
ON BEŞlNCl YIL. No: 4810 

Gii mlelil~ 

KA YTAKLIK ! [J] 
Yalnız arab sözlerine dilimizde 

kartılık bulmakla öz türkçe yaz
mış olmayız. Dil düzeltmek, kafa 
düzeltmek demektir. 

12 ilkkanun tarihli Zaman ga
zetesini okumadmızsa, öz türkçe
nin medrese ağzında nasıl kaba, 

·yavan bir osmanlı \cırmasına dö
nebileceğini anlıyamazsınız. 

Temelinden yıktığımıza kana
rak övündüğümüz medrese, bakı
nız, türk kadınının kurtuluş bay
ramında ne diyor: 
"- Kadınlarımız a•ker de olu

ruz., derneğe baıladılar. T~pçuluk 
.biraz güc iştir. Savaş yerınde top 
atmak değil, bir kadının, kuruft
kı bir top atacağına bile inanama
yız. Sava§ topu denilen ne•ne, ço
cuklarımızm oynadığı lcutik top, 
hatta futbol topu bile değildir.,, 

Bunların arasına bir de şu yılı
§ık bayancık sözünü katınız. 

Bu sözlere bir düşünce değeri 
vermekten utandığımız için, bu
rada, ne tarih, ne de çağımızın 
türk kadınının büyüklüğünü gös
teren belgelerine dokunmak bile 
istemiyoruz. Yalnız, yokyere aöğ
düğü anasının, kendini doğur
maktan baıka ne suçu olduğunu 
bu adamdan soruyoruz. 
· Daha son sa vatta, türk kadmı 
dağdan, taştan sürdüğü kağnısı 
ile, ateşboyuna gülle taşırken, adı
nı bilmediğimiz bu erkek hangi 
topun başında idi? 

F.R.ATAY 

[1] irtica yerine. ------
DEl\llRYOLLARI 

Bir yandan yeni demiryolları· 
mız büyük bir hızla ilerlemekte, 
bir yandan da, eskiden yabancı 
paraaiyle kurulup, timdi, genel ö
konomik sıyasamız içinde aykırı 
kalmakta olanlar, bir bir Bayın
dırlık Bakanlığıyle uyuşup demir 
ağımıza katılmaktadırlar. 

Yeni Türkiye ökonomisinde de
miryollarının payına düşen yü
küm, büyüktür. Yabancı ellerde 
bulunanlar, eskisi gibi, yalnız ka
zanc düşüncesine saplanıp, ulusal 
ası kaygısını bir yana ata~3:zlar. 

Bunlar için iki yol var: hırı! ye
niden bol kapital koyup kendı ek
siklerini tükellemek, eğer hunu 
göze alamazlarsa, öteH10rİn yap. 
tığı gibi, Bayındırlık r ı.nlığıy
le uzlaşıp it in içinden çıkmak! 
Yabancı paraların kurduğu de

nıiryollariyle ulusal kurumlar ara
sında süren uzun didişmeler bu 
sözlerin içinde toplanı~ordu. G!>
l"Üyoruz ki Aydın De'!'ıryolu Şı~
keti de bu didişmelerm duracagı 
eyi yolu kavramıştır. lzm~.r • K~
saba demiryolu da ona guzel hır 
Örnek olmuştu. 
Aydın demiryolunun alın?,1~81 

genit bir yurd parçasının ~utun 
\ilkeye yalnız ökonomik de~ıl soy
sal ve ulu!al bağlarla perçımlen
tnesi demektir. 
Konuşmaların eyi bir hava. için

de yürümesini dilerken, yem d~ 
tniryollarımızm ulustan aldıgı 
hızla amaclarına her gün biraz 
daha yaklaştığını görüyoruz. -~u
.!'ttltay daha dün Aydın hattı uze
tinden lsparta'ya kadar yapıla
cak bir kolu onaylarken demiryo
!u sıyasasmın geni' değerine olan 
•nanını bir daha gösterdi. 

KEMAL ONAL 

Bua{şam 
Ankara radyosunda 

C. H. F. Genel Katibi 
Bay R. Peker 

Artırım yedigününe dair 
söylevini verecektir 

Adımız, andımızdır. 

ye. .iglnlniin 

14-, ILKKANUN 1934 CUl\IA 

Artırım yedigiiniindcn ötifrii. yurdun dört 
3·öniinde büyük toplantılar yapılmaktadır. 
Artırımm ulusal değerini yaynuığa yarıya11 
bu toplantılar irin aldığımız ı.cller, göğsii
miizii lwbartncak sözlerle <lolmlıır. 

ller yerde 5 kuruş 

ikinci gilnü 
Dün _ nl{ara ı~adyos unda Aydın demiryolunun 

satın alınmasına 

doğru 
--

baka o • o omı 
ı·c ret ve sa 

1 
• 
1 

Bay Celal 
sıyasamızı 

Bayar, 
anlattı 

Bayındırlık Bakanlığile, Aydın de -
miryolları §irketinin bugünlerde Londar
dan gelen mümessili murahhas üye Mia
ter Edin arasında yapılan temas sonu -
cunda hattın satın alınması üzerinde iki 
taraf arasında dostça bir anla§ma hasıl 
olmut idi. Bu defa Londra'da hattın 
idare meclisi başkanı olan lord Davis' den 
bakanlığa gelen telgrafta aatıı müzake
re.ine Mister Edin'in murahhas ıeçil -
diii bildirilmit ve müzakere,.e batlan -
ması kararlatmııtır. Enlki gün lzmire 
kadar seyahate çıkmtf olan Mister Edin
in Ankaraya dönütünde müzakereye 

Memleketle tutunı - Miisbeı tmıarruf -- Pirııinirı lıi kiiyesi - Ne ' 

. erıfkısyon ne deflasyon: tam m·tası - Artırmcmm aradığı teknik 

şartlar lıiç bir yerde olmıyan tlerecelercle bizde ı·ar - Dış ticaret 

politikamızın esa.~lurı - Samıyi progrumınuZ<r ve politikamıza 
dair maliimaı. 

Bayanlar, Baylar, 
Artırım yedigünü münasebetiy

le, mikrofon önünde, sizlere, sev
gili dinleyicilerime, hitab etmek 
şerefini kazandığım şu anda, ilk 
söz olarak, büyük, küçük, her yaş
taki, her çağdaki, yurt çocukları
nın, bu mühim mevzuda göster
dikleri erginliği takdir ve sevinc
le anmak isterim. 

Para biriktirmek için bütün u
lusca çalışıldığını biliyorsunuz:. 

Bu çalışmanın neticesini ra
kamla ölçmek istedim. 

Gördüm ki, 1923 te, 3 milyon
dan ibaret olan milli t~sarruf he
saplarının yekunu 1933 sonunaa 
73 milyona çıkmıştır. 

Bence, memleketin, bankaları. 
mızda biriken parası, sadece bun
dan ibaret değildir. 

Cari hesaplara, bilhassa küçük 
cari hesaplara göz gezdirmek la
zımdır. 

Bu takdirde. 1933 sonundaki 
ulusal kredi hacmini genişlete~ 
genel mevduat tutarı (191) mil
yondan üstündür. 
Göğsümüzü kıvancla kabartan, 

milletimizin ökonomik erginliği
ni, gösteren bu milyonlar; her
halde gelecek senelerde de aynı 
yolda hız alacaklardır. 

Gerceten memleket bakımın
dan, para biriktirmenin tam tüu
ru üzerinde kalınabilmesi için bi
riken paraların: 

Pek çok memleketlerde kimse, 
üzerinde, para tutmaz. 
Bankası vardır, oraya yatırır. 
Alacağını vereceğini çekle ya

par, para da hakiki rolünde kal· 
makta devam eder. 

- Milli gelirin artmaft 
- Milli müdafaa bakımından 

lüzumlu kurumların tez elden ba. 
şarılması 

- Verimli, güvemli, milli te
§ebbüslerin muvallakıyeti 

Vatanseverlik 
taıarrulı.ın müsbet ıekilde kalma
sını İcab ettirir. 

Müsbet tasarruf, milli bir vazi
fedir. 

T asarrulun aradığı, istediği tek-
nik şartları biliriz: 

- Rejimde istikrar 
- Para kıymetinde istikrar 
- idarede istikrar 
- Verimli ve güvemli iş sahası. 
Bunlar, sıyasal bünyemizde ya

şıyan, kuvvetten başka bir şey 
midir? 

O halde, haydi yurddaşlar, hep 
beraber i~ başına. 

Harici ticaret politikamızı baş
ka bir zamanda şöylemittim: 

- "Malımızı alanın malını al
mak.,, 
Şimdiye kadar yürüttüğümüz 

bu ulusal ökonomik düsturumuz 

-~----~-·------~ 
Acıklı bir ölüm 

DDn Ulu§Un okonomilc sryasasım 
anlatan Bay Celal Bayar 

üzerinde ısrarla duracağız. 
- Tediyat muvazenemizi ve 

paramızın istikrar vaziyetini 
rumak. 

ko-

- Yeni sanayiimizi himaye et-

. baılanacaktır. Lord Daviı'in yeieni o
lan Mister Edin ile dostça bir hava için
de yapılmıı olan bu ilk temu müzaker• 
nin de İyi bir tekilde devam Ye aonuc • 
lana ... ağına delil aayılmaktadD'. 

Yeni demiryolu 
yapı1arı 

Su hafta içinde Afyon - Ant&lya 

hattının Aydm hatb üzerindeki Karaku

yu'ya kadar olan bqinci, &lbncı kısnn
lannın ihalesi de yapdmııtır. Buraya 
kadar ihalesi yapılan Afyon - Antalya 
hattının yekunu 112,5 kilomeb-edir Ve 
bedeli 2,700,000 liradır. Karakuya'dan 

Baladız'a kadar olan Aydın hathndan 
istifade edecek bulunan Afyon - An. 
talya hattımızın Baladızdan Burdur'a 
kadıır olan 23 kilometrelik kıımile, lı • 
partaya kadar olan 13 kilometrelik fUM 
kısmının eksiltme, artırma hazırlıktan 

.Oeniz 71· Burdur it sahasına 
istihsal sahasına 
imar saha '" ·a 

Kurultay Baıkanı Kazım Özalp'ın ' 
amcası, Bursa saylavı F.min Fikri Özalp, 
evelki gece saat bire doğru ansızın an
jin hastalığından ölmüıtür. Arkadaıları 

kendisini daha ıaat onda her zamanki 
.,eşesi ile Anadolu Kulübünde gönnüı· 

Aydm dernı"r10Ju 
/)evlet dem/ryollar1 
Yap,-/makla . olan demİrJ'olları 

rreçmesi 18.zı r,.!rr. 

Bu geçmey" 1 ::lalet edecek mü
esseseler, şüphesiz türk bankaları
dır. 

Böyle yapılmıyacak olursa, 
memleket servetini memleket a
leyhine hapis olur ki, bunun ma
nası tam deflasyondur. 

. J!i~ P_intinin hikaye.ini, hepiniz 
hılırsınız: 

k Elin.~ geçen her altın lirayı, yı .. 
ar, guneşe gösterdikten ıonra 
Görüp göreceğin gün yüzü bu

dur. 

~eni ~üebbet küreğe mahkUm 
ettım dıy~rek çömleğe atarmış. 

Bu çe§ıt para biriktirme ipti· 
dai bir zihniyetin iladesidi~ 

Hutgô.mlıktır. • 
Memleketin, servet, istihsal, va

sıta ve membalarını kurutmaktır • 
Cemiyet ökonomisi bir makina

ya benzer. 
Bunda para, çarklann dönmesi

sini kolaylaştıran yağ gibidir. 
Yağın taşkınlığı makinayı da 

istihsali de boazr. 
Bunu enflasyona benzetebiliriz. 
Azlığı ise dişleri aşındırır, ma

kinanın büsbütün durmasına bile 
sebeb olabilir. 

Enllasyon 
dellasyon 
her ikisi biribirinden kötilclür. 
Asıl hüner; 
ortaftnı 

Müsbet şekilde !;ulmaktır. 

Dün 6/en değerli say/avımız 
Bay Emin fikri 

lerdi. Bu acı duyum, bütün kendisini 
tanımış olanlar arasında derin bir teessür 
uyandırmıştır. 

Emin Fikri Özalp'ın ölüm alayı bu
gün saat 14 de yapılacaktır. 

ULUS gazetesi, saygın Kurultay 
(Sonu 3 Unca <:ayı/ada) 

--
Demiryollarımız arasrna girecek olan 

mek ve sanayileşmemizi kolaylaş
tırmak. 

- Gümrük tarif esi ·haricinde, 
en ziyade müsaadeye mazhar mil
let kaidesini, mutlak şeklinde ka
bul etmemek. 

Kontenjan tatbikatımız, ticaret 
anlaşma politikamız bu ana hat
ları gütmektedir, güdecektir. 

Bu sayede, şimdiden elde etti· 
ğimiz neticeleri söyliyebilirim: 

1 ) T ediyat muvazenesinin en 
mühim unsuru olan Ticaret Mu
vazenemiz, ezeldenberi açıkla ka. 
panırdı. 
Açık bugün tamamen önlenmiş

tir. 
2) Harici ticaretimizdeki, sene

den seneye ve umumi buhrandan 
doğma sukut nisbeti azalmıstır. 

Mesela: 1931 de, 1930 r~kam
larma göre umumi ticaretimizde. 
ki sukut nisbeti '70 15; 1932 de, 
1931 e nazaran ,.,o 27; 1933 te, 
1932 ye nazaran o/0 8 idi. 

Halbuki 1934 ilk on bir ayı için
de 1933 ilk on bir ayına nazaran 
bilakis o/o 6 fazlalık vardır. 

3) 1934 ilk on bir ayı içinde ih
racatımız ithalatımızclan 2,5 mil
yon lira lazlaclır. 

(Sonu 6. ıncı ıayılada} 

Aydın demiryollarının genel krolcisl 

yapılmnkta olduğu ve Afyondan Bur -
dura ve lspartaya kadar olan kısımların 
önümüzdeki 935 yılı içinde mutlaka bi
tirileceği haber alınmııtır • 

~~----·-.-------

Başbakanlığın gene) 
l>iı· buyruğu 

Başbakanlık bütün bakanlıklara say· 
lav seçiminden ötürü aşağıda örneğini 
koyduğumuz genel buyruğu gönder~ 
miştir: 

"Yeni yapılacak saylav seçimi İ§İnin 
vilayetlerde kolaylık ve çabuklukla bi • 
tirilebilmcsi için geçen seçimde olduğu 
(!İbi, isimlerin yazılması ve esas defter· 
lerin yapılması işlerinde bütün hükumet 
memurlarmın vali ve kaymakamlar ta
rafından çalıştırılabilccektcrinin alaka -
darlara bildirilmesini dilerim. 

1 
l 

~--

Bugün 
Beşinci sayıfamrzda 

Gene türk ressam
larına açık mektub 

okuyunuz 

1 

! 
..) 



SAYIFA Z uLUS 14 11..KKANUN 1934 cu:.ıA 

DIŞARDAN GELEN SON DUYUMLAR 
DE lZ GÖRÜŞMELERİ SOVYETLER BlRLlGINDE 

Ukraynanın on he· 
şinci kurtuluş 

yıldönümü 

DAGNIK DUYUMLAR 
-

Deniz görüşmeleri 
Londra, 13 (A.A.) - Amerikan he· 

JCtİ ile temas halinde bulunanlar Va· 
flngton an dl aşma.sının Japonya tara· 
fından feshini beklemeksizin İngiltere 
hUkumetinin görü~lerini geciktir
mek kararını aldığını söylüyorlar. Şu 
halde Tokyo hükQmetinin inglliz tekli· 
fine vueceği bir cevab ile yeni bir du· 
rum hasıl olmadıfı takdirde amerikan 
heyeti önümüzdeki cumartesi günü ve· 
ya en gec önUmUzdeki hafta zarfında 

Londrayı terketmeğe karar vermiştir. 

Gene aynı kimseler de japon murahhas· 
larile ingiliz mümessilleri arasındaki 
ıörüJmelerin - Uç taraflı mUzakerele· 
rin yeniden baılamasmı anıklamak il· 
sere - devam edeceği intibaı vardır. 

Deniz görüşmeleri ilkyaza mı 
kalacak? 

Londra, 13 (A.A.) - lngiltttenin 
teklifi üzerine deniz mllzakerelerinln 
lnümilzdeki yua bırakılmuı, yalnız 

toaajların tahdidine ait bir anlqma 
yıapmak maksadile ingilizJer tarafın· 

•n yapılan tekliflere japonların men· 
fi bir cevab vermeelne bağlıdır. 

İngilizler, görilılerlni böylece an
latmakta ve japonların mUflbet bir ce
·nb vereceklerini ve bu suretle görilt
melerin kesilmeden devam edeceğini 

eöylemekt.edirler. 
Eğer Amerikan heyeti önce bildir

diği gibi Londradan ayrılmağa karar 
yerecek olursa göriiş.melerin kesilmesi 
mewJiyeti onlara ait olacaktır. Bu me
mliyeti, her tUrlU ihtimilkri ve gö
riipnelere devam ihtimallerini ileri sil· 
ttıl İngiliz teklifle1'ine yükletmek kabil 

değildir. 
Londra, 13 (A.A.) - Deniz göru,. 

melerinin geciktirilmesini p.rta bağlı 
bınkmıf olan ingiliz mahfelleri~ ce· 
ftb olarak amerikan mahfel~rinden a-
,.ğıdaki mnlfunat elde edilmiştir: 

1 - Eğr japonlarm cevabı, genel 
bir uzlqmaya yol açacak gibi olursa 
ı&Upnelerin gecikmesi meselesi ken
cliliğinen ortadan kalkmış olacaktır. 

2 - Bilakis - çok muhtemel oldu· 
tu gibi - japonlar yapılan teklifleri 
tamamen abanmakla beraber esaslı va
siyetlerini korudukları ve teknik plfuı 
tlzerinde müzakerelerde bulunmaya a
nık olduklarını bildirdikleri takdirde 
Gaha nazik bir mesele ortaya çıkacak· 

ur. 
Zaten M. Craigie, M. Norman Da

vis'ten ameTikalılann hareketinden son
ra ingilizlerin llç taraflı bir anlaşma 

yapmak maksadile giri~iş oldukları 

görüşmelere devam etmclerinck bir 
mahzur olup olmadığını aomıuttur. 

M. Norman Daviı, hemen cevab ve
rerek prensib itibarile bu u&Ulün kul
lanılmasına hi~ kimsenin ka.rşı gelme
diğini, ancak her ıeyden önce iki şar· 
tın tesbit edilmesi icab edeceğini söy

miştf r: 
1 - İngilizlerle amerikalılar, Va-

9ington andlaşmasının esaslarında es
kiıri ~ibi milttefik midirler 

2 - Amcrialılar gittikten sonra gö
rli§mclerin ancak aıyasa yolu ile yapı
lelııleceğini ingilizler onaylıyor1ar mı? 

Bunun böyleolması Londrada japon 
teknisyenlerinin yani bilhassa Amiral 
Yamamoto'nun bulunmasına mani de-

M. Craigie, bu iki nokta hakkında 

fildir. • 
M. Norman Davise gereken teminatı 

.. emıittir. 
Vakalann böylece tefsiri, bUtilnlil

liyle japonlarca kabul edilmektedir. 

Japonlar esasta görüfl!lelerln geciktiril· 
mıeti aleyhtarıdır. Fakat Vqington 

andlaşmasının bozulmasından önc.e glS
rUpnclerin kesilmesi, ani bir inkıtaın 
mahzurlarını ortadan kaldıracak tek 

çare telakki etmektedir. 

ruNANlSTAN'DA. 

