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Gündelik 

DÖRDÜNCÜ Kl1RULTAY 

23 nisan 920 denberi türk ku
tultayı kapanmamıştır. On dört 
Yıl dile kolay geliyor. Batı de
llıokrasilerinde bir düzeni on 
dört ay tutabilmek için nekadar 
~orluk çekilmekte olduğunu görü
Yoruz. Kaldı ki biz bu on dört yı
lın belki bir gününü savaşsız ge
Çİrrnedik. Ne kurtuluş, ne de ku
tuluş için ulusça nelere katlandı
ğırnızı burada saymak istemeyiz. 
)' alnrz şununla övünürüz: On 
dört yılda bir gün bile kundtay 
düzeni sarsılmamıştır. Şef, bütün 
<liişündüklerini kurultay yasasına, 
~1.lrultay, bütün yaptıklarını ulus 
ısteğine bağlamıştır. Bütün yeni 
kurumlarımızın temeli, düşünüıte, 
d~yuşta, anlayışta, arayıp buluşta 
dılek birliğimiz, inanc bütünlüğü
lniizdür. 

Dört kurultaym başardığı işler, 
0 kadar çok, hele o kadar büyük
tür ki bir ulusa başlıbaşına tarih 
0 !abilir. Dağ, dibinden görünmez: 
Şırndiki Türkiyemize elli yıl öte
den başınız dönmeksizin baka-

' llıazsınız. 
Bizi, timdi övünmekten alıko

l'an, yapacak olduklarımızın, yap
tıklarımızdan ne daha az , ne de 
daha kolay· olmadığım bildiğimiz
dendir. Yeni kurultaylarımızdan 
~irn bilir daha kaçının adı, dev
~~ın kurultayı olarak kalacaktır. 
'\Jfusal yükseliş ülküsünün sonu 
0lnıaz. 

Beşinci kurultay, içeri düzenin 
?iisbütün sağlamlaştığı, dışarda 
lae karışıklığın, güvensizliğin son 
kertesine vardığı günlerde çalış
tılağa başlıyacaktır. Soysal öko
l'lornik işlerde, belki, daha az sıkın
\~ çekecekse de, dış sıyasada çe
~.nliklerle karşılaşacağı . söylene-
ılir. Dış sıyasadaki her türlü 

targaşalıkları önlemek için bize 
aşlıca- yardım yeni seçimde ulu-

~. , . 
"llluzun, Atatürk'le onun yem 
\tkadaşlarma sarsılmaz bir gü
"enfe. bağlı olduğunu göstermesi 
blacaktır. Şunu bunu bize yan 
&.kınaktan korkutan tek kaygu_. 

tıun, Atatürk'le kurultay, ikisi ile 
lılus arasındaki bağlılığa inan
ttıaktan geldiğini unutmamak ge
t'eJtt· ır. 
ll Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 

İ.iyiJ"k Millet Meclisi Kurultay, 
~illet ulus adı altır:ıda, yeni b.~r 
•~la, tek olan, değışmez olan tu

"enıizi güdüp gideceğiz. 
~ F.R.ATAY 

l\i. Çaldaris 

l\ılık kammmnuz hakkımla 
) ttnan Başvekili ne söyledi? 
~ l<ıyafet kanunu hakkında başvekil 
b~ı Çaldaris gazetecilere ~u beyanatta 

tınrnu~tur: 
" •i b• - Bu mesele biri dini, diğeri his. 

~h~·r ınesele olmak üzere iki şekilde te. 
b k tır ediyor. Hükumet meseleyi bu iki 
tıtı- 'llldnn da tedkik ettikten sonra ka
l'ill~nı Verecektir. Muhalif fırka liderle. 
,,~rı d~ iştiraki ile bir meclis toplanma. 
lıt . tırndilik bir lüzum görülmüyor. 
• l"ıde g ki d'w• . 1 d tıı-a ere en ıgı zaman on arı a ça-
ltıt 1~ihz. Zntr.n hükumet mebusan 

c: ıa· · hatt ının nçılmnsı dolayısile gelecek 
t,adarı sonr(l muhaliflerle daha sıkı 
~ ılarda bulunacaktır.,, (Telefon) 

· tvlaksimos çekilmiyor 
~ l\tina'd 7 'h·ı b'ld' ·ı· H .. \ırı:ı an tarı ı e ı ırı ıyor u. 
ttt~t bugün gazetelerde bir tebliğ neş. 
tıll şl Ve dış işler bakanı M. Maksimos-

Çe tilec w. '- b • . k 'b • • cgı .na irını te zı etmıştir. 

(Telefon) 

Dün, Aı~kara' daki. kadın toplantısının 
başkanlık divanına sayısız teller geldi. 

t;J. İsmet Inönü · 
Başbakammız Kırklareliııde 

coşkunca karşılandı 

Ankara Halkevindeki kadınlar 
toplantısının şu bildirimini en baş
ta ne~rediyoruz: 

tr~- ~ 
"Türk kadınının sıyasal hak

larını tükelliyen Büyük Kurul
taya unutmazlığını bildirmek, 
saygılarını sunmak için Halk-
evi.ncle toplanan Ankara ka-
dınlarının baskanlık divanı, 
yurdun her y~nınclan sayısız 
teller almı§tır. 

Başkanlık Divanı, bütün 
T ürhiye kadınlığının Ankara
claki arkaclasları ile özden bir
liğini göster~n coskun teller
den duyduğu so~suz sevinci 
ülkenin her yanına yaymasını 

;.__ Anadolu Ajansından eliler.,, 1 
.) 

Kadınlarımızın, kendilerine verilen 

sıyasal haktan ötürü ne denlü krvanç 

duyduklarını, lıtanbul'daki arkadaşımız. 

dan dün gece aldığımız §U telefon habe. 

ri açıkça ortaya koymaktadır: 

lstanbul, 7 (Telefon) - Büyük Mil

Jet Meclisinin saylav seçilmesinin yeni _ 

lenmesi kararı içişler Bakanlığından 

İstanbul vilayetine bildirilmiştir. Beledi. 
ye encümeni hazırlıklara başlamış ve bu 
ayın 23 ünde asılmak üzere Geçim def
terlerinin çoğaltılmasına karar vermiş. 
tir. 

İstanbul Kadınlar birliği kendilerine 
saylav seçmek ve seçilmek hakkını ve. 
ren Atatürk'e, Büyük Millet Meclisine; 
Başbakan'a, içişler Bakanı Bay Şükrü 
Kaya'ya birer tel yazısı göndenniıler ve 
türk kadınına sıyasa alanında yer ve -
ren bu yüce kanunla inkılabın en büyük 

eserlerinden birinin başarddığını, türk 
kadınının Atatürk·e, MiUet Meclisine o. 
lan inan ve bağlılığını anlatmışlardır. 

Bugün bütün İstanbul kadınları sa. 
bahleyin Bayazıd meydanında toplana • 
rak büyük bir miting yapmıslardır. Mi. 
tingde Kadınlar Birliği Üyeler.inden Ba. 
yan Saadet Refet ile şehir meclisi üye -
)erinden Bayan Nakiye birer söylev söy. 
lemi.şlerdir. 

Buradan büyük bir kalabalık halin • 
de otomobillerle Taksim Cümhuriyet a
bidesine gidilmiştir. Bayan İffet Halim 
bumda türk kadınlığı için bu mutlu gün. 
de ne ulu varhklRrı tanıdığını anlatmış 
ve abideye tehir meclisi kadın Üyeleri, 
Kadınlar Birliği, Kırmızıay sanat evi, 
Çocuk esirgeme derneği, basta bakıcı 
hem~ireler birliği adına birer çelenk ko. 
nulmuttur. Bugün bütün İstanbul ga -
..teteleı inde bu kanun hakkında yazılmış 
yazılar vardır. 

Baş tıtrafa koyduğumuz bildirimde 
anılan teUerden - elimize geç gc·çti. 
ğinden ötürü -bugünlük ancak bir ka. 
çını, bir de evellti günün bayram günü 
sayılması, kadınlara sıyaııal hak veren 
kanunu onayan Millet Meclisine topluca 
gidilip teşekkür edilmesi için toplantı 
batkanlığına verilen il<i takriri a§ağıya 
koyuyoruz: 

KÜTAHYA - Büyük Kurultayın 
türk kadınlığına saylav olmak günenci. 
·ni bağişlayan güneşli yasası Kütahya ka
.dınlrğında derin sevincler yarabnıttır. 
Yükıek bir duygu coşkunluğu içinde 
bayan kadınlarımız türk budunu kurul. 
tayının büyük kurucusu Atatürk'e yü. 
rekten gelen saygılarını dile getirmeyi 
yümüş bilirler, türk kurultayına ve ba~. 
kanımıza içten gelen saygılarım sunar. 
lar. Yeni kurultayda alacakları ışıklı iş:. 
lerin türk varlığına yeni bir kuvvet ola. 

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

Kurumu 
Sar · işini bitirdi; .Yugoslav - Macar 

ihtilafını konuşacak 

Kiiçiik itilıtf Dış İşleri ha kanları toplanıp konn~h11ar 

· Cenevre, 7 (A. ............... ~~~--~----~,--..--~---·~, 
A.)- Alman hü. 
kumetinin muva 
fakati elde edil 
miş • ve inzibat 
tedbirleriyle meş. 
gul olmanın ar. 

tık Uluslar Ce 
miyeti konseyin~ 
ait bir İ§ olarali 
kalmış olması do 
layısiyle Sar me
selesi bilkuvvt 
hallediln:ıiş adde 
dildiğinden şim· 
di macar • yugos• 
lav meselesile İŞ• 
tigal edilmetke. 
dir. Bu ise gayet 
nazik bir mesele 
olup M. eden, me 
seleyi Uluslar ce· 
miyeti konseyi 
huzuruna sevke
dilmeden önce bu işte 
sıtlık rolünü yapmayı 
mi§tİr. 

Küçüli anlaşmanrn uç bakanr 

mutavas- ithamlarmın itilafcuyane abay-
kabul et- lanmasına çalışılacaktır. 

M. Benes, M. Titülesko ve M. 

Söylendiğine göre Macaristan 
tarafından Yugoslavya muhtırası
na verilecek cevabta, Belgrad'ın 

Y evtiç dün konseyin içtimamdan 
sonra toplanmı§lar ve. bugün öğ
leden sonra ya~ılacak müzakere
leri hazırlllmışlardır. 

cağına ve o yolda canla çalışacaklarına 
and içen kentimiz kadınları uğurlu top. 
lantınızın kıymetli azasına da özlü ıev. 
gilerini yollarlar. 

Kütahya Vali V. S. Seyhan • 

GÜMÜŞHANE - Türk kadın
larına saylav olmak ve seçmek 
hakkının verildiğini öğrenen Gü
müşhane kadınlığı Haikevinde 
toplanarak bu mutlu günü yüksek 
sevincle kutladı. Yurdu ve ulusu
nu yükselten ve ileri götüren bü
yük Atatürk' e ve ünlü cümhuri
yet kurumuna en derin saygılan
mızı sunmak elçiliğinde bulunma
nızı dileriz, sevgilerimizle. 

Gümü~hane kadınları namına 
Halide 

KAY SERi - Büyük Millet Mec
lisinin türk kadınlarına saylav 
seçmek, saylav olmak hakkını ver
diğinden dolayı Kayseri vilayeti
nin her tarafından türk nineleri 
türk anaları, türk kız kardeşleri 
minnet · ve şükran duygulariyle 
mütehassis bulunuyorlar. Tezahü
rat çok heyecanlıdır ve Atatürk' -
ün büyük armağanım kutlarım. 

Kayseri Valisi M. Nazmi 
(Sonu J üncü sayıfada) 

Başbakanımız ismet lnönü 
Haydarpaşa' da 

Kırklareli, 7 (A.A.) - Başba· 
kan General ismet İnönü saat 17 
de Kırklareli'ne geldi. Hava ya
ğışlı olduğu halde büyük bir ka
labalık, memurlar, okulalılar tara
f ınd~n yürekten gelen bir coıkun
lukla karşılandı. General ismet 
lnönü gelenl~rin ayrı ayrı gönlü
nü aldı. Bu aktam Başbakanımı
zın onuruna belediye tarafından 
bir akıam yemeği verilecektir. 

Raşhakammız bugün Edirnc~'ye 
gidiyor 

Edirne, 7 (A.A) - Batbakan ismet 
İnönü yarın öğleden sonra Kırldarelin. 
den ayrılarak Ba~eski yolu ile Edime.. 
ye gelecektir. Edirne büyük Başbakanı 
hosretle beklcrr.ektedir. 

Dünkü spor hareketleri 
Ankaragücü 10 - Güvenç (İ ttifakspor) l 

Çankaya 2 - Altınordu O 

Gençler Birliğinin yr11rk toplantısında bulunanlar 

Ankara ayaktopu birinciliği maçları 
dün Ankara Gücü a!anmda oynandı. Bu 
maçlan görmek için günün erken saa. 
tinden başlıyarak alana oldukça kalnba
lık gelmişti. Bunların arasında Adliye 
Bakanımız Bay Saracoğlu Şükrü, idman 
kurumunun başkanları Erzurum saylR -
vı Bay Aı:iz ve Bayazıt saylavı Bay H -a 
~id göze çarpıyordu. 

Önce yapılan B. takımları maçların. 
da Çankaya Altınor<luyu 2 - 1 yendi. 
l ttifaksporun B. takımı gelmediği için 
Ankara Gücü seremoni yaptı. 

A. takımlarında ilk karşılaşmalar An. 
kara Gücü ile lttifakspor oldular. An. 
kara Gücü değerli akıncısı Alaaddin oy. 
namadığı için alana on kişi çıktı ve öy. 
le oynadı. Takım kurumu şöyle idi : 

Muherrcm - Ali Rıza, Salih - - Or. 
han, Hüseyin, Hasan - Ihsan, Cevdet, 
Fahri, Bilal. 

Buna karşı t ttifaksporun takımı da 
şöyle kuı·ulmuştu: 

İsmail - Hamid, Muammer - Rauf, 
Doğan, Reşid - Reşid, Servet, llhami, 
Nuri Rctad. 

Ortaeri: Muhafızdan Bay Sedad. 
Oyun Ankara Gücünün ağır bukm 

altında başladı. Güclüler, on kişi oyna
dıkları halde her bakımdan üstünlük 
gösteriyorlardı; yer tutuşları, top kesiş. 
leri ve nnlnşmalnrı 'çok daha ustacaydı. 
bunun bitimi olarak da lttifaksporun 
kalesini gittikçe ağırlaşan bir baskı al. 
tında bunaltıyorlaı;, ·sağdan ve soldan 
çok güzel inişler yapıyorlardı. 

l ttifaksporun defansı, bu akınlar!\ · 
karşı koymak için çok canla ba§la çnlı
tığı halde ilk 45 dakika içinde dört gol 
yapılmasının önüne 'geçemediler. 

Oyunun birinci' bölümünü 4 - O gibi 
güzel bir bitime bağlıyan sarı.lacivert
lilerin, ikinci bölünrde daha baskın bir 
oyun gösterecck1eri oranlnnıyordu •• 
Gerçek de öyle oldu ;, Birinci bölümde· 
ki kadar canlı oynıyamıyan htifLk'>p r':.ı · 
1ar üstüste cıltı go"t tlaha yedil-r. Bu b:i
yük sayı arasına • rağmeni ttifnkspo lu 
gencleı·in tam::ımen ezilmeden, enerjile
rini kaybetmeden &onuna kıd ·r k •rşı 
koyduklRrını söyliy.cbiliriz. itte hu lı z
lnnnı eksiltmeden oynamaları yüıı:ünden
dir iti, çok güdü o1a ı ArkPrınpora, bir 
penaltı vuru§unu iyi kulhl\aYak güzel 
bir gol yaptılar. 

(Sonu S inci saytlada) 



:SAYIFA 2 
i!SE 

DIŞARDAN 
~AR '1ESELE l 

Sir Coıı Saymen 
Sar meselesinin aldığı 

şekilden memnun 
V•ndra. 7 (A.A.} - Avam kamara

aında M. Lansbury tarafınrlan sor..ılan 

bir sorguya cevab veren Sir Con Say· 
men, Sar plebisistine mliteallik uzlaş· 
malar hakk.nda beyanatta bulunmuş ve 
bu beyanat alkışlanmıstır. 

Dış isleri bakanı, M. Aloisi'nin baş
lanlığı altındaki üçler komitesi mesa. 
isinin nail olduğu muvaffakiyeti öğdük
ten sonra bu komisyonun Fransa ve 
Almanya yönünden kabule değ.!rli gö
rülmüş tavsiyelerde bulunmuş ve bu hu 
susun herkesi memnun etmiş olduğunu 
söylemiştir. 

Sir Con Saymen, Sar'ın istikbali ile 
en ziyade alakadar olan iki ulkenin gös 
termiş oldukları çalışma birliği zihniye· 
tini de öğmüştür. 

Sir Con Saymen, komisyonun plebi
sitten önce, plebisit yapılırken ve on
oan sonra dirlik düzenliğin muhafaza. 
sına müteallik hiç bir öğütte bulunma
mış olduğunu ehemmiyetle kaydettik
ten sonra intizamın korunması için 
bir zamanlar en tesirli dış yardımın 

Fransa'dan geleceğini düşünmüş ve fn
gntere'nin ise hiç bir zaman böyle bir 
yardımın dilemeğe değeri olmadığı mil
taleasında bulunduğunu söylemiştir. 

Bundan sonra evelki gün uluslar der • 
neğinde yapılmış olan konuşmalar hak. 
Jnnda tafsilat veren Sir Con Saymen, 
M. Eden'in bu konuşmalar esnasında 

müdafaasının çok iyi bir tesir yapmış 

olduğunu ve bu müdafaadan sonra M. 
Laval'in de mumaileyhi beğenmiş bu • 
lunduğunu söylemiştir. 

Almanya'ya gelince, o da Sar'da 
uluslararası bir kuvvetin bulunmasımn 

büyük bir yardım olacağı mütaleasında 
bulunmuştur. 

