İf Ye pçleri 

ile met&'UI olarak hallerinden memnua 

olmalan ve Trakyanm bereketli toprak

Janndaa iatilade etmek " yurdu ba -
yındırlandırmalr içia mütemadiyen ça -

lıtmaları beni çok aerindirdi. Trakya. 

nm ileriıi baklanda amutlanmrz çok 

kuvvetlidir. Trakyanm cennet ölacakt• 

Zaten buna hazırlanID11ktadır.,, demiı
tir. 

Türk buğdayı da köylünin gİ· 
)eceğini vermez, borcunu, vergi • 
•İni kart ılamaz bir değere düt • 
ı.ıü,tü. 

Köy, uluaal ahı verit dıtmda 
lc.larak çok geri, bir yqayıp dö
lliiyordu. 

Toprakta uğrqan milyonların 
~lıtmaaı değerlenmezıe artık 
'lnn çevresi daralacak, ulusal ve
lim dar bir çenber içinde kala • 
C.ktı. 

Tek kurtuluş yolu topraktaki 
errıeği, buğdayı deierlendirmek • 
ti. Ziraat Bankası bunu üzerine 
'ltnakla yıllardanberi köylüden 
!ördüğü büyük yardnnm borcunu 
0deıniı oluyor. 

Buğday alıt yerlerine yakın 
~Öylerde vergilerin ödendiğini, 
harcların verildiğini, yapmanın 
~ile değiıtiğini görüyoruz. Uzak 
>erler ise kendi yakınlarında baı-
11)acak alım gününün uzak olma .. 
"'-aını içlerinden dileyorlar. 

Banka buğdaylarımızı dıt il
~tde, köylüden aldığı değerden 
~le atağıya satıyor. Buğday alı· 
"-11ır ulusca korumasaydık böyle 
'-tııla it çoktan duracaktı. 
'a lvte buğdayı koruma vergisi; 

l'lüden buğday alımmı keame
~'biraz da geniıletmek ülküıi
' lcondu, köylüler verginin dıım
t - hırakıldı. Ancak, ufak kent
~de oturan fakat toprakta uğ • 
~rnaıı ve yaf&Dlaıı bir köylü -
~l'llcünden ayrı olmıyan çiftçile
l··ı.ıi:t pek çoktu bunların bir köy
~den ayırdedilecek neıi vardı? · 
\ \lnları yasa yapanlar biliyordu 
~ak verginin gelirini azaltma -
~ k gerekti. Vergi kon<luktan 
ti l'l~a geçen aylar gösterdi ki ~e~
~~ın büyilk kentlerdek~ ~elır~, 
tdayı korumağa yetecektır . . 

'~fak kentlerde vergiyi top~a~ 
'' güçtü, alınanları da vergıyı 

I •Yanlara veriyorduk. 
~~tte bu i~i yönden hız alan 
~ ~ lnönü buğdayı koruma ya
~:::1•n deği~tirilmeıini büyük 

taydan diledi. 
~~teni yasa gene buğdayı yete
~t·· adar koruyacaktır. Ancak 
~~1 1.ln çiftçilerimiz vergi dışında 

' 

~)',.L 1 "' •b• • d ~ .. ~ ·orunacaf?ı gı ı vergı e 
lı.-. ~llçlükle, az yükle toplanacak-

~ 
~ ,~en deneme aylarından son-
~t\i •nınak istenilen yeni düzenin, 
lia.ı n .. Yl•rdda ıevincle beklendi-

l:orüyoruz. 
KEMAL ONAL 

Isparta Saylavı 

bir kıvanç uyaadırmııtır. Böylece yeni söylemit ve demittir ki: rekette inklr hatanın itirafıdır ve Yıu-
ve parlak bir muvaff.kiyet kazanan '' - Yuiroslavyamn dileti katiyen goslavya'nm ls'bat etmek istediği de 
fransız dıtbakanı M. Laval çok kutlan· Macariıtaıun ıerefini ortaya koymamak- bundan !?aşka bir ,ey değildir.,, demif· 
mıttır. ta, ancak meıul makamlara kartı tedbir tir. 

Gündüz M. Laval ile küçük anlatma alınması için ulualar cemiyetinin " Ma. 
devletlerinin müme11iJleri bir araya gr ıristaıun yardmwıı istemektedir.,, 
1
•rek her biri kendi durutunu ve men'- M. TitUlceko bu dileii.n her nokta-

Yugoslavya Dışişler Bakanı Bay Yevtiç 

atlerini anlatmıt ve aaat on beıte de 
uluılar cemiyeti konseyi toplammıtır. 

Reiı M. V ukoncelloı celseyi açarak 
fransız muhtırasını okumuıtur. Muhtı
rarun batbiı tutlw: (Zorbalık -akMCli
le Y"Pllaa ciaayetleri tenkil için ulaalar. 
arası mukavelenin eaulan). 

MulatJrada zorbalık clenilellilec:ek her 
çqit cinayet, •uikucl, teıekkül ve pro
P~~a_ıı~lara tanıil ve kalpazanlığm ten
kili ıçın akdeilen 1929 anlaıma1ından 
mülhem bir mukavele imzalanmaaı ileri 
sürülmektedir. Mukavele mücrimlerin 
iadesini tanzim ve ıahte pasaport itle. 
rini takib edecek ve zorbalık anıldık
larına dair malumat verilmesini de 
mecburi kılacaktır. Bq hakimden mü • 
rekkeb uluslararau bir mahkeme kurula. 
rak bu mukaveleye karıı yapılacak ha
reketleri muhakeme edecektir. Af hakkı 
yalnız uluslar derneği konseyine aiddir. 

Muhtırada, mukavele dıınıcla olarak 
ıuçlulann geri verilmesini «erekli söı. 
termiyecek sıyaaal suçlardan, adanı öl • 
dürmenin hariç bırakılma11 da teklif o
lunmaktadır. 

Franıız projesi okunduktan sonra Ro
manya dııitler bakanı M. Titüleıko söz 
alarak, Romanyanın Yugoslavya yanın. 
da bulunuşu Romanyanın bünyevi ku -
ruluşu bakımından çok tabü bir ıey ol
duğunu ve öte yandan Fransayı müte. 
essir eden her ıeyin aynı kertede Ro -
manyaya da dokunduğunu söyliyerek bu 
iki ülkenin uğradığı acıda Romanyanın 
bir alakadar sıfatile ölen iki büyük a • 
dam için manevi tazminat istediğini ila. 
ve etmiıtir. 

M. Titülesko ölen macar murahhaıı 

S. S. C. B. Dışişler Komiseri 
Bay Litvinof 

sını ayrı ayrı araştırarak Macariatanın 

buna karıı kabahatli olmadığını ileri 
ailrmckle iktifa ettiğini, halbuki orta
da bir yığın ihmal ve terahi bulundu-

General Hayriyi de 
kaybettik 

Nakliye Müfettiti General Hay
.. ; dün gece Cebeci haatahaneain-

'Jan 6ıtm aeğerıı Generallmiz Hayrı 

de ölmüıtür. Ölüsü dün Y enişe· 
hirdeki evinden kaldırılarak Ce
beci' de tehitliie gömülmüıtür. Ö
lü alayında Sü ve içeri itler Ba
kanlan ile Büyük Erkinıharbiye 

Bundan sonra ıınırlarm dUzeltil
rneıi itini ele alan M. TitUleıko, ma
caır murahhaıeırun bu me9Cleyl ortaya 

Çekoslovakya Dışlşler Bakanı Bay Bene~ 

ailrmek ve küçük itilafın sıyasal ma· 
nevralarından bahsetmek hakkını ne· 
reden bulduğunu sormuş ve tadilcili-

(Sonu 2 inci sayıfada) 

İtalya · Habeşistan 
hadisesi hakkında 
Pariı, 1 t (A.A) - Habeşiıtan elçi

Iiii tarafından çıkarılan bir bildirimde 
deniliyor ki: 

• "Habeıistan hükumeti tarafından ya

pılan tahkikattan anlaşıldığına göre, 5 
ilkkinun tarihinde İngiliz - habeı ıını

rını tahdide memur komisyonun yanında 

bulunan muhafız kuvveti, top, tayyare 
ve tanklarla ıilahlı bir İtalyan kuvveti. 
nin saldırnnına uğramııtır. 

Bunun üzerine muhafız kuvvete ge
ri çekilmek emri verilmiştir. Habeıista
nın Roma maslahatgüzarı İtalyan - ha
bet andlaşmasına göre, hakemlik kura. 
lına başvurmak için talimat almıştır. 

ikinci Başkanı General Asım, Sü 
Bakanlığı Müsteşarı General Naz
mi, U. Jandarma Kumandanı Ge
neral Kazım, B. Erkanıharbiye ve 
Sü Bakanlıklariyle diğer daireler 
ileri gelenleri ve zabit arkadaşları 
anık bulunmuşlardır. Ölü alayın
da bir tabur piyade ile, birer ta
kım süvari, topcu kıtaları. jan
darma polis müfrezeleri bulun
muttur. 

Başbakanımız 

İstanbulda 
Jstanbul, il (Telefon) - Baıbakan 

ismet lnönü beraberinde Sıhhat bakanı 
Bay Refik ve kolordu kumandanlanndaa 
General Salih olduğu halde bu sabah 
ekıpreıle Çorlu'dan lıtanbula geldi ve 
akıamki trenle Ankaraya gitti. 

Baıbakan gelit ve giditinde vali, as
ker ve sivil erkan tarafından karıılandı 
ve uğurlandı. 

Baıbakan öğleden önce Tokatlıyancb 
dinlenmiı, yemek yemiı, öileden sonra 
Kadıköyünde bir ziyaret yapmııtır. 

Aktam treni kalkmadan önce Baıba. 
kan kendini uiurlamaya gelen üniveni
te rektörü Bay Cemil'den üniversite it
leri hakkında malumat almıt Ye rektö • 
rün: 

'' - Onivenitede tam bir çalııkaa. 
lık havası vardır. Oniverıitenin 4000 ta
lebeıi, hocalan ile beraber aabahm seki
zinden .alqanun yedisine kadar, labora
tuvarlarda veya kitab baımdachr. Oni • 
versitede devam mecburiyeti aleyhinde 
konutanlar, aykmlığı kendilerine İt .. 
dinrniı bir kaç talebeden ibarettir.,, d .. 
yiıini kıvançla dinlemiştir . 

Fırkamız genel katibi 
Bay Receb'in soyadı 
Atatürk, Fırka Genel Katibi 

Bay Recebe Peker soyadım ver
mittir. 

öl{onomi ve yerli 
mallar haf tası 

haşlıyor 
Ökonomi ve yerli mallar hafta11 bu. 

gün saat 16 da Halkevinde Batbakan 
ismet lnönü'nün bir söylevile açılacak 
ve sonra kız lisesi bir müsamere vere
cektir. 

Bu akşam Kurultay Başkanı Kazım 
Özalp radyoda bir söylev verecek bu 
haftanın öteki günlerinde de ıırasile, 
Okonomi, Ekim, lç~ler, Kültür ve Sü 
bakanlariyle C. H. F. Genel Kitibi Bay 
Receb Peker'in ıöylevleri dinlenecektir. 



SAYIFA 2 

DIŞARDAN 

Uluslar derneğinde 
Yugoslav - Macar 

anlaşmazlığı 
(Başı 1 inci sayıfsda) 

tln bir sulh eseri olmadığını gösetre
rek demiştir ki: 

.. _ Sımrlann düzeltilmesi ancak 
alakadarların muvafakati ile kabildir 
Ye kilçük anlaşma devletleri macarların 
bu gibi dileklerine birçok defalar kati 
bir "hayır,, cevabında bulunmuşlardır. 
Zorbalık tadilcilikten o kadar ayrı bir 
teY değildir. Çünkü tadilcilik insanla
rı kısmetlerinin doğruluğunda şüpheye 

ilü:şürüı- ve galeyana gelen bir düşünce
~ verdiği emirleri yerine getirmek 
için eller silahlanır.,, 

M. Titülesko sözlerini 'öyle bitir
Dılttir: 

"- Macaristan'dan ulusal ferefini 
lbJAI edebilecek hiç bir şey iatenmeme-
8cHr. Boş alınganlıkları bir tarafa bıra
Wnn. Yugoslavya'nın istediği makul 
llniyeleri vermek için bizimle beraber 
.ıunuz, ıulh davasma hizmet etmiş o
lanunuz.,, 

M. Titülesko'dan 110nra Çekoslovak
,. dı§arı işleri bakanı M. Benes ma
"lar muhtırasının her noktasına ayrı ay
n cevab vererek zorbalıkla taditcilik 
lıralında bir ayrılık gözetmek lstiyen 
lefebblislerl reddetmiş ve uluslar der
•finl, Yugoalavya'nın istediklerini 
wrmeğe davet etmif ve Yugoalavyanm 
tuttuğu yolu ve ulualar derneğinin var 
bfı sayesinde timdlye kadar önüne ge
tflebilmiş olan feliket insanlık Uzerine 
~kmeli midir,. diyerek sözlerini bitlr

mı.tir. 
Bir yandan M. Benes'in bu nutku 

mcüme edilirken iSbUr yandan da M. 
Laval, Eden ve Aloizi macar dış baka
"' üzerinde, hazırlanan karar suretini 
kabul ettirmek için en son gayret ya
pıyorlardı. 

M. Benes'ten aonra Yugoalavya dış 
bıkanı M. Yevtiç söz almış ve macar 
hükf1metinin tuttuğu müdafaa usuliln
dcn hiç bir hayrete düşmediğini söyle· 
miş, macarların Yugoslavyanın iç iş-

1trine karışmasını protesto etmiş ve 
mesuliyetler yolunda eski ittihamlan
nı muhafaza eylemlftir. 

En son, macar murahhası M. Von 
ltkhard, bütün hatiplrin 'Macaristanla 
eyi münasebetler kurnıak arzusunda 
bulunduklarını görerk Macaristan'ın 

da komtularile, hattı uluslar arası mu
~e]e dışında, zorbalık tahrildltına 

brıı anlaşmaya hazır olduğunu bildir
IDlft tadilcilik tesinl tekrar ele alarak 
bunun bir sulh vasıtası oldufunu söy
hmit ve Triyanon andlagmuının im-
1Mındanberi 'Macariatan'ın ko~ulan-

11n basmane hareketlerinden şik!lyet 

"'1'ıiftir. 

Konaey, bu söylevlerden sonra ingi· 
tiz murahhası M. Eden'i Yugos1avy4Ulln 
c1Ueği için raportör tayin eylemiştir. 

Bunun üzerine Fransa dışbakanı M. 
l.~val l!ürsüye gelerek, Sar işinde yap
tığı tavassutla jktifa etmiyerek bugiln 
diğer bir mill'.im l§i üzerine alan lngil
tereye açıkca teşekkürde bulunmuştur. 

Nihayet M. Litvinof, anlaşma ihtimal· 
lerinin baş gösterdiğini ve bütün düny.a
nm konseyin karannı umut ve heyecan
la beklediğini söyliyerek konseyin geç 
•akıt tekrar toplanmasını teklif etmiş ve 
bu teklif kabul olunmuştur. 

Bunun üzerine konsey aaat, 23,l S de 
tekrar toplanmıştır. Reis M. Vaskoncel
laı laral Aleksandr ve Bartu'yu öğmüş 
•e macarların cevabını beklemek için 
~leeyi bir çeyrek tatil eylemiştir 

Bu arada macarlann, yugoslav - ma
ur ihtilafına nihayet veren karar sureti
ni kabul ettiği cevabı geldiğinden, kon
ley UçUncU kere toplanarak müzakere
itti bitiren son karar suretini ittifakla 
onaylamıştır 

Bu karar suretinde, Marsilya suikas
ctmda ölenler tazim olunduktan sonra 
her devletin kendi arazisinde her hangi 
bir sorbalık faaliyetini ne teşvik ve ne 
de böyle bir faaliyete müsamaha göster
memek vazifesi ikbzaınndan bulunduğu, 
zorbalık hareketlerinin önilne geçmesi ve 
onlan tenkil etmesi llzım geldiği ve ay
m samanda kendisinden yardım istiyen 
devlete yardunıru esirgememesi icab et
tiği tasrih edilmekte ve denilmektedir ki: 

"Verilen bel2elerden su aonuc: çıkı-

Eko dö Parinin 
1talyan sıyasası 
içiıı bir yazısı 

Paris, 11 (A.A.) -Anadolu A
jansının hususi muhabiri bildiri
yor: 

Eko dö Pari gazetesinin Londra 
muhabiri, M. Laval'm Roma se
yahati dolayısiyle gazetelerde do
laşan bazı sözleri ileri sürerek 
bunlar arasından seyahat sonucu
nu bozmak istiyen sıyasal bir 
manevrayı ortaya çıkarmak ge
rektiğini bildirmekte ve M. Muso
lini'nin aıruı geldiğinde bütün 
Avrupa'ya tamil bir misak ,.apıl
ması düıüncesinde bulunduğuna 
dair olan ıayiayı kaydettikten 
sonra tözünü şöyle bitirmektedir: 

"hal yanların Fransa ve Rusya 
arasında çok sıkı bir dostluk doğ
muına meydan vermemek ve 1-
talya'yı pek çok iıgal eden Bal
kan ittifakını tesirsiz bırakmak 
iatemif olmasının ihtimali çoktur. 
ltalya'yı meıgul eden ehemmiyet
li sebeblerden biri de Türkiye'nin 
kati bir adımla Yugoslavya'ya 
yaklaşmış olmasıdır. ltalya sıya
sası bugün geçmişteki hatalarını 
ödemektedir. Eğer ltalya meydan 
okuyucu bir lisan kullanmamıt 
ve Akdeniz'deki adaları sebebsiz 
olarak tahkime kalkışmamış ol
saydı Türkiye7nİn bugünkü duru
munu önlemiş olurdu.,, 

Fransz - İtalyan dostluğv 
Roma, 11 (A.A.) - Şatobriyan'ın 

yarı heykelinin yerine konulma&ı me
rasiminde M. Musolinf, biltiln İtalya 

hükGmeti erkanı, sefirler ve bilyilk bir 
halk kütlesi bulunmu§tur. Bu merasim 
bir Fransız - İtalyan doatluğu teza
hllrU mahiyetini almıştır. 