DışarJ İşler Bakanımız cumarte
siye Atina' da bekleniyor 

Atina, 13 (A.A.) - Türkiye dışan
t,ıer bakanı Bay Tevfik RU§tU Araa'ın 
~esi günU buraya ~lmesi pek
lmmelrtedir. 

M:oskova, 13 (A.A) - Butün matbu
at Ukrayna'nın Denikin ordularından 

kurtuluşunun 15 inci yıldönUmUnli kay· 
detmektedir. 

Gazeteler Ukrayna'nm beyaz ruslar 
ve iıgal orduları zamanındaki vaziyeti
ni M. Stalin'in harp planını takib eden 
kızılordunun yiğitçe savaıını ve yeni 
Sovyet Ukraynasmın ilerleyişlerini u • 
zun uzadıya izah ederek 15 yıl içinde 
Ukrayna'nın tanınmaz hale geldiğini 
kaydediyorlar. Pravda gazetesi diyor ki: 

"Sovyet Ukrayna'sı paniğe tutulan 

emperyaliıt tazyik çetelerinin yağma et

tikleri eşya ile birlikte top, mitralyöz 

ve trenler dolusu mühimmat bırakarak 

nasıl kaçtıklanru hlll hatırlamaktadır. 

DUıman ayağı artık hiç bir vakıt Sov -

yet Ukrayna'11 topraklanna baamıyacak

tır. Emperyalist ordular Ulke henUz za

yıf ve az silahlı iken tahrib edilebilir. 

BugUn, bUyUk aovyet kuvveti Ukrayna

ya çevrilecek bütün emperyalist ve fa

ıist istekleri ezmeğe güclüdilr. Ukrayna, 

hiç bir zaman düşman boyunduruğu al· 

tına girmiyecek olan bilyük ıovyet ut -

keıinin kuvvetli ve sağlam karakolu ol -

muıtur . ., 

FRANSA'DA 

Fransa llorcunu 
ödivemİYor 

.1 •' 

Paris, 13 (A.A.) - Fransanın 15 
ilkkanun taksidini ödiyemiyeceğine da
ir Amerlkaya vereceği nota belki 14 

ilklranunda gönderilecek ve eski nota· 
!ardan farklı olmıyacaktır. 

Fransız meclisi buğday işini 
görüşüyor 

Paris, 13 (A.A.) - Saylavlar mec
lisi dUnkU toplantısında buğday hakkın
daki kanun layihasını görüıme~e bqla~ 

mıştır. 

YUGOSLAVYA 'DA. 

M. Ye,·tiç ülkesinde ısBıyla 
karşılandı 

Belgrad, 13 (A.A) - Dı~an işler 
bakanı M. Yevtiç'in memlekete danme
si dolayısile bir çok tezahürat yapıtmıt

tır. Kendisi Loubl}an ve Zagreb istaı· 
yonlarmda binlerce kişi tarafından karıı

lanmıştır. M. Yevtiç bu akşam Belgrada 
varacaktır. 

MACARlSTAN'DA 

Macar • Yugm~lav meselesi 

Eudapeşte, 13 (A.A) - YugosJavya 
smırltrı dısarısına çıkarılan macarlar 
meselesi, ;arın saylavlar meclisi dıprı 
işler encümeninde konuşulacaktr. 

Posti Naplo gazetesi. macar bUkftme· 
tinin Yugoslavyadan çıkarılan macarla· 

rın y niden yerlerine döndüriilmeleri için 
Yugoslavya hük\imeitle doğrudan doğ
ruya konuımalarda bulunmaya yönel -
miş olduğunu yazmaktadır. 

Liberallerin organı olan bu gazete, 
macar hükQmetinin Macaristan ile Yu· 

goalavya arasındaki bütün anlaşmamaı· 
lık mcıeleleri doğrudan doğruya hallet· 
meye taraftar olduğunu ilave etmekte· 

dir. 

ROMANYA'DA ------
Romen meclisleri Tituleskoyu 

ö,·diiler ' 

Bükreş, 13 (A.A.) - Saylavlar ve 
ayan meclisleri Cenevrede harcamış 

olduğu çalışmalardan dolayı M. Titü· 
lesko'yu övmüş ve ban9 lehindeki hiz· 
met ve muvaff akıyetlerinclen dolayı 
kendisine bir teşekkür telgrafı gön
denneğe karar vermiştir. 

İtalya'da kambiyo inhisarı 
ııicin kuı·uldu? 

Roma, 13 "'(A.A.) - Popolo d'İtalia 
gazetesi, bir mUddettenberl İtalya ban
kasının yabancı esham ve dövizlerini 
satın alına için ayda yüz milyon altın 
liret kaybetmekte olduğunu, ancak 8 
ilkkanun tarihinde durumunu kurtar
mak için kambiyo inhisarı vücude getir 
miş olduğunu yazmaktadır. 

J\1. Beneş Prag' ela 
Prag, 13 (A.A.) - Cenevreden dö· 

nen M. Benes pek hararetli bir surette 
karşılanmıştır. Bakan, uluslar derneği· 
nin geleceğine inanı olduğunu söyle

miştir. 

Yeni 1 '\'İçre Ciimlıur Ba~kam 
Bern, 13 (A.A) - Fedearsyon mec· 

lisi, meclis üyelerinden M. Rodolf Min· 
ger'i 1933 yılı için cumur başkanlığına 
ve yine meclis üyelerinden M. Meyer'i 
başkan yardımcılığına tayin etmiştir. 

Otel yangnımda ölenler 
Lansing, 13 (A.A.) - Kerms oteli 

yangınında ölenlerin sayısı 24 olarak 
tcsbit olunmuştur. 

Bul~aristanm yeni Belgrad elçisi 
Sofya, 13 (A.A.) - Bulgaristan'm 

yeni Belgrad elçisi M. Kazasoff, dün 
yeni memuriyeti başına gitmek üzere 
buradan hareket etmiştir. 

Sa,·aştan istifadeye çalışanlar 
aleylıin<lc hir konf crarn; 

Vaşington, 13 (A.A) - M. Ruzvelt 
savaştan istifadeye çalışanlar hakkında 
bir kanun hazırlamak üzere bir konfc· 
ransı toplanmaya çağırdığını bildirmiş -
tir. M. Bernard Baruch ile ulusal ;kal
kınma kurumu eski başkanı general 
Conson da bu konferansa çağmlmışlar -
dır. 

M. Ruzvelt konferansın, hiç bir za
man vaki olmayacağım umutlandığı bir 
hadise için daimi bir kanun hazırlamağa 
matuf olduğunu söylemiş ve meselenin 
şimdi ele alınması ufukta hiç bir savaş 
bulutu olmamasından ileri geldiğini ila
ve etmiştir. 

Romanya Ticaret Bakam 
Varşova'da 

Varşova, 13 (A.A) - Romanya ti· 
caret bakanı M. Manolesko, beraberinde 
saylav M. Geovgiu olduğu halde bura
ya gelmiş ve istasyonda ticaret bakanı 
M. Foyar Raichman, bakan muavini M. 
Dobezal, Romanyanm Vartova elçisi ve 
elçilik erkiru, teşrifat umum mOdürU 
tarafından karşılanmıştır. Bu ziyaretin 
amacı, Romanyanın yeni neşretmiş ol • 
duğu kanunlara göre leh - romen ti
caret muabedenamesini tadil için mil • 
zakerelere glrifmektir. 

SAR lŞl 

Sar'a giden ingiliz zabitleri 
Londra, 13 (A.A.) - Sar'daki ingi

liz kuvvetini tanzim için dün buradan 
9 zabitle 3 kUçük zabit hareket etmiş
tir. 4 zabitle 3 küçük zabit, Kale'de, 

askerin aevkiyat işlerile meşgul ola
caklardır. Öteki 5 zabit doğrudan doğ
ruya Sarbürk'e gidecek, orada askerin 

yerlettirilmesi için yerli makamlarla 
temasa giriteeeklerdir. 

Sar'a gidecek İsveç askerleri 
Stokholm. 13 (A.A) - Sara gidecek 

olan laveç latalan, timdi işsiz bulunan 

onbatılarl& ıönlillü ihtiyat efradından 
mUrekkeb olacak, bunlara bir miralayla 

on zabit lmmanda edecektir. 

50 lira mükafat 
K ÖPEK ARANIYOR 

iki aybk cinsi büyük bir köpek 
yavruau yirmi gün evel Evkaf a
partımanı yanında kaybolmuıtur. 
Uzun beyaz tüylü ortasında kah
ve rengi bir kuşak, batı gözleri 
aiyah olan bu köpeği getirene ve 
nerede olduğunu haber verene 50 
lira mükafat verilecektir. Anado
lu Ajanaına müracaat. 

L~GILTERE'Uf AL:\IANYA'DA 

Hirnli"Laıı mc~t·le"'i I..ordlar 
KamaraısııuJa 

Londra, 13 (A.A) - Oç gündenberi 
avam kamarasında görüşülen Hindistan 
hakkındaki rapor, dün akşam lordlar ka· 
marasına verilmiştir. Lord Salisburi, 
lordlar kamarasında bu proıenln aley -
hindeki muhalefeti idare etmektedir. 

Lordlar kamarasındaki uzun müzake· 
re, henüz bu muhalefetin giicUnü tahmi· 
ne müsaid değildir, ancak lord Salisburi 
doktorların tavsiyesi lizerine iki gün 
sonra bir kaç ay kalmak Uzere lngilte· 
reden ayrılarak başka bir yere gidece· 
ğinden başsız kalacak muhalefetin hii • 

kfımet için ciddi bir tehlike teşkil ctmi· 
yeceği tahmin olunuyor. 

M. Mu!'olini p·ni projdt•r 
pc~inde 

Londra, 13 (A.A) - M .Musoilni
nin yeni bir takım sıyasal projeleri ol -
duğu haberlerini alan Deyli Herald ga· 
zetesi, Duçe'nin Doğu andlaşması yeri
ne altı devletin bir andlaşma yapmalan· 
m teklif edeceğini ve bu andlaşmaya 
dörtler andlaşmasını imza etmiş olan 
devletlerle Lehistan ve Sovyet Rusya'
nm gireceğini yazmaktadır. 

Bu gazeteye göre M. Laval'in yakın
da Roma'ya yapacağı seyahat esnasın· 
da Duçe, yalnız fransız - italyan an -
laşmasından bahsetmekle kalmıyacak 
orta Avnıpaya aid bir takım projeler 
teklif edecektir. 

lngilterc
0

nin ilıracatr 

Londra, 13 (A.A) - Sonteşrin için
deki ihracat 64.678.000, ithalat 36 mil· 
yon 125 bin ve tekrar ihracat 4.998.000 
tterlinge baliğ olmuştur. Bu rakamlar
da 1933 sonteşrinine nisbetle aıraıile 

958.000, 1.690.000 ve 389.000 ıterling 
artma vardır. 

Bir scrgicle bina çökmct;iıulcn 
:ıoo kişi yaralandı 

Liverpol, 13 A.A.) - Buradaki bir 
okulda açılan sergi ve bu münasebetle 
verilen konser, sırasında birinci katın 
birdenbire çökmesile 300 kişi yaralana 
rak hastahaneye götUrlilmüşlerdir. 

On iki metreye yakın bir yükseklik
ten yere dilşcnler 400 kişi kada r var
dır. Yaralıları hastahaneye taşımak için 
civardan kamyonlar getirilmiştir. Te
laşa düşen anneler, çocuklarını aram.ak 
için polis karakolunu yarmak istemi§· 
]erdir. 

Saat 22 de, itfaiye ve polis efradı, 
çökiintU altında kalanları urtarmak 
için, baltalarla kalın direklM"i kırmıya 
çalışmışlardır. 

İçlerinde çocuklar da bulunan yara
lıların en çoğu pansımanları y•pıldık
tan sonra kendi evlerine dönmOşlerdir. 
Bazılarının yaraları daha ağır olduğun
dan, bunlar hastahanede kalmışlardır. 

Liverpul, 13 (A.A.) - Son dakika· 
da haber alındığına göre, yaralıların 

sayısı, önce sanıldığından çoktur. 

Avam Kamaraıomda 
J..ondra, 13 (A.A.) - Avam kama

rası, pazartesindenberi, durmaksızın, hU· 
kumetin bir kararı etrafında ıssılı gö· 
rüşmelerde bulunuyor. Bu kararda, muh 
telif parlamento komisyonunun Hin
distan anayasasının değiştirilmesi hak
kındaki tavsiyelerinin avam kamarasın
ca, esas olarak onaylanacağı ve bu hu
sustaki raporun anıklanması istenmek
tedir. 

Dün i,Şçi fırkasına mensub saylav· 
lar, Hindiıtan anayasasının değiştiril· 

meaine dair her kanunı teklifin, Hin
distana bir "dominyon,. dUzenine malik 
olmak hakkını tanımasını ve bu hak
kın azar azar temini için icab eden hU· 
kümleri bulunmasını teklif etmi1ledLr. 

Muhafazakarların bazısı, Kom Eron 
raporuna muhalif bulunduklarından, hU
kfunete karşı rey vereceklerini bildir· 

mişlordir. 
Lordlar kamara6ı da, dün aynı mev

zu etrafındla görüşmeğe girişmiştir. 

Oondra, 13 (A.A.) - Avam kamara· 
11, işçi fırkası uylavının teklifini 49 a 
arşı 491 reyle abamıttar. HUkfunetin 
teklifi ise 127 reye kıar;n 410 r.eyle ka· 

bul olunmuttür. 

Alman g(jzii)le f ngilteı·e'nin 
Sar St) a .... ,,ı 

Berlin, 13 (A.A) - Korespond11na 

Diplomatik E Polıtik,, gazetesi, 1ngilt~ 

renin Sar meselesinin ha ilindeki duru· 

mu hakkımla tef irlerde bulunarak di • 

yor ki: 
" İngiltere Almanyaya olduğu gibl 

Fransayı karşı da teminat vazifesini ka

bul etmekle Lokarno andla§masrnı tat

bik ctmektcdır. Fransa ordusunun Sar'• 

da müdahale tehlikesi Almanya ile FraDo 

sa arasındaki miınasebetlerin fenalaşma

sı korkusunu veı mekte idi ve böyle bir 

tehlike ulusal duyguları tahrike sebeb o

labilirdi. İngiltere, müdahale etmekle s,. 

yasal durumun bozulması ihtimalindeki 

tehlikeyi kendisinin de görmekte oldu· 

ğunu lıbat etmi1tir. lngilterenin Avru. 

pa barış ve düzeni için olan bu hareke• 

tarzı alkışlanmaya değer.,, 

Ankara Radyosu 
Dün ak~am, Ankara radyosu çalıg

masma Ökoııomi Bakanı Bay Celal Ba. 
yar'm söylevi ile başladı. Artırımın u .. 
lusal değerini ve ulus~l ileri gidişi ap. 
açık anlatan bu söylevi Baş ecpimlzde 
okumak gerektir. 

Bu söylevden sonra, doktor Bahaet• 
tin Kökdemir de\•let dispanserlerinin 
görmekte oldukları işleri anlattı. Dok. 
torumu%un bu konupnasmda cumurluliı 
tan önceki kötU giden sa~lık i§lerimiz. 
le bugünkü üstün ve her gtin daha ilen 
giden kurumlarımızın değerli varlıkla 
rı çok güzel anlatılmıştır. Cumurlak
tan önce yurdda hemen hemen hiç dis. 
panser bulunmadığı halde bugUn U9 
yüzden artık dispanserimizin bulundu .. 
ğunu ve ge5en yıl içinde bu dispanser. 
!erde fkl milyon iki yUz bln hastaya ha. 

kıldığını l:Sğrendiğimb: zaman göğsU• 
milz kabardı •. Gene cumurluktan öne• 
ancak bazı vilayetlerimizde bin bir ellia 
sikli Uç beş hastahane baluıiduğu hal. 
de bugUn 120 tane en modem vasıtalar• 
la bezenmiı hastahanemiz var ... Cumur• 
luk çağının muvaffakıyetlerini ulud 
anlatmak ve yaymak l§lnl ~yle eyle• 
baıarmakta olan Ankara radyoıunu ku• 
lamak gerektir. 

Üçüncü söylev de değerli hocamı.ı B&J 
Kazım Nami Duru, budunumıaca eskif 
denberi alıştığımız biriktirme yolunun 
uygunsuduğunden ıöz açarak çocuk\. 
lara ulusal tutum yollarını lSğreten •f 
onları kendimclllkten kurtarmanın, an• 
babaya dUıen bat bir i§ olduğunu s8yl•• 
di.. Hocamızın her söylevi gibi, bu ali
şaınki aöylevi de bUtiln çocuk baba vı 
analarının gözlerini açacak, faydalandı 
racak bir değerde idi. 

Diln akşamın müzik parçaları da çoll 
eyi olmUftur. Sakaafonlst Nlhadın, Ut. 
vi Cemalin piyanoda arkadaıhğı il• 
çaldığı bUtUn parçaların beğenildiğini 
söylemek gerektir. &y Nihad çaldığı 
"aşkın acısı vata kaprisi, macar danl& 
ve son buluşma,, parçalarında alkıtla• 
nacak ve övülecek kertede ileri bir u•'" 
talık göstermiştir. 

Sonra, Sakaafon'un mUdğe bü:sb~ 
tUn başkıa ve çekici bir değer ~erdiğlııl 
de hatırlatmak isteriz. S5z6n kesti~ 
si dün akşam Ankara radyosu IÖyle•ıe• 
ri ve mtlıiği ile bize faydalı ve tatlı .. 
atler ya1atm1,tır. 

Ba akpmın radyo programı ıuaurl 
(l!UO dan 21 e bdar) 
10. - Cilmburlyet Halk FırlCaır oe 

nel Kltlbi Receb Peker Jronuıuyot• 
15. - Muslkf: 

Nardini Konııerto 

Necdet Remzi (Keman) 
Ulvi Cemal (Piyano) 
10. - Çocuk aaatl 
20. - Musiki: d 
Francoeur Sicillano et Rlgau oa. 
Korsakov Hind şarltııı 
Granadoı Danse Espagnole 
Necdet Remzi (Keman) 
Ulvi Cemal (Piyano) 
ıo. - Ev kadınına ijğlltlet 
ıs. - Dans musikleı 

Haberler 
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Haftanın havası 
Aym on ikinci çarıamba pnü "Ulu

ıal artının, ulusal ökonomi,, haftası her 
yılki coıkunluk ve kıvanç havası içinde 
açdmq oldu. 

Aka'nın bir çok işlerinden başka iki 
tavşanla bir borc puslası arasında va
kıt bularak yavrularımız için yazdığı ö
konomik piyesler pek güzel ve orijinaldi. 
Kız lisesinden Bayın Nezihe'nin "Buh
ran,, adlı piyesi, bu yaşta bir kızın kav· 
rayış genişliği ile derinliği için şaşırtıcı 
olduğu kadar kıvanç verici bir verimdir. 

Çocuklarımız, rollerini pek iyi yap 
tılar. Yalnız "Bakımsız toprak,, pek çok 
ağladı. "Türk ıekeri., indeki sembole, 
"kümes oyunu,, undaki benzetici kımıl
danı§lar. amatörlüğün sınırlan dışına çı
kan güdü başannalardı. Piyeslerden 
sonra gelen danslar arasında sahnelik 
•ayılacak kadar şaşırtıcı güzelleri vardı. 

