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Giirıdelik 

TÜRKÇE 
Her gün kullandığımız arab ve 

fars sözlerinden birkaçını sırala
yınız. Kendi kendinize bunlarla 
ne anlatmak istediğinizi sorunuz: 
göreceksiniz ki birçoğu ağzını~
dan gelişi güzel çıkıyor. Hel~ bı
ribirine yakın arab ve fars sozle
ı·inin anlam bakımından nerede 
birle;ip nerede a~rı_ldıklarını bir 
türlü kestiremezsınız. 

Demek ki biz aşağı yukarı söy
leşip anla:ıyoruz. Konuşma sözle
rinde böyle olursa, yalnız yazıya 
bıraktıö-ımız kültür sözlerindeki ka 
rışıklığ~n ne kadar büyük olduğu
nu kavramak güç değildir. Onun 
içindir ki bir yazının üstünden on 
yıl geçtikten sonra, onu okurken, 
birçok parçala~mm bilmeceleşti
ğini görmekteyız. .. . 

Bunun kötülüğu dılde kalmaz: 
Böyle bir dille ~ül.~ür yapıla~~z ! 
Sözler üstündekı golgeler, bırıke 
birike kaf anm içini karartır. Li
seden' çıkan çocuğun en kolay 
sandığınız sorular karşısında .şa
şaladığını gör~n~:·. bunu, yalnız 
onun bilgi eks1klıgıne, çalışmaz. 
lığına vermeyiniz: Kör .. ba~~a ile 
kesilen agacta neden duzgunlük 

'} 
arıyorsunuz· 

Bizim bildiğimize en çok inan-
dığımız 

1

konuların bile, üstünden 
altından biraz oynatılınca, bulan
dığını görmekliğimiz de bundan-
dır. 

Biz bulanık yazıyoruz; bulanık 
söylüyoruz: anlayış ve anlatışı
mızdaki bulanıklığın suçunu ha. 
şnnızda deslil'.. dili~izde ... arama. 
lıyız. 'Birço~ .turklenn, . eger eyi 
fransızca bılıyorlaraa, •lltedikleri
ni eyi ve tam anlatmak için fran
sızcaya başvurduklarını eskiden
beri görüp durm~~!.ız. ~u. yal
nız, snob'luktan ot~ru degıldir. 

Eyi osma~l~ca bılme~ d~ı_nek, 
yapıca biribırıne ters, uç dılı eyi 
bilmek demektir. Türkçe ile arab 
ve fars dillerinin yapı uymazlığı
nın ne kı\dar derin o!d.uğ~ söz gö. 

t .. Fransızlar ıçın oyle bir urmez. k' . 
yazı dili arayınız ı onu eyı öğ-

k fransızcadan baska rusça 
renme , .1 k d k 
ve arabcayı eyi b1 me eme ol. 
sun! 
Ş. d. u söze bakınız: 
ım ı ş b. .. il . 

_ Oi!lum, bana . ır mu.s~ PSı 
··ı -. ··ssakeyn rızer mısın? mu csavıyu 7 

Daha on yıl öncey~ kadar ro-

l 1 da bu dılle yazıyorman arımız 
duk. 1 .. 1·· ..... 

B d·ı alnız ulusa oz ugu ve 
u 1 y b" ı · w. d b 

b I• .... d wı'I ufusal ır ıgı e O· en un eP." • b k 
zar: Bu dil bir ulusun aşını a-
fahktan çıkarır. . . 

tık düsünce su olmalıdır: Dılı-
rniz bu melezlikten, bu yozluk-
t 'k tulmalrdır. Bu kurtuluş ge-an ur .... d I 
rekliği, herkesin yüregm e sarsı -
rnaz bir inan olduktan sonra, he-

• . ·n elbirlig"inin zorundan ne pımızı 

kurtuhbilir? 
Y b dili bırakmalıyız, ya 

a u T·· k . b türkçeyi bulmalıyız. ur çeyı u-
1 ... ' acagız . . R fk AT AY 

Falıh ı 1 

Irak Hariciye Veziri 
şehrimizde 

Irak Hariciye Veziri Nuri Pata bu sa. 
bah saat 9,50 de eksprese baih huıusi 
bir vagonla ve beraberinde katibi oldu • 
iu halde şehrimize gelmiş ve durakta 
I>ışnrıişleri Bakanı Bay Tevfik Rüttü A. 
rns ile Dışarıişler Genel katibi Bay Nu. 
!nan Mcnemencoğlu ve Bakanlık birinci 
Ve protokol daireleri müdürleri ve Irak 
elçisi ve elçilik ileri gelenleri tarafından 
karşılanmıştır. 

Nuri Paşa, Ankara Palasa inmiş ve 
Öğleden önce Dışarıişler Bkanı Bay Tcv. 
fik Rüştü Aras'ı ziyaret etmiş ve bu zi
Yareti iade edilmiştir. Nuri Paşa öğle ye. 

rneğini hususi olarak otelde yemiştir. 

Admuz, aodımız(lır. 

Ulus ar derneğinin 

llartıelon: 29 - lhıibd sırtıtıında ıuıuıup 
sor~uya <.·ekiU.n eski lf(ptmy<ı Cumurluk 
R<ışlwm 8. Azana, /Jir SU('ll olmadığı anhqı
lnmk ""'JUt>rilnıi~ ve lıaııil'lumeden çıkar-
1.-nı lmrcı ,.,. <lerıiz siileri11cc selt~mlanmqtır. 

Her ycrd~ 5 kuruş 

yıllık bilançosu' 
Şimdiye kadar alın<_n sonuclaı· 

uınut verjci Jir 
..:enevre, 29 A.A) - Uluslar derneği 

genel katibliği yıllık çalışma bilançosu. 

nu neşretmiştir. Bu çalışma fa:T.la bir 

nikbinlik göstermemekle berabeı· gele. 

cck yıl için büyük umutlar besletecck gi. 
bidir. 

Bu bilançoya, 1933 buhranlarından 
sonra 1934 yılı silahsızlanma görüşme. 

lerinin geri bırakılması ve uluslar arası 
münasebetlerinin zorlaşmasını kaydettik_ 

ten sonra Afganistan,Ekuatör ve Sovyet 

ler Birliğinin uluslararası derneğine gir

mesi, Sar plebisitinin bir usul içinde ve 

bitarafane anıklanması ve naı:ik bir me. 

sele olan macar - yugoslav ihtilafının 
hallini memnuniyetle bildirmektedir. 

Teknik kurumlar faydalı işler gör. 

müılerdir, buna binaen, Bay Beneş, 

bilançonun tanziminden sonra, netice -

nin hiç bir suretle umud kırıcı olmadı. 

ğını ve müıbet ve hayırlı kuvvet ve te. 
mayüllerin tahrib edici kuvvetleri mağ
lub ederek felce uğrattığını söyliyebil. 

mektedir. Bu hayırcı kuvvetler arasın. 
da Ön safta uluslar derneği bulunmakt-
dır. " 

1934 yılındaki sıyasal işlere gelince, 

bilanço latin Amerikası meseleleri üze. 

rinde durmakta ve Peru - Kolombiya 

ihtilafının neticelenmesinden dolayı ıe. 

vincini gösterdikten sonra bütün Üye -

lerin silah ambargosunu kRbul etmeleri 

ıuretile Şako ihtilafının da neticelen_ 

meıi için yapılan g.lyretleri zikreyle_ 
mektedir. 

En sonra uluslr derneğinin Çin'le 

yaptığı ''l birliği takdirle anılmaktadır. 
Uluslar derneği, entelektüel işbirliği ça

laşm:ısında devam etmiş ve Çin hükume. 

tinin çinlilerin Avrupa ve Amerikada 

profesyonel yetişmelerini ökonomik ku

ruluşunun şimdiki ihtiyaçlarına uydur. 

mak üzere Nankin"de ve batıda tesis 

ctmcğe karar verdiği yerleştirme büro. 

lannın tesisinde muavenet eylemittir. 

Bilançoda, senelik ve veteriner ese

rin takibi ve Çin milli ökonomi konae. 

yinin yol ve sü dairelerile birlikte çalı. 
şan muvasala ve trtnıit kurumundan 
da bahsedilmektedir. 

Geçen yıl gönderilen murabbaı dok. 
tor Reigman uluslar derneği ile Çin a
rasındaki çalışma birliği hakkındaki ra. 
porunda bu iıbirliğinin tesirli ve iyi 
neticeler verdiğini bildrmttr. 

Keyf verici ve uyuşturucu maddeler 
ticaretine gelince, ndlaımaların daha 
kati ve daha genel bir surette tatbiki 
sayesinde, meşru ticaret tedricen azal. 
mıttır. Şimdi uluslar derneği muzur 
mAddelerin gayrı meşru ticaretini ya.. 
saklamak için uluslararası bir mukav .. 
le projesi anıklamaktadır. 

--~----·-.------~~ 

Bay Ş.Kaya, Bay R.Peker 
geldiler." 

Bu sabah lçeriiıler Bakanı B. Şiikrl 
Kaya lıtanbuldan, Cümhuriyet H .. 
Fırkası Genel Katibi Bay Receb Peker 
Kütahyadan dönmüıler ve durakta say. 
lavlarla bakanlık ve fırka ileri aelen1-1 
tarafından karşılanmışlardır, 

~-------------------·----------~--------

C. 1-!. F. Ankara 
kurumu kongreleri 

l(adın üyeler fırl{ada faal işlere 
seçiliyorlar 

C. H. F. Ankara vilayeti ku
ru~larmın ocak ve nahiye kongre
lerı bitmiştir. Gerek merkezde ve 
gerekse mülhakattaki kongrele
rin en ziyade göz çeken tarafı sı
cak ve alakalı olmakla beraber 
Ba>:anların da bu kongrelere işti
rakı ve f ırkamızda faal yükümler 
almalarıdır. 

Nahiye kongreleri bittiği için 
k:ıza fırka reisleri vilayet merke
zıne çağrılmış ve idare heyeti re
is. ~ekili. Mümtaz Ökmen münte
~ıb~. sanı,_ saylav ve umumi mec
lıs .uye!erı seçimi üzerinde kendi
lerıne ıvzahat vermittir. 

Bu cumadan itibaren Ankara 
kazalarında, kaza kongrelerine 
başlanacaktır. Şimdiye kadar ya· 
pılan köy ve nahiye kongrelerinde 
vilayet idare heyeti üyeleri bulun
muş ve bu içtimalarda fırka pren
siplerini iyzah etmiıler ve hükU· 
metin bir yıllık değerli işlerini an· 
latmışlardır. 

Evelki gün ve dün Ankara'nın 
be§ nahiyesinde kongreler yapıl
mııtır. Bu kongrelerde kadın üye
ler de bulunmuıtur. 

Çankaya nahiyesi i4are heyeti· 
ne Bayan LaJiika Manyaslı, Bay 

(Sonu. 2 inci sayı/ada) 

A.nafartalar ocağında dün yapılan nahiye ba§kanları topıantı~. 

Jlenemen'de aikllen Kubilay Abidesinin, Cümhuriyet Halk Fırkan Gen« 
Kltlbi Bay R. Peker tarafından açıldığını yazmıştık. Kütahyadan d6nea arka
daşımız bize yukarıya koyduğumuz iki güzel resimle bu §bidenin üçiJncD uyı
lamızda göreceğiniz fotoğrafilerini getirdi. Üstündeki resim abidenin giJ• b• 
tarken, görünüşü ve alttaki resim de sağnak altrnda, Bay R. Pekerin açılıf 
nutkunu söyleyişini göstermektedir. 

Balkan ökonomik konseyi toplanıyor 
• Ankara' da İmza olunan Balkan 
andlaıması statü' ıü ile balkan 
devletleri arasında ökonomik mü
nasebetleri artırma yollarını arat
tırmak üzere tesis olunan ökono
milc konsey aonkinunun üçünde 
"tina' da toplanacaktır. 

Bu toplantıya türk ulusal komi
tesi üyesi olarak Trabzon Say la
vı B. Hasan Saka, Ökonomi Ba
kanlığı Müsteşarı B. Faik Kurd
oğlu, Dııarı İşleri Bakanlığı Ti
caret İtleri Genel Müdürü B. 
Vedi, Türkofis Başmüşevirlerin· 
den B. Burhan Zihni ve İş Banka
sı Genel Müfettişi B. Sami iştirak 
edecektir. Komiteye eksper sıfa. 
tiyle Türkofisin Balkanlar Masa
sı Tetkik Şefleri B. Huldi Sarhan 
ve B. Melih, Cümhuriyet Merkez 
Bankası kambiyo şefi B. Cabir, 
Balkan komitesi büro şefi 8. Şin~· 
'i ve Dıtarı işleri Bakanlıiı Mü-

dürlerinden B. Atıf refakat eyli. 
yecektir. · 

Türk ulusal komitesi üyelerin
den bir kısmı dün lstanbula ha
reket etmiştir. Bir kısmı da butrün 
hareket edecektir. 

Komite, 31 ilkkanun günü ls
tanbuldan kalkacak vapurl~ Ati
na 'ya gidecektir. 

~-----------·--------~-
Bav R Pekerin 

,/ . 
Kütalıyadaki söylevi 

C. H. F. Genel Katibi ve Kütahya
saylavı Bay R. Peker'in evelki gün Kü. 
tahyada v rip dünltü sayonızda çıkan 
söylevinde bazı te!gı·af muhabere yan. 

ışlıkları olduğunu dün ajansın verdiği mı 
tinle karşılaıtırarak gördük. Bu yanhf. 
!arı düzeltiyoruz: 

Söylevin sekizinci satrnnda ''timdi.. 
sözünden önce "bu konufm:ıyı,, cı.-a. •• 
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DIŞARDAN GELEN SON DUYUMLAR 
ttRLEŞlK DEVLETLER'~ 

Amerika'nın dış ticareti 
V8fington, 29 (A.A.) 1934 yılının 

ilk 11 ayı içinde birleşik Amerika dev
letlerinin dış ticareti, geçen yılın aynı 
Jtylarına kıyasen ve ilk ve sonteşrin 

aylarındaki fazla dUşüklüğe rağmen, 

ınlihim surette artmıştır. 

İhracat, geçen yılın ilk 11 ayında 

1.482.355.000 dolar iken bu yıl 1 milyar 

962.732.000 dolara ve ithalat da geçen 
yıl 1.316.000.000 dolar iken bu yıl 

l.522.807.000 dolara yükselmiştir. 

1934 sonteşrin ayında 310.000 dolar· 

hk altın ihraç olunmuştur. 1933 sonteş

rin ayında ise altın ihracatı 2.957.000 

C!olarhktı. Aynı ay zarfında altın ihra

catı bu yıl 121.199.000 dolarlıktır. Hal

buki geçen yıl aynı ay içinde yalnız 

1.174.000 dolarlık altın ithalatı yapıl-

1nıştı. 

1934 sonteşrin ayında gümüş ihraca
tı 1.698.000 dolara çıkmıştır. Geçen yıl 
aynı ay içinde gümüş ihracatı yalnız 

464.000 dolarlıktı. Aynı ay zarfında gü
müş ithalatı, geçen yıl 4.083.000 dolar
Jrk iken, bu yıl 15.011.000 dolarlık ol
muştur. 

1934 yılının ilk 11 ayı zarfında 

52.619.000 dolarlık altın ihraç olunmuş
tur. Geçen yrl aynı aylar zarfında bu 
ihracat 355.837.000 dolarlık idi. Geıte 

•ynı müddet zarfında bu yıl 1. milyar 
94.421.000 olarlık altın ithal olunmuş

tur. Geçen yıl aynı aylar zarfında bu 
ihracat 191.510.000 dolarlıktı. 

1934 yılının ilk 11 ayı zarfında 15 

milyon 538 bin dolarlık gUmUş ihraç 
olunmuştur. Geçen yıl aynı aylar için
de bu ihracat 18.451.000 dolarhktı. Ge
ne aynı milddet içinde bu yıl 94 mil
yon 14 bin olarlık gümuş ithal olun
muştur. Geçen yıl aynı aylar içinde bu 
kbalat 55.248.000 dolarlıktı. 

zuncu n.tınnda "temel olan,, dan sonra 
"ve yeni,, sözleri olacakb. 12 inci sa • 
brda "'konutmak istiyorum., "konuıtuk,, 
biçiminde idi. 15 inci satırdaki " bu im
tihandan,,,, sözleri "bu imtihanda,, ola. 
eakb. 

26 ıncı satırda "milyonlarca yurd -
daştan,, sözlerinin doğrusu "rey veren 
milyonlarca yurdda§m .. dır. 

ikinci sayıfanın birinci sütununun 
26 ıncı satırı sonundaki ''bir fırka;, 
sözleri "biz, fırkanın,, şeklinde olacak. 
tır. 

29 uncu satırda ''fırka hükfımetin

de değil,, ''fırka hükfunetine,, 41 inci 
ııatırdaki "yapılması,. sözü "yapması,. 
olacaktır. 

Gene ikinci sayıfanın birinci sütu
nunun son fıkrasının 3 üncü satımdaki 
''bu yönden,, sözU ''bir yönden,. yedin
ci satırındaki "namzed gösterme., sözü 
"namz d gö tennek,, biçiminde olacak
tır. 

İkinci sütunun üçüncü satırındaki 
.. bunun başka faydasr,, "bunun bir baş
ka faydası,, 22 inci satırındaki ' 'a· 
damlığı,, sözü "adamlığını,, 28 inci sa. 
tırındaki ' ·faidesini düşünmek,, sözleri 
"faydasını düşünür,, 34 üncü satırında
ki "sıralanmış duruyor,, "sıralanmış bu
lunuyor., 39 uncu satırındaki "fırkamı. 
zın bir ana vasfı,. sözleri "fırkamızın 

bir büyük ana vasfını,, 51 inci satırın
oaki "işlerine,, "işlerimiz,. 53 üncü sa
tırındaki "l;ıarise,, sözü "hidiseler,, şek. 
linde olacak. 

54 üncil satırındaki ''sıyasa,, sözü 
kalkacak 77 inci satırındaki "son yolu-. 
nu almış,, sözü olmıyacak 79 uncu sa
tırdaki "ona,, sözU ''ana., 81 inci satı
rmdaki "kurumunun,, sözü ise "koru
manın,, biçiminde olacaktı. 

