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Anıeril{ada 

toplanbya 
Yıllık, 

anıklık 
Bu yazıyı 10 ilkkanun tarihli Tay

mis'ten öz dilimize çeviriyoruz: 
Amerikan it adamları, eskisinden da

ha büyük ve geniı bir güvenle BaJkao 
Bay Ruzvelt'in yeni yıllık toplanbya ge. 
tireceği programı bekliyorlar. 

Amerika cumur başkanı dinlenmek 
için gittiği Varın Spring'de törü ve ıı. 
yasa adamlarını çağırtarak kendilerile 
görüıtü. fakat bu danıımalann ne yöne 
yöneldiği, ne gibi sonu~lara vardığı da
ha açığa vurulmuı değildir. Dahaıı var; 
Baıkan Ruzvelt'in Vaıington'daki Be -
yazev'e dönmesinden sonra da 11yaaal 
yelin hangi yöne doğru eseceği belli 

olmamııbr. 

Burada en büyük sorak, genel bunal
tıya karıı savaımak için Baıkanm yeni. 
den neler yapacağı; ulu§AI parayı ve kre. 
diyi kullanarak iııizlere iı bulmayı ne 
kerteye dek baprabileceği, özel aoysal 
ve ökonomik bir süzmece yapmak için 
özel zanaati ne kerteye dek dirilteceği 
ve bunlara ne türlü dayanacağıdır Ge ~ 
nel seçimden önce bankacılara söylediği 
söylevde Bay Ruzvelt'in bu son dediği
miz yolu yeğrek tutacağı beliriyordu. 

Başkan, bu söylevinde 1933 deki öko
nomik bunaltıya kartı gelebilmek için 
utuşun kurduğu elbirliği kurumlarmm 
yeniden kurulmasını da imlemiş, bu ku • 
rumlann, bankalan para verme yumu • 
şunu gereği gibi yerine getirecek bir ka
lışa gelinceye değin duracağını söyle -
ınişti. Başkan, bundan baıka demişti ki: 
"O gün gelip de uluşal kurumlar yerine 
özel kurumların bu i§i ba§arabildiğini 
görürsem kamudan çok ben ıevinece • 
iim.,, 

Bu söylevinde geçen sözler, sonra 
bankacılar ve iş adamlarile yaptığı dos. 
~f konuımalarda ileriye aiirdaifi W. ta • 
lam oylar, Baıkanm sata doinı gittiti 
sanını uyandırmaktadır. 

Bununla beraber bu aanın Bay Ruz • 
velt'in söylediklerinden ve .yaptıklann. 
dan deiil de onu öyle görmek ve göster
ınek iıtiyenlerin armanlarmdan doimuı 
olması uzak bir oran değildir. 

Eğer, özel it adamları ve zanaat ku. 
rumlan önerleri bugünkü İ§sİzliğe bir 
em ve Amerika ürünlerine satıı yeri bu. 
labilecek bir knnıldanıt gösterebilseler, 
Bay Ruzvelt onlann elinden tutmaktan 
ıeri durmayacaktır. Yok, onlar bu yü. 
kümü başarmak gücünü gösteremezler, 
hu yolda kısır kalırlarsa bu İ§i törüce 
batarmak bayık bir yüküm olur. 

Bunlan Bay Ruzvelt, bankacılara a
çıkça söylemit ve tuttuğu yöndemde 
kavramı anlatmııtı. Bu davranııta ne sa
ia, ne de ıola doğru bir yönelit yoktur. 

Bu söylevden sonra yapılan genel 
•eçim, Bay Ruzvelte uluıun enginleten 
IÜvenini gösterdi. O denli ki seçim iıin. 
de kendisine kartı davranmak güdü ile 
•eçim çevrelerine giden cumurcu aday. 
lar bile seçerlerin kartmnda kendilerini 
Bay Ruzvelte ve onun tuttuğu yola yö
rtehniı olduklannı söylemek yükümünü 
duydular. 

Ruzvelt'in 11yasaıını abayan partilerin 
lay)av seçileceklerini bayık sanan önder
leri bile ıeçerlerden ses alamıyarak ters 
)'Üzüne döndüler. 

Böylece bir takım it adamlarının ve 
~t önerlerinin, tuttuğu yolu değiı -
lirnıedikçe Ruzvelt'in kazanamıyac:ağı 
>'ollu ileri sürdükleri oylar tUm suya 
diiımüı oldu. 

Kolombiyah Profesör Nevinı, Lon • 
dr• üniversitesinde verdiği bir sıra SÖJ• 
1~1erde Ruzvelt'in yapmakta olduia 
~,,rirnleri anlatmakta, bu itler ba§Mlhr : 
etl Amerikanın iç durumunun ne denir 

Ctlız olduğunu aydmlatmaktadır. 
Profesör, bugünkü bunaltıyı bu ker

teye getirdikleri için budunu ve birbiri 
'"dınca gelen törüleri kınamaktadır. 

Profesöre göre, borclu durumundan 
tn Zengin alacaklı durumuna geçen A -
l'fltrika iç·n bir sıyasa değiıtirmek ge -
;:!1iği ortadaydı, ökonomi ve itgüc a -
ltu larında yapılması gereken itlerde öy· 

göıterilmitti. 
Gazete burJda profesörün görüşle. 

'itı· ıı 1 kısaltarak yazdrktan sonra yazısı· 
1 Ş6yle yürütmektedir: 

Son durumlara söre iı adamları bat-

Adımız, andımızdır. 

19, 11 .. KKANUN l 934 ÇARŞA1\1HA 

'Anadolu Ajcmsmın Paris'terı aldığı tele gö
re aymufo f'ran •"f'mn asl•erlik miiddetiııitı 

ild yıla t,,;ılwrmllsı teldi/ olmmıuş, nıazl>t1la 
muharriri teklifi scığlamlaştıraccık si)zlcr 
süylcmi~tir. 

Her yerde 5 kuruş 

ıArtırma yedlglnlnln ,;edinci glaii 
Ankara radyoswıda diinkü söylev 

Kültür Bakam Bay A bidi i Özmen ökono
mi ve artırma işimizi anlath 

Ulusun tutumlu olması, ona değ er vermt·si ökonomik kalkınma· 
nm yolunu tutmuş olduğunu a~ıkca gösterir. 

- Çok saygı, 
lar değer yurddat, 
lanm, 

Bugün Ökono , 
mi ve Tutum ku. 
nununun beıinci 

yıl dönümünü kut. 
lama yedicününü 
bitinniı bulunu • 
Yoruz. Bu ulusal 
kurumun ön ayak. 
lığiyle batlıyan sa• 
vaılar yurdumu , 
zun ökonornik kal, 
kınmaıında asığlt 
olmuıtur. 

Budunumuz bi , 
riktirme yolunda 
az yılda çok ileri Kültür Bakanı Bay .Abidin Ôzmen 

gitmiıtir. öbür 
yönden ulusumuzuı ~rli yapısı nesne. 
lere, kereçlere gittikçe artan bir istek 
göstermekte olması kıvançla söylenebi. 
lir. 

Türk köylüsünün yetittirdiği ürün. 
ler, davarlar eskisiyle ölçülemiyecek ker
tede bollaıtı, arılaıtr. Değil yalnız içıa· 
taklarda dıt avdanlarda da ıürüm ka. 

••• 

Yugos1av kabinesi 
çekildi 

Dün öğleden sonra aldığımız telya
zılarında Yugoslavya dışarıişleri ba. 
kanı Bay Yevtiç'in kabineden çekildiği 
bildirilmişti. Gece yarısı gelen bfr bsş
k.:t telyazısı baıbakan B.ay Uzunoviç'i11 

](abineden r k'J y . "e ı en ugoslav Dışarı ışler 
Bakanr Bay Yevtiç 

de istifasınr verdig-1• v . t .1 k b 1 e ıs ı anın a u 
olunduğu haberini getirmiştir. Bu tel
yazılarr .şunlardır: 

Belgrad, 18 (A.A.) _Kabine
de, İç sıyasa hakkındaki anlata· 
mamazlıktan ötürü Dıtarı lıler 
Bakanı B. Y evtiç ile Ziraat ve Ad
liye Bakanı B. Koviç iıtifa etnıit· 
lerdir. 

Belgrad, 18 (A.A.) - Reanıen 
bildirildiğine göre Bqbakan Bay 
Uzunoviç kabinenin istifasını Na
ib Prens Pol'a vermiıtir. Prenı bu 
istifayı onamıtbr. 

kanla el ele vermiılerdir; yalnız ileri 
ci saylavların kalkınma işinin gerçek • 
Ieştirilmesinde ivedi gösterecekleri u -
muluyor. 

Bütün bunlarla birlikte, kendisine 
kartı olan güven o denli geniş ve büyük. 
tür ki Batk•n Ruzvelt'in bütün it adam
larını, bankaclılanna, çiftçileri, parayı ve 
emekçileri birlettirmek iriaWıin serçek • 
leımesi bile mnulur. • .. 

zandr. Günden güne artmakta olan fab

rikalarımızın, iıevlerimizin yetif tirmek • 

te olduğu nesneler yabancılann eline 

bakmaktan bizi kurtanyor. Y edigün 
içinde bir çok konuımalarla karıılaıtı

nız, bu söylevler önümüze bir çok iıta • 
tistikler ıerdi ki birer birer ökonomi 
yükseli!inin tanikidir. 

Biliyoruz ki Ulus erkin;.ıı dayanaca. 
t. ... •iidü desteklerden biri de ulusal 
ökonomidir, ulus olgunluğunun ölçüle
rinden biri de kendi bunluğunu kendi 
yaptığı nesnelerle giderebilmeıidir, bü. 
yük türk ulusumuz bunu çok eyi anla
dı, bu amaca erdi daha ilerisi için pek 
büyük adımlarla yürüyor. Türk ne ka
dar arı yaradılıtlı iıe o kadar da çaht • 
kandır. Az kurun içinde yarattığı itler
deki Özelliliğini görüyoruz, bu bize ya • 
nn için en parlak günler adayor. 

Ulusun tutumlu olması ona değer ver
mesi ökonomik kalkınmanın yolunu tut
muı olduğunu gösterir, daha senit öl. 
çüde verimler almak bu İşte en yüksek 
kerteye çıkmak için bir değil 52 yedi 
gün bizim tutum kurumumuz olduğunu 
unutmamalıyız. Yalnız büyüklerimiz 
değil ana kucağından batlıyarak çocuk· 

(Sonu 2 inci sayıfada) 

Dünkü seferberlik 
denemeleri 

Alaylarımıula yer yer tatbike
dilmekte olan •elerberlik dene
meleri dolayı•İyle civarda bir ala
ya elrad •evki vazile•İni almıt o
lan Ankara a•kerlik fUbe•İnİn evel
ki gece •aat 12 de aldığ ıemri dün
•abah aaat 9 da ikmal etmekle va
~ile•İ nihayet bulmuı olduğu ve 
diğer ba:zı ıubelerde •elerberlilr 
tecrübe•İne müteallik laaliyetin 
üç gün •Üreceği öirenilmiftir. 

Bu aakeri denemelerin milli la
lim hareketleri olup •İyai vaziyet 
ve ihtimaller ile hiç bir münae
beti olmaJığına Anadolu AJarm 
dikkati celbeJer. -· Bugün 

Sergievinde 

Saat 14 te 
14 Sovyet artistinin 

Resim ve heykel sergisi 

açılacaktır 

C. H. F. Grubunda 

Dünkü ~oplantı 

hakkında bildirim 
C. H. F. Grupu Başkanlığından: 

C. H. F. grupu Bay Cemil Uybadının 
batkanlıfında toplandı. · 

1 - Ruhani kıyafet kanununun da -
bil ve hariçteki tesirleri ve Bulgaristan. 
dan kaçıp yunan illerinden Türkiyeye 
ıehnek iatiyen türklerin yunan toprak!a
nnda bulgarlar tarafından takibata ma
nız kalmalan haklimda Manisa saylvı 
Bay Refik lnce'nin takriri üzerine Dıt 
itler Bakan vekili Bay Şükrü Kaya her 
iki meıele hakkında uzun izahat vermiı 
Ye hükumetin bu huıus hakkındaki ha. 
reketi tasvib olunmuttur. 

2 - intihabı Mcbusan kanununda 
yapılan değitiklik üzerine müntehibisa. 
nİ intihabına esas olan 250 nüfus nisbe
tinln SOO e iblağına ve k .. ft•nlarm husu-

l 
si idarelerde, umumi meclis azl'lhklanna ı 
intihablannrn kanuna ilavesine karar ve. 
ritdi. 

3 - Buğday koruma kanununun hü • 
kumet tarafından getirilen ve Kurultay 
umumi heyetince Bütçe, Maliye ve lktı. 
sat encümenlerinden teşkil edilen Muh
telit Encümence müzakere ve kabul edi
len tadilatı Ü?.erine müzakere açılmıştır. 
Bu bapta muhtelif hatibler tarahndan der 
meyan edilen şekillere Maliye Bakanı 
Bay Fuad ve Muhtelit Encümen başkanı 

(Sonu 6. ıncı sayrfada) 

Bay T. R. Arasın 
Atina ziyareti 
Bir resmi bildirim 

çıkarıldı 

Atina, 18 (A.A) - Türkiye Dıtan 
itleri Bakanı Bay Tevfik Rüıtü Araı ile 
yunan batbakanı Bay Çaldariı ve yu _ 
nan dıtarıitleri bakanı Bay Maksimoa 
arasında yapılan görütmelerden sonra a. 
ıağıdaki bildirim çıkarılmııtır: 

.. Bay Tevfik Rüıtü Aras, Cenevrede 
.ba!k• memleketler müme11illeriyle bu
gÜnlerde tetkik edilmekte bulunan ban
şın sağlamlaşbnlması pro.ieleri hakkrnda 

yapmış olduğu görüşmeler etrahnda arkL 
daşı 8. Maksimos ile baıbakan B. Çald• 
riı'e malümat vermiıtir. Bu izahat, üç 
devlet adamına genel durumun bütün 
safhalarını ve hunun iki ülke ııyaaası 
üzerindeki akislerini etraflı olarak ve 
çok dostça bir zihniyetle tetkik etmek 
imkanını vermiıtir. Oç devlet adamı, 
memleketlerinin ve Balkan blokundaki 
öteki ülkelerin çalıımalarına atfedilmek. 
te olan elıemmiyeti ve banım korunma
sı ve Balkan bloku Üyesinden her biri
nin menfaatlerinin muhafazası için va
ki müdahalelerinin faydaımı müfahede 
ve tebyin etmitlerdir. 

Üç devlet adamı, geçen yıl eylulde 
Ankarada imza edilmit o1an antant kor. 
diyal miıakla Atina miıakmm tevıik et. 
miş olduğu müşterek 11yaaanm üzerine 
kurmuş oldukları umutların bu suretle 

(Sonu 2 inci savrfada). 

Türk inkılabı dersleri 

C. H. F. Genel Kati ili Bay R. l'eker dün 
komünizm ve faşizm karşısında 

türk inkıla bıııı anlattı 
ıJün Hukuk Fakültesinde türk 

inkılabı derslerine devam edilmiı
tir. C. H. F. Genel Katibi Bay R. 
Peker, her zamanki gibi •e~me bir 
dinleyici kalabalığı önünde komü
nizmin reaksiyonu olarak doğan 
hareketlerin b"§langıcınr anlata
rak demiftİr ki: 

- Yeryüzü savaşının bitimi he
men de genel ve eskiden farklı 
olmakıızm savap ginnit ve sa
vattan çıkmıt olan soysal bünye
lerde birçok yıkıntılar yaptı. 

Bu yıkıntılardan bazısı savatın 
gelip geçtiği rejimi ve büyük ıa
vqtan önceki dünya inkılab cere
yanlarının üıtünde bir takım de
ğitiklikler doğurdu ve savaı yıkın
tıımın verdiği umumi sarsıntı için
de bazı memleketlerde, içinde ya
pdıkları rejim aleyhine bazı ita· 
retler belirdi. 

Bu arada mütalea ettiğimiz bir
kaç ıafha bundan önceki derıte 
gördüğümüz aosyalizm cereyam
mn beynelmilelcilik akııına kartı 
bazı reaksiyon ve aksülamel hare
ketlerinin emareleri görüldü. 

ltalya büyük savafla yenen ta
raftan bir devletti. Böyle olduğu 
halde yenmiflerde dahi bütün var-
lığı bozup sarsacak ıavaı tesirle
ri ltalya halkının bünyesinde o 
zamana kadar devam eden parla
mentarizm aleyhinde bazı hare
ketler doğurdu. 

İtalya' da reaksiyoner bir hare
ketle hemen bütün idare, tehirler, 
yollar, nakil vasıtaları, demir ve 
denizyolları, fabrikalar hatti ba
zı kıılalarda rejim aleyhine ha
reketler artıyordu. 

(Sonu 6. ıncı sayı/ada) 

Get;enfertfe Kayser/ye gldı"p gelen ôkoaoml •datrnnıst• S~ Blylli Elt;isl 
Keyseride ikea alınmış bir resmi muhabir/mis g6ad«di. Bir belge 

olarai lcoyuyoruz. 
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ı.,·· rı{ • Yugos av 
af oı an asması 

.. ' 
iı zalandı 

Belgrad, 18 (A.A.) - Yeni Türk -
t'ugoslav afyon anlaşması diln ak am 
aaat 19 da yugoslav hükumeti namına 
ticaret ve sanayi bakanı Bay Dimitro
viç ile Türkiye namına tlirk inhisarı 

eenel müdürü Bay Ali Sami ve Türki
ye Ticaret Bakanlığı daire müdürlerin-· 
den Bay Hulki tarafından imza edil
miştir. 

Bu anlaşma, 14 nisan 1932 tarihli an
laşmanın yerini tutacaktır. Anlaşma, 

Ud müstahsil illkenin afyon işinde bir
likte çalışmalarr için daha geniş bir 
taas koymaktadır. Uzak Şark piyasala
rına yo1lanan içilecek afyon hakkında 
Mki anlaşmada hiç bir madde yokken 
ıimdiki anlaşmaya bunun için de bir 
madde konulmuştur. 

İstanbul'da merkezi türk - yugoslav 
blirosu, bu suretle iki ülkenin afyon 
ihracatım kontrol edebilecektir. 

Yeni anlaşma, afyonun dağıtma sis
temini de - bu sistemi acundaki ticari 
ve mali hal ve şartlara uydurmak mak
aadr ile - değiştirmektedir. 

Anlaşma, bir haremde tayin eylemek
tedir. Bu bareme göre eritilmiş afyon
öa bulunan morfin için Yugoslavya yliz 
de 25 ve Türkiye yüzde 75 nisbetini el
de etmektedirler. 

İçilmeğe yarıyan afyon için de bir 
barem düşilnülmilştür. Merkezi afyon 
barosu siparişleri bu bareme göre tev
zi edecek ve teslim olunan afyonun be
~eli siparişi yapan ulusal afyon ensti
tüsüne aid olacaktır. 

Anlaşma iki yıl için yapılmış olup 
1 sonkSnun 1935 tarihinden itibaren 
meriyetc girecektir. 