Fransız ayanmdan M. Beranje, bu 
münasebetle söylemiş olduğu söylevde 
Şatobriyan'ın eserlerinden, Roma'ya 
olan bağlılıklarından bahsetmi' ve 
Fransız - İtalyan yakmlığına da 
telmihte bulunarak haklarının korun
ması ve istikballerinin sevk ve idaresi 
için iki milleti birbirine bağlıyan 

yeni alm yazılarına ehemmiyetle l~ret 
eylemittir. 

yor ki, Yugoalavya topraklarının dı

şında zorbalık kunımlarının varlığı ve
ya çalışışı hakkındaki birçok mesele
ler Yugoslavyarun istediği biçimde 
hallolunmamış ve bazı maca.r makamla
n hiç değilse ihmalleriyle, Marsilya 
auikaediyle alaıu.dar olmak Uzere me
suliyet altına girmişlerdir. 

Milletler cemiyeti konseyi, uluslar 
arası mesuliyetleri tamamiyle müdr!k 
olan placar hükCtmetinin, suçu belli o
lan makamları vakit geçirmenizin ce
zalandırmak isteğine ve vazifeyi ifa
ya azmetmiş bulunduğuna kani olarak, 
macar hilklımetini bu hususta alacağı 
tedbirleri kendisine bildirmeğe davet 
eder. 

Konsey, sıyasal zorbalık makaadile 
yapılan tahrikler, teşebbüs veya cina
yetlerin tcnkilini temin edebilecek 
uluslararası bir mukavele yapılması 

işini tetkik etl!lek üzere Lir mütehas
sıslar komitesi teşkiline ve bu komite
nin Belçika, İngiltere, Şili, İspanya, 
Fransa, Macaristan, İtalya, Lehiatan, 
Romanya, İsviçre ve Sovyet Rusya mU
messillerinden mlirekkeb olmasına ka

rar verir.,, 

M. Lavalin söylevi 
Cenevre, 11 (A.A.) - M. Laval, kon

seyin karar suretini ittifakta lıabul et
mesi Qzerlne JU beyanatta buJunmuttur: 

.. _ Milletler cemiyeti bir defa da
ha sulha hizmet etmiştir. Kabul edilen 
karar aureti bizim duygularımıza ter
cüman olmakta, kurallar koymakta, ha· 
diseler tesbit etmekte ve neticeler çı· 
karmaktadır. Arzu edilen sülrl\nctin ta
hakkuku timdi macar hUkfunetine bağ
lıdır. Konseye gelince, koıweyin aıdl 
vazifesinde lı:usur etmemiş olduiunu 
söylemek )Szımdır.,. 

ULU~ 

SON DUYUMLAR 
Uluslar kurumu konseyi -
nin gelecek toplantısı 

Cenevre, 11 (A.A.) - Konsey, hu
susi bir celsedC, gelecek içtima devresi 
tarihini Sar reyifunının arifesi olan 12 
k!inunusani olarak tesbit etmiştir. 

Y ugoslaYya. lacarislan ~m 
Jıiikiim giyme ini bekliyor 

Belgrad, 11 (A.A.) - Cenevre gö
rüşmeleri, Macaristanın mahkCtm olma 
sını beklemekte olan gazetelerle efkarı 
umumiyede endişe uyandırmıştır. 

Gazeteler M. Laval'in senasında bu 
lunduktan sonra uluslar derneğinin 

adaleti hakim kılmak için vilcude ge· 
tirilmiş olduğunu ve teahhütlerini yeri
ne getirmesi lazım gelmekte bulundu
ğunu hatırltmaktadır. 

Yngo~]a,· - 1\lacar mesdcsinin 
halli 

Londra, 11 (A.A.) - Yugoslavya -
Macar anlaşmamazhğının Crnevrede 
halledilmiş olması, birçok ga:r.etelerde 
sevincle karşılanmı~tır. 

Taymis gazetesi diyor ki : 
Uluslar derneğinin bu m~scleyi bu 

kadar çabuk halletmesi, evrensel mü
cadelelerin kollektif bir muamele gör
mesinin ne derece değerli olduğunu 

islıat etmiştir. 

Deyli Telgraf diyor ki: 
"En çetin, en halledilmiyecek me

selelerin eın eyi hal çaresi gene sabır 
ve sebattır. 

Ccne,Te uzlaşması için yugo"lav 
gazetesi ne diyor? 

Belgrad, 11 (A.A.) - Yugoslavya'. 
yı tatmin eder mahiyette telakki edi
len uluslararası konseyinin karar su
reti memnuniyetle karşılanmıştır. Bil
haaea nıac.ar makamlarının en az ih
malJc: suçlu olduklarının tespiti ve 
Macaristan ceza te<ibirleri almağa da
vet edilmesi gazeteler tarafından se
vin ele kaydedilmektedir. Keza bu ka
rar sureti, prestiji ve batta mevcudiye· 
ti mevzuu bahsolan uluslararası için de 
bir muvaffakiyet olarak telakki edili
yor. Kanaat, muvaffakiyetin Fransa'ya 
ait olduğu merkezindedir ve Macaris
tanm uluslararası konseyi önilnde bu
lunulan tc-ahhUtleri ifa edeceği ümidi 
izah edilmektedir. 

Cenevre uzlaşması için macar 
gazeteleri uc tliyor? 

Budapeıte, l 1 (A.A) - Macar ga
zctderi, yugoslav - macar ihtilafı için 
Cenevrede bulunmut olan hal auretini 
müttefikan memnuniyetle selamlamakta 
ve uluslar kurumu konseyi llyelerinin 
samimt bant ar:ıulan ve aynı zamanda 
barışın ıneaEuti namına her türlü feda· 
ldlrlıkU bulunmaya aruk olan Macariı. 
tanın ikı1ane hareketi sayesinde acun 
barışını tehdid eden bilyük bir tehlike -
nin ortadan kaldırıl,ı:rn\swa muvaffakiyet 
elvermiş olduğunu ilave etmekterfüler. 

Uluslararası ödt.•ıneler bankası 

Bale, 12 (A.A) - Ulualararası öde
meler bankası, dün 48 inci toplantısmı 
yapmııtır. Bu toplantıda gündelik işler 
görilşülmüıtür. 

İhraç bfnkaları müdürlerinin top· 
lantıları dışında olarak dün altın blo
kuna girmit memleketler mUmeMilleri 
bir toplantı yapmı1lar ve bu toplantıda 
ltalya bankası mildUrü arkad3'larına 
liretin altın kıymetinin istikrarını te
min için eaıebi dövizinin mecbur! bir 
eurette aatın almmaarna ait yeni ted
birJttden bahutmiftir. 

Uluslar Derneği konseyinin 
toplantısı bitti 

Cenevre, 11 (A.A) - Uluılar dern«:
ği konseyi, bugiln . öğleden sonra Sar 
işleri baklanda tetkikatta bulunmuş ve 
bunun Uzerine konseyin fevkalade top
lantısına ald itler bitmi§tir. 

BoUrya'aa. seferberlik 

Lapaz, 11 (A.A) - BUtUn eli silah 
tutan bolivyalrlar seferber edilmittir. 

Fransa'nın Amerikaya 
olan borclarr 

Paris, 11 (A.A.) - Nazırlar meclisi 
dünkü toplantısında Amerikaya olan 
borclar meselesini görüşmüş ve eski 
durumda devama karar vermiştir. M. 
Eryo, bu münasebetle borcların tediye
si hakkında vaktile ileri sürmüş olduğu 
fikirlerine sadık bulunduğunu söyle
miştir. 

Fraıı~a eski sava cılm·ı . 
Paris, 11 (A.A) - Başbakan M. 

Flanden kabine toplantısında savaş ma. 
liillerinin bugünkü durumlarının eyileş
tirilmesi için maliye ve tekaüd bakanla -
rile mutabık olduğunu söylemiştir. 

J;'ranıo;ız - So''YC'l ticaret 
münasebetleri 

Moskova, 11 (A.A.) - Fransız -
Sovyet ticaret protokolunun imzası 

Jıakkında düşündüklerini bildi.ren lz
vcstiya gazetesi, Fransa ile Ruaya'nın 
karşılıklı ökonomik münasebetlerinin 
korunmasına verdikleri ehemmiyete 
işarrt etmekte ve bu uzlaşma ile M. 
Litvinof ve M. Lavat'in Fransa ile 
Sovyet Rusyanın sıyasal çalışma bera
berliği hakkında imzalamış oldukları 

protokol arasındaki benzeyi~i kaydettik
ten sonrn şöyle demektC'dir: 

"Bu iki belge, iki ülke arasındaki 

yakınlaşmayı temin edecektir. Birinci 
kanun ayı içinde bu iki belge güzeyin
de Fransız - Sovyet çalışma beraber
liğinin ilerlemiş olduğunu kıvancla 

kaydetmekte ve her iki lilkenin bundan 
faydalanmış olduklannı söylemek ge
rektir. Aynı zamanda bundan acunun 
barışı da istifade emiştir. o barıt ki, 
bekası için Fransız ve Sovyet Rusya
nın harcamakta oldukları ve edecekle
ri çalışmalar çok milhimdir. 

SAR iŞi 

Sar'a gidecek uluslararası AiİC 

Londra, 11 (A.A.) -_,Avam Kama

rasında bir sorguya lrar,ılık, Sir Con 

Saymen demiştir ki: "İngiliz, İtalyan, 

iıveçli, hem de hollandalı askerden top· 

lanma bir güclln, Noel yortu1armdan 
önce Sarda bulunacağı umulur. Bu ka
rışık gücün batkumandanı bir ingiliz 
olacaktır aanırnn.,. 

Hollanda ve Sar 

Lahey, 11 ( A.A.) - Hilkfiınet Sar
dı plebisit esnasında auylfl muhafaza 
için bir Hollanda gücü göndermeyi ka
rarıa,trnnıJtı r. 

••• 
Stokholm, 11 (A.A.) HUk\irnet 

Sar'a göndermeyi kararlaıtırdığı kuv
vet 250 kişiden ibaret olaca1'ttr. 

l~viçre Sar'a ni~in polis giicii 
göndermiyor? 

Bern, 11 ( A.A) - f sviçre federal hU
kOmeti reisi M Mota. fsviçrenin Sar'da 
uluslararası bir polis gUcü bulunmasım 
onamakta beraber ne için kendisinin o
Taya güc göndermedi~ini İngiliz sefiri
ne anlatmııtır. 

M. Mota, tsviçrenin bir çok kanto:ı. 
lardan bir araya gelme olmaktan ve her 
kantonun ayn ayn kendisine ballı gOc· 
Jeri bulunmaktan ötOril buna imkan g<S· 
rlilemediğini söylemiftir. 

SOVYETLER BlRLl(;lNDE 

l'tloskova sovyetleri ~imi 
haşladı 

'Moskova, 11 (A.A.) - Moskova 
sovyetleri seçimi bu aabah bat1anuftır. 

3 7 beyaz nıs daha muhakeme 
ediliyor 

Moskova, 11 (A.A) - Son zaman
larda sovyet memurlanna karıı Ukray -
na' da yapılan zorba hareketlerinin a -
nıklıklarına katılmı§ olmak suçu ile ya
kalanan 37 beyaz rusun muhakemesi, 
Sovyet, Rusya ~ti aakeri mahkemesine 
verilmiştir 

Avam kamarasında 
Hindistan meselesi 

Londra, ll (AA.) - Hinclistnn ana 
sıyasası (kanunu es:ısisi) hakkında diitl 
Avam k:ımarasmda yapılmış olan ısstlı 
görüsmekr. pek o kadar alfıka uyandı· 
rmamıstır. Sebebi ue. htikumctin ırııı· 

bafaz:ıkSr fırkanın giivencini öncC'<'letl 
elde etmiş olma ıdır. 

Kamaranın ekst'riycti: M. Samuel 
Hoarc'in parJamento komisyonun nıet• 
ni lehindeki cöylevini ittif.ıkla allcıfla· 
mıştır. M. Samuel Hoare hu söyJrvcle 
bu metnin üç :ına çizgisini birer birtf 
sayıp dökmüs ve bunların p<'k yerinde 
olduğunu söylemi tir. Bu üç nokt•ı 
şunlardır: 

1 - Eyalet muhtariyeti. 
2 - Hind birliği federasyonu, 
3 - Valinin imtiyazlarını korurnıı~ 

hususunda aid makamların mesuliyetl 
ve gereken ecza tedbirlerinin tatbik ,. 
diJebilmesi için yeter bir ordu tıultJft" 
durulması, 

Hind işleri bakanının vermiş oJdui" 
anJatımı şiddetli bir münakaşa takip et
miştir. 

Binbaşı Att Lee, muhalif işçi fırk•" 
sı adına, M. 1saac Food, muha1if Ijtıe" 
rallar adına ve T..ord Wolmer ile V>rd 
Harti ngton, muhafaza kiri arın sa~ce• 
n:ıh bucağı adına "Birleşik Amerild'• 
dan ilk defa büyU'ıt hir ft"deral devlet 
kurulması amacında olan 11açma proje
nin,, 'ateyhinde bulunmuşlar ve JJirı4 
ulusunun menfaatinin kongrenin 111elY 
faati ile taban tabana zıt oldu~u ve te1' 
lif olunan ıslahattan istifade edece1r"' 
lanın yalnız kongre olacağını aöyleoıit• 
}erdir. 

DACNJK DUYUMLAR 

Japonların istt•klerl 
Vaşington, l1 (A.A. - Japon eefl

ri M. Saito. gazetecilere bildirişiııd• 
şöyle demiştir: 

"- Japonya'nın amacı, uzak doil)" 
da dirlik ve düzeni temin etmektir. J•• 
ponya, emperyalist bir devlet balif1' 
gelmek iste~inde değildi.r. Heırhangi 
bir ihtilafta saldırıcı durumuna gtÇ* 

mek de istemiyoruz. Bundan bsık• ~· 
ponya, buglinkü andlafmalan •e bil
hassa Çin'de - açık kapı - aıy-•ıtl: 
tesis etmiş olan andlapnayı koru099 
jsteğindedir 

Kolkoilarla birleşmeler 61 
Moskova, 11 (A.A) - Son ,nnıer • 

Kolkozlara bilyilk bir tehacOm ızsritl 
mektedir. 

Ziraat komiaerliflnin iatatlatiklC~ 
gör~, Leningrad nuntakaamda 60 ,; 
bau nuntakamıda 7 ı bin, Gorki .llJllJ"' 
lraamda 100 bin. Ukrayna'da 400 biO 
beyaz Ruaya'da 100 bin ifletme 1', 
larJa birle§miştirler. 

lyrau - Irak S&nır l§ı . AA/il 
Tahran, 11 (A.A) - lrak b? 

tinin Irak - ?yran sının meselesi tısJ.f 
kında uluslar derneğine milracaat d• ,6-
olduğu haberi, lyran mah retlerin c ııetı 
k{}netle kar§ılanmıştır. Bu mabre ffC" 
İyran hilkGmetinin kendi hukuku dl ,,J 

'blt!fl"' 
sinde ve devletler hukuk prenıı ıo-
uygun olarak hareket etmekte oldll 
nu söylemekteBirler. 

•"' Almanya'da ue kadar i~ 
1 
11' 

Bertin, 11 (A.A.) - Sonteırin;. ,
Almanyadaki ipizlerin aayısı 86 şıı 
ğalarak 2.354 000 e yükae1roitdt•d' rJ 
çoğalma kıt geldiği için açık ~·~,.ı
lışan işçilere yol verilmesinden ıle itı ,,,. 
miştir. Sene baıındanberi ıı.ı.ter 
yısı 1.700.000 azalmııtır. 

Otomobil rökoru gar•~ 
Bedin, 11 (A.A) - Alrnaı' t,te fP"' 

rlola bugUn otomobnle bet kiloın; ~ 
ıafe üzerinde 31 t kilometre 96 ıarırt" 
sUrat temin etmek suretite =tit• • • 
bir çabukluk rökoru elde e ettf ti 
velki rö1'or 234 kilometre 846 "' .. .,. 

Avusturalya ha~• Po9 

yolda ol•_~ 
Roma, ı 1 ( A.A) - ilk defa ~ -t• .e i°ıı" İngiltere - Avusturalya .r;~ yare .. r ta)' ', yapmakta olan cl<Srt mo.to~ u 

~ilte.reden buraya gehnıttır. 
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~ı - sıyasul 

emok~rat Dil 
Öztürkçc, ıoyadları İ§İ ile, paşa'aan .. - ' ... g;:ı ya k" c!ar olan unvanların kalkmasiy. 

le beraber yürüyor. 

lüther zamanındaki alman dil dev -
riruindc, bizimkinin demokratça ertem
lerin, bulanır yız. O zamanki tarih şart. 
ları l .agünl.ulerine benzemediği için, ba
tıda feodal ve aristokratik düzen, dil 
11erimlerinden sonra gelmiştir. Alman 
dit 'erimi, alman varlığını sadece din 
alanında korumak türesini gütmüştür. 