Ankara'nın bir sahnesi henüz yoktur 
arna, bir tiyatro mektebi, kendiliğinden 
rneydana gelmiştir. Bu tiyatro okulunun 
değeri. bir halk tiyatroculuğunun temel· 
lerini atmış olmasıdır. Tandanslı telkin 
ve propaganda piyeslerini, okul çocuk
ları ile amatörler, hiç bir memlekette 
bundan iyi oynayamazlar. 

Halk tiyatroculuğu, yani halk ara
sından .iev§irilmit elemanlarla sahne sa· 
batı yapmak, tiyatroculukta, en ıoyıal, 
en ileri bir iştir. Daha bir çok memle • 
ketlerde bunun bqlan~ıcına bile rast • 

' Ik ., layamayız. Bizde ise, Ankara Ha evı -
bin sahnesi bunun için iyi bir okul ol· 
lnuıtur. B~ okulun üstüne titriyelim, 
Ctalıa, iyileıtirelim, daha verimlileştire • 
lirn. ,. .. " 

Hafta'nın söylevleri arasmda, Başba-
kanınki, bütün bir program-söylevi idi. 
O kadar çokyanb, o kadar tamamdı. 
lıcinci söylev, Bayın KtYtnet N. Conker
iıı ''ubııçu soyıallık,, 1 anlatan söylevi 
İdi. Bu lazımr7, olgun söylevini bir çok 
toplantılarda ıöz almış bir aözen olgun· 
luğu ile okudu. Yananda oturan bir 
l'lbancı bana dönerek, ''işte size on yıl 
'°lıraki aaylavlardan biri,, dedi. Bu aöz, 
düpedüz benim de tlÖrÜşÜme uygundu. 

BURHAN BELGE 

Kurultay Bat?kam 
Kazım Özalpın 

teşekkürü 
Artırma ve yerli mallan yedigünü • 

llii" baılamaundan ötürü Kurultay ve 
lituaa.l ökonomi Artırım Kurumu Bat
~nı Kazım Ozalp yurdumuzun her yö
''lııdcn gönderilen kutlama telyazılan
"- ayrı ayrı karşılık vermek imkinsız-
1.iından, lcar~ılıklı kutlama v_e teşekkür 
ltt;ni bildirmeye Anadolu AJansını me 
'-'u,. etmiştir. 

Bugünkü ayaktopu 

maçları 

A."kara Futbol Heyetinden: 
14. 12. 934 cuma günü yapılaca1c lik 

~Çlan: 
l l - Geneler Birliği - İttifak Spor. 
~ilci takımları. Saat 9 da. hakem Ha· 

t' ı - Ankara Gücü - Çankaya II in· 
1 taltımlan. S:!at J0,15 de. hakem Hakkı. 

