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KURULTAYI 
Her yerele 5 kuru~ 

Gündelik 

Yeni bir başarık~ 
Lozan andlaıması konuımaları 

•ırasında kapitülasyonların kal
dınlmau için göaterdiğimiz bü
Jiik arzu ve dölen karıısında bü
Yilk devletlerden birkaçı onları 
üç, dört yıl ıonra tekrar istemek 
durumuna düşeceğimizi aanmıı
lar, ve böylelikle kendilerini avu
tarak o günleri beklemekten baı
ka çare kalmadığını taaarlamıt· 
lardı. Dütünceleri fU idi: Kapitü
laıyonıuz Türkiye, muhtaç oldu· 
iu parayı, kapitali dıtarıdan bu
lamıyacak, bulamayınca da ııkın· 
hya düıüp ne büdcesini denklet
tirebilecek, ne de bayındD"lık it
lerine girişebilecekti. O vakit ar· 
•ıulusal büyük finans önünde bo
Y\ln eğecek ve onun ıartlarını ka

İç Bakanı Dün Kamu tayda Kars 
Depremini Anlattı ve Ulusa Başsağladı 

KAMUTAY BiRÇOK KANUNLARI KABULETTJ 

Kronik 

Karagöz 
ATAY 

Halk, asırlarca, divan dili ve 
enderun kaltuı ile eğlenip dur -
Ju. Karagöz'ü gülünç acınmayı " 
nız: O, halkın •ağduyusudur. 

Karagöz., Hacivad'Ja bizi o• 
manlı ve oamanlıcaya güldürür. 

- Ben bendeniz., ben hôki. 

bul ede::ekti. 
Evdeki hesab çarşıya uyma

dı. Yıllar geçti. Türkiye acunda 
hüküm süren büyük buhran için· 
de bile kendi gücü, kendi parası, 
kendi çalışmasile büdcesini dü
zeltti. Yüzyıllarca yurdumuzda 
Yapılamıyan bayındırlık itlerini 
az zamanda batardı. Ülkeyi de· 
nıiryolu ağlariyle her tarafından 
kuşatb. Fabrikalar açtı .. Ve bunla-

Kamutay dün Bay Tevfik Fik· 
ret Silaym bqkanlığında toplan
mıttır. Celıe açıldığı zaman aöz 
alan lç Bakanı Bay Şükrü Kaya 
dedi ki: 

" - Sayın arkadatlarımBü -
yük Kamutayı acıklı bir hadise • 
den haberdar edeceğimden dola -
yı çok müteessirim. Güzel yurdu
muzun en güzel bir yerinde yer 
deprenmeıi oldu. Vatandaıları • 
mızdan bir çokları vefat ettiler. 
Aynı zamanda zayıat da ehem -
miyetlicedir. Fakat kaybedilen 
malın kıymeti ne olursa olsun tek 
bir türkün hayatına değmiyece -
ği için onu kaydetmiyeceğim. Mü· 
saade buyurursanız buradan ıon 
gelen telggrafı okuyayım. Yer 
deprenmesi olur olmaz vali icnbc · 
den arkadaşları, sıhhiye teşkilatı
nı da beraber alarak deprenme • 
nin olduğu yere gitmiş ve vazi • 
vet hakkında yaptıi?ı tetkikah 
Div.or nahiyesinden bize bildir -
miştir. 

1 - Yer sarsıntısı hakkında 
2 - Vaziyeti anlamak için Di

gor nahiyesine gitmiştim. Alınan 
ve yapılan muavenet ve yapılma· 

tnönüAnıh 

11 icabeden teclabir ııra ile arze
dildi. 

3 - Yer aanmblmm yer altm· 
da çökünticlea huule ıeldiği ve 

iç Bakanı B. Şükrü Kaya 

bürkani bir hidiıe olmadığı an • 
laııldı. Sarsıntının merkezi Di • 
gor nahiyesi merkezi civarında 
takriben 50 kilometre nıııf kut • 
runda bir daire dahilinde sarsın· 
tılar tesirini göıtermittir. Bu da • 
irenin merkezinden itibaren 15 
kilometre muhitindeki köyler ta
mamiyle harab olmuftur. Telefi-

Yugoslavya 

yat da bu muhit içindedir. Bunun 
haricindeki kısımda evler kısmen 
yıkılnııt ve kısmı küllisi çatlamak 
suretiyle zarara uğramıftır. Hi -
diıenin menıei hakkında bir hu 
lasa yazıldı. 

4 - Bu hadiseden Digor na -
biyesi dahilinde 25 köyden 709 
ev tamamen yıkılmıt ve bu meyan 
da 68 ölü, 70 yaralı ve sekiz de 
kayıb olduğu katiyetle tesbit olun
muştur. Hayvan zayiatı çoktur. 

5 - Kağızman kazası mmta
kaımda ve Digor nahiyesine hu
dud olan dört köyde 30 a yakın 
hane yıkıldığı ve iki insan yara -
landığı anlaşılmıştır. Ve hay . 
van zayiatı yoktur. 

6 - Arpaçay kazasının gene 
Digor nahiyesine hudud olan köy. 
lerinde bazı evler yıkıldığı ve ba
zılarının hasara uğradığı anlaşıl· 
mııtır. 

7- Digor nahiyesinin hudu • 
duna tesadüf eden merkez kaza
sı köylerinde de 50 kadar ev yıkıl
mıttır. insan zayiatı yoktur; 
hayvan telefatı vardır. 

8 - Açıkta kalan muhtaçla • 
(Sonu 2 nci sayıl ada) 

. ... 
seçım ugraşı 

rı bir para bile dıf&"Ya borçlar.ma· 
dan parasını koruyarak, kredisini 
arttırarak yaptı.. Lozan' daki ya
bancı diplomatların üzerinde al
dandıkları en büyük nokta fU 
idi: Onlar yeni Türkiye'nin ruhu
nu ve bu ruhu ona üfliyen büyük 
önderin ve ülkü arkadaılarmm 
karar ve dü,üncelerini eyice an
layamamıtlardı. O iplomatlar
dan bir kısmı, belki de gene fÜP-

Jfayısm onunda tören yapdacaJ 

.. 

Başbakan Yevtiç bir söylevle hükü
metinin iç ve dış sıyasasım anlath 

he içinde olarak bu dünyadan janıı bildiriyor: Bqbakan ve dıt 
göçüp gitti. Fakat kalanlar ve bakanı B. Yevtiç dün akşam sa· 
yerlerine gelenler artık anladılar at 17 de kendisini tiddetle alkıt· 
ki, Türkiye' deki devrim paraya lıyan yüz bin kitinin yapmıf ol-

duğu bir ıeçim toplantısında ıöz 
boyun eğen, para önünde fikir alarak bir ıöylev vermittir. 
değittiren bir tutum değil, gerek· yakınlardan gelmit bir çok 
liği zaman para da yaratan ve köylüler, önlerinde bayrak lafı • 
Yurdun maddiğ ve tinel haznele- yan atlılar olduğu halde halkın a 
ri üzerinde titriyen yeni bir hayat rasında yer almıılardı. Ölen kı· 
yöntemidir. ralı anmak için bir dakika ıuıul· 

Artık gün geçmiyor ki bu yol· du ve aonra halk (Yqaıın Yu • 
goılavya kıralı ikinci Piyer) diye 

daki başarıklarm ııralanmaıını bağırdı. 
görerek bütün ulusça ıevinmiye- Toplantıya batkanlık etmekte 
linı. itte yeni bir kıvançlı it daha.. olan Belgrad prbaylık (belediye) 
Aydın demiryolları da devletçe batkanı B. Jliç, ıözü bqbakan B. 
satın alınmıt ve ulusal demiryolu Yevtiç'e verdi. Baıbakan ölen 
ağına bağlanmıttır. Yurdumuzun kD"alın büyüklüğünden, Yugoı • 

lavya birliğini yafatmak için bu· 

birliğini bildirecektir. 
Hepiniz de biliyorsunuz ki 

timdiki seçim, çok önemlidir. Ve 
çok.zorlu tartlar içinde ve güç 
bir devrede yapılmaktadır. Acıı -

. . 
payınız .•. 

Karagözün ökaürüfünii ifitl • 
yor mumnuz? 

Hacivad tırma ıözler, lstan • 
bulin cümleler, önü ilikli, le.Z 
kQ§tnda nüktelerle konufUr. Ka -
ragöz., bir iki yutkunduktan ıon
ra, ıı kırlağı enıeainde, bain a -
çık, ve ağzı ile beceremediği için, 
elinden cevab verir. 

O zamanlar, bizde, kitabı 
Hacivad yazdığı, ıarkıyı Haci • 
vad gültelediği, gazetelerde H~ 
civad kurulup oturduğu için, 

Daha doğruıu kendimize gül. 
memek için, Karagöze gülerdik. 

Kitabet ve tecvid bilmiyen 
baldırı çıplak! peder diyeceği 
yerde, kabaıaba, baba diyen, 
mahdumu kemleri yerine ırgacl p 
bi oalnm diyen poturlu! 

Çünkü biz yedi ytJflmıula cı
zun pantalon, hani fU arkcuınJa.ı 
ki mahmuza basınca potinden çı. 
kan kundura giyerdik. 

1906 ba)'Tamlarını lıatırlıyo • 
rum: tekne aalıncaklarda Haci. 
uadın mahdumu kemteri'leri ko • 
lan vururdu. 

- Arzı ubudiyet oe taWiml 
ilıtiramatı lain eylalm. 

Eler .iz bana: - Topalı lo., 
zanuza ii•tün saygılarımı sana • 
rım, 

diye çevirmefe kalkaraanız., 
Nihavendden opera yapılabU. 

diği kadar, 
dilinizi türkçelqtirmit olU1' • 

mnuz. Yani Haciuadın bir btıf • 
ka türlüsü! 
Oamanlıca yalnız bir kalıb de • 

fil, bir ruhtur: Oamanlıca ya .. 
malı delil, belki daha fazla, o .. 
manlıca Jüıünmekten korunma/• 
yız. 

Batı lıültüriine yakın olan Ka
ragözün; halkın dilidir: Y alnu 
biraz iılemelı, yetiftirmek iıter. 

- Ben bendeni%, ben lıakipa
yiniz .. 

- Ben kulunuz, ben ayalı top
rafınız. •• Hepai birdir. 

F alıat bunun türkçni açılı a
lın, Jik balıan göz., çıplalı göğüa, 
yalın Jüfiinen kala gibi, Jümdüa, 
.aılece: 

- Ben'dir!. 

en verimli yerlerinden geçen bu d d d günkü nesle üten ö ev en ve y d 
demiryolu timdiye kadar bir ya- Birinci ve ikinci lnönü sav~- kıral ikinci Piyere olan bağlılı • unanİstan a 
hancı aosyetenin kazanç konusu ( b'd · ) g"ından bahsettikten sonra de • 

•ı irin dikilen anıtın i ı enın 22 • . ··ı·· 
olarak itli yordu. Türk ökonomiıi- S' T miştir ki: azıyan ıçın o um 

göret (ziyaret) günü mayısın o- . " H' k" b' . d'I .. . 
nin yüksek aaığları geri planda 1 k - ıç ımse ızım 1 egı. cezası ı·stendı· 

Duna raıtlıyan cuma günü 0 ara ku il " d ·· h d 
kalıyordu. Bundan ıonra Aydın mizin tsa ıgın an fUp e e e .. 

... ptanmı•tır (teıbit edilmittir). · ... gı'bı' bu dileg'" imizi ger İstanbul, 4 (A.A.) - Atı'nadan demiryolu da onlan ilk plimh - :s- mıyecegı • 1"ugoılauya Bcq6akanı B. Y eutiç 
O gu .. n bütün iğci( aavqçılarm çeklememize de engel olamaz. bildirildiğine göre deniz harh di-

düşünerek çalı•acak ve vakit va· b ) · · h 
:s- (malUI gazilerin), eıki ıu a'! a • Seçim uğrafı sonuna ermııtır. nun er tarafında, yanıbatımız - vanında davaları görülmekte olart 

kit deve ile taıımaya bile önür· rın yapılacak törene (merasıme) Memleketimizin bir çok yerleri • da ve daha uzaklarda dıınomal 228 deniz subay ve yarsubaylan 
deşmekte güçlük çekerken timdi l h'dl'kl • b ni gezdim ve bu fırsattan aaığla- ve üsnomal bir durum bulundu - hakkında hükumet komiseri iddi· 

gelmeleri; nönü ıe ı ı erı a • 
devrin çabukluk ve kolaylık pa· ba kani ğ narak bir çok dottlarımla görüt • ğunu görüyoruz. asını bildirmiştir. Bu 228 suçlu-

• yındmna komisyonu f 
1 ın· Bütün sıyasal, ekonomik, aoa- d 126 hk d h b 1 ro atına uyacaktU". 

1 
kt d. tüm. an sıma eme e azır u u-

dan rica edi me e ır. h f L' bl il 1 blakl d .. 1 b h d' • 1 1 Yurdumuzun bütün demir· Geçen ata ıyu yana e ya ve a eger er u ran nan, ıger eri talyada olan azı-
R••mimiz anıbn türlil görü • z bd b dakı' t lant ka içindedir. Şartlann ve değerle - yanlardır İt J d b 1 1 d Yollan ancak ulusal demiryolu ıı· """" agre e ura op 1 • • a ya a u unan ar an 

nütlerini göstermektedir. dar büyük olan iki toplantıda bu- rin böyle genel karıııklığı için - 20 subay ile hazır bulunanlar-
Yasamıza hizmet ettikleri derece- lunduk. Size uluaal bir kıvanç de Yugoslavya için sağım yolu, dan ikisinin, ki hep birden 22 
de verimli olurlar. Türk tekniği, hissi ile diyebilirim ki her taraf • ölen büyük kıral Aleksandrrn çiz- subaym yokatımım ve ötekile-
türk bilgisi, türk çevrimi pratik 0 • Sü Bakanımız geldi ta Yugoslavyayı yaıatmak, onu mit olduğu ve ileriye güvenle ha· rin türlü müddctlerle ağır hizmet 
larak bu sıyasadaki gücünü ve yu .. kseltmek, onu ekonomi ve ıos- kan yugoslav ulusu tarafından ve kürek cezasına çarpılmasını is-
baH - k . b t tm• t' Bı'r kar gündür lstanbulda o- d l k b l 1 ld . . k x-rıgını ço tan ıı a e 1§ ır. :r yal gelitmeye kavuıturmak için gü ü me te u unu an yo ur. temıştır. Bugün suçl ul arın avu at· 
Yıllardanberi yerinde sayan bir lan Sü Bakanımız General Ki • aynı sarsılmaz dölene, enerj iye Seçeceğimiz başka bir yol yok - tarı müdafaalarına başl mış1ardır. 
derniryolunun da bunlardan fay· zım Özalp dün sabah lstanbuldan rasladım. Her yerde gençliğin tur. Yalnız bu yolda ercesine ve Yüz !:adar avukat söz söyliyecek-
d lnnarak yurd ökonomisine ger· gelmiş, durakta generaller, ıay • kuvvetli bir dölen ile silahlı ol • dölenli olarak d·renmemiz ge - terdir. Harb divanı tarafın an b•r 
çekten hizmet edebilecek duruma lavlar tarafından karıılanmıthr. duğunu gördüm. 48 saat sonra rektir, o zaman ödevimizi yap • bir avukat nihayet 15 d ' ... ika) a 

dç~karılmı' olması hepimizi sevin- Bır' bölük aıkerle bando kendisi- Senjorj yortusu, bütün acuna mı,, büviik ve hirle~ik ulusumu · kadar müdafaada bulunacakları 
----~~~•re · ~ 'sedir_· ~-----~---~•~-----.-ı..---u~---~------~---~---~Y~u~g~o_s~la_vy.:___a_u_l_u_s_u_n_u_n_d_o_·1~e-n_in_i_v_• ____ ~----(-S-~-n_u_4~ün_c_a_s_a_y_rf_ad-a-)~---~---b-i-ld_i_ri_ım __ i ş-t-ir-.~--------_:~---~~_J 



SAYIFA 1 

lstaobnl Şehir Tlyatrosantla 

REViZOR 
Halkevinde tellJSillerine devam e

den lstanbul Şehir Tiyatrosu Dosto

yevski'nin Suç ve Ceza'sından .sonra 

/;tey gece de Gogof un meşhur Revizor 

adlı komedisini oynadı. Rus klAsik ede

biyatının bu iki izeri arasında şu kil

çük fark vardır ki birincisi yazarın bir 

romanından başkası tarafından sahne

ye adapte edilmiş olmasına karşılık 

ikincisi doğradan doğruya piyes balia

de ve sahne için yazılmrştır. 

Do.stoyevsld ve Tolstoy'dan eski o

lan ve onlara ustalık etmiş bulunan Go

gol, ünü bu iki büyük romancı kadar 

yaygın olmamakla beraber rus edebı'ya

tının en tanrnmış isimlerinden biridir. 

Çarlığın hilrriyetçi ve tenkidci fi

kirlere göz açtırmıyan baskısı altrnda 

yuılmı!i olan .,R~izor = Müfettiş" 
o devirdeki çok sıkı sansörün elinden 

güç kurtulmuş bir sosyal hiciv izeri

dir. 

Gogol bir vilayetin bütün büyük i~

yar (memur) larrnı, tüccarlarını ve e§

raloğullarrnı ele almış, onların bJJgi

sizliklerini, ahlakszzlıkarmz, korkak

lıklarınr, büyüklük ve para dütkünlük

lerini bütün çıplaklığile anlatm1ş, hal

kın ruhça çürümüş adamlarra idaresi 

altında nasıl ezildiğini göstermiş ve 

yara üzerinde n4terini bir operat8r 

merhamet.~zliğile gezdirmiştir. Revi
zor, bütün çarlık Rusyasımn hastalığı

na teşhis koyduğu, bütün memleketin 

derdine rlilmac olduğa it;irı bütün Rus

yada en çok beğenilmiş ve oymnnıl§ 

komedierden biridir. 

Hallr yığınları arasından yetişmiş o
lan Gogol'un halkçı sanatı7 keskin ze

lisz ve korkunç hiciv kabiliyeti, bu 

izerdeki biraz faz.la fars unsurlar.m u
nutturacak kMlar kuvvetli ve canlrdir. 
Bu neviden izerler sosyete için şu ba
kandan faydalıdırlar ki kötü adamlara 
içı"nde kendi çirkef ruhlarını bütün 

çıplalclığile seyredecekleri bit ayna 
hizmetini görürler. Bu komedi, yalmz 

artrrdrğr kahkahalarla seyirciye hoş 
vakit geçfrmeile lalm:ız, ona unutm1-
yacağ1 bir dersi de güldürüp eğlendire-

rdr verir. 
lstanbul Şehir Tiyatro.su artistleri 

Revizor'u nasıl oynadılar? Ba oyllll 
hakkmda, ötekiler için olduğa kadar 
hoşnudlıık gösteremiyeceğim. Çüıılı:ü 

trup ba izeri, klasik bir sanat izeri gi
bi değil bir fars gibi ele alımşt.ır. Çıkı~ 
noktası batalı olduğu için, aktörlerin 
ayrı ayrr gösterdikleri kabiliyetlere ve 
harcanan bol emeklere rağmen varılan 
sonuc tam bir muvaiiakıyet olmamı~

tır. Darülbedayiin eski bir derdi olan 
tuluatçılık, iarsç;lık, orta oyunculuk 
basta/ığı Jıer nedense bu komedide nük
seımi§. Bir mörs komedisi olaa Revi
zor'sa, bence bambaşka türlü sahneye 
konmalıydı. Böyle bir izere, aktörlerce, 
battfJ pek yerinde olsa ve pek beğenil
se de, bı'r tek kelime katılması doğru 

görülemez. Sonra jestlerdeki Hart, gü
rültüler, koşu§malar, bir aktörün uza
ymca biraz soğuk kaçan pepemeliği, 

bütün bu saydığım ~eyler, belki seyir
cilerden bir iki kahkaha fazla kopara
bilir, yalnız buna karşılık oyunun ti
yatrodan biraz anlayan bir seyirci iize
ı:inde bıraktığı tesir azalır. Hele Mah
mud'unki gibi bir sirk makyajına, ka
rakterleri fazla tebarüz ettirmek için 
ol.sa bile, ciddiğ bir tiyatroda yer veri
lemez.. 

Komedide en ağır rolü üzerine alnıı§ 
olan Galib bile, usta bir binicinin atına 
sabib olduğu kildar sahneye bilim olu
§Una rağmen, bütün aktörlerde görülen 
jest ifratından kendini koruyamamı§

tı. Yalnız, ba§ta çak eyi oynayan Ney
yire olduğu halde, kadın artistler rol
lerinin ölçüsünü kaybetmediler. 

Bu haliyle de oyun fena değildi, ve 
eminim ki bütün seyirciler memnun 
döndüler. Yalnız, biraz daha a.ğrr ve 
il-aha ciddiğ oynanmış olsaydr, nıuvaf
laicıyet dans büyük olacaktı kanağatın
İfaymı. 

Yaşar Nabi NAIY'IR 

• 
1 ç D 

C. H. P. kurultayı için 
şenlik hazırlıkları 

İstanbul, 4 (Telefon) Dördün
cü genel kurultayı dolayısiyle bü
yük şenlikler için hazrrlrklar yapı
lıyor. Parti İstanbul çevrim kuru· 
lu bugünkü toplantısında program 
üzerinde çalıştı. 

Türk - Bulgar 
tecim anlaşması 

İstanbul, 4 (AA) - Bulgaris
tanla Türkiye arasında yapılacak 
tecim andlaşması konu~malamıa 
Bulgaristan adına girecek olan 
bulgar gümrükler genel direktö
rü ve bulgar ulusal bankası direk
törü Sof ya' dan gelerek Ankara ya 
gitti. 

Türk - Fransız tecim 
anlaşması bozuldu 

27 temmuz 933 tarihli türk -
fransız modüs ((iğreti tecim an
laşması) bozma hükümleri l ha
zirandan başlamak üzere bozul· 
muştur. Klering anlaşması hüküm 
leri kalmaktadır. 