Bu sütunun son fıkrasının dördün
cü satırındaki "yaptığımızın,, sözü 
"yaptığımız işlerin,. sekizinci stmnda. 
ki "kalıyor,, sözü "kalıyoruz,, şeklinde 
olacak dokuzuncu satırındaki ''kısa bir,, 
sözlerinden sonra da ''geçen yıl buğ· 

dayı koruma kanunu,, sözleri gelecek
ti. Bu sayıfadaki üçüncü sütunun ikin
d satırındaki .. uyar hale,, sözü ''uyar 
bir hale., ve son f ıkramn ıkinci satırın
daki "cümhuriyet hiikO.meti çalışmala
lannda,, sözleri "cumhuriyet hükfuneti 
bu çalı malan .. biçiminde olacaktır. 

DENiZ iŞLERİ 

Japonya'nın Loııara Büyük El· 
çisi Vaşington andlaşmasının 

hitama ermiş olduğunu 
re men bildirdi 

Londra, 29 (A.A.) - Japon BilyUk 
Elçisi M. Matsudeira, Dışarı İşleri Ba. 
kanlığına giderek Vaşington muahede
namesinin hitama ermiş olduğunu bit
dirmi~tir. 

Japon '\e ingiliz amiralları 
görüştiiler 

Londra, 29 (A.A.) - Japon amir~lı 
Yamamato İngiliz amiralı Stanley ile 
yarım saat görüşmüştür. 

Amiral Yamamato Tokyo'dan aldığı 
yeni talimatın mnefi olduğunu söyle
miştir. 

Vaşington, 29 (A.A.) - İngiliz ve 
japon amiralları arasında dün Londra
da yapılan konuşmaya deniz bakanlı

ğınca pek az ehemmiyet veTilmektedir. 
Amerikan murahhası Bay Norman Da
vis bunu Vaşingtona bildinneği bile 
gerekli bulmamıştır. Herhangi mühim 
bir meseleden ziyade teknik bazı işleT 

görüşüldüğü sanılmaktadır. 

Deniz göriişmelcri 
Londra, 29 (A.A.) - Bay Craiiie, 

dün Bay Norman Davis'i ziyaret ederek 
lngilterenin üç taraflı görüşmelere 

tekrar başlanmak için diplomasi yolun
dan Tokyo ile görüşmeğe devam ede
ceğini resmen bildirmiştiı. 

Bay Nonnan Davis, bu gayretlerin 
beklenilen sonurları vereceğini um
maktadır. 

Amerikan mahfellerinin duygulan, 
bundan böyle ihzart görü~eler zama
nının kapandığı ve önümüzdeki safha
nın konferansın kendisi olacağı meTke-

zindedir. 
Bu konferans . 1935 te toplanacak 

mıdır? Amerika hükumeti bunu um
maktadır. Fakat bu hükfunet ztd düşün
celer önceden yaklaştırılmadan toplan
maktansa, konferansın 1936 yılma bıra

kılmasınm tercih edileeeğini Eizleme
mektedirler. 

3011 göriişmclcı 

Londra, 29 (A.A.) - Havas bildiri
yor: 

Amiral Yamamato, Tokyodan son 
kez aldığı talimatı resmen deniz daire
sine bildirmiştir. 

Dün veda öğle yemeğinden sonra 
Amiral Standley ile Amiral Yamamato 
bu talimat hakkında uzun uzadıya gö
rüşmüşlerdir. 

Amerika mahfellerinin inhbaatz, ja
pon vaziyetinde değişiklik olmadığı ve 
Tokyo hükumetinin önceden müsavat 
verilmedikçe inşaat programını blldir
miyeccği merkezindedir. 

Amerikan murahhas heyeti bugUo 
Londradan hareket edecek ve Japon· 
yanın Vaşington muahedesini bozduğu 
hakkmaki notasından geç vakit res
men malfımat alınacaktır. Nota metnin
de Amerika heyeti murahhasasının ha
reketine telmih edileceği ve tam met
nin ancak Bay Norman Davis'le arka
daşları ingiliz sularından çıktıktan 

sonra bıldirileceği anlaşılmaktadır. 
Bay Craigie, Bay Norman Davis'i 

ziyaret ederek kendisine İngiliz - Ja
pon görüşmeleri hakkında maIUmnt ve
recektir. 

Hlı. NDIST AN.DA 

llintl dokuma işçileri grt''\' mi 
yapacak? 

Bom'bay, 29 (A.A.) - Gandi doku
ma işçilerinin davasına iştirak ederek 

ücretlerin yüzde 10 indirilmesini hak
sız bulmuş ve işçileri protesto grevi 
ilan ctmcğe çağırmıştır. 

t,çi kurumlan hakeme müracaat et
meği istemişlerse de patronlar bu tek
li fi abamışlardır. Mücadelenir. bilhassa 
Abmedabad'ta şiddetli olacağı sanıl

maktadır. liindistanın ikinci mensucat 
mcr:kezi olan bu şehirde 200 bin işçi 

çalışmaktadır. 

SOVYETLER B1RL1GINDE 

Sovyet demir sanayiinin 
zaferi 

Moskova, 29 (A.A.) - Sovyetler 
demir sanayiinin yıllık pHinınm iste
nildiği gibi başarılmasından öti.irli bir 
heyet Bay Stalin, Molotof ve Orko· 
nikidze'yi ziyaret etmiş ve elde edilen 
zafer dolayısiyle Bay Stalin'i tebrik 
etmiştir. Bay Stalin verdiği cevabta de
miştir ki: 

''- Teknik bir surette yetişmiş çok 

az adamımız vardı ve bunun için iki 

şık karşısında idik: ya okullarda okul

lulara teknik şeyler öğretmek için ma

kina istihsal ve işlenmesini 10 yıl son
raya bırakmak ve yahut derhal işe baş
lamak. Bu ikinci şıkkı seçerek teknik 
bir surette yetişmiş işçi olmaması yü
zünden yapılması İcab edecek fazla 
masrafı açıkça ve bilerek göze a1dık. 
Bu devre içinde çok makina bozduf;u. 
muz doğrudur, fakat unsurların en pa
halısı olan ''vakt,,i kazanık ve kadro
ların en kıymetlisini meydana getir
dik.,, 

Sar haı;kumandanmm sözleri 

Londra, 29 (A.A.) - Sar uluslarara
sı başkumandanı General Brind, dün 
Sarbrüken mümessillerile matbuatını 

kabul etmiştir. 

General, gelen kuvvetlerin vazif csi
nin yalnız barış olduğuna ısrarla işaret 
etmiş ve orada bulunuşl<:rının Sar hal
kını mümkün olduğu kadar az rahatsız 
etmesini temenni etmiştir. 

General, Sar memurları, sivil halk 
ve uluslararası kuvvetlerinin muhtelif 
kısımları arasında samimi milnascbct-
Iere kurmak istediğini ilave etmiş, bu 
yolda daha şimdiden alınan sonuclar
dan memnun olduğunu bildirmiştir. 

Sar ulu larara~ı ku\'Vcrlcri 
Sarbruk, 29 (A.A.) - Uluslararası 

kuvvetlerin kumandam general Brind, 
İngiliz gazetecilerine demiştir ki: 

''- Uluslararası kuvvetlere mens?1b 
askerlerin gerek kendi aralarında ge
rek halk ile olan münasebetleri günden 
güne dostça olmaktadır. Bu eyi mü
nasebetlerin uluslararası kuvvetler Sar'
da kaldıktan müddet devam edeceğine 
kaniim.,, 

ITALYA'DA 

.Merk,·zi A'\rupa·da durum 
Roma, 29 (A.A.) - Lavaro Faşista 

gazetesi, çekoslovak matbuatının Çe
koslovakya, Avusturya ve Macaristan 
arasında mahsus yaklaşmayı gösteren 
bir hulasa neşretmektedir. Tcfsirat mev
cud olmamakla beraber, İtalyan - Yu
goslavya münası>batmda görülen sala
hın miltemmimi olarak telakki edilen 
bu yaklaşmayı müsait bir surette karşı
lamaktadır. 

INGILTERE'DE 

Bay Baldvin'in sözleri 
Londra, 29 (A.A.) - Yeni yrl do

layısile verdiği bir söylevde Bay Bald

vin, ulusal hükCimetin 1934 teki eserin

den bahsettikten sonra meşrutiyetçilik 
ile ihtilalci sosyalizm arasında ufukta 
bilyük bir mücadele göründüğünü bil
dirmiş ve demiştir ki: 

" - Diktatörlük, dünyaya müthiş 

ve yeni şekiller altında gelmiştir ve 
her nerede iktidarı ele aldıysa, bizim 
medeniyetimizin esası olan nizamlı 

hUrriyeti yıkmağa ~alışmıştır. Dikta
törlüğün ferde karşı biç bir hürmeti 
yoktur. Diktatörlük, serbest düşünce 

ve serbest sözlct l, ihtilalci projelerine 
mani olacak µygunsuzluklar saymakta
dır. Ulusal ananelerimize bir tehlike 
olun bu ha1 'karşısında esas birliğimizi 
bozatilccel'; fikir ihtilaflar1.na. müsaade 
etm melidir. 

DACNIK DUYUMLAR 

Yugoslavyada hüku
met f ırl{a ile uzlaştı 

Belgrad, 29 (A.A.) - Yugos
lav ulusal fırkası merkez komite
si, yeni sıyasal durumu tetkik için 
dün toplanmış ve bu durumun in
kişafını takip suretiyle hükume
tin İcraatı hakkında bir hüküm 
vermeği onamıştır. 

Komite üyeleri toplantıdan son
ra, gazetecilere, kendileriyle Y ev
tiç hükumeti arasında bir anlaş
ma yapılmış o]duğunu bildirmiş
lerdir. 

Çinde velıa salgı ıı 
var 

Nankin, 29 (A.A.) - Nankin
in iki yüz elli mil şimalinde T sing
kiang yakınlarında binlerce kişi 
vebaya tutulmuştur. Buradan dok
torlar ve yardım heyetleri gönde
rilmiştir. 

Bay Pesn1ezoğlu 
Maliye Bakanlrğına 

getirildi 
Atina, 29 (A.A) - Maliye Bakanı. 

nın istifası üzerine ökonomi bakanı Bay 
PesmezoğJu ve ökonomi bakanlığına da 
müsteşarı Bay Stefanopulos tayin olun
IT'ııstur. 

I~ahf'y dh·anmm eıoki 
ha~kam öldii 

Lahey, 29 (A.A.) - Lahey adalet 
divanı eski baş.kanı Bay Adatçi diln 
65 yaşında ölmüş ür. 

Giiçliikfori yenen tayyareciler 
Brüksel, 29 (A.A.) - Kraliçe As

trid tayyaresi yere inince, halk Ken
vallcr ile Frank Homme'ün zaferini 
karşılamak için tayyare meydanına hü
cum etmiştir. Yüksek memurlar tara
fından resmen kabul edilen tayyareci
ler yolclrlukta iniş yapılmaksızın yar
dımsız bitirilen Niamey - Leopoild
ville kısmının çok zorlukla gestiğini 

söylemişlerdir. 

Bay Azana "•'rbcst bırakıldı 
Madrid, 29 (A.A.) - Mahkeme, eski 

reisicümhur Azana ile Saylav Belle 

haklarında takibat icrası için hiç bir 
sebeb görülmediğinden Barselon'da bir 
vapur içinde mevkuf bulunan bu iki 
şahsın serbest bırakılması için emir 
vermiştir. 

I..eton) a' da NazilC'r Alman) a'•lan 
emir bekliyorlarmış 

Riga, 29 (A.A.) - Nazi suçluların

dan birçoğunun ifadeleri Klaipeda nazi-
1erile alman nazileri arasındaki sıkı 

miinasebetleri aydınlatmakta ve bunla
rın Königsbcrg nazi başkanı Koh'a 
bağlı olduklarını gösterme-ktedir. 

Amcrika'da SO)Sal )ar<lım 

Paris, 29 (A.A.) - Amerikan "ulu
sal kalkınma kurumtı,, başkanı Bay 
Donland Riçbcrg bugiia Lö Kapital 
gazete11inde çıkan bir yazısında yapı
lan yanlışlıklara rağmen amaca erişil
diğini kaydederek: Hl .600.000 kişi 'imdi 
işsizlik yardımı yerine iicret almakta
dır.,, 

EVLENME 
Bay K.izım Nami Duru1nun kızı Ba. 

yan Ülker Duru ile Bay Sadık Hayri 
Ertem'in evlenmeleri perıem'be günü 
Ankara belediyesi evlenme memur. 
luğunda yapılmı§br. Bu mutlu toplan • 
tıda Kültür Bakanı Bay Abidin Ozmcn 
ve bayanı, Kültür Bakanlı!ı ileri gelen. 
leri, birçok dostlan ve arkada§lnrı bu • 
lonmuştor. G-cll!l evlilere ıonııw gönenç 
dileriz 

1 

FRANSA 'DA 

Bay Laval"in Roma "''yalıati 
Paris, 29 (A.A.) - Bay Laval'iı. 

Roma seyanati hakkında Entraı\:ıijan 

gazetesi diyor ki: 

''Fransız dışarıişler bakanının dile
ği ve ·Bay Musolini tarafından göste-

rilen hüsnü niyet müsaid 1.ıir netice 

umulmasına ve fransız diplomasisinin 
başkanı tarafından Romaya ha.rekct ta· 
rihinin tesbitine imkan vermektedir. 

Bazı malumata göre Bay Lava! ge
lecek hafta başlarında Romaya gide
cektir. 

Fran ... n • 1tn1ya anla~nıa!O;ı 
Londra, 29 (A.A.) - Fransa ile İtal

ya arasında anlaşma yolunda ilerlendi
ği ve M. Laval'in Roma seyahati ihti
mallerini bildir('n fransız haberleri eyi 
bir tesir yapmıştır. 

Malfun olduğu üzere ingiliz diplo
masio;i, bütün vasıtalarJa Avrupanm ik
tidarı için bu gibi anlaşmaları, esaslı 

bir unsur telakki etmektedir. Ve bu 
yolda çahşmağa başlamıştır. Bunun 
için bu gibi duyumlara büyük ehemmi

yet verilmektedir. İngiliz gazeteleri, 
bu münasebetle Sir Saymen'in ayın 

22 sinde Paristen geçerken M. Flan
den ve M. Lava) ile görüşmeler yaptı· 
ğını, bu görüşmelerde Avrupa'nın ge
nel durumundan görüşülürken İtalyan 
ve fransız münasebetlerinden de bahs 
edildiğini hatırlatmaktadır. 

Cocnk hak1mı hakk1mla der ler , 

Çocuk esirgeme kurumu salonunda 
her 15 günde bir çocuk bakımı hakkın· 
da dersler verilmektedir. Kurumdan 
&üd atan annelerin devamı §arttır. Derı 
terin sonunda eksiksiz d~vam eden1eıre 
mllkUat vcriJecektlr. İkinci ders 30 bi-

rincikanun 934 pazar günü saat ıs te-di~ 

Yoksu] çocuklara yardım 

Kış geldi; kışın soğuğundan ve b~ 
soğuğun getirdiği hastalıklardan yok· 
suz yurddaşlarımızı korumak hepimi .. 
zin boynumuza 'bordur. Bu borcu öde• 
miş olmak iç.in kullanmadığınız eski 
çamaşırlarınızı, çocuklarınızın eskileri• 
ni ''Çucuk esirgeme kurumu,,na verinis 

Çocuk Esirgeme kurumunda 
parasız muayenf"ler 

Çocuk esirgeme kurumu sağlık n 

soysal yardım müdürlüğüne tayin edil· 
miş olan çocuk hastalıkları mütehas
sısı Bayan Dr. Fahriye her gün saat 
12 ye kadar hasta çocukları; 

Bayan Dr. Fıtnat pazartesi, per• 
şcmbe günleri saat 14 ten sonra iç has· 
talıklı anneleri ; 

Salı günü saat 14 ten sonra da bari• 
c1 hastalıklı anneleri ; 

Doğum ve kadın hastalıkları müte• 
hassısı Bay Dr. İsmail Hikmet çarşam· 
ba günleri Eaat 14 ten sonra gebe ka
dınlar ve kadın hastalıkları muayene· 
terini çocuk sarayında yapmaktadırlar. 

Gebe kadınlardan muntazaman mua· 
yeneye gelenlere doğumunda kurum e· 
beteri vasıtasile her türlü vardım va· 
pılmaktadır. 

}~akir çocukları giydirelim 
Yılbaşından ötürü dış memleketle· 

rio hepsinde fakir çocukları sevindir• 
ınek için oyuncak armağan ediliyor. 
Çocuk esirgeme kurumu giydirilmesi, 
doyurulması hepimize borc olan fakir 
türk yavruları için yardım, Uşüyenteri 
giydirmek için eski çamaşırlarınızı is
tiyor. Vakit geçirmeyiniz. Eski çama• 
şırlarınız birçok yavruları ve yavrulu 
anneleri soğuğun amansız tesirinden, 
ölümden kurtaracaktır. 

Çocıık Esirgeme Kurumunun 
dileği 

Çocuk esirgeme kurumunun bir me· 
muru elindeki vesikasile Yenişehirdc· 
ki bütün evlere uğrıyacaktır. Çamaşır 
verecekler hazır etsinler. Makbuz ınu· 
kabninde bu ınemura camaşırları ver• 
sinler. 
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Bayöııdcr-1"'aşhehek 
.. i::Sayöndcr,, ile·· f aş.:>cJ~k., piyesleri. 

nin bu kere Ankara Halkevi sahnesinde 
oynanmaları ~u bakımdan iyi olmuştur 
ki, bizde, orijinal opera temsillerine ne 
dereceye !.tadar imkan vardır, bunun tam 

bir yoklaması yapılmı§tır. Ve anlaşıl -
nuştır ki, bizde, değil opera .gib~ ~üt~ 
kfunil bi,. temsil şeklinin, şnndıhk bır 
knç şahıslı \ e sade parçaların bile, ~yi 
bir hazırlık olmadıkça, oynanmasına ım. 

kan yoktur. 
Yoldamanın böyle bir netice verece. 

