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Gündelil 

YENİ SEÇl.l\JDE KADINLAR 

Kadınlarımızla birlikte ilk say
lav seçimine girmek üzereyiz. Sı
Yasal seçimler, yurddatlann er
ginliğini gösteren başlıca denem
lerdendir. 

Kadınlarımızın daha şimdiden 
adlarını yazdırmak için ~.tatürk 
lırka'sına kotuttuklarını gormek
ten derin bir sevine duymaktayız. 
Onlar sandık batına, ancak, ken
dilerini bu mutluğa kavutturan 
fırkamızın yolundan gidec~kl-:~
dir: Kadın, fırkamıza, yem reıı
lnin sarsılmaz bir dayanağı olarak 
katılıyor. Altı oklu bayrak,wya~nız 
\ilkemizde değil, bütün dogu ıll~ 
rinde kadın kurtulutunun sancagı 
olrnu,tur. . 
Kadın gencliği, yem yaşayıfa, 

çoktanberi alışkındır. Bu yazımız
da asıl onunla, analarına, büyük 
kardeşlerine kılavuzluk edecek o
lan gene bayanlarımızla konuş
inak istiyoruz. 

İlk yapacakları İf, fırka toplan
tılarında, fırkanın propaganda bö
liiınlerinde, sandık başında çok 
#tadın ve •apkalı kadın bulundur
lnaktır. 1935 Türkive saylav seçi. 
ininin üstünde, kadın kurtulutu
llun ölcüsüz sevinci dalgalanma
hdır. -

Sonra, biz kadın kılığını ne şim
diye kadar zorladık, ne de zorla
rız: kadınlarımız çartafı kendile
l'İ atmıtlar, kara yüzörtüsünü ken
dileri bırakmıslar, §apkayı kendi
leri giymiılerdir. Ancak, turada 
burada henüz geri Asya kılığını 
laşmıakta olanlar vardır. Bunla
l'ın sayıaJ gitti~e azalıyorsa ela, 
kadınlarını, en ileri ülkelerdeki 
~lerinden bile üste çıkaran Tür
kiye' de kadın köleliğinin kara 
damga~ı olan eski kılıklardan bir 
iirnek bırakmamağa çalıımalıyız. 

Türk kadın gencliği, bütün ya
bancı gözlerin bu seçimde kendi 
iiıerlerine çevrilmiş ol~uğunu bil
ltıelidirler. fclerinde, turk kadını
llın sıyasal yatayışa girebilecek 
)etkinliğe daha erişmemiş oldu
iunu ileri sürerek gülümsiyenler 
alduğu gibi batı illerinde sıyasal 
'-Qklarını k~zanmak istiyen kadın-
1.r, kendi erkeklerine, 1935 seçi
lbinde türk kardeşlerinin göstere
CeJ?i ileriliği tanık tutacaklardır. 
L kadınlarımız kafaca, duyguca, 
qrakterce bu denemi başarıp 
hepirnize ~üz aklığı verecek bir 
~nluktadır. Bu güvende neka
~r aldanmamıt olduğumuzu ya
~da göreceğiz. 

Falih Rıfkı ATAY 

Bay Musolininin 
son bir söylevi 

~ loına, 19 ( A.A) - lıtefani ajan11 
1diriyor: 

. Baıbakan Bay Musolini ıindikal fa
tiet lrurumlarına aid Palitoria'nm açıl • 
~ llıeraıimine aiderken balkın top ıea. 
~ karıpn tezabürlerile karfdanmı11 
.....:_ ~Y Muaolini Palitoria'yı açarken 
....._.ttir ki: 

.. - lılab edilmez aörünen tabiata. 
~t dütüncelere, korkaklıia ve bir mü. 
~~e airitmeden önce muvaffakiyet
" hilheaab emin olmak istiyenlere kar· 