İstanbul öğretmenler 
birliğindtı 

İstanbul, 4 (Telefon) - Öğret
menler birliğinin yeni çevrim ku
ruluna yüksek Öğret.im öğretmen
lerinden kimse alınmamı§tır. Hal
buki eskiden ilk, orta, yüksek ol
mak üzere her üç şubeden olan öğ
retmenler çevrim kurulunu temsil 
ediyorlardı. Bu durum üzerine ü
niversite ve yüksek mektebler pro
fesörleri birlikten çekilmişlerdir. 
Bunlar kendi aralarında ayn bir 
kurum yapmak arzusunu gösteri
yorlar. 

Yeni vapurlar 
İstanbul, 4 (Telefon) - Akay 

idaresi direktörü B. Cemil, deniz 
tecim direktörii B. Müfid Necdet 
Ankara'ya gittiler. Cemil Ekono
mi Bakanlığından yeni vapurlar 
hakkında direktif alacaktır. 

Yangın kulesi tamir 
ediliyor 
' 

1stanb~ 4 (Telefon) - Şar
bayhk Bayazıd kulesi bekçileri 
için bekleme yerinin tamirine ka
rar vermiştir. Yangın kulesi 310 
yılı depreminden beri ilk defa ta
mir edilmektedir. Kulede başka 
tehlike görülmemiştir. 

Türk Kadın Birliğinde 
İstanbul, 4 (Telefon) - Türk 

kadın birliği cuma günkü toplan
tısında çoğunluk olmadığından 
kongre toplanamamıştır. Kadın 
birliği başkam Bayan Latife Be
kir diyor ki: 

"- Bu toplantıda birliğin ka
patılma işlerini görüşecektik. Bir
liğimizi kapatmamak için arkadaş
lardan bir takımları önergeler 
yaptılar. ·Bunlar içinde birliğimi
zin hayır birliği gibi idaresi de 
vardı. Fakat "Ktztlay,, "Çocuk E
sirgeme Kurumu,, Halkevleri gi
bi kurumlar bizim yapabileceği
miz bütün işleri çok eyi yaptıkla
rı için öyle bir teşebbüsten vaz
geçtik.,, 

Kongre ayın 15 inde toplana
cak ve birliğin kapattlmasım ka
rarlaştırılacaktır. 

Bilecik'te at koşusu 
Bilecik, 4 (A.A) - lnönü ~e

hitliğinin yapılması için her yıl 
olan büyük at koşusu dün lnönün
de yapılmı~. çok eyi olmuştur. 

ULUS 

u y u K L A R 
Sovyet artistleri 

. . d 
Izmır e 

İzmir, 4 (A.A.) - Şehrimize 
gelen dost sovyet artistleri durak
ta vali general Kazım Dirik'le 
şehrin ileri gelenleri tarafından 

karşılanmış ve Ege Palas'a indi
rilmişlerdir. Dün dost sovyet ope
ra ve balet artistleri için İzmir 
belediyesi şehir gazinosunda bir 
öğle yemeği verdi. Gazino türk
sovvet bayraklariyle süslF~nmişti. 
Yemekte İlbay, şarbay, sovyet 
konsolosu, şarbaylık üyeleri ve 
gazeteciler vardı. Yemek çok iyi 
bir hava içinde geçti. Şarbay ateş
li bir söylevle yüksek sovyet ar
tistlerini selamladı. Belediye baş
kam söylevinde şunları söyledi: 
"- Değerli dostlarımız ve ko

nuklarımız hoş geldiniz. Size hoş 
geldiniz derken bütün İzmirin coş
kun sevinçlerini de beraber söy
lemiş oluyorum. Sovyet - tilrk 
dostluğuna çok değer veren İz
mir bu sayın andacı her zaman 
anmakla büyük bir kıvanç duya
caktır. Devrim ülkeleri olan her 
iki kardeş ulus biribirlerine pek 
çok hatıralarla bağlıdırlar. Türk
lerin büyük Önderi Atatürk yeni 
müzik ve kültür devrimi ile türk 
yaşayış ve kültürüne yeni yöndem 
verilirken türk ulusu en büyük ve 
canlı ilgiyi gene dost sovyet kar
deşlerinden gördü. Sizin gibi de
ğerli ve seçi1miş bir kurumun yer 
yer Türkiyeyi şereflendirmesi bu
nun en büyük ve canlı bir belge
sitlir. İki kardeş ulusu biribirleri
ne müzik gibi en ince ve en tatlı 
bir araçla daha çok seviştirmek ve 
tanıştırmak fırsatını bizlere verdi
ğiniz için teşekkürler eder ve bü
yük ve dost sovyet kardeşlerimizin 
ve onun değerli şefinin, hemşeh
rimiz V oroşilof Yoldaşın şerefine 
içerim.,, 

Bu söyleve Maskova akademik 
operasr başkanı yoldaş Arkanof 
karşılık vererek dedi ki: 

"- Moslrovadan kardeş ulu
sun selamlarını getiriyoruz. Bize 
gösterdiğiniz güzet ve sıcak duy
gulara çok teşekkür ederiz. Dost 
türk cümuriyeti topraklarnıa gel
mek is:in yola çıkarken hemşehri· 
miz yoldaş V croşilof bize lzınirin 
güzelliğini, halkının sıcak kanlılı
ğını uzun uzun anlattı. Bunu bu
rada gözlerimizle görerek sevinc
duyuyoruz. Ankara' da büyük Ön
deriniz Atatürk ile konuşmak hah· 
tiyarlığma kavuştuın. İki büyük u
lus arasındaki aşılmaz, sonsuz 
dostluğun, kardeşliğin anlamını 
arsıulusal kuvvetini onun ağzın
dan çıkan güzel kelimeleri işiterek 
daha çok kavradnn.Ünlü Önderiniz 
Atatürk'ün ve büyük devlet ada
mınız general İsmet İnöni.l'nün 
ve öteki büyüklerinizin, İzmir şeh-· 
rinin sevimli, nazik devlet ve u
lus adamlannm şerefine kadehi· 
mi kaldırıyorum.,, 

Konuklarımız saat 21 de El
hamra sinemasında büyük bir kon
ser daha vereceklerdir. Dost sov
yet Rusyamn en seçilmiş sanat
karları olan bu grupun şehrimiz
de vereceği konserlerde halkımrz 
değerleriyle uygun büyük bir ilgi 
göstermektedir. 

Dün akşam verilen konserde 
artistler sürekli alkışlanmışlardır. 

Çağırı 

Kamutay maliye encümeni bugün 
saat 14 te toplanacaktır. 

~~* 

Bugün saat on l>e§te n:ıiı1t rftndafaa 
encümeni toplanacakbr. 

Türkiye - Suriye sınır 
protokolunda değişiklik 

Türkiye - Suriye sınırına ne
zareti, sınll' rejimi, sınırı geçen 
auriyelilere tatbik edilecek mali u
sul ve ggöçebe ahalinin kontrolu 
hakkındaki protokolun birinci 

bendinin değiştirilmesi hakkında 
Fransa elçiliğinin mektubu ve o· 
na bağlı yeni şekil, Bakanlar Ku
rulunca kabul edilmiştir. Proto -
kolun kabul edilen birinci bendi 
§Udur: 

"Yukarda tesbit olunan hudud 
mmtakasmda işlenmiş, olan bü -
tün suçların ve bütün şekavet ha
reketlerinin adı geçen mınlaka · 

ya sığmmıı olan failleri ile işbu 
mmtaka dıtmda iılenmiş olan 
bütün suçlarm ve bütün ,ekaTet 
hareketlerinin adı geçen mmta -
kaya sığınmış olan failleri, za -
rarlann tamiri uğrunda bütün 
tedbirleri alacak olan iki taraf 
makamlan tarafından derhal tev 
kif olunacaklardll'.,, 

Hukuk fakültesine 
giden işyarlar 

Hukuk fakültelerine devam e
den işyarlar hakkında evelce ya -
pılan genelgenin ders yılı baş -
langıcmdanheri devam mecburi
yetine tabi tutulan yüksek iktısad 
ve ticaret mektebinde okuya:ı 
işyarlara da teşmil edilmesi Baş
bakanlıkça ilgililere bildirilmiştir. 

İzmirde atlı tramvay 
kaldırıldı 

Kordondaki atlı tramvaylar; J:Sakan
lar kurulu kararile 1 mayıstan başlıya

rak şarbaylığa devredilmiş ve tramvay 
seferleri kaldırılmıştır. Tramvay araba
ları, beygirler, tramvay deposu ve ahır· 
lar tamamen belediyeye devredilmiştir. 

Konak - Stadyom arasında şimdi
ki halde 22 otobüs işlemekte ve bu ka
dar otobüs ihtiyaca yetişmektedir. Oto

büsler üç dakikada bir Alsancak ve Ko
naktan hareket ettirilmektedir. Otobüs
ler; tramvay durak yerlerinde de dura

rak müşterileri almaktadırlar. 
Tramvay idaresinden açıkta kalan 

işyarlann son idare zamanında bir yıl 
kadar hizmetleri bulunduğu düşünül

müş ve doktor Bay Hulusi, bakanlığa 

yazarak bunlara münasib miktarda bir 
ikramiye verilmesini istemişti. 

İkramiye emri gelmiştir. Bu işyarla

ra birer aylık nisbetinde tazminat ve ik
i J,n.iyP. verilecektir. 

İzmir panayırı 

hazrrlıklan 

İzmir panayırı hazırlıkları de
vamdadır. Yangın yerinden bu 
yıl için panayır yerine katılacak 
olan genit yerin temizlenmesi 
bitmiıtir. Burada bir park yapıl
maktadır. Paviyonlar için ıimdi
den ba,vurmalar bile vardır. Pa
nayır yerine birleştirilecek geniş 
alanda bu yıl yeniden paviyon ~ 
b.r yapılması düşünülmektedir. 
Fakat henüz verilmiş bir karar 
yoktur. Panayır yerinin yangın 
yerinde kültül' parkı içinde uy -
gun görülecek bir yere kaldırıl -
ması ve bütün tesisatın daha ge
niş ölçüde orada yapılması düşü -
nülmekte ise de bu yıl gene şim
cfıki yerinde açılac.aktrr. 

Şehrimiz Yunan konsolosu; he· 
lediye ve panayır komitesi baş -
kanı doktor Bay Behçet Uzu zi
yaret etmiş ve Yunan hükUmeti
nin bu yıl panayıra resmen gire -
ceğini Lükümeti -adına bildirmiş- . 

. lir. Başkan, komşu ve dost hükü-
. metin bu şekilde gösterdiği ilgi- . 

ye teşekkür etmİ!tİr. 

l{amutay hiı.·~u~ 
kanunları kabul etti 

(Başı 1 inci s:ıyıfada) 

ra Kars halkının 520 lira ve Kı
zılaym burada bulunan mevcu • 
dundan 430 lira ile Karsdaki ull 
fabrikasının teberrii ettiği 330 ç\l 
val un tevzi edihniştir. Bazı köy• 
lere de 37 kadar çadır ciheti as• 
keriyeden alınarak verilmi~tir. 
Yıkılan köylerin halkı açıktadır, 
Bir an evel evlerinin inşasına yrrt 
dım etmek icabeder. 

9 - Bu sarsıntı tesirile nah~ 
yeye giden ~ose üzerinde köprfl 
ve menf ezf er kısmen yıkılmı~tır. 

10 - Bunlara iaşe yardımı 0o 

larak 2000 lira lazmı olduğu gi
bi ev inşaatına hane başına '10..Sd 
lira arasında yardım yapılma•J 
dahi muvafık olur. Bunun için 
40.000 lira lazımdır. 2000 liranın 
Kızılaydan telgrafla yardımına 
müsaade buyurolması ve in,:ıat 
için laznn gelen 40000 liranın da 
ne suretle tedarik ve tesviyesl 
icabederse ifasına acele mü!laa· 
deleri rica olunur. 

Kars Valisi 
Cevdet Ertuğrul 

Arkadaşlar, bu vaka memle • 
kette derin bir hüzün ve acı uyanı 
dırmıştır. Hükümetinh taziyet e.ı 
dilmektedir. En büyük taziyet e• 
dilecek makam Yüksek Heyeti •

1 

niz olduğu için ben Büyük Mec •
1 

lisi taziyet ederim. Memleketimi• 
zin yüksek alakasından doğan' 
faaliyet bu acıyı unutturacaktlJ'; 
Mahalli tedbir, hükümetin aldı • 
ğı tedbirler ve Kızılaym her va '\ 
kit olduğu gibi buraya da yetif • 
mesi maddi kısmı az zamanda t&t 
lafi edecektir. Önümüz yazdır. 
O bavalide bahar başlamak üze. 
redir. Yalnız telafi edilemiyeceW 
bir şey varsa kıymetli vatandaş • 
larımızın bu vesile ile vefatları ~ 
dır. . 

Ba,kan depremden dolayı Ka
mutay üyelerinin acı duyduğunı,ı 
ve gereken tedbirlerin alınacağı ~ 
m söyledi ve ruzna.menin konuşu~ 
masma geçildi. 

Ankara tJt!hri imar müdürlüğü, Anı. 

kara yüksek ziraat enstitüsü ve evkaf 
umum müdürlüğü 1934 yılı büdceleri· 
nin maddeleri arasında münakale yapı• 
masma aid kanunlar kabul edildikte!\ 
sonra, inhisarlar idaresinin 1935 yrlı1 

büdcesinin müzakeresine geçilmiştir.Bu 
münasebetle söz alan Muğla saylavi 
Hüsnü Kitabcr, inhisar idaresinin geçext 
yıl tütün alım ve ıatnnı işlerinde nazm:J 
rolünü oynadığını, hurda incir işinde do 
gene böyle yapmak suretile müstabsil'4' 
leri büyük bir sıkıntıdan kurtarmış ol.J 
duğunu kıvançla anlatmış ve idaren~ 

umum i_şleri etrafında bazı sorgular sor
muştur. Gümrük ve inhisarlar Bakanı 

şunları söylemiştir: 

- "Hurda incir için daha eve! piya• 
saya girmemizi istediler. Söyledikleri 
bu gibi alaşlarda idarenin tuttuğu yol; 
sabcılarla idarenin menfaatini birleştir .. 
mektir. Binaenaleyh bu iki menfaat bir• 
leşirse piyasaya geçen seneden daha önt 
ce girmeğe çalışmz. 

Limited şirketinin vaziyetini soru. 
yorlar. Limited şirketi için mecfürten ÇI• 

kan kanunla milli bankalardan, bazı tit 
tün tüccarlarından ve inhisar idaresin• 
den teşekkül edecek bir şirket teşkilini 
düşünmüştük. Milli bankalardan ziraa• 
bankasından başkası bu işe ilgi göster
medi. Onun için yalnız ziraat bn.nkas• 
ile yapmak meselesi kaldı. Ziraat ban• 

kası bir iki ay daha bu işe bir karar verıı 
mekliğimİ7. için beklemekliğimir.i söy .. 
ledi. Eğer .ıiraat bankası da Ugisizlik 
gösterirse bu işi gene idarenin kendisi 
nin yapması icab edecektir ve bu işi 

şimdiye kadar yapmakta olduğu gibi, 
idarenin kendi kendine yapması sekli 
kalacaktır. 

İdarenin kendi kendine yapmakta ob 
duğu şey mümkün olduğu kadar başka 
memleketlerde satışm çoğaltılmasına ça• 
lışmaktır. Bunun zannedildiği kadar ko
lay olmadığı tecrübelerle anlaşdmıştır. 

Başka memleketlerde tütün satışlarr ya 
devletin inhisannd.adı.r, y.ıhut çok bU. 
yük fabrikaların in:llsarı altrnda g!bf. 
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Hanıid (;ör ~liıı resim sergisinde 

Dünkü sayımızda açı11şrnı bildirdiğimiz Bay Hamid Görel'in resıı.ı 
sergisinden birkaç tablonun resimlerini okurlarımıza sunuyoruz. Bu 
sergi 20 mayısa kadar her gün Ser gievinde gezilebilir. 

dır. Bunlara ve büyilk gümrük vergile
rine karşı göğüs gererek o memleket
lerde çok tütün satmak kabil olmuyor. 

Maamafih çalıımaya devam ediyoruz; ı 
yeni tecrübeye Mısır'da başladık. Bu 
tecrübenin eyi netice vereceğini umud 
ediyoruz. Mallamnız henüz piyasaya 

çıkmıştır. Bugün kati bir netice almış 
gibi konuşmak zamanı henüz gelmemi~ 
tir. 

Ucuzluk meselesine gelince, yüksek 
meclis hatırlar ki, tütünde vaktinde u
cuzluk yapıldı. Bunun üzerine satış da 

çoğaldL Fakat varidat başaşağı gitti. 

Nihayet hükümet ve meclis bunu göre
rek varidatı tutmayı düşündüler. Ucuz

latmak sarfiyatı arttırabilir, fakat yal
nız mesele sarfiyatı çoğaltmak değildir. 
Varidatı da arttırmak lazımdır. On mil

yon satarken 11 milyona varmıştık. Fa
kat 10 - 11 milyon satarsak satalım 
20 - 21 milyon liralık varidatı da ala· 
lım. Yaptığımız tecrübe göösterdi ki, 

herkes ucuz tütünü aldı. Bu suretle sa· 

tış vasati fiatı düştü, varidat da düştü. 
Varidatın düşmesine bigane kalamadık, 
kalsaydık bu tarifeyi devam ettirirdik. 

V c tütün de 11 milyonda kalır ve belki 
de çoğalrrdı. Fakat biz istedik ki, vari

cfatı kaybetmiyelim, bunun için mecbur 
olduk ve eskiden indirdiğimiz iki kuru· 
sun bir kuruşunu geri aldık. Bunu ya
par yapmaz varidat kendini toplamıya 

başladL Ve sene sonuna doğru bu te~ 
rübe kati bir surette kendini gösterdi 
ki, bu tarife varidat için yolunda bir ta· 
rifedir. Varidattan fedakarlığa razı ol
saydık, yeniden daha fazla satışa mu

vaffak olurduk. 
Encümen kilo itibariyle satıştan 400 

bin az satıldığını arzediyor. Bu tarife 
değişikliğinden doğmuı bir şey değil· 
.dir. 400 bin kilo az satış ancak bir sene 
olmuştur. Geçen yılın ortasında tari· 
feyi değiştirdi·k ve sene sonuna kadar 
kiloda eksiklik olmadı. Eksiklik bu .e

ne başladı. 

ların hepsi tahmin edildiği gibi kati 
surette tahakkuk etmiş bulunuyor. 

Tuz için bahsettikleri layiha mec· 

listedir. Yüksek meclis tuz için ne ka· 
rar verirse hükümetin de onu tatbik e-

deceği şüphesizdir. 
Barut için bundan bir buçuk sene e· 

vel gene bahsettiler, o zaman fişek 8 
kuruş idi. Bugün beş kuruşa kadar in· 

dirdik. Bu iş askeri fabrikalara geçtik
ten sonra, maliyet fiatı ilk günlerde 
hariçten getirdiğimiz malların maliyet 
fiatından biraz yüksekce idi. Fakat ya
vaf yavaş hariçten aldığımız malların 
maliyet fiatlarına maletmeye muvaffak 
olduk. Maliyet fiatı indikçe fişek üze· 
rinde de yeni tenzilatlar yapabiliriz. 

Gümrük ve İnhisarlar Bakanının bu 

sözlerinden sonra kanunun maddeleri 
okunmuş ve inhisarlar idaresinin 1935 

yılı masrafları karşılığı olarak 7 mil
yon 421 bin 513 lira tahsisat kabul edil

miştir. İdarenin 1935 yılı geliri de 42 

milyon 157 bin lira olarak tahmin olun· 

muştur. 

Denizyolları işletmesine 1 O yılda 1 O 

milyon liralık yeni vapur alma tahsisa
tı verilmesine ve askeri ve mülki teka-
üd kanununa ek kanun layihalarının i· 
kinci mliazkereleri yapılarak kabul e· 

dilmiştir. 
İnhisarlar idaresi koruma sandığı 

kanunu üzerindeki görüşmelerin, bu i

dnredeki bir kısım memurların kazanıl
mış tekaildlük haklarının tesbiti için bir 
şekil bulunmaıu hususunda geçen top
lantıda verilmit olan takrir etrafında 
büdce encümenince yapılacak tetkikat 
sonuna bıra.kıhnasına karar verilmiştir. 

Bundan sonra dahiU telgraflardan 
alınacak ücretlerin Bayındırlık Bakan
lığınca tanzim ve bakanlar kurulunca 
tasd~k olunacak bir tarifeye göre alın
ması hakkındaki kanun tayihasınrn bi· 
rincl g6rUşülmeai yapılmıştır. 

Bu kanunun diğer maddelerine gö
re muvazenei umumiye, hususiye ve 
millbak büdcelere dahil resmi makam-
tarın açık ve kapalı dille yazılı telgraf
ları da Uçte bir Ucrete tlbi tutulmakta-

dır. 
Gene birinci ınüzakereıi yapılan bir 

kanunla ryukarda isimleri geçen id.ıre
lerin her nevi posta mUraselatının aynı 
suretle Uçte bir Ucrete tabl tutulmasr 
ve posta idaresinin alelumum posta mü· 
raselatından alacağı ilcretlerin Bayrn· 

Ekonomik artl§tırmalar 

Köylü ve toprak 0 > 
Yazan: Said .-lydoslu 

Agra.c potitik. bir köylü aoruınu o· 
tarak ele alınınca katlmııza 'rkacak 
başlıca problemler tunlardır: 

1 - Şimdiki köylülerin toprak du· 
rumları eyi iae bunu kötüleşmekten ko· 
ruyucu tedbirler almak, 

2 - Bu durumu uygun ve elverişli 
olmıyanların durumlarını dilzeltmek, 

.S - Şimdi topraksız olan köylü ar
dalarını (ailelerini) birer köylü eko· 

nomiai haline ıetinneık. 
4 - Gelecek nesilleri yerleştirmek 

ve yeniden bulut yapmak zorluğunda 
kalmamak için elde yedek toprak tut· 

mak. 
S - Köyleri daha eyi yaşanabilir 

vt geçinebilir bir duruma sokmak. 

