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Soysal bakımdan 
' i] yiiriiyüşü 

Dil. özbenligimizin duygularını ve 

dü ünüşlerini dışarıda anlatan ve söy

liyen bir nldır. Onun benliğimizle çok 

y kından ve derinden bir bağlılığı var

dır. Denilebilir ki dil içimizin ve bütün 

yaşayışımızın ve varlığımızın bir özü • 

dür. Bö)•le kutlu ıayılan bir varlığı 

elden geldiği denli yabancı izlerden u

zak tutmamız; ve onu dedelerimizden 

bize dek gelen değer biçilmez bir orun

cak (1) olarak saklamamız gerekti. Böy

le olmadı. Binlerce yıllık taribimi-zin 

aon birkaç yüzyılı içinde yüksek sayı

lan bir barana (2) ar.asında ,.abencı de

yimler dili ••• ize o.ıc.'.l girdi ve onca 

ıindi ki budununa bağatırlık ve kut di

leyen Gültekin°in dilinden pek çok u

zaldaştL Bir dilin başka dilden yardım 

görmesi ıık ıık görülmüştür, ve ıimdi 

bile uluslararasında birlikte kullanılan 

deyimler az değildir. Fakat uzun bir 

geçmiıi olan büyük acun ulusları. elden 

geldiği denli az yabancı deyim almaia 

çalıımışlardır. Aşın bir kertede kıvrak 

olan ve konulan eklerle ber duyguyu ve 

düşünüşü anlatan dilimizin yabancı dil· 

Jerden yardım istemesi doğru değildi. 

Biz, bunun ötrüıünü din bağlannda ve 

onun verdiği yeni iç yll§ayışın tutum

larında bufuyoru~Bu, üzerinde uzun 

boylu durulacak ve genitletilecek bir it

tir, Buran onun yeri deiildir. Dilimiu 
. Ya~cı deyimlerin girmesi &zümilzün 

bir anlatılııı olmadığı için uluıua iç 

varlığının dilmacı olamadı. On•n için 

deyimler dütünüı ve duyuıu anlatmak

tan uzak bir ÇC1İt süı lıalıima girdi. E· 
debiyat tarihimizin tanzimattaa öaceki 

dlll'Umu ve paikolojiıd bunwı atrlwna:ı 

eti bayık l>ir anıtıdır. "Humeinerkiai.. 
aibi. Buradaki yürüyüı noktalı Ye dü

liinüı temeli, derin bir ıörüıün ve yük

aek bir duyuıun a-latılmaaı değil, de-

1İnılerden kulağa selen bir müziktir. 

8oD çailarcla Fikret'in ''Rübabı Şikes
te,, ainin birçok yapraklarmda ıüa, dü

tiinceyi yenoıiıtir. Edebiyatta renk ve 

1'ıiizilr, elbette, olmalıdır. Fakat onda 

duygu ve dütünce iittün bulunmalıdır. 
Edebiyatımız en kıaa bir anl•bhtla Y•· 
1cın çağlara değin acınacak bir kılıkta 
idi. Bu dilde ,-azıtan ,.azılar, ömekleri

Qİ boyuna yükıek yaıayııtan almıtlar

dı. Uluı bu edebiyatı kendisine mal e

demiyordu. Çünkü anlamını anlıyanu-
1ordu. Çok yakın çağlara değin yazı di

li ile ulus dili araımda ayrılık Yardı. 
("tie yazıktır ki başka uluslarda edebiyat 

budun için yükıf!ltici •e onun kültürü

"ii onarıcı bir al olduğu halde bizde 

edebiyat hiç bir zaman bu yükümü gö

rtlnenüıtir. '}ı'ürk edebiyatı yüzlerce yıl , 

'iiten tutsa,lık uzaımda baıka düıü
~tler ve batka görüılerden doğan " 
ii~ benliğinden çıkmıyan deyimlerle bü

'iilr uluılar yönünden beienilmit olgun 
1~iılerini nremezdi. (v agner bile öl. 

;:- ve qıiz IMİnİ uluaa doiru citmek-
bt.ldu. Biz, k yeni yürüyüfle kendi

~" binlerce yıllık derinliiine doiru 
diyoruz. Artık bundan sonraki dili-

'tti~ ul d"I' d- ~ • .t uıan ı ı ve onun uıunceaa ve 
11Yhıu olacaktır. EdebiyatımlE ea bü

tiik 1 
oca•"ınmasıru bundan ıonra ,-apa-

~lr "• tarih çerçevesi içindeki ulusal 
)111c.. .. 
b Uınunü bundan böyle batannaia 
'ılıhcalctır. ) 

NECiB AU KUCUKA ----(l) Emanet 
(2) Sınıf 

3, tLKKANUN 1934, Pazartesi 

So/ya, 2 ( A..A..) - l\'öyyi barış andlaş
masmm orı beşinci 3·ıldörıiimiinden iitiirii, 
bugiin öğle iizeri, bir protcslt> ıovlnntısı 
yapılmıştır. l'o!islm· solmldanla giistn·iş/P
ri ymcak etmişlerdir. 

Adımız andımızdır Her ycrdt• 5 ı~uruş 

• 
Inkılab o ersi eri 

C. H. J.i""'. genel katibi Bay Receh 
dün değerli dersini hüyiili: bir 
dinleyici toplantısı mn alluş
ları arasında verdi 

Salonun darlığından dolayı tamamını zapta 

muva/fak olamadığımız bu değerli dersin an
cak kı8a bir hulasasını koyabildik. Alacağımız 

tedbirlerle, bundan aonraki dersleri daluı eksik-

başladı 

2 
siz verebileceğimizi ummaktayız. Uün, bu yılın inkılab dersine bQflıyan C. H. ,. .. 

Genel Katibi Bay Receb der•ini verirken 
yecarunı aıılamak, ana çizgi olarak gü- ı aldığı devirde dünyanın yalnız çizgi o-Dün Hukuk Fakültesinde ''lnkılab 

tarihi dersleri,, nin birincisi C. H. Fır
kası Genel Katibi BaJ' Receb tarahn
dao verildi. Salon deierli bir dinleyici 
lı:3l"halığiyle dolmuıtu. Yer bulamıyan-

dülecektir. lnkılab mevzuunu göz önü- larak haritası değil dünyanın vaziyeti, 
ne koymağa baılamadan önce türk in- hareketleri, ve ilmin tesbit ettiği umumi 
kılabı doğarken o zamanki türklüğünü durumu da bilinmiyordu. 
kaybetmit ve kar.tak o•manlı imrr-qtor- imparatorluğun sınırları Bağdad'-

dan macar ovalarına u:undığı ve türk
lük bunun içinde bir parça bulunduğu 
zaman henüz ''Galila,, dünyaya bile gel
memişti. Bu sıralarda, batı türklerinin 
İçinde bulunduğu yüksek devlet en ge
niı sınırlar İçinde en geniş mazhariyet
lerle yüzü güler halde idi. imparatorluk 
geniıleyip ıittikce onu terkib eden cüzü
lcr parçalanıyor ve manevi bakımdan 
zayıfladığım gösteriyordu. 

DÜnyanrn yeni doğan· medeniyet ha· 
rekctine iıtirakimiz, o kadar geniş ola
madı. Matbaayı, iycadından üç yüz yıl 
kadar sonra aldık. Bu umumi genişleme 
hareketine, bu umumi dünya bilgisine 

.yabancı bakan bir halet, din telkincileri
nin saray telkincilerinin yüzünden bizi 
umumi seviyeden uzaklaştırıyordu. 

Dünkü derde oulunanlann kalabalılı 

O zamanın cehaletine bir misal ol
mak Üzere oımanlı İmparatorlu~unun 
yüzünü kızartan bir hadise zikredelim: 

lar d....-, ulonda dinlemiye çalıııyor
lar& 

'·1ğ\ınu gözden geçirmek gerektir. Biliyorsunuz ki "Çeşme" de ruı do
nanmuı oımanlı donanmasnu batırdı. 

(Sonu 4. üncü .ayılada) · 

~Atatürk'le ı 
Arnavutluk kıralı 
arasında tel yazıları· 
Reisicümhur Atatürk ile Ar- / 
navutluk Kıralı aşağıdnki tel
yazılarını biribirlerine gönder- ı 
mişlerdir: 

Arnavutluk Kıralı Sa Majeste 
Birinci Zogo 

Tiran 
Uğradığınız çok acı ycu do

layısiyle en samimi taziyet!cri 
min onanmasını rica ederim. 

T iirkiye Reisicümhuru 
K.ATATORK 

Türkiye Reisicümhunı Son 
Eksellans Kemal Atatürk 

Ankara 
Büyük yasıma lutlen i~tira

kinizd en dolayı fevkalade mü· 
tehassis olarak en .amimi le

§ekkürlerimin kabulünü rica · 
ederim. ZOGO 

Ankara • Af yon 
Nafıa Baka Bay AJi dün 

tclefoncla Afyon'la konuştu 
Anadolu §ehirleri tele/onla 
biribirine bağlanmak üzere 
Nafıa Bakanlığı, ülkemizin birçok 

yerlerini telefonla Ankara'ya bağlam-.k 
yolundaki planını büyült bir bala J'Ü• 
rütmcktcdir. 

Nafıa işleri Bakanı Bay Ali dün Bü. 
yük Millet Meclisinden telefonla Afyon
karahisar'la konu~muf ve teain çok e,-i 
iıitildiğindcn ötürü kıvancını bildirmiı
tir. Yolun açılmasiyle Batıkeıir, Kütah
ya ve Bursa konuımalan gÜYen albna 
ahnmıı olduğundan banlar birkaç gün 
içerisinde lconuımak ~enlere açlla
caktrr. Bir yandan da telefon koeu.....
larınm lsrartll, Burdur, AntalJ'a, Ada
na ve Mersin'le yapılabilmesi için çahıd. 
maktadır. 

.,.... IMt tam 17.30 da bqlandı. 
8q R_.,, ~nün anldık Ye bay· 
lık h4n "•dan üıtün bir unsuru olan 
türlderi 7'11daktaa varlıia, düfkünliik
ten ietünliife çakana türle inkılabını,, 
ıözclen ıeçirecefini IÖyliyerek dersini 
fÖyle Yerdi: 

Tarih okurken cörüp inanmııızdır: 
• ':.un geçmiılerde yer yer, parça parça 
medeaiyet ııddan parladı. fakat uzun 
tünnedt insanlık hayab, uzun Jiizyıl
lar, clet;in karanlıklar içinde kaldı. ilk 
devirlerdeki küçük medeni,.et kıvılcon
laruu ıöz önünde tubnazaak, karanlık 
içinde, zulüm içinde, kendi iradesini kuJ. 
!anmadan bir yığın halinde yaııyan be
ıeriyet kütleleri vardL F eodaJitede İn• 
sanlık kendinin yüksek vasıflarını du· 
yup tannnaktan uzak bir devir yaşadı. 

----~------------·· .. ------------~~--

- Bu derslerde benim hiıaem, türk 
inkılabmm iç politika balmnmclaa ıöa
dea geçirilmesi Ye mütaleaudır. 

inkılabı iç politika balmnınclan, as
kerlik balmnmclan ve aynı zamanda ıe
tird:ii 11yasal mefhumları gözden ge
çinnelde beraber bu mefhumların dq 
devletlerde tatbik edilen tekillerle mu
kayesesini de göz önünde l>ulunduraca
iu:. 

Bu derslerin amacı biliyorsunuz ki 
yeni bayata kantacak ve bundan sonra 
devletin Ye ulıun idareainde meıuliyet 
alacak yeni nesli inkılab beyecaniyle 
besleyip hazalamaktır. Onun için vaka 
ve hadise: ri biribiri arkasına koyup 
rr ·: 

1 
"'' oiefil, yeni nesle inkılabın he-

0a befinci aıırda ilk medeniyet müj
decisi bilgi ıtddarnu görüyoruz. 

Birçok ülkelerde bilgi admılan atıl
maia baılandı. Osmanlı İmparatorluğu
nun o zamanki vaziyetini, o zamanki dün 
ya durumu ile karıı karfıya getirirsek 
ıu tablo gözümüzün önünde canlanır: 

ikinci Mehmed lstanbul'u aldığı ve 
yeni kurunun baıladığı sıralarda insan· 
lık Amerika'yı tanımıyordu. Henüz 
Hind'e giden kısa yol buluomamııtı. 

Selim, o zamana kadar iılam elinde bu
lunan Allahın vekilliii sıfatını üzerine 

C H. F'. ocak kongreleri her yerde 1apılmaktaJır. Dan de Y eniıehir 
ocağı Hilalialamerde toplantmf, raporlar olıunmuı, tlilelrler belli 

edilmlıtir. Bu lıongrenia l:r lolofralw h)'U10faz. 

Son dakika: 

Elen -Bulgar sınırında 
esef edilecek bir hadise 

Sofya, 2 (A.A.) -- Bulgar ajan-
11 bildiriyor: 

23 birinci tef rin gecesi bir la· 
kım pomaklar birçok hayvanı ele 
geçirerek Yunanistan'a doğru kaç
mağa çalışmışlardır. Hayvanların 
çalınmasından haberi olan bulgar 
askeri makamları kaçanları ko
valamıya koyulmuılardır. Bir bul
gar ımır gezici kolu sis ve karan
lık içinde aldanarak yunan sını
rın• bir kilometre ·kadar geçerek 
30 birinci teşrin sabahı saat altı
da kaçanları bulmuş ve bunlar 
dur emrine silahla karşı geldikle
rinden bulgar sınır koruyucuları 
da atet açmışlar ve beş pomağı 
öldürmütlerdir. iki pomak kaça
bilmiştir. Pomakların kadınları ve 
yedi at ve 150 kuzudan ibaret o
lan hayvanları da tutularak bul
gar topraklarına getirilmiştir. Ya· 
rın yunan ve bulgar zabitleri ara· 
ımda bir toplantı yapılacaktır. 
Pomakların bu yeni kaçma iste

ğinin de gene bir takım yalanlar· 
la pomaklarm Bulgaristan'dan 
ayrılmasını güden propaganda
lardan ileri geldi~i açıktır. 

lstanbul, 2 (Telefon) - Gece
yarısından sonra alınmıştu: 

lıtanbul gazetelerinin Atina'
dan aldıkları huıuıi haberlerde 
bulgar karakollarından 1rördükle-

ri baskıdan Yunaniatan'a ıığınan 
türkleri bulgarlarm yunan top
raklarında 9 kilometre koğaladıkı 
latı ve bunlardan kaçan biri müs
tesna olmak üzere, betini öldür
dükleri, ötekileri geri götürdükle
ri, yunan hükumetinin Sof ya sefi
rine protesto ettiği ve sınırları 
sağlamak için emirler verildiği 
yazılıdır. 

Gene f stanbul gazetelerinin bts· 
gürı telefonla Sof ya' dan aldıkla
rı haberlere göre bulgar Harbiye 
Bakana bir tebliğ çıkarmış ve bu 
tebliğde kaçtıkları için kovalanan 
va sarılan pomakların bulgar müf· 
rezelerine karşı silah kullandık· 
ları için bulgarlardan karşılık gör· 
dükleri, içlerinden beş erkeğin ö
lü, ikisinin yaralı olarak "1nanh· 
lara sığındığını. kadınlarla çocuk· 
ların geri alındıkları, hidiıenin 
bulgar sınırının bir buçuk lcito-

.lre ilerisine! " olduğunu ve hi
!iseyi yerinde hul~.ırlnrla yunan
lılardan mürekkcb bir heyetin 
tetk;k Pd!'cei!ini vazıyor. 

Bu akşam geç vakit gelen Ati
na tclgraff nrma göre de yunan 
Drama fırkası kumandanı hadise 
hal<krnda yunan hükumetine bir 
rapor vermiş ve bu raporunda bul· 
~ar askerlerinin yunan sınırını ge· 
çen türk köylülerini Kadıköy ha· 

(Sayıfayı çvfriniz) 

-
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DIŞARDAN GELEN SON DUYUMLAR 

Kirofun ölümü 
So,-yd Hu8yil·.ıa köklii hir 

acı •loğnrdu 

Moskova, 2 (AA.) - Tas a1ansının 
J8ptıgı bir hiıkümet tebliğinde, komü
ıı.lst partisi Leningrad merkez komite
• yazganı ve Sosyalist Sovyet Ciımhu
riyctlcri Bırligi Merkezi İcra Komite
•i üyesı Kirof'un dün akşclm saat 16,30 
da Leningrad sovycti yapısında öldü
rlildüğiinü bildirmektedir. 

Tebliğ, ölcliirenin işçi sınıfı yağınla

nnın adamı olduğunu hemen yakala
nan oldürenın kim oldugunu anlamak 
için müddeiumumitiğin işe el attığını 
bildirmektedir. 

Komünist partisi merkez komitesi 
'We komitclenneclisi beyannarl'k!ler çı· 

•rarak Sovyet Rusya komünist parti
sinin Kirof'un öldtirillmesile büyük ve 
Jerine konmaz bir kayıba uğradığını 

blJdtnnişlerdir. Beyannameler, Kiro
'f'un bolşcvizmin en canlı yapıcıların

&» bulunduğunu ve komünizmin bu
J6Dkü yenmelerinde çok bilyük bir pa-
11 olduğunu anlatmaktadır. 

Ulutal korunma komiserliği de 
lhnnııı orduya yaptığı beyannamede, 
~ •vaılarda kızılordunun kazandığı 

)Cnmelerin cm bUyUk kldacısı olan Ki
Nf'un öldiığünü ve Kirorun ünlü di
riliğinin kızıl orduya ülkenin korun -
inalı yolunda bir örnek olması dileğ'in

tlc bulunmuştur. 
Sosyalist Sovyct ,~Cümhuriyetıeri 

Mrliği merkez icra k.omitesi Ki.rof'a 
aym altısında Moalrova'da kızı) alanda 

~ am alayı yapmayı ka~arla§tır -
mrtpı. 

f:EillSTAN'DA 

Bahık konfrran~ı ~ala~mu!i;mı 

uzattı 

Varşova, 2 - (A.A) - Pat ajansı
Am Tallen'den öğrendiğine göre Baltık 
devletleri konferansı uluslararası duru
munu konuşmuş ve üç devletin görü§
Jerinde taın bir birlik olduğunu gör -

mUttüı. 
Doğu Avrupaın andl~sının, bu

gUnkü durumu değiştirmediğini ve üç 
Baltık devletinin bu yoldaki duruşları
nın değişmesinin gerekli olmadığını 
kestirmiştir. 

Konferans, ökonomi islerine de ba
karak üç devlet arasındaki ticaretin 
ıenişletilmesini araştınpıştır. Konfe • 
ransın çalışma proramı bitirilemedi • 
tinden konusmalar uzatılmıştır. 

BU GECE AÇIK ECZAHANE 

Anaf1trtalar caddesinde 

YENi ECZAHANE 
rzahanesidir 

yalisinde ve 11nırdan 2 saatlik me 
aaf ede yunan toprağında koYala
chklarını, ölüleri bulunan 5 tiiJ'
lün btılgar askerlerinJn kurşunla-
riyle d 0 Jik deşik edilmit oldukla
rını teıhit ctmittir. Bu sırada b ir 
hlıar ve yunan heyetinin hadi
aeyi yerinde tetkik etmek için ite 
başladığı teyit edilmektedir. 

. 
Dir ) unan haheri 

lst:.. • !, 2 (Telefon) - Atina· 
elan bugiinkü tarihiyle bildirili
yor: Türk elçiliği yunan hüküme
tinden hadise hakkJnda malfunat 
latemi§ ve elçiliğe Drama lcuman
danmm raponı verilmi,tir. 

HnJonr komiteciJeri \C 

),ınan - bul~ar mırı 

btanbul, 2 (Telefon) - Atina· 
dan bugünkü tarihle bildiriliyor: 
Bulgar komitel~rinin yunan top
~ 1 geçmiye hazırlandıkları ha
ber alınması üzerine sınırı koru
yan kıtalann gücü arlırılmış ve 
komitecilerin en ufak hareketleri
ne meydan verilmemek üzere ge-
.,.. ı . .n,;rler alınnn~hr. 

INGILTERE'DE 

Deniz konu~maları 
l.ondra, 2 ( A.A) - Dışişleri bakanı 

M. Saymen Amerika murahhaslariyte 
buluşarak $On günlerde japonlarla yap· ' 
trf!ı konuşma1Rrr anlatmış ve bunların 
yeni bir olan vermediklerini, japon a
mirah Yamomotanın İngiliz deniz ba • 
kaniyle yaptığı konuşmdlarda da ancak 
kendi görüşlerini bildirdiğini ve hUkO
metini hiç bir taahhüd altına koymadı
ğını söylemiştir. 

Öyle gözükiiyor ki İngilizlerin ja
ponlarla amerikalıları uvuşturmak için 
yapmıs oldukları tekliflere japonların 
verdikleri karşılıktaki teknik tafsilat 
konu maların sürebileceğini göstermiş -
tir. 

Tt·knik.-ilPrin •lf'tlik leri 
l~ondra, 2 (A.A) - Amiral Keyes 

bir kaç aydır "simdiki T.ondra deniz 
andlaşmasının uzatılması, ulusal ka -
?anclarımızı elden çıkarmak olur,, diye 
sövleyip durmaktadır. Amiral gibi dil· 
şünen başka bir cok sıyasa aılamları da 
Va'lİnP,ton'da kestirilen gemi savıları

nın ancak amerikahların icıine yaradı

ğını vazıyorlar. 

Japon amirah dün ingiliz deniz birin
ci lorduna kendi göriis1erini anlatırken 
iki tasası olmak gerekti: 

1 - Karsı kar-;ıya gelen ve sayılar 
üzerinde görüşen denizcilerin birbirini 
daha kolayca anlayarak konusmaları, 

2 - Japonların ortaya attıklan, bii
tiin gemiler icin toptan bir sayı kesil -
mesi kuralını onamak, ingiJiz deni .. ci 

terine şimdiki andlasmayı yenilemeden 
daha elverişlidir. 

İngiliz clenizcilcrinden Sir Bivater 
bir vazısında diyor ki: 

"İnr,iltere'nin denir. ~i1ah1arı, nis
bctler \herine yapılan nnlaşmadan evel
kine göre dah;. giicsüzd\'ır v~ deniz si
JahJarımızın 1921-22 deki listiinlüğU ar

tık kalmamıştır. ln2ilterenin Amerilrn 
filosu ile heraberli~i ancak kaeıd üze -
rindedir. iki tarafın gemi savı1arı J?ÖZ· 

den geçirilirse bunun böyle oldu~n ko
layca anlasılır. Uzak doğuda acık kapı 

sıyasasınr saydırmak ('erekse Amedka
ya otuz beser bin tonluk ıs zırhlı yeter, 
f nJ?iJtere'nin ise, büyük savaştaki zırh-

lılarından iki filosu olmalıdır Bun· 
lardan biri. \ir tehlike karşrsında her
hangi bir vere carçabuk gönderilebil -
mek icin, öteki de Avrupa denizlerinde 
rliizeni tutmak için kullanılmalıdır. Bu 
nun ic:in lngilterenin en aşa~ı 20 zırh· 
hsı bulunmalıdır. Blı gemilerden her 
birinin tonilatosu yirmi beş bine indiri
lirse 1ngiltere'ye bundan ziyan gel -
mez. 

Kruvazörlerde de bu böyledir: Kru· 
vazörler Amcrika'ya Pasifik denizini 
geçmek için gerektir. r ngiltere'ye ise 
kıra1lığın yiyeceiini getirecek ahşve
ris gemilerini korumak h;in gerektir. 
Elli kruvazör lngilterc için pek azdır, 
on bin tonilato ise bir gemiye pek çok
tur. 

Torpidolar ve ilenizaltı gemilerine 
gelince, Fransa ve İtalya başları boş 
bulunduğundan simdiki andtaşma bn 
bakımdan da bir ~ok zorluklarla karşı 

karsrvadrr. 

Yukarki yazıdan da anlaşılıyor ki, 
toptan konulacak bir tonilato prensibi 
~inde Jauonva beraberliğini tanımak 
in'1i1izlerin daha zivade isine gelmekte· 
dir. Cünkü bir çok inc:iJizlerin, Ja • 
ponya'nın hiitce karşıhklarrndan dolayı 
bu beraberliği asla elde edemiyecek1e
rine inanları vaı dır. 

tngilizler şimdilik Amerika'nın sev
gisini kaçırmak istemiyorlar. Son sözl\ 
Jnponya'nm ve 1apon amirallı~ınm bu· 
giinkü deniz ancllasmalanna karsı gelen 
sıya&-lsının söyliyeccği göziikmektedir. 

BIRLf~StK UF.VI~ETlER.DE 

'\1. Ruz\elt it;ıı;;izJi~Tj knld1rmnğa 

c:nlısı) or 

Vaşington. 2 (A.A) - Cümhurrcisi 
M Ruzvclt pek yakında Vn~ington'a 

donecd:tir. K:cndisi, işsizliği ortadan 
kaldırabilmek için yn parlamentodan 9 
milyar dolar istiyecek veya devletin 
masraflarını azaltmak için, işsizliğe ça
re bulunmasını hususi tcııebbüsJue bı • 
ralracaktn . 

'r- ' 
Keııdi ı·adyonıuzla l 
duycluk.larımız 

" 
2. ilk kanun aktamı. 
- Souyetler birliğinin Ro

manya elçisi bugün Bükreş' e 
gelmiftir. 

- Prag'da Slavya futbol sa
haıında tribünlerde bir çökün
tü o/mu§, •eksen kişi altında 
kalmı§tır. Birçok ağır ve hali/ 
yaralı vardır. 

- Bir lsveç esliha labrikaaı 
dakikada 35 mermi atan bir 
tayyare topu yapmıştır. Topun 
tecrübesi lıveç asker heyeti ö
nünde yapılmıftır. Bu yeni si
lah 60 kilometre uzağa ve 
7500 metre yüksekliğe atmak
tadır. 

- Sovyetler Birliği Viyana 
•eliri Petrol ski bQfka bü- va
_if eye tayin edilmek Ü~:-He Vi
yana'dan ayrılmıştır. 

- Fransız parlamentosu 
sağ cenah iiyelerinden Hanri
yo Almanya ile barıılı bir an
laf maya lüz um olrlıığunu •Öy 
lemiftir. 

- F ranuı T icaret Bakanı 
Mo•kova'ya hareket etmiştir. 

\;; - - ·-- --- ·--__. 

lTAL\'A'DA 

Saı· k omisyonu . 
işini hitir ()i 

Son kt·~ıirmc) i Ulu-.lar 
Kurumu \'t'rt!«-ek 

Roma, Z (A.A.) - Sar işle.rilc uğra
şan uçıer komitesi yarın ,,• .. rini !.ıitire 
cek /ft' komit&: IJ.ıt~kanı Bııron A loi:ıi 
Cenevre'ye gidece-ktir. 

Komıtenin uluslar kurumu için yaz
dığı rapord.-ı, el iman murahhaslaı ının 

katılmaksızın kestırilen noktalarla 
fransı:ı. ve alman mÜtc!hassıslarınm uze
rınde anlaştıkları noktaları vt hiç bir 
varıma dayanmıyan husu11lar ayn ayrı 
gbsterilmiştır. 

Bırincisı Sar'ın Fr,msa'yı:ı geçmcşi 

veya l>ugunku duı umun da 'kalması dü
~üncesinin ortaya attığı hukuki işler
dir. 

İkincisi, plt'bistt.:n sonra halkın 

can ve malının korunmaıu gibi mühim 
hukuki işlerdir ki, Fransa ve Almanya 
uluslar kurumuna biribirinc benzer bi
tikler göndererek aarhların kullanacak 

ları reylerden dolayı hiç bir baskı gör 
miyeceklerini üstüne alacaklardır. 
l<'ranaa aync.a bu idareden diğer idare

ye geçiş arasında bir u:ı komalmasını 
istiyecelrtir. Bu uı içinde S.- toprak
larma sığınan "t ari ırkından olmıyan 
alınanların rayh yasalarından korkula

rı olmıyac.aktır. 

Uçüncüaii ise, ökonomi ve maliye 
i~lcridir ki, alman murahhasları hüklı
metlerinden buyruk almadan Jleri git

mek istememektedirler. 
Şimdi Sar•ın A1manya ile birleşme

si takdirinde alman borclarının ne öl
çUde bc11i edileceği görüşülmektedir. 

ALMANYA.DA 

Fon Papeu Berlin•le 
Ber1in, 2 (A.A.) - AJmanyanın Vi · 

yanadalti elçisi M. Fon Papcn bakan
larJa görilfmck üzere buraya gelmiştir. 
Berlinde birkaç gün kalacaktır. 

Sar için bir düşünce 
Berlin, 2 (A.A.) - Sar'ın bUyük sa

nayicikrinden :M. Röhling bir yazısın
da diyor ki: •·Almanya, Sar kendisine 
bağlandıktan sonra, sarlıları mükafat
landrrmalc ıçin onlara genit bir pazar 

açmalıdır.,, 

Alman gen~liği Çek'leri 
ı•rotesto ediyor. 

Bcrlin, 2 (A.A.) - BUtiln alman 

yüksek mtktcblerinde ''e üniversite
lerde büyük nilmayiflet yapılarak 

Prag'da alman Universiteaine kar§ı ya. 
pılan tatkınbklar tiddeUe preteıto c· 
.&ilmiştir. 