Anlaşma mUddeti bitmeden altı ay 
önce bozulabilir. Bozulamazaa yeniden 
iki yıl uzayla kendiliğinden uzatılmış 

eayılacaktır. 

Anlaşmanın imzasından sonra Bny 
Dimitroviç türk heyetine lki haftadır 
Belgrad'da yapılmış olan ve o kadar 
gUul ıonuclar veren konu§malarda gös
terilmiş olan dostca ve samimi çalışma 
beraberliğinden dolayı teiekkUr etmi§· 
tir. 

Dimitroviç bundan sonra geçen 3 
temmuz andlaşmasından sonra şimdiki 
anlaşmanın iki ülkenin ökonomik men· 
faatleri arasında daha kuvvetli bağlar 
kurduğunu ve bunların gelecekte çalı§
ma beraberliği için sağlam bir temel ol· 
du~unu söylemittir. 

Bakan bundan ıonra tUrk heyeti ba1ka
nından Yugoslavya ite Türkiye arasında. 
ki iş birliğinin genişletilmesine bizzat 
çahftJlı olan Türkiye ökonomi bakanı 
Bay Celal Bayar'a dostca selamlarının 
bildirilmesini rica etmiştir. 

M. Dimitroviç sözlerine ilaveten şöy
le demiştir: 

"Marsilya suikasti hakkında Cenev
re'de yapılan görüşme ve müzakereler 
•ırasında Bay Tevfik RilştU Aras'ın 

aldığı dostca ve karde§ce gidişten de
rin bir surette miltehassis oldum. Bu 
duygumda biltiln Yugoslav ulusunun 
benimle beraber olduğuna katiyen kanı· 
ğım. Bu hareket tarzı samlmt çatışma 
beraberliğimizin genişliyeceğine ve de· 
rinleşeceğine olan kanıklığrmı berkit
mi tir.,, 

Türk heyeti adına heyet Başkanı 

Day Ali Sami, Ticaret ve Sanayi Baka
nına karııhk vererek yeni anlqmanm 
iki ülkenin menfaatlerini tatmin ede
cek ve daha sıkı. daha verimli bir iş 
birliğine yol açacak surette anıklanmıı 

olduğunu kaydetmif, fazlaca bu anlaş
manın iki ülkenin inhisar idareleri af-

yon aıyasasının ana çizgilerini de tayin 
ettiğini söylemiş ve demiştir ki: 

"Başında Bay Obranoviç bulunan 
yugoslav heyetinde çalışmalarımız •ı

rasında bizim üzerimizde derin bir te-

air yapmış olan ve kendileri ile çalış
mı§ olduğumuz mahfellerin dUıilnce-

Jui hakkında bize gUzel bir misal ve
ren bir samimiyet gördük. Bu doğruluk 

ve bu anlama zihniyetini Belgrad'da 
kaldığımız uzca halkın muhte1if ımıf
lariyle yapmış olduğumuz temaslarda 
da gördilk. Bundan on yıl önce geldi-

gim bu memlekette "tam bir istihale" 

B. Con aymeıı 
Sar' da çıkan hadiseyi 

anlatıyor 

Londra, 18 ( A.A) - Bay Lallsböri 
dııarıitleri bakanı Bay Saymen'den Sar
dn çıkan hadise hakkınd.t'izahat iatemiı-
tiı·. 

Bay Saymen demiştir ki: "Sar da bu. 
lunan polis kuvvetleri yalnız Sar hüku
metine bağhilır. Bu kuvvetlere alınacak 
adamların seçiminde İngiliz hükumetinin 
hiç bir meıuliyeti yoktur. Hac:li&e şim
dilik aydınlanmamış olduğundan hi~ bir 
şey söyliyemiyeeeğim. Yalnız şunu de-

mek mecburiyetindeyim ki, kabalaatlı 

her kim olurıa olaun böyle bir hadisenin 

böyle bir zamanda çıkmış olması çok fe. 

na olmuştur. Maamafih hadisenin sıya. 

sal kanşıklıklara yol açması için ortada 
hiç bir sebeb yoktur. 

Şunu da söylemeliyim ki, hadiseye 

karışmıı olanlardan hiç biri ne uluslar 

arası kuvvetlere ne de bilhassa İngiliz 

kuvvetiyle alakadar değildir. Herhangi 
bir anlaşamamazhğa meydan vermemek 

için bunun böylece herkesçe bilinmesini 
isterim.,, 

B. Lanıböri, uluslararası kuvvetlere 

kumnnda eden zabitin polis kuvvetlerine 
de kumanda etmesini ileri sürdüğünden 

B. Con Saymcn: "Uluslar derneğinin 
yaptığı İ§leri biz düzeltmeye kalkışama
yız ,, demiştir. 

Londra, 18 (A.A)- B. Con Saymen 

İtalya ile Habeşistan arasında çıkan ha

diseyi avam kamarasında anlatarak bu 

hadisenin bilinen tafsilatını hulaıa ettik

ten sonra dcmiıtir ki: 
"- Bu iş ıonkanunda konseyde gö. 

rüşülecektir. İngiltere hükl'ımeti bu i,de 
kendine düşeni yapacaktır.,, 

Bulgar horçları içiıı göriişnıeler 

Londra, 18 (A.A.) - Bulgar Mali

ye Bakanı Bay Todorof ile bulgar ban

kası müdür muavini Bay Bojiloff, U

luslar derneğinin himayesi altında ya

pılmış olan borçlanmalar komitesiyle 

görüşmüşlerdir. Komiteye Bay Osten 

Çembcrlayn reislik etmiştir. 

İki üç gün sürecek olan görüşmeler 
sırasında savaştan önceki bulgar borç
larının da konuşulacağı söylenmekte
dir. 

Bir uzla ma formiilu 
bulmak için 

Londra, 18 (A.A.) Dün Bay Con 
Saymen ile Bay Norman Davisin konu
şup tanzim etmiş oldukları deniz gö· 

rüşmelerinin geri bırakılmasına llid me

tin. • bu hafta içinde yapılacak genel 

heyet toplantısından önce • bu husus
ta bir uzıa,ma meydana getirmek ama

cıyla • bugün japon heyetine verilmi§ 
olacaktır. 

Bay Norman Davis'in görüşmelere 

yeniden başlanılması tarihinin Bay Con 

Saymen'ce tesbit edilmesine karşı du
rulmıyacağı belli olmaktadır. 

Tapolyon'un mektuhları 
15.000 sterlingc satıldı 

Londra, 18 (A.A.) - Napolyon'un 
Mari Luiz'e göndermig olduğu 300 
mektub bugün Londra'da satılmış. Fran 
sa hlikiimeti tarafından 15 bin Sterlingc 
almmı§tır. Bu mextubların birçoiu 
şimdiye kadar hi' basılmamıştır. 

@S@2 Si±@ 

diye anlatabileceğim bir değişiklik bul
dum. 

heyetimiz, dostluğu ve nazikliği 

liendisini pek çok mUtehassis etmiş o· 

lan yugoslav dostlarına samimiyetle te
şekkür tdtr, bilhassa halli için çalışıp 

ve muvaffak olduğumuz meselelere kar
şı şahsan göstermiş oldukları aUikadan 
dolayı bakana bilhassa te§ekkür ederiz.,, 

Türk heyeti_, yeni anlaşmanın tat
bikine dair bazı teferruat ve müşterek 
afyon sıyasası hakkında anlaşmak Uze· 
re Uç gün daha Bclgradda kalacaktır. 

ilci Ol{ya ıus arası . 
da llir J{aııal açılacal{ 

Vaşington, 18 (A.A.) - Nikaragua
dan Atlantik ve pasifik denizlerini bir· 
!eştirmek için eskiden yapılmış olan 
kanal projesi tekrar ele alınmıştır: 

Kurult&yın Senato komisyonu Baş
kam B. Vinson demiştir ki: ''Bu kanal 
birkaç seneye kadar çok lazım olacak
tır. Çünkü Panama kanalının genişliği 
yeni yapılmakta olan gemilerden birka
çının emniyetle geçmesine müsaid de
ğildir. 

Nikaragua'da açılacak olan kanalın 

boyu 172 mil olacak ve 722 milyon do
lara çıkacaktır. 

Batı Ayusturalyıı ı, camiadan 
çıkmak düşüncesinde 

Londra, 18 (A.A.) - Batı Avustu
ralyasrnın fevkalide murahhasları, diin 
kırata ve Lordlar kamarasiyle Avam ka
marasına bir istida vermişlerdir. Bu is· 
tidada, kendi hilkumetlerinin idare et
mekte olduğu devletin Avusturalya'
dan ayrılması hakkının verilmesi iste
nilmektedir. Bilindiği üzere Batı A
vusturalyası ahalisinin çoğu Camberra 
kabinesinin tarife sıyasasınm kendi 
menfaatlerini bozmakta olduğuna inan
makta ve Avusturalyadan ayrılmayı dü
şünmektedirler. Federal hükiimetin te· 
zi ise camia azasından hiç birinin öte
ki aza ekseriyetinin muvafakati olmak
sızın tam hükümranlık hukuku isteme· 
ye hakkı olamadığı merkezindedir. 

Şimdi, dominyonlarrn vUcuda geti
rildiğinden beri zuhur etmiş en vahim 
kanunu esasi anlaşmazlıklarından biri 
olan bu işte hakemlik yapmak kıral ile 
parlamentoya düşmektedir. 

Silah alış,·crişi işi 
Londra, 18 (A.A.) - Saylav kurul

tayının bugünkü toplantısında Uyeler-
den biri başbakan Makdonald'dan şunu 
sormuştur: 

"B. Niye silah satışı işini araştıran 
Amerika il.yan komisyonunun elinde 
bulunan belgelerin ingiliz komisyonu
na da verilmesini ileri sürınUştilr. İn· 
giltere bundan istifade edecek midir?,. 

M. Makdonald demiştir ki: 
"Silah ahı •erişinde araştırmalar 

yapacak olan komisyon bunu en eyi şe
kilde fakat iki hUkfunet işe karışmak
sızın ve Slmonun 22·11-1934 de kurul
taydaki söylevinin çerçevesi içinde ba
~armaya çalışacaktır.,. 

Al.#MANY A 'DA 

B. \'On Papen Sar komiseri 
o1mıyacak 

Berlin, 18 (A.A.) - iyi malGmat 
almakta olan mahfeller, Bay Fon Pa
penJin Viyana Elçiliğini bırakarak Sar
da alman komieerliğini Uzerine alaca
ğına dair yabancı kaynaklardan sızan 
haberi te~ip etmektedir. Bu mahfeller, 
Roam anlaşmalarında böyle bir komi
serin tayini hususunun akla getirilme
miş olduğunu söylemektedir. 

Bay Hitlf•r J.ord Rotcrmcr,i 
lrnlrn l •·tti 

Berlin, 18 (A.A.) - Bay Bitler, 
Lord Rotermer'i kabul etmiştir. Bu gö
rUşmede Filhrer'in silahları bırakma 

iıinde murahhas olan Bay Fon Ribben· 
trop da bulunmuştur. 

Almanya,da çekilen hir hakan 
Bertin, 18 (A.A.) - Krup Von Bo

hlen. Doktor Şabt'ın ökonomik teşki· 

lat kanunu ile kurulan sanayi grubu 
Bakanlığından kendiliğinden çekilmi,. 
tir. Yerine alman ökonomt odası ve 
Hanover ticaret odası bakanı Ewaltec· 
ker geçecektir. 

. ara giclecek İtalyan taburları 
Roma, 18 (A.A.) - Sar'a gidecek 

olan İtalyan kuvveti iki grönadiye ta

buru ile bir karabine taburundan mil
rekkeb olacak ve bunlar bu ayın 19, 29. 
21 inde hareket edeceklerdir. Karabi-

neler, yeni bir siyah ilniforma ve önU 
açık caket giyeceklerdir. 

Belgradta 
s·ıelileri 

•• • 
unıver-

hüyf { . 
lezah iir leri 

uelgrad, 18 (A.A.) - Bclgrad, Zag· 
reb ve Liubliana Universitelerinden on 
bin talebe, dün akşam Belgrad ulusal 
tiyatrosu önünde büyük bir miting yap· 
mışlardır. 

Üç Universitenin mümessilleri, bi
rer söylev söyliyerek kıral Aleksandr'
m hatırasını tebcil etmişlerdir. Bundan 
sonra üniversite geneliğinin ulusal bir
l!ğe ve Krral Aleksandr'ıiı eserine sa
dakatini teyid eden bir karar sureti ka
bu edilmiştir. 

Miting alayı - Belgrad ahalisinin de 
iştirakiyle - vatanperverane haykırma
larla payıtahtın bliyük caddelerinden 
geçmişlerdir. Başbakanlık dairesi önün
de de coşkun tezahürler yapılmış ve 
birçok söylevler söylenmiştir. 

Kıra] AJck .. arnir·m nwzarrnı 
ziyaret 

Belgrad, 18 (A.A.) - Müteveffa Kı
rat Aleksandr'ın 46 ıncı yıl dönümü 
münasebetiyle 10 bin kişiden fazla bir 
ziyaretçi heyeti, kırahn Oplentz~deki 

mezarına giderek orada eğilmişlerdir. 

Kıral ikinci Piyer, Kıraliçe Mari, ve 
kıral hanedanı üyeleri ayin için kilise
ye geldikleri zaman heyet. kıral ve ai· 
]esini coşkun tezahürlerle karşılamış 

ve şiddetle alkışlamıştır. 

Bay YeYtiç <.."enevreclcki çalış
maları anlattı 

Belgrad, 18 (A.A.) - Bakanlar mec
lisinin dUn yapmtş o1duğu toplantıda 

Dışarı İşler Bakanı, arkadaşlarına Ce· 
nevre'deki çalışmalarını anlatmıştır. 

Bakanlar meclisi, Dış İşleri Baka
nının iyzahatından sonra Yugoslnvya
ya yapmıı oldukları yardımdan dolayı 
dost ve müttefik törelere minnet ve 
tilkranını belli etmiştir 

Cenevre Koııtonu devlet ura_mı 
çekilnıiye ça~'Irıyor 

Cenevre, 18 (A.A.) - Cenevre kan
tonu bUyük meclisi, 40 reye karşı 48 
reyle teşrii bir karar kabul etmiştir. 

Bu kararla devlet ıOrisı, istifa et· 
miye ve yeniden seçim yapmaya ça~
rılmaktadır. Sosyalistlerden hUkO.met 
ba§kanr yardımcısı Bay Nikola, bu tek
llfi abamı§ ve bunun kanunu eaaıslye 

aykırı olduğunu aöylemiştir. 

Demokrat fırkası, radikal fırkaya 

uyarak, sosyalist meclisi çckilınlye zor
lamak için kanunu esasiye uygun bir 
tcşebbilste bulunmuştur. 

Fransız sii hakanlığı fe,·lrnlôde 
masraOarı 

Paris, 18 (A.A.) - Parla, sU bakan
lığı için fevkal&.de masraflar adı 11e a.
çılacak 800 milyonluk krediye ait ka
nun layihasını meclis bu sabah konu· 
tacaktır. 

Sosyalistler, buna karşı bir proje ve
receklerdir. 

Bir tc•kzih 
Paris, 18 (A.A.) - Dışarı lşlcr Ba· 

kanr, diplomatlar arasında değişiklik

ler yapılacağı hakkında gazetelerde çı
kan haberlerin doğru olmadı~ını bil· 
dinniştir. 

.1\'n1~tnrya'cla l>ir nazi silah 
deposu bulundu 

Viyana, 18 (A.A.) - Karintl'dekl 
Sen Vcitglan'da nazilere aid bir ıilah 
deposu bulunmuştur. Birkaç kl§I yaka· 
lanmıştır. Temmuz ayı ihtiJa1inde ya
kalanan eski Karinti valisi Kermanler 
aerbeıt bırakılmıştır. 

BU GECE AÇIK ECZAHANE 

Anafartalar caddesinde 

YEN) ECZAHANE 

eczahaneaidir. 

ay T. . Aı·asın 
• • • 
tına zı}'aret 

(Başı 1. hıci sayıfada) 

vakalar)a teeyyüd etmiş olduğunu mcm· 
nuniyetle görmüşlerdir. Ve ellerindeld 
bütün vasıtalarla bu ı;ıynsaya devam et· 
mck \'e bu sıyasayı inkişaf ettirmek hu· 
susunda mutrıbık kalmışlrırdır. 

Türkiye ile Yunanistan arasındn ve 
teycmmünen mcvcud olan münasebetle. 
ri sıklaştınnak me!!elesi de hususi bir 
tetkike tabi tutulmuştur. 

iki ulus arasındal'i yakınlık İçin geç. 
mişte olduğu gibi bu iki ulusun bütün 

çalışma alanlarında gayret sarfedilmesi
ne devam olunması gerektiği kabul ,., 
teslim edilmiştir. 

iki ülke ru·asında bu kadar ıılu mil· 

nasebetler olmasından ötürü üç devlet 
adamı, iki ülke nrasında konuşulabilecek 

bütün meseleleri ve keza iki ülkedeki 
ekalliyetlere taalluk eden meseleleri bir 
anlama zihniyetile tctkika hazır olduk· 
laı·ını beyan dmişlerdir. 

Bu meseleleri tetkik eden üç devlet 
adamı, ilci ülke arasında mevcut olan 
sıkı dostluk münasebetleri sayesinde, 
iki hükümetin hakları muahedelerle za .. 
man altına alınmış olan mütekabil ekal. 
liyetleri hakkındaki muamelelerinde da· 
ima bu münasebetlerden mülhem olacak· 
!arını tcbyine muvaffak olmuşlardır. 

Bay Tevfik Rüştü Aras, arkadaşı yu· 
nan dışarıişleri bakanına bu ayın 14 Ü 

tarihli telgrafının muhtevasını ve ruhu. 
nu tcyid ~tmekle bahtiyar olmuştur. 

Bay Tc·dik Rii~tü Aras tekrar 
Ati naya mı gidecek? 

İstanbul, 18 (Telefon) - Atinadan 
18 tnnnite bildiriliyor: 

Dün lstanbula uğurlanan Tevfik Rüş• 
tü Aras'ı Pire limanında Makıimos, Rtl• 
ıen Eı~ef. Balkan devletleri sefirleri hn• 
riciyenin yüksek memurlan uğurlamı§ • 

la.rdır. Tevfik Rüştü Aras gltmeclen Ön• 
ce Maksimoı'u ziyaret elmiş ve orada 
bulunan Çaldaris•ıe birlikte üçü bir a• 

rada timdiye kadar konuştukları bütün 
itleri bir daha gözden geçinnişler ve 
bunlar hakkında son kararı vermek üze. 
re ikinci kanunun bqlarmda Tevfik Rür 
tü Araı'ın tekrar Atinııya gelme&ine ka• 
rar vermişlerdir. 

Türkiye Dıtitler Bakanının ikinci ka• 
n~nun dördünde tekrar Atlnaya geleceiİ 
haber alınmııtır. 