:ıt-~• 

Eğer timdiki köylü ekonomisi, geri 
ve dejenere bir g6rünüt veriyorsa, bu
n~n başlıca aebeblerinden birisi, toprak 
durumlarının eyi olmamasıdır. Köylü 
toprağı, sık sık bölünüyor, elden ele 
geç.iyor; miraıo, ipotek, ve borc ödenil
mesi işleriyle toprağın her istenildiği 
zaman satılabilir, dalına harekette bir 
piyasa değeri olması, köylü ekonomisi· 
ni yıkılmaya g<stilren yollardır. Çünkü 
bir yandan her köylil ardasının elinde 
kalan ve biribirınden uzak bir sürü kü
çük toprak paradan, vakitten ve güc
ten tam fayda! .. .maya engel oluyor
lar (2) ? Bir yandan da sık sık el de· 
ğiştiren toprak. sürekli bir bayındırlık
tan mahrum kalıyor, toprağı her eline 
geçiren. ~ir öncekinin yaptığı bayındır· 
lık üstüne ve onun anlayışiyle bir yeni
lik koymıyor, belki yeniden bir şeyler 
yapmağa başlıyor ve bu durum gittikçe 
daha kötüleşiyor. Çünkü toprak ile köy
lü, değişmez ve devamlı bir durum için
de biribirine k.ıynaşmış değildir. Oysa, 

ki eyi bir köylü ekonomisi; her şey· 
den 8nce, iç.inde barındığr yuvası ile 
toprağı hiç bir zaman, satılamıyan bir 

bUtün, bit ocak, halindeki köylünün 
işidir. Gerçekten köylü olmak, köklü 
olmak demektir. Böyle bir düzen kur

manın hukuksal yanr, çe§idli prensip· 
lere bağlanabilir. Bunu yapmadan bile, 
ve şimdiki "Roma,, hukuk sistemine 

rağmen dahi, başka memleketlerde ve 
bizim de birçok yerlerimizde hala rast
ladığımız "büyUk evlad,, m arda miras

çısı olması ve arda mirasının arda elin· 
den çıkarılamazlrğı usulil • birçok mah· 

zurları olmasırıa karşılık • en eyi bir 

şekil gibi görlinUyor. 
Böyle sağlam bir temel atılmadrkça, 

köylil ekonomisinin en k8klü derdini 
kaldırmanın güçlüğü ve imkansızlığı 

meydandadır. 

Denilecek, ki ooyle bir e kil, "tasar· 

ruf hürriyetini" daraltmıf olur. Bu 

düşünceyi pek yerinde bulmayız. 

Çünkü soysal ve ulusal düşünceler Ö· 

nünde bu tasarruf hürriyetinin ve mül· 
kiyet hakkının sarsılmadan ayakta kal
dığı nerede, hangi ülkede gösterilebi

lir? Herhangi bir sebeble para değeri, 
emtia f iatlarr, vergi ölçüleri ... ilh. deği
şince, "mülkiyet hakkının,. ve "tasar
ruf hUrriyetlnin,. altüst olduğunu ve 
temelinden yıkıldığını her yerde gör· 
müyor muyuz? Oysa ki buradaki hür
riyet daraltılması, hem köylünün hem 
de soysal bütUntuğlin iyiliğine yarıya· 
caktır. Bu, bir hakkın tüm kaldmlma-

ıı da değildir. 
Herhalde köylü varlıkları birer el 

dokunulmu ''oc•k,, haline getirilmeli
dir. Köylil ocağı, hem bir bütün olarak, 
hem de ev, toprak ve envanter (inven
taire) gibi parçalariyle, her türlil para 
ve piyasa işlerinden, her çeşid borc 
yUkleri altına sokulmaktan korunmak 
gerektir. 15 ı:nart 1918 tarihli bir alman 
kanunu (bu, şimdiki nasyonalist Al· 

(1) Gazeteınfrm 8 nisan 935 tarihli 
sayısındaki aynı b~lıklı yuımrzla kar-

§ıla§tırrlması. 

(2) "Knrınca., mecmuasının (S) in
ci nyısında çılcııı "Samsun kooperatif
leri,, başlıklı yazımızda buna bir örnek 