ğini, önceden de kestinnek ~~bildı. Şöy
le ki, iki ufak piyesin temsılı ummadı. 
ğuruz derecede pı:.rlnk bir netice vcrmiı 
olsa idi dahi, bunlaı·ın, mesela Ankara, 
lst nbul ve lzmir gibi üç bliyücek şeh. 
rimizdcki halka gösterilm~i imkansız 
kalaeaktı. Çünkü biıtün unsur~ar: dev. 
şim1e usulıle bir araya getirilmıştir. Da
ha ikinci temı;ilden sonra okullu o.kul.u. 

. h derslerinin başına; temsıle ıf. na, oca, 
tirak eden bayanlar, baylar da, ev yahut 
• · -Libi insanlar olduğundan evle. 
ıı guc san .• • 
· · lerinin başına donmek mecburı. rme ve·~ 
ti. d kalmışlardır. Demek oluyor ki 

ye n e 'd' d h. • 1 uvaffak olsa ı l a ı, bütün 
pıyeıo er m ... 
emekler boşa gitnıİ§ ve muzık davası or. 
tad a aynlnız oırakılmı~ olacaktı. 

a Y P k ... 
Kaldı ki, iki genç ompozıtor, yarın. 

dan itibaren dersleri~in başına ~önme. 
- buı· kimsclerdır. Kompozııyon -gc mcc 
1 haddi zatında ne de sahneye va. ar, ne 

1 nmak itibarile tamamlanmııtır. Ve 

hzo u 'k' . de birer taslak halinde kal mı" er ı ısı . . . . ~-
tır. f kj piyesin temsılı ıçın, bestenin, 

okal o.rcaların, koroların ve haletle • 
v. b" :iri~e uygun düşürülmesi en ba-nn ır . . . 

• L. .. .... t iken bunun ıçın bıle vakit 
sıt oır ır-

k 1 1,. provalar ne tek tek ne hep. 
a maın "' 1 b'l · . b' adıı olarak yapı a : mış ve neti 

sı ır ar -
d d -da kalması laLım korolann cc e, ış ... 

• • 1 ması gibi garabetler karşısın. 
ıçcrı a ın 
da L:atınmı;ıtır. 

Kaldı ki, vokal rol alanlar ,N urul • 
lah .Şevket ınüstesna, ya tekaüd edilmiı 

1 malik yahut da ses tekniginden 
ses ere . 1 d. 

mahrum kımse er ır. tamamen 
Alaturkada her Tan~ı vergisi güzel 

k ~aman içinde dınlenir bir hale ses ısa .. 
getirilebilir ama, al~frangad~ .hem yıl • 
lnrca süren bir tahsıl devrcsının tamam. 

1 anası bem de bu bittikten ıonra sesin 
an l . 

fonne olmnsı gere ctır. 
en , 

1
. 

Koınpoz:syon.arn ge ınce, bunlardan 

b ..• ''Bayönd.:r,, i ancak parça halinde 
ıı·ını 

d
. 1. b'l--'ik ötek .ıde de, zamanın 
ın ıye ı." · 

k al - dolnyısile bir çok yerler kırpıl 
il ıgı • 

ı nhh bir genel prova yapılma. 
mııtrr. z.. b. k 
d 

.. ·yesleri yalnız ır ere gördü 
ıgt ve pı . • • 

_ .. .. . . fazla sarahate gıdemıyece _ 
gumuz ıçın 
-· Zaten bu, doğrudan doğruya mü. 
gız. "d" ş k" bö" 1 zikııl kritiğin işı ır. u ~ar 1

' Y e 
"h 1 b. ltritik için dahı torso halin. 
ı tısa& ı ır . • . 

ve ·•rnıse en scene,, ı al • 
de oynanmış 
tüst olmuş piyeslerde yapacak çok ıey 

yokttsr. 1 . k n yalnız dokuna ım: 
Bır no tny I d' • 
"" d müzik ''me o ı,, yı yahut 
ıuo ern Ol b'I' .. . "f klini abamazmış. a ı ır. 

Leıtmotı ,, şe ·- d ·· . d müzıge geçme en once 
Bızler, mo crn • 
l al 

.. . ... 'rnizi yaratmak mecburaye. u us muzıgı . 
• . B . se ulusal rcngı vermek 
tındeyız. u 1 

• k bak • • d' . rahnanı anlatma ı _ 
ıçın mclo ısız, ,. S . 

L "trnotirsiz olmaz. onra ıı, 
mından d~ eı ı 

tern tablo yapma arına 
ressamfarın r.ıoc . ·ı · " 
bcı:.~er. Eğer ıesioıd~ seyı~cı ~rın ~u -k 

. 1 • ilein sevıycsı yu se 
2:İkte de dın eyıc k dT-• d 
olursa modrn'c zaten eni ı ıg.~n e~ 

• 1 bariz kusur ar gosten. 
geçilir ve eser er d • b'I 

"b"radcr sen essın ı -
" rsa, ressrıma · ' • 

ULUS 

• 
iÇ DU UMLAR 
Y eııi vapurlarımız 
İstanbul, 29 (Telefon) - Vapur 

culuk şirketi yeni aldığı Güneysu 
adı konan (eski bulgarya) vapu
runun teslim muamelesi yarın bi
tirilecektir. Gemide yalnız kömür
le i~letmek için bazı küçük tadi
lat yapılacaktır. Vapurculuk şir
ketinin aldığı ikinci vapurda 
(Compidolyo) da aynı tesisat ya
pılacaktır bu vapur Cenova' da tes· 
lim ve tesellüm edilecek ve on gü
ne kadar f stanbula getirilecektir. 
iki vapur ikinci kanunun on besin
de çalıştırılmağa başlanacaktır: 

Gazi köprüsü projesi 
gönderildi 

Fransız köprüler mütehassısı 
Bay Biju tarafından yapılan ls
tanbuldaki Gazi köprüsü projesi
ne Bayındırlık Bakanlığınca gös
terilen değişiklikler yapılıp tasdik 
edilmek üzere tekrar Bayındırlık 
Bakanlığına gönderilmişti. 

Bakanlık projesi ufak tefek de
ğişikliklerle tasdik etmiş ve evel
ki gün İstanbul vilayetine gönder· 
miştir. Bayındırlık Bakanlığı ayrı· 
ca fstanbul Valiliğine ihalenin bir 
an evel yapılmasını emretmiştir. 

miyorıun,, yahut bestekara "ıen de 
kompozisyon bilmiyorsun,, demek ko. 
laylıkla knbil olur. Ama, seviye, biz. 
deki gibi olunca ve, tekrar ediyoruz, da. 
va ulusal bir müzik yaratmak olursa, o 
zaman, kendi klasik devrcmi:zi yaratma
dan modern'c kaçmak istemek, hatalı 
olur. Bu hata, her iki piyeste de ya -
pıl nrştır. Bi7.de sanat, hangi alanda o. 
lursa olsun, daha uzun zaman, modern 
çalışıyorum diye obstraksyona kaça _ 
nıaz. Müzikte de, Anadolu'nun bütün 
ulusal motifleri ancak çobanların da -
carcığmda dolaşırken, gene kompozi -
törlerimiz kalkıp bize bir takım kişisel 
"sünuhat,, larmı dinletemez. Biz de 
biliyoruz ki, onlar batı konservatuvar. 
larmda buna göre haz1rlanmadıkları gi. 
bi batının müzikal muhitlerinde mo • 
deı·n'i tutmağa alışmışlardır. 

Bu böyledir ama, Türkiyede türk 
müziği denince, halkın içine dalıp onun 
ağzile onun deyişlerini ıezmekten ve 
her ıeyi bu kaynaktan çıkannaktan bq. 
ka çare yoktur. 

Gerçi, bunu yapmak, zaman mese -
lesidir. Metodla, sabırla, sessizce çalıı. 
mak meselesidir. Burada bütün akan 
sular gibi, bütün gösteriı hastalıktan 
da dunır. Ve zaten, durması lazımdır. 

Yoklama yapılmış, netice anlaşılmıı
tır. Şimdi işe koyulmak, bütün ulusla. 
rın yaptığı gibi yapmak, 

Amatörce işi amatörlere, 
Meslekçe işi meslekten olanlara 
bırakmak gerekiyor. Ve A dan baı. 

lamak gerekiyorsa, A dan başlanacaktır. 
daha, İyi hannonize edilmiı bir tek şar. 
kımız bile yok iken; daha, bir tiyatro 
piyesi; bırakalım yazılmasını, doğru 
dürüst oynanamazken; daha sahne dic
t:.;:ıumuz Manakyan Efendi'nin tesiri 

Bay Şükrü Kaya 
Çok hayırlı bir iş için 

emirler verdi. 
İstanbul, 29 (Telefon) - içeri 

işleri Bakanı Bay Şükrü Kaya'nın 
lstanbul' da 5000 okul çocuğuna 
yemek verilmesi hakkındaki di
rekti fi şehirde büyük ve pek eyi 
bir tesir yapmıştır. Bugün Hilali
ahmer Cemiyetine, ismini bildir· 
miyen mütekaid bir zat bu mak
ıad için 50 lira vermiştir. 

Bugün filarmonik 
konser yok 

Halkevi Başkanlığından: 
Her pazar gecesi Riyaseti Cüm

hur filarmonik orkestrası tarafın
dan verilmekte olan konser yal
nız bugünkü pazar gecesi için ve
rilmiyecektir. 

SOYADI 
Nümune Hastahanesinin değer

li operatörü Bay Ömer Vasfi, kar
defi istatistik Umum Müdür Ve
kili Bay Celal ve Trabzon'da kar
deşi Bay Mehmed Derviş Aybar 
soyadım almışlardır. 

altında iken ve daha ufak bir duetto'yu 
bir arada söyliyecek iki artistimiz yok 
iken kalkıp, hem de orijinal opera tem. 
ıilleri yapmağa çalıımamız, doğru bir 
ıey değildir, faydasız bir enerji israfı 
demektir. 

Fal(at, müzik davamızı kökünden 
kavramak için müzik akademisi, balet 
akademisi açmak, rejisör yetittinnek, 
halk şarkılarını toplayıp harmonize et. 
mek ve arada, ıarkı alqamlan, yahut 
balet temsilleri yapmak ve müzik .r. 
biyesini yaymak için radyo ve seyahat
ler bakımından tedbirler almak doğru • 
dur, çünkü Şark Avrupa'ıı uluılan bu 
yoldan giderek muvaffak olmuşlardır. 

Fakat, bu, bir devlet itidir. Bir zaman 
meselesidir. 

Bunun böyle olmaıı, cesaretimizi kır. 
mamalıdır. Kadınların aaylav olacakları. 
nı iki yddanberi duyanz. Karar bir kaç 
hafta evel verilmiıtir. Atatürk, Önce 
fikirleri hazırlamak iıternittir. Samsun'a 
ayak basmaıı 1919 dadır. Cümburi. 
yetin ilanı, 1923 de. Bu zaman mesafe. 
leri bize neyi gösterir: 
Amacı iyice görmeyi; bazırlıldan iyi. 

ce yapmayı; enerjil-eri iyi hesablamayı. 
Müzik davasında da böyle olacaktır. 

Bir buçuk ayda iki opera yazmak gara
betine düımeğe lüzum yoktu. Fakat 
her türk evine yÜz şarkılık bir şadu ki. 
tabı sokmak ve çocuklarımızı tarkı söy. 
ler bir hale getirmek daha ilk adımda 
gereken bir ittir. Bir it ki, hazırhğı 

bir iki yılda yapılsa, yÜz ıarkınm yeti. 
ten çocuklara mal edilmesi aynca iki 
yıl sürer. 

Bir yandan da büyük müzik amaçla
rına doğru ilerlememiz devam ededur. 
sun. Ama gene, bilgi ile ve metotla. 

Burhan BELGE 

Y unanistanda 
yerleşme işi 

lstanbul, 29 (Telefon) - Ati
na'dan 29 tarihiyle bildiriliyor: 
Yunan tebaası olmıyan rumların 
Yunanistan'a gelerek yerleşmele
rini yasak eden kanun bazı ah
kamı değiştirildikten sonra meri
yete geçecektir. 

Atina'da büyük bir 
telsiz istasyonu 

lstanbul, 29 (Telefon) - Ati
na' dan 29 tarihiyle bildiriliyor: 
Markoni müessesesi Atina' da bü
yük bir telsiz merkezi yapmak ü
zere hükUmete bazı tekliflerde bu
lunmuş ve bu teklif tetkik edilmit
tir. Telsizin yapılması için bir iti
lafa varıldığı haber veriliyor. 

Bakanlar Heyeti toplamlı 
Bakanlar Heyeti dün akf&lll ii

zeri toplanmış ve toplantı geç 
vakte kadar devam etmiftir. 

Japonya'dan ~önderilen mallar 
5-12-934 tarihine kadar Japon

ya' dan yola çıkanlmıt mallara aid 
olup Japonya' dairi fahri konsolos
luklarımızca vize edilmit men,e 
tehadetnamelerinin bu memleket
teki büyük elçimiz tarafından vize 
si aranmaksızın kabul edilerek ja. 
pon matlannın itilafname hüküm
leri dairesinde memleketimize so
kulması karar)a!mıştır. 

Soyadı K:wunnmla fleğf~erı 
iki madde 

Soyadı kanununda Devlet Şu
rası tarafından değiştirilip Resmi 
gazetede çılmuyan 7 ve 8 inci 
maddeler su şekli alacaktır: 

Madde 7 - Yabancı ırk ve mil
let isimleri soyadı olarak kullanı
lamaz. 

Madde 8 - Bir aşiret veya ka
bileye ilişik anlatan soyadları kul
lanılama7. ve yeniden takılamaz. 

21 inci · "'ddedeki bir fıkra kal
drrı1mıs ve şn şekli almıfhr: 

Evli kadınlar icin kocalan ken. 
di sovad1:ııırmı tıüfuı kütüğüne yaz
dınrlar. F.vliliP,in feshi veya bo
ıanma haUerinde çocuk anasınm 
yanında bHe olsa çocuklara soy
adı seçmek hak ve vazifesi baba
nmdır. 

Okullar on gün kapanacak 
lstanbul, 29 (Telefon) - Pa

zartesi akşamından itibaren lstan
bulda bütün okullar gelecek ayın 
onuna kadar yılbaşı ve bayram 
tatili yapacaklardır. 

Ticaret Odaları hazırlığı 
lstanbul, 29 (Telefon) - İstan

bul ticaret odasında, Ankara' da 
toplanacak olan ticaret odalan 
kongr~i için hazırlıklara bqlan
mıftır. lstanbul'dan iki murahhas 
kongreye gidecektir. 

}'ere inen ay-yddız ve göğe yükselen taş, Kubilay gökte ve gönülde yaşıyoı diyor... C)öğe yalc~li~i saatleıu uzu yerıeı
den görünebilen Sbidenin yerden yüksekliği 17 metredir. 1Jıi katlı kaide üstünde aç direlctea ibaret bir ilriacl kısım 
vardır. Kutru 9 metre olan alt kaidede Kubilay ile iki srkada9ının g6vdesi saklıdır. Oç sütU11, iolcrlAb febidlerlnla blr
Uğini, beraberliğini ve ülkü uğrunda kaynaşmasını belirtmek lJzere biribiri~ dayanmıı ve birleşmiş bit biçim gi» 
termektedir. Taş kısmın önündeki bronz heykel, tUrke mahsus olan inanı ve teki• durqıı glSvdesinln her 1Sinln4• 
belitten bir tlirk gencini gösteriyor. Sağ elinde bir tilrk kargısı tutmakta, ve uyanık glJzlerile enginlere baiımktadır. 
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C. H. F. Ankara kurumu 
kongreleri 

(Başı 1 inci sayıfadaı 

Necdet Eren, Fahri Tandoğan, 
Emlak Bankası idare meclisinden 
Muhlis ve tüccardan Hayri ve vİ· 
layet kongresi mümessilli;y:ne Ba· 
yan Nezahet Cevdet N~sı.ıhi, f'~ec
det Eren ve Fahri Ta.mlof!an recil 
miştir. 

Sakarya nahiyesinde idare he
yetine Osmanh Bankası Müdür 
Muavini Bay Rauf, tüccar Ahr· .. J 
Çulha ve Bayan Azize ve vile.yd 
kongresi mümesc;"tliğir0 Pauf, A-

. -e ve Hasbi seçilmiştir. 
Misakı Milli nahiyesinde idare 

heyetine Bayan ZPhra A"i'h, avu
kat Hayrullah, Hüseyin Fevzi, Sa· 
1ahattin ve Abidin ve vi1ayet kon
gresi miimessilli ~~ne Hayrn!!2l1, 
Bil 1 ve Rasid secilmiştir. 

Anafartalar nahivesi idare he
yetine Bavan Serw•l Onur. Dr. 
Hüseyin Ertuğrul. Avukı!t E-:n 
Halim, fbrahim Kemal. Dr. Ta
lat, ve vilayet mÜ"1e"s=Hi~ine rte 
Bayan Servet Onur. Hüseyin Er
tuğrul ve Emin Halim secilmişfer
dir. 

Kongrelerde haHnn ~eçen vılki 
dileklerinden yap1tanlar anlatıl. 
mıf, yapılamıyarıtarın sebebleri 
iyzah edilmiştir. td~re hevetine ve 
mümessilliklere secilen Bayanla
nmızm ekserisi Lise ve yübek 
tahsil görmüt ve Ankaramı7.da 
sevilmiş ve savılm11 insanlardır. 

l~iliz mallarma umumi 
tarif enin tathik tarihi 

HükUmetimizce feshedilen Tür
kiye - İngiltere ticaret ve seyrise
fain muahedesinin müddeti 13 ey
lul 1935 tarihinde bitecek ve bu 
tarihten sonra memleketimize so
kulacak İngiliz emtiasma umumi 
tarife ahkamı tatbik edilecektir. 

Gümrüklerde İngiliz mallan 
Gümrük ve inhisarlar bakanlığı 

gümrüklerimize gelmit bulunupta 
halen memlekete sokulmamıt İn
giliz mallarının bir listesini güm
rüklerden istemiştir. Bakanlık lis
teler tamamen geldikten sonra 
bunlan Ökonomi Bakanlığına •e
recektir. 

