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Arbrım 
Bu öz türkçe söyleui, lliin Hollı

evinde Kiz lisesi talebainll• S. 
7Gn Kıymet N. Conker 9iiyleııtlftlr. 

Bayanlar, Baylar; 
Ulut soyaallığı aıyaauınm bir 

ÇOk değerli verimlerini aldığımız 
fQ sırada, beıinci artırım yedigü
llÜne baılamıı bulunuyoruz. 

Kurtulut savaşında, ulUJÇuluk 
özlüğüne, bütün acun budunlarını 
taıırtan Türk; bugün de, ulusal 
ökonomi tutumunda soysal yetgin
liğini göz kamaıtıran bir parlak
lıkla gösteriyor. 

Acunun, dün ulusal, bugün de 
&oysal yönden alkıtladığı Türk, 
Yine o Türktür. Türkün özlüğü 
değiımemiıtir. Ulusumuzun bu 
Özlüğünün belgesi cumurluktur. 

Türk uluı soysalhğınm ayırtımı · 
ökonomik olmasındadır. 

Taş, ağac, tuğla, kirec, demir 
Yapı gereçleridir. Ancak laf, ağac, 
tuğla, kirec, demir yığını ev d«;
ınek değildir. Yapıcıların hepsı, 
hu gerecleri kullanırsa da, ortaya 
çıkan işler biribirine benzemez. 

Uluş kurumu da, böyledir. Ulut 
Yapısllda baılıca gerec, ökonomik 
düzen<lir. fıte bundan ötürüdür 
ki, Türk ulut yöndemi sıyasal ö
konomi temeline dayanmaktadır. 

Ulusun; ulu9un, ökonomide 
bütün varlığını, tüm güresini ge
ni§ ölçüde kullanarak çalıtabil
lnesi için güvenci de süel varlık 
olduğu unutulmamalıdır. 

Biz Türkler; 11yasal, soysal 
alanlarda olduğu gibi, ökonomik 
alanda da köklü, verimli itler ya
Pacağız. Bu yolda ne yetre Terim· 
li itler yaparsak, uluaumuz o J'etre 
ZenSiinlemif, o denlü yükaelmiı, 
ıenlik bulmuf, hem de mutlqmlf 
olur. 
Amacımız yalnız çok yetittir

lnek, çok yapmak olmıya.cakbr. 
Ulus bakımından en gerekli, en 
•erimli olan itlere, en ileri tek. 
tıikle sarılacağız. Gücümüzü, öz 
derğerimizi biliyoruz. Bunları ge
liıi güzel kullanacağımızı sanmak 
bizi tanımamaktır. 

Biz öz değerimizi, kökel dü
tünmekten gelen olurlu bi~ .d~zen 
Çevresi içinde ulusun gelmnı ar
tıracak yollarda iıletmekteyiz, it
leteceğiz. 

içinde yaşadığımız ökonomi 
•cunu, para ökonomisidir. Tutum
lu olan ulus, uluıun vanm artın
tor demektir. Ancak bu artmlmıt 
l>aralar verimsiz birikip kalma
ltıalı, uluıal kurumlara ıüTenle 
-tonalıdır. 

Çünkü bu kunımlar, bugün ol
duğu gibi, gelecekte de ulus var
lığının yqatanıdır. 
. Üzeldenberi bir ulusun varlığı· 
~ değeri, soysal alanlarda, ~
"eainin ölmez izler bırakması ıle 
Ölçiilür. 

Ökonomiyi, kendi batma dejil, 
'&luıal varlıklar arasında değer
lendiriyoruz. Bu varlıklann güc-
leııınesinde, köklenmesinde en bü
)iik gereklik ökonomidir. 

Bütün bunlardan sonra uluıun 
)&rdnnı ile, ulusun, ökonomik. a
l~nda kazanaçağı acunsal yetgın
li~in ne denlü değer alacağı ken· 
.tıli~inden ortaya çıkar. 
~ Ökonomide. ilerlememİ.f Budun
lc varlıklarını koruyamazlar. Ö-
0nonıi yetginliğidir ki ulusa; 

lllu, berkitmek iç.in, tôıisel olsun, 
Ulusal olsun insel duygularını ta
tı1. •ttnak gücünü, kıvancını verebi-
ır. . 

1• Üluaal ökonomi yapımız yüce
.. •rken, her Türkün alın terinin de
~rlennıesini gözden kaçırmıyo
li "'~· ':Jluıçu sıy~samız, kişis~l ben
t ıı1ı aılwnek değıl, gerçekleştırmek 0 Undadır. 
)' k.iti, kendi özlüğüne, bilgi.ine, 
ararlığına dayanırsa, Ulus ta, 

Adımız, andımızdır. 
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1"Qfington, 12 ( A.A.) - llarbiye Bakan
lığı, yeniclen l l O tane av tayyaresi satın 

tılmnıış olduğunu bildirmektedir. Orta hız
ları saatte .150 Mlomctre oları bıı tayyare
lerin değeri 1.986.400 dofor tutmaktadır. 

Her yerde 5 kuruş 

Artırım ve yerli · mall~·r yedigünii başladı 
Sanayileşme, erkin ul:ışu~ ta ~endisi olduğu içindir ki türk ulusu onu 
henimseıiıiştir Ka::sını iJ::saıp · 

••• Gelecek yıl, bu günlerde, gerek ök onomik, gerek sıyasal alanda yurdun 
daha yüksek, daha ileri olacağına, asla tereddüd etmeden emniyetle bakıyoruz 

Dün, ulusal artırım ve yerli mal
lar yedigününün b~inci yılının 
bqlangıcı olmaktan ötürü, her yıl 
yapıldığı gibi, Ankara Halkevin
de büyük bir toplantı olmuı ve 
Y --..tigün Batbakanımız General 

DQ111rtJ tleferll dylevl lltt anıtnn ve 
yerli maJJar yedigQninU açan 

Başbakanımız 

İsmet lnönü'nün çok 
söylevi ile açılmıştır. 

Dünkü toplantıda 

değerli bir 

dinleyiciler 

Başkanı General Kazım Özalp, 
bütün bakanlar, C. H. Fırkası Ge
nel Katibi Bay Receb Peker ve 
saylavlarımızdan pek çoğu vardı. 
Merasime saat 16 da, Ankara Kız 
lisesi talebesinin bir ağızdan söy-

lı lediği istiklal marfiyle ba~landı. 
Bir talebe ulusal bir prkı, Bayan 
Kıymet Conker öz türkçe bir söy-
lev söyledi. Gene kız lisesi talebe
si, Bay Akagündüz'ün "türk şe
keri,, , "kümes oyunları,, adında
ki piyesleriyle talebeden Bayan 
Nezihe'nin "Buhran,, adındaki pi
yesini temsil ettiler. 

Başbakannnı;ı;ın söylediği bü
yük söylevi, olduğu gibi, aıağıya 
koyuyoruz: 

General ismet lnönü ıürekli alkıılar 
arasında kürsüye geldiler. 

- Bayanlar, Baylar, sevgili dinleyicile
rim, 

Okonomi ve artırma haftasını yeni • 
den açıyoruz. Bir kaç yıldanberi, yıhn 
belli batlı günlerinde bu toplantılar bü
tün memlekette, memleketin ökonomi ile 
alakaamı, ökonomi itlerinde beveıle ça
lıfmayı ve memleketin ökonomik varlığı
nı gözden g{!Ç nneyi kolaylllfbraa bir 
ı.r .. t Oluyor. Bu seçen ydm ökonomik 
vuiyetlai size l'enİf yürekle •• kıvanç. 
la söyliyebilecek vaziyetteyiz. Bütün 
dünyada ökonomik vaziyet bu sene yer 
yer bazı iyilikler gösterdi denilebilirae 
de genel olarak sdontı, darlık devri ıeç
mit ve genİf~ dönmüt denilema. 

. Kalabalık dinlıyicilırlı dolaa Halkevl salonunun 

blabalığı o kadar çoktu ki Halk· Bütün memleketlerde tahmin bu yolda-
evinin geniş salonu bunları ala- dır. Bizim memleketimize gelince; bu 
mamıt Ye Halkevi, ta koridorlan- geçen yıl içinde memleketin ökonomik 
na kadar dolmuıtur. Halkevinde durumunun iyiliie döndüğünü söyliye • 
bulunanlar arasında Kurultay biliriz sanıyorum. Bu aon bet alb yıL 

• 
acunun en dirlikli, en ülkülü en 
kültürlü uluıunu kurabilir. ' 

Türk kadınmm, ulusun bu eT
rensel itinde yeri etaizdir. Tür· 
kün yakm geçmiıteki aerileyiıl 
ulusun üzel turuma aylan olarak 
Türk kadınımn itten uzaklaımaaı' 
ile batl&mlfbr• Türkiye Cumurlu
ğu, ulusumuzu bugün bütünlettir
miş bulunuyor. · 

Yurddqlar ! 
Artırım yedigünü, Tilrklere, u

lusal ökonomik yükümlerini bir 
kez daha dütündüren giln olmalı
dır. 

Yetginlik - Kifayet, kabiliyet 
Güre - İrade 
Y etre - Kader 
Genlik - Refala 
Süel - Askeri 
Kökel - Cezri 
İnsel - lnaani 

YUkilm - Vazife 

IBuslar derneği ha· 
nşı kolaylaşhnyor 

Londra, 12 (A.A.) - Dün ak
f&ID okuduiu bir söylevde, Sir 
Con Saymen Uluslar Demelinin 
genel barıp gösterebileceği ya· 
rarlıklardan yana göz alıcı iki ör
nek getirmiftir. 

Sar havzası için olan birincisi 
hakkında demiıtir ki: 
"- Reyii.m sırasında karıtıkbk 

çıkmak tehlikesi, lngiltere, ltal
ya, Hollanda ile lsveç'in, İngiliz 
kumandası altında kuracakları u
luslararası bir gücün ortaya' kon
ması için varılan uzlaıma yüzün
den artık kalmadı sanırım. Bu 
güc 1ayeainde, denilebilir ki, rey
ler ıürültüaüzce toplanacak, bun-

(Sona ı. lncl sayıla4a) 

1ı1, dünyaya fimil olan sıkıntının bizim 
ülkede iyiliğe döndüğünü :unnetmek, 
böyle bir ·zannı söylemek b:r cesaret ol
duğunu bilirim. Ama bunu kati, riyazi 
bir ıekilde ileri sürmek ve mübalağalı 
rakamlar söylemek aklımdan geçmez. 
Ancak alınan tedbirler ve memleketteki 

ahı verit halinin bunu söylemek için imkan 
verdiğini siz de biraz sonra kabul ede
cekıiniz. 

Bu yıl diğer uluslarla, uluslararası 

ticaretimiz geçen yıllara nisbetle azal • 
mamıftır. Akıine olarak genel mahiyeti 
ile daha iyi bir istikamet göstermekte .. 
dir. Diğer taraftan iç pazarının olduk· 
ça canlı mikyasta artması dıı ticaret ile 
beraber olarak memlekette fiaUar Üze -
rinde iyi bir tesir huıule. getirmiıtir. Fi
atlar içinde size bazı rAkamlar söyliye .. 
ceğim ki memlekette hasıl olan yahut 
hasıl olmağa yüz tutan genitlik için u
mut verici bir delil olarak siz de ıöz 
önünde bulundurncaksınız. Baılıca, dı
fanya çıkardığımız mallardan üzüm, 
zahire · geçen yıla nisbetle daha fazla pa 
ra etmiıtir. Üzerinde çok söylenen İn· 
cirin değeri benim aldığım son hesabla. 
ra göre geçen seneye niabetle yükıek 

addolunabilir. Harhalde geçen yılkinden 
daha az fiatta olmadığnu söylemekte İl· 
tifak nrdsr. inciri bilhaua söylemem 
onun değeri üzerinde çok münakap geç
tiğindendir. Üzümde ve zahirede fiat -
lar münakaıa götürmez surette geçen 
yılkinden daha elveriflidir. Bundan son. 
ra ria ve D811luk ıeliyor. Bunlann mem-

bir lıöflsl 

leket dahilindeki fiatlan geçen yıldan 
çok daha iyidir. Meseli yünün kilosu 
geçen sene 17 kuruta kadar satılırken 
baıün 120 kuruıtan aranmaktadır. Tif-

(Sonu 5 inci sayıfada) 

Amerika ·Japonya 
deniz yarışı 

Tokyo, 12 (A.A.) - Husuıt 
konsey toplanarak V qington mu
ahedesinin feshini tuvib eden ko
mitesinin raporunu tetkik edecek
tir: M. Hirota, dün, andlqmanm 
bozumundan sonra da hükUınetin 
deniz tahdidi için konutmalara 
devam edeceğini komiteye temin 
etmiıtir. 

Deniz Bakanı, deniz silahları 
için bir yarış başlarsa, Japonya
nın ihtiyaçlarına en eyi biçimde 
cevap verecek ucuz gemiler yapa· 
rak bu yarışa girebilecek durum
da olduğunu da komiteye temin 
etmif, japon deniz süleri yekiinu· 
nun, amerikahlann 80 bin kitiıi
ne kartı 30 bin kiti olduğunu ila
-ve etmiıtir. 

lsnıet lnönü 
-

General Kazım Özalp'ın 
radyodaki söylevi 

Yerli mallan yedi gününün batlama
ıınclan ötürü Kurultay ve Uluaal Oko. 

'ICuraltay. uıuw IShnomJ n artırıoa 
qernıği bll§kanı General Kl:ııUJJ Ozalp 

nomi Artırma kurumu batken• ıenenll 
Kizım Özalp cfüa alqam radyoda f8 
söylevi söylemittir t 

Bayanlar, Baylar, 
İlk sözüm, t.qkanı bulundufum "U

lusal Okonomi Artırma Kuruma" nua 
Yüce koruyucusu Atatürk'e derin say
ıı ve aaraılmaz inanımı sunmaktır. 

Bqinci artıİma ve yerli mallar yedi. 
günü kamunuza kutlu olıun. Geçen yıl 
da bugünlerde Ankara radyoıunda 
sizinle bir konuıma yapmııtım. 

Aradan bütün bir yıl geçli. kitiıel 
balummdan bir yd daha kocadık demek. 
Ulus bakımından ise, en az on yıl daha 
gencleıtik, daha dincleştik, daha güclen
dik. Bana inanın, yurddaşlarnn, bu bir 
yıl içinde türk uluıu en afAiı on ydm 
-luzım birden aldı. 1934 yılı bizim için 
itltt böyle kutlu, böyle verimli bir yd 
oldu 1934 yılının belli batlı <Verİmleri
ttİ kısaca anlatayım. 

Eskiıehir ıeker fabrikası iılemeye 
bu yıl baıladı . 

Turhal teker fabrika11nın temeli bu yıl 
açıldı. Gene bu yıl içinde çalıf11Uya batladı 

Böylelikle teker yönünden de kurtu. 
luı aavaıımrz bütünleımit oldu. 

Kayseri büyük pamuklu fabrikasının 
da temeli ba yıl içinde atıldı, bu fabrika 
ulusun bet yıllık, sanayi plinı1e lnaraca
iı dört büyük pamuklu fabrikaamın il
kidir. 

ikincisinin de · temeli gene bu yıl, 
Konya Ereğli'sinde atıldı. Oteki pamuk. 
lu fabrikalarından biri Nazilli'de, biri 
de Malatya'da "kurulacaktır. Bütün bun· 
tar işlemeye başlayınca pamuklu yönün
.den de artık yabancı malma el açmıya
cağız. 

Gene bu yd içinde Bakll'köy bu fab
rikası en yeni sistemde büyiit6ldü, itle
meye başladı. Cörüyonunaıı: ki, pamuk. 
lu sanayü alanında çok halı adımlarla 
ilerliyoru7.. 1934 yılı içine temeli atı -
lan fabrikalar bunlarla bitmiyor. 

Bunlardan başka: 
lzmitte kağıd, lstanbulda cam tiıe, 

Zonguldakta söm=knk, Keçiboma'da kü
kürt, lspartada gülyağı fabrikalannıa 
temelleri atılmtf, Buraada, Karıta birer 
süt tozu hıtlnıa..ı iflenieye baılamqtır. 

(S.,dayr çe.,irioi•) 

-
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DIŞARDAN GELEN SON DUYUMLA 
lTALYA'DA -

11-,ransız • ·ta yaıı 
dostluğuna doğru 
Roma, 12 (A.A.) - Şatobre n'· 

ın heykelinin dikilmesi şenliğin
de bulunmak üzere gelmiş olan 
fransız heyetinin Roma'da l·aldı
ğı uzda diplomasi yolu ile yapıl
makta olan görüşmelere ara ve
rilmemi§tir. Sanıldığına göre, 
fransız • İtalyan yakınlaşması işin
de mühim bir adım atılmıştır. 
Fransız sefiri, dün M. Suviç ile 
görüştüğü sırada Roma valisi de 
kapitolde franaız heyeti üyeleri
ni kabul etmittir. 
Akıam M. Suviç, M. Beranje, 

M. Sanbrön ve M. Anri Bordo ve 
fransız heyeti üyeleri şerefine bir 
siyafet vermiıtir. 

Havas Ajansının bir muhabiri· 
ne, fransız ayan meclisi dış işleri 
encümeni Baıkanı M. Beranje f. 
talya'nın framız heyetine kartı 
göatermİ§ olduğu iyi kabulden ıon 
Clerece memnun olduğunu söyliye
rek demiştir ki: 

"Ziyaretimizin sıyasal ve kül
türel olan amacının elde edilmi~ 
olduğunu söyliyebiliriz, sıyasal 
IDeseleler hakkında Duçe ile bü
Jiik bir güven havası içinde gö
rü§tük. Diyebilirim ki, fransız • 
ltalyan yakmlqmasmm kurulma
ıma hiç bir engel yoktur. 
a::: 

Sözün kısası, bu bir yıl içinde yurdumuz. 
da on iki yepyeni fabrika doğdu. Teme
li atılan fabrikalann hepsi 1935-36 
yılları içinde itlemeye başlayacaklardır. 
Gelecek yıl içinde de beı yıllık progra
mımızd!l bulunan fabrikalann arda ka
lanlMı kurulacakm, öyle ki, beı yıllık 
programı iki buçuk yıl içinde sona er • 
dinnit olncağız. 