--••H••·-

Ankara radyosWlda 
rlünkü söylev 

(Baıı 1 inci sayı/ada) 

lanmızda da bu duygu yaratılmalıdır. 
Bundan ötürüdür ki Kültür Bakanlıi1 

tutum itine okullarında gerekli yeri veJ'• 
rniştir. Öğretenlerin okuttuklarında, ~e 
öğrebne kurallarmdn ulnıal ökonoınl 
için deyiılcr olduğu gibi koopcratilleJ' 
tabf ortaklıkları Ja çocuklarımıza ökO • 
nomi itini örneklerle gÖatermektedit• 
Şıı gcçen-11 yıl içinde Atatürk'ün ön• 
derliğiyle başardığımız işleri yer yüzU • 
nün bütün ulusları, büyük ulut 11darııt11• 
n büyük bitikler yazarak övmektcdirlcf• 
Türk ulusundan en çok verimi ahn11!1 

yollarını özel gören Atatürk•ümüzün o• 
konomik alanında da gösterdiği yol~ll 
sağllUll adımlarla yürümesini bilen ıÇf 
dıı ökonomi iılerinde doğru gidişi g~ 
teren törümüzün amacı bulundu d• 
kuşkusuzdur. Ulus ilerleme yofun I< 1 
güvenle yürümektedir. Böyle u}rftştı rJ• 
ça bütün yönden yükıeleceğimize ktl~~ 
mu2'Un inanımı:r. vardır. Uluıa, blly{İ 
rimize sağlık dilerim. 

• -
ÇAGRILIŞ 

"ha•'"f duldayı koruma kanunu layı ti• 
.. b .. 14 30 tedkik eden encumcn ugun ' ıe.o 

d •· 1 ·n gel.ne topfanacağın an ıınyın uye en 
ri dilenir. 

Bugün saat l 5 te..XuruıuıY JJ(j. 
h·ı· .. . t :J~na--ı..ur. ı ıye encumcnı op ~ ~ e1'~ 
ye saylavlarm gelmesi dileıııtl 
tedir. 



Ya..İr Ahmed Hatim demi§ ki: 
~--=- Berlin'de bir türk moda ressamı 
'unu biliyoraunuz. Bu gene bütün 
"-nya'da tanınmıştır. Çok para ka _ 
~ ; Avrupa'nın her yanını gezip to. 
eı.t' kendisinden buna nasıl muvaffak 

11iunu sordum. 
" lıa Hikayesi o kadar karııık değildir. 

. tene Berlin'e resim öğrenmek için 
~iştir. Birgün atölyesinde çalışır -
~ Profesörlerinden biri, uzun uzun, 
'tıı tutuşuna, çizgilerine, giyinişine, 

'ili~ kalkışına baktıktan sonra şu 
du vermiş: 
" ~ . - Delikanlı siz hemen bu sanatı 

"'lltınız moda ressamı olunuz. 
~· lıte belki sonuncu derece bir res. 
._ olarak sokaklarda sürtecek olan 

tenci, o profesör yaratmıştır. 
"ş ~~ ~ air içini çekerek: - .Ki~ . 

....,de de bir hucre vardır kı hırı onu 
"-edip dokunsaydı, mesud bir adam 

lirdim, diyormu§.,, 
\ li~ıim şairden başka bir şey ola~i • 
~lrıiydi? Mesud olmamasının s~bebı, şa. 
\it miydi? Bu suallere şüphesız cevab 

ernez. 
l t•kat herkes kendine sorabilir: aca. 
'l ı._ • • ) 

""Yatta tam kendi yerimde mıyım. 

"> ~ bir şair ileri bir ressam, or~~ b~ 
~ ~Yeci büyük bir miymar olabılırdı. 
~ '-ıtan sonra böyle denemeler yap. 

İtin artık geç kalmışızdtr .. 
\ lein.bilir adlan bilin~~sizin, .. hiç 
lıı:.. le) yapamılksızın, siırunen, olen 
~lerden kaç binlercesi, eğer kabili
~ uyanmış, yahut uyandırı.lmış ol. 

clı, &ayılı insanlar olarak tarıhte ka. 
dı. 

lli.n böyle bir keşif vasıtası arama
"-tta aıağı yukarı bulmamıı değiL 

· llınin arayıp bulduğu bu usulün 
Psikoteknik denir. Amerika'da, 

~.,.'nın Almanya, Fransa, Avustur. 
\ ~bi birçok memleketlerinde Pıiko. 
itti "•k kurumlan adeta okul denecek 
;der vermektedir. 

•r dokuma fabrikası açacaksınız. 

~erce iıçi yetiştirmeniz lazım. Kapı
gelen namzedleri Psikoteknik'de 

İtle uğraşan mütehassıslara bırakı • 
Onıar size yüzde doksana yalan 
İlltimaI ile dokumacılıkta en kolay 

ak olup yükselecekleri bulacak. 
~ • Psikoteknik ihtisasları arasında 
~ ordu sınıflan için, mızıka. edebi.. 
,~e diğer sanatlar, ilimler için kabi-

..-.yanlar vardır. 
'- ihtisaslar bir okulda öğrenil -

f:°•kat her hangi bir Psikoteknik 
na bir sene, iki sene giderek_ 

- gene kendi kabiliyetine gÖ • 
' her hangi bir ıubeye bağlananlar, 

ve ayırma usullerini öğrenirler. 
~n gün Mecliste bir mebus arka.. 

sanayi okullarımızdan bi • 
tesviyecilik öğrenmiı olan bir 

geldi. Her hangi bir daire 
'1-.r olmak istiyordu. Niçin? belld 

. kabiliyeti yoktu; belki sanabnı 
. ordu. Her halde bu aenc daha .._ 
. lrlektebine girerken yerinde de. 

~. 
~teknik usullerinden almanlarm 

lılnayide istifade etmekte olduk. 
ct. biliyoruz. Acaba, sanayi itleri 

etimizde geniılerken, kendi 
' iz arasından böyle birkaç P.L 

müteha1111 yetiştinek dofni 
lrlı? Sanayide faydasını sördük. 

~a, yavaş yavaş, memleketin bü.. 
'r ve iş faaliyet kısımlan için de 

• •ıslar kadrosu yapmak yoluna 
oluruz. • • 

~arı Türk Ticaret memur 
ltı adlan ile yeni soyadlan 

'-t ı d :Saşak Genel Müdür, Namık 
Ccnel MUdUr Muavini, Turgud 

() ~ubeler Kontrolluğu şefi, Ha
~~tr Şubeler Kontrolluğu şefi, Ce· 

han Şubeler kontrolluğu şefi, 
~~n Erkan Genel muhasebe şefi, 

"ıaı:Yarbekirli genel muhasebe şe· 
~(· attin Kandemir genel muhase
~ Selma Öner genel muhasebe 
tf drcttin Alp genel muhasebe 

~f Ötati Kızıl genel muhasebe şefi, 
~ z~an genel muhabere, Sıdkı 

'e"kŞ~ni~oğlu İştirakler şefi, Tev· 
lltr ~~rakler şefi, Sadık Kanay 

"-ıı·\rısı, Cevad Tlirker hisse ser-
ıd Kayar hisse şefi, Murad 

Muamelat, 

ULUS 

• 
iÇ DUYUMLAR 

Bay R. Pel{eriıı 
seyahati 

C. H. F. Genel Katibi Bay Re
ceb Peker Üniversitede iki ders 
vermek üzere yarın İstanbul'a gi
decektir. Bay Receb Peker oradan 
lzmir'e geçerek Menemen'de Ku
bilay Abidesini bir söylev ile aça
caktır. 

Oradan uşak yoluyla Kütahya
ya gelerek seçim mücadelesini aç
mak üzere Kütahya' da bir söylev 
verecektir. 

Bay Receb Peker'in seyahati on 
gün sürecektir. 

Bir kaçakçr şebekesi 
meydana çrkarrldr 

İstanbul, 18 (Telefon) - Bu
gün İstanbul' da Eroin kaçakçılığı 
yapan ve gizli eroin fabrikası iş
leten 34 kitilik bir ıebeke yaka
landı. Şebekenin meydana çıkma
sını lzmir vapurunda kamarotluk 
eden İbrahim adında birinin büp
heli hareketleri sebeb olmuıtur. 

Haliç fenerinde Dimitri adında 
birinin evinin alt katında olan bu 
fabrikada 60 kilo da esrar bulun
muştur. Şebeke yakayı ele verdik
ten sonra Dimitri kaçakçılık bü
rosu şerefine işi kapatmak için 
3000 lira rütvet vermek istemiı, 
bunun için de ayrıca bir cürmü 
meşhud yapılmıştır. Şebekenin 
bugün yakalans.n 34 ortağından 
başka Yunanistanda da ortakları 
bulunduğu anlaşılmıştır. 

İstanbul'da tahcoilat artıyor 
lstanbul, 18 (Telefon) - lstanbul 

maliye tahsil müdürlükleri 934 bütçe yı. 
lının ilk altı ayına mahsus hesablnrı tes. 
bit etmişlerdir. Yapılan tahminlere gö
re 934 yılının ilk altı ayının tahsilatı 
diğer senelerin tahsilatından yüzde 15-
20 fazladır. 

İstanbul ticaret odası üye seçimi 
latanbul, 18 (Telefon) - Ticaret ve 

Sanayi Odası meclisi Üyeleri seçimi bu
gün bitmiştir. Sandık yann açılacak as. 
li Üyeler seçimi için de cumartesi günü 
bir toplantı yapılacaktır. 

İstanbul Üniversitesinde 
latincc kurs 

İstanbul, 18 (Telefon) - latan. 
bul Üniversitesi Hukuk Fakülte
sinde ihtiyari olmak üzere bir la
tince kura açılmıt ve derslere bu
gün baılanmııtır. 

19 34 i]k yarıyıllık 
vergi derimi 

Maliye Bakanlığı 934 mali yılının ilk 
altı aylık tahsilat tutarını geçen yılın 
aynı devresiyle mukayeseli olarak neş • 
retmiştir. Buna ait liste aşağıdadır: 

1933 1934 
Varidatın nevi 
Arazi 
Bina V. 

Tahsilatı Tahsilntı 

l,300,134 1,624,754 
1,619,307 1,813,681 

Davar, develer ve 
diğer hayvanlar V. 8.785,424 
Ruhsat, kazanc, hiz-
met erbabı V. 6,687,603 
Veraset ve intikal 205,544 
Gümrük ve arzİ· 

0

8,831,026 

6,61t,513 
161069 

ye R. 17,341,469 15,201,712 
Gümrükte alınan 
Mü. Pu. O 46,431 
1 thalat muamele V. 4,456.327 4,459,989 
Sınai müe11ese ve 
diğer muamele 
vergisi 1758,187 2,921,972 
Şeker, gilikoz, elek-
trik, havagau ve 
ham petrol 2,045,869 4,023,868 
Diğer madde istihsa. o 3,208,118 
Kara, deniz a•ları 130,356 137,970 
Nakliyat 313,141 315,940 
Damga resmi 2,903,920 3,269,961 
Tapu harçtan 879,608 890,950 
Mahkemeler 442,029 634,269 
Pasaport 814,657 394,293 
Noterler o 255,384 
Mülga vergiler 30,307 49,016 
İnhisarlar 18,000,000 17,112,680 
Tütün müskirat 
Mü. Pulu. o 1,890,000 
Devlet ormanlan 996,725 965,336 
Emlak satış bedeli 485,831 643,188 
Fenerler hasılatı 349,795 400,202 
Askerlik mükellefi. 761,496 1,003,382 
Tayyare resmi o 1,020,603 
Para cezalan) o 
Zam cezaları) 569,913 837,880 
Müteferrik hasılat 704,043 857,402 
lktısadi buhran 4,090,603 6,363,958 
Muvazene vergisi 6,353,333 7,177,347 
Sair varidat 3.()34,966 3,050,058 
Fevkalade varidat 31,167 o 
Buğday o 3,640,970 

YE KON 81,291,744 97,933,070 

Romanya'da gümrük 
resmi artmlıyor 

latanbul, 18 (Telefon) - Romanya 
hükumetinin bu sene bqından itibaren 
memlekete girecek malların deieri üze
rinden yüzde on nisbetinde resim alma. 
fa karar verdif i haber ;eriliyor. 

Bay Tevfik Rü§tÜ Aras 
geliyor 

İstanbul, 18 (Telefon) - Bay 
Tevfik Rüştü Aras bugiin saat 
15.30 da Romanya seyrisefain 
kumpanyasının Oaçya vapuriyle 
fstanbul'a geldi. Rıhtımda vali, 
Emniyet Müdürü, C. H. Fırkası 
İstanbul idare heyeti Başkanı, as
keri bir müfreze ve dostları tara
fından karşılandı. 

Bay Tevfik Rüştü Aras bu ge
ceyi İstanbul' da geçirecek yarın 
akşam Ankara'ya gidecektir. 

Çaldaris'in tekzibi 
lstanbul, 18 {Telefon) - Atl

na'dan 18 tarihiyle bildiriliyor: 

Bazı gazetelerin yunan hüku. 
met adamlarının Türkiye Dışarı 
işler Bakanı ile konuştuklan işle. 
rin İstanbul' daki Rum azlıfına t&
alluk etmekte oldufu hakkındaki 
yazılan Batbakan Çaldaria tekzib 
ederekböyle bir feY konutalmadı
lmı aiSylemlttir. 

Yunanistanda süel 
faaliyet 

lstanbul, 18 (Telefon) - 18 ta
rihiyle Ati na' dan bildiriliyor: 

Hükumet taraftan gazetelerin 
yazdığına göre hüldlmet Yunanis
tan' da milli müdafaa, erklnıhar
biyesi müstakil tayyare kuv
vetleri vticuda getirmeğe karar 
vermiştir. 

Yunan gazeteleri umutlu 
İstanbul, 18 (Telefon) - Ati

na'dan 18 tarihiyle bildiriliyor: 
Bütün eaezteler Bay Tevfik 

Rüttü Arae'la yunan hük6met a
damları arasındaki konuımalar 
hakkmda umudlu yazılar yazmak
tadrr. 

Tiirk - Yunan ticaret ofisi 

lstanbul, 18 (Telefon) - Türk -
yunan müıterek ticaret ofisi bugün Ti
caret odıumda bir toplantı yapmıı Ye 
yeni takaı anlaşmaıının tatbikatını ko _ 
nuımuştur. Verilen haberlere ırare ofla 
Jçln Atinada da bir ıabe açılmua takar
rGr etmiıtlr. 

.ksuyu bealiyea (Darrveren "'yının Jc.aynakları Dere l>oferrnda lilr çobu 

Dere bofuından b8fk• bir .mtantane OaJ/ü t•peden Kısığın görünüşil 
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T. D. T. C. bildirimi 
T. D. T. C, Genel Kitibliğindenı 
(Osmanlıcadan türkçeye söz karp. 

Jrklan tarama dergiıi) adile T. O. T. C.. 
miyetinin bastırdığı iki cilcllik ldtUm 
telif hakkı, kanun yolu ile, T. D. T. C.. 
miyeti için alınmııtır. Tarama dqisi 
dilimizde kullanılan yabancı sözlerin 
türlü karıılıklannı bir çok kaynaklar -
dan toplamış, bunların henüz seçimi ya. 

pılmamış olduğundan, şimdiden derci. 
deki sözlerin hepsi dilimize almmıt gibi 
gösterilmesi doğru değildir. Dergiden 
alarak sözlük yapmak çağı henüz gel
memiıtir. Cemiyet, dergideki sözlerin 
yanlışlannı düzeltmek, eksiklerini ta • 
marnlamak, seçimini yaparak (kartıl k. 
lar kılavuzu) nu hazırlamak yolunda ça. 
lrşmaktadrr. Bu kılavuz çıkmadan önce 
bütün karşılıklar kararlaırmt sayılamaz. 
Bunun için bir takını gazetelerin şimdi • 
den sözlükler çıkarmağa ve bunlan ki • 
tab kılığına sokmağa kalluşmalan ve 
bir takım basıcıların bu yolda kitablar 
basmalan, hem cemiyetin telif hakkına 
karşı, hem de halkı ıaşırtıa bir it olaca· 
ğını göz önüne koymayı bir borc biliyo
ruz. 

Hakanlar Heyetinin bir kararı 
2490 sayılı artırma, eksiltme ve iha

le kanununun 6 ıncı maddesinin birinci 
fıkrasına göre dairelerin umumi ve l'Biq· 
terek yiyecek, giyecek, yaluıcak ihtipç
lan ile intut işleri için kulLuuJacak ~
name formülleri hakkında Maliye Ba • 
kanlıtrnın teklifi üzerine Başbakanlık 
müıteıannın batkanhğı altında ttlfkil 
olunan hukuk miitavirleriaden ve dn -
let ıurasından alınan bir iiyeden mi -
rekkeb komisyon tarafından terbı. o
lunan tartname formüllerinin ta•1ci 
Bakanlar Heyetince onammttır. 

Bu akşamki konser 
Almanyanın çok tanınmıı piyaniati 

profesör Kempf'in piyanosunu bu a1qam 
Halkevinde vereceği konserinde dinliye. 
ceğiz. 

Profesör Kempf, bugünkü alman mu
zik ustalarının en Ön sıra.lannda bulan -
maktadır. Unü öz yurdunun aınırbınm 
aımıı ve uluslar arasına karıımqtır. 

1895 de doğmuı olan bu muzik bilgini, 
1924 den 1929 yıhna kadar Ştutprt 
yükHI& muzik okulu müdirlüfünii 71111. 

mı§, senfonileri arasında bir çok orkes.. 
tra parçaları, piyano eserleri, orgsoaat. 
ları, salon muzikleri ve 1931 de de (KJ
ral MidıuJ operasmı bestelemittir. 

Halka, A vrupanın yarabnıı old.fu 
en güsel muzik seçmelerinden toplan
mıı olan bir prosramla çllanasını Wlir 
diye tanınmış olan profes&-, Ankara 1nu· 
zik ıenınlerine de piyanosu.na, ıüW....i, 
büyüle btr kıvançla dinletecektir. 

Ankara Radyosu 
Dün aqam Ankara radyosunda K01-

tUr Balraııımı.ı Bay A bldln Özrnea de
ğerli bir ıl:lylev Yerdi. Kıu. ama 6zlil 
olan bu aöylevl okurlarunız ilk 9Cpi
mfzde bulacaklarda. 

KllltUr Bakanımızın aöylevinden 
sonra Yiyolonaeliat Edib, Ulvi Cemal 
ile Poper'ln Sult'inl çaldıJar. Viyolon
sel radyoda epey bir dcğifiklik yaptı. 
Bu kolayca sezilmektedir. 

Bundan sonra Konya ... yıavı Bay 
Refik Koraltan'm oğlu Orhan Koral
tan gayet güzel dinlenen bir kollUfD'loi 
yaptı. Yerimizin darlığından ötürü bu
glln gazetemize koyamadıfmnz bu Miy
levl okurlarımaa yarın olduğu gibi 
verecefh. 

