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Gündelik 

İÇ SIY ASAMIZ 

.. Yeni Kamutay ulus işlerini 
&0rnıeğe başlarken ismet İnönü 
kabinesi de programını bildirdi. 
Ve Karnutaym partiden olan ve 
0~nıayan bütün üyelerinin güveni-
!1• kazanarak o da yeni bir hızla 
lfe girişti. Bu güvenin ne kadar 
terinde olduğu besbellidir. On 
•enedenberi türk ulusunun istek -
lerini ve Kamutayın kararlarını bü· 
tiik bir başarım ile yerine getiren 
lınıet İnönü hükfunetinin bundan 
böyle de kendine ve kabinesine 
&öıterilmiş olan gü\1eni yurdun 
\re JUrddaşlarm bayındırlığı ve 
göneni uğrundaki verimli çalış .. 
tnaları ile karsıhyacağına hiç kuş-
ku Yoktur. -

Başbakammız kısa ve fakat 
Özlü programında genel sıyasamı· 
zın ana temeli olarak yurdda es • 
inesi gereken güven havasının bü· 
?'ilk değerini gözlerimiz ön~nd.e 
1Yice aydınlatmıştır. Dediklerı gı-
bi hükumet yükü artık her ~lke • 
de çok ağırlaşmıştır. Bu agırhk 
ancak hükumet ile ulus arasında 
karşdıkh güven olduğu vakit ko • 
layca taşınabilir. Kamu~a~ l~m~t 
İnönü kabinesine gü\1enını hıldı • 
rirken o da bu yüce güvene de • 
ierli olmak için çok çalışacağını 
söylemiıtir. Bu söz şimdiye kadar 
olduğu gibi bundan sonra ~a r~ . 
rine t" ·ı k ve de'1'1etımızın ge ırı ece • 
bütün kurumları tek bir varlık gı-
bi yükselme yolunda durmadan 
Çalışıp ilerliyecektir · 

iç Bıyasamızm ana çizgileri Ö· 

tedenberi bellidir. Yurdun ~ayın .. 
llırlığı ve yurddaşın gönenı bu sı· 
Ya.sa'!:n baş amacı~?"· On.a "d:r~: 
inak ıçin kurulan duzenlenn g 
tuluğu da gün geçtikçe artan ve • 
ri111lerile anla.şılmaktad!.r • . Yap~ • 
lan işler bakımmdan dun ıle h • 
Riin arasında ne kadar ayrılık 
\'arıa, bugün ile yarın arasında 

·da öyle olacak ve yurdumuz daha 
büyük başarımlar la· karşılaşacak· 
hr. Devlet yaşayışı açıldıkça, ~er 
alanda yeni düzenlerle onun yu~· 
ıelmeıini kolaylaştırmak gerektır. 
Hükumetimiz bu yaşayışın yeni 
gerekenlerini büyük bir özen ve 
duygu ile hep göz önünde tut • 
rna.kta ve çalışmasına ara verme • 
den ona göre düzen almaktadır•. 

Devlet yaşayışında ökonomık 
durumun bugünkü değerini an.~a
ntayan kalmamıştır. Ac':1~un bu • 
Yük bir sıkıntı ve darlık ıçınde bk 
lunduğu bir çağda her ulus anca 
~'- .k ··cu··nü artırarak tutu· 
'Ut(Onomı gu l I 
nabilmeğe çalışmaktadır. U us ar 
l\ta.ıı alışverişi çok daralmıştır. 
Bunun için yurd içindew ulusal il • 
retim ile yoğaltımı çogal~ar~k .. it 
alanını genişletmek gereklı go~u 7 
lüyor. Bu bakımdan ismet lnonü 
kabinesinin yeni programı çok 
değerli düşünceler taşımaktadır. 
F abrikalarımızm yaptığı şeyleri 
olabildiği kadar ucuz ıatmak ve 
böylelikle onların sürümünü ço • 
ğaltrnak kararının gerçekleşmesi 
ökonomik yaşayışımıza yeni bir 
hız verecektir. 

Bu da gösteriyor ki türk cu • 
llltll'luğu yurdda şu veya bu iş a • 
lanına değil, her şeyden önce y~r
dun genel ökonomisine karşı o • 
l'enli ve duygulu bulunmaktadır. 
F a.brika açılırken, çiftçinin ~a • 
ka.za.ncı da düşünülmüştür. Çıft • 
çi korunurken fabrikada çalışan • 
larm ilerlemesi de göz önünde tu· 
tulrnuştur. Bir ülkenin türl~ ~ş ~ •• 
lantan biribirini yaşatan, bırıbırı· 
ni koruyan ve en sonnuda yalnız 
lıir varlık meydana getiren J?arç~ • 
l~rdan ba~ka bir şey değildır. Bı • 
:tını ökonomik ınyasamız başla? • 

~----Rrcından h,.r.i hu do.ilru görüş ıle 

Adımız, andımızdır. 

13, MART I 9:l5 ÇAR~A.l\iBA 

Oslo, 12 ( l.A.) -1'/wrshavn ismi™ 
d,•ki Non'e~· ~alopesi. l>1smen buzlarla ö,.., 
riilü yeni bir toprak bul.ar<tk oraya NorvetJ 
bayrağını dilmıişıir. 

Her yerde 5 kuruş 

YUNAN AYAKLANMASI TAMAMEN BİTTİ At~ıklı bir kayıb 

Venizelos karısı ve yüz kadar zabitle 
(Kassos) adasına sığındı 

B. Yusuf Akçura dün 
İstanbul' da öldü 

Dün akşam Jstanbuldan ah • 
nan duyuklar, türk bilgi acunu • 
mın bir değerli üyesinin toprakla.. 
ra kan~tığmı yüreğimizi ııztata 
sızlata bize bildirdi. A verofla bir denizaltı gemisinden başka asi donanma ve ge· 

neral Papulas teslim oldu. Asi kuvvetlerden bir fırka kuman· 
dam bir miralay ve bazı zabitler sınırlarımıza sığındılar 

Kars ıaylavı ve T.T.T.C. Bat • 
kam Yusuf Akçura, haıtalık ı• • 
çirmeden, birdenbire Haydarp&f& 
iıtaıyonunda, her ölezi bekliyen 
en son uca vannıf. 

Atina, 12 (A. 
dre körfezinde Ali ıemilerden biri daha 
teılim olmuıtur. Bu gemi, Selinik'e git• 
mek emrini almııbr. 

Şarki Makedonyaclaki asiler, Dede• 
ağaç'ta duran hu•usi bir trenle kaçmıı • 
lardır. GeneraJ Kameon da kaçanlar ara< 
11ndadır. 

Başka haberlere göre, kaçaklar bbı 

denizaltı gemisine binmişlerdir. Sere2' 
Demirhiaar ve umumiyetle, hükUınet 

kuvvetlerinin iı~aJi altında bulunan 
mıntakalıırda tam bir ıükfın vardır. 

Dünkü harkat esnasında iki&i ıivil 
olmak üzere 11 ki~i telef ve gene dördü 
ıivil olmak üzere 28 kişi yaralanaıa§tır. 

Hükumet kuvvetleri Kumandam Ge
neral Kondjlis, bugiin öğle üzeri ıaat 

1 da Alina'ya gelecektir. B. Çaldariı'in 
evinin önünde büyük bir halk toplantısı 
olacaktır. 

_"'_""""_ 

A.) - Asi tor· 
pidolardan Psa• 
ra, göndermit 
olduğu bir tel• 
sizle Psara ve 
Leon torpido 
muhripleri ile 
Nireus ismin .. 
deki denizaltı 
gemisindeki a • 
si zabitlerin bıı 
gemileri gizli • 
ce terkederek 
mürettebatları• 
nı bırakmış ol· 
duklarmı bil • 
dirmi§tİr. Bu ü9 
gemi, Suda li · Uluıtd birliği temin eden doıt ül henin Başbakanı 
manmda hü • bay Çaldaris karısl ile •• 

Yunan hükfımeti, bulgar hükumeti • 
ıne müracaatla, kaçnk asilerin tecrid ve 
Üzerlerindeki uluı paralımnın geri alın• kumetin emir • 

lerini beklemektedir. Bu ilk telsiz· 
den sonra birçok telsiz muhabere
leri yapılmıştır. Bunlardan anla. • 
tıldığına göre Averof İtalyan ıa • 
hillerine ve ihtimal Rodosa doğ • 
ru yola çıkmı~tır. 

Atina 12 (A.A.) - Girid ge • 
nel valiıi: Averofun Aforizmeno 
burnu açıklarında bulunmakta ol
duğunu bildirmittir. 

_zı 

Asiler her yerde kaçıyor 
ve teslim oluyorlar 

Atina. 12 ( l\.A.~ - Ha\·as bildir. 
meninden: B. Çaldaıiı, gazetelere be • 

yanatmda, Makedonyada ve Trakyanın 
şimalinde kanuni idarenin yeni<len tesis 

olunduğunu ve asilerin, mal aandıkla • 
nndaki mevcudu beraber alarak kaçtık· 
larını ıöylemi§tir. Öte yandan Kesen • 

masnu iltimas etmiştir. 
Son ıayialara göre, Venizeloı, blr 

posta tayyareıine binerek GMd'ten kaç· 
mak niyetindedir. 

Makedonya' da asiler 
niçin mağlub olmuşlar? 

Ölü.mil yurclda büyülı acı uyan • 
drran Yuaul Akçura 

Yusuf Akçura, türk budunu• 
nun yetiştirdiği sayılı bileinlerden 
biri idi. Türkiye dışında, Kazan 
ülkesinde Semirelinde doğnıu9tu. 
Ancak küçükten Türkiyeye gel • 
mi1. ülkemizde yerletmit, yurdu • 
muzda okuyup yetitmit olduğu t. 
çin dilinden doğuşu hiç belli ol • 
mazdı. 

ALMANY ANIN ULUSLAR KURUMUNA D ÖN~IES1 

Bay Saynıen~ alm~n .. c~vabındaki dostça 
ve dogru gor uşu anlatıyor 

Sofya, 12 (A.A.) - Royter Ajan• 
sındanı Aıi General Kamenoı, askerle
rinin kendiıini terketmekte olduklarım 
ıöylemittir. General, bu hezimete ıebeb 
olarak hükUınet kuvvetlerinin arkadan 
Dedee.ğaç ü:ı:.erine inmiı olmalarım ıöı
tennektedir. 

Bir asi gemi isken· 
deriye' de 

Harbiye mektebinde okurken 
özgenlik yolnudaki çalı9maları 
yüzünden suçlanarak Avrupaya 
kaçmağa mecbur olan Yuıuf Ak • 
çura, 1908 devriminden sonra 
yurdumuzun yazı ve bilgi dünya. 
smda kendini göstermiştir. "Türk 
yurdu,, dergisindeki çalıımalars, 
türk dili, türk tarihi, türk iireıi il • 
zerine sıkı ulusçu düıüncelerl, 
Akçurayı az vakit içinde tanıttı: 

Londra, 12 (A.A.) - Uluaal kur_wn 
m6zakerelel"i, tahmin edildiği ıibi buk.n

. - -'- • ile bitnıittir Müzakerenın metan zıuen · • 
da S. Sayın• demiştir ku sonun ır 

" - lıtiJ&f'I ılatemdon pnce mevcud 

8. Sir Con Saymen 

il göriMere dönmek istemi • 
usu ere ve " 

Giriımiı olduğumuz ve yakında 
yorus. · · • • b t• k B. Eden ile ıeyahatımızı ıca et ırece 

.. kerelerin hayati noktası Al • olan muza 
'mn uluslar derneğine girebilece· manya 

~· artları temin etmekdir Gerçek ve ev-
5& § • • .. • 
rensel bir uluslar deı•neğının muessır 

lskenderiye, 12 ( A.A.) - Girid'te 
asiler tarafından müsadere edilmit olan 
Kerkira adında küçük bir yunan vapu • 
ru, bugün buraya gelmiıtir. içinde, asi 
kruvazör Avorof'un süvarisi Amiral Ko
lialekıiı olduğu sanılan enarengiz bir 
adam vardır. Bu adamm karaya çıkma
sına izin verilmemiıtir. 

(Sonu 2. inci sayıfada) 

Büyük ulus savaşında lstan • 
buldan Ankaraya gelen Yusuf 
Akçura, kurmay bölümlerin• 
de çalışmakla işe batladı. Sonra 