Yurddaılarım, görüyorsunuz ki, türk 
olusu d~rmadan çalışıyor. Turk ulusu • 
aun nnayileıme ifini, l<urtuluş ıavaşı
aın bir yeni yönü olarak ele alması gü. 
nün modasına uymak için değildir, aana. 
rile4me, soysal, sıyasal bir gerektiğin 
•rlaya attığı gerçekliktir. Sanayileıme 

trlön ulasun ta kendisi olduğu içindir 
ki, türk ulusu ona benimaemiıtir. 

Bir ülkenin sanayileımemesi, salt 
Uın madde Te salt toprak ürünleri yur
•u olması ne korkunc bir f8Y olduğunu 
~n 100 yıllak tarihimiz bize apaçık gös
lerir. Osmanlı lmparatorlufunun parça· 
lanmasının ton 100 yıllık günleri yal • 
a12 sıyual bir batqı değil, günden gü
ae sanayi gücüni bitiren bir yurdun a· 
cılıb görüniitüdür de. 

Avrupa sınai Urilnlerinin Osmanlı 

imparatorluğu sınırlarından içeriye 
doğru elini kolunu sallaya sallaya gir • 
mesi Türkiyede yaşayan sanatları yok 
ttti. Yavaş yavaı tezgahlarını kapayan. 
lar, yollara düştüler. Yurd içinde işsiz 
kafileleri il il dolaşmaya başladılar. Or· 
ta Anadolunun sanat kasabaları birer bi
rer böylece boşaldı. Buralarda tezgahın 
basında yaşayan, yurda asıbğı olan a • 
damlar. başkasının sırtından geçinir ki. 
tiler oldular. 

İş bununla kalmadı. Yurddaki top· 
tak ürünleri yok pahasına satıldı. Bir 
metre fabrika malı bir hektar toprağın 
9eriminden daha pahalı idi. Ucuz veri
yor pahalı alıyorduk. Her sene karşılık
sız bir çok milyonlar dışarı gidiyordu. 
Bu açığı kapamak için ulus boyuna dı. 
ıardan borc aldı. Buna karşılık olarak 
çok ağır imtiyazlar verdi. Böylece yurd 
yarı koloni oldu. 

Bu durum kurtuluş savaşına kadar 
ıürdü. Sonra erkinliğini kazanan ulus 
sıya.sal bakımı gibi ökonomi bakımından 
da yükselmeyi ülkü edindi. Ne mutlu, 
bizlere ki, türk ulusunun böyle yeniden 
kalkınma, yeniden güclenme, y~niden 
yükselme çağında yaşıyoruz. Her yıl ye
digünümilzil kutlularken bu yükselme 
yolunda ne kadar ilerlediğimizi gördük
çe göğsümUz öğünçle kabarıyor. 

Baymılar, Baylar, 
Bütün bu işlerin uluğumuz Atatürk

On yUksek ögeliği ile başarılmakta oldu
'funu düşünerek ona karşı minnet bor. 
cumuzu her yerde anmalıyız. 

ne1ecek yır u yıldan dahh Ucrd o-
l ~ mıza inanarak sözlerimi bi irivo-
ruoı.,, 

lNGILTERE'DE 

Amerika'nm lngiht~rc'clen 
a1a<'akları 

Londra, 12 (A.A) - M. Çamberlayn 
avam kamarasında M. Lansbury tara

fından lngiliz sava borcları hakkında 
bir sorguya karşılık vererek demiştir 
ki: 

"- Amerika hükUmeti bize 22.11 
tarihinde gönderdiği bir nota ile 1933 
anlaşması ve 4. 6. 1932 tarihli mora tor. 
yom mucibince borclu olduğumuz ı:ıik· 
darı bildirmiş ve aynı zamanda İngilte. 
re hUkfimeti bu hususta herhangi bir 
teklifte bulunduğu takdirde bunu dip. 
lomasi yolu ile görüşmeye gerekirse 
kongreye vermeğe anık bulunduğunu 

temin etmiştir. Bu notaya diln gönderdi
ğimiz cevabda. hükumetin bu teminatı 
memnuniyetle kaydettiğini ve fakat son 
hadiseler dolayısile bu hususta görüş • 
melerde bulunmanın faydasız olacağına 
dair olan temmuz notamızı hatırlatarak
o zamanki sebeblerin bugün de bütün 
kuvvetile mevcud olduğunu bildirdik. 
Bununla beraber ingiliz hüld\emti bu is
tikamette teşebbüslerde bulunmak için 
çıkacak mlinasib fırsatı kaçırmıyacaktır. 

1ngiltere borcunun taksitini 
H'remiyor 

Vaşington, 12 (A.A.) - İngiltere 
gavaş borclarma ait 15 birinci kanun 
taksidini veremiyeceğini Amerikaya 
resmen bildirmiştir. 

facar - Yugoslav anla~ınazlığı 
Avam Kamara~mda 

Londra, 12 (A.A) - M. Con Saymen 
avam kamarasında macar - yugoslav 
anlaşmazlığı hakkında malCımat istiyen 
M. Lansbury'yc cevab vererek demiştir 
ki: 

" - Yugoslavyamn. konsey tarafm
dan günlerce tcdkik edilen ve bazı an. 
larda mühim görüş farklarına yol açmak 
tehlikesi gösteren müracaatının bir an· 
!aşmaya müsaid muamele gördüğünü 
söylemekle gönencliyim. İngiliz hük.· 
meti itidali h~kim kılmağa çalışmış ve 
M. Eden'in raportör sıfatile verdiği ra· 
por ve karar sureti ittifakla onaylanmış .. 
tır. M. Eden'in konseyin diğer üyeleri
nin iş birliği ile bu meselede oynadığı 
rolU benimsemek benim için özgü bir 
sevinctir. (Alkışlar). 

Sonuç şimdi Yugoslavya ile Maca. 

ristan arasındaki mahalli duruma bağlı. 
dır. Bu durumun iyileıeceğini umuyo· 

ruz. Son zamanlarda vahim neticeler do· 

ğurmak tehlikesi gösteren durumda or. 

taya çıkan deği~ikliğin bilhassa ve her 

şeyden önce uluslar derneğinin rnUessir 

bir surette kullanılması sayesinde oldu

ğuna hiç şübhe yoktur.,, 

M. Lansbury bakanı kutlamış ve ya

pılan anlaşmaların dainıt' bir anlaşmaya 
varacağı nmudunu göstermi§tfr. 

Silalılar:.1 daraltma uınu(huuı 
kurtarmak i~Jn 

Londra, 12 (A.A) - Ne yapmalı ki 
deniz konuşmalarının muvaffakiyetsizli . 
ği silahların daraltılması işinin ta temel. 
den baltalanması şeklinde gözükmesin? 
İşte deniz ve sıyasa mahfellerini bu
gün en çok uğraştıran şey budur. 

Deniz konuşmalannın dışında bunun 
için büyük çalışmalar harcanmaktadır. 
Japonlarla amerikalılar böyle bir felake
tin önilne geçmek için anlaşmakta zor. 
luk çekmemi~lerdir. Bizzat japon ami
ralı Yamamoto'nun dediği gibi böyle 

bir hal dünya geneloyu önünde yeni bir 

silah yanşmm mesuliyetini şu veya bu 

tarafa yüklemek tehlikesini gösterebile

ceği gibi alakadar devletlerin bütçelerin. 
de de hemen kendisini hissettirecektir. 
Bu vaziyet karşısında İngiltere Vaşing· 

ton andlaşm<>sınm bozulmasını yani 20 
veya 30 ilkkfinunu beklemeden görüş· 

melerin hemen ;,imdiden geri bırakılma. 
smı japonlara teklif etmistir, ta ki gö • 
rüşmeler birdenbire kesilmesin ve son
klinunda daha müsaid bir hava içinde 
yenid n de alınabilsin. Japonlar bunda 
bir mahzur görmediklerini ancak Tok. 
yo'nun muvafakatini almak lazım geldi
ğini bildim:işlerdir. Amerikalılaı: ise 
böylı- Jr .. ti bir teklif kcr'i'Sında bulurmw 
mı~ oldı•klarını ve zamanı ieldiği .. ·akıt 

1 SOVYETLER B1RL1G1NDE 

Sovyetler Mançu hüku

metine bir nota verdi 
Moskova, 12 (A.A) - Sovyet Rus

yanın Harbin genel konsolosu, Mançu 
mümessiline yeni bir nota vermiş ve bu 
notada şarki Çin demiryolu memurları 
a.·asında yeniden yapılan kanunsuz tev. 
kifler ile mevkufların işkenceye maruz 
bırakılmasını protesto eylemiştir. 

Nota, hiç bir sarahat vermeden (mü
him kabahatlar) dan bahseden ve işken
celer ile bu işkenceleri takib eden ölüm· 
leri sükutla geçiştiren Mançu cevabının 
kifayetsizliğini tebarüz ,ettirmekte, va. 
kalan birer birer tekrar ettikten sonra 
mevkufların serbest bırakılmasını iste • 
mekte ve mançu makamları tarafından 
sovyet tebaası üzerinde yapılan hareket
lerden mançu hükfimetinin mnnen ve 
maddeten mesut tutulaca~ını bildirmek-

. tedir. 

Sn\') ellenle dokuz zorha (>Jiimc 
nıahkiım oldu 

Minsk, 12 (A.A.) - Yüksek mah
keme, Sovyet memurları aleyhine sui
kasd hazırlamak iizere Lehistan'ı ge· 
çerek gelen 12 zorbanın muhakemesi· 
ni bitirmiş ve bunların dokuzunu iyda
ma mahkum ederek öteki üçü ı. .. k1cında 
tahkikatın derinleştirilmesine karar 
vermiştir. 

\ VllSTlIRY A"DA. 

Alnıanya'ya gi•lt•ct·k olan Viyana 
opera8ı şefi Viyana' da 
,,,halarla karsılandı . ~ 

Viyana, 12 (A.A.) - Viyana orkes

trası opera şefi olup Furtvaengler'in 

yerine Bertin operası orkestra şefliği

ne tayin edilen Kraus dün gece Viya

na operasını idare etmek üzere ortaya 

çıktığı zaman halk tarafından yuhalar: 

la karşılanmıştır. Kraus, kültür bakan· 

lığına istifasını vermiş ve Berline git

mek için kontratosunun bir an evci fes

hini istemiştir. ----·---
Uluslar derneği barışı 

kolaylaştırıyor 
(Başı l inci sayı/ada) 

dan doğacak aonuc da rahatça tat
bik olunacaktır. 

Şimdi uluslar derneğinin barı
!8 yardım etmek fırsatını veren 
ikinci muvaff akıyetine geliyorum. 

Yugoslavya Kıralı Aleksandr'm 
tüyler ürpertici ölümü yüzünden 
Yugoı!avya ile Macaristan arasın
da acı bir aa va çıktı. HeY iki 
memleket biribirine sitemler etti. 
Bu karşılıklı ithamlar o türlü sav
ruldu ki, bazı kimselere bundan 
yirmi yıl kadar önceki başka bir 
cinayetin sonuclarını hatırlatblar. 

Ancak, Uluslar Derneği, her iki 
yöne, konsey masası önünde top
lanmak, araya girenlere de sesle
rini işittirmek fırsatını verdi. 

Bunun sonucu olarak, bu dava 
ortadan kalkmak üzeredir, ve hid
det yüzünden patlak vermesi ih
timali bulunan facianın önüne ge
çilmiştir. 

Genel barışı, gerek kendimiz, 
ve gerek çocuklarımız ve bütün 
Clünya için sağlamak üzere her fır
satı aramakta ve her fırsattan is
. ifade etmekte devam edeceğiz.,, 

ccvablannı bildireceklerini söylemekte. 
dirler. 

Çin lıeyt>ti I .. ondra'da 

Londr<ı. 12 (A.A) - Çin1in Londra 
orta elçisi M. Kotayişi, Çin'den gelen 
sivil ve askert"heyetlere bir ziyafet ver
miş ve bu ziyafette İngiliz hava bakanı 
lord Londonderri, sübakam M. Hailşam 
ve münakale bakam M. Horcbelişa da 
anık bulunmuşlardır. 

Çin hey.etleri ingiliz sivil ve a k ri 
münakale sistemlerini ve tayyarccılığe 
aid meseleleri tetkik iırin gelmişlerdir. 

SAR iŞİ 

Sarda reyler nasıl 
verilecek:? 

Sarrebruk, 12 (A.A.) - Sar plebi
sitinin gizli olması temin edilecektir. 
Seçme işlerinin yolunda gitmesi ve rey· 
terin engelsiz verilmesi için Sar hükfı· 
met komisyonu gereken tedbirleri ala
caktır. Seçme işleri nizamnamesine gö· 
re, her seçici ayırt edilmiş bir kabine· 
de reyini vereceği gibi seçenlerin ne 
tarafı se~miş olduklarını halk arasın

da açıkça söylemeleri de yasak edile
cektir. Seçim sandıkları bitaraf memur· 
]arın bakımı altında Sarbruka getirile· 
cek, bu memurlar plebisit komisyonu· 
nun kontrolU altında reyleri sıralıya

caklardır. Bundan sonra bütün seçim 
pusulaları Cenevre'ye gönderilecektir. 

Şiddet, tehdit veya vaid gibi kural· 
lara baş vurarak seçenlerin vermiş ol
dukları reylerin ne mahiyette olduğu
nu anlamak istiyenler hakkında 3 ay
dan 3 seneye kadar hapis cezaları tat· 
bik edilecektir. 

Sar uluslarara!ôiı ku, vf'li 
Cenevre, 12 (A.A.) - Sar'da plebi

sit sırasında bulunacak olan uluslar. 
ara ... ı kuvvetler şöyle tesbit olunmuş· 
tur: 1500 İngiliz, 1300 İtalyan, 250 ho
landalı ve 250 İsveçli. Bu uluslararası 
kuvvete İngiliz fırka kumandanların

dan geneıral Brind kumanda edecektir. 
General Brind bugün Paris'e gidecek
tir. İngiliz kuvvetleri bu ayın on se
kizinde Sar'a gönderilecek ve bütün 
kuvetler de ancak yirmi ikisinde orada 
bulunacaklardır. Bu kuvvetler Sar hü
kumetine tabi olacaklardır. 

Sar uJuslarara r k•n vctinf' hir 
in~iliz ceneraU kumanda 

edecek 
Londra, 12 (A.A) - Snr uluslarara. 

sı kuvvetine general Brind'in kumı.nda 
cd"c~gi bildirilmektedir. Brid 1933 den
beri dördüncü fırka kumandanlığında 
bulunmaktadır. 

Saı-'a gid,·c•·k Hollanda askerleri 
Lahey, 12 (A.A - Resmi bir tebliğe 

göre noel yortusundan önce 250 Hollan
da deniz askeri Sar'a gidecektir. Ulus. 
lararası kuvvetini teşkil ve düzenleme
sine memur tali komitede Hollandayı 

general Vorst temsil edecektir. 

Konsey Genel Katiblik mnuvin
liğine l\1. Rozenberg R~çi1di 

Cenevre. 12 (A.A.) - Sovyet Rus
yanın Paris maslahatgüzarı M. Rozen· 
berg konseyin dünkü husuıl toplantı· 
ıunda uluslaa- derneği genel katiblik 
muavinliğine seçilmiştir. Xonsey 12 
ikinci kanunda yani Sar plebisitinin a
rifesinde toplanacaktır. 

~LMA YA'DA 

Konse~·in kararı ve Almanya 

Berlin, 12 (A.A) - Korespondans 
Diplomatik Alman gazetesi macar -
yugoYslav anlaşmazlığı hakkında Cencv· 
rede verilen karan tefsir ederek diyor ki: 

" Görüşmelerin bitirilmesindeki ça • 
bukluk bu görlişmclere katılanların an. 
laşma isteğini göstermektedir. Almanya
da bu kararın ihtilafa hakikaten son ver
mesi temenni edilmektedir. Uluslar der. 
neği Macaristana karşı objektif muaha· 
zelerde bulunmakla iktifa ederek Yugo
slavyayı layık olduğu gibi, manevi bir 
surette tatmin etti. Verilen karar, Ma. 
caristanın iyi şöhretine karş1< bir hUcum 
ve yahut Marsilya cinayetinin sıyasal 

istismarı sayılabilecek her tiirlil formUl
dcn sakınmaktadır.,. 

Tedhiş usulUne karşı mücadele hu. 
susunda gazetr s:ıkınma tedbirlerini u -
lusal ve uluslararası alanlarda katl ma
hiyette saymaktadır. Gazete diyor ki: 

"Bu vazife hususi bir dikkati ve kar. 
.şılıklı iyi niyeti icab ettirmekte ve bu
nun sonucu olarak alakadar devletler a
rasında normal ve güvene verici müna. 
sebctler mevcut oldnğunu farzetmekte • 
dir. Cenevre nnlaşmasmın, Macarlstanla 
kom"uları arao;ında anlaşmayı temin e • 
d ıek, bir çok alanlarda o kadar gerekli 
o1an Avrupa iş birliğini daha sıkı bir 
hale e:etirrnesi arzu edilir ... 