Bu knçUk töscllnUn ardından Er
cUmeod, ''Kclollan,, maaalmı söyledi. 
KUçlllder, eğer o aaatte uyumamıflar. 
aa, bu masalı her halde tatlı tatlı din
lemlt n pek çok gillmUşlerdir. 

Maulda.n sonra Ankara radyosunun 
UnlU trlyosu Bethoven'in triy09Unu 
çaldı. Bu da, kuwnıuz ve eyi oldu. Va
kit kalmadığı için Maliye Vekaleti ko
nuşamamıştır. 

Bu akşamın programı tudur: 
(19,30 dan 21 e kadu) 

10 - Tayyarecfnln saati 
ıs - Musiki: 

Bach Partita 
10 - İnhisar Vcktlctl saati 

Ferhunde Ulyi (piyano) 
10 - Sporcu konuşuyor 
l S - Darw musikisi 

Haberi« 

l l kk Aaaa ak,amı Bllallabme r llalosa 
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Garpta fi ir haı eketleri 
BiR INGİLIZ :\1ÜNAKK1D1NlN EDGAR POE il \K

KJNDA DEDİKLERi - Bl GONON 
1'1ESELEl.ERlNDEN: VITA".\'IIN 

!n:;iliz mıinekki<llerinden D. Mac 
Carthy'nin "Sıınday Times,, de büyük 
amerikan şairi Edgar Poe'ya dair neşr 
t'ttiği şu yazıyı, iki kardeş edebiyatın 
ber iki taraf ediblerinde yarawğı gö
rüşler baJ-ımmdan dikkate değer bul -
duk: 

Amerik_n edebiyatı esirlik harbına 

kadar İngiliz klasikciliği ve aşırı bir 
"hissilik., le karışık garib bir halita man 
zarası arzediyordu Pek ziyade can 111\n. 

cı olan bu edebiyat, irfan sahibi ve ya
hut kendilerini öyle aanan efendiler 
için gene irfan sahibi efendiler tara -
fından vücude getirilmekte idi. 18 ind 
asır klisik devrinin İngiliz muharrirle
ri hakikatı ve Rönesansla orta çağ 

ananelerini ihmal ederek yalnız eski 
devirler edebiyatından ilham almak 
iddiasında nasıl bulundularsa geçen 
asır ortasındaki amerikan muharrirle
ri de hakikatı görmemek, amerikan pi· 
yonyenlerinin ruhunu asırlarca yugu • 
nıı ihtiyaçları hissetmemek umiyle 
İngiliz ananelerinin verdiği fikri bu • 
aura kendilerini terk etmiıJerdi. 

Bu "ince, muharrirler, ne muhitle· 

rlndeki enerji ~ervetinden, ne de ilk 

yerleşenlerin hayata verdikleri sert 

manadan mevzu ve üsHip hususunda 

biç bir ıuretJe ilham almıyorlardı. 

Hakild dehaJariyle bu nazlı edipler 

iJeminde şaşkınlık saçacak olan Uç ya

ratıcı şairin birdenbire ortaya çıktıkla

n edebiyat işte böyle bir edebiyattı. 

Amerikan alc:mine hayatın ve beteri· 

yetin daha derin ve daha doğru bir man 

zarasını göstermek Edgar Poe, Whit

man ve Melvilla gibi şahsiyetlere ver

gi idi. ve Whitman hakikt Amerika'yı 

geniş ve tam bir tarzda ifade ederken 

Edgar Poe onun karanlık, bulanık, ıstı· 

raplı ruhunu temsil eyliyecekti. Bau • 

delaire. 1847 senesine doğru dehasnun 

tam bir ifade şeklini henOz aramakta 

ilı:en Poe'nun bur yazılarını okumu~tu. 

Çok zaman sonra bu teaadüfün ken • 

dinde doğurduğu hisleri şöyle ifade et
ti: 

.. Edgar Poe'nun yuıtarında yalnu 

tahayyUl ettiğim mevzuları değil, h• 

n~z bnlantk olan dima~ımda vtıcude 

getirmiş olduğum cilmleleri buldum." 

Baudelaire on beş sene müddetle 

Poc'nun en mühim eserlerini tercUme 

i!e uğraşarak ona, Anglo • Sakson llc. 

minde hala inazhar olamadıfı bir f(Sb
ret temin etti. 

Bir muharririn diğer muharrirler 

üzerindeki tesiri her uınaıı deleri De 
mebsuten mütenaaib delilcHr; fakat 

"huıusilik,, ve "diret,. gibi iki e...ıı 

vasfın vücuduna delAlet eder. Edgar 

Poe'da bu iki vasıf en yüksek dereceyi 
bulmuştu. Öyle ki son şair nesfllerbıin 
fikri tekamülleri llzerinde en kati te
ıhi yapan 'lluharrlrlerden biri oldu. 
Poe. Baudelaire tarikyle Veralne, Mal
lann~, Sıvinburne ve d' Annunzio gibi 
pirler üzerinde derin bir tesir yaptı. 

Ve bugUn bu amerikalı şair lltin Ale
minde Anglo . Sakson ileminden daha 
çok tcıkdır ediliyorsa meseli fransız -
lann onu, geniş nUfuz ve tesiri ile ça
muru altın haline getirmesini bilen 
Baudelaire'in tercilmelerl bakımından 

muhakeme ediyorlar. Halbuki biz Poe'
yu sadece, kendi lisanında okuduğumuz 
eierleriyle tanıyoruz. 

Hakikat 'udur ki Poe, bir manzume 
nln ne gibi ruht şartlar içinde doğdu

ğunu tahlil ederken bilmeksizin kendi 
"hudud,, lannı müdafaa ediyordu. Fil
hakika Poe'da "beşert,. merhamet yok
tu; ne hayatı ne hayat1n manevt kıy

metlerini bilmezdi. Ne enerjisini, ne 
alakasını her hangi bir mevzu üzerin
de durdurmak hdretine sahib -değildi. 
Bunlar, ş;ir saha<'lnrla ibda seyri ile 
alakası olmıyan hususiyetler olmalıı:la 

beraber muvaffakiyeti de temin etmek 
ten geri kalmazlar. 

Poe, ömrü müddetince, deli olma • 
il ;ma kendini inandırmak için müca· 
d"'le etti: mevzular;onın asabi haletin • 
dt'n doğmadıklarını ,~rt .!ıtce seçilmiş 

o1 ~nl·lıınnı isbata uğraştı. Kendini bu 

suretle aldatmağa çalışırken s:ımimi ol
duğu da muhakkaktır. 

*** 
Moskova'da çıkan ''Pravda,, gaze -

tesı profesör Engellıardt'ın "suni vita
minler,, hakkmda mühim bir makale -
sini neşrediyor: 

Vitaminler meselesinin halli yolun 

da birkaç merhale vardır ki birincisi. 

gündelik gıdamızda mümkfin mertebe 

çok vitaminli maddeler bulundurmak, 

ikin-:isi bu maddelerin intihabı şeklini 

tesbit etmektir. Bundan sonraki mer

hale, şu veya bu maddelerde vitamin 

alledini suni vasıtalarla çoğaltmak işi

dir. Meseli, sUt veren hayvanların gı· 

dası ilmi surette tayin edildiği veya 

inekler ültra - viyole şuaları altında tu
tul~ğu takdirde sütteki vitamin adedi 
çoğaltılabilir. 

Bundan başka da kafi mikdarda ta· 

bı: vitamini olmıyan maddelere vita -
min il~ve etmek l!lzımdır. Bu, sunt vi -
t&minler hazırlamak sayesinde temin 
ecHlir. Ökonomik bakımdan gıda mad -
delerinden gayri maddelerden de isti
fade etmek muvafık olur. Metti& çam 
ağaçlarından skorbüt hastalığına mani 
olan vitaminler çıkarmak kabil oluyor. 
Fakat bu merhalelerin hepsi aşıldığı 

t!kdirde maksada varmış olur mıyız? 

Hayır. ÇilnkU kimyevt vitaminler ya -
ratmak gayesini gildüyoruz. 

Bunun için ilk yapılacak iş her vi
taminin kimyevi mahiyetini tesbit et· 
mek lazımıiır. Bu sayede terkib imkanı 
temin edilmif olur. 

Bugün mahiyetini tamamiyle öğren· 

diğimiz iki vitamin vardır ki biri ze

hirlenme ile mUcadeleye yarıyan A vi

tamini, ötekisi skorbüt hastalığına ma
ni olmak için kullanılan C vitaminidir. 
Kemi-k haatalıklarlyle mUcadele için 
kuUanrlan D vitamini l1e onun "'provi· 
tamininin,, yani ültra - viyole şuaları 
altında vitamin vUcude geldiği mad -
denin formülünü biliyoruz. E vitamini 
nin kimyevi mahiyeti maalesef benlb 
keşfedilmemiştir. 

Fakat görülilyor ki vitamin terkibi 
hususunda.ki şartların bir kısmı yerine 
getirilmi§ bulunuyor. Bundan bayle 
atılacak adımlar bugUnkU kimya için 
nisbeten kolaydır. 

Vitaminlerin terkib ıuretiyle vUcu
de getirilmesi tabii maddelerden vita
min özü çıkarmaktan daha kolay ola
caktır. 

Sanayide vitamin fıtihaali uaulilnUn 

bbultl, ekonomik faydalarına ballscbr. 

Buı memleketlerde terklb u.uliyle eı. 

de edllmlf C Yltamlnlerl satılmaktadır. 

Bir fnıllb pntealnfn yudıfma ,are 
aatılıla çıkarılan alntetlk DX Yltllmlnl 
balık yatından çıkarılan aynı miktar
da vitaminden telds defa daha ucun 

mal olmaktadır. BZ vitamini hakkmda 

neıredllen bir tetkik yuıama ıure bir 

kiloluk klmynt maddeden çıkarılan 

vitamin mlkdan, bir buçuk milyon 1d. 
lo sütten alman .ttamln mlkdamım 
aynıdır. 

Y ılhaşı balosu için 
HUalialuner Anlıarcı Merlıain

den: 
31 ilkkinun akpmı Ankara 

Serıi Evinde -.ereceiimi• Jtlbqı 
balosunun çok neteli olmuı için 
yapılması eyi olacak eflencelerin 
baloya ıeleceklerce dütünalüp 
tertib komiteaine teklif edilmesini 
diliyonız. 

Bunun için bir müsabaka açtık. 
O gece yapılacak oluna neıeyİ 
artıracağını umduğunuz eilence
leri, yazı ile, 25 ilkki.nun akfUDI• 
na kadar (Ankara'da Kmacızade 
Hanında Hilaliahmer Merkezine) 
bildiriniz. 

Bu eğlencelerden tatbiki kabil 
olanlar ayrılacak ve bunlar ara
sındaki seçimde ilk on birinciliii 
alacak olanlara da ıüzel hecliy• 
ler verilecektir. 

J L lJ S 

1 Yabancı posıusı 

Y akınşarktit 
ı 

sevk ve ıztırarı ile en zi), de s 
memleketler ökonomisinc miltL:al ık 
inkişafa girmiştir. Fakat sıcak tn• 

ketler ökonomisi ve sanayi burada hı!' 
susı nevi ve mahiyette bir iştir. S 
tün yakın şarkın her bir ülkesinde sı· 
nai imkanların ne vaziyette olduğu 
kıtadaki sınai inkişaf ümitleriniıı bil' 
gün objektif gözle nasıl göründii;ü bıl 
noktalar, avrupalı ihracatçılarla sarı.' 
yicilere faydalı olabilecek mahiyetıcd.; 

A 

s111aı imkin ar 
Alman31a'da çıT·an Kölni.ıe Fol kçc:ytung adındaU gazeteden türk

çeye çevri#mi§ olan a;;ağıdaki ehemmiyetli yazıyı Matbuat Umum 
Müdürlüğünün 12 ilkkanun tarihli bülteninden kısaltarak alıyoruz: 

Eskiden Avrupa ve Amerika sanayi ma 
mulatının alıcılanndan olan memleketle
rin, şimdi aanayileşmeğe başlamalan a. 
cım ökonomi nazariyatcılannın bir takım 
lannın zihinlerini kurcalayıp durmaka • 
tadır. Fakat bu işde ekseriya yanlış gö
riişler, mübalağalar hakim olmuştur. 

Herhalde bu sanayileşme işi, nazari o. 
Jarak pek kolay ve sade sanılmış ise de, 
a"lleliyatta, hiç bir vakıt öyle olmamış
tır ve olamaz. 

Bir ökonominin, yahut o ökonomid-:., 
bazı parçaların parola, vecize ve şiar it. 
tibaz edilen sözlerle kurulamryacağı, an. 
c<>k muayyen ve pek kUcUk olmıyan bir 
insan zümresinin amacını çok eyi bile
rek çalışması ve hazır bir sermaye ne 
bu kuruluşun mümkUn olabfleceği mu
hakkaktır. Aynı zamanda, bu zümrenin 
ökonoaıik isteklerinin tahakkuku için -
diler yüksek ve büytik UlkUlerln tahak
kukunda olduğu gibi - kacınılmu baz1 
fedakllrlıklara katlanmağa da ruı olma. 
sı lazımdır. 

BUsbütün kolonizasyona taa110k eden 
islerden vazgeçecek olursak. herhangi 
ökonomik kuruluşun, hele herhangi ö • 
konomik terakki ve inkişafın bu ilk ve 
başlıca şartının Avrupa ve Amerikadan 
başka yerlerde tamamen temin ve ifa e
dilmiş olduğuna simdiye kadar pek çok 
tesadilf etmedik, diyebiliriz. 

Avrupa ve Amerika aanayiinden kur
tulmuş olmanın ve o sanayie bağlı bu -
lunmamarun tek misalini daha hili Ja. 
ponya ve bir dereceye kadar da Rusya 
teşkil etmektedir. Bu arada Rusyayı ne 
Avrupalı. ne As,,ah saymak. yahut ona 
kendi aleminde bir kıta diye bakmak 
telakkiye bağlı bir isdir. Fakat bu iki 
hususi misal haric tutulunca, yukarda 
ıı:ikredilen lüzum ve şartın, Asya, Afrika 
ve yahut Avusturalyanm herhangi bir 

yerinde. koJonizasvondan ba!;ka bir se. 
kilde mevcud olduP,undan hrnüz bahse
demeyiz. Böyle olmakla beraber, bunun
la yukarda zikredilen (acunun, bilhassa 
Avrupa ve Amerika için tehlikeli ohm 
sanayileşmesi) nazariyesinin manasn ol
duğunun isbat edilemiyeceği bcsbe11idir. 

BugUn Yakınşarkın ~eniş ülkelerin. 
de, yani eski osınanlı imparatorluğunun 
özünU teşkil eden Türkiye ile o impara. 
torluğun cezasından olan veya ona kom
şu bulunan memleketlerde vaziyet böy-

lerdir. Bu memleketlerin. yani şimdiki TUr 
kiye, Suriye, Filistin, İrak,· İran Kıbnı 
ve Mısınn kendilerinden çok uzak olmı
yan Avrupada asırlardanberi vukua ge. 
len ft renit adımlarla llerlemit olan te. 
rakld ve lnldpftan aJdıJrlan hine, Av
nıpaya kendilerinden daha cok uak bu
lunan memleketlerin (mesetı Amerika 
rfbl memleketlerin) aldıktan binelerden 
daha u, pek u olmuıtur. Fakat Ame -
rlkada, Avuıturalyada ve cenubi Afrika 
da kolonizaayon mUmkiln idi ve hatta 
bu lmkln bathca sabık Osmanlı lmpa. 
ratorluğunun varlığı aayeıinde ve bu var. 
bfm ıart ve icabından olarak Aıyanın 
Avrupa için kapalı blmaaı ytlzUnden 
vukua gelmittf. Osmanlı imparatorlu -
funda ise kotonizasyon mUmkiln değil
di, bu imkan siyaseten elde edilince Met
termehin: ( Osmanlı imparatorlufunun 
varlığı Avrupa muvazenesinin temelidir) 
diye koyduğu kaide bu lmklna mani ol
muftu. Bu ıebeble Oımanh imparator. 
lufunda her ne kadar gayet sathi ve ya
ftf bir (huUUU muslihane) yahut daha 
eyi bir tabirle (ökonomik bir bulCU 
Ye nUfus) cari olmupa da tlddetll ve 
kunetli bir kolonizaayon yapılmamıı -
tır; halbuki memleket bay le bir koloni
sasyon için en aşağı Kının muharebe • 
ılndenberi olgun bir hal arzetmekte idi. 
Avrupa devletleri birbirlerini bu teıeb. 
bUaten menetmi§lerdir. 

Osmanlı imparatorluğunun - vakıa 
ökonomik coğrafya bakımmdan nadir 
bulunur bir tamamiyet temin eden 
(mıntakalar heyeti mecmuası) halinde 
ve fakat aynı zamanda ökonomik politi
ka bakımından mecalsiz ve hareketsiz 
yani (inaktif) tutan sincirler hayli ant 
olarak düştil. Bu zincirlerin koparılıp a
tılması ile biltiln Ulkede bir nevi ökono
mik igtial vukua geleceği bir çoklarınca 
beklendi, zira artık burada ökonomik 

ve fikri büyük kuvvetler serbest bırakıl. 
mıştı. Bu iştialin vukua gelmediği iddia 
edilemez, ancak bunun netiyceleri, tari. 
!.C'J.ıakımdan evelden tahmin edildiğinden 
tamamen başka şekilde görünmektedir. 

Yakınşarkta şimdiki sanayileşme im
kanları hakkındaki mütalea ve hüküm
lerimizde her şeyden önce bir hakikati 
ileriye sürmeliyiz: Bu sanayileşme, Av
rupa olmaksızın mümkün değildir. Avru. 
pa tahsili görmemiş insanlar, Avrupa 
makineleri ve bir dereceye kadar da Av. 
rupa sermayesi olmaksızın bu işler ya
pılamaz. Binaenaleyh Yakınıarkın aana
yile§mesi iti de - Ayniyle Japonyanm 
ve henüzderdest bulunan Ruıyanın aa
nayileşmeleri gibi §İmdilik Avnıpa sa. 
nayii için kazandı bir it manasına ge. 
lir. Bu (timdilik) labı ile rnurad edilen 
devrenin ne kadar aürecefi ise ikinci 

bir meseledir. Fakat Avrupa aanayiinin 
Yakın~rkın sanayileşmesinde geçirece
ği kazanclı devrenin burada, Rusyada 

olduğundan daha çok ve uzun süreceği 
muhakkaktır. Yakınşarkta, Rusyada ol
mıyan bir noksan vardır ki, o da bazı 
bam maddeler bakımından çok fakir 
olan bu yerlerde bizim hemen daimi o
larak ve sanayileşmenin inkişaf ve ik. 
malinden sonra dahi it yapmamız müın. 
kün olacağıdır. Bu, demektir ki bilhas
sa yükselen ökonomik inkişafta bu ül
kenin ham madde ithalatı ve bilhassa 
yarı mamul madde ithalatı bilmecburiye 
artacaktır. 

Aynı zamanda belki çok uzun sür -
meyecek bir intikal devresi için kullan. 
ması lazım bazı imalat vasıtaları dahi 
ithal edilecektir. 