'çıJan mücadele çok aüçtür. 
l Bia fqistler için aavq utkudan ela. 
~ ~iihimclir. Çünkü, azim ve inanla 
~ ıavaıın utku ile biteceii mu· 

br. 
'-t Sanıyorum ki, Aaropontino'da daha 

l'ıl ıürecek iıimiz vardır. 
~ a." iıin bozulmama11 ve durmaması 
~) 1~Yan uluıunun inalmaz (fevkala. 
L •ılablı olma11 gerektir. Çünkü tar• 
.. tı lr.z. 'le n aapandır, fakat onu koruyan 
"i dıeılıçtır. Sapan demiri de ıilab demi• 

.&:-~blerimizin inanı gibi çelikdendir. 
1. ~ top aealerini niçin benim aesim.. 

'"'l'lıkte İfittiii~ anlıyorsunuz.,, 

Bay Tevfik R. Aras 
Bugün geliyor 

İstanbul, 19 (Telefon) - Dııaniıler 
Bakanımız Bay Tevfik Rüıtü Araa dün 
akşam Ankaraya gitmit ve lataayonda 
vali, kolordu kt1mandanı ve ileri gelen -
ler tarafından uğurlanmışbr. 

Bay Yevtiç 
yugoslav kabinesini 
l{uracak 

Belgrad, 19 (A.A.) - Saltanat 
Naibi Prens Pol, kabine buhranı
nı halletmek için istişarelerine bat 
lamıştır. Batbakanlığı üzerine&• 
lacak kimseler arasında Bay Y ev
tiç ile, General Jivkoviç ve eski 
Başvekil Bay Uzunoviç'in adları 
söyleniyor. Ancak bazı mahfellere 
göre kabine buhranı epey uzun 
sürecektir. 

Röterin verdiği haber 
Belg1"ad, 19 (A.A) - Röter ajan11 

muhabirinden: 
Bay Yevtiç'e uluaal kuvvetleri en ge. 

niı mikyaata içinde toplryacak bir le e 

merküz kabinesi teıkili vazifesi verildi. 
ği söylenmektedir. 

Bay Y evtiç başbakan 
Belgrad, 19 (A.A) - Eski dııitleri 

bakanı Bay Yevtiç yeni Yu1roılavya ka
bineıini kurmaya memur edilmittir. 

Silahsızlanma kon
feransı için teklif 
La hey, 19 ( A.A.) - Felemenk 

hükumeti, Sovyetlerin silahları da
raltmak veya bırakmak konferan
sının daimi ve geniş salahiyetleri 
olacak bir konferansa çevrilmesi 
teklifini mevsimsiz bulmaktadır. 

Bu düşünce, Uluslar Derneği 
Genel Katibliğince Sovyet teklifi
nin bildirilmesi üzerine hükllınet 
adamlarınca ileri sürülmektedir. 
Sovyetler silahları bırakma kon
feransının yapılan mukavelena
melerle alınan kararların icra ve 
tatbikini kontrola memur edilme
sini teklif etmişlerdi. 

Silahlı ihtilaflar danıpna kural
ları hakkında Amerika ile F ele
menk hükumeti bu itlerin konfe
ranaa bırakılmaaının doğru olmı
ya~ğı dü•üncesindedirler. Çünkü 
bu 1tler Ulusler Demeği organla
nnın ana yükümünü teşkil etmek
tedir. 

Dün akşamki konseı 
Dün aktam Halkevinde değerli al • 

man piyaniıti Profeaör Kempf bir kon -
ser verdi.. Konıerde Batbakan l smet 
1 nönü, ıebrimizin bir çok ileri gelenle
rile alman koloniıi hazır bulunmuıtur. 

Bu konıerde profeaör büyük alman 
be.tekin Bab'ın Kromatif fantezi ve 
fig'ini bundan sonra da Mozar'm bir ao. 
nat'ını ve tün: marımı ~br. Şo. 
bert'ten iki parça ile Şobert'in bir 

eserinden bizzat 

kendisinin Hstele ı 

diği bir Mrenacfı. 

en sonra .. Betbo

fen'den parçalar 
çalmııhr. 