DAGNIK DUYUMLAR 

];'ran!"a nwt'lisindt• raclika11t·rin 
hir teklifi omn laıımaclı 

Paris, 12 (A.A.) _:. Bugday piyı..,a· 
sını düzeltme yasasını konuşmakta o
lan Fransa mebuslar meclisi, uzun mü· 
nakaşalardan sonra, altr ay için yaban· 
cı buğdaylarının memle 'ete girmesini 
yasak eden ve radikal sosyalistler ta· 
rafından yapılan teklif1 246 reye kar· 
sı 307 reyle re'1detmistir. 

Franı;;a - So') .-ı R n<•Ht an la maıoı . ' 
Riga, 12 (A.A.) - Frmsa ile Sov-

yet Rusya arasında imz.ılnnan ve bu 
devletlerden hiç birinin ötekine danış• 
madan başkalarile andlşma yaparnıya· 

cağına dair olan protokolun kopyaları 
geçen hafta Çekoslovakyaya olduğu gi· 
bi dün de üç Baltık devletine Sovyet 
ve Fransa e1çileri tarafınclan verilmiş. 

tir. 

Bir japon ca"ll" ıutuMn 

Santiago. 12 (A.A.) - Muramato 
isminde bir japon tevkif edilmiştir. 

Bunun üzerinde Portrosc üssü bahrisi • 
nin planları ve diğer birçok askeri bel· 
geler çıkmıştır. 

Vormo..; :ulaı;ı 

Tokyo. 12 (A.A) - Müstemleke b:ı• 
kanı, Formos adası valisinin tavsiyesine 
dayanarak. bu adaya mümtaz bir idare 
verilmesi hakkında kabineye bir projo 
vermiştir. 

Yugoslav topraklm·nulan }ıangl 
nıacarJar çıkarılmış? 

Belgrad, 12 (A.A) - Vreme ve Po· 
litika gazeteleri macarların sürüldüğÜ 
hakkındaki iddialan abayarak yabancı 
ikamet ruhsatlarının yenileştirilmemesl 
her devletin hakimiyet haklarından bu .. 
lunduğunu ve Yugoslavyanın bu hakki 
yalnız yanlış yol tutan veya şUbhcli ma .. 
carJaı: hakkında kullandığını yazmakta .. 
dırlar. 

Yeni Zelauda'da ~örülmemiş 
ı;:u ta~maları 

Vaşington, 12 (A.A) - Fazla düşen 
yağmur dolayısllc şimQi Yeni Zelanda • 
da 35 y_ıldaııberl görülmemiş su taşma"' 
lan vardır. Bilhassa Ukland'ın şimalit1A1 
de yollar, köprüler ve tren yolları bo,. 
zulmuştur. Ölii kaydedilmemiştir. 

Bir otel yangmnula yirinulen 
çok adam öldü 

~işigan, 12 (A.A) - Dlin Mi§iga~ 
civanndaki bir otelden yangın çıkıntı. 
otel tamamile yanmıştır. Polisten bildi. 
ridiğine göre, enkaz altında kalarak a. 
tenler 20 ile SO arasındadır. Otelde 1ı:a • 
yıdlı 190 kişiden ı 09 u kurtulduklannt 
bildirmişlerdir. 

Yok olanlardan bir kaçının ıağ olarak 
bulunmalan umuluyor. 

Bir otel yangınında 18 kişi öltlil 
Losing, 12 A.A.) ''Amerika'' - Kon• 

grede bulunmak üzere buraya geled 
lıirçok saylavların oturduğu otelde b~ 
sabah yangın çıkmış ve ateş o }tadar 
çabuk büyümüştür ki oteldekiler kert4 

dilerini nehire atarak kurtulmaya ça• 
lışmışlardır. 18 kişinin öldüğü ve 40 ]ci

4 

şinin de yaralandığı bildirilmektedirı 
Ölenlerin beşi saylavdır. 

Okyanu 'ta fırtma ·rnr 
Nevyork, 12 (A.A) - BugUn burai' 

erişmeleri lazım gelen Majestik, Vaşirıl 
ton ve Paris transatlantik vapurlan, fıt• 
tına yüzünden 36 saat gecikecekterirıl 
telsizle bildirmişlerdir . 

Usvort adındaki ingiliz vapuru, de• 
nizde gücllik çekmekte oldu~nu bildi-. 
ren bir telsiz çekmiştir. -.. ................. . 

50 lira mükafat 
KÖPEK ARANIYOR .. IC 

iki aylık cinsi büyük bir kope 
yavrusu yirmi gün evel Evkaf ıı• 
partımam yanında kaybolmuştu~: 
Uzun beyaz tüylü ortasmdn ks • 

ba ··zter• 
ve rengi bir kuşak, şı go e 
siyah olan bu köpeci getirene ~O 
nerede.olduğunu haber verene d 
lira mükafat verilecektir. Ana 

04 

lu Ajansına müracaat. 
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C. H. F. 
ve 

Ka«1ınlar 
Radrnlanmız f ırkamıza 

üye olmalıdırlar 
. Kadınlarımızın saylav seçmele

rt ve seçilmeleri yasası çıktıktan 
lonra önce ikinci müntehip ve son
ra saylav olabilmeleri için onların 
"• lırkamıza üye olmaları gerek
tir. Genel Katib Bay R. Peker'in 
l>11na dair fırka kurumlarına gön
derdiği bildirimi koyuyoruz: 

Kadınlanmızm ıaylav seçimine 
ıirıneleri yasası çıkınca fırkamıza yeni 
•azileler düıüyor. Seçim iki dereceli 
olunca ikinci müntehibler arasında da 
kacluılarımızın bulunmaları lazımdır. 
f1rka nizamnamesi fırkalılar dıtmdaki 
"1rddatlara rey verenlerin cezalandınl.. 
.... mı IÖyler. Bu hale göre kadın yurd
.......... ıimdiden fırkaya kayıtlan la· 
~ ki ikinci müntebib seçimi ve haL 
ti bundan evelki yoklama zamanı gel· 
llaeclen ikinci müntehib olacak kadınlan
~ fırka üyesi 11fatınr kazanmıt olıun. 
l.ır. 

iyi vasıflı kadın üyelerinin artması 
ile hrlaunrz hem ıereflenecek hem de 
lsuv•etlenecektir. Bir yandan saylav se
~- hazırlıkJan öte yandan fırka kon
Rreleri sebebile teıkilatımızın ço~ itler 
"-'1111nda olduğu bu sırada kadın arka. 
da,lanmızın artırılması iti de çok mü
h-dir. Bu it aynca dikkatli, emekli ve 
l'hetotlu bir çahıma ister. 

Her halde yalnız bir kaç değil, müm
lciir olduğu kadar çok kadın fırkanın 
İkittci müntehib listesine girmelidir. Son 
betediye seçiminde nisbeten az kadın Ü. 

Ye geçilmesi fırka merkezine çok üzüntü 
:Y-..nutbr. Biz kadınlara sözde bir se. 
~ hakkı vermek için değil erkek arka
•attan gibi aslından yüksek olan türk 
lcadınını pek samimi olarak devlet idare. 
Iİlle iştirak ettirmek için bu yola girdik. 
lfallcevlerinin zaten seçim hakkı ile ala
ır.._ ohnayan ulusal çalışmalarında da 
lcadınlara verdiğimiz yer dardır. Kadıa
'-rı yalnız devam edici deiil, çabpcı o. 
...... Halkevleri hayatına yıfmlarla it
tİTak ettirmemiz lazımdır. 

Bugünlerde bütün teıkilatan birden 
W.tara1c kadınlan fırka itine almak J'O

'--• genel bir hareket yapılmasını •e 
'-rıt itlerinin çabuklaıbnlmasnu. ko • 
'-11a1tmlma11nı dilerim. 

Ankara radyosu 
Dün kurultay başkanı General Ki· 

t._ OOzalp artırım haftası dolayısile 
l\dyocia bir konufma yaptı. Büyük baf
~mızın bu çolr: değerli söylevini ay
tıca koyduk. Orada okuyup faydalana

bilirsiniz. 
Necdet Remzi keman, Ulvi Cemal 

_..Yanoda Bethofen'in sonatını çaldılar. 
lllllıdan sonra beden terbiyesi üzerine 
bir konuşma yapıldı. Tegannide Men
«tıaon'dan sonbahar prkısı, Glinka'· 
il._. Labuet, Gratıkiden gece şarkısı 
~llof'tan barkaal Vilboodan bahriye-

eti Bayan Bayar; Çegatovski ile be
~r söylediler. Ulvi Cemal piyanoda 
:~daşhk etti. Bu değerli ustaların 

li(ıUJecek kertede muvaffak oldukla-
ttnı h·ıh • . ı assa söylemek ıstıyoruz. 
)L Arkasından İnhisarlar Vekiletinden 
~ Cevad Ozan deniz kaçakçılığını 
~tı. Kaçakçılık için geçenlerde ve-
1,.1Ctt konferans gibi bundan da çok 
""'Pdalandık. 

Arkasından Ankarapalas orkestrası 
\i 1.lti tango ve bir fokstrot çaldı. Ve 

t'«lıdc ajans haberleri okundu. · · • 
llu akşamki program !JUdur: 

~ lt - Ökonomi Bakanı Bay c.ıaJ 
~~ konuşuyor. 
s 'il• "k• - .1nUSl 1: 

RaveJ Pavane 
Su oyunları 

10 
Ulvi Cemal (piyano) 

- Sıhhiye Vekaleti saati 
21 M .k. - usı ı: 

liersherg Aşkın acısı 
l'hompson Valse capric~ 
llrahms Macar dansı 
~revich Son buluşma 

Bay Nihad (Saksofon) 
ıo Ulvi Cemal (Piyano) 
ls - Çocuk ve artırım terbiyesi 

- Danı muaikiııi 
liaberler 

ULUS 
:s: !!&S! 

• 
iÇ DUYUMLAR 

Tayyare Jlİyangostın· 
da kazananlar 

lstanbul 12 (Telefon) 
Tayyare piyangosunun çekil

mesi bugün bitti. Bugünkü çekil
mede 7636 numaralı bilet on bin 
16387 numaralı bilet dört bin 
4303 numaralı bilet iki bin, 1 ı OsS 
ve 19008 numaralı biletler biner 
lira kazanmışlardır. Sonları 37 ve 
04 il? biten numaraların hepsi iki
şer lıra amorti alacaklardır. Bu
günkü çekilmede on dört bilet 
~eter y~zer, kırk bilet yirmi bin 
lırabk ıkramiyenin taksimi ol
mak üzere gene beter · yüzer on 
yedi bilet 150 şer 59 bilet 100 er 
115 bilet 50 fer, 172 bilet 30 ar li
ra kazanmışlardır. 

Genearl Basri'nin cenazesi 

İstanbul, 12 (Telefon) - Balı
kesir' de ölen Kolordu kuniandan
larından general Basri'nin cena
zesi Bandırma yoliyle ve Adatepe 
t?rpidosiyle lstanbul'a getirilmit
tır. 

Kadıköyünde bir top arabaaiy
le ve askeri merasimle Erenköye 
götürülerek gömülmüştür. Cena
zede generaller, kumandanlar, as
keri okul talebeleri, askeri kıta
lar, vali ve fırka ·vilayet ve bele
diye erkanı bulunmuttur. 

Genf' nmhat'ir geliyor 

lstanbul, 12 (Telefon) - Var
ne' de toplanan yüz kadar muha
cir yakında lstanbul'a getirilecek
tir. 

İnhisar idarelerinin taşınması 

latanbul, 12 (Telefon) - lnhi
aarlar idaresinin Ankara'ya taşın
masının gelecek yıl sonuna kaldığı 
aöyleniyor. -

tJniversitenin siimester tatili 

lıtanbul, 12 (Telefon) - Üni
veraite' de ıümester tatili ikinci 
k&nunun birinci günü ba,byor. Ta
til 15 gün sürecektir. Hukuk fa
külteleri talebelerinden bir grup 
tatilde Romanya'ya ıideceklerdir. 

İlk okullardaki fakir talt·hder 

İstanbul, 12 (Telefon) - Kır
mızı Ayın lstanbul'da yaptığı tet
kiklere göre lstanbul Uk okulla
rında yiyecek yardımına muhtaç 
7000 kadar çocuk vardtr. Kırmızı 
Ay bu çocukları doyurmak için 
tedbir almaktadır. 

C. H., F. l\:ongreleri 
C. H. F. Ankara teşkilatının 

mahalle ve köy ocak kongreleri 
bitmek üzeredir. Balkat, Yalın
cak, Karakussun ve Lodomu köy
lerinin teşkil ettiği semt ocağının 
kongresi dün vilayet heyeti üye
sinden Naşid Uluğ'un başkanlı
ğında toplanmıştır. Kongrede in
kılabımız, uluşun ökonomik pro
gramı ve türk ulusunun yükseltil
mesi için alınan yeni tedbirler an
latılmı§ ve geniş ölçüde bir yaren
lik yapılmıştır. Köylerin dilekleri 
dinlendikten ve yeni üyeler seçil
dikten ıonra toplantı bitirilmittir. 
Kongre dört saat sürmüştür. Vi
layet heyeti köylere yeni türk ta
rihi armağan etmiştir. 

C. H. F. Ankara heyeti Baıkan 
vekili Mümtaz Ökmen bugün Gü
dül nahiye kongresini açacaktır. 

Af yon - Antalya demiryolu için 
yeni kanun 

Afyonkarahisar • Antalya de
miryollarınm yapıcı kanununa ek 
olan kanun layihası encümenler
den geçerek günlük konu9maya 
alınmıttır. 

Bu layihaya göre lspartadan 
batlıyarak Aydın demiryolunun 
Kuleönü ile Baladız istasiyonları 
arasında uygun görülecek bir yer
de Aydın hattı ile birleımek ve 
yapımına başlandığı tarihten 
en çok iki yıl içinde bitirilmek ü
zere normal genişlikte bir demir 
yolu yapılması için üç yüz altmış 
bin liraya kadar gelecek yıllara 
sari teahhüdlerde bulunmaya Ba
yındırlık Bakanı mezun olacaktır. . 

Sinopta yangın 
Sinob, 12 (A.A.) - Tersane 

çarşısında yangın çıkmıştır. Yan
gın bir dükkan ile bir fırın yan
dıktan aonra aöndürülmüttür. 

Ankara atletleri 
Hugün hir toı>lantı ve balo 

yapacaklardır 

Bugün saat 14 te bütün An
kara atletleri Evkaf apartnnanın
da toplanacaklardır. Atletlere Mu-
hafız Gücünden 50, Ankara Gü
cünden 20, Geneler Birliğinden 
20, İttifak Spordan 15, Altın Or
dudan 20, atletizm kulübünden 6 
atlet katılacaktır. Atletler- saat 14 
te bando ile Atatürk'ün heykeli
nin önüne gelecekler; bir çelenk 
koyacaklar ve and içeceklerdir. 
Kısa bir söylevden sonra yanı 
haılıyacaktır. Yarıştan sonra At
letler Halkevinde toplanarak din
leneceklerdir. Ak,am Ordu Evin
de Diyarbekir Saylavı General 
Kiznn'ın başkanlığında bir balo 
verilecektir. 

Adanada Atatürkün 
heykeli anık.lamyor 

Adana, 12 (A. A.) - Yapıl· 
makta olan Atatürk'ün heykelinin 
dikileceği parkın çevresinin kapa
tılması ve ağaclarınm dikilmesi 
belediyece kararlaftırılmıftır. Hey
kel, sonkanun 935 Adana kurtu
luş bayramında açılacağı için par
kın çevresi o güne kadar bitirile
cektir. 

Adanada kılık savaşı 
Adana, 12 (A.A.) - Çartaf, 

peçe ve erkeklerin giydiği kara 
don kılıklarının ortadan kaldınl
ması itine iyi bir programla bq. 
lanmıştll'. Bıldll' yıl genel meclia 
ve vilayet idare heyeti kara do
nun birincikinundan itibaren gi
yilmesinin yasak edilmesini karar
lqtmnışb. Şimdiden her yurddq 
kara don yerine pantalon ve çar
taf yerine manto giymiye hazır
lanmıştll'. 

Adana' da ~eçim defterleri 

Adana, 12 (A.A.) - Saylav se
çimine girecek kadınların def ter
leri hazırlanmaktadır. Merkez ka
zaya bağlı köylerin tümü ile şehir 
mahallelerinden yarısı defterleri
ni bitirmiılerdir. Cumartesiye 
kadar bu İ!lerin arkası alınması 
bekleniyor. 

Adana'da pamuk 
Adana, 12 (A.A.) - Borsada 

pamuk alışveriıleri biraz durgun 
gitmiye batlamıttır. Bununla be
raber yerli pamuklarının kilosu 
42, 42-5 arasında satılmaktadır. 

Aydında nüfus yüzde 20 
artmıştır 

Aydın, 12 (A.A.) - Saylav se

çimi defterlerine kadınlar da ek
lenmektedir. En geç sonkinun '°" 

· nuna kadar ikinci müntehibler .. 
çimi bitmiı olacaktır. Seçim yua
ıı değitmeden önce yapılan def. 
terler erkek nüfusun yüzde on bet 
arttığını göstermiıtir. Kadınlarla 
beraber bu çoğalmanın yüzde yir
miyi bulacağı umulmaktadır. 

Aydın demiryohmda 
tartılar yanlış. 