Bununla beraber, bütün şarkın, bu. 
gün, daha o kadar bUyük olmıyan öko
nomik ehemmiyetini artıracak diğer bir 

tezahüril de hesaba katmak lazımdır ki 
bu, Yakınşarkta nüfusun süratle artma
sıdır. Yukarda isimleri geçen memleket
lerin harb sonunda hep beraber takriben 
41 milyon kadar nüfusu vardı. BugUn 
bu nüfus 47 milyona çıkmıştır. Bu yU.z. 
de 15 nisbetinde bir artmayı ifade eder. 
Bu artış süratli bir tempo ile flerlemekte 
ve bütün Ulkenin ökonomik inkişafı ile 
karııhklı ve ııln bir alaka göstermekte
dir. 

Yakınşark memleketlerinin acun ti
caretindeki ittirakleri (yilzde hesabı ile) 

1931 1932 1933 
Mısır 

trak 
0,68 
0,08 

Filistin 0,09 
Suriye 0,14 
Kıbna 0,02 
fran 0,16 

0,73 
0,11 
0,13 
0,15 
0,02 
0,17 

0,72 
0,14 
0,19 
0,27 
0,02 
0,22 

Türkiye 0,31 0,34 0,42 
Mecmuu l,48 l,65 1,88 

Bunun mmuı 1931 den 1933 1eneıl-
ne kadar olan saman içinde 1,48 den 
1,88; yani yilsde 27 yilbelmek demek
tir. Yalnıs fU da vardır ki, bu artma 
nlıbtdir. Zira acun ticaret hacmi dil ... 
mUttU.r: febt bu cetYel yakın ,arktaki 
ln.kipf m giditinln .enelerdenberl de
vam eden Dize rağmen bUtUn acuıı &. 

konomisinin gidişinden başka bir gi
di§te olduğunu gösteriyor. Burada 
mevzuu babaettiğimis yedi memleke
tin her birinin hal TC .uiyet ve husu
siyetleri, aanayilepnek ifindeki irade 
ve kudretin bu memleketlerin bepti 
için bir tek esasa bağlanabilmesine el. 
veri'li olmayıp bunun tamamen ıkai 
varittir. Tamamile teknik bir ıurette 

yakın prkm bütün gtnit ülkelerinde 
sanayiletmeyi istilzam eden ve imkln 
veren faktörler, muhtelif memleketler
de yekdiğerinden çok büyük fuklarlı 
ayrılmaktadır. Mcacll Filistinin yahu.. 
dl kolonizasyonu tariht ve ökonomik 
bir llnikom (*) teıkil etmektedir ve bu 
kolonizaayon ile yaratılan sanayilqme 
şartlan da hususi nevi ve mahiyette şey. 
)erdir. Diğer taraftan, Türkiyede şü

mullü olarak tatbik edilen bir devletçi. 
lik planı görüyoruz. Mııır dahi kendi
sinin tabii olan ökonomik şartlarının 

(*) Cinsi, aevi, yegane, yahut nadir 
olan bir ~ey demektir. 

Bu memleketleri ayrı ayrı tet~• 
edelim: 

FiLiSTiN 

Filistinde yüksek bir inki,af ,.._ 
nüyor. Buraya Avrupa ve Amerik'd9" 
oldukça kuvetli bir muhaceret akJO;; 
olması ve bu muhacirlerin tarlr oJI' 
ve ,artlarına göre sınai hazır ınao1 tll 
ihtiyacları bakımından çok yüksd ,ııı 
seviyeye malik bulunması uyesirıde 
küçük memleketin acun ökonoıni•~ 
ki mevkiini suni olarak değiştirnı~İf ~ 
ması, bu sanayileşmenin dayandıgı 

temeldir. Buradaki vaziyet odur ~ ~ 
mamen tabii sebe'olere binaen isti~ 
kevvetiyle iymal kudreti arasın tıı' 

münasebet, bundan sonra daha " 
·ıı· 

seneler birçok Avrupa memleketi:;, 
de ve Amcırikada olduğunun tam 
aksine olacaktır. İmal kudreti bu tptfP' 
leketlerde uınumiyetle istihlak kıl~ 
tinden hayli bUyUktür. Filistind~ ~ 
bu halin aksi varittir. Muhacir 11"1 
lik ve her şeyden önce müstchliktit 

.. ,tlC 
Memleketin sınai imalatı sur ıi 

artıyt>r. 1933 te bu imalatın kı~fC 
5 1/4 - 6 milyon ingiliz lirası ıd• 1'' 
bu miktar da bu nevidenhazır ına:Jlıl t' 
ithalatından biraz küçüktü. 1934 -'~,4 
sinde sınai imalat kıymeti 7) - 'f" 
milyon ingiliz lirasına çıkacaktır·. JJ 
kat sınai hazır mamulatının kıyınetı tJ1 
bu yüksek rakamdan gene bir ır>İ~ 
fazla olmak istidadındadır. Yani ~ 
leketin kendi imalat kuvvetile ıstı et' 
lak kudreti arasındaki yarı§ d~~aa:ı ~ 
mektedir; fakat bu yarış kend151le bil 
likte memlekette canlılık yaratan 
tesiri de haiz bulunuyor. .,,., 

Filistin, vakıa umumi olarak ti' 
madde cihetinden fakir olmakla bC dl 
'ber hiç oıma- Lut denizi ha\fz~ıfl it' 
her bir sanayi için hiç bir suretle 1S:., 
gar edilemiyecek ehemmiyet ve ;cJ 
mette bir hammadde ihtiyatı rne 

olduğu unutulmamalıdır. 6' 
Memleketin petrol membaları ~ 

fUphesiz ehemmiyetsiz değildir. ,;r 1" 
bu membalar dahi açılacaktır. JJU~dl" 
da memleketin sınaı istikbaline ait ~,. 
kanların tetkikinde hiç bir suretle _ı. ., (/' 

zarı dikkatten uzak tutulması caı 
mıyan faktörlerdir. 

SURlYE 

Komşu Suriyede ise ahval ~.1-
yet büsbütün bafkadır. Daha fjPl"'"_.HI' 

de sanayiden hiç bir iz yokkeıt SIP# 
de nisbetcn büyük bir sanayiin ~f 
olduğu unutulmamalıdır. Füaıt ".,,# 
- unat inkif8fta bir nevi~ _jJI 
feıi gören - muhaceret ~~ 
mahrumdur. Bunun için bu ~ 
- Filietinin tamamen zıddına ";'_ 
acun buhranının tesirlerini diğet'cl~ 
le-ketlerin birçoğu gibi ayni •' .ı ~ 
hiuetmi§tir ve Suriye ökonortt1~,c" 
tesirlerden daha hiç bir suretle 
lmıamıştır. tP 

Suriye sanayiinde son zıunaıı~.,., 
nevi eyileşme hissedildiği ıııub• ~ 
tır. Bir takım modem mües~ ;I 
rulm111tur. Bugün Suriye J 70 1tf"r' 
esecseye maliktir ki bunlara ,ı 

mikyasiJe de ehemmiyete .. ,.., 1' ( 
halde müe•eseler gözile b81df" 
rektir. 1~ 1 

Suriye halkının nüfusu 2.7 ııı:,11 ı 
baliğ olup bu, Filistin nüfusı.lıı •i d ~ 
mis'inden fazladır; fakat gUP~·1 
ki Suriye halkının istihlak daJI' r 
Filistin halkınınkine nisbetle 
şağıdır. 

MISIR •• 
. il ~ 

M~sı~a ~elince; kaydeı:neırı ~ ~ 
dır ki hükumet memleketı• eli~ 
mulatile kendi ihtiyaclan~ı ~~.:: IS'~ 
temin etmeai hususunda furıd•~ -ô ~ 
elde edilenden daha yülaek ~~'a;ıı ,-r 
ve mevki temin etmek için bU~ıı "eıı,. 

kt d M leketı ...,,,. 
retleri yapma a ır. em . t•v f 
il.tiyacını pamuk ınensucatıle rıc• el 
c-tmck ve bu menaucattan yaba rl''° 

1 

re ilıracat yapmak için de teC 
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yapılmaktadır. Ancak bu tecrübelerin 
hepsi t>eklenen neticeyi vermemiştir. 

Bunda da Japonya mühim bir faktör 
idi, mesela daha bu senenin başında 

Mısır havlu dokuma tezgihları Japon
ya ithalat ~yasile bir ölüm dirim sa
vaşına girişmişlerdir. 

M mrın madencilik bakımından da 

~dukça imkanların mevcud olduğu 
muhakkaktır. Diğer taraftan sakellari
dis nevinden olan pamuk zeriyatının 
az müsait biyolojik inkişafı, Mısır öko. 
nomisinin inkişafından mesul olanlar 
için bUyUk endişeler uyandırmaktadır. 

TÜRK} YE: 

Hakikaten pJinh bir sanayileşme. 
Yakınprkta yalnuı Tilrkiyede vardır. 

lranda da plinlı sanayi tasavvurları 

varaa da bu tasavvurlar Türkiyede ol· 
clu&u gibi enerjik ve değiştirici bir ka
rclkteri haiz bulunmuyor. Türlciyenin 5 
ıtenelik programını, umumi hatları iti
bariJe okuyucularımıza malfım farz 
ederek burada yalnız bir noktaya işa
ret edeceğiz: Bu makalenin ilk kıamın. 
da zikrettiğim veçhiJe her ne kadar 
ökonomik politika bakımından vaki 
mccalaizlik ve hareketsizlik (inaktivi
te) osmanh imparatorluğunun izmihJa
linde mühim bir faktör olmutsa da 
cUmhuriyet hükfuneti bu bakrm-Oan ku-
9Urlu ve m~ul sayılamaz ve fİmdi 

derdest bulunan be~ senelik programın 
tatbik ve ikmalinden sonra Türkiyenin 
bütün ıarki Akdeniz havzasında ve 0• 

nun hinterlandında sınai bir merkez o. 

Jarak muhim bir rol oymyacağı şüphe
sizdir. Ereğlideki türk köınUrU ıneae
Jesi Suriyenin mahrukat ihtiyacı için 
birkaç aydanberi büyük bir r()} oyna
masırtda ve Ege k&nUr piyaaaımda da 
türk kömürünün kendine yer tutmaım
da bu fikrimizin delil ve alametleri gCS.. 

rünmektedir. Bu, tabitdir ki benUz b1r 
baş1angıctır. Türk mC'llSucatmın, türk 
kağıt maınulatının ve türk tekerinin 
şarki A l:dcniz havzası piyasasında ve 
onun arkasında bulunan pfyaaalarda 
bir rol oynaması için daha uzun müd
det bcklenmiyeccktir. Avrupa, TUrkl· 

ULUS 

[_ M_emlekef Postası J 
Isparta - Aksu vadisi 

(Isparta Halkevinin köylerimizi, es
ki eserlerimizi araştırma yoJundaki öz 
lii, programlı çalışmaları yedi aydan· 
beri ıürüyor. Her köy, her yer çeşi'tli 
yönlerden taranıyor, bitiminde anıkla
nan raporlar, Halkevine veriliyor. ON 
(*)ile de yayıhyor. HaJkevi köy arıış
tırma kurumunun son yolculuğuna b~n 
de katıJmıştım. Isparta'nın ve bütün 
AnadoJunun en mühim, en gUzel, en 
rengin yerlerinden olan (Aksu) vadi
ııinf bu yazımla yurtta~larıma tanıtma
ği bir iş bildim. Gelecek bitiglmde bu 
vadinin yanlarındaki dağ köylerini, 
Kapıkaya harabelerini yazacağım.) 

Ispartadan çıkan yolcu, bir saat do 
ğuya giderse, önünde genfş bir boğazın 
açıldığını görilr (1) Burası "Isparta" 
nın doğu ve güneyini kaplıyan "Dav
ras,, la "Akdağ,, arasında, yeşil kıvrın
tılarla Akdenlze ulaşan, başlanjıçta 

(Dere boğazı) biraz ötede (Aksu -Kest
ros) admı alan sulak bir vadidir. Bunu 
besliyen ilk kaynaklar; bu iki ulu ~&ın 
güney yönünde sıralanan yeşil tepe· 
lerden, çınar ve meşe a~açlarının kap· 
ladığı yamaç ve derelerin hemen her ta-
•şı altından çıkar, (2) çeşitli adlarla bu 
vadiye dökülürler. Yaratğan (tabiat) 
iki ıaat kuzeydeki düzlük köylerimiz· 
de (30) metre derinlikte bile esiq~edi
iini, buralara bolca vermif tir. 

nür. l~te bunlar işıenmeğe çok elveriı· 
li yumuşak ve gittikçe dayanıklaşan 
( köfke) taşlarıdır. Becerikli bir it ada· 
mı; teknik yöndemlerle, burada aça • 
cağı ocakları, yıllarca işJetir ve yur
dun yapı taşı bununu giderebiJir. BU· 
yük köfkc parçaJarında oda ve ahır oJı
rak açılmıı oyuklar, etkiden bu ocalt • 
)arda iş yapıldığını ve işçilerin burada 
yatıp kalktıklarını gösteriyor. Bunlar 
dan birisinin (resimde görüleceği gibi) 
kapısı düzğün, işlentilldfr. (3) Oturu
lacak yerleri, ateş yakılacak ocağı, e, • 
ya konacak oymaları vardır. 

Dere bocazında ıoae yoktur, Bun
dan en aşa~ı yüz elli yıl önce bofazs 
verilen değerin izleri hAla bellidir. Uç 
gözlü taştan bir kemer köpril vardır 

ki: o zamandan beri bir taşı bile yerin
den oynamamıştır. Seferberlikten evel 
bu boğazdan cenup kıyılarımıza doğru 
bir §Ose yapmak tasavvuru tamamlan· 
mamış, Isparta çayına demirden, Dav
ras çayına da taştan bir k6prU yapıla
bilmişti. Cümhuriyet devrinde yapılan 
bir yol düzeltmesi, Akdağın gittikçe 
alçalan tepe ve yamaçlarından Yalak 
beline kadar uzanır, oradan Belönü, 
Bucakyönlerine gidilir. KliylUlerin aç
tıkları izJer ise güç!U su akışlarının 

daima yataklarını deniştirmelcrinden 

kaybolurlar. Buradan yaya geçen bit 

Derebojarı kiJ/Jreliltlerlnde oyma ocıa.ar 

lar (4) Aruıra, ıık, pırnarhk, moıelik 
içinde ıUrülerini otlatan bir çobanın 

yanık kaval atıleri (5) ... Akıuyun dai· 
ları çarpan inilti ve hı9ırtıları ... ve her 
ıdmıda bklik sürülerinin ötUpne ve 
kaçıpnaları işitilir, eCSrülUr. lki taraftı 

çanı, me,e afaçlarım, insan elf değme
den üreten (koleu beleni, aat aıık, sa
kar geriş, yalak beli, meralncik gediği 
siftlik) tepelerinin clferlerl yıkayan 

temiz havaıı insanda bu yolcululun 
bitmemesi iatefini uyandırır, her taraf 
yeıil. ... her taraf eu .... ne temiz bir ha 
va var 1 .... y-.ıyea iki büyijk dağ ıilıi· 
lesinin bazan kavupcaılr gibi yaklap· 

rak daraldığı yerde, başınıu kaldırır -
unız, dağların yetil hatlarını mavi bir 
tül gibi örten göfU ancak gtirebfUraJ
nb. İnaan, bu mavi bUrUmcUldU yefll· 
lllin koynundan ayrılmak iıtemeıı. O 

yenin plinları - ve tabir caizse - bu 
plinların statik bakımından kıymetle
ri hakkında eyi malfımata sahibtir, Fa· 

kat öyle görünüyor ki bu planların 
vakti eelince acun ökononıi dia.uniki 
bakımından ne bilyilk mana ve ehemmi. Dere boluı (Güneyce) güllll belen 

yetler iktisab edebileceği Avrupaca (Dere boğuı) na g\rerken, ilk kar- yolcu, bilyUk ta~larla basamaklar yapıt- kadar ıhlı:, o kadar durgun, o kadar iç 
her vakit kafi deTecede düşünülüp he- fılaıılan zengin bir (kümeç) vardır. rak sıçrar ve dağ eteğindeki patlkala- alıcıdır. 
sab edilmiyor. Halbuki bu mana ve B ı u, sparta ve çevresindeki yapı itlerin ra geçer. Isparta Darıvfren çaylarının blrle§-
ehcmıniyetin tahakkuku bUyilk bir ih- de köknel bir yeri olan köfkeJiktir. Darlaşıp g:nişliycn bu anı~ın ve bol tiği (su çatı) (6) ya kadar d6rt saatin 
timal i1e mutlak gibidir. İran hilkfune- Vadinin iki yanını Uç kilometre usun- sulu boğazda; Isparta'ya odun ve kö - naaıl geçtiğine ~tşıırsınız. Aksu bura-
ti bazı sınat planları tatbik etmeğe mu-ı 1 k k 1 b k da biraz canlanır ve 1350 metre yük • 
vaffak olursa bu hal biJhaaaa türk aL u ta ap ar, azı yerlerinde iki yl\z mür taşıyan ya ın dağ köylülerinden 

metre yUksekliğf bulur. İlk bakışta, yo- başka bfr yolcuya raslanamaz. Yalnız sekliktcld (Kapıkaya) nın batı ve gü· 
nayii ihracatı için hayli büyük bir kıy-

. 'f d sunlu büyük kaya parçaları gibi göril· Belönü adi yolunun geçit vermediıYi neyine, lkl ormanlı, yeşil dağın blrden-met ve ehcmmıyet ı a e eder; zira bu- b 

rada matlub ve lazım olan şey halkın karlı gilnlerdc Antalya, Bucak yaya bire çıplaklaşıp sarplaşarak 150 metre 
(*) Isparta Halkevi mecmuası · B d · l'k (7) b. kil t 1 i~a, satınalma kabiliyetinin yükaeJtilmeıi· yolcuJarıyJe urdur'un bir kısım lröy. erın ı ' ır ome re uzun u 

dir; bu ise !randa da diğer sanayi plan- - - -- -- lüleri bu yolu gütmek bununda kalır- beş metre genişlik verdiği yalçın, dar 
lan ve bu plAnların daha şimdiden dik. tır. Bu Ulkelerin sanayilerini tüphcıia lar. Yeni açılm11kta olan Isparta - Bel bir bofu (Kısık) dan inliye inliye ge· 

kate ,.ayan bir sliratle inkipf ve tabak- daha uzun müddet, yarı mamul Ye ha· önii yolu bu bunu giderecektir. Fakat çer. Oradan Başköy, Çukur ... gibi çay· 
Jruku ile mutlaka elde edilecektir. zır maddeler İ!liyen sanayi aafha ve gUncy ve güney dofuauna dolru en kea JarJa daha çok gürıe,ır, artık pamuk 

Bütün bu izahatın manaaı şudur ki devresinde tutamk mümkün olur; an. drim yol gene dere bofa.zından ıeçer. ova1ını, sulayarak cenuba, Bizim Alcde-
yakını:arkta sınai inkişaf yolun·· pek çok cak bunun için onların mevcudlyn hak- Devraa k8prUaünden sonra Jr.gla nlze uıa,ır. 
hareketler göründüğünden bu harekete larını tanıyıp tasdik etmek lbllDdır. köyüne giden yol solda çalılık ve tatlık Aksuyun, Kısıktan geçişi, Urperti-
karşı koymamak bilakis ona yardım et- Bu noktada Avrupa için büyük bi.r pns bir yoku§a tırmanır. (Kısık) yolu ise cici bir görünüştür. Gözleriniz, 1(111 • 
mek Avrupa sanayiinin vazife5i olacak- gizlidir. vadinin g8s alıcı ye!illlll içine da • lın dar, deriıı geçidinde, sivri büyük 

SAYIFA 5 

Soyadları 
Temizer - Hudud ve Sahiller sıhhat 

umum mUdürü Dr. Osman İsmet, ve 
kardeşi Cerrahpaşa Hastahanesi ku' k, 
boğaz ve burun mütehanısı Bay Dr. 
Bahri İsmet. 