FRANSA"DA 

M. Laval bir sorguyu 
karşılıksız bıraktı 

Paris. ~ \ A A.) - Sosyalıst pnrtisi 
başkanı M. Le.:ın Blum, sayla\·lar mec· 
Iİ!iinde demistır ki: 

"- M. La\·al. Almanya"nın uluslar· 
arası barısı ışine çağrılacağını \ e h.ıtt.'i 

ç:ığrıldıgını söyledi "'c karşılıklı rar • 
dım antlaşmasınrn hıç kims('ye kar~ı 

olmayıp kamuya 1çık bulundugunu 
bıldirdi. 

Dı~ işlcrı bakanın., bu denlü açık 
bir sorguda bulunmak helkı dogru ele· 
ğildir, Jma eğer Afa1anya \·~ Lc:hist ıı 

IJL1na yanaşm..ızsa ne ya?acaksınıı; ,. 
M. Laval, bu sorguya ş.ı karşılı~ı 

vermiştir: 

''- Bu sorgu karşılıksrr kalacak· 
tır.,, 

Bunun üzerine M J.eon Blum şun· 

ları söylemiştir: 

"-Bunu biliyorum. Fakat, aynı za
manda hiiki'imetin k.uııılık \'ermek \'il· 

klimündc olduğunu da sanıyorum Çlin· 
kü, açık sözlülük, yalnız sıyasal bir us· 
talığı değil, giıcü de ;ınlatır ., 

P rcn:o; Pol fran ... ız lı:ı ~'n\ı larh· lt• 
o' 

konu,.tu . . 
Paris, 2 (A.A.) - Yugoslavya kıral 

naibi Pre!ns Pol gaı:ctccilcnn, i ransız 

başkanı ve: dış ışleri b;ıkanı ile birlikte 
Reisicümhur M. Lôbrun ile neler ko· 
nuştuğu yolundaki sorgularına karşı 

sıyasal ınceliğin devlet başk.ını ill· ne· 
ler konuştuğu yolunda hiç bir s61. svy· 
!emesine uygun olmadığını IJıldirmi,tir. 

Sıyasal mehafilde Marısilya suikaıı
dinin Fransız - Vu-=oslav dostluğunu 
sıkıl:ıştırdığt söylcamcktedır. Pıc:ns 

Pol'un cıimhurreisı M. J.öbroıı, b.ışb.ı

kan M. b'landen ve eh' ışlcri bakanı 

J.aval ile yaptı~ı u1.un ıtonu11malardan 

bıı .ınla ·ılm.ıktadır. 

Konuşmalarda ~enel sıyasal duru

mun ve hele bunlar arasında hemen 
duru ma istiyen macar notasının ~ôrıı· 
şilldiiğiine oran verilmektedir. Çünkü 
ulusla- kurumunun karar vt:rcccği bu 
hemen konuşma işinin çok LtiyUk sıya

saı değeri v.ırdır. 

Ulusl.ır kurumun" başvurarak lı;.ı21 

macar makamlarının ı;u~lu olduklarını 

açıkça ortaya atması iizerine Yugoslcıv
ya'nın da bu iş için çabuk bir karar ve
rilmesini iı::tediği sanı\makıadır. 

Framuz "tl) lavlar nlt'diı-ıi 4 52 
!'\ayı H•· lrnhinc•yc giiv•·niui 

hildirtli 
Paris, 2 (A.A) - Havas ajansı bil

diriyor: Saylav1ar meclisinde içişleri ba
kanlığı biitçesi konuıulurken bakanlığın 
giı.li tahsisatı için frarısız hilkOmeti gü
ven meselesini neri sürmepe mecbur kal· 
nuştır. Emniyeti umumiye işlerindeki 

son skandalları ele alan sosyalistler ve 
komünistl!"r bu tahsisatın kötUHlğündc 
bulunarak kurumun tam bir arınmasını 
ve bu paranın fakirlere yar<lım işlerine 
verilmesini istemiflcrdir. Diğ<'r bazı say
lavfor ıla gizli paranın cümhltriyctte ye
ri olmadığını söylemişlerdir. 

Bunun üzerine başbakan M. Flanden 
şu sözleri söylemiştir: 

.. _ Ben dışda olduğn ka<lar 

icde de ban ı istiyorum Söv1~ söz -
ler bundan önceki hiikiımetlerc niddir. 

EğCT önce bazı yolsuzhıkl ar olmuşsa ben 
bunların tekrarlanmamasına çalışacağım 

fakat, hükumetin iş sınınnın a7.altılmacıı
nı onaylayamam. Hükumette bulundu -
ğunuz uzca hiç biriniz bu silahı kul· 
!anıyor diyemiyeceğim fakat bu yolu 
bırakmazsınız. Konuşmaları uzatmak kö
tUdür. Çünkfi bugün bunu istemiytn-
1er kendilerinden olan bir hillcllmet iş 
ba§mda iken aynı gizli tahsisatı onayla
mışlardır. ,, 

Başbakan bu söylevlerden sonra ~ü
vcn i ini ileri sürmüş ve 120 sayıya kar
ıı 457 sayı ile güven kazanmı tır. 

Hap eclilen emni)et miifettişi 

Paris, 2 (A.A.} - Dün hapsedılen 
emniyet müfettifi Bonni'nın avukat1a

:n, müfettişin mesul olmadığı suçların 
nasıl kendisine yükletilmek istendiğini 
açıkça aöyliyeccklcrini bihlirmişlerdir. 

Entranıijan gaı.cted de, adliye ko
ridorlarında Bonni'nin kendisini öl-

• 
ROJUANYA' DA 

1\1. 'l'i &iile~k<ı 

el iyor ki ... 
Bul~ . .? l A.A ) - Roman va dış 

ışlerı kl:rn ı M. Tıtıiksko, \•erdi:;i 

bihlinnHie şu ,,oıl rı 'O\ ı~ıni:ttır: 

.. _ Dl\dHlırım kı. l ugurı A\rupa 
de'lilct aJ.ımları, t'ksıksı... lı .. ı ışı sur· 
hırm11k ulk\İsl1'1d t'lır. Ct'n. He ve: Pa· 
rıs l:or\uşm.11drının v.urınınd. n çok se· 
vınc ,iu\'m,1ktJ} ım. Gelecek hafta ba· 

'?ınıl,ı RO'l'clıt\'a'nın f.ı\ d.ıl,ırı gılJi Yu· 

ı;vslavya 'nın men fa.u lcrı'lı de kuvvetle 
konuo!mak ıc;ın ) cnıdcn Ctncvr,.'ye gı· 

deceğım.,. 

f )onn ii ikt_. lt·ri 
t'."I 

ve otonıohi 1 
'Yoku \'t eş)'a n:ıklh.ıtının deve 

~ünü ilt- (l>lr yıik devt' i giınde 50 ki· 
lomctrclik yol yııriır)hlsa\J c-<hldiği yer• 
lcrJc bugün, sacttta t<.ıç 'kilometre gıdi· 
lect•ği düşiiniilmcktedır. Goller otomo
hillerin hızı g\istt•ren saatlt'rinc dikil• 
mektetlir. Doğunun y:ıvas yavaş gidi· 
'ini motöriin ttmposu yrndi. Cöl ve 

· yüksek dağlardan, bir an nt'l daha iyi 
bir biçime sokulmaları için Tiirkiyc ıle 
lyran, İrak ile Suriye, Filistin ile Mı· 
sır arasında yarış edercesine uğraşıl • 
makta olan otomobil mıinakalatına ııy • 
gun modern· yollar geçmektedir. 

Ulııslaratdsi ökonomisinin en düskÜ11 
bulunduğu 19'29 dan 1933 yılına kadar 
yuk;ırda adı geçen doğu ülkelerinde, 
1:3ııra ile Hazer denizi arasında işlemek· 
tc olan otomobil sayısı 52,000 den 80 

t hine yükselmiştir. BugUn yalnız Filis • 
· \ :n'dc İ!!liyen 150 den fazla otobi!s yolu 

4'.ırclır. Biitün bu işlerde yalnıı konfor 
düşünülerek hareket edilmemektedir. Btt 
gun doğudaki biiyilk tüccar, sanayici. 
lıiiyilk toprak sahibi olanların b.ltının 

kendi1erine c:ş soysal yerlerinde bulu· 
nan1arı gibi şık ve öz otomobillerden vaJ 
geçmek istemedikleri şübhesizdir. Do· 
ğuda köylü ve i ci de otomobilin fayd.:ı· 
lanndan pay almaktadır. Kahire, Arı· 
karct, İzmir ve Tel-Aviv'de her gün bin• 
l<-rcc işci motosikletlerle yapı yerleri ve 
fabrikalara gidip gelmektedirler. Yüzler• 
cc: traktör 1 rak'ın pirinç tarlalarında. 
Nıl deltasındaki pamuk işlerinde en çetiıt 
işleri başarmaktadır. 

Yeni Hayfa limanının rıhumıncla, 
Şam'ın !Ja7.ar sokaklarında, Tebriz ve 
Bağdad yollarında işliyen otomobil)erİ11 

sayısı glln geçtikce çoğa1maktadır. 
Her!<esin bildiği ve bir zamanlar lcor 

ku içinde geçilen Suriye - lrak yohJrt• 
daki inkpf, doğu dünyasırun kamyon• 
dan nder beklediğini göstermektedir· 
Bu yolda 1930 da 2000 ton eşya taşın • 
mış ve 1~3Z de 6318 tona yükselmiştir• 

J9JZ ydmdaki ithalat (ingi1iz Jiras'): 

Mı sn 
Suriye 
Fili&tin 
Tiirkiye 
frak 
tyran 
Kıbrıs 

Aden 

~ 2: ...: 
o ~ " .. le. ~ g "< ~ 

o n-o ::ı .. 
~ 

J ~~80 l 49380 416880 78850 
362590 "'290 
161490 5920 
1 J 5290 J 00060 2190 
118190 670 

97890 160440 7390 ı90 
19510 1270 tJ zOO 

12820~ 
1304610 341260 31410 z5ı950 

~ 11'C" 
Yukardaki karşılaştırmada bazı uta· 

]erin kamyon, bisiklet ve yed~k ~ar~ıırı• 
rı idhalat sayısı göstcrilmemışttr. 

19 Jarın değerJcri ötekilerin içine aı;.:1, tır. Buraların idhalatında bütün tJ re" 
b·ı .,e 

otomobil pazarlarına otomo 1 A .,rıı• 
devletlerin payı vardır. Ancak, 111 • ·• yatı pa ve Amerika otomobil 1;anayıı obil 
da bugün batıya gayet ucuz oto: cJ' 
göndermeğe başlamış olan Japon) 

ortaya çıkmıştır. g•dat1 
Noye Zürhcr S:ıytu~ 

.• ini il 501· 
durmemesi için hapsedıldıg 
Jenmekte olduğunu ynzmııktadır. 

Fransa"da soğuklnr. ette" 
Ş'mal vılaY r Dct'roit, 2 (A.A) - 1 y 0 tl• 

. k k •.-.. ktadrr. r· rıne pek ço ar yag .. - ~tıl 

örtülmüs ve telgraf telleri koP 
KaroHn'de sular taşmaktadır. 
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Fotoğraf sız Tiirl{iye 
Kaç yıldır bu memlrkctte ne çok fo

toğrafcı ne çok fotoğraf çeker, Buna a
mntörlerin de verimini katabiliriz. Yıl -
lık gümrük istntistiklerimi..:den fotoğraf 
malzemesine şu son on yılda verdiğimi
zin tutarını hftsnblasak, 2000 fotoğraflı 
bir :l!biim yapacağımızı ummak işden bi
le değildir. Ancak, hele b·:iyle biı· işe b;r 
clntın, hem öyle 2.000 gibi bir sayı Ü -

zerind 0 n dc'!il. deyin ki: "Bize, en gü -
zelindcn, 100 tane Ankara resmi lazım.,. 
yahut Istnnbulun, yahut gene sanayii· 
mizin, yahut Adana mıntakamızın . Gö -
rÜ!·,ünüz ki. bir k!lç k'5tü çekilmiş foto
ğraftan başka bir şey bulamazsınız. 

Meml 0 ketimizde fotoğrafcılık, bu kqdrır 
bozukdüzen, bu k:ldar avare, bu kadar 
yöndem&İz bir meslektir. Seçtiğiniz fo. 
toğrafcının peşinden de, o fotoğrafları 
alıncaya kadar günlerce koşmak didinİ· 
mini de, bu ac•klı durumun ayrı bir cil
vesi sayabilirsiniz. Kitab çıkarmak isti
yen yerli yazıcılar ve devlet daireleri 
kadar yabancı gazeteciler de bu yüzden 
usanç çilesi doldurmuşlardır; bunun böy
le olduğunu iyi bilirler. 

lnkılab yapmakta, ayrıca da bu yol -
da bir çok uluıları geride bırakmakta o
lan bir memleketin bu kadar fotoğraf11z 
olman, ele düşmana kınşı, sadece gü -
lünctür. 

Bunun sebepleri, pek çoktur, Başhca
ları arasında, fotoğrafcının, meslek sev
giıi ile çalışmama11 fotoğrafcılığııı dR e
serler vermeğe elverişli bir sRnat oldu
ğunu kavramağa hiç de niyetli olmama· 
ıt gelir. Bunlardan başka, fotoğrafcıhk
ta, ıennaye)·e, modern bir atölyeye de
ğer verilmemesi gelir. Ne çok fotoğrafcı
lar tanınz ki avak üıtünde para kazan
manın kolaylığına kapılarak, kuandık -
lan hiç de aı: olmayan paralarla, kendi
lerine ev aabn almıslardır da atölye aç
nıamı,lardır. Çektikleri yÜzlerce resim
den bir tanesini ayırıp çıkarmak istese
ler, günlerce bulamazlar ve Rerçekten, 
bunu yapmak, korkutucu bir i,tir. Ver
diği sözü tutmak için bizdeki fotoğraf -
cının aıvanıp ne.-atifler rtıah,erinin içi
ne dalmaıı lazımdır. Aynı zamanda ye
ni aldığı reıimler, yeni vereceği reıim
Jer, yeni çekeceği resimleri olduğundan, 
verdiği sözün ıemtine uğramamak fo
toğrafcrlanmrzrn baştüreaidir. 

Şimdi, bunlar gibi bir çok kritikleri 
sebep kılığında fotoğrafcılarımıza ciro e
debileceğimi7. lfİhi, işin bir de ötey" -
nına dolanarl!k, onlann da bizlerden v"? 
herkesten ,ikay~tleri olacağı şüphesiz -
dir. Onlar da bize, bir kere gördükle
ri i,in değeriyle ödenmediğini hazan da 
hiç öd~nmed:ğini, devletin fotoğraf~·hk 
için hic bir ,ey yaortıadığını ne mekteb 
ne de ı,.r~iler açtı~ını sövliv,.crkf,.,.dir. 

Bütün bunlar doğrudur. Ancak en 
doğrusu, Tü,.kiye'yi, Kemalist inkılabını 
yapmış olan hu memlek ... ti, foto~rafsız 
bırıtkmanın günah sırasında s•tç olduğ •· 
dur. 

Bir kere, bütün devlet dairelerinin yo
lunda bir~r fotohaf arşivleri olması 
gerf'ldir. Bunu" 1rin hanlfi masraf eö · 
ze alınan azdır. fk!nc:ıi matbuat umum 
rnüdürlüqü, Türk.,fis gibi genel prooa -
ganda işlerivle ,ı'!raşan kurwmların , ken· 
di1erine çok reşitli arlllvler kurmal'\rı -
dır. Ayrıca da mükafatlı fotoğraf ser -
gileri yapılmah ve tam tertip albümler 
•atın alınmalıdır. Ornek verelim: 

1. Bütün Türkiye için en güzel ee • 
nel albüm. 

2. Ege için arkeoloji albümü. 
3. Ankara albümü. 
4. Bayındırlık işleri albümü. 
Ve bunun gibi bir çok albümler. 

Bu ~ibi primli ıergileri büyük vila
Yet merkulerimizin hepıi yapabilirler. 
Büvük belediyeler keza. 

Bunun yanında, devlet yardımiyle bir 
de fotoğraf mecmuaıı çıkarsa, i,in yayı
lhı çok kolaylaşrr. Yalnız bunun için 
lıtanbul Güzel Sanatlar Akademyasma 
bir fotoğrafcılık şubesinin katılması "'e · 
l'rktir. Burhan BELGE 

Fc:--l,..; c~~ .... C',.rlil.nmızr 
liirn~vP1~t-r?1~ vereljn1 

"Artık girdi , f.I:v,..ı..ile<:{'~imiz 
kışın soğu~ndan ve bu soğuğun 
tetirdiği had2'.lı dardan yobuz 
)'.ı.ırdda~larımızı korumak hepimi
~ın boynumuza borctur. Bu borcu 
"denıi, olmak için kullanamadığı- 1 

• ~ız eski çamaşırlarımızı, çocuk
f'ı ltııEın eskilerini . Himayei Et
il Cemiyetine verelim. 

ULUS 

• 
iÇ DUYUMLAR 

A,lana 'da .. e.-gi lıazırlrğı 

Adana, 2 (A.A) - l\yın 12 sinde 
başlıyacnk biriktirme haftası için büyük 
hazırlıklar vardır. Her yıl olduğu gibi 
bu yıl da bir yerli mallar sergi!ii açıla
cak ve memlck .tteki bütiin fabrika ve 
kurumlar sergiye gireceklerdir. Biriktir
me haftası sürdüğü uıca sergiye giren 
f ·1nalar yaptıkları şeyleri çıırşıda do -
lıı~tıracaklarcfır. 

Biriktirme ve yerli mallar lı kkında 
şehrin uygun yerlerinde konferanslar 
veril~c ktir. 

Sam~ıın'•la -.oz tlf'rfem(• İ':İ 

Samsun, 2 ( A.A) - S:.>z derlemek 
için köylere giden 203 kişilik bir heyel 
Beypınarı, llyas, Çobanlı Balaç, köyle
rinde derJemeJer yapmıştır. 

Tiirkofis'in tiitiin tcfkikalr 

Samsun, 2 ( A.A) -Türkofis ad·na 
Samsun ve Bafra'da yapılmakta olan 
tüıün tedkikatı işi bitmiştir. 

Samsun, 2 (A.A) - Son bir hafta 
içinde Samıun'dan Avrupaya 48500 kilo 
nohut, 450 bin kilo arpa, yüz bin kilo 
buğday, 944 çuval kabuklu, 275 sım 1 ık 
iç ceviz, yüz çuval mercimek gönderil· 
mi, tir. 

Bu yıl H cnclek 'tf' t iit ii n 
pt!k iy: oldu. 

Bu yıl Hendek·te bir milyon kilo 
tütün yetifmiştir. Bu tütünler geçen 
yıllardan çok eyi kurumuş ve hepsi 
mevsiminde içeri alınmıştır. Randıma
nı yüksek olan bu tütünlcrimiz yeni 
satış yasasına göre dcmetlenmesi in
hisarların değerli eksperleri tarafından 
halka anlatılmakta ve demetler yasaya 
uygun yapılmaktadır. Alıcılar geçen 
yecitik,, , gene Bay K. Naci'nin "Şehir
tütünlerimizi görmelidirler. 

Toplantıya c·afrrdış 
C. H. F. Misakı Mill nahiyeıind0n: 
Nahiyemize ba~h ocak kontJreleri a -

ıağıdaki gün ve $Clatlarda olacaktır. O. 
ye-terin gelmeleri rica olunur. 

3-12-934 f)azarteıi "aat 20 de Do
ğanbey ocağı. 4--12--934 salı 'iaat 20 
de Yeğenbey ocağı. 5-12-934 carşam
ba ıaat 20 de Kızılbe:v. 6-12-9~4 oer
şembe saat 20 de Yenice oc:.i{ı. 7-12-
934 cuma saat 14 de Yenidog"ln ocağı 

C. H. F. o<·ak kım•!rt•lcri 

Samıun, 2 (A.A) - C. H. F. ocak 
kongreleri Samsun vilayetinin her kö · 
yünde devam e-tmektedir. 

Bafra'ıla fırka kon.~rı·leri "'' 
"''(:im ha7.ırlı~ı 

Rafra, 2 ( A.A ) - f'.ümhuriy~t Halk 
fırkan ocak kon"'releri bııışladı Bu ay 
sonunda bitirilecek vt.: 18 ikhıci kanun· 
da kaza kon~resi vapılaC'lktır 

Saylav ~eçimi hazırl•khrına çalışılı

yor. Defterlerin hitıne.çi p~k yakındu·. 

Halkevi mus:ki kolu çalışmalarını nr
tımuştır Ha1k türki\leri ıtrmonize ed'l
mektedir. Kış f'geceleri için konserler 
hazırlanıyor. 

~~-----·-·----~~ 

l~r\1\f t\ZAN 
Diyanet İsleri 

Reisliğinden: 
Birinci kanunun sekizinci cu

maateai günü oruç ayının İptidası 
olduğu ilan olunur. 

Mülki yclilt~ri çağırış 
Mektebimizin 58 inci kuruluş 

yıldönümünü kutlamak için 4 bi
rinci kanun 1934 salı akşamı sa
at 7 de Ankara Palas salonunda 
yapılacak yemekli toplantıda bü
tün mülkiyeliler bulunacaktır. 

ÇAGRILIŞ 
Ziraat Encümeni 4-12-934 sah 

günü saat dörtte toplanacaktır. 
Saym üyelerin gelmeleri saygı ile 
bild~riliw. 

Himayei Etf al balosu 
perşembeye 

B. M. M. Başkam Ka7ım Özalp' 
m yiiksek korumaları altında. Tür
kiye Himayei Etfal Cemiyeti men
faatine 6. 12. 934 perşembe günü 
akşamı Ank:lra Pa!as salonların. 
da verilecek olan ulum) ko,.lüm. 
lii balonun geçen yılkinden daha 
güzel ve cğlenc~li olması için bü
yük bir emekle calı<;ı!maktadır. 
Balo recesi zengi~ bir de piyan· 
go çekilec 0 k•'r. Ulusal kostüm 
müs;,haknlnn yaptlacaktır. Miisa 
bakalarda ka?:ananlara kıymetli 
hediyeler vel'ilecektir l'l•·~al ko~ 
tiim mecbur;yeti yol;:tnr Frak ve 
simokinle de ~elinf!bilir. Bjletler 
s:ıtrr;a cıkarılmıslır. 

Sahs yerleri·. Y el'li Mallar Pa· 
zarı. Ankarn Eczaha!1PSİ, Rehbe· 
ri Ticaret mant'?a~ı. A"ba Kitab· 
evi, Is, Ziraat, Osmanlı ve Mel'
kez flankahnnch •='ltılma!dadır. 

Bilet fiatlan: bir erkek iki ha
nım için 6 lira, bil' erkek bir ha
nım için 5 lira, yalnı7 bir erkek 
için ~ liradır. 

Zabitan refikalariy),.. birlikte 
3 1irahk hiletle gelebilirler. 

E. M. M. Muhasebes:rıde de ba
lo biletleri satılmaktadır. 

{'G<'uklara n· ~·ok-.ullara var,f mı 

Himayei Etfal Cemiyeti Genel 
merke:zi 16 son tesrinden 1 ilkka
nun 934 e kadar 1798 çocuğa yar
dım etrnistir. Bıınlardan 296 has
ta çocuk ve kadın genel merkez 
polikıliniklerinde muayene ve te
d ıvi edilmi~tir. Ayrıca dış polikli
niP,inde de 488 çocuğun dişleri 
muavene ve tedavi edilmiştir. 658 
çocuk ve anne genel merkezin 
bany'llarrndan istifade etmiştir. 
Süt damlası kısmında da her gün 
145 çocuğa vekun olarak 1020 ki
lo bedava süt tevzi edilmittir. Fa
ki" tl\lebeler için açılan a~hane
den her gün 187 çocuğa sıcak öğ
le yemeği verilmiştir. Yardım için 
mül'acaat eden 24 fakir çocuğa fa
nila, çamaşır, mekteb levazımı ve 
para yardımı yapılmıştır 

Toro.., r.~nçl(•r Hi rl i~i 
Ankara :;ulu•Mİ. 

Mf'rkcıi fı;r;ınbuld;ı hıılıınan Toros 
Gı-nçlerlıiıli g inin bir ~ııhesi J\nkıırada 

resınen ~1çı tm ·ştır. 

lleyeti umumiyr !'.11ına günü halke
vinde ıoplanar:ık rr·is ve h eyeti idareyi 
cçmistir Fahri reis olarak dıı Ccheli 

lıcreket mı.husu General Naci seçilmi~

tır. R,.is Bay Cevaddır. 

----... -·-----
Viyanalı gazeteci 

ra<lyoda l{onuşacak 
Wieneı- F rem den blatt muhab:ri M. 

Raya bir kaç haftadanberi şehrimizde 

bulunmaktadır. Daha da bir kaç hafta 
k"lacaktır. Memleketimizin soysal ve 

sıyasal değişimlerine karşı büyük bir 
bağlılık göstermektedir. Memleketimiz
de aldcğı intıbaları anlatmasını Ankara 
radyoıu rica edince, Mösyö Rayı bunu, 
sevinçle onamı,tır. Bu akşam yedi bu
çukta duyduklarını Ankara radyosunda 
almanca olarak anlatacak ve bu sözler 
türlcçeye çevrilecektir. .. 

Tiirk ... 1111rlarmılan ~İrı·ccklt·riıı 
iizcrlcrin,ft·ki paralar 

Türk ~ınırlarından gi~cek yolculın 

üzerinde 25 liradan fazla bulunan paı·a

ların nasıl geri verileceği h:-kkında Güm

rük ve lnh=sarlarBak mlığı nlnkadarlıua 

•bir genel yazı göndermiştir. 

Po•ıa , " ,,.ı~ra fta ı a ~ iu l<·r 

1 zmir posta ve telgraf başmüdürlü . 
ğtinc l\rkara posta ve telgrnf bnşmÜdlİ· 
ni Naim, Ankara posta ve telgraf baş
müdürlüı{üne postıı ve telgraf baş mü· 
fettişi lbrahim, posta ve telgraf haş mü
fettişliğine- müfottişlerden Hayri. Sey -
han postıt ve telgraf h lŞmüdiirii En veri 
Vekillet eııırine alınarnk yerine lstnnbul 
posta ve tt>lgraf bıtşmüdürü Bay Hüsnü 
tayin edilmişlerdir. 

Mardin ml'ktupculuğuna Ordu ıneıc
. tubcusu Bay Sırrı tayin edilmiştir. 

Sa~lık , .•• "'o~· .;af y:ır,lrm 

AnkarA eski sağl:k ve soysal yardım 
müdürü Bav Muhiddin Celal Kütahya 
müdürlüR-üne tayin Pdilmiştir, 

\ , .•. B ~··haı!f·lnamelcri 

Y abancr devletlerle yapılan ticaret 
ar.laşmalarile- onalan kurallara göre güm
rüklere gösterilmesi gerek olan A ve B 
İşaretli şahadetnaınelerin her birinden 
ayrı ayrı ellişer kuruş damga resmi a • 
lınması bildirilmiştir. 

Tt•kircla:h'na muhacir akım 

T ekirdağı, 2 ( A.A.) - Muhacir 
akını devam etmektedir. Bu haf. 
ta yeniden gelen 2000 den artık 
türk muhaciri hemen iıkin mrn
takalarına yerleştirilmişlerdir. Ro
manya' dan gelen muhacirler hay. 
vanlariyle ve arabalariyİe gelmek
tedirler. Vilayet muhacirlerin it
leriyle geceli gündüzlü uğratmak
ta ve muhacirlere. hiç bir yardımı 
esirgemeden her türlü dileklerini 

Erbaa' da ~ehir i~leri. 

Belediyemiz genel toplantısını bu 
ayın onunda yaptı. Dört gün süren bu 
toplantıda memleket için çok eyi görüf
meler ve konuşmalar yapıldı. Başarıla
cak işlerin çokluğunu göz önüne dök
mek için meclis zaptının 225 sayıfayı 
bulduğunu söylemek yeter. 

Kaymakc:m Bay Hüseyin Ferid Re
şadiye kaymakamile değiştirildi. Kaza
mrzda az t>ir zaman kaymakamlık ya
pan Bay Hüseyin Ferid halkçı ve halk 
işine çok abay göstermekle tanrnmış 
ve doğruluğu ile genelin saygı ve sev
gisini kazanmıştı. 

Bu hafta spor birliği çok güzel bir 
müsamere yaptr. Bu müsamere kadınlı 
erkekli Erbaa halkının toplantısına · 

eyi bir yol oldu. 

r~~~· 
~ 

;~ Ankara halkevi ~~ 
~ ~~ 
~ ~ 

l Kütüphane - Perşembe- ~~ 
~~ den başka her gün: saat 14 
l ten 20 ye kadar açıktır. 
~~ Jimnrutik salonu - Cuma· 
~~ d;,.n başka her gün açıktır. 
~~ fimnastikhanede çalışanlar, 
'f.~ programına bağlıdrr. 
~~ Konıer - Her pazar günü 

Riyaseti Cümhur filarmonik 
orkestrası tarafından: saat 
W,30da. 1 

Çaylı danı - Her cuma: ~ 
saat 17 den 20 ye kadar q 
~~A~~~~~~~~~~~~ .. ~~~~~-~-~~ 

l(iı·alık: oda 
Çocuk Sarayı caddesinde 

~lverişli bir oda kiralıktır. 
İstiyenlerin Türk Maarif 
Cemiyeti merkez müdürü 
Hüseyin Akkoyun'a baş vur
maları. Telefon: 2lB2 

8-5513' 

5A YJı \ J 

Grı .. .:a ı •u ::.lur. 

llıri~li)1aıı türkl~r 
Ben birkaç yazımda .. gagavı,ız., 

lan anlataca~ım. Onlar bin rıl
danberi oturdukları toprak?arda 
hıristiyan olmalarma rağmen • 

türkce konuşuyorlar, en eski türle 
ata sözlerini sövliyorlar, türk tür· 
küleri çağırıyorlar ve türk oyunla
rı oynuyorlar. 