Aydın, 12 (A.A.) - Belediye 
Aydın demiryolu durağını an11-
zın yoklama yaparak birçok yük 
vagonlarının ve tartı aletlerinin 
ölçüler yasasına aykırı olarak, 
damgalanmadığmı gÖrmÜf ve za. 
bıt varakası tutmuıtur. Kumpan
ya mahkemeye yeriJecektir. 

S\YJFA:, 

Avrupa'da otomobil ile 
9000 kilometre 

Yazan: AHMED ŞÜKRÜ ESJfER 
Ahmed Şükrü Esmer "Milliyet,, te çı. 

kan notlarını 192 sayfalık küçtlk bir ki
tabt2 topladı. Kitabın adı. (Avrıapada 

otomobil ile 9000 kilometre) dit' 
Bt. küçük kitabta: BulgaristJrıın. Vu. 

goslavyanın, Dalmaç kıyılarının İtalya, 

Av.ısturya. İsviçre, Alm:ınyı, Macaris
tan \f Romanyamn 1933 yaıındrıki gö. 
rünüşü vardır. 

Bu görüste; coğrafya mı, sıyasa 

mı birinci plSndadır> Kitab sovsal ı. r 

ctüd veya işlenmemiş dümdüz bir \ol 
kitab: mıdır? Ben bu kiıçük kitabı ı. c;.. 

tan sonuna kadar okuduktan sonra bi
le kitabın karakteri şudur diyemiyorum. 

Kitaba otel, benzin için ödenen he
sablar, Orta Avrupadaki )atin • cerr."'n 
veya doğu Avrupadaki romen • macar 
çarpışmaları ile beraber okunur. Ot~l. 

yol, bina, dil, gümrük memuru. jandar
ma motifleri arasmda bugünkü Avrupa. 
nın sıyasal ve ökonomik sıkmtrsr ~5rü
Hir. 

Ahmed Şükrü Esmer'in kitabmda 
devlet adamlarınm sözleri veya iatatitı

tik, propaganda kitablarmm rakamları 
yoktur. Macar sınırından Romanya içi. 
ne yaptığı 150 kilometrelik bir yUrDyiit
te, onlar, macar - romen b•ga111na ma. 
teryel olarak verdiği şey macarca lro
nuşan insanlar, ve (çok macar var) di.. 
yen bir köylUdUr. 

Alplerde böyle bir kavgada mateıyel 
olarak yapıları kullanmııtır. 

- Bugün uluslar arasındaki sınırlar 
o kadar kalın çizgilerle biribirinden ay. 
rılamaz ki.. Kültür o kadar biriblrine 
karışık ki •. 

der. Ahmed Şükrü Esmerin gene bu 
küçük kitabta, Viyanada Dolfus için ya
pılan matem alayını. Bayreuth'de Wac· 
nerin evinde geceliyen devlet adamını. 

Weinstubelerde öğrendiği yeni alman 
selamını anlatışı da böyledir. 

Kendisi bir şey söylemez. Bu dofru 
bu yanlıştır demez. GördüfiinU önce ha
berleştirir: onu her gözün göreceli. heı 
anlayrım kavrıyacağr bir bhba koJar 
ve orada bırakır. 

Kendisi aiyasa.I tarih boc:au olaa 
Ahmed ŞUkrU Esmer, bu kitabta oh
yucuauna, anlatmak istecliği fCyterl. 

yormadan. belli etmeden okutan -
ve olcun bir gazetecidir. 

Bu küçük kitab en çok, A vrupeda 
bir otomobil geizntili yapmalı:: iateallen 

TUrldyede turizm itleriyle ağratanlum 

itlerine yanyabilir. 

Kitabda iyi, fena, ucuz pahalı yollar 

tam olarak anlatılnııftır. Ahmed Ş6kril 

Esmer'in gene bu kitabta 18y1ediği 11"bi. 
Avrupa turnesini f sviçre'de budan 

(Europa Touring) kitabiyle yapmak is

tenilen yollarda ummadıklan ve belde. 

medilr:leri sürprizlerle ka11ılafırlar. Ve 

bu ka11ılatrnalarr az çok fakat mutlaka 

zararla öderler. Bu küçük lı:itabta şimdi· 

tik tflrk turistleri bu türlü ılirpridtt. 

den koruyacak ve onlara kıaa, rahat. rO 
venilir yo1Jar tanıtacak bil111er vardtr. 

Sonra Ahmed ŞilkrU Esmer bu kGçfik 

kitabında okuyucularına. (turist) i ta

nıtır Bunun ne kadar kolay inanır. ne 

kadar çabuk beğenir bir insan oldufu. 
nu gösterir. 

Bu gösteriş Türkiye•ye (seyyah) ge
tirmek için camileri badana etmek, Ada 
yollamıa çiçek mi ekmek lizım olduğu. 
nu anlatır. Kitabta seyyah her ıeyden 
önce yol, emniyet, ve orijinalite anyan 
bir insan olarak gösteriliyor. 

NUrenberg'e kilise saatinin çalması
nı dinlemek, Beyreuth'e Wagner'ia evi· 
ni ve mezarını görmek, Oberam. 
mergau'a köylülerin meşhur heyecan 
oyunlannı seyretmek için. Amen'b' -
dan, lngiltere'den, lskandinavya'dan 
Fransadan seyyahlar gelirmiş. 

Tilrkiyede turizm işleriyle uğrapn
lar eğer bu bakımdan ararlarsa Türkiye 
de birkaç yüzyıl tazeliklerinden hiç '>ir 
şey kaybetmeden sürüp gidecek orijina 
liteler bıılabilirler. 

N.H.ATAY 

Ayırma 

Rıırsad11 yapılan Türlcjye g~r~ş ~i.rinc~likle~i hak~ında. al~ığ~~z ya~ıyı sayıtamıza geçirmiştik. Brıgnn de Tarktye 
gureş bırıncılıklerıne gıren güreşçılerımızı beledıyenin çayın4an sonra vali Bay 

FuJı Güle)'Je bir arada gösteren bir resmi koyuyoruz. 

lataabul aa;rlavı Ba~ Sadellm 

l Rıza Um ao,.acbm •'=lfh"· Bar
las IO)'&Clı JataalaaJ eQiaYI ·~ 
Ali Saclettin'ilMlir. 



SAYIFA 4 

11o1kan Postası. 

T - an ost ugu 
n·.,ı kisvenin mabetler dışında giyil -

m .. s i yasak eden kanun etrafında 

Elen gazeteleri tarafından yazılan ya
zılara dair "La Bulgarie,. gazetesi yu
kaı daki başlıkla şu makaleyi yazıyor: 

•• Türkiye'de muhtelif din mümes
sillerinin ruhani l.isvelerini giymeleri
ni yasak eden ve son günlerde Büyük 
Mmet Meclisine tevdi olunan kanun 
Yunanistan efkarında büyük bir heye
can U} andırdı ve Atina gazeteleri, tUrk 
hükumetinin aldığı bu tedbiri şiddetle 
protesto etmekte gecikmediler. Türkiye 
nin Atina Sefiri Bay Ruşen Eşrefle 

yaptığı bir konuşma esnasına M. Çal -
daris, ruh:ıni kisve yasağının Rum Pa 
paslarına da teşmilinin iki memleket 
münasebetleri üzerinde hasıl edeceği 

fena tesirlere nazarı dikkatini celbet -
miştir. M. Çaldaris'in, bu mUlakat ne -
ticesinde, meselenin, Ankara ile Atina 
arasında mevcud iyi münasebetler üze
rine tesir etmiyecek bir tarzda halledi
leceği ümidini verecek bazı izahat al
dığı söylenmektedir. Fakat bu resmi 
teminatın efkarı teskin etmediği görU
lüyor. Elen gazeteleri, Türk - Elen 
dostluğunu kuvvetle sanabilecek şid • 
dette yazı yazmakta devam etmektedir. 

Bu suretle, bu dostluktan ne kal -
mı§tır diye sonışlara varan Hestia ga
zeteci, Türkiye'de alınan bu tedbirin 
bütün yun~n ruhunda doğurduğu derin 
fğbirara tercüman oluyor ve diyor ki: 
•• Bu meselenin, patrikhanenin manevf 
otoritesini ve şerefini ihlat edecek 
ehemmiyetini aynca tebarüz ettirmeğe 
kalkmak lüzumsuzdur. Patrikin ruhani 
kisvesini çıkarmak, Ortodoksluğa bil -
yilk bir darbe vurmak demektir. Çünkü 
patriklik, kuvvetli düşman1ara karşı 

hıristiyanlığı mildafaaya yaramış olan 
yüzlerce yı1lık bir semboldür ve hı -
ristiyanlara knrşx en vahşiyane hare -
ket1erin yapıldığı zamanlarda bile sul 
tanlnnn hilrmetine mazhar olmuştur.,, 

Hectia, bundan dolayı, tilrk projesine 
k rşı biltiln ortodoksluk ~lemini kıya
ma sUriikl,.1T' kte tereddU etmiyor ve 
hüH'ımet, eğer sokak i~tişaşlarının bu 
kadar iimitler uyandıran türk - elen dost
luğunu sarsmasını istemiyorsa, va%i -
fesini yapması Hizım geldiğini hatır
lattıktan sonra makalesini şöyle biti -
riyor: "Yoksa, açıkça şunu tebarllz et
tirmek gerektir ki türk - elen dostlu· 
ğu yunan efk&rında tehlikeli surette 
haleldar olmuştur.,, 

Bu lisanın tefsire ihtiyacı yoktur ve 
bu Jisan açıkça gösteriyor ki türklerle 
etenler arasında asırlarca süren müna· 
zanya bir nihayet vermesi Jhımgelen 

meşhur misakın akdındenberi türk • 

elen münasebetleri belki ""' tehlikeli 
devresini geçirmektedir. Bittabi, bo. 
zuşmanm muhakkak olduğunu ve me
selenin muslihane bir halle iktiran et· 
mesi ihtimali olmadığını söylemek ha· 
talıdır. Temin olunduğuna göre, gerek 
Ankara'da gerek Aiina'da bu yolda 
gayretler sarfolunmaktadır: hatta yu • 
nan Elçisi M. Sakellarpulos bu mese· 
le için Türkiye Başbakanı İsmet İnönU 
ile de görüşmilştilr 

Bununla beraber Elen gazetelerinin 

Türkiyeye karşı yazdıkları, banfı ve 

Balkan antlaşması dostlarının dikkat 

nazarına layık olmaktan hali kalma

maktadır. Filhakika bu yazılar, Balkan 

h:ırici bazı mebafilin inandırmak iste· 

dikleri, en sağlam anlaşmalara rağmen 

Balkanların bir sUrpriz kutusu olduğu 

hakkındaki kanaati takviye etmektedir. 

Diğer taraftan, en ufak bir sınır hadi· 

sesinin ehemmiyetini büyütmek hassa
sı, Balkan efkan umumiyesinin büvilk 
bir kısmı için çok tabii bir şeydir. Son 
buJgar - yunan hidisesi buna, yakın 

bir misal teşkil etmektedir. 

Bundan şu netice çıkmaktadır: Bal· 

kan u1usları, bir emniyet havası içinde 

inikşaf etmekte olan mUnasebetlerinin 

istikbali hakkında bedbin olmanın ta -

mamen manasız bulunduğu bir zaman
da bile, fena bir vazi}'et arzeyliyorJar. 

Bu halde, tehlike önünde gözlerini 
yummak ve ateşle oynamakla itham O· 

lunmalarına bittabi şaşmamalıdır. İşin 

en acıklı tarafı, memleketlerimiz mat· 
buatınm en mühim gazetelerinin ekse
ri zaman bu menfaattar propagandııla 
ra gayri şuuri bir surette ilet oldukla 
rım !?'Ör'll.-T· ir. 

Bilhassn memleketlerimizin i,yi 
şöhretlerine halel getiren bu gibi suiis
timallere nihayet vermek zamanı artık 
gelmedi mi? Balkan cemaatinin yüksek 
menfaatlerinin bu suretle temin edile
ceği mi zannolunuyor? Halbuki bu 
menfaatler ancak tam bir ahenkle si -
yanet edilebilir. 

Bir Elen gazetesi Elen - Bulgar 
mır hfülisesini nasıl göriiyor 

Ati mı' da çıkan Hestia gazetesinden: 
•• Elen • Bulgar srmn hadisesi, iki 

memleket münasebetlerini bozacak ma· 
hiyette değildir. Fakat diğer taraftan 
maalesef bulgarlarla Pomak denilen 
bulgar tUrklerin arası daima açıktır. 

Ve bu hal ekseriya Pomakların bizim 
hududumuz yolıyla Türkiye'ye girmek 
istedikleri zaman bir takım hadiseler 
vukuuna sebebiyet vermektedir. 

Fakat, Yunanistan kendisi ile iç 
bir münasebetleri olmıyan bu yabancı 

ahaliye misafirperverlik göstemıeğe 

miltemayil olmadığından gerek Pomak 
Jarın ve gerek onları takib eden bul -
g.ır askerlerinin topraklarımızı istila 
etmelerine mani olmak için hududumu 
zu daha iyi koruyabilmek üzere bul -
garlarla anlaşmamız gerektir. Zira bi· 
zim toprağımızda bulgar askerleri ile 
btılgar tebaası arasında hakiki muha • 
rebe ve mUcadeleler yP.pılması her hal 
de hoşa gider bir şey değildir. 

Karadeniz bulgnr kıyılannda 
halk avı 

Bu yıl, Karadeniz:'in bulgar sahille
rinde balık avı çok verimsiz geçmiş 

ve her yıl muntazam surette geçen us
kumru ve palamut akınları görülme • 
miştir. Bu sebepten bulgar balıkçıları 

çok fena vaziyettedirler. 
Bulgar gazetelerinin yazdıklarına 

göre, bulgar İktısad Nezaretinin balık 
avı teftiş idaresi bu halin sebepleri 
hakkında tetkikat yapılmasına ve ha. 
hkçılara yardım edilmesine karar ver
miştir. 

lrrlr lı Bibliyografya 
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Öztiirkçe seçme soya,Uarı 
İstanbul'da Tefeyyilz Kitabhane::ıi 

bu başlık altında h kes içi-ıi faydalı 

bir kitab çıl:annıştır. Güzel ve ahenkli 

nd olabilecek türkçe sözleri bir araya 
tophyan ve ayrıca seçme eklerle bun
ların sınırsız bir ölçüde üretilmesi 
yollarını gösteren bu kitab, soyadları
nı seçmekte zorluk çeken bütün yurd
daşları memnun edecektir. Tar.esi 10 

Jruruştur. 

--------·--------
Türk Maarif Cemiye

til}den: 
Cemiyetimizin yaptıAı eşya pi

yangosu 14. birinci kanun. 1934 
cuma .günü saat onda Halkevinde 
çekilecektir. Girmek serbestir. 
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12 kaşelik 
KuiJlarr ısteyiniz 

ULUS 

f<ıbwın J> usttıs1 

ondra 
]alr Bordu Londradan Tan gazete

sine yazıyor: 
Birkaç gi\n önce , Lord orc Lam

bert, kızının, ingiliz dış<mişJcr baka
m Sir Con Saymen'in tavsiyesi üzerine, 
Sar'a tahsis ettiği kitab1 bana verdi. 

Mis Margaret Lamhert'in anketi 
yalnız zeki ve derin değildir, samimi 
ve bitaraftır da. 

Ftllma için Sar meselesi gUzel bir 
fonnlille anlatılmıştır: 

"Bugün Sar savaştan önceki Lük
semburg ve Belçika gibi, yani başka dev
letler tarafından garanti edilen uzun 
doğu sınırı boyunca, küçük ve bit. raf 
tampon devletlerin vaziyetine girerse 
Fransa ~mnun olur., ve bu formülü 
aydınlatmak için, Mis M. Lambert, ü
çüncü cünıhuriyctin takip etmek iste
diği, ve Ren kıyılarının askersizleşti

rilmesi en mühim es.&smı teşkil eden, 
yeni bi.r şekilde garp setini ve Roma 
eşiğini yeniden kunnak olan bu Ren 
sıy:ısasını doğruluk ve objektiflikle çi
ziyor. 

Mis Margaret Lambert son on altı 
yıl içinde A1manya'nın Sar'da manevi 
nüfuzunu çok eyi muhafaza etmiş ol
duğunu ve Sar'ın Adolf Mitlerle onun 
değersizlenmiş markı olmasaydı 1935 
pleblstinde reylerinin yüzde 97 sini 
Almanyaya vereceğini anlatmakta güç
lük çekmiyor. Bugün vaziyet aynı de
ğildir. "Hatırla:nak gerektir ki bütün 
Sar bir blok halinde tty vermez ve bö
lünebilir. Azlıklar miihim bir miktara 
varırsa, bu nokta ehemmiyet kazana
bilir.,, 

Ve aynı sağlam ve dUrüst muhake· 

meyle Mis Margaret Lambert, emin o

lunabilecek biricik şeyin, plebistin Sar 

meseelsini kapamak §Öyle durıun, bil

akis yeni bir güçlükler devıui açaca
~ı olduğunu hatırlattıktan sonra ingi-

liz geneloyuna faydalı bir ihbarda bu-

~unuyordu: "M. Baldvin'in dilşUndUğU 

gibi, biz artık denize müdafaa ıınırımu 

gözilc bakamıyacaksak ve Ren'e kadar 

gözlerimizi çevirmemiz gerekse, Av

rupa kxtasında, hiç olmazsa bizim ta· 

rafımııda, barışın devamına herhangi 

bir devlet kadar ala.kadar olmalıyız.,, 

İngiliz mahfellerinin düşüncesi bu 

merkezde görünüyor. Mis M. Lambert 

kUçlik bir azimle bu dUşünceyi ifade 

ediyor. tngilterede bir tek bakan, say

lav veya gazeteci yoktur ki beni Sar 

Uzerinde sorguya ç.ekmiş olmasın. HU

k ~ımete sorulan sorgular pek çoktu. 12 

sonteşrinde iki işçi saylav, Lansbury 

ve Cons, M. Makdonald'ı Sar polisine 

ingilizlerin katılıp katılmıyacağı etra

fında sorguya çekiyorlardı. 1-1 sonteş

rin günil radikal saylavı M. Mander. 