Sir Con Saymen netice olarak, üç ta 
raftan yapılan bu beyanatın Avam Ka • 
marasını her halde tatmin edeceğini 

beyan etmiştir. 

Sar m<'self'"İ AYanı Kamarasında 

Londra, 7 (A.A.) - Avam Kamara
sı, muhafazakarların müfrit sağ cena
hı katılmamak üzere, hükQmctin Sar·da 
'düzeni tutmak için yaptığı teşebbüsil 

onaylamıştır. 

M. Saymen söylediği uzun söylevde 
fngiltere'nin ne için bu yolu tuttuğunu 
anlatmış ve M. Eden'in Cenevre'deki 

sözlerini tasdik etmiştir. M. Saymen, 
Sar hükumet başkanı M. Knoks'un po-

lis güderinin yetişemediği ve uluslar

arası bir güc gönderilmesi hakkındaki 
sözlerini hatırlatmış ve gerek M. La
val'in gerek M. Eden'in söylevlerini 
ileri sürerek karışmak için kargasahk
hrı beklemek değil, bu kargaşalıklann 
önüne geçmek gereklendiğini söyle
mistir 

Nih yet M. Saymen İngiltere'nin bu 
isi iizerine almak için ileri sürdüğü 

şar lar• hatırlatmış ve demiştir ki: 
"Almanya düşünülen tedbirleri onay

Jadı;ını bıldirmiştir. İtalya ve diğer 
devletler uluslararası giıcün kurulması
icin gorüsüyoruz. Bu yardımın hem in
gHiz müttefiklerine yarıyacağı, hem 
de Uluslar Derneğini güclendirecel!ini 
um.ırımJ, 

Sar'n giden general 

Londra, 7 (A.A.) - Uluslar Cemi
yetindeki danış komitesinde ingiliz Ü· 

yesi olup Sar'a gidecek olan İngiliz güc 
>erini hazırlamaga memur edilen gene
ral Temperley Cene re'ye gitmiştir. 

Alman lıiikunwtinin iiçler 
komile~iuc kar ~ılığı 

• C nevre, 7 (A.A.) - Al.nan hı.ildi
meti, Sar üçler komitesi başkanı M. 
Aloı iye u kar ılığı gondermic;tir: 

"Alman hiıkümeti plebisit sırasında 
Sar'd::ı. b ış ve duzenli~in korunmn ı 

için Ulu 1.ır Cemıyetinde yapılan be
yanatı öğrenmiştir. 

Alman hükumeti, Sar'da 'barış ve dil-
2enin korunması için dışardan kuvvet 
geti ilmesinin gerekli olı adıgı düşün· 
eninde bulunmakla beraber, Uluslar 

INGILTERE'DE 

1ngiliz · Lelı 
anlaşma>..;ı 

Bn köıııiir an]a maısmdan 
.> 

ne kazam} or? 
Varşova, 7 (A.A.) - Y rı resmi 

"Polska,, gazetesi f ngiliz - Lehistan 
komur anlaşması hakkında diyor ki: 

''Bu anlaşma her iki taraf için de 
ezici olan bir yarışmıya sonuç vermek
tedir. Anlaşmanın doğrudan dognıya 

temin ettiği faydalardan başka genel 
bir manası da vardır. İnansızlığın do· 
gurduğu bugünkü okonomi savaşların
da piyasaları eline geçirmek için çar· 
pışan diğer ülkelerin de girebileceği 

bir anlaşma yoludur. Lehistan'ın bun-
dan hemen elde edeceği faydalar ehem· 
miyetsizdir. Fakat haklarının İ11gil
tere tarafından tanınmış olmasını ka· 
zanmaktadır. 

Doğu andlaşması ve 
Londra 

Londra, 7 (A.A.) - Doğu andla§· 
ması konuşmaları sırasında alacakları 

durum için Pariste M. Laval ile M. Lit
vinof'un biribirlerine verdikleri temi
nat Londra'da büyük bir kıvancla kar
şılanmıştır. Çünkü bu teminattaki har
biye bütçesi raportörü M. Arşimbo'nun 
meclisteki söylevi üzerine ortaya çı· 

kan askeri birlik sözlerini ve Londra
yı arasıra kuşkulandıran fransız • rus 
münasebetlerinin bir tavzihi görülmek
tedir. 

Londra'daki inanca göre fransız ve 
rus hükumetleri doğu lokarnosunu ger
çekleştirmeğe azmetmiş bulunuyorlar. 
Esasen bu lokarnoya İngiltere de öte
denberi çok taraftardır. 

1ngihcrc - Polonya kömiir 
anlaşnıa"ı 

Londra. 7 (A.A.) - Kömür hakkın
da İngiltere ile Lehistan arasında ya
pılan anlasma bazı piyasaların bölün
mesini, birlik piyasalar için satış fiatla
rının belli edilmesini ve ilerisi ıçın 

de teminatı ve bir iş birliği programını 
tasarlamaktadır. 

YUNANISTAN'DA. 

Yunan - Bulgar sınırı 
kuvvetlidir. 

lstanbul, 7 (Telefon) - Atina'dan 
7 tarihile bildiriliyor: Bugünkü gazete
lerde yunan - bulgar ıınmnın gerekli 
olduğu kertede kuvvetli olmadığı yo • 
lunda ortaya çıkanlan şayialar üzerine 
erkanıharbiye bir tebliğ neıretmif ve bu 
tebliğde "sırunn her zaman kuvvetli ol
duğu fakat sooAfadiıeler üzerine daha 
fazla kuvvetlendirileceğini,, bildirmiştir. 

ı\Ll\fANY A'DA 

Almanya'da kaMırılan 
hnkan1ıldar 

Bertin, 7 (A.A.) - Prusya Adliye 
bakanhgz haric olmak üzere bütün al
man hükumetlerinin adliye bakanlıkla
rı bir buyurukla kaldırılmıştır. Bun
dan böyle bütün Almanya'da adli haki

miyet R yh hükCımetinin elinde birleş

tirilmiş olmaktadır. 

Cemiyeti kararlaştırırsa uluslararası 

ufak kuvvetin Sar topraklarına gönde
rilmesini kabul edecektir.,, 

Sar lıakknula fran~ız gazeteleri 
nf' clhor? .. 

Paris, 7 (A.A.) - Sar işi üzerinde 
Cenevre"de elde edilen uzlaşmayı bil· 
tün fransız gazeteleri büyük bir sevinç
le kar~ılamakta ve M. Laval'ı alkışlıya
rak bu uT.laşmanın Marsilya isinin eyi 
bir bi im le g··rı:: ülebilmesi için uygun 
bir alan hnırladığını yazmaktadır. 

'Övr,, gazetesi ~nevre'de nikbin
lik ba ladığını ve Uluslar Cemi1etinin 
de can landığmı yazıyor. 

"Ek6elsiyor,, gazetesi de fcansız -
İtalyan yakınlasmasının arttığım gör
mekte ve her şey sonuna kadar eyi gi
derse l\1. Laval'ın yakında Roma'ya 
&~ i düşündüğünü bildirmektedir. 

ULUS 8 lLKKANUN 1934 CUMARTESi -
SON DUYUMLAR 

DENiZ GÖRÜŞ)1ELERl -
Deniz Ji.oııusınaları 

' Amerika sonuçtan umutlu 
Vaşington, 7 (A.A.) - Amerikan 

hiıkfımetine göre Japonyanın Londra 
konuşmaları ~ apıluk n V ington and
laşmasını kaldırması Japonyanın bu ko
nusınalardan çekilmesi demektir. Ba'j· 
lıca alakadarlardan birinin cekilm ııe 

de bu konuşmaların degeri kalmaz ve 
bunun bütün suçu çekilenindir. Anlaş
ma şimdi kaldırılsa da ancak 1936 so
nunda hükümden dii~eccktir. Amerika 
hükumeti, alakadar diğer devletlerin 
bu uz içinde sıyasal durumun ve deniz 
silahlarının uzatılmasını temin edecek 
elbirJiği imkanlarını bulabilecekleri u
mudundadır. Bundan da anlasıhyor ki 
Amerikan.hükumetinin güttiigü yol T. 
Norman Davis'in görüşlerine tıpatıp 

uygundur. Amerika şimdiye kadar r<'S 
men hildirmemişsc de deniz silahlan
nın kokünden azaltılmasını istemekte
dir. Bahriye bakanı M. Svanson Ame
rikaııın, İngiltere ve Japonya da birlik 
olurlarsa deniz silahlarının yüzde 20 

a7altılmasınr okaylıyacağını bildirmiş

tir. 

Amiral Yamanıoto ne clivoı-? 

Londra, 7 (A.A) - Japon amirah 
M. Yaınamoto, amerikan murahhası M. 
Norman Davis'in söylevinden ötürü 
Royter ajansına demiştir ki: 

"- Amerikan ve japon planları bi
ribirinden ta temelden ayrılmaktadır. 

Bu ayrılığın en mühim noktası şudur: 
Birisi deniz silahlarında bugünkü nis
bttin korunmasını diğeri ise bu nisbe
tten uzaklaşmayı istemektedir. 

Vaşington andlaşmasınm esası olan 
emniyette beraberlik kuralının sürdü
rülmesi yolundaki amerikan tezine ge
lince, başka devletlerin emniyet duy
gusu hakkında söz söylemeğe salahiye
tim yoktur. Ancak Japonya bu anlaş
ma ile kendisi için geTeken emniyeti 
elde etmiş olduğu inanında değildir ve 
1922 de doğru olabilecek bir şey bugün 
değişmiş olabilir. Hava güderinin art
mış ve deniz işlerinin de çoğalmış ol
ması bu değişiklikten doğmuştur. 

Büyük zırhlıların sataşma silahı ol
duğu düşüncesindeyiz ve bunların azal
tılmasını istiyoruz. Biz "azaltılmama,. 
yöndeminin konulmasını değil, fakat 
bugünkü vaziyete daha uygun bir an
laşma yapılmasını istemekteyiz. 

Vaşington andlaşmasınm kaldırıl

ması benim buradaki vazifemden ayrıl

mak için bir sebeb olmaz. Çünkü bu 
andlaşmanın kaldmlmasile hükümden 
düsmesi arasında il:i yıllık bir uz geçe
cektir ve bu iki yıl içinde yeni bir 
andlaşma hazırlanabilir.,, 

Ilf'klenen ikinci !ö:afha 

Londra, 7 (A.A.) - İngilizler, de
niz konusmalarında ikinci bir safhayı 
beklemektedirler. Bu ikinci konuşma
ların nerede olacağı ve şimdiki murah
haslar arasında mı yoksa diplomatik 
yollarla mı yapılacağı daha bc-lli değil
dir. 1935 deniz konferansı toplanma
dan önce bazı teknik noktaların görü • 
şülmesi lazım geldigi söylenmektedir. 
Bu noktaların başlıcaları şunlardır: 

1 - Japonya'nın da istdiğine ka
tılabilmesi için, mecmu tonilatoyu ko
nuşmaların dışında bırakan İngilizlerle 
Amerika arasında bir anlaşma yapıl

mak imkanlarını araştırmaktadır. Bu 
anlaşma savaş gemilerinin keyfiyet iti
bariyle azaltılması hakkında olacak ve 
diğer devletler de buna katılabilecek
lerdir. 

2 - Yıllık deniz programlarını bi
ribirlerine bildirmeyi üzerine alan bir 
anlarına yapılması imktinlarını arnstır

mak ic'n ele bütün devletltrle konuş

m 1 rda bulunulac.ıktır. 

Bütün bu konuşmalar bö} le bir an
lac;ma yapılabileceğini gösterir e Lon· 
dra konfeı-ansr toplanacaktır. Bu ol· 
mazsa konferansın. toplanmaması çok 
muhtemeldir. 

Deniz konuŞmaları ve 
alman basım 

Berlin, 7 (A.A) - Alman l[&zete. 

FUANSA'DA 

Türk - Fransız 

parlamento komitesi 
Pari.s, 7 A.A) - Geçenlerde M. Er. 

yonun kurduğu türk - fransız parla. 
mcnto komitesi ile savaştan Öne kuru
lan ve şimdi teln·ar yen 'lenen t • rk -
fransız komitesi dün parlamentoda bir-
1"k bir toplanb yaparak iki ulke arnsm. 
tfaki münasebetlerin cyilcştir·lmesinin 

sürmesi için el birli[iilc c,Jrşm:wn k11 l'\r 
vermiş ve bunun için da muv kkat bir 
biiro kurmuştur. Büronun ba~l{anlığınn 
saylav Etyen Fujer scçilıcıiştir. 

f ~-;izlt'n' ) ar(lnn 

Faris. 7 (A.A.) Hukümt, issizle-
rin çocukları için Rcisicümhur M. Löb
rün'ün himayesinde ulusal bir noel a
ğacı yapmağa karar vermiştir. 

M. Klark 1933 ve 1934 te Bolivya. 
budunu soysal birliğe ve yardım~ ıra

ğırmıştrr. 

RIRLESIK DEVtETLER"llE -----------
Japonya d(•niz ınnalw4ft·ı;;ini 

hozar"'a 
Vaşington, 7 (A.A.) - M. Bull, M. 

Norman Davis'in beyanatı iızerine mü

taleatta bulunmaktan çekinmekte ise 

de resmi bir kaynaktan Japonya'nın de. 

niz muahedesini resmen feshetmesi tak 

dirinde Amerika·nın Londra'da~ üç 

yönlü konuşmaları sonuna ermiş sayaca

ğı bildirilmekte ve yahut Japonya'mn 

şimdiki deniz muahedeJcrini feshede

rek deniz kuvvetlerinin tahdidine müte

allik herhangi bir başka plan teklif et

mesinin oranlı olduğu söylenmektedir. 

nıeı·ika'ya girf'n alım 
Ncvyork, 7 (A.A.) - Bu yılın ilk 

dokuz ayı içinde Amerikaya 960 milyon 

dolarlık altın girmiştir ki, bu uz için

de Amerikaya giren bütün altınların 

yüzde 79 u demektir. 

Silfıh a lı~vcrişi i~i 

Vaşongton, 7 (A.A.) - Aycıntlan 

M. Klark silah tahkikat komisyonunda 
1929 da bir amerikan firmasının ambar
goya nığmen Çin'e gönderilmek üzere 
Holandaya barut gönderdiğini ve bun
dan başka Çin h~va kuvvetlerinde 14 
eski amerikan hava zabitinin öğretici
lik yapmakta ve Amerika'da kullanılan 
yöndemi öğretmekte olduğunu söyle
miş ve demiştir ki: 

"- Bu öğreticiler ticaret bakanlığı
nın tavassutu ile gönderilmiştir. Çin
liler şimdi de Amcrikadan savaş leva
zımı almaktadırlar.,, 

M. Klark 1933 ve 1931 te Bolivya'
ya da 20 milyon fişek satıldığını soy
lemi tir. 

IACARISTAN'DA 

'facarlar heyecanda 
Budapeştc, 17 (A.A.) - Bir takrm 

macarlann Yugoslavya'dan hudud ha. 
rici edilmelerinin uyandırmış olduğu 

heyecana rağmen şimdiki hıldc her hım 
gi bir tedbire mürıcaat edilmesi düşü • 
nülmemektedir. Fakat bu meselenin 
Yugoslavya'mn şikayetine raht ve ulus 
lat cemiyeti tarafından tetkik edilmesi 
mütaleası ileri sürülmektedir. 

l\facar hiikfınıf'linin ff'\<'hhİİ'-İİ 

Budapeşte, 7 (A.A.) - Salahiyet. 
1i bir kaynaktan bildirildigine göre ma
c.ar hükumeti, macarların kutle halinde 
Yugoslavya'dan çıkarılması mesele in • 
de zaruri gördüğü diplomatik tesebbüs
lerde bulunmuştur. 

lcri Londra deniz konu m larının son· 
suz kaldığını büyük harflerle yazmak
tadırlar. 

Bununla beraber Gennania gazete
si, yakında herhangi bir"aıHaşmamatlık 
~ıkması ihtimali olmadığını ve günün 
en mühim işi olan uzak şarkta Mkimf
yet işinin tngilterenin araya girmcsi1e 
önüne geçileceğini yazmaktadır. 

DA("';~JK Dl Yl :ULAR 

Fon Pappn \'i)ana')n 
dönılii 

Viyana, 7 (A.A.) - Almanyanııı 
Viyanadaki fevkalade murahhası 'ft(. 
Fon Papen Berlin'de birkaç gün kal· 

d1ktan onra bu :a ra d · ·· tür. 

Bir ııazi ra ... us l"11r11mu 

Viyana, 7 (A.A.) - Almanyaya gıt• 
li belgeler veren geni. bir nazi ca ııs 
kurumu m~ yd.ına cıkarılmış ve bircok 
kimesl er tevkif edilmiştir. 

BuJ~ar kıralının mnht'} iru+·i 

Sofya, 7 (A.A.) - Bu!garistan'ıf' 
eski Belgrad mümessili M. Kiec;seiv.anef 
Kıratın baş mabevincıli ine tayin edil4 
mistir. Eski mabeyinci M. Drandar tC" 

kaüt olmuştur. 

Xnzi fırkaı.;ı ı;O'°i)alizm4](-n 
uzakla"IVor mu? .. 

Berlin, 7 (A.A.) - Nasyonal sosyr 
list programım tanzim etmiş olan ~ 
nazizmin önayaklanndan bulunan rnil

hendis Gottcfrcid Feder, müstemJcJ<iC 

komiserliği vazifesinden kaldırılmıştı!• 

M. Schacht'm teşebbüsü üzeri11• 

alınmış olan bu tedbirin nazi fırkası 

içindeki sosyalizme dogru istikamet 

alan temayülleri ezmek manasına gel 4 

diği söylenmektedir. 

Bir ~elırc Kirof adı Yeri1'1i 

Moskova, 6 (A.A.) - Sovyet RU,. 
ya Merkezi icra komitesi Viatka şehri• 
ne Kirof adını vermiştir. 

l\f acar Uı~iş1cr Bakam 
C..-enevre' 4le 

Budapeşte, 6 (A.A) - Drşişler ba
kanı M. Kanya Ccnevre'ye gitmiıtir. 