Bizimkine gelince, ona, kurtuluş gün 
!erinden sonra ve kuruluş işlerimizin 
0ttaıınd rashyoruz Soysal, ökonomik, 
''Yasal ve kültürel verimlerimiz başarıl
dıktan sonradır ki, elimizi dil işine at -
tltış bulunuyoruz. Bu yüzden, dil devri· 
rtıi bizde demokratça bir damğa taşıyor. 
Oırnanlıca, snray dili olduğu için, dalka
Vtılduk için başlı ba§ına bir "kamus,. u 
\'.Jtrdı. Selamda, söze başlarken, bir di • 
leğj söylerken, överken ve daha bunun 
Ribi birçok işlerde, oımanlı, osmanhca • 
1t1n yerlere yatmasını bilen, yerlerde sü
tiinnıesini bilen sözlerini kullanırdı. Ve 
~ sözlerin bütün bir cebhaneliği vardı. 
Ve bu cebhanelik, pek zenğindi. Her bir 
"kaside., bir adama birkaç yıl yeterdi. 

Oztürkçe verimi, bir yandan da, un·. 
"nıılan devirmek, soyadlannı demokrat
laıtırmakla başladı. Bunun çok derin 
bir anlamı vardır. Göziimüzü dört aç
lllalıyız ki, osmanlıcanm demokratça ol. 
tltıyan söz kalıpları, öztürkçemize, ar
ka :Vollnrdnn, sinsice kaçırılıp sokulma
' Yurddaşlara, bay, bayan derken, 
l.tttubnıynlım ki, bunlar, bütün yurddaş. 
1 içindir. Ya hiç bir şey yazmadan ya· 
fı1.1d demeden biribirimizi adlandıraca -
e-ı~ Y hud bay ile bayan'ı kamumuz için 
kııUanacağız. 

Hele türk basını, bunu göz önünde 
tutmaktan yorulmamalıdır. Ufak adamı 
'adece adiyle Mkıyımları baylı, bayan. 
11 olarak çağınnnk, yıktığımız fena'yı 
lıtr başka yoldan yapmak ve demokrat 
bir dil olan öztürkçe'yi biçiminde değil. 
le bile özünde osmanlıcalaştrrmak olur. 

Buna karşı hep korunalnn. 
BURHAN BELGE __ .._.. __ .._....._ ........ ________ ~ 

Sovadı alanlar 
Soyadr olarak Bursa saylavı Bay E. 

'ad Sagay, Urfa saylavı Bay Ali Saib 
l.Jrsavaş, Bursa saylavı Bay Asaf Doras, 
Zitaat Bankası mUfettişlerinden Bay 
ltatni EzgU, Bay Salahaddin Kumbara.. 
tr, l!':nılAk ve Eytam Bankası idare mec
l~si batkam Bay Cemal GünUlal, ve Ad. 
11re..Bakanlığr evrak mUdilril Bay Mem
dlılı, Uysal soyadlarını atmışlardır. 

Somay __ Hudut ve sahiller sıhhat 

ll1ttuın mlidürlüğU muhasebe müdürU 
ltıfıt. 

GUrses _ Hudut ve sahiller sıhhat 
"ıtıurn müdürlüğü tahrir mildürü Sıtlcı. 

~ Güray - D. D. Y. malzeme mura
\'•btarrndan Bay Tevfik Ragıb, D. D. 

· rtıalzeme memurlarından Mesud Ra 
:

1
h. O. D . y. yol kısmında Fethi Ra -
ıh, Ankara orta okul talebesinden Mu 

~aff 
er Ragıb. 

•.. Soykut - Gazi lisesi müdilr mua -
Yltı: 

t l3ay Hilmi. 

tıı· Özel - M. M. V. muhasebesinde 
ltrrıeyYiz Bay Tahsin 

lt:t :alçın - M M. V. muhasebesinde 
lı:ık memuru Bay Tal~t. 

•· Şahin - M. M. V. muhasebesinde 
-ı:tıc. 11t nıemuru İbrahim. 
lttlt~ılınaz - M. M. V. muhasebesinde 

tk memuru Bay Said. 

ht: haltırcr - M. M. V. muhasebesinde 
'ah . ~ tnemuru Bay Zıya. 

tııll 'rgun - M. M. V. muhaıebesinde 
illdttp Bay Kemal. 

~!;!?tuğ - 3Z inci alay emir zabiti yilz 
l~tkib, KeçHirende kaymakam mU -
~· Abdülkadir, SUbakanlık inşaat 
'ltldc elektrik fen memuru Münir, 
~uı Universitesindc İhsan, elektrik 

C hhldi Bedri. 

~~ a~ - D. D. Y. muhasebesinde Ba
Qtrcl 

~~1;:ıY - D. D. Y. muhasebesinde 
c:.n\?er. 