(Sonu 3. üncll sayıfada) 

~~~--~--------···--------~~~~~ 

ıurtte itleıneıine yardım edilebilecek 
bir güvenliğin acunda mevcud olmadığı
na kaniiz Hepimizin ulaşmak için çalıı
tığımız baılıca gaye, bütün acunda dai· 
mi bir eseı üzerinde itbiı liği ve uluslar· 
arasında daha iyi bir anlaıma ile barııı 

korumaktır. Bu maksad için Avrupa"da 
barıt ve güvenlik lehine çaiıımak kadar 
faydalı birıer olamaz. Londra beya • 
natının sarih gayesi, bu olmuııtur. Al • 
man hükumetinin beyanatın dostça ve 
doğru ruhunu iyi karşdamıt olduğunu 

öğrenmekle bahtiyar olduk. 8. Eden ile 
ben, yabancı hükumet merkezlerine ac • 

·ı h Gautelerdeıı öğrendiğimize göre, ikinci Mahmud terafrndan açılan tıb • 
Yahatlerimızi bu fikir ve ruh ı e . az. ır-

1 :.il yarrn lsranbu! Üniversitesinin konfe - hane adrnacltr. Bayramı yapanlar tıb-
laır.ağa çahııyot·uz. Ve ıeyahat crımr n 

ram> salonunda tıb fakültesinin 108 in- haneye fakültemizin başlangıcı diyor • 
bu fikir ve ruh ile yapıldığı uzun müd -

l . · d d ~ ci yıldönümü kur/anacaktır. Türklerin /ar. Acaba ilöyle mi? O haldı •n lJn • • det o.nlaşıldıkça, iıtikba ıçın ay ugu· 
nıuz endiıelerin açık ve samimi olarak bilim ve yük seliş yolunda ileri/iğini ce fakülte lafından neler anladığımı•ı 
bildirilmesinin hiç bir mahzuru olmıya. göstermek için yapılan bu kutlama şim- ı;öylemeliyiz. 
caktır. diyedek pek çok kez soyleşmelere yol Fakülte: 1) ders verir, 2) yeti~tirdl· 

Realilt bir fikir ile, böyle endişeleri aı;rnıştır. Yapılan bu bayramın kova • ği talebeye diploma verir, 3) kendi ba· 

hafifletecek bir politika esası aramağa ladrğı amaç bh de de 108 yıllık fakülte ~rna bir idare sahibidir. Bu üç ~artı d,.. 
çalışıyoruz. Avrupa güvenliği şark and- olduğudur. 1925 de Parise giden bil - ğil tıbhanede, hatta ondan sonra sçılSJJ 
laşmaaı ile kuırvetlendırllebilir ve si • ginlerimiz Sorbon kürsüsünde bunu mekteblerde bile görmüyoruz. Askeri 
!ahların genel tahdidi hakkındaki ümid- söylemişlerdi, birkaç yII önce Bükreş- tıbbiye mektebi seraskerliğe bağlı ola • · 
lerimi:ı. belki de bu. suretle gerçekleıir, te toplanan tıb tarihi kongresinde ge- rak idare olunmuştur, mülkiye tıbbiye!j 
bunu bir konferansla ve bütün alakadar ne bu dava güdülmliştü. Şu halde 108 ise, vakit vakit maarif, dahiliye, hatt• 
devletlere müsavi ıartlar vermek ıure - yıllık fakülte bahsine candan inanmış- orman nazrrlrklarrna bağlanmıştır. Bu· 

tiyle gerçekleıtirıneğe çalışıyoruz.,, !arımız var, demektir. nunTa beraber orta karın/arda baılıba • 
Sir Saymen'in sözlerine karşı teza- Sıyasal varlrklarr yüz yıldan çok u- şrna idare olunmayan fakült•l•t yok 

hüratta bulunan iki kadın ::lışan çıka • zaklara gitmiyen Romanya, geçenlerde değildir, şu halde son asrr mektebleri .. 
rılmışlır. Bundan önce de Amiral Keyeı bir asırlık fakülte bayramı yapmıştı, nin fakülte/iği A vrupanrn orta karrn· 
söz söylerken, iki kadın daha ç:kanl • M1S1rda da bu kadar ömürlü bir fakül- larrndaki fakültelerine benzetilmi~ o .. 

!!!EZ l t te adına sevinçler gösterilmİ:jtİ. Aca - lacak. Şunu da anlatalım ki adına hsk· 

mız, gerek soysal \'e sıyasal oksun mış ~~r Osten Çemberlayn tarafından it· ba biz de on!Jrdan mı özendik? Ha/bu- sız yere fakülte denilen tıbhanede ta• 

gerek ökonomik olsun her ba ım· çilerin takbih takriı-ine kar~ı verilen tak- ki yüz ycllck falcülte bizi sevirıdirme • lebe srnrf geçmek için imtihan olmak 

dan ancak Ulusal bir karakter ta• k · ı· e · d" l"d" .. k" s J gu''ç/ügwüne katlanmazdı, tıbhaneye gir-d k rir iki defa reye konulmuştur. Ta rira me ı, Y rın ırme ı ır: çun u srya a 
Şlr. Yurd içinde gel~kç~k bir en • birinci defasında 78 .,eye karıı 412, ikin· varlığımız pek çok eskldir. · mek için de imtihan lazım değildi, ora. 
lik, gerçek bir bi~ '. ıç sıyasamı • ci deEaımda 76 reye karşı 387 rey ile lstanbul Üniversitesinde, yarın ys.· ya kara cahil olarak gidenler gilndı 
_z_ı_n~an~a_d_u_·ı_ü;~ı~~LS.,.,._,cI-~-k~ab"'="u~l~e~d~ilın---'iı~t-ir_. ~~~~~~~~~~p-rl_a_ca_k~o-a_n~b-ay_r~a-m~ı-4_m_a_r_t~ı-~_27~d-e~~~~-(-S_o_n_u~J.~ü-nc_ü_· _s_ay_ı_ı_sd_•_)~~~~-
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( 11aşı 1. ci sayı/ada) 

Vapur, aynı zamanda iailer hesabı
na bn21 levazım tedarikine gelmi§ oldu -
fundan. derhal limanı terketmesi bildi • 
rilmi9tir. 

General Kondilis Atina
ya dönüyor 

Selnnik, 12 (A.A.) - General Kon
clilis, geı;ceyi Drama Ye Ka-.ala'da geçi
rip hava yolu ile Atina'ya döneceğini 
bildirmi9tir. 

1 tal ya Yunanistan işine 
karışmamış 

Roma. 12 ( A.A.) - Yut resmi mah
feller, yabancı kaynaldıardan çıkan Ye 

ltalyanın Yunanİıtan vııkalanna 1[11ya 
müdahale ettiiine dair olan doyuklann 
...,sız olduğunu bildiriyor. Bu hadiseler 
Romada daima d hili ~r aı,-ua iti o?a • 
rak telakki edilmiı ve ltalya ne doğru. 
elan doğruya, de bilvauta bu iıe kat. 
iyen karıımamııbr 

Bulgaristan'a sığınan 
ihtilalci zabitler 

Sofyn, 12 ( A.A.) - Havas bildinnc
nlnden: Bulgaristnna sığınmıı olan yu
nan zab"tleri, yandan kupblnn &silerin 
bozguna oğradıklanm söylemİJlerdir. 
Gene bu zabitlerin ifadelerine göre, asi
ler tayyaresiz, topsuz, mühimmatsız ve 
ıesiz kalmıılardır. HükUmet kıtalan -

ıun Dedeağaç ile Kavalayı iıgaJ ettik-
1 "ni gene aynı zabitler söylüyorlar. 

Harbiye bakanının bildirdiğine göre, 
llfman yunan zabitleri bir temerküz 
kampına sevkediJeceklerdir. 

Papulas teslim oldu 
Atina, 12 (A.A.) - Atina Ajansı 

l\lina asilerinin tefi General Papulaı • 
1n hükumete te.lim olduğunu bildiri • 
yor. 

Adalar hükfunetin elinde 
Atina, 12 (A.A.) - Havas ajanım• 

dan: Hükumet, Midilli, Sakız ve Siaa
mı tekrar iıgn) etmiştir. 

B. Zaimis hükfuneti 
kutluyor 

Atina, 12 (A.A.) - B. ÇaJdariı, mat
buat mümı?ssillerino söylediklerinde ül • 
kenin her tarafında tabii dunımun tees
süs etmiı olduğunu ve sükfın ve intiza
aun kati surette temini için gereken ted
b"rlerin alınacağım ilave etmiıtir. Bat-
kanı sükuneti korumak ve hü -

kUınete güvenmesini istemiıtir. 
Bundan baıka Reiıicümhur, hüku 

m tc bir kutl ma bey nnamesi gönder -
mittir. Mü rileyh, l"kadar bakanları 
bütün iilkenin sadık ordu Ye donanma
ya minnet ve ıükrarunı bildirmeye me • 
mur etmiştir. 

Reisicümhur halktan hükümete ita • 
at etmesini iıtemektedir, 

Hükfunet kıtalarının 
zayiatı ehemmiyetsiz 
Atina, 12 (A.A.) - Röyter Ajansı 

bildiriyor: Hükumet kuvvetlerinin Mn
kedonyada zayiatı yekünu 11 ölü ve 28 
yaralıdır. 

Venizelos A verof'la 
Girid'den kaçtı 

Atina, 12 (A.A.) - Venizelos, kan
ii ve asilerin reisi, A vcrof zırhlısiyle Gi
rid'i terketmiılcrdir. 

Hükumete sadık olup ta asilerin elin
de esir bulunan hükumet memurları 
ıerbcst bırakılarak vazifeleri başına 
dönmüılerdir. 

Girid adasının her tarafında nonnal 
idare iade olunmu§lar. 

-----------------------------
BUGECE NÖBETÇi ECZAEVl 

Koyunpaznrında 

EGE 
ECZAEVlOIR. 

GELE s u 
1 sı tama en bitti. on da • 

1 
Asiler bir gün içinde 

perişan oldular 
Asi donanmanın bü

yük kısmı teslim 
Gece yarısından ıonr a alrıwıı~t11 

Atina, 12 (A.A,) - Atina ajansı 11· 
3 tarihinde ıaat 22 de bildiriyor: Ulusal 
ordu bu sabah Serez ve Demirhisara gi .... 
dikten ıonra İsyan lı.uvvetlerinin Darına 
dağınık bir haJe gelmesi o kadar çabuk 
olmu§lUr ki bir gün içinde geçen bu ka
dar çok hadiseyi takib etmek hemen he
men imkjnsız olmuştur. Bir taraftan asi 
zabitler, tedhit vaaıtalariyle günlerce 
emirleri altında bulundurdukları asker)~ 
rini terkederken bu aıkerler ulusal or • 
duya kafileler halinde teslim oluyorlar. 
Oteyandan da uluaal ordu Dramayı it • 
ga) ederek Kavalaya ilerliyor ve Kava -
lada da hükılmet otoritesini tesiı ediyor· 
du. Hükumet uluaaJ Te aılıeri memur
lar ıimdiden bütün doiu Makedonya 
ımda ywleımit buhuıuyorlar. 

Asi zabitler, Seradeki Yanaııiltan 
bankası kaaalanndan 60 milyon drahmi 
kaldrrarnk Kavala yolu ile kaçnuılar • 
dır. 

Ulusal orduya kumanda eden Harbi • 
ye Bakanı General Kondiliı bu ak~ 
Kavalayıı muvnsalat etmiştir. Harekat 
bittiği için Atina'ya hareket edecek ve 
yarın ıabah orada buhınacaktır. 

Plastiras'm nerede 
olduğu bilinmiyor 

Mnrsilyn, 12 (A.A.) - General Plas 
tlras ile binbaşı Nikola Turilos, gece ya· 
nıı Brindizi'dcn dörunüılerdir. Bunlar, 
otellerinden çıkmı§larsn da tahmin olun
duğu gibi Paris trenine binmemişlerdir. 
Nereye gittikleri bcJJi değildir • 

Bulgar sınırlarına 
sığınanlar 

Sofya, 12 (A.A.) - Bulgar 
memurlarına teslim olmuş olan asi 
yunan zabitlerile efradı bu geceyi 
Kırca Ali'de geçireceklerdir. Bun
lar, yarın Karlovaya gönderile • 
cekler ve orada hükUınet memur -
lannın nezareti altında iskan edi. 
leceklerdir. 

Hükfunet Bulgaristan
dan asilerin teslimini 

istedi 
Atina, 12 ( A.A.) - Yunan hüku • 

meti, bulgar hükumetine müracaat ede
rek, Bulgııristana sığınmı§ olan iıi za -
bitlerin teslimini iıtemiıtir. 

Ote yandan Dedeağaç'tan bildirildi
ğine göre, dcmiryoliyle gelen bir isi ta· 
bunı, derhal silahlarından tecrid edil -
miılcrdir, 

Serez livasına kumanda eden Gene
ral Anagnostopulos ile erkanı harbiye • 
sine mensub 1 zabit, motörlü bir kayık 
ile meçhul bir istikamete doğnı gitmi§· 
lcrdir. 

Kabineye memur bakan B. Metak • 
• ı, g ctecilerin bir ıorusuna cevaben, 
herhangi bir devletin araya ıirmesi, Yu 
nanistarnı karşı dostçn olnuyan bir ha -
rcket telakki edilebileceğini ve bu gö • 
rü~ bütün devletlerce riayet edilmiş 
olduğunu söylemiştir .. 

Bulgaristanın sınırını 

kuvvetlendirmesinin 
sebebi 

Sofya, 12 ( A.A.) - Havas Ajansı 
bildiriyor: Yunan orta elçisi, yunan 11 • 

nınnda bulgar kıtalannın takviyesi hak
kında başbakıından iztthat istemiştir. Ge
neral Zlatef, bu tedbirlerin Yunanistan 
hadiaeler:i üzerine alındığım izah ve 
Bulgaristanın banşcı emelleri hakkında 
elçiye teminat vermiştir. 

Fransız gazetesinin 
gönderdiği tayyare 
Paris, 12 (A.A.) - Paris • Soir 

gazetesi, gazetenin Giride gön -
dermiş olduğu tayyarenin dün ka
raya indiğini ve fakat asilP.r faıa
fmdan atılan mermilerle tahrib e
dilmiş o!dcğunu haber vermekte
dir. T ayyaernin icindekiler sağ · 
dırlar 

oldu 
Ayaklanma karada 

~ve denizde tamamen 
Atina, 12 (A.A.) - Röyter Ajansı k J diJd• 

bildiriyor: Averof ile bir denizaltı ge - 1 fell İ e ] 
misi müıtaına olmak üzere Suda kö:-(e- : Atina 12 (A.A.) _ Royter a-
zinde bulunan aıi gemiler hükumete tea--·= • b'td'. ı"yor· 
lim olmuılardır 

sınırlarımıza sığınanlar 
ÇanakkaJ~ 12 (A.A.) - Yunanla asi 

kuvvetlerden bir fırka kumandaniyle bir 
miralay bazı zabitler ve 26 nefer bugün 
bir motör)e Ayvalığın Babakale lima • 
nma gr.lmiılerdir. Bunların Dedeağaç'· 
tan evvela Midilliye geldikleri ve orada 
barmanuyarak hükumetimize aıiındık
lan anlatdnutbr. 

Ayvalık, 12 ( A.A.) - Midilli'nin 
Averol: tarahndan iıgnli dolayısiylc Ay
valığ iltica eden Midilli valisiyle iki 
mebus dün lzmir'e gittiler. Bugün ge
len bir motörle Midilliye Venizcloı la· 

rafından gönderilen adalar valisiyle kı· 
demli yüzbatı rütbesinde bir OOhriyc za. 
biti ve Midilli mevki kuıruındaru kıdem
li bir yüzbaşı iltica etmişlerdir. IJtica
lanna ıebeb Midillideki askerin tekrar 
Atiruı'ya müracaat ederek hükUıncte ar
zı sadakat etmeleridir. Vcnizclos'un 
kan dökülmesine taraftar olmadığı ve 
kend'sinin Averof zırhlısında bulundu -
ğu ifndclerinden nnlaşılm:asına nazaran 
vaziyete tamamiyle hükUınctin hakim ol 
duğu anlaşılmaktadır. 

Amerika Trakya' daki te
baasının korunmasını 

bizden rica etti 
Vaşington, 12 (A.A.) - Ortan lı • 

)er Bakanbğı, Trakya'dald amerikan te
brumrun himayesini türk hükumetinden 
rica ey)emiıtir. 

Dost ülkenin sevinci 
Atina, 12 (A.A.) - Havas Ajansın· 

dan: Eski memurlar yerlerine oturmug

Jar ve bu suretle isyan kati olarak son 

bulmuıtur, Girid valisi B. Apoıtikiı bu 

sabah vazifesine tekrar başlnıö?ış ve Ge

neral Dedeı de Girid fırkalı kumandan

lığını tekrnr ele almıştır. Bugün her ta

rafta eski memurlar vazifelerine tekrar 

başlıyacaklardır. Diğer cihetten Hao • 

ya' da asiler tarafından rehin olarak lu • 

tutanlar da tabliye edilmişlerdir. Asile • 

rin elinde esir olan bahriye zabitleri 

kumanda mevkiine tekrar 1reçmiş1erdir. 

Psara ve Leon torpido muhribleriyle 

Nereuı denizaltı gemisi Suda limanın • 

da hükümctten talimat bekliyorlar. la. 
ynn bu ıurctle B. Kondiliı 'in taarruz ha

reketinden 24 saAt sonra ıon bulmuş 

oluyor. isyan enaz kan dökülmek sure
tiyle stırılmış:>a da maddi zayiat çok 
mühimdir. 

Bütün Yunanistan, sevinç içindedir. 
Bütün şehirler ba)'Taklarla donatılmıı

tır. Atina, General Kondiliı'e parlak bir 
karıılama hazırlamaktadU". Merkez, bu
gün .ant 16 da büyük bir miting yapa • 
rak bütün Yunanistanın Çaldaris hüku
mctino minnetini ve bağWığıru göste -
recektir. 

İtalyanın Kavala konso
loshanesine bir bomba 

düştü 

Roma. 12 (A.A.) - Kavala 
şehrinin bombardımanı esnasında 
bir gülle İtalyan konsoloshanesine 
isabet etmiş olduğundan Atina -
daki İtalyan orta elçisi yunan baş
bakanı B. Çaldaris nezdinde te • 
şebbüste bulunmuştur. B. ÇalJa • 
ris, hadisenin vukuuna son derece 
müteessif olduğunu ve mesuliye • 
tin meydana çıkarılması için tah • 
kikat yaprlacağmı ve hasaratın 
tamir olunacağını ilave etmiştir. 

ıansı ı ır • 

Yuı1an isyanı gerek karada ~e 
gerek denizde tamamile tenkil e • 
dilmiştir. Aveorf kruvazörü Venİ· 
zelos ile taraftarlarını Kassoı a
dasına çıkardıktan ıonra teslim ol-

~ mak üzere Salamin tersanesine gi
deceğjni telıizle bildirmiftir. Gi • 
rid :le hükUınet memurları tekrar 
vazifelerine başlamışlardır. 

Makedonyada zabitlerinin ek-