Tayin • 
Bilecik Bayındırlık başmühen

disi Bay Celal almakta olduğu 80 
lira maatla naklen Marat Bayın
dırlık haJmühendisliğine tayin e
dilmittir. 

istifa etmiş gyı)an bir memur 
Hastalığını ileri sürerek memu· 

riyetine gitmiyen Van vilayeti sıh· 
hat ve içtimai muavenet müdürü 
Dr. Bay Eyüb Sabri istifa etnm 
sayılmıştır. 

Ölüm 
Matbaamız idare Memuru Hay 

Hami ve kardeşi Bay F ehmi'nin 
annesi Bayan Mevlude dün vefat 
etmittir. Cenazesi bugün öğle nk 
'! Hacıbayramdan kaldmlacaktır. 

l l kk ADD D Bllallall••• alo sa 
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Bal~ın posta.n 

-
Atina'da çıkan Elefteron Vima ga

zetesi, Makedonya iç ihtilal komitesi -
nin hfı/a yaşamakta olduğuna dair aşa
ğıdaki Belgrad mektubunu nc~retmck
tedir. 

Belgrad'da çıkan POLİTİKA gaze

tesinin Sofya muhabiri, Makedonya iç 

ihtilal komitesi aleyhine hükfunetin al 

dığı tedbirler hakkında yazdığı bir ma. 
kalede, alınan biltün bu tedbirlere rağ

men komitenin hakikatte infisah etme

diği fakat şimdilik faaliyetini durdur

duğu şüphesini göstermektedir. Muha

bir aynı zamanda diyor ki: Yugoslav 

Kıralı Aleksandr'ın katli üzerine bul -

gar polisi, katilin bağlı olduğu Make -

donya dahili ihtilal komitesi Uyeleri 

hakkında tetkikat ve araştırmalara ko

yulmuştu. Bugün ise, o zaman tevkif 

olunarak emniyet meselesi dolayısiyle 

hususi karargAhlarda toplanan bu ko -

mite üyelerinin bir kısmı aerbet bıra

kılmış ve köylerine dönmilşlerdir. 

Bulgar resmt mahfelleri bu serbest 

bırakmayı şu suretle izah etmektedir: 

Yapılan tahkikat bu makedonyalılar 

aleyhine hiç bir delil meydana çıkar -

mamış olduğu gibi komite tarafından 

81dilriilen adamların aileleri de bunlar 

aleyhine hiç bir müracaatta bulunma -
mışlardır. 

Öte yandan şunu da dikkate almak 

gerekiyor ki alınan tedbirler bizzat ko. 

mite alehyine değil fakat cinayet ve 

katil işlerinde parmağı olmak itibariy· 

le bu komite üyeleri aleyhine olarak 
alınmıştır. 

Georgief hükUınetinin aldığı bu ted 

birlerlt! de komite aleyhine bir çok va

%iyetler meydana çıkmıştır. Polis teş

ldHitı bugün bu vaziyetleri tesbit ve 
tasnif etmekle meşgutdilr. 

• Birçok kişiler, Makedonya komite-

1 Uyelerinin, Bulgaristan'm içlerine ve -istedikleri yerlere sUrgiln olarak yol • 

lanmalarınrn da tamamen lilzwnsuz ol

duğunu iddia etmektedirler. Çünkü 

tedhişci olmakta devam eden bu Make

donya "muharipleri,, karargahında hiç 

bir kontrola bağlı tutulmadan serbestce 

yaşamakta ve bu suretle memleket için 

deki taraftarları ile münasebet ~esis et
mekte devam eylemektedirler. 

Bunlardan bir çokları, Makedonya 

komitesinin meçhul devletleri tarafın

dan beslenmektedir ve "mubarib,, ol

maları dolayısiyle taraftarları ile an -

laşmı§ bulunmaktadırlar. Bu sebebten 
dolayı bunları, Georgief hük\lmeti, ken 
di memleketlerinde daha sıkı polis kont 
rotu altında bulunarak yeniden cina • 
yetlere daha zor iştirak edebilecekleri
ni düşünerek, serbest bırakmıştır. 

Georgief hlikiimeti, komiteyi dağıt

makla Bulgaristan'da keyfi hareketle -

rin kalmıyacağını sanmaktadır. Fakat 

aynı zamanda bu tedbirlerin istikbalde 

komitenin faaliyetine mani olmıya kafi 

gelmedigini de düşünmektedir. 

Halen komite mefsuhdur. Fakat Bul 

garistan tedhişcilerle doludur. Bugiln 

bunların mesuliyetten korkarak her tllr 

1ü faaliyetten uzakta durmalarının 

ehemmiyeti yoktur. Mihaylof Bulgaris 

tan'dan kaçtr ise Bulgaristan'da adlan . 
meçhul tutulan mfimessitıer ve vekil -

ler bırakmı.,tır. Komitenin silihlardan 

tecrid olunmasının da ehemmiyeti yok. 

tur. Çünkü bu, evelce silahları kimden 

aldılar ise gene aynı yerden silahlan -
malarma karşı bir teminat teşkil etmez. 

Aynı muhabir, komite üyeleri aley
hine açılan tahkikattan da anlaşıldığı 

veçhile, Stamboliski'nın katli tarihi ~ 
lan 9 haziran 1923 tarihinden Georgi -
ef hükumetinin iktıdar mevkiine geç • 
tiği 1934 mayıs tarihine kadar, bulgar 
hükOmcti memurlarının komite ile ala
ka halinde bulunduğunu ve komitenin 
faaliyetinden mesul olduklarını da te· 
barUz ettirmektedir. Muhabir, mektu · 
bunu şöyle bitirmektedir. Bundan evel· 
ki bulgar hükumetlerinin himayesi, ko. 
rt'i•,.nin evelce yaptı~ı faaliyetleri çrık 

t 
kolaylaştırmıştır. Bu himaye olmasa 
idi, komite, bugünkü bulgar hükfuneti
nin ittiham ettiği fiilleri yapamazdı. 

Bundan dolayı, Makedonya iç ihtilat 
komitesinin kanlı faaliyetine yeniden 
ilk fırsatta başlanması ihtimali daima 
tam bi.r surette mevcud bulunmaktadır. 

.. 
Balkanlarda genel 

vaziyet 
Atina'da çıkan hükfunet tarartarı 

KATİMERİNİ gazetesi, Yugoslavya' -
da vukua gelen, kabine buhranı müna
sebetiyle bütün balkan hükümetlerinin 
vaziyetini tetkik etmekte ve demekte· 
dir ki: 

" Yugoslavya'da bu buhran, balkan. 

larda iç vaziyetiledn çok zorluklar gös 

terdiği bir zamana tesadüf etmiştir. 

Bükreş'ten gelen haberler, Tatares

ko kabinesinin de sallanmakta olduğu

nu bildirmektedir. Buna sebeb olarak 

da kabineye iştirak etmemekle beraber 

hUkfunet fırkasının reisi olan Bratiano 
ile başbakan arasında çıkan ihtilif ve 

ulusal çiftçi fırkasının şiddetli muha

lefeti dolayısiyle vilcude gelen ökono • 

mik buhran gösterilmektedir. Bu sebeb. 

}erden bir tanesini de bakanlardan ve 

yüksek devlet memurlarından başlıya· 

rak ufak zabitlere kadar birçok şahsi • 

yetlerin karıştığı Skoda savaş levazımı 
rezaleti teşkil eylemektedir. 

Bulgaristan'da, rejimi düşürme -

ğe matuf geniş bir komplo, bundan son

ra vukua gelecek başka dahili gayri ta. 

biiliklerin başlangıcı gibi gözükmekte· 

dir. Filhakika, ortada dönen bazı riva

yetlere göre, başbakan ite Kırat Boria'

in arası açıktadır. İngiliz kaynaklarm

den gelen malQmata nazaran bunun ııe • 

belbi de Kıral'm ziyadesiyle aHikadar 
olduğu komitecilerin takibidir . 

Arnavutluk'ta da Kırat Zogo tara -

fmdan tesis olunan rejimin. Krralm 

düşmanları aleyhine yapılan ~iddetli 

takibler ve bugUnkü vaziyetten mem -

nun olmıyantarrn klitle halinde tevkif 

leri- dikkate alınırsa, kuvvetll esaslar 

üzerine dayanmamakta olduğu zannını 
veriyor. 

Hükilmeti, aleyhtar her tUrlU teza • 

hürleri şimdiye kadar daha bidayette 
ezecek kadar kuvvetli bulunan Yunaniı 
tan istisna edilirse balkanların karışık 
ufkundan biricik slikOnet vahasını "'1

'" 

kiye teşkil etmektedir 

Ywıan kabinesinir 
• • 

vazı yeti 
Yunan gazetelerinde okunduğuna 

göre, kabine dahilinde bazı değişiklik

ler yapılması geriye bırakılmıştır. 

B. Çaldaris, B. Metaksas'rn bil.kil. 

mete iştirakini istemektedir. Maamafih 

bu mesele bazı manilerele karşılanmak 
tadır. Söylendiğine göre B. Metaksas, 

hUkCımete iştirak için, Bakanlar Mecli
si, ikinci reisliği ile ya Harbiye yahud 

da Dahiliye Bakanlığmı istemektedir. 

B. Metaksas'm bu teklifleri yaptığı 

hükOmet mehafili tarafından tekzib 

edilmesine rağmen rivayetler devam et 

me.ktedir. Gene söylendiğine göre, B. 

Metaksas'm tekliflerinin kabulüne Ge

neral Kondilis muhalefet ederek eğer 

Bakanlar Meclisi ikinci reisliği ihdas 

olunursa bu yere geçmeğe kendisinin 
daha ziyade haklı olduğunu ve esasen 
H. Çaldaris'in gaybubeti esnasında mec 
lise kendisinin riyaset etmek suretiyle 
başbakanlıkta bilfiil bulunduğunu ve 
parlamentoda B. Metaksas'dan daha 
fazla taraftarı olduğunu ileri sürmek . 
tedir. 

B. Mataksas'a Harbiye Bakanlığının 
verilmesine gelince, General Kondilis 
bu vaziyette kendi programına devam 
oiunmıyacağını ve bunu başbakanın 

kendisine bir itimatsızlığı gibi telakki 
edeceğini ileri sürmektedir. 

Şimdiki halde B. Metaksas'ın \tabi· 
neye alınması teşebbüsü muvaffak <>1. 
mamış gibi telakki olunabilir. 

ULUS 

1. Yunanistan'da ulusal 
müdafaa konferansı 
Geçen hafta zarfında A tina'da bil· 

yük erkanıharbiye dairesinde ordu ih· 

tiyacları görüşülmek üzere büyük bir 

konferans toplanmıştır. Başbakan Bay 

Çaldaris'in başkanlık yaptığı bu top

lantıda maliye Bakanı, ulusal müdafaa 

bakam, ulusal müdafaa müsteşarı, bU. 

yük erkfinıharbiye reisi, ordu genel 

müfettişleri ve askeri okullar müfettişi 

bulunmuştur. 

Konferans iki saatten fazla sUrmilş 

ve bu esnada ordunun bütün ihtiyat

ları gözden geçirilmiştir. Başbakan ve 

maliye bakanı, memleketin mali iktida

rı nisbetinde, hilk<imetin bu ihtiyaçları 

telafi etmek niyetinde olduğunu beyan 

etmişlerdir. 

Bu hususta başka toplantılar daha 

yapılacak ve bu toplantılara deniz ve 

hava bakanlan ile erklnıharbiye daire

leri de iştirak edecektir. 

Yunaotqtan'm 10 aylık 
dış ticareti 

Ne2rolunan resmi istatistiklere g8re:, 

Yunanistan'nın 1934 yılının ilk on ayı 

içindeki dış ticareti şu vaziyettedir: 

lthalô.t: 7.186.618,000 drahmi kıyme

tinde 1.624.896 ton. 

(İthallt, geçen yıl aynı müddet zar

fında 7.062.015.000 drahmi kıymetinde 

1.600.008 ton idi.) 

ihracat: 4.155.408.000 drahmi kıyme

tinde 631.981 ton. (İhracat geçen yıl 

aynı müddet zarfında 4.322.658.000 drah 

mi kıymetinde 548.924 ton idi.) 

Bu suretle bu yıl ithalatta 24.889 ton 

ve phravatta 83.057 ton fazlalık mev. 

cud bulunmaktadır. 

İhracattaki bu inkişaf muhtelif mad

deler arasında şu suretle taksim olun

maktadır: 

Tiltiln 

Kuru incır 

1933 yılı 1934 yılı 

26272 23934 

Siyah kuru üztlm 

15056 

54983 

17791 

11320 

22115 

57929 

11268 

68557 

20258 

10396 

Sultaniye 

Zeytin 

Zeytinyağı 

Şarab 

Şıra 2186 

5641 

31104 

2265 

Bu henplardan da anlaşılacağı üze

re, bir takı'Tl ihracat maddelerinde te. 

nezzüller olmuş ise de diğer bazdarm· 

da fazlalıklar görülmllştilr. Gene bu is

tatistiğe göre Yunanistan en fazla it

halatını lngiltereden yapmaktadır. On.. 

dan aonra ikinci derecede Almanya gel· 

mektedir. Yunanistanrn ihracatında da 

vaziyet gene böyledir. 

Yunanistanm Türkiyeye yaptığı ih

racat da çok fazlalaşmıştır. Geçen yıl 

bu miktar 15 milyon drahmi iken bu yıl 

41 milyona çıkmıştır. 

Yugoslavya ile olan ihracat 64 mll

yondan 111 milyona çıkmıştır. Diğer 

taraftan Fransa'ya yapılan ihracatta 

mühim bir tenezzül vardır. Yunanistan 

geçen yıl Fransa'ya 378 milyon drah. 

milik mal ihrac etmesine mukabil bu 

yıl ancak 125 milyonluk ihracat yap

mıştır. 

Romanyn"da ökonomik '\'aziyct 

Romanya ökonomik tetkikat Ens· 

titüsü, neşrettiği bir raporda, 1934 yı

lının üçüncü ayı içinde Romanya'nrn 

ökonomik vaziyetini umumiyet itibariy

le değişmemiş olarak tesbit etmektedir. 

Her tarafta görülen hububat fiat

Iarının yükselişi ziraat aleminin alış 

kabiliyetini artırmıştır. Bunun netice

si olarak ziraate elverişli sınai mamulat 

daha fazla satılacak \•e vergiler ile borc 

)arın faizleri daha çok kolay bir tarzda 

ödenecektir. 

Kömür ve ham petrol gibi maden 

sanayii, istihsalini biraz daha fazlalaş

tırmış ve fiatlar da nisbeten biraz yük· 

sclmi-ttir. 

Dığer hı suslarda mühim hiç bir de. 
ği~i::1ik olmamlştn. 

• 
1 

Yazan: Breslau Üniversitesinde pro 
lesör Dr. Friedrich Giese 

Tiirkische Post T. P. 29 Sonteşrin 1934 

Türk ulusunu ve onun önderini bil

hassa alakadar eden bir çok fikir mese· 

leleri arasında türk dilinin eski ve ya. 

hancı sözlerden temizlenmesi işi, bugü

nün en mühim bir meselesidir. Başka 

memleketlerde de mevcut olan bu mese 

lenin Türkiye'de ehemmiyet ve zorlu

ğu daha çoktur. Çünkü türk yazı dili 

vaktile "kasden,, arabça, frasca ve türk. 

ce sözlerden karışık olarak kurulmuş 

çok sanatkarane bir yapıdır. Bu yapıda 

yalnız sözler değil, aynı zamanda tas· 

rif şekil1eri de müteaddid gramerlere 

tabi bulunmaktadır. Bu aebeble nisbe· 

ten kolay sanılan dil temizliği, dilşil • 

nillduğunden daha güçtür. Vakıa daha 

geçen yilz yılın ortasında bu huıusta 

ilk tecrübek re girişih.ıiş ve zaman ile 

gerçekten b 1%1 düzeltmeler (ıslahat) 

yapılmış i9f· <1e, etı aftı ve şümullU bir 

ölçüde bir tecrübe, ancak Türltiye 

Cümhuriyeti Reisi Kemal Atatürk ta

rafından t? l )ı. e~.Jnııştir. ÇilnkU bu 

sefer dil işi diğer fikir işlerile beraber 
ele alınmıştır. 

1932 yılı temmll'mnda hu maksat ıle 

de .. ·let reisi tarafından "'Türk Dili Tet

kik Cemiyeti,, kurularak bu cemiyete 

dil bilgisi ile alakadar blitün meselele. 

re şamil ve geniş bir vazife çerçevesi 

çizilmiştir. Bu işleri kararlaştırmak 

için 1932 yılında birinci "Türk dili kon

gresi,, top!anarak 26 eyHllden 5 ilkte§

rine kadar iş görmüştUr. Aynı kongre 

ikinci defa olarak da bu sene gene top

lanıp 18 ağustostan 23 ağustosa kadar 

çalışmıştır. Bu ikinci kurultaya türk 
bilginleri ite birlikte (Rus Bilginler 

Akademisi) Uyelerinden iki zat, Pro. 
fesör Samoiloviç ve Profesör Meşçani· 

nof ve bir de Türkiye'nin misafiri sıfa

tı ile ben iştirak ettim. Türk olmıyan 

bilginlerin adetleri pek az olduğundan 

anlaşılrr ki bu kongre bir "Uluslarara. 

ıı dil araştırma kurultayı,, gayılamaz .. 

Nitekim bu, kongrenin açılma söylevin· 

de de ileri aUrülmliştU. Bu kongre bir 

öz türk kongresi idi ve yalnır tilrk di· 

li ile meşgul oldu. Tilrkiye'nin tanın • 

mış dostları bu kongreye davet C"dildi. 

Şu halde bütün iş, mUnhasıran dil bil

gisi işi değil, aynı zamanda ve her şey· 
den önce ulusal bir iş idi. 