lia.J.'°:::_ - D. D. Y. muhasebesinde 

~~~y - M. M. V. tekalld ııubeal 
~~lıt lnbaırsr ımıf 3 memuru Bay 

1trı karde§lerl ve oğullan. 
,._ltt ııa hasım evinde ıoyadı alanlar: 

lltnan - HUscyin Nabi; Akb8rtl 

lJLUS 

• 
DU UM LA R~ 

Konser· diııl~rk:en 
Filıırmonik orkestrasının konserle

ri Ankara'nrn sanatseverleri için cer -
çekten bir iç beslemi (gıdası) olmuş -
tur. Cuma günü ve pazar gecesi Musiki 
Muallim Mektebi ve Halkni salonla • 
rını dolduran kalabalıklan her l'ÜD hir 
parça daha garp tekniğine alııtıran ve 
gerçek sanatla tanıştıran bu konserler 
halkın muıiki terbiyesi yükümünü ize.. 
rine almış bir okuldur. Altmıtlık ihti
yarlar, on yaşında çocuklarla yanyana. 
hu okufda, sanatın anlammı ve derinfi
bni, tanrısal sanatkarlann ellerinden 
çıkmıı ıesleri dinliyerek öğreniyorlar 

İstaııbulda tutum 
haftası 

(stanbul, 11 (Telefon) -- Tutum 
haftasrnın ilk günü olan yarın için bu
rada bütün hazırlık yapılmı§, şehrin bü
yük caddelerine büyük bez afişler geril. 
miş ve sokaklara kağıtlar yapıştırılmış
tır. lstanbulda da hafta Başbakanın ya
rın Ankarada söyliyeceği söylevle açı -
lacaktır. Hafta içinde yapılacak tribün 
miis11bakalanna otuz kadar mağaza gL 
recektir. Okullardaki mitingler, konfe -
ranslar için hazırlıklar bitmiştir. lstan
bul radyosunda hafta içinde verilecek 
konferansların ilkini yarın akşam İstan
bul vali muavini verecektir. Ve cuma 
günü tayyareler İstanbul üzerine hedi
ye numaralı kartlar atacaklardır. HaTa. 
da tayyare ile yazılacak propaganda ya
zılan için tayyareci Vecihi'nin yaptır,ı 
denemeler iyi netice vermiştir. Haftanm 
son gününde abiaeye çelenkler kon::\cık 
ve bunun için de bir alay yapılacakbr. 

İstanbul planı 
İstanbul, 11 (Telefon) - lstanbulun 

§t!hir plnnr için gönderilen üç projeyi 

tedkik etmek ve jüriye mukayeseli bir 

rapor hazırlamak İr.İn bir heyet seçilmiş

tir. Heyette belediye fen itleri müdürü 

Ziyn, eski nafıa vl'kili Muhtnr, müzeler 

müdürü Aziz, umumi meclis üyesinden 

eski ıehremini Tevfik ve Celal Esad 

vardır. Bu heyet çalışmasını bu ay için

de bitirecek ve raporunu jüriye veret.:ck 

jüri de ondan sonra çalışmalarına de • 
vam edecektir. 

Ruhani kıyafrt ve ernwni 
Patrikhanesi 

İstanbul, 11 (Telefon) - Bugün er
meni patrikhanesi ruhani meclisi haftalık 
toplantısını yapmış ve papasların kıya -
feti itini konuımuştur. Patrikhane pa • 
pasların kanuna uygun giyinmeğe baş
lamalan için, kanunun resmi gazetede 
basılmasını beklemektedir. 

lstanhul Belediyesi F1orya 
ı•la.f ım i ·tihlak ediyor 

lıtanbal, 11 (Telefon) - lıtanbul 
belediyesi Florya plajnn istimlak kanu
nunun 15 inci maddesinin verdiği sala
hiyetle satın almak için birinci hukuk 
mahkemesine müracaat etmq, mahkeme 
de bu müracaatı kabul etmiıtir. Bu mad
deye göre mahkeme satın alınacalc yer. 
lerin kıymetini takdir için bir heyet se
çecek ve bolediye bu heyetin takdir e -
deceği kıymeti bark ya yatırdıktan son
ra plajın aalıibi olacaktır. 

Plajla arbaındnki yerlere sahib ol -
duklarım iddia eden kimseler haklarını 
iıbM ederlerse paralarınt bımkadıtn ala
caklardır. 

- Hasan Özel - Seyfettin; Akcabaş 
- İsmail: Çiftçi - Lütfi ve kardeşle

0

ri 
Adnan, Sabri; Aykan - Sadck İsmail; 
Sungur - A. Cihat· Tilrkölmez -
Bekir: Yavuz _ ısm.:il. 

Özkan - Hariciye Vekaleti kalori _ 
{er memuru Bay Eşref. 

Anış - M. M. V. Sa, Al Ko, reisi 
Hüsamettin 

Seyhan - Ankara Evkaf MUdUrU 
HutusL 

Sıhhat V. Hıfzıssıhha tubesi memur 
kınndan bazılannm aldıkları soyad.lan. 

Sözen -- Umum Sıtma Mücadeleıi 
Muhasebecisi Cemal, 

ErgUman - Tetkik memuru Cahit 
Ahmet. 

Yağlıkcc - MUmeyyiz Abidin, 

Akduman - Srtma mücadelesi nıu-
haaebe tetkik memuru Cavit. 

Alacacc - Doıya memur• İzzet 

Yaman - Muamellit memuru Naff 

Kılıç -- Sıtma mllcadele muhase-

besi veznedarı Kemal. 

Unsal - KAtib Tevfik 

Özkan - KAtib Cemil 

YurdugUl - Katib TalAt 

Mete - Kfltib Kbım 
RegUven -- Katib Rauf 

. 
Anl{ara Radyosu 

Dün akşam çok eyi geçti 
Büyüklerde bile alaka uyandırmış 

olan masalların çocukları eyice eğlen
dirmiş olduğunu umarım. Masalın gidi
şine uyan sesin perdeleşmesi, güzel an
latış adama masalı dinlemek isteğini 

veriyor. Bu işte de Bay Ercümend, kut
lanacak kertede muvaffak olmaktadır. 

Maliye Bakanlığı saatinde, Mümtaz 
Tarhan vergi borçlarmın ödenmesinde 
devletin gösterdiği kolaylıkları anlat
tı .. Bu konuşmadan bütün iş adamla
rının, hatta istisnasız bütün yurddaş

ların faydalandığında şüphe etmiyoruz. 

Bay Tarhan, herkesin dört gözle 

dinliyeceği geçer bir mevzu seçmiştir. 

Üçüncü konuşmayı. arkadaşımız Bay 

Şakir Gökmen yaptr. "Stratosfer tay

yareciliği, , üzerine verilen bu kon fe

rans birdenbire, dikkati celbedemedi 

ama, birkaç satırlık sözden sonra, ne 

kadar mühim bir mesele karşısında bu
lunduğumuzu anlamakta gecikmedik. 

Gökmen'in ilk ~özlerinden aldtğım 
şu parça çok manalıdır: " ... İtkönce, 
Stratosfer tayyareciliğinin dünya için 
arzettiği şümullü ehemmiyet üzerinde 
durmak ve bu mevzuu seçişimizin sebe
bini anlatmak gerektir .. Bize öyle geli
yor ki herhangi bir ülkenin Stratosfer 
araştırmalarında ötekilerden önce mu
vaffak oluşu, ona tabii olarak, bilhas
sa askerlikte. ölçülmesi çok gilc, Ustün
lükler kazandıracaktır. Stratosfer tay
yareleri olan herhangi bir taraf, bun
larn malik olmıyanlar üzerine mutlak 
olarak hakim olacaktır denebilir .•. Bu
nu, kar ısrndalcini boyuna dövdüğü hal
de bir tek sille hile yemiyen kavgacrya 
benzetmek pek de yanhş olmaz .•. ,, 

Bu başlangıc Stratosfer tayyarecili

ği konuşmasının özünü anlatmağa za

ten yetmişti. Bundan sonra konferans

cı, bize faydalı bir sıra malUmat ver
di. Yükseldikçe, havanın ağırlığımn ve 

tazyikinin azaldığından soğuğun ço

ğaldığından ... bahsetti. Motörlere hava

sızlıktan dolayı yükseklerde kaybettik

leri takati kazandırmak için kompre
sör, havada ayar edilebilen pervaneler 
yapıldığını .. okul'da ders veren bir ho
ca gibi tane tane anlattı ... 

Bay Gökmen, konuşmasrnrn ıonları

nı şu sö;ı;lerle bağtamı~tır: " .•. Dünya

nın, göze görünmeden, ititilmeden bin
lerce kilometre hızla, bir hı~un gibi u
çacak Stratosfer tayyaresi peşinde dur
madan çalıştığını, ehemmiyet vererek 
söylemek borcumuzdur. 

Türk tayyareciliğini işte böyle, ileri 
bir varlığa eriştirmek iilktisiyle çalışan 
cümhuriyet hükt1metine, var kuvveti· 
mizle yardım mecburiyetimizi bu mev
zu kndar, Stratosfer tayyareciliği kadar 
açıkça, hiç bir söz ve mevzu iyzah ve 
ifade edemez sanırım.,, 

Bu konuşmadan, genel bilgi ve ulu
sal ileri bir aavlağımrz olan tayyareci· 
liğe yardım bakımından faydalandrğı

mızı bilhassa söylemeliyiz. 

Bu akşamın milzik yönü de, çok kuv
vetli oldu; Bethoven'in triyosunu, An-

kara ttiyosu pek güzel ve ustaca çal
mıştır. Necdet Remzi, Ulvi Cemal ve 
viyolonselist arkadaşlarım candan al
kışlamak gerekiyor. 

Bu akşamki radyo programı şudur: 
(19.30 dan 21 e kadar) 

10. - Klznn Özalp tasarruf haftasc 
için konuıuyor 

ı S. - Danı musikisi 
10. - İnhisar Vek~leti saatı 
ıs. - Musiki: 
Beethoven Sonate 
Keman: Necdet Remzi 
Piyano: Ferhunde Ulvl 
10. - Sporcu konu§uyor 
20. - Musiki: 
Mendelssonn Sonbahar garkıaı 
Gelinka l' Alouette 
Groç.ki Gece §arkıeı 
Mal of Barca rolle 
Vilboa Bahriyeliler 
Teganni: Mme. Boyar 

,, : M. Çekatovaky 
Piyano: Ulvi Cemal 
Haberler 

Dün tayyare piyan
gosu çel{ildi 

Dün çekilen tayyare piyangosunda 
25 bin lirayı 5448, 1000 lirayı 4053 ka
zanmış 21896, 4645, 4415, 4218, 15446 
4744, 6808, 24704 numaralar da beşer 
yüz lira kazanmıılardO'. 

25 bilet yüz ellişer, 40 bilet yüzer, 
124 bilet ellişer, 202 bilet otuzar lira ka· 
zanmışlardır. 

n Arupu re~~amlarrnm sergisi 

lstanbul, 11 (Telefon) - D grupu 
dördüncü sergisini 15 gün sonra Beyoi
lunda açacaktır. Sergide bet sanatki -
rın 50 kadar eseri gösterilecektir. 

Çarşaflar ve örtüler 
kalkıyor 

Muğla, 11 (A.A) - Bodrum §ehir 
meclisi kadmlann 935 yıla baılangıcm. 
dan sonra çarfftf, fıta, peçe giymelerini 
bir kararla k!\ldırnııt ve yasak etmiıtir. 
Bugünden sonra bunları giyenler bele
diye cezasına çarpılacaklardır. Fethiy&
nin yeni şehir meclisi de peçe ve çarşaf· 
)arın kaldınlmasına söz kesmiftir. Pe. 
çelerin kaldmlması için on bet gün ve 
çarşaflar için de altı aylık bir uz veril -
mİftir. İki kazamızın bu çok yerinde 
kararları her yerde sevine uyandırmıştır. 

Muğla, 11 {AA) - Kadınların say
lav seçiminden ötürü seçim defterleri 
yapılmaktadır. Teftit heyetini seçmek 
için belediye meclisi bugün toplanmış ve 
on iki k;~i!ik seçim komitesini seçmiftİr. 

Ulusal musiki ve talim 

akademisi 
Ulusal musiki ve talim akademisinin 

tcıkilatı hı.klnndaki kanunun bazı mad
delerinin değiltirilmesi için Kültür ba • 
kanlığı bir kanun projesi hazırlamıştır. 
Bu projeye göre kanunda göıterilen va. 
11f ve tartlan haiz namzetler bulunma • 
yacak olursa bakanlıkça tayin olunacak 
bir ihtisas komisyona tarafmdan yapı • 
lacak bir imtihanla musikideki iktidar 
n ehliyeti anlatılanlar Cümhurriynseti 
filarmonik orkestra11 kadroıuna ücretle 
alınacaklardır. 

Orkestranın 124 kitilik bir kadrosu 
olacak ve bunun 88 kiıilik kadrosu he
men tatbik edilecektir. Hazn-lanan pro. 
jede orkestraya tayin tartlan geniıletil
miştir. 

Sna~ - Erzurum i tikrazı 
Sıvas - Erzurum istikrazının iki mil

yon liralık A tertibi tahvilleri aonkinun 
haftasında satııa çıkanlacaktrr. Tahvil
lerin muvakkat makbuzları basılmakta -
dır. 

Zonguldakta ökonomi haftası 
Zonguldak, 11 (A.AJ - Ökonomi 

Te yerli malı haftası anıklıklan bütün 
Zonguldak ulusal kurumlannın ııkı ça
hımalarile ilerlemektedir. Hallan bu haf· 
taya candan katılması için her yerde bü. 
yük bir çalı,ma vardır. Şehrin göze çar
pan yerlerine ıaç levhalar üzerine ynğh 
boya ile sabit yazılar yazılmıt ve uzun 
:ıaman kalması için demir direklere a -
ıılmış ve ıpldı yazılar konulmuştur. 
Halkevinde açılacak yerli ma11ar ıergisi 
geçen yıllardakine bakarak çok zengin 
ve verimli olacaktır. Haftanın yedi KÜ· 

nü de canlı, renkli ve manah l'eçmesi 
için tedbirler af ınmrıtır. 

Türk Maarif Cemiye
tinden: 

Cemiyetimizin yaptığı eşya pi 
yangosu 14. birinci kanun. 1934 
cuma günü saat onda Halkevinde 
çekilecektir. Girmek serbestir. 

BU GECE AÇIK ECZAHANE 

Koyunpazarmda 

EGE 

eczahanesidir. 

Bütün ulusu, her hafta, bu konser 
snlonlanna toplamak ve onlana musiki 
diye timdive değin dinledikleri gürültü
lerin gerçek musiki yanında ne kadar 
hic t1fduğunu anlatmak elde olsaydı! 

Musikinin, alkolle beraber ainir 
uyuşturmak için kulaktan alınan bir 
zehir değil, kafayı düşünceyle Te içi 
duyguyla doldurmak İnsana kendi için 
de ve beyninde genit ve ımınız afak· 
lar açmak için kullanılan bir deyim nsı
tası olduğunu ancak ölmez bestdııir. 

ların eserleriyle kütleye tanotmak mim
kündür. 

Şunu da söyliyelim ki kötü ve bOzuk 
bir çalgı vasıtasınr atarak yeİ;ne e'IT'en
sel garp tekniğini ülkeye cetirirken ya. 
bnncı terzilerin biçtiği ısmarlama bir el
bise gibi yabancı bir musikiyi kabul ede 
ceğimizi ve böylece de ulusal çeşnimizi 
kaybedeceğimizi sananlar yanılıyorlar
dı. Musiki çalışmalarımıza esas olmıık 
Üzere aldığımız teknik bütün gı.rp ülke
lerinde aynıdır. Bu teknik nasıl kulla
nıldığı ayrı ülkelerde ayn birer uluuııl 
musikinin doğmasma mani olamadıy -
sa bizde de olamıyacaktrr. Yeni yetqe -
cek kompozitörlerimizin en küçük :raıla 
rındanberi kulaklarını. çarpan ve içlerin 
de ilk musiki sevgisini uyandıran kendi 
nağmelerimizi unutarak yabancı nağme
leri adapte edeceğine nasrl inanabiliriz. 

Gerçek sanat' ~rlar, eserlerini kendi 
içlerinden yaratrrlar, o içlerse, ulusal du. 
yu§ ve düşünüşün havasiyle bealenmit
tir. Teknik ne olursa olıllll, yannın bü -
yük sanatkarlannm yaratacakları e.er. 
ler türkün olacaktır. 

Ulusal nagmelerin garp teknifiyle 
birleımesinden çıkacak nerleri ı..lan 

yadırgayacağını ıf'lnanlar da aldan'70f'
lar. Son filarmonik konserini dinlerken, 
bunu bir kere daha ve her u.mankin • 
den daha kuvvetle anladnn. Orkeıtn • 
nın, dahi kompozitörü Şul.ert'den IOn

ra çaldığı armonize bir hallr türkiaü, 
elbette ki biraz önce çalman ölmez eser 
ler deT'eCesinde olmamasına rafmen, din
liyenlerin içinden kopan sürekli, coılrun 
alkışlarla karşılandı ve tekrarlatıldl. 

Bu alkrtlar ve bı. öz aafmelerine 
karşı derin ve yürekten kopan sevfi; ye 
ni kompozitörlerimize, üzerinde yüri • 
yecckleri yolu, çizmekte ve aydmlat -
maktadır. Yabana eserlerin kötü lrop -
yalarmı yapmaya tenezzül edecekler, bu 
alkışlardan mahrum kalacaklardır. 

Ulus, bİT dağ çobanmın duygulannı da 
anlatsa, kendi sesini, yabanct seslere Ye 

ahenklere tercih edecektir. A111turk11 de
diğimiz muıiki de hiç bir uman hallnn 
halk türkülerine gösterdiği coşkun rai· 
beti görememişti. 

Sözlerimi bitirirken, filarmonik or
kestranm, değerli genç kompozitörleri
miz tarafından armonize edilmit ha!k 
türkülerine veya onlann kendi eserleri
ne her konserinde yer vermesini dıle

rim, bu hem konserlere olan alakayı 

artıracak ve hem de garp tekniğinin wlu. 
sal musikiye kazandırdığı yeni değeri 

herkese anlatacaktır. 

Y. N. NAYIR 

İstanbul Ticaret ve Sanayi 
Odası Mecmuası 

fstanbul ticaret ve sanayi odası ta

Fafından çıkarılan aylık mecmuanın 

ikinci teşrin tarihli SO inci cildinin 
11 inci sayısı çşkmıştır. A tatürk'fin 
nutku ile başlıyan bu sayıda Bay Atı
med Ekrem'in "Buğday fiatlan,, , Bay 
Ali Rıza Seyfi'nin "Yeni iktısat ve 
ticaret şartlan,, , Bay Tevfik Slllcy· 
man'ın "Son ticaret ve kliring itilaf
ları,, , Bay Necmettin Osman'ın .. Pi
yasamızın son vaziyeti,. , Bay Ali Rı· 
za'nın "Mal taşıma navlun mukavelesi,. 
b"~lıkh yazılarile, "Türk taşkömilr ha
zinelerini bulan Uzun Mehmed,. , 
"Devlet demiryolları tarifesinde bir 

.. _ b al ., 
inkılab., , "Tütün,, , "Oum za ıt arı • 
"Emirler t bliğler'', .''Arz ve talebter,, 
mevzulu yazılar vardır. 
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Balkan Postası. 

R h • er 
E~e 

Türkiye'de ruhani kisvelerin 
mal"'Cd ve ayinler dı§ında giyilme
•ini yasak eden kanun bütün Elen 
gazetelerinde geni§ bir münakCZ§a 
mevzuu olmuştur. Kanun Büyük 
Millet Meclisinin onayına sunul
madan evel bCJ§lıyan bu yazılar 
kanunun 3-12-1934 toplantısında 
meclisce kabul edilmesi üzerine 
daha ziyade açılmı§tır. 

Elen ~azctelerinin bütün bu ya
zılannda üzerinde durdukları 
nokta Ortodoks papaslarının ve 
bunlar arasmda en başta Rum 
Patriği olmak üzere Sensinot aza
aının vaziyetleri idi. 

Bir kısım Elen gazeteleri Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin o