ıerisi taraf mdan terkedilmit olan 
binlerce ui efrad vukua gelen 
miisademelerde hükumet kıtaatı • 
nm uğradığı zayiattan çok ağır 
zayiata uğramışlardır. 

Hi~kumet kıtaatınm telefatı 11 
ve yaralıların mikdan 28 dir. 

mı D' mıaın , 

SOVYETLER B1RU(;1NDE 

Anlaşmanın sonucları 

Moskova, 12 (A.A.) - Resmi 
rus mehafili, dün Sovyet Rsuya ile 
Mançuri arasında parafe edilmiş 

olan doğu Çin demiryolu anlaş -
masının Moskova ile Tokyo ara .. 
ıındaki mevcud anlaşamamazlı • 
ğın aebeblerinden birini ortadan 
kaldırmakta olduğu miltaleaaın -
dadır. Bu anla§ma, iki ülke nra • 
11ndaki muallak meselelerin ve 
mesela Sahalin adasında balık .. 
çılık meselesinin eyi bir ıurette 
konuıulması için bir uzlaıma zih
niyeti yaratmqhr. Anlqma, 1924 

tarihli Pekin muahedesindenberi 
ıürmekte olan duruma ıon ver • 
mittir. 

Anlaşmanın esaslan 
Moskova, 12 (A.A.) -Tasa

jansının ıalahiyetli mahafilden 
almı§ olduğu malUnıata göre, do • 
ğu Çin demiryolunun ıablmaıına 
dair 11 mart tarihinde parafe e • 
dilmit olan ~lgeler Sovyet Rusya 
ile Mançuri araaında esaah bir 
anlaımayı, Sovyet Rauya, Japon
ya ve Mançuri arasında münaltid 
üç taraflı bir protokolu ve bu sab§ 
dolayısile Sovyet Rsuya ile Japon
ya arasında imza edilmesi gere -
ken bir takım notalardan ibaret • 
tir. 

Esaılı anlaşmada hu sabş işi -
nin uzak tarkta barıtm kuvvetlen
mesi maksadiyle yapılmıt olduğu 
söylenmektedir. Bu anlaşma ge • 
rekince Sovyet Rusya, bu demir -
yolu üzerindeki bütün haklannı 
140 milyon japon yen'i mukabi
linde Mançuri hükfunetine de\>'İr 
ve ferağ etmektedir. Bu paranın 
32 milyonu anla~ma imza edilir 
edilmez Mançurinin malı olacak 
ve ona devir ve teslim edilecek • 
tir. 

Özel diğer bir anlaşma ile d«! 
bu demir yolnudaki memur ve 
müstahdeminin hukuk ve menafii 
temin edilmiştir. 

Fransa' da doğum azlığı 
Pari , 12 (A.A.) - Balcanlar 

medi i, 1914-1918 yılları arasın • 
daki devrede doğumun azlığın -
dan dolayı bu yıllara aid askeri 
sınıflarda hasıl olmu§ olan boş • 
Juktan doğan meseleyi tetkik et -
miştir. 

B. Flanden, 15 martta bu hu
sus hakkında ayan ve mebusan 
meclislerinde izahat verecektir. 

1 enize o~ {, ~~os 
a asına sıc'Tındı 

Roma, 12 (A.A.) - Resmi 
mehafilde teyid edildiğine göre 
B. Venizelos, Averof kruvazörün· 
den Kassos adasına çıkmıştır. 
Kendiıi nezaret altındadır. Hak • 
kında siyasi mülteci muamelesi 
yapılıyor. Yani iade edilmemesi 
muhtemeldir. Zannolunduğuna 
göre Madam Venizelos ile yüz ka· 
dar zabit Je ayni adaya çıkmışlar· 
dır. 

Asi denizaltılardan biri 
de Patmos adasına geldi 

Roma, 12 (A.A.) - Yunan a· 
silerinin elinde bulunan bir tuh -
telbahir, Patmos adasına gelmiş· 
tir. Sekiz zabit ile mürettebat ve 
geminin içinde bulunan bir sivil 
yolcu mahalli hükômet memrula • 
rının nezareti nltında bulunmnk
tadırlnr. 

ıam~~i~~ımııua:ıımrııllliliımıuııtın~::ımLuıı~u~i•um~rB!'.I 

FRANSA'DA 

Radikallerin durumu 
Paris, 12 ( f# .\.) - Radikal 

sosyalistlerin ·.pa. mento grubu, 
askeri hizmet miıddetinin u?~tıl · 
ması ihtimalini konuşmu§tur. Sa· 
mldığına göre üyeden kırk kadarı 
uzatılma lehinde rey vermiyecek 
ve yirmi kadarı da müstenikf ka
lacaktır. 

Radikal sosyalist grubunun 
böyle bir hal suretini tercih ettiği 
ıamlıyorı HükUmet, önümüzdeki 
nisan ayında askere alınacak olan 
efrada hizmetlerinin nlh ay uza • 
blmı§ olduğunu ihtar etmekle ik • 
tifa eylemelidir. Bu suretle bir yıl 
lık askeri hizmet yasasının pren • 
ıibi korunmuş olacaktır. Çünkü 
bu veçhile uzatma keyfiyeti, istis
nai ve geçici bir tedbir mahiyetini 
alacaktır. 

Sosyalistler seçim istiyor 
Paris, 12 (A.A.) - Parlamen· 

tonun sosyalist grubu, 1914-1918 
yılları arasındaki devrede doğum 
azlığı yüzünden bu yıllara men • 
ıub askeri sınıflarda hasıl olmuş 
olan boşluk dolayısile askeri hiz • 
met müddetinin iki yıla çıkarıl • 
masına aid projeyi tetkik etmiş, 
ve hu husus hakkında uluşun re -
yine müracaat edilmemi§ olması 
dolayısile, mebuslar meclisinin 
feshini ve hemen umumi seçim ic -
rnsını taleb etmeye karar vermiş • 
tir. 

Bundan başka 40 portesto mi • 
tingi tertib edilecektir. 

İngiltere Akkitabr niçin 
çıkarmış? 

Berün, 12 (A.A.J - D. N. B. al • 
man ajansı bildiriyor: Eko dö Pari ga • 
zctcsi, Londrndan gelen bir duyuğa da· 
ywuırak İngiltere tnrafından aldUtabın 

neırcdilmeıi keyfiyetinin Ceneral Fon 
Epp tarafından Führer'e taru-ruz plinı 
verilmesi üzerine kararlaıtırdığını ve bu 
planın Hollanda ve Belçiknya aid Lim • 
burg'un İşgali ve bu iki memleket top .. 
rnklnrı üzerinden ıimal denizi kıyılarına 
inilmesini takib ettiğini yazmaktadır. 

Saffihiyetli mahfiller bunun gibi gü· 
lünç bir duyuğun bundan birkaç ay Ön• 
ce de alman alcylıtnrı gazeteler tarn .. 
Cındnn ncircclildiği ve düşmanca bir uy• 
durma o!arak telakki olunduğunu hatır
labnaktadır • 

Yeni Siyam kıralı 
B kok, 12 (A.A.) - Yeni Siyam 

Kıralı, S"yam'a önümüzdeki mayıs ayı 

gonunc!n c leccktir. Hükümet, kıralın 
taçgiyme mcras·mini bütün iıllı:ede ya • 
pıl:ı~k şenlik'crle muhteşem bir suret· 
te tcs:d ctmeği düş:i:ım~k:c.!=.-. 
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Toprak işi 
Kastamonu Saylavı Tahsin Coşkun'a: 

11 mart 935 tarihli U /us gazetesin· 
Je toprak kanunu münasebetiyle değer
li d .. - -uşunuşlerinizi taşıyan yazılarınızı 

olrudu.m, yerden göke kadar haklısrnz. 
Ulusların toprak kadar değerli acaba 
~/eri vardır. Onlar toprak için döğü· 
fiirler, kanlarını dökerler, uğraşır/ar. 

Toprak öyle bir değerdedir ki, yüz· 
'Yıllardanberi toprak kıymet ve cazibe· 

ainden hiç bir şey kaybetmemiştir. 
. Bir kısım insanların toprağa Tanrı 

dıye taptıkları zamanlar bile olmuştur. 
Çiiftkü hayat ve refahı hep onda bul· 

llJUflardır. Bu mevzu üzerinde ne ka
dar Yazılsa ve söylense yerindedir ve 
aadır. Eğer rica1D1 kabul ederseniz top

rak Üzerindeki değerli fikirlerinizin 
bu sütunlarda devamını dilerim. 

Uluslar, sınırları içindeki toprak· 
1• 11ndan yutddaşlarını azami istifade 

ettirmek için birçok tedbirler almış• 

l•rdır, teessüfle anarız ki saltanat dev• 
ti her işde olduğu gibi bu işde de bii· 

1ii1: günah işlemi,ıir. Kanunlarını H• 

ınana ve ulusun bünyesine göre değil 

din kitablarının hükümlerine göre ya
Pnııştır. Cümhuriyet bu noksanları gör• 

• ma., ve kendi esaslarına uygun tedbir• 
leri araştırmakta gecikmemiştir. Ha· 

ızrlanan layihanın ana çizgilerini ga
zetelerimizde herkes yakın alaka ile o-
lr.udu. Bundan toprak işine ulusca veri• 
len yüce değeri ölçebiliriz. 

itiraf ederim ki bu iş çok mühim
dir ve üze.inde çalışmak ve işlemek is

ter, ihtısas sahiblerinin uzun tetkikle

rine değer. Nüfusun kesafeti, hadlerin 
tanzimi, okuma yazma bilenlerin sayısı 
konacak hükümler üzerinde müessir o
lacaktır. 

Aynı zamanda içtimai, iktısadl vui• 
Yet/erimize göre de yön vermek icab 
t!decektir. 

Oç yıl çektiğimiz kuraklığın acı der• 
lerini hf!nüz unutmadık. Tabiatın bu a-

mansızlığına lcarfı tahammül gösteren, 
0nunıa mücadele eden çiltçilerimiz dÜ• 

fiinülüyor ve toprak.sız köylülerimiz 

toprak sahibi yapılmak isteniliyor. Gi· 

rişilen bu teşebbüslerin yüce verimle
rin; yakında göreceğimize güvenim bü• 

'Yiiktür. 
Seyhan Saylavı 

Damar ARIKOôLU 

Adana'da çarşaf ve peçe 
kalkıyor 

Adana, 12 ( A.A.) - Çartaf ve peçe
nin ablarak yerine manto giyilmesi hak· 

kında belediye meclisinin karan üzerine 

tebrimizde sözden kaçnuyacak kadar 

bıiyük bir yenilik batlamıtbr· Bu h111us
ta verilen mühlet 16 martta biteceii 

İçin bayanlarımız manto tedarikine ace • 

le etmekte ve hepsi de bu yeni ve me

deni lnlrktan semm.ektedirler· 

Adana borsası durgun 
Adana, 12 (A.A.) - Boraada son 

IÜnlerde alıt verit çok durgundur. Pa· 

lhuk fiatlan dütmüt ve kilosu 36 - 40 
kurut olmuıtur. Alıcılar az ve iıtahsız· 

dır. Sisanun kilosu on kuruıtur. 

Sinob vilayetinde yer 
adlan düzeltiliyor 

Sinob, 12 (A.A.> - Vilayet dahilin· 
ele Sultan, Şah, Şeyh, Pqa Hacı ve Der

~, aibi saltanat devrinden kalma ma -
halle ve köy adlan umumi meclis kara
rirle kaldmlmıı ve bunlara öz türkçe 

Jeai ieimler Terilmiıtir. 
~ 

TORK 
ÇOCUKLARI 

·r o R K K u ş U'na 
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Parti Grupunun 
dünkü toplantısı 
Cümhuriyet Halk Partisi Kamutay 

Grupu Baıkanlığından: 
Cümhuriyet Halk Partisi Kamutay 

Grupu dün saat 15 te toplanmıı. Dıtarı 
itler Bakanı Bay Tevfik Rüttü Aras'ın 
verdiği izahatı dinledikten sonra parti 
niıramnameeinde yapılması sereldi hay • 
ıiyet clinnmı •• Kamutay Grupunca 
yapılmaeı kanırlatan parti özel enc:ü • 
menlerini aeçmiıtir. 

Kamutay' da 
8upn Kamutayda dahili nizamna

menin iki maddesinin cleiittirilmesi bak
landaki kanun teklifi ıörüıülec:ektir. 

Bay İbrahim Tali 
Edime'ye gitti 

latanbul, 12 (Telefon) -Trak· 
ya umumi müfettiti Aftb:radan 
ıeldi ve buaün (dün) Edımeye 
ıitti. 

Türkiye - Almanya 
ticaret anlaşması 

latanbul, 12 (Telefon) - Al· 
manya ile yapılacak ticaret ~l~t:' 
muı için Hariciye Umumi Katıbı 
Numan Rifatın Baıkanlığı altın • 
da aidecek olan heyet bugün 
(dün) Ankaradan geldi. Yarın 
ıidecektir. 

Brüksel uıusıararası . . 
sergısı 

latanbul, 12 (Telefon) - Nİ· 
•n ayında Brüluelde açılacak o • 
lan ulualararuı aergiıi için mem· 
leketimizden bazı sanayi erbabı 
i•tirak edecetkir. Bu meyanda ka· 
palı çarııda dükkim bulunan bazı 
antikacılar serti komilel'liiine mü
racaat etmiılerae de verilen ce • 
vabta Brüluel aerıiıinin panayır 
olmaması dolayıaile burada küçük 
ticarethane sahiplerinin ıube aça· 
mıyacaklan bildirilmiıtir. 

Kayakçılar Bursa'ya 
gittiler 

latanbul, 12 (Telefon) - Bay
ramı Brusada Uludağda ıeçirmek 
üzere dağcılık ırupundan bir ka • 
file buıün Bursaya gitmiıtir. 

Çankaya taknnı 
İzmir' e gidiyor 

Ankara pmpiyonu Çankaya 
bqünkü öğle treni ile lzmire gi • 
decektir. Bayramın birinci ve ü • 

•• •• ün)• en· .,. ___ .,_ ve Göz· 
çuncu s ---~·,--
tepe kulüplerile iki maç yapacak· 
tar. Takımda betiktatlı bay Hakkı 
ve Nuri de vardır. 

Uyuşturucu maddelere 
aid para cezaları 

Uyuşturucu maddelere aid p~
ra cezalarının müddei umwnilık 
vuıtaıile tahsili uzun muamelele • 
re yol açtığından Gümriık ve in • 
hisarlar Bakanlığı bu para ceza. 
larmın tahsili emval kanunu hü. • 
kümlerine ıöre almmuını te~ı~ 
için 2313 sayılı kanun~n 28 ıncı 
maddeaini deiiıtiren bır kanun 
projesi hazırlamıtbr. 

samsun'un dış ticareti 
Saoawn, 12 (A.A.) - Şabat aymda 

mmıJelıet clqmdan Samsun'• 35,877 lira 
cleierincle 243.699 kilo türlü qya CÜ'.• 
mit ye 36.612 lira değerinde 388.037 ki
lo efY& memleket dıpnuna çakanlmıt
tJr. 

Isparta vilayet büdcesi 
Isparta 12 (A..A.) . - Vilayet UllHI· 

mi meclisi, dinkli toplanmmda vilaye • 
tin 935 büdcelİDİ 302.466 lira olarak teı 
bit" kabili etmittir. 

ULUS 
& &! C LE 

u y u K L A R 
Tayyare piyangosu 
30.000 lira 2427 numa

raya çıktı 
lıtanbul, 12 (V. IS.) - 30000 lira ka· 

:ıanan numara 2427, onbin lira kazanan 
numara 14651 dört bin lira kazanan nu· 
mara 16482 uç bin lira kazanan numa • 
ra 21979 ıkı bin lıra kazananlar 13802, 
1136.i, bin hra kazananları 

16637 ıwoı b056 13275 
t.e11üz lira kazananlar: 

2Ltld 96ü2 4Jii4 9899 17440 
8747 39 7194 15153 245.ll 

13964 161til 2505 22083 7885 
11179 5293 

1;)() lira kazananlar: 
1901 3778 :ıt41u8 6196 19S16 

10003 20835 ld21~ 23435 2d2t; 

104J5 22737 17132 24263 9380 

13300 7488 3624 10757 9192 

7695 17668 13012 14918 4489 

13900 19609. 
Ea son çcıkilen 20 bin liralık ltüyük 

müwatı aıaiıdaki 40 numara kuaa • 
ımıtır: 

2530 12462 19679 4807 2130 
7161 19759 22561 20163 18408 

6&04 7385 21629 24694 21049 

11994 6615 15994 12621 24321 
7868 6006 5394 1167 24292 

4230 4790 7152 933 4506 

10215 10146 9004 15217 4910 

12378 3110 17128 5787 3387 
Son iki rakamı 44 06 olan biletler 

20 1411' lira yani onda bir biletler 2 ı

lira amorti kazanmıtbr• 

iki tayin 
l ıtanbul rilayeti maliye muraldbliİİ· 

ne eski munıkiw...dm Kimn, lzmir Iİ· 
man inhisarı murakibliiiae de ...ıiye 
müfettitlerinclen Arif tayin eclilmiılerJir. 

Edirne belediye reisliği 
Edirne belediye reislijine seçilen 

8q Şerif'ia ~ Balre-w H.,..U. • 
ce taedik ola-.tar. 

Muvazene vergısı kantmu 
HükUınet muvazene verıUi kanunu• 

nun haziran 1936 den itibaren bir senııt 
daha temdicline dair Kamutaya bir ka
nun layihası •el'lnİttir 

Hayvanlar vergisi 
kanunu 

Hayvanlar verıisi kanununun ikin
ci ınaddeeinin (a) fıkra11nıD ataiıdaki 
tekilde deiittirilmesini hükiimet vereli • 
ii bir kanun liyibuı ile Kamutaydan iı-

temittir• 
" Hayvanlann bu kanun mucibince 

kaydinin yaprldıia mali sene içinde do
pn davarlar-" 

Muğla'da bir konser ve 
konferans 

Muila, 12 ( A.A.) - Bu ıece Halk
evincle çaylı bir kona~ verilmittir. Kon
ser çok mükemmel olmuf bazı parçalar 

tekrar edilmittir. Konserden sonra sarb 
mu• kisi ve muı 'kimizin nasd bir yol 
kovalaması liznn ıeldiği ve sarbtan ne
yi almak icahettiii anlatdnuttll' 

ANKARA RADYOSU 
Bu aktanım radyo proıramı 

ıudur: 
19.30. Tayyarecinin saati 
19.40 . Muıiki: 

Couperin Le• Gricea 
Naturellea 

"lfijen,, den 
ıavotte 

Necdet Remzi: keman 
Ul-ri Cemal: piyano 

Cluck 

20. • Methur pehlivanlar 
20.10. Dana muaikiıj 
20.25 • Musiki 

Vidof Slumer Sonı 
Korsakoff Hint tarkıaı 
Vidof Valse Brillante 
Haıer Gleria 

Nihaıl Eaeqin: saksafon 
Ul-ri Cemal: piyano 

20.45 • Haberler 

Acıl{lı bir ka,ıh ., 
( 8Qfı 1. ci •oyılaJa) 

Dıtiıleri Bakanlığında ulusun 
hakkını koruyacak çalıımalarla 

kendini gösterdi. Kamutayda her 
seçimde ıaylav olarak ıöründü. 