Bu işte de Atatürk'ün önderliği ve 

yaratıcılığı Smil olup Atatürk ulusuna 

ıevebileceği ve iftihar edebileceği te. 

miz ve öz bir türk dili vermek gayret 

ve amacındadır. Bu işde diğer dillere 

mukayeseler faydalı olabildiği takdir

de bu yabancı diller üzerinde de araş· 

tırmalar yapılacaktır ve yalnız dil bil. 

ginlcri değil, aynı zamanda dil feyle
sofları, ırk araştırıcıları ve PaHionto -

loglar da türkün ana dilinin gilzelli~i.. 
ni, üstünlüğünü ortaya koymak için 
birleşmişlerdir. Bununla beraber birçok 
ilmi meselelerin hepsini halledip bith· 
mek için dil bilginlerinden ve mütehas· 
sıslardan mürekkeb bir heyet teşkili 

liizımdır. Şimdi vakıa yabancı memle. 
ketlerde dil bilgisi öğrenmiş olan bir 
çok türk bilginleri vardır. Bunlardan 
birkaç gene de Almanya'dan felsı>fe 

doktor·uğu almış bulunuyorlar. Fa rnt 
bu elemanlar yapılacak iş için yetmez. 
Bu işde heves ve heyecan duyan 1<im· 
selerin geniş bir cebhede toplanarak 
onları mümkün olduğu kadar çabucak 
dil bilgisi işlerinde cahştırmalıdır. 

Bu :nütalealarrmızdan dil işinin ku· 
surlu olduğunu söylemek istediğimiz 

anlaşılmasın. Bizim arzumuz: bu işler. ,. 
de niçin bir beraberlik ve bütünlük al-
madığını, ve eğer Türkiye'de bir dil 
bilgisi okulu bulunsaydı ve bu okul bir 
tet"disiyona sahih olaral: dil bilgisi ile 
neler yapılması Hizım ve mümkün oldu· 
ğuna dair malllmat ve tecrübeleri haiz 
bulunsaydı, dil işinin nasıl bir şekıl 

aimış olacağını araştırmaktır. ÇünkU 
bu i§ hakkındaki fikirler ve teUikkilet 
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dağınık ve biribirinden ayrıdır. Turk. 

Jer kendi aralarındaki ve garpta hakim 

ilim metodlarındaki fikir ve ternkki ay· 

rılığını kendileri de itiraf etmektedir· 

ler. Bununla beraber geniş muhitlerin 

birlik çalışmaları ile Türk Dili Tetkik 

Cemiyetinin kurulduğu gündcnberi 

türk dil haznesinin tesbiti için gene 

pek çok dergi işleri yapmak mümkün ol 

muştur. Bu büyük işin verimleri kon. 

greye arzedilen birçok yazı ve kitablar
da görülmüştür. 

Bu işlerde çalışanların gayreti ve 
bütün halkın dil işleri için gösterdiği 

alaka hayretlere şayandır. Ben bir al -
man sıfatı ile, yani dil bilgisi için bir· 
çok hizmetler yapmış bir ulusun çocu· 
ğu olmakhğım itibariyle, ancak türk 
devlet reisinin önderliği ve milleti 
coşturan teşviki ile izah ve ifade edil".!
bilen bir mucize önünde bulunmnkla 
hayranım. Eyi verim ve muvaffokiyet. 
leri eksik olmıyacak yeni bir dil bil~i 
kurumunun arifesinde bulunuyoruz. 

I..ı0r l.ı0yd n 
hücu ı 

"Hindiı..tan 'da politika oyunu 
oynamak tehlikelidir~, diyor 

19 birincilranun tarihli Deyli Meyil 
ğaretesi yaziyor: 

Esik Bombay valilerinden Lord 
Loyd, dün gece lordlar kamarasında 
hükumetin Hindistanda tehlikeli tec
Tubelel'de bulunduğunu söylemiştir. 

Lord Loyd demiştirki: 

"Benim tecrübelerim, beni Hindi~ 

tanı birakup, hiç bir doğu ülkesinde 

mesut bir hükumet bulunmasındaki 

llizumu şfiphe ile karşılamağa sevk 
ediyor. Ben ve arkadaşlarım, bu m e-

lenin federal bir şekilde hal edilmesi· 

ne itiraz ettik. 

Biz, merkezde kuvvetli bir hükumet 

bulunmasını, bu dominyonun muhta

riyeti bakımından gerekli saymakta

yız. Fedaral bir sistem, bu kuvvetli 

merkez hilkumetini tenvir edemiye

cektir. 

Federal bir hükumet, kanunların 

tatbiki baknmndan en zayıf 'bir hüku

met §eklidir. 

Hükumete muhalif olnnl:ırm ileri"t 

sürdükleri kuvvetli bir, merkez hüku

meti, Hindistan için hayati bir ehem. 

miyeti haizdir. 

Biz, hükumete, Hindistanda yapı· 

lan reformun, yeni hükumet şeklinin 

oradaki vergi mükelleflerine yeni ) ~ni 

yükler yü: l'!yip yükJemiyeceğini, yani 

işin mali tarafını da soruyoruz. Par. 

Jamantodan hükumet, yapacağı işin 

mahiyetini tamamilc anlatmadan beynz 

kart istiyor. 

Mesele çok naziktir; 360 milyon 

halkın idare ve mukadderatını accm· ve 

tecrübesiz bir hükhmete emanet ctm it 

bir tehlikedir. 

Hükumet, birçok defal~r iyi niyet· 

Jer beslediğinden bahsetti. 

Fakat niyeti ne olursa olsun Hin· 

distanda yapmak istediği işlerde um. 

duğu neticey"' varacaftı şiiphl'lidir. 

•••. Hiikumetin tekliflerinde tccriibe 

tatbikat ve meslek bir savaş halinde

dir. 
Hindistandaki mutediller alacağı· 

mız emniyet tertibatını. ellerinden 
geldiği gün kaldırmak dileğinde oldu-
w • dl " gunu açıga vur u ar •..• 

Lord Loyd, bu sözüne devam ede

rek demiştir ki: 

''Hindistanda politika oyunu oy
namaktan çekininiz. Bu en tehlikeli 
bir şeydir. İyi niyetlerinizi kaybede

ceksiniz. 
Bundan daha fazla olarak şerefini 

zi ve iyi şöhretinizi kaybedeceksiniz. 

Bundan başka size güvenle bakan 360 
milyonun 2üvenini kaybedeceksiniz .. 
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Aydm'da Kubilay günü - Halkevi tamir ettiriliyor
Bir mekteb yandı- Fırka kongreleri 

'Kublay n şehid edilmesinin yıl 
dönümü dolayisıle dün akşam halkevi
miz salonunda bir toplantı yapıldı. 

Topl nt ya Valimiz F. Toker başda 
oldu ~u halde kalabalk bir halk yığını 
geldi. Kadınlar erkeklerden daha 

çoktu. 
Toplantıyı halkevi başkanı avukat 

Bay Neş•et açtı. Musiki istikıat marşı
nı çaldı. Bundan sonra çalınan bir yas 
havasından sonra ku°t:'laym Gazi paşa 
okulunda okudugu a rk:ıdaşlarından ba
yan sabiha yazgan. onun ardından cüm
huri et okulu ol.uru' rından bayan 

y .. 1 a·1 H 'k" Sadife birer söylev so\ c ı er. er ı J. 

ha an okutucunun sozleri çok ateşli 
idi. Bunlardan sonra kürsüye Gazi Pa. 
şa okul başokuducusu Tuğrul geldi. 
Kubilayın hayatını anlattı. 

Bay Tuğrul; Kubilayın ilk okulu 
bitirdikten sonra sevincle anasının ya
ıuna gelip şehadetnamesini gösterince 

anasının: 

-E..Şimdi sen ne olacaksın-sorgusuna: 
_ Muallim olacağım ana mualim ... 
Karşılığını verdiğini, Aydından An

talyaya göçtüklerinde babasının ölü-
münden ötürii anasına ve kardeşlerine 
bakmnk yükünü vüklenen Kubilayın 
terzi çıraklığı yaptığını ve ailesinin 
mnd,i vaziyeti biraz düzelince dükka
nı hır karak muallim okuluna koştuğu.. 

nu anlattı. 
Kubilay şehid olmazdan bir hafta 

•. ba okutucusu ile hmir'de bir once 
kahvede konuşmuslar. 

J{ub•lay jld saatten uzun TuğruJa 

okutucııluk hayatından sözleşmiş. 
Tuğruldan sonra, Kubilay ilk oku· 

t Oldu<'u okul olan Sultanhisar ilk ucu . 
okul okutucularından Bay Rifat Sul-
tanhisar h;ıtrralarını söyledi. 

Dahıı sonra. fırka yazganı Osman 
Hilmi: 0 zaman içeriişler Bakanı Bay 

Şükrü Kaya'nın ~e~e~en'de araştrr
maLır yaparken hır ıhtıyarın ağzından 
d ıyduklarrnı o zaman çıkan fikirlt"r 
mecmuasından okudu. 

Mrzıka bir yas havası daha çaldı, 
tonlantı bitirildi. 

11• ll·eı·i tnmir e.ııiriliyor 
A dm Hatkevi toplantı salonunun 

v • · f k eksi\.oJerinin bitirilmesını ır a vilayet 
irJare heyeti indirmeye koymuştu. Bu
n Jn ihalesi evelki giin yapıldı. Yapıya 

h ,. b şlan:ıcak ve acele bitirilecek. 
~ır.en a 

tir. Yersizlikten çok sıkıntı çeken Ay. 
dm Nı:ılkevi toplantı salonu bitirilince 
kültiir yolundaki çalışmalarını daha ar
tmıcağı ve hızlandıracağı şüphesizdir. 

Bir olwl yandı 
Geçenlerde Bozdoğanda bir okulun 

d ~ yazmıctım. Yerinde yapılan yan ıgını ~ 

araştırmalar üzerin~ ~angın hakkında 
§U bilgi elde edilmıştır. 

Geceleri bir hademe okulda nöbetçi 
kalır ve bundan ötüril sobayı yakamııf. 
Sobanın çıkan borusu yaoınrn kiremid 

saçağına kad::ır uzanıyormuş. Saçagın 
tahtası horunun sıcaklığından kızmış 
ve sıçrayan bir kıvılcımdan tutuşarak 
ateş tavan arasına doğru yayılmış. 

Önce Bozdoğanda ilk okul müfettişi 
Bay Necib de vardı. Necib geç valcit 
mektebe gitmiş ve yatmış. Yangın dı
şardan görülmüs ve yetişilerek okulda
ki bütün pılı pırtı dışarı çıkarılmış. 
Geçen yıl ilk okulun yanmasından ötü
rü yersizlik yüzünden muvakkat okul 
yapılan bu bina çok harab ve eski bir 
§eydi. Okulun bir tarafı yangını sön
dürmek Üzere yıkılmıştı. 

Müfettiş için yakılan bir mangaldan 
ateş çrktığr yalandır. Okulda soba nö
betçi hademe yattığından ötürü her ge
ce yakılırmış. 

Fırka kongreleri 
Fırkamız kaza kongreleri bitmiştir. 

Kongrelerde her kazada bütün mümes
siJJer bulunduğu gibi çok kalabalık bir 
fırkalı yığını da kongre konuşmalarını 
dinlemişlerdir. Kaza kongrelerinin hep
sine vi1ayt't fırka başkanile vilayet ida
re heyeti Uyeleri, ziraat bank çevirge. 
ni de bulunmuşlardır. 

Bu yıl vilayetimiz çevresinde her 
yerde müstahsilin kurumlandınlması 
dilenmiş ve banka müdürü kurumlan
ma, ekim, kredi ve satış kooperatifleri 
hakkında kongre üyelerini ve dinleyi
cileri aydınlatmıştır. 

Her kaza kongresinde başta kayma
kamlar olarak mual1imler ve memurlar 
bulunmuşlardır. 

T{~malive haberleri 
Kemaliye ( Hususi )- Kemaliye; 

dört bir yani baştan haşa bir kuyu gibi 
kayalarla çevrilmiş bir çukur içindedir. 
Cephesinde ve fırat kenarında olan ya
macın çıplak olması kazayı ğayet çir
kin göstermekte olduğundan belediye 
bu yamaca binlerce badem ve saire ek
miş ve bu suretle hem şehir manzarası 
bezenmiş ve hem de belediyemize bir 
kar temin edilmiş olacaktır. 

Kazada bir yatı mektebi açılmıştır. 
Köylil çocuklan bu mektepte okuma
larını bitinnektedirler ücretleri köylll 
tarafmchın verilmek üzere muallimi 
olmıyan köyle~ de birer •muallim 
gönderilmiştir. 

Okuyup yazma bilmeyen kadın ve 
ttkekler haftanın belli günlerinde coş
kun bir sevinçle okullanna devam et 
mektedirler. 

Kadınlarımızın sa• lav seçme ve se
çilmeleri hakkındaki haber bilhassa 
kadınlarımız arasınd<ı derin ve coşkun 
sevinç uyandırmıstır. 

Belediye meclisi kadınların ~e 
giymelerini bir kararla kaldırmrş ve 

yasak etmiştir. Çarşaflar içinde altı 
aylık bir zaman verilmiştir. Belediye 
miz meclisinin bu çok yerinde kararları 
kasabada sevine uyandırmıştır. 

Tefrika: 44 

G··nahım • 
1 

(MEA CULPA) 

Ynwn: 
ANNIE VIVANTI • 

ltalyanca uhndan türkçeye çevirenı 
NOSHET HAŞIM SINAN~LU ---------------

... Makinenin kudretli yüreği 
urdu; ve parıltılı ınna~ı yaraı:ık, 
Saad N asir'i El Vasta ya dogru 
götürdü. 

xxxv 
Yakıcı öğle saatinde ' 1Mimoza 

Yuvası,, uyuklıyordu. Alev saçan 
ıtır çiçeği kahkülleri arasında, 
hibiscus, güllü kadehini göğe bay 
gm baygın kaldırıyordu. 

Göğün parlak maviliğinde bir 
kaç şahin, tembel tembel dolanı • 
:Vorlardı. 

Astrid tarasaya çıkınca, karşı 
lıyıya bağlanmış, güneş altında 
lallanan bir dahayeh gördü. Be • 
)az dirseklerini parmaklığa daya 
dr, gözlerini sıcak paezajın üze -
rinde gezdirdi. Issızdı. Yalnız kı-
:- ... ,,.-.a..--!1! ı..:.,. ,. .. ...,.. ... 1,.yrp'=~Ö-T?' .. h~-

şının üstünde bir tulumla ırmak_ 
tan yukarı çıkıyordu. 

O da gözden kayboldu. Büyük 
ıssızlık etrafa hakim kaldı. 

Uzaktan, sakkeyh'nin büyük 
tekerleği, iç sıkıcı o sonu gelmez 
gıcırtısı ile birteviye dönüyordu. 

Astrid içeri çekileceği sırada 
dahalyeh'nin kıyıdan ayrıldığı ve 
ağır ağır ırmağı beriye doğru geç 
mekte olduğcnu gördü. 

Elini gözlerine siper ederek 
lüks gemiye merakta baktı: beyaz 
güvertesinde, renk renk halılar 

ve şilteler, birkaç şezlong pupa -
da beyaz keten esvablan ve al 
eşarpları ile iki gemici ve bir ta • 
yıfa çocuk vardı. 

Bu saatte ona gelen kimdi? 
Yoksa Miralay James'in dahal-

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

ULUS 

Sovadla ·ı 
Tan - Londra Büyük Elçiliği k&

tiblerinden Bay Hasan Nureddin, 
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Kar<!kaya - Kayseri Sıhhat Müdü

rü Dr. Bay Halid, Yasal - Ankara tüc

carlarından Bay Recai, Erker - mer. 

kez bankası muamelat müdürü Bay A

bidin. Sert Demir - Sil Bakanlığı Fen 

Sanat U. Md. 2 ci şubeden Topçu bin
başı Hakkı, 

Sporda profesyonelliğe dair 

Tokay - Sıhhat vekaleti hıfzıssıhha 

işleri umum müdürlüğünde Kenan ve 

kardeşleri Hilmi ve Cemal, Ayalp -

Maliye Bakanlığı hesabat müdürlüğil 

1etkik memuru Sadık ve kardeşleriyle 

yakınları. YilceJ - Ökonomi bakanlığı 

sanayi tetkik heyetinde Perihan; aske

ri miltekaidlerden Arif ve eşi. Özoran

Bayındırlık bakanlığı 5 inci daire ıu 

işleri hesab memuru Ziya ve kardeşle

ri. İnanç - Kayseri işletme milf. me

sul muhasibi Sezai, Maçkan - Kayse. 

ri işletme Cer başmiifettişi Necib, Er

dem - Kayseri işletme kalem amiri 

Ulvi, Söylemez - Doktor Nurettin 

Ergün - Kayseri işletmesi memur
Jarından Temel, Özkan - Kayseri it
letmesi memurlarından Naci. 

Ersavaş - Bayındırlık Bakanlığı 

seferberlik şube memuru Aptülkadir, 

Erpadır - Bayındırlık Ba. sefer
berJik şubesinde Ramazan, 

Celasun - Sü bakanlık tekaüd şu-
besi kısım amiri binbaşı Memduh ve 
yakınları. 

TELGRAF MD. SOYADI ALANLAR 

Telgraf baş buyruk m. Haşim Akm 
" garbiye me. Celal - Tuncalp 
,, memuru Vehbi - Önel 
,. ,, Ömer - Kartal 

" ,, 
,, 
,, 
,, 
n 

,, 
,, 

,, A. Cevat - Dinçel 
,, Mitat - Sayın 

,, R. Milnilr - Yalçın 

,, Neşet - Çelikel 
,, M. Ruhi - Özel 
,, Mehmet - Turgut 
,, Bahaettin - Engin 
,, A. Refik - ttnal 

" ,, Macid - Bilen 
,, ,, Bahri - Karakaş 

Daktilo Melahat - Kılınç 

Telgraf memuru Bekir - Gökalp 

karya. 

,, ,, Hüsnil - Günen 
,, Ali - Özdem 
,, Ahmet Hulusi - Sa. 

---... ·---
Kadir gecesi ve 

bayram 
Oi"met İşleri 

Reisliğinden: 
1935 senesi ikincikanun ikinci 

çarşamba günü ramazanın yirmi 
altısı olmakla akşamı (Perşembe 
gecesi) Leyle'i Kadir ve 6 İkinci 
kanun 1935 pazar günü de Bay
ram olduğu ilan olunur. 

yeh'sidir de bunca gündür vazife
de olan Nonnanı mı getiriyordu? 
Ama hayır; Norman, Makwar 
barajını görmiye giden Buckley 
dükü ile birlikte hala yukarı Mı -
sır'da bulunuyordu. 