Konser batlama
dan önce B. Aziz 
profesörün bayatı 

ve eserleri hakkın. 
da malumat vermiı 
tir. 
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ftlosk~nıa, 19 ( A.A.) - Rcıdyonlln mızıl.·a 
§ubesi Tiirkiyt• için birrok konserler unık-
1.anııştu·. /lir lwnser )'arm verilecektir. Rad
~·o gazel.esi 1'iirl-dyc' d.c mızılm devriminden 
iitifrii bir )'azı yazmıştır. 

Adımız, andımızdır. 

Sovyet sanat sergisi 
Başhak~nımız, Kültür Bakanımız ve 
(~aha birçok hükumet adamlarımızın 

huzurile açılan bu sergi güze] 
eserlerle doludur 

.iovyetler Birliği ile dııan ülkeler a- J pabilmeyi temin ederek, bize büyük yar-
raımda kültürel münuebetlf'ri 11klaıtır· dımlarda bulunabilir. Aym zamanda, 
ma1c amacile kurulmuf olan V.O.K.S. halkımızın sanat terbiyesinin ilerleme -

Baıbakanrmızla içeri l§ler ve Klllttır 
yet BIJyiJlı Elçisi Bay 

sov1et demetinin tetebbüıile Ankaracla 
açılacafını Helce haber verdifimiz 14 
sovyet 1anatlcin aergiıi, dün Bqbak&. 
nnnızla Kültür Bakanımızıa aöylevlerile 

•t:•lmıtbr. 

Balcanlarr, Fırka genel Kiti6i vı Sov 
Karahan Sergievindı 

sinde de faydası dokunur. 
Sovyet 1anatlrirlan aersislnln genel 

aörünüıü, zengin bir sanat ülkesine aid 
oldupnu anlatan İyi bir tesir bırakma1'. 
tada-. Ba tablo Ye laepeHeri aeyreder 

Ba§bakan ismet lnönlJ Suvyet ttssamlaı:ının sergisinde e~leri 
ayrı ayrı tetkik buyurmıqlardır. 

Dün, bir çok aaym davetlilerin önün
de 11Çılaa ba ..... i. tirk halkına ve .türk 
aanatkirlanna, ilk defa olarak aovyet re. 
sint sanatile yakından bir temaı imki.m
nı vermiıtir. 

ken, aovyet sanat cere,..a.mun ana 
tiztilerini aeaWliyonaz. Bunlann hep. 
ıinde, ufak tefek teferriiat a,nhklarile, 
mütterek olan metod realiıtliktir. Sov -
yet ressamları, tablolannın mevzulan 
kadar üılublannı da, sovyet bayabndaki 
realiteci kuruluıtan almakta ve kendi 

(R,,nu J üncü sayıfada) 

Her yerde 5 kuruş 

Bay Ruzveltin yeni 
barış planiarı 

Vaıington, 19 (A.A) - Bay Ruz. 
velte göre acunun en güclü devleti, ge
rek kendisi için ve gerek bütün acun 
için bir çok ağır tehlikeleri gÖze alma
dan teklik durumunda kalamaz ve bu 
durumda kalmakla kendini meauliyetler. 
den kurtaramaz. 

Bay Ruvzelt Amerika için •taiıda • 
ki prensiplere dayanarak uluılar arası 

münaıebetleri düzeltecek bir kural anık.. 
lamakta olduğunu IÖylemektedir: 

1 - Silahlı anlaımaztıklarclan uzak 
bulunmak, 

2 - Yabancı devletlerle ittifaklar 
vücuda setirmekten aakınmakla beraber 
bu devletlerle ve uluslar derneği ile it
birliği ve amerikan anayasa11nın müaa -
adeai çerçeveai içinde banıı korumak, 

3 - Amerikalı fabrikatorlann yaban. 
cı aanayicilerile birlikte çevirecekleri en. 
trikalann önüne seçmek için bunların 
Mvq kazanclannı ortadan kaldmnak, 

4 - Şimdiden inıan ve eıya itiba
rile her türlü gÜc kaynaklannm ıeferber 
edilmesi hakkında bir plan anıklamak, 
.donanmaya Vaıington muabedenameti. 

nin müaaadeıi içinde güc vermek, asri 
bir tayyare kuvveti vücuda getirmek ve 
Nikaraguay kanalını yapmak ıuretile 
Amerikayı yenilmez bir bale getirmek. 