M. Eden'den hUkilinetin plebisitin ge. 

ciktirllmcsini düşünllp düşUnrncdiğinj 

soruyordu. 1 S sonteşrin gilnil de, lord

Jar kamarasında, işçi Pcr lord Marley. 

Sar'a iki ingiliz taburunun gl:Snderil

mesini teklif ediyordu. 

• 

Hit1er hücOm kıtalnnnın Sar'a sal

dırmaları ve fransız kıtalarının karşı

lık olarak işe mUdahalesi ihtimallerinin 

İngilterede uyandırdığı heyecan kar

şısında, en küçük fransız ihtiyatsızlı

ğının uyandıracağı fena sonucları ölç

mek kolaydır. Paris, Rozenberg kabine

sini taklid etmiş olsaydı, Sar mücadele

sine aleni olarak girmiş olsaydı, resmi bir 

propaganda düzenlemiş ve şiddet hare. 

ketlerine geçmiş olsaydı, Manş ötesin

de, Renani ihtilafının hatırasını uyan -
dırmış ve genel bir hoşnutsuzluk do. 
ğurmuş olurdu. 

Lui Bartu'nun kısa bakanlığı zar

fında memlekete yaptığı hizmetlerin 

en büyilğü, ölmeden önce, Sar mesele

si karşısında fransrz sıyasasını, ingiliz 
hükOmet adamlarınc.an birinin ifade· 
sile "Fransız diplomasisine şeref veren 

ve ingitiz takdirine 15.yık olan,. çok asil 

duygulu ve kibar üslfıblu bir vesikada 
tasrih etmek olmuştur. 

Bu doğru itidalin haklı müldifatf 

1 
gecikmedi. 'Fransa \"C hükumeti Sar" , t 
hiç bir dar menfaatçi maksad takib el· 
mediği, kil~lik Saı hn•kını gizil ve ser• 

Sar meselesi 
bcstçe verilecek reyle ve uluslararası 
bir garantile taliini kararlaştırmak 

hakkından mahrum etmek isteme
diği için; fransız e11eri bir kere 
daha temiz ve adil kaldığı için, Paris 
hiikfımeti bugün, sıyasal prensipleri· 
mize uygun olarak düzenli ve serbest 
bir hal şekline varmak için. ingilizlerin 
iş birliğine güvenebilir. 

Tabii, fransız hukukçularının fikir
lerinin ingiliz meslektaşlarınca kabul 
edildiğini İlCl'i sürmüyorum. Fransız ve 
İngiliz tarihçilerini, ve denizçilerini, 
sanayici ve müstemlekecilerini biribir
lerile anlaşmaya ve uzlaşmaya varrlır

mak ekseriya mümkünüdür. Fakat İn
giliz hukukçusu ile fransız hukukçusu 
arasında anlaşamamazlık her zaman 
muhakkak ve u;ı:lasına nadiren kabildir. 
Onlar tamamile biribirlerine zıd bir 
şekilde görürler, düşiinürler, konuşur
lar ve yazarlar. Ve bu önüne geçilmez 
anlaş".mamazhğı izah etmek ;çin bu iki 
zekanın tahlilini yapmak ve iki huku
kun tarihini hulasa etmek gerekirdi. 

Şimdiden eminim ki M. Laval, Ce
nevre'de M. Eden'i bir statükonun kad
rosunu tarife ve Mitlere kartı bir 
plcbistin muvakkat karakterini tasrihe 
yanaştırmakta pek çüçlük çekecektir. 
Bu mukavemetin iki izahı vardır. HU
kOmet ve geneloy, hiç bir hükOmet gü· 

cünün Sar ekseriyetini, istatüko lehin

de rey vermelerini icap ettiren pek çok 

maddi ve manevı s~beblere rağmen Al

manya'ya iltihak isteğini belirtmekten 

alıkoyamıyacağı kanaatindedir. Böyle 

olunca da, istatüko)'U tarif etrneğe ça

lışmak, ikinci bir plebist tas:ıvvur et

mek lüzumsuzdur. Memurlarından 

birini, cesareti ve •uurile memleketini 

ve meslekini ,ereflendiren bir adamı, 

hükftmet komisyonu ba~kanı M. Knok· 

s'u, fransız kıtalarını harekete geçir

meden ve bu yüzden aşikar tehlikeler 

doğurmadan düzenin korunması ve sı
nırların aayılmaaını temin etınek mad-

di imkansızlığına koymak ingiJiz hU

kQmeti için nazik bir hareket olmıya-
1 

caktır. Sar polisinin güclendirilmesi 

uluslararası ihtiyat kıtaların tetkilile 

tamamlanmalıdır. Böylece, rey aerbes

tisi gereği gibi, Fransa tarafından de
ğil, Cenevre tarafından temin edilmiş 
olacaktır. 

Fakat Mis Lambert'in söylediği gi

bi, 13 sonkanunu takib edecek günler 

bu tarihi günden daha tehlikelidir. Bu

rada da ingillz düşüncesi fransrz dil

şüncelerine yaklaşmaktadır. Karşılıklı 

taahhütler kafi değildir. Önceden ve

rilmiş garantiler gerektir. Ve ingiliz 
teknisyenleri timdi, eskiden M. Pot 

Tirat' tarafından ortay• atılmıı bir ta

ıııavvura yanaşmaktadırlar: Alman ve 

fransız hükQmetlerl tarafmdan kul

landığı reyi yfizUnden maddi ve mane

vt zararlara uğrıyan her Sar'hya, ulus

luarası Lahey mahkemesine mUracaat 

hakkının verilmesi. Ve, eğer bu garan

ti, Hitler aleyhtarlarını, plebisit erte

sinin tehlikelerinden emin bulundur

mazsa, ekalliyetler pek fazla olduğu 

takdirde, ya kütle halinde komşu 

memleketlere göç etmek, veya ayrı bir 
mmtakada hepsinin toplanarak Cenev-

~nin muvakkat muraka~si altına ko

nulmaları. 

Böylece görülUyor ki, Renani bir 
fransız - ingiliz anlaşamamazhğma 

mevzu teşkil etmiş olmasına rağmen 

Sar bir fransız - ingiliz yakınlaşma

sına vesiledir. Bu yakınlaşma, hükfıme· 
timizin itidali için, ilk sebebtir. Bu 
yakınlaşma Cenevre otoritesi için de 
hayırlı bir teyidtir. Uluslar derneği 

plebisitin eyi cereyan etmesine ve e
kalliyetin haklarının korunmasına, Sar 
meselesini halletmeğe ve batıda düzeni 
muhafazaya muvaffak oursa, Cenevre 
kurumları itibarlarını yeniden kazana
caklar. barışı kon.ımak, ve komplolara 
mani olmak için en gerekli zamanda 
faydalarını isbat edeceklerdir. Ve bü 
tün bunların şerefi, anlaşmaları ulus
JJrarası dirlik için gerekli görünen iki 
büyük devletin uzlaşmasına aid olacak· 

, tır. 
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Sar anlaşmasının 
manası 

Taymis gazetesi, Saı anlaşm. r 

yısiyle yazn.ış olduğu bir b:ış m 
de diyor ki: 

Roma'da toplanmakta olan üçle 1 o 

mitesi, Sar meselesinde Fransa ile Al· 

manya arasında bir anlasma } apm a 

muvaffak oldu. Bu suretle oralarda ya 

prlacak olan plebisit de çıkması ve teh· 

Jikeli neticeler vermesi ihtimali olan 

bir takını hadiselerin önilne geçilm" · 

tir. Ma1Qmdur ki genel savaştan sonra 
Sar kömür madenleri, ~ima1i Frans. 'da 

tahrib edilen kömür madenleri ve .... • 

vaş borclarına karşıhk olmak üzere al· 

manlardan fransızlara geçmişti; bu 

ziyet Versay anlaşmasına bu suretle 

kaydolunmuştu. Bundan başka barı ın 

imzalanmasından on beş yıl sonra 

pılacak bir plebisit neticesinde (> y • 

bu topraklar Almnnya'ya geçecek olur 

sa o zaman fransızlann bu madenleri, 

Uç mütehassısın tayin edeceği bir fiat· 

la Almanya'ya satılacağı da kararl:ış· 

tırılmıştı. 

Plebisit zamanı yaklaştığı için ,. .ı 

işin yapılacağı tarih olmak Uzere 3 

ikinci k1inun tesbit edilmiş ve reyl"'r 

alınanların lehinde çıkarsa o zan:. n 

fransızlara paranın ne §artlarla öde-ne· 

ceği de kararlaştırılmıştır. 

Bundan başka, Sar'daki işçile · 

ziyetini bu mıntakadaki asayiş, hı..r • 

sin hUrriyeti gibi bir çok mesele e de 

karar altına alınmıştır. 

Bu neticeye varan ve Baron Alolzf 

nin başkanlığı altında bulunan üçler 

komitesi, tlli bir maliyeciler komitesi· 

nin ve fransız, alman mütehassısları• 

nın yardımiyle bir aydan beri Roma• 

da çalı§ıyordu. 

Bundan on beş gün evel uluslar 

kurumunun bir sorgusuna karşılık ola 

rak bu işi halletmenin henUz ıırası gel 
mediğinf söyleyen komite, 1trtık 1şl 

başarmı' ve bu meselede alınanların ve 

fransızların kabul edecekleri esasları 

uluslar kurumuna bildirmiştir. 

Bu anlapada en mühim olan tarat, 

bu anlaşmanın ne gibi maddeleri kav• 

radığı değil, bu işte bir anlaşmaya va· 

rılmış olmasıdır. 

Bu işte fransızlarla almanlann kar 
§1 karşıya geçib görilşmeleri ve elbir• 

Jiğiyle harekete geçmeyi kabul etme • 

Jeri temin edilmeksizin bir anlaşma 

yapmak mümkUn olamıyacağı pek belli 

bir hakikat halinde idi. 

Her halde bu anlaşma oldu diye ar• 

tık plebisit yUzUnden hiç bir hadise 

çıkmıyacağını, her tarafın ıiltlimal1 

olacağını s8ylemek vakitsiz bir iddia 

olur. Gene Almanyanın içinde ve Al• 

manya'nın dı' sryasaamda bir takıtı' 

kararsızlıklar vardır. Fakat Roma'd• 
elde edilen anla§ma, ortada mevcııd 
birçok korkunc ihtimalleri yokettni~ 

olmakla bUyUk faydalar yaratmıştır. 

Bundari başka bu anlaşma, Fransa 

ile Almanya'yı biribirinden ayıran bir 

çok ihtilifların da bu başarıcı kafa ili 

halledilebileceği ümidini verdiğinde" 
JnymetHdir. 

ULKU 
HALKEVLERI MECMUAS1 

Birinci kanun sayısı çıkrnı,t'!~ 
Denizli Mebusu Bay Necib Ali'111 

"Türk dili ve türk müziği,, J{~.11~ 
ya Mebusu Bay Muzaffer'in ••rur

11 
soyu ve türk tarihi., Bay Hase.I<" 
Ali'nin "Dil inkılabımızın karN 
teri,, yazılariyle Bay Ahmed H~ 
simi, Avdo!lu Bay Sait Bay B 1 
seyin Namık, Profesör Dr: Me
Fahreddin Kerim, Bav Zek• 1 l'• 
sud'un yazıları, Ray Ferid Ce a 
in hikayesi vardır. .. e· 

K.. "l"'k bö·ı·· "nde soy du?: oycu u umu . er 
nine ve i~kan i~lerine genış Y 
verilmiştir. 
fal Cemiyetine verelim. uŞ• 

80 sayıf ahk mecmua 25 ~r 
tur. 
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General İsmet İnönü'nün söylevi 

tik geçen yıl 28 kuru~ satılmakta iken 
ba yıl l 15 kuruıa kadar aranmaktadır. 
Pamuğun kilosu geçen yıl aşağı yukarı 
17-20 kuruşken bu yıl şimdi elli ku -
ruşa kadar aranmaktadır. Diğer mahsu. 
lnt zeytinyağı, deri de geçen yıla nisbet
le iyi Eiattadır. Ökonomik dunlJumuzun 
iyi alametlerinden en kanaat verici ola
rak memleket içindeki bu fuıt artması 
başlıca sevindirecek bir alamettir. Bunu 
yalnız ticaret sisteminde kabul ettiğimiz 
usulde değil içpawrın genişlemesinde ve 

nrtmnsında görmeliyiz. 
Evvelfi ticarette sıkıntı, darlık yılla. 

nnda başlayan kontenjan usulü bu son 
yıl içinde serbestliğe doğru geniş mik • 
yasta çevrilmiştir. memlekete girmesi 
kontenjana bağlı mat mikdarı çok azal
mıştır. Buna mukabil ktirinkle, denk· 
leşme ile memlekete girecek mal mikda. 
n çok artmıştır. Şu halde geniş mikyas
ta, denkleşmcğe milsaid kliring ticareti
ni takib ediyoruz. Genel kontenjan mik
dannı çok azaltınışızdır. 

Yurd içinde takib ettiğimiz ökono. 
mi sıyasasında içpazarı genişLetmeğe 
çalışıyoruz. İçpazann genişlemesi, sınat 
program tesirite, vatandaşlar için istifa
deli bir fimil olacaktır. Sınat program 
hakkında, geçen yıl yüksek katınızda, 
yapılacaktır, düşünülüyor diye söyledi -
ğim sözler bu yıl temel atma ve tahak
kuk alanına getinne suretile ileri bir 

safhadadır. 

Şişe fabrikasının temelini attık. Bu 
yaz işleyeceğini umuyoruz:. Sanayi pro. 
gramı için başlangıcı 934 malt yılını ka
bul etmiştik, 935 mali yılı içinde şişe 
fabrikasını açmış olacağız. 

Pamuklu için lstanbulda Bakırköy 
fabrikasını açtık. ÖnümUzdeki ilkbahar
da Kayseri kurumunu da açacağız. Ercğ
li'deki fabrikanın temelini attık. ÖnU. 
mUzdeki yıl işlemeye başlayacak. ÖnU
mUzdeki yazda Nazı1li'deki diğer biiyük 
fabrika ile Malatya'da kurulacak fahri· 
kanın ve Bursa'da kanğann fabrikasının 
temelini atmağa çalışacağız. Sömikok 
fabrikasının mamulatmı ise önümüzdeki 
mevsimde piyasamızda görece-ğiz. 

Hulasa 934 ve 935 seneleri içinde 
beş senelik sanayi programının büyilk 
bir kısmı tahakkuk edecektir. Demir 
sanayiinin esasları şimdiden geniş mik
yasta tedkil· edilmekte, plfinlan yapıl. 
maktadır. Önümilzdeki yaz mevsiminde 
temelleri atılacaktır. 

Kfiğıt fabrikası yazın işlemeye başlı
yacaktır. Seramik, kendir sanayiinin ö
nilmüzdcki yaz etildleri bitirilecek ve 
işe ba~tanmış olacaktır. En sona kimya 
11anayii kalıyor. Bunlardan başka olan 
bOtUn sanayi fabrikalarının temelleri ve 
işletilmeleri herkesin anlayacağı ve g8-
recei!i bir derecede ilerlemiştir. 

İlk maddelerimizin, kendi fabrikala. 
nmızda ve kıirumlarımızda işlenecek bir 
nziyet alması tabii çok faydal~. ve h.a: 
yırlı olarak fiat1ar Uzeriııde vukseltıtı 

lJJaı'un Romanı: 4 

tesirini göstermektedir. Kendi mah!ul
lerimizin dahilde alıcı"ı ve onu degcrleş
tirici milşterisi olmak ilk maddeleri. 
mizin harice satış fiatlarını da kıymet
lendirmektedir. 

Görüyorsunuz ki memleketin ökono
mik durumunu düzeltmek ve ytikselt
me.k için hem dışan işleri hem içeri iŞ
lerı ayn ayn tedbirler almak ve bu ted
birler arasında yakınlık, karşılık ve uy
gunluk tutundurmak gerektir. 

Biltün diinyanın darlık içinde bunal
dığı ve hastalıktan kurtulmak, iyiliğe 
dönmek alametleri dünyanın her tara -
fında iyice belirmediği ?amanlarda Cilm. 
huriyet Türkiyesinde ökonomik sağlığın 
gözle görünür bir şekilde fark göster -
mesi cünıhuriyet ökonomik politikasının 
esaslı bir muvaffakiyetidir. (sUrekli al
kışlar). 