Yugo la\' - facar sınır 
mukaw•1csi hozulmannş 

Belgrad, 6 (A.A) - Y.abancr ülkele• 
de çıkan şayialar tersine olarak, Yıı • 
goslavya, yugoslav - macar sınır muk,. 
velesini bozmamış, ancak sınırın iyici 
gözetilmesini temin için bu mukavele• 
nin alanını daraltmıştır. 

Anl\:ara Radyosu 
Dün akşam çocuk saatinde ~oc\lk1" 

ra masallar okundu. Bay Ulvi C,t 
piyanoda Tolüt'ü ç-aldı. Ev kadının' 6' 
ğütlerden bahsedildi. Bay Kbun ~·
yeni türkçenin ve türk dilinin ç~I&" 
la~~~ıza nasıl ö~etileccğini anlat~ 
M uzıkte Bay Ulvı Cemal'in kana ~ 
içsem ve yayla gülü türküleırl B•~ 
Çekotovski söyledi ve Bay Ulvi C~ 
piyanoda refakat etti ve gene çe~ 
tovski Ribitzki'dcn sonbahar aş1<'11 

söyledi. Ajans haberleri verildi. 
Bu akşamki progrcım şudur: 
Fıkralar. 

Terbiye saati. 
Müzik: 

Albeniz'den tango. 
Meldenzen'den sozsüz şarlct· 

Piyano: Ulvi Cemal 

Keman: Necdet Remzi 
Sporcunun konu ması 
Müzik: 

Bohm'dan gece gibi. 
Tosti'den ölmek isterdlıı1 

Benza·dan Mavi gö.z 

Teganni de: 

Bayan Çekatov ki 
Piyanoda: 

Bay Ç<;katovski 
Ajans haberleri 

-'----~ 
BU GECE AÇII' ECZAHANf: 

Samanpazarinda 

MERKEZ 

ecza ha.nesidir. 



a ILkKANUN 1934 CUMARTESi 

l(adııı saylavlar 
l'~ 

'clillr~ kadını, timdiye kadar her İtte 
ile nı dcnemi§ bütün hakların kendi -
~tlrıf·h~ını göltermiıti. Baıbakanın 
ti~ gıbı.'. kurtuluş savaşını türk erke

~t" ~ turk kadını da ba§ardı. Türk 
' 

11
1'ii bir gün bütün sanat alanların. 

~lratıcı olm\ğa, olgun davranmata 
~ ... kurtuluş savaşının ortasında 
~ ~1 ile, bebesi ile, bozkırın bir par. 

' !'bi katı, özüderinde yüzü ile du
' "-~olu kadınının apotezunu yap -

~ bılccektir. 
"1~1e bir gerileyip bakınca, türk ka

~~ .. Yaptığı sa,•aş ölçüsündeki bü -
\ 

8 
tunü görüyoruz da, hatırlıyoruz 

'İli ~nun ynlnız, şimdilik. sanat ifade. 
l\ı··· lanuyoruz. Buna karşılık, bu bü
~ 11

te sıyasal ölçüsünü bütün değe -
~gün vermiş bulunuyoruz. Ço -
" ız da Ötekini yapsın. Sesi, sözü, 
t-..İc '-'errneri, tuncu zorlasın, söyletsin: 
' anasının yıkılmaz, tükenmez, aşın 
l'~arlığını, onlara bcsteletsin. 
~ lltk kadını, saylav seçilebilecektir. 
~k ileri memleketler bunu yapmış

. Bunlarn arasından bir kaçı, sade 
ti_. 
qgı almakla kalmamış, kadını, 

~it ıoyıal haremin içine tıkmakta 
~it ıoyıal kafesin arkasına mıhla
iL ne beiı ne de acı duymuttur. 
~ kadınının bu gerilemesi kartı • 
İL !~rkiyeli doğu kadınının haklarm 
~. olan aıyaıal hakkın son basa· 

ela atarak adamca azadhğın sa
\Jc hıaa. çıkmaar, 

0

türk kadını kadar 
erkeği için de büyük bir kıvanç 

't' dır. ''Talakı ıelase,, satırı altm
t ÜeQ kadından, ulus yasalarında sö
-~ kadına - bu yolun bat dön· 

.. bir yüceliği vardır. 
BURHAN BELGE 

lfiıaliahmer balosu 
lt:L • 
-..lıahmer Merkez Heyeti yıllık ba-

Qf hazırlanmaktadır. Bu balo her 
d"iu gibi bu yıl da 31 ilk kanun 

'r 1 \'eritecektir. Baloyu Büyük Mil
~~lisi Başkanı General Kazım Öz. 
lf~ll'ıayeıine alınıtbr. 

1lılliahmer Merkez Heyeti aynı za. 

~Önümüzdeki kıt mevsimi için ça
"1nı geniıletmektedir. Cebeci c:i. 

Yapm ilerlemekte olan (yoksul-
)'"°dım evi) son kanunda açıla. 

) · Bu evde haftanın belli günlerin. 
~ullara sıcak yemek dağıtılacak
~ •laliahmer Ankara merkezi ka. 

'li)elerini bu işlerde düşündüklerini 
le için 9 ilkkanun pazar günü 

~ ~aat on sekizde Halkevi salonun. 
4- 1Çrneğe çağırmaktadır. Bu top • 

liilaliahmer'in önümüzdeki ça • 
~ l>rogramı ha7ırlanacaktır. 

tlsturileri yerlerine 
~ getirmek için 
~-· 7 (A.A.) - Eyi kaynak

tı alınan habere göre, Dirzor 
asında Aneze aşireti nez
&İvj) olarak gelen İngiliz 
ları lrak'ı terkeden Nastu

edilmesi .\ ~erlerine iskan 
\ lle:ze aşireti reisi Muckimi
~ fldırrnışlardır. 

flcir kurumlarının 

~· mitingi 
~darı 7 tarihinde bildiriliyor: Mu. 

~~rnları papasların kılığı kanu. 
'"'e mitingler hazırlamağa ça -

·._. ır. Bugün Atina'da ve Yuna. 
~muhacirlerle iskan edilen di _ 
llt-, ~~~•nda mitingler yapılma11 bek
~d,.., ukumet mitinglere razı olma. 

!\~~ 
EsirA•mıe Kurumunun 

~ halo~u 
ltlt ~ • 

sırgeme Kurumunun hafta-
r· 

te 1 hazırlanan kostümlü balosu 
iL.' Ccs· 
~İtti 1 Ankara Palas salonlarında 
,. r. naloyu Atatürk de seref-

~~t labaha kadar eğlenilmiştir. 
~ti rrı beğenilmesinde Bayanlar

tıcil · • · ~ti Ö•gı Bayan İsmet İnönü, 
~tıı konomi Bakanı Bay Celal 

iN_ tCJinı· • U .. "'}"ğ" d f ·ıq L • çuncu u u e ransıa • ııı:ıı 1li il 1 almıştır. Erkeklerden bi· 
'->ı, •r Doktor Fuad, ikinciliği 

bo "1 Bay İsmail Hakkı, Uçün

lltt :tor Bay Cevdet Nasuhi at
• Qal 

o çok parla~ olmuştur. 

ULUS .J • • • \ ~ 

DUYUMLAR Ankara llaJ~ieYİnae 
Dün Ankara Halkevinde bütün 

diğer Halkevlerine örnek bir gün 
yapıldı. 

İstanbul 
üniversitesinde 
Bay Receb ilk dersini 

verdi 
(T elelon yollarının bozuk ol

ma•ından ötürü bu haberler dün
kü •ayımızda çıkamamı§tır:) 

İstanbul, 7 (Telefon) - Dün 
Üniversite konferans salonunda 
Kütahya Saylavı C. H. Fırkası 
Genel Katibi Bay Receb (lnkılab 
nedir?) mevzulu ilk dersini verdi. 
Salon seçilmiş bir dinleyici kala
balığiyle dolmuştu. 

Bay Receb sık sık sürekli alkış
larla kesilen dersinde 15-16 ıncı 
yüzyıldan başlıyarak daha sonra
ki uzlarda osmanlı imparatorlu
ğunun tarihini genel bir bakışla 
hulasa etti. 1914 acun savatının 
sonucunu ve ulusal türk devletinin 
kurulutunu anlattı. Bay Receb in
kılabımız için: "Türk inkılabı ne 
yalnız bir halk inkılabı ne de bir 
•ınıl inkılabıdır. lnkıidbımız yal
nız •ıyaaal ve ökonomik bir deği
fiklik değildir. Türk inkılabı her 
yönden, !.er bakımdan biribirine 
denk ilerleyiflerin yarattığı bir 
bütün inkılabtır,, dedi ve çok al
kıflandı. 

Bay Receb yarın (bugün) ikin
ci ~e~sini verecektir. Bu ay için
dekı ınkılab kürsüsü dersleri ayın 
8, 13, 15, 20, 22, 23, 25, 27, 29 un
da verilecektir. 

fsıanlml'da giimiiş ı>ara 
lstanbul, 7 (Telefon) - Şimdiye ka

dar bir milyonluk gümüş para dağıtıl -
mı§tır. Daha üç milyon hazırlanmakta. 
dır. Bunların da pazartesi günü dağıbl. 
masma ba§lanacakhr. 

Uzak Şark'a hir Jıeyct gidiyor 

İstanbul, 7 (Telefon) - Burada a. 

lınan haberlere göre uyuıturucu madde. 

ler inhisarı yakında Uzakşark'a bir ted

kik heyeti gönderecektir. Heyet Çin, 

japon, hind pazarlarını ve bu pazarlar. 

da satılan afyonların cins ve nevilerini 
tedkik edecektir. 

Hir katil 15 SNıc hapis 

eczası yidi 
İstanbul, 7 (Telefon) - Kasımpaşa

da Nazmiye adlı bir kadını öldürüp 0 -

da döşemelerinin altına gömen ve Rize. 
ye kaçarken İnebolu'da yakalanan Os. 
m_an"ın muhakemesi bitmiş; on beş sene 
agır hapse mahkum olmuştur. 

Ymuuıistan"m huğda) alat•ağı 
söyleniyor .•• 

İstanbul, 7 (Telefon) y · t - unanıs an-
ın yakında 150 bin ton buğday satın 
alacağı burada haber ahnmıttrr. 

Tuğla piyasası 

Muğla, 7 (A.A) - Bugünkü pazar 
piyasasında buğdayın kilosu 65- 70 ar. 
panın 50--70, akdarının 50, mısırın 50, 
çavdarın 70 kuru'a satılmııtır. 

d ' 1 • . ""] ... A ana < a ı~«;ı sa~ ıgn11 
korumak için 

Adana, 7 (A.AJ - Şehrimiz beledi_ 
yesi son günlertle eyi çalı,malara başla
mıştır. Dün bıılediye encümeni topla. 
narak ulus ve işçi sağlığını bozacak du. 

rumda olduğıı söylenen fabrikalar Üze
rindeki belediye ba, hekimliğinin rapo. 

runu gözden geçirerek bundan böyle 
fabrikalarda en az: dört ayakyolu ve iç. 
)erinde ak•ır su bulundurulmHına, içme 
sularının düzeltilmesine, fabrikalara gi
ren ve çıkan hayvanların yemlenmesi 
ve sulanmaar için betondan musluklar 
yaptırılmHma ve bütün bunların en son 
bir ay için-:le tamamlanmasına söz kesildi. 

Bir soyadı 

Cümhurjyel Merkez Bankasr fonde 
dö puvvarlarından Bay Adnan Birgi so. 
yadını almııtrr. 

J 

JJün hukukçuların 

Ankara' da bulunan Hukuk me
zunları, aralarında bir topluluk 
yapmak teıebbüsü almışlardır. Bu 
eyi dileği güdenler, sağlam kuru
ma erişmek için, hukukçular ara
sında bir tanışma ve konuşma yap
mağı faydalı bulmuş, Anakra 
Halkevinde bir çay vermiştir. 

Çayda; hukuku bitirmiş birçok 
tanınmış kimseler ve saylavlar 
vardı. 

Toplantıda Bay Tuğrul bu te
şebbüs üzerinde §İmdiye kadar 
yapılanları anlatmış yeni brum
lar için düşünülenleri söyledikten 
sonra, oradakilerin bu işler üze
rindeki düşüncelerini söylemeleri
ni dilemiştir. 

Konya Saylavı Bay Refik alı-

çayında bulunanlar 

nan teşebbüsün yerinde olduğum. 
buna bütün hukukçuların seve se
ve katılacaklarını, ve bu toplantı
da gördüğü çokluğun bu sevgiyi 
anlattığını söyledi. Yakında bir 
kurultay yapılmasını diledi. 

fç Bakanlığı Muhasebe Müdü
rü Bay Edib, önümüzdeki 11 son 
kanun gününün hukuku bitirenle
rin ellinci yıldönümüne düştüğü
nü söyliyerek kurultayın o gün 
toplanmasını istedi bu, hemen o
naylandı. 

Hukukçular 11 son kanunda bir 
daha toplanarak kurultay halin
de yasa üzerinde konuşacaklar
dır. O gece için büyük bir balo da 
verilecektir. 

----------·----------
Ankara'daki kadın toplantısının başkanlık divanına 

sayısız teller geldi 
(Başı 1 inci sayrfada) 

ISTANBUL - Bugünkü topluluğu. 
nuzda Türk Kadın Birliği sizin duygu 
ve sevinclerinizle beraberdir. Birbirimi. 
zl kutlularız. 

Kadın Birliği Başkanı Latife 
Bekir Işık 

lSTANBUL - Büyük Millet Mecli
sinin tiirk kadınlarına tanıdığı yüce 
haktan dolayı kadın, erkek büti.in f stan. 
but okutanlarının en derin duygu ve se. 
vinclcrini sunarım. 

Maarif Mel. Sevket 

SiVAS - Ünlü ~ümhuriyetimizin ve 
büyük kurultayımızın türk kadınlarına 
saylav seçmek ve seçilmek hakkını ver
mesinden ötürü vilayet kadınlarımızın 

yiirekll'rinden kopan ve kaynayan şük. 
ran borcla'lnı sunar ve yüksek toplan. 
tılarının kutlu olmasını dilerim. 

Vali vekili M. Fahreddin 

BOLU - Türk kadınlığına en yük -
sek haklarından birisi olan Biiyük Millet 
Meclisi saylavlığı r;eçmck ve seçilmek 
hakk,nın ver:ımesiı derı Ankara Halke -
vıııde st-vinc ve tczahi;:~t yaptığınızı 

h;ı:her alclrlr ho'ıı viil.yeti kadınlarının 
da bu coskun kıvancınıza candan ve gö. 
nülden ortaklık duygularını ve içten ge
!f'n ~evinclerini bildirir ve saygıları::nr 
sunarım, 

Vali V. Faik 

SAMSUN - Kadınlarımızın saylav 
seçme ve seçilmeleri hakkındaki haber 

biitün memlekette bilhassa kadınları

mız arasında derin ve coşkun bir sevine 
uyandrrmıştır. Soysal dirimimizi batı 
soysatının fü;tüne çıkaran bu yasadan 
ötürü Ulu Önder Atatürk'ümüze her 
zaman olduğu gibi bu kezde engin bağ
lılıklarımızı sunmayı boynumuzun bor
cu sayarız. 

Maarif Müdürü Ekrem 
Vali V. Talat 

BURSA - Büyük Millet Meclisinin 
türk kadınlarına saylav olmak için yap-

1ZM lT - Büyük Millet Meclisinin 
türk kadınlarına mebus olmak için ver
diği hak Ulu Gazi Okul'unda büyük al
kışlarla ve sevincle karşılanmıştrr. Ko
caeli kadınlığı bu kararı içten gelen 
büyük bir duygu ile kutlular. 

Kocaeli kadınları namına 
Maarif Miırlürü Ekrem 

TEKIRDAGI - Kadınlarımıza say
lav seçmek ve seçilmek hakkını veren 
Büyük Ulus Kurultayı yasası vilayeti
miz kadınları tarafından sevine ve şük
ranla karşılanmış ve bugünden olan 
toplantınıza candan istirak etmekte bu
lunmuşlardır. ar ·rderim. 

Vali Vekili N. Şevki 

MALATYA - Kadınlara mebusluk 

hakkının verildiğini hocalar toplantı

sında öğrendik. Haber hemen memleket 

kadınlığına yayıldı. Telyazrsınr yüzler

ce münevver kadının coşkun alkışlarını 

yüksek sevinclerini duyursun diye ya
zıyorum. İnkılablarımızın soysal ta
mamlayıcısı olan bu değimli kararı ma
arif varlığının yüksek bir amacı bilen 

biz inkılabın hocaları en büyük kıvanc 

içindeyiz. Yaratıc ı ellere minnetler ve 
saygılar. 

Malatya Maarif Md. Erdem 

TRABZON - Büyük Millet l\lec
lisinin kabul ettiği bir kanunla kadın
larımıza da mebus seçmek ve mebus se
çilmek hakkının verildiği müjdesin
den duyduğumuz sevincle sizleri kut
lamakla haz duyuyoruz:. 

Trabzcn valisi na. Nuri 

AFYON - lnkılabımızın başlan

gıcından beri memleket işlerini her yö
nünde değerli varlıklar ve başarışlarla 

Gazi ülküsünün öz analığını gösteren 

Bayan 1 arımızın saylav seçme ve seçil

meleri hakkındaki kanunu sevinclerle 

karşılar ve bütün türk bayanlarını 

memleketimiz namına kutlarız. 

Vali, belediye reisi, belediye 
azaSf Nihal, Salih, Relik Halk 
F1rlcası Reisi Salter, Halkevi 

Halkevinin dil, tarih ve edebi
yat komitesi tarafından hazırla
nan bugüne Ankara halkından ve 
münevverlerinden seçme bir kafa. 
balık gelmiştir. Şenliğe saat 14.30 
da başlanmıştır. 