Astrid birdenbire sarsıldı. Ev
den acı bir ses onu çağırıyordu: 

- Hanımefendi!. Tanrım t.. 
Hanımefendi! ... 

- Miss O'Neill ! .. ne var? .. 
Zavallı Miss O'Neill, solgun, 

altüst, göründii: 
- Orada.. orada.... veranda' • 

da .. bir yılan ... 
Astrid gülümsedi: 
- Gene mi? .. 
Sonra telaşla, 
- Darling nerede? 

Akşam'ın spor yazıcısı Bay Eşref 

Şefik, geçen~erde bu sütunlarda çıkan 
bir yazı dolayısiyle bize ithaf ettiği bir 
yazı yazdı. Ayaktopunda profesyonel. 
liğe doğru b<-liren özeni anlatan ve baş 
vurabileceğimiz kuralları araştıran bu 
yazıda, Avrupa'nın profesyonel mem
leketlerinde onaylanan ve başarılan bi
çi:nlerde anlatılıyordu. 

Bay Eşref Şefik'in, biı:de profesy0-
nelliğin nasıl olacağı, olabileceği hak
kında verdiği öğüd, öz olarak §Udur: 

" Kulüpler Avrupa'dan, hiç de ol
mazsa ikişer tane profesyonel ayakto. 
pu oyuncusu getirmelidirler. Avrupa -
daki bugünkü yaşama prtlarına göre 
bu i~ için paraca girilecek yük pek o ka 
dar ağrr değildir. Birçok lrulüpler için 
bu gideri yalnız başına karşılıımak bel. 
ki zor olacaktır. Fakat ayaktopu f ede -
rasyonu, bu oyuncularının masraflan -
na yan yanya iştirak ederse mesele 
kalmaz. Bu yardım, ayaktopundald iler. 
lemeye, yarım yamalak yapılan Tllrki. 
ye ayaktopu bir:incilik:lerinden daha u 
masrafla daha çok hız verecektir.,, 

Bay Eşref Şefik'le bir noktada be
raberiz: 

Kulüplere yalnız nazari olarak ça. 
hşacak antrenörlerden hayir gelmediği 
artık gün gibi aydınlıktır. Şimdiye ka
dar gerek milli takımı çalıştırmak için, 
gerek kulüp takımları için birçok ayak 
topu antrenörleri geldi: 

Şvenk, Zinger, Peğnem, Tot Bella, 
Hanter ve daha aklımıza hemen gelmi. 
yenler .. Bunların içinde en değerlisi, 

hiç şüphe yok, Billi Hanter'di. Bu 
adam senelerce miJli takımımızı hazır
ladı, Galatasaray takımlarını çalıştırdı. 
Hanter'in zamanında milli takımımız 

sayıh bir kuvvetti. Galatasaray takımı 
da Ust üste Uç sene şampiyon çrktı. İş· 
te bu kadar. 

Hanter'in hizmeti takımlara form. 
!arını buldurmaktan ibaret kalmış, ye
tişen nesle bir stil kazandıramamıştır. 

O zaman, herkes bilir ki, şampiyon Ga· 
latasaray takımı sade adale güciyle ve 
nefes zoriyle maçları kazanırdı. 

Dışardan çalışan antrenörlerin "ye
tiştirici,, olmak bakımından fada de -
ğcrli olmadıkları 2nlaşılıyor. Yapıla 

cak şey, Avrupa'dan takımlarda oynı. 
yacak oyuncular getirtmektir. Yalnız, 

bu oyuncuların oynadıkları takımlarda 
çok faydalı olacakhırrna inanmakla be
raber, asrı mı> ·sadın gene elde edilemi· 
ycceğini sanıyoruz: 

Ayaktopunda hızlanmak ve ilerle -
mek için bugünkü nesle tam manasivle 
güvenilemez Umud yarının çocukla -
rındadır. Bunları yetiştinnelr Jazım. 

Asıl düçünülmesi gerek olan nokta bu 
dur. Bunun için de, Avrupa'dan getir. 
tilecek ve her halde birinci takımlarda 
oynatılacak oyunculardan, beklenildi
ği ve ISzım geldiği kadar çabuklukla 
istifade edileceğine inanamayız. 

rıltılı bir halkaya merakla bakıb 
duruyordu. 

Hemen oracıkta taşlaşan Ast
rid, bir adım bile ileri atmıya, 

neefs bile almağa cesaret edemi
yordu. Sevki tabii, onu, yavrusu
na doğru atılsın diye itiyordu; 
fakat aklı onu hareketsi.zliğe mec 
bur ediyordu. 

Çocuk giilen yüzceğizini yıla
na doğru eğiyordu: 

- Ne yapıyorsun, uyuyor mu
sun? .. Kımılda biraz! 

Ve çıplak ayacığmı hafifce 
dalgalanan halkaya doğru uzattı. 

Astrid dehşet içinde haykıra
rak atıldı ... Fakat ondan önce ve 
yılan çözülerek.kıvrılmaya başla-

dığı sırada, bahçeden biri yıldı -
nm gibi fırladı ve hilekar başı 
ayağı ile ezdi. Cevab beklemeden koşarak ka 

ranlık koridoru geçti, ve dışarı, 
verandaya fırladı. 

Darling bağırarak ayağa sıç -
radı: 

Göz alıcı bir güneı, sıcak bir 
esiş yüzüne çarptı. 

Bir hasır koltufa oturmuş olan 
Darling, önüne eğili, hemen ora
cıkta, yerde hafif titremelerle kı· 
mıldamakta olan yeşilimtrak. ı>a-

- Niçin?. Niçin? .. 
Şimşek gibi çakan gözlerini 

davetsiz misafire çevirdi. 
Yüksek boylu, zayıf, avrupa 

biçimi beyaz keten esvablar giy· 
miş yabancı, hareketsiz duruvor. 

Gene öze dönelim: 
A vrupadan her kulübün oyuncu ge 

tirmesini istemek güzel bir arzudur. 
Bu oyuncuların yarı giderini federas• 
yonun kabulleneceğini ummak da lüzu
mundan fazla parlak bir hayaldir. 

Kimi aldatacağız? Kulüplerin iç du· 
rumlarmı da, federasyonun adım atı • 
§mdaki anlamı da bitiyoruz. Hep için· 
deyiZ'. 

Bugün - lsta~ul kulUplerini ele 
alalım. Çünkü geliri fazla kulilpler 
hep oradadır - Fenerbahcc'den, Gala
tasaray'dan. Ateş Güneş'ten ve Beşik. 
tatan başka hangi kulüp Avrupa'dan 
oyuncu getirebilir. Ellerinde bir lokal
leri olmryan, idman yapmak için ya ya 
bancı alanlara yüz suyu döken, yahud 
pis meydanlarda oynryan kulüpler m1 
Avrupa'dan oyuncu getirtecek? Bunla· 
rrn içinde oturduktan kuJilbelerin kira
sını düzgün vercmiyenlcrin çolı: oldu. 
ğunu, maça gidı:rlrt:n oyuncularmı tram 

vaya bindiremedikleri için ıehrin bir 
ucundan öbür ucuna kestirme yol ara· 
dıklannı bilmiyor muyuz? Bu kulüp • 
1"re Avrupadan maaı vcrcrelı: oyuncu 
getirtmclerini tavsiye edemeyiz. Ha7.in 
olur. Hatta yol parasını, maaşını ödiye. 
tek bunlare oyuncu hediye etsek bile 
memnun kalmazlar. Çünkii ona geydire
cck şeyleri, ellet ·ne verecek dört başı 
mamur elemanları yoktur. 

Hele federasyon Bu kurumun Tür· 
kiye birinciliği gibi faydası görülmi -
yen, sakat usullü şeylerden vazgeçip 
töl ahnaıbilecek yerlere para dökmesini 
beklemek .. 

Bu hayalin ti kendisi, özU. 
Sonra bir ikinci ve en göze çarpan 

gilçlilk. 
Söz gelimi, Fenerbahce veya Beşik

taş, Avrupa'dan ikişer profesyonel ge
tirdiler. Ayda yüzer lira maaşla. 

Bay 5şref Şefik bizim kadar bilir 
ki bu rivayetin sağlamlaştığı ilk giln.. 
lerde, bu iki kulübümüzde de anarşi 

başhyacaktır. Öteden beriden: 
" - Para verip de Ayrupadan oyun 

cu getiriyorlar. Peki, biz onlar kadar 
işe yaramıyor muyuz? Bizim kolumuz, 
bacağımız tehlikede değil mi? Bize de 
para versinler •. .,, 

Nakaratı başhyacaktır. Bugünkü 
sporcu neslin anlayışına göre bu ihti
-nal ne uzaktır, ne de yersizdir. 

Sonuc ne olacak? 
Olacak budur: İdareciler zayıf ka -

:ıcak. kuvvetler rlai'ıfacalt, fayda veri
n• zarar P.örülecek. 

F.n iyisi eğer kendi k"ndimizi al • 

d.ıt!T'~k volundan dönmek muradırıız

sa n"o'esvonelliği ortaya çıkaralım. 

Bu diisünce her Vt'rrıe evvela itirnza 
uf'ramı , sonrc! yumt!c:.,•: gelmiştir. 

Yarı profesvonelii~ten tam profes 
yonelliğe. Bu hem iç yü~iimiize dahi' uy· 
gundur, hem de k'ırtulus yoludur. 

SALtM HA'MDt 

ona bakıyordu. Çocuk da gö7.Jeri
ni biran onun Ü"':erinde sahit t•,t

tu; sonra ayakla ·mm altmrtn vı -
lanın sıcrayıb kıvrılarak h"I~ rlo
lanmakta olduö-unu görünce hir
denhire aP-lamava bac;lach ve hı .. a 
rak. eve Miss O'Neill'e sıö-m 1a
ya P-itti. • 

Korkudan hala donmuş bir 

halde olan Astrid, yabancı adaına 
candan minnetini söylemek için 
bir cümle, bir kelime arıyordu. 

Öbürü dönmüş, ölü yılanı bahce
nin çakıllarına atmak icin ayağı 

ile itiyordu. 
Kimdi? Astrid kendi kendine 

soruyordu. 
O bu kadar tanıdığı sima kim

di? Adı dudaklarına gelmiyordu. 
Sonra, birden bire, kanında bir sar 
sılma ile, hatırladı; ve ona dalgın 
baka kaldı. 

Beriki döndü: derin, sıkı bakı-
şını Astrid'e dikti. 

- Astrid !. (Ah o yumuşak ve 
ağır ses .. ) beni artık tanımıyor 

mısın? 
-Sonu var-
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d·s-Ababa 
bir dikili taş bulunan biı meydanın ke· 
narında inşa edilmiştir. 

Bu meydandan ayrılan birçok cad . 
deler şehrin içine doğru uzanırlar. Bun 
lardan oldukça güzel olan birisi, pazar 
yeri olan bUyUk meydanlıktan geçer. 
Bu meydanlıkta, ceşit çeşit kıyafetler
de büyük bir kalabalık kaynaşır. Bitmez 
tükenmez pazarlıklar yapıldığı işitilir. 

Yeminler, küfürler, haykırmalar, şar. 

kılar duyulur. 

Ankara Radyosu 

Behçet Kemal deyiş
lerinden okudu 

yor ve öz türk Meriıt için hemen şöyle 
yazLfor: 
"Coğrafyayı mektebte okutsunlar 

bilginler 
Bir gaa de tür:k çocuğu baaa sorarsa 

eğer: 

Habeşistan'ın şimdiki merkezi olan 
Addis. Ababa'nın uzun bir mazisi yok
tur. Bu şchiı son zamanlarda kurul -
muştur. 1896 da imparator ikinci Me • 
nelik, şimalden, Eritre tarafından ge -
len italyan kuvvetlerine karşı durmak 
için askerlerini çağırdığı zaman, asker 
ler Antot dağının eteğinde toplanmış· 
lardı. Bu yerlerde ot ve ağac gibi şeyle 
rin bol olması, yeni ordunun atları ve 
diğer hayvanları için , orayı iyi bir 
mer'a yapıyordu. Havası iyi, içecek ~u 
kaynakları bol ve sevkulceyşi vaziyeti 
çok iyi olduğu için bu yer, imparatorun 
dikkatini çekti. İtalyanlar Adua gali
biyetinden sonra püskürtülünce, impa
rator gene oraya dondü. Menelik iste 
o zaman payitahtını burada kurmağı ka 
rartaştırdı. Böylece de, bundan 35 yıl 
kadar önce "yeni çiçek,, denilen Addis 
- Ababa şehri doğdu. 

İhtiyar imparatorun, bur .. yı seçer -
ken çok iyi yaptığı inkar kabul etmez 
bir hakikattir. Addis - Ababa, impa • 
ratorluğun tam ortasındadır. Düşman 

askerleri, buraya güçlükle yaklaşabilir
lar. Arazinin sarp olması da, kolaylık
la mildafaa vasıtaları inşasına müsaid· 
dit. tlstUva çizgisine yakın olmasına 

rağmen, bu yerlerin ıklimi çok tatlı • 
dır. Payitahtın bulunduğu yer ise ~ok 
şirindir. Dünyanın payitahtlarından 
pekazı böyle güzel bir yerde kurulmuş· 
tur. Arazinin etrafı tepelerle çevrilmiş 
olup gUzel yerler pek çoktur. Birçok 
kırlar, ormanlar, mer'alar ve bahceler 
vardır. 

Senenin bUyilk bir kısmında Addis 
- Ababa gUnlük, güneşliktir ve tattı, 

parlak bir maviliği olan gök yüzünde 
hiç bir bulut görülmez. Fakat haziran 
ayının sonundan eylQliln ortasına ka • 
dar ga.yet tuhaf bir manzara karşısında 
kalınır. Şafak ve sabah vakitleri hava 
çok gUzel iken, öğleden itibaren bol bir 
yağmur ve çok şiddetli boralar başlar. 

Gök giirlediği zaman, insan yerin de 
titrediğini sanır. Yağmur ve bora, bir 
kaç saat devam ettikten sonra birden
bire kesilir ve hava, ertesi gUn aynı 

vakte kadar gUzel devam eder. Bereket 
versin sokaklar yokuş olduğu için yağ
mur suları kolayca akıp giderler. Ak
şama doğru sokaklar iyice kurur. Bu 
5uretle yağmur, umumt sıhhate faydalı 

bir sulama işi yapmış olur. EylUI orta
larından sonra ya~murlar durur ve yaz 
başlar. 

Denizin yüziınden 2500 metre yük
seklikte olan Addis • Ahaba'nın bu yük
seklikte oturmağa ahşmıyan avrupab -
!ara dokunan tarafları vardır. Havanın 
kesif olmaması ve hava tazyikinin az
lığı, avrupahlarda kalb hastalığı ve te
neffüs güçlükleri yapar. Orada su, 80 
derecede kaynar. Onun için Addis • A
baba'da avrupalılarm hiç yaya yürii
dükleri görülmez. Yorulmamak ıçın 

hepsi otomobil veya arabaya binerler ya 
hud at ve saire gibi hayvanlara biner -
ler. Buna mukabil habeşler bu anlattık
larımızdan hiç mUteessir olmazlar. Dağ 
h oldukları için havanın koyu olmama
sma alışkındırlar. Çok uzun yol yürll
dükleri ve hızlı koştukları halde gene • 
yorulmazlar. Addiı; - Ababa'da, ata bin 
miş veya arabasındaki yumuşak yastık 
Jar üzerine uzanmış bir zenginin etra. 
fında usaklarınm koşuştukları sık sık 

görüll.ir 

Addis · Ababa'ya gelip, garın önün· 
deki geniş merdivenlerden inerek bü
yük meydana varıldığı zaman, insan bir 
payıtahtta bulunduğunu pek zannet • 
mez. Çok büyilk olan bu meydanın or -
tasında, üzerinde Hebşistan arslo.nı bu. 

lunan, yaldızlı bir abide görU!ür. Et • 
rafta sokak ve ev namına bir şey yok· 
tur. Gardan şehire, geni-, asfalt bir 
cadde gider. 

Bu caddenin iki yanında bitmez tü
kenmez duvarlar, tahta perdeler var • 
dır EvJer, bunların arkasındaki hah -
celerin bir köşesine yapılmıştır. Otomo 
bllle yirmi dakika kadar süren bir yol • 
culuktan sonra gardan şehire varılır ve 
ilk evler görülmeğe başlanır.Bu evler 
çok sadedir. İlk göze çarpan bina, "" • 
vaş bakanlığıdır. Ondan bir az sonra 
daha bU.yük ve savaş bakanlığına göre 
daha heybetli bir bina görlitilr. Bu bina 
nm bacalarından boyuna duman çıkar. 

Burası bir fabrika değil, kaplıcadır. Su 
yu çok faydalıdır ve birçok hastalrkla· 
rı iylleştirmeğe yarar. Addis • Ababa' -
da kUkUrtlil ve sair bir çok tabii kay -
naklar vardır. Savaş bakanlığının biraz 
şimalinde süstu yontma taşlardan va • 
pılmış çok gU1.'el bir bina vardır. Bu, 
Nafıa bakanlığıdır. Bu bina, ortasında 

Şehrin büyük caddeleri, biribirleri. 
ne birçok küçük sokaklarla bağlıdır. 

Bu sokaklarda da büyük bir hareket ve 

canlılık vardır. Umumiyetle Addis • 
Ababa insanda çok canlı ve gürültülii 
bir şehrin intıbaı bırakır. Vaktiyle Bir 
ordunun konakladığı yer olan Addis · 
Ababa şimdi 300.000 nüfusluk bir şehiı 
olmasına rağmen hala iğreti, ilk gün · 
Jerdeki karışık hallerini hatırlatan bir 
vaziyeti vardır. 

Gündüz şehirde büyük bir faaliyet 
hüküm sürer. Sokaklarda uzun, dar ve 
beyaz pantolon giymiş omuzlarına bir 
pelerin örtmüş kimseler görülür. Bun· 
lardan c;oğu yalın ayak gezerler. Bun· 
:lan rahatsız olmadıkları gibi kimcıe 

•le bunu tuhaf görmez. Yolun ortasın. 
da ata binmiş bazı adamlar da görüliir. 