manyanın değil, liberal Almanyanın 

,-aptığı bir kanundur) dahi, köylUler
den 5 hektardan fazla toprak satın ah

~~~-i:~esini - eğer satın alan kişi köy
lulugu ve tarımı (ziraati) meslek edin
miş değilse - ancalı: aid olduğu devlet 
d~~relerinin özel iznine tabi tutmuştur. 
Boylece toprak spekülasyoncularının 

köylü mülklerıne el uzatmalarının önU
ne geçmek ıstemiştir. 

16 nisan 1932 tarihli bulgar kanunu. 
köylü ocaıı:larmın S hektara kadar olan, 
v~ sahibinin dilediği gibi belli edeceği 
bır pJrçasını, ürününil kaldırıncıya ka· 
dar köylünün ve hayvanlarının nomal 
geçimini, her çeşid tohumlukları, sağ
mal veya çeki hayvanı ve makina gibi 
envanterini her türlü haciz ve zorla 
satıştan korumuştur. 

İskandinavya ülkeleri (hele Norveç) 
kanunları, köylü ocaklarından herhan
gi bir suretle elden çrkanlarmın eski 
sahibleri tarafından beş yıl içind~ tek
rar geri alınabilmesi hakkında hüküm
ler koymuşlardır. Yeni alman kanunla· 
rı ise bunlardan daha pek çok geniştir 
ve köylü için can kurtaran hükümlerle 
doludur. 

KöyJü ekonomilerinden toprak du
rumları pe~ eyi olmıyanların düzgün 
ve uygun bır hale getirilmesi, bugünün 
evrensel sorumlarından biridir. Bunu 
eyi anlatabılmek için mülkleri şöyle 'bir 
ayırdıma sokabiliriz: 

a - Pek biıyük mülkler, ki bunların 
b~r elden idare i imkanı yoktur. Ancak 
dırek~örlü ve ısyarlı (memurlu) büyU
cck bır kadro ile idare edilebilir. (La· 
tifundia); 

b - Büyük millkler, ki bunlar, sa
hihlerinin beden ça1ışmasr ile değilse 
de kafa işi olarak pek çok uğraşmasını 

isterler (çiftlikler): 
c - Köylü mülkleri, ki bunlarda 

sahibleri bizzat sapan başındadır ve: 
1 - Ya kendisi ve ardasının başa 

çrkabildiği büyüklüktedir, ki bunlar 
küçük köylil ekonomileridir, 

2 - Yahut da hem kendisi ve arda
sı çalışır, hem de ayrıca yanaımalar 
kullanır. Bunlara da bUyUk köylil eko
nomileri diyebiliriz: 

d - Pek kilçük mülkler, kl bunlar, 
çok kezlC'J', sahihlerini geçindiremez
ler ve yanı başında ba§ka bir it daha 
tutmağa zorlarlar. Böylelerine parselcl 
denilebilir. 

Toprak durumları, uygun ve elve
r.~şli b.ir bale getirilmek gereken köy-
1uler, ışte bu parselcilerdir. Bu iş; bir 
yandan çeşidli hamur kanunlariyle, bir 
yandan da köylü için bölilnecek ve da
ğ~tılacak yeni topraklar bulmak yoliyle 
bır sonuca götürülebilir. BugUn top
raksız olan kbylü yurddaşlara toprak 
verilmesi de hep beraber yapılabilir. 
Toprak düzeni sorumunun en önemll 
ve en çok özene değer yanı da i§tC bu
rasıdır: Nereden ve nasıl? 

Önce (nereden?) eorgusunu araştı
ra hm: 

Tarımda (ıo:iraat) ve genel otar<rlc e
konomide bir özel yer (Standart) kanu
nu göze çarpar. Bu kanunun anlamım, 
mevzuumuza ilişikli yanından araştır

sak, nüfuıu seyrek yerlerde ekstanzif, 
aık yerlerde ise daha entanzif tarun tek
niği gerekeceğini söyleyebiliriz. Bu ge
reklik ve gerçekliğin, köylü itletmele
rine, daha geniş ıbir deyimle, tarım iş
letmelerine verilecek nomal büyüklü
ğün ve toprak genişliğinin bucunu (hu· 
dudunu) betli edecektir. NUfuıu sık, 
tarım tekniği entaru:if, veya entanzlf
leşmeye yüz tutmuş olan yerlerde kU
çük toprak, ekstanzif teknikli tarım 

için geniş toprak gerekir. 

na göre nereden ba.şlryahm ?,. sorgu
sunun cevabı da kendiliğinden çıkıvo
rir: Önce işi bol, tarunı entanzif, nil· 
fusu sık ve muvasala inikinları çok o

lan deniı: kıyıJarile işlek demıryollan 

yakınlarından başlıyarak iç topraldan 
doğru gitmek. Böylece her yandan nü
fus sıktığı, iş bolluğu, iıleme entamif

li.ğ~, ~uvasala kolaylığı yav .. yav .. bi
rıbırıne kavuşacak şekilde yilrilyerck, 
günün birinde orta ve iç topraklarda da 
her çeşid entandf ~k.-ıik imkin.lanıwa 
toplanml§ olacağına kufkumuz yoktur. 

Nereden sorusunun yubrdakl p 
nel cevabı yanında bir de özel cenlı« 
olabilir, ki onu da "nasılı,. sorguaunua 
cevabile birleştirmek, söıGmil.zU kıult
maya yarıyacaktıc. 

Yukarıda tarittı tekniğini entamlf 

ve eksıa:ız:f diye ilci şekilde göıtennı,. 
tik. Bu ıkı şekil birer kutub aayanalr. 
denizden iç Anadoluya doğru ıuaJd1ıt
tıkça bu iki kutub arasında kalan bau
mak basamak nilaıu kertelerlnl de -yer 

yer bulabiliriz. Gerçi burada da şqmu 
bir kanuniyetten bahsetmek ııevdaamda 
değiliz. Birçok deniz kıyıları, iç yurd 

toprakları gibi seyrek nüfuslu ve g.erl 
tekniklidir. Onun için muvasala kolay
lığı da hesaba katılmalıdır. 

Bu nü ns;lar, köylil ve tarim işlet· 

melerine verilecek çoğay ve azay bu· 
yuklük ölçülerini de mrntaka mıntaka 

belJi edecektir, ki gerçeken organik. 
yı:rd blinye ine uygun ölçliler bulabil

mek için yerinde araştırmalar ya~ 
lüzumlu olacaktır. Agrar bilgisinin a 
tı.rmaları, gen.el olarak, on hektardan 
küçük ve yilz hektardan büyilk toprak
ların pek uygun olmadıklarını göster· 
mekle beraber; ülke iılke, iklim iklim. 
yer yer çoğay bucun değişmesi lüzumu 
karşısnda kalınabilir. Bunun gibi, bi>
yUk şarlar yanındaki bostan ve bahpe 

gibi mülklerle geçinenlerin topraklan 
da çok daha küçük tutulabilir. 

Sonra ,mutlak surette entanzlf 
ya ekstanzif işletme tekniğinin Ustfuı,. 
lUğünden bahsetmek de doğru değil
dir. Büyük bir bilginin verdiği miaaU 
tr. rarhyacağız: Arjantinde bin iki yns 
aığm güden bir çobanın bu ekstanrlf 
tarlm §ekli; verim bakımından en gUç. 
Jil ve ınakincJı entanzif tarım dle bile 
gUvene gilvene karfılaşabilir. Gilttüğil 

bin iki yUz sığırdan her yıl üçte biri. 
dört yüzil satıldığını kabul edersek, bu 

kadar kolay bir if ve bu kadar az inan 
gücü ile bu kadar zengin bir verimi 
hangi entanzif tarım işletmesinden 

bektiyebili riz? 

Bundan başka at ve 111ıır gibi çok 

faydalı hayvanların, bir agnr reforaa 
sonunda çoğalıp ç.ot-ılmıyacağını d~ 
şUnmek de yerinde olur. Bunun için 

deniz iklimi ile iç ülke iklim.ini biribl
rinden ayırd etmeliyiz. Genel karaktu· 
lerile deniz ikliminde - eter nUfua 

kalabalığı da varsa - besi bakımı: iç 
Ulke ikliminde ise yaylak ve aUrll 1-o 

kunı:lt görüyoruz. Eğer her iki iklim

de de topraklar bir agrar reform Ue '" 

biribirinin ynı genişlikte knçük ki>
çUk parçalara bötnnseydi, deniz ikli-

minde bu, at ve aığırın artması, iç lll
kede iıe azalması demek olacaktı. O.. 

neımeler bunu göstermiştir. Bundan ~ 
layı illkenin iç topraklarında geniJ °" 
laklar bulundurmak çok önemlidir. 

lındi Uzerlerinde kısaca durduğu
muz bu sorumlann yardnnile gelecek 
nesillerin de hakkını anıkhyabiJlrlst 

Gelen ne!iller, bugün nüfusumuzun en 

sık bulunduğu yerlerden başhyarak be· 

nüz pek boş olan iç topraklara doğru 
bir sıklık yaratırsa bu: baaamak ~ 
mak inun bolluğu, İl bolluğu, teknik 

entanzifliği iml nı, yol ve demicyol 

sıklığını getirecek ve bütün bu imkln· 
lar dahi küçük kUçUk k8ylll ocakların· 
da yeni yetişecek genç tUrk ardalannın 
barınmasını, geçimini kolaylaştıracaktır. 
O zamana kadar, iç ülkedeki genit top

raklı köıylil ve çiftlik ekonomilerini de 

olduğu gibi buakırken, gelecek nesiller 
için elde yedek toprak bulundurmuş o
lurduk. 

Yazımızın baçında ortaya koyduğu
muz sorduğumuz sorgulard.n beşincisi 

Berkes Ankara birası iç·ror 

Bunun sebebini yaptığmw: tetkikata 
nazaran. biz müdafaa vergisinin ilave 
edilmesine atfediyorıu. Biliyorıunus 
«i, müdafaa vergileri geçen sene kon
du. Konan bu vergi kilo itibariyle ıa· 

trtı biraz düşürdil. Aldığunıs malQına· 
ta nazaran timdiye kadar yüzde 4 nis
betinde bir kilo dilpnesi vardır. Fakat 
buna mukabil ne asıl tütün varidatı dilt
ınüştür ve ne de millt müdafaa vergi
sinden beklenen miktar azalmııtır. Bun-

dırlık Bakanlığınca tayini kabul olun-
muıtur. Kamutay yarın toplanacaktır. 

vermiştik. 

Bu düşilnüşiı biraz daha ileri götil· 
rürsek şu sonuca varabiliriz: Genel 
olarak ekilebiecek bütün yurd oprakla· 

rı eğer aynı zamanda ve aynr ölçü ile 
bölünseydi bile "özel yer,. kanunu; tıp
kı vaktile orta Anadolunun şurasırıa bu· 
rasına, hele Ankara çevresine yerleşti
rilmiş olan göçmenlerin yaptığı yolda 
hiıkn1ünü yapacaktı: hepsi veya çoğu, 
gene kalabalıklı yerlere koşacaktı. Bu· 
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Alman deniz 
silahlaııması 

k~rşısında İngiltere 
Almanya, ordusu ve hava kuvvetle

ri bakımından, Versay andlaşmasmın 

beşinci bölümünü bozdu. Andlaşmamn 
deriz hük!.imleri üzerine olan artları da 
çok geçmeden bozulacaktır. Almanya, 
deniz kuvvetlerinin, lngilterenin kuv
vetlerinin yüzde 36 sını bulmasr gerek

tiğini şimdiden söylemektedir. 

"* 
Harpten önce alman donanması o 

r.ımdnki ingiliz donanmasının yüzde 66 

mu buluyordu ve çok kuvvetliydi. Al
mar.yanın o zaman 50 zırhlısı, 60 kruva· 
~örü, 135 destroyeri ve 80 torpidosu 
vardı. Ayrıca birçok denizaltı gemile
rine ıı.ahib olan Almanya, bunlardan 
yalnız 40 tanesine malik olduğunu söy· 

tüy ordu. 
Bilindiği gibi, Almanyaya yalnız blr 

taç eski zırhlı bırakılarak bu donanma

nın en 1büyük kısmı Skapa-Flovda batı· 

nldı. 

Bırakışmadan (mütareke) sonraki on 
yıl içinde Almanya birçok güçlükler i
çinde bulunduğu için önemli bir deniz 
programım gerçckleştirmeği düşünemez

di. Bu on yıl içinde yalnız bir gemi ya
pıldı. Bu, 1925 de denize indirilen ve 8 

tane ıs posluk topu olan '600 tonluk 
Emeıı kruvazörü idi. 

Ancak, bundan sonraki 5 'Yıl içinde 
Mmanya anrilaşmanrn çerçeve~i içinde 
yeniden bir harb donanması kurmağa 

çal.!1Tııştır. Emden'den sonra yapılan 
her gemi, andlaşmanm hükümlerine iyi· 
ce ı:.ygundo ve alman mühendi$leri izia 
verilen ton?.jı en iyi 'Şekilde kullanmak 
\çin çok hther göstermişlerdi. 

B.. u~tle, 1929 dan 1931 e kadaı 
Almanya her birinde 9 tane 15 posla1' 
topu bulunan 4 tane 6000 tonluk kruva
zör yaptı. Gene bu devre içinde almanl::ır 
"'cep kruvazörleri,, ndcn birincisini 
te:ı alıa koydular. Ba kruvazörler 
harb gemileri inşaatini altüst etti. Bil
diğimiz harb gemilerinden çok çabuk 
ve toptan beıhangi bir kruvaz'Srii:ı top
lanndan çoıt <'i .. ha ağır olan bu gemiler, 
ufa\ olmalarına rağmen bakikiğ biter 

kruvazör dür. 
Bu ge:ni!erin tezgfilaa koııuldufunu 

gören l"ransa, yeni bir kn.tvuörün üı
psını kararlaştumakla bmıa h~meıı C6 · 

np verdi 

Şimdiki a.'man donanmunım m ta
ne ·cep lıunzörii,. nrdır. U~ilndl bir 
knıvazör bir jıla kadar denize indirile· 

cektir. Ayrıca da iki taneti daha te.z
gihtadu. Bu gemiler, ça.l~":lakta olan 
gemilerden daha miiıkemm-:1 o!acağa 

benzemekte<Jir. 

Bundan l:~ka Almanyamn. yakında 
donatımına başlanacak olan ~ tane lruv· 
vctli ve modern kruvazörü vardır. Des· 

troyerlere gelinet.,, Almanyanın bu ge
milerin en modem kiplerinden (tip), 
.fakat başka donanmalarmkine göre da· 
la ufak olan 12 tane destroyeri vardır. 
Ba;ka jer de yapılmaktadır. Versay 
andlaşmasiyle yapılması yasak edilen 
denizaltı gemilerine gelince, Almanya· 
nın bu gemilerden de yaptırmağa baş1a

dığını biliyoruz. 
Bütün bu"llardan anlaşılacağı llzere 

alınan donanTTJası, 1940 da ingiliz donan· 
masırıın yüzde 35 ini bulacaktır. 

Bu sonuca varmak için birçok belli 
başlı hadiseleri göz önlinde tutmak y~
ter. Versay andlaşmasr.ım beşinci bö
lümü büsbütün bozulunca Rayhş büyük 

kruvazörler yapmağa başlıyacaktrr. Fa 
kat maliğ durumu ona yılda birden çok 

olan, şimdiki köylerin yaşama şartlan
nı eyileştirmek işi ayn ve uzun bir ko
nuşmaya d -er. (3) Gelecek yazımızda 

başka memleketlerin agrar politik ala
nında yaptiklarmı birkaç cakamla gös
te.rmeğe çalışacağız. 

(J") Bu sorum üstünde §imdilik, 
•ülkü,, mccmuasıma 27 inci sayısında 
çılcacak ''Köylü ve Köylü Ôkoeomi.si., 
bafJ11r/J yazımızı Alık veririz. 

gemiyi tezgaha koymak imkanını ve.r· 
miyecektir. S tane "ceb kruvazörü,,· 
nün kıymeti, bir ha.rb sırasında, 3 eski 
ingiliz kruvazörününkine deştir (mü
savi) ve alınan gemilerinin bizimkiler
den epey ''genx,. olduklar.ıru: unutma
mak ta gerektir. 

•*• 
Almanyanın gemi yapma erki (kud· 

reti) pek büyüktür. Son yıllarda te
cim (ticaret) filosunun çabuk artması 

da alman tezgihtarmm üsnomal bir 
çalışma yapabildiklerini gösterir. Ote 
taraftan, limdiyc kadar hep 180 milyon 
markta kalmış olan alman deniz büdce
sinin birdenbire 233 milyon marka çı
karılması da gösteriyor ki donaıunayı 

büyütmeği programının güdülmesine 

başlanmıştır. Almanya en ~ok 3 yıl 
içinde yani nomal za!llaDda bize göre 
iki yıl daha eksik bir zamanda, yapıl
ması en çapra~ık gemile.ri yapabilmek
tedir. 

İ_şiıı asıl önemli tarafı şudur: Al· 
manyanııı. elde etmek istediği tonaja 

varmak için kullanacağı devre içinde 
İngiltere hiç gemi yapamıyacaktır. 

Çünkü, şimdi mcriyette olan anlaşma· 
lar İngiltereyi 1937 ye kadar gemile

rini arttırmamak zorunda (mecburiyet) 
b1ra1ana.ktadır. Gene bu anla§malara 
göre, eskimiş birkaç gemiyi mubafaza 
etmemiz gerektir. Bunların yerine, an
cak 1937 de tezgaha koyabileceğimiz 

gemiler geçecektir; o surette ki bu ta
rihten başlıyarak birkaç yıl içinde İn· 
giliz tezgahları yalnız eski gemilerin 
yerine yenilerini yapmak için çalışa· 

caklar ve donanmamızın hakikiğ tona
jı artmıyacaktu. 

Halbuki bu devre içinde Ahnanya 
kendisine lüzumlu olan tonajı çabucak 
yapacaktır. Bu tonaja varıldıktan son
ra da Almanyanm donanmasını yeni
den arttırıp arttumıyacağmı kimse bil
memektedir. 

Harbtan önce bir memleketin deniz 

etki (kudreti) otduk~a kolay bir şekil
de bulunabiliyordu. Aynca, her büyük 
donanması olan ulusun deniz üslerine 
malik sömürgeleri (mUstemleke) ve 
bun1arla anayurdu birleştirecek bir te

cim filosu vardı. Halbuki ıimdi durum 
eğişmiştir. 

Deniz kuvvetleri arasında ganilerin 
neliğine (mahiyet) göre mukayese ya

ptlsa bile bugilnkil durum 1914 dekin
den başka tekilck ortaya çU:malttadır. 

O Amanlar, 1ma vaki~ birçok gemi· 
ter yapılabiliyordu. Dridnot tipinin mey· 
dana konulması, harb gemileri inşaa· 

tmda hakik:iğ bir devrim yapmıştı. Bun· 
lann nisbeti de aşağı yukarı her do
nanmada eşti. 

••• 
Yani, Almanyanın 50, İngiltercnin 

70 gemisi olduğu söylenildiği zaman, 

iki ülkenin deniz harb kuvvetleri hak

kın.da hakikiğ bir nisbet elde edilebili

yordu. Bundan ba:Jka 1914 tc Ahnan
yanm Atlas 'TC cenub Okyanuslarile bÜ· 
yük. Okyanusta sömürgeleri vardı. De

nizaşırı üsleri de olduğu için, büyük bir 

kolaylıkla yakacak (mahrukat) bulabi
liyordu. Aynca Almanyanm birinci sı

nıf bir tecim filosu da vardı. 

Bugün ise ne sömürgesi, ne de başka 
kıtğalarda den~zaşın üsleri vardır. Do
nanması ilkel (iptidai) bir haldedir. Fa
kat bunu kuvvetlendinneğe ve olduk· 

ça yakın bir gelecekte eski sömürgele
rinden bir takmunı ele geçirmeğe dö

lenlidir. 

Bu bakımdan en çok manalı olan, Al 

manyanm yakacak elde etmek için 
yaptılı hazırlıklardır. Daha on yıl önce 
Almanyanm, 36.67 5 tonluk 9 tane pet
rol vapuru vardı. Bugün hepsi 150.000 

ton olan 30 petrol vapuru vardır. Şunu 
da ulayalmı lı:i, Almanyarun deniz kuv

vetlerini yeniden kurmak için yaptığı 
bu çabalamalar, ingiliz tecim filosunun 

durumunun en bozuk olduğu 2:amana 

rastlamıştır. 

Onun için, alınanlar lngiliz filosu

na göre yüZde 35 nisbctini elde ettiler 

mi, onlarm deniz kuvveti hakikatte bu 
nlsbetten daha çok olacaktır. ÇünkG 
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ingiliz donanması her zaman i~in çok 
geniş bir aı.ana yayılmı_ş bulunmak zo

rundadır. Sonra, buralarda bir tek düş
man denizaltı veya savaş gemisinin gö
rünmesi, bunların kovalanması l_çin bir
ka!r kruvazfu gönderilmesini gerekleşti
recektir. 

*** 
Zaten 1940 tan sonra Almanya do

nanmasını bildiği gibi arttıracak, İngil
tere ise on yıldan çok zaman önce 
imzaladığı andlaşmalan saymak ı:orun
da olduğu için, durumunu muhafaza et
mek üzere çok uğraşmak zorunda kala· 
caktır. 

Şimdiden de kestirildiği üzere Al

manya 1940 a kadar her yıl büyük bir 
gemi yaparsa o tarihte orta büyüklükte 
bq ve çok modem kipte bir hattı harb 
gemisine aahib olacaktır. Kruvazörleı-i

ne de 6 tane yeni yapı ekliyen:k, 1? kru
TaZöre malik olacaktır. Buna karşı tn
gı1terenin 1940 ta - yalnız ikisi yirmi

den eksik yaşta olmak üzere - 15 bat
tı harb gemisi ve oldukça modem 39 

kruvazörU, ayrıca da büyük harbtan 
kalma 10/12 eski kruvazörii olacaktır. 
tır. 

Vaktile lmzaladığımıı: anlaşmalar yil· 
zünden, Almanyarun şimdi istediği nis
bet, hakikatte eşitliğe (müsavat) doğru 
yürümek ~mektir. 

Britanya ve alman 
hava kuvvetleri 
Deyli Telgraf gazetesi "Britanya 

ve alman hava kuvveti,. başlığı altında 
yazdığı bir baş yazıda diyor Jd: 

Kanada ba~kanr Bay Benct do

minyonlardan İngiltcreye varmış olan 

ba~kanların ikincisidir. Kıralxn yir

mi be_şinci yılını kutlamak üzere gelen 
bütün deniı:aşrrı konuklarımız önümüz· 
deki hafta içinde burada bulunaca'klar
dır. 

İmparatorluğun bu Uyeled hazır 

burada iken bu fır.sattan asığlanrlacak 

tlirlü imparatorluk •orumlan da konu
.Wacaktır. 

Her ne kadar bu topla."lıp konuşma 

bir imparatorluk konferansı demek ol
mryacaksa da ~tte birçok gerekli nok
ta:lara dokunacak ve bunları kotaracak
tır. 

Almanyaııın silahlanması:, '°k önem
li bir eldlde yürümekte ve ilerlemekte 
olduğu ve bu da imparatorluğun ileri
deki savgasıru ilgilendirmekte bulundu. 
ğu için bu konu konu~ulacak oeylerin 
en ileri dizisinde bulunacaktır. 

Başbakanlara hükftmet, tam güve
nini göstererek bütün sıyasayı anlatma
lı. bakanlara gösterilen bu güven, ulus. 

tan da sakınılmamalıdır. 
Önümüzdeki perşembe günü yapıla· 

cak olan parlamento toplantısında bu 

fı:rsat ele girecektir: o zaman bütün bu 
korunma sıyasası açıkça ulusun bilgisi

ne sunulmalıdır. 

Bay Hitlcrin Berlinde alman hava 
kuvvetleri hakkında söylemiş olduğu 

sözlerin doğru ve gerçek olmadığı an. 

laşrlıyor. 

Her halde saylavlarmuz Bay Hitle
rln Bay Con Saymen'le Berlinde görü. 
şiirken söylediği rakamlarla gerçek 
alman hava kuvvetinin arasında ne 
fark bulunduğunu öğreneceklerdir. 

Bay Baldvin ile öteki bakanların göz 
yumamıyacaklarım söyledikleri bu du· 
rum karşısında hükUnıetin nasıl tedbir. 
ler al.makta olduğunu öğrenmek asığlı 

olacaktır. 

Her halde bu husuıta verilecek bilgi
lerle ona karşı alınacak tedbirler hak
kında hükumetin söyliyeceği sözlerin 

ulus tarafından eyi karşılanacağını u

marız. 

Başbakanın durum üzerinde yazmış 

olduğu yazıyı burada konumuzun dışın· 