Şenliği Halkevi reisi namına, 
dil, tarih ve edebiyat komitesi baı 
kanı açmış ve soyadı koymanın 
ulusca ne büyük ve yerinde bir 
iş olduğunu anlattıktan sonra 
Atatürk'ün bu büyük işaretinin de 
diğerleri gibi ilerde ne kadar üs
tün neticeler vereceğini söylemiş
tir. Sözen soyadı koymanın mede
ni uluslara yarar bir İf olduğunu 
ileri sürerek türk ulusunun bunda 
da geri kalamıyacağmı anlattık
tan sonra sözü öteki arkadaşlara 
vermiştir. 

Bay Namık Orkun türklerde na. 
sıl ad konulduğunu geniş bir gö
rüşle anlatmıştır. Bu değerli ar:\Ş
tırma söylevinden sonra Bay is
hak Refet Işıtman "Atatürk,, ad
!ı yazdığı şiiri heyecanla okumuş
tur. 

Bay Muammer Alkent İse soy
R<h koymanın hukuk bakımından 
değerini ortaya koymuş ve kanu
nun soy admı nasıl koymak, han
gi adları almak veya almamak ge
rek olduğunu güzel bir şekilde an 
latmıfhr. 

Bay Avni Ali Candar da türlc
lerde kullanılan belli başlı soy atf. 
larmı, toplantıda bulunanlara say. 
mış ve orada birçok kimseler üye 
ve ulus bunlardan soyadlarını seç
mi~lerdir. 

Bundan sonra Bay Behnan Şo
polyo Halkevi üyeleriyle toplantı· 

ya iştirak eden ulusun seçtiği soy 
adlarını bildirmiştir. Bugünün 
kutlu bir gün olduğunu söyliyerek 
Atatürk'ün eski atalarımızla bu
günü bağladığını anlatarak soy
adı alanları kutlamıştır. 

------··----· 
Fırkamızın ocak 

kongreleri 
l>ün de Çankaya nahiyesnıc 

bağlı Kavaklıdere ve Gazipap 
{Dikmen) ocakları kongrelerini 
yapmışlardır. Kongrelerde dilek 
ve ihtiyaclar toplandıktan sonra 
idare heyetleri seçimleri yapıl

mıştır. 

Bahk«·sir kaflrnlnrımn bayramı. 

Balıkesir, 7 (Ulus) - Türk kadım. 

nn saylav seçmek ve seçilmek payını Ye. 

ren fır"amıza ve hükumetimize derin 

bağlılık ve saygılarını ve duyduktan 

yüksek kıvancı büyük1erimize bildirmelı 

üzere Balıkesir kadınları Halkevimizde 

toplandılar. Toplantıdaki kadınlarımız 

candan ve içten sözler söylediler ve bü

yüklerimize tel yazıları çektiler. Toplu 

olarak muzika ile cümhuriyet alanından 
kalkarak kentin büyük sokaklarını derin 

sevinçleri~ dolaştılar. 

hakkını veren Atatürk'c ve Büyük 

Millet Meclisine sevine ve şükran duy

gularının sunulmasına delaletinizi di
ler oldukJarını saygılarımla bildiririm. 

Eskişehir kadrnları namma 
birlik reisi Mebrure Yücel 

Toplantı Başkanlığına 

Kadınlara sıyasal hak verildiği bu 
giinün kadınlık bayramı sayılmasına ka

rar verilmesini Büyük Önder Atatürk'e 
kamumuzun saygılarını sunmaya toplan 

mış olanlar adına Başkanlık divanım 

memur etmeyi teklif ederiz. 
Necib Kucüka Nafi Kansu 
Nacive Makbule, Ahter, Perihan 

Sabiha Nigar 

Toplantı Başkanlrfına 

Kadınlara sıyasal hak Yeren kanunu 

onayan Büyük Millet Meclisine toplu 

giderek minnetimizi, saygunızı göster• 

tığı kanun bura maarif muhitinde pek 
derin sevine ve heyecan yaratmıştır. 
Atatürk devrinin eşsiz inkılablarından 
birini daha teşkil eden bu uğurlu karar 
dolayısiyle öz yürekten tebriklerimizi 
sunarız. 

Bursa Maarif Md. Fakir 

reisi Galip 

ESKiŞEHiR - Eskişehir kadınları 
kadınlara sayla• seçmc-k ve seçilmek 1 

meyi, •e yazıh teıekkürümu.ü de el • 
den vermeyi teklif ederis. 

Ahter Bedia Adalet Stdik: 
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Ylllmıwı tliltlnı ö:.llile (,,'evirmeler: 

Doğu andJa~ması iizerinde diişünceler 
(Bu yazı ingüizceden öulili - \ m:ı yapılması <!aha iyi bir aonuç vcrece-

mize çevrilmiıtir :) ği kanığında oldukları belirmektedir. 

Polon)a nt• dii~iinii,or? 

Maııçc:.ter Gardyen g~ıctcsine Var

~ova'dan yazılıyor: 

Polonya'ya verilen franaız. yanıtı, 

hansız elçisi M. Laroı yönünden Polon 
ya dıt bakanı M Bck'e bu pazarteai gü
nü verildi. 

Daha bu yenılın içınde nel r bulun
duğu tüm olnrak belli d~ğilıe de ,.öz.te
rine güvenilir kimselerden öğrendiği • 
mize göre içindf!ki haşlıca henekler 

1unlardır: 

1 - Fransa, Polonya'yı bugünkü 
günde kendiıile hiç bir ıııyasal iliş=ci 

olmayan Lltvanya'yn knr\ı her türlii 
yükümlerden kurt11rmnğı onay bulur. 

2 - Polonya, Çckoslo\•akya'nın 

toprak bütünlüğü için ettutmağa borçlu 
değildir. Franaa'nın yardımiYte bu be -
neği Çekoslovakya dı~ bakanı Dr. Be -
DeS de doğru bulmuştur • 

3 - Almanya ile Yolanda arasında 
\u yılın başında yapılan sataşmamak 
andlaşması, doğu andlaşmasına katılabi 

lir • 

Güvenilir bir kaynaktan öğrendiii· 

me göre bu yanıtta dördüncü bir benek 

daha vardır. Bunda Fransa, Polonya•. 
ya düıünmek :için yeter uza vermeksi • 
zin bu lilkeyi atlayarak Rusya ile bir 

antlaıma yapmıyacağı sözünü vermek· 
tedir. Yanıtın buraya değin olan yön
leri Varşova'da iyi karşılanmıştır. 

Yalnız burada doğu andlaşmaımın 

iyi karıılanmıyan )Önü günün bırinde 
rus yahut alman orduları Polonya smır
lannı aşacak olursa bu davranııa karşı 
ne yapılacağının yanıtla anılmamı§ ol -
masıdır. M. Bartu, bu beneği göz önüne 
alarnk bir taslak yapmısh; M. Lnval 
iae bunu dcği!tİrerek polonyalılarm kor 
kusunu giderecek bir em bulamamrıtır. 

Biıtün bunlaı-la birlikte fran112 yanı· 
la, Polonya'nm torü özelinde sevincle 
karşılnnmıştır denilebilir. 

Bundan başka Polonya, kendisinin 
franı1ız yanıtını abaması Franaa'da na

~ıl bir ya?"kı uynndrracak. bunu ~imdiden 
sezinlemek dileğindedir. 

Fransa Rusya ile tek başına bir nnt
laıma yapııcak mıdrr Burada sorulan 
sorgu budur. 

Bu soı·eunun alaca w ı 1-nrşıhk, Po -
lony 'nın do8 loknrno andla1mauna 
karşı fakınn ı durumu belirtecektir. 

Tiirkivt• ve Romanya 
ıH• oydu imiş? 

Paris'ten Mançcster Gardiyen gaze
tesine yaz:lıyor: 

Roman)'a dış bakanı M. Tıtulesko ve 
Tü kiye Dış Bakanı Doktor Tcvfık [~üşdü 

Aros Paris'tc, Fransn törünün bir 
takım üyclerile görüşmüşlerdir. Bu gö
rüşme ne türlü bir gütle yapıldığı üze. 

rinde bir tnkım sözler almış, yürümüı
tür. 

Ortalıkt yol alan bir ötüğe göre 

Türkiye dış bakanı, fransız törüsüne 
bir andlaşma yapmayı ileri sünnü~tür. 

f:ıkat bu selen frnnıuz törüsü yönün -
den abanmıştır. Bel"İm anl3dığıma gö.. 

re gerek Romanya, ger-ek Türltiye dış 

bakanları Fransn'nın Yugoslavya yö -

nünden uluı:.lar kurumuna veril n no. 
taya karşı gevşek davranması ve M. 

Laval'in Rusya ile birleımck ve doğu 
andla~ması yolundaki Bartu ııyasasm
dan sapması oranı knr111ında azçok 
kuşlrulannn§ bulunmaktadırlar. ( Bu 
ay dnha ~ok yazıcının kuşkusu olsa ge
rektir) 

Bu gÖrü§melerde yugoılav notasına 
karşı ltalya'nın Macaristan'ı koruyub 
korumıyacağı da konuşulduğu sanılr

Jor. 
M. Laval'in Abnanya ile doirudan 

doğruya konuımağa yönelmesi de Titu
)eako'ca iyi karşılanmamııtır. Çünkü Ro
manya dış bakanı böyle bir yönelmenin 
.. küçük an!a~ma,, yı anlnmsızlaştıracağı 

oyundadır. 

Gerek Romanya'nm gerek Türkiye. 
nin Franaa tarafından Polonya'ya ileri 

eürülen dileklerin uza yitirmekten bet· 
b bir asığı olamıyacağı ve doğu A.nı· 
pasında barıtı daha aağlamlaıtınnak 
i in Rusya'yı, Baltık törülerini, küçük 
anlatmayı ve Balkan andlaımasını çek
ll!yenleri çevresi içine alan biı andlat· 

Yanıt - cevab 
Yön - taraf 
Tüm - bütün 
Benek - nokta 

*"'"' 

Yüküm - vazife, mecburiyet 
Sıyasal - siyasi 
Onay - muvafık 

Eltutma - garanti 
Sataşmamak antlaşması - ademi te -
cavüz misakı. 

Doğu antlaşması - şark misakı. 
Yeter - kafi 
Uza - 7.aman, mliddcı 
Taslak - proje 
Abamak - reddetmek 
Yankı - akis 
Durum - vaziyet 
Törü - hükl'ımet 

Güt - maksat 
Ötük - hik§ye 
Oran - ihtimal 
Yönelmek - temayül etmek 
Küçük anlaşma - küçük itilaf 
Oy - fikir, mütalaa 
Yitirmek - kaybetmek 
Asığ - faide 
Barış - sulh 

Çeklemek - imzalamak. 
Sonuç - netice 
Kanığ - kanaat 

Nevil Çemberleynin fik~i 
Silalı yapıcılığmı hususi şalııs

lnrdan a1ıp devlete vcrc1im 
diyor. 

Mançester Gardiyen "silah yapıcılığı 
başlığı altında yazdığı bir başmakalede 
diyor ki: 

" Eğer Cenevre' de silahların yapıl -
rnası, ihrac ve idhali üzerine genel bir 
kontrol konulması için bir anlaşma ya
pılabilirse bu, büyük bir kazanc olacak· 
tır. Fakat bu kazancın neler olacağını 

ve neler olamıyacağını sarih bir suret· 
te bilmemiz gerektir. 

Mr. Nevil Çemberleyn çarşamba gU
nü demiştir ki: 

" Amerika senatosunda baz ı.ilah 

fabrikalannrn yabancı memeleketlere si
lahsatabilmek için neler yaptıklarını an 
!atmak maksadiyle yapılan araştırmla 
rın tafsilatı bu memleket bir sarsıntı 

yapmıştır. 

Ben hususi surette silah yapmanın 
önüne geçilerek ve hu işte hususi şahis 
Jar yerine devleti geçirerek bu pürüzle
rin ortadan kaldırılmasına taraftarım. 

Fakat size asıl söylemek istediğim, 

silahların kontrolsuz bir sıırett<' t.tfm -
masının bir yerden bir yere göndernme
sinin fenalığıdır. Bizim durdurmak is
tediğimiz budur. Eğer bu hususta Cc -
nevre'de uluslararası genel bir anlaşma 
yapabilirse o zaman Amerika senato -
sunda kulağımıza kadar gelen türlü tür 
lii iskandallann önüne geçilmesi mum
kün olur umudundayız.,, 

M. Ruzveltin yeni 
programı 

Jon posta ile gelen Mançeater aGr
diyen gazetesinde M. Runelt'in önü
müzdeki kongreye hangi programla ıi 
deçeğine dair Ncvyork muhabirinden 
alınmış ıu hnber çıkmııtır.: 

Bu programın başlıca noktaları şun • 
!ardır: 

Hakiki ihtiyac ıçınde bulunan ihti -
yar askerlere bono vermek. 

65 yaşını acımış olan bütün muhtac 
insanlara tekaüd maaşı bağlamak. 

Nafıa işlerine fazla mikdarda para 
harcamak (fakat bunun mikdarr daha 
önceden ileri sürülen tahminlerden da

ha aşağı olacaktır.) 
Doların bugünkü istikrarına devam 

etmemek. Vergileri cüzi olarak artır -
ınak - eğer yapmamak milmkün olursa 
yapılmıyacaktrı. 

Bu program, 5enato maliye encüme
ni reisi Mr. Harrison tarafından cüm -
huriyet başkanı ile düzen bir müzakere
den sonra ilan olunmuştur • 

Bu programa başkanın esasen giriş

miş olduğu işsizlik sigortası ile sent Lo 
vrens su yolu projesi de ilave edilmeli • 
dir. 

Mr Harrison. başkanın Amerika tİ· 

.. aret islerinin gün geçtikçe daha yolu

na girdiğini ve hükumetin gelirlerinde
ki noksanın tahminden çok az olduğunu 

~l:iylediğini bildirmi~ir 
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Bibliyografya J 
Ziraat gazetesi 

Ziraat okulları mezunları cemiyetinin 
cıkardığı Ziraat Gazetesinin eylUl tarih. 
li 9 uncu sayısı çıkmıştır. Mecmua bu 
sayının, bu kadar gecikme ile çıkıgının 
sebebini anlatarak, bunun timdiye değin 
Ankarada basılırken şimdi lstanbulda ba
sılmaya başlamasından ileri geldiğini 

yazmaktadır. Bu sayıda Kastamonu 
saylavı Bay H. Tahsin'in (KaragUl ko. 
yunları) , doktor Bay Şevket Ratld'in 
(kendimize yeten ziraat), Bay Falk'in 
(ziraat makineciliğinin tarihi), Bay Ya
digar Yekta'nın (Ancılığımıza dair}, 
muallim Bay M. Zıhni'nin (ilac otlan), 

Bay Servet Fehim'in (İtalyan sütçülilğü), 
Bay Kemal Cemal'in (mütemadi sıkma 
makineleri) başlıklı yazıları vardır. 

Yt•ni Atlam 

Yeni Adam' sn 49 uncu sayı11 ressam 

A. Dino'nun bir eserini taııyan kapakla 
çıkmıfbr. içindeki değerli yazılarından 1 

başlıcalarını aşağıya geçiriyoruz. lımail 
Hakkı Dil türkçülüğü, aanayile§tİr~ıı 

devlet, Abdülcebbar ulusal edebiyat, Ce-

mal Said Cbagell iffet Omer Marmara. 
da bir batı, aıyasa acununda olanlar, dü. 

!Ünen ve konuşan hayvanlar, tayyareler
de emniyet artıyor, gövdemizin biçimsiz. 

)iğini düzeltmek İçin, cinsiyet terbiyesi. 
Bundan baıka Aldous Huxley ve Mi -
chel Gorday'den tercüme iki h•kayc ve 

bir çok canlı resimler mecmuayı doldur

maktadır. Yeni Adnm'ın kull. ndığı öz 

türkçe de göze çarpmaktadır. 

Sovyet Rusya'da sinema 
Sovyct sineması da sovyct tiyatrosu 

gibi Rusya'nm kültür hayatında muay
yen bir rol oynamaktadır. Bu, Rusya· 
yı eskiden kökleşmiş kanaatlerle gö -
renler ve hakikatı görmek istemiyenler 
müstesna olmak üzere bütün ziyaretçi
lerin gözüne çarpmaktadır. Bundan lıaş 
ka 1937 yılında nihayet bulacak olan 
beş yıllık plan sonunda sinema, bütün 
Sovyetler Birliğini bürümüş olacaktır. 

Bugünkü Amerika sinema sanayii 
hiç bir rakib tanımı} acak kadar ılerde
dir. 

Vasati lıcsab olardk J\m rika fılım

lerini haftada 70.000.000 kişi seyrediyor 
Fakat temin edildiğine göıe ıkinci beş 

iıllık plan tatbik edilince Sovyet sine
ması Amerikan sinemasını ca geride bı 
rakac11' ır. O zaman. Amerika'nm 20 

bin sahnesi yerine okullarda ve fahri_ 
kalarda b•ılunan hususi mahiyette per
tlelr haric olm"lt üzere };!usyn'da 50 bin 
~ahne kurulmuş olacaktır. 

160 milyon niifusu olan ve araların
da başka ekalliyet1er de bulunan büyük 
Rusya'mn sincmalaştmlması hususun
daki büyük tekJif, oyle duyulub geçile
cek bir hadise değildir. 

Rusya'da beş yıJlık plan sinemaya, 
sinema da beş yıllık plana yardım et -
mektedir. Baulan bu sinemalaştınnak 

faaliyetinin bu yıl 1931 ve 1932 yılla· 

nnda olduğu kadar hummalı olmaclığı
nı söylüyorlar. O sıralarda bir köylü 
gencinin nasıl bir işci kahraman olduğu 
nu temsil eden ve halkı büviik sanayi -
le-:--ne işirin heyecanı içine silrlikliyen 
!ilimler gösteriJiyordu. Bu heyecan 
içinde Rusya'da dinyeper elektrik kay -
nağı ve büyük bir su bendi yapılmıştır. 

Bımunla beraber, makine edebiyatı 

nıs f.lminde iytibardan düşmüş değil -
dir. Bir sinema direktörü bana bunun 
hiç bir znr.ıan mod .. sı gec'lliyeceğini an

lattı. 