Runlara dair gördiiklerimi, d •Y· 
duklarımı ve öğrendiklerimi yaz. 
madan önce hıristiyan tiirk üze
rinrle duracaP,rm. 

Türk deyimi. milyonlarca in
san göziinde miiı;liiman deyimi ile 
bir anlamda kullanılmı~hr. 

Romanya'mn klasik tarih ya
z.anı sayılan ve kendi!tini tarihinin 
başlangıcında büyiik Timur'un 
torunlarından biri olarak göste
ren K;\ndemir - Kantemir okurlıı
rından, türkii, müslümanla ka
rışhrmamalarını diliyor. 

Biz herkesten önce türklere,' 
türk deyiminin bir din ifade et· 
medi~ini, müslüman türkler oldu· 
ğu gibi hem geçmiste hem timdi 
puta tapan türkler, hıristiyan 
türkler ve yahudi türkler olduğu
nu söylemeliyiz. 

Bugün soy adlarından, en koyu 
türk köklerinden geldikleri anl'!l· 
şılan yüz binlerce insan, ancak di. 
ni ortodoks olduğundan ve dilini 
kaybettiğinden ötürü bizim toplu
luğumuzun dışında kaldılar ve 
baska ulusların arasına kanşblar. 

Bu kaynaşmanın tarihini aydın
latmak, bugün Balkanlarda ve 
Tuna'nın yukarısında ya,ıyan yü-ı 
binlerin ve milyonların geçmİf İni 
araştırmak demektir. 
Doğu Roma11 imparatorluğu· 

nun sınırları içine giren türlü u
lusların arasında ııyaaal birlik, 
din birliği ile elde edilirdi. 

Hrriıtiyanlrğı yaymak Ye orto
doksluğu korumak iti. Bizan11n 
bin ydmı dolduran ufratmaların 
en başında gelir. Sınırlan içindekJ 
her ulusu ortodoka kitiıeıi vaırta
ıiyle Bizansa bağlıyan bu ıryasa 
sonuna kadar geytemeden çalıt
mıfhr. 

Osmanlı hakanlığında birliiin 
temeli ıünni iılimlıktı. Fakat 
oamanhlar, isli.mlar arumda kı
zdbaşlığm, vehabiliğin ve saire -
nin yayılmasına kartı ne kadar 
sert saYaşdılaraa, dini bqka olan 
fara kartı o kadar gevtek davran
dılar. 

.y.~. 

Doğu Romuı imparatorluğu 
kurulduktan sonra elenlerin dili 
üçyüz yıl içi ı '~. İmparatorluğun 
Romadan getirdiği litinceyi ye. 
n~rek kamuya yayılmıya baıladı, 
Bızans topraklarında ya9ıyan ib
tidai ulusların, parlak geçmiti ve 
edebiyatı olan Elen diline kapıl
maları gerekti. 

Fakat genit İmparatorluğun 
birçok yanına yayılan bu dil, 
türk kümelerine yaklafrnca dİk 
bir duvara. türk diline ve türk 
benliğine çarpıyordu. Türkler dil. 
lerini korumada ayak direyorlar
dı. içlerinden din değiştirenleri 
bile yeni dinin kitabını da kendi 
dillerine çevirttiler. 

Osmanlı türkleri Rumelinde 
yayıldıklarında kar~ılarrnda orto
doks türkler bulmuşlardı. Bunla
rın bir kısmı İslam olmuş, bir kıs· 
mı da hıristiyanlıkta kalmı~hr. '"ı 
ristiyanlıkta kalanların çofuı Bal
kanlıların kurtuluşları, araların • 
daki ulusal sımrlarmı genislPt • 
mek için hiç durmadan vuruşma 
ları, ulusal kiliselerin, mekteple • 
rin ve çetelerin birihiriyle asavC'a 
• vah!!İce • boğuşmaları esnasında 
soylarım ıınutmuş ve bazılan da 
dill '!rini de büsbütün kaybetmiş -
!erdir. 

Fakat bunların icinde bütiin 
bu basınçlara karsı d8vanmıs ve 
luristiyan olduğu halde anad;Ji 1i 
korumus olan gagavuzlar vardır. 

Bugün, B•ılgaristan' da, Ro • 
manya' da ve Rusya'nm Romant.•a 
ya komşu sınırları Ü7.erinde 
220.000 - 250.000 arasında kes. 
tirilen bu hıristivan türk varhl'!ı 
yüzünü ve yüre~ini Ankara'ya çe 

verm~. l>\lblQ\IYPf·. • 
Nllfit ULU( 



SAYIFA 4 

Garpta fikir hareketleri 
REiS RLZVELT"E l\llJlIAIJI" l"lRKA YE ZÜllRELER NE 

' YAPIYOR VE TE DO.,O 1UYOR. - POR VE ED:EBlYA'f 
"Revue de Faris,, mecmuası, Reisi

cOmhur Ruzvelt'in icraatı hakkında 

ınuhalif zümrelerin tenkid ve miitale
aları hakkında netrettiği dikkate değer 
bir tetkikinden l'1 ehemmiyetli sayıfa
Jerı tercüme Niyoruz: 

Birle~ik de·detlerde muhalefet gün
~en &üne büyümokte olup hükumet, bu 
•on aylar içinde muhalefetin "tebel
Jür,. etmeıine meydan vermemek mak· 
•dile bi.r takım tedbirler almak lüzu
lllunu gönniiftür. Fant bundan, cüm
INrreisi Rwvelt'in halk üzerindeki 
nüfuz ve itibarmı kaybettiğine bük· 
llaeylemek do!ru olmaz. Bilakis, hal
kın rağbeti her xamankinden büyüle ol· 
1Dalda beraber mahiyeti deği"11iştir. 
:Yani halk, reisinin yaptıkları üzerinde 
C1aha ziyade düfilnmeğe başlamıştır. 

N. R. A. vaaıtasi1e yapılan rslaha
tın zaruri olduklarını kimae inkar et

memekle berabu herkesin tenkid etti
ff nokta, küçük ve büyük sanayi ara
ımda hiç bir fark gözetilmi~ olmama4 

erdır. Filhakika bliyUk ••mayi istihsa
Hnl bir dereceye kadar nizam altına al
ID&k mümkünse de küçük sanayi erba· 
Mle esnafı fidde ti bir nizam altında 
ltulundurmak kabil değildi. Fakat buna 

Hfmcn muhalefetin hücümlarr N. R. 
~.'ya doğru çevrilmiş değildir. En fid
~tli münaka§alara sebeb olan mali 
me1elelerdir, Ve teslim etmek gerektir 
ki Reis Ruzvclt'i bu bahi•te müdafa-. 
tdenlerin aaym bugün dahi pek azdır. 

Zihiren pek karışık görünen malı 
1DUelelerin hakikatte pek ıade olduk· 
luını da söylemeliyiz. Maliy: mü,+e. 
tarı Tuzvell, devlet reisinin bütün sı· 
,_etine h~kim olan ~ fikri gayet 
"Nelz bir surette hulasa etmişti: 

"İnkar edileme.z ki, birkaç ·iş ada

mının i'tira lctıdretini yükaek tiir se· 
•iyede tutmaktansa altı milyon çiftçi 
tıe 40 milyon ücretlinin yapı malzeme• 
el, %İraat makincled, otomobil, yiyecek 
Ye pyecek satın alabilmelerini temin 
.uıtek millet bakımından çok daha mil· 
ilimdir.,, 

Filhakika Ruzvelt'in if bafına geç· 
illi tarihtcnberi takib ettiği biltUn 
-u ıiyaset, phlf servetin imtiyazlı sı
arf!ar aleyhine olarak yeniden tevzii 
pycaine doğru gitmekten ibaret oldu. 
lau yoldan döneceğine dair hiç bir ema· 
ite de yoktur. 

Hatırlardadır ki Ruzvelt geçen sene 
IÇıklı bir bütçe kabul ettirmişti. Bütçe 
~ığı memleketin ökonomik faaliyetin· 
'9e yeni bir hayat doğuracak ve ulusal 
borclan çoğaltacak olan istikrazlarla 
hpatılacaktı. Bu bütçenin ortaya koy· 
duğu esaslara göre nıuvazene ya 1935 -
1935 yahut 1936 • 19~" mali yılında te· 
mln edilecekti. O güne kadar da hllkO· 
met, hiç bir memlekette görülmemiş 

:alsbette kredi dağıtmakta devam ede
*tkti. 

Fakat bütün memlekette hüküm sil
ren kuraklık yüzUnden hilkfimet çiftçi
lere geniş nisbette yardımda bulunmak 
eıecburiyetinde kaldığından 2 milyar 
~lar tahmin edilen açık 2,700,000,000 

41olan buldu. 

Ancak buna mukabil bütçe vaziyeti 
Yergi hasılatı bakımından geçen yıla 
ıaisbctle daha iyidir. Filhakiyka hası
lat yüzde kırk artmıs bulunmaktadır. 
Diğer taraftan, güçlük ceken bankala
n ve sanayii kurtarrnağa memur olan 
R. F. C. (Mali kalkınma komisyonu) 
taridatı, masarifine ı'isbetle 100 milyon 
&lar artmıştır. Çünkü ödüne verilen 
paralardan geri verilenlerin yekunu 
bedi talebinden yüksektir. Fakat bu 
müsait hadiseler umumi muvazenesirli
li giderecek kadar ehemmiyetli değil· 

"ir. Bunun içindir ki Ruzvelt'e mu -
Jıalif olanlar ya hakiki bir enflasyonla. 
yahut da \•ergi1erin korkunc bir suret
te artırılması ile n etiycelenecck olan 
tir var.ivl"ti kabul etmemektedirler. 

Ruzvelt'in en ziyade tenkid edilebi
Ject>ği nokta halk üzerindeki nüfu:ıun
'dan · ti'a le ederek ~ücliiklerden en az 
ur:ırla Pkm"'nın tek yolu vergi hustı 

au:ırla deldi bir fedakarhk yapmaktan 
başka bir sey olmıyaca ğ ını vatandaş -
Janrın anlatmıımıs olmasıdır. Fakat her 
r •-:no:e vt1rım:"h vf' vahut yapamadı. 

Yalnız sunu d~ sö \emeliyiz ki en 
ıivade maliv<' '1"1th;tı .. ri 1,ı\en çıkan şid· 
detli iytira7 ve o;i\• : vet tere ra {:men is 
alemi bugünkü idare tarzmdcı.n çok za. 

rar görmüş değildir. Bilakis devletin 
takip ettiği geniş kredi sıyasasından en 
çok istifade eden gene iş alemi oldu. 
Mesela Ntaional City Bank'm tahmin
lerine göre sermaye yekunu 10 milyar 
doları bulan 250 müessesenin iyradı 

1933 de yüzde 1,7 iken içinde bulundu
ğumuz y11ın ilk altı aylık devresinde 
ylttde 5,7 ye çıkmı~tır. 

Görülüyor ki "Ruzvelt tecrübesi,, 
buhranr ağırla!:)tırmış değildir. Ruzvelt 
ıslahatında tamamiyle muvaffak olama
dıysa da tam bir muvaffakiyetsizliğe 
de duçar olmadr. 

Ancak. muhalefetin vaziyeti bu şe
kilde muhakeme etmesi istenemiyeceği 
tabiidir. Nitekim tenkidler ve hü. 
cumlar bu son aylar kinde büsbütün 
~iddet peyda etti. ~ 

Amerikan amele birliğinin otuz sa
atlik haftayr kabul ettirmek istediai 

h 

malUmdur. Fakat gene malfımdur ki 
yeni sanayi ve ticaret teşkilatı böyle 
bir tedbirin iycap ettireceği yeni mü
kellefiyetlere tahammül edemiyecek. 
tir. Ruzvelt bu tasavvura muhalif ol· 
duğunu söyledi. Bundan da anlaşılı -
yor ki yeni mebuslardan bazılarının hü
kQmeti, bugün istediğinden daha uzak
lara sürüklemeğe çalrşacaklarınr cüm
hurreisi tahmin ediyor. 

Bu vaziyet karşısında muhalefet, bir 
nevi irtica manurası arzetmektedir. 
Başında kuvvetli ve nüfuzlu bir reisi 
bulunmadığı için biraz ?.ayıf olan mu • 
hale!etin yakrnda biiyiik bir faaliyet 
göstermek niyetinde olduğuna bir delil 
var ki o da eski cümhurreisi Hoover'in 
tekrar sahneye çıkmasıdır Bu zatın 
son zamanlarda ne feci surette gözden 
düştliğü hatırlanırsa isminin yeniden 
zikredilmesi umumi efkarda hakiki bir 
de~işiklik vücuda geldiğini göstermez 
mi? 

Fakat reis Ruzvelt'in mahir bir po
litikacı da olduğu inkar edilemez. Şim
diye kadar tehdit ettiği adamları te -
min etmek zamanı gelmiş olduğunu an
ladı. Nitekim bugün bütün gazeteler 
Ruzvelt'le bankacıların samimi ba
rışmasından bahsediyorlar. 

Hatta muhalefetin faaliyetine rağ

~n vaziyetin daha normal bir şekle 
girdiği göriilmektedir. Bu netiycenin 
Ruzve lt sayesinde mi temin edildiği, 
yahut bir çoklarının iddiası gibi ken -
diliğinden mi hasıl olduğu kestirile -
mez. Yalnız "Ruzvelt tecrübesi,. nin 
yalnız kusur ve noksanlarından bahset
mek haksızlık olur. Bu "tecrtibe,, , sı
yasal bakımından dahi politika rekabet
lerinde bir nevi muvazene temin etti. 
Fakat o kadar çok bahsedilen "Ameri
kan inkılabı,, başka bir zamana gecikdi
rilmiş bulunuyor. 

*** 
Fransız muharrirlerinden M. Picrre 

Mi/Je, "NouveJles Literaires,, gazete -
sinde ötedenberi münaka~a edilen "'spor 
ve edebiyat,, meselesini şöyle tedkik 
ediyor: 

Spor, bir cemiyetin manzarasını, ren
gini.adetlerini. ferdi ve soysal ruhiya
tını değiştirir. Mesela muasır İngiliz 
romanlarındaki şahısların düşünceleri 

ve hareketleri beden faaliyetleriyle ru
hiyatr ve hatta ahlaklarının sporun te
siri altında kaldığı düşünülmezse an· 
laşılamaz. Sporcu ruhu İngiliz ferdiye
tini, protestanlığın yoğurmuş olduğu 

ferdiyetini blr dereceye kadar ıslah ve 
tashih etti. Hatta denilebilir ki ingi
Jizlerin bugün fırkalar arasında bir mü
tarekeyi kabul etmiş olmaları spor ah
lakiyatı sayesindedir. Bir ulusun tah
teşşuuruna kadar giren bu spor ahla· 
kiyatmın demokrat bir devletin normal 
surette işlemesi bakımından elzemdir 
denilebilir. 

Muhakkaktır ki spor, transrzıarın 
da hissetme ve hatta sanat eserlerin -
den zevk alma tarzlarını değiştirdi. Si
nemanın dahi tesiri varsa da bu tesir 

keyfiyet iytibariyle aşağıdır. Bundan 
başka radyoyu da unutmıyalım. R~dyo

nun hitabete eski ehemmiyet ve nüfu
zunu iade etmi~ olduğu görülmüyor 

mu? Bir adamın bütün bir ulusa ağ -
ziyle hitap edebilmesi gibi bir hadise
nin edebi bakımdan dahi bir çok ne -
tiyceleri olabilir. Bir gün gelecek ki 
edebiyat - tabii bugünkünden büsbü
tün haska bir edebiyat! - bu netiycele· 
rin verdiği veni imkanlardan gayet ge· 
ııi'5 bir r•likvasta istifade edecektir. 

ULUS 

• 
lnkıl 

(Başı 1. inci sayıfada) 
İstanbul bu vakanın nasıl olduğuna şa
'ıyordu. Boğazlardan geçmiyen bir do
nanmanın nasıl Çeşme'ye gittiğini anlı

yamıyordu. Baltık denizinden çıkan bir 
rus donanmasının Çeşmc'ye gelişini yuz 

eli: yüz altmış yıl evci hayretle seyre
diyordu. Maksadım, osmanlı iınpaı-ator
luiunun, dünyanın ileri gidi~te en hız 
aldığı zamanlarda, en basit bilgilerden 
uzak bir hayat geçirdiğini anlatmaktır. 

Şunu da tekrarlayalım ki, yeryüzü. 
niin ileri devri, bugün aydınlık halinde 
gözümüzü kama~tıran medeniyet tari -
hi, o kadar uzak değildir. Bir ylizyzl 
önce, yani Napoleon Moskova seferini 
yaptığı sıralarda, beşeriyetin elinde at 

ve yelkenden başka bir şey yoktu. Os
manlıların sınırlarını geni'lleterek, a -
ralarında zayıf bağlar olan unsurları 
birleştirip büyük bir devlet kurdukla
rını sandıkları sıralarda medeniyet o 
kadar ileri değildi. 

Napoleon'dan sonra olsun, bilgi nok
tasından kalkınmayı i!? edinecek bir os
manlı devri, bizi bugünkü vaziyetle 
karşılaştırmazdı. İnkılabı nisbetcn da -
ha kolay tahakkuk ettirmek imkanını 

bulurduk. 
Bizim madfetlcrimiz harb sanayiine 

inhisar etmiş oldu. Geniş sınırlar icin
de oturmak için top, barut deniz harb 
vasıtaları yapmak ilerlemiş bulunuyor
du. Bir zaman geldi, bu vasıtalar dahi 
bilgi, teknik istedi. O zaman imparator
luk bunu yapamadı. Gerilemeğe başla
dı. Gönül karartıcı, başdöndürücü hadi
seler meydana çıktr. 

Balkanları bıraktık, Tuncaya, Er -
gene'ye. boğazlara geldik. Askeri bir 
şevketten sonra Osmanlı İmparatorlu
ğu korkunçluktan gülünçlüğe düştü; 

korkunçken, haline bakılıp gülünen bir 
zavallr oldu. Nihayet insanlık, yirminci 
yüzyıla acılırken, yeryüzünü kaplayan 
geniş türk yığınlarının batı parçaları 

her yönden karmakarı~ık cüzleri arasın
da, kuvvetli ve manalı bir bağlılık kal
mayan hale gelmişti. 

Batı türkleri. bu çöküş sırasında, ka
nının arık1ığını koruyor ve diinyaya ba
tırlılç gösteren osmanlı ordusunun yük
sekliği, türk kanındaki yükseklikten 

ileri geliyordu. Bir kaç küçiik tecriibe, 
kök tutmadan tarih içinde aseratla, ya
ni (10) tarla bile sayılır bir devrecik 
geçirmeden, köklenemeden gitti: Tan
zimat. meşrutiyet devreleri .. 

İşte dünya on be~ind yüzyılda baş· 
tayan yeni insanlık ve bilgi ışığından 
canlanır, kuvvetlenirken imparatorluk 
mütemadiyen çöker bir manzara için -
deydi. Bu sıralarda büyük savaş geldi, 
çattı. 

Mevzuumuz geniş tarih olmayıp ta
rihin umumi akışından bazı şeyleri a • 
macımızı aydınlatmak için almaktır. Bü
yük savaş yenenleri ve yenilenleri sarsan 
bir kasırga halinde geldi geçti. Romanof-
1arın Habsburglann, Hohenzollern'le
rin ve Osmanlı imparatorluğunun yı • 
kılmasiyle netiycelendi. Bu çöküntü· 
ler içinde en zavallı vaziyette olan ge
nel Osmanlı ipmparatorluğu idi. Çiinkü 
ötekiJerde bilgi, kiiltUr, zenginlik, dün
yayı anlama gibi şeyler olduğu için dağı
nıklıkta bile değerlerini muhafaza edi • 
yorlardı. Osmanlı İmparatorluğu ise 
bunları bir araya getirip toplayacak ge
rekli malzemeden mahrumdu. Sıvasal 
bakımdan, dii<;ünce ve muhakeme bakı
mından, hiç bir şey yapı1amıyacak bir 
malzeme ve enkazdan yeni bir devlet 
kurmak sırrı, ancak, türk inkılabına 
münhasır kaldı. 

Ders olarak mütalea edeceğimiz in
kılabın tarifi bahsine ge~meden, bu kü
çük görüsle sizde hasıl etmek istediği· 
mi elde ettimse kuvvetli bir temel kur· 
mus olabileceğiz. 

İnkılabın tarifi, çeşitleri ve bunların 
içinde türk inkılabınm genel bakışla 
siyması: 

Bir soysal bünyeden geri, eğri, fena, 
haksız, eski ve zararlı ne varsa bunları, 
birden, yerlerinden söküp, onların ye· 
rine ileriyi, doğruyu ve faydalıyı koy
maktır. Fakat koymak kafi değildir. O
nu koyduktan sonra büyük sıcaklıkla 
davaya yapışıp sökülen şeylerin geri 
dönmemesini, konulan şeylerin kökteş • 
tirilmesini temin etmek gerektir. 

Bu bakımdan tUrk inkılabında o ka
dar sökülen şeyler vardır ki uzun yıllar 
geçtiği halde, mevcut fenalıkları söke 
söke hfiJa ardmı alamıyoruz. Fenalık· 
ların yerine konan iyilikler her gün bi
raz daha kök tutup mevcudiyetlerini 
beslemektedirler. Bunu yaparken yal
nız alışkanlık yeter sanmamalıdır. Alr-
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•• ~ersleri un başa 
.ılan sey yalnız ahşıldığı için ckı;il, an
Jrsılıp şuur halinde sevilmesi, u.zerimi
ze benimsenmesi lazımdır. l nkılab der
sinin ana ucu itiyadın tesirine bağlr 
kalmayıp bilgi ve inanca dayanarak kok
lesme dcme~tir. :n'cıl:::'H l.ıaşını ve 
goğsi.inü ortaya koyup, ı><ıv.ı .:a koru -
m<ıyı lıilmck gerektir. İııt;;ıl.ıh ı' •r ,,,Jcri
nin ana ucu bu tarifin içındc ı iır. 

Bir an<ıne ne kadar eskirse y.:rin: 
yenisini koymak o kadar gu~t\ir. ~utün 

inkılablarm bu değişiş e::;nasın c:a bir 
l:~~ maksadı güdtüğü görülür. Bizimki
nin başkalarına benzemiycn bir hususi
yeti de lıöyle güçliiklcr arzctmesidir. 
1nkılabları yapmak için hazan çok za -
manlar zor kullı:nmak ihtiyacı doyu
hır. 1 nsan al ışmadığına inanıp girebil
mek İCjin mukavemetlcrc maruz kalır. 
Bu bakımdan türk inkılabı da en ziyade 
zor kullanmayı gerekle~tiren bir husu
siyet arzeder. 

Birçok inkrlab yalnız sıyasal bir 
rejim değişikliğini amac edinerek yapı 
lrr. Bizimki sıyasal, soysal, ökonomik 
ve ulusal bir inkılabtır. Bir kırallığı 

devirmek için lıir ayaklanma yapılabi· 
lir. Bizim inkılabımız yalnız sıyasal 

bir değişiklik değil, ulu.al, ökonomik, 
soysal ve hatta günlük hayatımızda ya
!!<lYıp her gün kullandığımız mevzular 
üzerinde de değişiklikler yapmıştır. 

Türk inkılabı tek tek vakaların ar· 
dı arkasına sıralanmasından ibaret de· 
ğil, şuurun, aklın, iradenin biribirini ta· 
mamladığı bir değişmeler ail•ilesidir. 
İnkılabımız bu bakımdan bir bütünlük 
arzeder. Bunlardan birisi ekıik olM 
ötekilerin kıymet ve kudretini eksil· 
tebilir. Mesela kadını çuval içinde olan 
bir türk inkılabı yeni harfleri kabul 
etse ne kıymeti olabilir? Puarlarımııı 
yabancı malların istilismadn, ıUmrilk 

duvarlarile muhafaza cttiğlmb: halde 
türk dilini, türk kUltUrünU ba§kıı.Jarı

nın elinde bırakmak doğTu olur muy
du? bunun gibi birçok yardımcı misal· 
ler bulunabilir. 

İnkılabı, mücerred olarak saydığım 
geri ve fena şeylerin yerine, eyilerinin 
bi.rden konması dediğim için, bu hare· 
ketlerin budun yığınlarının geli~ile 

idare edenlerden gelmesine göre kı· 

sımlandırıp tetkik edeceğim: 
Otoritelerden gelen değİflJlelerin 

- henüz çerçevelenmiş bir karşılığı 

olmadığı için inkılaba ''değif111C'1 , di· 
yorum - halktan ve devletten gelen 
kısımları vardır. 

Rusya koca bir mujik yığını halin. 
de iken ikinci Petro bUyUk çalışmalar 
neticesinde, rus §lemini, sözüme baş 

edindiğim "dünyanın yenileşmesi,, es
nasında, yeni bir hayata kavuşturmuş

tur. Halkın dayanmasına rağmen oto· 
ritenin büyük nüfuzu Petro'yu maksa
dına muvaffak etti. Monarşik rejim ve 
halkın hakları bakımından Petro bü
yük bir fnkılab yapmış sayı1mazsa da 

soysal ve kültürel bir değişmeyi temin 
etmiştir. Avusturya imparatoru da ay· 
nı yenilikleri yapmak istedi, fakat mu
vaffak olamadı. Bizim tanzimat bam· 
başka bir tipte olmakla beraber buna 
yukardan gelen bir inkıHib teşebbüsU 

denilebilir. Tanzimat, hıristiyanların 

vaziyeti dolayısile aleyhimize dönen 
Avrupa'yr lehimize çevirmek için ya
pılmıştır. Esash bir kıymeti yoktur, 
kısa bir adım, yukardan gelmiş yenili· 
ğe doğru yapılmış bir teşebbüs asyıla
bilir. Kıral AmanulJah'ın da Afganis. 
tan'daki teşebbüsünü otoriteden halka 
doğru gelmiş bir inkılab sayabiliriz. 

Dersimizi söylerken, misaller ahr
ke11, Türkiye'den başka diğer devletle
rin politikalarına ve teşebbüslerine da
ir söz söylemek mecburiyeti karşısında 
kalacağım. Fakat bunların sıyasal vazi
femle alakasr yoktur. Ne bir diriz, ne 
de beğenip beğenmemekle alakadar de
ğildir. Bunlara misal alış noktasından, 
temas edilmektedir. 

Halktan gelen inkılabları blllrstnlz. 
Hakiki inkılablar bunlnrdır. Öz mana
sına inkılab diye sayılması gereken bun 
lardır. İngiliz, fransız t,.·e meşrutiyet 
inkıHiblarını bilirsiniz. 

inkılabların şaheseri bizim geçirdi
ğimiz ve dersimizin mevzuu olan yüce 

türk inkılabıdır. Bunun lı:ışka hir hu
susiyeti vardır. Halk tabakasından o· 
toritcye doğru gelmiş, du manlara kar

şı yapılmış olmasına rağmen halkın ha
kikatlere uzak kalmış olanluından 

mukavemet ve zorluk görmüş bir inkı-

15btır. 

Türk inkıl.ibı muvaffak olahdanbe<i 
ri on sene geçmiş olmasına ragm~ 

henuz dilimizi int.ıtab havasının yüc• 
tesırlerine uydurmakla meşguHiz. fn .. 
kılab hızlarının uzun seneler devam 
etmesi zarureti hasıl olmuştur. Kan' 
arık, ö.zii sağlam olan batı tiirkü, de
risini kaplıyan hastalıklarla miıcadele 

ede ede mütemadiyen inkıl,lbın soysal, 
sı y;ı-;al, ulusal ve ökonomik bakımdan 
yr ıı ilikleri arasında durmadan devanı 

C'tmcğe rr .:cbur oluyor. 
Türk inl:ı labının bir başka hususiye

ti :le şudur: İnl:ılablar dediğim gibi 
yurrl içindeki birkaç lı:ıl:ımdan şartların 
dc~ ismcsin<lcn ib3rct de kalabilir. Ti.ırk 
inkılabı bunları biribiri arkasından yap
mağa mecbur olduğu zaman, bugünkil 
Türkiye'nin sınırlarını teşkil eden Ana· 
dolu'nun toprakları filen silah istilası 

ve işgal altında bulunuyordu. Famsa 
da, inkılabını yaparken dış düşmanlarla 
boğuştu. Ancak Napoleon muhare'ocle .. 
ri halinde biçimini değiştirip uzadı, git
ti. 

Amerika ihtilali de dı düşmanlarla 

mücadele şeklinde geçti. Fakat hiç biri 
türk topraklarının inkılabla beraber düf' 
mandan kurtulmasına benzeyiş arzet
mez. Bizim başardığımız inkılab, yer• 
yüzünün bir bay ulusunun, en fena btr 
yaıamadan en yüksek bir yaşamıya çıiP 
masıdır. İmparatorluğun enkazından 9 
de kalmıı vasıta olmadıiı halde düt
manları yurddan çıkardık. Bu da bu yole 
da harcanan emeklerin yüceliğini anla
tır. 