da bıralayoruz. Alman gazeteleri bu ya. 
zmm hiç bir köke yaslanmadığını yaz

makta ve ateş püskürmektedirler. 
Almanya, bütün dünyaya kendisinin 

bir güvenlik sistemi kurmak için el bir
llii etmeğe haar olduğunu ıöylemif, 
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Yugoslavya seçim uğraşı 
(Başı 1 inci sayıfada) 

zun tarih ve ilerisi karşısında bü
yük borcumuzu ödemiş oluruz.,. 

Sözü dı~arı sıyasaya çeviren 
B. Y evtiç demiştir ki: 

"-Arsıulusal değetlerde Yu • 
goslavyanm durumu açık ve bel 
lidir. Dışan sıy<UaDın gizli bir a
macı ve gizli erekleri yoktur. Bü
yük bir uyanıklıkla göz önünde 
tutulan ve dölen1e savganan ulu · 
sal haklan belli olduğu gibi ö • 
devleri ve hakkiyle yerine getir • 
mekte olduğu arsıulusal yükü~ • 
teri de beUidir. Yugoslavyanm 
Uluslar sosyetesine olan bağlıh • 
ğı dünyaya hizmet yolundaki dö • 
leni hiç bir zaman şüphe ve te · 
reddüde yer bırakmamqbr. Yu
gosla'Y}'a.. bu noktada, her uman 
ön sırada bulunmak istemiı ve 
bu yolda ayak diremi tir. Birle · 
tik yugosla'f ulusu, başka ulusla
nn kendisine saygı göstermeleri
ni ister. Ulusumuz, güvenliğin 
korunman ve öteki uluslara ve 
hele kolDfUlarma. saygı gösterme
yi de aynı kuYVetle ister. 

Yugoslavyanm arsıulusal a • 
!andaki dostluktan, ittifaklan yal 
nız genel barqa ve arsrulusal and
laşmalara riayet çerçevesi içinde 
güvenliği kommağa yardım ede
cektir. Yugoslavya.om genel ba
rışa olan bağlılığı, onun arsıulu -
sal andlaşmalar sıyasası, arsm -
lusal andlaşmalara riayet husu -
sandaki elbirliği, birleşik ulusun 
kuvvetleri, coğrafiğ durumu ken
disine acunda büyük bir yer a · 
yırmakta ve uluslar arasındaki 
rolüne büyük bir önem vermek · 
tedir. 

Küçük anlaşma ile Balkan an
laşma~mın üyesinden olmakla 
Yugoslavya, orta Avrupa ile 
Balkanlardaki rolünü devamlı 
bir surette teshil etmiştir. Sevinç· 
le kaydedebiliriz ki bu rol, çok 
önemlidir ve bütün barııcıl ulus
lar bunu candan beğenmektedir. 
Yugoslavyamn arsıulusal rolü, 
her zamandan büyük ve önemli 
olmuştur. Hele bu zamanda. 
Çünkü şimdi bütün Avrupa, bir 
dönemeçte bulunmaktadD' ve ar
uulusal hayat sürprizler ve her 
an çıkması beklenen serüncemler
le (maceralarla) doludur. 

Avrupa ulusları, arsıulusal ye
ni bir devreye giriyor, yer yer 
kuvvetler toplanıyor. Bu, Anupa· 
nın geleceği için kesin bir önemi 
vardtl'. Dikkatimize çok sahih 
olmamız gerekir, her ne kadar 
dışsal güvenliğimizin garanti al -
tında olduğunu söyliyebilirsek de, 
yugoslav ulusu için ilerde Tuna 
havzasına değeri olduğu önemi 
verdirmek çok önemlidir. Bu a -
landa herhalde bir rol oynamak 
zamanıdır. Hem Avrupanm bu 
bölüğünde barışm düzenlenmesi 
isinde ar.sıulasal bir ödevi var -
dır.,, 

Bundan sonra sözünü iç sıya -
&aya gegtiren B. Y evtiç, şöyle de
miştir: 

"- iç 11yasamızın ilerlemesi el
betteki söylediğim dı~ sorumlar -

bu yolda kapının kendisine açık bulun.. 
durulmasını istemişti. 

Bu kapı, Stresa'da ta ardına kadar 
açılJllIŞtı. Eğer bugü~ kapanmak tehli· 

kesile karşı karşıya ise bu Almanyanm 
yapmakta olduğu süel hazırlkılardan 

ileri gelmektedir. 

Ötedenbcri büyük Britanyanm a
macı kollektif bir surette güvenliği kur. 

mak ve korumak olmakla beraber Al
manya buna girmemekte ayak direr ve 
bu önergeleri atlatırsa o .ı:aman, Bay 

Makdonald'm da dediği gibi, Uluslar, 
kendi başlannm çarelerine ba.lmıak is
tiyeceklcrd.ir. 

Bu hüküm, boyuna yorulmadan ve 

brkmadan bar" yolunda uğraşan ve bu. 
na alınanların da pek güzel bildikleri 
şekilde çalışan bir adamın ağzından çık 
maktadır. Bunlar öfke ile bile çıknuJ 

olsa gene Uzerine baJmumu yapıştırma-

1• değer. 

dan izlenecektir. BüyQR kıra) A· 
leksandr, hadiselerin ve değetle· 
rin gelişmesi iktimallerini düşü .. 
nerek her türlü kargaşalıklarn:t 
ve yanlışlıkların önüne geçmeli 
için 1931 anasal kanunu ile kuv· 
Tetli bir duvar yapmıştır. Bu ana• 
sal kanun, sağlam bir dayanak -
br ve ulusal hayat ile devlet ha • 
yatının düzgün olarak gelişmesi 
için sağlam bir temeldir. Bu ana· 
sal kanun, Yugoslavyanın arsıu • 
lusal değetlerde (münasebetler • 
de) kesin ve müsbet ödevlerini 
yapacak olan zi.fa düşmemiı ~ 
periıan olmamıı olan ulusal kuv· 
vetleri için bir garantidir. 

Hiç kimse, geleceğimizin v~ 
güvenliğimizin bu garantisine ili..ı 
temez.,, 

Baıbakan, seçim uğraşında. 
tek rakibin Maçek çevresinde bir1 
leştiği ileri sürülen aYJ'll partisi 
olduğunu önemle kaydettikten 
aonra bunların programlan olma
dığına. B. Maçek'in seçim uğra
şı sırasında seçmenlerin karşısı • 
na çıkmaktan ve bildiriğ neşret -
mekten kaçIDmIJ olduğuna işa -
ret etmiştir. Yalnız ıurası bellidir 
ki karşmlar bloku, yalnız 5 mayısa 
kadar devam ehnek üzere kurum· 
lanmıştır Te hatta B. Maçek de 
bu tarihten onra hareket !erbes
fuini alacaktır. 

Başbakan, bundan sonra 8. 
Maç.ek ile birlik etmiş olanların 
ve hele B. Davidoviçin söylemiş 
oldukları söylevlerde B. Maçekin 
ismini zikretmemiş olduklarını 
ıöylemiş ve B. Davidoviçin kar • 
ıınlık koalisyonu yalnız kendi a· 
maçlarının gerçeklenmesine yar -
dımı olsun diye kabul etmiş ol • 
duğunu ulamıştır. Bu mesele üze· 
rine B. T rubiç dün Splitte bir 
toplantıda bir söylev vererek şun· 
ları söylemiştir: 

" - Eğer fikrimizi ve progra
mımızı ortaya atmış olsaydık bu
günkü duruma karşı bir propa -
ganda yapmış olur ve hapishane
yi hoylardık. ,, 

Başbakan sözüne devamla de· 
miştir ki: 

"-1928 yılı hadiseleri ve 1929 
sonkanununun altıncı gününe ka· 
dar yapılmıı olan deneme, ve • 
himli ayrış partisi başkanlarına 
bir şey öğretmemiştir. 

B. Maçekin listesindeki bir • 
birine uymıyan ve geri düşünce • 
li olanlarla bizler, başka başka 
ve birbirinden uzak insanlarız. 
Tıpkı geçmişle gelecek gibi .• Doğ• 
ruluğun, soysal düzenin ve yara
bcı izerin ulusal bayrağının yük· 
ıelmesini istiyoruz.,, 

B. Y evtiç, bundan sonra sos · 
yal uyun ile ekonomik tüzeni yap 
ma.k için karşılaştığı çetin güç • 
lükleri saymıştır. 

B. Yevtiç demiştir ki~ 
"-Yugoslavlar, bu darlık vak 

tında şöyle diyebilirler: 
Kendi kendime baktığım va. 

kit hoşnud olmadığımı görüyo .. 
rum, başkaları ile kendimi ölç • 
tüğüm vakit çabucak teselli bu • 
luyorum.,. 

Sözlerini alkışlar arasında bi· 
tirirken B. Y evtiç, Karayorginin 
ve ondan sonra gelenlerin yarat • 
tıkları işlerden biri yeğit Kara • 
yorgiyeviç soyunun birleşik Yu .. 
goslavyayı ortaya çıkardığını sciy· 

!emiştir. 
B. Yevtiç: Bizim ulusal tari • 

bimiz, ulusal sa~aş yıllarında acı 
duymu§, kanını ve canını vermiş 
olanların adları ve sanlariyle do
ludur. Bunlann en büyüğü de 
büyük kıral Aleksandr• dır. O bi· 
ze miras olarak uğrunda kendini 
kurban verdiği ülküyü bırakmış 11 

tır. O, bize Yugoslavyayı d ha 
kuvvetli yapmamız, daha varlıklı 
yapmamız için bırakmış, yugos -
lav ulusunun eyiliğe ve var • t.a 
kavuşturmamız için brrakmı~trr. 

Bugünkü yugoslav!arın en bü· 
yük işi sözünü tutmaktır. Ülkü• 
müzü yapacağız. Birleşmiş olduk• 
ça bunu başarırız.,, 
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ransız · Sovyet 
anlasmasımn metni 

" 

yi beyan etmezse, yardım mecbu
riyeti gene de baki kalacaktır. Ke
zalik, andlaşmada mevzuubahs 
karşılıklı yardım mecburiyeti, iki 
taraftan birinin ancak öz toprak
larına karşı vuku bulacak taarruz
lar hakkındadır. 

Fransrz - Sovyet 
anlaşması etraf rnda 
Moskova, 4 {A.A.) - Dış ba

kanlığı ileri gelenlerinden biri de
miştir ki: 

m tarafından kar§ıhnmışlardır. 
Türk konuklar, uçak meyda • 

mnda planör trenlerinin uçuşları
nı, paraşüt atlamalarını ve uzun 
bir paraşüt atlama deneçini gör
mü~f erdir. 

şehir arasında daha sıkı bir ekono-• 
mik birliğin kanıtı sayılmaktadır. 

Alman devlet bankasının daha 
gulden'i tutamadığı haberi Dant
zig halkını şaşkınlığa ve kaygııya 
düşürmüştür. 

Paris, 4 (A.A) - Fransa. Sov
Yet kar§ılıklı yardım andlaşma • 
•ı başlangıcında, barııı kuvvet • 
:endirmeğe, uluslar sosyetesi and· 
a~ınasının hükümlerini aağlama

fa ve bir Avrupa genel uzlaşma
•ınr hazırlamayı gözettiğini haber 
Vermektedir. 

2. - Andlaşmanm hükümleri, 
akidlerden herhangi birinin, uh
desinde bulunan meşrut mükelle
fiyetlerle kabili telif olmadığın
dan dolayı kendisini arsıulusal ma
hiyette mücazata maruz bırakacak 
surette hareket ettiği takdirde hiç 
bir veçhile tatbik görmiyecektir. 

"- Fransız - sovyet iki taraflı 
yardım andlaşmasr, A vrupa'da ba
rışın kunılmasma doğru atılmış 
bir adımdır. Bu girişitte, buna 
benzerlerin ekleneceğini ummak
tayız.,, 

Sovyetler Birliğinde 
1 mayıs 

Moskov~ 4 (A.A) - Olke. 
nin her yanında 1 mayıs bayra • 
mı bu yıl büyük bir coıkunluk 
içinde yapılmıftır. Moskovada 1 
milyon 800 bin ve Leningradda 
bir milyon 500 bin yurddq bay
ram yerinde toplanmı§tD'. 

Andlaşmanın birinci madde -
•İne göre, Fransa ile Sovyetler 
Birliği, herhangi bir Avrupa dev
leti tarafından tehdide maruz kal
dıkları takdirde, Cenevre a.ndlaş
nıasının onuncu maddesi hüküm -
lerine uygun olarak, gereken ted· 
birleri almak hususunda, derhal 
birbirlerile isti~are edeceklerdir. 

İkinci maddeye göre, bu iki 
devletten biri, bizzat sebebiyet 
vermeksizin taarruza uğradığı 
takdirde, gene Cenevre andlaş -
ınasınm yedinci maddesinin 3 ün 
CÜ fıkrasına tevfikan, öteki dev -
let, derhal yardıma gelecektir. 

Üçüncü madde, Cenevre and· 
la masımn 16 ıncı maddesi mu -
cibince, aynı yardımın yapılaca • 
ğını ifade etmektedir. 

Dördüncü madde de, andlat • 
rnanın, barışı temin için gereken 
tedbirleri almak hususunda ulus
lnr sos •ctec.ine m.uhavvel vazife -
Yi tahd" d eder mahivette olmadı
ih t~ .. ,.·y.., PrlHmektt>dir. 

Beşinci madde, andlaşmanın 
süratle tasdikini ve beş sene müd· 
detle bunun Cenevrede kaydet -
tirilmesini muallendir. 

Bir yıl önceden haber veril -
nıek ıartiyle, andlqmanm feshe
dilmediği takdirde, hükmü son • 
•uz olarak devam edecektir. 

Akidlerden her birinin bir yıl 
önceden haber verip, bunu fes -
hebneğe hakkı vardır. 

Andlapna metnine, fU mühim 
Protokol eklenmiıtir: 

3. - Akid devletler, karşılıklı 
muvafakatlerile, icabı takdirinde, 
kendilerince muvafık görülecek, 
doğrudan doğruya ve yahut ~i, do
layısiyle olsun, gene bu kabı! and
laşmalara iştirak etmek hakkını 
biribirlerine tanımaktadırlar. 

Bu muhtelif andlaşmalardaki 
teahhüdler, halihazırdaki andlaş
mamn ihtiva ettiği teahhüdlerin 
yerine geçecektir. 

4. - Her i'ki devlet, işbu and
laşmanın akdiyle sonlanan müz~
kere1ere önceden, A vrupanın şı
mali şarkisindeki bütün devletleri 
ihtiva edecek bir emniyet andlaş
masma varmak gayesiyle girişil
miş olduğunu beyan ederler. Bu 
devletler, şunlardır: 

Sovyetler Birliği, Almanya, 
Çekoslovakya, Polonya, Baltık 
devletleri ve Sovyetlerin komşu-
ları. . 

Bu andlaşına ile birlikte, Sov
yetler, Fransa ve Almanya ara
sında bir yardım andlaşması da
ha aktedilecekti. Bu andlaşma mu
cubince de üç akid devletlerden 
biri, bir diğerine tecavüz ettiği 
takdirde, üçüncü devlet, tecavüze 
uğrayan devlete yardımla mükel
lef olacaktı. 

Akidlerin elan arzuya değer 
bulduktan bu üçüzlü andlaşmanm 
akdine, şimdiye kadar, hidisat 
mani olmuştur. 

Maaza, Fransa - Sovyetler 
yardım andlaşmasmm mükellefi
yetleri, gene bu evelce mutasav
ver üç taraflı andlaşmanm hudud
lan dahilinde kabili tatbiktir. 

Sovyet hükumet adamı, and
laşmanın fransız - rus birleşme 
hareketlerini Avrupa'ya inhisar 
ettirdiğini ve Rusya'nm uzak do
ğu asrğlan meselelerinde Fran
sa'yı herhangi bir andlaşınadan 
dışan tuttuğunu söylemiştir. 

Sovyet gazeteleri ve 
andlaşma 

Moskova, 4 (A.A. ) - Bütün 
basın fransız - sovyet andlaşması
run imzası hakkında yazılar yaz. 
maktadır. Pravda gazetesi, and
laşmanın, yalnız iki memleket iş
çileri tarafından değil, barışı se -
ven herkes tarafından hoşnudluk
la karşılanacağım söylemektedir. 

Za İndustriab Zasy gazetesi, 
andlaşmanm iki memleket yaklaş
ması yolunda önemli bir varış ve 
genel banşm pekiştirilmesi yolun
da da büyük bir başarım olduğunu 
söyliyerek piyor ki: 

"Andlaşmanm bu kadar büyük 
ve kuvvetli devletler tarafından 
imzası saldırma isteği taşıyabile
ceklere bir ihtar olmak bakımın
dan korunma yolunda büyük bir 
önemi vardır. 

İki memleket arasındaki sıya
sal yaklaşmayı iyi ekonomik bir 
temel üzerine kurmak da aynca 
önemli .bir iştir. Sovyetler Birliği 
barış için savgamada üsnomal bir 
J:ı..aşarım elde etmiştir. Bu başarım 
Sovyetler Birliğinin, ekonomi ve 
korunma yolundaki kuvvetini ar
sıulusal çok önemli bir kuvvet ha
line gelmesi küzeyinde kazanıl
mıştır. Bu kuvvet, banş istiyen 
bütün memleketlerde büyük kala
balığın sevgisini çekmektedir.,, 

M.oskovadakiheyetinıiz 

DAf;JNIK fllJYUKLAR 

BB. Maksimos ve 
Pesmezoğlu 

işlerinde kalacaklar 
İstanbul, 4 (Telefon) - Attna

dan bildirildiğine göre eski dış ba
kanı Maksimos ile eski finans ba
kanı Pesmezoğlu nihayet pazar
tesi gününe kadar gene eski işle
rini göreceklerine kesin olarak ba
kılmaktadır. 

Tuna konferansının 
konusu 

Roma, 4 (A.A) - Romada 
3 haziranda toplanacak olan Tu
na konf eranıının kesin ve açık 
programımn, 14 mayısta Bükrq
te toplanacak küçük anlqma kon 
feranaı ile yann Venedikte açıla
cak ve üç gün sürecek olan Jtal • 
ya - Avusturya - Macaristan 
konferansından önce anlqılamı -
yacağı belli olmaktadll'. 

Venedik görü§meleri sonun • 
da Macaristanm ıimdiki ııyasa -
•mm genel Tuna kurumlanmasi
fe ne kadar uzla~tırılabileceğini 
öğrenmek kalıyor. 

Jübile hazırlıkları 
Londra, 4 (A.A.) - Şehir, kı

ralm yıldönümünü kutlama hazır
hklanndadır. Londra baştan aşa
ğı bezenmiştir. Büyük bir turist a
kını vardır. Dominyonlarda da bü
yük şenlikler olacaktır. 

Dantzig parası ve 
Almanya 

1. - Andlaşmanm üçüncü mad
desi, uluslar sosyetesi konseyi ta
rafından Kovenan'm 16 mcı mad
desi mucibince lazım gelen tavsi
yeler ifade edilir edilmez, akid ta
raflardan her birinin, bu tavsiyele
re tevfikan, diğerine derhal yar
dnn etmekle mükellef olduğunu 
tasrih için konmuştur. Konseyin, 
tavsiyelerini icabeden süratle ifa· 
de eylemesi için, her iki tarafın, 
elbirliğile hareket etmeleri kabul 
edilmiştir. Şayed, konsey tavsi
Yelerde bulunmaz ve ittifakla re-

Kezalik, 29-11-923 tarihli fran
sız - sovyetler ademi tecavüz mi
sakı mucibince ve bu defaki and
laşmanm zikri geçen ·üç taraflı 
andlaşmaya dahil bulunmıyan 
devletlerden birinin, ikidlerdcn 
birine tecavüzü vukubulduğu tak
dirde diğer akid taraf, mütecavi
ze, ihtilafın devamı müddetince 
yardnndan kaçınacaktır. 

Moskova, 4 (A.A) - Lenin . 
graddan dönmüt olan türk ay -
lav ve gazetecileri kültür komiae
ri B. Bunof taraf mdan karıdan -
DllfW ve askerin. geçiıinde bulun
mU§lardır. Dün Türkiye Büyük 
elçisi 8. Vasıf Çınarla türk ko -
nuklar T uıino tayyare kulübünü 
gezmi§ler ve orada kulüb baıka-

Varşova, 4 (A.A.) - Zloti ile 
aynı dereceye indirilen Dantzig 
Gulden'inin bu suretle kıymetten 
düşürülmesi, Polonya ile özgen 

Diyette, senato başkanı, ayrı
şıklara cevab vererek: 

"Biz alman sıfatile değil, Dant
zig'li srfatiyle hareket etmekte· 
yiz.,, demiştir. 

İsviçre f rangınm 
durumu 

Bem, 4 (A.A) - İsviçre ulusal 
bankası, kambiyo vurgunculuğunı 
(ihtikanna) karşı tedbirler almış
tır. Dünden sonra konulan fiat bu 
hususta bir çeşid hatırlatmadır. 

Ulusal banka, hava oyunu ve 
yahut ki biriktirilmek için isteni
len her türlü krediyi reddetmek
tedir. Bütün öteki bankalann da, 
İsviçre parasının karşın her türlil 
elyemlere yardımından çekinecek. 
leri umuluyor. 

Ulusal banka, aynı zamanda, 
öbür bankalann, İsviçre frangını 
bugünkü geçerinde tutmak üzere 
elbirliğile çalışmakta devam ede
ceklerini ummaktadır. 

İspanyada kabine 
durumu 

Madrid, 4 (A.A.) - B. LcıTUXı 
dün çekilimini cumur başkanına 
vermiştir. B. Zamora, başbakanın 
ç~kiJimini kabul etmemiş ve çe
kılmeden önce biraz daha düşün
mesini rica etmiştir. 

Cumur başkanı B. Lcrrux'nım 
K<>rtes'in roplanmasından önce 
çekilmesi lüzumulu geldiği fikrin· 
dedir. 

B. Lernıx'nun bugün kesin bir 
cevab vermesi umuluyor. 

ANKARA RADYOSU 
Bu aqamki program ıudur: 

19.30 - Ziraat Bakanlığı saati 

19.40 - Musiki: 

Pietro Nardini Sonate Re Majcw

Keman: Necdet Rcm.zi 

Piano: Ferhunde Ulvi 

20 - Teknik saati 

20.10 - Musiki: 

Raclımaninoff PrClude 

" Humoresque 
,, SCrenade 

Piano: Ferhunde Ulvi 
20.30 - Dans maaikisl 

20.50 - Haberler ı 

!!!:llS'un romanı Tefrib: 65 

San Michele'nin .. kitabı 
den utandıran bir nevi şefkat ifadesi fark 
eder gibi oldum. 

Biraz kısık bir sesle. 
- ''Axel, dedi, beni dinle ... ,, 

sinirlendirici gözüktü, çünkü söylenilenle
rin bir kelimesini bile anlamıyordum. Bun
lar ne kadar budalaca şeyler, ne boşu boşu
na vakit kaybediş! diye düşünüyordum. Vi
k?r.ıt'a ingiliz usulü bir temiz dayak atıp işi 
b~t~rm.e~ ne kadar basit olacaktı! İçimizden 
hırı, sısın ortalık eyice görünecek tarzda 
a~ıldığın~ ~öyledi. Bunu işidince şaştım, çün
ku ben sısın her zamankinden daha koyu 
olduğunu sanıyordum. Bununla beraber her 
zamanki "kiistahca ihmalkar,, tavrile du
daklarında bir sigara olduğu halde - ve bana 
öyle geliyordu ki rahat rahat • karşımda du
ran Vikont Maurice'i pek !cila görüyordum. 
~ sır~da arkamdaki çaldıkta bir saka kuşu 
otmege başladı. Onun böyle vakitsiz St
Cl.oud ormanınd~ ne yaptığım düşünürken 
mıralay Staaff eJıme uzun bir tabanca verdi 
ve: 

- "Ne oldu? Ne için ateş etmedi? Ben 
bu hayvandan Hltuf kabul etmem, onu ye .. 
niden tahrik edeceğim ve. .. ,, 

l'azaa: Ab~l MUNT 
Türkçeye çevıren: Nasuhi BAYDAR 

. Vikont, biraz tereddüdten sonra be
nt~le "IUtfen,, düello etmeğe karar ver
?lııştir 

r İsveç sefareti ataşemiliteri miralay Staf
~ bu işte yanımda bulunmağa zorla ikna 

~ ebildim. Dostlanmdan tanınmış Finlan-
1'1 alı ressam Edelf eld de ikinci şahidimdi. 

0 rstrom cerrah sıfatile düelloda buluna-
taktı. 

nı A~ş~. yemeğini yemek üzere her za
ankı gıbı Regence kahvesindeki masamı

~a ~tururken Norstrom'a dedim ki: 
nı· -:: "Hayatımda hiç bir zaman, son yir-

1 dort saatte olduğu gibi şansım açık git-
ı(ed~ Doğruyu söylemek icab ederse, kor
f ~agımd.an müdhiş surette korkuyordum, 
a at aksıne olarak, i~in içinden nasıl çıka-ca ~ . )1 

t" g~rnı bılmek merakı beni o kadar işgal et-
. ~ kı, korkmağa vakit bulamadnn ! Psikolo