T.T.T.C. nin kuruluıundanberi 
batkanlığını yapıyordu. 

Bilgisini gösterecek dıt ıüa • 
lerden çekinen, kendini bilimin 
derinliklerine kapbnmf, çal11kan, 
temiz bir adamdı. 

Bu seçimde Karatan saylav ol
muıtu. Kamtuaya gelip and içme
je vakit bulamadan ölüm, onu 
bizden ayırdı. 

Bu büyük acıdan dolayı Akçu· 
ra ailesine ve türk bilim dünyası • 
na batın sai olsun deriz. 

Bu acıklı kayıbtan "t·· .. T T o uru, .• 
T.C. Bqkam Bay Saffet Ankan 
Akçura ailesine ıu tel yazıaım 
ıöndermiıtir: 

Bayan Akçura ve çocukları 
Erenköy • latanbul 

Çok dejerli Y uauf Akçuranm 
beklenmedik ölümü, onun yüksek 

bilıilerinden büyük faydalar gör
müt ve daha büyüklerini bekle • 
mekte bulunmuı olan Türk dili 
arqbrma kurumunun yürejinde 
unulmaz bir yara açmıthr. Yıl • 
larca yurdumuzun diline, tarihi • 
ne, bilimine çok yararlı olarak ça· 
lıtaıı bu bilginin aramızdan ay • 
rılmuı acıamda bütün Yarlıfımız. 
la size ortak oldujumuzu bildirir
ken sızlayan yüreklerinize avunç
lar dilerim. 

Türk dili arqbnna kurumu 
Bqbnı Saffet Ankan 

.y. •• 

Türk Tarihi Tetkik Cemiye. 
tinden: 

Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti. 
aha laualduiu ..... Mi .... 
tarilaimisln ayclmlenmau ifiac1e 
ve tarih kurumu bafkanlıtmda 
bilıiai ile, erdemi ile, feraıatli ça· 
lıımuı ile deierli hizmetlerde 
bulunan ve ebedi kaybı arkadq • 
lan aruında büyük bir botluk bı
rakan Kara saylavı Yuıuf Akçu. 
ranm acıklı ölümü dolayıaile Türk 
Tarihi Tetkik Cemiyeti derin acı· 
larım bildirir ve yulı ailesine ve 
yavrularına yürekten ıelen tazi • 
yet duyıularını sunar. 

Yusuf Akçura öldü 
latanbul, 12 (Telefon) - Ve

fat eden Kara saylavı bay Yusuf 
Akçuamın cenazesi merasimle 
kaldınlacaktır. Meruime ittirak • 
leri dolayıaile Oniveraite fakülte
leri tedrisatı yarın sabah ondan İ· 
tibaren tatil edilecet.kir. Cenaze 
Haydal')J&f&dan motorla Sirkeci • 
ye ıetirilecek ve orada kartılana
caktır. Belediye, fırka, halkeYi, 
talebe birliii çelenkler hazırla • 
m1fbr. Yuauf Akçuramn ilümü 
büyük teessür uyandırmııtır. Y .. • 
ıuf Akçura son zamana kadar 
derslerine devam etmiıtir. 

Halkevinde konf erarislar 
Ankara Halkevi Dil • Tarih ve Ede

biyat komitcei üç aylık bir konferanı 
programı anıkllmıtbr. Bu program 
türlü mevzulara dokunmaktadır. Her 
hafta pcqembe günleri Halkevi ldltilb
banesinde saat 18 de verilecek olan bu 
konforanaların ilkini Maniaa eaylavı 

Kizım Nami Duru verecektir. 
Konferarwın mevzuu 9U<lur ı 
Vatan nedir • Tanzimatçllarda va• 

tan duyguıu • vatandafbk hatları. 
Bu pcrıembe verilecek olan kon • 

feramtan aonra ikinci konferansı ge· 
geglecek hafta Halil Vedad: MilU ede. 
biyat ne demektir mevzuunda bir kon
fer&M verecektir. 

Konferanslar bu suretle temadi ede
cektir. Halkevi bu üç aylık konfwaıw 
programını blatmp datıtacaktır. 

Konferanslara her lıdyen pleblllır. 

SAY& 

Tıb Fakülte inde 
bayram 

(Ba§ı 1. inci sayıfada) 
yalnız iki saat ders okumak azere diJrt 
yılda tabib muavini adı jle sıbrılıılaı 
ve orduya, donanmay• tophııaey• s11•j 
buyurulurlardı. Tam oa ilıl yıl Nylı 
ve seririyattaa mahrum olard s.ıı,.. 
tıbhaneden bit fayda 11Jralemi~•I' 

anlaşılınca Jt.apıl•t1 lcapaııdı. lıt- b• 
müesseseye lalcültemizia bqlaaııcı d .. 
niliyor. Donk.işota ıövalye deııiaff 

tıbhaneye nedea fakülte deameaiall 
Tıbhanenin kapanmuı IUeriM (il•~ 

tebi Tıbbiyei Adliyei ŞabVltl) agıld1. 

Bu yeni nutlrteb tıbbamyl talılb .Wll 
içio onun ıslah edılmif bir plıli olarak 
ltabul edilebilir. Fakat tıbbaa. d• ~ 
tan var edilmedi ki ... O da •ald tıb "*'· 
reselerimizin arası k•silm.lıazsJo d• • 
vamıdır. Tıbhan• ile ~luebi trbbrvfl
nin arasında ne gibi bir bag ''arsa Su • 
leymaniye veya Fatih tıb tnt'dreıcttı,.,;. 

ile tıbhane arasında da grnf' ovlr hrr 
bağ vardır. Tıbhane medrrsrvı. md • 

tebi tıbbiye de tıbhaneyi düzrltmrt tllJo 

ıüncesiyle açılmıştır. TrlthaM aç•hr
lcen medre~ler lcapanmamıştı. lstıt,,ltul 
evlcaf vesikaları arasrndaU udrr'1r d,.ı. 

terinin kayıdlanna go" Jı'atıb'd•kı '1b 
medresesınin son muderrislerınd•a br
risi olan Orküblü Ali 1817 d• t11y•11 o -
lunmuştu ki bu zatın on srn• dt"TI 
verdiği kabul edilirse ttbhanrnrn acıı-. 

dığı tarihe erifıltniş olur. 
O halde Fathrte \•e Sulevmamvrd,.. 

ki ilci tıb medrt'!Sl'mızi "" "" /11lcu1te 
adının dışında bırakıyoruz' Hu ,,,,.J f!

seler tam manasiyll' lakult#'drr. Ama 
bunlar on bl'şinci asırdan sonra drvlto· 
tin idarHindeki fenaltlclardan muti' • 
enir olmuşlar Ye garbtaki t•rakltrl,.rl 
anlamamak yüzünden degerlerrnı mu • 
halaza •denwmişler. bu da b•ıh hır 
davadır. Asri mesel•nin ruhu tıb la -
kil/temizin kaç yıllık olduğudur. Ba 

başlangıç bır kez anlaşıldıktan sonra 

onun geçirdiği karışıklıklar kendi hu

susiyetine aid olur. 
Acaba bir çok yüzyıl1ar kutlayan 

Park. Monpelye. Paclon.. fa1rttlr.lert 
bbim eski medreaelerUDUin c~lrcl il 
buhranları yapmadr mı? f etam tahible-

rinin kitablarmı okuyup tefeir etmek• 
ten bafka bi rşey yapmıyan Parie vo 
Monpelyedcki müesseselere fakülte de. 

nirken bizim memleketimizdeki mile .. 
seseleri fakülte çerçevesinden çıkarma· 

ğa ne hakkımız var? Fikirler Uattino 

mudhiş bir agırlık ile çöken iakolaatık 

felsefe orta karın sonlarında bütün fa. 

kültelere ıırnaştrgı ve sataştriı halde 
Avrupa fakülteleri kendi eakfüklerinl 

kutlamakta zevk duyarlarken bizi111 
sonraları idaresizlik ve taauub tesiri· 

le sarsılan medreselerimizı tarihimu· 
don koğmamızın manası olur mu? 

:t- •• 

Tıb talebesi şimdıye kadar her yıl 
12 mayıs 1400 tarihini kutlarlardı. on• 

lar bugünü benim kitablarundan öc • 
renmiılerdi. Hicri 802 ramuanmm 
ortasında açılan Buru darUfflfauna 
aid olan bu tarih erk1nıharb bınbmpu 
Bay Hidayet'in yardımiyle Harbiye 
mektebi riyaziye muallimi Bay Tevfikt 
aiddir. Sonradan batkalarına yaptır • 
dığan bir hesabta aynı hicret gunünun 
(3 mayıs 1399 cuma) karııh&ı oldugu 
söylendi. Tıb talebesinin on iki yıldan. 

beri bayram günü olarak tanıdıtı bır 

gün degiştirilip yerine fakülte baıtan

gıcı diye yeni bir bayram gunü konu

yorken bu memlekette vazifesi türk ta• 

rihini dogru yazmak olan Turk Tarihi 
Tetkik Cemiyetine müracaat edilmek 

lazımdır, üzerinde pek çok ıoylqmeler 
yapılan bu mevzu brşıımda phıl dtl 
ıüncelerin yeri olamıyacatı akla pi • 
meliydi. Türk Tarihi Tellkilı: Oımiye. 
tl Fatih ve Silleymaniyc tıb medqee. 
lerini (fakülte) diyı kabul etmiftıirı 

(Osmanlı tababeti - Türle t.ariblaUa 
ana hatları eserinin mülftddeleri - •· 
ri 2 • numara 16 - aayıfa S). Uç ., &a
ce Dolmabahçe aaraymda ..ıabi,..U 
tarih bilginleri kartıamda okuma ...,. 
kikte bu böyle kabul edilmiftir. O Jaal.; 

de tıb fakültesinin tıbbue ile ........ 
ğı fikrinde ıll'ar edileme• w faldlh9-
nin yapacatı bayram yanllf helablarm 
ft pnlıı dtltUncelerin e1erlcllr. 

D. O. S. ULUDAC 



SAYIFA 4 

Japonya ve 
altlar alemi 

Yazan: eski Britanya B~bakanı 
Loyd Corç 

Londra, 27 tuba t 
Çin kamblyoıunun Japon kampiyo

ıuna bağlanman aonucunu vennek mev
ldinde olan bllyU:k bir Gdilnc hakkında 
ıtsrüşmeler yapılmasını icbar ~trnek 
tnaksadiyle, Japonyanın Çin ilzerinde 
ağır basmak t•tebbliatine geçeceğini o· 
kuyoruz. Bu duyuk, Okyanus'un öbilr 
tarafında rUzglrların hangi istikamette 
estiğini yeniden &östniyor Şimdilik 
1neltem elan fakat Tayfun'a çevirmemiş 
bile olsa, ıert bir poyraz olabile~ek bir 
rüzgardır. Japonıya'nın, Çin Uzerinde 
tam bir hegemonya kurmak gayeaını 

eUddüğünü her düşünce ıahibine yıl

lardanberi apaçık gösteren yığın halin
de deliller vardır. Batı, 1915 de savaşla 
uğraştığı sıralarda bu ada devletinin, 
Çin'i "yirmi bir isteğiu ile zorlaması 
da bu dilşilncc etrafında ufak bir tered
dilt bile bırakmamıştı. İngiltere ile Bir
leşik Amerika hükfunetlerinin elele ve
rip birlikte çalışmaları, Japonya'yı epi
ce müddet hareketsiz bıraktı; bu çalış
ma birliği 1922 de, Çin'de açr;k kapı sı
yasasını ilan ve japon silahlanmasını 

tahdid eden Vaşington andlaşmasını 

meydana getirdi. Bu andlaşma ise, Ja· 
ponyanın 111yasasını yalnız geçici bir 
ıurette sallantıda bıraktı. Netekim, Av
rupa ve Amerika kendi mali işlerinin 
derdleriyle uğra!t,kları 11ralarda, göz
lerini başka tarafa çevirdikleri 1931 de, 
Mançuryayı iatila etmeğe koyuldu; ü
zerinden bir yıl geçtikten sonra, Şan
ghay baskını yapıldı; bu hareket vakit
ılz yapılan bir işti ki, Tokyo geri çe· 
kilmek mecburiyetini duydu. Fakat o 
gündenberi Japonlar, Mançuryadaki 
mevkilerini gUclendirdiler, Yehol'ü iş
gal ettiler, hattA geçenlerde Mongolis
tanm içerilerine doğru da harekete geç
tiler. 

Her ne kadar Çin devletinin kenarla
rındaki topraklara böyle bir askeri ha· 
reketle girmek Japonyanm projeleri 
için müessir bir başlangıc demek olu
yorsa da, buna rağmen, Japonya, sırf 

askeri tedbirlerle Çin üzerinde bir ha
kimiyet kurmayı umud edemezdi. Böy
le bir hakimiyet kurulması için denen
miş bir tekniğe ihtiyac vardı; bu tek
niğin kullanılma zamanı geldi. 

Bugüne kadar elde ettiği tecrübeler 
g&.;terdi k:i, Japonya'ya karşı herhangi 
bir harekette, Çin, dostlarına güvene
miyecektir. Dahası var; Japonya, ulus
lar birliğinin yalnız kararlar vermekle 
iktifa ettiğini, İngiltere ile Birleşik 

Amerika hükCtmetlerinin de, kendisinin 
etrafına bakmaksızın ileri hareketine 
karşı seyirci kaldıklarını gördü. Bu 
durum karşısında da, bazı ileri gelen 
Çin devlet adamlarının işleri hakikatin 
emrettiği akıntıya bırakmanın ve Ja
ponya ile mümkün olduğu kadar eyi ge

çinmenin daha yerinde bir düşünce ol
duğu sonucuna varmış olduklarına hiç 
şaşılabilinir mi? 

Böyle bir anlaşmanın gözle görülür 
elle tutulabilir bir durumda olduğu da 
ıon görüşmeler hakkında gelen duyuk

lardan anlaşılmaktadır. Belki de bunun 
aksülamelleri olacaktır; ancak Çin'in 
her gün bir parça daha Japonyanın, 

mali ökonomik ve idari kontrolu altı
na girmesi de beklenebilir. Mançukuo 
dramı koskocaman Çin devletinin Şano
ıunda tekrarlanıncaya kadar batının 

nüfuzu her gün bir parça da japonlara 
geçecektir. Böyle bir inkişaf herhalde 
Çin'in menfaatine olmıyacağı gibi, ge
nel bakımdan, dünya için de eyi bir şey 
olmıyacaktır. Eğer, önceden kestirile
miyen hadiseler, çıkmıyacak olursa, bu 
inkişafın önüne geçilemiyecektir. Bu 
takdirde de böyle bir hakikat karşısın
da göz yummak çocukça bir dl'lilik ola
caktır. Beş yüz milyondan fazla hal
kiyle, yani dünya nüfusunun dört bi
rinden çok nüfuslu ve dünyanın bugü
ne kadar görmediği tanımadığı büyük· 
lükte enerjik, muhteris ve çalışkan ol
duğu kadar sonsuz bir yurd sevgisi ta
fıyan uluslu, dev gibi bir doğu asyası 
devletinin japon hakimiyeti altında ku
ruldu na yakın zamanlarda alıid ola-
ca 

Do u A yasında d Japon nufuzunun 
ökon mik aksülamellerini önceden kes
tirmek ko ydır. Çin, uzun yıJlardanbe· 
ri b tı ı tıhsalleri ıçin yu e ölçüde 
de eri o n bir pazclrdır. Be şyüz mil
yo "uk lir h 1lk yı ınının satma ima 
k ı': yt '·ese ll"esi ;..ıttin sa-

Yunanistan'daki ayak
lanma teşebbüsü 

3 mart 1935 tarihli Fölkişer Beobah

ter gazetesi de yukardaki başlık altın

da Yunanistandaki ayaklanmayı araş • 
tırmakta ve demektedir ki: 

Yunanistandaki hadiselere haddin -

den fazla ehemmiyet verilmezse daha 
iyi olur. Yunanistandaki ayaklanmalar, 

eskiden Portekizde olduğu kadar sık 
ıtk olmaktadır. İç sıyasa işlerinde es

ki yunanlılarda pek o kadar muslihane 
davranmıyorlardı; komşuları da bu gi
bi meselelerde kendilerinden çok bah

aettirmektedirler. Yun .. nistan hemen 
hemen şarıktaki nüfuz ve pazarlarının 

hepsini kaybettikten sonra, ökonomik 
müşkülat, tezahürlerini daima iç sıya

ıada yapmaktadır. Savaştan sonra:ki 

devirler, mütemadiyen sistem değişik
liği yaşayıp durmuştur. 

Son gelen duyuklardan, yeniden bir 
tahammürün baş gösterdiği anlaşıl -

maktadır. Bugünkü rejimin atisi, bu 
ayaklanmanın kati surette bastırılma

ıiyle elde edilecek muvaffakiyete bağ

lı bulunuyor; yarım bir zafer, gergin
lik devresini uzatmak ve tohumlarını 

llkönce donanmaya serpmek cürctini 

gösteren unsurlara yeni bir teşebbüse 

geçmek için öz bırakmak demek ola • 
caktır. Zaten orada, ordu ile donan • 
ma arasındaki tezad önceleri de rol oy

namıştır. Eğer bugiin Venizelos taraf

tarları en ön planda bulunuyorlarsa, 
bu, bu oyunda bizzat Venizelosun par

mağı var, demek değildir. Oğlunun bu 

hMislere karşı vaziyet almaması ise 
ehemmiyetli bir mesele değildir. Onun 
babası, daha nice bilmeceler halletmi<:tir. 

e 

nayi mamulatı yeni ve elverişli bir pa
zar keşfedilmesine müsavidir. Bu dü
şünceleri, herkese aynı imkanları vere
cek olan üzerinde itina edilen açık ka
pı sıyasasıdır. Çin bir kere japon hege· 
monyası altına girdiğini, açık kapının ve 
değerli Çin pazarının üstüne bir su iç
mekten başka bir çare kalmaz. Japonya 
bu kapıyı açık bırakacak mıdır? Sözde, 
evet; fakat hakikatte, hayır; çünkü bu 
pazarr, tez elden büyüyen kendi sana
yiine tahsis edecektir. 

Manzara, uluslararası sıyasa alanı 

lçin de bundan az tehlikeli değildir. 
Japonlar, savaşçı bir soydandır. Ja· 

pon ordu ve donanması devletin hadimi 
değildir; bu kurumlar hükümetin en 
mühim ve nüfuzlu bir unsurudurlar; 
bu hükOmet içindeki siviller ise gerek 
şahsi nüfuz gerekse halk arasındaki iti· 
barları bakımından ikinci planda kal
maktadırlar. Ordu daha şimdiden bü
yük Asya hareketini eline almış bulu
nuyor. Donanma önderi de, hükumeti, 
Vaşington anlaşmasını parçalamağa ve 
tam bir donanma müsavatı "düşüncesini 
dtabtıl etmeğe icbar etmiştir. Donanma, 

Okyanus'un Asya tarafındaki yarısın