Türk inkılabının ~flıca 1üclükleri11ııt 
den ibrl de, diğer lnkılablarda obmy• 
ve ~ deiififini yaparken kendinden • 
velk.i dnirde, dU,man eline geçmif iM 
topraklarını kurtarmaııdır, Bunu .t. ., 
lulabmmm yüz ağartıcı bir hoıuıtlyfll 
olarak hatırda tutmak lızımdır. ı 

Burada inlrtlabımmn bir huıuılyetl 
ni daha ıöylemeden geçmfyeceğim: Bf
ribirinden ayrılmu iki ulu ıöz: diye dt 
hinlerlmizde aakladığnnrz: bu iki ıa. 

"inkılab,, ile "istiklal,, J bu iki tek ... 
ziln, bugünkü yüce Ttırkiye'nin bir ablo 
de olarak istikbale yükselmesinde, onc 
mesned olarak kabul edllmeıi gcrelrtiA 
BtitUn Türkiye bu iki kelimenin için
dedir. İıtikbalde başını 8nilne eğmedell 
hayatını kaz.anacaktır: İnkılab ve ittik' 
lali. İnkılab deyince fstiklalsiz bfr TOP 
kiye'yf asla tasavvur edemeyiz. 

Osmanlı imparatorluğunun aon devit' 
]erinde faraza meşrutiyet devrinde, soıı 
on t.ef yılda tahakkuk ettfrdifiml% ~ 
tün lnkılabları yapmış olsaydık, istiJıl; 
lal şartlan tam olmıyan osmanlı impa• 
ratorluğu ile beraber bUttin yaptıkları

mız da batmaya, ~ahvolmaya mabkQın
du . Dediğim gibi inkılab ve istiklal bi
ribirine bağlıdır. Farzedelim: Blitiln de.o 
ği§iklikle.ri yaptık,bunlar yalnız harici 
değişikliklerden ibaret kalacak, milleti.Jı 
hayatı, ba§kalarının faydasına salıpn 

bir hayat olacaktı. Bütiln bu dıJ değı.r 
meler tahakkuk etseydi, hayat demek 04 

lan iktısad, adliye, hukuk bakımından 

insanlar arasında yaşamak hakkını ha~ 
olamazdık. 

Aksini de söyliyc:yim, yani impara .. 
torluğun hukuk bakımından müstakil 
bir devlet olduğunu farzedelim: Fakat 
memlekette eskı hurafeler hakim olsaY'" 
dr, mekteb yerine medrese, hukuk mc:• 
zunları yerine medresetülkuzat mezll~ 
ları olsaydı, halkın hakkını medrese a• 
··asaydı ve bir takım biçare insanlar b\S 
memleketin uleması sayılsaydı, gene bıJ 
değişikliklerin hiç bir kıymeti olamazdı. 
Onun için, istiklal ve inkılab biribirin• 
den ayrılamaz. 

Dünyanın birçok yerlerinde yığın Y" 
ğın türkler vardır, fakat inkılabını ~P" 
mış ve istiklalini kazanmış bir Tiltkfı 
yedir ki dUnyaya mevcudiyetini kabW 
ettirebilir. (Uzun alkışlar) 

İnkılab dersleri, bıı ay içinde, ıu pro-
grama göre verıJecektir: 

1934 • 1935 yılı: lnkılab derslcfi 
1lkk5.ııun, 1934: 

2 Pazar Bay Receb 
4 Sah Bay Rcceb 
9 Pazar Bay Hikmet 

11 Sa lı Bay Esat Bozkurt 
12 Çarşamba Bay Hikmet 

16 Pazar Bay Rt:ceb 
18 Salı Bay Receb 
19 Çarpmba Bay Esat Bozkurl 

23 Pazar Bay Hi)nnet 
25 Salı Ba.y F..ı.at Bozkurt 
26 ~arşamba Bay Hikmet 
30 Pazar Bav :Rıceb 
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M. Dumerg'in Turnföy'e döndüğü 
gündenberi her taraf bir bayram havası 
İçinde yaşıyor. M. Dumerg'in evi, ves· 
tibülden itibaren çiçeklerle dolu idi. 
lier tarafta, iiç renkli kordelalarla bağ
lanmış kocaman çiçek demetleri görü -
ı·· Uyordu. Bekleme salonunun koltukla· 

a 

tını, her yaştan, her seviyeden bir çok 
ıiyaretciler doldurmuştu. Bu ziyaret· 
~İler, kabinenin çekil'llesinden biraz 
~nc:c M. Dumerg'in dış işler bakanlı -
i:1ndaki bürosunurı bekleme s;ılonıı'lu 
dolduran ziyaretcilerckn daha çoktu. 

bir sinir gerginliği 
çok zahmet verici
dir. Çünkü çalışmak 
için her defasında 
yeni bir irade kuv
veti sarfelmek gere1' 
tir. Onun için, dev
let ıslahatını ve Saı 
işini bitirdikten son. 
ra sevinerek çekile
cektim. Sar işini iyi 
bildiğim için bunu 
yakından takip et
mrk niyetindeyim. 

M. Dumerg Pads'e böyle gelmişti. 
Madam Dumerg çok büyük biı ne

Zcıketle, beklemektPn doğan "rkıntryı 
Yoketmeğe uP,raşıvordu. Roylece, bek -
ell"lek bir zevk "ıalini alıyordu. Kocasının 
tanıdı ~ı veva tanımadı~ı clostlarrnı biri
birlerine tanışdırıyordu. Bunların hep 
Si M. Dumerg'i scvdikl,.ri ve işden Çt' 

kilınesinden acı duydukları icin, biribir 
1~rile cok çabuk anlasıyorlardı. 

Madarn Dumerg bana dönerek, ko
tası hakkında 1933 de çıkardığım ki· 
tabda onun yeniden iş başına geleceğini 
Ya:zdığımı bana hatırlattı: 

- Bunu yazarken, onun sıyasal ha
Yatınrn .en güzel sayıfalannın daha ya· 
~ılınamış olduğunu ve onun böyle şan 
~e Şerefle çekileceğini düsünmüş mü 
idiniz? Dedi. 

Cevabımı heniız bitirmişken M. Du
ll'ıerg bana doğru ilerledi ve elini uzat· 
tı ikimiz de çiçeklerle dolu olan iş oda· 
liına girdik. Birkaç günden beri bu oda
Ya kimbilir kaç kisi onun yanı başında, 
Pencerenin yanındaki koltukta otur -
Ilı ustu ... 

'M. Dumerg'in yüzünde son haftala
ttn verdı 1i heyecanın izleri vardı. Fakat 
bakısları her zamankinden daha canlı. 
hareketleri her zamankinden daha çevik 
"e ccvablnrı her zamankinden daha 
dokunaklı idi. Bakışlarımdan, aklımdan 
i:eçenleri anladı ve söze başladı: 

- Evet, dedi, biran evet işdcn çekil
'tıeğj çok istiyordum. Dokuz aydır ala
ka verici bir hayat geçirdiğimi söyliye
trıenı. Çok işim vardı. Okumağı çok sev· 
diğinı halde 8 şubattanberi bir tek kitab 
bite okuyamadım. Ancak gazetelere bir 
~öz atmağa vakit bulabiliyordum. Beni 
1§den ziyade daima bir yalan ve ihanet 
havası içinde yaşamak hissi çok yordu. 

Vazifeme hayale kapılmadan, ıevk
lc, gayretle başlamıştım ve bunu sonu
tı.a kadar yapmak istiyordum. Uzun 
ltı.Uddet iş başında kalmak niyetinde de 
lildirn, bilakis çabuk çekilmek istlyor
durn. Benim yaşımda olanlar için daimi 

Bu işe ı:;imdi kafi derecede dıkkat olun
ınamasından eçkiniyorum. Çekilirken 
·lt'. bt"nden sonra geleceklere şunu di -
yecektim: "size bir alet bırakıyorum. 
Bunu kullanmak size düşer. Bana pas 
1:-nmıcı, bozuk biı makine verdiler. Ben 
,.,.,u <Jize tamir edilmiş, elinizde işleme
~t" hazır bir halde geri veriyorum.,, 
Fllkat -<ekileceğiın günü kendim karar 
ıaştırmı~ olmakla beraber, tekrar edi . 
vorum, başladığım işi, ulusun bana yük
ll'diği vazifeyi bitirmek istiyordum: 
Hunlar da itibarı yeniden kurmak, hük{\
mete otoritesini geri vermek, her şeyi 
ve herkesi yerliyerine koymaktı. 

Ben cevab verdim: 
- Ma:ımafih simdi iş başında olan 

1ar da bütiin bunl..ırın elde edilmesi yo
lunda ilerliyorlar. Siz bu hareketi hazır
ladığınıza göre, sonradan gelenler de 
sizin çizdiğiniz yolda yürümeğe mec -
burdurlar 

M. Dumerg: 
- Evet, dedi, ben de seleflerime 

hükumeti ıslah isinden kurtulamıyacak
larmı söyledim. İdari bakımdan yapıla
cak heı ısin baıımda hükumetin ıslahı 
neselesi geldiğini şimdi herkes anla -
mıştır. Bu işin etrafında bir nevi efsa
ne doğmuştur. Tabii şimdiki vaziyetten 
fayda görenler sonuna kadar dayana -
caklar. !şin en fenası, yani benim kar
ştlaşdtğım en bilyük gUçlUk, mebusla
rın iktıdarsızhğıydı Ayanda da, parla
mentoda da seviye çok düşmüştür. İn
sanın bu hali, bütün bir neslin zayıfla
ması gibi telakki edeceği geliyor. Şim
di hUkQmeti ellerine almak istiyen 
geneler, sanatda, edcbiyatda ve sıyasa
da olduğu gibi bütün öteki alanlarda 
da çok aşağı olduklarını gösterdiler. 
Onlardan sonra gelenler, yani onlan 
öne sUrenler, onlara göre galiba çok da
ha iyi olacaklar. Ben buna inanıyorum. 
Her halde şunu söylemeliyim ki, bugün 
yeniden yirmi bakan bularak bir kabi
ne kurmak gerekse, ben bunu vıır=> 

aylrk başbakanlıktao sonra M. Dumerg gene 
J;İne böy lece döndii. 

T11r11föy'cleki b:ıh~·e-

marn. Çünkü bugün parlamentoda yir· 
mi dane değerli adam bulmak imkan
sızdır. Ferdlerin seviyelerinin bu dil -
şüşii, seçicilerin düşünüp çare bulmala
rı gereken endişe verici bir işarettir. 

Mebusların hiç birinde düşünce yük -
sekliği, umumi fikirler yok. Ben ufak 
menfaatler karşısında yenildim. Şimdi
ki mrbuslar kendilerini birer memur 
Addediyorlar. Bunlardan birisi bana: 
'ben mt:bus çıkalı iki yıl oldu. Eğer 

meclis dağılır ve ben de yeniden ıeçll • 
wnpt'::t{ e~etıııe ıfieem POl?:l{~l •masz~m 
olmıyncak.,, demişti. Başkaları da, ge
ne meclisin dağıtılması ihtimah karp • 
sında "yeni seçime girebilmek propa • 
gandamı yapabilmek için otuz bin fran· 
gım yok. Ben seçilirken dört yıl rahat 
edeceğimi sanmıştım.,, diyorlardı. 

Meclisin dağıtılması teklifine kargr 
ileri sürdükleri deliller bundan ibaret• 
ti. Esasen onlar da benim yapacağım 

ıslahntm sahiden "şahst idare,, yi do
ğuracağına inanmıyorlardı. Korkulan, 
anlatdığım gibi, başka §eylerden gell • 
yordu. Benim yaptığım programda 
şimdilik en gerekli olan şeyler vardı. 

Bu programın yapacağı değişiklikler 

mühim olmakla beraber, program tama
men ihtilalci bir mahiyette değildi. tc • 
raf kuvveti kurumlandırmağı, başba • 
kanın maiyetine on iki yardımcı koy
mağı düşünmüştüm. Bu on iki kiıl, dar 
düşünceli mütehassıslar olmakdan ziya• 
de anlayışlı ve bilgili, i}leri yukardan 
gören, birçok meseleleri biribirine bağ
lıyan derin bağlan bulabilecek, çok 
IUzumlu olan "kurumlandırma,, işini ' 
başarabilecek ve böylece hükQmet rei
sine bütün bilmediklerini öğreterek bü
tün hükOmet bünyesini canlandıracak 

kimseler olacaklardı. Bundan başka, 
icrai kuvveti, kanun! kuvvetin onun 
üzerinde yapdığı tazyiklerden ve giln • 
delik şantajlardan kurtarmak istiyor· 
dum. Bu da hUkUnıet şubelerini düzelte
bilmek için en gerekli bir ıarttı. 

Eski büyük valilerimiz, eski bUylik 
müdürlerimiz kalmadı. Neden? ÇUnkil 
şimdi onların yerinde, kü~ük mebusla
rın kiiçük adamları var. 

Burada M. Dumerg'in sesi, içten ge
len bir heyecanla titredi ve biraz bo -
ğuk bir sesle devam etti: 

- Efkarı umumiyenin vaziyetini an
cak kısmen biliyordum. İşim o kadar 

çoktu ki etrafım dinlemeğe vakit bu

lamıyordum. Radyoda yaptığım mü

sahabelerin halk üzerinde, • bilhassa 

kend\m bir köylü olduğum ve köylillerle 

nasıl konuşulacağını bildiğim için • 

köylüler üzerinde tesir yapdığını bana 
sByliycnler oldu. Mesela Ardeş'de, 

radyosu olmıyan uzak bir nahiye haric 

olmak üzere, nahiye seçimlerinde bil . 
tiln vaziyetlerin değiştiğini bana söyle
diler ben de efkarı umumiyenin yavaş 
yavaş değişmeğe başladığını görüyor • 
dum. Fakat efkarı umumiyenin bütün 
bUtUn değiştiğini ancak iş başından çe
kildiğim gün, yani 1 l son teşrin' de anh
yabildim. 

Pencerelerimin önünde gayet disip
linli bir halüe kaynaşan, Marseyyez'i 
yürekden söyliycn halkı gördüğüm za: 
man neler duydum. bilseniz 1 heyecanla 
olduğu kadar endişe ile de dolu bir 
gUn geçirdim. Eğer halk arasından bir 
kişi aleyhimde söz söyleseydi büyük bir 
kavga kopacaktı. Teessürlerini ve umut 
larını söylemeğe gelen, heyecanla tit • 
riyen bu sinirli halk kütlesi arasından 
hemen bir kıvılcım çıkacak gibi idi. 

Bir kaç gündenberi yüzlerce mektup 
alıyorum. Vaktim olursa, psikolojik de
ğeleri çok büyük olan bu mektupları 

tasnif etmek niyetindeyim. 
Bu mektupların en sadelerinden tu· 

SAYIFA S 

1 Biıikfor ar<ısırıda: 

l\IJ. Heryoı~un veni bitiği 
"Bu yazı İngilizceden özdile 

çevrilmiştir.,, 

M. Heryo'nun ".Paris'ten doğuya 

doğru,, adlı bitiğinin Filis Megroz yö
nünden İngiliz diline çevrilmesi ve bu 
bitiğin Londra'da basılması dolayısiyle 
Mançester Gardyen gazetesinde yazr -
lan M. P. A. çekli bir söy gözümüu 
ilişti. Bu söyde deniliyor ki: 

Hcryo, bugünkü rus - fransız yak
la§masının babasıdır. 1932 yılında rus.
larla bir saldırmayıf anlaşması yapan, 
böylece bugünkü fransız ruı sıyasası -
nın temelini atmış olan odur. 

Bu fransız ı;ıyasa adamı geçen yaz, 
Rusya'ya ıovyet törüsünün bir konuğu 
olarak gitmiıti. Şimdi İngilizceye çevri
len bu bitik, işte o gezintiden loplanmıı 
olan duygulann ve bunlar üzerinde yü.. 
rütülmüt düşüncelerin bir yıimağıdrr. 
M Heryo'nun Ruıya'da bulunduğu sı

ralarda fransız kalık bakanı M. Piyer 
Ko da Ruıya' da bulunmuıtu; ancak bu 
bulunuf, "teknik,, bir ıüt taııyordu 

O günlerde M. Heeyo, fTa.uıız tCSrü-

elbirliği etmeleri ger ... kiyordu .. 
M. Heryo'nun gerekli bulduğu IMı 

ııyaıa, ıonradan Rusya'yı uluılar der 

neğine getiren M. Bartu yönünden gü -
düldüğü gibi, yeni dış işleri bakanı yö
nünden de. anladığımıza göre güdüle• 
cektir. 

Ancak, bu yaklaşmayı yeter bulmr
yan M. Heryo, iki ülke arasında eskid "I1 

varolan kültür bağlarını c!a yeniden di
riltmek dileğindedir. 

Salt büyü bir fransız değil, bir yön 
den de büyuk bir avrupalı olan Heryo, 
Avrupa obasının içinde - So•yrt bile 
olsa • Rusya'nın da bir Üye olmasını is.
tiyordu. 

Bitiğin büyük bir bölüğünde M. Her

yo, tatlı konu§masiylc bize ruı tarihini, 
kültürünü, oranını anlatmaktadır. Yazı
cının orana olan düşkünlüğü o kerte -
dedir ki bir takım e!ki ruı laurkatlannı 
bile bu bakımdan öğrnektedir. Şuradan 
anlatılıyor ki M. Heryo, Ruıya'yı 1911 
yılında baılarnıı aaymıyor. 

Raı yazıcılıiı ürerinde -cin bilıile-

M. Eryo, Ankaraya geldJfl ıı:amaa OalO piposu ağzrnds Orman Çiftliğinde. 

ıünde Üye bulunmıyordu; yalnız franıu: 

SIJ'Bl8Cllanrun ileri celenJerinden biri 
olarak ruılarla ezelden bir anlqma c• 
rekliğini kafasına koymuıtu. lıte bu ye
ni bitiğin açarını bu düşüncelet"de ara. 
mak r:erektir. 

Siyasa bakımından iki törünün dost
luğu, ikisinin de savafının önüne geçme 
ğe ve banıa ula,rnağa olan isteklerin -
den doğuyor. ikisinin de topralı:ca genif 
lemck gibi bir yelenleri yoktur; ikiıi 

de yeniden dirilmeğe ve süce (Üçlenme
ğe savaşan Almanya'nın srnırlannı en
ginleştirmek yolundaki yelenindcn, bir
lik olarak, kıı kulanamktodırlar. 

Bundan dolayı Rusya ile Fransa'nın, 
AVl"upa'nın ötrki savaşa karşı ulu.;larİy· 
le b:rrkte har1<11 kurumlandırma i inde 

tun uz da. münevverleı tarafınrian } :ı7.ı1 
mış olan en iyilerine karlar hepsi aynı 
şeyi söylüyorlar Mesela Lyon'lu bi r ka
dın, radyo ahizesi eski olduğu için, be
nim müsahabe yapacağım günden bir 
gün önce akkiimülatörlcrini doldurttu
ğunu bildiriyordu. Bu mektupları ya . 
zanların hepsi bir ağızdan, yapmak İ8 · 

tediğim değişikliklerin ı ,.ğcrini anla 
dıklarını göste riyorlardı. 

- Bu da gösteriyor ki adınız ve 
programınız etrafında biiyük bir birlik 
yapılmıştır. Hatta daha ileri giderek 
diyeceğim ki bizde bir h,1lk efkarı umu 
miyesl teşekküle baslamıştır 

M. Dumerg başını <;;ılhyaralf bu söz 
terimi tasdik etti: 

- Bıı tazımdır. dedi, çünkü ancak 
bu sayedt benim yapwcdğım iş faydah 
olabilirdi. Hepsi çok miiteheyyic olan 
ve muayyen bir clü=iiınce veya bir pren
sibin peşinde kosan uluslar karşısında 

Fransa'nın parçalanması, kendini ko· 
yuvermesi, hic bir şeydt" müşterek bir 
noktai nazar s •hibi oltl':ım•sı ne 1>üyük 
bir zaaftır. 

Eğeı rad\.".:> i ~ vaptı~ım müsahahe
ler bu netirrvi doğurrlularsa, bu müsa
hab .. lerin hına vı-rdiklerı yorgunluk 
için miitees.;if ol!"!"ıyacağım . tik müsa
hrbeleri b"raz <;o 1ıı1·ca yapdı~ımı sanı

yorum. Fal: .. t yavaı; y:ıvaş konu~ma 

tarzımı dfü:eltti:n. Öyle zannrdiyorum 
ki halk. c;lj .. !erimden, işin beklemeğe ta. 
hnmmülü olmadıf;·rı " ılndı ve benim 

ri olaa yazıcı Tolotoy'u ve lııiydeld ewİll 
de kendiıini gönneğe gittifi Gcwtd'~ 

ondan başka bir uza önce Paı iı'te ~ 
iyi bilinen rus yazıcılarındaa Tirwa • 
yef'i, Henen'i, Bakanin'i a:aın .
öğüyor. 

M. Heryo, bitiğinin ea röze çarpaa 
bölüğünü beş yıllık plana vermiftir. 
Öyle ıörülüyor ki bu sepler, bir lanak 
işlcnmeıin diye yazılmıştır. 

Bitikte gençliğin taşkın oruncu, 11-

cak bir dille anlatıyor. Ba, aeplercle Ml

gnristan'dan ve türk"ye'den 11cak hir 

dille söz ge:çmekte ise <le kongu Raıra

ya geçtikten sonra arhk bu ülkelere dö
nülmemiştir. 

Bitiğin, en a,ağı, dört bet yerinde 

konuşurken dııydugum heyecanın farkı

na vardı. frin tuhaf tnr. h nedir, biliyor 
mıı<;unuz Yalnız başıma mikrofonun 
öniinde söz söylerk,.n önümde beni ".lin
liyen halkı sııhihden görür gibi otu,-,r
dum. Fransa'nm en uzak yerlerinden 
gelmiş birçok kadın ve erkeklerin etra· 
fımcla toplandıklannı duyuyordum. iç· 
terinden birinin evinde toplanarak ses 
çıkarmadan ağır bir tavurla başlannı 

önlerine cğib beni dinliyen köylüleri 
dü iinilyordum. Bana öyle geliyordu ki 
biitiin yurd beni dinleyor ve bana ce
vah veriyor .... 

M. Dumerg, radyoda sesine çok ik· 
na edici bir kuvvet veren beyecanb 
sarsılmağa devam ederek ayağa blktı. 
Yüziime bakarak elini omuzuma koydu 
ve biraz mahı:ub bir tavurla sözlerini 
şöyle bitirdi: 

- C<: arct edebilseydim bütün mu
ha rrirler~. blı t iin gazetecilere şu naaiha· 
tı verirdim : Ben nasıl miisahabelerim -
de "Fransa,, ve '' yurd,, kelimelerini 
t<'krarladıvsam, ·siz de bu kelimeleri 
sık sık tekrarlayın. Herkes bu kelime
leri aşağı yukarı unutmuştu. Bunların 

güzelliğini ulusumuza yeniden 5fret
mck gerektir. Gazetenizde bu sözlerimi 
t?tbik edeceğinizden şüphe etmiyorum. 
Buna devam ediniz, dostlarımsı, arbdaı 
larınm benim gösterdiğim yola IOlıu • 
"luz. .Ru çok gereklidir. Uluaal ruh. 
'r:l"Sız yurdseverliği böylelikle doğacak 

Ptris'tc çıkan ''1934., gazetesia41ea 
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Fransız · Sovyet 
anlaşması 

Savaş bütçesi dolayısile 
fcansız parlamentosunda 

neler söylendi? 
Deyli Meyl gazetesinin Paris mu -

hbiri 23 sonte§rin tarihiyle bildiriyor: 

Fransa harb bütçesinin 73,960,000 

ingiliz: lirasına varan tutarı için dün 

pKlamentonun reyine mUracaat edildi· 

ti sırada hava elektrikle yWdU gibi idi. 

O gün, bütün dünyayı allkadar ede 

eek iki haber verildi : 

Harb bütçesi mazbata yazganı M. 

Leon Arıimbo, izahatı sırasında Al • 

manya ile bir harb olduğu takdirde 

Rusya'nın da ordusu ile Franaa'ya yar

dım edeceğini söylemittir. Harbiye ba

kanı general Moren ise miltehassısların 

tekliflerine rağmen askerlik müddetinin 

Mr yıldan on sekiz aya, yahut iki yıla 

pbnlmıyacağını söylemif, bcldenmi • 

yen durumların bundan müstesna oldu

pnu bildirmiştir. 

Fransız - Rus anlaşması ve birleı 

mesi haberi meclisin birçok tarafların· 

dan alkışla karşılanmıştır. Mazbata 

acunun altıda birini kaplıyan ve içinde 

186.000.00:J kişi y&§ıyan ruı topraklan

nm genişliği ileri sürülmekte ve Fransa 

İçin böyle geni, bir ülkenin dostluiu

MI öyküye getinnemeıi ıalık verilmek-

tedir / 

Yön - taraf 

Çek - imza 

say - fıkra 

Sıyasa - siyaset 

Törü - Devlet 

Konuk - misafir 

Bitik -- kitah 

Yığınak - mecmua 

Kahk - hava 

Bakan - nazır 

Güt - maksat 

Üye - aza 

Açar - miftah, anahtar 

Savaş - harb 

Barış - sulh 

Yel~n - ihtirns "ambition,, 

Sücc - askerce 

••• 

Savaşa karşı - harba aleyhtar 

Kurumlandırma - teşkilatlandımaı 

Uluslar derneği - milletlı:ı cemiyeti 

Yeter - kafi 

Salt - sadf'Ce 

Oba - aile 

Oran - sanat 

Burkat - malı 

Uza - müddt.t 

Sep - sayıfa 

Orunç - hryeran 

Kongu - mevzu 

Acun - dünya 

Öykil - ihmııl 

Salıkv· rmek - t.ı·ısıyc ctm~ ıt. 

ULUS -

M. Litvinol'un lronuJtUlu lransız harici ye bakam değişmiş, lşler degişmemi§tir. 

yazgamnın aözlerıne beylik beyanat 

gözU ile bakılmaktadır • 

M. Arıimbo demittir ki : 

.. _ Hitler, barıı muahedesine riayet 

etmiyor. Rusya bundan bize duyum 

verdi Bunun üzerine iıki memleketin 

anlapıaaı gerekli görilldil. 

"Hitler Japonya ile Polonya'yı 

Ruaya'nm aleyhine çevinneğe uğrqtı. 

Bundan dolayı Rusya ile Fnnaa'nın 

blrletmesi Avrupa'daki barıtı aağlam

laıtıracaktır. 

.. Ruaya'nm iyi tecbb olunmuı bir 

ordusu vardır ki Almanya ile aramız

da bir sava' çıkacak olun111 bu ordu bi

zim le birlik savaşacaktır. 

M. Arşimbo, Rusya'nın dürt:)'ada en 

kuvvetli hava filosuna sahih oldutu, 

Franaa'nın ise ondan sonra geldiği fik

rindedir. 

Fransız saylavı, bundan sonra sazn

ne devam ederek demiştir ki: 

" - Uslusların, Fransa Sovyct Rus 

ya ile anlaştı diye neden canları sıkıl

sın Kardinal Riştiyo alman proteıtan 

prensleri ile anlaşmamıs mı idi? 

Yazıktır ki genel savastan 20 yıl 

sonra biz hali, eski kuvvetlerin mllva

zenesi politikasına doğru gidiyoruz. 

l..ikin, bu, bizim kusurumuz değildir. 

En büyUk nokta, savaştan kaçınmak

tır. 

HUkfimet, 1935 savaş bütçesi için 

73,960,000 lira istiyor. Bu, 1934 biltçe

sinden 3,340,000 lira eksiktir. 

Bu retle yeni bir savaşın önüne 

geçebileceğimize göre bunu sava, mad

delerine harcamak doğru olmaz mı?., 

Bundan sonra söz alan Miralay Fa

Jeri de şu sözleri söylemiştir: 

" - Havadan akın maktneleşmiş or

duların hızlı yürüyüşleri ile yapılacak 

olan gelecek savaşlar insanlıktan urak 

savaşlar olacak ve düşmanın büriidüğü 

yurd parçalarmdan artık hayır Jtalmı -
vacaktır. 

Almırya'nnı böyle bir savaşa ha:ı.1·· 

lıındığı ~ün gibi meydandadır . <; ,,, y1l

lar içinde Almanya okadar fazla silah
lanmıştır ki bu, bütün Avrupayı telaşa 
vermiştiı. 

Her halde harb maddelerinde biz, 

en üstUn vaziyette bulunuyoruz. Bu 

iistünlilğü daima muhafaza etmek is· 

teriz. 

Çok kuvvetli bir vaziyette bulundu 
ğumuzu meydana koymalıyız ki günün 

birinde bize ansızın bir baskın yapmak 

istivenlerin cüreti s;mdiden kırılsın. 

Bizim güciimüz, başlıca hava ordu
:nu7a }'acıl. mr 

E Jer, :ıdamlarımr>. da ka 'i derecede 

JUlunuı sa o zaman Ftansa havada dün 
.1'mın en 1 u ı . e! :: 'cı:c~i ok ~ııı~~·r. 

Fransa'mn sınır istihkamları oka

dar kuvvetlidir ki iyi talimli askerler· 

le doldurulacak olursa buradan maki· 

nelCf!JlİŞ en kuvvetli ordu bile geçe· 

mez. 
Bizim zayıf tarafımız harb ve bom

ba tayyarelerimizdir. 