Bunların arasında, ağır başlr, muhtc -
şcm elbiseler giymiş, etraflarında uşak-

larının koşuştuğu saray erkanına da 
rastlanır. Bu uşaklar, böyle mühim bir 
adama hizmet etmekten doğan iftihar
larını anlatmak ister gibi. efendilerinin 
ismini ve sıfatını bağıra bağıra ilan 

ederler. Bazen şık arabalara veya oto • 
mobillere binmiş, yüzleri geniş kenarh 
şapkalarla hemen hemen örtülü, şık ka

dınlar da görülür. İyi giyinmiş, fakat 
ata veya merkebe binmiş kadınlar da 
nadir değildir. Bu kadınların da etra. 
fında uşakları koşuşurlar. Bu, tablonun 
parlak tarafıdır .... Ayrıca sönük tara • 
fı da vardır ki bu da, en çeşitli ve en 
pis hasta! ıklarla mal fil dilencilerdir. 
Hazan, anlattrğımız şık arabalar veya 
otomobillerin caddelerden geçtikleri sa
atlerde, caddenin odtasında bir öküz ve
ya koyun sürüsü beliriverir. Şöför vt 

arabacılarla çobanlar bu gibi şeylere 

alışık oldukları için, hiç bir kaza ol
maz. Yalnız bol bol kUfilrler işitilir. 

Akşam olunca sokaklar birdenbire 
bo,atıverir. BUti.in kapılar, pencereler 
sıkı sıkı kapanır. Lamba olmadığı için, 
sokaklar mehtab olduğu zaman aydın. 

Dün akşam Ankara radyosunda zor· 
lu değişiklik oldu. Bu değişikliği 

okuduğu deyişleriyle Behçet Kemal ya· 
ratını~tır. Gene ozan, Londra'ya gider· 
ken, Londra'da, dönüşte Meric kıyıla

rında ve nihayet Ankara'da Atatürk'ün 
yanında duyduklarını birer deyiş halin
de yazmıştır hissini verdi. İşte biribi. 
rini kısa aralıklarla kovalıyan bu, yurd 
ve Ata sevgisi taşan deyişleri, dün ak
şam topluca, bir arada dinledik. 

Behçet Kemal, Ankara'da, Ankara
dan ayrılığını, acı acı, şöyle söyliyordu: 

"Gönlümü :ıtsalar da dünyanın öbür 
ucuna 

Düşer bir gülle gibi A nkara'mn bur
cuna! 

Bilmem şahin sığar mı avcıların 

avcıına 

Ankara'da ben öyle çtrpınarak yaşa-
rım.,, 

Bu sözler gene adamın ve onun gibi 
bütün genelerin, Ankaraya olan sevgi
sini ne güzel anlatıyor değil mi? .. 

Onun yilksek ulusal duygularım, 

Atatürk'e bağhhğını "Taymis kıyıla. 

rında Sakarya'nın çocuğu,, deyişinde 

de okuyoruz: 

"Ben M G11njın, ne Nilin, ne Sen'in 
çocuğuyum; 

Hızrnr dardanelde kesenin çocuğu· 

yum .• 
derken ne kadar çok şeyler söylemiş o
luyor! .. 

Behçet Kemali, yılbaşı tatili için An-
kara'ya dönerken Meriç coşturu-

lık, başka zamanlar karanltktır. Bir 
müddet şehri ağır, derin bir sessizlik 

kaplar. Bu sessizliği birdenbire uzun 
ulumalar ihlil eder. Köpekler de hid -
detli hiddetti havlıyarak bu eeslere co
vab verirler. Bu sesler gittikce artar, 
bir müddet sonra uzun bir uğultudan 

başka bir şey duyulmaz ve bu sabaha 
kadar silrer. Bu sesler acıkıb ıehre gi
ren sırtlanların ulumasiyle, bunların 

bu küstahlığına kızan köpeklerin hav
lamasıdır. 
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"Söyler misiniz, bana mansabım Me-
rıcin .. ., 

Derim ki . gözlerine bakarak u;. ın ıçin· 
"Kit3bta kafan için aradığın bılgi v;;r; 

Gönlün bilsin: Onıın da kayna ı 

Dumlupınar! .• 
Gene ozanın Ankaraya varışı, pe·t 

heyecanlıdır; Ankara'ya kavuşurken, 

onun içinde bir tarih canlanıyor .,~ 

Atatürk sevgisi ve bağlılığı hüküm bU· 

rüyor. Bu hızla her şey, ona Atatürk·ü 
söyler •. Atatürk. bütün gördüklerinıie 

parlamaktadır .. Bakın! dün akşam oku
duğu Atatiirk'ten şu parçada n(' kadar 
çok ve eyi şey söylemek ve uzun bir 
tarihi birkac; kelimede toplıyarak din
leyiciye su gim içirmek dileği vardır: 

"Ana baba '{Ü nüydü... çok geçmedi 
araclan; 

A ta'nrn sesi geldi Samsundan, Anka
radan!. 

Öksüzlüğü unuttuk, aldık geniş bir 
rıeles, 

Ve hiç eksik olmadı canevimi?.den bu 
ses; 

Gök gürleyişi, gönül çarpışı var 
içinde; 

Hep bu ses var gelecek yüzbinyıllar 
içinde!. 

Behçet Kemal, dün akşam, hakikaten 
Sakarya'nın çocuğu olduğunu göster
di •• Bu, yalnız deyiılerinden değil, iç. 
ten gelen, duyarak okuyuşundan da se
zilebilirdi... Behçet Kemal, yurd heye· 
canını, bir savaş heye::anı g:ibi ateşli a-· 
teşli söylemiştir. 

Gene ozanın, Lonclra'ya dönme-len 
önce radyo dinleyicileriyle bir c1 ıha 
karşılaşmasını pek Çflk isterdik. 

Dün akşam spor<lar. disk atmdı an 
ve rekorlardan konuşı.ldu ve mi:.ı:ik: 
eksiksiz ve pek eyi çalmı.lı. 

Bu akşamın radyo programı şudur: 
Ziraat Vekileti saati 
Musiki: 
Schumann Camaval de Viennc 
Piyano: Ulvi Cemal 
Hilaliahmer saati 
Dans musiklsf 
Musiki: 
Teganni konseri Teganni: Çen• 

tovsky 
Piyano: Ulvi Cemal Ha'berler. 

1\. um hara hiitiin hir i~tikhalrlir. 
ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİMENKUL SATIŞ ME

MURLUÖUNDAN: 
Mahcuz olup satılmasına karar verilen Ankara'nrn Soğukkuyu• 

mevkiinde klin ve tapunun 27 • 9 • 1930 tarih ve 67 • 63 numarasın· 
da kayıtlı saymn beşte bir hissesi aşağıdaki şartlar daireainde art • 
tırmaya çıkarılmıştır: 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRI MENKUL SATIŞ ME • 
MURLUÖUNDAN: 

Hamur kanununa tevfikan şuyuunun izalesine karar verilmi• 
olan Ankaranm Gökce oğlu mahallesinde Alibey sokağında vaki ada 
148, parsel bet ve parsel 9 numarada mukayyet 941 28 M. 2 arsa aşa.. 
ğıda yazılı şartlar dairesinde satdmak Uzere açık arttırmaya çıka. 
rılmıştrr. Metre murabbama 30 lira kıymet takdir edilmiştir. 

Yül\:sel{ iktısat ve ticaret 
tehsili görenler ce ıniyetinden: 

Önümüzdeki ikinci kanunun on üçüncü pazar günü saat 
J6 da Ankara Halkevi salonunda senelik adi umumi heyet 
toplantısı yapılacağından bugün saygılı üyelerin gelmele
rini dileriz. (3831) 

RUZNAME 
1 - İdare heveH hc-.,p raporu ve ibrası 
2 - Yeni idr, e he:·ednin seçimi d-5873 

İşbu çayır şimalen , cenuben İstanbul yolu, ,arkan 
mukaddema idare emini Mehmed ve elyevm Maliyede Cemal, gar
ban kısmen Ziya, kısmen Yahya oğlu Mehmed Efendilere aid gayri 
menkullerle mahdud olup 5561 metre murabbaı vUsatindedir ve he
heyeti umumiyesine 1500 lira kıymet takdir edilmiştir. 

SATIŞ ŞARTLARI 

1. - Satış peşin para ile olmak üzere 31·1-935 tarihine müsadif 
perşembe günü saat 14-16 da icra dairesi gayrimenkul Batı§ me
murluğunda yapılacaktır. 

2. - Taliplerin takdir edilmiş olan yukardaki kıymetin yüzde 
yedi buçuk pey akçesi veya milli bir ıbankanın teminat mektubunu 
getireceklerdir. 

3. - Satış günil artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 
yetmiş beşini bulduktan ve Uç defa nidadan sonra mezkur günün 
16 ıncı saatinde en çok artırana ihale edilecektir. 

4. - İşbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel mukadder kıy
metin yüzde yetimiş beşini bulmadığı takdirde 16-2-935 tarihine 
rnüsadif cumartesi günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artır
mada keza üç defa nidadan sonra saat 16 da en çok artırana ihale 
olunacaktır. 

5. - Birinci ve ikinci ihalelerde ihale bedeli ihaleyi müteakib 
verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin taleb eylemesi ile ihale 
tarihinden itibaren yedi gün içinde vezneye teslim edilmediği tak· 
dirde ihale bozulacak ve işbu talipten evel en yüksek teklifte bu
lunan talibin teklifi veçhile almağa razı olup olmadığı kendisinden 
sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı olduğu takdirde Cark 
ihalesi feshedilen birinci talipten tahsil edilmek Uzere ikinci talih 
uhdesine ihale olunacaktır. Teklif veçhile almağa razı olmadığı 
takdirde ise mal yeniden on beş gün müddetle artırınağa çıkarıla
cak ve en çok artıran tallb üzerine kati ihalesi yapılacaktır. 

6. - Her iki l\rtırmada da mal talibe ihale edildikte tapu harcı 
ve yüzde iki buçuk dellal harcı talibe aid olacaktır. 

7. - Borçlu ve alacaklılarına diğer alakadarların gayri menkul 
üzerindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dahil olan iddia
larını evrakı müsbiteleriyle yirmi gün içinde icra dairesine bildir. 
meleri lazımdır. Aksi halde hakları tapu sicilli ile sabit olmadıkça 
sapş bedelini paylaştırma muamelesinden haric tutulacaktır. 

8. - Artırmaya iştirak edenler daha evel şartnameyi görmüş, o
kumuş ve gayrimenkulün imar vaziyetini bilmiş ve bunları tama
men kabul etmiş ad ve itibar olunacaktrr. 

9. - İşbu açrk artırma şartnamesi 1-1-935 tarihinden ittbaren 
152-934 dosya numarası ile herkese açıktır. 

10. - Yüzde iki buçuk dellaliye ve tapu harcı müşteriye aittir. 
11. - Taliplerin mezkOr tarihlerde icra dairesi gayri menkul 

satış memurluğuna müra· iat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 8-5869 

(SATIŞ ŞARTLARI) 

1 - Satış peşin para ite olmak üzere 31 - 1 - 935 tarihine mUsa. 
dif perşembe gtinU saat 16 da gayri menkul satış memurluğunda ya
pılacak. 

2 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki kıymetin % 7 buçuk 

pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu getirecek • 

terdir. 

3 - Satış gUnU artırma bedeli takdir edilen kıymetin 975 ini hul· 

duktan ve üç defa nidadan sonra mezkQr günün 16 ıncı saatinde en 

çok arttırana ihale edilecektir. 

4 - İşbu tarhiteki artırmada teklif edilen bedel mukadder kıy. 

metin% 75 ini bulmadığı takdirde 16 • 2 - 935 tarihine müsadif cu· 

martesi günü 14 - 16 saat ya kadar yapılacak ikinci artırmada keza 

Uç defa nidadan sonra saat da en çok artıran talibine ihale oluna

caktır. 

5 - Birinci ve ikinci ihalelerde ihale bedeli ihaleyi müteakip 

verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talep eylemesile ihale 

tarihinden itibaren yedi gün içinde vezneye teslim edilmediği tak.. 

dirde ihale bozulacak ve işbu talil'ten evet en yüksek teklifte bulu

nan talibin tekli~i veçhile almağa razı olup olmadığı kendisinden so· 

rulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı olduğu takdirde fark 

ihalesi feshedilen birinci talipten tahsil edilmek üzere ikinci talip 
uhdesine ihale olunacaktır. Teklif veçhile almağa razı olmadığı tak· 
dirde ise mal yeniden on beş gün müddetle artırmaya çıkarılacak ve 
en çok artıran talip üzerine kati ihalesi yapılacaktır . 

6 - Her iki artırmada da mal talibe ihale edildikte tapu harcı ve 

% 2 buçuk dellll harcı talibe ait olacaktır. 

7 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların gayrimenkul Ü?.e 
rindeki hakları ve hususiyle faiz ve masrafa dahil olan iddialarını 

evrakı müspiteleriyle 20 gfin içinde icra dairesine bildirmeleri liizım 
dır. Aksi halde hakları tapu sicillile sabit olmadıkça satış bedelini 
paylaştırma muamelesinden hariç tutulacaklardır. 

8 - Artırmaya iştirak edenler daha evel şartnameyi görmüş oku· 
muş ve gayri menkulün iymar vaziyetini bilmiş ve bunları tamamen 
kabul etmiş ad ve itibar olunacaktır. 

9 - İşbu açık artırma şartnamesi 1-1-935 tarihinaen itib ren 
934-189 dosya numarasiyle herkese açıktır. 

10 - Taliplerin mezkQr tarihlerde icra dairesi gayri menkul sa· 
tış memurluğuna müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

8 - 586" 
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Her nevi plan ve resimlerin kopyaları süratle çıkarılır. Telefon: 1230 

Satılık İngiliz tayları Umum 
Müdürlüelinden 

KARACABEY 1 - Antalya'da yapılacak (23386) lira (60) kuruş bede
li keşifli idarehane binası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

HARASI 
MÜDÜRLOGüN DEN: • 2 - Kırdırma şartname ve projeleri (120) kuruş muka

bilinde Cibali'de levazım ve mübayaat şubesi nakit muha • 
~ipliğinden alınacaktır. 

Karacabey harasında yetiştirilen pedigrileri mii

kemmel Anadan ve Baba,lan yarışçı 933 doğumlu dör
dü erkek beşi dişi dokuz ha': safkan İngiliz tayı 12 ka
nunmıani 935 cumarte~i giinii ı-;aat on dörtte her ha§ 

&)Ti ayrı açık artırma surctiylt! ~alılacaktır. Bu taylar 

İngiliz Tay yarışlarına iştirak edebilecek e\•safta<lırlar. 

PedigriJ.,rilc mufassal cşkallcri ve fotoğrafları An_!cara, 

lstanhul, lzmir, Bursa, Balıkesir Baytar miidiirlükle· 

riy]c Ankara atlı spor kn liihiinc ve fstanhul Sipahi oca

ğı~a görnlerilmiştir. Satışa i~tirak etmek istiycnlcri sa

tış giiniindc tenıinatlari} le birlikte Hara Merkezinde 
bnhmnıaları iJan olunur. (8632) 8-5813 

Yüzde 7 faizli 
j){İ milyon liralık Sı vas - Er
zurum demiryolu tahvi]Jeriniıı 

~ kayıt muanıeleleriıı e vaJ{1nda 
lla~lanacal{tır. 

' Geliri tam~men Sıvas - E.rzurum demiryolunun 
inşasına tahsıs o1u?~n o~uz mılyon liralık Sıvas - Er

rurum istikrazın!n 1~1 mılyon liralık birinci kısmını 
teşkil eden ta~~ıllerın kayıt muamelesine 10 ikincika

nun ı 935 tarı hın.de başlanacak ve ı 5 ikinci kanun ~ 
l935 tarihinde nıhayet verilecektir. 

Beherinin itibari kıymeti yinni lira olan bu muvak ~ 
kat tahviller 19 lira. ihraç fiatı üzerinden bu müddet 
zarfında Merkez, Zıraat ve İş Bankalarının şubeleri 
bulunan her mahalde satışa çıkarılacaktır. 

Umumi ve mülhak bütçelerle idare olunan daire 
ve müesseselerce vilayetler hususi idarelerile beledi • 
yelerc~ ~emin~t olarak v: ~azine.ce satılmış ve satıla
cak Mıllı E~lak hedellerının tedıyesinde itibar kıy -
~metleri üzennden kabul olunur . 

Bahsolunan muam~l~lerde nakit gibi kabul edile -
ceği ve g~rek. bedellerınm ve gerekse faizlerinin tedi
yesinde hıç .hır ~ur~tle vergi, resme tabi olmıyacağı 
kanunla teyıt edılmış .olan bu istikraz tahvillerinin fa
izi de % 7 olarak tesbıt edildiğinden iştirak edenler 
en faidel~ v_e sağlam ve aynı zamanda memleket için 
verimli bır ışe paralanııı yatırmış olacaklardır. 