da sarsılmaz bir üstünlüğü güven altı
na almağa azmetmiştir. General Smuts 
da ati için beslenen bu düşünceye na
zarı dikkati çekmişti. Bu general her
kesi velveleye veren bir kimse değil, 

bilakis, hakikatleri göz önünde bulun
duran soğuk kanlı ve f crasetli bir mü
şahittir. Çok sürmez, doğu Asyasında, 
müdafaada yenilmek bilmez oldugu ka
dar tehlikeli saldırış hareketleri yapmak 
kabiliyetinde olan kocaman bir mogol 
devletini ve dolayısiyle savaşçı bir dev
leti de hesaba katmak mecburiyetinde 
kalacağımızı şimdiden aklımıza koyma
lıyız. 

3 mart 1935 tarihli Noye Fraye 
Pressc'dea. 

ULUS 

· yhŞJJOSt yu < il 

aya ilanması için 
ııe l ·) r? 

Viyanada çıkan S mart 1935 tarihli 

Rayh;ıpost gazetesi, Yunanıstanda is • 

yan hadisesine talı is ettiği ya.tısında 

"Diınya savaşı çıktıt-oı giındenbeıi yu -

nan sıyasası bir an ıçin bile hareket· 

siz kalmamıştır.,. dedikten sonıa, Yu • 

nanıstanın, merkezi Avrupa devletleri

le ıtilaf dev.etleı ının bo~. zla maların

da, ingılizlerın Se1cını..,e dS\er çıkar • 

<lıkları buyuk sav şın bon gunlerıne ka

dclr pdtırc..ltı a kaı r ı 'tan çeıundıb.111 
kaydetmekte ve de nektedir kı, bel ı 

de buı;unku dahilı haroın <lerın sclJeo
lerinı buyuk s, v.ı ta yunan ulusunun 

birlik arzeden bir cebhe kuramamış ol· 

masında aramak lazımdır. Yunan ulu

sunun ruhunu ele alm .. :t ıçin merkezi 

Avrupa devletleri ıle itılaf devletleri 
arasındaki mücadele, yunan ulusunu 

derin bir biçimde zehirledi. Monar • 

şistlerle cumurluk taraftarları, venize

Jistlerle halk fırkası, ordu ve donan • 

ma bölümleri arasındaki bütün tezat • 
lar, işte o zamanların yadigarıdır. 

Hükümdarlığın, kendisiyle birlikte 
devrilen yanlış sıyasasının sonuçları 

izah edilerek. aşılanmış olan lıu tefri

ka zebiri yundn cumurluğu bünyesin • 

de tesirini yapmaga devam etti ve bir 

çok elenlerin Ülis'e benzettikleri des • 

sas Venizelos bile, sıydsal oütun usta
lıklarına rağmen, mevcud tezatları or

tadan kaldıracak kabiliyette bir adam 
olamamıştı. Yunan ulusunu arada oir 

barış i~leriyle meşgul etmedi de değil; 

ancak Anadoludan gelen o koca muha
cir akını kaybolan savaşı ulusun gô.tü 

önüne getirttigi gibi bunların iskan e
dilmesi de ökonomik ve mali çok büyuk 

meseleler doğurdu. İdareyi ellerinde 

bulunduran Venizelistlerin yerleri nıs

beten sağlamdı; fakat ordu, Balkan sa
vaşında askeriyle l>irlikte bütün mih • 

net ve meşakkatleri paylaşmış olan 

Kostantini ve ondan sonra gelen A -
leksandr ve Corc'u unutmamıştı. Ardı 

arkası kesilmeden gelen zabitlerin is

yanına, Pangalosun diktatörlüğüne kat

lanmak lazım geldi ve nihayet 1932 se
çiminde, ulus, venizeli .. tleri iktidar san

dalyesinden temelli olarak indirdi; de
nilmektedir. 

:{. . :· 
Rayhşpost diyor ki, ··su dahili sa • 

vaşın sırf askeri vasıtalarla bitirilmesi 

umud edilemez. Çünkü, bir yandan 

Atina ile Girid arasındaki mesafe çok 

büyük oldugu gibi obur yandan da, ka
ra topraklarında bulunan hu klımet de 
çok kuvvetlidir. Milyonlarca İngiliz 

lirasI ağırlığında bır dul kadınla ev • 
lenmiş olan Elefteron Venizelos bu mLi· 
cadeleye büyük ölçüde vasıtalar yığa
bilir; fakat Venizelos, taraftarlarının 

bir çok irtişa işlerine karıştıkları za • 

manlardanberi, ülke içindeki itibarın • 

dan çok kaybetmiştir. Bu itibarla da 

neticede bu mücadelenin görüşmelerle 

bitmesi beklenebilir ki, bu münasebet
le uluslararası s:yasa da lafa karışacak-
tır.,, 

Viyana gazetesi, Venizelosla Çalda

ris arasındaki tezatların bir kısmının 

da dış sıyasa alanında olduğu, Veni

zelosun Balkan misakının dostu oldu

ğuna işaret ederek yazıyı şöyle bitiri
yor: 

İŞTAH DİŞİN DİBİNDEDİR 

1 

1 
I~ 
f 

Noyes Viner Tageblat'a 
göre yunan ayaklanması 

4 mart 1935 tarihli Noyes Viner 
Tagblat gazetesi yukardaki başlıkla 

yazdığı bir yazıda, Yunanist.andaki son 
isyan hareketlerini araştırmakta ve bu 
münasebetle demektedir ki: 

Yunanistanda, 1934 agustosunda, ya

ni bundan yedi ay once gene bir isyan 

hareketi meydana çıkarıldığı ve her 

gun bır çok zabit ve sokenah ciımhu

rı; et fıı kasına mensub sıyasacılar tev • 

kif edıldiği sıralarda eski başbakıın 

Venılc:los Royter n1ansının bır bildır· 

nı nıne: Sav:>ş bakanı l{ondilis dı ta • 

tor olmak içın teşebbu:.lerıne de~anı et· 

ti.,i ımıdd .. tçe, Yunanıstanda, isy ıı Üı>

tüne ısyan çıkması da gundel ik ışler 

arasında buhmacaktn 1 demişti. Veni
zcJos, hükumetle barışmasına Koııdıliı.i 
c.:ngcl olaruk ileti sürüyordu. 

llddiı:ıelerın lıır çok teı:ahürlerıne 

ra~nıen, bugı.inku kabine ıle dışarı ışler 

bakımı Maksimos dışarı sıyasası bakı • 

nımdan B.:ılkanların tdtmin edilmesine 

çok yardımı dokunan münakaşa kabul 

etmez hizmetlerde bulunmuştur. Bu sı

yasanm tacı, Balkan mısakı olmuştur. 

Ancak, bilhassa bu misak şovenistlere 

htikfımet ve sıstem ile mücadele etmek 

için eıı ucuz bir vesile olmuştur. Çün

kiı Balkan nıısakr, Yunaniı;tana taallu

ku bakımından, yalnız Ankara ve Atina 

arasında kurşılıklı tavizler yapmak te· 

meli iizerine kurulabilirdi. Maksimos, 

Türkiye topraklarını.la yaşayan rum az

lığına ihanet etmiş olmakla itham edil· 

di. Bugün, batı devletlerinın ve hassa

ten Fransanın Avrupa sıyasasında mü
him bir vasıtasım teşkil eden Balkan 
misakı, olsa olsa, reJimin dt:vri.lme
::;i ile ortaya atılabilirdi. Ancak, Veni

zelos ihtiyarladıkça, devlet işlerini ida
re etmek kabiliyetini de kaybediyordu. 

Mizacının ateşi sönmedi. Bir Venize· 

los rejimi ise, devamJı bir aavaş tehli· 

n ıanist~ ıda 
ili lıarb 

Yun,1111standak.i dahılı harb ıyasal 
sahada, şiddetle devam ettirilen müca

delelerden dogmuştur. Yunanistanda 

iki büyük cereyan vardı. Biri açıkça 
kıra! taraftarı olan Çaldaris cereyanı 

idi, digcri ise doğrudan doğruya cum

huriyetçi olan Vcnizelistlerin li ral 
cereyanı idi. 

Çaldarisin, Jl<irhınıcnıoda 1ayıf bir 

ekseriyeti vardır. Ay.ında. ekallıyett• 

bulunmal<tadır. Çal dar is ıtabıne 1 a • 
yan ı:ıeçimiııi ha.zırlamakta idi, ve hil• 
kfımetin tcsıri ile bu seçımde buyuk bir 

ekscrıyet kazilnııcagıfüı şuphe yoktı.1. 

Verıi.ıelistleı bu hattı h rckcttcn bu:yuk 

bır eııdışeye <'u~uşJerdır Vcnı7elı t· 

ler dı~ orldr kı Ça d rı 1 uı ume 
yan cçın ını .1ptrrdıkt.ııı ı.oıH.ıı Yuna· 
nı ldnı kırallık halırır ~ tır ce-1.tJr Ç 1· 

iMıs buııd ıı e I, b ıt. ıı <'11 zel t a· 

bıtlcrı terhıs etmıştır 

Çaldarıs lıukuıııetı, Vcnızelos suı • 
l< ::.dcılcrıııın nı ılıclkemc ıni g n il 

ne trnıdicl <"I ekte idı Bu hal ıkı se· 
ne surmu tur. Jhı mııhakemcd <' as 
suçlu olan yun, n sa ık emniyet um ın 

mtldtiri.ıdur. Hıı 1at hapısten bır g. e• 

teye her gıın dırcktıf verebilmiş ve 
Venizelosu tchöııi eunı tir. 

Mahkeme aı ları d hı bu tehditten 

korkmuşlar ve ıııah\ı:enıeyi terketmt .,e 

mecbur olmuşlardır. Ancak temyiz m:ıh• 

kemesi, bu manevraları bertaraf etmi,, 

ve muhakemenin devamı kar;ırJa~ıış

tır. İşte bu şerait içinde dahili harb 

patlamıştır. Bazı yunan sıyasal meha• 

filindc, Çaldans Lu isyanı şiddetli 

bastrrmak niyetindedir, deniliyor •. Ve• 

mzeJistler ço!c1ur, ve çok ~an dökiıle• 
cegi zanmndadn. Yunanlılar, kardas • 

lar arasında kan dökülmesinden mute• 

essirdirler. Yunanlılar, tayyareler ta• 
rafından yunan bayragı taşıyan harb 

gemilerine bomba atılmasına, tahammill 

edemiyorlar. Diğer yunan ınchafiline 
göre, Venızelos kardeş arasında kan 

dökülmesinin müsebbibi olmuşıur. Ve• 

nizelos, en nazik bir zamanda vatanı 

zayıf bir va7.iyette hırakacaktır. 

6 mart tarihli Corrit?re de/la Sera'dan 

kesi ifade edebilirdi. Son he' az kitab 
Taraftarları, onu 1929 da cUmhur • J 

rci!'i seçmek istedikleri zaman, bizzat 5 mart 1935 tarihli Nevs Kronik! ga• 

kendisi, savaşçı sıyasadan ayrılamıya • zctcsi lngilterenin müdafaa tahsi atı• 

cağını ve ayrılmak istemediğini söyle· nr aı tırma yolunda hükumet in neşret • 

m:şti. Bu suretle de Venizelosun tek· ,, tigi "Beyaz kitab,, hakkında diyor kil 

k · · Hiıku~metın müdafaa meselesine aid lifi ile, kendisinin cümhurlu rıyasctı 

daha bır kaç ay önce, bugUnkü hükQ • beyanatı çok şayanı dikkattir. Bu be • 
• 1 yanattan anlaşılan endişe verici bir ha· met çokluğunu teşkil eden Venıze os 

kikat var ki o da hükOmetin yeniden 
aleyhtarı ve büyük bir kısmı, eski dev. 

silahlanma işine karar vermiş olması• 
let biçimine iltifat eden gruplar tar.ı· dır. Hükfımet lıu kararını miıdafaa e· 

fından tasdik edilmiş olan Zaimis cünı- derken saydığı sebcblerle, silah hazır• 
hurrcisi seçildi. O sıralarda da Veni· 
zelosun cümhurluk riyasetine namzed 

tiği mevzuubahstı. 

Halen taraftarlarının sayısı sok bU
yüktür; ayanın üçte ikisi venizelist ol
duğu gibi zal>it sınıfının ağır basan 

çokluğu da ondan yana bulunuyorlar. 

Bilhassa bu durumda, bugünkü günde 
Yunanistandaki işlerin ne kadar gilç 

bir biçimde olduğunu göstermektedir. 

Venizelos ve taraftarlarının, Yuna

nistanda iktidarı tamamen e ilerine ge
çirebilecekleri ne kolayca mümkün ve 

ne de ihtimal dahilinde gcirillmüyor; 

fakat bu dahili harbın askeri hareket • 

!eri tasfiye edildikten sonra da, bu in· 

filakın iç ve dış sıyasa akisleri kolay

ca ortadan kaldırılamıyacakt:r.,, 

lığı yapmadan barışın devamına imkan 

görmediğini bilı.lirmiş oluyor. Halbuki 

silah hazırlığı geçmişte olduğu gıbl 

gelecekte de ulusları savaştan ba ka bir 

noktaya götürmez. 

Bay Makdonald ile arkadaşlarının 

asıl tenkide maruz kaldıkları cihet bun• 

}arın ekseriyetle yaşlı ve bütün dünya• 
ya müstehzi bir gözle bakan adclmlar ol• 
dukları, hareketlerinde hiç bir zaman 

Uluslar Derneği ideyellerinin bulun -
madığı, hakiki silahsızlanma seferber.o 

liği açmak için hiç bir samimi tcşeb• 

bü tc bulunmadıkları ve nihayet bir ta 

kım generaller ile amirallerin tav iye• 

!eriyle esasen ümidlcri zayıf olan sı • 

Jahsızlanma ışinden büsbiıtiln vazgeç .. 

meğe kalkışmalarıdır. 

Sılah masraflarının artırılması me • 

selesi her ne kadar parlamento prog· 

ramına dahil olması iubariyle zarurt 
olarak ilan edilmış ıse de bu işin bil• 

hassa fransız - ıngilız Londra konu~ 
malarınr takıb etmış olması çok büyuk 

bır talihsız'ıktır. Bundan başka ou 
beyanat tlc beraber, sulhperver arzula• 

rı ı:t ha az o .. n bir hukfımeti on h d• 

bu la tee 
rıyor. 

li,.e çıka • 

--- ....... ----=-. __ .............. oc:z:::==--.::=-~· t"' __ _..~ - - - ---- -----
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ıyor kı nki kabıno 

rı i 1 r bakan n 1 

aJaki va ifesmı roı 

ar r \ermi iı. 

Hitlcr kaplanı - (Sar) ı baııa verirseniz karnım davar Doymadım, Avusturyayı da istiyorum. 
(Amsterdam'da çıkan De Notenkrakerden) 
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Değeri dii~~--:i 

1 
Para değerinin düşürülnıe.,ıyle !ıat

ara i:.tenılen yükseklik verilebilecçği
ni dü ·· §unenler, kantite teorisine sıkı sr-
kıy;ı s· l 1 arı an ardır demi"tİk. Bu tco· 
t' . ' ~ 
ıyı derleyip toplayarak bir yana at -

tnak d"" .. 
uşuncesinde olmadığımızı, an • 

tak bunun usa yakın ve denenmiş ger· 
Çekliklere ·· ı .. .. ·1 1 1 uygun o çusu ı e e e a ın • 

~sı daha doğru olacağını da söylemiş 
tık. Amerikalı profesör İrving Fischer, 
eski kantı" t . . . . 1 k . e teorısını genıs etere şu 
bı . • 

Çııne sokmuştu: 

(Tedavüldeki para x tedavül hızı t

bankalardaki para x bunun tedavül hı· 
:tı 

Enıtia x fiat x ciro mikdarı) 
Son amerikan değer düşürme dene

llıesinde bu formülün aksamadan ger-
çek ola - · B · . cagına ınanıuyordu. u ınanç 
ılediı- k" 926 ı para değeri ile oymyarak 1 

Yılının fiatlarına kavusma kkabil ola-
c - , 
agı sanılıyordu. Sanki altın karşılık 

ttıikdarının değişmesiyle fiatlar arasın
da, veya kağıd para ile altın arasında, 
Yahut da kağıd para ile fiat lar arasın-
da "'as . . . . . " .maz rıyazi nısbetler var ımış gı-

bi, zorlu hir güvenle yola çıkılmıştı. 
.. liesab edilmişti ki, eğer para değeri 

Yll2de 40 kadar düşürülürse, bütün Bir
leşik Amerika ürünlerinin Hatlarında 
YÜzde 66 nisbetinde bir yükselme ola· 
caktır. Bu umudla işe başlandı. Çok 

iCÇllleden bu düşünüşün zayıf tarafları 
nıeydana çıkmağa başladı: 

Yok edici (müstehlik) halk kütlele
rinin güvenlerinde hi!r bir sarsıntı ol· 

ll\adığı halde uzun vadeli mukavele • 
lerde bir aks{ tesir görüldü. 25 sonteş
tin 933 de dolar değeri, fransız fran • 
gına ölçerek, yüzde 36,6 düşmüştü. Top 
tan fiatlar da ise - Amerika iş daire· 
sinin hesablarma göre - 1933 yılı ba

şından 25 sonteşrin 933 e kadar ancak 
YÜzde 17 bir yükselme olmuştu. Oysa 

ki Yapılan hesablara göre para değeri
nin yüzde 36,6 dü~ürülmesiyle bu fi::ıt
ların yüzde 57,7 yükselmesi gereki • 

Yordu. Şunu da söyliyelim ki, bu yüz

de 17 fiat yükselmesi, ytl başından ha

ziran sonuna kadar olan zamanda 01 • 

ı:nu ştu. Bu aylar ise yetirim (istihsal) 

başarma\armın genişlediği aylardır. 
Temmuz ayının baımdan 25 sonteş· 

rine kadar geçen uzada dolar değeri, ye
niden yüzde 14,3 kadar düşürülmüştür. 

Buna göre toptan Hatların da yüzde 
l6,7 kadar yükselmesi gerekiyordu. Oy
sa ki, bu yükselme ancak yüzde 2,5 yı 

bulabilmiştir. Dahası var: doların en 

hızlı düşürülmesi 21 ilkteşrin ile 25 

sonteşrin arasında olmuş ve bu müddet 
içinde dolar değeri yüzde 10,7 düşürül· 
ınüştü. Fiatların ise aynı müddet için • 
de yüzde 12 çıkması gerekirken bu yük
seliş ancak yüzde 0,9 kadar olabilmiş • 
tir. 

Dnutmayalim ki, umulanın büsbü • 
tün başkası olan bu sonuçlar, Amerika 
gibi, acun içinde, istatistikleri en mü -

keınmel, en iyi işlenmiş bir ülkede a· 