Bu ökonomik söylemede vatandaş
ların vazifeleri ve çalışma istikametleri 
çok genişlediğini ve çok ehemmiyetlen
diğini nynca .zikretmeliyim. Arkadaşlar; 
birçok memleketler mahsullerini gerek 
fabrika, geıcek toprak mahsullerini stok 
halinde görmekten, mallan satılmıyarak 
ellerinde birikmiş olmaktan çok sıkıntı 

içindedirler. Ama size ben rakam ilze. 
rinde söyliyebilirim ki bugün yetiştir
diğimiz mahsullerden elimizde birikmiş 
hiç bir şey olmadıktan başka ileride 
yetiştireceklerimizden de 24 milyon li
ralık bir miktannı satmak için müşte
rimiz kapımızda bekler vadyetteyiz. 
Yani biz ileride yetişecek mallarımızı 
satmak için şimdiden mühim bir mik
taroa bağlanmış bulunuyonız. Bu. mah-

sul yetiştiriciler için çok teşvik edici 
ve çok ehemmiyet verilmesi lizım ge
len bir vaziyettir. Ayni zamanda onlar 
için çok çalışma ve çok yetiştirme icab 
ettiren bir vaziyettir de. Cfimhuriyet 
hilk6meti fabrikalarında ve tarlalarında 
çok mahsul yetiştirme ihtiyacındadır. 

HükQmetçe ve ulusca bUtiln gayı-eti

mizi kazanın.ık ve mahsul yetiştirmek, 
gayretimizi, en son imkanlarına kadar 
takatımızı sarfedip, mahsul yetiştirme
ğe çalışmalıyız. Çalışmamızı, ökono
mik sahada verimli olmamızı çok tr

tırmak mecburiyetindeyiz. Bu seneki 
mahsullerden bahsederken tiltündcn de 
bir iki kelime ile bahsetmezsem eksik 
knlır. Bu sene tUtün mahsulümüz ge
çen seneye nisbetle miktar olarak daha 
fazla değildir. Hatti daha azdır, dene
bilir. Fakat değer olarak elimize geçen 
para en çok tütün istihsal ettiğimiz se
nelerde etimize geçen paradan eksik 
değildir, fazladır. Bu geçirdiğimiz yıl 
içinde, memleketin mali vaziyetinden 
de memnuniyetle bahsedebiliriz. 

Devletin bütçesi, bu sene gerek mem. 
leket müdafaası için ve gerek diğer ih
tiyaclar için göze alman masraflarla 185 
milyon liraya kadar yükselmişti. Şim
diye kadar hazinenin getiri ve tahsilatı 
bu hütcenin tahakkuk edebileceğini em-

Tefrika: 29 

Benim Günahım 
(1\1EA l:Ul.PA) 

Yazanı 

ANNIE VIVANTI 
ltalyanca aslından türkçeye c,.m1'ent 
NOSHET HAŞIM SINANOCLU 

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

Narman hareket anında ace
le yazıyord~. Taburu ile kanşık
lıklar çıkmış olan Karturn'a he
rnen yollanması için emir almış
tı. Çok çabuk döneceğini uı;ı?· 
:Yordu. Her h31de evlenme ıçın 
tesbit olunan tarihten önce döne-

h 
,, 

cekti. Bu arada "sweere eart -
ini, her türlü teessürleri unutma
sını, bir gün önceki hadiseyi ve 
o sefil köyün hazin akıbetini ak
lından silmesini diliyordu. 

Mektub şöyle bitiyordu: 
"Benim istikbalden şüphem 

:Yok, Astrid. Senin her şeyin be
nim için azizdir: Seni böyle a
daletsiz kılan adalet duygun da .. 
Seni böyle merhametsiz kılan 
tlıerhametin de. KaJhimi, istikba
limi, askerlik şerefimi senin te
nıiz ve emin ellerine emanet edi-. ._ ____ __ 

Lady Tayla~~ öfkelenmiş, mek 
tubun yere duşmesine aldınna
d.ı. Ah, bu geneler .. Bu egoistler ı .. 
Önce haber ve~ecten, bir şey ol
du mu sorup ogrenmeden hatt§ 
- bağışlanmaz kusur - ~ektu
buna onun için bir .selam bile 
yazmadan rahatça Kartum'a gi
den bu N orman 1 Ya o başım alıp 
kim bitir nerelere giderek ona ta
rif edilmez bir gece, bir gaddar 
gece geçirten akılsız, deli Ast
rid ! .. 

E Elsy? .. Şimdi Luxor'da bah
tiyar vakit geçiren ve mektubla
nnda, kendinden geçmiş, Ra
messeum,un ve kocasının harika
larından başka bir şey yazımyan 
Elsy? ... Hepsi, hepsi egoist .. Baş
ka bir şey değiller. 

Ah, kız yetiştirmek, kurak ve 
kalpsiz çocuklar için feda olmak 

niyetle vadt:tmektedir. Zaten ökonomik 

vaziyet, alış veriş ve iç pazarının geniş. 
liği, mahsullerin para etmesi rak mlara 
müsten:d olarak meydanda olduktan son
ra vatanda~lann borclannı hazineye ö
deme kabiliyeti kendiliğinden artar. 
Fakat biz bunu hazinenin kendi varida
tını tahsil etmek için gördüğil kolaylık. 
la da rakam üzerinde- ve gözle görerek 
anlıyoruz. Altı aylık tahsilatımızın ye
kOnu 90 milyonu geçmektedir kf, 185 
milyon tahmin ettiğimiz varidatı cmni -
yetle alabileceğimizi tahmin etmek ha
kikate uygun bir söyleme olacaktır. 

Cümhuriyet Merkez Bankasmm orta-

da altın mikdarı bu yıl zarfında da art -
mıştır. Geçen yıl bu vakıtlar mevcut al
tın. ortada dönen. tedavül eden kağıt 

paraya nisbetle yüzde IS tutuyordu. Bu
gün aldığım malUmata göre bu mikdar 
yüzde 16,5 çıkmıştır. Yüksek heyetinizce 
ve sizin vasıtanızla da biltün ulusça meç
hul değildir ki bir çok memleketlerde 
altrn karşıhğı bu dar senelerde artmıyor, 
eksiliyor. Biz kanunen kağıd paralara 
henüz daha karşılık ilan etmediğimiz 
halde Cumhuriyet Merkez Bank~smda 
birikmekte olan altınlanmız artmakta -
dır. Eğer biz münhasıran altın birik. 
tirmek yani uluslararasındaki alış ve -
rişte mUmkiln olduğu kadar a.z satın o
larak çok satmak gibi dar bir düşilnce 
ile hareket etseydik daha çok altın bi • 
riktirebilirdik. Ama biıı iş hacmini. ge
rek uluslararası ticarctt~ gerekse içpa
zarda daraltarak para biriktirmeyi öko. 

nomik bir klir saymıyoruz. Bizim politi
kamız bUtUn dünyada alıt verişin geniı 
olması ve bunun için kolaylık göster -

mektir. Ancak bu giizeydedir ki geçim 
ve uluslararası ökonomik münasebetleri 

daha kolay ve daha rahat olur ki bunun 
genel olarak gösterdiği faydalar daha 
çoktur. Bununla beraber altın karşılığı. 

m artırmanın bUtUn akonomik muhit· 
terde ve vatanda§lar arasında, iyi bir a-

henk, iyi bir mUvaııene ipreti olarak ka
bul edileceğine §Ubhe yoktur. 

Arkadaıtar, ulusal paranın değeri U. 
zerinde bu ufak hulasadan sonra bir iki 
BÖ! söylemek isterim. Görüyorsunuz 
ki ulusal paranın değerini tutınak için 
bütün şartlar mevcuttur. Anlayışımız ve 
sıyasamu: olarak ulusal paranın değeri
ni mutlak olarak muhafaza edeceğiz, 
asla düşmesine mahal venniyeceğiz. Bu 
şerait içinde düşmesi için bizim düşme-

sine karar vermemiz lazımdır. Biz ge
çen yıllar söylediğimiz gibi asla bu zih. 
niyette değiliz. Ulusal paramızın değe
rini düşürmeye ihtiyac da yoktur. O -
nun için gerek tasarruf erbabı gerek h:ı
riçten bizimle muamele yapanlar, mUna. 
sebette bulunanlar değeri sabit olarak 
muhafaza edilmesi için katr karar içinde 
bulunan bir para ile muamele yapmak
tan memnundurlar ve memnun olacak
lardır. Tasarruf erbabı için, tasarruf 
yerlerine yatıracakları en emin para bu. 
gün türk parasıdır (alkışlar). Bu konuş
malanmı, bu sözlerimi dış sıyasası ala
nında bir iki görüşümle tamamtamak is
terim. Evvelfi uluslararası vaziyeti: Bu 
son yıl içinde bazı gilnler çok gergin ol. 
muştur, diyebiliriz:. Ancak bu on giln· 
ter içinde uluslararası havası gerginliği
ni ve şurada burada patlıyacakmıt gibi 
gösterdiği istidatları oldukça yumuşat • 

ne de değerdi ya ... Bunlar, eğlen
mekten, evlenmekten, ilk rastla
dıklarite bal ayı seyahatine çık-
maktan başka ne düşünüyorlar

dır Hem de baş ağrısından, baş 

dönmesinden, yürek çarpıntısın

dan muztarip olduğunu, dokto
run, Londra'da, üzüntü veren yü
rek çarpıntılarmdan kaçınmasını 
tavsiye ettiğini biliyorlardı, 

Halbuki işte hepsi gidiyorlar
dı; onu yalnız bırakıyorlardı. Yal 
mz .. Zenci dolu bir dehşet verici 
otelde, mezar, deve ve sinek dolu 
bir korkunc memlekette ;ralmz. 

Ya şimdi yüre~ çarpıntısı tu
tarsa ... Ya baş ağrılan, yahut baş 
dönmesi gelirse .... 

Bu noktada Lady Taylor ken
di kendine acıma tesiri altında 
acı göz yaşlan dölaneğe başladı; 
ve bütün geceyi giyinerek, soyu
narak, tekrar giyinerek geçirdiğf 
için nihayet kati surette yatağa 
girmeğe karar verdi. 

Bütün gün kahvaltı etmeden, 
öğle yemeği yemeden, akşam ye
meği yemeden odada tek arkadaş 
olarak baş ağnsı, baş dönmesi ve 
yürek çarpıntısı ile yalnız kaldı. 

mıştır. GarLi Avrupanın son zamanlar. 
daki lıüytik mc c:lelerinde ulu larrn iz:ıı-ı 
ve aklı selimi nihayet üste çıkarak bti
yi.ık meseleleri, uyuşulacak ve sulh h .. -
vası içinde hallolunacak, bir istikamete 
götürmüştür. Bu, Uluslar Cemiyetinin 
son bir kaç yıl içinde çok sarsıntılara 
uğradıktan sonra bu yıl bütün insaniye
te verebileceği en kıymetli hediye addo. 
lunabilir. Doğrudan doğruya Tilrkiyeye 
taallQk eden dış sıyarıaya gelince: biz 
doğrudan doğruya Tiirkiyeve taallOk e
den ağır bir mesele içinde bulunmuyo· 
ruı:. Bizim sulh havası için gösterdiği • 

mlz kaygu, daha ziyade uluslararasında 
Türkiyeden oldukça uzak bulunan me. 
selelerden dolayı dilnyanm banş içinde 

yaşayışı bozulmasın endişesindendir. Tür
kiyenin vaziye-ti, komşuları ile iyi mil -
nasebetleri, komşularile yaptığı muahe

deler bflhassa son yıl içinde biitiln bu 
memleketin memnuniyetle bayramını 
yaptığı Balkan andlaşması, bizim kom • 
şutarla münasebetlerimizi iyi hava için
de olgun bir hale getirmiştir. 

Ümit ediyoruz ki bizim zihniyeti

mize ve takıö ettiğimi.% politikaya gö

re komşularla milnasebetimi.z, gelecek 

yıl içinde dalıa eyi bir istikamette yU

rUyecektir. Ama eğer uluslararası ha

vası bu memleketin kendi harici siya

setini hüsnU niyetine, uzlaşma fikrine 

olduğu kadar milli mUdaf aasrna da is
tinad ettinnesinl zarun kılıyorsa bu, 
blltiln dilnya politikasmm tabii ve za

ruri bir neticesidir. Tilrkiye biltUn 

memlekctlece şamil olan müşterek bir 

kanaatin, müşterek bir ihtiyacın izinde 

yürümekten başka bir şey yapmamak

tadır. Biz bu istikamette gene yllrUyc. 

ceği.z, dikkatli bulunmak yolundan y

rılmıyacağu. Okonomik ve mali alan

da olan fnkişafımu, Uluslararasında 

sulh fikrinin sağlam bir temelde olma
sma miltevakkıftır ki bu hususta Ttı.r
ldyenin kendi kuvwtl en emin ve en 

müessir yardnncrlardan birisidir. Sul

huıı, inkılfibm ve ökonomik genişleme
nin en eyi bir yardmıcısı olan milli 
mildafaa masarifini onun sahibi olan 

tllrk milleti daima hoş görecek ve sağ

lam tutınağa c;:ılışacakttT. (Alkışlar) 
içeri siyasette bütün liJke emniyet 

içinde ve dirlik içinde çalışmağa de-

vam edıyor Yeni bir cemiyet olm k 
için >urdun inkılab yolunda her > ıl al
dığı hamleler içinde btılunduğumuz se· 
nenin güzel eserleri ile de ayrıca süs
lenmiş ve genişlenmiştir. BüyUk Millet 

Meclisinin son kararı ile türk cemiye
ti daha çok yükselmiş, ve daha çok 
yükselmek için yeni şartlar temin edil· 
miştir. Kadınlarımızın memleketin ida· 

resinde cçme ve seçilme hakkını al• 
maları yurdumuz için ayrıca bir geniş
lik, rahatlık ve yükselme temin edece. 
ğine yüreğimizin içinden samimt ola
rak kani bulunuyoruz. (Alkışlar) 

Arkadaşlar, Tilrk vatandaşı bir n~k
tayı hiç gözden kaçırmadan ;alışmalt 

mecburiyetindedir 1 Yeni TUrkiyenin 

bızim dilşündü~ümilz ve istediğimiz h,.de 

fe yükselmesi için blitün meselelerinin, 

biltün çalışma istikametlerinin aynı za· 

manda halJcdilmesi ve takip edilmesi 

l&zımdır. 

İnsanın hayatında olduğu gibi mil

letler yaşayışında da muhtelif mesele

ler hallolunmak için biribirinin sırası

nı beklemezler. Onun için Türkiye'nin 

yükselme hayatını ökonomik sahada, 

milli müdafaa sahasında, mali sahada, 

daricf siyaset sahasında ve dahili siya
set sahasında hep beraber bnşanlmak, 

hedefe, muvaffakıyet hedefine, varmak 

için tek çaredir. Ulus hayatının hiç bir 

istikameti ihmal kabul etmez. Bunları 

söyleyişim bu bUyUk millt işler arasın• 
·, hepsinin kendi ihtiyacı kadar, kendi 

istediği kadar tedbirinin aynı .zaman-

da bulunması IUzumunu g8stermek için· 

dir. GörUyorsunuz ki tUrk davası, tUrk 

kurtuluş, ilerleyiş davası her yıl yurd

dnşlardan yeni bir hamle yeni bir gay

ret ve ııannlma.ı yeni bir inanma iste• 
mektedir. Türkiye on, on iki seneden
beri gösterdiği gayretler, gördilğümUz 

tecrübelerle önllmüzdeki seneler daha 
çok azim, gayret göstermek iktidarın· 

dadır, azım, gayret göstermek mecburi· 
yetindedir. Yeni tıaearruf ve iktısat 
haftasını açarken gelecek yıl bugUnler
de gerek ökonomik gerek sıyasal alan
da yurdun daha yüksek, daha ileri ola· 
cağına asla tereddüt etmeden emniyet
le bakıyoruz. 

(Şiddetli ve llilttkli alkışlar). 

Mm. ÜSSÜBAHRI K UMANDANLIGI 
SATIN ALMA KOMİSYONU REİSLİ
GİNDEN: 

Münakasa 
Cinsi 

Kuru fasulye 
·Kuru üzüm 

Miktarı 
54,000 
20,000 

Teminat Tarihi GünU saau 
567 27/12/934 Perşembe 10 
255 ,, ,, 14 

Deniz efradı ihtiyacı için satmahnacak olan cinsi ve 
miktariyle muvakkat teminatı yukarda yazılı iki kalem er
zak hizalarında gösterilen gün ve saatlerde kapalı zarf usu 
liyle münakasaya konulmuştur. İstekli olanların ihale gün 
ve saatinden bir saat evel muvakkat teminatlariyle tek1if 
mektuplan ayn ayn birer zarf içinde ve berikisi ayn bir 
zarf derununda olarak komisyon reisliğine teslimi ve şan
namelerini gönnek istiyenlerin komisyonumuzla İstanbul 
da Kasım paşa' da Deniz Levazım Satmalma komisyonuna 
müracaatları. (3675) 8-5638 

Gece geç vakit, ağrıyan başını 
birdenbire yastıktan kaldırdı. 

Yandaki odada galiba biri var
dı. Evet!... Birinin yürüyüşünü 
işitiyordu. Hafif ve ihtiyatlı adım 
larla şuraya buraya gidip geliyor
lar, kapının önünde duruyorlar
dı. Kimdi acaba? .. Bu saatte kim 
olabilirdi? Astrid? hizmetçi ka
dın? bir zenci? .. Hani şu iskar
pinleri temizliyen ve koridorlar 
hoyunca, yan karanlıkta kendisi
ni, o dönüp baktıkça köşelerde 
saklanarak takip eden zenci mi 
acaba? .. Lady Taylor'un gerilmiş 
sinirleri daha fazla dayanamadı: 
Bir feryad, sonra bir feryad daha, 
nihayet uzun ve keskin çığlıklar 
kopardı. 

Banyo odasının kapı eşiğinde, 
gül gibi ve panldıyan biri peydah 
oldu: Elsy ! Elsy idi. 

- Anne!. Anneciğim!.. Seni 
korkuttum mu? 