nayladığı bu kanunun gözettiği 
maksadlan hocalarla Katolik pa
pasları için tamamen yerinde ve 
Türkiyc'nin gen:f inkılabcılığının 
iyi bir hareketi olarak buldukları 
halde bilinmez naarl bir düşünce 
lle rum papaslarının bundan ayırt 
edilmelerini istemekte ve mesele
yi iki millet aranndaki ~kı dost
luğa bir denP..me olarak ortaya 
koymakta idiler. 

Gene FJen gazeteleri kabulün· 
den sonra kanunun, ruhanilerin 
bu kayıttan ayrrd edilmeleri için 
olan hiikmünü de yanlı§ bir gö
rüıle tahlil etmi§ler ve bu yüzden 
yanlış neticelere varmı§lardır. 

Elen gazetelerinin bu yazılannı aşa. 
~a koyuyoruz: 

Her muhabtcn bir ruhaniye vernen 
istisnayı ileriye süren Kiriks gu:etcal 
diyor ki: 

"Rum patriğinin tek baıma istisnası, 
Elen hükGmetinin arka arkaya yaptığı 
teşebbüsler neticesinde tUrk hUk\imeti • 
nin verdiği yegane imtiyazdır. Bu is· 
tisna bütün diğer mezhebler reislerine 
de teşmil olunmuştur ki bu hal de veri
len imtiyazın kıymetini nzaltmaktadır.,, 

"Mellon,, gazetesi de aynı meseleye 
temas ederken Atina metrepolidinin §U 

sözlerini yazmaktadır: '.Yalnız patrik is. 
tisnası manasızdır: çUnkü kilise yalnız 
patrikten değil fakat bUtün ruhanilerin 
heyeti umumiyesinden teşekkül eder ve 
bu ruban! mUessesenin başı ol:ın patrik 
sivil giyinmi!! bir heyetle ihata o~una -
maz.1, 

(Elefteron Vima) gazetesi ise diyor 
ki: (Vakıa hiç bir tebliğ verilmemiştir 
fakat buna rağmen hükGmet mehafilin
de, Ankarada yapılan dostane teşebbüs
lrrin verdiV,i kanaati mevcud bulunuyor. 

Diğer taraftan, bu meselede salahiyet 
sahibi olan mahfellerin fikri, rum patri
kinin istisnasının türk hükGmeti tara
fından verilen kıymetsiz bir imtiyaz ol
duğu çünkü patriğin esasen gayet sey
rek Feneri terkettiği merkezindedir. Yi
ne aynı mehafile nazaran, bUtUn rum 
patrikliği papaslanna istisnasız kisvcle· 
rini giyebilmek mezuniyetinin verilme

si, Lozancla imza edilmiş olan ekalliyet
ler mukavelesinde mevcud Patrikhane 
hukukuna hürmetin icah ettirdiği en u. 
fak bir harekettir. Büyük Millet Meclisi 
tarafından yapıldığı söylenen güzel ha
reket, bugün yapıldığı vaziyette, patrik 
tçin haddi zatında hiç bir kıymeti oımı
yan bir hediye ve tUrk - elen dosttu -
ğunun elen unsuru hakkında türklerin 
bir istihfafıdır . ., 

Aynı gazete, Atina metropotidinin, 
yukarda· mevzuubahs olan, beyanatını 
yazdıktan sonra sözüne şöyle devam e
diyor: ''Ruhani mehafit, dün ak~~ma ka
'dar türk hükametinin, elen hUkGmetinin 
ricalarını isaf edeceğini ve kanun pro.. 
jesini ileri sürmekten va~r:eçec"~ini U -

mid etmek ve bu limitlerini türk - elen 
dostluğuna istinad ettirmekte idiler. 
Böyle bir dostluk reliminde. imparator
luk tarafından bile hiç bir zaman alın. 
mıyan böyle bir knrar bekJenTllivordu. 
Diğer taraftan Yunani'3tımın yüksek ru
hrnt mehafili, el"n hükUmeti mes,,le ile 
d.,ha ziyade alakadar olsa ve kendic;ine 
frae olunan tedbirleri als::ı mes"lenin da 
h.,ziyade tehde hallolunabileceği dfü;Un
cesindedir. Diğer bazı ruhani mehafil de 
b:.ı tedbirin, Sovyet Rusyanm din al0 vh
clı-n srvas:ısının bir illıamı neticesi oldu
ğunu zanneylemektedir._. 

kıya· i ve 
.g zete eri 
Hükumet taraftarı Katimerini ise 

vaziyeti şöyle anlatıyor: 
"Ruhaniler hakkındaki kanunu dün 

Büyük Millet Meclisi, ortodoks kilisesi 
reisi patrik lehine bir istisna ve tatbik 
için altı ay mühletle, kabul etti. Bütiln 
muhtelif mezheb ruhani1erini bir neviye
de tutan bu kanundan - son dakikada 
dahi olsa - nım patriğinin istfona edi
lişi bizi memnun etmelidir. Bu istisna, 
rum patriğinin yiiksek mevkiinin tanm
mac;ına bir delildir. Münakaşa edilemiye
cek bir hakikattir ki Türkiyenin dostu 
bir ulusun mezhebinin başında bulun3n 
zatın istisnası Türkiye ile Yunanistan a. 
rasındaki yakınlığa medyunuz. Bir türk 
-elen hakikati vücı..da getiren bu ya
kınlığın mana ve mevsimsiz hiç bir ted
birle zayıflatılmaması lazımdı. Halbu. 
ki, eğer ortodokslann ruhani reisi Fener
de patrikhanede bir mahbus vaziyetine 
getirilmiş olsa idi-çUnkU patrik Fotios 
Fenerden dışan çıkmak için elbiselerini 
çıkarmağa biç bir zaman razı olamıya -
caktı - bu hal, Yunaniıtana ve bütün 
elen ulusuna karşı oldukça ağır bir dar. 
be olacaktı. 

Maamafih komşutanmıza karşı tama
men samimi olmak için şunu eövlemek
liğimiz lazımdır ki. patriğin şahsına in. 
hisar eden tek istisna, eten hissiyatını 
tamamen tatmin edecek mahiyette de -
ğitdir. Filhakika, Sensinod'u teşkil eden 
hir çok büyük ruhaniler, elen noktal na
zanna göre manası anlaşılmıyan bu ka
nun neticesinde nüfuztan ktntmış bir 
vaziyette, bu kanunun hllkUmlerl altm -
da butundu~nu düşllndükçe, elen dlln
yası bllyUk bir keder hissetmektedir: 
çUnldl yaptığı blltün protestolar, tUrk 
hOkOmetinin bu tedbirinden, hiç olmaz. 
sa patrikhane ruhanilerinin hepsinin is
tisna edilmesine k!fi gelmemiştir. Fakat 
tamamen samimi olmak için şunu da 
söylemek lazım gelir ki, bu kanunun 
rum ortodoks papaslarından başka, bun
lardan daha çok mikdarda olan diğer 

bütün ruhanileri de alakadar ettiği dil
şUnUldilğ{l zaman bu kederli his aul -
maktadır. 

Diğer ruhanfleri alakadar eden altı 
aylık mühletin türk hük\imetini, bu ted
birin yersizliğinden, diğer mezheblere 
karşı din ateyhdan hissiyatı açığa vur. 
duğuna, yeni Türkiyenin terakki yolun
da gösterdiği yüksek gayrete muhalif 
bulunduğuna ve aynı zamanda tUrk hU
kumetinin eserinin hariçte takdirine var. 
dım etmiyeceğine ikna eyliyeceğini ümid 
ederiz. Çlinkü Yunanistan başka bilhas
sa İtalya ve Fransa da düşünecek 1d vU
cuda getirilen terakki modem medeni. 
yet fikirlerine muhalif bazı unsurları da 

havi bulunmaktadır. 

Venizelist tmerisyos Kiriks, ruhant 
kisvelC!' hakkındaki kanun patrikhane -
nin Fenerde kalmasını menedecek bir 
mahiyettedir, dedikten sonra Türkiye 
böyle bir kanun çıkarabilir mi diye so
ruyor ve Lozan muahedesinin ve ekal. 
liyetler mukavelesinin buna mani teşkil 
etmesi lamn geleceğini s8yleyib sözüne 
şöyle devam ediyor: 

•• İki memldı;et arasında cari dostluk 
ve yapılmış misaklar dolayısile, romla
rın dint hislerine bilhassa hilnnet edil -
mesi lazımdır. Elen ruhunun dini hissL 
yatına karşı ortodok~ papaslannı bu ted
bire riayete mecbur etmek surctile vu
rulacak darbe, Tilrk - Eten dostlu~u. 
nu öldürmesi muhtemeldir. Bu hal Tür
kiyenin beynelmilel me~uliyetten ve has
saten beynelmilel vicdan karşısında, U -
luslar cemiyeti tarafından musaddak o. 
lan ve harptan sonra Avrupada uluslar
arası va?.iyetin temelini ltŞkil eden ulus
lararası mukavelelere riayet etmediğin
den dolayı alacağı mesuliyetten kurta -
ramaz. 

Çaldaris hükfimeti ikna etmelidir ki 
eğer yunanlı küçük sanat erbabının hic
reti Türk - Elen dostluğunun üstüne 
bir ~ölge getirdi !se, ruhani kisveler ka
nunu, türk - elen dostluğunun yalnız 
Yunani tan tarafından samimi surette 
güdüldüğü hakkında yunan efkanna bir 
delil teskit edecektir. Türk - elen dost
luğu Tiirkiye tarafından gösterilecek 
böyle bir delile mukavemet ede.rniyecek 
ve yok olacaktır.,, 

Elefteron Vima gazetesi de, elen hU. 
kiı.,..ctinin Ankırada yaptığı teşebbüsle

rin aemere&iz kaldığını, meselenin yu-
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Nesim aşa 1'hsır llaşvckilliğine 

ne eri yapmak için geldi? 
6 ilkkanun tarihli (Nir 1st -ya 

km şark) gazeteı;,; şu başmakale
yi yazıyor: 

Mısır'da çok c t resan bir durum 
hasıl olmuştur. K .ılın bır iradesiyle 
1930 kanunu es.: ı • dırılınış ve ona 
göre toplnnmış olan p rlamc.nto dağıtıl· 
mıştır. Bugün Mı r , nunu esasisi ~l-
mıyan bir hükfm !indedir. Fakat 
Kıralın bir irade · hukiimet şekli ve 
Mısır yurtdaşlarmın yapmağa mecbur 
olduktan vazifelerin kanunu esa i dai • 
resinde yürütülmesi emri verilmiştir. 

Bu müstesna rejimin ne kadar süre • 
ceği henüz bilinmivorsa da Kırahn, 

Mısıra uyan ve onu kandıran bir kanu
nu esasinin bir an evel vücuda getiril . 
mesine taraftar olduğu anlaşılıyor. 

Yeni bir kanunu esasi yapılıp ta par. 
lamento scçilinciye kadar, memleket, 
kıratın verdiği iradelerle idare oluna • 
cak ; bunları bakanlar meclisi tatbik ede
cektir. Kanun mahiyetinde bulunan bu 
iradeler sonrad10 s çilecek ve toplanıl
cak olan parlamentoyn tasdik edi?mek 
ilzere arzoluntcaktır 

Bu yeni durumdan rnJaşılan şudur 

ki şimdiki başvekil Nesim Paşa, ne de 
1923 de yapılan kanunu esasinin, ne de 
1930 da yapılanın Mısınn hakiki ihti
yaçlanna cevab vermediğine Kıralı ik
na edebilmiştir 

Bugünden sonra durum yeniden vt 

esaslı tetkik edileceğine göre Mısır'da 
Ulkil bir kanunu esasi şekli tesbit ede
bilmk epi zaman alacaktır. 

Yeni başvekil Nesim Paşa, kabine. 
deki arkadaşlannı başaracağı mUhim 
lşe kifayetli adamlardan seçmiştir. 

Nesim Paşa, bugilnkü kanunu esasi
nin aleyhinde bulunduğunu hiç bir za
man gizlememişti. Fakat onun iktıdar 

mevkiine geçtiği mralarda halkın bir 
çok kısmı vefd fırkasının dört yıldan.. 
beri glittüğil bir amacı gerçekleştirece
ğini, yani 1923 kanunu euaııisini oldu. 
ğu gibi kabul edeceğini sanıyorlardı. 

Raşvekilliğe gelmesi ve kabine ar_ 
kadaslanm iyi seçmesi üzerine hasıl 

olan genci sevinç ve heyecana rağmen 

Nesim Paşa'nın yeni programını hiç bir 
m~hatefete uğramadan tamamlayıb ta· 
mamtryamıyacağı görülecektir. 

Onun Vefd fırkasına olan meyli ma
lGmdu ve onun başve1dlete gelmesi fır
ksınm bir zaferi sayılmı§, hattfi "ulus di 
!eklerinin gerçekleşmesi,. diye tasvir 
olunmuştu. 

nanlılar için çok bUyilk bir ehemmiyeti 
haiz olduğunl.\_ ve hu meselenin tt1rk -
elen dostluğu için bir mehenk taşı teşkil 
eyliyeceğini söyledikten eonra diyor ki: 

''Eğer TUrkiye, bizim dint hissiyatımıza 
hilrmet etmezse bu dostluk, yeniden 
kalkınmak ihtimali mefkud bir tarzda e
.zilecektir. Çilnkil bu hadise, dostluğun 
yanlış olarak akdedildiğini ve tUrk bil. 
kfunetinin bu dostluğu Yunanistanm bir 
biri ardına fedakarlık etmesi için bir ba

hane telakki eylediğini gösterecektir. 
Bu, bir sıyasayı kurtaracak veya mahve
decek bir hareket olacak ve aynı zaman. 
da patrikhane tarihinde tariht bir dö -
nüm noktası teşkil edecektir. Yunanis
tanın diolomatik tarihinin bu vaziyetten 
müteessir olmaması kabil drğitdir, çiln-

kil Yunanistan, hiç bir zaman patrikten 
gayrı bütün patrikhane papaslan ruha. 
nt clbis,,lerini çıkarmağa mecbur edildik· 

ten sonra, ulusunun dini kanaatlerine 
karşı yapılan bu tahkiri hazmedemiye -
cek ve kendisini Türkiyenin dostu ota
ra k telakkide devam eyliyemiyecektir. 
Bu vaziyete rağmen. mesut bir surette 
meseleyi idare eder M. Maksimos, hiç 

bır heyecan hissetmeden türk hükameti 
e.1 ., teşebbüslerini reddeder'3e elen hü. 
kumtinin ne gibi bir vaziyet alacağını 
dııh:-ı ~lişünmediğini ve bunun için za -
man mevcud olduğunu söylemiştir.,, 

Acaba M. Maksimotı, bunu ne zam:!n 
düşünecek, olacak olduktan \'e türk hü
kumeti belki geriye dönemiyccek bir 
bale geldikten sonra mı? Bu vaziyette 

Nesim Paşa'mn ve bakanlannın ts _ 
kenderiye'de bulunan Kıra) Fuad'ı zj -

varetten Kahire'ye dönüşlerinde mekteb 

çocuklan da d<>hil olduğu halde bütün 

h lkın iki gün süren tezahürleri Vefd 

fırkasının eski şaşaalı oünlerıni hatırla

tıyordu. Yalnız Elezher Medresesinde 

bir mikdar hoşnutsuzluk eseri gösteril. 

mi.,ti Fakat biraz sonra başvekil bUtUn 

bu tezahürleri durdurmuş, okulhılara 

okullarına dönmek emrini vermiştir. 

M ısırlılarm büyük bir kısmı lngil • 

terc'nin Mısrr'da şahıslara değil, başa

rılan işlere değer verdi-· i anlamakta 
müşkül.it çekmektedirler. 

Her halde Nesim Paşa'nın bugünler 

de yapmağa giriştiği tecrübeler, bllylik 

bir özenle takib olunmaktadır. 1930 ka. 
nunu esasisinin en büyük yanlışı. Mısır 
tacına fazla salahiyet vermesi idi. Bu 
yUzden Kıratın hastalığı sırasında kabi
ne işleri taray mensublarırun elinde 
kalmıştı. 

Salahiyet sahibi adamlann söyledik· 
lcrine bakılırsa sarayın salahiyeti He 
kabinenin salahiyeti arasında bir muva. 
zane viicude getirilecek ve bu suretle 
yeni kanunu esasi, daha ziyade kanunu 
esa!li anlamına uygun bir şekle girecek
tir. 

Kıralm hastalığında tıaray memurla
rının işe burunlannı ıokmalan y{lrün. 
den yol alan mutlakiyet idaresi, Kıratın 
iyileşmesi, bu mildahalelerin önüne ge
çilmesi ve müşavirlerin tavsiyelerinin 
dinlenmesi Uzerine azçok bertaraf cdi -
lebilmişti. 

Nesim Paşa'ya karşı duyulan güvenç 
duygusu, kendisinin bir intikal devresi. 
ni en iyi idare edecek adam olduğuna 

inanılmasından ileri gelmektedir. Yeni 
başvekil bir koalisyon kabinesi yaparak 
ileride işleri çıkmaza uğratmaktan çe -
kinrniştir. Bütün bakanlar birer .. ah•s 
olarak kendi idari işlerle u~raşaca1:1ar 

ve Nesim Pa".a kabine için Mısı'm mrn 

faatlerini en iyi koruyacak bir sıyasayı 

seçecektir. 

Bu hafta içinde Vcfd fırkası bir kon 
gre akdedecek ve bunda mühim karar
lar verecektir. 

Bu kongrede Vefd'in bundan sonra, 
bil kamete muhalif olan vaziyetini mu. 
hafara edib etmiyeceği belli olacak, yeni 
takib edilecek program karar altına alı
nacaktır. 

Çaldaris hükumetinin aldığı tavır, 

patrikhane ve esasen l:UçUcük kalan 
eka1liyetin istikbali için felaketengiz 
olmak ve umumi harptan beri devam e
den Yunanistan dış siyasetini devir
mek tehlikesini göstermekle kalmamış, 
aynı zamanda TUrkiyeye kaııı tazım 

gden samimiyeti haiz bulunmamıştır. Yu 
nanistan'ın heyecandan ve şiddetten 

m:lhnım teşebbüsleri karşısında kalan 
Türkiye de bu teşebbüsleri usul için 
yapılan teşebbüsler gibi telakki etmiş 
patriğin §3hsı hakkında ufak bir istis
ru> ile eski fikrinde ısrar eylemiştir.,. 

Venizelist Atinaika Nea, Etnos bi
taraf Hestia, gazeteleri de ayni mese
le hakkında ayni mealde mütalealar 
yürüterek patriğin şahsan istisnasının 

kdfi gelmdiğini, çünkü Sensinod'u t~
kil eden ruhanilerin hepsinin de pat
rik kadar muhterem olduklarını söylü
yor, bu hadisenin Türk - Elen dost
luğunu şiddetle sarstığını tebarüz et
tiriyor ve Elen hUk\imetinin üstüne 
dii~en vazifeyi eyice yapmadığını bildi
riyorlar. 

Buna mukabil hükGmet taraftarı Vi
radini gazetesi, hükGmetin teşebbüsle. 

rini saymakta ve bu teşebbüslerin me
seleyi dahili bir iş telakki eden türk 
hükumeti tarafınd:m reddedildiğini 

söyledikten sonra elen hükumetinin bu 
işte yaptığı hareketleri he~ türlü kon
trola tabi tutmağa amade bulunduğunu 

beyan etmektedir. 
(Anadolu Ajansının Balkan servisinden) 
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U1uslararası zorba· 
Jıl\:tan korunmak 

• • 
ıçm 

Fransanın eGki Roma elçisi ayan u. 
yesi Hanri dö Juvenel ile bir görüşIJl:.O 
den. 

Paris. ilkkanun l 934. 