Bu zat bana söyledigi "Özler arasın

da dedi ki: 

"- Sovyetlcr Birliği, tuınamiyle ye
ni bir snnayi hayatı kuran yeni bir ül
g<'dir İhtilfil bnşlad·ğı uman Rusya, 

anayı bakımından geride idi ve makine 
nr biliniyor, ne rle seviliyordu. Ondan 

:.onra halk, makine viicude gctirmeği 

ve bu vazifeden :ıcvk duymağı öğren -
diler. Makine, ilhamın yeni membaıctır. 
Şür, •nusiki, resim, temaoıa, edebiy;ı.t 

hcb onu öğer. Makine, çalışan büyük 
kütlelere saadPtin yolunu açmıştır. 

Bundan dolayı biz ndcineyi kutlu sa. 
yıyoruz ve sayncağız. F ... kat sinem:ı mev. 
zt•larnruzı sadece makineye inhi~ .. r etti
recek ckğiliz, b!ıj~ta tenevvtıl~r da arı -

yaca <iız.,. . 
Hur\li Karter - Ma~~ter GPrıfyen.) 

( Mem 
Havza ı>azar 

' 
H avztH!an t>lr 

S•m•un muhabirimizden: 

Pazar denince göz önüne, mahallt 
bir kalabalığın basit bir alıtyerl, man
zarası gelir •. Fakat bu mektubumla ıi

ze bildireceğim Havn pazarı bu ka

bilden değildir Bunun mahallt olmak· 
tan 7İyadc umumi ve kasabalar ara ı 

bir hususiyt-ti vardır. Her h:ıftamn cu

ma günleri k n 11 lan bu pazara yalnız 

Havza köy 1iil<'ri cft ğil, civardaki biitıin 

kasabala,ın köylüleri ete ıştırak eder

ler ... Bu yiizden o kadar kalabalık olur 

ki hazan pazara muva:d ve amut cadde 

ve sokaklarrlan geçmek lıile mümkıin 

olmaz .. Havza J!ıızı:ırının C"hemmiyeti 

hakkında lıiı fikir vcrebilmekliğim için 

o;;ıdcce şu ınevsimlerrle 60 hin kilo hıığ

day, bir o kadar d.ı nrpa alınıp nııldı

ğmı söylf'mek'iğim lef rinır Bunun ne

ticesidir ki hugün llavı..a'da daimi iş 

yapan on lıeş k.ıdar ırnhirc tıcart:t1'ane

si vardır •. Cunıa glinler1 p;ızıua f!Clen 

seyyar ve miitcvass ı t t ıcırlerin inzima 

mile a lıcı mevcudu qıt ~ ce tırtar.. 

1 l.:ıvza p.llarmın l u cht.'mmiyctıni 

t kdir eden ıiraat \ı:- ılnsı rt.1 <ıon 7.3· 

mi'nlarda burada bir nıııl>ayaa istasyo

nu açmı~tır. B:ın\t nın kôyliılcrden sa

tın aldı<ı l>l'ğday fi ı' rıle, tcıcirleı ın 

koydukları fiatlc1r ar :.ında hcrıiiz lıir 

fark yoksa da bu k. rşılıklı miıh.ı~ .ıa, 

bıı~dayın Hnvza'da s.ılııt lıir pıy<ıs:ı ıut 

m s•nı tcrııin t.tmcktcdır. Şunu da hr· 

men bildirmeliyim kı: koylı.iler, IJ,ın. 

kaya sattıkları huğda ı p •• rnrdan de

miryolu istasyonuna kadar gotürm< ğe 

- çünkü bankanın pa.tar eh arın da lıı r 

deposu yoktur - ve bedelim dı.: l:ll az 

600 metrelik mesafesi olan hükumet 

civarındaki banka şubesinden almaga 

mecbur oldukları için bunu zorluk s. ya 

rak daha .ı.iyade mallarını tüccarlaı a 
satmak ıstiyorlar ... 

Havza'da lıir mübnyaa istasyo.,u aç
mak suretiyle bu civar ıstihsalatının ko 
runmasmı temine çalıştığını umduğu· 

mu.c banka, ya şubesini pazar cıvarına 
nakleder, yahut o civarda bir depo ve 
bir vezne tesis ederse he'Ciefine daha 

kolayca ve çabuk erişir ..• 

Mektubuma nihayet verirken hura
daki zahire tacirlerinin haklı hiı şitdi-

yetlerine temas edeceğım: zahırccıler, 

demiryolu hangarının mtisaadesızlığinı 
ileri sürerek bu yiizdcn bir haylı zara

ra uğradıklarını iddia ediyorlar .. Gerçi 

istasyonun bir hangarı varsa da t.>u, ... 1-

cak ziraat bankasının milbayaa ettiği 

buğdayları alabildiği için tUccaı mal
ları hangarın dışında kalmaktadır. Şu 

günlerde pancar scvkiyatı yüzünden 

zahire nak\iyatına 'kafi miktarda vagon 
tahsis edilemediği için açıkta bekle
mek mecburiyetinde bulunan tüccar 
malları hava ve yağmurun tesirinden 
kendini koruyamamaktadırlar. 

Memleketimizin biıyük bir istihsal 
m2ddesinir. yükselmesini hazırlıyan bu 
faaliyetin sönmemesi için idarenin, 
hangarı, biraz daha büyütmesi ve kafi 
miktarda vagon getirmesi Uizımdr 

Zübeyir oğlu Fuat 

stası .-4 

ve ehemmiyeti 

manzara 

-~EL!l!l'!!!i222E~--~/ 
Soyadları 

Türk Dili ar:ışlirma 
nun ıoyadları hakkında 
K. ve 1 listeleri sunlardrr: 

-K- " 
b 1, b~ı e Ka ak - Kaban - ~~ ~~ 

Kabul - Kaculu - Kaç31'1 · 

- Kaçgar - Kaçar • - t< "'
1 
~·· 

kan - Kacmas - KRçulu .....- ıııt 
ti • 

dak - Kadan - K~daşırt3 11 
gu - - l~admcdc - Kadırtı~ı..,., 
Kadırla Omur - Kan• r • / 
Kapçık - Kıyçak - Kaplıı."0 / 

Kaplangiray - Knraıtrsl~ " 
Karabat - Kağır - J(ll1' ~·I 
açkı - Kal - Kalalduruk _,, ~-' 
çık - Kaldan - Kalhan - 1'•1' 
- Kalım - Kalım knra - çı / 
kaman - Kalkım - KnlfllL' 

11 
/ 

Kamacı - Kaman - Kafll' ~ / 
Kamav - Karaçar - KaraçJ ~6 
Karadoğan - Karaelı · f<ıı~~t1 
Karagöz - Kamböre - ) 
Kanar (lca) - Kanarığ (ı<hıı11Je 
Kanbay - Kancurn - '"ot' 
mir - Kanelçi - Kanglı 
Kansu • Kansuva -- KaPutı1'• 
Kantoyun - KanturmuŞ - fi ~ 
za - Kap~ğan KaP"1'şt1 
Kapçak - Karatekin - ,~,ı 

~=:;oluk Kar~:::.ı:ey ~~): 
1 ~a - Karabörk - Knrabıl~.if r ,,. 

KMahulut - Karnca - / f' 
Karacak -- Karacanuyaıı •. 

"' ıl • rncar - Karacıl Karncır. ,. 
Karaça - Karagözbigüıtı ~· , 
rnhan - Knrı-ht•ngü - ~ıırJ. 
Karakozu - Karakuş - ~,.,~ 
m~-ın - Karancı - Karıı.s • f'' , 
a~ - Karasungur - ı<-~,,! 
Karatav -- 'nrateke - b"~ıı ~ 
tu -- Karay1•1uk - Kar gll' / 

Karçrğa - Kardaş - 1's~~ ~ 
Karhan - Karık - 1'-r'"~ 
Karluğaç (ka) Karnaı .-
- Karsağ. / 

-1- 111 .1. 
lktu - ilan - Jldı:t ~ l~ 

lnalbara - lnalçuk - inal çıı'ıf 
kaç - İnanç - inarıÇıJ Jc / 
lrgıt - lrkrl Ata - lr.1111 J~/ 
bara - ltah - İlter ...-,....,,. 
llanku - lbiı - tlbar5 J~Sl~i · 
fcen - ldeko - lder - ,,..,. / 
ld;Jmrt - ldikut - Jg3 l1 ~reıı. 

•. r• Jıt" 
timur - lkizek - lktll ,,..,. . 
llarslan - ltmis - llh3j1be'1 

• 

dugçar - llbasmış - J' ,,,. JI t · 
llbev - llbeyi - UbeV 1 ğ~ / / 
gi (ka) - Ilhoğa - llb]~~ 
ci - llçi - llciktaY f le"~İ:~ 
Ucler. "ı:. - il dokuz - • ,....,,. fıı 
!leru - iletmiş - flgazı,....,,. 1 'ıı 
ili - llctmis - llikhtıtl tJl1 ...-:r 
tlkhan - Jlkılıç - l'l<ll tltt' 
kutfoğ - floars - tJa ';:' t'-' 

t l · • Turu~ ıı _ ı:ıcr - mı'"CI Jıı"' ıe · 
lmre - Emre - 1nac - f"'"'ıt 
inak - inal - lnanctı -:. f rtf 

- inal öz - İn lpuJad f ti1', / 
kin - lr n - inanç - ff'e~1,i' 

k. - 11 llçin - lnev - lnç 1 
.- f,.t l ~ 

lnecül - inik - lreÇ · ,,.; ıı' 
l tetf11 1'' - lrkey - lset - 5 

_ it~ 
ğa - l-ııtman - İ§ılll 
- it - Balla - ltıneÇ· 
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Ayaktopunda 
prof syo 

Akşam'm spor yazıcısı Bay Efrcf Şe 
fik, eçenlerde kendi gazetesinde, ay k· 
topunun yurdumuzda gerilediğini anla· 
tan bir yazı yazdı. Bay Eşref Şefik dii· 
şünceıinde gerçektir: ayaktopu yurdda 
geriliyor. Bu o kadar gerçek bir durum· 
dur ki gözönündedir ve gizlenemez. 

Ulusal ayaktopu takımımJz bugün 
değerli bir varlık olmaktan çıkmıştır. 

Elimizde "uluslararası,, oyunculuk bi -
zasına çıkmı bir on bir yoktur. Yeni 
yeti enler arasında da umut vericiler 
pek kıt görünüyor. 

Bay Eşref Şefik, gene pek haklı <'la
rak, ulusun ayaktopuna eskisi kadar 
gönUl bağlamadığını söylüyor ve bu du
rumla ayaktopunun gerileyiıi arasında 

sıkı bir bağlılık görüyor. Bu dü UnU 
de yanlı sayılamaz. 

Bay Eşref Şefik'in bu kötü durum • 
dan kurtulmak için sağlık verdiği öğüt 
şudur: 

Bizim bugün uğradığımız zorlukl;u, 
daha önce, şimdi ayaktopunda ilf'ri 
memleketlerin de başından geçmiştir. 

Biz, simdi bir çok kurallan yeniden ıie
nemektense, töl vermiş, denenmiş ku • 
rallara başvurmak daha iyidir. Bay Şe. 
fik'in belğesi de şudur: 

Bundan be - altı yıl önce, fransız . 

lar da bizim durumumuzdaydılar. Ulus 
ayaktopuna Ö7.enmez olmuş, gençlik bu 
spordan yüzçevirmişti. Buna çare arıyan 
kurum adamları kurtuluşu profesyom·l
liğin belirtilmesinde buldular ve öyle 
yaptıLır. Bu deneme beklenen sonucu 
verdi ve bugün ayaktopu oynanan fran 
sı?. alanları arı kovanı gibi dolub bo. 
şalıyor. 

Esref Şefik'in ortaya koyduğu örnek 
'"'"rlır. Fransızların ayaktoounda 

geçirdiği <larlıklan ve profesyonelhk 
kımılı sayesinde bu darlığı s:lVuşturduk 
larını heb biliyoruz. Yalnız dUşUnme 
miz gerektir ki, Fransa profesyonellik 
kur:ı1ın ı b ı~ umak için etrafa avuç do. 
lusu para saçmış, Peştc'ucn Vivıına"dan, 
Prag'dan en iyi oyuncuları gc·tirtıniş, 
hatta en iinlü ing;liz profesyonellerin. 
den bir kaçını ayartıb getirtmenin ko -
laymı bulmuştur. Dunclan sonradır ki 
takımların artan giicü oyunlara ulusun 
Ölenini çekmiş ve lıugünkii sonuç r.1<1e 
edilmiştir. 

Biz fransızların gittiği yolda onların 
hızını bulamayız. Fransu: kulüpleri bi -
zim p ra ız kulüplerimizle ölçülemez. 
Sonra onların kısa bir zamanda, büyük 
giderlerle ulu un özeneceği takımlar 
yapı ını kendimize örnek de tutamayız. 
Bu giderleri karşılayRcak gelir, ku1ilp
lerimizin tamtakır kasaları için, imdi· 
lik ulu bir istekten başka bir şey değil. 
dir. 

Avrupa'da profesyonellik ya kulüp
lerin gücü ile, yahut devlet yardımı ile 
avakta durabiliyor. Bizim kulüpler için 
hu güç konuşulamaz bile. Devletin 
spora yardımı zaten dardır. Onu daha 
verimli yerlerde kullanmak gereğindr
yiz. 

Söylendiğine göre, yeni kurulı:rı 

Ateş - Güneş kulübü, Viyana'dan iki 
profesyonel ayaktopu oyuncusu getir -
mektedir. Yakında alanlarımızda göre
ceğimiz bu oyuncular, turk ayaktopçu • 
luğunu profcsyoneJliğe doğru atılmı~ 
ilk adımı olacağ&ı çok benziyor. 

.Buna Federasyon ne diyecek ayak • 
topunda profesyonelliği başka bakım. 

dan düşünen federasyonun alacağı du
rum için öıU gene bu yola gctireceğiı:. 

Avrupa profesiyone11erı nasıı oynryorıvr 

Uluı'un Romanı: 4 
Tefrika: 24 

Benım Günahım 
(MEA CULPA) 

Ya~an: 

ANNIF VIVANTI 
ltaJyanca aslından türkçeye ccviren ı 
NOSHET HAŞIM SINANOCLU --------

Kapı, hemen açıldı; kapının 
boşluğunda bir ihtiyar arab hiz -
metei kadın belirdi. Şaşkın şaşkın 
ziyareteiyi süzdü. 

Sarardığını duyan gene kız 
sordu: 

- Saad Nasir?. Saad Nasir 
burada mı oturur? 

İhtiyar kadın uzun bir arabca 
'"'imle ile eevab verdi. 

Astrid başını salladı: 
- Anlamıyorum. 

Sonra, evin içini göstererek 
tekrarladı : 

- Burada mı? .... hineh, Saad 
~asir? 

-La. 
"La". Bu kelimeyi Astrid bi

liyordu: "hayır,, demekti. Nefesi 
tıkandı. 

- N,. vak1t 2'~1ec,..k? 

- Bu sefer de kadın başını 
satladı: 

- M aniş lfıhim. anlamıyorum 
- Nerededir, nerede? Ne va~ 

kıt gelecek? 

Bunlar faydasız sorgulardı. 
- Maniş !ahim. 
İhtiyar başka bir şey demi. 

yordu. 
İkisi de bitkin biribirlerine ha 

krnırlarken, ihtiyar kadının yanı 
başında bir delika~h .peyda oldu; 
Altın işlemeli mavı hır caketi, bol 
mavi pantalonlan, kar gibi beyaz 
sarığı vardı; belki de bir uşaktı. 

Astrid, titriyen bir sesle tek -
rar sordu: 

- Saad Nasir? 
Delikanlı uzak §ehre doğru eli-

ni uzattı. 
li'akat onu görmesi, Astricl'e 

ULU~ -
Dünkü spor hareketleri 

(88fı 1 incı sayıf ada) 

Oyun bitiminde Ankaraspor alandan 
1 O - 1 lm.7.anclı çıktı. 

llıinci mnçı Ank ra şampiyonu Canka. 
ya ile Altınordu }aptılar. Çnnkay~nın n. 
cc::r takımının İyi bir ıayı Üstünlüğü ile 
maçı kıızanacııih oranlanıyordu. 

Ça kayalılar §U kurumla alana çıkh. 
lar: 

Şinasi - Gazi, Fuat - Hilmi, İbra
him, Nihad - l\1u5tafn, Nihnd, Orhan, 
Ömer, Osman. 

Altıno:·du ela ş~yl .. durum almıştı: 
J\: ahınud - Ziy:ı, Omcr - Hüseyin, 

Sedad, fh .. n - F:kri, Reati, Oğuz, Ha. 
lim, Reıid. 

Ortneri: Muhafı:r.dıın Bay Sed d. 
Oyun k rşıl klı nkınlar nroıında baı. 

ladr. Çorkayanın yerden oynamaya öze. 
nen ak•nc.Jarı Altrnordunun kalesine gü. 
zcl inişler yapıyorlar. F. k \t bu akınla. 
rın hiç biri beklenen bitime bıığlanamı· 
yor: Altınorduııun bülün oyuncu! n en 
üıtün varlıklarilc oynuyorlar. 

Birinci bö!ümün }'anııından sonrıı o 
yunun genel görünüşü beraberlik göste. 
riyordu. Göze çarpan gerçek durum, 
Çankayanın tekn'k üstünlüğünü karşıla. 
mak İçin Altrnordulularm fazla enerji 
harcad·klan idi. 

Bu yüzdendir k: birinci bölüm 0-0 
beı:-aberl"kle b~tti. 

ikinci bölüm oyunun en canlı partisi 
oldu. Ankftra ~mpiyonu çok canlı oy
nuyor ve Altınordu birinci bölümde har
cadığı hızdan yorgun düttüğü için, sarı. 
kırmız lılar üstünlüklerini gÖ&terebiliyor
lardı. 1 kinci 45 d*ika adeta tek kale 
oynandı. Bunun içindir ki Ü tüste iki 
gol yaparak maçı 2--0 k zandılnr. 