hnını~lardır 1 (2) 

xxx 

Bu gerçeklikler karşısında, son za· 

lllanlarda taraftarları çoğalan (Index· 

""iihrung) fiat endekslerine göre para 

değerini idare etmek usulünün tehll· 

keli yanları da açığa vurmştur. Bunun· 

al beraber bu usulün taşıdığı soysal a
dalet duygusunu, gerçeklik sevgisini 

de çok özene değer buluruz. Düşünelim 
lti, bundan mesela beş yxl önce ödünç 

Para almrş olalım ve kararlaştırılan fa
i~ ile ana borcu taksit taksit ödemek· 

te htılunalım. Eğer beş yıl önceki fi

itlcrJe bugünkü fiatlar, daha doğrusu 
borç alınan paranın beş yıl önceki satın 
alına gücü ile bugünkü satın alma gü
eü arasında dile alınmağa değer bir 
fa.t-k olmuşsa. alacaklı lehine, kendisi· 

nin haklı olduğunu ısbat edemiyeceği 
b" ır zant vucud buluyor demektir. 

x x x 

21RA1 BORÇLAR: 
Para değerini düşürmek istiyenlerln 

ortaya attıkları deliller arasında, ulu -

---------
(1) Bu yazının ba!J tarafı gazetemi-

•in 1 ve 4 mart tarihli sayılarındadır. 

(2) Bu rakamlar, Augusto Graziani· 
l'lin "Valeur pratique de la Science eco-
11 Jınmı trr. 

ı;al okonominin çvk borçlanmış, borç -
larını ödeyemez bir duruma geımiş un
surlarının kitle halinde borçlarından 
veya borcun bir p.ırçasından olsun 

kurtarılması amacını da saymı~tık. Bu 

delil, ötekilerden büsbütün ayrı bir ba
kıma değer. Çünkü hepsinden daha a

çık yürekli söylenmiştir. Bunda hem 
ökonomik hem de soysal sorumlar giz-

lidir. 
Kütle halinde borçluluk çıkmazına 

düşme k durumunu, _pek çok ülkelerde 
tarım (ziraat) ile ugraşan halk kütle

lerinde görüyoruz. Bu dert, (tekci -
kapitalist) ökonomi sisteminde sık sık 
baş gösterm!kte ve önüne gcçileme • 
mektedir. Kredi ve artım payı (faiz), 

organik ve halkcı bir düzene konma • 
yıp da (3) serbest mukavele ve arz ve 
talep yöndemi ile dağıtıldığı ve a1 ın· 
dığı müddetçe de bu bela zaman za -

man gelip çatacaktır. 
Buna karsı alınan koruma tedbirle. 

ri, her ülkede değişmektedir. Çünkü 

ökonomik yapr, her ulusta ba!'}ka baş • 

kadır. Düşündüğümüzü iyi anlatabil • 

mek için Almanya ile Birleşik Ameri
kayı bu sorum çerçevesinden kısaca 
gözden geçirmek faydalı olur. Bun -
!ardan birisi köylü tarımı, öteki ise 
daha ziyade çiftçi tarımıdır. Biz, köy
lü ile çiftçi arasında şu ayırdımı yapı· 

yoruz: 
Köylü kendi toprağmr esas itiba • 

riyle kendi geçimi için işliyen kimse
dir. Çiftçi ise, aynı işi kazanç ve 
piyasa için yapan kimsedir. Bu fark 
uzun zamanlar anlaşılmamış olduğu 
için her ikisi de bir tutulmuş ve böyle
ce her ülkede köylü ökonomisi deje • 

nere olmağa yüz tutmuştur. Çok yanlrş 
düşünen, hatta bu işin anlam ve özünü 
kavrayamamış olan bir çok kimseler, 
tekci - kapitalist bir zihniyetle sırf ka
zanç ve sırf piyasa için çalışan birer 

toprak mahsulü ticaret teşebbüsünden 
başka bir şey olmıyan çiftçiliği, köylü 
ökonomisinin ergeç varması gereken 
bir tekamül merhalesi sanmışlardır. 

Bu bakım böylece açıklık kazanın

ca diyebiliriz. ki Birleşik Amerika ta· 

rımı, eski bir tarihin binlerce yıl için· 

deki oluşunun sonucu değil, belki al
tın aramağa gidenlerle onların arkasm
dan akın eden göçmenlerin altın, para 

ve fiat mihveri çevresinde kurdukları 
bir düzendir. Farme denilen toprak 
ürünü fabrikaları bunun örnek tipidir. 

Eski acun tarımmın örnek tipi ise kyy

lü öıkonomisidir. 

Son yıllar hem Almanya hem de 

Birleşik Amerikada tarımcı halkın bi

rikmiş borçlarının tasfiyesi diişünül • 

müştür. Fakat bu sorum, bu iki ülke

de başka anlamlar taşımakta, başka a 

maçlar gütmektedir. Alamanya· için 

bu sorum, yalnız dar ve ökonomik çev

rede değil,köylü yü köylülüğü kurtar· 
mak, diriltmek ve soysal durumunu pe
kiştirmek gibi <lerin bir anlamla ele a
lınmıştır. (bunlara başka bir fırsatta 

da dönmek istiyoruz). 
Birleşik Amerikada ise bu sorum, 

dar bir ökonomi çerçevesi içinde iş -

lenmiştir: 
.. Piyasa mihveri etrafında ham 

madde Hatlarına, yeni ihtiyaçlara uyar 

bir değer vermek; tarımcı halkın e~ • 
düstri emtiasını daha çok satın alabıl • 

mesini temin etn1ek.,, 
Alınan gidişi ve hal tarzı ne kerte 

k .. kl"" derin ve uzak görüşlü bir an -
0 u, · tedbirle-

layışa dayanıyorsa, Arnerıyan 
ri de o kadar geçici görünüyorlar. O • 

. . Amerikada çiftçi borçlarının nun ıçın . . _. 
bir müddet sonra gene bırıkec~gıne 
kuşkumuz yoktur. Yapılan ~ey ~ır sı· 
nıf halkın menfaati adınct otekı halk 

k
""tlelerini soymaktan başka bir şey de· 
u "f ·ı ğildir. Burada iözde borçlu çı tçı er 

d bu .. tUn öteki amerikalıların var
a ına 

1 klarını eksiltmektir. Gerçekte bun • 
1 k .. 

dan elindeki seri ınallarmı satma ıçın 
nd~stri faydalanacaktır. Bunun için 

~e bankalardaki mevduatın sahibleri, 
d .. t · · ve 

batta tasarruflariyle o en us nyı 

(3) Organik ve balkcı artım payı 

(faiz) sıyasasından bahseden yazıları
mız Ulus'un 23. 12. 934 ve 9. 1. 93.5 ta

rihli sayılarında çıkmıştır 

u 1 us 

I · ·"" "'"" ı ~~ t alat· 
"' ' 

Çoc.:ll Esirgerre Kuıumu 
Gc:-ıcl fı!er! ... ezir.den: 

ÇocL1k Esirgcm. Kunıml•nun 

bayr~mlaşllla dikğ:ni kdbul cd~rek 
ziyaret ve tcbrık masraflalını Kuru
m.1 veren iyilik s.ven insanların 

dostlarına tıayraml"rmı tclıri k ettik
lerini ve dostlarından baı.ram teb
riki aldıklarım telakki ettikleri 
teşekkürle bildirılir. 

BOTUN KAMUTAY 
MEMURLARI 

Has::ıu, C.;!Za işleri Mü., Esad 
Arsebük, adliye baş müfettişi, Ke
mal Aslansan adliye hukuk işleri 
Mü., Tevfik Rıza Arısüt Ad!iye 
Bakan!ı~ı hesab işleri Mü., Enver 
Ural Başbakanlık kararlar Mü., 
Ali Jlhami Tüccar, Salih Zeki ter
zi ,Adliye sarayı karşısmda, Ek -
rem Ergun avukat Ç. E. K. genel 
merkez üyesi, Bayan ve Bay Eş
ref Sümer vilayet umumi meclisi 
üyesi, avukat ve Haymana Ç. E. 
K. başkanı, Raş:d bakkaliye tica
rethanesi sahibi, Ahrr.ed Enver 
bakkaliyesi, İbrahim Hakkr Bakır 
Eskişehirli tücca r, Ali Rıza 101 
çeşit kundura mağazası sahibi, 
Hıfzı Çadırcıoğlu. 

SİNOP V1LA YETİ 
Abdülhak Savaş, Sinob valisi. 

(Baş tarafı 6 mart tarihli 
sayımızdadır.) 

7 - Tek ayak üzerinde kaymak: 
Evvela aı: meyillerde tecrübe ede· 

rck bütün ağrrhk tek ayak Uzerine ve

rılir; öteki kayak dizi, yukan bükerek 
kaldırılır. Ve bu kaldrrılan kayak vü • 
cut yanında tutulur. Gene tekrar edo· 
ceğim: işi sağlı ıollu yapıtus. 

8 - Paten adımlaru 

Bu çok derin olmayan kar tabaka
sr i.ızerinde \"e çok meyilli olmıyan 

yerde yapılır. 1naan bununla hı~ alır. 

Buz üzerinde patenle me~gul olmuşlar 
için ve asfalta tekerlekli patenler lle 
meşgul olmuş olanlar için kolaydır. 

Farz edin!% ki7 numaralı hareketle gi
diyoruz ve bir kayak orada tarif otti • 
ğim vaziyette kalkmış. Şlmdl onu Y•· 
re koyup bütün ..Ucudu onun Uzerlne 
vereceğiz. Yalnu yere koyarken ıeklll 
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( 11) de görüldlllü pbıl ppru koya -

ns. Üzerine ıeçeru öteki Jrayaix at• 
dınrıı: ve U.zerln• butlan kayakla Ki • 
derken bu ıefe.r, aynı ip öteki kayak • 

izzet Koca, Halk Fırkası başkanı. 
1. Ertuğrul, Maarif Mü. Fehmi Ö
ner, Sıhhat Mü. Sadettin Özata • 
lay, Baş mühendis vekili. Hamdi 
Alpergün, elektrik mühendisi. Dr. 
H. Tanbulut, belediye tabibi. Dr. 
Raif Sağbil, hükumet tabibi. Dr. 
Bahir İlter, memleket hastanesi 
baş doktoru. Seyfeddin Andiç, 
Memleket hastanesi bat eczacısı. 
Macid, Cümhuriyet eczahanesi sa
hibi. Süreyya Dikmen, Hastane 
idare Me. Rabia Terim, hastane 
baş hemşire. Hüsniye Söl, hastane 
hemşiresi. Hayriye Sür, hastane 
hemşiresi. Niyazi Y aşala, sıhhat 
işleri katibi. Derviş Sarabil, mer • 
kez sıhhat Me. Hamdi Üstün, sıh
hat memuru. Seyid Ersan, sıhhat 
memuru. Rıdvan Çeltikoğlu, naf ı
a fen Me. Salahaddin Ateş, nafıa 
fen memuru. Oğuz, nafıa fen me
muru. Cemil, nafıa fen memuru. 
Halil, nafıa fen memuru. Ragıb, 
nafıa fen memuru. idris Galib 
Çetinkaya, nafıa haıkatibi. Ali A-
talay, nafıa ambar memuru. Ne- Şefkat alanında 
cib Y alçınkaya, hususi muhasebe 
Mü. Zihni Sönmez, hususi muha- bayramJa~alım 
sebe başkatibi. Hasan, hususi mu- 'J 
hasebe katibi. Nihad, hususi mu. Din bayramlannda yapılu tebrik ye 
hasebe katibi. İsmet Şahin, Umu· ziyaret masarflanm (Çocuk Eıirpme 

Kurumu) na Termenİ.zi rica .deris. 
mi meclis üyesi. Mustafa Turan, Ricamıaı abul edenlerha isimleri 

Umumi meclis üyesi. Şükrü Ol • bayramdan evwl Genel Merku tarafın. 
gunsoy, Umumi meclis Üyesi. Meh- dan ıazetelerle nıetrolunaoak bu auret-
med Saatçı, Umumi meclis üyesi. de bu iyilik ıeven bıaanlar doıtlarou kut 
Hamza Kayıkçıoğlu, Umumi mec- Iamıı ve doıtlarmın tebrik ... siyaret -
lis üyesi. Murad Koca, Umumi lerini kabul etmit eayılacaldardır. 
me<".lis üyesi. Galib Kaya, Umumi Avrupa ve Amerikada ölü gelenklt~ 
meclis üyesi. Mehmed Oruçoğlu, ri, düiün hediye maıraflan bile socuk-
Umuıni meclis üyesi. Hakkı Şen, lar ve yoksullar lnarumlarma verilmek-

Umumi meclis üyesi. Mücteba tedir. 
Can Umumi meclis üyesi. Mitat Yurdumuzda adetleri aayıaız olan 
şub-üoğlu, Umumi meclis ü~e~~· yoksul yavrucuklar için çok değerli ola· 
Saim Gencoğlu, Umumi meclıs u- cak bu uıulün benimıenmesiıd ve yayıl• 
yesi. lsnıail Çayhoğlu, Umumi mec maıını dileriz. Aakarada bulunan Ge -
lis üyesi. Mehmed Sünnetçioğlu, nel Merkez tarafından para ahnnuy• 
Umumi nıeclis üyesi. Abdullah Ba- batlanmııtır. Kurban bayramı 19 mar-

B k la rastlıyor. 
tur, Belediye aş:;_an_•_....,....,""'!"!"------...... ~!"'--~-!!'!!-~~...!!!!..!!!'!!!'_~~~ 

z;iraati kredi ile besiiyen zavallı çalı§· 
-kan ve kanaatli öteki halk kütlelerinin 

dünyalıkları - mesela dolarda olduğu 
gibi _ yarı yarıya indirilmek isten • 

miştir. 

Amerikan denemesinde de doğru gö· 

rüs ve gerçek anlayışa doğru yönel • 
m;kte olduğunu duyuyoruz. Eski ingi

liz başbakanı Loyd Corc'un, gazetemi

.zin 17 şubat tarihli sayısında çıkan 
pliinmdaki şu satırlara bakılırsa, Ame • 
rika çiftçi sryasasının da, bir köylü sr • 

yasası biçimi almakta olduğuna inana • 

cağunız geliyor: 
"Çiftçi pazarlarının daha sağlam M· 

meller üstünde kurulmasını ve ailelere 

kendi geçimlerini kendilerinin temin 

edebilmeleri imkanlarını verecek küçük 

çiftçilerin (köylülerin demek istiyor) 
çoğaltılması her ikimizin de (kendisi • 

nin ve Rooseveltin) istediğidir.,, 
Loyd Corc'un sözleri eğer bir ger-

çekliği anlatıyorlana, bu yoni bir yö • 

neliş demektir. ÇünkU ıimdiyt kadar 

Amerikada alınan borç azaltma tedbir· 

lerinin: "Kaz beklenen yerden tavuk 

esirgenmez.,ı diyen dar, piyasacı bir 
tin (ruh), hesabcı ve spekülasyoncu bir 
zihniyet ta§ıdıklan meydandadır. Bu, 
bir bakımdan tabiidir de. Çünkil ame

rikan tarımı, ana çizgileriyle bir apı

külasyon unsurudur. O, esas itibariyle 

köylü ökonomisl değil, bir çiftçi, bir 

farmcı öıkonomiıiydi. 

Jt x x 
İmdi, ister bu, Uıter daha önce aay

dığımııı delillere dayansın, para değe

rini düşürmekte, ökonomik gUcün, zor· 

1a veya el çabuıkluğu ile bir kıaım halk

tan alınıp ıbaşka bir halk kütlesine dev

redilmesi bir gorgckliktir. 

Bunun aoysal aonuçlarını da bun • 
dan ıonrakl yumıuda görüşeceğiz. 

ii>aid AYDOSLU 

S .--\ı ••. ~ s 

c 
ela yaparrz. Yalnız yana doğru itme 
hareketi itilen kayağın iç kenarı üze .. 

rinde olur. Bu hareketi anlatmaktaki 
maksadım, yukarda tarif ettiğim gib( 
az meyilli basılmış kar merindc fazla 
sürate geçmek ve ayrıca da iki tarafa 

sallana aallana şık gözüken bir hare • 
ket yapabilmek içindir. Bu hareketle 
insan, btitün ağırlığı tek kayak ilzerint 
verme ıeklini öğrenir, ki bu da bundaıı 

sonra anlatacağım bütün hareketlerin 
esasıdıl'. 

9 - Firen yapmakı 
ilmdiye kadar esas, biltün hareke._ 

Ierde (kayarken) kayakların muvazi oJı. 

, t 

0 

(J) ' 

maaı ld!. Firen de ise bunun akslnedfi ı 
Kayak, kayaklara zavly. teıtdl ettire • 

bilmektir. Htr§eyden ıvel ıunu hatırda 
tutalımı 

Ozerinde faz.la kuvvet olan kayak, 
insanı o kayağın istikametinde ıevk ed 
ve lizerinde ıiklet olmıyan kayak ister 

len vaziyete kolay getirilir. 

Muvazi kayaklarla kayılırken ağır 

ğtrun ıusfı bir kayak Uzerine, diğer ru 
fı da diğer kayak Uzerine verilir. E 

vaziyette insan Uzerinc ııklet vermedi 
kayağını, istediği vaziyete getirebill 

BUtUn bunları evvel~ düz bir yerde di 

tünerek. sonra da kayarken yapmalıdı 

En mühim mesele, istenildiği zarna 

istenilen kayağa bütün ağırlığı verebi 

mektir. Onun için paten adımları ve te 

kayak üzerinde kaymak, bu işler içiı 

mühimdir. 

10 - Kar sapanı: 

Kayaklar ( şekıl 12 sağ resim) deki 
gibi uclarmda zaviye teşkil edecek şe • 

kilde arkaları biribirinden açılır. Bazı • 
larrrun yaptığı gibi bacaklar biribırinin 
yanında olduğu halde k::ıyn !arı i!Çına

mı:ılr. Avakları basıklanlan aç .1 ılı. Dik· 

' 
~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~~--
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l Jt e ı w• k cih t, kayak ı; llh la •• ı ... 

kar sathına yapışık olmasıdır. Yani ka

yakl;ı \ ne iç oe de dış kenarına has 

m • · r Bunun için ayak bilekleri dışa

rı doğru olmalıdır. Bir daha söyliyej ı 

Uclar }'anyana, bac<tklar mümkün oldu

ğu kadar açık. Dizler biraz öne doğru 

eğilmiş, eller sopaları en ucundan tut • 

muş ve diz kenarlarında. Bu şekilde bir 

meyilli dağdan inerken yavaşlanabilir. 

Çünkü delk sathı şekil 12 de görüldü

ğü veçhile büyümüştür. 

Eğer durmak istenirse yapılacak iş 

ayaklar açık olduğu halde dizleri biribi

rine getirmek lazımdır. Yani ayak bilek

leri içeri. O zaman ayakların iç kenarı-

na basıl<l ğı görülür. Bu da durmağa 

kafidir. Fazla veya az içeri basarak firen 

liddeti azaltılır veya çoğaltılır. Bir da