Sonra istihkamlarda çalışmayı iyi 

öğrenmi§ asktrler yeti§tinneğe ve gu 

ve tanlı: bücfunlarına k.arfı olan tedbirk

rimizi mükemmelleştirmeğc muhtacız. 

•.• . Bir asker, hepimizin dilediği

miz barışa karşı bir şey oemeı:. La.kin 

ben bütün kuvvetimle ordunun manevi 

gOcUnü korumak isterim ... 

• . . Askerlik müddeti Mareşal Pe -

ten'in söylediği ribi kalacaktır. Riz, 

umulmaz vakalar M i mecbur etmedik

ce bir yıl hizmeti artıracak değiliz.,, 

Miralay, bundan sonra alman ve 

fransız milletlerinin bir daha boğaz 

boğaza gelmelerinin büyük bir felaket 

manzarıı~ı olac:ığını söylemiş ve de. 

miştir ki: 

' Her ne kadar ortada h irçok bulut

lar ve zorluklar varsa da ben bunlara 

müşkillit nazariyle bakmakta, fakat fe

caat gözü ile bakmamaktayım.,, 

Bu sözler sürekli alkı~larla karşı. 

lanmıştır. 

Fransa'da İşçilerin 
korwıması 

Lö Tan gazetesinin 21 sonte§rin ta· 

rihU sayısından: 

"Fransada işçileri korumağı temine 
memur olup hariciye, dahiliye, ziraat 
ve iş bakanlarından mürekkeb bulunan 
bakanlar komitesi aşağıdaki kararı itti
haz etmiştir. 

Bakanlar Meclisinin bugünkü içti
mamda tasdik olunan bu karara göre, 
Fransada hükumet tarafından yardım 

edilen 300 bin işsi~ Fransız işçisi ve 
800 bin yabancı i'çisi vardır. Bu vazi· 
yete çare bulmak için önce sınai ve zi
rai muhaceret ve bunların murakabesı 
servisleri birl~tirilecek, saniyen bun
dan sonra Fransaya gelmek istiyecek 
işçilere işçi müsaad~i verilmiyecektir. 

Verilmiş bulunan müsaadeler sıkı 

bir surette tetkik edilecektir. 
Takdiri iş bakanına bırakrlmıı olan 

müstesna vakalar haric olmak üzere, kı
sa vadeli müsaadelerin hiçbiri yenilen
dirilmiyecektir. Yalnız iki senedenber'i 
Fran~da oturanlar bundan müstesna
dır. 

Muayyen mevsimlerde İ§liyen mü
tehassıslar meseleei ileride tetkik edi
lecektir. Devlet, vilayetler, nahiyeler 
hesabına İfliyen müesseselC'J'de kullanı
lacak amele fransız olacak ve bu husus 
defterlerde tesbit olunacaktır. Eğer 

Fransada bu gibi işler için amele bu· 
lunmadığı görülecek olursa, muayyen 
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Sıyasal konuşmalar 
28 ikiaci teşrin tarihli Tan gazete

sinden: 
Romanya Dıı işler Bakanı M. Titu

leako ile Türkiye Dış İşler Bakanı Bay 
Tevfik Rüşdü Aras, Sar işini konuf!Dak 
için toplanacak olan Uluslar Cemiyeti 
.konseyinin· fevkalade toplantısının 3 

birinci kinuna bırakılmasından istifa
de ederek Başbakan ve Dış İşler Baka
nı ile temas etmek Uzere Cenevre'den 
Paria'e gelmiılerdir. M. Piyer Laval 
dün M. Titulesko ile konuımuştur. Bu
gün de Bay Tevfik Rüşdü Aras ile ko
nupcaktır. Bazı mehafilde bir fransız 
- tUrJı: andlaşması üzerine dolaşan ha 
berlerin en büyük ihtiyatla karşılanma

sı gerek olmakla beraber, mesut bakan
lar arasında bugünlerde konuşulacak 

pek çok §eyler olduğu da kabul edilme
lidir. Bunlar arasında bilhassa çok mil· 
him ve günün meselelerini tetkil eden 
"'ıark karıılıklı yardım andlaşması,, ile 
Yugoslavya'nrn Kırat Aleksandr ve M. 
Bartu'nun öldürülmesindeki mesutiyet
lerin kimlere ait olduğunu gösteren 
dosyaıyı Uluslar Cemiyeti konseyine 
•ermesi gibi işler vardır. 

M. Bek tarafından eylfil ayında M. 
Bartu'ya gönderilen ve Lehistan kabi
nesinin bir şark karşılıklı yardım and
laşması akdine dair gösterdiği tered
dütleri anlatan notaya fransız hllkfune
tinin verdiği cevabın kabinece tasvib 
edilerek Lehistan hükfımetine verilmek 
iizere Varşova elçiliğimize gönderilıli
ğini biliyoruz. J .chistan'ın verdiği no
tada yazılı olan şeyler hilinmediği gi
bi fransız notasındaki düşünceler de 
malftm değildir, fakat M. Laval'in ge
çen hafta Cenevre'de M. I ... itvinof ve M. 
Benes'le konuşması, meselenin dikkat· 
le gözden geçirildiği ve Varşova kabi
nesini çok meşgul eder gibi görünen 
bir şark andlaşmasınrn neticeleri üze
rinde Lehistan'a her tUrlü teminatın 

verildiği düşüncesine yol açıyor. Avru
pa'nın doğusundaki vaziyeti durumlan· 
dır;:ıcak olan bu andlaşmanın Leh - Al
man anla~masiylc olduğu kadar Leh
Rus andlaşmasiyle Je telifi kabil olur
sa ve bu hususta Lehistan'ın Baltık ve
Y!l Orta Avrupa uJuslariyle kendi ara
sında güclükler doğurabilecek hususi 
bir takım garantiler göstermesi gerek
mezse barışı sıığlamlandırnıak için U
luslar Cemiyetinin düşüncelerine ve 
çizdiği çerçeveye uygun bir anla'"1aya 
Lehistan'ın girmemesi için sebeb yok
tur. 

M. Titulesko'nun durı M. Laval'le 

yaptığı konuşmaların en çok, Cenevre

de yugoslav hükfunetinin yaptığı teşelr 

bUsten doğan ve ~ok nazik tarafları o

lan vaziyet üzerine cereyan ttmiş ol

ması muhakkaktır. 

Kıral Alekaandr'ın 8ldUrillmeai kar

paında çok büyük bir soğuk kanlılık ve 
vakar gösteren yugoslav hOkOmeti Mar
silya faciasından mesut olan uluslara 
ait dosyayı Uluslar Cemiyeti konseyi
ne vermekten başka bir teY yapamazdı. 
Bu, krralmı böyle feci bir surette kay
beden ulusu memnun etmek için yapıl
ması gereken bir hareketti. Hattı di
yebiliriz ki yugosla. ulusunun Orta 
Avrupa'da çok mühim karıııklıklar do
ğurabilecek mahiyette olan aksülamel
lerini yugoslav hükfuneti batb türlil 
anlatamazdı. 

miktarda ve azami haddini katiyen aş
mamak üzere yabancı amele getirilmesi 
ne müsaade edilecektir. Bu azami hid, 
her viliyet için ayrı ayrı tesbit olun
muştur. Hususi mUeueselerde işliyen 
yabancı amele miktan %10 dan ziyade 
olmıyacaktu. Bunların miktarı da htt 
vilayet için ayrı ayrı tayin olunmuı

tur. 

% 10 dan ziyade yabancı amele kul
lanılmasına müsaade veren kararlar :re
niden tetkike tabi tutucaktır. 

Bu yüzden hudutların sıla bir suret
te mürakabeaine lüzum hiaııedilmiştir. 

Dahiliye Babanlığı bıı kontrolün aiya
deleştirilmesi müsaadesini almııtır. 

Buna gümrük bakanları da yardım 

edeceklerdir. Fransa topraklarında ya 
hancı amele mürakabeaini kolaylqtır· 
mak için amele müsaadeleri sisteminin 
tadili cihetine gidilecektir. 

Hudud haricine çıkarma kararına 

karşı irtikib olunacak bir suçun cezası 
te,did editecekdir. 

Bakanlar komitesi bu husustaki tet
kiteatına devam edecekdir. 

Yugoslavya hükümeti karışıklık çı• 
karmamak düşüncesiyle hareket ede

rek bu itin çabuk görüşülmesinde ır 
rar etmemişken, zan altında olan ftfr 
caristan'ın itin Cenevre'de hemen ıco
nuşulmasını istedibi meHimdur. Ulut' 

lar Cemiyeti konseyi 3 birinci kir111
" 

tarihli toplantısını>d bıı ic;i konuşacall" 
ve meseleyi hemen, yahııd i t.. iııci kiirı11" 
sonlarındaki adi toplııntısın'1a ko"' t 
mak için bir karar verecektir. 

Asıl ortalığı karı uran. d. ha ıneııt" 
lenin konuşulmasına başlanmaılan ftal· 

ya'nın işin çabuk konuşıılm;ts ı bakııtı1"' 
dan olduğu gibi diğer bakımlardan da 
Macaristan'a çok yardım etmek istedi

ğini açıktan açığa göstermesidir. )(. 

M usolini'nin, sarih anlaşmalarla bağl• 
olduğu Macar hükiimetint doğruh1i11• 

.. ıa'e 
nu göstermek suretiyJe M. GÖrtllJV" 

kati bir sıyasal tesanüd delili vertrJe~ 
istediği anlaşılıyor. Ancak ltaJvıı'rıf12 
bu hareketinin işleri kolaylaşuraca~ı· 
nı ı>anmamalıdır. Bazı Uluslararası rrıl' 

hafilde ltalya'nın bu hareketi vugol' 

lavya ile arasındaki soğukluğun bir de· 

lili feklinde tefsir edilecektir. HallıLlkİ 
İtalya ve Yugoslavya'nın biribirtrril1e 

yaklaşmaları, Avrupa uluslarının yııP'~ 
kl ' b" 1' - ' b'ri11CI ca arı t '" ır ıgı sıyas;ısının en ı 

hedeflerindendir. 

Bu vaziyete göre İtalya Macari';tafl 
1 

iltizam etmiş, buna karşı da kiiçiık afi" 

laşma ve Tlirkiye Yugoslavyadan taraf 

olmuılardır. Paris'le Belgrad arasında" 
ki bağlar dikkat nazarına alınmasa bi
le Fransa Marsilya cinayetinde ırıub• 
telif ulı.ısların mesuliyetleri meselesi· 

ne yabancı duramaz. Çünkü Kıral /.• 

leksandr fransız topraklarında öldiiral• 

müş ve fransız Hariciye Bakanı .,., 

Bartu da bu iğrene cinayetin kurt>a0' 

olmuştur. Onun için t. 'ldisenin tesbıtl 
ve adaletin tatbiki istenilirken konllf' 

maların hayli tehlikeli aryasal bir ırı•· 
hiyet almasından korkulabilir. Bu ih• 

timalin önüne geçmek için tirndi<lerı 
çalışmalıdır. 

Taymia guetesi Uluslar Cemiyeti• 

nin metodlannm eyiliğini, bunlır sr 
yesinde en kızgm kavgalann soğudtr 
ğunu, savaı kopacak sanılırken hernJl1" 

gi bir işin barış yoliyle hallediJdiğirıf, 
işlerin bazen değerleri çok büyülf a-

• Jf 
lan gecikmelere uğratıldığını ve gıı 
kaldıkları &aman ortadan kalkmty•"" 

olan infiallerin ortaya konulunca hııfif• 
lediğini s<Sylemekte çok haklıdır .• 1; 
lı:at herkesin anlaması da gerektir k• 

.,....~ 
)uslar Cemiyeti ancak adalet ve 
lehindeki müracaatları kabul edcO .,., 
mahkemedir. 

Fransa, Çekoslovakya ve Roll!""": 
nasıl Belgrad üzerindeki nUfUS~. 
teenni ve sükunun korunması için ~ .... 
lanıyorlarsa, İtalyan nüfuzunun ele ~ 
dapeıte'de teenni ve ıriikQn yoluodı 
hşmasmı dilemek gerektir. 

" Cenevre'deki toplantının aaoııO fi 
ortaya çıkacak i,, Avrupa'da ba~ 
düzeni tehdid eden tedhişçiliğe 

elbirliğiyle yapılacak savaşın ~ 
landırılmasıdır. Eyi niyetler tıetl::;,. 
bütün hükfunetler Avrupa'nııı bU ~ 
nüd eserine candan kahlaoaJdard:r· ~ 
ğer taraftan Hırvat tedhişcilerinill 
hğı cinayetin, Kırat Aleksandr .C fi 

Bartu'nun başladıkları yakınıafdl' _..,. 

işbirliğini bozduğu da ·~~le~...-' 
Başbakan M. P. E. Flanden ıd t,e'I" 
adlı yngoslav gazetesine yaptıl1 ""' 
natta da bilhassa işaret ettiği gl~ 
silya cinayeti kurbanlannııı bıt 11,..s 
na gösterileceken bUylk saygı, oO etti" 
başladığı gtbel sıyaaayı de.- ıcJitrl' 
mektir. Okuyucutanmısın da ~ 
ri gibi bu sıyasa, İtalya ile Y ~ ~ 
ya'yı biribirlerine yakınlaştı~ 
samimi bir fransıs - italyan ili _.
sının neticesi olarak da İtalya ~pi' 
çük itilaf anlaşmasının Orta :,ı,.rl" 
da işbirliği yapmaaıoı mibl'I~ ,,,,.,, 
mektir. Kıral Aleksandrr ve • ,elite" 
nun emekleriyle bu yoldı elde~ Oleı" 
ıeylerin bir daha geri gelmeme 
yok olmasını kimse istemez. 
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Luigi Pırandello 
Nohel edebiyat mükafatını kazanan 

İtalyan mi zah~ı~ı 
Nobel mükafatını dağıtan kurum, 

ou devrin en ehemmiyetli ve en orijinal 
eserlerinden birini seçip ortaya çıkar
dı. Evrensel ününü Pirandello'ya ka :r.an 
dıran tiyatrosudur. 

Bir italyalı tenkidcinin dediği gibi 
"Bocaçio ile Bandello'nun bir arada 
yazdıklarından fazla,, sayıda, yani on 
beş kadar roman, beş yüz kadar hika
ye, yedi şiir mecmuası, yarım düzine
ye yakın tenkid deneme kitabı, alman
cadan italyancaya çevirmeler, kendisi
ne Bono Üniversitesinin fahri doktor
luğunu kazandırmış olan italyan filole>
jl tezi, onun kırk beş çalışma yılı için
de meydana getirdiği edebi eserlerdir. 

Pirandello bir gUn bana töyle ya· 
zıyordu: "Benden hUviyetime dair not· 
lar istiyorsunuz. Bu ise benim için çok 
rUctUr. GUc olmasmm sebebi de, sev· 
ıili dostum, yapmağı unutmut olmam
C!ır, o denli unutmuı olmamdır ki ben 
hayatımı yaşamryor, yazıyorum, diye· 

bilirim.,. 
' Sonra ntifus tczkuesinden çıkanı-

Elli yaııına liac 
dar ben yalıu.z hikl· 
ye ve roman yu
dıın. Sonra geneısa .. 
vatşa anladım ki bu 
yazılar dUıüncele 

rlme uygun değil

dir. Bunun Uzerine 
llk tiyatro piyeaiml 
yazdım. 

\ 

mıı şu birkaç utın gönderiyordu: 
"Ben Sicilya'da, Agrigente'de 28 ha

ziran 1867 de doğmuşum. Daha on IC· 

kiz yaşımda Sicilya'yı bırakıp Roma'ya 
geldim. Bir yıl ıonra da Almanya'ya 
gıtde~k iki buçuk yıl kadar kaldım ... 
Bonn'dan Roma'ya döndüm ... Romada· 
ki kız 1.fagist~re mektebinde, otuzum
dan elli dördüme kadar tam yirmi dört 
yıl, üsHlbculuk dem verdim. O ı:aman
danberi hocalık etmiyorum ve bundan 
dolayı da tanrıya şükran borcluyum.,, 

Pirandello'ya, yazıcılık bakımından 
ne olduğu sorulacak olursa vereceği 
cevap her zamanki cevabı olacaktır. 
Yani o kendini mbahcı ivlan eder, mi· 

İlk piyesim olan: 
"Hakikat, herkese 
göre baıkadır"; ge
nel bir şaşkınlıkla 

karşrl:ındı. Genelik 
beni tuttu. Muha· 
fazakarlar ise çetin 
hücumlara geçtiler. 
.. Altı kişi müellifle
rini anyorlar,, adın· 
dalri eserim yabancı 
eJlerde büyük mu
vaffakıyetler kaza· 
nınca yurddaşlanm 

da beni beğenmeğe 
b:ışladrlar. 

zahcı olmak ister, mizahcı olarak ta· 
rif eder. "Mizahcılık., başlığı altında 

çıkan bir denemesi bund;ın ne anladığı· 
nı anlatmaktadır. Şayet onun sanatına 
nüfuz etmek istenilirse - hele ikinci 
bölümü bir çeşid "benliği anlatış,, olan 
- bu denemeyi okumak gerektir. Pi
randello'ya göre minhcıbk 'ters duy· 
gusudur,, mesela, boyalı, düzgünlü bir 
. kocakarı görüyor.mnuz. Duygunuz, yaş 
lı bir bayan için olanın tersdir. Gülü· 
yorsunuz; giilüncliik duygusu bu ters· 
likten çıkıyor. 

Ancak, bu kocakarının kendinden 
gene bir l.o ;mın sevı;is:ni sııldıy<ıhil· 

n"'f'lr ;r;.- 1 "• •,. h"""'"'fl ı"'\..C'ii~l,.·vHği 

ni dü şününce gülmek isteğimiz azalır. 
Ters an1amt düşünüşümüz bizi ters 
duygusuna sürüklemi~tir. Gülüncle mi
zah arasında ayrılık da bundadır. ,, 

Bir yazıcının mizahrılrğı "tefekkür., 
ve "tahayyül,, kabiliyetinin bir imtiza
cıdır. 

Pirandello şöyle yazar: "Her eyi mi
zahcı tenkidcidir de. Ancak, şuna dik· 
kat etmek lazımdır ki o doğuştan ten 
kidcidir, "muhayyele., bakımından ten· 
kidcidir. Tenkidi, anlayış filinde .. iki
lik hadisesi,, biçiminde de tarif edebi· 
liriz.,, 

Sanatkarın karşısında bir manzara ve· 
ya bir adam vnrdır. Realist ise onJarı 
oldukları gibi göstermeğe uğraşır. İde· 
alist ise mizacına göre anlatır. İki hal
de de sanatkar eşyayı, kendini muhay
yelesinin ~alışışrna bırakmak suretiyle 
temsile çabalar. Ancak, bahse konan 
mizahcı ise, plastik veya figUratif bir 
eser başarmak ona yetmez ; o muhayye
leyi mUfekkire ile birleştirir, çizer, 
boyar, ve bunları yaparken de düşünUr, 

mu.hakeme eder. 
- Mbabcmuı ancak acı bir gülünç· 

lUIU olabilir, bu acı gülUnclUk hem ke· 
man ve hem de kontrbas durumunda 
kalan çalgıcının tempo dışında kalıfı, 
bir kimsenin bir tey dUşUn5rken derhal 
onun tersini akla getirişi, "evet,, der
ken "bayır,, demek için birçok başka 

sebepler buluşu, evetle hayır arasında, 
ömrü uzunluğunca, müter~dit bulu
nuşu gibidir ... 

Pirandello mizahcıyı, yalnız gülme· 
ğe veya yalnız ağlamağa muktedir olmı
yan ve bir yüzünün döktüğü göz yaı· 
lanna öteki yil.zil gülen iki yüzlU bir 
Herm~a'e benzetir. 

Pirandello tahlili şöylece derın:.:~ 

tirmektedir: 
"Mizahcılık, öyle hususi bir zihniyet 

biçimidiı ki ona gelişi güzel "esbabı 

mucibe,, izafe edilemez. Bununla be
raber mizahcılrk, hayat ve insanlar hak
kında, acı tecrübelerin neticesi olabi
lir ve bu tecrübe. toy duyguların, gü
neşe karşı bağırmak için yükselen tar-
la kuşu gibi kanad germesine müsaa
de etmezse de uçmağa hazırlanırken de 
kuyru~undan yakalamaz; ancak, insan. 
farın kerlerinin hayatta esasen var o

lan ketlerd"n, dolu olan kötülüklerı:Jen 1 
ve herkesin de bunu böylece bilmeme
sinrlen v~ya bıına \;:<>tlancımamasıodan 
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Nobel mUkUatını 
kazanmış olanı halk, 
bir boks ıampiyo

nu kadar tanımıyor, 
bu acı bir ıeydir. 

doğduğunu dti§llnmeğe .Urükler. Bu 
tecrübe - adam oğlunun muhakemesi 
için hayatın açık ve besbelli bir sonu 
olmaması ıebebiyle - onun boşluklar
da sallanıp kab:naması için, bu hayatın 
her birimize göre suni, 2ldatıcı bir so

nu olmak gerektir ve bu son da yilksek 
veya alçaktır. Böyle olmasında ise bir 
ehemmiyet yoktur, zira bu gaye, belki 
var olmadığı için .kimsenin erişemediği, 
ancak herkesin delicesine aradığı asri 
gaye değildir ve olamaz da ... 

"İtin esası, en ehemmiyetisizi bile 
olsa herhangi bir teYe ehemmiyet ver· 
mektir ve bu ehemmiyetsiz şey, ciddi 
sanılan kadar değerlidir, çilııkü ne biri 
ve ne de öteki tatmin edecek değildir. 
Ve bu o kadar doğrudur ki bilmek ıu· 
suzluğu, tıbkı arzulamanın sönmiyece· 
ği gibi sürUp gidecektir, çlinkU in
sanların mutluluğu da • ne yazık ki . 
terakkide değildir. 

Septisizm, röbativiun. pragmatizm, 
pesaimizm mizahçılrğrn bu tarifi içine 
11ğınıp gcnişliyerek, karışarak nihayet 
pirandellizm diye~ğimiz mesleki mey
dana getirmiştir. PirandelJi.zm formü
IUnU koyan terhçilC'I' onu ilk kaynak
larmdan uzaklaştırmışlardır. Bu kay
naklara gelince: felsefi olmıyan bun
ları, •dam oğlunwı bilmemezlikten ve 
tenkid düşüncesi ife karıırnca koru
mak güç olan imünaız hülyalardan 
ibaret alınyaııcı karşısında Pirandel
lo'nun duydufıı derin merlıamette ara
mak &erektir. 

Pirandello'daki septisizmin neden 
ve niçin hep insanlık 1CVgiainde ve ih
tirasında yıkandığmı anlamak için mi
zahçılık denemeleri adındaki eserinde 
yazdığı kendi hal tercümesini okuma· 
lıdır. 

Pirandello'nun sanat ve eserinde 
iki büyük devre vardır. İlk devre uzun
luğunca yazıcının yalnız görüşü mi
zahçıdır; seçtiği mevzular bir Verga 
veya bir Mopasan'm mevzularıdır. Bu 
devrede yazdığı romanlar ve hikayeler 
- bir hikaye mecmuasının adı olan -
"Yaşayıpn ve ölümün alayları., nı te
barm ettirir. 

Bu romanlarda, bu hikayelerde gör
dUğUmm kahramanlar §Öyle insanlar
dır: Bir ana, kızının "drahoması,, nı 
tanwntamak için emzirmek üze.re ya
nına küçük çocuklar alır ve aüdil ol
madığı için de - analık sevgisi yil.zlln
den - bu çocukların ölümüne sebeb 
olur. Öli.iınilnün yaklaşmakta olduğunu 
ıezen bir nazır, cenaze alayını önceden 
ve kendisi bllırlamak Mıter, ancak ce
nazenin hangi yollardan mezarlığa gö
türeceğinde bir yanlışlık ettiğinden 
alayın blitiin terefi, o gün ölen bir a
damcağıza nasib olur. 

Cenaze arabası sürücülüğüne tayin 
olunan bir arabacı, cenaze arabasmm 
il.zerinde uyuklarken uyanır ve oradan 
geçen bir adamı - alışkanlığa uya
rak - arabasına bin.meğe davet eder. 

ihtiyar bir bekir arkadaşlarından 

birine, hemen her gün, kansını eyi se
çememif olduğunu söyler durur ve bu 
arkadatı ölünce de o kadınla evlenir. 

Gene bir kadın kocasına ihanetle it
tiham olunur. bu ittihamda koca, ai
lesi, kasaba halkı birlepniftir. Suçsuz 
olan kadın soçauzluğunu isbat edemez. 
Güniln birinde bu kabahati hakikaten 
itler ve o gün de kocası ve herke. o
nun ıu~uzluğuna inanır. Cemiyetin 
ıuçauzu suçlu ve suçluyu 11uçsüz ta
nıdığı ~oktur. 

Bu devrede, Pirandello'nun tahay
ylil kabiliyeti inanılmaz bir teydir. 

İkinci devreye gelince: Bunu her
kes bilir ve bütün tiyatro eserlerini 
kavrar. Pirandello bu devrede mizahi 
giSrUflerini kullanmakla lralmaz, miza-

hl mevzularaun dofrudMı dofruya ıçi
ne girer. Hiklyelerlnbı ve romanlan
nm bhr•nanlan birer mizahçı olur. 
Ve ese-r, bunlum içinde Uaşamıı ol
dukları hayali ke,fetmelC'I'ile başlar. 

Verga veya Mopassan'da eserin bu
rada bitmesi lbım gelirdi ... 

.... Pirandello'nun ~erinin en oriji· 
nal tarafını meydana getiren "ıanatld
rane yaradış,,a ait dramlar bu devre 
içinde yazılmıştır. Nitekim Pirandel
lo'ya göre, nizam ve istikrarın hUkilm
ran olacağı değişmez 5lcm ancak sanat 
alemidir. Sanatkarın vazifesi, hayatın 

ahp götürerek yok ettiği zamanı tek
rar bulup tesbit etmektir. Hayatını dü
şünmeğe m'ecbur olduğu halde onun 
hakiki manasını bulmağa muktedir ola
mıyan insan, l.ıiç olmazsa, sanatkarın 

kendisi için düşünüp yarattığı aleme 
sığınabilir. Sanat hayatı, işte bu mana
da ele alır ve ona nizam koyar. 

Yazıcının rolü, öteki insanlara, ka
bil olabildiği kadaı- eyilik edici örnek
lik ve efsaneler vermektir. Bunun 
içindir ki bir ıeptik olan Pirandello 
alelade bir yıkıcı değildir; o anlatmak 
ister ki durmaksızın ve biz biçim al
maktan kaçınarak akan haya~ sanat 
sayesinde tarif olunabilir. Pirandello 
daha ileri gider; onun gözünde adam 
adına layık adam bıkmadan, usanma
dan, bütün cessurluğile her gün haya
ta yeni biçimler vecen adamdır. Piran
dello adam oğlunun mutsuzluğunu fik
ri ve ahlaki h.arekets' .. lı;;inde görür. 
Ne geçmişin ve ne de g leccğin malı
mız olmadığını bilen bu betbin, kendi 
için.de taşıdığı dileklere en asil, en 
tatmin edici şekilkr verebilmek için 
"halihazır .,ın içinde karar kılar. 

Görünüşe göre bu kadar karanlık 

bu kadar betbince olan bu C6erden çı~ 
kan cesaret dersi işte budur. lsvcç a
kademisi, bu eseri Nobel müka fat ı n.a 

layık gönnckle onun ömek tutulmağa 

olan değerini sezmiş olduğunu göster-
miştir. Benjamen Kremyö 

Şark müziği ve 
Mısır gazeteleri 
EJbelal guetesi, 4 ıKJntepin 1934 

Son gelca telgraflara göre, Gazi 
Muıtafa Kemal, "Atatürk., Bliyfik Mil· 
let Meclisinin birinci toplantısında, 

tUrk musikisinin en önde ve en çabuk 
göz önünde bulundurulmast lazım gelen 
bir mesele olduğunu söylemiş ve de
miştir ki: 

"- Bugün dinletmiye yeltenilen 
musiki, yüz ağartacak değerde olmak
tan uzaktır. Türk ulusal musikisi asri
leşebilir ve evrensel musikinin yerini 
alabilir. 

Bu beyanatı müteakip Dahiliye Ba
kanlığı, yaptığı bir tebliğ ile, bu tarih
te~ itibaren türk musikisinin ve türk 
ş?rkılarrnm radyo ile neşrini menetmiş
tir. 

Binaeanaleyh bugünden itibare'Il 
tUrkle~ yalnız garp musikisini yahut 
garb musikisine uygun prkşlarr dinli
yeceklerdir. 

Gazi'nin "Atatürk,, musiki hakkın
da aldığı bu tedbir, Türkiye için asri
leşme bakımından uygun bir hareket
tir. Gazi H.z.: "Atatürk,, Türkiycnin 
tarırtan tevarüs ettiği eski adet ve ana
nelerin Türkiye'yi geri bırakacağı ve 
Avrupa devletlerile yanyana ilerleme
sine mani olacağı fikrindedir ve bu 
idetler muhafaza edildiği takdirde Tür 
kiye'nin inkıraza mahkum olacağı :zan
nrndadır. 

Gazi Mustafa Kemal "Atatürk,, 
tanzim ettiği programı adım adım tat-
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bik etmektedir. 
Gui Mustafa Kemal "Atatürk, 11 

yıl zarfmda Tiirkiye'yi yeniden değiş
tirmiftir. Gazi Mustafa Kemal "Ata
ttlrk,. on be ıyıldanberi düşündiığü ye
nilikleri ve değişmeleri birdeibire türk 
milletine yaptırmamıştır. 