ti 3 - G. Birliği - İttifak Spor l in
~~altıtnları. Saat ı t,30 da, hakem Nec-

ti ~ - Ankara Gücü - Çankaya l in· 
~~kııntarı. Saat 13,30 da, hakem Ce • 

Çnn kırı' da -.oğ'u klar 
~~~~kırı, 13 (A.A) - Dört be, gün
~.. Uren kuru ayaz ekimi durdurmuş • 
'~ih.ıklar sırırdan aşağı 7-8 kadar 
" ~l!r. Cece başlryan kar az yağmış· 

havanın şiddetini kınnııtır. 

ÇAGRILIŞ 
h. ll. l\f. Meclisinden: 
~la" 
~day koruma kanununu ko-
~~ 

1
k lktısat, Maliye; bütçe en

~ . ..: erinden seçilen muhtelit 
l""t en 15-12-1934 cumartesi 
~ıll:llda toplanacaktır. Azanın 

flıaları bekleniyor. 

ULUS 

• 
iÇ DUYUMLAR 
Kurultayın dünkü 

toplantısı 
Kurultay bugün Bay Refet (Buraa)

nın başkanlığında toplanarak hukuk u -
sulü muhakemelerinin bazı maddelerin. 
de yapılan değişikliğe aid kanunu onay
ladıktnn sonra, Türkiye - Almanya ti
caret anlaşmasının meriyetinin nisan 
1935 sonuna kadar uzatılması ve 
Türkiye - İtalya ticaret anlaşmasının 
dört numaralı listesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanunları da ikinci lconu' -
malarını yaparak onaylamıştır. 

Bunlar gibi Ankara ıehri otomatik 
telefon kanununun yedinci maddesine 
iki fıkra eklenmesi, süellik mükellefiye 
ti kanununun 36 ıncı maddesine bir fık 
ra eklenmesi kanunlarının konuşmalan
nı yapmıştır. 

1 spartadan baılayarak Aydın demir • 
yolunun Kuleönü ile Baladız istasyonlan 
arasında uygun görülecek bir yerde 
Aydın demiryolu ile birleşmek ve yapıl
masına baılandığı tarihten en çok iki yıl 
içinde bitirilmek ve Afyon - Antalya 
demiryolunun yapılmasma aid kanunla 
verilen 25 milyon liralık tahsisattan 
mahıub olunmak üzere normal r.enit • 
likte bil' demiryolu yaptmlması içi• 360 
bin liraya kadar gelecek yıllara sari ta
ahhütlerde bulunmak üzere Bayındırlık 
Bakanlığına izin veren kanunu alkışlarla 
onaylamıştır. 

Bu münasebetle Isparta saylavı Bay 
İbrahim lıpartalılann kıvanç ve sevin
cini anlatan değerli bir söylev aöylemiş
tir. 

Bundan sonra gümrük tarifeıi kanu
nunun huıuıi maddesi mucibince mem
lekete muafen ~innesi caiz taşıma vası
taları arasına kara yolculuklanna ve 
yolculanna aid olanlardan nakid ve ıe
ned teminatı yerine uluslararası turizm 
birliğine menıub Türkiye turing ve oto
mobil bulübünün veya gümrük geçi, 
karnesi ve hava yolculuklanna ve yolcu· 
larına aid olanlar için de uluslararası ba
va federasyonuna mensub Türk Tayya
re Cemiyetinin tripiği veya ırümrük 1"• 
çiş kam.esinin kabul olunması hakkın • 
daki kanunu üzerinde görüşülerek onay
lanmıı, kadastro ve tahrir kanun layi • 
hasının konuşulmasına geçilmiştir. 

Bu layihanın bir kııım maddeleri o
naylandıktan sonra geri kalan maddele
rin Adliye Bakanının önünde görütül • 
meıine karar verilerek toplantıya son 
verilmiştir. 

Acıklı bir ölüm 
(Ba~ı 1 inci sayıfada) 

Başkanımızla, Emin Fikri Ozalp'ın ço
luk çocuğuna, arkada,larına, dostlarına 
en derin taziyetlerini sunar. 

Sayın Bay Emin Fikri Ozalp'ın ha· 
yatını kısaca yazıyoruz: 

Bay Emin Fikri Özalp 1883 de Ma
nastır'da doğmuş 1901 de Harbiye oku
lunu bitirmiştir. Osküb'de ikinci avcı 

taburunda iken 324 deviriminde lstanbula 
gelmiıtir. lnkılabcılığı o yıllardan bat -
lar .. Bay Emin Fikri Ozalp'ı bundan son
ra jandarma zabit okulunu da bitirerek 
jandanna kumandanlıklarında görüyo • 
ruz. 1908 den baılayarak sıraıile lzmir, 
Selanik, Bursa jandarma okulları mü
dürlüğünü ve acun savaşında lzmir jan
darma tabur kumandanlığını yapmıştır. 
Mütarekede hmir'den zorla çıkarılmış· 
tır. 

Kurtuluı savaımın başında Kastamo
nuda (Kuvayı Milliye) de bulunmuı, 
Konya iıyanınrn yatışbrılmasma memur 
cdilmiştil'. Zaferden sonra l'Zlnir jan. 
darına kumandanlığını yapmııtır. Bu yı. 
lın sonundan aramızdan aynlacağı güne 
kadar Bay Emin Fikri Özatp•ı Kurulta. 
yımızın durmadan çalışan değerli bir 
üyesi; Atatürk'ün izinden sarsılmadan 
yürüyen bir inkılabcı olarak gôrüyoruz.. 
Son günlerini (Türk Maarif Cemiyeti) 
nin çalıımauna vermişti. 

Çankırı' da seçim amkları 
Çankm, 13 (A.A) - Saylav seçim 

defterleri anıklanmaktadır. Köy ve nahi
yelere giden memurlar gelmişlerdir. 

Bütün ülkede 
artı ·ı nı y<·dig·iinü 

l{utlanıyoı· 
1 ·parta'cla 

Isparta, 12 (A.A) - Artırım yedi· 
gününün başlangıcı olduğunda:ı bugün 
saat 12 de fırka muzikaıu önde olduğu 
halde bütün okullular büyük bir geçid 
resmi yaptılar. Çocuklar ellerinde ıutı
nın yazıları olan levhalarla bütün şehri 
dolattılar. Anıkanan programa göre ar· 
tırım yedigününün bütün günleri ayrı 
ayrı kutlnnacaktır. 

( lşak'ta 

Uınk, 12 (A.A) - Artırım yedigü
nü bugün başladı. Şehrin 'ki yerinde yer
li mallar sergisi açıldı. Bu hafta için Na· 
zilli, Denizli, Manisa, Bursadan üzüm kes 
tane, incir, portakal geldi. Binlerce halk 
sergilere yayılarak alım satım yapıyor. 
Bir çok resimler alındı. Evlerde ve kah· 
velerde bu hafta ihlamur ve adaçayı içil· 
mektedir. Cuma günü okullular ve halle 

ıeçid res~i yapacaklardır. 

Bafra' da 

Bafra, 12 (A.A) - Artırım yedigB • 
nü bugün okullular ve bütün halkın COf· 
lcun sevinci içinde ba,ladı. 

Zonguldak'ta 

Zonguldak, 12 (A.A) - Zonguldak 

yerli malı aavaıını çok anlamlı ve olgun 

olarak yapmaktadır. Sabahtanbcri her 

yandan bir hareket kaynıyor. Merasime 

bütün halk katıldı. Hele okullulann yap· 

tıklan semboller sanayi iıtiklalimizbı ıe

vinciJe bütün halkın gözlerini doldur· 

du. Yarma olan inan ve güven çok sal· 
lam ve bütündür. Zonguldağın davaya 

olan bu bağlılıiını fırka başkam Dr. Mi· 
tad Alhok çok güzel bir eöylevle anlat

tı. Merasimden .onra vali Halid Aksoy 

Halkevindeki büyük yerü mallar ıergi

ıini açtı. Halk sergiye akm ediyor. Ser

gi ince bir sanat duygusu ve derin bir 

dütünce eseridir. Bütün ökonoml davası 

canlanmıı, dipdiri halkın ıözlerine H • 

rilmittir. Haftanın her günü Halkevin· 

de geceli gündüzlü müsamereler verile • 

cektir. Yollar afiılerle bezenmiı, bay• 
raklarla donatılmııtır. Belediye önüne 

büyük bir tak yapıldı. Direklere levha· 

lar asıldı. Vilayet önüne büyük bayrak 

çekildi. Saat kulesine yazılar yazıldı. 

Cece de bunlar ve her yanıııkJa donatı

lacaktır. Bütün toplantı yerlerinde 
halk hatibleri konuşacaktır. S:ınayi ve 
ticaret odasının öğleden sonra otomo 
bille bütün şehri dolaştırılan sembolü 
çok beğenildi. 

fzmfr'de 

lzmir, 12 (A.A) - Artırım yedigünü 
bugün başlamıştır. Şehir bayraklarla 
süslenmiştir. Yerli malı satan mağaza· 
larda iskontolar yapılmıştır. Artırım ye
digününde halkımız yerli ürünlerimizi 
bol bol yemek suretile onların fazla 
harcanmasına yardım edecektir. Cuma 
günü öğleden Önce artırım yedigünü do
layısile cumurluk alanında Atatürk'ün 
heykeli önünde büyük tezahürler yapı
lacaktır. 

Samsun'da ulus okullnn 

Samsun, 13 (A.A) - Bu yıl vilayet
te açılan 94 ulus okulunda gönüllü ola
rak 67 hoca okutmakta ve kadınlı er
kekli 1567 yurddat da okumaktadır. 

KİRALIK EV 
Yenişehir Belçika Sefa

reti arkasında 24 N o. ev 
karşısındaki iki katlı apar
tımanın üst katı kiralıktır. 

İçindekilere müracaat. 
8-5671 

Yılhası balosu 
' hazırlıkları 

Yılbaşı gecesi Ankara Sergievinde 
Hilaliahmer tarafından verilecek büyük 
balonun çok guzel olması için yapılmak
ta olan hazırlıklar devam etmektedir. 
Dün nko;am lzmir saylavı Bay Rahmi'· 
nin başkanlığı nltında banka genel mü
dürleri, Sü Bakanlığı müsteşarlan, Ti
caret odası başkanı, bir çok bayanlar 
bir toplantı yapmışlardır. 

Bnlonun yılbaşı balosu dolayrııile 

herkesin gelebilmesi için bilet değerle
rinin yüksek olmaması düşünülmüt ve 
bunun için de bir erkek bir kadın bile
tinin üç lira, birden fazla kadınla gele
cek erkek biletinin beş lira olması, bi • 
letlerin hemen satışa çıkarılması karar· 
laştmlmışt1r. Bundan başka gene Bay 
Rahmi Göçel'in başkanlığı albnda Di • 
yarbekir saylavı General Kazım. Emlak, 
Eytam Bankası genel müdürü Cevdet, 
Bayan Zehra Ihsan ve MürÜvvet'ten bir 
çalıtınıı komitesi seçilib dağdınmıtbr. 

Türk - Japon anlaşması 
Japon mallan yurda 

naq.ı girecek 
Türk - Japon anlaımaıı ya1atı için· 

de yurda sokulacak japon qyumm bu 
ırünlerde Örneği gümrüklere g&tderilo
cek F op kıymetli mente ıehadetnamele
ri getirilmek suretiyle yapılmuı ve Tok 
yo Elçiliğimlzce tasdikli bulunması şart 
kotulacakt1r. Bu ıartlarla yapılmamıt 

menşe şehadetnameleri onay)anmryacak 
ve gelen mallar yurda sokulmıyacaktır. 
Bu tehadetnamclcrin aslı, birinci nüsha 
beyannameye bağlanacak, ikind nüsha
sı lıe gümrük işinin yapılmaar için buy
rultu verildikten sonra gümrüklerde ah· 
konulacaktır. 

Tilrk • Japon ticaret anlatmuı bil • 
kümlerinden Kuwantung eyaleti U. ba
tiln Okyanoıta japon manduı albnda 
bulunan yerlerden gelecek ve mentell 
mallar da fltffade edecektir. Aalatma 
busrünlerde a(lmrüklere bildirilecektir. 

KiiltUr kurumunun 
C§YB piyangosu 

f ilrk kültür kurumunun yapmq ol
dufu büyük 91ya piyanaoıu 14. birind 
kinun 1934 cuma günll saat onda Halke
vlnde çekilecektir. 

ikramiyelerin cinai, sahiplerinin İ•· 
tetine bırakılmasından ve cmılyetin 

yapmatka oldutıJ hizmetlerin ulusca 
çok eyi karıılanmaımdan piyangoya 
fazla istek vardır. 

Bu biltelerden alanlar, biliı bynak
lannı bollaştırmak ve bilgi yollarmda 
yüriiyen türk gençlerinin rastlıyaealda
rı güçlükleri kaldırmak dileğiyle inanı

lan (türk kültür kurumu) nun itini ve 
dileklerini kolaylaştırmıı olacaldan gi· 
bi kendi talilerini de denemiı olacak -
/ardır. 

Hirıdfstnn malları ~enel 
tarifeye bağlanıyor. 

Hindiıtan'la yapılmıı olan 3. 9. 1930 
tarihli modüs vivcndi hükiimetimizce 
bozulmuş ve değersizliği İngiliz elçili . 
ğine bildirilmiştir. 

Bozumun 22 şubat 1935 den bathya 
ca~ı, Hindistan mnllarının genel tarife
ye bağlı olacağı gümrüklere bildirilmek 
üzeredir. 

Sıva~ · F.n.urmn demin·olu u·m. 
Sıavs - En.urum demiry~lunu y~p

mak için iç borç alma kanununun birin
ci maddesine bir fıkra eklenmeıi yolun
daki layiha maliye ve bütceler encümen
lerinden geçerek günlük konuşmaya 
alınmıştır. Bu layihaya göre bu borç al
ma tahvillerini gcrekfendiğine göre yal
nız faizli olarak ve en çok yıllık faizi 
% 7 olmıık Ü7ere çıkarmak için Maliye 
bakanı salahiyetli olacaktır 

Soyn<l ı ya.,a~ı 
Devlet Şürasınca araştırılması biten 

soyadı yasası Bakanlar heyetine veril -
mele üzere Başbakanlığa vollanmıştrr. 

.SA YIFA..., 

Ulusal aşnuku bakımın
dan değerli bir bitik 
Ulusun geçmiş sayılarında son yıl

larda Avrupa'da çıkarılmış olan türk. 
bilig (= tUrkologya) üzerinde yapılan 
araşucmaları anlatırken Budapeşte Qnl 
versitesi tUrk dili profesörü olan NE
meth Gyulanın A bonfoglalo magyar
:1ag klalakulasa (Yurd kuran Macarla
rın kuruluşu demektir.) adındaki bi
tiğinden ayrıca söz getireceğimi yu:. 
mıştım. Bizim ulusal aşnukumuz (= 
tarihimiz) için çok değerli olan bu 

bitiğden böyle ayrıca söz getirmek ge
rek olduğunu aşağıdaki anlatmalar açık 
ça gösterecektir. 

Bitig altı bölümdür. Birinci bölUm
de yazan Türk ulus kurumu ile adları
nı araştırmakta olub genel olarak tOrlr: 
boylarının kurumu ile uğraşmaktadır. 
Bu bölllmde boyların kurum türcleıf 
araştırmaları, kamu tilrk boy adlan
nın özilnll, ad koma tUrelerinl anlat. 
masr ulusal aşnukumıza pek çok yeni 
görüşler gethmcktedir Burada bu b§. 

tig için bir tanıtma yazısı yazdığrmrz
dan uzun uzadıya ince eleyip sık do -
kumadan yalnız bitigi tanıtmağa çah· 
şacağız. Şurasını da yazalım ki Profc
sl5r doğu kaynaklarından birirrı eldeJı. 

aaılanmamıştır. (:: faydalanmamı,.tır .) 

Bunun için tek tll rk yani ışlcıra <1arp. 
makdayız. Bunlardan başlıca birisini 
yazmadan geçmiyeceğim : KAşgarlı Mab 
mudun UnlU bitiğinde hir Kara Yağ!D9 
adında boy ile kat'fılaşırsınız. Bunu .ı 
mancaya çeviren Brockelmanın bu adı 
yanlı§ yazmış, Kara Yağma yerine 
Kırk Yağma diye bitfğine geçirmiştir. 
Profesl5r NEmeth de arabca yazılı ana 
bltiğe balmuyarak Brockelmann'm ba 
yanlış yazıaını bltfğine yazıvermiştlr. 
(Bakınız: Yaprak, 40) Bundan sonna 
NEmcth o denli doğu kaynaklarını gös 
önüne getirmemiştir ki Avrupada da
hi verdiği anlatmalara inanılmayan Vir 
takım kffilerin bltlğlerini araştırma. 

dan kaynak gibi kutlanmıştır. Birisini 
yazayım: Profesör NEmeth Vambery· 
nin bitlğfnden alarak bir Selçuknimeyi 
kaynak göstermektedir. Bu adı taşıyaa 
bir çok bltlğler olduğu için bu Sel. 
çu1mamenln hangi Selçukn~ olduğa 
anlaşılamaz. Daha sonra pek çok yao
lq1arını bana gösterdiği bir doğu biti
ğini kaynak diye yazmalarına şaştım. 

Burada g8zilme çarpan bir yere da
ha dokunarak ikinci 1 ilüme geçece
ğim: Profeıtsr N&neth 32 inci yaprak
ta tUrk boyları arumda yer adı alanb
rr ara~tınrken Taşkı • Salur, lçki • Sa 
lur adlarmı da yazmaktadır. Bu adlar 
İç Oğur, Dış Oğuz başka biçimde Uç 
Ok, Boz Ok s6derinin karşılığıdır. 
Onun lçln bu katagoriaya girmez sa -
nırız. 

85 inci yapraktan 150 inci yaprağa 

dek sUren bulgarlar, hunlar, macarlar 
böllimU de ulusal aşnukumıza yepyeni 
bellentiler (=malOmat) getirmektedir. 
Nfmeth burada bu saydığımız ulusla
rın dilleri, kökleri, aşnukuları Uzerin
de çok aı:ıu yorumlar (- izahat) ver
diği için dilimize çevirmeği doğru bul 
dum. Aynca çıkaracağım için burada 
sözü uzatmıyorum. 

Uçüncll bölümde macarlar ile Kaf. 
kasya'daki Türklerin boy kurumlan 
anlatılmaktadır. Bu bölüm dahi bizim 
ulusal aşnukumız fizerinde yazılmak· 
tadır. Onogurlar, Sabirler, Göktürkler, 
Hazerler gibi türk uluslarından btiyUk 
bir elden gelerlikle ( = saJAhiyetle) 
eşenlenmektedir. ( =- bahsedilmektedir: 

Bitiğin bundan sonraki bölümteri 
macar aşnukusu üzerinde olub bi7.İm 
aşnukumızı aydınlatacak yerler de var
dır. Dördüncü bölüm macar boy kuru· 
mu, beşinci bölüm Yurd kuran macar
ların dili, altmci bölilm macarların do
ğuda kalmış kırıntıları ile bunun izle
rini anlatmaktadır. 

Bu bitig önce de söyledi~imiz gibi 
ulusal aşnukumız için o denli de~erli • 
dlr ki bunu dilimize çevirmek gerek 
olduğunu duyduğumdan bu işi başar

mağa çalışmaktayım. 

NA.MIK ORKUN 
(önce: Hüseyin Namık) 

Kadastro kanwıu 
Kadastro yazımı kanun liyiha11 ea

cümenlerden geçerek günlü1' konuşma· 
ya alınmrıtır. 

" 
A anan akşamı Hila labmer balo sa 
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Ga pta fikir h ı-eketleri 
AMERl .. ~ 1ANZARALARI: BİRLEŞiK DEVLETLERiN CENUP 

J~YALETl,ERINE AID tçrtMAI VE ÖKONO ı1K 
BAZI l\1E SELELER. -

Birle~ik Devletler cenub kısmının 

ıklim §artları dolayısiyle hu~usf bir 
6konomik vaziyette bulu..ıdı ll.u ve zen
t:ilerin o hava/ide pek ka:. , .ık olduğu 

malumdur. Amerika'nın bu tarafların
da bir yolculuk yapan fransız muhar
rirlerinden M. Chadourne, cenub eya -
J~lerine aid bazı içtimai ve ökonomik 
meseleler hakkında 4'Revue de Paris,, 
ye ~u gıizcl yazıyı gönderiyor: 

Çarlston. - Cenub şehirlerinin en 
mühimlerinden olan Çarlston şehrinde 
.,modern,, olarak bazı sokak başlarında 
otomobil benzin tulubmalarmdan baş
ka bir şey görülemez. Sokakları hala 
18 inci asırdaki manzaralarını muhafa
sa etm"ktedir. Güzel evlerin dışında 

de zencilerden başka kimse görülmez. 
Bu Çarlston zencileri pek sevimli· 

dir. Bir protestan kilisesi ve divanı 

basamaklanna çömelmiş ~işman bir zen
ci kadını çiçek ıatıyor. Bcı.şına sarık 
teklinde bir bez sarmış yahud bir fötr 
pbka geçirmiş ihtiyar zenci kadınlan 
Uzerleri çiçek ve sebze ile sllslenmiş 
tekerlekli masalar şeklinde arabalar aU 
rUklemektedir. 

Bu şehrin beyazları nerede Ne ya
parlar? Beni şehir dışına doğru götU
ren şoföre soruyorum. Aldığım cevab 
fUdur (aynen tekrar ediyorum): 

- Buranın yerlilerini mi soruyorsu -
nuz? Onlar "tarih!,, kalmak istiyorlar. 

Nevyork dostlarımdan birinin beni 
t~vsiye ettiği 'Miss Parker de diyor ki: 

- Filhakika biz burada sanayiden 
ve büyük teşebilslerden çekiniriz. Pa
muk fiatının dil~esine rağmen bu ha· 
vali buhrandan, sanayileşmiş diğer 
eyaletlerden daha az müteessir oldu. 
Pamuk müstahsllJerl istihsali azalt· 
mak mecburiyetinde kalmışlarsa da za
rarlarını bostan mahsulleri yetiştirmek 
ıuretiyle yarı yarıya telafi ettiler. Vak
tiyle pamuk ekilen yerlerde şimdi la
hana yetiştiriliyor. 

Miss Parkcr bana, eski Metleri ta· 
mamiyle muhafaza eden "plantationn 
tarın, yani !ıiiftliklerin hayatından hah 
1ediyor. Buhrandan evci büyük şehir
lerde yerleşmek ü:rere çiftlikleri terke
eden gençler şemdi bu aile ocakların -
dan uzakfac;maz olmuşlar. 

Genç kıza şöyle bir sual soruyorum: 
- Y .. nciler? Zencil ri evermisL 

niz? 

Mi s P • ker t:ıtlı tatlı gut umsiye -
rek cevab veriyor: 

- Ferd itibariyle severiz. Hepimi • 
ı:i zenci dadılar büyi:ttü. Çiftliklerde 
ve hatta şehırlerde hizmetcilerle efen
diler arasında cinsi bağlar teesslis et -