ha tekrar edeceğim: çünkü mühimdir: 

Kar sapanı vaziyeti, firen yaparak 

dağm meyline muvazi olarak vadiye ya

vai yavaş inmek için kullanılır. Kayak

lar uclarında zaviye teşkil ederek (V) 

biçiminde. İki kayak da müsavi basıl -

mış. Firen yapıp durma derecesine göre 

dizler ya iyice yanyana veya az yanyana. 

.S,( 

r ,s,,, 
\ 

"" ! ( .2!; 
tJ#{ 

\ o..ı:İ bulunacaktır. 

Fakat ıleride hi~ 

olmazsa dörtte bir 

kayak ıl eri<le ve 

daga doğ ru olan 

kayak kenarları 

dağa dogru ıçeri 

basılmış. Dağ sat

hına muvazi bası

lırsa insan yan o

larak kayar. Ba

zan çapraz iner

ken firen yapmak 

istenirse (şekil 

12) deki gibi (sol

da) sapan ve fren 

yapılır. 

12 - Sopa ile 

fren yapmak: 

Hakikatte bunu 

eyi bir kayakçı 

hiç kullanmama

lıdır. A n c ak 
dar ve iki tarafı 

ağaçlı dik bir yol
da kalındığı za
man şu ha~keti 

yapınız: Heriki ao-

~,,. 

+--/ ~ 
J 

~i 
61lf 

0 

ru olanı ğibi). 

NOT: 

Fiıen derecesi iki şeye bağlıdır: 1) ka
va~ların zaviye derecesi 2) iç kenarları
na basış derecesi .. 

11 - Bir dağı çapraı inmek : 

Bütün kuvvet vadi kayağında ola

cak ve dağ kayagr, vadi kayağına mu. 

payı bir yana alınız. Mesela sağa .. Sol 

el ile de sopalarm ikisini birden ucun

dan tutunuz. Sağ el ile iki sopayı bir

den tekerleklere yakın bir yerden tu

tunuz ve vücud ileride olduğ!l halde 
kara basınız. (13 numaralr ~ekilde doğ 

Tertib icabı krokiler numara sırası· 

na göre konamadığından okurlarrmız 

yazıyı krokilerdeki numaralara göre 
takib etmek zaruretinde kalacaklardır: 

1 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

A 'ma Komisyonu ilanları 

t T. A N 

Kırıkkale'rte askeri sanat, 
mektepleri thtiyacı için 25 
ton gazhane koku 24 mart 
935 pazar günü saat 14 den 
17 ye kadar acık eksiltme su
retile satın .ilınacaktır. İs
tekliler şartnamesi için ko
misyona müracaatları ve iş
tirak için de Pksiltme tah
min bedeli olan 825 liraya 
mukabil 61 lira 88 kuruş ilk 
pey akcesini Kırıkkale aske· 
ri fabrikalar muhasebeciliği
ne yatırarak belli saatten 
evci mekt ep satın alma ko
misyonunda hazır bulunma-
ları. (479) 1-820 

JLAN 

1 - İhtiya<.atı askeriye i
çm 335,000 kilo ekmeklik 
un satın alınacaktır. Mu -
hammen bedeli üç yüz otuz 
üç bin 500 lıradır. 

2 - Şartname Ankara ve 
1stanbulda levazım amirli -
ği satın alam komisyonla · 
nnda ve Tekirdağmda askeri 
satın alma komisyonunda 
her gün görülebilir. 

3 - Eksiltme 20 mart 
935 çarşamba günü saat 15. 

de Tekirdağmda park kar
şısında askeri satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı 

zarf usuli ile olacaktır. 

5 - Muvakkat temina
tı 2512 lira 50 kuruştur. 

6 - Eksiltmeye girecek
ler ticaret odasında kayıtlı 

olduklarına tlair vesika gös
termeye vekil gönderenler 
vekaletnamelerini ve şirket 
namına girecekler sirkül -
leri komisyona göstermeye 
ve ikametgahı kanuniyele -
rini bildirmeye mecburdur -
lar. 

7 - Teklif mektupları 
20 mart 1935 çarşamba gü
nü saat 14 de komisyon re -
isliğ-ine verilf"cektir. ( 496) 

1-830 

İLAN 

1 - Müteahhit teahhü
dünü yapmadığından na -
mma ayni evsaf dahilinde 
pınar hisar kıtaat hayvana
tı için 248 bin kilo arpa ka
palı zarfla eksiltmeye ko -
nulmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 6 
kuruştur. Birinci peyi 1116 
liradır. 

3 - Eksiltme günü 25. 
3.1935 tarihine müsadif pa· 
zartesi günü saat 17 dedir. 

Şartnameyi görmek is -
tiyenlerin her gün, istekli -

terin de belli saatten bir 
saat evel teminatı muvak • 
kate makbuzları ile beraber 
teklif mektuplarım vize sa
tın alma komisyonuna ver -
meleri ve müracaatları 

{548) 1- 909 

Tc=JQ. KiYE 

t.IRAAT 
BA.NKASI 

-DARA 
BiRiKTiOEN 
RA~T ~D~Q 

Kiralık ev 
Y enişehirde Menekşe so· 

kağında kiralamak istiyen
ler Y enişehirde Bakkal Ce· 
maiden, Halde 18 numara-
dan sorsunlar. 1-956 

Kuruluş U y A N 1 Ş Serveti fünun 
1 8 9 1 yerine çıkar 

44 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftahk 

resimli gazetenin Ankara'da satış yeri A K B A Ki
tapevidir. Senelik abone 10 lira. Sayısı 20 kuruş. 

Keçiborlu Kükürtleri 
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T. A. Şirketinden: 
Şirketimiz esas mukavelenamesinin 48 inci maddesıııe 

tevfikan hissedarlar heyeti umumiyesi, 30. 3. 935 tarihiflC 
müsadif cumartesi günü saat 15 de Ankarada Bankalat 
caddesinde kain Sümer Bank umum müdürlüğü binasında 
adiyen akdi içtima edecektir. 

Ruznamei müzakerat aşağıda yazılı hususlardan iba· 
rettir: 

1 - Meclisi idare ve mürakib raporlarının okunması 
2 - 1934 senesi bilançosunun tasdiki 
3 - Mürakiblere verilecek iicretlerin tayini ı-991 

Kayseri ve Civarı 
Elektrik Türk Anonim 

Şirketinden: 
Şirketimiz heyeti umumiyesi 31 mart 1935 tarihine n1ii· 

sadif pazar günü saat 14 de Kayseride kain Maarif hanın • 
da şirket merkez binasında alelade olarak toplanacaktır· 

Ruznamei müzakerat şun lardır: 
l - Meclisi idare ve mürakib raporlarının okunması, 
2 - 1934 senesi devrei hesabiyesine aid bilanço kar ve 

zarar hesabının tetkik ve tasdikile meclisi idarenin ibrası. 
3 - Nizamnamenin 34 üncü maddesi mucibince kura 

ile çıkarılacak iki aza yerine aza intihabı ve meclisi idare 
hakkı huzurunun tesbiti. 

4 - Mürakib intihabı ve ücretinin tayini. 
Esas mukavelename ve ticaret kanununa tevfikan asa

leten veya vekaleten hissedaranın yevmi mezkur ve saatta 
hazır bulunmaları ilan olunur. 1-990 

TAŞÇI, DUVARCI, BETONARMECİ VE BAŞ us'f~ 
KURUMUNDAN: . 

Kuruma bağlı sanat erbabının derecelerine göre yenı 
cüzdanlar ile tebdil ve tecdid kayıdları icra kılınacaktır· 
Bir ay müddet bırakılmıştır. Kuruma müracaatları. 

1-994 



Deniz~i tesisatı E Jektrikiye 
Türk Anonim şirketinden: 

.°.enizlide yapılacak idro clekt.~ik tcsisa~~ 10 mart 935 
tarıhınden itibaren otuz bir gün muddetle m~~ka~aya ko
llulrnuştur. Muharrik kuvvet olarak şehre on uç kılome~ -
r~. mesafedeki Gökpmar suyu kullanılacaktır. Buna aıd 
butün proje ve izahno:uneJer Denizli İktısad banka~m.d~n 
25 lira mukabilinde satın alınabilir. Münakasaya ıştırak 
•tnıek istiyen müesseseler eksiltme ve artırma kanunun
~aki ahkama göre vesaikini ve ilk teminat olarak l?<JOO 
lıra muteber bir banka teminat mektubunu vermelen .. 1~: 
Zlmdır. Bu teklif mektubları 11. nisan 935 perşembe gunu 
•~at 14 de Denizli İktısad Bankasında elektrik Tü:.k ana
nım. şirketi heyeti idaresince açılarak ti~ gün ~uddetl~ 
tctkık ve en müsaid şartlar teklif eden ~uesseseye haddı 
layık görüldüg-ü takdirde ihale edilccektır. 1 - 995 
-----~~~~:::=.::...==-:...._:__~~~~~~--

l ürk iye MiHi ithalat ve 
ihracat Anonim şirketinden: 

l"k · timaı 31 Şırketin 934 senesine aid alelade sene 1 ıç 
-·•art 935 ·· .. t l 5 de Ankarada Kınacılar hanm-
d . - pazar gunu saa . ı k his-
akı şirket merkezinde yapılacaktır. İçtımaa ge_ ece 

Serl<lrla . . .. ··nden bı"r hafta evel duhulıye vara-k rın ıçtıma gunu 
a!l;ı alınaları rica olunur. 

Ruznam :> i müzakerat: .. 
ı - İdare meclisi ve mürakib raporunun okunması, .. 
2 - Bilanço ve karuzarar hesabının tetkik ve tasdıkı 

lle ı 1. . . "b a c ınec ısının ı rası, . . . 
~ - A ı k bulunan azalıklara idare mechsınce seçılen 

az d"k" nn azahk1arınm tas ı ı. . ·b· 
4 ·• •· addesı mucı ınce . - Tıcaret kanununun 323 uncu. m . . . 

ıd re meclisi aza lan ile şirket müessısle7ını~ ~ırket!e her 
n.e i tıcari muamelelerde bulunabilmelerıne ızın venlme • 
sın ı n ·b . 1 - 993 

ı arett ır. 

............ 

Su tans~yu Harası 
IVüdürliiğünden: 

H H "diye mevkiinde birinci nevi buğdaydawn 
aranın amı . ·· ·· ·· evi bug 

on bin ikinci nevi buğdaydan elli bm, uç~~cu n. . -
dayda~ yüz bin kilo buğday 2. 3. 935 tarı~ınden .. ıtıbaren 
Ve Yirmi gün müddetle açık artırma suretıyle muza~ed~
Ye konulmuştur. Talip olanların 23. 3. 935 c.umartesı .. gu· 
tıü saat ikiye kadar Hara merkezindeki koınısyona mura-
caat etmeleri ilan olunur. (553) 1 - 923 
----:.::.:::.:.::.:::..:.:..:::.:.::.:_:___:~~~~~------~-

1< i r a ·ık daire Adam başına 35 lira 
k İç Cebecide dört odalı ve 
k?nforu haiz yeni bir daire 
ıralıktır. Telefon: 1317 

1-998 
............ -------~~----

l{iralık hane 
\.t . Yenişehir Paşalar tepesi 
Ulıstan sokak Yeni yapı. 

1-960 

.............. -------~~----------
l<irahk ev aranıyor. 
<>d Te:cihan Yenişehirde, üç 
ıtı a hır hol veya dört oda, 
k.0hilyalı veya 

tıe, öğle, akşam yemekleri, 

kahvaltı banyo, çamaşır, tenvir 

h . dahı'l bir odada iki kişi tes ın 1 kalmak üzere bir oda boştur. s-
. lcrin Koopeı-atif arkasında 
tıyen . }tındaki 
Ali Nazmı apartımanı a 
bakkale müracaatları. ------

ZAYi 

ULU5 

1 
Askeri F:rikalar Umum Nıudurlüğu ı ı 

Satrn Alma Komisyonu ilan'arı 

ŞAPKA VE TOZLUCU 1LE BERABER 234 TAKIM 
YAZLIK EFRAT ELBiSESİ 

Beher takımının tahmini bedeli 625 kuruş olan yukar
da miktarı yazılı elbise Askeri Fabrikalar satmalma ko
misyonunca 25 mart 935 tarihinde pazartesi günü saat 15 
de açık eksiltme ile satın alınacaktır. Şartname bedelsiz 
olup komisyondan verilir. Taliplerin 109 lira iO kuruş 
muvakkat teminat ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad-
delerindeki vesaikle mezkur gün ve saatta komisyona 
müracaatları. (546) 1 - 924 

KIRIKKALEDE YAPTIRILACAK İNŞAAT 
Keşif bedeli 12952 lira olan yuh.arda yazılı inşaat As -

keri Fabrikalar umum müdürlüğü satınalma komisyonun-
ca 27 mart 935 tarihinde çarşamba günü saat 16 da kapalr 
zarfla iahle edilecektir. Şartname 65 kuruş mukabilinde 
komisyondan verilir. Talihlerin 971 lira 4 kuruş muvakkat 
teminatım havi teklif mektublarmı mezkur gün saat 15 e 
kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de ihale saa -
tında komisyonda bulunmaları. (568) 1- 985 

2830 KİLO SARI SA
BUNLU KÖSELE. 

Tahmini bedeli 5660 lira 
olan yukarda miktarı yazılı 
sarı sabunlu kösele Askeri 
fabrikalar satınalma komis
yonunca 23 Mart 935 tari
hinde cumartesi günü saat 
15 te kapalı zarfla satın alı
nacaktır. Şartname bedel iz 
olarak komisyondan \:erilir. 

Taliplerin muvakkat temi
nat olan 424 lira 50 kuruşu 
havi kapalı zarflarını mez
kur gün saat 14 de kadar 
komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3. madde
lerindeki vesaikle aynı gün
de ve muayyen saat te !.o
misyona miıraca::ıtları. (528) 

1-899 

1\ illi .ı!U aa Ve .. {aleti Sa tın Aln a 

Kom·svonu ilan an 

1 L A N 
I stanbul komut ıı·ı emr inde d kıtaat ıh<- iyacı iı;in 200 

ton un l .. apalı zarfla ek "itmeye kon ılmu tur. İhalesi 30 
mart 935 cumartesi p,ünü s-at 15 dedir. Muvakkat t emi
nat 1650 liradır. B her kilosunun t:ıhmin edilen fiatı 11 
kuruştur. Şartnamesini görmek ist iyenler her gün eksilt
meye girecekler belli gün ve saatında teklif mektublarmı 
İstanbuJ komutanlığı Sa. Al. Ko. na vermiş bulunmaları. 

( 584) 1- 988 

İLAN 
Beher metresinin tahmin edilen fiatı 54 kuruş olan ve 

9. 3. 935 cumartesi günü yapılan açık eksilunesinde istek
li çıkımyan 1900 metre ha ·i bez pazarlıkla alınacaktır. Pa
zarlığı 23. 3. 935 cumartesi günü saat 11 dedir. Muvakkat 
teminat 76 lira 95 kuruştur. Şartnamesi parasız olarak ko
misyondan alınabilir. Pazarlığa girece1·ler muvakkat te
minat mektub veya makbuzlariyle artırma eksiltme kanu
nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalarla birlikte 
pazarlık günü saatmda M. M. V. Satın alma komisyonun-
ôı bulunmaları. (573) 1- 936 

İLAN 

1 - Yerli fabrikalar ma· 
mulatından ve beher tane
sinin tahmin edilen fiatı 315 
kuruş olan 20.000 tane ki
lim kapalı zarfla eksiltme • 
ye konulmuştur. 

2 _ İhalesi 27. 3. 935 
çarşamba günü saat 14 de -
dir. 

3 _ Muvakkat teminat 
4.400 liradır. 

4 _ Şartnamesini -~1~ 
kuruşa almak ve örneg~~ı 
görmek istiyenler he: gun 
öğleden sonra komısyona 

ugrayabili-ler. 

5 _Eksiltmeye girecek
ler muvakkat ban rn temi
nat mcktub veya maliye>:_e 
yatırılmış teminat karşılıgı 
alacakları makbuzlarla artır
ma eksiltme kanununun 2 
ve 3 üncü maddesinde yazı
lı vesikalarla birlikte tek -
lif mektublannı ihale saa -
tından en az bir saat evel 
M. M. V. Satınalma komis
yonuna vermiş bulunmaları 
(536) 1 - 913 

Kira ık oda 
Çocuk sarayı caddesin

de müstakil bir oda kiralık
tır. İstiyenlerin Türk Maa
rif Cemiyetinde Hüsnü Ak
koyunluya başvurmaları. 

1 Ankara Rf•lc•cliye Reisliği 
llfüılan 

İLAN 

1 - Yeni~ehirde İsmet 
paşa caddesinde eski 9 yeni 
1051 inci adada Devlet Şu -
rası Nafıa dairesi Reisi Ali 
Rızanın arsasile şuyulandı -
nlan 15 M .ı pazarlıkla satı -
lacaktır. 

2 - İhale 25.3.1935 pa -
2artesi günü saat on buçuk
ta arttırma ve eksiltme ko • 
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 
( 4,50) liradır. 

4 - Muhammen bedeli 
(60} liradır. 

5 - Şartname ve Hari • 
tasını görmek istiyenler her 
gün muhasebeye gelebilir -
ler (585) 1-1000 

İLAN 

ı - Cebecide Musiki 
Muallim Mektebi civarında 
1308 numaralı adada Divanı 
muhasebat murakiblerinden 
Hilmiye aid 9 parselde 115 
M2 pazarlıkla satılacaktır. 

2 - İhale 24.3.1935 pa -
zar günü saat on buçukta 
eksiltme ve artırma komis -
vonunda yapılacaktır. 

3- Şartname ve harita -
smı görmek istiyenler her -
gün muhasebeye gelebilir • 
ler. 

4 - Muvakkat teminat 
(10,78) liradır. 

5 - Muhammen bedeli 
(143,75) liradır. (580) 

1-987 

o 
Pastil Anti~eptik Kanzuk 

K nı:uk pastilleri: Te
neffiıc yolu iJe geçen 
hastahklarm koruyu
cusudur. Grip, nezle 
ve öksuri.ıgü önler, tç
ndfüsiı kolaylaşt rır 

ve temızler. 
Kanzuk pastilleri : 

Yolculukta kalabalık 

ve tozlu muhitlerde 
.... ,_ kışın kapalı yerlerde 

bulunmakdan gelen 
bulaşık hastalıkların 

onune geçer. Ses kı11klıkla rmda ve boğaz hastalıklarında 