Gt•nclcr Birliği kurulta} mm 
yıllık toplantısı 

Dün saat 9,30 da Gender Birliği 
spor kurumu yıllık toplantısı- belediye 
&c"llonunda yapılmı§tır. idare heyeti baı. 
kanlığınn Bay Mümtaz Tarhan Üyeliğe 
Bay Cevad Ozan, Bay Asım Konuralp, 

Bay Ali Rıza Ojuz, Bay Namık Rrıhmi se. 
çibniılerdir. Kurultayı Ankara çevresi 
batkanı Bay Şükrü idare etmİi ve Adli· 
ye Bakanı Bay Şükrü Saracoğlu da ku. 
rultayda bulunmuıtur. 

başka bir uşağı hatırlattı: 
- lbcahim? .. Whece is he? .... 

Ou est-il? 
Gene, o hiyeratik yokluk ve 

uzaklık jestini tekrarladı; sonra, 
eğilerek, gene kızı içeri girmeğe 
davet etti. 

Astrid tereddüd etti. Madam 
ki Saad Nasir yoktu, o evde işi 

ne idi? Bir taraftan da kendi ken
dine sonışturdu: Kahire'ye nasıl 
dönebilirdi? İmkansızdı.. imkfin. 
srz ... E o halde Saad'a nasıl haber 
vermeli idi? El Abid halkını kur
tarmak... Ani bir limitsizlik gene 
kızı sardı. Kimse onu anlamıyor
du. Köye dönse de, her vasıta ile, 
sözle ve jestle, o kara bihtlılara 
tehlikelerini atJatmıya çalışsa da 
onlar bir şey anlamadan, adece 
karşısına geçib, belki de fanatik 
dervişlerin Allah tarafından "zab
tedildikleri_, gibi onun da kendi 
yabancı tannsı tarafından "zabte
dildiğini •• zannederek, o tatlı şaş
Jcm gözlerle kendisini seyretmek
ten başka ne yapacaklardı? 

-Sonu var-

~AYiFA 6 

"'iirk alçılığ1 ver "\••rkiyede at yetiştirme * 
_Turklcr, cski~enbcri nt yctiştirm ... k. yurd ökonomisindeki bu bUyfilt rolü i~i! 

te un 0kaza_nm1ş bır _uı~st~r ... At.'. or~a As- barjy)e bu kadar ehemmiyetli olan atcı. 
yada ılk ttirklcr elcıttı. Butun otckı ulus- lığımıza türk Cumurluğu allika6lz kalp 
Jer at yetiıtirmcsini, ata lıinmesini, sıı- madr. BUyük Önderlerimizden değerll 
va tarda at kullanmayı tUrklerden ög • Başvekil tsmet tntinü'nUn batkanlı~ı 
renmişlerdir. Atı ilk elcilten tiirkler ol- ı 

a tında çalışan yanş ve ıslah derneğinin 
duğu gibi sonralan acunun en ünlü at -

kurulması, tarım bakıınlı~mın ve değer-
ları da türkler elinde idi. Anacloluyu 1" b"I" id 

ı ı ım ve are adamlarımızın gayretle· 
ehlisalıb şöva lyelerir.e mezar yapanlar, 

ri ile on bir yıl içinde atılan adımlar, at· Bizans imparatorluğunu yenenler, Vi-
rılığımıza görillmemiş bir hız vermiştir. yana kapılannı zorlayan ordular, <' za • 
Bugün garbın en büyük bilim adamları. 

manın en güclü süvarisine ve en güzel 
atlarına da maliktiler. nın hayretini çehcek dereceye çıkan ve 

Fakat it 1 k b .. .. .. k d her gün daha ileri giden bUyilk yeti.:-su an ı utun tur yur unu "' 
nasıl geri bıraktı, bütün türk kültürünü tirm kurumlarımız ve haralarımız gece. 
nasıl geriletti ise, türk atcılığı da son 1i gündüzlü çalışmalariylc yurdda en 
yüz yıl içinde büyük bir gerileme koyde- değerli at damızlıklarını yctişdirrnekte-
der. Büyük bir bilgic, bir ulusun kültür dirler. Bunların lı:lşında gelen Karaca· 
derecesini anlamak için onun yetiştirdi· bey haı-ası yeni soy bir türlı: ntı )"arat· 
ği atlara bakınız, der ki çok doğrudur. mıştır. Eski türk atlarının blitün mni • 
Türkiye büyük bir el endüstrisi ve dine yetlcrini ve verimlerini en gi.i~el bir 
bir tarım yurdu iken, türk kentleri zen- ahenkle bu at üstünde toplamak, yetıs· 
gin, tlirk kültürü bütün dış illerinlnkin- tirme bilim ve tekniğimiıdn kıvanç duy 
den üstUnken, tUrk atları da acunun en duğu kazançlardan biri oldu. Karacabey 
ünlü atlarıydı. Bugün dünyanın en yanm kanı adı verilen bu at soyu. cu. 
meşhur atlarından İngiliz ankkanlarını murluğun değerli lıinbir işinden biridir. 
yaratan değerli damızlıklar arasında tUrk Konya'da, Çifteler'de. S ·~tansuyu'nrta, 
atlarının büyük bir yeri vardır. Alman- Çukurova'da ayrıca dört büyük hara 
ya'nın en meşhur harası Trakehnen ku kurulmuıtur. Buralarda da tarımın ve 
rulurken. Türlriye'ye heyetler gelerek ordunun istediği atları yeti tirecek na-
bizdcn damızlık at alırlardı. Bugiln biz, mızlıkJarın elde edilmesine hızla ve bıl-
maalesef ordumuzun dilediği topcu ve gi ile devam ediliyor. Cumurluk iş ba • 
süvari atlarınr, bir vakitler yliz yıllarca gına geldiği gün 31 at damızhgımız var. 
kılıcımıza boyun eğmiş yaban illerden ken bugün hara ve depolarımızda 450 
alıyoruz. nke\c ve 260 kısrak damızlığımız var. 

Her memleket atcılığını ilerletmek dır. Atçılıkta değerli damıdığın ne de-
için bir çok teşkilatlar yapar, bir çok mek olduğunu bilenler, 11 yıl içinde 
emekler sarfeder. Devlet haraları veya varılan bu amacın büyüklüğünü wkdır 
hususi haralar, aygır depolan bu teşek. ederler. Geçen yıl tarım bakanlığının 

kütlerin başında gelir. Hara, at damız. Arabistan'a yolladığı mUtehassıs bir he-
lrğr yetiştirmek için kurulmuş, değerli yet aylarca bütiln Irak ve Suriye'yi do· 
aygırları ve kısrak sürUJeri olan müesse. la§arak hirinei sınıf 2Z at ve kısrak ge-
selcrdir. Bu ana müesse eterin yetiştir. tirmiş ve yurda yeni bir hazne kazandır 
diği erkek damızlıklar, memleketin muh. mıştır. Osmanlı rejiminin Türkiye'de 
telif yerlerindeki depolara dağıtılırlar ve harabcttiği arab atı yetiştiriciliği hara. 
a ılama mevsiminde yetiştirme merkez. Jarımızda her gün daha emin bir yük-
lerindeki istasyonları. giderler. seli~e doğru yürüyor. Türkiye' de yeti. 

Cumurluk iş ba§ına geldiği gUn yurd. şen ank kan arab atl:ırı, yakın bir ya • 
da ne bir hara, ne de köklii bir teşkilat nnda bütün acunun en değerlileri ola-
vardr. Atlarımız çok azalmış, bozulmu§ cak, en iyi arab ah gene Turkiye'de ye. 
ve kiiçülmliştU. At beslemek merakı tişecektir. 

sönmüştü. Cumurluktan cveJki rejim, Karacabey yarım kanı ve arık kar. 

bitip tükenmeyen savaşlarda ulusun c. arab atından ba§ka ağır bir ordu ve ta. 
tinde olan biten atları almış, sınırlarda rım atı yeti§tirmek için de Uzunyayla'. 
kırmıştı. Her yerde savaş eınaıında da çalışılmaktadır. Macariıtan'dan mo· 
değerli damızlıklar korunurken bizde nius adlı bir soydan getiriJmi damızlık 
tamamen aksi yapılmış, ulusun elinden larla 0 mıntakanın atlan iyilcştirilmek-
en iyi hayvanlar zorla alınmıştı. Yurdun te, boylan ve ağırlıkları çoğaltılmalt. 
aldığı bUytik yaralar ve buna bağlı öko. tadır. Şimdiye kadar alınan vnrgılar 
nomik çöküntü de, masraflı bir iş olnn nt çok fyldir. 

yetiştiriciliğine son darbeyi vuruyordu. At yanşlan her gün daha geniş bir 

Halbuki bir yurdda atcılığın ilerleme. çapta halkın ve köylilnUn alAkasını Çf k· 
si büyük değerde bir iştir. Atm savaşta meğe başladı. Diyarbekir'dcn Edirne'ye 
ne mühim bir güc olduğunu herkes bi. kadar hemen her il beğliğinde her sene 
lir. Bilhassa Türkiye gibi arazisi engelli, muntazam nt yarışlan yap:hyor ve ye. 
mot8rlU vaaıtalann bir çok yerlerinde if. tİftiricilere milktifatlar dnğıtJlıyor. Hay 
laı ettiği memleketlerde atlı kuvvetinin 

van ergileri için de aynı şeyi söyliye -
yapacağını hiç bir gey yapamaz, Soy- biliriz. İyi at yeti tiren yeti tirici ve 
ları bozulmuş, ağırlıkları azalmı olma. köyler, yarışta ve sergide mükAfat-
ıına rağmen Hzllnde koca bir tarihin e. 

landırılıyor. 
ncrji 1 saklı olan Anadolu atlarının kur. 

Büyük ba lann Önderlik ettiği at· 
tuluı avaşmda g8rdliğU bUyük işleri, at. cıhğımızın bliyUk bir yurd i i olduğunu 
cıhk tarihimiz kıvançla yazacaktır. 

At, yurd korumasında olduğu gibi ta· 
kavrıyarak ve bütlin iti törUye bırak. 
mıyarak ulusun da atcdığımıza alaka 

nm da da çok değerli bir gUçtUr. Mo- göıtenneıi bu işle uğraşan kurumlara 
t6rlU vasıtalar, ancak çok bUyUk çi!t. 

ve bu kurumlan çeviren baytarlara her 
liklerdc k4rlıdır. Türkiye gibi kUçUk 

yerde yardım etmesi, atlı ıpora, yarı§ 
k6ylU fgletmelerinin çokluk tC§kil etti· 
ği ye benzini dışardan alan yerlerde ve ergilere alfika gö termeai gerektir. 

Atcılığımıza savaşta, tarımda ve at, traktörden daha karlıdır. 
Atçıbğımızı yükselterek ve atlarımı· <Skonomide büyük işler dUşUyor. Ulu • 

şun da onun ilerlemesine, yUrlimesine 
zın sayısını çoğaltarak tanmda ökiizün 

severek ve anlıyarak yardım etmesini 
yerine at koymak, günümüzün ülkülc -

beklemek hakkımızdır. Zootcknia~ Dr. 
rindcn biridir. SALAHATIIN EMlJ'I 

Yurd korumasında ve tarımda oldu· 
ğu gibi bir spor vasıtası olarak da at en 
ha ta gelir. Binicilik en iyi ve en zevkli 
bir spordur. Her alanda ileriye doğru 
atılan tUrk çocuğunun atlı sporda da 
d ğerl olduğu yeri alması gerektir. Bu 
spor ne kadar yayılır ve geni§lcrse, bir 
sava§ gerektiği gUn yetişmiş, ata ve bi
niciliğe alışmıJ gençlik kadromuz o ka. 
dar hazırlıklı ve (Üçlil olarak ortaya 
atılır. Bu İ§İn hem apor hem de yurd 
koruması balmnmdan değ.-:rini anhyan 
iller, son yıllarda atlı por kurumlarını 
çok geniıletmişlerdir. 

Bir vakitler acunun en İyi binicisi 
olan türll: gencine, at aevgiaini, atb 
apor zevkini aıılamak ve bu sporu yur

da, bugün olduğundan da_ha geniı bir 
ölçüde yaymak en def erli bir ülkü ol • 
muıtur. Yaptığımız -we daha yapacafı. 
ımz atlı spor kurumlannı bütün genç -

lik tabakalanna kadar indirmeie, yay
mağa vo •enellettinneğe hepimizin çalr§
ması Jwmdır. 

Savaş, tarım, ve spor bakımından ve 

(*) Geçen halta .Ankara radyosunda 
veri/mi§ bir konferanstır. 

ÜLKÜ 
HALKEVLERI MECMUASI 
Birinci kanun ıayıaı çıkmıştır, 

Denizli Mebusu Bay Necib Ali'nin 
"Türk dili ve türk müzi§i,, Kon· 
ya Mebusu Bay Muzaffer'in ''Türk 
ıoyu ve türk tarihi,, Bay Hasan 
Ali'nin "Dil inlulabımızın karak
teri,, yıızılariyle Bay Ahmed Ne
ıimi, Aydoslu Bııy Sait, Bay Hü· 
aeyin Namık, Prof~ör Dr. Bay 
Fahreddin Kerim, Bay Zeki Me
ıud'un yazıları, Bay Ferid Celal'· 
in hikayesi vardır. 

Köycülük bölümünde soy düze· 
nine ve iskan iılerine geniş yer 
verilmi~tir. 

80 ayıf alık mecmua 25 kuru<1-
tur. 
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Yapı kooperatif eri 
Varlık içinde yokluk çekmek, sağ

lam düşünenlerın harcı değildir. 

Zaten kooperatı fçilik bu düşünce

den doğmuştur. Bundan tam 90 yıl ön

ce lngiltere'nin (Ruşda l) kentinde 

birleşerek ilk kooperatifi kuran 28 fa

nila dokumacısı milyoner olmak pe

şinde koşmamışlardı. 

Onlar sadece varlıkları ne ise onu 

eksiksız olarak elde etmeyi gutmüşler

di. O vakit konu komşu, bunlara gul· 

'niıştü. Fakat bugün yeryüzünde 200 

ıin k<.>dar kooperatıf vardır! 
.. .. '' 

Yapı kooperatifleri de, }tırım yuz

yılclanberi acunun butun ıleri ulkdcıın

de (varlık ıçmde yokluk) çekmek ı ·tl!

miycnlerin lıirl~şmclcrile kurulmakta

dır. Bu doğru ve uğurlu yeltenme'er, 

sıyasal ve soy~al temelli faydalar do

ğurudğu için, yapı kooperatifi erine 

hükumetler de çok eyi gozle lıakmış. 

lar ve kurulmakta zorluk çekenlere 

yardım etmişler ve hatta sağlık, sevgi 

ve barış kaynağı olan giızel evlerin 

yurdda çoğalması ve ucuzlaması için 

birçok yasalar çıkarmışlardır. 

2 ilkkanun tarihli (Ulus)un (ya

pı tasa .. ruf sandıklarının ehemmiyeti) 

başlıklı bir yazısındaki (öz yuvam be

nim şatomciur) sözü çok derindir. Koy

lüyü toprak sahibi, kentliyi evinin sa

hibi yapabilmek, kendisinin olmak şar

tile en ufak evde oturanı bile, bir şato. 

da bir sarayda oturuyormuş gibi, <ıe

vindirmek demektir. 

(Ulus)taki yazının bir parçasını 

daha okuyalım: 

(İngiltcre"dcki yapı tasarruf san

dıkları hareketinin pek büyük soysal 

bir nüfuzu vardır. Bugün kıtamızı teh
dit edC'l'I kargaşalıkların büyük bir kıs-

mını ülkemizin, ancak bu yapı şirket· 
leri sayesinde atlatmış olduğunu söy -

lemelcle çok ileri varmış oldı;ğumu 

sanmıyorum. Milyonlarca küçük bur
juva, bir lokmacık yere, bir gayri men
kule sahip olunca, kapitalizmin düş

manı olmazlar, bilakis onun tarafını 

tutarak koruyucusu kesilirler. 

Küçük bir eve sahip olan insanlar, 

onu yavaş yavaş dö erler, içinde bir 

aile yaşayışı sürerler, çocuklarını ye

tiştirelıilirler ve bir devletin barı~ 

içine.le ya:;;ıyan ve yaşayıştan memnun 

halkı olurlar. 

1şte bu lıakımdan, yapı kurumlarının. 

İngiliz ulusunun barışçı bir tavır takın

masında da bi.ıyük bir hi~esi vardır). .. 
... '' 

Ank::r 'da bir yapı kooperatifi !..-ur-

1 ılıyor. Evsiıdıkten ve yük-

ek ' r 1 n c nı y. n nlar, 

ıçın e n ' 1 >okluk cekelim, 

(varlık 

yüksek 

dra n sonn.ı ne için ev s bibi 

olm a lı mıy lım) dedıkleri gibi 

vı oldı .,u .ı Jc, .:ı l~ce soysal ba

·~. 1c'..n, }'.ıpı koop .. rııtifi kuruluşunu 

·yi gozle oı iıp lıutrn y .. rdım etmeğe 

ıuü ıc;in 1 • ç l.ıir f j j.:ı bckkmeksizin 

cal ş n ar da vı:ır. 

Zat .. n kooperatıfçılik bcı" :.a ellerde 

de böylece canlan.n.ş, gün geçtikçe 

ona yardım edenlcrın çogalmasile var

lıgını artırmış, giıc kazanmıştır. So:1-

sal faydaları goruncn her yeltenme, 
her yürüyüş, dost ve yMdımcı kazanır. 

Bundan tam on sene eve! hükıime
tımız (ıtibarı zııai bırlik!eri) kanunu 
ılc köyliılerimizi kooperatifleştirmck 

yolunda ilk adımı atmış, birleşmenin 

eyiliğini bize göstermişti. 

1929 da daha ileri bir kanunla 
(kredi kooperatiflerini) türetti. Yakın
da satış kooperatifleri için kanun çıka
cağı söyleniyor. 