Marsilya cinayetinden ben 1wruf>3 • 
mn üstünde doh•şan bu kı'.ibus ürkütil • 
lüo kacınlmak hıteniyor. Ancak muvaf· 
fak olunamıyor. Cinayetin arkasından 
da dava geldi .. 

Yugoslavya ultimatom göndermedi 
Ancak, adalet ist<.mektedir ki, bu türlil 
hareket bamba ka bir şeydir. Bugün. bii· 
yük savaştan önce bilinmiy"n, uluslar• 
arası konseyi ve hir de ııluslararası ada· 
Jet divaoı gibi ;ki tane hukuk unsurıt 

vardır. Bu vazh et karşısmrla hir sorgu 
sormak lazım geliyor. Uluslar cemiyeti 
gerçekten bir adalet hiikmü verebilecek 
ve görüşlerini kullanacak vaziyette mi· 
dir? 

Bu sorguya verilecek olan (evet) 
yahut (hayır) karşlığı Fransa ile İtalya• 
ya bağlıdır. İki ~atin kızkardeş ulusu· 
nun Üzerlerine birlikte mesuliyet atına• 
tarı lazım gelen sut gelmiştir. Bartu ve 
kıral Aleksandr'ın ölümünden önce de 
bunun gerçeklenmeııini istiyorlardı. Bu· 
gün ise bu istek,erini daha çok çabuk• 
laştrrmahdrr. 

Biz İtalyanlarla fransızlar, cinayetin 
arkasından yapılan hak arama teşebbüs
lerinin uluslararası bir anlaşamamazlık 
varlığında ortaya çıkmış olmasmı iste· 
miyoruz. Böyle bir nnlaşamama?.1ığa 
da neme gerek deyip geçemeyiz. Bana 
kalırsa olsa olsa ya birlikte bir anlaşma 
yapmak veya anlaşamamazlık genişle 
mesi içine yuvarlanmak isteğine kat11 

koymaktan birini .cçmemiz lazımdıt· 
İsteğe kaf!I koymak tabiri) aklını başr• 
na almış olan uluslara bir parça ağır ge• 
lecelrtir. Ne Fransa ve ne de İtalya. 
kendilerini olan biten şeylerden uzaklaş. 
tırmak istiyen devletlerdir. Ne biri f'C 

ne de öteki illkenin anlaşamamazlık do· 
ğumunda bir ilişiği vardır. Bundan do· 
layı ne beriki ve ne de öteki bu anlaşa• 
mamazlrğın barı§ı sarsacak öJçilde ge • 
nişlemesine müsaade etmemelidirler. 

Eğer İtalya Yugoslavya'yı Fransa da 
Macaristanı antamağa çalışırsa sinir ger· 
ginliğinin gcvşemesine çıok yardım edil• 
rniş olur. Ancak bu düşünceler her iıd 
yönce de gerçet..-ten ele alınırsa verimli 
olabilirler. 

Fransanın, macar ulusunun şerdini 
korumak hakkıffi anlaması kadar ttaıya 
da Yugoslavya ulusunun acılannı. ada· 
Jet ve kefaret dileğini kolayca duyabilitı 

Bartu'nun ölümü Fransaya bu kadar 
acı gelmiş olmasına rağmen bu mesele• 
yi herhangi bir uluslararası dava haline 
sokmak aklından bile geçmemiştir. Fran· 
ıa, dış işler bakanı Laval ile arayı bıJ• 
larak parlamento münakaşalarını uzklll: 
ra atmak ve böylelikle sinir gerginliğirı1 

gevşetmek çarelerini aramıştır. Mac;B • 
ristanm fü!erine yüklenen suçun altıtıda 
U%UI\ müddet r.Lmak istemediğini çolc 
iyi anlamakta olduğumuz gibi yugo
alavya da bunu anlamıştır. 

Hi~ şlibhe yok ktur ki, bir RornanY~ 
başbakanının, bir bulgar köylü diktatö
rilniln bir fransız cUmhurreisinin. bir A• 
vusturya başbakanının ve Yugosla"rı cJ.. 
kıratının canına rr.al olan savaş sonu te 
hiş dalgalarına karşı biltün hükQınet!e" 
rin kendilerini korumaları öz faydala • 
nndandır. 

Yabancı bir kıralı konuğun~n canın1• 
kendi memleketi asilerine veya cani te• .,. 
baalanna karşı korumayı becerenıerrı• 
yazık olduğu gibi, yabancı memleketi:' 
polisinin eksiklerine karşı, kendi potist• 

· b"ld" ~ · · d f 1 anı::ılt • mıze çata ı ıgımız en az a çatrn • 
yız. ·r 

Tedhişciliğe kar•t uluslararası b! 
"' ('!'il. 

anta~maya lüzum vardır. Uluslar ce t. 
yeti konseyinde toplanmış olan de'lleıı. 
ler, öten Yugoslavya ktralına ve !. ıe 
goslav ulusunun acılarına karşı boY 

b
• 1 • h • • bir sar· 
ır an aşmaya gırmeden da a ıyı . bir. 

gı gösteremezler Bu düşünce bır 1 os ıı· 
leşme okbilmesi için de gerek vug c3 

k dost 
vya gerekse Macaristanla pe 

bağlarla bağlı otan hc:r iki ulus dıı ~:· 
t dbirtcrı • 

pılmak istenilen ul ıslararası e . d•l1 

yetecek ölçüdı:: nizamsız ve tehlıke a
gcrilmiş olan Avrupayı daha çok k:ırG • 

b" anla§l 
şalıklar içine yuv.ulayacak ır ı oır• 

. . atı•ma ı 
mamazlığa çevnlmemesıne Ç s 

la~ ,~~ 
Noye• Viner Jut11l' 



K;.;.dıııların1ızın sesi 
Ankara radyosunda verilmiş 

bir konlerans: 
Büyük günler y:ışıyoruz .. Türk ulu

su, türk yurdu büyük türk tarihinin 
en özlü işleriyle ilerliyor. Koşuyor. 

Yükseliyor ..• 
Butün bu yeniliklerin başı Büyük 

Atatürk'tür. O başlı başına bir varhk 
kaynağıdır. 

Atatürk'ün kızları. Türk kadınları, 
Tiirk durumu kurtuluş savaşile başladı. 

Sen bu savaşa çocuğunu bağrına basa
rak ve sırtında gülle taşıyarak katış

tın. O zaman herkes sana ~ştı. Türk 
erkeğinin yanında türk kadınının da 
hir güc olduğunu tanıttın. 

Cümhuriyeti ilk alkışlıyan, ona gö
nül bağlıyan sen oldun. Sen büyük gün
den sonra ulus işlerine daha candan 
ve daha yakından sarıldın. Sen ortaça
ğm düşüncesi içinden, kafes arkasın -
dan çıktığına, çarşaftan kurtulduguna 
kıvancıyorsun. S3"·aşta olduğu gibi ba
n ta da eşsiz ulusunun işlerine katı§
manın verdiği tadı tadıyorsun. 

Artık sen de yurdunda bir iş ada
mısın. Yurdun göz bebeği, ileri bir un
aurusun. Bunu sam soyundan aldığm 
kan veriyordu. Şimdi bunu sana Ata
tilrk'iln türk ulusunu kaldıran, türk 
yurdunu yUkselten eli veriyor. Çünkü 
acn zaten bunlara layıktm. Sana bu UnU 
veren senin özel sevginin sıcaklığını 
her an daha kuvvetleştiren eUmhurl-

yet oldu. 
CWnburiyet ilanını arkalıyan bUyU.k 

dönllmün hepsinde seni ayni inan ile 
tilrk erkeğinin yanında gördük. Giyim 
dönUmtinü ilk benimsiyen ıen oldun. 
Türk harfleriyle okuma yazma öğren • 
meğe koşan ttlrk kadının sayısı (bazı 

yerde) tilrk erkeğinin sayısından fazla 
çıktı. Türk tarihine inandın ve onu ya. 
panların arasında senin arandan ye
tişmiş Ulkülü arkadaşların da va.rdr. 

Türk d:tinin öztuğUne ilk inanan 
gene sen oldun. Tllrk kadını, bu uya
nık hareketinin bzancmı bulmaya 
başladın. Daha biraz önce belediye Uyc
Jiğine seçmek ve seçilmek önenin ta

nınmıştı. 

A tatDrk'ün biri biri ardında yükse-

len ı§ıklı dağ b~ları gibi Türk tarihia
de başardığı büyük işlerden biri de 
tUrk kadınına ulus itlerinin en bllyll

ğ.ilnil vermesidir. 
Artık türk kadını saylav seçer ve 

aeçilir. Saylov, bu, ne demektir? bu, o 
demektir ki: türk kadını sıyasal hakla
rını kullanabilecek kadar uyanık ve 
bilgilidir. Bu o demektir ki: tilrk kadı
nı türk er' eği gibi başlı başına bir 

değerdir. 
Hiç bir ileri hareket yoktur ki: 

Atatürk'ün kızlarına, büyük türk ulu
sunun kadınlarına yaraşmasın. Biz 
tUrk kadınları, Atatürk'ün büyük var
lığından ilhamlar alarak türk ulusuna 
değerli işler yapmaya hazırı& 1 Türk 
kadını, türk anası, yurd senin kucağın. 
da büyür. Atatürk'ün anası bir tUrk 
kadınıdır. Senin için yeryüzünde bun-

dan daha hüyilk öviln olur ıı_ıu~ . 
AtatUrk. ulus işlerinde bir ısteğimla 

daha var. Asker olmak istiyoruz. Erke
~· . • da vı•r·' ·-·ı~un sınrrlan-6ımunn yanın 

\Jluı'un Romanı: 4 -

ULUS 

Adliyede yeni tayinler 

Değişen, }t·niden tayin edilen, terfi eden hakim. mfüldrimnnmi 
ve miistnntiklerimizin isimlerini yazıyoruz 

35 lira maaşlı Ankara ıulh hakimli
ğine :.thhi vaziyetinden ötürU Maalka
ra hakimi Hamdi, 35 lira maaşlı Söğüd 
m. u. Adapazarı aza mülazimi Ahmed 
Tevfik, 35 lira maa~lt Garzan m. u. tah
viline karar verilen Bitlis müddeiumu
misi Derviş Ali, 35 liıa maaşb Trcıbzon 
üyeliğine sıhhi vaziyetinden ötürü An
kara müstantiği MaCj-id, 35 lira maa§lı 
Alurca hAkimliğine tahviline karar ve
rilen Giresun hukuk hakimi Avni, 35 
lira maaşlı Eskişehir hakimliğine ter
fian Başmüddeiumumi muavinlerinden 
Cevad, 35 lira maaşlı Tercan hakimli
ğine terfian Şavşet m. u. Abdlilhalim, SS 
lira maaşlı Samsun UyeJiğine Yozgad 
üyesi HulUsi, 35 lira maaşlı İstanbul 
aza mülazimliğine Tekirdağı m. u. mu
avini Ali Rüşdü, 35 lira maaşlı İstan· 
bul m. u. muavinliğine talebiyle Söğild 
hukuk hikimi Mehmed Hikmet, 35 lira 
maaşlı Bursa m. u. muavinliğine tale
biyle Ankara mUddeiumumt muavini 
Edib, 35 lira maaşlı Ankara m. u. mu
avinliğine Silvan hakimi Talat, 35 lira 
Keşan hukuk hakimliğine terfian Bur
ıa aza millazimi Abdillazim Adnan, 35 
lira maa§lı Sungurlu m. u. terfian Niğ
de aza mUlaziml Niyazi, 35 Ura maaılı 
Kayseri aza mülazimliğine eski Kayse
ri sulh hikimi Fikri, 35 lira maa§lı Ur
kiib ceza htkimliğine terfian aza mU
lazimi İsmail, 35 lira maa§lı Hekimhan 
Mkimliğine terffan Behiıni m. ı.. Ze
keriya, 35 lira maaşlı Kulp hakimliğine 
terfian Kemah milddeiumumisi Hasan 
Tahsin, 35 lira maaşlı Pazarcık hlkim
liğine terfian Kadirli m. u. Mebmed 
Nurettin, 35 lira maaşlı Unye ceza h!
kimliğine terfian Terme m. u. Mehmed, 
35 lira maaılı Maalkara hakimliğine 
terfian Hayrebolu m. u. Şerefettin, 35 
lira maa§lı Hayrebolu hukuk hakimli

ğine terfian Vize m. u. Silleyman. 35 
lira maaşlı Silvan hikimliğine terfian 
Lice mUddeiumumisi Tevfik, 35 lira ma
aşlı Çölmerik hikimtiğine terfian Pa
sinler rn. u. Subhi, 35 lira maaşlı O• 
mancrk ceza hakimliğine terfian Erga-

ni Osmaniye m. u. Hasan Tahsin, 35 li
ra maaılı Kandıra hukuk h!kimliğine 

terfian Çiçekdağı mUddeiumumisi Ke-

mal, 35 lir. maaşlı Korkudeli hukuk 
hakimliğine Serik milddeiumumisi Meh
med Nuri, 35 lira Reşadiye lılkimliği
ne Alucra m. u. Tahir Nejad, 35 lira ma
aşlı Söğüd hukuk hakimliğine Susgır
hk sulh hukuk hakimi Yusuf Ziya, 

35 lira maaşlı Batı ceza hakimliğine 

terfian MecitözU m. u. M. Emin, 35 li
ra maaşlı Gediz hukuk hSkimliğine ter· 
fian Tavşanlı m. u. Muhlis, 35 lira ma
aşlı Seydişehir hukuk hakimliğine ter
fian Şarkikarağac mUddeiumumisi Mu
ammer, 35 lirayla İstanbul m. u. mua-

nı beklemek, havasında, denizinde, ka -
ra~ıında, kötü bakan gözleri çıkarmak 

barrşta olduğu gibi, sava~ta da yurdun 
her i§ini kollarımızda yükseltmek isti
yoruz. AtatUrk bunu bize ne uman ve
receksin? ... 

Tefrika: 28 

vinliğine talebiyle Kars müddeiumumi 
muavini Mehmed Nazif, 35 lira maaşlı 
Darende hakimliğine terfian Maraş 
m. u. muavini Mustafa Cevdet, 35 lira 
maaşlı Susgırlık sulh hakimliğine Ban
dırma m. u. muavini Hiiseyin HUsnU, 
30 lira maaşlı Yabanabad milddeiumu
miliğine hukuk mezunlarından Necati 
Fevzi, 35 lira maaşlı Mersin aza milla· 
zimtiğine Burdur aza mlilazimi Feha
met, 35 lira maaşlı Gönen Uyeliğine tah
viline karar verilen Trabzon üyesi Fa
ik, 30 lira maaşlı Başmilddeiumumi mu
avinliğine Eskişehir hıik"!IU Rahime, 
30 lira maaşlı Ankara mUstantikliğine 
talebiyle müstantiklil::ten naklen gelen 
ceza işleri mümeyizi LQtfi, 30 lira ma
aşlı Bozöylik m. u. sıhhi vaziyetinden 
ötürü Akseki mUddeiumumisi Kerim 
Reşad, 30 lira maaşh Ankara sulh ha
kimliğine hukuk mezunlarından Osman 
Zihni, 30 lira maaşlı Ankara ıulh hl- ' 
kimliğine hukuk mezunu SUreyya, 30 

lira maaşlı İstanbul aza millazimliğine 
hukuk mezunu Meliha, 30 lira maaşlı 
Adapazarı aza mlitazimliğine hukuk 
mezunlarından Ayşe Latife Refik, 30 
lira maaşlı Bursa aza millazimliğlne 
hukuk mezunu Mebrure, 30 Ura maaş
lı Niğde aza mutazimliğine isteğiyle 

Mersin aza millazimi Fatma Seniha, 
30 lira maaşlı Beypazarı milddeiumumi 
liğine hukuk mezunu Osman Selçuk, 30 
lira maaşlı Gazianteb m. u. muavinli
ğine hukuk mezunu Mehmed Rasih, 30 
lira maaşlı Uş:ık m. u. muavinliğine 
hukuk mezunu Celal, 30 lira maaşlı Te
kirdağı m. u. muavinliğine hukuk me
zunu Ahdullah Refik, Saideli m. u. 
hukuk mezunlarından Ahmed Hicabi, 
30 lira maqlı Eoun aza .mUlazimliğine 
hukuk mezunu AbdulJab, 30 lira ma
a§lı Vize mUddeiumumlliğlne hukuk 
mezunu Orhan Salahattin, 30 lira maat-
lr Şevşet m. u. hukuk merunu Hamdi, 
30 lira maaşlı Bebisni mllddeiumumlH
fine hukuk mezunu Kerim, 30 lira ma
aşlı Kemah m. u. hukuk mezunu Mem
duh, 30 lira maa§lr Sarayköy m. u. hu
kuk mezunu Mehmed Kadri, 30 lira ma
aşlı Hayrebolu m. u. hukuk mezunu 
Hasan, 30 lira maa§Iı Mardin m. u. mu
avinliğine hukuk mezunu Şekib Tur
gud, 30 lira maaşlı Çiçekdağı mUddel

umumiliğine hukuk mezunu Dervi§ 
Muhsin, 30 lira maC'~lı Kadirli m. u. 
hukuk mezunu Nedim, 30 lira maaşlı 

Terme m. u. hukuk mezunu Vehab, 30 
lira maaşlı Akseki m. u. hukuk mezu
nu Ahmed, 30 lira maaşlı Tavşanlı m. 
u. hukuk mezunu Memduh, 30 lira ma
aşlı Lice m. u. hukuk mezunu İbrahim, 
30 lira maaşlı Kelkit m. u. hukuk me· 
zunu İbrahim Etem, 30 lira maaşlı Pa
sinler m. u. hukuk mezunu Saffet, 30 
lira maaşlr Burdur aza mülazimliğine 
hukuk mezunu Ali Galib, 30 lira maaş· 
Jı Ergani Osmaniye m. u. hukuk mezu
nu Mehmed Zeki, 30 lira maaşlı Cey
han m. u. hukuk mezunu Abdullah Az
mi, 30 lira maaşlı Şarktkaraağac mUd
deiumumiliğine hukuk mezunu Ahmed 
LQtfi, 30 lira maaşlı Karaisalı m. u. 

larnn beni ararlarsa? .. 

Benim Günahım 
- Ayın şuaı, bizim develeri -

miz hızhdrrlar, çöl de geniştir. 
- Saad Nasir! götür beni, beni 

arayanlara t. Ta ki onlara .. Alla -
ha ısmarladık,. diyebileyim ve 
ebediyen sana döneyim. 

(MEA t;ULPA) 

Yazanı 

nı'4NIE VIVANTI 

ltalyanca aslından türkçeye r.~t'enı 
NOSHET HAŞIM SINANOCLU -------

• • • • • • • • 

İşkenceye uğramış köyde tah
rib edici yangın şiddetini arttırdı. 

Palmiyeler, ktsır ve kurumuş: 
tutuştu, büyük düğün meşalelen 
gibi, ta göklere kadar, ihtişamla 
alevlendi. 

İKİNCİ BÖLÜM 

XVII 

. Çadırın dışında, Bedevilerin 
tUrküsü şöyle diyordu: 

.. '' Kadrnrn sevgisi, Kaid bah -

.. Celerinde yetişen gümüş göz ya-
§1 dolu gül gibidir. 

., " Kadrnm sevgisi. pınar başın
" da su içen gazal gibidir. Keyfin 
.. ~~z? karışmış nargile dumanı gi-

ıdır. 

" Kadının sevgisi Kaid bah. 
"cesinde yetişen güı:ıüş göz ya. 
"§ı dolu gül gibidir . ., 

• • • 

- Saad Nasir! zamanın ve me 
safenin hatırasını kaybettim. Bu
gün ne günüdür?. Bu yer neresi -
dir?. 

- Deniz ötesinin zambağı, bu 
rası El Kara vahası yakmmda bi
zim istirahat yerimizdir. Ve şim
di, bizim sevinç günümüzün fecir 
vaktıdır. 

- Saad Nasiri insanlarımın 
arasına dönmekten korkuyorum. 

-Lotus çiçeği, benimle kala -
caksm. 

- Saad Nasir! seninle kalmak
tan korkuyonun. Ya benim insan-

- Rüzgar kanadı, sen bir da
ha dönmemek için gidiyorsun. 

" ••. Kadının sevgisi, Krı1d 
"bahcesinde yetişen gümüş gıJz 
##yaşı dolu gül gibidir . .. ,, 

• 

' XVlll 

Lady Taylar bir derin ıstırab 
gecesi geçirdi. Torununun bırak
tığı pusulayı yüz defa okumuştu: 

" Aziz Mary hala, benim için 
endişdenme .•• ., 

Bu ne demekti? O akılsız, o 
acayib yaradılış nerede saklan -
mıştı? Norman Grey'in namuslu 
bir İngiliz ve halis bir asker olma
sı günahını cezalandırmak için 
taşkm hayalinde neler kurmus -
tu? Demek Michael O'Reylly'nin 
o kadar ~ekmiş ve o kadar çektir
miş olan o ulvi delinin, bu kızın 
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Çorum bucaklarında kı§ belirdi ... 

Çonım Halbvl Bando$U 

Husul! muhabirimizden - K8ıe ve 
Eğerci Dağlarının doruklarında aklar 