Gazi "Atatürk,, ,bütün bıı yt-..ni1ikle
ri tedricen tatbik ettirmiş ve her sene 
blr veya iki esaslı yenilik ihdas etmek-
te bulunn• •r. Bu suretle Türkiye'de 
vticude gt t>n t'Saslı yenilikler y ir-
miden fazladır. Bugünkü türk ccki 

tfirkten ço1r farklıdır. Bugünkü türk 
f3pb giyiyor, sokaklarda. mekteblerde 
bdınlaııla yanyana bulunuyor. Lat in 
barflerile yazıp okuyor. Din meselesi 
de Tü.rldyede devlet işlerinden a} :-ıl
mıttır. 

Şimdi bugünkü türk şark memleket
leri ,arkıaının yerine, garb şarkılarını 
ve garb musikisini dinliyccektic. 

Mmr milleti, Tiirkiye'nin yaptıgı 

yeniliklerin bazılarından hoşfanmam•cı

tır. Daha doğrusu Mısır milletine göı e, 
bu yeniliklerin bazıları o kalar zaruri 
değildi ve kanun ile infazına ihtiyac 
yoktu .. 

Ukin Gazi Mustafa Kemal "Ata
türk,, büyük bir kumandan olduğundan 
büvük kumandanlar gibi, Türkiyenin 
asrileşmesi için, küçük noktalara bü
yük noktalardan evel ehemmiyet ver
mektedir. 

Gazi "Atatütık,, , şark musikisınin 
ortadan kaldrrılmasrna ve yerine garb 
musikisinin konulmasına del5let ettiği 
için gayet değerli bir harekette bulun
muştur. 

Dediğimiz gibi şark musikisi; Mı

sır şarkısı olsun, Ermeni şarkısı olsun 
hakikat halde Bizans musikisidir. Bu 
musiki şarki Roma imparatorluğundan 
alınmış ve Mısır'a, Suriye'ye, Irak'a, 
Ermenistana. Arabietana ve Tnblus
garba yayılmı,tır. 

Mısır prkıları Bizansın dini f3rkı· 
ııdır. Bu prkılar halihazırda Mısırda 

1npti kiliaelerinde okunmaktadır. Bu 
kilise tarlaları. bizanslılarm bundan 
1400 yıl evel okuduğu pckılardır. Ve 
bugün bütUn kilise binaları da Bizans 
mimarisini andırmaktadır. 

Musiki, bir millet için ilttlettiril
rmsi, yiiksehtirilmesi gerek olan bir 
feydir. Ve bunu yapmıyan bir millet 
inkıraza mahkfimdur. 

Musiki Avrupa memleketlerinde çok 
t~rakki etmiştir. 

Buna mukabil şark rnilletler 'ni Bi-
zansın ataletini andıran şarkıl p· 
lamıştır. 

Bugün Türkiye veya Mr ır'da l.ulu
nan müterakki adamlar, bu aglatan şar
k ı: ra tebanımul edememektedirler. Bu 
gunkü asri adamın ruhu, yüksek bir ye 
niliği taşımaktadır. Bundan dolayı Av. 
rupa'nın ,arkılarına meyyaldir. 

Biz şark musikisinin ortadan kal
dırılması için birkaç defa yazdık ve 
Mısırda bulunan pek konservatuvarı

nın lağvile yerine bir garb konservatu
varı .konulmasını birkaç defa istedik. 
Bu suretle geytek, ağlatan ve rubu za
yıflatan prkılanmızı lcaldırmağa mu
vaffak olabileceğiz. Fakat yUbek bir 
düşünce ile yazdığımız bu §eyler Mı
sır'da menfi bir surette karşılanmıştır. 
İşte bugün, şark milletleri arasında bir 
millet, kendi musikisini ve şarkılarını 
kaldırmıştır. 

Niçin biz de hakikati söylemekten 
çekiniyoruz? Niçin Mısır milleti bu 
eski ve hazin şarkıları ortadan kaldıra
rak ve yerine gençlerimizin ve kızları
mızın ruhlarına şecaat ve sebat duygu
ları aşılıyan garb musikisini koymasın? 

Bir yugoslav gazetesi ve biz 
"Türkiye'nin en yeni tarihinden 

notlar,, ba-,lıklr makalede, umumi harb· 
tan Lozan muahedesine kadar geçen 
vakalar hulasa ve dokuz eylUlden İz· 
mir'in geri alınmasile yunanlıların ta
mamaile kovulduğu kaydedildikten son· 
ra makale, fU sözlerle bitirilmektedir. 

23 temmuz 1923 tarihinde türk zafe· 
rinin eseri olan Lozan muahedesile ye
di yüz bin kilometre murabbaı arazi ve 
12 milyon nüfualu yeni Türkiye doğC:u 
Türkiyenin nüfusu ise bugün 17 mil
yon 500 bine çıkmıştLr. Yunanistan'da 
da cümhuriyet ilan edildi • 

On sene evel biribirlesile harb eder. 
iki taraf 1933 senesinde, Balkan yarım• 
adac;mm ve Balkanların umumi menfa· 
ati (fBtnrna~ "ebedi dostluk,, için biri
birle.rine el uzatmı~lardır. 

.. Noyi Dini,, den 



··şmaD ık 
Avusturya ha'ihakanı ile muavini amsmdaki gc·rginliğin 

sehehi rn·dir? 

Avuıturya'nın yeni korporatif hükQ
metinde iktidar mevkiini ele geçirmek 
için Başbakan M. Şuşnig ve onun ida
resi altındaki katolik hUcum kıtalan 

sveter ile bulunur. Şimdi otuz beş ya
şındadır. Çocuk simalıdır. Bazı ingi
liz muhabirleri kendisine "Orta A vru
pa'nın prens Şart,. i adını vermişlerdir. 

Roma'ya gidişimde resmi 
bir mahiyet vsrdırh. 

ltalya'y11. ve bs§bakanıns 
te~ekkUr etmek isterim ... 

ita/ya • Avusturya mOnı
sebetlerl sağlamdır. 

ile Başbakan Muavini ve idaresindeki 
Haymvcr kıtaları arasındaki mücade
le, Başbakanın kazanması lle neticelen· 
miştir. Birinci teşrinin 31 inci günU 
neticelenen intihapta Şuşnig devlet 
meclisinde yirmi Uyelik kazanmıştır. 

Başbakap ile muavini 25 temmu.r.:da 
Dolfus'un öldürUlUp yeni kabimnin 
kurulmasındanberi biribirlerine dostca 
düşman,, buluıunaktadırlar. 

Bu ikisinin karakterlerinde göze çar-
rı •r ·~zat vardır ki bu, erk.sık ken-

Yukarı Avuetuııya'da bir çeyrek mil· 
yon dönUm kadar arazisi vardır. Bun- • 
ların içinde çotu harab olmağa yüz tut
muş on Uç şato vardır. 

Bazı gazetecilere göre prens, bütUn 
gelirini 700 kitiden mllrekkeb olan or
dusuna sarfedecekti. Rehine koymuf· 
tu. Bereket versin, bunun önUne geçil· 
miştir. 

Yeni Avuıturya devlet meclisinde 
bUtUn üyelikler, intihabdan ııiyade, hil· 
kQmet tarafından tayin olunmuşlardır. 

Barış-er olanlar, bu mana
sebetlerl sağlamla§tıtmak 

gerektir •.• 

Biz, gen~ı menfaatlere, 
her biçimde hizmete 

hazırrz ... 

Mamleketimin bu yıl ul· 
radrğı baya~ zararı ha

tırda tutarak ... 

dini göstermektedir. Bunların bir tek 
müşterek taraftan vardır ki o da ikisi
nin de kırallık taraftan olmalarıdır. 

Otuz yedi yqında olan M. Şuşnig, 
bugünkü Avusturya'nın kuvveUi irade· 
li, kararları kati ve etrafına başkaları· 
nı toplıyabilen bir şahsiyet olinak üze
re tasvir olunmaktadır. Hem bir hu
kukcu, hem de barba iştirak etmiş bir 
adam olan bu zat, ölen Dolfuı'un en 

Bunlardan yirmi üyelik Şuşnig taraf· 
tarlarının eline geçmiş, Baıbakan mu
avini taraftarları lse ancak on dört li· 
yelik ele geçirebilmişlerdir. 

Bundan baıka yeni kanun mucibin
ce Avuıturya'nın parlamentoıu yerine 
geçecek olan meclisin geriye kalan on 
beş üyeliği de P'aterland eebhesi par
tisinin eline geçmi1tir. Bunlar, daha d
yade Şugnii'e maildirler. 

111. ırısıan 11a«kınaa1eı go 
rüşlJmDz ltalya'nrn gö

rüşıinün C!;idir .. 

Avusturya - Itaıya dost-
A vusturya dev Jeti ne ina

luğu memleketimizin lstik-
nrlm:ısrnr Jstlyorur •• 

rarma yardım etmektedir .. 

yakın dostu ve çalışma arkadaşı idi. 
Her ne kadar halefi kadar ülke için 

de tanınmış bulunmıyorsa da kısa bir 
zamanda eyi bir devlet adamı, eyi bir 
hatib oldugunu ispat etmiş bulunmak
tadır. Aynı zamanda Marksist sosyalist 
terden bask;:ı hemen herkese kendini 
sevdirmiştir. Marksistler ise dünyada 
herkesten fazla ondan nefret etmekte· 
dirler. 

Ateşle oynamak~an hoşlanan prens 
Ş• rrnherg ise mecliste avcı caketi ve 

Şuşnig'in bu hakimliği karşısında 

prens ve sair Haymver reisleri vaziye· 
tin kontrolu müşkül olduğunu söyle· 
meğe Haymver'lere daha hakim bir 
vaziyet verilmesini istemekte imişler. 

Diğer taraftan polisin Viyana'ya 
on dört mil mesafede bulunan bir yer
de birçok silah ve cebhane buldukları 

bildiriliyor. Bu keşiften çıkarılan ne
tice şudur: Hükfunete muhalif olan 
kuvvetler silahlanmaktadırlar. Polis 
memurları 125 tüfek, bir makineli til· 

T1lzim dilegimız modern ı Biz, Sl'. ilmek değil, anla- Ve yurdumuzun yarrnrna 
devirlerin modern adam· 

iyi göz/~ bakıyoruz. 
/arı olmaktır. 

ULUS 

tehl.kfsi? 
Culyelmo Ferero'nun 26 ikinci 

teırin tarihli L. Dep.. ıazetesindcı çı
kan atağıdaki yazmnı alıyoruıaı 

Yeni den her tarafta alman tehlikesin· 
den korkuluyor. Almanya'nın aakert kud
retini ezmek için bütUn acun birlctti. 
Milyonlarca adam öldü. Rus imparator· 
lutu mahvoldu ve İtalya harabeye dön
dü. Fransa da, İngiltere de bir çok za
rarlar gördiller ve Amerika Avrupaya 
kadar gelerek savaşa girdi. Savaşın bit
mesinden on altı yıl sonra acun, 1914 
deki (adanın yeniden başlamasından 

korkuyor. 

Bu, anlaşılmaz bir iştir . Almanyanın 

bir dev olduğunda herkes müttefiktir. 
Fakat devleri de yaralamak kabildir. 
Almanya ise, kanının yarısını kaybet
miı, yaralı bir devdir. 1 9 l 4 de alman 
ordusu acunun en birinci ve tarihin en 
bUyUk ve gUclU ordusu idi. Fakat o or· 
duyu kurmak için, meşru, saygı gören, 
kuvvetli bir hükumetin kırk yıl çalışma
sı gerekmişti. Bu hilkfımetin çok bü. 
yük ve korkunc eseri olan ortlu t 919 da 
tamamen yıkıldı. Bir kaç vıldanberi, 

Versay andla11masındaki yasaklıklara 
rağmen Almanya ordusunu yeniden kut._ 
mağa başladı: Bu miinakasa ~ötürmez 
bir iştir. Fakat savaştan evetki zengin ve 
gUclli Almanyaya elli yıllık çalışmava 
mal olan orduyu, ihtilal içinde, yarı if
las etmiş bir halde olan ~imdiki Alman. 
yanın bir kac; yılda kurabilmesi mUmkün 
müdür? 

Savaşmak için bir ordu gerektir: fa. 

kat yalnız ordu yetişmez. 1866 ve 1870 

savaılarını kazanan yalnıT. Moltke de • 

ğll, aynı zamanda Bismark ve Prusya 

kırallığıydı. Buna g6re, Hitler, Bis

mark'ın yerini tutabilir mi? Şimdiki Al

manya, tedhlt ve heyecan rejimi içinde 

tebcllilr etmiş bir ihtilaldir: Dıtardan 
gelen bir sademe bu tebeltürü kırarsa 

ne olacak? Her gün bir mucize bekli
yerek yaşayan, ve bu mucizeye olan 
inanı korumak için adam öldürmekten 
çekinmiyen bir hükilmet, içinde kendi
sine düşman olanların da bulunduğu bü
tlin bir ulusu, yani milyonlarca adamı 

ııavaıa çağırabilir mi? Bu, tarihte eşi 

fek, on sandık cabhane musadere etmiş
lerdir. Bunların hükfunetle mücadele 
etmek için müşterek cebhe kurmut olan 
eoıyalistlerle komünistler tarafından 

saklandığı zannedilmektedir. 
Avusturya'nın cilmhuriyet gUnU o

lan 12 ikinci teJrinde • bugün, ıon za
manlarda bir emirle kaldmlmadan ön
ce - Avusturya sosyalistleri şu,nig ka
bineat aleyhinde bir nümayiş yapmağa 
karar vermiflerdi. 

O giln sosyalistlere biç bir nakil va
sıtaıını işletmemeleri, Uç saat mUddet
le ıtıklan yaktırmamaları ve hükOme
tin inhisarı altında bulunan tütiln satı
şını baltalamak için tUtUn içmemeleri 
hususunda talimat almışlardır. 

Bundan başka bütün gerçek sosya
listlı;re şimdi bir sanatoryomda bulu
nan Viyana'nm eski sosyalist şehremi
ni Karl Sayz'a telgraf ve mektublar 
gönderilmesi bildirilmişti. 

Bir ingiliz gazetesinin muhabirin· 
den aldığı bir habere göre bugilnkU 
Şuşnig kabinesinin en gerekli vazifesi 
bugUn kırgın bir halde bulunan sanayi 
işcilerini tatmin etmektir. Her ne ka· 
dar umumi bir greve imkan bırakılma· 
mış ve Dolfus'un öldürlildUğU günden· 
beri sosyalistler birçok tcnkidler altın· 
da bulundurulmuş ise de işçi sınıfının 
bugünkü rejime karşı büyUk bir hınç
ları olduğu muhakkaktır. 

Başbakanla muavini arasındaki ih· 
tilaflardan birisi de Avusturya ile Na
ziler arasında, bir hUkOmet mümessili 
ile dört nazi avukatından mUrekkeb 
bir komisyon tarafından idare edilmek
te olan müzakerelerden çıkmaktadır. 

Bu müzakerelerde hükumetin kabu· 
le yanaşmadığı bir teklif, nazllcrin 
Faterland cebhesi partlıine ''alman mil
li cebhesi,, ismi ile hep birden girmesi 
teklifleridir. 

Haber verildiğine g8re bu müzake· 
reler, Çekoslovakya'yı kuşkulandır· 

maktadır. Yarı resmi Prager Prcaae ga· 
zetesi, bu yo1da Nazilerin Avusturya 
ile anşlus itini mezcetmeğe kadar ile
ri gittiklerini yazmaktadır. 

Prens Fon Ştarenberg, Haymver'le
re hitaben ı6ylediği bir nutukta nazl
lerle müzakereye girlftiği için hUkQ
meti suçlu göstermiştir. 

(Lltereri D•ycest-Amttika) 

ııörUlmemiı büyük bir iş olur. 
Sava~ları kararlattıran altın değil, 

· tir. Fakat savaşlar paraya, hem 
çolı: paraya mal otur. Almanyanın borc
larını lnk1r ettikten aonra, yaıamak ve 
çalışmak için dışardan satın aldığı ibrl· 
daJ maddelerin parasını ödemek için ne 
gibi çarelere baş vurduğunu herkes bi
lir. Alman ökonomisi bir sıra if1aslardan 
başka bir şey değildir. Bu gibi güçlUk· 
ter içinde bocalayan bir hUkilmetin, yıl
la.rca !IÜrerek bir savaşa atılmasını her
kes tabii görüyor. 

Böyle bir şeyi düşünebilmek, dünya
nın tersine dönmesiyle kabildir. Alman
ya daha bir çok vıtlar, savaş yapıp ye
n( topraklar elde etmeyi değil, her sa
bah, önünde ekmeğini bulmayt düşüne
cektir E~er, hir nelilik netiycesi, so
nu savaş olan sıvasa! bir cereyana ken
disini kapdırırsa bu Almanya için çabuk 
bir intihar olur, meğer ki düşmanları 

kork;ırak 'lavasa başlamadan silahlarınr 
bıraksınlar. 

Bununlıı hPraehr acun korkuyor. Al
manya yarr yarıya Rllahstzdrr; !nas et
miş vaziyettedir: kendini ancak yalan 
dolanla ve tedhiş usulleriyle idare edebi
liyor. Fakat 2000 nazinin Kolonya'da 
veya Mayans'd:ı ~arkr söyliyerek geçid 
resmi yapmaları yer yUzünde h~rkesl 

titretmeğe yetiyor. 

Bu hale ne mana vermeli? Bence bu, 
hasta bir devrin "fikri sabit,, idlr. Hepl
mh:, bizi hakikatin dışında yaıatan u • 
mumi bir deliliğe tutulmuşus, orta ku
t unlarda bazı nesillerin kıyametten 

korkmaları gibi, biz de mevhum şeyler
den korkuyoruz. Fakat şimdi biri kor· 
kutan ne şeytan, ne cehennem, ne tan
rının gazabı ve ne de kızgın peygam -
berk rin karanlık Ayetleridir; bizi, ken
di yıkıcı kuvvetimiz korkudan çılgına 

döndürüyor. Öyle yıkıcı aletler yarat -
tık ki nihayet kendi kendimizden kork
r. ,fr..t ba5ladık. Acun mevhum tehlike
ler k;;rşısmda çılgına dönerken, mevcud 
olan çok ciddi mahiyetdeki aaıl tehlike
leri gi5ımUyor. Almanya'nın 1914 deki 
ılbi bir savaşa yeniden baslayabilmesi • 
ne kadar çok zaman geçecek. Fakat 
Atmanyanın, dünyayı bütün bUtUn yık • 
mak için 1914 sergüzC1tine yeniden a -
tılması gerek değildir: İtalya'mn da 
yapdığı gibi çocuklardan ihtiyarlara ka
dar bütün ulusu askerle~tirmefe devam 
etmesi yeter. ltalya'da ve Almanya'da 
yalnıe: askerlik hizmeti yok, fakat asker· 
Ukden önce ve sonra da askerlik yap. 
mak gerektiği var. Buna g6re herkeı, 
hayatının bUtiln faal zamanında, gayn 
mesul bir hUkOmetln emri altındaki aa· 
kerden baıb bir tey değildir. İnsana 
ekmeğini kazandıran sivil çatııma, gö -
rUnmeyen, gayrı meeul ve çok kuvvetti 
t>rkSnı harblyelerin ıartlarını diledikleri 
gibi tesblt ettikleri ikinci derecede bir 
çaiışmadır. 

Bu, askeri bakımdan olduğu kadar 
sivil b:ıkımdan da manasız ve barbarca 
bir şeydir. Askeri bakımdan, barış za
manında memleketi iflas etdiren ve sa
vaş zamanında rus ihtilaline benzer ih
tilaller hazırlamaktan b:ışka bir şeye ya
ramıyan kocaman ordular kurmağa ya
rar. Sivil bakımdan da yaşamayı bil -
tU ' sınıflar için dayanılmaz bir hale so
kar, çalışmayı ve sınıfları bozar, ulusları 
köle sürUleri yapar ve her tarafta ihti· 
lalci bir vaziyet doğurur. 

Şimdilik hakikt alman tehlikesi bu 
canavarca askeri hezeyandır. Bu beze -
yan İtalya'ya münhasır kaldıkca bunu 
kolayca tahdid etmek kabildt Almanya 
da buna kapılınca. nazism'in iş başına 
geçmesiyle, herkesi alınanlara uymağa 
mecbur eden geniş ve dayanılmaz bir 
kuvvet alıyor. İşin asıl fenası, bu heze
yanın durdurulmazsa gittikce büyüye· 
ceğidir: Nihayet iş, kadınları da aske • 
re almağa kadar dayanacak. 

Cenevre'de üç senedenberi çok ince 
ve karışık i~leri boşuboşuna konuşan 
silahsızlanma konferansı olduğunu, bu· 
nun konuşmalarından, fen adamlarından 
başka kimsenın bir şey anlamadığım 
blliyoruz. Bu konferans biraz da as -
kertik yaşını tesbit işiy?e uğraş ımaz 
mı? Eğer konferans medeni acun na -
mına biltiln uluslara ferdlerin askerlik 
mUddetini aynı had dairesinde ve ma • 
kul, insant bir şekilde kabul ettirebilir. 
se vazife'lini cok parlak yapmış, batı a
cununu, şimdiye kadar maruz kalmadı
ğr çok bUyük bir tehlikeden kurtarmış 
olur. Çünkü, önUne geçilmezse bu evren
ıel askerleşme hezeyanı, içinde yaşadı· 
ğımız soysal kurumu başdan aşağı yıka
caktır • 
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Hariciye Bak:aııı .. 
mızın sözleri ve 
yunaıı gazeteleri 

Türkiye Dış Bkanr Bay Tevfik 
Rüştü Aras Cenevre'ye uluslar kurı.
muna giderken yolda, Sofya'dan geçer
ken, bulgar gazetecilerinin sorguları

na karşılık vermifti. Dış Bakanımızın 

soy/ediği sözler, dı§ ellerde çıkan ga• 
zetelerde uzun yazılar yazılmasını do
ğurrıııış ve hele dost ellerde çok beğe
nilıp alkışlanmıştır. 

Elen gazeteleri Bay Tevfik Rüştil 
Arasm bu sözleri için dü~ünüşlerini şu 
yazılarla anlntmaktadırlar. 

Yunanistan'da bugünkü t6reyi tu
tan "Proia,, gazetesi şöyle diyor: 

"Balkan antlaşması konseyinin An
kara toplantısı dolayısiyJe Sofya'da 
birçok özU olmıyan sözler dönmeğe ba~ 
Jamıştır. Bu arada Tiırk - Elen yakın 
anlaşınaaı az.aldı, Ttirkıyc Balkanlarda 
yeni gidişler tuttu ve M. Titülesko'
nun ortaya ütlığı ııoylt:ııcn• Bulgar is· 

tana Deckağac'tan Ege denızıne kadar 
bir açık yol verilmesi diişuncesıne dt·s· 

tek oluyor dendi. 
Bu sözler, bir iki değişiklikle h::ışka 

eller gazctt:lerinck de yer buldu. Ati

na'da 1*fta dı~ bakanı M. Maksımos o· 
larak, bunların yanlı~ ve yalan olduğu 
&i>ylcndi ise de birkaç Venizelıst gazr
te, bu itin olaganlığını yumakt.a aya~ 
dirediler. 

Bulgar gazetecileri, sorgularilt", 
Bay Tevfik Rüştü Aras'ın bu işler içuı 
açık karşılık vermcşine sebe·b oldular. 

Türkiye Dış Bknı, 'fürkiye ile Y u· 

nanistan arasında yıılmz idare b. ı

mından sınırlar bulunup bunların .ı 

bir gün kalkacağını söyledikten so • , 
Bulgaristan'a Ege denizine bir çıhıın 

yeri verilmesi için Yunanistan'a ögiıd
lerde bulunduğu sorg\\suna çok açık 

olarak demiştir ki: 
"- Böyle bir it konuşulmamıştır. 

Ve Ankara'da konuşulamaz. Türkiye, 
Bulgarların dostluğunu candan ister. 
fakat böyle bir dostluk, Yunanistan'a 
karşı yaşıyamaz.,, 

Bu sözler, Türk - Elen dostluğu
nun sarsılabilir bir durumcı. olduğunu 

yaymak istiyenlere gereken bir ders
tir. Bu iki Ulke arasındaki dostluk ve 

çalışma birliği yakın doğudaki sıyısa

larının temeli olduğu gibi Balkan an
laşmaeınm da en acar desteğidir. Aca
larındaki milnascbetler her gUn daha 
sıkı olacaktır. BueUn 'bile uluslararası 
sıyasasında ve birlikte ökonomik işler 
yapmak yolunda bu kadar sıkılık gö
rlilmeıniştir. Bulgar gazeteleri daha gö
zü açık olsalardı, Bay Tevfik Rüş

tü Araa'a böyle sorgular sorup tok kar· 
tılıklar alacaklarına, özü iki ülke sı 
nırlarının korunması olan Tiirk - E
len anlaşmasına yeniden bir baksalar
dı, bu iki Ulkenin doğrudan doğruya 

bitişikliğini kesecek bir koridor ola
mıyocağını anlarlardı. 

Yunanistan, Bulgaristan'ın dostlu
ğunu çok candan ister. Yunanistan, 
önce olduğu gibi şimdi de, Bulgaris
tan'ın Ege denizine çıkması için her 
kolaylığı göstermeğe hazırdır: ancak 
bu iş için bir koridor hiç de gerek de
ğildir. İkide birde bulgarların bu kori
dor işini ortaya atmaları eyi olmuyor 
ve tam bir Bulgar - Elen anlaşması

nın yapılmasına enge ilik etmekten 
başka varımı olmuyor. Umudumuz, 
Türkiye Dış Bakanının Sofya'daki ·ou 
sözlerinin böyle bir isi münakaşa et
mekta ayak diriyenleri u · landırd.t1ıdır. 
Türkiye Dış Bakanı, bu bakımd.?n da 
Balkan barışına büyük yardım etmiş
tir. 

Vcnizelist ''Elftron Vima,, gazete 
si de şöyle diyor: 

Türkiye Dış Bakanının Sofyada 
Balkan anlaşması sıyasası ve Türk -
Elen münasebetleri için söyledikleri o 
kadar açık ve toktur ki ayrıca bizim 
bunları kendi yazılarımızla aydınlat

mamız fazla gelir. Türkiye Dış B kanı 
bu sözlcrile her ~yi yerli yerine koy
muş ve Türk - Elen dostluğunun ge
nişliğini bütün acuna bildirmiştir. Öy
leki iki ulus arosını açabilir miyiz diye 
uğraşanlar, durumun özünü anlıyarak, 
bu çalışmalarını durdursunlar. Bay 
Tevfik Rüştü Aras'ın biitün sözleri ve 
hele Türk - Elen dostluğunun sağ

lamlığı yolundaki sözleri, burada pek 
çok eyi karşılanmıştır. Çunkü, iki iitke 
arasındaki uağlar üzerinde elcnlerin 
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Bugünkü düşüncemize göre ad insan
ları biııhirındcn ayırmak için konulmak -
tadır. lns<ının iki nc1ından birisi bağ- . 
~ndığı soy grupunu, başkası da ken • 
dl Özünii ha..;kalarından ayırmağa yara
bıaktadır. Halbuki son z<ımanda yapı -
len arastırmnlar adlarm daha haska ma
hiyeti olduğunu meydana koym;ktadır. 
:bir kimseye bir ad<:m adı siiylediğiniz 
\'akit o adam bu aclı taşıyanı tanımıyor
aa onun için bu ad bir mana ifade etmez. 
'tanıdığınız adamın ismi söylendiği va
kit ise o <otahsın hayali gözünüzün önün
de canlanır. Fakat ;:enel olarak bir ad 
•Öylendiği vakit insanın gözü önünde 
de bir tasvir canlanmaktadır. Me!!ela 
},f ehmed adını söyledikleri ?.aman bu 
tahsı tanımasanız dahi aşağı yukarı ken
dinizce bir tasvir yapabilirsiniz. Ad sa
hibini tanımadığınız halde isme göre ya
Pılan bu tasvirler acaba genel bir suret
te rnuayyen evsafı haiz insanların muay
}'en adları aldığmdan mı ileri geliyor?. 
'toksa insan oğlunun kendi kafasında 
lahnteri !!ahıslandırmak ihtiyacı mı bu 
hadiseyi doğuruyor. Son zamanlarda 
t tnoJoji araştırmaları en eski devirlerde 
bııanlara konulan her adın manevi bir 
hıdret gösterdiğini isbat etmektedir. 
tıııan oğlunun manevi Alemin birisine 
lıirn almak ıuretiyle intisap ettiği eski 
lııaantarca. zannedilmekte idi. Binaena
leyh onun i mi ıöylenincc mcnsub oldu
'ftı nesne ortaya çıkar ve havali göz ö • -- . ;<:::::::: 
IUfllncelerinin özü de, Türk Bakanr
'rrı eöylediklcri gibidir .. 