Demirel - Tı:bakhanede tamirci 
HaJid ve biraderi Bay Re-n1i 

Devlet Demiryolları ha-;ılat dairesi 
memurlarından Şevket, Emniyet m"· 
murJırından Sami, Ziraat Fakülteıi ta
lcbeainden Necmettin (Yücer) soyadını 
almıılardır. 

Matbuat Umum Müdürlüğü müsa· 
virlerinden Bay Emin Erim soyadım 
abnıthr, 

Alpman - M. M. V. Levuım baş. 
kanı General Rdet, 

Atase.ven - Ankara erkek liaesi 
ba§ muavini Hüseyin Vicdani 

Arıcan - Adliye müste~arı Bay 
Tevfik Nazif. 

Bayan - lktıaat Vek&leti levazım 
memuru Cemal. 

Dinçer - Maliye bakanlığı ulmıal 
çevirgenlifinde Memduh. 

Erdem - Hlmayei Etfal anakuca~ı 
mtid\kil Hikmet. 

Erdem - ı, Bankaaı memurların· 
dan Vehbl. 

Ere• - Gfcik karyesinden Muhar
rem. 

Gökce - Ankara Erku Lieesi mil· 
dilrU Bay Necmettfn Ham 

Gilven - M. M. V. Pen sanat U. 
Md. binba91 Bay Omıan Nuri. 

GUnglJr - Yenitehir, Sillcym!ln 
Sırrı Caddesi No. 10 Bayan Naciye ve 
İffet. 

Kaynak - Defterdarlık yoklama me 
muru Bay Mahmut. 

Kıpça~ - Maarif V. Evrak ınlidürU 
Bay Fehmi. 

Kutay - 8, inci fırka levazım mü
dUrU kaymakam Bay Ahmed. 

LUy - GU.mrllk tarife şubesi mü • 
dUrU Raif ve yeğeni ı .. 1ah encümeni 
at Rausyon mildUrU Bay Rıdvan iJe 
kardeşleri ve amca oğulları. 

Özkan - Ankara vilayet nafıa mü
hendisi Bay Liltfi Fikret, 

E2$! !2$2 *"' •• 1 

tatlardan ııçrıyarak kayan, ko~ıın, su
yun Çllbuk akııına takıhr. Simdi, ıiıl 
de bir Üfpenr>e kaplar. Göslerf nizl he· 
men ayırıuınıı. Çok geçmeden ve çu• 
kur beline kadar ..• yamaçlardan derele· 
re inen, derelerden tepelere tırmanan 

çamlığın gös •lıcı yeşilliğinde ılnirle· 
rinis dinlenir, çam kokularıyla ciger
J,rinb: eıçllır, gönülleriniz kanatlanır 

ve derıinlı ki: ne mutlu 1., burada ya~ 
şıyanlara .... 

••• 
Dere bo&azı'nın, ıspartalılar ve bil· 

tün gezginler için en güzel, en iç çeki· 
el bir ıezinti yeri olabiJec:ellne İ§kili
miz yoktur. Bunda en değerli amacı

mız, gittikçe rhklatan bu vadideki çam, 
ormanlarını, nar afaçlannı... yabani 
zeytinlik Ye inclrllklerinl y8ndemli 

bfr çah§Dla alanı .. gür bfr kazanç kay· 
nağr yapmak olmalıdır. 

Yol, şimendifer, insan topluluğu 

bu ankı. duran ,,.dinin genJik ve ba· 
yındırh.k kıldacı olabilirler. M. F. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!~~~~~~~~---~~~~~~~~~~~~~ 

Ulus'un Romanı: 4 Tefrikaı 35 
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Benım Günnhım 
(MEA 

Yuao: 
ANNIE VIVANTI 

CULPA) 
1 talyanc:a aalmdan türkçeye s••nreıu 

NOSHET HAŞİM SINANOCLU 
~--------------

_Sen ınanaıız şeyler ıöylü • 
yorsun, sen sayık~o~un, . Ast -
rid ! sen bir rüya gordun, bır has· 
ta rüyası. Ve bu rüyayı gerçekten 
yaşadın sanıyorsun. Zavallı As~ 
rid'im benim ı ... Bir kasırga b~ynı
nin üstünden geçmiş ve senı alt
iist etmiştir. Beni anlıyomıuıun, 
Astrid? Ben buna inanıyorum. 
Ben .. Buna inanmak istiyo~um. 
Söylediklerinin gerçek olduguna 
dair bir tek kelime bile söyleme 1 
unut 1. unut bu feci rüyayı 1.. ve 
bir daha asla söyleme! 

• . . 
.JCXIII 

Rüya? .. keşki Elsy'nin hakkı 
olsa idi.. keşki hepsi bir rüya ol -
muş olsa idi .. Keşki aklı onu al· 
datmış olsa idi.. 

,.. • •' l .-11--: :1- "'""'Y"'T CT\ttJ. 

Acı dolu günlerle uykusuz gece • 
ler beynini ıiılendiriyor her şeye 
karışık bir irreel manza:a veriyor 
du. Gembe.r _elinden kaçım§ bir 
~mazon gıbı, düşüncelerinin onu 
turaya buraya sürükleyerek deli
cesine dört nala gittiğini duyu
yordu. 

Ke§ke gerçekten bir rüya bir 
halüsinasyon olsa idi!.. ' 

Deliler de kendi deliliklerine 
inanırlar; halüsinasyona ufnyan
lar, gördüklerini doğru sanırlar. 

Peki ama, o hal.Jie rüya ne 2a
man .. ne zaman başlamıştı? 

O köy ... İnsanlığın kötülüğü -
ne kurban olan o zavallı 
köyü de görmüştü .... Ya o bahce .. 
hani kırmızı güllerin kara kadife
ye, beyaz güllerin de ağaçların 
koyu gölgesinde yanmış ışık kü· 
relemie benzediği bahce- Sonra, 

Ustünden, akşamın alacasında ma 
vimtırak bir renk alan çölün, ve 
kum tepeleri arasında kaybolan 
kervanın göründüğü yüksek mer
mer merdiven ... O biltiln bunları 
da görmüştü. U şaklann yanan bir 
alev Uzerlnde güzel kokulu bir iç
ki getirdikleri ve onun uyuduğu 
geniş moreek salon ... Ah, i~te .. İ§· 
te rüyanın başladığı yer ... 

Evet, kaçanların vUcude getir 
dikleri kalababfr, onlann inilti • 
terini, çakıllarm lizerinde ıilril • 
nen adrmlannr rüyaamda gör. 
müştü. Boş evi, karanlık bahceyi.. 
ve ıonra, ıonra Saad Nuir'in ıe
lişini rüyasında görmüştü. 

Ya yangm ... 
Yangm ... 
.•.. Daha sonralan, koşuşan, 

belki orayı da yakmak için villa
ya dolan ingilizlerin sesleri... o 
uman bahceler boyunca, Saad'ın 
kollannda hemen hemen uçarcası .. 
na, tarhtan çiğniyerek, sel sula • 
nru geçerek, korkmuş çakalların 
1rçradıklan kamıthklarda seke • 
rek delice kaçıı .•• Evet, evet!. bü· 
tün bunlar bir rüya idi; deli bir 
rüya. Nitekim o yıldızlar altında· 
ki duruş da rüya idi .. Beyaz ça • 

dırda.. homurdayan develerde .. 
FlUtlerin ahengi ile bedevilerin 
takatsız düşmüi türküleri de .. 

"Kadmın sevgisi. Kaid bahce
''lerinde yetişen ıümüş ıöz ya~ı 
"dolu g01 gibidir ... 

Bir rüya idi; 
- Rüzgar kanadı, sen bir da

ha d(Snmemek üzere gidiyorsun; 
- diye içini çeken .ıayıf ses de 
bir rüya idi, 

Bir rilya ... 

XXIV 

Kısa günler çabuk ~cctl. Ast .. 
rid geçmişe de geleceğe de ıtu• 
terini kapayarak ağır ağır engin· 
lere açılmaya bışlamıetı. 

Dua etmek, dua etmek.. dize 
&elmek. elleri kavu .. tunnak ve 
tanrıya sığınmak Uh:ımdı. Faka 
ilahi merhametten ne istemeli, 
hangi yardımı dilemeli idi? .. Tan-
rıdan, Nonnan'm onu affetmesini, 
kendiıinin gene onun olmasını 

iateme&inimi dilemeli idi?. Y okp 
aa Saad Naair'c, çöl hayatına dön· 
mesine Norman'm, kinsiz müsa · 

ade etmesini mi? .• Saad Nasir .... 
Çöl... O ate§ hatıraların üstüne 
bir hafif örtünün şimdiden indi· 
ğini sanıyordu. 

Ebede kadar süremiyen had 
haatahk, sonsuzluğa kadar uzaya
mıvan sinir gerginliği, Astrid'ir 
ruhunda azar azar sönüyordu. 

Sakin hava içinde, gündelik ha· 
yatın ahengi içinde, nöbetinin 
günden güne aıcaldığını, sayıkla

masmın aakinleıtiğini, ümidsiz 
ic; acılannın yatıştığını duyuyor
du. Ba.rı kere, ona öyle geliyor· 
du ki, yesini hatırlamak için ça • 
• larrak llınndı; ki busunu için· 
de bil~ canlı duymak için ona sa· 
nlmak lazımdı, ona öyle geliy:>r
du. 

O zaman kanında bir taşma 
ile Saad gözünün . önüne . 'e: 
liyordu; o Saad kı kendısını 
b'!kliyordu. ona döneceğini vad"t 
mişti. Onun nadir ve tatlı gülü · 
şünü, onun zayıf ve ağır .sesmt, 
kendi miıtik şark gecelerı gıllı 
panltdı ve koyu, haH.im güzelli~i
ni hatırlıyordu. 

-Sonu var -



S<\YIFA 6 

Türk inkılabı dersleri 

C. H. F. Genel l{ati bi Bay R. Peker dün 
J"omünizm ve fa şizm karşısında 

türk~ ink:ıla hını anlattı 
(Başı 1 inci sayrfada) 

O zaman halya'da parlmenta
rizm rejimi vaziyete hakimdi. Hü
kumet hürriyet esaslarına inan
mak kaydı altında kargaşalıklara 
cevab veremiyecek bir hale düşü
yordu. Bu karışıklıkların, bu sar
sıntıların en başında gelen muha
rebe bıkkınlığı, savaş düşmanlığı 
ve iç bakımdan da sosyalizm - ko
münizm cereyanları idi. 

Sosyalistler kuvvetli hareket e
diyorlar, memleketin her tarafın
da anarşi, İntizamsızlık, kargaşa
lık bat gösteriyordu. Şeflerin, oto
ritenin tesiri bunlara karşı koya
mıyor, kendini gösteremiyordu. 
Milliyetperver İtalyan ulusu, duy
gulu insanlar, bu karısıklığa çare 
ararken yukarı ftalya'da. Po vadi. 
sinde bir hareket belirdi. 

Benito Musolini'nin bas oldu- · 
ğu bu hareket ana düşün~elerde 
daha o zamanki kokusivle sosya
lizme tam çalan bir hareket olma
sına rağmen komünizmi ve devlet 
cereyanlarını bozacak hareketlere 
karşı tam otoriteli bir devlet kur
mak ülküsiyle hareketlenmitti. 

İtalya sokaklarında zabitlere haka-
ret ediliyor, içlerinde italyan işçileri 

bulunan vapurlar, denizaşırı memleket
lere gittikleri zaman bile karşıkhklar 
oluyor, utanc verici manzaralar husule 
geliyordu. Bilahare faşizm şeklinde 

biraz değişik formüllerle şekilleşen ve 
bir otorite devleti halinde göze çarpan 
tarzın o zamanki hali komünizm ve a
narşizme karşı bir otorite devleti vli
cuda getirmek için yapılmış bir hare
ketti. 

O zamanın vaziyetini istiklal savaş
ları bahsinde daha etrafh gözden geçi
receğiz. Büyük savaşın neticesinde tan
zim ve idare edilen sulh müzakerele
rinde İtalyanın yenen devletler arasın
da olmasına rağmen sulh işinde onu 
temsil eden murahhas Orlando kendi 
devleti için UstUn menfaatler temin 
edememişti. 

Bu örneklerden de anlaşılır ki her 
devletin hayatına tesir eden noktaları 
ortaya koymak gerektir. Bir devlet re
jimi ne olursa olsun, yaşadığı devir 
hangi tarih safhasına rastgetirst gel
sin, ilk varlığında birlik manzarası ol· 
mayınca bulunduğu ıııyasal v:ı7iyetin 

kendisine mUsaid olmasına rağmen ge
ne muvaffak olamaz. 

Buna İtalya'nın o zamanki vaziyeti; 
biraz da ibretle göz önünde tutulacak 
bir misaldir. İtalya, harbta kazandığı 

halde iç karışıklıklardan dolayı diğer 
yenmiş devletler gibi faydalı neticeler 
elde edememiş, bugün bile aykırı gelen 
düşUnüıılerinden, bilhassa müstemleke
ler üzerindeki emellerinden yana eyi 
neticelere kavuşamamıştır. 

Binaenaleyh herhangi bir yurddaş 
kendini bir devletin varlığı içinde bir 
küçük varlık telakki edince, içinde bu
lunduğu yurdun milli birliğini koru
yucu bir vazife alması gerektir. Yurdu
na ve kendisine kudsiyct verilen büyük 
ana varlık ve bunun öz temeli olan u
lus, hepsi tek tek olan insanların hir 
araya ~elmesinden teşekkül eden ve 
yekdiğerinden ayrıldığı zaman, benim 
soysal düşünceme göre, hiç bir kıymet 
ifade etmiyen bir varlıktır. 

Ferdlerin yarattığı kalabalık yeku
nunun hiç bir zaman ara vermiyen ha· 
yat mücadelesi cereyanları itinde u
lus, yurd dediğimiz büyük varlığın ön 
olması ve her kavgada üstün çıkması 

için bu yekunun teşkil ettiği umumi he
yetin herhangi bir vaziyette kendisini 
gösterecek, sesini duyuracak, zinde bir 
halde olması gerektir. 

İnsan tek tek bakıldığı zaman sıfır· 
dır. Tek insanın kıymeti, ihtısas, ilim, 
enerji velhasıl her bakımdan, ne olur
sa olsun, saydığımız vasıflarca eksik 
olan bir kütlenin karşısında bir varlık 
teşkil edemez ve davasını güdemez. 

Onun için hem politika, hem ökono
mi bakımından ayrı ayrı kıymeti olan 
bu noktayı, bilhassa soysal bakımdan 

en karanlıktan en aydınlığa, en kötil
den en eyiye, en geriden en ileriye git
mek iddia ve davasında olan biz tUrk
ler daima göz önünde tutmalı, yürekle
rimiz daima bu inanda çarparak din
ler olmalıyız. 

Buna çok yerinde bir örnek olarak 
da, başka bir derste söylediğim gibi, sa
vaş içinde Almanya'nın vaziyetini gös
terebilirim. Savaşta Almanya'yı mağ

lôb eden sebebler içinde en mühimmi 
olarak alman imparatorluğunun o za. 
manki idaresinin gösterdiği kargaşa

lık ve o zamanki parlmentar hükftme
tin ulusal birliği bozacak hareketlere 
kar~ı koyam'lmıs olmasıdır. Harbın ha-
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şarılması için elzem olan bu soysal ih
tlyac, zaferle bitmiş bir mücadelenin 
sonunda bile aynı ehemmiyet ve kıy· 
metle kendisini bize kabul ettinniş o

luyor. 

Şu halde bir devlet teknik kuvveti, 

fen vasıtaları, bilgisi, savaş vasıtaları 

muharib insanlarının adedi, varlığı, ö

konomik kuvveti ne olursa olsun bu 

şartlarla savaşta kazanamaz. Ancak, 

biltün varlıklarının bir olması lazım

dır. 

Evet, faşizm Po vadisinde doğuyor 

ve Roma üzerine yürüyüş yapıyor, gör

düğü karışıklıklardan kalbleri yarala

nan italyan çokluğuna, bu hareket bir 

kurtuluş aydınlığı gibi tesir yapıyor

du. Faşizm böylelikle komünizme gi. 

den ağır, karıştırıcı bir hareketin ak

sülameli olarak kuruluyordu. 

Burada hatırlıyalım ki o zamanki 

İtalya'nın komünizme uyar olması im

kanları üzerinde bazı kimseler birçok 

dikkati çekecek benzerlikler buluyor
lardı. Bı.nlar o zamanki İtdlyan Başve
kiline, komünizme doğru giden anarşi
nin memleketi bir sınıf ihtilaline sü· 
rüklediğini söyledikleri zaman Başve
kil bahcesindeki bir zeytin ağacını gös
tererek demişti ki: 

- Bilirsiniz ki İtalya Avrupa'nm 
cenubunda, sıcak tropikal iklimli bir 
memlekettir. Rusya'nın iklimi zeytin 
ağacının yetişmesine ne kadar müsaid 
değilse !talya'nın iklimi de komüniz· 
me o kadar uygun değildir. 

Başevkllin bu mUlahazasına rağmen 
fena neticeler yakınlafıyor, bundan göz
leri kararan italyanlar, Musolini'nin ge
tirdiği faşizm bayrağını Roma'ya diki
yorlardı. 

Arkadaşlar, faşizmi kendi rengi, 
kendi kokusu içinde ferdleri mUtalea 
ettiğimiz zaman, dokterinlerini hul§sa 
ederek gözden geçireceğiz. Faııizm, sı
nıf mücadelesine tamamen zıd olan ve 
memleketin muhtelif sınıfları arasında 
uygunluk, denklik getiren sıyasal ve 

soysal bir ekoldür.Aynı zamanda faşizm, 
daha evelki hürriyet ihtilalinin getir
diği parlamento ve demokrasiye de zıd
dır. O halde faşizm, sınıf tnUcadeleJe
ri, cyne milelcilik ve diğer sınıfların 

tanıdığı inanlara, demokrasiye, fırka
lara, hürriyet ihtilalinin getirdiği parl-

m:ıntarizme zıd ve bunları inkar eden bir 
politika cereyanrdır. Şu halde onu, bu 
söylediklerimi tanımıyan ve otorite 
mefhumunu ana bilgi olarak kabul e
den bir devlet şekli olarak aklımızda 

tutabiliri7.. 