~:Ye ne kadar alakadar olduğumu bilirsiniz! 
nı aten hiç bir zaman psikolojiye alaka duy
aı ~mış olan Norstrom, o akşam buna hiç 
'\1ı aka duymuyordu. Sessiz ve vakur bir ta-

r almıştı, donuls gözlerinde beni kendim-

- ''Yüzüme böyle bakma ve bilhassa 
hassaslığa kalkışma, bu senin güzellik jan
nna hiç de yaraşmıyor. Bir budalanın ka
fası olan başını kaşı ve vaziyeti anlamağa 
gayret et. Eğer bu herifin beni öldüremi
yeceğini bilmeseydim, St-Cloud ormanında 
onunla yarın sabah karşılaşacak kadar ab
dallık eder miydim? Bu düşünce o kadar 
saçma ki insan bunun üzerinde bir saniye 
bile duramaz. Bu düelloların martavaldan 
ibaret olduğunu benim kadar sen de bilir
sin. Aktörlerinin hazan bir ağacı ve hiç bir 
zaman rakiblerini vuramadıklan bu tiyatro 
oyununun birkaç tanesinde, doktor olduğu
muz için sen de, ben de hazır bulunduk. 
Şimdi bir şişe Chambeı:tin içip yatarız. 
Bourgogne şarabı bana uyku veriyor; za
vallı köpeğimin ölümünden · .beri çok az u
yuduğum için bu gece muhakkak uyumam 
lazım.,, 

Sabah, sisli ve soğuktu. Nabzım munta
zaman dakikada seksen defa atıyordu, fa
kat dizlerimde tuhaf bir titreme duyuyor 
ve çok büyük bir güçlükle konuşuyordum; 
bütün gayretlerime rağmen Norstrom'un 
verdiği konyağı içemedim. Düellodan önce
ki bitmez tükenmez muameleler bana çok 

- "Aşağıya doğru mşan alınız,, diye fı-
sıldadı. 

Keskin bir ses: 
- "At~ş !,, diye bağırdı. 
Bi~ tabanca sesi işittim. Kontun ağzın

dan sıgarasnu düşürdüğünü ve Profesör 
L~bbe'n.in ona doğru k<>ştuğunu gördüm . 
Bır dakıka sonra yüzünde geniş bir gülüm
seme ile karşıma geçen Norstrom'la bera
ber yeniden Miralay Staaff'm arabasına gir
miştim. Miralay hafif hafif omuzuma vuru
yor, fakat kimse ses çıkarmıyordu. 

Miralay sözümü keserek: 
- "Böyle bir şey yapmayın ve mucize 

kabilinden kurtulduğumuz için Tanrıya şükr 
edin. Hakikati söylemek gerekirse, o sizi 
öldürmek için elinden geleni yaptı. Eğ er o
na ikinci defa ateş etmek imkanım versey. 
diniz belki de sizi öldürecekti. Bereket ver
sin ikiniz de aynı ıamanda ateş ettiniz. 
Eğer bir saniyeden daha eksik bir zaman ge· 
cikseyd~niz şimdi yanımda oturamıyacak

bnız. Kurşunun, başınrzın üzerinde ıslık 
çaldığını duymadınız mı? Bakın!,, 

Şapkama bakarken, takındığım kahra
manca tavrın üstüne birdenbire bir perde 
düştü. Üstünde iğreti gibi duran "~sur 
adam,. kılığından çıkan asıl adam, göründü. 
Her tarafım titrediği halde arabanın bir kö
şesine büzüldüm. 

Miralay devam etti: 
- "Doğrusu iftihar ettim, gene dostum. 

Size bakmak benim ihtiyar asker kalbime 
eyi geldi. Ben de bundan eyi yapamazdım 1 
Biz Gravellotte'da prusyaltları kovalar., 
ken ... ,, 

(Sonu var) 
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lV od~rb çocuk yuvaları sağlam bir neslin temelidir. 
• \'-urdumuzdaki tabiğatııı bol verimleri olan güneş, hava ve sudan yavrulanmızı eıı eyi 

asığlandıracak olan: çocuk yuvalarıdır. 
Yar.nan b\lyUkleri için: 
R'1 çocuk yuvasının kurulu§ tertip· 

!eri orada tatbik edilecek otan talim ve 

terbiye usullerine göre yapılmııtır. Yu

vanın plinı doğrudan, doğruya pe<Ugoji 

ınilteha11111 Dr. Bayan Maria Montu· 

ıaori'nin o>rtaya koymuş otduiu eu.ılaia 

ğöre çizilmittir. 
Bu itte yUk1ek mimarlık kabiliyet

lerinin meydana çıkarılmuından zi.ya· 
de, küçük yavruların buıuıt hayat ve 
çalıpna tarzlarına uygun bir yuva vücu· 
da ıetirilmesl ve yavruların bu yuvada 
yetittlrilmHi ı&• önünde tutulmuttur, 

Yazılarımı kUltUr orduau muallim
lerinin okuyıcatmda tUphem voktw. 

ter tarafından ibda edilmittir. 
Sayıfa • 62, tekil · Z, 
Çocuk yuvasının cenup cephui 

(bahçe tarafı) 
Genel plin mikyası 1 :400 

1 - Genel giri11 2 - Elbise ancak 
yer, 3 - Hol, 4 - lstirahat ve jimnas
tik salonunun merdiveni. 5 - Bodrum 
merdiveni, 

A - grupu: 
6 - Antre, 7 - Elbise çıkaracak yer 

8 - Tuvalet, 9 - ÇallflU oduı (yazı 
yeri) 10 - İdare odası, 11 - Darasa. 

B. grupu: 
12 - Genel girit. 13 • 14 - Havlı. 

15 - Kapı, 16 - Elbise asacak yer, 17 

- Tuvalet, 18 - Salon, 19 - Yazı 

Şekil: 4 

Yurdun dayancı olan yanulanmısr iyi 
ahlik, iyi vücut ile yetittinneliylz, ta
rihten önceki varlıtı ile Udim ve me
deni bir ulua olarak tanınmıı olan tilrk 
ıkiltlesi güvenilir bir gelecek hazırlamak· 
la da UstUnlUğUnll iabat etmiı olur. 

Bu yazıları çoituldan koruma kuru
mu üyelerinin de oltuma1nu dilerim, 
günden güne, gelecek için tamamlanan 
yurdumuza gUneı. hava, ıu gibi tabiatin 
verimleri boldur. her bolluktan yavru
larımızı istifade ettirmek çarelerini dU
ftinmek ve bulmak mecburiyetindeyiz. 
(zorluğundayrz.) 

Viyanada yapılmıt olan bu çocuk 
yuvası Architekt Profesör Franz Schua.-

ri, 20- İdare odaaı (büro) 21- So} 
nulacak yer, 22 - Darua 

C - grupu: 
23 - Genel cirit. 24, 25 - Sofa, ge

çit, 26 - Kapı, 27 - Elbise asacak yer, 
28 - Tuvalet, 29 - Salon, 30 - it iıle
nen yer, 31 - idare odur, 32 - Dara
aa 

Mildilrlilk (çnirgenlik) ı 
33 - Yuı oduı, 34 - (Bayan) c;.. 

virgen oduı, 35 - Sofa (geçid), 36 -
Elbise uacalıc yer, bUyl1kler için tuva
let, 37 - Kapıcı yeri, 38 - Mutfak, ao
lıcak kapıaı, 39 - Sofa (,eçid), 40 - i
dare odaar, 

Banyo: 

Ankara Asliye Birinci 
Hukuk mahkemesinden: 

Dava edilen: Ankaranın Gi
cik mahallesi Y enicami sokağın
da 9 numaralı evde Abdurrah· 
man oğlu Osmana: 

Kiralık bağ 
Dikmenin en eyi yerinde 

beı odası iki matbahı ahm 
kuyusu ve yirmi dönüm mey
va ve üzümtüğü olan bağ ki
ralıktır. Tel. 1610, a müra -
caat. 1- 1713 

41 - Soyunulacak yer, 42 - Duş 

yeri 
Bahçe: 
43 - Oyun yerleri, 44 - İdman 

yerleri, 45 - Manej (atlı k.arınc.a) yeri, 
46-47 - Tartı yeri (bukül), 48 - De
polar ve ahırlar, 49 - Sıra, masalar (o
turma) yerleri 50 - Havuz (çocukların 
ytkanması için) 51 - Basite (güneıle 
saat ayarı için), 52 - Zerzevat ve çiçek 
tarlaları.) 53 - Araba yolu 

Sayıfa - 63. şekil • 4 
- Bahçeye bakan yUz, 
C - Grupunun genel girişi, 
Tilrk çocuğu senin için yapyorU%, 

demekle işi bitmit uymamalıyız, çocu
ğun muhtaç olduğu ne varsa, bunları 
kendieine en iyisinden. en temizinden, 
ve çocuğa yetecek miktarda bulup ver
mek yollarını bulmalıyız, vaıktinde vcr
me:iyiz. 

Çocuk başlı başına bir Alemdir, bu 

gerçeklik bilindikten sonra, onu aev

mck, ona yardım etmek yordamını bul· 

mak, ulusal itlerden biridir. 

Çocuğu yedinn~. iç.lrmek, çocuğu 

giydirmek, çocuğu büyütmek ve okut

mak, yetiştirmek ayrı bir sanat, ayrı bir 

ihtısas işidir. Dıştan göründüğü kadar 

kolay cleğildir. 

Doğan çocu'ldarmı.ızdan hiç biri

ni feda etmeden yqatınak, yetiştirmek 

genel bir teşk.ilita bağlıdır, bu teJkiUit 

şehirden köye, köyden ıehre doğru el, 

ele vermi, koruyucuların amacı olmalı· 
dır. 

Çocuğun hava, ıu, ıilt ve.s. gibi gı· 

dalarım büyük bir ayay (diıkkat) ve d&a

çınlama (feragat) ile temiz olarak te• 

min etmek gerektir. Bu lae ıyalnıa ana 

ve babanın bqlı bqlarma Jitirmeleri 

milmkiln olan bh' ~zllm (meHle) de· 
lildlr, 

Eli ermez, gUcU yetme~ yavrulan
mızı elinden tutup kaldmmlk her tar. 
kiln en doğru, en yU"9a duyguların· 
dan birini ve hatta baılıcaaını tetkfl e
der. Bir çocuk kendi bqına bUtiln lhtl· 
yaç (ekıikllk) ve arzularını (dilekleri· 
ni) bifaramu, ona çok balcım gerektir. 

Ana kalbi Ye baba ruhu ile (cam ile) 
yavruları aarmalc tenlik, temizlik, düz. 
günlUk içeriıinde bnyUtmelr iktiza eder. 

Çocufu incitmemek, çocuğu lbzne. 
mek, Dldıracağmdua daha çok atrrlık
lar vermemek. bıktumamak eaaıtır. 

Türk pedagoji miltebaaaıslan Tilr
klyedeld çocuk babmma ve tefklllta 
veriltn yer Ye ebcmm.iyetl az görmek
tedirler, biz de bunlarla bir duygudayu, 
çoculdarmuz ne kadar iyi bakılM, ço-

Şekil: Z 

cuklarmrız ne kadar iyi yetiştirilse boşa 

gitmez. Gelecekte onların içinden yük· 

aelecek büyük kafalar yurdun hndisi

ne yaptığı koruma gamanlrğı (fedakir

lığı) bin defa öderler. 

Sayıf a - 65. şekil - 6 

- Elbise asacak yer, çocukların a· 

yakkabılarını kolaylrkla çııkanp, giyme

lerine yarayan sedir. 

Çocuk kurumlan için kafa yormak, 

bu işleri unutmamak her aklı eren insan 

için çok verimli btr ittir. 

Çünkü çocuğun korumauz w kendi, 
kendine yetiıebileceğinl kimle direye· 
mea (iddia edemez) Bu açık n ortada 

duran bir hakikattir. 

Çocuk herhalde bakıma muhta~ · • 

Çocuğu ıyalnız bırakmak ,kurumsuz ya· 

şatmak, onu görgüsüz, biJgiaiz, ardam 

(ailesi) ve ulusu için, kendisi lçin ya 

rarlık (faide) siz bir hale koymak de 

mektir. 

Çocuk her şeyden kendiıine pay a· 

ymr, gördüğü benzerler eğer onu yük· 

aeltmeğe yarayacak Jeylerse yarının bü 

yUğU yilbelir, bu benzerler çocuğa ko· 

tU öğrenimler sunmamalıdu, anan 
babanın, ağreticinln, çevrenin çocu! 
kartı tutmaları (muamele) düzgün 
temiz olmalıdır. 

Şekil: f 

P. T. T. Binalar ve levazım 
müdiirlüğünden: 

Karınız An.karanın Gi ci k ma· 

ballcai Yenicami 10kak 9 aayılı 

evde Hacı Ali kısı Müzeyyen 

tarafından yapılan ihtar davası 

Ozerine namınıza ıönderilen da

vetiye ikametgihınızın meçhul 

bulunmuı olduğu beyanile bil& 

tebliğ iade edılmiı ve bu suretle 
muhakeme 22.5.1935 çarpmba aa

at 14 de bırakılmıt olduğun«Un 

muayyen günde mahkemeye gel· 
mediğiniz veya bir vekil gönder
mediğiniz takdirde hakkınızda 

leyhinize_ilwne ettlif lt bedelin

den bakiye 80 liranın tahliline 

mütedair a11cak davumm icra 

kılman muhakemeai ..... md.ı. ~ 

adresinizin belU olmamMından 

dolayı gelip bir defide bulunma· 

nıza dair yapılan 3.4.l9:t! tarihli 

bilit üzerine mahkemeye gelme

diğiniz görUlmllt ve hakkınızda 

verilen gıyap kararının usulün 

141 inci maddeline uyarak gene 

bilit yolu ile icrasına karar veril. 

m!şhr. 

H a v a c ı l ık ve s D o r 

1) Şehirler arası telefon muhaveresi için satın alınma
sına ve tesis ettirilmesine lüzum görülen 4 tane baş ku
ranportör cihazı ile S tane muhtelif tipte müşeddide, 7 ta
ne filtre, bir tane şehirler arası masası, 9 takun muhtelif 
volt ve amper saatlik akkü bataryası ile 2 taknn elektro
jen grupu fenni şartlan dahilinde kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeye konulmuştur. 

2) Cihazlarm heyeti wnumiyesi ile teferrüatmm ve 
tesisiyesinin muhammen bedeli 140.000 liradır. Eksiltme-

hukuk usul muhakemeleri kanu
nunun 401 inci maddeai mucibiıt· 

ce muamele yapılacağı tebliğ 

mak;tmına kaim olmak Uzere 1 
lln clunur. 1-1773 

Ankara birinci aulh hu
kuk mahkemeainden: 

Ankarad" Bomonti birahane
el arkasında Maltepe inşaat mü
teahhidi Hasaııa: 

f.nkarada Yuvan ustanın a 

Mahkeme 19.4.1935 aut 9.5 a 

bıra.kılmııtır. Gelip bil defiJe 

bulunmanız veya bir vekil gön· 

de~niz lüzurr.u aksi hald~ 

mahkemeye gıyabınuda devam 

olunacağı lüzumu bilcJlriliı. 

1- 1774 

- Sayı 141 içindekiler -
Niçin tayyare, bugünün en güveni; 
bir taşıma vasıtası olmuştur? 
Hava hukuku 
Havada olub bitenler 
Yediden yetmişe kadar 

Yelken uçuşu 
TÜRK KUŞU haberleri 
Sporda müsabaka idmanlarına kaç 

Rilat Taşkın 

Sinanoğlu 
Nilshet Haşim 

fi'erid Ziya 

yaşında başlamalı? Vildan Aşir 
Som meydan muharebesini havadan 
nasıl gördüm? ( I ngiliz tayyare-

cisi Albay Enderby) 
Ankara kayakçdanmn Uludağ" 
gezintisi nasıl geçti? 

'Jnutmuyorlar (Hikay ~> 
llyas Sina/ 

Server Ziy3 
Gürevin 

Göklerin çocuktan (şiir) ,, 
TÜRK COClJKLARI, TÜRK'<UŞU'NUN " 

si 12 haziran 1935 tarihinde saat on dörtte yapılacağından 
isteklilerin fenni ve idari şartnameyi almak için her gün 
ve bu baptaki tekliflerini vermek için de mezkOr tarihe 
rastlayan çarpmba günü saat 14 e kadar Ankarada P.T. 
T.U. Müdürlük binasında satın alma komisyonuna mB
racaat etmeleri. 

3) Eksiltmeye iştirak edecek olanların (8250) liradan 
ibaret muvakkat teminat akçelerini idare veznesine teslim 
ettiklerine dair makbuz veya kanunen muteber bir banka 
teminat mektubu ile 2490 N o. lu kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde zikrolunan vesaiki tarifatı kanuniye dairesinde 
zarflayıp ve mühürtiyerek muayyen olan saatten evet ko
misyon riyasetine verilmesi lazımdır. 

4) Şartnameler bedelsiz olarak verilir. (944) 
1-1643 

KANADP..ARI ALTINA KOŞUNUZ 
Busayıdaki parasız MODEL TAYY l\Rll: ARMA

C '\H:'H •!1JVE7.7.İDEN 1Sl''r.' rt ~ ·z 



'tilJi 
1'1üJafaa Vekiled 

•h1111l K . ma omısyoou 

lJanlan 

1 
İLAN 

'dil - Bu metresinin tahmin 
...._ 'n hatı 36 kuruı olan 70,000 
-tre ın· d ı. •n er kılıflığı bez kapa-

Asileri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü Satıoalma 

Komisyonu llinlan 

164000 METRE TORBA
LIK BEZ 

larfla k ·ı 
2 

e 81 tmeye konulmıı~tur. 
llıar ~ İhalesı 11 mayıs 1935 cu

tesı g . .. 

Tat .min edil~ bedeli 
(60000) lira olan yukarıda 
mikdan ve ciruıi yazılı mal
zeme ı\skeri Fabrikalar U
mum Müdürliığü satın alma 
komi3" onunca 19 mayıs 935 
tarihi~-ie pazaı günü saat 
14 te pazarlık ile ihale edi
lecektir. Şartname (3) lira 
mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerın muvakkat 
temina• olan (4250) lira ve 
2490 nı.a.'llaralı kanunun 2 ve 
3. madc!elt:rinc!t-ki vesaikle 
mf'zkfü gP.n ~c saatte ko
misvon.s nıürar.aatlan. (983) 

unu saat ı ı d d " 
3 

e ır. 

lir - Muvakkat teminat 1890 
ldır. 

·- ş '- artndmeı;,ıni 166 kuruıa 
~ it iıtiyenler her gün öğle
ler. IOnra lromısyona uğrıyabilir-

-.:.- Ekaıltmeye girecekler 
'1t) kkat banka tt'mınat mektup 

" 
11 

Olakbuzlariylc kanunun 2 
a On · "ıik cu maddelerinde yazılı 

"sıı alarla birlikte t~khf mek
't arını ihale saatinden bir sa
.. t\teJ M.M. V satın alma Ko. 

•ermeleri. (913) 

1-1599 

İLAN 

~ - Bir tctnesinc biçilen 
)O r 62 lira 50 kuru:. olan 
~ane arabacı muşambası 
,.,.L eksiltme ile satın alma· 
-..gtır. 

~-: l~a~~si 13-5-935 pa-
3 caı gunu saat 11 dedir. 

13 k - İlk teminat 328 lira 
Uruştur. 

4-şrt .. ~ a name ve numune 
bit· ısyonda parasız görüle-

ır. 

lers - Eksiltmeye girecek
ttıp muvakkat teminat mek
lltırı \7eya makbuzlariyle ka-
, Un 2 ve 3 iincü maddele
~e. yazılı vesikalarla bir
i( c ıhale günü ve saatında 
) M. V. satmalma komis-
Otıunda bulunmaları. (953) 

1-1655 

İLAN 
için lüteburgazdaki kıtalar 

200 ton sıgır eti kapalı 
~a satın alınacaktır. İha
~i 20 mayıs 935 pazartesi 
~Ü saat 16 dadır. Tahmin 
~eli 40.000 liradır. tık te
~at 3,000 liradır. l~tekli· 
er ıhale günü va saatınden 
''el · L .. 
1 tekhf mektuplarım u-
tburgazda F . Satın alma 

o. na vermeleri. (952) 
1-1679 

İLAN 
ı 80oo lire: fiatla ihale cdi
tn 39 kalt"ın Röntgen mal
:;:ıc ~ nin müteahhidi ifayı 
~ hhüj erfemediğinden bu 
htrre 'ııiitt-ahhidin nam ve 
re'~abı'la açık eksiltme su -
t 3~1Y~e latm alınacaktır. 1-
.. cs1 1 . 5 1 ~35 pazartesı 
~Ü ~aat 14 dedir. Talipler 
'İt' f "e ~armamesini almak 
lıt.1Yc1ıer bede?~iz olarak M. 

4 
V ~ -=."m alına komisyo-

ll.ı.dan vcr·ıeı ektir Eksi' · 
lrıcy.. ki · b ıı· .. • '" g ıre.:-e enn e ı gun 
l't~:\~t.nde maliyeye yatı
~ 1~ GOO lir~lık teminatı 
~a· ~att"sinin vezne mak
~ tlt> yahut banka mektu
t .. ve .?490 No. lu kanunda 
.t•tl•rıJen vcsaikle birlikte 
~C>lı M.. V. satın alma komis-

Utıa gt-lmelr.ri. (873) 
1-1702 

.\nkara n .. ı ... 11; ... ~ ~eiıdiği 1 
tlanlıın 

l İLAN 'bark Belediyeye aıt fort 
otom alı. kapalı kullanılmış 
hL obıl açık artırma ile sa
~Caktır 2 . 
(ı~ ~uhemmen bedeli 

3 
) lıradır. 

(9Q)-: Muvakkat teminatı 
lıradır. 

~ -:-. l~tekliler 19-5-935 pa
beı g~nü saat on buçukta 
lör-~~~e hesap işleri direk-

~ l--1703 

44 KALEM DİŞÇİ MAL
ZEMESİ SATIŞI 

Muhammen bedeli 150.73 
lira olan yukarda yazılı dişçi 
malezmesi 19 mayıs 935 ta
rihinde pazar günü saat 14 
te AsK.eri fabrikalar satın al· 
ma komisyonunca accık art
tırma ile satılacaktır. Bu 
malzeme listesi parasız ola
komiS\'ondan verilir. Talip
lerın muvakkat teminat o
lan l ı lira 40 kuruş ve 2490 
numarah kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikle mez 
klir gün ve saatta komisyo
na müracaatları. (997) 

1-1754 

t ophant>tlt: ı~ıamlnal ~ 
•azım Amirliği Salan 

Alma Komi~yonu 
ilin lan. 

iLAN 

Yüzbin kutu et konser
vesi 7 .S. ı 935 sah günü saat 
ı 5.30 da kapalı zarfla alına
caktır. Tahmin bedeli be
her kutu 45 kuruştur. Şart
namesi .225 kUl'Uf mukabi-
linde komisyondan alınır. 
Tcminau 3375 liradır. Ek
siltmesine gireceklerin bel· 
1i günde ve saat 14,30 ka
dar tekliflerinin şartname
sinde yazıldığı veçhile Top· 
hanede satın alma komis
vonuna vermeleri. (1992) 

1-1546 

Daima daima 

İngiliz Jranzulr euaneıi li· 
bo"ratuvarlarında hazırlanan Ju· 
vantin saç boyaları muzur ve ze. 
hirlı maddelerden tamamen ari 
olup saçlara tabii renklerini 
bahşeder. Juvantin aaç boyalan 
kumral ve siyah olarak iki tabii 
renk Uzerinde tertib edilmiJtir. 

Gayet tabii ve sabit olarak 

temin edilen renk yıkanmak ve 
• ·rmelr terlemek hatt! dt'nıze gı 
E "dd" ve suretiyle de çıkmaz. n cı 1 

eınniyetJi markadır. Eczaneler· 
de ve ıtriyat mağazalanndaıı •· 

rayınıı:. 

ZAYİ 
Askeri sanayi mektebinden 

336 senesi almJ1 olduğum tasdik· 
namemi zayi ettim. Yenisini ala
cağımdan hiikmü olmad.ğı ilin 

olunur. 

SAYIPA 7 

/ Beykoz kazası dahi-l 
)inde kiin çavuşlu 
çifliğinin satış i inı 

VİYANA BÜLBÜLÜ 
Martha Eggertb 

(Atatürk) Heykeli 
Mi. sabakası 

Denizli Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

lstanbul ziraat bankasından: 
Gayri menkwün 

Muhammen hektar M2 Cinai Hududu 

kıymeti 

6~077 1241 582 Tarla, orman ve 
yetmif yedi evi 
ve kiremit, ldreç 
ve tuğla ocakları-
nı müştemil çiftlik 

Tapu ı;encdi 
mucıbıncc 

Beykoz kazası dahilinde Çavuşlu çiftliğinde (Cümhu -
riyet köyü) ikamet eden Çokuy Osman oğlu Mehmed, Hü
seyin Hoca oğlu Mustafa, Mehmed molla oğlu Feyzi ve 
kefillerinin Bankamıza 1 numaralı senetle olan borçlarını 
kendilerine gönderilen ihbarname müddeti de geçtiği hal
de ödemediklerinden bu borçtan dolayı bankamız lehine 
birinci derecede ipotekli yukarda hudut ve cins ve müşte -
militı yazılı ve eylUl 930 tarihli ve 1 iş ve 24 cilt numaplı 
tapu senedile mutasarrıf olduklan Çavuşlu çiftliğinin 2280 
numaralı kanuna tevfikan icra yeminli vukuf ehilleri tara· 
fından kıymeti tahmin olunarak mezkur çiftlik 1697 numa
ralı Ziraat Bankası kanunu hükümleri dairesinde 17. 4. 935 
tarihinden itibaren açık arttırmaya çıkanlmıştır. İhalesi 