miştir. 

- Böyle olduğu halde zenciler ay
rı yaşamakta, cemiyet dışında tutul -
makta rlevam ediyorlar. Garlarda, tren
lerde kapılarında Hrenklilere mahsus,, 
yazdar tabelalar ta'}ıyan kanunlar ve 
vagonl, r gördiim. Bu aynhğ1 her za • 
Pıan kabul edeceklerini zannediyonnu
mnuz 

- Şimdilik kabul ediyorlar gibi g6 -
rUniiyor .. Tabii buradakilerden bahse
diyorum. Bir ç?k okulları olduğu 
halde çocuklarını göndermezler, yük -
sclmek hususunda hiç bir gayret gös
termezler. Çarlston'da doktorluk, avu -
katlık gibi serbest mesleklere giren 
ı:enciler parmakla gösterilebilir. Onlar 
da ya Nevyorklu, yahud Şikagoludur. 

Bundan başka zenci işçilerle beyaz iş
siler aym ücreti alırlar. 

- ~ey verirler mi? 
- Birlik kanunu rey vermelerine 

mlisaiddir. Fakat eyaletin kanunu onla· 
rı, esas teşkilat kanunu hükümleri hak 
kında küçük bir imtihan vermeğe mec
b:.ır tutar. Hemen hepsi ya bu imtihan
da muvaffak olamaz, yahud girmekten 
vazgeçer. Bugün her hangi bir ihtilaf 
mevcud olduğunu zannetmeyiniz. Re -
kabet ve hatta düşmanlık yalnız zen
ci çiftçi ve işçilerle "fakir beyazlar,, 
arasında mevcuddur. Zaten mesele bu 
yüzden vehamet peyda ediyor. Filhaki 
ka cenub eyaletlerinde artık "fakir,. 
beyazdan başka bir şey yoktur. 

Büyük p:ımuk /İmanı. - Old M;ın 
nehrinin kenarında kurulmuş ve tesi
satı on altı kilometre üzerinde uzanan 
Cresceut-City Nevyork'tan sonra Ame· 
rika'nın en muntazam limanıdır. 

S n scneleıe kadar Birleşik devlte· 

terin ehemmiyet iytibarile ikinci lima
nı olan Crescent-City'de bugün garib 
bir faaliyetsizlik var. Sebebi nedir? 
Yoksa prnluk ticaretinde yeni bir dur· 
gunluk mu var? 

Ticaret birliki azasından olan ve ba
na arkadaştık eden bir zat: 

- Hayır, diyor; geçen mevıim ve· 
rimi buhrandan evelki verim seviyesi • 
ni bulduğu gibi haricten alınan pa. 
muk mikdarı gene buhrandan evelki 
mikdan hemen hemen buldu. İşletilmi
yen topraklar Uzerinden prim alan mlis 
tahsiller işletilmt-sine müsaade edilen 
topraklarda istihsali kuvvetlendirdiler. 
Fakat istihsal fazlalığına rağmen bu 
"pamuk limanı,, ikinci mevkiden be -
şinciye ge!ıiecek. 

Sebebi? Sebebi şu: 

- Navlun masrafı, liman rc~imleri 
pek yüksektir. Yani, hayran olduğunuz 
bu muazzam tesisatın ceremesini çeki
yorUL Gemiler, teıisatı daha ibtidat fa 
kat resimleri daha mutedil olan liman
lara gid"yor. Fakat bu halin, yeni tesi
sat ve yeni inşaat yapılmasma mani ol
duğunu zannediyorsanız yanılıyorsu -
nuz. Şimdi "Sanayi kanalı,, nı göre -
ceksiniz. 

Filhakika biraz ilerde gördüğümilz 

bu kanaldan en büyük eşya ve yolcu 
gemileri geçebiliyor. Arkadaşım ba -,,, 
na kanalın faydalarını anlatırken "h~ 
dutauz bir sınai inkişaf için ölçüsilz 
bir au ocbhesi açtığını., söylüyor • 

Hiç bir buhran, hiç bir mani kar§ı -
smda füture dil§miyen bu Amerika ya. 
pıcılarının cilret ve aemahatine hayran 
oluyorum. Demin gezdiğimiz ve uyku
ya dalmı' görünen muazzam liman kt
fi ~elmiyor mu idi? 

Beni ge?:diren arkadaşım bir 
senedenberi binlerce işçinin yap • 
tığl inşaattan bahsediyor, Misisi • 
pi nehri Uzerinc kurulan ye • 
ni köprUlerl göstermek istiyor yalnız 
New Orleans şehrindeki beş büyük 
bankadan ancak ikisinin iflastan kurtu 
Jabildiğini, bunlardan birinin mevduat 
sahiblerine ancak % 48 nisbetinde te -
diyatta bulunabildiğini, pamuk fiatınm 
ancak hükilmet tarafından mlistahsille
re verilen primler sayesinde düşmedi • 
ğini hatırlatmakta fayda var mı? O da 
bunları biliyor ve bildiği halde doğdu -
ğu §ehrin istikbali hakkındaki, ban
kaların kurtarılacağı ve ileride yatm
lacak sermayelerin verimli olacakları 

hususundaki Umid ve inanı biç bozul. 
mamıştır. 

Hiç bir Midisenin eksiltemediği bu 
iytimada, bu dinamizmaya kapılmamak 
çaresi var mı? Bu toprak ve bu insanlar 
muvaffakiyetsizliği kabul etmiyecek, 
hatti ihata edcmiyecek kadar zengin ve 
kuvvetlidirler. 

Büyük çiftliklerin leci vaziy~i -
gezmekte olduğum Houma şehri, şe -
ker sanayii sayesinde zengin olmu~ .• 
Bu şehirde iymal edilen şeker mikdarı 
blitiln Louisiana eyaletinde çıkan şe . 
ker mikdarından yüksektir. Belediye 
reisi bana bunları anlatırken büyilk ka
mış istihsal topraklarının feci vaziyeti
ni söylüyor. Pamuk istihsalini nizam 
altına alan N. R. A. şekerle meşgul ol
mamıştır. Nazır Tugwell, Antilla ve 
Kilba şekerlerine karşı kendisini ancak 
yüksek tarifelerle müdafaa edebilen 
şeker sanayiine karşı müsaid bir vui
yet almak istemiyor. Buhranın başladı
ğı 1929 senesinden çok eveldenberi bü
yük borclara girmiş ve rekabetten mü
teessir olmuş bulunan müstahsilleri bir 
taraftan buhran, diğer taraftan kendi
lerine yardım eden bankaların iflası 
yüzünden en feci hale düştüler. Şeker 
kamışı yetişen büyük arazi parçalana 
rak bankaların eline geçti. Belediye re
isi diyor ki: yerli ahaliden kimsenin 
elinde top~ak kalmadı. Bir çoklarınrJa 
eski sahibleri ayda 70 dolara işçilik 

edivor 

Bunun Ü?.erine muhatabıma soruya
rum: ? 

- Madam kşi şeker istihsali kar ge
tirmiyor, niçin terk .. dib de toprakları 

ve işçileri mesel&. hostan mahsulleri 
yetiştimıeiT,e kullanmıyorsunm: Ce -
mıh vilayetleri yaın,,. .. ziraatle uğraşsa 
d'1ha elveriş1 i o'm::ız -tll? 

Belediye rcid şu ce ıabı verdi· 
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· A·m'tnya barış istiyor; fakat .. 
Ünlü İngiliz yazıcılarından Mr. 

Vard Prays Deyli Meyi gazetesinde yu 

kardaki başlık altında fU yazıyı yazı
yor: 

" Beş hafta sonra Sar'da plebisit ya 
pılacak. Avrupa'nın en zengin kömür 
kaynaklarına sahih olan bu mıntakada 
oturanların üçte ikisi o gün verecekleri 
reylerle sıyasal geleceklerini tayin et
mi1 olacaklardır. Bu, ölen ReisicUm -
hur Vilson'un .. kendi hakkında karar,, 
prensipinin son bir geçit resmi olacak 
tır. Bu prensip yü:<ünden A vrupa'nın 
neler çektiği hatırlardadır. 

Bundan birkaç hafta evel bu plebi
sit meselesi A.vrupa'nın en tehlikeli iş

krinden birisiydi; orada yapılan işler 

bir barut f19sının yanı başında ateşle 

oynamak gibi bir şey sayılıyordu. 

Üç ay evci Sar'da bulunduğum sıra
Jarda orada herkes verilecek reyin, so
nunda şiddetli muamelelere yol açara· 
ğlnı söyliyorlar, bunu beklt>yorlardı. 

Katolik Liderleri, pek tehlikeli bir 
I§ olduğu için uluslar kurumunun ple
bisite asla kalkışmayacağını sanıyor -
tardı. 

Eg r o plebisit gilnüne beş hafta 
kaldığı bu günde p heyecanlı gUnü da
ha az heyecan ve korku ile bekliyebi
liyorsak bıı, Almanya'mn sayesindedir. 

Fransız gazetelerinin Sar'da nizam 
ve asayişi korumak i!ıiin iki fransız kol 
ordusunun sınırda hazır bulunduraca· 
ğı yollu yaptrkları neşriyat almanlan 
bir hayli sinirlendirdiği halde alman 
hllkilmeti bu mesele üzerinde engin bir 
banş ruhu ile hareket ederek işi halle 
doğru yUrUmüştür. 

Ge!ıien ayın ilk gtlnilnden itibaren 
Sar'da alman komiseri olan doktor Bilr
kel, Sar sınrrma yirmi beş mil yakm 
olan yerlerde hUcum kıtaları, siyah mu 
hafızlar Uniformalannın giyilmesini 
yasak etmiştir. 

Alman hUkOmetinfn Sar'da aayiı 
ve nizamı korumak için uluslararau 
bir kuvvetL-ı oraya gelmesini doğru bul
ması da yine banşa ne kadır taraftar ol
duğunu göstermeğe kAficlir • 

Bunu yapmak bizim için uzaktan 
belki kolay görünür. Fakat siz Devalc
ra'nın cenub! İrlanda'da bir plebisit 
yapmak istediğini ve orada her hangi 
bir uygunsu?:luk olmasın diye Avrupa
mn her tarafından asker getirtildiğini 
tasavvur ediniz. 

Ror ada'da fransız ve alman murah
haslarının müzakereleri netiycesinde 
alınanların Sar madenleri için Fransa
ya verecekleri parayı taksiltlere bağla
ma tarzları da barış isteğinin batın sa
yılır tezahürlerinden birisidir. 

- Şeker kamışı ötedenberl Luisi

ana eyaletinin "belkemiğin aayılır. Kö
lelik muharebesinden evci memleket 

bu yüzden zengin olmuştu. Esirlik 

kalktı fakat zenciler kaldı. Louisiana 

eyaletinin 2 milyonu bulan ahalisinin 

700.000 i zencidir. KöylU zenciler ge. 

Jı:er kamışı yetiştirmeğe alışkındır. Eli
mizdeki muazzam tesisatı terk edeme-

yiz. Bizim istediğimiz, hilkGmetin pa

muk müstahsillerine yardım ettiği gf. 
bi bize de yardım etmesidir. 

Zenciler. - Cenub eyaletleri halkı 
kendilerine zencilerden bahsedilmesin-

den hoşlanmazlar. Buna rağmen bana 
aı J.-.adaşlık eden yerlilerden birine bu 
bahsi açtım. Bana şu veciz cevabı verdi: 

" Şimal ahalisi zencileri sever gibi 
görünürler fakat ferd itibariyle hoş -
lanmazlar. Cenublular i~e zenci ırkı -
m sevmeyiz faknt ferd itibariyle ica • 
bınıfa takdir ederiz.,. 

Ve ilave etti: 

- Bizim im!din vermek istemedıği. 
miz, birleşik devletleri ikinci bir Bre 
zılv::ı'ya benzetecek olan beyazlarla si
yahlar arasında evlenmedir. Bu, bizde, 
yasa 1ctır. İşte lıunun içindir ki her han 
gi bir temas ve münasebete meydan 
vermemek için zencileri hususi mahal
lelerinde tecrid ettik, onlar için hususi 
hastaneler, kiliseler, okullar yaptırdık . ., 

Muhatıbım bunları anlatırken yanı

mızdan geçen üç güzel melez kıza ba
kıvorum. Kanunları ne kadar şiddetli 

olursa olsun bu sıc~k cenıJlı ıklimin~~ 
o korkulan temas!ara mani olmak mı.im 
kün müc1ür? 

Fakat bütün bunlara bakıp da Al
manya'nın daima barış taraflısı olaca
ğına hükmetmek de ranlıştır. 

Lordlar kamarasının geçen çarşam
ba günkii toplantısınaa 'tehlikeli suret
te barış taraftarlığı eden Vikon Sesil 
uluslar kurumunun dileklerini yerine 
getirmeyen devletler üzerinde taı:yik 

yapmanın gerekliğini müdafaa etti. 

En kritik bir yılın arifesinde Al -
manya Uzerine bir tıazyik yapılabilece
ğine inanabilmek fena bir şey değil. 

Geçen haziran ayında dünyanın en 
s::ıliihiyetli askerlerinden birisi olan 
Mareşal Peten but>ünkü Almanya·mn 
savastan önceki militarist Almanya ka· 
dar asker alacak kaynaklara ma1ik o1 -
duğunu söylemişti. Ondan sonra geçen 
ay mebus M. Arsimbo alman tayyare 
kuvvetlerinin fazlalığı hakkında çok 
milhim sözler söyledi ve "orada binler
ce talim görmüş pilot ve büyük miktar 
da makine vardır.,, dedi. 

Yirmi yıl kadar önce Almanya, bU
tUn dünyaya karşı bir savaşa girişti ve 
Belçika, Fransa, İtalya, Sırbistan, Ro
manya ve Rusya ile harbetti. Buglln 
orada ulusal varlık daha katileşmiş, ulu 
sun başına kudretli bir önder ge~iş, 
Almanya'nm savaş maddesi çıkaran 

kaynakları daha ziyade zenginle~miş -
tir. 

Almanya'yı görmeğe giden ingi1iz
ler, ekseriya Almanya'nın savaş iste· 
meuiği kanaati ile yurdlerına dönüyor
lar. Bu intıbarn doğru bir intrba oldu
ğunda şübhe yoktur. Bundan başka en 
görglisüz bir yolcunun bile Almanya· 
da gözUne çarpacak bir hakikat var
dır ki bu da bu Ulkenin bütiln Avrupa 

Ulkelerinden daiha ziyade savaga ba.ıt 

bir halde bulunduğudur. 
Almanya: 

Sıyasaca birleşmiştir; 

Ruhca lıirleşmiştir; 
Sıkı bir di iplin i!ıiindedir. 
Üstün bir surette tec.hizatını taman!t 

Jamıştır. 

Ve bütün bunların üstünde kendi\ 
sinin vaktiyle bir çok uluslan kurbaı( 
eden bir 9avaş sıtmasına kurban gitmiJ 
olduğuna ir1"nmaktadır. 

Alman tarihinde gelmiş her hang\ 
bir hükfimette"'l rivade Almanya'nın rıı 
hunu temsil etmekte o'an Her Hitler 
tekrar te~rar l endisinin kuvvetli barıt 
isteğ'ini anlatmıo;tır. 

Bu yılın başlarında konuşurken ba• 
na elemişti ki: 

••- Biz, franı;ızlarla savaş istemiyo• 
ruz. Bizim istediğimiz, onurunu seveıı 
ve üstün tutan ulusun kabul edeceği 
esaslar üzerinde samimice anla~maktıl" 
Bundan başka biz, yaşamak istiyoruz.,, 

İşte bu ihtiyati kayıtlardır ki eşi 
ğine bastığımız yıl içinde barış kin 
bir tehlike kaynağı olabilir. 

Versay andlaşmasını Almanya'yA 
kabul ettirmiş olan devletler, Her Hit• 
Jerin istediği esasları tanıyarak A,lman 
yayı tatmin edebil"cekler midir? 

1935 yılı diplomatlarını kendisiylo 
uğraştıracak olan mesele budur. Eğer 
onlar bunu halJetmeğe muvaffak olur• 
Jarsa o zaman Avrupa upuzun bir ba• 
rış devresine gireceğine emin olabilir. 
Eğer olamadarsa o zaman, barış ancalf 
Almanya'nm yeter kadar kuvvetlenib 
dilediği ıartları tıtlah vasıtaslyle orta• 
ya koyabileceği güne kadar stirecektit. 

Tayyare tehlikesi karşısında İngiltere 
lngnterenin tayyareci generallann

dan P. R. C, Gro·.eı, Deyli Meyi gaze
teıinde ıu yazıyı JUl)'orı 

M Lehinde ve aleyhinde neler MSyle
nirae söylen.sin, bugOnkil aavaım en te
sirli aillbı tayyardir. Fennin bu silaha 

verdiği milkemmeliyet yilrllnden artık 
bir adaya çekilmiş olan ve elinde kuv. 
vetli bir donanma bulunan lngilterenin 
emniyet ve masuniyeti bahse mevzu o
lamaz ; bu durum tamamile defi!miı

tir. 
Hava kuvvetlerinin bir yurd mUda. 

faası için ne kadar gerekli olduğunu 

takdir etmedikçe ingiliz UstUnlilğil 
Resm ifadelere göre 1926 yılında 

fransız hava kuvvetleri aavaş zamanın· 
dakinden 1500 kere daha fazla kuvvet
lendirilmişti 

O günden bugUne kadar Avnıpada 

en ileri gelen hava kuvveti olan fransu: 
tayyareciliği hiç olmazsa 1926 daJd 
gilcUnün iki mislini bulmu9tur. 

Öte taraftan Almanya franaızlarla 

hava kunetlerinl denkleştirmek için 
bilyük bir çalııma içindedir. Eğer bu 
gUc engelliğini bugüne kadar elde et
memişse pek yakmda elde edeceğine 

şilpbe yoktur 
67 milyonluk uyanık, gayretli, sa

nayide ileri bir milleti devamlı ıurette 
madun bir vaziyette tutınağı Umit et
mek saçmadD'. Bu dUşUnce, banıı 1919 
yılmda kararlaştırılan statUko dairesin.. 
de ebedilC!tirmek hülyası kadar ıaçma
dır. 

BugUn acun, ya Versay andlaşma

sının yeniden tetkik edilmesi, yahut da 
yeni bir ihtilafa girişmeği kabul et. 
mek vaziyetinde bulunuyor. 

Biz Almanyadan hava kuvvetleri 
bakımından geri kaldığımız müddetçe 
bunlardan birincisini yapmak pek güç 
olacaktır; bunun gerçekliği meydanda
dır. 

Bir savaş vukuunda alman tayyare. 
!eri 24 saat içinde Londra üzerine 60 
kiloluk bombalar ve kimyevi maddeler. 
le gelebileceklerdir. Ondan sonra bu 
hücum sürüp gidecektir. 

Son savaşta Londra Uezrine gr1cn 
tayyarelerin taşıdığı bombaların mec
mu ağırlığı otuz ton ~esab edilmiştir. 

Hükumet merk"ezimizde bunun verdiği 
ziyan 1880 kişiye varmıştır. 

Bu nisbet dahilinde 600 ton bomba 
gelect-ğini ht>~ab edec• k olursak bunla
nn vereceği zayiat 37.600 kişiye vara· 
ciiktır. Sonra bugüne kadar yapılan te
rakkilerle bomblların içindeki kimyevi 
ve patlayıcı maddelerin müdhiş tesirle
rmi de heraba katmak gerektir. 

Gelecek aavqlarda avrupalı komŞdıt 
lanmızın her hangi birinin tayyare bU" 
cuma en fazla Londraya teveccüh edeoti 

Gener.al Groves. 

tlr. Zira lngilterenin blltiln candamarlıı• 
n bu büyük tehirde toplanmış bulurı• 
maktadır. 

Eğer Avrupa sahillerinde İngiltere• 
yi döğecek büyük bir top icadediJse ,.e 
ihtiyaç nmanında bunlardan yüzlerce~ 
i~liyeceği öğrenilse hepimiıı: bliyük b~t 
telaşa düşeriz. Çünkü top tecrübe ett~ 
ğimiz. tahribatı iyiden iyiye bildiğirtı11 

an:ınevi bir silahtır. 
Halbuki tayyare bombaları, top gül· 

lelerinden daha fazla patlayıcı madde• 

lerle doludur. Tahribatı daha ziyade 0 
• 

lur. Ne yazık ki hu hakikat gö?: önünd"ıı 
• sı • 

uzak tutulmuş ve tutulan yanlış bır 
yasa yÜ7.iindcn İngiltere havaca attırıcı 
drr<'cede bir devlet haline düşmiiştiit" . 

ı· 
1923 vılında 11eri siirülen ve birtc\' d ..,. 

ye trkrananan her hangi güçlü bir '~1< 
lf'tlr hava kuvvetlerinct miisavi olıt' ,, ... '"' iddiası, bugün tathikf' h:ır:Janırsa bU) 

r ı• 
bir ~a"r'"t göstermek gC'r,.kliği ka 
srnda hulunııruz. rı 

Bunu vapahilmrk için hemen seke; ,ı: 
tane yeni tayyare karargahı kurrnıı~r· 
gerektir. Bu ameli bulunmıyaca~:. 0 t:ı'f 
sa biz. hiç olmazsa. Avrupanın sıvıl .., • 
yareler de dahil olmak lir.ere. en . ~u 111 
vetli filosuna muadil hir filosunıt 1~ de. 
da yapmak. tamamlamak zaruretlfl 

yiz. rr· 
Eğer şimdi hüyiik bir azim ve. en\"ıl• 

ji ile bu işe girişecek olursak on bır jl1· 

danberi gösterr'liğimiz gevşeklik. ve •rtı• 
• • • 1 r· unernıze mal sıyasetını grne te a ı e 

kan bulunahilir. dı~' 
.. "Görüş kabiliyt-tinin bulunrn:ı 

yerde halk felakete uğrar.,, 
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Ge 
re 

Geçen yıl Turkiye'ye ge
lip giden Sovyet sinema re
ji•örü Serj Yuthevi~'in, Sov
yet reuamlar ve lıeykdtrCl§lar 
birliği organı "lshuçvo,, ga • 
zetesinde, Sovyetlerde ve ya
bancı memleketlerde ıanata 
dair negrettiği yazıdan alın -
mıştır: 

Sevgili dostlarım, 

Anadolu'da üç ay geçirdim. Beni 
pek ziyade teshir etıni! olan bu memle
keti elimden ıreJdiği kadar tanımağa 
~alı!tım. Yalım köyleri dolaştım. Cüm
huriyetinizin onun:u yıldönümü dola -
yıaiyle yaprlnn senlikJeri görmekle bah
tiyar oldum. 

Bu sevinç günlerinde, Ankara'dan 
lzmir'c Çc.nakkaleyc, omdan da letan
bula giderek, gene Ankarn'ya it batına 
döndüm. 

Bütün bu gezintilerimde yeni bir 