Anne hıçkırdı: 
- Elsy, Elsy!.. 
Sonra yeniden korkmuş, doğ· 

ruldu: 
- Ne oldu? neden geldin? 
- Fohn bu gece Kartum'a 

gitti. Askerlerimizi orada tahşid 

ediyorlar .. Fakat nasıl olur?. Su 
dan•da ihtilal olduğunu bilmiyoı 
musun? 

- İhtilal mi? ... - Lady Tay
Jor ferah bir nefes aldı. - Ne 
ise ... Kocanla şimdiden kavga et
miş olmandan korkmuştum. 

Elsy, kızararak protesto etti: 
- Oh hayır!. Bilakis anne ..• 
Lady Taylar altüst olmuş yü-

zünü kı.zmm omuzuna yasladı. 

Ve neşe ile şefkat dolu oda
dan yavaş yavaş lüzumsuz mi
safirler, baş ağrısı, baş dönmesi 
ve yürek çarpıntısı çekilip gittileı 

xıx 

Lady Taylor, hikayesinin so
nunda, 

- Onun için, - dedi; - kon
soloshaneye, kumandanlığa ve 
polise haber vermek 13.zım gele
cek .... 

Elsy sözünü kesti: 
- Allah aşkına anne, favda

sız işaalann önüne gecelim. D~
şün, Forresters'Jerin, Hartcr'lcrın 
ve ko]oni'nin bütün işi gf cü ol
mıyanlarımn sevinclerini, ac rJe
dikodu ve iskandallerlni bir dü· 
şün ! (Sl'nu var' 
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Acuıida olup biteı lerin resimleri 

Uluslararası yarrşmaıar yalnız spor slanlarrnda olmıyor. Yukardaki resw. . r 
masa ba§ında İngiliz ve amerikan briç pmpiyonlarınrn 1934-1935 yılı içın oy

nadıkları bir oyu mı görüyorsunuz. 

Roma yakınlarında bulunan Yerde dağrnda bir milyon lngiliz lirası harcanmak 
•uretiyle dünyanın en bllyük sanatoryornu yapılmış ve adına "Musolini sanator
yomu,, denilmiftir. Bu büyük sıhhat l'lil esseseslnin ku~ bakışı bir resmini koyu-

Yukarda gördüğünüz kadrn, en 
ucuz ve en sade kum~larr kullanarak 

en zarif giyinmek müsabakasrnda 
birinci gelmiştir. 

Aşağıda ba.)taki kadrnları gösteren re.~im: Avrupanrrı bir rakım ülkelerinde 
kadınların orduda vazife aldıklarr da ğörülmeğe başlryor. Sovyetler Birliği 
bu ülkelerin başında gelmektedir. Koyduğumuz resim, süel kimya vkıı
lunda ders gören üniformalı gene kızları gösteriyor ki komiirııst ihtilalinin 
17 inci yıldönümünde kızrlordu ile bir Jikte geçid resmine iştirak ettikleri 
sırada alınmıştır. ''"ruz. 

Afrika lstı"klal Jıubıoda ingllizlerin 

Hussar adlı bir harb ıemlleri içinde 

dört milyon dolar hyınetinde tıltın ol

duğu halde Hell Gate yakınlarında bat

mıştr. Şimdi amerikalrlar, kuvvetli lam

balarla techiz edilmiş dalgıç tertibatiyl• 

1'u paraları araştırmağa kalkıyorlar. 

Resimde dalmağa hazırlanan Ôcen 

Begs görülüyor. 

Bcrlinde Skeytink şampiyonu pek gene 

'Fe güzel bir kız olan Froy/ayn Maksi 

Herber'dir. Daha on dört J'n:;ındn ota 1 

bu kıun mahtıretle ktıy:ırken alrnımş 

bfr resrııİlli koyuyoruz. 

Son günlerde saçma bir itikad yü"ündea çıkan korlcu lspanya'da Sargosa §efırini adama/er/it işgal etmiştir. Burada 
Palazon adında bir ailenin oturmakta o/dulu bir apartıman ve bu ailenin de on altı yqlarında, Paskula isimli bir hiz
metçileri vardır. Evin mutfağındalci bacanın bir yerinden bundan bir müddet evel garip sesler duyulmaya başlaauıtır. llk 
defa hizmetçinin duydutu bu sesi, ondan sonra birçokları işitml~Jer, Polis ve mimarların yaptıkları araıtırmada bacada 
kimsenin saklanacağı bir yer bulunmadığı gl5rülmllştUr. Bu haber, bütün fehre yayllmıı ve bu esrarlı/ evin etrafrnda 
o kadar kalabalık birikmiştir ki nihayet polis bunlarr dağıtmağa mecbur olmuştur. 

Uzun boylu tetkiklerden sonra hizmetçı'nin vantrilog (karnından ses çıkan) olduiu, fakat kendisinin bilmediği anlaşıl
mıştır. 

Koskoca bir şehir halkını günlerce telaşa düşüren bu hurafe dolayısiyle vantrilog hizmetçinin, evin etrafındalci ka
·. 'ın ve mutfakta ses çıktığı iddia edilen noktanrn biru ,.-~mini basıyoruz. 

lJir or:•'t ~., t.,·r·:ırelcr kuvvetlenip telı ı;ı·cl,.ri arttı 1« - tan da tayy.ueye kar:jı korunma çareleri inkıpf e-diyor 
Koyduğumuz iı';.ı resim j.1poll ordus~rı l;ı t::r.:ı ... sud l:ıtalannrn ve otomobillPI"in t:ıyyarcye l:ar.~ rıa:>cl s:ık::ınclrğuu ve ko 

run-lu !unu gösteriyor. 

' 
/ 

1 
/ 

Albert Htuıger iam.iade bir alman, su 

li~erlnde yarUmd: için bir clbu keılet· 
mlıtlr. Re11mimizde bu adam. ke1f.ettiği 
clba.ı tahnmıı bir halde göraJayor. 

Kadrn, bayatrn muhtc1if salhalarınu 

karıştıkça zarafeti de beraberinde götil· 

riiyor. Bu resimde Amerika'nın eski 

opera yıldızİarrndan Mariorı Tal/ey'i 

görüyorsunuz. Ördek avrna gidiyor: 
Giydiği yem elbise zarif av elbise/erı 

içinde birinciliği kazanmıştır. 

SU GECE AÇIK ECZAHANE 

Anufartalar caddesinde 

SEBAT 

ecza hanesidir. 
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M. M. Vekiletinden: 
Askeri Liselerin 9, 10. 11 inci 

srnıflarına talebe alınıyor. 

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

2 - İsteklilerin mezkur mektep müdürlüklerine müra
caat ederek oradan öğrenecekleri kaydı kabul şartlarına 
göre evraklarım tamamlamaları lazımdır. 

3 -- Bir seneden fazla tahsili terketmiş olan talebe me
zun bulundukları smıftann 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 
çıkarılmıs talebe mektebe alınmaz. 

5 - Sivil liselerde ikmali olanlarla smıfta 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, taraf mdan 
davet vukubulmadıkça mektebe gitmemelidir. Aksi tak· 
dirde mektebe kabul edilmemesinden dolayı mektep ida 
resi ınesul olmadığı gibi avdet masraflannt da kendisi ver· 
mesi Jazrmdır. 

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

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

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

Manisa Valiliğinden: 
Manisa içinde bir hastahane yap· sı aşağıdaki şartlara 

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

ruştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve teferruatı beş lira mukabi
linde Manisa Nafıa Başmühendisliğinden alınır. 

3 - Eksiltme birinci kanuun 23 üncü pazar günü saat 
on beşte Manisa Vilayet makamında yapılacaktır .. 

4 - Muvakkat teminat mikdan {6250) liradır. 
5 - İş projesi, keşif kağıtları ve şartnamelere göre ya

pılmak üzere Toptan götürü ve anahtarteslimi şartiyle 
ihale edilecektir. 

6 - Eksiltme?e girecekler bu işe ait şartname, proje ve 
keş_i! kağıtlarııu unzalıya_rak . dış zarf e koyacakları gibi 
bwilan okuyup kabul .ettıklerıne dair bir de kağıt yazarak 
imza edeceklerdir. 

7 - Eksiltmeye girecekl~r proje ve k~şÜnamelerde ya
nlan ve hususi şartnamede ı~h edilen bütün işlerden her 
biri için bir vahit ~er~ceklerdır. B uvahit fiatlar, keşi! mik
tarları listesindeki mıktarlarm karşısmda g6steriJecek ve 
bu miktarlarla zarp edil~rek ~a~ıh zary>lann mecmuu ye -
ldlnuna, maktuan konan ışler ıçın tek1ü edilecek fiatlar. ila· 
ve edilecek ve hepsinin yekunu tekli{ mektubunun yekunu 
olacaktır. 

8 - Teklif mektup~?rı~ı ve sair .~v:.akı l.ıavi kapalı ıarf· 
lar birinci kanunun 23 uncu pazar gunu saat on dörte ka • 
dar Manisa valiliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Bu 
zarflar 2490 No. lu kanunun 34 üncü maddesi dairesinde 
de gönderilebilir. 

9 - Bu eksiltmede 2490 numaralı kanunun hükümleri 
caridir. Daha fazla malOmat edinmek istiyenlerin Manisa 
Nafıa BqşmühendisJiğine müracaat etmeleri. (3583) 

8- 5503 
----------------~--~--
saçlarınız 

dökiUüyor mu? 
hemen dökülmesine mani 
olunuz. 

kANZUK ECZAHANESİ 
llltistahzaratmdan. 
kOMOJEN: Saçlann dö • 
~lmesine ve kepeklenmesi
ııe mani olur. 
lCOMOJEN: Saçlann kök· 
terini kuvvetlendirir ve bes· 
1er. 

l(OMOJEN: Latif rayihalı 
~r saç losyonudur. deposu 

anzuk eczahanesi her ec -
.Zahane ve ıtriyat mağa?.ala· / 1 
tından arayınız. 

• lngi1iz Kanzuk eczanesi ma nulatından. 

~ 

·DAQA• 
BiRiKTiREN 
QA~T bD~Q 

HAVA C 1L1 K VE s·p O R 

132 inci sayısı çıktr 

- İçindekiler -

- Ulusal tayyarecilik S. Z. Gürevin 
- Fitre ve zekat 
- Gökyüzü savaşı Mahmud Beliğ 
- Hava hukuku Rifat Şerif 
- Londra - Melbum yarısı 1kincisi Ankarada ••• 
- İstanbul tiki ikincisi Fenerbahçe .. • •• 
- Londra mektublan Adnan Mahir 
- Gökle yer arasında Abidin Daver 
- Her kadın tayyareci olmahdır Helen Buşe 

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

, Sinema 
ve 

kıısabaka 
Zengin resimlerle süslü olan bu sayıyı herkes 

görmelidir 

MEKTEPLER SATIN ALMA 

.KOMİSYONU REİSLİGİNDEt~: 
İnşaat Usta Mektebi için açık artırma ile alınacak seb

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

Anliara C. 
1\f üddei UmuıniliW.nden: 

Ankara Umumi hapisaneainin (1998) lira (90) kuruş ke
şif paralı elektrik tesisatı tamir ve tadil edilecektir. 

İsteklilerin şartnameyi görmek üzere Ankara Müddei 
Umumiliğine ve ihale tarihi olan 27 -12 - 934 perşembe gü
nü saat onbeşte teminat makbuzlariyle mezkOr Müddei 
tmıumilik dairesinde bulunmaları. (3612) 8-5568 

Türk 
BOYüK 

Maarif Cemiyetinin 
EŞYA PİYANGOSU 

Cekiş tarihi 14/12/1934. bir bilet ı lira 

İkramiye kıymeti 23.000 liradır 
1 ·adet 3000 lirahk 10 • adet t 00 lirabli 1- adet woo 220 .. 1 • 

,, ,, 50 
" ,, 1000 50. 20 2- " d ,, 

" 750 
" 100- 10 2· ,, 

" " 500 
" 1000. s 4. 5 ,, " ,, 

200 o 4700-
" ı ,, Öksürenlere pelesenkli katran eksiri 

Yeni Eczahanede bulunur. 
Biletler her y.erde satılmaktadrr {2415) ~3848 
~~ 

""" ... ~ 

SAYJFA 7 

1 i 
~ 

İLKBAHAR SARI{ISİ 
~ 

~ Tenor Joseph Schmidt ,., 
~1nıı .ımm .ıııımu ı. ıı ıııı: mııııııı ıı 

P. T. T. Binalar 

ve I"evazım 
2700 lira muhammen bedelli 20.000 tekerletti ;.-;> 1kh. 

10.000 tekerleği zamksız olmak üzere 30.000 tekerle'' tel· 
graf makinelerine mahsus ahiz bandı acık eksiltm" ile ;ıh -
nacaktır. Eksiltme 20 - kanunusani - 19J5 tarihinde saat 14 
te Ankara'da P. T. T. Levazım müdürlüğünde top'anan ko
misyonda yapılacağından isteklilerin 10 - 12 - 1934 tarihin
de meriyete girecek arttırma, eksiltme ve ihale kanununun 
ahkamına göre lüzumlu vesikaları. 205 lirahk muvakkat 
teminatJanm veznemize yatınldığma dair makbuz, veya 
nümunesine uygun banka kefalet mektubu (çek kabul edil
mez) ile birlikte aynı giin ve saatte komisyonda bulunmaJa 
rı. 

Talipler hu husustaki şartnameyi Ankara' da Levazım 
mübayaat kaleminden, lstanbul'da Levazım Ayniyat Mu -
avinliğincien hergün bedelsiz alabilirler. 

( 3588) 8 - 5501 

l\.unıbara hiitiiıı hir istikbalrlir. 

Anafartalar caddesinde Kmacızade hanı altında 

Merhum Şevket Ahmet Beyin eski 
belediye eczahanesi yerine 

Yeni eczane .Bçıldi 
Fenni gözlükler, tıbbi korsalar, sıhhi levazmıat, 

bütün tuvalet ve ıtriyat çeşitleri ile aradığmrz her naç 1 bulunur. 
f Gözlük ve korsa tamirleri yapılır. 8-5338 ----- ...:_. ... ~~.._ . .._,-,.......,.. ... ....,..~ .... ~ .. 

~ 
4 

Para, saadetin anahtarıdır. 
Mesut olmak için zengin ol· 

mak §arttlr-
Zengin olmak için de bir p~ • 
yango bileti almak lazımdır. 
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Bursa Pazarı 
HASAN HÜSNÜ 

Ankara şubesinde bilumum mallanm çok ucuza 
satmaktadır. 

., r. -Krep düşen 75 Kristan maroken 
Çamaşırlık birmanlar 130 çift kol ipek 

Kr. -260 

Krep Mongollar 175 gömlekler 750 
,, Jorjet 180 Sofra takı~larx 325 

Krep saten 250 ı File emprıme 
perdeler 450 
Karyola takımları (25) lira 

Ve saire ve saire 
Adliye sarayı yanında gençağa apartnnanı altında 

No:2 TELEFON: 2373 

ANKARA iCRA DAiRESi GAYRI MENKUL SATIŞ ME~~UR· 
LUCUNDAN: 

İzalei şuyudan dolayı satılmasına karar verilen tapunun esas 
125 pafta 64 ada 28S parsel 36 numarasında mukayyet ve Ankara' -
nm Duatepe mahallesinde Dibekli sokağında kain ev aşağıdaki şa'"t· 
lar dairesinde açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

1 - Satış peşin para ile olmak üzere 17 • 11 - 193S tarihine müsa 
dif cumartesi günü saat 14-16 da icra dairesi gayrimenkul satış me
murluğunda yapılacaktır. 

2 - Talipler takdir edilmiş olan yukarda ki kıymetin % 7 ,5 pey 
akçeleri veya milli bir bankanın teminat mektubunu getireceklerdir. 

3 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin % 7S ini 
bulduktan ve üç defa nidadan sonra mezkfü günün 16 ıncr saatinde en 
çok artırana ihale edilecektir. 

4- İşbu tarihteki artırmada teklif edilen bedeli mukadder kıyme. 
tin % 7 S ini bulmadığı takdirde 2 • 2 • 193 S tarihine müsadif perşem. 
be günil saat 14.16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada keza üç defa 
nidadan sonra saat 16 da en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

5 - Birinci ve ikinci ihaleledt> ihale bedeli ihaleyi müteakip ve · 
rilmediği takdirde üzerine ihale dii<>nin talep eylemesi ile ihale ta · 
hinden itibaren yedi giln içinde vezneye teslim edilmediği takdirde 
ihale bozulacak ve işbu talipten evel en yüksek teklifte bulunanrn 
teklifi veçhile almağa razı olmadığı kendisinden sorul· 
duktan sonra teklifi veçhile almağa razı olduğu takdirde fark ihalesi 

feshedilen birinci talipten tahsil edilmek üzere ikinci talip uhdesine 
ihale olunacaktır. Teklifi veçhile almağa razı olmadığı takdirde ise 
mal yeniden ıs gün müddetle artırmaya çıkarılacak ve en çok artı· 
ran talip üzerine kati ihalesi yaprlacaktcr. 

6 - Her iki artırmada mal tali be ihale edildikte tapu harcı ve 
% de iki buçuk dellaliye harci talibine ait olacaktır. 

7 - Borçlu ve alacaklılarla digeı aUikadarların gayri menkul üze. 
rindeki haklarını ve hususiyle faiz ı;" masrafa dahil olan iddialrrım ev 
rakı müsbitcleriyle 20 gün içinde f cra dairesine bildirmeleri lazımdır. 