belirdi; kandil çalı. Meli le ıah, yaydı
tın &ırtlarr, buğulanıp bufulanrp, du
ruyor .. Gilneşin tatlı, ılık 19ıklarr gö • 
rünmez, yayılmaz oldu.. 

Sert, hırçın bir c6in var .• 
Paltolar ,eldivenler, eprblar, hele, 

o, batmanlık llistikler gene, başı12!zda 
kıtladı. 

İldaşlar; içlerini çeke çeke ı 
- Kış, gddi, diyorl r •• 

*** 
Kışın gözilmüzde karıılaşan akhk -

tarını seçerken, sayı ı cksilmeylp, ar -

&& 1 fil[ 

hukuk mezunu Ömer, 30 lira maaşlı 

Mecidözil m. u. hukuk mezunu Nadir, 

30 lira maaılı Eskişehir h!klmliğine 

hukuk mezunu Suad, 30 lira maaşlı Se

rik m. u. hukuk mezunu Fahrettin, 30 

lira n.aaşlı Maraş m. u. hukuk mezunu 

Salahattin, 30 Ura maaşh Kars mOddci

wnumi muavinliğine hukuk mezunu 

Kars ihtısas mahkemesi Başlitibi Sıd

kı, 30 lira maaşlı Bitlis m. u. hukuk 
mezunu İbrahim Necdet, 30 lira maaşlı 

Mardin aza millazimliğine hukuk me
zunu Ahmed, 30 lira maaşlı Alucra m. 
u. hukuk mezunu Halid, 30 lira maaşlı 
Bandırma m. u. muavinliğine Bandır
ma aza mülazimi İzzettin, 30 lira m<ıaş
h Bandırma aza mli1azimliğine hukuk 
mezunu Şahbezat; 25 lira maaşlı Bur
dur mUstantikliğinc ailesinin sıhhf va
ziyeti dolayısiyle Cebelibereket müs
tantiği Abdullah, 25 lira maaşlı Kayse
ri müstantik1iğine terfian Sındırgı müs· 
tantiği 1. Fuad, 22 lira maaşlı Seyidga· 
zl müstantikliğine ıııhhi ahvalinden ö

tilril Pazarcık müstantiği SaHihattin, 
22 lira maaşlı Karaburun müstantikliği
ne srhhf ahvalinden ötüril Köyceğiz: 

mUstantiği Reşid, 22 lira maaşlı Geli· 
botu rnUstantikliğine sıhhi var:iyetin
den ötürü Bafra mUstantiği Mehmed 
Bahaettin. 22 lira maaşlı Alaca mUs

tantikliğine Cevad seçilmi~tir. 

kanında bırak!ığı delilik kıvılcı
mı sönmiyecekti. 

Lady Tay lor, bir kaybolmuşu 
hekliyenin geçirdiği bütün s:ıfha
lan geçirdi: sab1rs12hk, öfke, ke -
der, dehset, ümitsizlik. Geceliği 
ve ua la !limon .. takkesi ile endi
şeli fantazma, hir o<ladan öbür 
odaya, kendi odasından Astrid'in 
odasına, ikisini ayıran banyo salo 
nnndan geçerek, bütün gece do
!aştı. Tam yatağma ~ircliği sıra
da öte tarafta hir yiiriime. hir fı -
şırtı i-.itir gibi oluyordu. O za -
man ca~ınvordu: 

- Astrid! 
Hic hir S<'" vok. Siikut. . ,, 
Ve tekrar kalkıyor, öbür boş 

odaya kapısmdan hakıyordu. 
Bin proje ycıptı; bin karar al-

d-.. .. 
Birçok cicfa çmgırağı çaldı; 

Kapının eşiğinde gorunen nö
betçi hademeye, dev gibi bir ha
beş, heyecanlı ve biribirini tut -
maz b"rçok sorgulc.r sordu: tele
fonlar biitün gece işliyorlar mı? .. 
Otelin direktörü nerede idi? .. Ya 
katib? .. Komıoloshnneye telefon 
edilebilir mi? .. Polise?- As.kcci k.u
man1:.nhğa ?. 

tan kahveler tıklım tklrm, dolnuığJ .>a§ 

ladı. 

Bu, p.ünlerde bakıyorum; aır~ ıııra, 
otomoblller1 sıra sıra, yaylılar geçiyor? 
Tilkelf, allı, yeşim, morlu bezlere be· 
zenmit-

- Ne var. diye, çıdamaulanıyorum. 
- Ne, olacak, diye, yanıt veriyorıan 
- Düğiln var •• 
- Ya-.. diyorum. öylemi.- ve eokli· 

yorum: 
- Tanrı, dirlik, dilzenlik versin
Dlyorlar, ki güz geliİıee Çorum'da 

dtiğünleı başlar, davullar, zurnalar ya
nık yanık ötemı1'9. Eskiden gelinin 
başına kat kat, kasnaklar geçirilir, gü
veyinin eline kınalar yakılırmış. Şimdi 
bunlar yapılmryormu' ama, gel gör ki, 
Bay damat, yavuklusunun kara gözle
rini, ancak, sifaf odasında ıeçebiliyor .. 
mu~ .. 

••• 
Kıtın perdesi açılmaılyle delik de• 

tik. Çorum. BOluıklan bir çamur denizi· 
ne dönüverdi. 

Vilayet sınırlarını biribirine ulaştı· 
ran yollar, özençle perçinleşir, genel 
bir kıvanç doğururken, kUltilr ve öko
nomi verimi günden güne, artan Ço • 
rum'da, şar yollarmın düzenlenmesini, 
onanlmnsını da umardık. 

Duyuyorum ki, kentin başkanı, alck 
trik ve su işini bir çırpıda çıkarm&i 

dileyormuş. Bundan ötürü saygı v ! 

yiinçleniriz. Yalnız ötünmek ve e e .. 
mek isteriz ki, bu, gürel yaratılr ış c ı
yarda, b'tirilmesi önceleşen işlerın ba
şında YOL gelir .. 

••• 
Evelki akşam, Çorumun ıeçgin clr,U. 

nU, spor kurumunun (kasırga) sına tu 
tuldular. 

ATA TÜRK'Un çocukları, Çonım, 

kıranında parlak, anlamlı bir müsamere 

ve öğüt sundular. Kendilerini scvgile
ne sevgilene, orunçlana orunçlana al
kışlarken, ne denlU kıvançlı ve umut .. 
lanmrz yUce idi... 

CEVDET ERDOGAN 

Habeş, endişesiz, cevab veri -
yordu: 

- Y es, yes, yes ! 
Sonra, iskarpinleri temizle• 

mek için, koridorun nihayetine 
dönüyordu. 

Bir ara ?.avalh Lady Taylor 
kalktı, boş ve sessiz oteli dolaştı. 
Onu bir hırsız veya bir çdğm sa
nan ha beş. kendisini uzaktan ta -
kib ediyordu. 

Nihayet sabahın saat altısın • 
da kumandanlığa telefon edebil -
di, yüzbaşı Grey'i sordu. Uzun 
uzun bekledikten sonra, orada ol
madığı cevabı verildi. 

- Orada yok mu?! 
- Yok. Fecirle Sudan'a gitti. 
- Sudana mı?. Ne yapmıya? 
Muhabere kesildi. 
Lady Taylor, etrafında dün -

yanm yıkılmakta olduğunu duvdu 
Az sonra, bir asker, A~trid 

için bir mektub getirdi. Yazı Nar
man Grey'indi. Larly Taylor. kı
sa bir müdnet tereddütten sonm. 
mektubu açtı 

(Sonu v~ ) 
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dern e • 
evı plan arı 

Uu yıl i(;"inde Fnmsa'da yapılmış '"modern aile evi ')·apıcılığı,, miisabak,ısırıda sıra al -
mı* birlwç miilıendisin ese ,.ferini g<ızetemizde basnıı~tık. llugiin de bu planlardan ikisini 
tfoha alıyoruz: 

Gayet cıddı calışılmış bir aile evı pla· 
nı daha neşrediyoruz Antresi ve antre. 
sinın üzerindeki balkon içın çok zevkli 
çalışılmıştır. Katların tertibleri kullanış 
lı, genış, ışe t1 yrılan yerlerden tama mi· 
le ayrıdır Yapının her tarafı için eko. 

I 

/~=-~~--
ıo:.. ('-'~ ---~ 

' I 
..11 
, l 

nomi unutulmamış ve t:hemmıyetle tet -
kik edilmiştir. 

Oturma o<la~ının (yemek ı;alonu) 

dığt:r odaların ve taksimlerin ebadına 

göre küçuk olması, odöların ve salonun 
pencerelerinin bu büyüklükte olması 

modern miymarlık bakımından çekışıne. 
ye değer bir meseledir. 

Dış göruntiştc çatı yerine saçaklı 

taraça yapılması, antre üzerine dtmir 
parmaklıklı, çiçeklikli lıalkon, pencere. 
tere yağmurluk, damlalık, lüzumlu yer. 
lece vantilasyon delikleri, dış dıvarlara 
su baskısı konması, antrenin şımale 

karşı duvarla kapatılması, 1ark, garp 
hattı üzerine açılması, arka cebhede iş

ler için kapı açılması, mutbahın imal 
rUzgartarına kar§ı olması, zemin kata 
ldtar, 1Uzumlu yerlere dolablar ılavesi 
ve dış sıvanın düzlilk ve sadeliği rvi her 
cebheden sıhhi ve güzel bir hale getir. 
miştir. (Bunun gibi eşya yerleştirmeğe 

\ 

nl "'-...: ................ . 
(Şekil - 4) 

mahsus yerlcrı olan evlere kıyılı, bucak 
lı der ve hepimiz severiz.) 

Yapı sathı 56,55 metre murabbaıdır. 
Alt katta "alon 18,64 metre murabbaı 

Ost katta yatak odalan ı 2.01 metre mu 
rabbaı (beheri) 

Çocuk yatak odası 9,87 metre mu
rabbaı 

Cebhcler: 
0,20 +- 3,9o ~ o.ıs + 3,65 + 20 8,o 

Yan: 
0,20 + 4,78 i 0,08 t- 0,20 = 5,26 
Zemin k.ıtta: kilar 

Birinci katta: (şekil 4) çamaşırlık, 

santral ısıtma aleti, kömür ve cüruf de-

polan, sandık dası, yemek (oturma) aa. 
lonu, tuvalet, (iç, dış, arka antre), pal· 
to şemsiye koyacak yer, dolablar, üat
kata merdiven. 

Ost katta: yatak odalan, banyo, mer
diven başı, çamaşır ve elbise dolablan 
vardır (şekil S) Bahcede gezinti yeri 

(şekıl 6) ıdman yeri, havuz, orman ve 
meyva ağacları, çiçek ve sebze tarlata
n, bultınınt1ktadır. Bahcenin hususiyeti 
yaı ve kı:;ı i:;?lerine yarıyacak şekilde ya
pılmış olmasıdır. 

Banyo, mutbah, çamaşırlık meraklı

ı.\I 
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11 , .. 
(~ekil - 5) 

tarının etüdlerine değer biçimde çizil -
miş ve tafsi15t resimleri konmuştur. Biz 
de, lıu tafsilat resimlerini gözden g~çir-

meyi istifadeli buluyoruz. 
Şekil 7 banyo, 8 mutbah, 9 çamaşır. 

Jık. 

Banyoda, çamaşırlıkta: 
ı - Sıcak su otomatı (banyoda: 

-
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(ŞelcjJ • 6) 

2 - Santral ısıtma kazanı (çamaşır-
lıkta) 

3 - Kömür deposu 
4 - Kömilr cUrufu deposu 

Bava değiştirme delikleri sıcak su 
salıverme ve kesme valfı. 

Banyo, çamaşrrlık ve mutbahtaki 

Münakasa 

al5.t ve edevatın mtinasebetli tertibi, 
yapının sadeliği göze çarpıyor, müşte. 
rek bir vasıf olarak da kullanışlılık var· 

dır. 

(Şekil - 7) 

Projenin tertibinde yapı meraklıla· 

rının (malzeme) arzularına temas edil. 
mıştir. Şt•kıl - l O kesim tetkik edilirse: 

1 - Beton taban 
2 - iç bolme (potreli) 
3 - Beton dikme 
4 - Demirli döşem, 

(Şekil - 8, 

S - (İzontrom "dolgu,,) dıvar 
6 - Meyilli dam betonu 
7 - Tecrid (teksif) tabakası 
8 - Kum tabakası 

9 - İç Lıölme (yanmaz, basılmıı ve 
terl.ıiye edilmi~ saz) görülilr. 

Proje, Fransa' da M. Jacques Ruga. 
ni adlı miymarın eseridir, teknik ve öko 
nomik esaslara çok dikkat edilerek ya. 

i 

3 

(Şekil - 9. 

pılmı' ve herkesçe sevimli bulunmuştur 
Bu aile evi zemin kat üstüne kurul

muş birinci ve ikinci katlardan ibarettir. 
Yapı sathı ölçüsil 8 metre cebhe X 

5 metre derinlik = 40 metre murabbaı
dır. Yapı tamamen klrgirdir. 

Dıı dıvarlan taş işleme yapıldığı tak 
dirde güzelliği bir kat daha artacaktır. 

Ankaramızın yakınlarında çıkan 

menck}e moru rengi taşlardan kulla. 
nılması kahildir. Pencere kenarları da 
yağmurluklar (damlalıklar) Kıqıehlrin 
ı<;nkli taşlarından veya mermerden ya· 

pılabilir. O zaman evin kıymeti, tezyi-

(Şekil • J) 

nat ıtib •rırle çok yuksek oluı E·ı çok 
sağlam olur. 

Çatısı duz, (t~ras.ı) halmdedır. 

kerde, mı al ısıtma tl!sislcri var. 
d:r. M•ıth;ıh ı kımları elektrıkk çalıştı· 

;şekil - 10) 

rılmaktııdır. Tatsılat planları bu tertib
lerc göre konforlu olarak yapılmıştır. 

Zemin kat (Şekil • 2) Büyük bir ki· 
lar (muhtelif ihtiyaclara yarar) kömUr
lll.k, merkezden ısıtma Uetleri, çamaşır· 

lık, elektrik ıtık tertiblerlne ald saatlar, 

merdiven konmuştur. 

Birinci kat (Şekil • 3) küçük antre

den hole, mutbaha, tuvalete geçilmek • 
tedir. 

Bliyilk antreden doğrudaıı. doğruya 

oturma odasına (yemek salonuna) giril 
mektedir. 

Yemek salonunun mutbaha kapısı 

vardır, 

Oturma odasından merdivenle Ust 

kata ve bir kapıdan bahçeye çıkılmakta
dır. 

İkinci kat (Şekil • 4) kata çıkılan 

düz merdivendir, aahanlık Clzerinden 

banyoya büyüklerin yatak odasına, ço

cukların yatak odaaına gidilmektedir. 

70 aantim genişliğinde bir koridorla üs

tü yan açık balkona geçilmektedir. 

PUln yapılırken içinde oturması ko • 

lay olması, güçlük çekmeden idare edil· 

mesi gözden kaçırllmamıştır. 

Malzeme seçilirken: aoğuk ve aıcak 

mevsimlerde hava değişikliğine, gUrUl

tUye karşı mUcerrid l9i gören beton 

(Ponce) tercih edilmlttir. 

1 
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1 LAN. 
Cinsi Miktarı 

Teminatı 
Lira K. 

Nohut 
Pirinç 

Kilo 
30,000 292.50 
45,000 776.25 

Tarihi Günü 

26-12-934 
26-12-934 

Çarşamba 

Saatı 

10 
14 1 

Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alma 

Komisyonu ilanlan 1 .. ' 
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Kat tabanları da bu malzemeden ar • 

me olarak kullanılacaktır. 1ç sıva kum 

Vl' kireçlı harçtan usulune göre yapıla· 
caktır. Oı§ marangoz işleri kaynaklı de 
mirden, iç marangoz ışleri ise tahtada· 
olacaktır. Kap lar iki yüzlü, çerçeveler 
ise hususi madendendir. 

Bu tarzda yapt seçıminden iki buyük 
fayda çıkar. Biri bina ucuza mal ve kon 

, forlu olur, malzeme yerlerine yerleş -
tirilmesi için çok zaman geçmez, işler 

kolaylaştırılmış olur. 

Netice: İç ve dış miymarlık bakı

mından özene, bezene. düşilne, taşına 

yapılmış sevimli bir p\5.ndır. Yalnız 

oturma odasından merdiven başını bir 
kapı ile ayırmak mutlaka lıizımdır. Ost 
katta banyo içindeki tuvaletin qe ayn 
bir bölmeye alınması lktıza eder. Tuav
lctin dıştan ışık ve hava almasına da 
dikkat etmeliclir. 

S ve 6 numaralı projeler de Parıs'ten 
aile evi (planı) müsabakası için vucuda 
getirilen eserlerdendir. 

Ankara bahçeli evler yapı k\loperati. 

J. 

. ... 

finin ev ve mahallesi için pUl.nlar Ç• ' I • 

meğe başlanınca, bUyUk öğiltler, çalış· 

malar, paralar dökerek yapılmış olan ör

neklerimizin etüdü çok büyük gorgillcr 

ve faydalar getireceğini umuyoruz. 

Garb Aleminde aite evinin hayat Uz~ 

rindeki hadsiz ve sayısız tesirleri tanm· 

ını§. uzun, uzadıya, tedkik edilmiş ve bu 

iııtere UstUn ehemmiyetler 't'erllmiştir. 

(Şekli • 2) 

lnkılab ve yerıilıge, güzeuıge koşan 
tUrk uluau aile evi meselesinde yeni fi. 
kir ve yeni icatları, yllksck eserleri u • 

nutmamakla kendine ve gelecekte yaşa· 
yacak çocuklarına karşı özti doğru bir 
it daha 'örmUş olacaktu. 

Ekrem FUAD 

(Şekil - 4) 

l LAN. 

Mm. ÜSSÜBAHRİ KUMANDANLIGI 
SATIN ALMA KOMİSYONU REİSLİ· 
GİNDEN: 

İLAN İLAN 

Muhafız alayı helalarına 
sarf edilmek üzere bazı mal -
zeme pazarlıkla ahnacaktu. 
Pazarlığı 15 - 12 - 934 cumar 
tesi günü saat 11 dedir. İs -
teklilerin keşifnamede yazı
lı malzemeyi görmek için 
her giin ve pazarlığa gire
ceklerin de belli gün ve sa · 
atte komisyona uğramalan. 

Vekalet hinasının bir nıah 
zeninde kitap konulması içill 
pazarlıkla sabit raf yapurı· 
lacaktır. Par.artığı 15. 12. 934 
cumartesi ~nü saat ı ı ,30 
dadır. İsteklilerin keşfini 
görmek için her gün ve pa .. 
zarlığa gireceklerin ue belli 
gün ve saatinde komisyon;ı 
uğramalan. (3635) s-55 

Deniz Efradı ihtiyacı için satın ahnacak olan cins ve 
miktacı ile muvakkat teminatı yukarda yazılı iki kalem 
erzak hizalarında gösterilen gün ve saatlarda kapalı zarf 
usuliyle münakasaya konulmuştur. İstekli olanlann ihale 
gün ve saatmdan bir saat evet muvakkat teminatlariyle 
teklif mektuplannı ayrı ayrı hirer zarf içinde ve her ikisi 
ayn bir .zarf derununda olarak komisyon reisliğine teslimi 
ve şartnamelerini görmek istiyenlerin komİ!yonumuzla 
fstanbul'da Kasımpaşa Deniz Levazım Satrnalma Komis-
vonuna müracaatları. (3678) 8--5631 

Yapı: Kırıkkale gedikli 
küçük zabit mektebi binası
nın yapısı pazarlığına istek
li çılqnadığmdan yeniden 
pazarlığa konmuştur. İha
lesi 16-12-934 pazar günü sa
at 11 dedir. İsteklilerin ke
şif, şartname ve resimlerini 
gönnek Uzere her gün ve pa
zarlrğa gireceklerin de o 
gün teminatlariyle M. M. 
V. satınalma Ko. na vaktin
de müracaatları. (3664) 

8--5628 

932 senesinde 15. Fırka
nın yiyecek amban tarafın
dan kullanılan levazım 

ayniyat makbuzlarmdan 
264277 sayılı makbuzun 
birinci ve ikinci eşleri kopon 
yerinden kopmuş ve gaip 
olmuştur. MezkOr makbu
zun hUkümsiiz olduğu vesi
ka ve müstcnidat makamın
da kullanılamıyacağı ilan 
olunur. (3663) 8--5627 

(3634) 8--5581 

Gaip anahtaı· 