G rek imdiye kadar kurulmuş, ge
rekse bundan böyle kurulacak olan ko
operatiflerin işlerini eyice başarıp ha. 
şaramamalarr yüzünden birçok bilgili 
münakaşalar dinledik, gazete yazıları 

okuduk: Bu münakaşaların özli şu 

idi: 
(Kooperatif, yukardan aşağı mı, 

yoksa aşağıdan yukarı bir hareketle 
mi başarılmalıdır ) 

Bu t>aşarrş yolları, yapı koopratif

leri bakımından nasıl olmalıdır? başka 

ellerde nasıl olmuştur?. 
Gelecek bir yazıda bunu araştıraca

ğız. 

Mesut UZGÖREN 

Acundan res!' mler 

":!nlerde Anıııvutıuk Kıralr S. M. Zogo'nun annesinin öldüğunu yazmış, Atatiu 
iin bu münasebetle çektiği telyazısım basmıştık. Koyduğumuz resim, Ama· ,. 
ı.,ı, 'l<ıralın.ı altı kız kardeşi ve annesi ile beraber göstermPktedir. 

Amerika or1u.ıı...ı rıda ra111n rrı<t .\ ratıarıru ındirmek mattsadiyu~ küçük muryasra 
taİim topforı yapllnıı.~trr. Resim ie göni lr.n hu küçiik toplar, büyük topların 

bütün ~asıl \'e rııcz.iyetlcrinc maliktir. 

1 

ULUS R İLKK..\..!'!UN 1934 CUivl \R f .;:,:J 

Etha Rihtt: r'in • • 

Heykel ve resim ustasının sergisi dün 
halkevinde açıldı. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Anatomi 
profesörü Dr. Rihter'in karısı heykel ve 
resim ustası Etha Rihter kenui eseri o
lan hayvan resim ve heykellerinin ser. 
gisi dün Halkevinde Ziraat Bakanı Bay 
Muhlis Erkmen tarafından seçilmiş bir 
k. l balık katında açıldı . 

Bay Muhlis sergiyi şu söylevle açtı: 
·•- Sayın bayanlar, baylar, Yüksek 

ziraat enstitüsü profesörlc.arinden Her 
Rihter'in bayanı bize bügün Ü'1J'i eserle
rini gö.,t riyor. Profesör kendi alanın. 
da nasıl tnnınmış, s yılmıs ise Frav Rih. 
ter de p:üzel sanatlarda öylece tanınmış, 
scvilmistir. 

Profesör Rihter bize bunların sanat 
bakımınrl n değerini. anlamını göstere -
cek, bildir r ktir. Zaten eserler kendi 
ae:erlerini kendi'c-ri gösteriyor. Ben bu 
üstiin est> ı .. rden kurulu sergiyi açmak 
in lerin bir kıvanç duyuyorum ... 

r.::y l'~uhli .'in söylevinden sonra pro
fesör P.ihtt•r "güzel sanatların symbolda 
hayvı.>n, olan mevzuu topluluğa uzun 
b'lylu anı"lttı. Profesör uzun söylevinin 
61l;nde dedi ki: 

Tanınını'l bir İngiliz filozofu ve yazı. 
cısı olan Oskar Wilde güzel sanatlar ü. 
zerine su sözleri söylemişti: "Güzel sa
nat bir dıs yüz, dıştan görünüş olmakla 
beraber hir de remizdir. Symbol'dUr . ., 
Bizim sanat dediğimiz şey en eski çağ. 
lardnnberi insan cinsine ha~ bir kudret. 
tir. Schiller ise insan için şöyle söyle· 
miştir: ''Ey insan! maharet bakımından 
bir böcek, sana ustalık edebilir. Sen bil. 
gini sana üstünlük veren dimağın ile an. 
latabilirsin. Onun icin :ısanat yalnız dt
ma~ kuvvetine ve sana özlem bir iştir.,, 

Bir sanat eserini yaratan insan eli. 
<lir. İnsan bir sanat eserini tabiatten ör. 
nek alarak yaratır. Şaşmayan hoca ta
biattır. Goethe tabiat için şu sBzlerl 
söylemistir: "Tabiat ne çekirdek ve ne 
de kabııktur .. O her ikisi birdendir.,. 

Hakiki bir sanat eserinde btr iç bir 
ele dış yUz vardır. Eserin değerlnl artı. 
ran ve ona ruh veren özlemi iç manası. 

nın dış yüzünde aynalanmasıdır. ya -
hut biyoloji bilgisi dili ile anlatmak ister. 
sek, biçim gösteren form ile, işi anlatan 
funktion arasında hakiki bir münasebe. 
tin, bir tenasübün bulunmasıdır. 

Bu öz Uzerinde geçen yıl profes!SrUn 
vermiş olduğu konferansı buracıkta ıu 

kısa sözlerle hatırlayalım: ''Bir sanat e
serinde düşünce, değer ve mana gibi Iç 
yüzle. eserin biçimini glSsteren dıJ yt1z 
arasında bir harmont bir ahenk olmalı. 
dır . ., 

Bir şeyin manası deyince ne anları?.? 
Bir mana nasıl meydana çıkar? 

Her bilgide olduğu gibi mana da bir 
mukayeseden, karşılıklı bir ölçüden çı. 
kar. 

(Tertium Comparations) iki şeyi ölç
mek, mukayese etmek için bir Uçllncli 
şeyle ntsbet etmek gerektir. Bunu an. 
latmak için şu örneği ele alalım: Bir 
noktadan ayrılmış iki hat veya çizginin 
sonu yoktur. Bunları ne kadar 
uzatsak birlesmesine ve ölçiilmesine im. 
kS.n yoktur. Nisbetlemek, ölçebilmek 
için bir UçUncU çizgi ile birleştirmek ge
rektir. Böyle iki çizg[ bir üçüncü ite 
birleşince meydana bir Uç köşe bir mU. 
selles çıkar. Böyle olunca tümlenir. öl. 
çüye gelir. Artık bunda bir düsilnce bir 
fikir ve mana vardır. Matematikde bil
diğimiz iic köşe (müselles) in bütün 
hendese bilgisine şamil bir manası var. 

dır. Bunu sembolik prensiblere uydu -
rursak bu üç köşe aynı zamanda Symbol 
olmuş olur, daha geniş, daha yaygın bir 
mana alır. Bizim sembolden anladığı
mız da budur. 

Sembol bir fikirden doğmuş olan bir 
ülkünün avnaya aksettirilmiş bir resmi 
gibidir. Yani mücessem bir aynadır. 

Sembolde en önde giden düşünce, asıl 

olan fikrin ve mananın tebarüz ettiril -
mesidir. Sembol, timsal diyebileceğimiz 
Allegorlc'de olduğu gibi herhangi bir 
şeyin tıpatıp karşılı~ değildir. Biraz de
ğismiş veya dilzeltilınlş, süslenmiş bir 
şekli de değildir. SembolU tanımak ve 
bilmek esası üzerine kurulmuştur. 

Hebbel ıembol ile allegori arasındaki 
münasebeti anlatmak içtn diyor ki: 

'' Bir sembol ile a1Jegori yani remiz 
ile timsal bir manzaranın kart üzerine 
alınması ile bir ölüm i~retinin put ve. 
ya tabut ve yahut ölüm İ'4lreti şeklinde 
yazrlması arasındaki farka benzer.,, Öy. 

le ise sembol bir şeye ruh. özlü bir dil
şünce. derin bir mana verir, 

1 nsan, kendi düşüncelerini böyle 
ruhlu ve yiiksek manalı bir halde illkU. 
lendirmek idealize etmek için en eskt 
çağlardanberi tabii mevzuları yani hay. 
vanı örnek olarak ele almıştır. Çünkü 
tabiatı kuran türlü unsurlar arasında 

kendisine ruh ve duygu anlattığından 
ötürü en yakın akraba olarak hayvanla
rı görmüştür. 

Geçmiş insanların bize bıraktıklan 
prehistorik en eslji resimler ve heykel. 
ler hayvanların ornekleridir. Örnek ol -
mak üzere Altamira'da prehistorik bir 
mağarada bulunmuş olan ''sıçramakta o
'an bir erkek domuz- seklioi ıı;öatı-rcb 

/Jlr kurbağa 1Jeykeli 

lı. iın l 
Bunun yanında Eta Rihter'in elin -

den çıkmış olan şu resim de o eski do
muzun benzeridir. Eta Rihter yeni oza.. 
nrn modern hayvan heykel ve resim ya.. 
pıcısıdır. Kendi yaptığı domur: resmine 
aynı vaziyeti, aynı hareket halini ver
mesi acaba bir tesadüf izimidlr? Eski 
uzadald sanatkar lle yeni sanatın bu 
kar ılajışı yalnız sanat düşUncesldir. 

ÇUnkU Eta Rihter bu reımi yaptı~ za.. 
man mağarada bulunan benzerinden ha. 
tıc:l yoktu. 

Etha Rihter'in bir f)aşka eseri 

Hayvanın insan kültüründe oynadığı 
role gelince: 

Burada mevsimler ve ayların hayvan
larla gösterildiği en eski resimleri hatır. 
lamak kafidir. Gök yüzüniln yıldızlan 

ve bunların bulunmaları gözden geçiri. 

lecek olursa yıldızlara aid 12 sembolik 
r~sinılerden 7 si hayvan nevilerine aid-

tir. Bilindiği gibi en eski bilgi olan As. 
trologie yıldızlar bilgisi hep bu hayvan 
sembolleri iiı:erine kurulmuştur. 

Bir çok yıllar önce profesör Rihter 
karısındaı' kendi felsefe ve başlıca insan 
gövdesinin yapısına aid olan bilgileri. 
nin, düşüncelerinin bir sembol ile gös
terilmesi ve mücessem bir ifade verme. 

2ZZ 

ide teşhfr edilen blr hayvan heyRcfı 

.ni dilemiştim. Bilgi ve sanatta birlik 
çalışmamızla, sembol olarak bir hayvan 
seçtik. Sonraları öğrendik ki bizim seç. 
tiğlmiz kaplumbağa eski dünyanın ce
nup ve şark ülkelerinde biiyük hir ma. 
na ve değeri varmış. Bugün bile eski 
küitür yurdu olan Çin'de bütün kanun.. 
lar tunctan yapılmış bir kaplumblğanın 
üzerinde neşir ve ilan edilmektedir. 

Yunanlı. Hermos Demiurgos, Mısır
lılardan alınan fikir üzerine eski mvttu. 
logik sanatlar da bir kaplumbağanın sır. 
tında olarak temsil edilmiştir. Hind tan
rısı Vishnu yer yüzünde ilk cesctleıırli. 
ği zaman balık ve ikinci cesetlencliği .. ,_ 
man kap\umbağa şeklinde rem1.cdilnı·~
tir. 

Bence, kaplumbağa sembolü, acıınun 
iki kutbunu remzeder. Dayanıklık. ve 
hareket. Acunun bu iki hassasl ins ın
lı~ın düşünce ve işlerini iki sözle lıir 

araya toplar. Sabit, durgun olan • r 
(mekan) ile yürüyen. değişen. han". t 

ıahibi olan uıa (uman). 
Architektur plastik'in bu sembolü ha. 

kikt bir sanat eseri olarak tanırıamax. 

ÇünkU burada sanat bilginin yardımcı· 
sıdır. Burada lojik mana, iç yiiz. biT.İm 
duygularımıza doğrudan doğruya tesir 
yapan dış yüzden. biçimden aşırı git -
-niş, fazlaca tebarüz ettirilmiştir. Arala
rında birlik, harmoni kalmamıştır. 

Yaratıcı sanatkflr fikrini hiç bir za. 
man bu kadar açık bir mantıkla gös. 

teremez. Hakiki bir sanatkar sembol o
larak yaptl~ı eserinde fıkrini yalnız il. 
ham eder. Kapalı olarak hissettirir. 
Mistik perdeyi kaldırmaktan sakınır. 

ÇUnkil bu perdenin arkasında tabiat. 
bUtUn eşyayı sırla dolu bir perde ile 
örterek hükmiinü sürmektedir. Tabiati 
teşkil eden su. toprak. nebat, hayvan 
ve hayvan zincirinin en üst halkasını tcş 
kil eden insan hep bu perrknin arkasın
da gizlenmiştir. 

Acaba Eta Rihter sanat escrlt:rinde, 
bu eserleri görenlere böyle bir his ve 
duyguyu verehilmeğe muvaffak olmuş 
mudur? Hayvan ruhu ile insan ruhu "· 
rasındaki yakınlığı. insan ile hayvan <lk

rabalığını anlatabilmiş midir? Bunu tak· 
dir etmek eserleri görenlerin dııygııhrr. 
na bırakılmıştır. Eski zamanların büyiik 
bir filozofu ve tabiatı tanımış olan A • 
rlstoteles hayvanlarm ruhunu anlatır -
ken "hayvan ruhu bir çocuğun ruhuna 
ben7.er.,. elemi ti.,, 

Profesör Rihter'in bu söylevinden 

sonra gelenler sergiyi gezdiler ve çok 

beğendiler. Sergi herkesin gezebilmesi 

için 14 birinci kanuna kadar açık bulu. 
nacaktır. 

Askeri ı~,ahrikalar 
Ticaret Kaleminden: 

1500 kilo arsenik 
Ayın on ikisinde alınacaktır. Kaleme gelmeleri. 

8-5564 
12 Kalem çelik halat 20/ I. Kan/934 
41 Kalem elektrik malzemesi 20/1. Kan/934 

13371 Kilo muhtelif numarada petrol 22/l. Kan/934 
6700 .. Demir 22/1. Kan/934 

Fisek fahrikası tav ocağı <luvadarmın kargire tah -
vili. 23/I. Kan/934 
Fişek fahrikası 1 numaralı tav ocağı binasının 
insası. 23/1. Kan/934 
D~ğrultma tezgah bıçakları ve muhtelif makaslar 

6/Şubat/935 
l Adet pres tezgaha kalıp hamili (yuvarlak delikli) 
1 Adet ,, ,, ,, ,, (Beyzi delikli) 

6/$ubat/93S 
Yukardaki malzemeler hizalarındaki tarihlerde ayrı ay-

rı pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin a!?rtnamesini ~ör
mek için her gün 13,30 dan 15,30 za karlar pazarlığa istırak 
~deceklerin de muayyen giinde teminat ile tı"Ür<-caatları. 

(3602) 8-Sr;'!n 
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saçlarınız 

dökülüyor mu? 
Hemen dökülmesine mani 
olunuz. 

KANZUK ECZAHANESl 
müstahzaratından. 

KOM OJEN: Saçların dö
külmesine ve kepeklenmesi
ne mani olur. 
KOMOJEN: Saclann kök
lerini kuvvetlendirir ve bes
ler. 
KOM OJEN: Latif rayihalı 
bir saç losyonudur, deposu 
Kanzuk ecza hanesi her ec -
zahane ve ıtriyat mağazala
rından arayınız. t 

İngiliz Kanzuk eczanesi mamulatından. 

Öksürenlere pelesenkli katran eksiri 
Veni Eczahanede bu1unur. 
. ... ....... · .... ~ ... ~,. ."· : .. _ . ,.. ). 

Ni. M. Vek81etinden: 
Askeri Liselerin 9, 10, 11 inci 

sınıflarına talebe almıyor. 
1 - Askeri liselerimizden İst!ınbul'da bulunan kuleli 

askeri lisesinin 9. sınıfına 183. , Maltepe lisesinin 9. sını
fına 50 ve Bursada bulunan Bursa lisesinin 9. sınıfına 116 
kişi daha alınacaktır. Bu mekteplerin onuncu ve on birin
ci sınıflarına da bir miktar talebe daha alınacaktır. Onun
cu ve bilhassa on birinci sınıfa çıkacak istekliler tercihan 
.alınacaktır. 

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

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

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

5 - Sivil HseJcrde ikmali olanlarla sınıfta dönenler 
alınmaz. 

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

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

8 - Evrakı mektebe giden talebe mektep, tarafından 
da\•et vukubulmadıkça mektebe gitmemelidir. Aksi tak
dirde mektebe kabul edilmemesinden dolayı mektep ida
resi mcsul olmadığı gibi avdet masraflarını da kendisi ver
mesi lamndır. 

9 - Bulunduğu yerde tam teşkilli sıhhi heyet bulun
maması hesabiyle muayenesini tamam y.aptırmıyan tale
be mektebe çağrıldıktan sonra mektepçe muayeneleri ta
mamlc:ıttırılır. Ve sıhhi halleri sebebiyle kabule şayan gö
rülmezse mektebe alınmaz bu gibi talebelerin dönüş mas
raftan da kendilerine aittir. 

10 _ Tcahhüt senedi vermek için velisi olmıyan ve 18 
yaşım bitinniyen talebe a~n!lmaz 1.s. yaşını bitiren talebe
nin kendisi teahhüt senedını vcrebılır. 

ı 1 - Evelce askeri liselere girmek için müracaat eden 
ve müsabaka imtı"hamnda kazanamadığından dolayı mek· 
~eplcre ahnmıyan talebe ~ller~d.e bulunan evraklarım 
derhal evelce müracaat ettıklerı lıselere gönderecekler ve 
oradan alacakları emre göre hareket edeceklerdir. (3623) 

Kumbaı·a bütün bir i~tikhaldir. 

Tiirkiye tş Bankas1 

1 

ULU!. 