Oenc Venlzclist "Atimiia Nca,, da 
hzıyor ki: 

Bay Tevfik Rüştü Aras "Yun.anis
~'a karşı bir Türk - Bulgar doı;tlu
h olabileceğini kimse dUşünmesin; 
lws,ıe bir dostluf u ne arıyoruz ne de 
ttteriz,, demiştir. Bundan daha a~ık bir 
lornıuı olamaz. Denebilir ki istediği 
~dar açık ve tok sözlü olabilmek için, 

llty Tevfik RUştU Aras, diplomasi di
!Sntn inceliklerini bırakmıf ve iki yü
~ olmıyan namuslu adamların tok dili 
Ot konuşmuştur. Bütün clenler, törk 
ltıanınm bu yeni örneği kaI"fısında iç
'tıı coşkunluk duymuşlar ve türk baıka
btııın aamimiyctini değerince takdir et 
'-tılcrdir. O kadar ki, Tilrk Bak.anma, 
'ltıııcr kendi törülcrine olduğu kadar 
~Ylik bir inanla kendilerini bırakır-
~. 
~. Çaldaris'i tutan "Katimerini,, ga

'-ıesj de koridor hikayesinin Sofya'da 
~-'ıl başlayıp ba'?.:r ita/yan gazeteleri 
l'talından yayıldığınr anlattıktan sıon

~e bunu Yunanistan•da birçok dediko
"111•r doğurduğunu söyliyerek ondan 
~llda Türkiye Hariciye Bakanının 
/s~1Kar gazetecilerine söylediği sözler 

'1J §Öyle diyor: 

nünde canlanabileceği gibi bir düşman 

onun ismini öğrenince ona istediği fe -
nalığr yapabilirdi. İşte bunun içindir 
ki: en eski devirlerde ve bugünkü ipti -

dai kavimlerde yabancılara veya düş. 

mantara ad söylenmemektedir. Sumatra 

yerlileri katiyen isimlerini söylemedik -

Jeri gihi başka bir akrabao:;ınclan bahset

mek lazım gelirse ismini söylemiyerek 

~öziine devam ettiğini biliyoruz. (1) 
Daha sonra Avusturalya negritolarmın, 
Dahomc zencilerinin ve bazr Amerika 
kabilelerinin de isimlerini sakladıklarını 
sarahaten görmekteyiz. 

Yakut türklerincle de aynı hali görü
yorıız: Her yakut'un iki adı vardır. Bi -
risi hakiki adr olup bu adla katiyen ken
disine hitab edilmez. Yalnız pek fevka
lade zamanlarda hu ad kullanılır. (2) 
Pallas, Ostyak'larrn kadınlara isim ver
mediklerini ve her kime sorarsanız ismi
nin kadın olduğu cevabr alındığını kay -
detm<"ktedir. Radloff'un ne~rettiği me
tinlerde bir kırgız kızının sakallı bir 
kurdu takibe mecbur olduğu, çünkü is
mini kuntun bildiği kaydedilmektedir. 
(3). 

Burava kadar verdiğimiz iyzahattan 
şurası anlaşılır: ki insan oğlu etrafında 
~ördiiğii eşyanın arasından birisiyle ken
di maneviyctinin bağh olduğunun ı.ez -
mi!! ve onun ismini almı!tır. Binaena • 
Jeyh en eski devirlere aid isimleri tedki
ka çalışırken evvela totemizm ile alaka
dar adlara, sonunda da naturiı:m ve sai
re ile alaka'r olan isimlere tesadüf ede -
riz. 

Matfımdur; ki türklerin en eski de
virlerde totemlerinden biri kurc1 idi. Bu 
iytibarla türklerde kurd adını şahıs ismi 
ol:ırak da bulmaktayız: Filhakiyka Pö
ri-baro, Çocuk-Böri, Kurd gibi isimlere 
tesadüf etmekteyiz. Avcılık devrinde de 
tilrklerin totemleri kn~lar bilhassa av 
kuslarr idi. Rinaenalcyh Doğan, Tug • 

Dariilbt·da) i 

İstanbul Şehir tiyatrosu taratmctan 
neşredilen ve tiyatro mevsiminde on 
beş günde bir çıkan "Darülbedayi., mec
muasının 11 sontcıırin tarihli 51 inci sa
yısı çıkmıştır. Bu sayıda (Tiyatroda .. ) 
başlıklı ha~ yazısında (Perdeci), tiyat
ro seyircilik terbiyesi meselesini orta
ya koyarak seyircinin Jaübaliliklerin -
den şikayet ediyor. Bay Ertuğrul Muh
sin Moskova notlarrnm üçüncüsünde 
rus tiyatrosunun Sovyet rejimindeki 
harikulade inkişaflarını anlatmağa de -
vam ediyor, bunlardan başka (Onore dö 
Balzak ve tiyatro), (perde arası), (bu 
bir rüyadır) operetinden parçalar, Bay 
t. Galib'in (tiyatro tarihi) nin devamı, 
(Sovyetlercle tiyatro artistlerine dair 
bazı sayılar), ve İsmail Sabih imzalı 
(dekor, ışık ve sahne kompozisyonu -
na dair) bir yatı vardır. 

ld<1n 

Dahiliye Bakanlığınca çıkarılan ay

lık İDA~E mecmuasının ikinci teşrin 
tarihli 80 inci sayısı çıkmıştır. Bu sa

yıda Cümhur Başkanımız ve Başbab

nrmızın son nutukları, idari haberler, 

tayin, terfi ve tekaüt muameleleri; ka
r.ırname, talirn;ıtname ve tamimler, res
mi olmryan bölümünde de Bay K. Na. 
ci'nin "Amerika'da sehirler ve beledi· 
yecilik., , gene By K. Naei'nin "Şehir· 
lerde gürültüye kar~ı alınacak t~dbir
ler", Bay Macit Burhan'm "Halk ve 
memur., başlıklı yazılan vardır. 

ni de adam adı olarak kullanmışlardır: 
Ay adrnı taşıyan şu isimler maHlındurı 
Ay-bey, Ay-tas, Ay-han, Ay-dud, Ay• 
Demir, Ay-Tekin, Ay- Doğmuş, Ay· 
Doğdu, Ay • Boğa, Ay • Ata. Gün 
isimli olanlar da vardır: Gün Doğ
du, Gündüz, Gün • Han. Yıldız ve-

rul, TJaçin, Akkuş, Çakrr, Kartal, Tur· 
gay, Ala Kuş. Sungur gibi isimler işte 
bu devrin hatıralarını taşıma 1<tadrr. 

• ya Ildız adlr isimlere de rastgelinir. 

Hundan sonra Bars adım taşıyan isimler 
vardır: Kara-bar . Bars-bcğ. Bars-togan, 
Ogul-Bars, Küç-Bars, Tai-bars. Arslan 
adlı isimlere tesadiif olunur: Ars1anhan, 
Arslanbey, Arslansah, Alparslan, Ars -
lan Hatun, Arslan taş, daha sonra şu 
hayvan isimlerinin kullanıldığım gör• 
mckteyiz: Yılan, ftik, İt-barak. Ügetay 
(-4), Kongurtay, Boga, Kulan, Tunguz, 
Ank Boğa, Ak-tay. Er-tana, Barak, Buğ
ra, Kaplan, Koç_. 

Bundan sonra türkler tabiat isimleri-

(1) The history of Sumatra; W. 
Mar.-.den; Sayıla: 286 ya bakınız. 

(2) Rusların Kamçatka'ya yaptıkla
rı (1798) sefer heyetlerinin ilmi rapo
ru; 1802 de Londra'da neşredilmiştir. 

(3) Radlolf, Probcn aus der Volk. 
sliterstur der türk. Stiimme Süd - sibi
riens, III, sayrla: 374. 

Deniz adlı: Deniz-han, Dengizik. Ay
dcniz, Gündeniz, Il-deniz gibi adlar var• 
dır Taş adlı isimler hepimizce maHim. 
dur. 

Tabiatin eserleri olan meseHi yel ad
lı isimlere tesadüf olunmaktadır: Ycl-bo
ga, Yel-tigin gibi isimlerden maada kar, 
yağmur, bora adlı §ahıslara tarihte te
sadüf edilmektedir. 

Eski türklerdc rütbelerin de adam is
mi olarak - tabü daha sonraki devir. 
lerde - kullanıldığım görmekteyiz: 
Tarkan, Tudun, Inal. Yabgu, Tegin, Alp, 
Ilik, Fülçur, Yula gibi isimler bu ciheti 

göstermektedir. 
Madenlerden demir, altın, gümüşün 

isimlerde kullanıldığını biliyoruz: 

(· .. .Bu sözler açık ve samimi sözler

~:· ~öyle söz söylemek: . bul~.a~~arm 
it lti dört Balkan devletının duşunce· 
~tine muhtemel bir iştiraki karşısında, 
~t tür]ü tehlikeli hayalleri şimdiden 

1dırrnak icin cok gerektir. 

(4) Bu kelime Oktay <lediğimiz söz
dür. Aslı Üge l'C tay dır. Üge bir kuş 
ismidir. 

Altunhan, Altuntaş, Ay • demir, 
İsen • Demir, Demir - buk, Te • 
ğin, Gümüş, Elmas. Daha sonda inci 
adınm tarihte pek çok geçtiği maHlm 
olduğu gibi Attila'nın babasının adının 
da Muncuk yani Boncuk olduğunu bi

liyoruz. 
Namık ORKUN 

(Eski Hüseyin Namık) 
~ ~ 
~lig•~ 
~Romanı:4 Tefrika: 20 

Ben i m Günahım 
(&IEA t.:ULPA) 

Yazanı 
~NNJE VIVANTI 

tliıı~ady Taylor, biraz üzüntülü, 
1 kolunun üstüne koydu: 

ltalyanca aslından türkçeye çeviren: 

NOSHET HAŞIM SINANOCLU 

iki ihtiyar zinciyi pişirib kızart. 
maya gidiyoruz. 

coctails ictim. Zannediyor musun 
ki bu benim için hoş~ma gider 
bir vazifedir? Zannedıyormusun 
ki ben böyle bir iş için soğukkan-
la gidebilirim. . . . ... 

Yüzbaşı veda ıçın elın~ oper -
ken, Lady Taylor muztanb, sor
du: 

- Nerede bu köy? Çok uzağa 
mı gideceksiniz? 

- Hayır; El Abid buraya bir 
saattır. 

An \:ara ady ŞU . 
Diin Ankara radyosu, gazetemizde 

ayrıca basmakta olduğumuz ve C. H. F. 
genel yazganı Kütahya saylavı Bay Re
ceb'in inkılii.b kiirsüsünde verdiği dersi 
yaymıştır. 

Radyonun bu yolda çalışmasını ve 
böylelikle yurda faydalı olmasmı övü
lecek bir gidiş saymaktayız. Akşam 
emisyonları. f sparta saylavı Bay Ke. 
mal Ünal gülyağı ve gülyağcılığımız ü
zerine bir konuşma yaptı: Bu konuş -
rnanm başlangıcında gülyağcıhğının ta
rihi ve yaban illere satılan ve gelir ge
tiren ileri değeri anlatılmıştır. Bundan 
sonra, Başbakan General İsmet İnönü'. 
nün 1933 kışında laparta'da verdiği bir 
söylevle gülyağı çıkarılması ve satışı 
isine verdiği yüksek değeri canlandır. 
mrş ve bu gülyağcılıfmın ileri atılışına 
Ba~bakanımızın bu "araştırma geıin -
tisi,, nin zorlu bir kaynak olduğunu 
söylemiştir. Ökonomi Bakanı Bay Ce
lal Bayar'ın bu iş üzerinde aldığı HvUJ
meğe değer düzenlerle beraber gülyaf
cılığının içinde bulunduğu gUçlükler 
ayrıca anlatıldı. 

Hükumetin illt it olarak, İsparta'da 
mode•n birfabrika kurmafa başlamt§ 

olduğunu ve bu fabrikada elde edilecek 
gülyağının gülyafct1ara iyi bir örnek 
olacağını, standardb:asyonun bu fabri • 
kanın çalrşmalariyle kolayhk:Ja ele ge
çeceğini... V. S. lftylerken Bay UnaJ 
değerli bir yurd ftfnl, en ıkUç6k n Jn
ceyerlerine dek:, dinleyicilerinin <SnG. 
ne koymu~ bulunuyordu. ltatıkır•, dtb· 
gün rtandardize eillyağı, dıf piyasalar 
bakımından gö:ı lSnUnde tutacağnrus 
bal! it?imizdir; bu lfonutma bbc bunları 
güzelce !Sğretmfftlr. 

Konuşma yurd bilgisi, ıuıel bll,S 
bakımından da çok büyük faydalar ver
ml tir: GUller nam toplanır: GUlyaiJ 
nasıl yapılır, nuıJ aatılır7 .. Dıt ve 1f 
piyasada gülyafı u diye .-e ne yolda 
kullandır? ... Bunları bir tek Jronuşma
ya sığdırabilen Bay ltcmal Oııal'ı b'un
dan ve verdiği bllgUerden 8t0rll lrut. 
larız. 

Bu akşam, piyano ve keman ile lkf 
güzel parça çalındı. Mozar'rn fantezisi 
ve Betbofen'ln Bahar Sonat'ı besbelli 
ki pek düzgün olmu,tur. 

İkinci konuşmayı Bay Mehmed Ali 
Tayyar yaptr.. Avcrlığm deferlnf l:iu 
konuşma denlil anlatabilmenin çok g{lır 
olduğuna inanıyoruz. Yurdumuzda av
cılık fşlerf. Ankaranrn keklik, sUlUn, 
8rdek avcılığı, blltftn bunlarla beralier 
av hayvanlarının gereken aylarda lio • 
runmadrğrnı ve bu yüzden '6u hayvan. 
lann arnldığı çok gllzel anlatılmı§tır. 

SA iFA 9 

. 
Dahiliye mütekaid ve 

yetim maaşları 
Beylerbeyi belediye tahsil şubesi tah· 

sildarı Hfü~eyin tckaüd, Kağıthane menı 
ba suları memuru Hüseyin Remzi ye• 
tim, Fen işleri mivmarr ubesi müdür\{ 
Servet Cemal yetim, Doğanhisar nahi • 
yesi müdürü Mehmed Arif tekalid, 
Hendek nüfus memuru Hayri tekalid, 

Çankrr valisi Ahmed Muhtar tekaUd, 

Elmalı tahrirat k!tibi Mehmed yetim, 

Beşlkta§ temizJik işlerl memuru Yusuf 

İzzettin tekaüd, Hasköy nahiye i mtid~ 
rli Kenan yetim, Zile tahrirat kltibt' 

Ali tekatid, Sıvas hususi muhasebe ta. 

bııkkuk memuru Kemal yetim, Ankara 

belediyesi tahakkuk memuru Ahmed 

Nuri yetim. Diyarbckir litoğrafo/a me

muru Muhliı yetim, Loşti:kcn nahiyuJ 
müdUrü Hüseyin Hüsnü yetim, Bileeni 
valisi Ali Kemal tckaüd, Van mebuıv 
milteveffa Tevfik yetim, Uskiidar dai
rei belediyesi idare memuru Mebme4 
Emin yetim, Bakırköy ubesi nezafed 
fenniye memuru Kamil yetim. Ralialaf 
liaymakamı mllteveffa LGtfi yetim, 
Yalva~ nüfus memuru Ahmed Hilmi 
yetim, Tefti heyeti kalemi mümeyyizi 
Ali Haydar yetim, Güre nahiyesi mildU.. 
rli AbdO.lmecfd ttakild, Sulusa~ y nahi
yesi mUdilrü Salih Hilmi tekaUd Cey. 
Jian e 1d kaymakamı ve CCbeUbereket 
mebuau İbrahim Hakkı tekaüd, Mardin 
huıusi muhasebe müdUr muavini Meh
~ BemaJ ttk.Ud, Divaniye muta arn. 
fı miltcveffa L6tfi yetim, KoçaJi nahi
yesi nftfuı memuru Mehmcd yet" 

Orhaneli .kaymakamı müteveffa Tayyat 
yetim, Mlslıt nahiyesi ~dUrl1 Osman 

yetim, Kangal b}'IDB&mı Mebmcd A • 
rtf tekdd. Kocaeli Yallal Bvef nkatid, 
İfttllp nfifua m~ru Mustafa ycthQ. 
Buna mektnbt bluni kttibf Ziilkffif 
yet~ &y.kos ntıfus H tibf Mehmed }(,, 
U tekaOd, A•lafı nilfuı memuru Emi• 
tekaUd, DarUiaceııc tiyatro ve einema • 
lar mllfetd§I Tevfik yetim. Kandıra hı. 
auar mUhascbc memuru Ahmed y~timı. 
KU~Ult Yozgad nahlyui Utlbl AH S 
mi teÜUd. 

avcılık lizerin'de aydınlatıcr bir çok e~ 
ler e8ylcmiştlr. 

UçUncO .konferansı, Bay Hilimcf 
Oktay verdi. Bu meyvacılık flzerfna 
idi. Yaş ve kuru meyvayı ıyaban 111er 
satmanın ne kadar karlı bir iş olduğQ, 
meyva fidanlarının nasıl yetiıdlrfldlğl 
pek güzel anlatrlmı~tır. • 

Bundan ıonra, dans havalan ~alındı 
ve ajans haberleri okundu. 

Bu kşamm radyo programı ıudur.1 
U~,30 dan 21 e kadarı 

Macarfstan'da bir avcr 200 tavpn 
vurabnirmlş !.. Böyle bir vurgun bizde 
hiç bir avcının elinden gelemez, gele
miyor. Bunların eebeplerl açık açık 
söylendi. 

15. - Mu11U<t: 

Sonra pek çabuk üreyen yaban do • 
muzunun ziraatı konımalt yahut por 
bakımından olduğu bdar yurda eti ve 

derisi ne, kıJı fle para getiren ve onbin: 
terce yurtta§ı' besliyecek bir {~ olaca~ 
da anlatıldı ve nu arada bir konsern 
fabrikasının pek çok para kaunabilece
ği söylendi. 

Sözün kısası, Mehrned Ali Tayyar, 
bizi genel avcılık, yurtta ve Ankarada 

" Sevgili Mary teyze, 
"Benim için endişeye düşme! 

"sağ salim döneceğim .. Fakat ne 
"zaman, bilmiyorum/' 

Astrld. - " 
XIV 

Astrid, Shepheard's Hotel'in 
önünde sıraya dizilib müşteri bek 
liyen otomobillerden birine bi -
nerken, 

- Zomor kanalına! - demiş-
ti. 

Mothe son. ATia 
Techalkowsky, Melodit 

Necdet Remzi (Keman)' 
Ulvi Cemal (piyano) 

20. - M. Reiss'in Ankara lntibalan 
20. - Musiki: 

İtalyan musikisi, ıarlniar 
M. Çeliatow.ky flonseri 
Ulvi Cemal (piyano) 

10. - Radyo amatörünUn öğfıtleri 
15. - dans musikisi 

Haberler. 
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Şoför arabca birşeyler söyledi; 
Astrid anlamadığı için, eli ile, 
Gize ve Piramidlere doğru de -
vam eden yoldan ayrılıp Nil'i ar
kada bırakarak sağa giden yolu 
ısrarla gösterdi ve Zomor adını 
tekrarladı. 

O zaman şoför. anladığını ba
şı ile işaret ederek, bütün beyaz 
dişleri ile gülümsedi. 