memleketin sert ve cesur manzarası, te
zadlariyle gözlerimin önünde idi. 

Beni en çok alakndar eden İnsanlar
dı. Türk milletinin çehresini biz naııl 
ynnlı1, lmba ve ibtidai bir §ekı1de ta -
aavvur ediyorduk. Seyyahların raatge • 
le yapmıı olduklnn bazı kabartmalarla 
reaimler, "§ark,, süslerine ve cıgara ku
tulanna geçerek, bize, esmer, koç bu -
runlu standard osmanhların inanılmaz 
lcarikntürünü getirmişti. 

Halbuki türk milletinin •İması da, 
tabiattaki diğer her şey gibi, türlü türlü 
Ye cins cinstir. Mesela §U ean ıaçlı, ma

vi gözlü köylülerin, tütün reklrunlann
daki kabasaba erl,eklerlc hiç müna
aebetleri yoktur. Sennayedarlann para 
ile tutulmuı askerlerine ve İtgal ordu -
lanna kar§ı hürriyet ve isb1dalleri için 
kardeşleri ve oğullariyle beraber, omuz 
omuza, döğüşn1Üf olanlardan biri olan 
Anadolu günc§i ve dııığ rüzgarlariyle 
yanmıt yüzü açı~ ıu köylü kadm ... 

Bu çehre. ıcker kutulannda ve ''!SJ'k,, 
Oslubundaki resimlerde size, ince kollar 
ardından, badem gözleriyle bakan şnrk 
güzellerine hiç de benzemiyor. 

fşte gençlik - talebe bereleri, lise 

kasketleri, sporcu kepileri, izci şapka -
lan giymi§ delikanlılarla genç kızlar .... 
Kuvvetli, gürültücü ve neşeli bir genç

lik ..... 
Şu da ordudur - Genç köylüler, 

Anadolu tozunun, toprağının rengin -
<! ki boz elbiseli askerler.-. 

Sonra yaşlı zabitler, beyaz saçlı, gü -
n şten karannıt yüzlü miralaylarla ge

neraller, Kemalist ordunun tecrübeli 
!Cfleri; ve işte, çelik mavisi şık kaputla
rı ve ({Üneşte parhyan rogan çizmeleri

( genç zabitler ... 
lıte memurlar, saylavlar, tacirler, 

ıazeteciler muharrirler ki Ankaranm, ' __ ,_ . 
ciimhuriyetin yarattığı devlet mcraczı-
llİn aafaltlı aoknklannda bnıık bir 
ltaıabahk meydana getiriyorlar. 

Ve iıte Ankara'nın kendisi, .. çöl'?' 
ortasındaki ba hakiki mucize,. · • • Bır 
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Asya §ehri, orijinal ve aari bir kültür 
,ehri haline gelmiıtir. 

Ancak, Ankara baklanda bir baau
si mektub yazmak gerektir. Ankara an
latılmak istiyor, bunu bekliyor... Yeni 
Türkiye'nin remzi olan bu yeni tehir, 
bugünkü prkın bu yeni merkezi ... 

1 stanbullu dostlamn, ıizi hayal inki· 
sarına uğratacağım; Ankara'yı gördük
ten sonra İatanbul'u aevmemeğe başla
dım. itin doğrusu, lstanbulu bütün yÜ

reğimle sevmeğe 'Yaktım da olmadı. Onu 
sevebilmt-k ivin çok az zaman kaldnn. 
Ancak, seyyahların ananeyi programıM 
göre yaptığı gezintilerde oraya ginb 
buradan çıkarken onu sevebile~imi 
ar:ndnn. 

Böyle olmnk'a beraber, benden önce 
milyonlarca 11eyyahın tekrarlamıı oldu
ğu bu aeyahat beni tatmin etmedi. 1933 
de, bunun için, Tiirkiye'ye gelmek ge
relnnezdi. 

istiklal caddesi - Eski ''caddei ke
bir,, in timdiki adı budur. Bu adı da boı 
Y e tatrmamnktadır. iyi ki "caddei ke
bir' de yabancı asket", zabit ve bahriye
lilerinin kaynaştıktan günler artık uzak 
dır, Avrupah büyük kalabalığın ta -
nımadığı bir gcneral'in demir eli bu ''ga
lib,, leri, "yer yüzünün Hvkleri,, ne do
yamadan oradan süpürüb attı n sokak 
lar her günkü yafayıılarma, büyük ti
caret merkezlerine mahsus hareketli ya
'•Yl!~ tekrar baıladr. 

Ancak onda i~i gücü çok bir ,ehrin 
kozmopolitliii Nıla vardır. 

Türkiye'de geçirdiğim günlerin en 
mutlusu meslektaılanma, hakiki ıanat 
adamlanna raıtladığnn gündür. 

Her ıeyden önce beni f.'\§ırtıb lo -
vançlandıran ne oldu? Sanat kültürü se
viyesi... dalın birkaç zaman Önce insan 
resminin kötü görüldüğü bir memleket 
te, az zamanda büyük kültür zen -
ginliği ol11n ülkelerden sizleri ayıran 
mesafeyi geçtiniz, körken gözleri gören 
İnsanlar oldunuz, hakiki bir görüı kül
türü elde ettiniz. 

ikinci nokta: inkar olunmaz istidad
lar. Ressamı -ı:anantcıdan - hnttn Pa -
rls'in timdiki süsleyici kübikciliğinin 

temsil ettiği maksabt?. canbazlık içinde 
iki11i de bir kerteye getiren - nynı olro 
la' yn bağlı olllalnr dahi, hakiki istidnd
lar .. - . 

Oçüncü nok ta: genç bir ü lkenin !'es· 
samlannda bulunması gerek olnn bü -
yük b:r calışmn lmb:Hyeti bir vnratnm 
ıusuzl\1ğu, yoru!nmzMc~ daimn ilmemek 
d;leği.-.. 

Dördüncü nokta: Biçimde geniş bir 
~eşitlilik. Gördüm ki lrudretlerinizi 
akunrcl'de, grafikte, kara kalemde, lm
bartmadn, hnrikntürde, tuvalet e!kis'le-
rind~ kitab kabolığmda sınayorıunuz. 
Ve anladım ki ka11unda hak:kt Üstat -
lar vardır. 

(Mektubunun buraımda Bay Yutke
Tiç, reaaamlarımızm aanattaki busuai -
yetlerirü saymaktadır.) 

Bay YutkeTiç, mektubunun sonunda 

Telrikaı 30 

Benim Günahım 
Yazanı 

llNNIE VIVANTI 

(MEA CULPA) 

ltalyanca aa1mdan türkçeye çeviren: 
NOSHET HAŞIM SINANOCLU 

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

Lady Taylor titredi. 
- Dinle anne, Astrid'i biliyo

ftız. Bırakalım kaprislerinin bu
tusu geçsin ı emin ol, bir gü~ için
de bumunu sürtmüş, peşıman 
~agclecek. 

Fakat gün geçti, Astrid dön -
tllea· ı. 

Gece olunca Elsy'nin endişesi 
~tı; diğer taraf tan Lady Tay -
~·un telaşı, ona en karanlık ta

YYüller telkin ediyordu . 
Solgun ve bitik titriyordu. "r - Bir duzağa düşmüş olacaK. 

:ti~,Yon içilen itbelerden birine sü
-~leınişlerdir. 

(! '1 e yuvarlak bebek gözlerini 
tı~~~et içinde açıyordu. Sonra ye-

ır ümitsizlik taşması ile, 
- Yahnd' da .• divordu. - Nile 

anuşlradrr. Evet, evett. Nil'e at_ 
nuşlardır; öyle bir presanti}lla • 
nım var. 

İkinci gece de, endişe içinde 
uykusuz, geçti. İki kadın saba~ 
soluk ışığında binöirlerinin yüz _ 
terine baktılar: leke leke ve bit -
kindiler. 

Harekete gelmek laznndı; 
Britanya otoritesinin yardrmmı 
dilemek, şayialara. iskandallara 
razı olmak lazımdL 

Bununla beraber Elsy daha te
redd üd ediyordu. 

Saad müsaade edince, hemen 
aşağıya indi ve telaşmı gizliyerek 
.kapıcıyı sorguya çekti. 

Birkaç dakika sonra, mavi es
vabh Suriye'li bir "boy,, la birlik
te yukarı döndU. 

ULUS 

- aynı samimilik ve dostlukla ccva~ 

nnnelerini dileyerek - türk reaaamla -
rından dostça bazı sualler sormnktadır. 

Biliyorum ki çalı§mak sizler iç!n ko
lay değildir. Eserleriniz, cemiyetin ge -
ni~ kütlelerince kafi bir hüsnü t elakki 
görmemiıtir. içinizden hiç biri zafer 
tacmı henÜz giymemiıtir. Sizi manası:ı; 
bile bulanlar çoktur. Bir çoklarına, ya

§ayabilmek için, iı sahibi değilsiniz. 
Hatta fWlU da kabul ediyorum ki 

yaptığ.nız levhalann çok ve ebadının da 
geniı olmaması programsızlığınızdan 

<lcğıl muşamba ve boya alacak paranız 
buiunmaamaındandır. Ancak, bütün bu 
ıüçfokler geçicidirler. Bana anfablma
aı daha güç görunen tarnf, ıizlcrin, mem· 
Jcketin genci yaşayııından teccrriid et -
mit olmanııdu. Bana öyle geldi ki siz
ler, bu tecerrüd havası içinde, güçlükle 
ııefea almaktasınız. 

Sanatkarın aeyircileri olmak ıerektir. 
Onlarsiz sanatkar no inklınf edebilir, 
ne de büyük bir sanatkar olabilir. Ta· 

bii, ıizlt!r de seyircilerinizi arıyor, mc§her· 
lcr kuruyor, meydana getirdiğiniz eser
leri, yazılarınızı bashnyonunuz. Ancak, 
bwılar yetmez. 

Çok tahmin ederim ki bizim memle
kette, birnz istihza ile, "objektif vaziyet
ler,, denilen vaziyetler, bu tecerrüdü ko
laylaıtırmaktadır. 

Sizler henüz ülkeye kafi derecede 
bağlı değilsiııiz; belki devlet kurumları 
- sizlerin pek çok iyi 19yler yapabile
ceğiniz - sanatJa propaganda itine is -
tenildiği kadar alaka göstermemektedir. 
Ancak, teı.lim edersiniz ki kusurun bir 
parçası da sizlerdedir. • 

Sanat, bütün köklerile realiteye bağ
lı olursa acliıebilir. Sanatkarı hakiki a
leme bağlıyan bağlaı· ne kadar sağlam 
olursa realite ile onun arasındaki anlaı
ma.zlık o kadar a.z ve sanatı da o derece 
kuvvetli olur. 

lstanbul büyük deni% yollarının bir
leıtilderi noktadadır, Boğa:eiçinde türlü 
~arlar eıer. Eıki "Cadclei Kebir,, e 
çıkan aokak aralarmda, geceleyin öten 
bekçi düdükleri ıibi, bir çok yabancı ha
valar ıalık çal.ar. 

Esrelerinizden çoğu bir "yabancı 
sea" e göre y pılmı~ gibic:lir. Bunlar, 
renklerdeki orijinallılda birbirinden a -
yırd edilememektedir. Her bircrlerinizin 
eserlerinizdeki "üslubn karıtıklıiı, ba
~ n, s;e§itli istiJadhırm CM!l'İ olmaktan zi
yade türlü ıuezheblcre tabilik halinde 
görümnektedU. 

Y apraklannızı kımıldntan yabancı 

rüzgürlardır ve bu rüzclırlar arasında 
Anadolu yaylnaının bir nefea gibi aıcak, 
d iriltici :rüzgarını hisaedememekteyim. 

Sizin - taret böyle demek caize• -
lınstalıkta.muzdan bu kadar samimilikle 
bahsedişimin sebebi bu hastalıklara biz, 
Sovyetler Birliği rcsaamlnnrun da ya· 
hancı olmamamızdır. 

Ancak, bu hastalıklarla malw bulun
duğumuzu tcş)İm ettik. Onlarc:laıı kur -
tulmak için radikal tedbirler almağa uğ· 
raııyoruz. 

Öyle aanıyoru:ı ki re11amlarımız, ha· 
yatın realitelerinden uzaklaımanın on
lar için ne demek olacağını sezmekte ve 
bu takdirde aanatlarmın nasıl bir çık
maza gireceğini anlamaktadırlar. 

Sanatkirlanma ve belki bazdan pek 
güçlükle - atölyelerine kapanmak ahı-

Sedire uzanmış olan Lady Tay
lor titriyerek kalktı. 

- Anne, bu delikanlı evelki 
akşam otelin önünde nöbetci 
imiş; Astrid'in çıktığını görmüş. 
- Gülümsiyen "boy,. a dönerek: 

- Öyle değil mi? 
- Evet, Hanımefendi. 
Lady Taylor, heyecandan tü -

kcndiğini duydu. 
Elsy, endişesini bastırarak 

delikanlıya sormakta devam edi
yordu: 

- Arabaya mı bindi? 
- Otomobile bindi. Kapısını 

ben kapadım. 
--- Şoföre ne adres verdi? 
Suriyeli biran düşündü. Mü

kemmel surette hatırlıyordu; 
ama söylemek münasib olub ol -
mıyacağmda tercddüd ediyordu. 
Gözlerini göğe kaldırdı ve çevab 
vennedi. 

- Otomobilin numarasını ha
tırl:ryonnusun uz? 

- Hayır, Hanmı. 
Halbuki o otomobil, o dakika

da, otelin önündeki asfalt üzerin
de idi; bizzat "boy,, beş dakika ön 
ce sarığının üstüne deriden bir 
bere oturtmuş ihtiyar şoförle bir 
sürü arab küfürleri atışmıştı. 

SAYIFA 5 

.... r 
L Mem ostas!_J 

""'". ....... 
Aydın'da kadınlık bayramı nasıl oldu? 

A. YDIN - .oUyUk ulus kurultayı· 
nın türk kadınına sıyasal bayıklarmr 

yeni bir kestirme ile sona erdirmesin -
den ötürü Aydın kadınları dün akşam 
Halkcvi çatısı altında toplandılar. Ön
ce fırka başkanı Etem Kadri kadınları 
kutladı. Kadınlar, bu toplantılarına 
başkan olarak Zahire Etem Kadri'yi 
seçtiler. Zahire Etem Kadri şu söyle
vini söyledi : 

- Türk kadını, 

Büyük uJus kurultayının 5 - 12 - Q34 

toplantısında türk kadınının sıyasal ba 
yıkları için yeni bir kestirme daha ve
riJdi. Bundan sonra tUrk kadını saylav 
seçilebilecek ve seçebilecektir. 

Gözlerimizi biraz geriye çevirecek 
olursak türk kadınını kafeı arkasında, 
gillünç örtliler altında yarı tutsak ka
ranlıklar içinde görilriU. 

Uygur bayık yok ... Soysal bayık hiç 
yok .. Bir köleden Jılç ayınım yok .. 

TürkUn engin gUnlemesinde soy -
sal yaşayışın; cinsiyet aynlığı güdill
meden kadın ve erkek birliğine dayan
dığı, türle kadınının ulu~ işini çevire -
cek kadar yüksek varlıklar göstermlı 

olduğunu görüyoruz. 

İşte erkeğin bitişiğinde yUrUyen 
tUrk kadınını en son bu kadar acıklı 

bir yönteme düşmliş görüyoruz. 

Cumuduk çağının bil ' .. ,_ değişik

likleri içinde yer tutan l . ışte türk 
kadınının değer yerini alması tUrkiln 
uygur ölçUsUnU bu yönden de belli et
mekti. 

İnkıJtpçı Cünıhuriyet Halk Fırka
mızın proğramında töyle yazar: 

(Fırkamız vatandaıların aıyaat hak

ları noktasından cinsiyet farkı gözet

mez. Bil!kis türk milletinin yüksek ve 

derin tarihinde içtima! hayatJm her 
noktadan birliğe iıtinat ettinnit oldu
ğunu bilen fı.rlcımız kadınlarımızın be
lediye intihabında olduğu gibi mebus 
intihabında da siyast haklarını kullan
maları is;in 14.zımgclen milsaid :r:emini 

kanlığuıdaıı kendilerini kurtarıyorlar. 
Her biri, kendine göre tayin ettiği bir 
biçimde, realite ile arasmdaki bağlan 
sağlamlaştırıyor. Bunlar zarnanlannı 
yalnız bir iki büyıik ~chirde değil, bütün 
memlekette, gelişen sanayi meT'kezlerin
de, köylerde, kolhozlarda, orduda oku· 
lalarda geçiriyorlar. Fenni seferine, as
keri manevrala.nı, fabrikalara yapılan ge
zintilere İ§tir:..k ediyor, yeni bir hayabn, 
yeni bir cemiyetin, yepyeni bir memle -
ketin her ıeyinin i~ine giriyorlar. 

''Sesin bütün kuvveti ile,, , - en iyi 
§nirlerimizden biri olan Mayakoıki'nin 
en İyi manzumclerinden birinin adr i,te 
budur. 

Siz de sesinizin bütün kuvveti ile ça· 
htımz! Size "Allaha ıamarladık,, derken 
tekrarlayacafnn budurı Sesinizin bütün 
kuvveti ile. 

Fakat bunu suriyeli söyleme-
di. Bilakis, uzun uzun düşündük
ten sonra, 

- Belki şoförü tanıyabilirim, 
- dedi. 

Lady Taylor, acı acı içini çe
kerek sedirin, arkasına kendini 
bıraktı. 

Elsy, annesine cesaret verici 
bir bakış attı. Sonra delikanlıya 
döndü: 

- Sizin adınız ne? 
-Ahmed. 
- Pekala, Ahmed, gidiniz! o 

şoförü arayınız 1 bütün şehirde 
arayınız. Bulunca buraya getiri -
niz. 

Ahmed, hiç acele etmeden, ta 
rasamn merdivenlerinden indi; 
piyade kaldırımını geçti ve yolun 
ortasında bekleşen sıra srra oto
mobillere doğru yürüdü. Sondan 
ikincinin önünde <lurdu. 

Volanda oturmuş El Ehram 
gazetesini okumakta olan ihti
yar şoföre, 

- Barudi, - dedi, - o açık renk 
saçlı, beyaz esvablı Sitt.. Hani 
sen evelki akşam götürmüştün, 

onu nereye götürdün? 
Şoför, içinde, münasebetsizler 

haz ırlamağı bir vazife addeder.) Fırka 
ancak bu takdirde tarihi ve şerefli ha• 
yatımızı yeni şeraite uygun aimasile 
ihya etmiş olacağına kanidir). 

Ulu Gazimiz AtatUrk'ün kurduğu, 

inkıHl.pçı fırkamızın programındaki bu 
yazılar sırası geldikçe ortaya atıldı . 

Uygur yasamız, tUrk lradınmın hem 
insan olmak bakımından hem de şanlı 
bir ulusun teklerJ olmak bakımından 

bir çok bayıklar verdi. Kadın yaşayı"' 

şında büyük bir değişiklik yaptı. Cüm
huriyetin belediye yasası; tilrk kadını• 
na kent kurultaylarından yer ve sö.ı 
V('rdi. 

Cümhuriyetin köy yasası; türk ka· 
dınma köy muhtarlığı ve Uyelik bayık· 
lığını verdi. 

Daha birçok bayıklardan başka ; en 
son bugi.in tUrk kadını büyük ulus ku· 
rultayma saylav seçecek ve saylav ae· 
çilecek. 

(Biz türk kadınlan yeni türk dev• 
Jetinin ; ulusu yükseltecek yüzlendire• 
cek oğullar, ku:lar yetiştirecek terbi"' 
yecisi; 

Türk ev bark ocağını her çağ gö. 

nenç içinde tUttilrecek bir temeli oldu• 

ğumuzu unutmadan, bu yUkllmlerimizl 

lıiç bir kurumda bırakmadan bu yeni 
budun ve ulus yolunca da erlerimizin 
bitişiğinde g\lcllmllz yettiği kadar ça• 
lışacağız. Tilrk varlıfını her kıpma 
yükselteceğiz). 

Bu kutlu iılcri bize veren Başkanı· 
mu: BUyük Gazi AtatUrk'e Aydın ka
dınlığından ve Halkevl çatıaı altında 
sonsuz kulduk ve aayğllar. 

Bu sBylevi kadmlanmu çok alkıı • 
ladılar, bundan sonra birçok kadınla.o 

rımız daha söz söylediler ve bundan 

ıonra alkı,1lar arasında tilrk kadınlan• 
nı acunun en uyğun kadınlarından da .. 
ha yükseklere ulaştıran Atatilrk'ün 
tUrk kadınlarına bu son 11yasa bayığı• 
nı verdiği ve büyük ulus kurultayının 
onayladığı 5 - 12 - 934 gilnllniln her yıl 
bUyUk ıenliklerle kutlanmasını kestir
diler. 

Kadınlarımız Halkevi idare heyetia , 
den bayan Zahire Etem'le içtima! yar-

dım şubesi Uyelerinden Bayan Sıddika 

Nafiz'i ve Müze sergi komitesi üyele • 

rinden muallim Mebrure'yi BUyük Ata 

tUrke, General Kızım Öz Alp ve Ba1-

bakan General İsmet lnönU ile C. H. F. 
Genel yazgam Bay Receb'e aayğı vcı 

bağlılıklarını tel yazısiyle ulaştırılma .. 

ıı yükümünü verdiler. KomJte hemen 

toplanarak tel yazılarını yazdılar ve 

kamuya okuyarak alkIJlu arasında 

onayJanan bu tel yazılannt çektiler. 
Bundc.n sonra bu toplantıya gekn ka
dır 'ar,mızdan Fırka ve Halkevine ya• 
.zıh olmıyanlar yazıldılar •e bütün AY. 
dın kadınlığını da yazdırmağı s6zle• 
şerek kıvançla dağıldılar .. 

ve meraklılar için sakladığı Alla• 
ha vt yıldırımlara aid birçok tel• 
mihler bulunan türlü küfürlerlcı 
cevab verdi. 

Ahmed, 
- Ey akreblerin mundar ak ~ 

rabası ! .. -dedi; • öyle ise bahşiş 
almryacaksın. 

Otele dönüyormuş gibi yaptı. 
O zaman şoför onu çağırdı: 
- Gel buraya, çakalın pis ço. 

cuğu 1. söyle, niye sordun? 
Fakat delikanlı arkasını çevi

rerek tekrarladı: 
- Ehemmiyeti yok.. bahşişi 

kendim alacağım. 
Ve, yolu kesmesine engel olan 

bir sıra arabanm geçmesini bekli· 
y P-rek, bir müddet durdu. 

Fakat Barudi bahşişi diişün -
müyordu. Sitt'i düşünüyordu; 
o ilahi Sitt'i.. evelki gece Zomor 

. kanalmm kıyısında te~ başına bı: 
raktö-ı o süt gibi tatlı, manolya çı· 
çeği bgibi beyaz, bir hıdiv kızı gibi 
alic.. · b Sitt'i. Ona ne olmuştu 
ki?.. , akşam ingnizler ora va ya
kın köytl yakmışlardı ... Acaba b=· 
şmG' bir şev mi geldi idi? •• 

Suriyeliye bağırdı: 
- Sonu var -



SAYIFA 6 ULU~ 

Dün Ankara radyoswıda • 

O! onomi bakanı Bay Celal Bayar, 