(Yerimizin dsrlrğından geriye ka
lan parçayı yarrn yazacağız.) 

Ankara İcra Dairesi Gayri Menkul Satış Memurluğundan: 

Dünkü toplan tr 
hakkında bildirim 
(Başı 1. inci sayıfada) 

Bay Şeref Özkan tarafından verilen iza. 
hat dinlenmiştir. Geçen altı aylk devre
nin dört aylık varidat ve masrafı Üze. 
rinde ve bu varidat ile masrafın fabrika 
ve değirmenler üzerine isabet eden kı-
11mları üzerinde mukayeseli müzakere. 
ler yapıldıktan ve neri sürülen fikir ve 
mütalealar anlaşıldıktan sonra tebarüz 
eden kanaatler Üzerine verilen tnkrirler
den Kütahya saylavı Bay Somer'in ka • 
nundaki tadilatın istihdaf eylediği on 
bin nüfustan eksik olan kasaba ve şehir. 
lerde vergi alınma11ndan sarfınaznrla 

alelumum fabrikalann yapacakları un • 
lardnn vergi alınması ve bütün kara de
ğirmenlerin vergi mevzuundan hnriç 
tutulması hakkındaki takriri ekseriyetle 
onRylanmışhr. 

4 - Manisa saylavı Refik lnce'nin 
"ormanların işlenmesi yolundaki müra. 
caatlara - kanunlara aykırı olarak -
izin verilmemesi hakkındaki ıuat takriri 
Üzerine Ziraat Bakanı; ormanlarımızın 

vaziyeti. mmeleketimizin vüsatine nis -
betle azlığını ve günden güne harab ol. 
makta olduğunu rak:ıımlara, mütehassrs 
raporlarına ve tecrübelere İstinaden u
zun uzadıya izah etmiş, ormanlann ya -
şattlmas1 ve işletilmesi hususunda alm
maııı düşünülen tedbirler katiyatın talı. 
didi için Ziraat Bakanlığınca alınan ted· 
birlerin ıebeblerini, bunların kanunlara 
aykırı olmadığını anlatmıştır. Ba,bakan 
ismet İnönü de söz alarak orman işleri. 
nln artık cezri bir surette ele alınması 
zamanının geldiğim ve bunda yapılacak 
ihmal ve mUıamahanm memleketin sa 
ihtfyaciyle toprağın muhtac oldufu ku•
vet madd .. fnin nihayet mahrukat yerine 
alacağı ve netiycenln memleket için fe.. 
laket hazırlıyacağmı aydrnlabnıf ve bu
nun gelecek onnan kanuniyle baıanla. 
ca~ını ve ılmdiden bir salahiyete Hl -
zum olup almadığına karar verilmesini 
istemiıtir. 

Fırka grupu, Başbakan lsmet lnönU. 
nün mütaleatrnı taıvib ederek yeni or• 
man kanunu çıkıncaya kadar Ziraat Ba. 
kanlr~nca tatbik edilen tedbirlerin ye
rinde vedofru oldufunu kabul etmiştir. 

H LKEVI REISLtCINDEN: 
26 Birinci kanun 1934 çarşam

ba giinü Spor, Temsil, Halkderı
haneleri komitelerindeki açıklara 
birer üye seçilecektir. Saat 18 de 
bu şubede bulunan üyelerin Halk
evine gelmeleri. 

DOCUM 
Bayındırlık Bakanlığı ZatitlCTİ mü -

dürü Bay Nafiz'in bir kIZT dofmut adı 
Tanju konmuştur. Ana baba11nı kutla. 
nz. 
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Eski çamaşırlarınızı .. 
ne yapıyorsunuz · 

Kış geldi. Kışın soğuğundan ve 
bu soğuğun getirdiği hastahklar
dan yoksuz yurddaşlarımızı koru
mak hepimizin boynumuza borc
tur. Bu borcu ödemiş olmak için 
kullanamadığımız eski çamaşırla
rımızı, çocuklarımızın eskilerini 
"Çocuk Esirgeme Kurumu,, na ve
relim. 

Çocuk E!o;ir~enw Kurmnunun 
Tehrik TelA"rafnamefC'rİ 

Çocuk esirgeme kuJ"Umu tara
fından hazırlanan "Lüks,, tebrik 
telgraf kartları sureti hususiyede 
Viyana'da bastırılmış çok zarif 
ve sü~lüdür. Bu kaatlar her telg
raf merkezinde bulunur. Tebrik 
telgraflarmızın hu süslü kaatla 
muhatabınıza verilmesini isterse
niz, arzunuzu telgraf memuruna 
söyleyiniz. Telgraf ücretinden baş· 
ka vereceğiniz 15 kurut maksadı
nızı temin eder. Bu suretle hem 
Çocuk Esirgeme Kur· un bak-
makta olduğu kim!· ve fakir 
yavruların bakımına yardım, hem
de telgrafınızı çektiğiniz zata kar
şı da fazla saygı göstermit o)ursu-
nuz. 

ÇOCUK ESlRGE,IE DERNE .. 
ClNE YARDIM EDENLER 

Bayan Növber General Kfr;,,İm 

12 parça çocuk eşyası, Bayan PeJ· 
kan Fehmi Okan 43 parça, Mıite
kaid Miralay Bay Şükrü 20 par~ 
D. D. Yollarında Hukuk me. Bay 
A. Ekrem 13 parça, Maliye Ba .. 
kanlığında Hesap mütehassısı B. 
Said oğlu Bahri 8 parça çocuk eı
yası, Bayan Zekiye 4 parça, Ba
yan Habibe 2 parça çocuk eıyaıı 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Merkezine bağıtlamıılardır. 

Genel merkez bu hayırseven 
Bayanlara ve Baylara açık teşek· 
kürlerini sunar. 

D E W 

Muhasib arıyoruz 
Ticarethanelerde çalrfDUf ye teminat 

verebilecek tecrübe görmüı bir muhaaib 

istiyorum, Bankalar caddesi No. 30, Na. 
reddin Bakiye. 

Ankara Belediyesinden : 
• 

Emlak ve Eytam Bankasına ipotek olup bu kere açık 
artırma ile satılmasına karar verilen tapunun esas 84 paf
ta 63 ada 283 parsel 34 de mukayyet İmaret mahallesinde 
Tacettin soka~mda kain ahşap hane aşağıda yazılı şartlar 
dairesinde astılmak üzere acık artırmaya çıkarılmıstır. 

Evsaf ve müştemila tr 

almağa razı olup olmadığı kendisinden sorulduktan sonra 
teklifi veçhile almağa razı olduğu takdirde farkı ihalesi 
feshedilen birinci talipten tahsil edilmek üzere ikinci talip 
uhdesine ihale olunacakdır. Teklif vechile almağa razı ol
madığı takdirde ise mal yeniden on beş gün müddetle ar
tırmaya çıkarılacak ve en çok artıran talip üzerine kat'i 
ihalesi yapılacakdır. 

Belediye işlerinde kullanılmak için aşağıdaki şartlar 
ile bir kamyon alınacaktır. 

A- Kamyon 1.50 tonluktGr. Muhammen kıymeti '240Cı 
liradır. 

B - Şartnamesi Ankara Belediyesi fen kaleminde gö
rülebilir. 

C - Eksiltme 5-1-935 tarihinde saat 11 de Ankara Be-
lediyesi fen müdürlüğündedir. 

İşbu ahşap haneye kapıdan girilince taş döşemeli bir 
avlu üzerinde solda tavanlı ve tabanlı ve dolaplı bir oda bir 
mutfak ve kilar ile sağda bir hela ve ahşap merdivenle yu
karıya çıkıldıkta önü açık bir sofa üzerinde tavanlı ve ta -
banh iki oda bir mutfak işbu katın sofasından tekrar ah -
şap merdivenle üst kata çıkılınca keza açık bir sofa üzerin
de yüklüklü ve dolaplı bir büyük oda ve bir sofadan bölme 
küçük bir oda mevcut işbu ahşap haneye iki bin lira kıymet 
takdir edilmistir. 

Satış şartları 
l - Satış peşin para ile olmak üzere 24 - 1 - 935 tarihi

ne müsacHf perşembe günü saat 14- 16 ya kadar İcra Daire
si Gayri menkul satış memurluğunda yapılacaktır. 

2 - Talihler takdir edilmiş olan yukardaki kıymetin 
onda biri üzerinden o/0 7,5 pey akçesi veya milli bir banka
nın teminat mektubunu getireceklerdir. 

6 - Her iki artırmada da mal talibine ihale edildikte 
tapu harcı, o/0 2,5 dellal ücreti talibe ait olacaktır. 

7 - Borclu ve alacaklılarla diğer alakadarların gayri 
menkul üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masrafa 
dair olan iddialarım evrakı müsbitelerile yirmi gün içinde 
İcra Dairesine bildirmeleri aksi halde haklan topu sicilli 
ile sabit olmadığından .satıs bedelini paylaştırma muame
lesinden hariç tutulacaklardır. 

8 - Artırmaya iştirak edenler, daha evet şartnameyi 
görmüş, okumuş ve gayri menkulün iymar vaziyetini bil -
miş ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve itibar olu -
nacakdır. 

9 - İşbu açık artırma şartnamesi 1 - 1 - 935 tarihinden 
itibaren 934/36 dosya numarasiyle herkese açıktır. 

10 - Taliplerin mezkOr tarihlerde İcra Dairesi Gayri 
menkul satış memurluğuna müracaa.t eylemeleri Hizumu 
ilan olunur. 8-- 5726 

Satılılc otel möbl esi 

D - Eksiltme kapalı zarf iJedir. 
E- Muvakkat teminatı nakten 180.00 liradır. 
F - İstekliler tekliflerini 5-1-934 tarihinde cumartesı 

günü saat 10 a kadar Belediye Levazım Müdürlüğüne 
makbuz karşılığında vereceklerdir. (3735) 8-5729 

Antalya Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

1 - Antalya memleket hastanesi dış hastalıkları ko
ğuşunun 15367 lira 45 kuruş keşifli ikinci bölüm yapısı ye
ni kanuna göre kapalı zarf usuliyle yeniden eksiltmeğc 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme 12-1-935 cumartesi günü saat 15 de vila
yet makamında yapılacak ve teklif mektuplan o gün saat 
14 de kadar encümen riyasetine (Valiliğe) verilecektir. 

3 - Muvakkat teminat 1153 liradır. 
4 - Şartname ve proje suretleri istiyenlere 77 kuruş~ 

encümen kaleminden verilebilir. 
3 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin 

o/o 75 ini bulduktan ve üç defa nidadan sonra mezkQr gli
nün 16 ıncı saatinde en çok artırana ihale edilecektir. 

4 - İşbu tarihdeki artırmada teklif edilen bedel mu -
kadder kıymetin o/o 75 ini bulmadığı takdirde 9 - 2 - 935 
tarihine müsadif cumartesi günü saat 14 - 16 ya kadar yapı 
lacak ikinci artırmada keza üç defa nidadan sonra saat 16 da 
keza mukadder kıymetin % 75 ini bulmak şartiyle en çok 
artıran talibıne ihale olunacakdır. 

TAŞHAN PALASIN otel ve ev için yarıyan gü
~ zel eşyası 20 gün içinde tamamen satılıktır. İstiyen-

5 - İsteklilerin Mühendis ve mimar olmaları ve yahut 
on beş bin liralık tek bir binayı güzel surette yapmış ol
duklarına dair vesika göstermeleri şarttır. (3734) 8-5728 

S - Birinci ve ikinci ihalelerde ihale bedeli ihaleyi mü
teakip verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talep 
eylemesiyle ihale tarihinden itibaren 7 gün içinde vezne -
ye teslim edilmediği takdirde ihale bozulacak ve işbu talip
den evet en yüksek teklifde bulunan talibin teklifi veçhile 

lerin Otel müdürüne müracaatları. 8-5730 

M. M. V. Deniz Levazım 
Müdürlüğünden: 

İmılt'te Deniz için bir DolCtora ihtiyaç vardır. İstekli 
olanlann şartnameleri anlama.K Uzere M. M. V. Deniz Sıh-
hiye Ş. ne müracaat etmeleri. (3729' 8-5727 

DOKTOR Alt V AH1T 

ÇOCUK HEKİMİ 
Kooperatif arkasında sa

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

KİRALIK KAT 
Yeni şehirde Selanik cad

deı::inde Doktor Bay Osman 
Nuri'nin No. 23 apartımanı
nm birinci katı devren eh
ven fiatla kiralıktır. İkinci 
kattaki sahibine müracaat. 
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Ankara İcra Dairesi Gayri Menkul 
Satış Memurluğundan: 

Emlak ve Eyt2m Bankasına ipotek olup bu kere açık 
artırma ile satılmasına kara rverilen tapunun pafta 21 ada 
127 parsel 24 de mukayyet Ankaranın Anafartalar mahalle
sinde Tahtakale caddesi balcı cıkmazında kain ve Abdul • 
lah Efendi apartımam namile ~aruf apartıman ve lokan.ta 
aşağıda yazılı şartlar dairesinde satılmak üzere açık artır
tnaya çıkarılmıştır. 

1 

Evsaf ve müştemilatı 
1 - İsbu kargir apartıman ve lokanta 126 metre mu

rabbaı arsa üzerine mebni olup apartıman ve lokantanın 
~umi ktlpısmdan girildikte ufak bir medhal içinde olan 
uç mozaik merdivenle inilen bodrum katında odunluk ve 
kömürlük ve on beş ton su istiap edebilecek genişlikte bir 
sarnıç ve biiyiık bir deposumevcuttur. Caddeye açılan kü • 
ÇÜk pencclerden ziya almaktadır. Elektrik de vardır. 

2 - üç basamak merdivenle çıkıldıkta ufak bir vesti _ 
Yer, içeri girildikte içinde mozaik bir havuz ve camekanla 
Çevrilmicş kahve ocağı bulunan ve zemini kısmen mozaik 
\'e kısmen şap sıva tavanı kartonpiyer, duvarları yağlı bo
l'a ve etrafı pencerelerle muhat büyük bir kahvehane mev
tuttur. 

3 - Sebze haline gide1:1 cadde üzerinde ve apartıma • 
~ umumi methali. o~an çıft .~an~tlı büyük kapıdan giril • 
dıkte methalin zemını beton uzerı şap sıvalı ve camekanla 
bölünmüş küçük bir yazıh~ne ve b_ir numarada yazılı bod-
1'\ımun kapısı vardı.~. ~ozaık merdı':,enle birinci kata çıkıl
d,tkta bir sahanlık uzerıne ~çı~aıı ~ag taraftaki kapıdan gi
~ldikde lokanta salonuna. ıştırakı olan bir hava O'azı fırını 
ile putrel ile yapılmış yerlı ocaklarla mücehhez ~atbah var 
dır. İşbu matbahm berber dükkanının üzerine isal eden ve 
lrada duvar mevcut olmıyan küçük bir kısmı ipoteğe dahil 
değildir. 

Bu sahanlığa açılan mutbak kapısının ittisalinde cift 
'kanatlı kapıdan girildikde kahvehanenin üzerini işgal 
eden kısım lokanta olup işbu lokantaıım tavanları karton
piyer ve duvarları yağlı boyalıdır. İki tarafa nazır pencere
leri vardır bu lokanta içinde camekanla bölünmüs müte· 
lddit yıkama yerleri vardır. Sahanlığa açılmış bir hala ve 
bir de küçük kömürlük vardır. 

4 - Gene mozaik merdivenle ikinci kata cıkıldıkta bir 
lalon üzerinde çift kanadlr kapıdan girildikte' solda zemi
lli karosiman döşeli bir mutbak ve koridorda bir lavabo 
~fda tesisatlı bir banyo •. yamnda biri balkonlu beş oda v~ 
hır hol mevcut olup zemınleri muşamba döşelidir holün 
temin muşambasımn altı karosiman döşelidir. Diğerleri 
kısoloit ve üzeri muşambadır. 

5 - Mozaik merdivenle çıkılan üçüncü kat ikinci katın 
'Ynidir. Yalnız hol oda şeklinde olduğundan oda adedi al
bdır. Banyosunda termosifon ve küvet yoktur. 
, 6 - Mozaik merdivenle ~ıkılan ve çatı katı olan dör
"iincü kat ise ikinci ve üçüncü katların aynı evsafında olup 
Oda adedi altıdır. Banyoda termosifon ve küvet mevcut ve 
temin döşemeleri şap sıva olup muşamba yoktur. Balkon 
ilci adettir çatrda harici şekli tezyin için bir kule mevcut· 
tur. 

7 - Apartnnanm do~raması yağlı boyadır bütün kat
larda elektrik ve su tesısatı tamamdır. Havagazı yalnız 
lokanta mutbağında mevcuttur. İşbu apartıman ve lokan· 
taya (55250) lira kıymet takdir edilmiştir. 

Satış şartları 
1 - Satış peşin para ile olmak üzere 24 - ı - ~j.'.> tarılll· 

il~ müsaclif perşembe günü saat ~4- 16 ya kadar İcra Daire
•ı Gayri menkul satış memurlugunda yapılacaktır. 

2 - Talihler takdir edilmiş olan. yukardaki kıymetin 
Otıda biri üzerinden o/o 7 ,5 pey akçesı veya milli bir banka
ilin teminat mektubunu getireceklerdir. 

3 - Satış günü artırma bede~i takdir edilen kıymetin 
'~ 75 ini bulduktan ve üç defa nıdad_an sonra mezkur gü-
11Un 16 ıncı saatinde en çok artırana ıhale edilecektir. 