Yenişehir ile Sergi binası 

arasında bir kasa anahtarı 
gaip olmuştur. Bulanlar 
2548 No. telefon ettiklerin· 
de memnun edileceklerdir. 

BAYANLAR 
DİKİŞ EVİ 

l stanbuldan gelen ve yenl ... n 
sinema arkasında Kec;ıore. 
Etlik otohüsleri durak yerın· 
de açılmıştır. s-5625 
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.M. • 
1 den: 

Askeri Liselerin 9, 10. 11 inci 

sınıflarına talebe alınıyor. 

ı - 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 istekliJer tercihan 
alınacaktır. 

2 - 1stek1ilerin mezkur mektep müdürlüklerine müra
caat ederek oradan ö~renecekleri kaydı kabul şartlarına 
göre evraklarını tamamlamaları lazımdır. 

3 - Bir seneden fazla tahsili terketmiş olan talebe me
.zun bulunduktan 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 
çıkarılmış talebe mektebe alınmaz. 

5 - Sivil liselerde ikmali olanlarla sınıfta dönenler 
alınmaz. 

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

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

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

9 - Bulunduğu yerde tam teski11i sıhhi heyet bulun
maması hesabiyle muayenesini tamam yaptırmıyan tale
be mektebe çağrıldıktan sonra mektepçe muayeneleri ta
mamlattrnhr. Ve sıhhi halleri sebebiyle kabule şayan gö
rülmezse mektebe alınmaz bu gibi talebelerin dönüş mas
raflan da kendilerine aittir. 

10 - Teahhüt senedi vermek için velisi olrruyan ve 18 
yaşını bitinniyen talebe alınamaz 18 yaşını bitiren talebe
nin kendisi teahhüt senedini verebilir. 

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

Kumbara bütün hir istikbaldir. , <ı 

Is Ranka~n 

SIHHATİNİZ 1Ç1N HER YERDE 

B01\10N11 BiRASI 
BOMONTI GAZOZU 

BOMONTI SODASI 
tSTEYlNtZ 

Emniyet işleri Umum 
Müdürliiğünden: 

934 senesi için 2abıta memurlanna yapbnlacak 4497 
resmi elbise ve şapka ile 1196 asgari, azami 1296 kaput ve 
293/316 takım sivil elbise kapalı zarf usuliyle ve 20 gün 
lllÜddetle münakasaya konmuştur. 

Münakasa müddeti 18- kanunu evel • 1934 salı günü sa
at ikide hitam bulacaktır. Taliplerin bu vakite kadar usulü 
veçhite tekliflerini teminatlariyle birlikte umum müdürlü
ğe vermeleri. Ve şartnamesini görüp almalan için mür~ • 
caat ey\imeleri ilan olunur. (3571} 8-5504 

ULUS 

.pAQA 
BiRiKTiREN 
QA~T bD6R 

R+TLifTı;:p:,:tx1TJ:r1ı: T :ı: :ı: T :r1T1x1ı: T T T :ı: T T 

HAVAl:ILll{ VE SPOR 

= 

132 inci sayısı çıktı 

- İçindekiler -
- Ulusal tayyarecilik S. Z. Gürevin 

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

- Kuru daltar (Hikaye) Server Ziya Gürevin 
- Sporcular tayyaresi 

Sinema 
ve 

Müsabaka 
Zengin resimlerle süslü olan bu sayıyı herkes 

görmelidir 

Maliye V. ek&letinden 
Muhtelif vilayetlerde münhal olan 17,5 20, 25, 30, 35 

lira maaşlı tahsil müfettişlikleri için: . 
15-12-934 günü İstanbul ve Ankaı:a'da bir imtihan yapı-

lacaktır. Program aşağıdadrr. 
1 - Hesap: Amali Erbaa ve Tenasüp 
2 - Hendese: Mesaha ve ölçüler 
3 - Türkiye Coğrafyası ve Devlet teşkilatına ait müc

mel malOmat 
4 - Kitabet ve yazı 
İmtihan gününden bir gün evetine kadar kayıt mua

melesi için Ankara Defterdarlığına veya İstanbul müra
kipliğine Üzerlerine fotoğraflan yapışık arzuhal ile müra
caat olunacakbr. 

İmtihan şeraiti: 
1 - Lise veya yedi senelik idadi mezunu olmak. 
2 - Memurin kanununa göre memur olmak için tazım

gelen evsafı haiz olmak. 
(Buna ait evrak istidaya raptedilecektir.) 
İmtihanda muvaffak olanlar f mtihan ve tahsil derece

Jerine göre kanun dairesinde alabilecekleri maaşlarla ve 
tayin edilecekleri vilayet hududundan itibaren harcirah 
verilmek üzere müfettişliklere tayin olunurlar. Bunlara 
maaşlanndan ha ka ayda sekiz lira hayvan yem bedeli ve· 
rilir. (3657) 8-5599 -----

Eskişehir Muhasebei Hususiye 

Müdürlüğünden: 

Mem~e~et hastahanesine almacali 2007 liralık ilaç 1-12-
934_ taı:hınden 20-12-934 perşembe günü saat 15 te ihalei 
katıyesı icra kılınmak üzere 20 ~n müddetle münakasa· 
ya verilmi tir. Talip olanların yevmi mezkftrda enc\imeni 
vilayet kalemine müracaat eyJemelerl ilan olunur. (3608) 

8-5529 

SAYIFA 7 

İLKBAHAR ŞARKISİ 
Tenor Joseph Schmidt 

~lanisa Vi aye iıı den: 
l - Manisa - Menemen yolunun O 643 - O 581 ve 

2+845 - 5-J-5i6 ve 6+ 100 iincü kilometrelerde noksan 
kalan toprak tesviyesinin tamarnlanmao;ı (5449) lira (17) 

kuruşluk keşifnamesi üzerinden eksiltmeğe ç1k2rılmı ... tır. 
2 - Bu işe ait keşif evrakı parasız olarak M:ınisa nafıa 

başmühendisliğinden alınabilir. 

3 - Eksiltme işi birinci kannnun 23 üncü pa7ar gunu 
saat onbirde Manisa vilayet daimi encümeninde yapıla· 
caktır. 

4 - Eksiltme açık surette yapılacaktır . 
5 - Muvakkat teminat miktarı 409 liradır. Ve bu temi -

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

8-5576 

MEKTEPLER SATIN ALMA 

l{OMİSYONU REİSLİGİNDEr~: 
İnşaat Usta Mektebi için açık artırma lle alınacak seb

ze bir hafta müddetle temdit edilmiş ve 13-12-1934 tarihin· 
de mektepler alım satım komisyonunda pazarlığı yapıla
caktır. Bu işe girmek istiyenler teminatlariyle birlikte ko
misyona, şartnameyi görmek istiyenler mektep müdürlü-
ğüne müracaatları. (3672) 8-5632 

saçlarınız 

dökülüyor mu? 
Hemen dökülmesine manı 
olunuz. 

KANZUK ECZA HANESİ 
müstahzaratından. , 
KOMOJEN: Saçların dö -
külmesine ve kepeklenmesi
ne mani olur. 
KOMO JEN · Saçların kök -
terini kuvvetlendirir ve bes
ler. 
KOMOJEN: Latif rayihalı 
bir saç losyonudur, deposu 
Kanzuk eczahanesi her ec -
zahane ve rtriyat mağa:ıala t nndan arayınız. 

fngili2 Kanzuk eczanesi ma mutaundan. 

Öksürenlere pelesenkli katran eksiri 
Yeni Eczabanede bulunur. 

ANKARA ASLİYE BİRİNCİ HUKUK MAHKE 
MESİNDEN: 

Bursada kanal müteaahidi Nuri nezdinde harita mühendisi 

ıabrk harita mülazimi Hikmete: 

Karınız Melahat tarafından aleyhinize ikame olunnn boşan• 

ma davasının yapılan tahkikatında ikametgahınızm meçhul bu• 

lunmasından naşi ilanen tebliğat ifa ve davacı wlh teşebbüsü 

ilamını ve evlenme cUzdanmı ibraz ve şahitlerini istima ettir .. 

mek suretiyle tahkikat ikmal edilerek dosya heyete tevdi kı· 

lınmış ve muhakeme ve büldim için namınıza gün tayini sure• 

tiyle davetiye yazılmış ise de gene ikametgahınızın meçhul bu .. 

lunmasından naşi ilanen tebliğat ifasına karar verilmiş ve S-12 .. 

934 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 de mahkemede ha .. 

zır bulunmanız hakkında ilanen tebliğat ifa edildiği halde' gel• 

mediğinizden muhakemeye devamla ve muhakemede hüküm 

verebilecek dereceye gelmiş olduğundan hakkınızda 406 ıncı 

maddesi mucibince tebliğat ifasına ve muhakemede 26-12-934 

çarşamba gUnil saat 14 de talik kılınmış olduğundan mezkQr 

günde mahkemede hazır bulunmadtğımz takdirde H. U. M. K. 
406 ıncı maddesi mucibince muamele ifa kılınacağı tebliğ ma .. 

kamına kaim olmak Ozere ilan olunur. 8-5629 

~ ~HD Mod~ 
ADIN-ERKEK-ÇOCUK 
<- - -
ŞOSON rA R I~ --.::=-;:ık-
- )Drkl~AYuU llalat Puatlan\ldlı ft .... n.4ara Mt&Ja 

ı 'm•i•aalarch •J•Jmu • . 
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Bütiin mallanmızda ve teni ücretlerimizde 

Yüzde 10 gerçek Ucuzluk! 

12 birincikanunda başııyau 

Biriktirme ve 

Yerli mallar haftasında 

Sumer Bank 

YERLt MALLAR PAZARI 
' 

rfELEFONı 1618 - ANKARA 

•I . ---~· ~ 

- -------------------

ursa Pazarı 
HASAN HUSNU 

Ankara şubesinde bilumum mallarını çok ucuza 
satmaktadır. · 

Kr. -Krep düşen 7 5 
Çamaşırlık birmanlar 130 
Krep Mongollar 175 

,, Jorjet 180 
Krep saten 250 

Kristan maroken 
çift kol ipek 

Kr. -260 

gömlekler 750 
Sofra takınılan 325 

1 
File emprime 
perdeler 450 
Karyola takımlar" '\25) lira 

Ve saire ve saire 
Adliye sarayı yanında ıençağa apartnnanı altında 

No: 2 TELEFON: 2373 

Maarif Vekiletinden 
1. Bu yıl Adliye Vekilliği hesabına Hukuk tahsili için 

yabancı memleketlere dok\1z talebe gönderilecekti. Bu ta
lebenin seçimi için yapılan müsabaka imtihanlarına giren
lerd~n ancak altı tanesi kazanabilmiş, geri kalan üç kişi 
.çin yeniden bir müsabaka imtihanı yapılmasına lüzum 
görülmüştür. 

2. Bu müsabakaya lise tahsilini yapmış Hukuk mezun
larından çıktıktan fakülteler tarafından namzet olarak 
seçilenler girebilirler. Namzet olabilmek için fakülteler
den pek iyi ve iyi derecede mezun olmak ve askerliğini 
yapmamışsa en çok 25 yaşı içinde, askerliğini yapmışsa 
en çok 30 yaşı içinde bulunmak şarttır. 

3. Fakültelerin eski mezunlarından olup bu şartlan ta
şıyanlardan imtihana girmek istiyenler nam.zetlikleri için 
fakülte!erine müracaat etmelidirler. 

4. İmtihanlar İstanbul Hukuk, Ankara Hukuk Fakülte
lerinde yapılacaktır. 

5. Fakültelerce seçilen ve Vekaletimizce namzetlikleri 
kabul edilenler müsabaka imtihanlarına girebilecektir. 
Ancak imtihan gününden iki gün evel fakülteye müracaat 
edip hüviyetlerini, fotoğraflı hüviyet cüzdanı veya diplo
malariyle ispat ederek mühürlü ve fotoğraflı bir vesika ala
cak ve imtihana girerken bu vesikalan ibraz edeceklerdir. 

6. Müsabaka imtihanlan Birincikinunun 29 uncu günü 
J·~ '···~cak 31-12-934 günü bitecektir. (3673) 8-5633 

Tophanefle l~tanhul Le · 
vamn Amirliği Saim 

Alma Komi~yonu 
han lan. 
İLAN 

Levazım Amirliğine bağ

lı kıtaat için 35 ton Beyaz 
peynire kapalı bürüm yoliy
le 27-12-934 perşembe gü· 
nil saat 15,30 da alınacaktır. 
Bağlantısını görmek isti
yenlerin her gün, eksiltme· 
ye gireceklerin belli saatten 
bir saat evet tekliflerini 
Tophanede Satmalma ko
misyonuna gelmeleri. 

(655) (8238) 8--5546 
İLAN 

Levazım .Amirliğine bağlı 
kıtaat için 350 ton Un kapa
lı bürüm yoliyle 27-12-934 
perşembe günü saat 15 te a
lınacaktır. Bağlantısı ve ör
neği görmek istiyenlerin 
her gün, eksiltmeye girecek· 
terin belli saatten bir saat
evel teminatlariyle teklifle
rini Tophanede satmalma 
komisyonuna gelmeleri. 

___ (6_56) (8236) 8-5547 

ÇOCUK BABALARINA 
Orta mekteb ve liselerin 6. 7. 

8. sınıf talebelerine gayet ucuz 
ve istifadeli riyaziye dersleri 
verilir. 

Adreı: 

Anafartalar caddesinde 
Kamelya ve Florya 
mağazaları 

lmtirıu: .ahıbi ve Ba~mu· 

1 harriri Falih Rıfkr ATAY. 

1 Umumi neşri)·att idare ôcfen 

ı Yazı iıleri tnüdüri.i Nasuhi 
BAYDA~ 

C'ınirrr ftdt!e$1 eivatında 
UluJ maf6aaıtndı basrtmıttır. 

Diyaribekir Belediye 
Reisliginden : 

1 - Saatlan sıkıştırmak için kalıp 1 adet 15 M. M. lik 1 adet 25 M.M. tik 
2 - 2 adet saat anahtarı 15-25 M.M. diğeri 30 M. M. için 1 adet 30 M.M. tik 
3 - 3 adet ayar anahtarı 
4 - Kurşun damga pensesi bir adet 
5 - Yedek boru 30 adet 15 M.M. 

10 " 25 " " 
10 " 30 " " 

6 - Bir tam takım atat, saat çarhlan mille re sıkıştırmak katalog no: su için 
7 - 500 adet lastik, jonta 15-25 M. M. saatler için No. 6 
8 - 100 ,, ,, ,, 30 M. M. ,, 
9 - 500 ,, Don çemberi 15-25 : . 9 

100 : : 30 
10 - 3 takım zınba 15,25 ve 30 M.M. kösele contaları imal içın 
H - Kople Lunet . • . . 20 adet 15125 M. M. için 8 ve 10 

10 : 30 
12 - 10 adet tam saat takı~u, sayıcı tertibat için 54 
13 -. 12 : : taknn pervane mili perva nesi ve dişlisi le beraber 

15/ 25 M .M. için 
14 - 12 adet takım pervane mili pervanesiz dislisilc beraber 
15 - 12 adet pervane mil takımı 15/ 25 M.M. saat için 
16 - 4 : : mili ve 4 takım mil ve pervane beraber 
17 - 6 takım tam salmastıra 15 M. M. saat lar için 

2 : 25 
30 

18 - 50 adet cam 
19 - 10 ,, kadram amaile 
20 - 15 : Birinci system su dişlisi 15 M. M. 

4 25 
4 : : 30 

21 - 50 adet salamastıra contası 15/25/30 M.M. 
22 - 100 : ebonit yatakları ,, ,, ,, ,, ,, ,, 
23 - 13 adet pervane 15/25 M.M. 

3 : : 30 M.M. 
24 - 50 santimetre ebonitten çubuk 

22, 23,24,25 
23 ve 25 
17 ve 18 
17 ve 18 

35, 36, 37 . . ,, .,, 
,, " " 
14 
67 
42 
24x 41 
42 
37 
28 A 
22 
22 

25 - 50 adet tiren direği 15/25/30 48 
26 - 50 adet tiren rabit direği ,, ,, ,, 46 
27 - 100 adet direk vidası 11 

100 : : : 66 
Ceman 350 liradır Mersin gümrükte tes Iim, gümrük oktrova ve muamele vergi.si b4k 
lediyeye aittir. 

-iL AN-

Yinni iki gün müddetle münakasaya konu lan müfredatı yukarda yazılı su saatlanna alt 
malzemeye talip zuhur etmediğinden 22-11- 934 den itibaren otuz gün pazarlıkla ihalesi 
takarrür etmiştir. Gümrük ve muamele vergisi belediyeye aittir. Taliplerin teminat ak• 
çeleriyle beraber 22-12-934 perşembe günü saat on ikiye kadar belediye encümenine ve 
daha fazla malUmat almak için belediye muhasebesine müracaat etmeleri ilan olunur. 

.\nkara Levazım amirlii!i 
satm alma komisyonu 

ilan lan. 

İLAN 

Midyattaki kıtaat ihtiyacı 

için 50,000 kilo koyun etinin 

kapalı zarfla münakasası 
20-12-934 T. saat (10) da ya-

pılacaktır. Şartnamesini gör 
mek istiyenler her gün ta

liplerin de belli saatten evet 
temfnatlariyle birlikte tek

lif mektuplarını Midyatta 

satmalma komisyonuna mü
racaattan. (3557) 8-5447 

f LAN 

Pınarhisar kıtaat hayva
natınm ihtiyacı için müna
kasaya konulan 921, 920 ki
lo arpaya verilen fiat gali 
görüldüğünden 8-12-934 sa
lı günü saat 15 te pazarlık
la alınacaktır. Şartnamesini 
görmek istiyenler her gün 
isteklilerin de teminat mak
buzlariyle belli saatte Pınar
hisar Askeri alım satım ko
misyonuna müracaatları. 

(3671) 8-5634 

(3669) 8-5630 

1 Belediye 
Riyasetinden: 

Ayda 100 lira ücretle bir fen 
memuru aranıyor 

Adana Numrotaj işinde kullanılmak üzere Ayda yÜI 
lira ücretli bir fen memuruna ihtiyaç vardır. Gidip gelme 
parası verilecektir. Taliplerin Nafıa Fen mektebinden meı 
zun veya harita ve numrotaj işlerinden anlar, veya askeri 
fen kısnnlanndan mezun olması lazmıdır. Taliplerin tercill 
mei halleriyle birlikte hemen Adana Belediyesine milra4 
caatlan ilan olunur. 8-5626 

ESIKW F 

UY ANIŞ 
44 senedir durmadan neşir vaziyfesinl yapmakta 

f olan bu haftalık resimli gazetenin Ankara'da satış yeri 
J A K B A kütüphanesidir. Senelik abone 10 lira. Be-

li her sayısı 20 kuruş. 
r sBZ1m.,.1msmmmamm ... amDn-.:9•wmma 

SİNOP BELEDİYE 

BAŞKANLIGINDAN: 

Nümunesi belediyemizde mevcut Zonguldağm yıkan
mış çakıllı maden kömüründen altmış ton kömür şartna"' 
me mucibince açık eksiltme suretiyle satın alınacağm~ad 
taliplerin 23-12-934 pazar günü saat on beşte usulü dairr 
sinde belediye daimi encümenine müracaattan. (3654) 

8-5598 

' 
---1 ---- SİNEMALAR ı 

YENi 1 BU GECE 1 B .. b 1 KULOP] · ugun, u gece • 
Müzıkli komedilerin en güzeli: İki filim birden: 
IŞIKLAR SÖNÜNCE MİKİNİN ŞEN SAATİ 

Neş'e ·Nükte· Eğlence ve kahkaha .. , 1 Herkesin gCSrmesi tazmıgelen orijinal 
ELISSA LANDI • PA UL LUKAS filim 

NIIS ASTHER DEHŞET SÜVARİLERİ 
l vrıca: Dünya havadisleri TOMICİN'in almanca aöztu kovboy filmi 