Tl!!J Q K iYıE 

llRAAT 
61\N_KAS~ı 

·DARA 
BiRiKTiREN 
RA~T b0l;R 

Aııkara Gümrüğü 

l\f üdiirlüğüııden: 
Müdürlüğümüz ambannda bulunan bir kalem sahipsiz 

dört kilo havyar 8-12-934 günü saat 10 da artırma ite sa
tılacaktır. İsteklilerin o gün gümrükte kurulu satış komis-
vonuna müracaatları. (3645) 8-5580 

f 
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, IŞIKLAR SONUN CE 1 
ELISA LANDI - NlLS ASTER - PAUL LUKAS ~ 
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Adliye Vekaletin den: . 
Adliye Sarayı elektrik tesisatı ıslah ve noksanları ikmal 

edileceğinden görülerek ıicap eden keşifnamesi yapılmak 
üzere elektrik işlerinde ehliyeuıaıneli olanların levazım 
müdürlüğüne gelmeleri. (3642) 8-55i9 

Rize Belediye Riyaset inden: 
Bedeli keşfi 10866 lira 50 kuruştan ibaret olan üazipa

şa caddesinde yeniden yapılacak Parke kaldırımının 6000 
liralık kısmı 25-11-934 tarihinden 15-12-934 tarih cumar-
tesi günü saat 15 e kadar 20 gün müddetle dosyasındaki 
şartname dahilinde kapalı zarf usuliyle münakasaya kon
muştur. Talip olanların bu müddet zarfında o/o 15 temi
nat:lariyle beraber belediye encümenine müracaatları ilan 
olunur. (3624) 8-5556 

l\faarif Vekaletinden; 
21. 11. 934 tarihinde ihalesi icra edileceği ilan edilen 

Erzurum muallim mektebi ikmal inşaatı münakasası gö
rülen lüzum üzerine üç ay temdit edilmiştir. 

İhale 21. 2. 935 perşembe günü saat t S tc Ve~alet inşa· 
at komisyonunda kapalı zarf usuliyle icra edilecektir. 

Talipler §artname ve teferrüatmı in~aat dairesinde 
görebilirler. (3549) 8-5481 

Yı s~n moda 
ADIN-ERKEK·ÇOCUK. 

GISllVEO 

Y. Z. E. RelitÖrlüğünden: 
Ankara Y. Z. E. Binalan içinde J.aptırda,cak baklialiye 

dükkanının bir sene müdde.tle kirası artırmaya konuldu -
ğundan taliplerin taf~ilit almak için daire müdürlüğünden 
ve 11. 12. g34 tarihine müsadif salı günü saat 10 da idare 
ve ihale komisvonuna müracaatları. (3596) 8-5509 

SAYIFA 7 
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Para, saadetin an:1htarıdır. 
Mesut oımak icin zen in ol· . ~ 

mak sarttır .. 
Zengin olmak icin de bir pi · 
yango bileti almak l;'._zımdrr. 

Ankara Hukuk Fakültesnden: 
Fakülte leyli talebesi icin 15 takım palto ile hademesi 

için 15 takım elbise pazarlıkla yaptırılacağmdan isteklile -
rin 12- 12 -934 çarşamba günü saat 12,30 da müracaath:ı.rı. 

(3638) 8--5584 

Manisa ValiliğEnden: 
Manisa içinde bir hast.ahane yapısı asağıdaki şartlara 

göre kapalı zarf usuliyle cksiltm~ye kcnulTTiuc:;tur. 
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 anahtartesHmi şartiyle 
iha1e edilecektir. 

6 - Eksiltmeye girecekler bu işe ait sartname, proje ve 
keşif kağıtlanm imzalıyarak dıs zarf e koyacakları gibi 
bunları okuyup kabul ettiklerine dair bir de kağıt yazarak 
imza edeceklerdir. 

7 - Eksiltmeye girecekler proje ve kesifnarnelerde ya· 
zılan ve hususi şartnamede izah edilen bütün işlerden her 
biri için bir vahit vereceklerdir. B uvahit fiatlar., keşif mik
tarları Jistesiı1dcki miktarların karşısında gösterilecek ve 
bu miktarlarla zarp edilerek hasılı zarpların mecmuu ye -
kununa, maktuan konan işler için teklif edilecek fiatlar ila
ve edilecek ve hepsinin yekunu teklif mektubunun yckUnu 
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 
zarflar 2490 No. lu kanunun 34 üncü maddesi dairesinde 
de gönderilebilir. 

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

• 
HAVACILll{ VE 

132 inci sayısı çıktı 

- İçindekiler -

8- 5503 

- Ulusal tayyarecilik S. Z. Gürevin 
- Fitre ve zekat · · • 
- Gökyüzü savaşr 
- Hava hukuku Rifat Serif 
- Londra - Melbum yarışı ~kincisi Ankarada • • • 
- İstanbul liki ikincisi Fenerbahçe " • • • 
- Londra mektublan Adnan Mahir 
- Gökle yer arasında Abidin Daver 
- Her kadın tayyareci olmalkhr .Heleı:. Bu~e 

- Kuru dallar (Hikaye) Server Zıya Gurevın 
- Sporcular tayyare~i 
- Sirtema 

ve 
Müsab"ka 

Zengiıl resimlerle süslü olan bu sayıyı herkes 
örmelidir 
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Milli 1\1 üdaf aa Vekaleti 
satın alma komisyonu 

ilanları. 

İLAN 
Burnova'daki kıtaat için 

56400 kilo yerli pirinçi kapa
lı zarfla alınacaktır. İhalesi 

-

, 15-12-934 cumartesi günü 

1

, saat 11 dedir. Şartnamesini 
görecekler M. M. V. Sa. Al. 
Ko. nuna eksiltmeye gire-

Hallilci, saf, kati tesirli ASPİRİN, EFJ marka· 
sanı taşır. AOrıt.ı çabuk ve emniyetle gider
melc için baş..,racaOınız deva, dünyad• 
meşhur no ~ ,, müstahzarı olmalıdır. 

Ambalajlarda ve lcompri· 
melerin üzerinde ED 
markasının mutlaka 
bulunmasına dik· 
icat ediniz! 

Anafartalar caddesinde Kmacızade hanı altında 

Merhum Şevket Ahmet Beyin eski 
belediye eczahanesi yerine 

Yeni eczane açıldı 11 
Fenni gözlükler, tıbbi korsalar, sıhhi levazımat, 1 

bütün tuvalet ve ıtriyat çeşitleri ile aradığınız her ilaç 
bulunur. 

Gözlük ve korsa tamirleri yapılır. 8--5338 

Tokat Valiliğinden: 
Tokat vilayetinin Zile, Erbaa, Niksar, Reşadiye kaza

lan merkezinde inşası tekarrür eden (19646) lira (23) ku
ruşar bedeli keşifli dört mektebin inşaatı kapalı zarf usu
liyte münakasaya konularak 13. 12. 934 tarihine müsadif 
perşembe günü saat on beşte ihalei katiyesi icra kılınaca
ğından talip olanların şartnamesiyle evrakı keşfiyesini 

görmek üzere Tokat vilayetine müracaatları ve bu bap -
taki kanun dairesinde vuku bulacak teklifnamelerini o 
gün Tokat vilayeti encümeni daimi riyasetine irsali ve 
tevdi eylemeleri itan olunur. (8076) 8- 5426 

i 

SERVETi i~ 
~ 

43 senedir durmadan neşir vaziyfesini yapmakta i~ 
olan bu haftalık resimli gazetenin Ankara'da satış yeri 
A K B A kütüphanesidir. Senelik ahone 10 lira. Be •ı 
h.-r !1!3VT!i!I 20 k11n1c: 1 - ·~ ~~~~~ ~~~ 

Ankara c • 
1\tüddei Umumili~nden: 

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

İsteklilerin şartnameyi görmek üzere Ankara Müddei 
Umumiliğine ve ihale tarihi olan 27 - 12 - 934 perşembe gü
nü saat onbeşte teminat makbuzlariyle mezkur Müddei 
umumilik d;ı irec:in<l e hnlımm;ılan. (3612) 8---5568 

Öksüriikler çok defa tehlikeli hastalıklar gösterir. 

f{ATRAN f.IAKKJ EKREM ~ 
Bu tehlikelerin önüne geçerek öksürükleri keser ve milzmin ~ 
bronşitler ile göğüs nezleterini katiyen geçirdiği gibi nefe·s darlı~~ 
ğına da çok faydası vardır. 

o omom1111a99~~~n~••n•1111mrı~~~••or1..ı1•· 
Terkibi, 200 diş hekimi tarafından hazırlanan 

• 
M 1 NE 

Diş macununu 
Emniyetle kullanabilirsiniz. 
Umumi deposu: İstanbul Cağaloğlu No. 33 
Telefon: 20264 8- 5455 

ceklerin de belli gün ve sa
atte Burnova'da As. Sa. At. 
Ko. na uğramaları. (3497) 

8-5360 

f LAN 

Lüleburgaz'ın 274, Kırk -
larelinin 308 ton unlannın 
ihaleleri 12 - 12 - 1934 çar -
samba gününe bırakılmıstır. 
!stekliterin betli günde Lüle 
hurgaz'daki Sa Al. Ko.nuna 
uğramaları. (3604) 

8--5541 

lLAN 
49 kalem tıbbi ecza ka -

pah zarfla alınacaktır. İha
lesi 22. 12. 934 cumartesi 
günü saat 14 tedir. İstekli
lerin şartnamesini görmek 
için her gün öğleden sonra 
eksiltmeğe gireceklerin de 
belti gün ve saatmda teklif 
ve teminatlariyle M. M. V. 
Sa. At. Ko. na uğramaları. 

(3562) 8--5485 

t LAN 
İzmir Reşadiye'de kana

lizasyon inşaatı aleni müna
kasa ile yaptırılacaktır. Şart 
name ve keşifnameterini gör 
mek istiyenlerin her gün öğ
leden sonra ve münakasaya 
gireceklerin 31 - 12 - 934 pa
zartesi günü saat 14,5 ta te
minatlariyte birlikte M. M. 
V. Sa. Al. Ko. na müracaat· 
ları. (3647) 8-5589 

İLAN 

İzmir Reşadiye'de Han
gar önüne beton, beton arme 
ray mesnetleriyle Pist inşa -
sı kapalı zarfla münakasaya 
konulmuştur. Şartname , e 
keşiflerini ğörmek istiyenle
rin her gün öğleden sonra 
ve münakasaya gireceklerin 
31 - 12 - 934 günü saat 10,5 
da teminatlariyle birlikte M. 
M. V. Sa. At. Ko. na müraca 
atları ve teklif zarflarını iha 
le saatinden enaz bir saat 
evel komisyona verilmesi 
aksi takdirde zarflann ka -
bul edilmiyeceği. (3646) 

8---5588 

İLAN 

Ordu ihtiyacı için iki ta
kım ameliyat çadıriyle 46 
adet seyyar hastane cadın 
kapalı zarfla satm alm~cak
tır. İhalesi 31 - 12 - 934 pa • 
zartesi günü saat 14 tedir. 
T alipler evsaf ve şartname
sini görmek istiyenler her 
gün öğleden sonra ve müna
kasaya iştirak edeceklerin 
o gün ve saatından evel pey 
akçeleri ve teklif mektupla
riyle birlikte M. M. V. satın 
alma şomisyonuna müraca -
atlan. (3644) 8-5586 

1 LAN. 
Hava ihtiyacı için 21 ka

lem bordo aleti pazarlıkta 
alınacaktır. Şartnamesini 
görmek istiyenlerin her gün 
öğleden sonra ve pazarlığa 
gireceklerin 18 - 12 - 934 sa
h günü saat 10,5 ta teminat
lariyle birlikte M. M. V. Sa. 
Al. Ko. na müracaatları. 

(3643) 8--5585 

iL AN. 
Muhafız alayı helalarına 

sarf edilmek üzere bazı mal -
zeme pazarlıkla alınacaktır. 
Pazarlığı 15 - 12 - 934 cumar 
tesi günü saat 11 dedir. Is • 

Türk 
BÜYÜK 

Çekiş tarihi 14/12/1934 - bir bilet 1 lira 

İkramiye kıymeti 23.000 liradır 
l • adet 3000 liralık 10 - adet 100 liralık 
l • adet 2000 ,, 220 • ,, 50 " 

1 1 • " 1000 " 50 • •• 20 " 
2- " 750 " 100- ., 

i 2 • " 500 " 1000 • " 
10 " 

4 • 5 ,, 200 " 4 700 • " 
5 " 
ı ,. 

Biletler her yerde satılmaktadrr. (2415) 8-3848 

Eskişehir Muhasebei Hususiye 

Müdürlüğünden: 

Memleket hastahanesine alınacak 2007 liralık ilaç 1-12-
934 tarihinden 20-12-934 perşembe günü saat 15 te ihalei 
katiyesi icra kılınmak üzere 20 gün müddetle münakasa· 
ya verilmiştir. Talip olanların yevmi mezkurda encümeni 
vilayet kalemine müracaat eylemeleri ilan olunur. (3608) 

--~--------------------------___;8---__ 5_52_9 ____ _ 
teklilerin keşifnamede yazı- Mürebbiye arıyanlar 
h malzemeyi görmek için 
her gün ve pazarlığa gire
ceklerin de belli gün ve sa -
atte komisyona uğramaları. 

(3634) 8--5581 

1 LAN. 
Vekalet binasının bir mah 

zeninde kitap konulması için 
pazarlıkla sabit raf yaptın
lacaktır. Pazarhğı 15. 12. 934 
cumartesi günü saat 11,30 
dadD'. İsteklilerin keşfini 
gönnek için her gün ve pa -
zarlığa gireceklerin de belli 
gün ve saatinde komisyona 
uğramaları. (3635) 8---5582 

llevlf"t Oemf ryollan U · 
mum Müdiirliiiiü .ıatm 

alma komfcvonn ilanlan 

İLAN 
Haydarpaşa - Ankara hat

tı Km. 194 - 868 de Sakarya 
üzerinde bulunan Osmaneli 
köprüsünün yeniden inşası 
ve eskisinin sökülmesi mü
nakasası 1 ikinci kanun 935 
salı günü saat 15 te Anka
ra'da idare merkezinde ya
pılacaktır. Tafsilat Ankara 
VP. Haydarpaşa veznelerinde 
10 ar liraya satılan şartna
melerde yazılıdır. (3587) 

8-5495 
1 LAN. 

Viyanah bir Matmazel 
bir türk ailesinde çocuklara 
bakmak ve almanca öğret -
mek istiyor. Arzu edenlerin 
Avusturya Sefaretine müra-
caatl~ti. 8---5573 

~nkara Levazım imirliıi 
satın alma komisvoou 

ilan lan. 

f LAN 
Pınarhisar kıtaat hayva

natmm ihtiyacı için dokuz 
yüz yirmi bir bin dokuz yüz 
yirmi ( 921,920 ) kilo arpa· 
ya verilen fiat pahalı görül
dü~ünden yeniden kapalı 
zarfla münakasaya konul· 
muştur. Münakasa gilnü 9 
kanur.uevel 934 pazar günü
dür. Taliplerin teminat ve 
teklif mektuplariyle birlik· 
te Pınarhisar satıntma ko. 
misyönuna vaktından evel 
müracaattan. ( 3462) 

8-5302 

fLAN 
Ispartada bulunan kıtaat 

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

sini görmek istiyenler An
kara Levazrm Amirliğine 
müracaat etmeleri ve talip-
lerin de belli saatten ever 
teminatlariyle birlikte tek-

FRANSIZCA 
ir'1GİLİZCE 

ve 
ALMANCA 

lisanları 

YALNIZ 

1 
B 

L 
1 
T 
z 

MEKTEBiNDE 
SERt ve iYi 
BİR ŞEKİLDE ÖG 
RENMELİSİNİZ 

Ankara - kooperatif arka• 
sında Ali Nazmi Bey apar• 
tmıanı. 

İstanbul- 373 İstiklal cad• 
desi. 8-4869 

Dikkat 
1 - BİNA İŞLERİ PRO
JESİ VE BETON AR
ME HESAPLARI YA
PILIR. 
2 - RİYAZİYE, FİZİK 
DERSLERİ DİKKAT
LE GÖSTERİLİR. Rl
Y AZl YE TATBİKATI 
YAPTIRILIR. 

Hakimiyeti Milliye ga
zetesi Mühendis (R. M. 
F) rumuzuna yazılması. 

r; - --- ~ 

! lrntiyı'll: ~.ıhıbl ve BalmU· 

! harriri Falih Rıfkı ATAY. 

f Umumi neşriyat1 idare eden 
i 
r Yazı . iılerl müdürü Nasuh.i 
• BAYDAR. 

Çınbu cıdd~si civumdı 
Ulus mafbaasmda basrlrnrştır. 

Kayseri - Ulukışla Hat
tında bir demir köprünün ye 
rine konulması dolayısiyle 
10 - 12 - 934 tarihinde Kayse 
ri yolu üzerinden Adana isti 
kametine yolcu kabul edite
miyeceği ilan olunur. (3628) 

8--5583 

lif mektuplannı Ispartada 
satmalma komisyonuna ver ı 
meleri. (3516) 8---5389 ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 

Ankara r efterdarlığından: 
Liva numarası 
An ila. 

1 500 numaraya kadar 
.soı 1000 .. 

1001 1500 ,, 
" 1501 .. .. 

Askeri 

3/12/934 
4/ 12/ 934 
5/ 12/ 934 
6/ 12/ 934 

Mülki 

.1-"azartesi 
Sah 
Çarşamba 
Perşembe 

1 500 . 8/12/934 Cumartesi 
501 1000 9/ 12/934 Pazar 

Yoklama muamelesini teminat dairesinde yaptırmış nüfus hüviyet cüzdanım ye 
ni harflere tebdil ettirmiş olan askeri ve mülki tekaüt ve yetim maaşlan yukarda 
yazılı günlerde verilecektir. Maaş sahiplerinin veya resnıi vekillerinin mutlak suret 
te muayyen günlerde mürarzat etmeleri lüzumu itan olunur. (3595) 8---5512 

1 
1 SİNEMALAR 1 

YENi 1 
BU GECE 

Oç bttrük yıldızın temsıl ettıklerı 
GÖNÜLLER BİRLEŞİNCE 1 

Senenin en cazip filmi 1 
NORMA ŞHEARER 

Robert Montgomery - Herbert Marshall 
Ayrıca: Dünya havadisleri • 

Bugün, bu gece 
Tayyare fllmlerınin en müdhiti: 

GECE UÇUŞU 

Yıldızların filmi: Helen Hayes, Myrnaıı 

Loy, Robert Montgomery, Clark Gable, 
John Barrymore, Lionel Barrymore 
Aynca: Dünya havadiılert 

. , ___ alil Naci KB,iıteılık ve Matbaacılık Her nevi plin ve resimlerin koovalan süratle çıkardır. Telefon: 1230 