Aksi halde hakları tapu sicilliyle '4abit olmadıkca satış bedelinin pay 
laştırma muamelesinden hariç tutulacaklardır. Artırmaya iştirak eden 

ler daha evet şartnameyi görmek okumak ve gayri menkullerin iymar 

vaziyetini bitmi~ ve bunları temamen kabul etmiş ad ve itibar olu 
nacaktır. 

9 - İşbu açık artırma şartnamesi 1-1.935 tarihinden itibaren 
934/ 176 dosya No. sı ile herkese açıktır. 

10 - Yüzde iki buçuk delJalı · eve tapu harcı müşteriye aittir. 

11 - TRlipl~rin mezkur tarih!erde 1cra dairesi gayri menkul satış 

mmurluğuna müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 8-5642 
qıımmuıııııııııınmııımımııımııınınnımııı ıl!lluııııııııu mmıı::mıuııa111t111~ııı ıınuıııııu •ııımır.ııımı•ıuınıııııııı:ııııuıu ıl 

Prof. Dr. Richterin karısı Etha Richterin 
7. XII. 1934 te Halkevinde acıtmış olan hayvan hey- 1 

kelleri sergisi 13. XII. 934 perşembe akşamına kadar -
her gün saat 10 dan 18 e kadar herkese açık bulunmak- . 
tadır. Sanatkar Frau Etha Richter sergide her gün -
saat 11-13 e ve 17-18 e kadar bulunacaktır. 8-5592 ıe: 

:ııı ıımııııı u · ı ınnını uuııınıımıru:ı ır.r ı llllll11l!llıııım:tlllllil = 

Hariciye 
Veki.letinden: 

Elyevm Hariciye Vekaletinde 11. inci dereceden mev
cut münhal memuriyetlere talimatnamesine tevfikan mü -
sabaka ile memur alınacaktır. 

Müsabaka imtihanı 14. 1. 935 pazartesi günü saat 10 da 
Ankara'da yaptlacaktrr. 

Müsabakaya iştirak için, taliplerin memurin kanunu -
nun 4. Ün<:Ü maddesinde yazılr olanlardan başka aşağıda 
yazılı evsafı da haiz olmaları lazımdır. 

A -· Hukuk, Mülkiye, UlUmu Siyasiye, İktısadiye ve 
içtimaiye ve fakülte derecesindeki Yüksek Ticaret Mek · 
tepleri veya Hariciye Mesleği ile alakası bulunan mümasil 
yü~ek mekteplerden birinden mezun olmak; 

Miisahaka imtihanı berver.hi atidir: 
1 - Hukuku Medeniye, Hukuku Düvel. Hukuku Husu 

1;İyei Düvel, fktısat, Maliye ve Tarihi Siyasi (1815 den za
manımıza kadar) hakkında tahriri ve şi fahı sualler. 

2 - Türkce ve Fransızcadan tahrir ve tercüme. 
3 - Müsabakada üssümizanı doldurmak şartiyle en 

fazla numara alanlar kazan mıs olacaktır. 
Müsavat halinde Fransızcadan maada bir ecnebi lisa -

nına vukuf sebebi rüçhandır. 
Taliplerin mekteb sehadetnameleri, askerlik vesikala

rı ve hüsnü hal ve sıhhat şehadetnameleri ile hüviyet cüz
danı veya suretlerini istida ile 6. 1. 1935 akşamına kadar 
Vekalet Zat İderi Müdürlüğüne tevdi eylemeleri ve 14. 1. 
935 de saat onda Ankara'da Vekalette hazır bulunmaları 
ilan olunur. (3666' 8-5636 

uLUS 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satın Alma Komisyonu ilanları 

İLAN 
Cinsi 
Mahiyetl 

Muhtelif Makkap ve saire 
Stock ve Fritz Vemer Mukayese 

Marka 
Miktan 37 kalem 
Tahmini bedeli 
Şartname bedeli 
Şartnamenin nereden 
Alınacağı 

1850 lira 
Yoktur. 
Askeri Fabrikalar Satın Alma 
Komisyonundan 

Pazarlık ) 
Hangi gün ve saatte 
nerede ve hangi yer 
ve dairede yapılacağı 

) 29/I. Kan/934 saat 14 de 
) 
) As. Fb. lar Satın alma ko-

misyonunda 
Muvakkat Teminat Miktarı 138 lira 75 kuruştur. 
İsteklilerden talep edilen vesikalar 2490 numaralı ka
nununun 2 inci ve 3 cü maddelerinde yazılı vesikalar 

13 ADET ODACI 
KAPUTU 

Yukarda yazılı ve tahmi
ni bedeli 194 lira 90 kuruş 
olan melbusat 29/ I. Kan/ 
934 tarihin<le Askeri Fabri
kalar Satın Alma Komis
yonunda saat 14 te pazarlık
la satın alınacaktır. Sartna· 
me bedelsiztiir. Taliplerin 
muv~kkat teminatı ahın 14 
lira 62 kurusla 2490 numara
lı kanuna nazaran vesaiki 
lazimeyi hamilen mi;r;ıcaat· 
lan. (~686) 8-5647 

11 KAT.EM SEYYAR 
V1 NC MA LZEMES! 

Yu kc-rd; va?.ıh ve t 3hmi
ni bedeli 900 lira olan mal-
7.eme 29/ I. Kan / 934 tarihin· 
de Askeri Fabrikalar satın 
alma kornisvonunda saat 14 
de pcızarhkla satrn almacak
tır. Sartname herlelsizdir. 
Taliplerin muvakkat temi
na tt olan 67 Lira 50 kunıs 
ile 2490 numaralı k~muna 
nazaran vesaiki la7imevi ha
milen 111üracaatL1.rı. (3687) 

8- 5646 
1 ADET KIZAKLI 

SOUK DES'T'RRE 
2 .. DEVİR ÖLÇÜ . 

. ALETİ 
6 ,, /\ MERfKAN 

MAKKAP EVİ 
Yukarda yazılı ve tahmi

ni bedeli 550 lira olan mal
zeme 29/ I. Kan/ 934 tarihin
de Askeri' Fabrikalarda sa
tın alma komisvnnunda sa· 
at 14 de p"zarhHa s:ıtrn alı
nacaktır. Sartname Bedel
sizdir. Taliplerin muvakkat 
teminatı olan 41 lira 25 ku· 
rus ile 2400 numaralı kanu
na nazaran vesaiki Iazime
yi hamilen müraca;cı.tları. 

(3682) 8~5645 

ON KALEM ECEKTRtK 
KAYNAK TELİ 

Yukarda yazılı ve tahmi
ni bedeli 1020 olan malze
me 29/ 1. Kan / 934 tarihin
d'e askeri Fabrikalar satm 
alma Komisvonunda saat 
14 de pcızarhkla satın alma
caktrr. Sartname bedelsiz
dir. Taliplerin muvakkat te· 
minatı olan 76 lira 50 kurus 
ile 2490 numaralı kanuna 
nazaran vesaiki lazimevi 
hamilen müracaatları. (3684) 

8-5643 

50 TON HAM ADANA 
PAMUGU 

(3667) 8-5637 

alma komisyonunda saat 14 
te pazarlıkla satın alrnacak- 1 

tır. Şartname bedeli 275 ku
ruştur. Taliplerin muvakkat 
teminatı olan 400 lira ile 
2490 numaralı kanuna naza: 
ran vesaiki Iazimeyi hami
len mür.acaatlan. (3685) 

8-5648 

l\1illi Mii,lafııa \'t>kfılf'tİ 

"l:ttm ntma komi~pmn 
ilanları. 

İLAN 
Ordu için (155) hin adet 

Pansuman paketi kapalr 
zarfla satmalınacaktır. İha
lesi 29-12-934 cumartesi gü· 
nü saat 14 tedir. Talipler 
evsaf ve şartnamesini gör
mek üzere her gün öğleden 
sonra ve münakasaya iştirak 
edeceklerin belli g iin ve sa 
atınrian evel teklif ve pey 
akçeleriyle birlikte M. M . 
V. satmalma komic;yonuna 
müracaatları. (3622) 

8-5557 
tT, A N. 

Ankara Harbiye mektebi 
civarında mülhak kıtaları 
için yaptırılacak hina kapa
lı zarf usuliyle münakasaya 
konmuştur. İhalesi: 17. 12 
934 pazartesi günü saat on 
birdedir. Taliplerin keşif, 
sartname ve projeleri gör· 
rnek üzere her gün M. M. 
V. Satmalma komisyonuna 
müracaatlart ve münakasa
ya gireceklerin de ihale sa
atmdan eve] teklif ve temi
nat mektuplarım mezkur ko
misyon reisliğine vermeleri. 

(34Q5) 8~ 5367 
............... ~~·~ ...... ~ .. ~· ............... ~ ... ~·~·~ ,,, ... ....,..,...,.._,,,,.~r•'V'•"""&,..,&""•.....,.-•,..,.._,.....~~ 
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~ 

t 
~ \zmi Milli sahibleri Bay 

./· Talat. Hüseyin soyadı o
~ 

tarak Ortaç adım almış· 
lardır. 

Bundan böyle mağaza
tarınm adı da 

Talat Hüseyin 
Ortaç 

:>lacaktır 

1 mtirıır ,,,hıbı v: BıılmU· 1 

harriri fatih Rırlcr ATAY. 1 

Unıunıi neşriyat1 İdart: eden 

Yaz• . i~leri müdürü Nasuru 
BAYDAR. 

Çanbrı cadd!sl civarında 
1 

Ufıu maf-flaastnda basrlmritrr. } 
~ - --~ 

t3 lLKKANUN 1934 PERŞEMBE 

KİRALIK EV 
Yenişehir'de Şehit Nuri 

ve Akaretler sokaklannm 
köşesinde ikinci kat beş oda 
temiz, geniş, rahat bir daire 
kiralıktır. Ziraat Bankası~
da muamelat Müdür muavi
ni Bay Hulkiye müracaat. 

Ev 3785 Banka 3406 
8-5649 

ANKARA BiRiNCi İCRA
OAN SATIS fi.ANI 

Satışı takarrür eden iki adet 
Mişlik marka 230/ 18 Nulu kam
yon arka balon lastiği 14-12-934 
pazar saat 15 te belediye satış 

salonunda takdiri kıymetin % 
75 ini bulmazsa 20·12-934 per
şembe saat 15 te ikinci artırma 

ile paraya çevrileceğinden talip -
Jerin oradaki memura müracaat-
ları. 8-5650 

KiRALIK 

'\ ulrnra l.t•\ uzun fımirfij::!İ 
satm alma komisyonu 

ilanları. 

İLAN 

Izmir Müstahkem mevki 
kıtaatı için 41820 kilo gaz· 
yağı kapalı zarfla 19/ 1. kanA 
934 çarşamba günü saat l'S 
te münakasası yapılacağın· 
dan şartnamesini görmek is• 
tiyenlerin her gün taliple· 
rin de teminatlariyle birlik· 
te teklif mektuplarını belli 
saatte İzmir müstahkem 
mevki satınalma komisyo
nuna vermeleri. (3576) 

8-5466 

DOKTOR ALI VAHiT 

COCUK HEKİMİ 
Nafıa Vekaleti arkasında- Kooperatif arkasında sa· 

ki yeni binanın bir ve 3. ün - bahtan akşama kadar hasta" 
cü katları birlikte veya ay- lartm ktibtıl eder. Telefon: 

] 303 - 3129 8-5565 r_ı~·~a~y_r_ı·~~-----------------------------------------
ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİMENKUL SATIŞ M. DAN: 
Şüyuun izalesi için satılmasına karar verilen Ankaranın öksüzce 

mahallesinde tapunun (52) esas (208) ada, (12) parsel (17-71) nu· 
maralı bir babhane aşağıdaki şartlar dairesinde ve tayin edilen eün· 
de satılmak üzere açık artırmaya çıkarı lmıştır. 

EVSAF VE MÜŞTEMİLA Ti 
Mezkiı r haneye kapıdan girildikte harap hane ve bir miktar avltl 

ve bir dut ağacı avlu ve bir hala ve zemin katta iki oda bir ahır ve 
avlu müstakil harap mutfak ve üst katta 3 odayı müştemildir. Mu• 
hammen kıymeti 1200 liradır. 

SATIŞ ŞARTLARI 

1 - Satış 10-1-35 tarihine müsadif perşembe günü saat 14 der> 
ı 7 ye kadar Ankara icra dairesi gayrimenkul satış memurluğu oda• 
sında yapılacaktır. Talipler takdir edilen kıymeti yüzde yedi bU• 
çuğu nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mek• 
tubunu getireceklerdir. Artırma şartnamesi 1-1-93S tarihinden iti· 
baren • . • . dosya numarasiyle herkese açıktır. Satış peşin 
para ile yapılacaktır. Tapu detlali ye harçları müşteriye aittir. . 

2 - Tayin edilen satış gününde artırma bedeli eve takdir edı• 
len 1200 liranın yüzde yetmis beşini bulduğu takdirde en çok artı· 
rana ihale edilecek ve bulmadığı takdirde en son artıranın teabhU• 
dü baki kalmak üzere 26-l-93S tarihine müsadif cumartesi günil sa• 
at 14 ten 1'7 ye kadar yapılacak en çok artırana ihale edilecektir. 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla ve diğer alakadarların gayrimen• 
kul üze rindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan id• 
dialarmı evrakı mlisbiteleriyle yirmi gün içinde icra dairesine bil• 
dirmeleri aksi halde hakları tapu kaydiyle sabit olmadıkça satıl 
bedelinin paylaşmasından hariç katacaklardır. 

4 - İ '.:i numaralı bentde yazılı şartlar tahakkuk etmek şartiy1' 
gayrimenkul Uç defa bağırıldıktan sonra ihale edilecektir. İhale be
deli derhal verilmezse ihale bozulur ve kendisinden evel en yUkse-6 
teklifte bulunan müşteri de almağa razı olmadığı takdirde gayri 
menkul ıs gün müddetle artırmaya çıkarılır ve en çok artırana i~a· 
le edilerek iki artırma arasındaki fark ve geçen günlerin % 5 faıd 
birinci müşteriden tahsil olunur. . 

5 - Tayin edilen satış gününde talipler artırma şartnamesınl 
ve mahallen gayrimenkuliln iymar vaziyetini ve daha lüzumlu ı:n~ 
lfimatr almış anlamış ve görmüş ve bunları tamamen kabul etrn1I 
ad ve itibar olunurlar. 

ı · eıı· Şartname 1-1-934 den itibaren herkese açıktır. şbu gayrım 

kullerin gösterilen şartlar dairesinde satılacağı ilan olunur. V 
No. 183/ 933 8-S641 

ANKARA ASLİYE BİRİNCİ HUKUK MAHKEMESİNDEf<f I 
uıı· Dava edilen: Ankara İsmet Paşa mahallesinde aralık yokuş 

da Kasap Osman Kerimesi Sıddika: 
Kocanız Ankara'da Kavaklı köyünde Yaralı oğlu Mehmet tar•• 

fından; kendisinin hanesini terkettiğinizden mahkemeye mUrac: 
atla bir ay zarfında zevcelik vazifesini ifa etmek Uzere evinize a 
detiniz için size gazete ile ilanen tebliğat yapılmıştır. d 

0 
Evinize avdet etmediğiniz gibi bir cevap da vermediğiniz ~ 

tahkikat günü olarak 30-12-934 pazar tayin edilmiş olduğundlf~ 
mezkur gün ve saat 10 da Ankara Asliye birinci hukuk malı 1csl 
mesine g" 1·t1Cniz veya tarafınızdan bir vekil • göndermeniz: 11 

v ·1 bl" v 1unur· takdirde gıyaben tahkikata devam olunacagı ı anen te ıg o 
(3674) 8-5639 __,,,. 

Ticaret Lisesi 
l\1üdiirlü2ünden: 

• 

Daktilografi muallimi aranıyor ti 
Ankara Ticaret Lisesinde münasip ücretle çalı~~:~ 

üzere bir daktlog. a.fi muallimine ihtiyaç vardır. Talı~ğii
rin serait hakkında izahat almak üzere mektep müdilr;u 
nf" ~iirar::ı:ıt1!1rt. (3653) s-560 # 

Yukarda yazılı ve tahmi
ni bedeli 22500 lira olan mal
zeme Z9/ I. Kan/ 934 tarihin
de Askeri Fabrikalar Satın 
Alma Komisyonunda saat 
14 de pazarlıkla satın alma
caktrr. Sartname bedelsiz
dir. TaÜplerin muvakkat te
minatı olan 1687 lira 50 ku
rusla 2490 numaralr kanuna 
na;.aran vesaiki lazimeyi ha
milen müracaatları (3683) 

1 SİNEMALAR 
IK1o€1 8--5644 

1000 METRE MİKABI 
CEVİZ TOMRUK 

Yukarda yazılı ve tahmini 
bedeli 55,000 lira olan mal
zeme 30/1. Kan/934 tarihin
de Askeri Fabrikalar satın-

( 1 YENi 
Bugün, bu gece 

Müzikli komedilerin en güzeli: 
IŞIKI.:AR SÖNÜNCE 

Neş'e • Nükte • Eğlence ve kahkaha ... 
ELISSA LANDI - PAUL LUKAS • 

NIIS ASTHER 
Ayrıca: Dünya havadisleri. 

1 
1 

Bugün, bu gece L.:.::.=..-..--
tki filim birde. 

MİK·İNİN ŞEN SAATİ 
Herkesin görmesi Hizımgelen orijinal 

fi iim 
DEHŞET SÜVARİLERİ , 

TOMKİN'in alrr.anr:ı sözlü kovboy (ilr1' 