~ Rer hangi bir tehlikeye 
ıınusun, acaba? 

~~~~ey başını salladı ve içini 

it~ l:Iayır, hayır o sefillerin kin-

- Sen bunu yapacak mısın, 
N orman Grey?. Sen bunu yapa -
cak mısın? 

Lady Taylor, 
- Telaşlanma, Astrid, • dedi. 
Fakat genç kızın gözleri ça -

- El Abid!! 
Astrid, yüzü morarmış, kolu

na sarıldı: 
- Gitme!.. gitme! 

zayıf ve yüzü çizgi çizgi, başı 
sarıklr (sarığın Ustünde de deri
den bir eski bere) şoför anlama -
mış göründü. 

Ve sağa döndü; kısa bir müd
det Nil boyunca giden, fakat son 
ra akşamlı göğe karşı yükselmiş 
akasya ve okaliptos ağaçları ara
sından geçerek şimale doğru dö
nen geniş ve tozlu yolu tutturdu. e §tan başka silahlan yoktur. 

ıgarasını söndürdü, attı. 
'nilakis, yanlış söyledim: 

tahrik eden kinden ziyade 
~ d~r. Eğer onlara karşı bir 

~
~ gulümsemesi ile ellerimizi 

:ak gitse idik, ayaklamruza 
~ . fllak ve bize hayırdua et -
I~ ıçi~ koşarlardı . • • Halbuki 
~l':efıl kulübelerini ateşe ver• 
~~ kta:tallarmı yakmay-ı, birka~ 
\ l~i erıni, birkaç keçilerini .• 

(}<ır de kaçıb kurtulamıyacak 
Çok takatsız ve yarı aç bir 

kıy ordu. 
- Eğer sen böyle bir alçaklık 

yaparsan, sana yemin ederim .• 
yemin ederim .... 

Yüzbaşı tasavvurları bağışlı· 
yan bir eda ile gülümsedi: 

- "11 ne faut furer de rien" , 
çocuğum! ve onu öpmek için eğil-
di. Astrid geri çekildi. 

- Nen var? Öpüşüm seni sI· 
kıyor mu? 

İğrenmeden titriyerek soludu: 
- İçmişsin. 

~ - Eevet do~ru .. üc yahut dört 

Grey yüzünü okşadr. Sonra, 
yavaşca, "Mascotte,, dan bir par
aç mırıldandı: 

- "Mais, j'entends le clairon, 
le devoir nous appeJJe! •• ,, 

- Yapma!. yapma! 
- Yarma kadar Allahaısmar-

laclık, benim güzelim. Ve gitti. 

Lady Taylor, programın de
ğiştiğini Forresters 'lere bildir
meye gitti. 

Onlar döndüğü zaman, kapıcı 
ona bir pusula verdi; o, bu kağı
dı asansörde endişesiz açtı: 

O zaman, otelin "boy'' ı oto· 
mobilin kapısına atıldığı için, As
trid, adresi düzeltti. 

Açık sesle, 
- H otel Semiramis, - dedi. 

Boy, şoföre tekrarladı: 
- Lokanda Semiramis. 
Ve kapıyı kapadı. 
Otomobil yollandı. 
Kasr el Nil köprüsünün başın

da, Astrid, camı vurdu; öne doğ
ru eğilerek, 

- Zomor kanalına, - lledi. 
Semiramis'e değil! Zcmıor ka -
nahna! · 

Astrid, eğilmiş seyrediyordu. 
Batı saatı idi; ince minareler

den, müezzinlerin zayıf sesleri ge 
liyordu: " •. Alla/ıu Akber .. Al· 
Jahu Akbar,, sular, Mısır'ın o şa· 
şılacak batısında altın ve bakırla 
ışıklanıyordu; iiç köşeli yelkenli
ler filotillası, su üstüne kamıaka
rışık konmuş beyaz kelebek sürü
.süne benziyordu. 

Astrid, kendi ir"ni dinliyordı.:: 
- .... ~nu v~r -



Manisa Valiliğ; nden:l 
. ' Manisa içinde bir hastahane yapısı aşağıdaki şartlara 

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

ruştur. 

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

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

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

pılmak üzere Toptan götürü ve anahtarteslimi şartiyle 
ihale edilecektir. 

6 - Eksiltmeye girecekler bu işe ait şartname, proje ve 
keşif kağıtlarını imzahyarak dış zarf e koyacakları gibi 
bunları okuyup kabul ettiklerine dair bir de kağıt yazarak 
imza edeceklerdir. 

7 - Eksiltmeye girecekler proje ve keşifnamelerde ya
.zılan ve hususi şartnamede izah edilen bütün işlerden her 
biri icin bir vahit vereceklerdir. B uvahit fiatlar, keşif mik
tarla~ı listesindeki miktarların karsısında gösterilecek ve 
bu miktarlarla zarp edilerek hasılı ıarpların mecmuu ye -
kUrıuna, maktuan konan işler için teklif edilecek Hatlar ila
ve edilecek ve hepsinin yekunu teklif mektubunun yekunu 
olacaktır. 

8 - Teklif mektuplarını ve sair evrakı havi kapalı zarf
lar birinci kanunun 23 üncü pazar günü saat on dörte ka -
dar Manisa valiliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Bu 
tarflar 2490 N o. lu kanunun 34 üncü maddesi dairesinde 
:le gönderilebilir. 

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

8-5503 
______________ _..; _____________________ _ 

P. T. T . . Binalar 
ve l"evazım l\'lüdürl~nden: 

2700 lira muhammen bedelli 20.000 tekerleği zamklı, 
10.000 tekerleği zamksız olmak üzere 30.000 tekerlek tel· 
graf makinelerine mahsus ahiz bandı açık eksiltme ile alı
nacaktır. Eksiltme 2 - kanunusani - 1935 tarihinde saat 14 
te Ankara'da P. T. T. Levazım müdiirlüğünde toplanan ko
misyonda yapılacağından isteklilerin 10 - 12 - 1934 tarihin
de meriyete girecek arttırma, eksiltme ve ihale kanununun 
ahkamına göre lüzumlu vesikaları, 205 liralık muvakkat 
teminatlarını veznemize yatırıldığına dair makbuz, veya 
nümunesine uygun banka kefalet mektubu (çek kabul edil
mez) ile birlikte aynı gün ve saatte komisyonda bulunrnala 
n. 

Talipler bu husustaki şartnameyi Ankara' da Levazım 
mübayaat kaleminden, İstanbul' da Levazım Ayniyat Mu -
avinliğinden hergün bedelsiz alabilirler. 

(3588) 8 - 5501 

Ankara Milli Emlak 
M i1'1il rlii ITTinrlPn 

Cinsi Miktarı 

Satode beker ) 1 adet 
markalı binek ) 
otomobili ) 

Muhammen 
kıymeti 

Lira K. 

İzahat 

150 00 Nakten peşinen 

Yukarda yazılı otomobilin ihalesi 5-12-934 çar~amba 
günü saat 15 te yapılmak üzere artırma isi bir hafta uza-
tılmıştır. A lacakhların hulunmaları. • (3568) 8-5462 

,...""' ... ""',...~ı•-••11•••111111mı_.r.ı•ı•a.~.ı•E 
Anafartalar caddesinde Krnacızade hanı altında 

Merhum Şevket Ahmet Beyin eski 
belediye eczahane~i yerine 

· Yeni eczane açıldı:: 
Fenni gözlükler, tıbbi korsalar, sıhhi levazımat, 

bütün tuvalet ve ıtriyat çeşitleri ile aradığınız heı ilaç 
bulunur. 

Gözlük ve korsa tamirleri yapıhr. 

Aııkara Tapu 
l\ıl ii <l i i r) 1j ğü n den~ 

Ankara'nın Öksüzce mahallesinden Hacı Hüseyin oğul
larından Azize ve Bahrive'nin Babadan kalma Siran mev
kiindeki şarkan Hüseyin, garban tarik, şimalen Tevhide 
Hanım cenuben Kadın Kız Zade bağlariyle mahdut bağ 
Y.erinin senetsiz ve nizasız tasarru ftannda olduğundan ba
hisle kardeşleri Cemal, Mehmet, Şerife ve Feride tarafla -
rından tescili istenilmektedir. 1 • 12 - 1934 tarihinde per -
şembe giinü mahallen tahkikat yapılacağından tasarrufu 
ve yahut her hangi bir hakla alakadar olanların evrakı 
müsbiteleriyle mahallinde tahakkuk memuruna ve yahut 
Tapu Müdürlüğüne müracaatları ilfın olunur. (3593) 

8-5511 

HAVAt:ILll\ VE 
Mecmuasının 132 inci sayısı çıktı 

ULUS 3 ILKKANUN 1934 PAZARTESi 
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Cümhuriyet Merkez Bankasının 29 il. teşrin 1934 vaziyeti 
, . ' 

AKTiF 1 PASif 
-------------------------------------------------------11 

LiRA 
Sermayeı 

LİRA LiRA 
15.000.000,-

URA 
I Kasa: 
t Albn: Safi Kgr 13.789,766 19.396.451,11 
.

1 

Banknot 5.336.193,-
1 

Ufaklık 782.482,94 25.515.127,05 ihtiyat Akçesir 663,914,30 

Dahildeki muhabirler: --- -- ı 
Albn: Saf. Kgr 1.788,024 2.515 004,- Tedavüldeki Banknotlar: 
Türk lirası 385.017,241 

Hniçteki Muhabirler: 
Altm: Safi Kgr 3.807,027 
Albna tahvili kabil Serbe.t 
dövizler. 

5.354.900, 14 

2.900.021,24 Deruhte edilen enak.ı naktiyt 

Kanunun 6 ve 8 inci madde 
lerine tnfiku uki tediyaL 

158. 7 48.563,-

9.717.693,-

Hazine Tahvilleri: 

Deruhte edilen enakı nakti. 
Je karşılığı 

Kanaaun 6 ve 8 inci madde
lerine tevfikar nki tediyat 

Senedat Cüzdanı: 
Hazine bonolan 

l Ticari ıenedat 

Esham ve T abvilit cüz dam: 
Eıbaaı .. tahvilat: Denıh
te .ıdiJen enalo nakdiye 
kar,ılıfı (itibari kıymetle) 
Esham ve Tahvil&• 

Avanılar: 
Altm .. dövia 6aeriae 
Tabvı1lt iiserbıe 

Hissedarlar: 
\fuhtelif: 

9.870.193,67 

158.748.563,-

9. 717 .693,-

3.762.317,60 
6.685.977,29 

27.842.552,22 
4.599.315,22 

Yelain 

107.199,75 
321.108,19 

15.225.093,81 

149.030.870,-

10.448.294,89 

32.441.867 ,44 

428.307,94 
4.500.000,-
9.917.595.79 

250.407.178,16 

Deruhte edilen evrakı na~ 
ye bakiyesi. 
Karıılığı tamamen albn ola 
rak tedavüle vazedilen 

Türk lirası mevduab ı 
Vadesiz 
Videli 

Döviz mevduab ı 
Vldesia 
Videli 

Muhtelifı 

149.030.870,-

9.688.000,-

17.855.215,15 
-,-

10.696.307, 71 
709.233,30 

Yekh 

158.718.870,-

l 7.855.215,lS 

11.405.541,01 

46.763.637,70 

250.407.178,16 

1. Mt1.rt 1933 tarihinden itiharen: fslionto lladdi %51/ 1 -Altm ilzerint uam ~o41/ı 

Trabzon Ziraat Bankasından: 
Sıra 
No. Mahallesi 

Mevkii veya 
sokağı Cinsi 

1 İskenderpaşa Erzurum .Kargir hane 
4 Tuzluçeşme (Hacı Ahmet (Mağaza 

(Sıra mağazalar (Ardiye 

Emlak No. 
U R 
497 51 

( 59 
( 61 

Hisseye göre Maliyece ~" 
Muhammen K. Muhammen lnJ!llP' 

Hisesi Lira K. Lira. K. 
tam 15000 12000 
tam 12500 5000 

Yüzde yedi buçuk pey akçeleriyle ihale bedelleri nakten 
safı yazılı gayrimenkuller kapalı zarfla satışa çıkarılmıştır. 
lann Bankaya müracaattan. (3561) 8-5444 

veya gayri mübadil bonosiyle ödenmek üzere yukarda ef-
İhaleleri 18-12-934 salı günü saat onda yapılacaktır. AhCI"' 

İstanbul: Liseler Alım, Satım 
Komisyonundan: 

• 
Komisyonumuza merbut Haydarpaşa lisesinin 1200 ton 

Kıip'e maden kömürü ile Yazı tahtası, Sınıf dolabı, iki te
kerlek ıizerinde 3 parçadan mürekkep merdiven, Yazıhane, 
ilan tahtası, yemekhane dolabı, kanepe koltuk takımı ve 
yemek masalarının 19 - 12 - 934 tarihine müsadif çarşamba 
günü saat 15 de ihale edilmek üzere kapah zarf usuliyle 
münakasaya konulmuştur. Taliplerin şartnamelerle resim
lerini görmek üzere İstanbul Erkek lisesindeki komisyon 
kalemine ve münakasaya iştirak edeceklerin de teminatı 
muvakkate makbuzlariyle birlikte komisyonumuza müra -
caatlarr. (8159) 8-5505 

Muhammen bedeli (300) lira olan Manisa umumi 1tıec
lisinin geçen yıl müzakerelerine ait zabıtnamesi bastırıla • 
caktır. Eksiltme birinci kanunun dokuzuncu pazar günü 
saat on bire kadardır. Şartnamesini görmek ve fazla tafsi -
tat almak istivenlerin vilayet daimi encümen haşKatibine 
müracaattan. (3584) 8-5502 

Anl{ara I\'lel\:tepler Satın 
Alma l{omisyonunılan: 

Ankara Erkek lisesi ayniyat ambarlarında bulunan hur
da eşya ve enkaz açık arttırma ile satılacağından istekliler 
5. 12. 934 r;:-"'amba günü saat 15 te Erkek lisesindeki ko -
misyonda hazır bulunmaları ilan olunur. (3597) 

8 - 5508 

Çekiş tarihi 14/12/ ı 934 - bir bilet t lira 

İkramiye kıymeti 23.000 liradrr 
1 - adet 3000 liralık 10 · adet 100 liralık 
1 ·adet 2000 

" 
220- " 50 

" .. 1000 .. 50 - •• 20 " . , 7,50 .. 100. ,, 10 ,, .. 500 
" 1000 • ., 5 •• 

4 - 5 " 200 ,, 4700. 
" 

1 ,, 
Biletler her yerde satılmaktadrr. (2415) 8-3848 

,... 

Yüksek iktısat ve ti -
caret mektebi müdür 
lüğünden: 

1 - 1933 - 34 ve daha ev etki ders seneleri nihayet" 
terinde mektebin evelce kısmı sani ve ali isimlerini tat''"' 
mış ve şimdi yüksek İktısat ve Ticaret ismini almış bu111' 
nan kısmının altı devrelik tedris müddetini doldurmuş tr 
lup mezuniyet imtihanlarını vermemiş olan eski talebenill 
1 birinci kanun 1934 tarihinden iytibaren altı ay zarfuıd• 
bir istida ile mektep idaresine müracaat ederek mektel 
vaziyetlerinin ve adreslerini ve imtihana girmek istedi1'" 
]erini bildirmeleri ve istidalarına dört tane fotoğraf lif" 
tirmeleri. 

2 - Bu suretle müra.:aat edenlerin 1936 senesinin e'/4 
1 U1 ayı nihayetine kadar imtihanlarını behemehal verrne1' 
mecburi yetinde olduklarsı, 

3 - Bu imtihanların. alakadarların tedris devreteriıı' 
doldurdukları tarihte meri olan talimatname hükürT1ıer' 
dairesincte yapılacağı, . dl 

4 - 1 numaralı fıkrada yazılı altı aylık müddet içırı .. 
mektep idaresine müracaat etmiyenterin ve müracaat 1 

dip de 1936 senesi eyli'il ayı nihayetine kadar imtihan•~ 
nm her ne suretle olursa olsun bitiremiyenlerin bitah~i! 
imtihana girmek haklarının düşeceği ve kayıtlarının 
daha yenilenmemek üzere silineceği ilan olunur. (8047) 

R- 5487 

1\1aarif Vekaletinden; 
21. 11. 934 tarihinde ihalesi icra edileceği ilan edi~ 

Erzurum muallim mektebi ikmal insaatı münakasası 
rülen lüzum üzerine üç ay temdit edilmiştir. . şl' 

İhale 21. 2. 935 perşembe günü saat 15 te Vekale~ ın 
at komisyonunda kapalı zarf usutiyle icra edilece~tır._,,d, 

Talipler şartname ve teferriiatını inşaat daıresı 
P"Örebitirter. (3549) 8-·.,5.;_;48Dil,__...I 

~ 
~ :..: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ !....: .. ~ ~ .... ,~, ... -~~ 

r. ~ • ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ • ~ - -

~~ Terkibi, 200 diş hekimi tarafından hazırlanan 
~ . 
:~ MiNE 
~ 
~ 
~ 

~ 
Diş macununu 

Emniyetle kullanabilirsiniz. 
Umumi deposu: İstanbul Cağaloğlu No. 33 

55 Telefon: 20264 S-- 54 
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43 senedir dumıadan neşir vaziyfesini yapmakta • 
olan bu haftalık resimli gazetenin Ankara'da satış yeri~~ 
A K B A kütüphanesidir. Senelik abone ıo li~a Be
her savısı 20 lmnıs. 

KREM 
balsamin 

kanzuk 

Vıegane ciddi gü -

zellik kremidir. Te

ninizin daimi tazeli -

ğini yalnız K R E M 

BALSAM İN ile 

korursunuz. 

Dr, Cims'in nasır ilacı 
KORRİSİD 

En eski nasırlan bile pek kısa bir umanda tamamiJe 
kökten çıkanr. 

Merkez deposu: Kanzuk eczahanesi 
Yeni Eczane'de bulunur. 

Kumbara bütün hir istikllal~. 

l'ürkive İş Bankası .. 

1 

ULUS 

Öksüriiklu çok defa tehlikeli hastalıklar gösterir. 

KATRAN ll.ı\KKI EKREl\I 
Bu tchlikele~in önüne gec;en:k öksüriikleri keser ve müzmin ~ 

bron,itler i1r ı:öğüs nezlelcrini kat!yen gec;irdiği gihi nefC"s darlı 
ğına da ç<>k faydası vardır. 

Nafıa \ 1 ek.aletinden: 
Haydarpaşada teslim edilmek ü1ere muhammen be

deli 8000 lira olan iki adet kamyon pazarlıkla ~atm alma -
caktır. 

Pazarlık 8 birinci kanun 193'1 cuTTiartesi günü saat 16 
da Vekalet Mii<;tesarhk makamında vap11aca'ktır. 

Taliplerin Ticaret Odası vesivkası ve 400 liralık mu -
vakkat teminatlarının malsanch~ına v<ttırıldığına dair o -
lan makbuz veya nümunesine uvsrun banka kefalet mek -
tubu (cek kabul edilmez) ile birlikte aynı giin ve saatte 
komisyonda bulunmaları la7tmd1r. 

Talipler bu husustaki sartnameleri parasız olarak An
kara<la Vek5.1et malzeme müdürlüğünrlen alrıhillrler. 

(3524) 8 - 5395 

Askeri fabrikalar 
S~orta Sandıffeı Ri ~'asetiııden: 

Asken fabrikalar sigorta sandığı icin almacağı ilan 
edilen 345 kalem ecza v~ malzemei tıhhive 343 kalem ola
rak tadil edilmiş ve tekliflerin iytası İ6- 1. kanun - 934 
tarih ve pazar giinüne talik edilmis olmakla taliplerin ka
palı zarf usııJivle vapacaklan teklifleri d1pozito akçeleriy
le beraber saat l 5 te sigorta sandı{! ncla müteşekkll ko -
misyona vermPleri ilan olunur. (3547) 8-5431 --- - --
Nafıa \ 7 ekal.~tinden : 

Muhtelif ebatta 7 parcadan iharet 151,81 metre mu -
rabbaı muhammen hedeli 1970 lira olan oda halısı pa.ıar
hk la satın alınacaktır. 

Pazarlık 8. 12. 1934 tarihine müsadif cwnartesi günü sa
at JO da Vekalet ma17eme miirJürlüğünde yapılacaktır. 

Taliplerin Ticaret Odası vesiykası ve 147 lira 75 kuruş
luk muvakkat teminatlarının malsandığma yatırlldrğına 
dair oJan makbuz veva muamelesine uygun banka kefalet 
mektubu ite ( cek kabul erlil mez) birlikte aynı gün v~ sa
atta komisyonda huhmmalan lazımdır. 

Bu husustaki sartnameler Ank;:ıra'rla Vekalet malze
me müdürlüğünden parasız alınabilir. (3550) 8-.5482 

Ankara rman TPıo:f•İr ve 

Fidan ık lü diiri TetiııdPıa 
Ankara Orman tescir S3hasiv1e fidanlığ-m gösterilecek 

yerlerine nakil v.e teslim erlilmek üzere (5) tonluk kam
yonla nısfı koyun nısfı bevgir gübrec;i o1ID2k üzere (300) 
kamyon giibre 25 T. sani q34 den 15 K. evel 934 e kadar 
(21) gün .ar.ık münakasava konulmustur. 

Talip olanların ıseraiti anlarn~k iizere orman fidanlık 
müdüriyetine ve ih;:ıle günü olan ıs K. e\•el Q34 cumartesi 
günü saat 15 te % 7,5 teminat akcesiyle mühayaat komis-
vonunda hulnnm~l~n. (3ı;1cn 8-5386 

- ViF.GW 
RAKI IC~lEK tSTERSENIZ 

" noMONTI R~KfSlNf 
Tı:'Rrtu . ot I? 

Anl{ara 1\-Iilli Emlak: 
l\f iidiirliiğünıl~n· 

Mahallesi Sobğı Cin~i Umum Mctru'ke Eski ihale 
No. No. kıymeti 

1..ira K. 
Leblebici Yanişar Hane 45/ 19 223 1401 00 

Hisse Kaç taksit Mlilahazat 
miktarı olduğu 

Tamamı Nakten veya ikinci tertip 

mübadil bonosu ile peşinen 

Yukarda y.azıh haneniri mülkivetini.n ihalesi 22-12-934 
cumartesi günü saat 15 te yapılmak üzere artırmaya ko-
nulmuştur. İsteklilerin bulunmalan. (3569) 8-5463 

Cınsı 

Milli Eın1ak 
J\'Jiirl ·· J" ·ifüni'-P,n: 

Jflıktarı Muhammen 
kıymeti 

Lira K. 

İzahat 

Büyük hah ). 
8. 25x6.50 M. ) 1 adet 200 00 Nakten peşinen 
ebadında ) 

Yukarda yazılı halının ihalesi 22-12-934 cumartesi gü
nü saat 15 te yapılmak üzere artrrnı1ya konulmuştur. İs-
teklilerin bulunmaları. (3570) 8-5464 

Y.Z.E. ektörl ·· ğ Ü den: 
Ankara Y. z. E. Binaları içinde yaptırılacak bakkaliye 

dukkanının bir ::;ene müddetle kirası .?rtırmaya konuldu -
ğundan taliplerin tafsilat almak için daire müdürlüğünden 
ve 11. !2, 934 tarihine müsadif sah günü saat 10 da idare 
\ e ihale kom~yomma müracaatlan. (3596) 8--5509 

• 
SA':r lFA 11 

Askeri Fabrikalar Un1um l\~ildürlüğü 

Satın Alma Komisvonu ilanları 

4000 PAKET KULP VİDASI 
3500 ., KUŞAK V1DASl 
6000 " MENTESE V1 DASI 

Yukardaki malzemeler S 1. Kan. 934 tarihinclc nıütean
hit nam ve hesabına pa?arhkla satm aJmacaktır. Talip-
1erin ı;erait1 anl~mak üıere her gün ı 3.30 nan 15.30 a kadaı 
ve pazarlığa iştirak edeceklerin de yevmi muavyeninde 
teminadarivle komisyona müracaatlan. (3'i7'n S-5486 

KİLO 
30000 EKMEK 
2000 PJPA~A 

2000 LA H NA 
4000 PA. TAT~S 
2000 fSPANAK 
2000 ~()/';AN 
7000 ET 

30000 ODTJN 
J~GOO A 'RPA 
7000 SAMAN 
Krnk'kalecle muhafTz ,.f 

radı ve h;ıvvan;:ıt1nm iac:,,.le· 
ri icin h~la<fa v;uı;ılı erıak ,.e 
vemin alt>ni miinak~~"' sure· 
tiyle ih~le~i l o 1. K5n 014 
tarihinde yapılacaktır. Ta -
tiplerin şartnamelerini gör
mek ve münakasaya iştfrak 
etmek iizere KınkkaJe ~rup 
müdürlüğünde satın ~lma 
komisvonuna müra-:aatlan. 

(3538) 8-5429 

9 KALF.M ELEKTRİK 
MAJ...ZEMESt 

Aleni münakasa ile alma
cağr ilan edilen 9 kalem c
le~trik malzemesi 29 2. Kan. 
935 tarihinde kanalı :?..arfJa 
münakasası yamlacaktır. Ta
liplerin ona göre tekliflerini 
vaktr muavveninden evel 
komi~vona iyta etmeleri 

(3537) 8~5428 

5atılık bina 
Ankarada istasyon karşı

sında evelce Muhafız T:ıhur 
kumandanhö-mm bulundu -
ğ-u hina satıhkttr Taliple -
rin t stanbulr!a veni oostane 
arkasmrla Hammeli soka. 
ğ'mda İ stanbuJ hanında 1. 
V. Vitoll ve Kampani Li
mitet .şirketine müracaat et· 
meleri veya yazmalan rica 
oJunur. 8- 5381 

ww; ' 
l'oı•h m·ılt· 1-.ıaıılııı I le 

\ '37.rm YfJİrli~İ '-'•ıtm 

Alm:t fit•rııi..:, uııu 

1J~nl-.n. 

iLAN 
1stanlnl Leva.t.ırn Amirli· 

ğine bağlı ıkıtaat için mü
teahhit nam ve hesabına 
747 Ton Lave Marin kömii
rünün münakasası 6-12-934 
persembe giinü s:rnt 15 te 
yapılacaktır. Şart 1~ınesini 

göreceklerin her gün ve 
münakasaya i.şt ir.ak edecek
lerin belli saatten hir saat 
evet tekliflerini To~hanede 
satm alma komisyonıına ge· 
tirmeteri. (752) (7639) 

8-5100 

Oe\ftat Ut•rııİr)oll.ırı lJ 
oıum liitliirliii!ii "atrn 
tt1ma komi,.,·01111 i 1 ·rnları 

iLAN 

40.000 t"n Erep-li kömü · 
rünün D ~rincc, Mersin, 1z
mir ·ve Hayclarp:ışa limanla 
rına nakliyesinin pazarlığı 
6-!12-934 persembe günü sa 
atı l0,30 da Haydarp~~ iş 
lctme miifettisliö-i binasın · 
da yapılacaktır. Fazla taf
silat /\nkara'da malzeme 
dairesinde ve Haydarpaşa 
m'3gazasında mevcut şart

namelerde yaz1lıdır. 
(3594) 8-5510 

ZAYi 
Zir nahiye ınin Baldmyumcu 

1'oyüne a it muhtarlık mühiırü 

zayi oldu. Y <:n isini alacağımdan 
t:f>ltisinin hiıkmü olmadığı ilan 
olunur. Balıkuyumcu köyü 

Muhtarı Ali 

l5 

DEMİRHANE 
E 

MÜDÜRÜ~ 
ııc 

; GABY MORLAY g 
ıı: crnıır.ııımıııı:ı1111D.lll!lr.!!'li!IMIM!llilllllllllıınlll!!ımıı""1111!ll1:111\1Rmaınl!ll1111İllı::~ıtı::IP.!!!!!tfti!Dlillllllllll!!lllllliiııııııl§ 

Emniyet İşleri n1u111 

~liidiirlii§ind~n: 

J34 senesi isin zabıta rnemurlanna yaptırılacak 4497 
resmi elbise ve şapka ile 1196 asgari, azami 1296 kaput ve 
293/ 316 takım sivil elbise kapah r.arf usuliyle ve 20 gün 
müddetle münakasaya konmuştur. 

Münakasa müddeti 18- kanunu evel - 1934 salı günü sa
at ikide hitam bulacaktır:. 'Taliplerin bu vakitc kadar usulü 
veçhile tekliflerini teminatlariyle birlikte umum müdürlü
ğe vermeleri. Ve şartnamesini görüp a1malan icin müra .. 
caat eylemeleri ilan olunur. (.357 l) 8-5504 

aı·ita Umum f iidiirliiiünden: 
l - İki adet prese makinesiyle bir adet maa teferruat 

(13) beygir kuvetinde bir gaz motörü 12-birinci kanun-1934 
çarşamba günü saat (14) de mahallinde satılacaktır. 

2 - Taliplerin motor ve makineleri görmek fü:ere her 
gün ve müzayedeye iştirak edeceklerin de teminatlariyle 
vaktinde Cebeci'de Harita Umum Müdürlüğü Satınalma 
komisyonuna gelmeleri. (3589) 8 - 5500 

Nafıa Vel{aletinden : 
Muhtelif ebatta 10 parcadan ibaret 182,60 metre mn • 

rabbat muhammen bedeli 2370 lira otan } o1 hahsı pazar ... 
Irkla satın alınacaktır. 

Pazarhk 8. 12. 934 tarihine müsadif cumartesi gunu 
saat l 1 de Vekalet malzeme müdürlüğünde yapılaca'h."tlr. 

Taliplerin Ticaret Odası ve iykası -. e 177 lira 75 ku
ruşluk muvakkat teminatlannm malsandığma yatırıldığı
na dair olan makbuz veya nümqnes'il\e uygun banka ke
falet mektubu ile (çek kabut edilmez) birlikte aym gün 
ve saatta komisyonda bulunmal<\o laY:nndrr. 

Talipler bu husustaki ~artnameleri parasız o1arak A.,.. · 
karada Vekalet malzeme müdürliiğünden atabilirler. 

(3546) 8 - 'i4S2'l 



SAYIFA 12 

Yalnız mükemmel değil; 

Hem mükemmel, hem ucuz bir radyo 

Türk 

Yüksek ayırma kabiliyeti (mahalli is. 
tasyonu sureti katiyede ayırır.) Büyük se -
da intişar kuvveti (9 vatlık çıkış lambası) 
" PHİLİTE " ten yapılmış mahfaza - çok 
zarif gösteriş - işte PHİLİPS 940 A mo
del radyonun başlıca hususiyetleri. Fiatma 
göre bu makinenin verdiği netiyce, evelce 
en pahalı makinelerin verdiği netiyceden 
yüksektir. 

Salahiyettar 
acentalarımızda 
Tecrübe ve Satış 

PHİLİPS Limited Şirketi, İstanbul 
8- 5267 

Ankara Defterdarlığından: 
Dairede mevcut plan ve şartnamesi mucibince istasi· 

yon civarında cümhuriyet ve değirmencilik limitet şirke
tiyle Şükriye mahallesindeki Turan Un fabrikası ve Ka· 
yaştaki değirmen yanlarına yaptırılacak dört barakanın 
3 kanunuevel 934 pazartesi günü saat 14 te pazarlıkla iha· 
lesi icra kılınacağından taliplerin Defterdarlıkta müteşek-
kil komisyona müracaattan. (35S9) 8-5449 

...................... llllL ~ 

Bursa Pazarı 
SİPAHİ ZADE HASAN HÜSNÜ 

Bursada Çağlayan ve Lale fabrikalarında yaptığı 
ipekli kumaşlarını ve İstanhuldak-i stelyesinde yap· 
trrdığı islemeli ve pentörlü file perde saten aplakasi· 
yon ve keten burode ya ak takımları kadın ve erkek 
çamaşırları salon yastıkları ve sofra takımlarım İstan
bul fiatma satmaktadır. 

Adliye 'sarayı vanmda Gençağa apartımam altında 
No: 2 Telefon: 2373 

Nafıa Vekaletinden: 
I - Vekalet müstahdemini icin 50 adet palto, 7 adet 

manto, 'I takım kadın, 12 taktın erkek elbisesi, 50 adet iş 
gömleği, 4 adet tulum elbise, 12 çift erkek ve 7 çift kadın 
ayakkabısı 1900 lira muhammen bedel dahilinde pazarlık
la satın alınacaktır. 

II - Pazarlık 5·12-934 salı günü saat 10 da satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. 

Ill - İstiyenler Vekalet malzeme müdürlüğündeki 
şartname, mukavele ve nümuneleri görebilirler. 

IV - Münakasaya gireceklerin 142,5 liralık % 7,5 mu
vakkat teminat vermeleri lazımdır. 

V - Teminatı nakten vermek istiyenl-er naktin vezne
ye vatırıldığma dair makbuzu pazarlıktan evet komisyona 
vereceklerdir. 

"Çek teminat olarak kabul edilmeE." (353Z) 8-5406 

ULUS 

\nkara Levazım iimirli~i 
satın alma komisyonu 

ilan lan. 

t LAN 
Pınarhisar kıtaat hayva

natmın ihtiyacı icin dokuz 
yüz yirmi bir bin dokuz yüz 
yirmi ( 921.920 ) kilo arpa
ya verilen fiat pahalı görül
düğ"ünden yeniden kapah 
zarfla münakasaya konul · 
muştur. Miinakasa günü 9 
kanunuevel 934 pazar günü
dür. Taliplerin teminat ve 
teklif mektuplariyle birlik
te Pınarhisar satmlma ko -
misyonuna vaktmrlan evet 
miiracaatları. (3462) 

8-5302 

= 
'1illi l\liidaftta V.-kalt>ti 
.. atın alma komi~vonu 

ilanları. 

1 LAN 
Ordu ihtiyacı icin 17 ka· 

le\11 eczayı baytarive ile mal· 
zemei timarive kapalı zarf 
usulivl.'! satın ahnacaktır. 
İhalesi 11. 12. Q34 sah günü 
saat 14 tec1i . İstekliler ev· 
saf ve ~artnamesini görmek 
üzere her gün öğ'lerlP.n sonra 
ve mün~k1sava gireceklerin 
o gün ve saatmdan evet te· 
rninat ve tPklif mektnolariy· 
le birlikte M. M . V. Satmal· 
ma komisvonuna miiracaat· 
lan. (3452) 8- 5270 

İLAN 
Pazarlıktaki fiatları yük

sek görülen 3600 adet ağır 
makineli tüfek su kutulan -
nm pazarlığı 5 l. kanun 934 
carşamha günü saat 11 de· 
dir. İsteklilerin ·örnek ve 
sartnamesini görmek iGin 
her gün par.arh~a girmek 
icin de helli gün ve saatın • 
da komisyona u!Yramalan. 

(3579) 8- 5476 

t·LAN 
Ordu sıhhi ihtiyacı için 

bir adet Aktif Kömür ocağı 
pazarlıkla alınacaktır. ı'a. 

zarlrğı 5. 12. 934 ç~rşamba 
gilnü saat 14 tedir. $artna -
mesini görecekler her ~n 
öğleden sonra pa7.arh!?:a gi
receklerin rle he11i giin ve 
saatrnd;ı komisyona u~rama· 
lan. (35~0) 8-5478 

fLAN 
Burnova'daki kıtaat için 

56400 kilo yerli pirind kapa· 
b zarfla alınacaktır. İhalesi 
15-12-934 cumartesi günü 
saat 11 de<lir. Sartnamesini 
görecekler M. M. V. Sa. Al. 
Ko. nuna eksiltmeye gire· 
ceklerin de belli gün ve sa
otte Burnova'da As. Sa. Al. 
Ko. na uğramaları. (3497) 

8-5360 
İLAN 

2500 adet eyer takımının 
kapalı zarf ma istekli çıkma
dığından pazarlığa dökül
müştür. İhalesi: 9-xu-934 
pazar günü saat on birde· 
dir. İsteklilerin evsaf ve 
sartnamesini görmek üzere 
her gün ve pazarlığa gire· 
ceklerin de pey akçeleriyle 
vaktinde M. M. V. satınal
ma komisyonuna baş vur-
maları. (3592) ~5499 

Öz Almanca 
Halls bir alman kadını 

(Muallim) çok ucuz ve Çok 
istifadeli dersler garanti ile 
verıyor. 

.l'tfüracaat Posta kutu 173 
8-5506 

r- ·- ' 
imtiyaz aahibi ve Baımu· 

harriri Falih Rıfkı ATAY. 

Umumi neıriyah idare eden 

Yazı itleri müdürü Naıulü 

BAYDAR. 

Çankırı caddesı civarında , 
Ulus matbassıada basılmıştır. 

, .) 

ANKARA 

Kooı,cratif arka .. mda 

Ali Nazmi Ucy 

nvnrtnnanı 

3 iLK.KANUN 1934 PAZAR'J ESf 

Siz de bir tayyare 
piyango hiletj 

alınız. 

Yeni kurslar açılıyor 

Derhal kaydolunuz 

İhtiyarlıkta zen
gin olmak müm • 
kündür. İğne ada 
köylülerinden 
Mehmet Ağa Tay
yare piyangosun· 
dan (10.000) lira 
kazanmıştır. 

ISTANBUL 

Beyoğlu 

4 
373 istiklal ca(ldesl 

~~ 
J ~,,.,...,.l'lll....,,l'tı..Y.--:9-:-:.:-:.:-:.:-~-~-.... 
~ ... ""' ... ,.., .... ,~ 

BERLITZ 
MEKTEBİ 

Fransızca, İngilizce ve almanca 

. 

Tecrübe dersi meccanendir. 
Her lisanda tercüme işfori yapdn·. 8-5408 

Ankara r efterdarlığından: 
Askeri 

Liva numarasr 
An ila. 

1 500 numaraya kadar 3/12/934 
4/12/934 
5/ 12/ 934 
6/ 12/934 

Pazartesi 
Salı 

Çarşamba 
Perşembe 

501 1000 
1001 1500 
1501 

" 
" ., 

.. .. 
Mülki 

l 500 8/12/934 Cumartesi 
501 1000 9/12/ 934 Pazar 

Yoklama muamelesini teminat dairesinde yaptırmış nüfus hüviyet cüzdanını ye 
ni harflere tebdil ettirmiş olan askeri ve mülki tekaiit ve yetim maaşları yukarda 
yazılı günlerde verilecektir. Maaş sahiplerinin veya resnıi vekillerinin mutlak suret 
te muayyen günlerde müra c~at etmeleri lüzumu ilan olunur. (3595) 8-5512 ----

~-~~ 
~ ~ 

Maarif V ek.aletinden 
Halktan istiyenlerin Garp Tekniğine uygun rnusi~ 

öğrenmelerini kolaylaştırmak için Musiki Muallim Me lt
tebinde serbest ve bedeva akşam musiki dersleri açılaca 

\ İLAN r .. 
~ Kilo ile toptan ve par- ı>. 
~1 ça eski gazete satılır fiau~ 
~ ucuzdur. Ulus gazetesiJ 
~ karşısındaki eve müra· ı>.ı. 

caat. . 8-5442 . ı>. 
~ .. ,...,...._ .. ..,.. .. ~.,""'' .. a•~·",.._,.. • .-..-

trristeği olanlar·., her gün Musiki Muallim Mekt~b.i ida
resine müracaat ederek atlannı ·yazdırmaları hilrlintır. 

(3517) u .. "oA 

• -lllL°' - - - - -. , 

• 
~INEMALAR 

1 KULÜP] 

.. 
l 

Bugün, bu gece 
lngıltcı e Kııah 8 inci Hanrinin hu-

susi hayatını musavver: 
6 KARILI KRAL 

Zengin mizansenli tarihi filim. 
Oynıyan: CHARI..ES LAUGHTON 
Ayrıca: Dünya havadisleri. 

1 
1 

Bugün, bu gece 

KARNAVAL çocuGU 

Hissi mevzua malik büyük fransız filrni. 

1V AN MOSJOUKİNE -
TANIA FEDOR 

Ayrı~: Dünya havadisleri. 