kat'i tesirlidir. Her eczanede oulunur. 

KANZUK KOMOJEN SAÇ EKSlRi SAÇLARIN 
DÖKÜLMES lNE MANİ OLUR. 

" ... ·,· .. '·~ ...... ·~~·· . , - , . ~ . . .. 

Devlet ])en1iryolları ve Linıanlaı·ı 
işletme lJmu ın l\ılüdiir)iiğüııden: 

Muhammen b~delleri ile miktarları aşagıda yazılı el
bise, palto ve serpuşlar 24. 3. 1935 pazar günü saat 16 da 
kapalı nrf usuliyle Ankara'da idare binasında satın ah
na ;;aktır. 

Bu i e g irmek istiyenlerin 4498. 72 liralık muvak -..at te
minat \ ermeleri ve kanunun tayin ettiği \ esikalar ve i e 
gi rme) e manii k"'nuni bulunmadığına dair beyann me ve 
teklifler ile aynı gün saat 15 e kadar Komisyon Re" li i-
ne vermeleri ta ımdır. . 

Bu i e ait şartnameler 325 kuru mu abilinde l r
pa a, A a ra, merkez ve İzmir vezneleri e satılma ta
dır. (521) 

L civert serj elbisr 
,, yak 

Gri 
' " Siyah ka tor palto 

Gri şayak 
" Laciveı t çuha şapka 

Gri şayak ,, 
Lacivert şayak 
Kırmızı çuha 

" 

1300 Takım 
414 

" 624 
" 488 Adet 

640 " 515 .. 
462 

" 240 " 26 '' 1-920 

283 
48 

o 

25 
20 

Aydın Belediye Başkanıığından: 
Aydın şehri umumi elektrik tesisat.mm yapılması ka -

palı zarf usufo 1 ~ 1{siltmeye konulmuştur. 
1 -Tesi eşif bedeli "50.872,, lira "97,, kuruştur. 
2 - Şartn er ve fenni projeler "250,, kuruş mukabi• 

linde Aydın belediyesinden alınacaktır. (Posta ile gönde· 
rilmesini istiyenler aynca "50" kuruş göndernıelidirler.) 

3 - Eksiltme 15 Nisan 1935 pazartesi günü saat 16 da 
Aydın belediyesi daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Teklif mektuplan 2490 sayılı artırma ve e~tsiltmo 
kanununun hükümlerine göre yukarda tayin olunan gün 
ve saatten bir saat önce belediye başkanlığına makbuz mu
kabilinde verilmelidir. 

5 - Yüzde yedi buçuk muvakkat teminat parası "3816,, 
liradır. 

6 - lsteklilerden aranılan vesaik şunlardır: 
A - Ticaret odasından tasdikli iktidarı mali vesikası 
B - Nafıa vekaletinden tasdikli ehliyeti fenniye vesi .. 

kası (491} 1-835 

Ankara AskerJik Şubesinden: 
Şehid yetimlerinden on seneliğini alarak ha.zi -

ne ile alakası kesilenlerin yedlerindeki vesikalarla şube· 
ye müracaatları 13. 1. 935 tarihinde 3 defa ilan olmuş va 
bu ilan müddeti hitam bulduğu halde halen bir çok kimse .. 
ler müracaat etmekte olduklarından bugünden itibaren 15 
gün daha temdid edilmiş olmakla bu müddetin hitamın • 
dan evel müracaatları ilan olunur. (569) 1964 

Sümer Bai1k Umumi 
Müdürlüğündenı 

Taşhan enkazı her gün saat 11/12 ve 4 5 arasında v• 
müzayede ile satılacaktır. Müzayedeye istirak etmek isti• 
yenlerin Taşhan binasındaki satış komisyonuna müra• 
caatlarL 1-933 

Taşköprü Belediyesinden: 
Evelce eksiltmeye konulduğu ilan edilen TaşköprC 

kasaba ında yapılacak elektrik tesisatına istekli çıkma -. 
masmdan gene proje ve eksiltme sartnameleri mucibine~• 

isin bir ay içinde pazarlıkla intacma karar verilmiştir. T 
lip olanların 1 nisan 935 pazartesi günü saat on beşe k 
dar Taşköprü belediye encümenine müracaat eylemelerli 
ilan olunur. (1166 - 551) 1 - 926 



,,AYIFA 8 

2 ve '.lU komprımelık ambalajlarda bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin üzerinde halis

liğin timsali olan EJ3 mark.uını erayınız 

c1x1x1x1x1j:Lx1x1xJ:r:E :Cx:ı: :a: :ı: m :ı: :ı: :ı: :ı: :C'f.i!ler:!Bl 
Yumuşak ve parlak bir cilde malik olmak ancak 

Ge 
kremi ile kaimdir. 

Çünkü bu krem 1927 senesinde Almanyanm ıtri -
yat fabrikası kimyagerlerinden Dr. Bay Radolf tara- ' 
fından tertib edi1·o büyük bir fedakarlıkla elde edil
mistir. Ufok tew Le kafidir. Fiatları 
'İ'ÜBLERİ: 25 KURUŞ 
Kavanozları 30 KURUŞ 

,, 35 ,, 
,, 75 " 

Akşehir · 
Banka~ından: 

Aksehir Bankası hissedaran heyeti uuıumiyesi 31 mart 
935 ta;ihine müsadif pazar günü saat 13 de Banka merke
zinde adi ve fevkalade surette toplanacağından her hisse
sedarm toplanma. gününden on gün eveiine kadar müra
C "ati a duhuliye kağıtlarım almaları lüzumu ilan c' ,ıır. 

k uzrıamei müzakerat: 
1 - Meclisi idare ve mürakibler tarafından verilen ra

porların okunması, 

. 2 - Şirket bilanço ve hesaba tının ve temettü tevziatı 
hakkındaki teklifatm tasdiki ile heyeti idare ve müraka
bcnin ıbrası, 

3 - Sonradan sc::;ilen azaların azalıklarının tasdiki, 
4 - Heyeti ıımumiyece seçilip iki senelik aza olan bay-

1.ır Taceddin ve Atadan başka yeniden yedi aza seçilmesi, 
5 - İki mü: <?'.i h intihabı ile ücret ve müddetlerinin 

t·ıyin ve takdiri, 
6 - Yüksek Ökonomi Bakanlığından gelip Banka ser

mayesiyle idare ve muahsebeye taalluk eden 26. 2. 935 ta
rih ve 1593 sayılı emirname okunarak müzakere icra ve 
kararlar ittihazı. 

7 - (Bankanın sermayesi bir milyon türk lirasından 
ibaret olup beheri on adet türk lirası kıymetinde yüz bin 
ihsseye münkasemdir. Mezkur hisse senedatı nama mu -
harrer ve ti.ırklere münhasırdır) diye yazılı banka nizam -
namesinin besinci maddesinin (Bankanın sermayesi beş 
yüz bin tiirk Ürasmdan ibaret olup beheri on adet türk 
lirası kı 'nde elli bin ihsseye münkasemdir. Mezkur 
hisse sc ı nama muharrer ve türklere münhasırdır.) 
şeklinde • ,Ji. 

8 - Memurin talimatnamesinin 19 uncu maddesine 
(Talimatnamenin bu maddesi ile üç\,incü ve dördüncü fa. 
sıllar<la yazdı hükümleri bankada müstahdem memurlar 
için kabili tatbiktir. Banka teşkilatmın daralıp genişleme
si veya kadro tensiki hallerinden memur çıkarmağa ve ya
hut yeniden almağa heyeti idare salahiyeti olup bu tali -
matname ile memurların muayyen bir müddetle banka 
hizmetine almdıklarJ kasdedilmediği tasrih olunur.) fıkra· 
sının ilavesi. 

9 - Heyeti idarenin banka ile ticari muamele yapıp 
yapamıyacaklarmm kararlaştırrlmasr. 1-989 

(ç ticaı ec umum müdürlüğünden 
30 ikinci teşrin 1330 tarihli kanım hükümleri dairesinde 

tescil edilmiş olan ecnebi şirketlerinden (Singer dikiş ma
kinesi kumpanyası) nın Türkiye umumi vekili haiz oldu
ğu salahiyete binaen bu kere müracaatla şirketin vekilli .. 
ğine, şirket namına yapacağı işlerden doğacak davalarda 
bütün mahkemelerde dava eden, edilen ve üçüncü şahıs sı
fatlariyle hazır bulunmak üzere Mehmed Saffet oğ·lu Ah
med Neşet Anman\ nasb ve tayin ettiğini bildirmiş ve 
laztm gelen vesi· ı vermiştir. 

Keyfiyet kanunı hükümlere uygun görülmüş olmakla 
ilan olunur. 1 -98? 

ULUS I3 MAI.1 J~.ı 
_,,.\ 

---
!Tokat z· raat Bankasından: 

NEVİ 
Denk Yekun Birinci İkinci Üçüncü Dördüncü Beşinci A<li V;:ınık çürük 
Aeddi Kilo Kilo Kilo Kilo Kilo Kilo Kilo Kilo 
395 10767 o . 13 . 493 .... 1~57 . .60_95 . 2182 . 227 . ıl 
Tütünler Tokat ve civar köylerınin 929 senes1 mahsulu dur. Imal edılmıştır. Fıre nazan dıkkate alınarak kılo yaz 

mıştır. . ! . A • 

1 
d · d T cra 

3% denkten 259 dengi Samsunkari, demet halinde ve 135 dengı skenderıyekarı sıra pa,.ta , 1 engı e ono 
dır. Denkler aö-açsız kanaviçe içerisinde ambalajlanmış sevke mü~hyya vaziyettedir .. 

Bankamıza ll. 9. 930 tarih ve 16 numaralı mukavelename mucibince tütün ınukabilı avasclan borçlu Tokatı~ ha · 
len SOGUKPINAR mahallesinden Sadık oğlu Bay Sıdkı, bermucibi mukavelename borcunun mi.icldeti kanunıye ~" 
nizamiyesi geçtiği ahide, elan ödememiş olduğundan Tokatta Kabe Me~cid maha~~esinde Boxaha~1e sokağında Mır: 
gül oğlu hanında 7 ve 8 numaralı iki_ de~oda b~lu~an yuka rıc]a :vsafı nevıyat ve mı ,.,;darlan gnsterılen 395 denk rııa 
mul tütün, aşağıda yazılı şartlar daıresınde bılmuzayed~ s~.tı~~ga çıkarılmıştır. 

1 

• 

1 - İhale 25 mart 935 tarihine tesadüf eden pazartesı gunu saat 14 de Tokat da Zıraat Bankasında yapılacaktır. 
2 - İstekliler sürülen pey mikdarınm yüzde on nisbe tinde depozito akçesini bankamız veznesine yatıracaklardır. 
3 - İhale kati ve birdir. 
4 - BilUmum masraf müşteriye aiddir. 
5 - İhaleyi müteakib tütünler tartılarak tutar bedeli bankamıza yatırılacak ve ondan sonra tütünler alıcıya tes· 

lim edilecektir. . . .. .. .. . . _. . . A • • 

6 - Sürülen pey haddi kifayede görülmediği takdırde Banka ıhale gununu temdıd edebılecegı gıbı kat1 ih3:1.~.ın 
icrası için umum müdürlükten icab ederse mezuniyet alm~ s~.n~ veya .. her ~e. suretle olursa olsun gerek umu~ mudur· 
lükle ve gerekse başka makamlarla muhabereye lüzwn go rulurse muşterının bu suretle vuku bulacak teahhurden d~ 
layı şikayete, bir guna zarar ve ziyan iddiasına hakkı olmı yacaktır. . . . 

Fazla malumat almak istiyenlerin TOKAT Ziraat Ban kasma mliracaatları lilzumu ılan olunur. (498) 1-984 

Trabzoıı Ziraat Bankasından: 

Sıra No. Mahallesi ·:ucvkii 
1 t~kcndeı·ı>a~a Er. 

zurum 

F.mlak No. 
Cinsi U. R. 
kaı·gir 4 97 s ı 
hane 

Hi!ölsesi 
Tam 

Eski ımhibinin 
adı 

Horgoıwli 
Politi 
Kandiryatı 

Bankaea 
ınuharnmen 

kıyuwti 

Lira K. 
15000 

·Maliyece 
muhammen 

kıymeti 

Lira K. 
12000 

Yiizde yedi buçuk pey akçesi}le ihale he<frli nakden veya gayrı miilrnclil hono~iyle ödenmek Ü.zere yuka~(Ja 
evsaf1 yazılı g:ıyrimenkul kapah zarf usuliyle satışa çıkarılıııı~tır. llıalesi martın yirmi üçiincii cumartesi 
günü sant onda yaplacaktır. AJrcıların bankaya başvur malan. (4.97) 1--845 

Gümrük ve inhisarlar 
Vekaletinden: 

1 - Ankarada vekalet muhasebe ve tetkik 'llüdürlük -
leri binasında tam otomatik dahill telefon tesisatr yapıl -
ması ve bu tesisatın vekalet binasındaki s .. ntrala bağlan· 
ması pazarlığa konulmuştur. 

2 - Pazarlık şartları kağıdının tasdikli suretleri An -
karada veltalet levazım müdürlüğünden alınabilir. 

3 - Pazarlık işi vekalet binasında ve levazım müdür • 
lüğünde kurulacak komisyonda 20 mart 1935 çarşamba gü
nü saat 14 de yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin ( 45) liralık muvakkat teminatlarını bel
li gün ve saatten önce vekalet veznesine yatırarak mak -
buzlariyle birlikte komisyonda bulunmaları ilan olunur. 

(586) 1~1001 

Ma~ rif Veka ıetinden: 
Adliye vekaleti hesabına yabancı memleketlerde hu .. 

kuk tahsil etmek Uzere ikinci defa açılmış olan müsabaka 
"imtihanmda kazananların isimleri, mezun oldukları fa -
külte ve gidecekleri memleket aşağıda yazılıdır: 

Cemil Halit Ankara Hukuk Fakültesi mezunu İsvicre 
M. Fahri İbrahim ,, ,, ,, ,, ,, ~ 
Ali Server Şakir İstanbul ,, ,, ,, ,, 
1. Bu üç talebenin askerlikle ilişikleri olmadığına dair 

mahalli askerlik şubelerinden alacakları vesika ile en geç 
25 mart 1935 çarşamba gününe kadar Vekaletimiz Yüksek 
Tedrisat Umum Müdürlüğüne şahsen müracaatla hüviyet
lerıni isbat edeceklerdir. 

Ankaradan başka bir mahalde bulunanların açık adresli 
yazı ile müracatları lüzumu ilan olunur. (588) 

Ege 
Spor mağazası 

1-999 

imtiyaz sahibi ve Başmu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri MUdilrU Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddesl cfrarırıda 

1 
Ulu1S B.uımevindı basılmış· 
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Jandarma Genel Komutanlı<?ı 
[Umum Kumandanlığı] Ankars 
Satın Alma Komisyonundan: 

Jandarma ihtiyacı için (144) çeşid tıbbi ecza kapalı zari 
eksiltmesi ile Ankara'da 20-3-935 çarşamba günü saat (15) 
te satın alınacaktır. Şartnameler komisyondan para.sız ver 
rileceği gibi istekliler tarafından görülmek üzere bir şart• 
name de İstanbul jandarma muayene heyetine gönderl1"' 
miştir. 

Şartnameye bağlr listede her çeşit için gösterilen tah• 
min yekftnu (590,565) kuruştur. Satın alımına girmek isti• 
yenlerin ( 44293) kuruşluk ilk teminat makbuz veya banka 
mektubu ile (2490) sayılı kanun ve şartnamede yazılı bel· 
geler içinde bulunan teklif mektuplanm eksiltme günü sa• 
at (14) de kadar Ankara'da komisyona vermiş olmaları. 

(480) 1~817 

Gazi Terbiye enstitüsü 
,Müdürlüğünden: 

Mcktehimize 50 ila 100 ton kok kömürü alınacaktır. 
Şartnamesi Mektepte görülebilir. Açık eksiltmesi: 25-3• 
935 cumartesi saat 14 de Ankara Mektepler muhasebecili· 
ğinde toplanan komisyonda yapılacaktır. Beher tonun 
muhammen bedeli 31 lira, muvakkat teminatı 232 lira 50 
kuruştur. Eksiltmeye gireceklerin muvakkat teminatları· 
nı saat 13 de Vezneye yatırmaları lazımdır. (555) 1-922 

Gümrük Muhafaza Umum 
Komutanhğından: 

Gümrük Muhafaza Umum Komutanlığı karargahında 
98 lira ücretli bir memurluk yeri açıktır. Bu vazifeye (Lise 
mezunlarından) ve memurin kanununun dördüncü madde· 
sindeki şartları yaşıyanlardan müsabaka ile bir memur a • 
lmacaktır. Müsabaka Martın yirminci çarşamba günü saat 
14 de yapılacaktır. 

İsteklilerin imtihan gününe kadar belgeleriyle birlikto 
dilekçe ile Evkaf apartmanmda Muhafaza Umum Kuman· 
danlrğr:ıa müracaatlarr itan olunur. (578) 1-978 

Spor eşyalarmızr Ege ma
ğazasından tedarik ediniz. 
Ege: Eski bir jimnastik ho
cası ve kulüb idarecisi Sü -
reyya Rifat idaresinde bir 
müessesedir. Ufak bir sirya
riş Ege'deki ciddiyet ve.. ·ıı
ti.zamı ispata kafidir. ·-,... . . . 

Talep vukuunda katalog 
gönderilir. Müracaatlara 24 
saat zarfında cevap verilir. 

İstanbul Tepebaşr 
Ege pazarı N o: 117 

1-963 

SATILIK ARSA 
Çankırı caddesinde askerlik 

şubesi yakmmda yirmi metrelik 
cadde üzerinde ve köşe başında 
üç yüz iki metre: Ankara ecza • 
nesine müracaat. 1- 854 

I 
1 SİNEMALAR 

YENİ ] 
• LJı..,"",(K/ EDiLEN EMJR MUCiBiNCE SiNEMALAR SEAı.u liı<.n.

LARINDA TAMAMEN HAVALANDIRILACAKTIR 

Bu gece 
Bugün Bu gece 

1 

Johann Strau~s'ın en güzel valslerile 
tlolu Viyana Flarmonik orkestrasının 
iştirakiyle çevrilen eğlenceli bir filim 

Tasavvur ecii lemiyecek kadar esrar V(f 

heyecanla dolu muazzam zabıta filmi 

VİYANA AŞK BELDESİ 

Mağda Schneider • Georges Alexendre 
Almanca sözlü 

F A N T O M A 
(Ha.yali Kahraman) 

Tania Fcdor • Jean Galland 
F:-ınsrzca söz W 