,.. """ "" ,,.. ,,.. ,,.. ,.. 8-5854 ~ 
~~~~~~~~g,;* ~ ~ ~ ~ ~~~~~ .. ~~~~~ .. ~~~~~~~~~~~~i 

Nafıa Bakanlı~ndaıı : 
Rutubet azami o/oS, kül. a.zami % 13, kükürt azami %1,5 

nisbetinde olmak ve kalo~sı ~300 kalorimetre bulunmak 
ve Haydarpaşada. vagon .uzerınde teslim edilmek şartile 

h mn1en bedelı 4270 lıra olan 200 ton yeri' k k k" .. ·· mu a ... 1 k .1 ı o • omuru 
kapalı zarf usulu 1 e e 51 t?'l~Ye fconulmustur. 

Eksiltme 12. ı. 935 tarıhıne rastlıyan cumartesi günü 
Baat 11 de Ankarada Bakanlık malzeme müdürüğü odasın-
da yapılacaktır. . 

İstekliler 320,25 lır~hı· muvakkat teminatların malsan
dığına yatırıldığına daır. ola? ?1akbuz veya Ticaret Odası 
vesikası ile birlikte teklıfle~~n~. 1 ~: -~: 935 cumartesi günü 
saat 10 a kadar malzeme mudurlugune tevdi etmeleri Ja -
zımdır. . 

İstekliler bu ~~s~~~~kı sartnameleri Ankarada Bakan
lık malzeme müdurlugunden, Haydarpaşada tesellüm ve 
muayene memurluğundan, parasız alabilirler. (379B) 

8- 5844 

3 - Kırdırma 10-1-935 tarihine müsadif perşembe gii
nü saaat 15 de Cibalide'ki alım, satın komisyonunda icra kı 
·ımacaktır. 

4 - Teklif mektuplan kanundaki hükümlere göre yu -
karda tayin olunan gün ve saatten bir saat evetine kadar ko 
misyon reisine makbuz mukabilinde verilmelidir. 

5 - Kırdırma şartnamenin mahsus maddesinde yazılı 
şeraiti haiz olanlar arasında yapılacaktır. 

6 - Talip olanların (% 7,5) muvakkat güvenme parası 
olan (1754) lira ile birlikte müracaatları (8565) 

Emııiyet işleri 
8-5751 

Umum 

iicl.i1rH1rn1rr•pn: 
1 - Zabıta memurlarına yaptırılacak 4500--6000 takım 

resmi elbise ve 4550 - 6000 kasket ve 291 - 400 tak1m si
vil elbise ve 1300 - 1500 adet kaputun münakasası 18. 12. 
934 tarihinden itibaren 20 gün müddetle temdit edilmiştir. 

2 - İhale 12. 1. 935 cumartesi saat 14 bm;ukta Ankara 
Emnyet İş. U. Miidürlüğündeki komisyonda kapah zarf 
usulile yapılacaktır. 

3 - Şartnameler Merkezde Emniyet İş. U. Müdürlü -
ğünde ve fstanbulda Emniyet müdürlüğünden istenHece-
ceği ilan olunur. (3806) 8-5843 

EDİRNE BELEDİYERİYASETİNDEN: 
Belediye deposunda mevcut 30 ita 50 elli bin kilo hur • 

da kurşun boru satılmak üzere 20 gün müddetle kapalr zarf 
usuliyle arttırmaya çıkarılmıştır. lsteklilerin 2490 sayılı 
kanunda gösterilen şartlar dairesinde satılık günü olan 
15 - 1 • 935 günü saat 15 de belediye encümenine müraca • 

_!.t eylemeleri ilan olunur. (8762) 8-5871 · 

İNEBOLU BELEDİYE 

BAŞKANLIGINDAN: 
Elektrik fabrikası için satın alınacak motör veya Loko

mobil ile dinamonun 8 - 12 - 934 tarihi olarak ilan ettiğimiz 
ihale müddetinin 9-1-935 tarihine kadar uzatıldığını ata
~adaranm malfimu olmak üzere ilan ederiz. (8758) 8-5870 

fktısat Vekaletinden : 
22 - 11 - 934 tarihinde Ankara'da ve İstanbul'da yapılan 

İktısat Vekaleti Müfettiş muavinliği imtihanı beklenilen 
neticeyi vermediğinden imtihana girenlerin hiç birisinin 
kabul edilmiyeceği ilan olunur. (3822) &-5865 

Anl{ara Gümrügü 
1\ 1 Ü d iir liiifin den: 

Müdürlüğümüz ambarında bulunan yedi kilo Reçel 25 
kilo soğan 5 kilo patates 31-12-934 günü saat 11 de artınna 
i1e satılacaktır. İsteklilerin o gün gümrükte kurulu satış 
komisyonuna müracaatları. (3834) 8-5874 

l~·;·· Pa ·~a 
• Beher Beher 4 _ "1' 

.:~ Sayıfa Santimi Sayıfa Santimi~~ ~ 
~ ~ ~ Tarihe kanştı {Meş-

f.: 2 300 3 --;;- ~: : hur Hasan Paşa fırını) 
~ 4 1so s 100 ~ l§ UNJJU UtGUT 4 4 -
~~ « so 7 40 ~~ ~ fırını oldu. Yüce tanıyı-
~ ~ 25 kuruştur. ~~ ; cılanma bildiririm. 
~ ~ !': HALİT 
r.~ 1 - Hayır işlerine ve yeni ~[4 ~ 8- 5704 
li~ çıkan kitablara aid ilanlardan li'-f -lllClllllillillJllllillR!I llllHlıfı ıııuııı 
l4 '"o 1 S tenzilat yapılır, ~4 

-·-.,•~•~r·ıır''!ltll!ll!lllllJll!l!j ıa.ıı: 

ı_ 
• , 4 

- ~l4 2 - Zayi ilan bedelleri mak. ~. 
c: l tu yüz otuz kuruştur. ~4 Kisarna PRENS AHMEP ~ • li 

~~ 3 - Tebrik teşekkür, evlen- li[4 

Ronald Colman • Loretta Young ~ lil4 me vefat ve katı alaka ilanla - li[4 

ıııııııııuın ı ı m ınıııu Mnnınıııı ıııuıoııuıı111111111111111111H11111nuıunııııııınnnıı1111111aınmwu~ ~[4 rmdan maktuan beş lira alınır. li~ 

Kiralık daire 
Şirketlere, bankalara, doktor 

avukatlara, tüccarlara el verişli ve şeh
rin en mutena bir yerinde bulunan eski 

~ Nafıa Vekaleti binasında kaloriferli 
~ daireler ve odalar kiraya verilecektir 

İsteklilerin Vehbi Koç ticarethane -

: sine müracaatları rica olunur, 
8-5840 

[4 ~ 
• li 

~~ ABONE ŞA RTI..ARI 
~~ 
~[4 Müddet Dahilde Hariçte ~ [4---• s ı·~· 
[4 ene ıgı 17 Lira 30 Lira 

~l4 6 Aylığı 9 ,. 16 ,, 
'"~ 3 Aylıg~ r 5 ,, 9 n 

Posta Ucreti gönderilmiyen 
ıı tnektubl:ıra cevab verilmez. 

ZAYİ 
338 senesinde İmalatı harbi· 

ye usta mektebinden almış oldu. 
ğwn tasdiknamemi zayi ettim. 
Yeni sini alacağımdan eskisinin 
hiikınü yoktur. 

Mustafa Fevzi oğlu Celalettin 
324 İst .. bul 

8-5868 

Maden suyu 
İştahı artırır, en ağır yemek· 

leri kolay hazmettirir, içimi ]ez. 
retli, temiz ve sıhhi sofra suyu. 

dur. Karaciğer ve böbrek taşlan• 
m düşürür, taşların teşekkülü· 

ne mani olur, her çeşit hazimslz· 
liğe, mide ekşiliğine, §İşkinliğe, 

kum ve şeker hastalığına en iyi 
ve tabii ilaçtır. 

En tabU iştah ilacı 

KISARNA MADEN 
suyudur. 

Deposu: 
Ankara Ycnihaı No: zo ŞevlCet 

bakkaliyesidir. 8-583 ı 

ZAY! 
Ankara Belediyesinden aldı· 

ğım 432 numaralı mukayyet O· 

lan arabamın numarasını kazaen 
zayi ettim. Yenisini alacağım
dan e&ki :nin hükmü kalmamış· 
tır. Abdullah 

T~Q. KiYE 

llRAAT 
B"N~SI 

·DARA 
BiRiKT i RE ı"\J 
DAı..lAT (;D~Q 

- SAYI 133 içindekiler -
Fitre ve zekat Kazım N. Duru 
Karada denizde uçan bir kuş. 
Gelecek, havacılığındır 
Yeni bir hava ekspresi 

·Göktannmn bir dileği 
Hava hukuku 

A mira/ Decteur 

B. Sait Çonay 
Rilat Şerif 

Uçakla' bir dakikada 12 kııometre hız 
Gök Alanında hrz alanlar 
Dağa çıkmak ve kayak sporlan Profesör Riedel 

Abidin Davar Gökle yer arasında 
Gençler Birliği kurultayında 
Ankara güreşçileri Türkiye birinciliklerinde 

Bir çift kara göz (Hikaye) Server Ziya Gürevin 
Sinema: Carile Lombard, Marlene Dietrich, Evelyn 
Venable, Clara Lou Sheridan, Gertrude Michael v. s. 

Para, saadetin anahtandır. 
Mesut olmak için zengin ol· 

mak şarttır.. . • 
Zengin olmak için de hır pı 
yango bileti almak lamndır. 

EmJak ve Eytam Bankasından : 
Ankara'da Atıfbey mahallesinde ve Ziraat ~ektebine 

giden asfalt caddenin yüz elli, iki yüz metre sagmda ~
rum katı üzerinde zemin katından jbaret iki daireli kargır 
bir ev pazarlık suretiyle satılacaktır. Almak istiyenlerin 
dört yüz elli lira depozito akçeleri ile beraber 2 - 1 • 935 çar 
şamba günü saat onda bankamız satış komisyonuna ve f~z
la malfunat almak ve evi görmek istiyenlerin bankamız mu 
amelat müdü ·lüğüne müracaatları ilan olunur. 

8-5867 
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1000 METRE MİKABI 
CEVİZ TOMRUK 

Yukarda miktarı yazılı ve 
tahmini bedeli 55000 lira o 
lan ceviz Tomruğu 7 /2. 
Kanun/ 935 tarihinde as
keri fabrikalar satmal
ma komisyonunda saat 
15 de kapalı zarfla satına
hnacaktır. Sartnameler 275 
kuruş mukabilinde satın al
mcl komisyonundan verilir. 
Taliplerin teminatı muvak
katesi olan 4000 lira ne tek
lifl~rini havi zarflar yevmi 
mezkOrda saat 14 de komis· 
yona teslim etmeleri ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerine nazaran vesai· 
k; 13zime ile miiracaatlan. 

(3762) R--5786 

800 KİLO KALAY VARAK 

Yukarda miktarı yazılı ve 
tahmini bedeli 2800 lira o
lan kalay varakın 12 şubat 
tarihinde askeri fabrikalar 
satmalma komisyonunda 
saat 15 te acık eksiltme 
ile satın ahn~caktır. Şart
name parasız olup satın 
alma komisyonuncfan verHir. 
Taliplerin teminatı muvak
katesi olan 210 lira ile 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerine nazaran vesaiki 
Iazimevi hamilen müracaat-
ları. (~7Q1) ~-- ı:R1 'i 

FİSENK FABRİKASI 
1 NUMARALI TAV 0-

CAGI BİNASININ 
tNSAST 

Yukarda vazıh ve keşif 
bedeli 12860 lira olan inşa
at 1012. Kun/ 935 tarihinde 
askeri fabrikalar satın atma 
komisyonunda saat 15 te ka
palı zarfla ihalesi yapılacak
tır. Sartnamesi 65 kurus mu· 
kabilinde satmalma komis
yonundan verilir. Talipler 
964 lira 50 kuruşluk muvak· 
kat teminatlariyle tekline
rini havi zarftan yevmi meı· 
kOrda saat 14 de satmalma 
komisyonuna vermeleri ve 
2490 num~rah kanunun 2 ve 
3 cü maddelerin~ na7.ar:ın 
vesaiki hai;ı: hnltınmaları. 

(377?' R--~784 

5(! TON HAM ADANA 
PAMTJÔTJ 

Yukarda miktan vazıh ve 
tr.lınıini bedeli 22r\OO lira ~ 
Jcı11 ıo Ton H;ım Adana pa
nıu~u 7 '2. Kan /935 tarihin
de askeri fabrik::\lar umum 
miJ<lürlijıYü satmcılma komis 
vrnunda saat 15 de kapalı 
7.fU na Satın almacaktJr. 

$artnameler parasız ola
rak astmalma komisvonun· 
dan verilir. Taliplerin temi· 
natı muvakkate olan 1687 li
ra 50 kuruşla tekliflerini ha· 
vi zarfları vevmi mezkOrda 
saat 14 de komisvona teslim 
etmeleri ve 2490 numaralaı 
kan.ınun 2 ve 3 cü maddele· 
rinin emrettifri vesaiki 13.ıi · 
meyi hamil bulunmaları 

(3761) R--1785 

600 TON °0LEOM 
120 TON TOLEOL 
260 TON HAMIZI AZOT 

Yukarda miktarı yazılı 

malzeme satın alınacaktır. 

Buna dair evsafname fen 
şubesinden alınacaktır. 5 2. 
Kan 935 tarihine kadar fi. 
at teklifleri fen şubesine 

verilmesi. (3790) 8-5814 

20000 METRE GAL VA: 
NİZLİ TEJ. HALAT. · 

Yukarda miktarı yazılı ye 
tahmini bedeli 8000 lira olan 
gal venizli tel halat 17 / 2. 
kan 1935 tarihinde saat 15 te 
askeri fabrikalar satın al-

U~11S 30 {LKK.ANUN 1934 PAZAR 
w 

ANKARA PALASTA 

Unut:utmıvacak' 

Fevkaladeliklerle dolu 

BOVOK VIL BAŞI GECESi' 

saçlarını2. 

Fiyatlar her seneye nazaran çok mutedil olacak dökülüyor mu? 

Yerleri 27 Birinci Kanuna kadar tutunuz.!. 
Hemen dökülmesine mani 
olunuz. 

Adana Belediye Reisliiinden : 
1 - Dairede bulunan şartnamesine göre, Adana sehri

nin dört ila altı yerinde, 2 inç kutrunda, ici kalaylı boru -
dan çakma tulumba yapılması, bir ay müddetle, kapalı 
zarfla münakasaya konulmuştur. 

2 - Münakasa, 15 - 1 - 1935 salı günü saat on beşte be
lediye encümenince yapılacaktır. 

3 - Münakasa günü hic bir teklif kabul edilmiyeceğin
den taliplerin, hir gün evvelinden yani 14 - l - 1935 akşamı
na kadar tekliflerini Belediye Riyasetine yapmaları la · 
zımrlır. 

4 - İstekliler, bu iş için yapılmış olan şartnameyi bele
diye fen heyetinden parasız alabilirler. 

8--573~ 

DEVLET DEMİRYO LLARINDAN: 

31. 12. 934 günlemecin<lcn sonra 1700 kilometreden daha 
ileri gidecek yolculardan, 1700 den artan her kilometre 
için, yolcu ve kilometre başına: 

I II ili 
l .3r I 0.65 

kuruş alınacaktır. 
8-5809 

DEVLET DEMRİYO LLARINDAN: 
Tenzilatlı gidiş - dönüş yolcu tarifesi aynı sartlarla 

31 mart 1935 günü sonuna kadar uzatılmıstrr. (3777) 
8-5807 

ma komisyonunda müteah- ı ~r-~-~-~- ---...-----
hit nam ve hesabına acık ' ' • l ı rı tı yi\ r s..ıhıbi ve e.ı ~mu. ı 
eksiltme ile alınacaktır. Şart 
name parasız olup satın al- ' h:ıı riri Falih R ıfkı ATAY. , 

ma komisyonundan verilir. : Umumi neşri ya tı idare: eden 1 
Taliplerin yevmi mez~urda i Ycızı i~l cri müdürü Nasuhj ı 
teminatı muvakkate parası r BAYDAR. · 
olan 600 lira ile 2490 numa- ' \ Çankm ceddesl civa.rrndı 
rah kanunun 2 ve 3 cü mad-
delerine nazaran vesaiki la- , Ulrıs mıt~baımnd• hasrtmri_ttt') 

zimeyi hamilen müracaatla-
rı. (3823) 8-5866 

Kiralık apartıman 
Yenişehir, Paşalar tepe -

si, Menekşe sokağında mer
kez K. Miralay Demir Ali 
apartmanının üst katında 
dört oda, banyo, mutfak, su 
ve elektrik ve her türlü kon
foru havi daire kiralıktır. 
Şartlanm anlamak istiyen
ler her gün Merkez K. İn· 
zibat Kıta K . Bnb. Kemal'e 
müracaat etmelidir. 

8 - 5838 

\ukara Levazım amirli~i 
satın alma komisvonu 

~ 

ilanJnn. 

iLAN 

Erzurum garnizonu ıçın 
bes yüz elli bin kilo un ka
palı zarf usuliyle münaka
sası 10/ 2. Kan/ 935 günü sa
at on dadır. Talipler şartna
mesini görmek üzere her 
gün münakasaya iştirak e
deceklerin de vakti muay
yeninde Erzurum kolordu 
satınalma komisyonuna mü 
racaatları (3757) 8-5755 

KANZUK ECZAHANESİ 
müstahzaratmdan. 
KOMOJEN: Saçların dö • 
külmesine ve kepeklenmesi· 
ne mani olur. 
KOMOJEN: Saçların kök· 
terini kuvvetlendirir ve bes-
ler. ~ 

KOMOJEN: Latif rayihalı ~ 
bir saç losyonudur, deposu i 
Kanzuk eczahanesi her ec • 
zahane ve ıtriyat mağazala- t \ 
nndan araymız. 

İngiliz Kanzuk eczanesi rna nulatmdan. 

Öksürenlere pelpısenkli katran eksiri 
Yeni Eczahanede bulunur. 

Ankara Nümune Hastahanesi 

Baştabipliğinden: 
Hastanede satılacak aşağıda yazılı beş kalem eşya 

vardır. Bu eşya 31/K. evel/934 pazartesi günü saat 14 de 
hastane bahçesinde aleni müzayede suretiyle satılacaktır. 
1stiyenlerin teminat parasiyle birlikte hastanede bulunma· 
tarı ilan olunur. ( 3679) 

1 -- 2,000 kilo eski akümülatör kurşun plakalı 
2 - 1 adet tahtadan çamaşır soğuk etüsü 
3 - 10,000 kilo eski kalorifer kazam parçalan 
4 - 3,000 kilo eski boru parçaları 
5 - 1,000 kilo demir çubuk parçalan - muhtelif kuturcta-

8--5696 

-- .. ~ - -. ~. . . . : ' - -

( 
-1 -·SİN 

YENi 
BUUÜN BU GECE 

Umumi arzu üzerine: 

KRALtÇA KRlSTIN 

Devam ediyor. 

Ayrıca: Dünya havadisleri. 

·ALAR 1 

1 
1 

LÜP) 
BU GECE 

SAAT 8 ZİYAFETİ 

~ yıldızdan birkaçı: 

Jcanne Harlow Wellace Beery 
Madgc Evan.s J ohn Barrymorc 

Philip Holmes Lione1 Barrymore 
Ayrıca: Dünya havadisleri. 