4 - İşbu tarihdeki artırmada teklif edilen bedel mu .. 
~dder kıymetin% 75 ini bulmadığı takdirde 9 _ 2. 935 
rihine müsadif cumartesi .~ünü saa.t 14 - 16 ya kadar yapı 
~<:ak ikinci artırmada keza uç defa nıdadan sonra saat 16 da 
tza mukadder kıymetin o/0 75 ini bulmak şartiyle en çok 

'rtıran talibine ihale olunacakdır. 
5 - Birinci ve ikinci ihalelerd~ iha.le bedeli ihaleyi mü

teakip verilmediği takdirde _il.zenne ıha.~e ~~ilenin talep 
t}'Ienıesiyle ihale tarihinden ıtıbaren 7 gun ıçınde vezne • 
!~teslim edilmediği ta~dirde ihale boz~la_cak ve. i~bu talip. 
'"qı ev el en yüksek teklıf de bulunan talibın teklıf ı veçhile 
~~~a razı olup ol~adığı kendjsinden. soruldukta~ sonr~ 
tı ltııfı ~eçhile almaga razı old~gu ~akdır~~ fa~k~ ı~aıc.sı 
h~he~ılen birinci talipten tahsıl ~dılme~ uzere ı~ıncı tahp 
~desıne ihale olunacakdır. Teklıf veçhıle almaga razı ol
....,,..dığı takdirde ise mal yeniden on beş gün müddetle ar
~aya çıkarılacak ve en çok artıran talip uhdesine kat'i 

•lesi yapılacakdır. 
'- 6 - Her iki artırmada da mal talibine ihale edildikte 

J'>tı harcı, % 2,5 de Hal ücreti talibe ait .. olacaktır. • 
~ ? - Borçlu ve alacaklılarla diğer a.laka~larm gayrı 
~.nkuı ü~eri.ndeki haklarım ve ~usus~le f ~ız :re _mas.rafa 
~ olan ıddıalannı evrakı müsbıtelerıle yırmı gun içınde 
~ n:uresine bildirmeleri aksi halde haklan topu sicilli 
Jes.8abıt olmadığından satış bedelini paylaştırma muame· 

•nden hariç tutulacaklardır. • 
tö 8 :- Artırmaya iştirak edenler, daha evel ~a~~yı 
'1.lllıuş, okumuş ve gayri menkulün iymar vazıyetını bıl • 
._.:ş "e hunları tamamen kabud etmiş ad ve itibar olu-

takdır. · 
ltıb 9 - İşbu açık artırma şartnamesi 1 - 1 - 935 tarihinden 

~ren g33/457 dosya numarasile herkese açıktır. 
~nt:- Taliplerin meikftr tarihJetdc İcra Dairesi Gayri 

"'UJ satış memurluğuna müracaat eylemeleri lüzumu 
olunur. 8--5725 

"ULUS 

Askeri Fabrika ar Umum Müdürlüğü 

Satın Alma Komisyonu ilanları 

İLAN 
Cinsi 
Mahiyeti 

Muhtelif Makkap ve saire 
Stock ve Fritz V erner Mukayese 

Marka 
Miktarı 37 kalerr 
Tahmini bedeli 
Şartname bedeli 
Şartnamenin nereden 
Alınacağı 

1850 lira· 
Yoktur. 

Pazarlık 

Askeri Fabrikalar Satın Alma 
Komisyonundan 
) 

Hangi gün ve saatte 
nerede ve hangi yer 
ve dairede yapılacağı 

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

misyonunda 
Muvakkat Teminat Miktan 138 lira 75 kuruştur. 
İstek1i1erden talep edilen vesikalar 2490 numaralı ka
nununun 2 inci ve 3 cü maddelerinde yazılı vesikalar 

1 ADET KIZAKLI 
SOlJK DESTERE 

2 ,, DEVİR ÖLÇÜ 
ALETİ 

6 ,, AMERİKAN 
MAKKAPEVİ 

Yukarda yazılı ve tahmi
ni bedeli 550 lira olan mal
zeme 29/I. Kan/934 tarihin
de Askeri Fabrikalarda sa
tın alma komisyonunda sa
at 14 de pazarlıkla satın alı
nacaktır. Sartname Bedel
sizdir. TaÜolerin muvakkat 
teminatı olan 41 lira 25 ku
ruş ile 2490 numaralı kanu· 
na nazaran vesaiki lazime
yi hamilen müracaatları 

(3682) 8-5645 

13 ADET ODACI 
KAPUTU 

Yukarda yazılı ve tahmi
ni bedeli 194 lira 90 kuruş 
olan melhusat 29/I. Kan/ 
934 tarihinde Askeri Fabri
kalar Satın Alma Komis· 
yonunda saat 14 te pazarlrk
la satm alınacaktır. Şartna· 
me bedelsizdir. Taliplerin 
muvakkat teminatı olan 14 
lira 62 kuruşla 2490 numara
lı kanuna nazaran vesaiki 
lazimeyi hamilen müracaat-
ları. (3686) 8-5647 

11 KALEM SEYYAR 
VİNÇ MALZEMESİ 

Yukarda yazıh ve tahmi
ni bedeli 900 lira olan mal-
2eme 29/I. Kan/934 tarihin
de Askeri Fabrikalar satın 
alma komisyonunda saat 14 
de pazarlıkla satın alınacak
tır. Şartname bedelsizdir. 
Taliplerin muvakkat temi
natı olan 67 Lira 50 kuruş 
ile 2490 numaralı kanuna 
nazaran vesaiki lazimeyi ha
milen müracaatları. (3687) 

8-5646 

95 ADET MAA SAP 
ELMAS 

Yukarda yazılı ve tahmi
ni bedeli 950 lira olan mal -
zeme 30 I. kin. 934 tarihin
de askeri fabrikalar satın al 
komisyonunda saat 14 de 
pazarlıkla satrnalmacaktır. 
Şartname bedclsizdir. Ta -
liplerin muvakkat teminatı 
olan 71 lira 25 kuruş ile 
2490 numaralı kanuna naza
ran vesaiki tazimeyi hami • 
len müracaatları. (3681) 

8-5675 

(3667) 8--5637 

ON KALEM ELEKTRİK 
KAYNAK TELİ 

Yukarda yazılı ve tahmi
ni bedeli 1020 olan malze
me 29/I. Kan/934 tarihin
de askeri Fabrikalar satın 
alma Komisyonunda saat 
14 de pazarlıkla satın alına
caktır. Sartname bedelsiz
dir. Taliplerin muvakkat te
minatı olan 76 lira 50 kuruş 
ile 2490 numaralı kanuna 
nazaran vesaiki tazimeyi 
hamilen müracaattan. (3684) 

8-5643 

KAYAŞ FABRİKASI KA
LORİFER TESİSATL 

Yukarda yazılı ve keşif 
bedeli 1590 lira olan tesisat 
açık arttırma ve eksiltmesi 
nin 31. I. kan. 934 tarihinde 
askeri fabrikalar satın alma 
komisyonunda saat 14 de 
yapılacaktır. Şartname be. 
delsizdir. Taliplerin muvak
kat teminatı olan 118 lira 
25 kuruşla 2490 numaralı ka 
nuna nazaran vesaiki li.znne 
yi hamilen müracaattan. 

(3691) 1 8-5676 

1000 METRE MİKABI 
CEVİZ TOMRUK 

Yukarda yazılı ve tahmini 
bedeli 55,000 lira olan mal
zeme 30/I. Kan/934 tarihin
de Askeri Fabrikalar satın
alma komisyonunda saat 14 
te pazarlıkla satın alınacak
tır. Şartname bedeli 275 ku
ruştur. Taliplerin muvakkat 
teminatı olan 400 lira ile 
2490 numaralı kanuna naza· 
ran vesaiki lazimeyi hami
len müracaatları. (3685) 

8-5648 

5 ADET 30 TONLUK 
ASİT KAZANI 

Yukarda yazılı ve tahmi 
ni bedeli 7500 lira olan beş 
adet asit kazam 30. 2. kan. 
935 tarihinde askeri fabrika 
lar satm alma komisyonun
da saat 14 de kapalı nrfla 
satın alınacaktır. Şartname 
bedelsizdir. Teklif mektup
lari aynı günde saat 13,30 
da muvakkat teminatı olan 
563 lira 50 kuruşla memhur 
zarflar satın alma komisye> 
nu riyasetine verilecektir. 
Taliplerin 2490 numaralı ka 
nuna nazaran vesaiki llzi • 
meyi hamilen müracaattan. 

(3712) 8--5679 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alına Komisyonu ilanları 

İLANN 
_ 54~ kilo pırasa, 5400 kilo lahana alınacaktır. Pazarlı
g.ı 20 - ~Ik. ka: 934 perşembe günü saat 14 tedir. Taliple
nn temırı_atlanyle beraber vaktinde levaznn amirlifi satm 

alma komısyonuna gelmeleri. (3736) 8-5732 

İLAN 
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 nazar rinü saat 

14 tedir. Vaktinde teminat· 
lariyle beraber Ankara Le. 

\ıazım Amirliği ıatmalma 

komisyonuna gelmeleri. 
(3704) R--5668 

SAYIFA 7 

•• 
Unlü 

alıcılarımıza 
Sene sonu olduğundan ötürü 20-12-1934 tarihin

den 27-12-1934 tarihine kadar hiç bir Rakortman ve 
tesisat yapılamıyacağı bildirilir. 

Balık pazarındaki mağazamızın da lağvedilmis 
olduğunu ayrıca pildiririz. 8-5724 

Ankara l\filli Enılak 
J\liidürlü~inflPn: 

Cinsi Muhammen 
kıymeti 
Lira K. 

Kaç taksit 

Çift ocaklı değirmen enkazı 
Han enkazı 
Ağaç beheri 

300 00 ) 
250 00) Bedeli nakten 

30) verilecek 

Yukarda yazılı emvalin ihalesi 25-12-934 sah günü saat 
15 te yapılmak üzere artırmaya konulmuştur. İsteklilerin 
bulunmaları. {3707) 8-5677 

Anl{ara l\filli EmJak 

~lüdürlüğünden: 
Cinsi Muhammen 

kıvmeti 

Kaç taksit 
olduğu 

Lira K. 
Kresyler markalı 
otomobil 1 adet 50 00 Bedeli per~nen verilecektir. 

Yukarda yazılı otomobilin ihalesi 25-12-934 salı günü 
saat 15 tc yapılmak üzere acık artırmaya konulmuştur. İs-
teklilerin gelmeleri. (3708) 8-5678 

l
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Ask.eri ITabril{alar Satın 
Alma Komisyonundan: 

Muhammen bedeli 22500 lira olan 50 ton Adana pamu· 
ğu alınacaktır. Bu pamuğun pazarlığı 3/2. Kan/935 tarihi· 
ne müsadif cumartesi günü saat 14 te Ankara'da Askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü satınalma komisyonunda ya
pılacaktır. Taliplerin ticaret odası vesikası ve 1687 lira 50 
kuruş muvakkat teminatlariyle birlikte aynı gün ve saatte 
komisyonda bulunmaları lazımdır. Talipler şartnameyi 
parasız olarak askeri fabrikalar umum müdürlüğü satm-
alına komisyonundan alabilirler. (3700) 8-5702 

Kiralık ev 
Y eni§ehir'de Şehit Nuri 

ve Akaretler sokaklarmın 

köşesinde ikinci kat bq oda 
temis, geniş, rahat bir daire 
kiralıktır. Ziraat Bankasın· 
da muamelat Müdilr muavi· 
ni Bay Hullriye mUracaat. 

Ev 3785 Banka 3406 
8-5123 

Para, saadetin anabtandır. 
Mesut olmak için zengin ol• 

mak §arttır .. 
Zengin olmak için de bir pi• 
yango bileti almak lbJmdır. 

Paşa 
Tarihe karıştı (Meş

hur Hasan Paşa fırını) 
tJNLtl VLGVT 

fmm oldu. Yüce tanıyı· 
cı1aruna bildiririm. 

HALİT 
1- 5704 



SAYIFA: 8 

~ -, , 
cin&-

Hariciye 
Vekiletinden: 

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

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

Müsabakaya iştirak için, taliplerin memurin kanunu -
nun 4. ı.;ncü nıaddesinde yazılı olanlardan başka aşağıda 
yazıh evsafı da haiz olmaları lazımdır. 

A - Hukuk, Mülkiye, UIUmu Siyasiye, İktısadiye ve 
içtimaiye ve fakülte derecesindeki Yüksek Ticaret Mek -
tepleri veya Hariciye Mesleği ile alakası bulunan mümasil 
yüksek mekteplerden birinden mezun olmak; 

Müsabaka imtihanı berveçhi atidir: 
1 - Hukuku Medenive, Hukuku Düvel, Hukuku Husu 

siyei Düvel, İktısat, Malive ve Tarihi Siyasi (1815 den za
manımıza kadar) hakkında tahriri ve şi fahı sualler. 

2 - Türkçe ve Fransızcadan tahrir ve tercüme. 
3 - Müs;bakada üssümizanı doldurmak şartiyle en 

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

nına vukuf sebebi rüchandır. 
Taliplerin rnekteb şehadetnameleri, askerlik vesikala

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

Mm·. tlssübahri K umandanJıoı 
Satın Alma Komisvonu Reisli
ğinden: 

Miktarı Teminatı Münakasa 
Cinsi Kilo Lira K. Tarihi Günü saati 

ULUS 

saçlarınız 

dökülüyor mu? 
Hemen dökülmesine mani 
olunuz. 

KANZUK ECZAHANES1 
müstahzaratmdan. 
KOMO]EN: Saçların dö • 

' külmesine ve kepeklenmesi· 
ne mani olur. 
KOMO JEN: Saçların kök· 
terini kuvvetlendirir ve bes-
ler. ~ 

KOMOJEN: Latif rayihalı ~ 
bir saç losyonudur, deposu 
Kanzuk eczahanesi her ec • 
zahane ve rtriyat mağazala- t 
nndan arayınız. 

İngiliz Kanzuk eczanesi ma nulatmdan . 

. Öksürenlere pelesenkli katran eksiri 
Yeni Eczahanede bulunur. 

Ankara c • 
1\ılüddei Umumiliiiinden: 

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

İsteklilerin şartnameyi görmek ü:ı:ere Ankara Müddei 
Umumiliğine ve ihale tarihi olan 27 -12 - 934 perşembe gü
nü saat onbeşte teminat makbuz1ariyle mezkur Müddei 
umumilik dairesinde bulunmaları. (3612) 8-5568 

imar 1\Iüdürlü~ünden: 
Muhammen bedeli 

Mahallesi Sokağı No. Lira K. 
Yeğen B. Cami 11 300 00 
Yukarda kaydı gösterilen hane yola tesadüf etmesin

den dolayı müdüriyete intikal eden hanenin enkazı 28. 11. 
934 çarşamba günü müzayede neticesnde İsmail uhdesine 
ihale edilmiş ise de enkaz bedelini yatırmadığmdan dola
yı müzayede feshedilerek mezkur hanenin enkazı 21. 12. 
934 perşembe günü ihale edilmek üzere taliplerin İmar 
müdürlüğündeki komisyona mü~acaatları. (3716) 8-5703 

lY emur alınacak 
Harita lJmum Müdürlüi!ünden: 

Harita Umum Müdürlüğü kartoğraf şubesinin, ayni
yat talimatnamesine göre defterlerini ve hesabını tutacak, 
hesap işlerini bilir bir memur 24-12-934 Ta. de imtihanla 
alınacaktır. 

Askerliğini yapmış ve orta mektebi bitirmiş olması ge
rektir. Başkaca şeraiti anlamak istiyenlerin Cebecide U
mum Müdürlük kartoğraf şubesi müdürlüğ"Unden sorma-
ları. (3710) • 8-5685 

Kumbara biitün hir istikbaldir. 

Türkive Is Ranka~1 

19 ILKKANUN 1934 ÇARŞAMI 

T~QKIYE 

t.IRAAT 
BANK~SI 

·DARA· 
BiRiKTiREN 
RAl-IAT l;Ol;Q, 

W1. M. Vekiletinden: 
Askeri Liselerin 9, 1 O. 11 inci 

sınıflarına talebe alınıyor. 

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

2 - İsteklilerin mezkOr mektep müdilrlüklerine müra 
caat ederek oradan öğrenecekleri kaydı kabul şartlarud 
göre evraklarını tamamlamaları lazımdır. 

3 - Bir seneden fazla tahsili terketmiş olan talebe mO. 
zun bulunduktan sınıfların bütün derslerinden imtihall 
edilirler bunda muvaffak olurlarsa o zaman talebeler mek• 
tebe ahnirlar. Hususi mekteplerden mezun olanlar halO 
kında aynı muamele tatbik edilir. 

4 - Muhtelif suretlerde sivil ve askert mekteplerdeO 
çıkanlmrs talebe mektebe alınmaz. 

5 - Sivil liselerde ikmali olanlarla sınıfta dönenler 
alınmaz. 

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

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

8 - Evrakı mektebe giden talebe mektep, tarafmd~ 
davet vukubulmadrkça mektebe gitmemelidir. Aksi tak
dirde mektebe kabul edilmemesinden dolayı mektep ida' 
resi mesut olmadığı gibi avdet masraflarını da kendisi vd 
mesi lazımdır. 

9 - Bulunduğ'u yerde tam teşkilti sıhhi heyet buluO
maması hesabiyle muayenesini tamam yaptınnıyan tale' 
be mektebe çağnlchktan sonra mektepçe muayeneleri t~ 
mamlattınhr. Ve sıhhi halleri sebebiyle kabule şayan g(S
rülmezse mektebe alınmaz bu gibi talebelerin dönüş mar 
rafları da kendilerine aittir. 

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

11 l 1 - Evelce askeri liselere girmek için müracaat ede 
ve müsabaka imtihanmda kazanamadığından dolayı m~: 
teplere ahnmıyan talebe ellerinde bulunan evraktan-
derhal evelce müracaat ettikleri liselere gönderecekler r 
oradan alacakları emre göre hareket edeceklerdir. (3623 . ,,,,,,,,.,,,,,. 

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

Eskişehir, Ankara Kentleriyle telefon konuşmasına bat 
lanmıştır. 20-12-934 ten itibaren Balıkesir - Ankara ara5f 
da da başlanaca}ctır. İstiyenlerin bu Kent ve Ankara ~eA. o-
fon çevirgenliklerine müracaattan:. )3695) s-560""' 

Ekmek 350,000 2231.25 31-12-934 Pazartesi 10 
Sabun 33,00 594.- ,, ,, 14 - - - -~ ~""") 

D · f 1 k lmtİ)U ~ahıbi v~ Ba~mu. enız e radı ihtiyacı için satın a maca olan cins ve miktarı 
ile muva~.kat ~emin~.tı yukarda yazılı iki kalem erz~k hiz~~ 1 haı riri falih Rıfkı ATAY. 

SİNEMALAR 1 
larında gosterılen gun ve saatlerde kapalı zarf usuhylc mu- ı ; Umumi n eşriyat1 idare c<len 

1 

nakasaya konmustur. İstekli olanların ihale günü ve saa- 1 ı : Yazı işle ri müdürü Nasulıi 1 

tinden bir saat evel muvakkat teminatlariyle teklif mek- BI\ YD/\R. 
tuplan ayn ayn birer zarf içinde ve her ikisi ayrı bir zarf 11 • 
derununda olarak komisyon reisliğine teslimi ve şartna- ı ı Çanfcrrı cadd~s/ cıvuında 1 
melerini görmek istiyenlerin komisyonumuzla İstanbul'· 1 Ulus matfJauındı basılmritır-J 
ia Kasımpaşa'da Levazım Satınalma komisyonuna müra- '1\İiiiiiiiiiiiiiiii;.iiiiiiiiiiiii--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-~ 
c<'.,tlan. f?.677' fJ-,.5f\7.t 

f._Y_E_Ni_f 
BU GECF 

VlCTORIEN SARDOU'nur 
büyük eseri 

FEDORA 
Aşk - Kin - İhtiras 

Ayrıca: Dünya havadisleri ve canlı 
resimler. 

1 
1 

BUGÜN, BU GECE 

ŞAFAKTA SİLAH SESLERİ 

Heyecan ve merakı tam manasiyle ya· 
ıatan büyük poli• filmi 

Ayrıca: Dünya havadisleri ve canlr 
resimler 