ticaret ve sanayi 

(Başı 1. inci saytfada) 

Bundan başka kliring hisaplarının 
29 ıkinci ıcşrin 1934 tarihinde göster
dıği bakıye, 24,S milyon liradır. 

Yani bize mal satmış olan kliring ve
ya tediyat muvazenesine dayanan an. 
!aşmalar yapmış olduğumuz memleket· 
ler, daha bu miktar· memleketimizden 
mal almaya mecburdurlar. 

Memleketimiz mallarına peşin müş
teri olmuşlardır. 

Türk malları satış piyasası üzerinde, 
söylediğim vaziyetin yaptığr tesirleri 
bilhassa kaydederim. 

Türk köyliisü ve müstahsili bir, iki 
tstisnasiyle 1926 danberi kaybettiği fi
atları ilk olarak bu yıl bulmus ve yü· 
zü gülmuştür. 

4) Kontenjan ve klirink politikamı
zın planlı tatbikatı, memlekete lazım o. 
lan ithalat eşyasının, geçen yıllara na
zaran daha bol piyasamıza girmesini. 

Ticaret ve fiatlarda istikrar icin lü 
zumlu olan normal piyasa istoktarınır 
teessüsünü fiatlarda ve dolayısiyle ha. 
yatta ucuzluğu: 

Harici ticaret kredisinin yeniden 
dirilmesini temin etmiştir. 

1934 ilk on bir ayı içinde, 1933 ilk 
on bir ayına nazaran memlekete fa~la 
giren emtianın de~eri 11 milyon lira
dan üstündür. 

Bilyilk bir kısmının verimli veya 
milli istihsale hizmet edecek neviden 
sanayi malzemesi ve tesisatı olduğunu 
hatrrlatmakta da ayrı bir fayda vardır. 

S) Kontenjan tatbikatrmrzın , birbiri 
ardr sıra yaptığrmız kliring ve tediye 
muvazenesi esaslı anlaşmalarla takib 
ettiği istikameti göstermek için şimdi 
size 'bir iki rakam daha vereceğ:m: 

Kontenjan devreleri itibarile, nisan
dan eylOI 1933 tarihine kadarki devre
de, serbestçe girebilecek eşya değeri 

12 milyon lira olarak tesbit Cdilmişti. 
MUteakib devrelerde bu rakam 18 

ve 19 milyonlara çıkarıldı. 

Halen mevcud vaziyette ise, kliring 
anlaşmalarının serbest hükmUndeki lis
teleri doJayısiyle 26,S milyon liradır. 

Kontenjan dahilinde memlekete gi
rebilir eşya birinci teşrin - mart 933 
devresinde 12 milyon lira idi. 

Şimdi bir milyon liraya indirilmiş
tir. Y.ok denebilir. 

1 

sıyasamızı 
Kurmak istediğimiz ve kurduğumuz 

milli san'ayi, ken<li ken<line ayakta du· 
rabilecek, tediyat muvazenemiz normal 
olarak mütevazin kalabilecek kuvvete 
crinciye kadar politikamız csaslsrım 

muhafaza edeceğiz. 
Değerli dinleyicilerim, 
Buraya kadar size memleketin, ge

nel ökonomik işlerinden kısaca malU
mat verdim. 

Şimdi de milletin, devletin, başar

maya karar verdiği büyük ve tarihi bir 
adımım an/atacağım: 

Türkiye srnaı kalkmma hareketi le, 
kendisinin, te<jkiJatçzlrk, ve yapıcılık 

kuvvctiDin. yiiksck bir örneifini dalıa 

~·ermek iizeredir. 

Bilirsıniz ki, Türkiye, bundan yüz 
yıl evci. dünya piyasalarına sınai ma
mııli\t ihrac eden bir memleketti. 

El işine dayanan değerli sanat şu
belerimiz, garbın büyük te:mik inkıld· 
bı nNicesinde evvela dış pazarlardan, 
sonra da iç pazarlarda:ı silindi. 

Eski imparatorluğun tanımak zille
tinde bulunduğu, ahdi müeyycdcler bu 

yeni gidişe, uyulmasına engel oldu. 
Türkiye sadece bir ham madde 

memleketi haline girdi. 

Lakin gene o devrin ga fi eti yüziin
dendir ki, Türkiye, dünyanm, zirai te. 
kamülüne de ayak uyduramadı. 

Mahsulü alınmaz, ham maddesi a
ranmaz bir memleket oldu. 

Membasız ve v;osıtasız katan böyle 
bir memleketin baş vurabileceği çare 
borclanmaktı. 

Sürekli istikrazlar, devrinin scbeb
Jcri bunlardır. 

Ökonomik kurtuluş kımıldanmala
rını teşviki sanayi kanunu ile başlan· 
mış görüyoruz. 

Kanunu bu maksatla ele aldığımız 
zaman, Türkiyenin sanayileşr.ıe hareke

tini, iki ana safhaya, ayırmak gerektir 

Birinci safhada sanayileşme hare. 
ketini devletin yüksek himayesi altın
da, hususi teşebbüsler temsil ediyordu. 

Kanunun gayesi, hususi sermaye ve 

teşebbüslere sınai işlerde, engelsiz 
ilerleme imkanları vermekten ibaretti. 

Teşviki sanayi kanunu, yararlı ol
mmış bir is değildir. 

Bir örnek: 
Bu kanundan istifade eden müesse-

selerın adedi 1923 senesinde 340 ıkı!n, 

1932 de 1470 e çıkmıştır. 
Artma nisbeti yüzde 74 tür. 

Lozanı takib eden devre zarfında, 

milli sanayim bu Çclbuk ınkişafına rağ
men, TUrkiye'nin sanayi cihaz ı elbette 
kafi derecede kurulmamıştı. 

Bunun na ::;ebebı: 

Milli sermay~lerın, çabuk ve mak
aadlarımııc1 uygun bir bünye atabilme
mize kif yet edecek kadar çok ve kuv
vetli olmaması idi. 

Bır tar.ıftan uu sebetl. diger taraf
tan dünya okonomik şart IJrının, ge
çirdiği istihale'er, clevleti, sanayi isle· 
riyle daha yakından ve radikal olarak 
uğraşmcly.1 scvketti. Devlet, bu yenı 
tel kki i'e ve kendı kuvvetine dayana· 
r;ık, '11emleketin birinci derecede ehem. 
miyetli sın~i mevzularını tahakkuk et
tirmek va7.ifrsini iizerinc aldı. 

Devletin bu müdah.ılesinın trcelli· 
si, kısmen hususi te$ehbüslerle iş bir. 
Ji ~i y?.pmak. fokat mühim bir kısmı iti· 
h riyle de, krndi nam ve hesabına krn· 
di vasrtaslariyle meınleketi cihaztan. 
dırmak kuarı olmuştur. 

Devletin bugün tatbikiyle uğraştı

ğı 5 sent>tik sanayileşme programı böy
le Ot)~du. 

Sanayi programının, doğuşundaki 

gerekliği, sanayi programında -şöyle iy. 
z, h etnıic; bulunuyoruz: 

"Tirrkive'yi. nıii!;t;ıkif nıi/Jet vap
"'"k sıarınm: hıı~ün'kü manası, Tiırki
yr.vi, iktıs:rien miistakil ve tam teşek. 
kiıl/ii hir vahdet fıaline getirmek de
mektir. 

Bi71c bııcün, e,eni::: mikyasta, bir ik
tı<;:ıd in 1cr1ıı1;ıınz rnlıakktık ettirecek va. 
sıttıl:ırrn, il:tiyaca ktıfi olmaması, dev
leti vakit kabetmeksı"zin, memleketin 
iktısadi ilerlemesinin ba~lt olduğu tetl
bir ve çarelerle filen al:ikadar olmaya 
mecbur etmektedir. 

Bu sebebledir ki, devletin böyle şü. 
mullü bir programr tatbike geçmesi, 
hem milli enerjilerin tasarrufu, hem 
de, dünya iktısadiyatını, taayyün eden, 
seyri karşısında milli iktısadiyatın ma
suniyeti noktasından bir zarurettir" 

Sanayi programının bir an evci tat· 
bikine miiessir olan diğer mülahazalar 
da vardır: 

- Dış pazarlardaki satışların dar. 
1asması 

- Mahsul fiatlarının dU1kUnlliğQ 
neticeleri gibi. 

Sanayi programının umumt çizgile
ri: 

1) Mensucat ıanayii: (pamuklu, 
yUntu, kendir.) 

2) Maden sanayii: (demir, sömikok, 
kömilr ve milştekau.) 

Bakır, kükürt, 
3) Seliloz sanayii: ( K'fğrd, karton, 

setiloz, sunt ipek) 

4) Seramik sanayii: (şişe, cam, 
. verrerie. porslen 

5) Kimya sanayii: 
Cümhuriyetin bir eseri olan şeker 

sanayii programının dışında kalmıştır. 
Çünkil, buna, şimdilik tam olmuş na

zariyle bakıyoruz. 

Programı başarmalı: için, tıarfedile. 

cek para 45 milyon liraya yakındır. 
Bunun, memleket içinde harcanac~k 

olanı 25 milyon lira tutmaktadır. 
V.aktinizi en az "lmış olmak için, 

bu programın. memlekette türlü iş sa
halarında yapacağı ivi tesirleri göste
rel·ek birkaç rakam vermek isterim: 

Programa dahil fabrikaların, bir yıl. 
da cıkaracakları mallartn takribi değe· 
ri lıen7.erlerinin sif kıymetine göre 35 
nıilvon liradır. 

Bu ı;anayiin kullanacağı yerli ham 
madde hakkında bir fikir vermek için 
yalnız pamuk sanayiinin yeniden kul
lanaca~ı yılhk pamuk miktarının 65 bin 
halya olduf{unu söyliyebilirim. Bu fazla 
pamuğu yetiştirmek için 35.000 hektar
lık yeni zeriyat yapılacaktır. 

Fabrikaların işlemek için yakacak
ları kömür ve linyit miktarı yarım mil· 
yon ton olarak he!!aplanmıştır. 

Kısaca, bütün bu yeni faaliyetin 
memleket i' ve kazanc hacminde yapa
cağı geniş faydalar, bu bUyUk başarı

mın manasını en açık bir surette orta. 
ya koyacaktır. 

Görülüyor ki, bu programr, tamamen 
başardığımız anda, devlet emniyetinin 
korunması, milletin refahı, zirai iptidai 
madrlelerimizin kıymetlenmesi, kısaca 

memleketin emniyeti, geliri, refahı art
mış ve ahenkli bir ökonomik yapının 

sağlam temelleri attlmrş olacaktır. 

S1nayi programının tatbikini büyük 
mikyasta üzerine almıf olan, milır ban-

kalar ve bu arada Sümer Bank, 19 ve 
Ziraat Bankalarının bu iş Ozerfndeki 
başarmalarını burada dınleylcilcrin Ö· 

nünde anmak benim için gUzel bir 
·zevktir. 

Bu sanayı kurulduktan sonra, 1933 
rakamlarına göre, mamul ithalatımızm 
yüzde 40 mı memleket içinde yapma

ğa l>a~lamış olaca..tız. 

Bu sanayi faaliyete geçclik~ sonra 
her sene 5 - 6 milyon lira arasında bir 

Milli Miiclafıta V.-k~ilt·ti 

'!Ulm alnrn komİ!-l)Ollll 

ilaııları. 

gün ve pazarlığa girecekle· 
ı rin de pey :ı1<celeriyle vak

tinde M :M. V. satım>lma 
komisyorl'ına b~c; Vllr.'""'~1--rı. 

SPOR 

tl AN 

49 kalem tıbbi ecza ka -
pah zarfla almacaktır. İha
lesi 22. 12. 934 cumartesi 
günii saat 14 tedir. İstekli
lerin şartnamesini gömıek 
için her gün öğleden sonra 
eksiltmeğe gireceklerin de 
belli gün ve saatrnda teklif 
ve trmin::ıtlariyle M. M. V. 
Sa. AL Ko. na uğramaları. 

(3562) 8--5485 

iLAN 

3600 adet Su Kutusunun 
ihalesi vel<aletçe pahalı gö
rüldüğünden yeniden pazar
lığa konmuc;tur. İhalesi 
18-XIl-934 sah günü saat 
11 dedir. İsteklilerin evsaf 

(36Q3) 8--5653 

1 \!'!. F. lJ. '1. ~alm 
Komif"yonu ilanlnr1 

300 KİLO FIRCAI...IK TEL · 
VE 1000 ADET LASTİK 

PARMAKLIK 

Yukarda yazılı ve tahmi
ni bedeli 700 lira olan mal
zeme müteahhit hesabına 

1/2. Kan 1935 tarihinde as
keri fabrikalar satmahıa 

komisyonundan saat 14 de 
pazarlıkla satın alınacakttr. 

Şartname bedelsizdir. Talip
lerin muvakkat teminatı o
lan 52 lira 50 kuruşla 2490 

numaralı kanuna nazaran 
vesaiki lfizımeyi hamilen 
müracaatları. {3689) 8-5654 

132 ınci sayısı çıktı 

- İçindekiler -

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

- Kuru dallar (Hikaye) Server Ziya Gürevin 
- Sporcular tayyaresi 
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kazanc bırakacağı da hesablanmıştır. 

Bunu da bundan sonraki sanayi plan· 
larımuın, bütçeye ve millete yük ol· 
maksızm başarılmasında kullanacağıL. 

Türkiyenin sanayıleşrnesi <ltş tıca· 

ret ımkanınt daralt 1c1:1k nu? bu sorgu· 
ya birkaç c!~fa muhatJlı oldum: 

Evvela nıahsullerımı.ı: araırn1da pa· 
muk gıbı. yun gibi, tiftik, maden gıtıi 
birçokları \'ar ki bunların yetiştırıl· 

mesıni rasrone 1 lcştırdıkçc, teknikle:,>· 
tirdikçe dunya piyasalarındaki satış 

kabiliyetimı.ı: durmadan artacaktır. 

Memleketin sanayıleşmesı ıstıhsalı 

mizin standardızasyon ve teylori.ı:asy nu 
da şamil manasile, ra yonalizasronunu 
kolaylaştıracaktır. 

Beynelmilel mübadele mevzuu ola· 
ca k maddelcrimız adet, çeşid, mikdar 
itıbarile artacak. iştira kudretimız arta· 
cak, yeni yeni ıhtiyaçlar doğuracak olan 
hayat standardımız artacak. 

Bütün bunlar ticaret hacmımi4'ın ar· 
tıracağını bilakis muhakkak gösterense
beblerdir. 

Himaye \'e fiat kontrolu meselesine 
de kı.-.aca remas edeceğim: 

Yapılan himaye ve alınan kurunma 
tedbirlerinin uzun hesab ve tetkiklere 
mtistenid olduğunu soylemem fazladır. 

lledelimiz., ser havası içinde ya~ıya
bilir ne bir sanat ne bir ziraat hayatı 

yapmakttr. 
Ahenkli bır ökonomi kurmak ve m 1· 

liyet fiatlarını en az zaman içinde ôiın· 
ya maliyeti dünuna olamazsa bile hiç 
değilse seviyesine indirmektir. 

En ileri teknikle çalıtır bir millet 
olmak unu·nde olduğumuz için de b6y· 
ledir. 

Her faaliyet ıubesi maliyet ve 1."1-
zanc itibarile adım adım takiblencc k: 

ve muhtac olduğu himaye ona göre l . .ı • 
rarlanacaktır. • 

Ne müstehliği, fabrikacı ve müstah· 
silin aleyhine, ne de fabrikacıyı ve mu.
tahsili müstehliğin aleyhine himaye et· 
mek arzusundayız. 

Birim için iki taraf şudur: 

Bir tek ulusal 6konomi ve onaa 
ic.apları vardır. 

Bu gayeyi tatbik ve talrib ede~lc 
mekanizma Ôkonomi Bakaalıtı mel'.•
nizma:sına illve cdilmi:irir. 

BUtUn bu söylediklerimi timdi gU.
nün meselesine bağlıyorum: 

Yerli malı propaganda11 yapılmıyan 
memleket bugün dünyada ihtimal yaln~ 
Afrikanm ortasıdır. 

Her memlekette sebeb ve saikler ay· 
rıdır. 

Bizdeki sebeb ve bilyUk uluaal anwı 
iııe yukardanberi verdiğim izahattan ko
laylıkta çıkar. 

Bu bir ulusal lilkUdür. 

Para, gaadetin anahta!1~: 
Mesut olmak için zengırı 0 

mak şarttır.. . 
Zengin olmak için de bir P~" 
yango bileti almak lazırnd • ve sartnamesi ile nümunesi

ni gönnck üzere her gün ve 
pazarlığa gireceklerin de 
M. M. V. satınalma komis
yonuna vaktinde başvurma- Bin TAVZiH : 

- Sinema ---------------------------------------~ 
ları. (3694) 8-5655 

lLAN 

2500 adet eyer Takımı 
nm pazarlık gününde istek
li çıkmadığından yeniden 
pazarlığa konmuştur. İhale
si 19-12-934 çarşamba günü 
saat 11 dedir. İsteklilerin 
evsaf ve şartnamesi ile nü· 
munc~ini görmek üzere her 

Sumer Bank Yerli Mallar 
Pazarının Beykoz Kundura fab
rikasiyle maddi ve manevi hiç 
bir suretle alaka ve mUnasebe. 
tim olmadrğrndan işbu yazrmm 
bir tavzih makamında olmak fi. 
zere muhterem gazetenize der

cini rica ederim. 
!sttınbul • Beyoğlu - İstiklal 

caddesi 223 Ankara Kundura 
mağazası sahibi Nuri 8-5658 

ve 
Müsabaka 

Zengin resimlerle süslü olan bu sayıyı nerlCeı 
görmelidir 

KİRALIK HANE 
Y entıehlrde Selanik cad

desiyle Meşrutiyet caddesi-
nin birleştiği yerdeki evin 
ikinci katı kiralıktır. Beı <>-

da, banyo, mutfak ve saire 
Anafartalar caddesi Mühen-
dis han sahibi Bay Celila 
sorulması. 8-5659 

Maarif Vekaletinden; 
21. 11. 934 tarihinde ihalesi icra edileceği ilan edile: 

Erzurum muallim mektebi ikmal inşaatı münakasası go
rülen lüzum üzerine üç ay temdit edilmistir. 

İhale 21. 2. 935 perşembe günü saat ı 5 te Vekalet in~ 
at komisyonunda kapalı zarf us~liyle icra edilecektir. 

d · si11de 
Talipler şartname ve tcf errüatııv inşaat aıre 

görebilirler. (3549) 8-5481 
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Halil Naci Kaiiıtcılıl{ ve Matbaacılık Her nevi plan ve resimlerin kopyaları süratle çıkanlır. Telefon: 1230 

aarif Vekilet · nden 
1. Bu yıl Adliye Vekilliği hesabına Hukuk ta~sili için 

Yabancı memleketlere dokuz talebe gönderilecektı. B;ı ta
lebenin seçimi için yapılan müsabaka imtih~nlanna .. gıre.n: 
terden ancak altı tanesi kazanabilmiş, gerı kalan uç kışı 
için yeniden bir müsabaka imtihanı yapılmasına lüzum 
(Örülmüştür. 

2. Bu miisabakaya lise tahsilini yapmış Hukuk meıun
Janndan çıktıkları fakülteler tarafı?dan .n~mzet .. olarak 
ıeçilenler girebilirler. Namzet olabılmek ıçın fakult~~~r: 
den pek iyi ve iyi derecede m;zun olmak. w :7~ askerlıgını 
Yapmamışsa en çok 25 yaşı içınde, askerlıgını yapmışsa 
en çok 30 yaşı için'öe bulunmak şarttır. 

3. Fakültelerin eski mezunlarından olup bu şartları ta
fıyanlardan imtihana girmek .is~iyenler namzetlikleri için 
fakültelerine müracaat etmelıdırler. 

4. t'mtihanlar !stanbnl Hukuk, Ankara Hukuk Fakülte-
lerinde yapılacaktır. ~ . . 

5. Fakültelerce seçilen ve Vekalctımızce namzctlikleri 
kabul edilenler müsabaka imtihanlarına girebilecektir. 
Ancak imtihan günündewn iki ~.n .evet f~külteye müra.caat 
tdip hüviyetlerini, fotogı:~f~~ ~?vıyet c~zdam .veya .dıplo
ltıalariyle ispat ederek muhurlu ~e foto~rafh hır vesıka ~la
tak ve imtihana girerken bu vesıkaları ıbraz edeceklerdır. 

6. Müsabaka imtihanları Birincikanunun 29 uncu günü 
başhyacak 31-12-934 ~nü bitecektir. (3673) 8-5633 

Galata ithalat Gümrüğü 
i\lüdürliiğ:iinden 

Kilo Marka N o. Eşyanın cinsi 
2454 L F 1/31 Demir kilit 
8539 p E Muhtelif Kendir Halat 

279 OKE 4648, 4650 Yün mensucat 

Yukarda y321h eşya 6 • 12 - 934 den itibaren açık arttır
ına ile satılıktır. İsteklilerin 27 - 12 - 934 perşembe günü sa
•t 16 ya kadar satış komisyonuna gelmeleri (8319) 

8-5640 

Ankara l\lemurlar 
Kooperatif Şirl\:etinden: 

Kok k«imür]eri tevziatına 15 birinci kanun cumar
tesi günii baş]anacaktır. Şirkette kredi ile muamele 
}aptırıpta sıra numara ı alını§ olanların her giin için 
8IJ'a takiben elli numaraya kadar ita emirleri verilece· 
'1nd~n nıiiracaatlan ilan olunur. 8-5662 

Rarita Umum l\f üdürlü~nden: 
ı - Harita Umum Müdürlüğü matbaası için (9) kalem 

~emesinin pazarlığı 20 • 12 - 934 perşembe günü saat 
(14) dedir. 

2 - Taliplerin şartn~meyi gö~ek Uzere her gün ve pa 
~rhğa iştirak edecekl~ d~. !emınatlariyle vaktinde Cebe 
ti de Harita Umum Mu durluğtı satmlama komisyonuna 
telnıcleri. (3590) 8-5567 

.\nkara C. l\f üddei UmumiliWnden: 
Ankara ve mülhakatındaki münhallere katip alınaca

~dan memurin kanunun:un 4. cU maddesinde yazılı evsa
ft haiz olanların 20-12-934 perşembe günü imtihanları ya
l>ılacşktır. 

İsteklilerin 19-12-934 akşamına kadar mektep şehadet
~esi hüsnühal varakası, nüfus tezkeresi aşı ve askerlik 
~iğıtla~ sıhhat raporu, üç fotoğraf, mahkfuniyeti o1ma
dı~llla v~ bugüne kadar ne n: iştiga~. ett~ine dair evrakı 
lllusbitelerini tam olarak Adlıye encumenıne vermeleri. 

(3701) 8--5669 

"-tık ara '' a liliğinden: 
. Etimesut, Kızılcahamam, Onuncu Yıl ~atı mekteple