3. 6. 935 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de banka
mız binasında yapılacaktır. 

2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ıncı madde -
sinin dördüncü fıkrası mucibince bu çiftlik üzerinde ipotek-
li alacaklılarla diğer alakadaranın haklarını ve hususile 
faiz ve masrafa dair olan iddialannı ilk ilan tarihinden iti
baren yinni gün içinde evrakı müsbitelerile bildirmelerini 
aksi takdirde haklan tapu sicillerile sabit olmadıkça satış 
bedelinin paylaşmasından hariç kalacaklanndan alakada -
ranm mezkur fıkraya tevfikan hareket etmeleri lazımdır. 
Teminat parası yüzde yedi buçuktur. 

Şartname Bankamız kapısına asılmıştır. İzmir, Anka -
ra merkez ve Adana şubelerimizde dahi görülebilir. Daha 
fazla malfunat almak istiyenlerin ikrazat servisimize mU -
racaat etmeleri ilan olunur. 1-1549 

lw Ankara Levazım Amirliği Satın 

1 Alma Komisyonu ilanları 
İLAN 

ı - Fırka birliklerinin ihtiyacı için 140 bin kilo aığır 
etinin eksiltmesi kapab sarf usulü ile Selimiyo utm al
ma komisyonunda 6 mayıs 193~ pa7.art~si günü saat ıs de 
yapılacaktır. 

2 - İstekliler usulüne göre yazılacak mektuplarını 
muayyen saatten bir saat evel komisyona vermiş olmalı
dırlar. 

3 - Eksiltmeye iştirak edecek şirketlerin 2490 numa
ralı kanunun 53. üncü maddesine göre vesikalarım ko
misyona göstermeleri mecburidir. 

4 - İşbu sığır etinin tahmin bedeli 49364 liradır. Mu
vakkat teminatı 3563 liradır. Bu teminat ihaleden üç saat 
evel Selimiyede fırka muhasebeciliği vemesine yaurılmış 
olmalıdır. Diğer mal sandıklarına yatırmış olanlar usulen 
teklif mektuplan ile birlikte makbuzlarını komisyona ve-
rebilirler. 

5 - Şartnameler komisyonda hergün görülebilir. 
Şartnamelerin musaddak suretini almak istiyenler kanu
nun beşinci maddesine göre muhammen bedelin yüz bin
de beşi nisbetinde bir bedel mukabilinde komisyondan a-
JabiJecekleri ilan olunur. (879) 1-1544 

İLAN 

A - Trabzon kıtaatı 
için takriben 28412,5 liralık 
255000 kilo ikinci nevi un a
lınacaktır. 

B -- Şartnamesi her gün 
komisyonda parasız okuna
bilir. 

C - A tırma ve eksiltme 
Trabzonda Kal'nda satın al
ma komisyonunda 15 mayıs 
1935 çarşamba günü saat 16 
dadır. 

D - Artırma ve eksiltme 
kapalı zarfladrr. 

E - Muvakkat teminatı 
2131 liradır. 

G - İsteklilerin 15 ma
yıs 1935 çarşamba günü saat 
16 dan bir saat evel teklif 
mektuplan ile Trabzon sa
tın alma komisyonuna mü-
racaatları. (974) 1-1693 

Satılık apartıman 
Halen vilayet jandarma ku

mandanlığının oturduğu bina 
sahibi tarafından müsait şerait 
dahılinde ıatılııktır. Mimar Si· 
nan caddesinde N. 6 terı:i Timi· 

Fotoğraf işçisi 
aram yor 

Amatör fotoğraf işlerinde 
atölyemizde çalışmak üzere 
tecrübeli bir işçiye lüzum 
vardır. 

Foto Naim - Bankalar 
caddesi 1-1777 

KİRALIK ODA 
Bir alman ailesi mobleli ve 

konforlu oda kimya veriyor. 
Bay Ali Nazmi apartnnanı ar -
kasında Ruso apartımanına mil -
racaat. ı-1748" 

Mobleli Moblesiz 
Y enişehirde 2 oda ayrı 

ayn ve ikisi birden kira!ık -
ur. Kınacı Han İşevi Tel: 
1-1745 3714 

lmtıyu sahibi ve Bal'tlu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neıriyatı ldarc ed n 

Ya.ıı İJleri MUdilrU Naıuhl 
BAYDAR 

Çank111 cadd~si civarında 
I U/uı B•ıımoiod• basılmıf· 

l '"" 

Denizlide dikilecek .. ATATORK" heykeh müsabaka
sına aid bazı maddelerin aşağıda Y"tzıh olduğu ü2ere tav· 
zilıine lüzum görülmüştür. 

A - Müsabaka prtnamesmin ikinci maddcsmde g6• 
terilen müddet 10 mayıs 1935 akşamına kadar uzatıln ıt
tır. 

B - Şartnamenin üçüncü maddesınde yazılı olduğu ü
zere heykelin askeri kıyafette, kaputlu ve son askeri Ja. 
yaf et kararnamesine uygun olması şarttır. Esasen pozu 
heykeltraşm sanat kudretine bırakılmıştır. lstiyenler bil .. 
tün masrafı kendilerine aid olmak üzere bundan başka 
maketl~r gönderebilirler. Fakat vilayetçe istenilen şart• 
larda bır maket gönderilmesi mecburidir. 

.c - Şartnamenin aluncı nıaddesind• maket için gö• 
terılen J/15 ebadı tabii büyüklüğe nisbetJe değil bir bu· 
çuk misilde yapılacak olan heykelin ceaametine nisbetlo
dir. Ve maket için yanlan bu eh.ad en u bir had olup U.. 
tiyenler daha büyük yapmakta muhtardrrlar. Fakat bu 
takdirde dahi vilayetten aynca bir masraf istiycmezler. 

. D - Vilayetçe aynca yaptırılacağı zikredilen kaide 
h ... :kında heykel müsabakasına iştirak edenlerin mütalea 
beyan edebilecekleri şartnamenin 7. ci maddesinde zaten 
yazılıdır. Arzu edenler heykel maketi ile beraber muka
bilinde bir şey istememek şartiyle kaide için de maket ve 
ya proje gönderebilirler. 

E - Müsabaka neticesinin ıartnamenin aekizind 
maddesi veçhile tesbiti için gilzel sanatlar akademisinia 
dahi mütaJeası alınacaktır. (936) 1-1621 

L;roof 

Devlet Demiryollan ve Lirnanlan 
Umum Müdürlüğü ilanları 

tLA N 
Birinci münakasası feshedilen ve n,ıııhammen bedelila 

mikdan aşağıda yazılı karpit 20.5.1935 pazartesi günü sa• 
at 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada idare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiycnlerin 1040,625 ~iralık muvakkat 
teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesaikle ve ka-ı 
nunun dördüncü maddesi mucibince işe girmeğe manil 
kanuni bulunmadığına dair beyanname ve teklifler ilo 
aynı gihı saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine vermele
ri limndır. 

Bu işe ait şartnameler parasız olarak Haydarpaşa<b: 
tesellüm ve sevk müdürlüğünde ve Ankarada malzeme 
dairesinde dağıtılmaktadır. ( 1004) 

Cinsi Miktlan Muhammen bedeli 

Karpit 75 ton 

Kiralık 

Yenitehir Selinik caddcai ni· 
hayeti No. 6 apartmanın 2 inci 
katı 4 oda ve konfor 

1-1772 

lira 
13875 
1-1770 

Z AY t 
Orta mektep 3 uncil sınıf taa• 

diknamemı bybettım. Yenisini 
alacağımdan eakiainın hlikmil 

yoktur. 

gune gelmelidirler. 
8 

119 No. Remzi oğlu Abdülkadir 
1-1768 ye müracaat. J-1775 Tel: 1510 Vahap o lu Nuri 
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İstanbul Belcdiyesı Şehir Tiyatrosu 

1111 l DAROI~BEDAYt 
l YA Rl N AKŞAM 

YALANCILAR 
Komedi: 3 perde 

Yazan: Viktoryen Sardu 

1 illi 1 

JllJlll 1 
Türkçeye çeviren: İ. Galib Arcan 

.Bıletler; Her gün saat 14 den 18 e kadar Bankalar ~~dde
ai tiiccar terzi Orhan Zeki mağazasmda 18,34 dan ıtıba -
ren Halkevi gişesinde satılmaktadır:,.-

Ankara MiLJz Em ak 
Müdürlüğünden: 

Mevkii Cinsi Umum Miktarı L. Kr. Hisse İzahat 
Toklu Bağ 40 M' 

2392 4596 50 201 00 Tamamı Sekii sene 
' ve sekiz tak-

sitte 
Yukarda cins ve miktarı yazılı bag mukaddema 201 ti

m bedelle talibine ihale edilmiş ise de teahhüdatın ifa e • 
di1memesinden 12 mayıs 935 pazar günü saat 15 te ihale 
edilmek üzere yeniden acık artırmaya konulmuştur. İs -
tek1i1erin 16 1iralılt dipozito makbuzu ile defterdarlıkta 
kurnbn s~tıs komisvrmnna müracaatları. (961) 1-1667 

Ankara Milli Emlak 
Müdürlüğünden: 

Mevkii Cinsi Metruke Lira K. İzahat 
No. 

Yenf şehir Süley - Hane 385 20 00 Müşah~re 
man Bey mezarlığı suretıle 

Yukarda yazılı üç oda bir mutbah bir hela ve bi~ ~aşlı· 
ğı mü~temil hane icanmn ihalesi 25 - 4 - 93~ ~arıhın~en 
itibaren bir ay pazarlığa bırakılmıştır. 1steklılerın 18 .Iıra
hk dipozito makbuzu ile defterdarlıkta kurulan komısyo-
na müracaattan. (960) 1-1668 

B d 
Mesajeri Acenteliği halk arasında at 

e ava yarışları merakını yaymak maksadı ~l~ 
/Jkbhsr At Yarışlarının devam ettığı 

müddetçe her cuma şehirden sahaya 

''' ••• 
hususi otobüsler tahsir. etmiştir. 
Yarış biletlerini Acentenin Lozan Pa
las altındaki yazıhanesinden alanlar 
bu otobüslerle sahaya bedava gidecek-
lerdir. 1-1776 

Ankara Ti~..aret Odası 
Başkanlığından: 

Elyevm odaya kaydını ifa ettirmemiş olanlarla odada 
kayıtlı olup senelik ücreti kaydiyesini tesviye etmemiş 
bulunan tliccarlann nihayet on beş güne kadar muamelei 
kaydiyelerini ifa ettirmiyenler hakkında Ticaret ve Sana
yi odaları kanununun üçüncü maddesi ahkamına tevfikan 
muamele olunacağı ilan olunur. 1-1750 

Jandarma Genel komutanlı~ı 
( J. U. K. ] An 'ara satın alma 
komisyonundan : 

jandarma hayvanatı için (2500) dane Çağ torbası 16.5. 
1935 saat 15 de açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 
Çağ torbasının beherine (135) kuruş fiat biçilmiştir. Şart
namesi komisyonundan parasız verılir. Eksiltmeye girmek 
istiyenler eksiltme saatinden bir saat evel (253) lira (13) 
kuruşluk ilk teminat banka mektubu veya sandık makbu
zu ile 2490 sayılı kanun ve şartnamesinde yazılı belgeleri 
Ankara Yenişehir J. Genel Komutanlık dairesindeki ko-
misyona vermiş ol malan. (969) 1-1708 

Ankara şehri içme su 
komisyonundan: 

Ankara'ya 30 kilometre mesafede Elmadağ - Çankaya 
au isale hattı fü:erinde Kehlis ve Seki pınarları arasında 
2612 metre uzunluğunda su borusu döşeme ışi kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 7 - 5 - 935 tariliine 
casthyan salı günü Ankara'da İşhan 4 üncü katta İçme Su 
komisyonu dairesinde yapılacaktu. 

(8011) lira 60 kuruş keşif bedelli olan boru döşeıne işi
ne ait keşif evrakı, fenni ve eksiltme şartnameleri ve pro
jeler Ankara içme su komisyonunda görülebilecektir. Tek
lif mektuplan kanunun tarif ettiği şekilde olmak üze
re ve 7 · 5 935 tarihine rastlıyan salı günü saat on dörte ka
dar Ankara İşhan 4 üncü kata içme su komisyoauna verile
cektir. Eksiltmeye girebilmek için (600) lira 87 kuruş mu
vakkat teminat ile bu gibi işleri yaptıklarına dair fenni 
vesika1::ın ve 2490 No. lu kanunda yazılı vesikaları komis -
yona vereceklerdir. Fazla malfimat almak istiyenler An -
kara'da içme su komisyona fen heyetine müracaat edebi • 
lirler. (865) 1-1523 

OLUS 

Maarif Vekilliğind en: 
Maarif Vekilliği matbaasında açık bulunan ou ura.~~~ 

tık ücretli mürettipliğe girmek için 5-5-1935 pazar gunu 
saat 14 de bir müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

Bu imtihana girmek için orta mektebi bitirmiş ve as
kerliğini yapmış olmak lazımdır. 

İstiyenler mektep şehadetnameleri ve bulun~ukl~n. yer· 
lerden alacakları belgeler ve askerlik tezkerelerıle bırlıkte 
pazar günü öğleye kadar Maarif Vekaleti Neşriyat Müdür-
lüğüne baş vurmahdrrlar. (1006) 1-1752 

P. T T. Ankara 
B _ şmüdürlü~ünden: 

Yazın beş kışın sekiz saatte kestirilmek ve haf tada 
karşılıklı iki sefer yapılmak şartiyle Gerede ile Kızılca
hamam arasında otomobil iki yüz kırk lira aylık muham
men bedelle 24.4.1935 ten itibaren on beş gün müddetle 
Gerede posta müdürlüğünde eksiltmeye çıkarılmıştır. Ta· 
tiplerin Gerede posta müdürlüğüne müracaatları. (977) 

1-1690 

ı:ı: :y: :er~ 

Bedia ve F ein 
Kadın terzihanesi 

Şapka ve Korse 
Ankara Palastan ıtendi dairesine nakletmiştir. 
Hal arkasında yeni hamam üstündeki apartımanda 
1, kat daire (2) 

Parİs modellerini % 30 tenzilat 20 giln için 

1-1663 

:ı: =r- :ı: :ı:txJ!.T1x1x1j 

Satı ık ev 
Ankara Belediyesinden: 
1 - Yenişehirde İzmir caddesinde (1055) M2 arsa .üze

rine yapılmış etrafı dıvarh su, elektirk ve h?,va~azı tesısatı 
mevcut birinci ve ikinci katları muşamba doşelı (bodrum 
kat dahil) üç katlı evin kapalı zarfla artırmaya konulmuş 
ise de istekli çıkmadığından bir ay zarfında pazarlıkla satı-

lığa çıkarılmıştır. . . 
2 - Bedeli nakden ve peşinen verılmek şartıle (13000) 

liradır. 
3 - Şartname ve haritasını görmek istiyenler her gün 

muhasebeye gelebilirler. 
4 -·Muvakkat teminat (975) liradır. 
5 - İstekli olanlar bu müddet zarfında tatil günlerin -

den maada diğer günlerde komisyon reisliğine müracaat 
edebllirler. (892) 

.Jandarma 

(j. U. K.] 
Genel Komutanlığı 
Ankara Sabnalma 

Komis}'oııundan: 
Nümune evsafına uygun yerli mal ve mamU!atı olmak 

şariyle (1500) tane hayvan velen~~~i 9 - 5 - 935 perşembe 
günü saat (11) de kapalı zarf u~.ulu ıle ~atın alınacaktır:.ts
teklifler nümune evsafı her gun komısy?nu~uzda ~~r~
bilirler. Şartnamesi parasızdır. Velensenın. bır tanesı ıçın 
(750) kuruş fiat biçilmiştir. Eksiltmeye gıre~ekler 2~90 
sayılı ,!tanun ve şartnamesindeki belgeleri havı (843) .tıra 
(75) kuruşluk ilk teminat makbuzu veya ban~a tem~~~ 
mektubunu muhtevi teklif mektuplarının eksıltme gunu 
saat (10) na kadar kmoisyona vermeleri. (902) 1-1581 

Yalvaç Sanayi ve Ticaret A. Şr. den: 
yalvaç sanayi ve ticaret anonim şirketinin senelik ale

lade toplantısı 26 mayıs 1935 gü1!-lemecine ~e~~~. paz~~ 
günü Yalvaç merkezinde aşağıdakı ruzname goruşul~~eAgı 
ve hissedaranm muayyen günde toplantıya gelmelen ılan 
olunur. 

Gündelik 
1 - Meclisi idare ve mürakip raporlarının okunması 

ve meclisi idarenin ibrası. 
2 - 1934 bilançosunun tetkiki. 
3 - Kar ve zarar hesabının okunması. 
4 - Yenilenmesi icabeden üyelerin seçimi. 
5 - Heyeti idare ve mürakip ücretlerinin tesbitı 
6 - İşletme hususunda cereyan eden muamele ve mu

haberatla şirketin ahvali umumiye ve hazırası hakkında 
müzakerat. 

7 - Müddeti muayyenesi içinde vuku bulacak teklif-
ler. 1--1769 
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'Maarif Vekiletin en 
1 - Orta tedrisat ınekteblerinde türkçe, tarih - coğrafya, 

fenbilgisi, biyoloji, riyaziye, fransızca, almanca, ingilizce 
mualim muavini olmak istiyenler için bu sene imtihan açı· 
lacaktır. 

2 - İmtihanlar 1 temmuz pazartesi günü İstanbul Üni· 
versitesinde başhyacaktır. 

3 - Bu imtihana dahil olacakların: 
A) Türk olmaları, 
B) 20 den eksik ve 45 den fazla yaşta olmamaları, 
C) Hüsnühat erbabından oldukları, Cinayet ve cünna 

nevinden mahkumiyetleri olmadığı hakkında mahalli vila
yet veya kaza idare heyetinden bir mazbata ibraz etmeleri 
\ halen memur ve muallim olanlar bu kayıttan müstesna 
olup mensup olduktan daire amirinin vereceği vesika kafi· 
tJir.) 

D) Her türlü hastalıktan ve mualimlik etmeye mani vil 
cut anzalanndan salim oldukların ıisbat eder tasdikli he • 
kim raporu ibraz etmeleri, 

Muallim mektebinden mezun olanların en az iki dere 
senesi muallimlik etmiş bulunmaları lazımdır. 

4 - Namzetler imtihanda muvaffak oldukları takdirde 
1702 numaralı kanunun 1 inci maddesinde gösterilen dere
celer dahilinde herhangi bir orta tedrisat muallim muavin
liğine tayin edileceklerdir. 

5 - Yukardaki şartlan haiz olan namzetler bir istida 
ile Vekalete müracaat edeceklerdir. Bu istidaya şu vesika· 
tar bağlanacaktır. 

A) Nüfus tezkeresinin asil veya tasdikli sureti, 
B) Tahsil derecelerine ait sahadetname veya vesikala

rının asıl ve yahut suretleri, 
C) Hüsnühal mazbatası. 
D) Mahalli Maarif İdaresinden nümunesine tevfikan 

tasdikli sıhhat raporu, 
E) Mahalli Maarif İdaresinden tasdikli ve fotograflı fiş, 
F) A1t1 adet 4 x 6,S büyüklüğünde kartonsuz fotoğraf· 

tarı, 
Bu vesikaların en son 1/ 6/1935 tarihine kadar Vekale

te gönderilmiş olması lazımdır. Bu tarihten sonra Vekale
te gelmiş olan veya evrakı müsbitesi noksan gönderilmit 
hulunan istidalar hakkında muamele yapılmıyacaktır. 
Kevfivet ilan olunur. (842) · 1-1481 

Nafıa Bakanlığından 
Haydarpaşada sif teslim şartiyle muhammen bedeli 616 

lira olan (2200) adet komple telgraf fincanı açık eksiltme 
ye konulmuştur • 

Eksiltme 10 haziran 1935 tarihinde pazartesi günü sa• 
at 15 de Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde ya • 
pılacaktır. 

İsteklilerin Ticaret Odası vesikası ve 46,20 liralık mu • 
vakkat teminatları ile aynı gün ve saatte komisyonda bu• 
lunmaları lazrmdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameyi parasız olarak An• 
karada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. (9071 

1-1614 

Ankara inhisarlar 
Baş Jiidiirliiğünden 

Kilosu Beher vüz kilo için muham • 
men bedeli 

Kr. Santnn 
3000000: Çankırı 3,50 
1200000: Keçeç 4,10 
1000000: Koçeç 4,52 58 
500000: Yerli 4,38 
600000: Alibaba 3,70 
200000: Boncuk 8,00 
400000: Sarıkaya 7,70 
800000: Akçakoyunlu 4,00 
500000: Çoğul 7 ,50 

Yukarda isimleri yazılı tuzlalarda 935 senesi için tuz 
çıkarma ve taşınması 28 nisan 935 gününden itiabren yir
mi gün müddetle açık indirmeye konulmuştur. Miktar, 
yüz kilo için muhammen bedeli hizalarında yazılıdır. İn -
dirme 18 mayıs 935 cumartesi günü saat on beştedir. 

Şeraiti anlamak ve indirmeye girişmek istiyenlerin 
Ankara İnhisarlar Başmüdürlüğündeki komisyona ve • 
ya mahalleri memurlarına müracaat etmeleri (963) 

Ankara Milli Emlak 

Cinsi 
Stod beker marka
lı otomobil onyedi 
parça levazımı ile 

Mudür ıüğünden: 
Miktarı Lira K. İzahat 
1 adet 500 00 Nakten peşinen 

Yukarda yazılı levazımtı otomobılın ınaıesı ıı mayıs 
935 pazar günü saat 15 te yapılmak üzere artırmaya ko -
nulmuştur. İsteklilerin 37,50 kuruşluk dipozito makbuzu 
ile defterdarlıkta kurulan satış komisyonuna müracaatları. 

(959) 1---1669 

Doktor 

Ali Maruf Ünver 
DERİ, F1RENG1 VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi haşmda 

1 SİNEMALAR 1 

Altıntaş sokak No: 5 1 
Hastalarım her gün 9-13 

ve 15-20 ye kadar kabul eder. 

, 
YENi J 

BUGÜN BU GECE 
Str ...... s'un aşkı, valsleri, musikisi 

PETRESBURG GECELERİ 
Paul Hörbiger • Elisa İlliard 

Talebi umumi üzerine PETRESBURG 
GECELERİ imtidadınca yalnız (4,45) 
seanslarında KARİYOKA gösterilecek. 

BUGÜN BU GECE 
IKULüPI 

Sülün dünyanın en çok b. ,:cn'Cl ı gı 
ve güzel filmler çevirmekle tamn
mıt Charles Boyer'in temsil ett;ı;i 

LILIOM (Aşk ve Kan} 
Apaf, fındıkçı kızlar, aşk ve 

ihtirasları 
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ON AL TiNCi YIL. No: 4946 Adımız, andmıızdır. 

Giindelih 

BtlYOK :MESELE 
F. R. ATAY 

9. ~.1935 
ANKARA 
C.H~P. 
BÜYUK 

KURULTAYI 
Her yerde 5 kuru' 

Salgıtımız Rusyayı 
• 

gezıyor 

Ba ya~tda kulls.ndığımrz kılavuz ke
liltJelerl ~anlardır: Çözemek: Tahlil et
lllel: - Bet/ce : Makale - Evgin: Müa.
tı~ı - Kar~ıt: Zıd -

Büyük Kurultay Perşembeye 
Kurtarıcı ve kurucu partimizin tarihi, 
türk kurtuluş ve devriminin tarihidir. 

Moskova, 5 (A.A.) -Dün Voks 
sosyetesi başkanı Bay Arossev, 
Moskovada bulunmakta olan türlr 
saylavlan ile türk gazetecileri a
dına bir yemek venniştir. Yemek
te başlarında B. Muzaffer Gökeı 
bulunan türk konuklan ile Türki· 
ye Büyük Elçisi B. Vasıf Çınar, 
Dış Komiserliği doğu departmaru 
başkanı B. Sukerman, sivil hava 
filosu çevrim kurulu başkanı B. 
Tkatchef, Sovyet Rusya ziraa1 
komiseri sıcak memleketler fen 
işleri çevirmeni kurulu başkanı 