tirıin acık eksiltmeye konulan şartnamelennde yazılı ve 
S9gg lira oranlı iç ve dış elbiselerini ve 2104,5 lira oranlı 
~lik ve sandal ve fotinleri vermek istiyen çıkmadığından 
t 12:934 perşembe gün~ saat ı.~ te ~ayik ~addi bulduğu 
~kdırde verilmek üzere ıhale gunlerı on gun uzatıldı şart
~csini görmek için her gün encümen kalemine ve ek
~bneye girmek için yiizde 7,~. teminat makbu;: veya mek

bunu alarak ihale günü encumene gelmelerı (3670) 
8--5651 

Ankara şehri içme 
Su Komisvonundan: 

~ J 
~ isar ve Kocatepe su depolariyle Halkevi civ~da su 
li :-'1su döşemesi işi pazarlıkla yaptırılacaktır. K~ş~f bede
lıl'ai998 - lira 70 kuruştur. Pazarlık 2~12-934 tarı~~ne .. ra~~ 
~ 11 salı günü saat on beşte Ankara ı~ hanında dordunct' 

tta komisyon dairesinde yapılacaktır. 
~t Şartnameler komisyondan alınabilir. Muvakkat temi
~ i 3_7~ - liradır. İsteklilerin ticaret odası vesikal~riyle 
lı't\ ~ hı ışler yaptıklarına dair fenni ehliyetnamelen bu-

n-ıaıan. (3696) 8-5665 

Türkiye Ziraat Banl{asındaıı: 

Satılık ev 
Y enişehirde Memurin Kooperatifinin malı olan ve ya

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

günü Ziraat Bankasında saat onbeşte kurulan komisyon 
tarafından teklif edilen bedeller layık had görülürse icra 
edilecektir. Bu saate kadar Ziraat Bankası memurin ve 
levazım müdürHiğiine zarflar tevdi edilmelidir. 

2 - Bedelin peşin ödenmesi esastır. Şu kadar ki ko
misyonun kararlaştıracağı şartlara göre yan paranın ve

.ya diğer teminat gösterilmek şartivle dörtte üçünün beş 
sene ve beş müsavi taksitte borçlanmağa, çevrilmesine ko
misyon muvafakat edebilecektir. Bu cihet veya buna mü
masil şerait tekliflerde tasrih olunmalıdır. 

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

4 - Artırmıya gireceklerin teklif ettikleri bedelin yüz
de onu kadar bir depozito yatırmaları veya Banka teminat 
mektubu vermeleri icap eder. Depozitosuz veya teminat
sız tekJifler kabul olunmaz. 

5 - İhaleden sonra ödenecek bedel bir hafta içinde ta
mamen yatırılıp muamele tekemmül ettirilmezse Ziraat 
Bankası depozito ve teminatı "zamanı rücu,, olarak iyrat 
kaydetmeğe ve yeniden yapılan satış fiat farkı hidis olur
sa bu farkı evelki müşterilerden tekr:.r istemeğe salahi
yettardır. 

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

Kocaeli Vilayeti Daimi Encümeninden: 
Vilayet dahilindeki bataklıkları kurutmak için bir adet 

EKSKAVATÖR makinesi alınacaktır. İhale kanunueve
lin 31 inci pazartesi günü saat on dörtte kapalı zarf usuliy
le vilayet makamında yapılacaktır. Talip olanların mez
kur tarih ve saate kadar bin yüz yirmi beş liralık muvak
kat teminat mektubu ile teklif mektuplarını münakasa ka
nunundaki tarifat dairesinde vilayet makamına vermeleri 
ve şartnamesini börmek istiyenlerin encümen kalemine 
müracaatları. (3698) 8-5666 

P. T. T. Baş Çevir genliğinden: 
Her gün saat 8-9 ve 13-14 arasında Afyon, Kütahya, 

Eskişehir, Ankara Kentleriyle telefon konuşmasına baş

lanmı:;;tlr. 20-12-934 ten itibaren Balıkesir - Ankara arasın
da da başlanacaktır. İstiyenlerin bu Kent ve Ankara tele-
fon çevirgenliklerine müracaatları .. )3695) 8-5664 

ADANA ASLİYE HUKUK HAKİMLİÖİNDEN: 

Adananın icadiye mahallesinden AJasonyah Mehmet Recep Bey 

ve hemşiresi Safiye Hanımın icadiye mahallesinden Vasfi Polat 
Bey karısı Kudret ve döşeme maha11esinden Ayintabi Nuri Bey ka. 
nsı Hüsniye Hanımlarla tapu ve iskan daireleri aleyhine açtığı ta
punun iptali ve ipoteğin kaldırılması davasında ismi geçen Hliı· 
niye hanımın ikametgihr meçhul bulunduğundan gıyabında nıah. 
kemeye devam edilerek Alasonya mübadillerinden Recep ağaya 
tefviz edildikten sonra Kudret Hanıma ikinci defa tefvizen verilen 
hanenin tapusu verilmek suretiyle vaki tescilin yolsuz olduğunu 

bildiği halde Hüsniye hanım tarafından ipotek tesis edilmediğine 
mütedair mumaileyhanın yemin icrasına karar verilmiş ve duruşma 
23-12-934 pazar günilne talik edilmiş olduğundan tarihi mezkurda 
yemin icrası için mumaileyha Hüsniye hanımın Adana Asliye Hu. 
liuk mahkemesinde hazır bulunması lüzumu ilan olunur. 8-5661 

r·-ı~·;;:;;~·~-ı 1 Tenor Joseph Schmidt ıs 
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Ankara Mektepler Alrm Satım 
Komisyonu Reisliğinden · 

Gazi Terbiye Enstitüsü talebeleri i.:;in alınacak göm -
1ek, çorap, mendil, fanila, kravat, iskarpin ile yaptınla· 
cak harici elbise ve kasket 1. 12. 934 tarihinden iytibaren 
20 gün müddetle kapalı zarf usuliyle münakasaya konul -
muştur. 

Talip olanların 20. 12. 934 tarihine müsadif perşembe 
günü saat 15 te mektepler satm alma komisyonuna, nfi • 
~une ve şartnameyi de görmek istiyenler her gün mektep 
ıdaresine müracaat edebilirler. (3512) 8-5484 

~--~ ......................... ... 
Anafartalar caddesinde Kmacızade ham altında 

~ Merhum Şevket Ahmet Beyin eski 
belediye eczahanesi yerine 

" 

Yeni eczane açıldı . 
Fenni gözlükler, tıbbi korsalar, sıhhi levazımat 

bütün tuvalet ve ıtriyat çeşitleri .ile aradığınız her ilaÇ 
bulunur. 

Gözlük ve korsa tamirleri yapılır. 8-5338 
,..ll'l 

• M. Veki etinden: 
Askeri Liselerin 9, 10. 11 inci 

sınıflarına talebe alın1yor. 

1 - Askeri liselerimizden İ~tanbul'da bulunan kuleH 
askeri lisesinin 9. sınıfına 183. , Maltepe lisesinin 9. sını
fına 50 ve Bursada bulunan Bursa lisesinin 9. smıfm:ı 116 
kişi daha ahnacaktrr. Bu mekteplerin onuncu ve O!'l hirin
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 evraklarını tamamJamalan ıazımdrr. 

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

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

5 - Sivil liselerde ikmali olanlarla sınıfta dönenler 
alınmaz. 

6 - Dokuzuncu sınıfa girecekler için yaş haddi 15-19 
onuncu sınıfa 16:20 onbirinci smıfa 17~1 dir. 

7 - Mektebe girmek kin yaşını büyülten veya küç~l
ten mektebe alınmaz. 

8 - Evrakı mektebe giden talebe mektep, taraf ırdan 
davet vukubulmad1kca mektebe gitmemelidir. Aksi tak
dirde mektebe kabul edilmem~sinden dolayı mektep ida
resi mesul olmadığı gibi avdet masraflarını da kendisi ver· 
mesi lazımdır. 

9 - Bulunduğu yerde tam teşkilli sıhhi heyet bulun
maması hesabiyle muavenesini tamam yaptırmıyan tale
be mektebe <;ağrıldıktan sonra mekte~e muavcneleri ta
mamlattınlrr. Ve sıhhi halleri srbebivl~ k:lhıtlc <;avan gö
rülmezse mektehe alınmaz bu gibi talebelerin rlöniis mas
raflan da kendilerine aittir. 

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

11 - Evelce askeri liselere girmek için müracaat eden 
ve müsabaka imtihanında kazanamadığından dolayı mek
teplere ahnmıyan talebe eIJerinde pulunan evraklarım 
derhal evelce müracaat ettikleri liselere gönderecekler ve 
oradan alacakları emre göre hareket edeceklerdir. (3623) 

ANKARA iCRA DAIRESf GA YRf MENKUL SATIŞ MEMUR· 
LUCUNDAN: 

Mahcuz olup satılmasına karar verilen kadastronun (Ada/220} 
(Parse1/4) numarasmda mukayyet ve mukaddem mahallesinin ista· 
siyon caddesinde Uin Uç dükltlnlı a>ıpb 'bir evin nısıf hissesi aşa· 
fıda yazılı prtlar dairesinde satılmak iizere açık artırmaye çıka. 
rılmrştır. 

EVSAF VE M'OŞTEMİLA 1 

Çift kanatlı ıkapıdan girilince içinde bir akasya agacı bulunan 
bir avlu, birinci katta bir hali, iki oda ve oda şeklinde bir 

bol ve bir mutfak, ikinci katta bir sofa üzerinde bir oda ve hane· 
nin alt katında llç dilkkin mevcuttur. Heyeti umumivcsi dört bin 
lira kıymet takdir olunmuıtur. 

SATIŞ ŞARTLARI 

l - Satıı peşin para ile olmak üzere 17-1.935 tarihine müadif 
perşembe günü saat 14 • 16 ya llıadar icra dairesi fayrimenkul Utlf 

memurluğunda yapılacaktır. 

2 - Talipler takdir edilmlı olan yukardaki kıymetin onda biri 
üzerinden % 75 pey akçesi veya milli bir bankanın teminat meli. 
tubunu getireceklerdir. 

3 - Satıı günü artmna bedeli takdir edilen kıymetin % 75 ini 
bulduktan ve üç dela nidadan sonra mezkur günün 16 ıncı saatinde en 
çok artırana ihale edilecektir. 

4- İşbu tarihteki artırmada teklif edilen bedeli mukadder kıyme.. 
tin % 75 ini bulmadığı takdirde 2-2-935 ti.rlhinc müaadif cumarteli 
günü saat 14.16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada keu üç defa 
nidadan sonra saat 16 da keza mukadder kıymetin o/o 75 ıini bul· 
mak şartiyle en çok artıran talibine ihale olunacaktır. Bulmazsa 
{2280) numaralı kanun ahkamı tatbik edilecektir. 

5 - Birinci ve ikinci ihalelerde ihale bedeli ihaleyi müteakip ve• 
rilmediği takdirde ilzerine ihale dilenin talep eylemesi ile ihale tarl • 
hinden itibaren yedi gUn içinde vezneye teslim edilmediği takdirde 

ihale bozulacak ve işbu talipten evel en yüksek teklifte bulunan tali· 
bin teklifi veçhile almala rau olup olmadılı kemliainden soruL 

duktan sonra teklifi veçhile almağa razı olduğu takdirde fark ihaln 
feshedilen birinci talipten tahsil edilmek izere ikinci talip uhdeaine 
ihale olunacaktır. Teklifi veçhile almağa ran olmadığı takdirde i• 
mal yeniden 15 gün müddetle artımıaya çıkanlacak ve en çok artJıo 
ran talip Uzerf ne katf lhalesf yapılacaktk 

6 - Her iki artırmada mat tali be ihale edildikte tapu harcı Ye 

% de iki buçuk dellaliye barcl talibine ait olacaktır. 

7 - Borçlu •e alacaklılarla diftr al§kadarlann gaJri menkul ilz• 
rlndeki haklarını ve buauaiyle faiz ve masrafa dah1J olan lddialrnm eY 

rakı müsbiteleriyle 20 giln içinde icra dairesine bildinDded lbundır. 
Abl halde baklan tapa afcilliyJe sabit olmadıkça satıı bedelinin pa:r.• 

Jaştırma muamelesinden harfç tutulacaklardır. 
8 - Artırmaya İ§tirak edenler, daha evel şartnameyi gcmnU1ı 

okumuş ve gayrimenkul iymar vaziyetini bilmiş ve bunları tam .. 
men kabul etmiş ad ve itibar olunacaktır. 

9 - tıbu artırma prtnamesi t-1.935 tanhindtn itibaren 933 J9 
numaraaiyle herkete 8§1ktır. 

10 - Taliplerin mukUr tarihlerde icra dairesi gayrimenkul aa
fJ! IDnD\lrJat-na mirwt ~Jemeleri ,. .. lllft .ı..m. 8-~g 
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Prof. Dr. Richterin karısı Etha Richterin 1 
7. XII. 1934 te Halkevinde açılmış olan hayvan hey- 1 
kelleri sergisi 14. XII. 934 cuma öğleye kadar ğ 

her gün saat 10 dan 18 e kadar herkese açık bulunmak- 1 
· tadır. Sanatkar Frau Etha Richter sergide her gün 5

1
-

saat 11-13 e ve 17-18 e kadar bulunacaktır. 8-5592 
mımaıını l1IUllllllll1lll1111!11lllnınımıınıııımll111!ırnıınnmuıınnıtllll!llr.ıııımuııııııınııııınıul!llllUllJlllllDllllllll!lll' -

saçlarınız 

dökülüyor mu? 
Hemen dökülmesine mani 
olunuz. 
KANZUK ECZAHANES1 
müstahzaratmdan. 
KOMOJEN: Saçların dö
külmesine ve kepeklenmesi
ne mani olur. · 
KOMOJEN: Saçların kök· 
lerini kuvvetlen.dirir ve bes· 
ler. 
KOMOJEN: Latif rayihalı ~ 
bir saç losyonudur,. deposu 
Kanzuk eczahanesi her ec .. 
zahane ve ıtriyat mağazala- t 1 
nndan arayınız. l 

İngiliz Kanzuk eczanesi ma nulatından. 

Öksürenlere pelesenkli katran eksiri 
Yeni Eczahanede bulunur. 

ur a p zarı 

HASAN HUSNU 

Ankara şubesinde bilumum mallarını çok ucuza 
satmaktadır. 

Kr. Kr. ----- -260 Krep dü~en 75 Kristan maroken 
Camaşırlık birmanlar 130 çift kol ipek 
Krep Mongollar 175 gömlekler 750 

,, Jorjet 180 Sofra takımları 325 
Krep saten 250 ı File emprime 

perdeler 450 
Karyola takımları (25) lira 

Ve saire ve saire 
Adliye sarayı yanında gençağa apartnnanı altında 

No: 2 TELEFON: 2373 

uı.:us 14 ILKKANUN 1934 cuMA 

; :.. .,.. ; . . . .• .... , . ., ·, ~ .. ( .. 1 ""='" 

Ankara Levazım amirliği 
satın alma komisyonu 

ilan lan. 

İLAN 
Pınarhisar kıtaat hayva-

natının ihtiyacı için müna
kasaya konulan 921, 920 ki
lo arpaya verilen fiat gali 
görüldüğünden 18-12-934 sa
lı günü saat 15 te pazarlık
la alınacaktır. Şartnamesini 
görmek istiyenler her gün 
'isteklilerin de teminat mak
buzlariyle belli saatte Pınar
hisar Askeri alım satım ko
misyonuna müracaatları. 

(3671) 8--5634 

İLAN 
Aşağıda miktar ve mahal

li yazıb olan ve ceman 
320,000 kilo arpa kapalı zarf
la eksiltmeye konmuştur. 
23/ 1. kan/ 934 pazar günü 
saat 15 te ihalesi yapılaca
ğından şeraitini anlamak is
tiyenler Ankara Levazım a
mirliği satmalma komisyo
nuna müracaattan taliple
rinde belli saatten ~vel te
minatlariyle beraber teklif 
mektuplarını Afyonda as
keri satmalma komisyonu
.na vermeleri. (3577) 

Kilo 
202,000 Manisa için 
88,000 Kasaba ,, 
15,000 · Kırkağaç için · 
6,000 Sahlihli için 
9,000 Menemen için 

320,000 Y ekfin 
8--5480 

İLAN 
Selimiyedeki kıtalar hay

vanatmm ihtiyacı için dört 
yüz kırk bin kilo arpa 29-12-
934 cumartesi günü saat 14 
de kapalr zarf usuliyle sa
tın almocaktır. Talipleri te
minat mektnplariyle temi
nat mektuplarım belli saat
ten evet Selimiyede Askeri 
satın alma komisyonuna 
vermeleri. (3641) 8-5578 

fLAN 
Ispartada bulunan kıtaat 

ihtiyacı için 24,800 kilo sa
de yağı kapalı zarfla ihale-
si 15-12-934 tarihine müsa
dif cumartesi günü saat on
da yapılacaktır. Şartname

sini görmek istiyenler An
kara Levazım Amirİiğine 
müracaat etmeleri ve talip
lerin de belli saatten evel 
teminatlariyle birlikte tek-
lif mektuplarını Ispartada 
satınalma komisyonuna ver 
meleri. (3516) 8-5389 

İLAN 

Niydede bulunan kıtaatın 
ihtiyacı için münakasaya 
konulan.21,000 kilo pilavlık, 
5,000 kilo çorbalık olmak ü
zere 26,000 kilo pirince tali
bi çıkmamıştır. İşbu pirinç 
16-12-934 pazar günü alına
caktır. Şartnamesini gör
mek üzere her gün istekli
lerin de belli saatte temi
natlariyle beraber Niydede 
satınalma komisyonuna mü
racaatları. (3702) 8--5667 

İLAN 

Bütün mallarımız da ve terzi ücretlerimizde -

gerçek 

ıi birincikanunda başlıyan 

Biriktirme ve 

• 
erlı 

Sumer Bank 

YERLi MALLAR PAZARI 

J"ELEFON ı 1618 - ANKARA 

Mm. Üssübahri I{ umandanlığı 

Satın Alma l{omi syonu Reisli
ğinden: 

Miktarı Teminatı Muııakasa 

Cinsi Kilo Lira K. Tarihi Günü saati 
Zeytinyağı 13,000 360.75 29-12-934 Cumartesi 10 
Zeytin 33,000 618.75 ,, ,, · 14 

Deniz efradı ihtiyacı için satın alınacak olan cins ve 
miktarı ile muvakkat teminatı yµkarda yazılı iki kalem er
zak hizalarında gösterilen gün ve saatlerde kapalı zarf u
suliyle münakasaya konmuştur. İstekli olanların ihale gü
nü ve saatinden bir saat evel muvakkat teminatlariyle 
teklif mektupları ayn ayn birer zarf içinde ve her ikisi 
ayn bir zarf derununda olarak komisyon reisliğine teslimi 
ve şartnamelerini görmek istiyenlerin komisyonumuzla 
İstanbul'da Kasnnpaşa'da Deniz Levazim Satmalma Ko-
misyonuna müracaatları. (3676) 8-5652 

Ankara Şehri İçme Su 
Komisyonu tarafından: 

.. 4'5 l - lira 20 kuruş ile yapılacak olan Kavaklıdere ile 
Sil okulası arasında ve bakanlıklar mahallesi su boruları 
döşemesi işi pazarlıkla yaptırılacaktır. 

Şartname ve planlan Ankara şehri içme su komisyo
nundan alınacaktır. Pazarlık 25-12-934 tarihinde sah gü
nü saat on beş Ankara iş hanında 4 üncü katta komisyon 
dairesinde yapılacaktır. Muvakkat teminat miktarı -343 .. 
liradır. İstekliler ticaret odası vesikası ve bu gibi işleri 
yaptıklarına dair fenni ehliyetname ibraz edeceklerdir. 

KİRALIK EV 
Yenişehir'de Şehit Nuı· 

ve Akaretler sokaktannııı 
köşesinde ikinci kat beş od• 
temiz, geniş, rahat bir daire 
k.irabktrr. Ziraat Bankasııt· 
da muamelat Müdür muavi· 
ni Bay Hulkiye müracaat. 

Ev 3785 Banka 3406 
8-5649 

ANKARA BiRiNCi tcıtft· 
DAN SATIŞ tLANI 

Satı!ı takarrür eden iki adet 

Miflik marka 230/18 Nulu ıcaııı· 
yon arka balon lastiği 16-12·93
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pazar saat ıs te belediye .,tJf 
salonunda takdiri kıymetin 'fi 
75 ini bulmazsa 20-12-934 per
ıcmbe saat 15 te ikinci artır? 

• •tı• 

ile paraya çevrileceğinden tali,. 

lerin oradaki memura mUracJ't-

lan. 8-5650 

lmtiru aalııbl " Baıf1111 ' 

harriri Falih RıfkrATA Y. 
Umumi neıriyatt tdare tde". 

' ·y i 1 • " dM •• Nasuhi azı f en mu uru 
• BAYDAR. 

Çıntrrıı fiddtsl civarınt!ı 
ttf· 

Ulus mafbaasrndı 1ıasıtmıf 

(3697) 8-5663 '"" Bir karakol binasına elek
trik tesisatı yapılacaktır. Be
deli keşfi 158 lira 12 kuruş
tur. Keşfini görmek için her 
gün ve pazarlığı olan 30/ B. 
Kan/ 934 pazar günü saat 
14 tedir. Vaktinde teminat
lariyle beraber Ankara Le
vazım Amirliği satmalma 
komisyonuna gelmeleri. 
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1 Sıbbl Banyo açıld•,111 
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---~(3_704) 8--5668 

BAYANLAR 
DİKİŞ EVİ 

İstanbuldan gelen ve yeni 1 

sinema arkasında Keçiören ( 
Etlik otobüsleri durak yerin-
de açılmıştır. 8-5625 

BU GECE 

1 
(KULöi] 

Milyonlar sarfile vücuda getirilen ınüt-
laiı film: 

M A H Ş E R 
Kıyamet kopuyor - Arz çöküyor 

- Dünya batıyor. 
'yrıca: Dünya havadisleri. 