B. Lejava, Dış Komiserliği, Voks 
sosyetesi ileri gelenleri ile basın 
delegeleri hazır bulunmuşlardır. 

Bencil: Hodbin - Dursuzluk: 
4derıı1 istikrar - .Ayta: Hitabe -
1fın - tara: Clair • obscur - Evrim: 
1'ei4rnaı - Yüküm: Mecburiyet, mQ
te11e11yet - Dayanı~ma: TesanUd -
GeliJtirmek: l nki§af ettirmek - Pe
~lftiraıeJı:: Takviye etmek, 

Büyük bir mesele karıumda • 
Jız. Bugün Türkiye' de orta mek
tebi bD'akmız, liselerde okuyan 
'ı ~- bile •alalaiyeti mütelıabi -, . 
e nın ne olduğuğunu bilmemek • 
~dh-ler. Çünkü yalnız bu iki ke
lılbelik arab-fars katııığmı unla -
lrıak için arab ve farı gramer ku • 
ra!'annı bilmek lazımdır. T elıabül 
iledir, mütekabil nedir, niçin mü· 
1~hahil değildir de, mütekabile' -
dır, iki kelimenin arasında eıire • 
l\İıı ne işi var? 

Halbuki bugün bizim ilim Ye 
fen kitablarındaki bütün terim • 
lerle hükümetin gündelik işlerde, 
lc:anunıarda, emirlerde kullandığı 
terimlerin bir çoğu .aialaiyeli mü· 
tekabile' den daha çetin, gerisi dl.9 
en ~~aiSı onun kadar çetrefildirler. 

E:Yde ne •alahiyet kelimesini, 
be de mütekabil kelimesini kulla
lllJn: Y ni çocuklarımızda bu ke
li111eler için kulak alışkınlığı yok
lor: Hele ikisinin arab ve farı ku
ralJarma göre nasıl birletebildi. • 
tini, ancak, 918 e kadar bütün 
!Qekteb derecelerini bitirmlt olan-
lar çözeyebilir. 

Arab yazısını tenkid için fÖ1· 
le derd;k: "Üniver.itetlen çıkhk • 
ta,. sonra bile kelimeleri yanlq 
okumaktan karhılamıyoru%.,, 

Şimdi söyle diyebiliriz: "Yeni 
0 llabem:zle kelimeleri doğru oku
.l'oruz. Fakat üniver.itetlen çıkhk
ta,. sonra bile bir gündelik gazete· 
~/> .. sini anlı)'amryonı:d,, 

Demek ki türkçeyi arab ve 
fars gramerlerinin bütün kuralla
rınd~n arıtmak, gün gecirilmive
Celc kadar evgin bir işimizdir. 
liatbuki ilk mektebten üniversite 
•onuna kadar çocuklarımıza öğ • 
rettiğimiz bütün terimler yaban 
er Jty,ra ara göre dokunmuştur. 

Mekteblerimize yeniden arah· 
ca. •e farsca dersleri koyabilir 
l!ı.iyiz? Fakat bu da yetmez: A -
rahea kendi yazı11nı ister; o, ken
di Yazısı ile viirür. 

Halbuki biz · üstelik ondan 
t:ıbütün ayrı, ona taban tabana 

h 
l'flt bir külfüre bağlıyız. Biz, 

llb kültüründeniz. 
Arab ve farı kurallannı atın -

~il, türkçeyi, kendi ihtiyacı olan 
~~ Te SC'n eklerle zenginlettinnek. 
uq ön ve son ekleri gramerleri -
llıİzde öğretmek, türkçeye keli • 
ille üretip sindirme yeteneğini 
•ermek, dilde öz türkçe köklerini 
&.rtıl"lnak lazımdır. 
· Yeni alfabemize bakınız: Bu 
İlfabeye hatta çin kelimelerini a -
a.biJirainiz; tam arab teklindeki 
keliıneleri bir türlü aığdıramazıı
tıı~. Bizim alfabemizle tam arab 
feldindeki kelimeleri, çocuklan -
iri~. hiç bir %aman kekelemeden 
l)kt1~amıvat";l. lclardır. 

Biz "endi bencilliğimizi bir 
tarafa bırakalım: llk ve orta mek
~eblerle, liseler, hatta üniversite 

0 rkunç denebilecek bir kargaşa 
•e durıuzluk içindedir. 

Biz, aramızda, 

Ey dahmei menusu havatır, 
ulu mabed .. 

' ardına toplanmakta olan C. H. P. Umumi İdare he- 1 
ile beraber elindeki Parti i,lerinl de bitirerek dört r Büyük Kurultay hazırlıklan için ardı 

yeti 5• v. 935 pazar günü Kurultay itleri 
yıllık çalıtm• devresine son vermlfdr. 

~-~.i--------------------iiiiiiii~ --iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-=---iiiiiiiiiii•~ 

Geceleyin türk konuklan Din
ycper elektrik santralını gezmiş
lerdir. Konuklar, Harkof ve Ki
yef'i de gördükten sonra Odesa 
yoluyle Türkiyeye döneceklerdir. 
Büyük Elçi B. Vasıf Çınar, ko
nuklarla birlikte Ukranyaya git· 
mişlerdir. 

Rus • Fransız andla~
masının Almanyada 

yankulan 
Berlin, S (A.A.J - Hnu aytana. 

dan: 

. ~ 
$aftla: iıaatlolrı ,.. Jı...U lfflthlal Bdd 'C•-',-l ıı.ı.ı 11,,.,._. ,JC,maı, _.. AllHil P,.ü hnıltıqd• Atatirk 

tarihsel ~ylwial verlrhn 

Alman dıı bakanhfı, Franaız -
Sovyet andlaımaaım, doğnıclan doğna.. 

ya Almanyaya kartı bir hötlem olarali 
sa,...ktadır. Bakanlok, AlmeQayr .. 
... tataa slali ............ ~ 
drfıaa inawktadlr • Fn....., eo~ 

~, bir takım liel nrpluta 1 mil
yar frank ödüllf ~ olclafuaa iddia 
ecliyorblr. 

9 mayıı ıünü Cumuriyet Halk 
Partiıinin dördüncü büyük kıina!
tayı toplanıyor. Memleketin her 
köıeainden aeçilmit delegeler f&• 
rımızın konuğu olmaya bqlamıt· 
lardır • 

Kurultay dört yıllık deneçle -
. ıonunda'yurdun ileriıi için a-
rın db. 1 · 
1 ıı dütünülen te ır erın 
ınma b'' .. 

programa konması, . ~un u • 
lusun özel duygu ve ıhtıyaçları .. : 
nı kartılıyacak kararlar ~erece.gı 
için, ulus hayatında çok onemlı • 
dir. . .1 • 1 Artık bütün ana çızgı erıy e 
belirmit ve ortaya çıkı;nıt olan Ka
milizmin prenıiplen, • alı~~ 

. krarlar ve Partı tuzu • 
yenı . d ... 
.. ünde yapılacak yenı egıf -
g elerle biraz dah~ aç!~a • 
!ak ve daha keıın çızıılerle 
ortaya çıkmıt olacaktll' • Ana 
prensiplerinden biri hal~f~t ? : 
lan partimiz, halkın ~ı e erın~ 
büyük bir dikkatle takıb ~tmeyı 
ödev bildiği için memleketi~ h~r 
köşesinden gelen delegelerın bır 
arada toplanmaları ve konuıma -

1 Bl. zim aytalarımız, ıöy • o uruz. . 
levlerimiz, yazılarımız hepsı, a!,8. 
.. yukarı o devrin üılubuna go • 
gıd' Fa'kat bizi dinliyen bu nes-re ır. .. ·· 
lin kafası aydınlık yüzü l~~u • 

B 1 tlu ıtın-kara ıezıntıler 
yor: u u , 1 ktı 
.. de bulanık ve buna ı r. 
ıçın . . b'tmez. H' bir dilin evrımı ı • 
F aka:ç biz en kıla bir zamanda 
terimlerimni meydana koyma~, 

kt b kitablarını anlatılır bır 
~~de e yazmak, Jeğiımi!.e~elı .. olan 
ilk e•a•lan kurmak yükumu al -
tında bulunuyoruz. . . 

Sarsılmaz bir karar, ~e hıç bır 
yanından zedelenmez . ~ır ~ay~ : 

·ı aüç olan bu Jfl, hıç hırı 
nı~ma ı e, !'> • • • • 

koll\y olmayan bütün ışlerımız gı-
bi basarmağa bakmalıyız. Osman
lıca ölmüştür: Yaşıyacak 0~~nı ge· 
listirmeğe, peki~tirmeğe, kokl~ -

lan yurd için faydalı olacaktır. 
"Anadolu ve Rumeli Müda • 

faai Hukuk Cemiyeti,, adiyle ıı • 
yasal alanda ça.lqmaya bqbyarak 
bir çok ıeliıme aafhalanndan 
ıreçtikten aonra buıünkü ileri 

çllallnde &Jl'le& llıtiln bir yeri var· 
dır. 

TürlıiyeJe C.H.P. nin tek par· 
ti laalinJe ,aılfmaının en büyük 
anlamı ıaJur iri; tiirlı rılum Ata
türlı'üıt. 5anuana GYalı ba.tığı 

Srvas kongresind~ A tatDrk'ün yanrnda bulunanlar 

prensiplerine ve. g~nit kuruma e
riımit olan partımız, adı, kurtu -
lut aavaıımızla devrim tarihimi -
ze karıtmıf ve onlarla bir olmuı 
genit ve ulus ölçüsünde bir var • 
lıktır. Hiç bir yabancı kurum • 
dan kopya olmıyan ve baıtanbaıa 
memleketin ihtiyaçlarından Te ge
rekliklerinden doğmuı tam anla -
miyle yeni ve orijinal, devrimci 
bir ııyual kurum olan partimi -
zin, bu bakımdan da dünya öl -

gündenberi girifmif ve ilk amacı· 
na Lozan barııiyle ba§armıı ol -
duğu sava§a, bugün de bütün var
lığı ve bütünlüğiyle devam et -
melıtedir. Yurdunu elinden almak 
i•liyen emperyalizmi ıınırları . 
nın dııına attıktan •onra Ja türk 
uluRı, öclevinin bitmiı deiil, an . 
calı baılamıı olduiunu anladı. 
geleceğinde bu kötü laahraya ben 
zer bir ıerüvenin Jalaa tekrarla . 

(Snnu 3 üncD sayı/ada) 

Gazeteler, Sovyet han kunetJeri. 
nin, Çekoslovakyada üuiilharekel• kuı 
dulunu, Romanyanm. ruı lmnetleri
nin kendi topraklarmdan seçmelerine 
izin Yermek için ao.,.etl-'• ltir andlat
._ yapmıt oldufuna yazryorlar. 

Politi19 Korespond.m diyor ki: 
"Fansız - SoYyet andlatmatl, Al

manyanm uluslar sosyetesine kartı hın· 
cını arttırmaktadır. Uluslar sosyetesi 
bundan böyle bu iki deYletin etreai al
tında bulunacaktır. Andlaıma lafı ı• 

çen baidaıma, bir devlete karpdrr. 

l 
Cennania ıazetesi: 
"Bu andlaıma, harbtan önceki iıtek

lere dönüldüğüne kötü bir kanıtbr ., di. 

yor. 
Folkiter Beobahter, Franaa ile SoY• 

7etleri yeni bir dünya sanp hazırla
makla suçlu rösteriyor Ye diyor ki: 

''Paris'in aım ulusal ..,.. .... , AYnl· 
payı ltolteYikliğe sürüklemektedir .. , 

Venedik görüşme· 
1eri haşladı 

Venedik, 4 ( A.A.) - İtalyan • 
macar ve Avusturya delegeleri .... · 
sında ilk konu~ma dün saat 16 da 
ba~layıp, saat 20 de bitmiştir. Yal· 
nız hu toplantıyı bildirecek olan 
bir b'Jd:riğ çıkarılacaktır. 

Öyle anlatılıyor ki, dünkü ko
nuımalar sırasında macar dıt ba

< Sonu 4 Dnca sayı/ada) 

Kılavuz için düzeltme listesi çıktıktan sonra, uı.Jus gazetesi 
baştan haşa l{ılavuz l{elimelerini kul] anarak Öz türkçe çıka
caktır. ULUSta l(ılavuzun, terim ] ollarıııa 3)1 ·mış olduğuos· 

manlıca kl~elerden }Jaşk:a yabancı l{elimr kullan Jmıyac~ 1 tır. 

------.u.u....ag.z.u~..mı.K..Jı:ni~driilse bi-

---------~~--~--~--~--~--~--~-1 



SAYIFA 1 

Dün ıeceld komer 
..,.. • ...,,,,, ... .,..... dri 

... 'Wııl ...... .,.._.ı., ~ 
müft,.,. .. _.. ..... -1ded... ,.,,,,.., .. ,. '*,..,, .,, 
Aıakaratla lnılıum1 N7ü alman iom

,_;ı1ra 8~ Pnllail Palll Hiaü

mitllia iftirdll• din ıece mualii mıı

a. ~. lh lıe•ırr ndlmiı
tir. 

Bay Hladı ı "t &w baa bir .ay. 

inle h lıomem erküıi ullrtmlf Y• 
pltbnalı pupı.ı aaı.ını,,tu. B1111-
.. ....,. lilllrmOllÜ wı.stnaa ar-

-tiatlerillll•• lılr 1Dmı -1o llot n 7q

b mlar orlem- ig/• Bü'111 .,..ftdr 

..,..,,.... pılMjlflrdır. 

an, &a lnrl ..,. bir bapn.tı. 

plmıf .-e itele Abme4 Baptlar'm solo 

n.ıtaJd •"-' ,.., sM ..... , .... 
•• •lltllld ...... mMt.li.,.... ,.. 
,.._ H,,,.,,la .. Gel., ...... n .a.. 
tfDtl/'W ..,,, tll._ Bu • .,.,,.,. 
ı.r•..,.,, ..... ..,,....,, ........ 
........ , .. .. l'lplfl_ ..,.. 
.... .,,...... •IWlq• ...,,_ 
,...., ........ , • pi Mir .. by. 

Mil wlJe .... , ..., " al.bfl--...,. 
••tıeb lorua B. BbtlJaıitJlla ld• 

- ... -.,..;tf.rla sacdl .. 
... ... "" ~ if;lll ,.... .,,,. 
,. • ... ııeı. loııtatı,. IJI ............ 

n B. Balff B..Wln ldansl albada ıeac 

ıoaı,,.aıarama. Nftll 1Uaı11U11 '-' 
ela Daflar ıidJı tlrtlyl oiUDIUflu
b ....... ._Dl,,..-a •,..,_ 
dlll hnberlil n oJıaaJaJı: irilmef• ., •. 

Prolnlr Blntlemltb ft7ala lle hadi 

mrl olan Wr I08IU Nyft &Ir a• ,.. ,,..,,.,. p,... ..-ıı .ıa,ı.,.,,,,,. 
m. •• .. .,.._da 1"r.,ı• Ulri 
c:...ı ....... ,,,.,,~ ...... -
~ ~ Bü'm iti ,,ı,._ 
• lfi• j J 1 il' .... ç.,..,,...,. 

Kan depremine uğn
yanlara yardim 
~ 1 (A.A) - 1Can 

depreiıtiaine atıvanlara prchm 
:..:- "I' • • • L -a.-1: L•ll' --L 
~ L••a ICIJIU9 __,.. o ~ 
... .... ... sJdeılir. llbaybiı 

•• Kmlq bn c ı tarafından 
... tarafta km.laa prm komi-
teleri pi ı .,. ~-;p-. Top • 
.... ,,....... ~Kana ... 
al ileeelalir. 

Sovyet artistleri 
lzmirde 

bmir, 5 {A.A) - Burada ba...._kta olan ~- artUtleri 
•·kte·IWMft ~ ikinci.......... ......... 
o.. ......... Mail ba ,abek 
artUtleri, .. defmcla, pddetle 
allatlanm.,._ 

Zonguldak'ta mithat 
Akif günü 

Zoapldak. s (A.A.) - Geçen 
Jd ölen Zoegu1dak c. H. Partiai 
ve Halkevi bltkam llitat Akif'm 
llUmibıUD yıldönlimil bugUn hatır-
landı. tıbayı ve bütün kmum1arm 
çevrim kurullan ve uluaal kunım
lar me.ıanna çelenkler koyclıL Mi
tat Akifin devrime ve partiye baf
hhfı anıldı. 

Zonguldakta hazırlık 

• 
1 ç 

İıtanbal, 5 (Telefon) - Ce
nevre'de toplanan armılusal par
lamentolar konferansı kooaeyine 
.delege olank giden EJa.ziz uyta
'VI B. Pazıl Ahmed ve Tokad ay
laVJ B. Nazım ba sabahki ekapra
le İstanbula geldiler. Konsey top
lantmmda 31 inci kanferanam 
Briibelde temmm IGllUDda ~ 
)anmam kararlaştmlım§tır. Türk 
grupa koafennaa girecektir. 

Kültür Bakanhğmm 
bir emri 

1-nbul, 5 (Telefan) - Jtültör 
Bakanlığında ilk tedrisat ispek
terlerile ba§Öğretmenlerin makam 
aylddariyle kıdem .qm1anma kaJ
dud.n-...... ...,. .,~ 

ala -- ~rqmı ~ 
ni JdltBr ~ .. bilclirdi. 

lstanbulda hava açtı 
İatanhıal, 5 (Telefan) - Bet 

ıliDdilr devam eden yainmr ve 
IOllaklar bugiiD dindi. Bava • 
çddl. 

DenizyoDan direktörü 
geliyqr 

tmnbıd, 5 (Telefan) - Denis 
,alları direktöril B. Sadettin de-

• :.ı .. tm • • __ , ~·-.1-JllZ _,_~nm •- a...-..uuuua 
bllbmm•lr ime JUDl • ......,,. 
cidecektb .. 

Aadfıffi'saluıa• • 
7 iaci maddesi madbiace davala-
rın çhpnda ilam harcmm ~ 
te biri nisbetinde pqin olarak a
lman haran davamn eonunda 
ilam harcına mahaub edilerek faz
lnmm ilgililere geri verilmesi 11-
mngeldifiıü Pinana bakanlığı 11-
magelentere teb6I ~. 

DEYi.ET MAHALLESiNDE 
~1BIRKURA~ 

Bakanlıldar mahallainde ya
pılacak inhisarlar geııcl direktiir
lüğll binası içiıa me*Or nwmfü~ 
de balen ınevcud Cumur JMpwn-. 
hfı orkestrası binam hupnlerde 
yıktm1mak here miinakaaaya sı
brılacakm. Yeni bklanm infuı-
na derhal baflenac:ak ve bina lap 
bel• Amal edilmİf calacaktır. 

Ad•neda llllhol ...pm 

ULUS 

u y u 
Kızdaym yeni 
yardımlan 

JC•zday genel merkezi Kan 
pnelİDdekİ depı;ealılm zarar ı&
ren ymddqlarm ,Veceklsi içiD 
Ud bin lira ıöndennifti. 

Genel ..U., JUl'ddeı••rm 
nlerini yapabilmeleri için de bu 
.... JD W. liıa ............. tir. 

AJ1D &çüacle ~- 70-
la çıkarılan bir aajbk kolu cu • 
•-rtımi ..... fellıket ,.n- .. 
--•ı..•-•· Her iktimale kartı iki doktor-
la iri ialhk ityan da 70la çıbnl
_,. ı.sır balan~. 

Ermuu. ri ıne •• i..a W.. 
re hett•nelerinde yarahler içia 
ıereken ~tak l&JISI ela a)'ll'd • • 
dilmit bulunaıMdııidır. ... 

w,., s <U> - x.... .t. 
mı -w B. Cnuaff ile .. ••• 
............ ~Şi .... - .... 
... Tildd,. ... .. Ali Şeni 
Be.Irat ......... Kan depwemi ,a. 
................ =airadıiıf• 
labt dola~ ............... -
prhllsP !'inin~ ....... . 
lanm Wldinıt~lerdir. 

C. H. P. kui-ultayı için 
İstanbulda yapılacak 

§elllilder 
laeanhal, 5 (Telefan) - C. H. 

P, 1ma,_4 tindi b1,ak Kmaltay 
alkdl için fetnbal'da ,...ı.calr 
pnlikhr p-opw11mı bitirdi. O 
ilin partinin ocak \4ınm, ilçe ve 
n merkaile bttnbal " Beyafta 
...... ~dl*~ 
a ,_.. .. ,, M•n.pcede .... 
larla do.ııatılaqık, k(Jllf eranslar ve
rpecektir, Aynca p8:ftİ il merke
zinde ele gece bir balo Yeritecek
tir. 

~Olan bir 
andlapa ımatıhyor 
Bu)&aristanla aramızdaki uz

latma, yargıç tüzel andtaşmaamm 
ı birinci kihım 1934 tarihinden 
~ bef Jil için uzatılmuı
na dair oı.. pmtakol. konrisyCJD.o 
lardauı geçerek Kamutap nızna.. 
mea;ne alannııtır. 

• 

L R 
Buğday yolsuzluğu 

etrafında 
lıtanbul, 15 (Telefon) - Vi

layet çevrim kumlu İstaDblll Zi
raat Bankaanca yapdaa baiclay 
alım ve satnm yolsazlaim aid 
tahkikat fezlekesini gözden geçir· 
di ve bu iti salihiyeti dışmda gö
rerek fezlekeyi Damştaya göa
dermeğe karar verdi. Bilindiği gi
bi bu itten dolayı eeki direktör 
İhsan'la diğer bet işyara ispekter
len:e itten el çektirilmİf balaa
maktadlr. l>amftay iti ayclmJa. 
tacaktır. 

Atlana belediye hlcleeai 

Adana, 5 (A.A.) - Belediye 
meclisine verilen 1935 fil' bldçeli 
gideri ve gelir iman J•P'km• dil
ıünillen borçtan bafka 438.022 li • ....... 

Adanada hnalar 
Adana. 5 (A.A.) - Havaı.r bir

denbire mndı Dün llCllkblr 37 de
receye lırı.mqtır. Şehir balkı bat 
ve yayı.lan göç etmeye bqla -
Dlifbr. 

Adnada ekim itleri 
Adana, 5 (A.A.)-Sürekli Yal· 

lll1Uimdaıı ekilmesi geciken .. -
mak tobamlan birkaç gine kadar 
tamamen bitmit olacaktır. Bat -
day ve .,.ı.r da iyi bir dmam • 
da oldaiaadan GD pne bdar bİÇ
me İfİ~· 

AlallirlE .,.. 

Ad••, 5 (A.A.) - Atat&tı 
heykelinin yerine lramı1mal din 
MtqL'athB8*> ......... 4e 
bltlrtlnlellnW gece ıtncm. ~ittl
maktadır. 

Adanada yol yapnnı 

-
. 

Admuı, 5 (AA.) - Viliyeti 
miade yol faaliyetlerine mpua • 
11111tır. Adana. Jliaia yolmıdald 
bo-.ldak•arpı diizela•meai u.ten 
ciye veril:miftir. 

Adana Tecim Odunun rapena 
. . 

-

Adana, S (A..A.) ._ Bu ay için 
de Ankarada toplana~ tecim o 
dalan kongresinde okdnniak flze. 
re ilimizi ilgı1endin:n bir rapor 
bamianmtf ve ekonomi balamh 
ğma göriderilmittir. 

Adau ldikir pb,...ıan 

.. . 

. 

.. 

Ad~ 5 (A.A.) - AdeMnm 
alualaayqtald ~ 
m filme almak üzere harb akade 
miai filim ıacrkeai grupundan üç 
Jdfilik bir Jwnıl~ ıelmit
tir. Uç·~ y~ b~ p:qtandaabe 
ri bulrlıklariyl& ajrapm Mete 
,pi1eai öajimiisdeki .9 mayıs per 
tertıbe günii O)"DBDacaktır. 

Halkevi temsil kolu bu piyese 
çok özen vennif ve tüket olarak 
hawlanmııtır. 

ı.,....... luıNltaya .._.... 

op Isparta, 5 (A.A.) - 9 mayuta t 
lanacak olan c. B. Partisi büyük 

• 

. 
• 
• 

lain:dta,ında Atadrk tarafından 
verilecek söylevin IJalcevi mo 
nanda radyo ile dinlenmesi için 
tedbirler alınmqtır. O gün için 
parti ocaktan, parti ve hillkevl kıı
rağlan donatılacaktır. GUıicl6s 
söylevler, kcmfenıislar, gece de 
ftriisamere verileeeıtir. O glnün 
hetk•in itgiaiııi gekecek bir IQ 

rette IÇWi için tiindidea çalı 
plımktaclır. 

Meriç - Evros 
idrolik kQyaçı . -

. . 
Yunaniıtanla anmııc:Ja Menç 

Evroa ırmatnmı her ild kıyıamda 
yapılacak idrolik koyaçm dü.ıeltil 

;Jl!Uine ilgili aW.ınm OD&)'R .......... -.. ~ 
ı.ı.rı.-.k .. lııiJıilıw KW:P:: 
taya vmlniif, kamiayoalardaii p'"' 

çerek nımameye almmretır. 

Olimpiyakos -
maçı 

o 

I • 

ı 

nam 

JUD 
neı 

B .. 
• 
.. 
eh 
ler 

lı 

rol -
Ol 

ft 

ta 

imi altmda &esiJ'•· Necd tle 

~binini-••• 
y •• 
bela oldu. Orta 7ardnnc•m•n 

UUll bir paı plralqu I01 as* ima 
...... ..,. topu ........ Mlis 
Wr ..... tıDp8 Glnlt'in ...... .. 
denH. ır.at bJed eyi bk blokajla 
pu ketti. 

Onuaca dakiked1a wıra Glnet 

-- adam alalh hlkim oldu 
... , .... w ............. Ald 

raftan ~ pbl laitla 1 
Ralh w Necdet, tok sflHl or11ıı..-..,._,.Oll •• , ................ .. 
ehlikeli durumlar yaratarak t1ollmt111• t 

orlK • ., 
111 

19 unca ~: Necaet 1lk tltö 
:ate• il& direlial pıpll ve 

pi&-Ar-- uta ...... kliUk 
vurufla .... oı..,ıy-... aiJl.-1111 
takti. 

lı 

ikinci 4evre b9fl•dılı wmn -....ıı 

lar rilsglrı arkalarına llmıflanh 

alaetiıı ilk alımım keaer 1re1mu bea~ 

lllcuma &estiler· 
U inci dalrLklClı: JUnaalılum 

hlcummaa plaicl olt!JOl'IS. Sol açık 

sel iııdinliii topu ktiçGk bir pDde 

IOliçe pçir41. eoliç ltizumuadan 

... llirlltlltmalırheftliJisladen 
u mesafeye ........ topa -..ı ... ırdl•I 
s E Gol~'a çarpan topla lteraber 

bak.kak bir gol fınatı bJbetti. llubı
W umı.r brpllnda iki tanfm da y 
palup &Grilfflyordu. Bilbula GÜi ... --·ia battı biriad dnftdekl faal 
1 ünü tamamen ka)betmit bir lnllde 

rilailyordu. Günqin mlldafii Uaıu.te 

seleıaea Olempi78koe aJnnluuu ~ 
lıJüQmek için p pblbyor. o....,... 
,.a-tular, vad,ae WıldııD öldüır 

lacl +Hbda ""' ffrlkik ....... Ut 
f uıa,m •bıçık cene Kelesl Ytblndı...i 

ı·.,;. 