Fransız meclisi 
Sübakanlığı için 800 
milyon frank verdi 

Paris, 19 (A.A) - Meclia ~ baha 
bir İçin istenilen 800 mil1oa frank mu 
rafın yapdmaama ma ._.... pq layi.. 

ba11nı kabul etmiıtir. Görütmeler pek 
aletli olmuıtur. Baıbakan, bir çok de. 
falar IÖz almak mecburiyetinde kalarak 
ülkenin müdafaa ihtiyacından bahset. 
miıtir. 

Eski bakanlardan Bay Piyer Kot, si
lahlann uluılaıtınlma11nı iltizam etmiı 
ve ıöyle demiıtir: 

" - Smır boyuna kotmak isteriz. Fa
kat savatın bazı kimseler için bir ka • 
zanc kaynağı olmaması tartile." 

Bay Flanden buna cevab vererek 
kendisinin de ıilahlann uluılaıtmlma.. 
11 taraftan olduğunu IÖylemiı ve demit
tir ki: 

" - Savaı denemesi bize gôıtermit
tir ki, Fransanın eğer kendi tersaneleri 
olmamıı olsaydı silab11zbk yÜzünden e
zilecekti.,, 

Baıbakan, Franumn uluılarara11 bir 

maka..&awnenia "'*""' iati7e11 bütün u. 
luslarca onanmaanu istemit olduğunu 
eö7'emiıtir. 

Bay R. Peker İstanbula 
gitti 

C. H. F. Genel Katibi Bay R. 
Peker dün alqamki trenle lıtan
bul' a gitmittir. 

En ünlü 14 sovyet re11am ve beykel
traımm eserlerinden en eyi parçalan bir 
araya toplayan Ankara Sergievi, bir kaç 
aiin için ae,ircilerine bir sanat ziyafeti 
verecektir. Yabancı ülkelerle sık ıdı 

böyle sanat temaıları yapdmak ıuretile, 
dıt ülkelere çıkamıyanlanmızın batka 
memleketlerin sanat c:ereyanlan ve iler. 
lerneleri hakkında bir fikir edinmelerine 
imkan bazırlanmasım dileriz, lııöyle, ken
di sanat aeviyemizle kartılqtmnalar ya. 

fürk inkılabı dersleri 

C. H. F. Genel Katibi Bay R. Pekerin 
salı günkü dersi 

du soysal creyanlann zıddı, parla. 
mantarizm ve aoıyalizmin aksi olan ce

reyanın batındaki adamın, kıral ailesin
den selen "absolu,, yani mutlak bir bü. 
kümdar yerine, halktan gelmiı bir adam 
olrna11nı yegane fark olarak görmekte
yiz. Bu neticeyi, aaırlar ve a11rlar geç. 
tikten sonra telakkilerin çok geniılemiı 
aydınlanmıı olduğu Avrupa'da bir keli
me ile anlatabilir, faıizme "sezarizm,, 
in bir diriliti diyebiliriz. 

lanmaktadırlar. Silahlar eldedir; ~k 

yakında dünyayı kana v eateıe boyaya

cak büyük bir aavqın arifeainde,iz. Bu 

aavaıta büyük aarsmtılar olac:aldlr. Bu 
tiddetli 1ar11ntrlar eınaımda İfç.İ 11mfı 
ıuurunu mu haf aza etmeli, ayakta bu -
lunmalrdır. iktidar mevkiini almak için 
her yerde ayaklanrlarak dünya iıçiıinin 
kudreti tecrübe edilmelidir.,, dediler. 
Nitekim iki ıene sonra büyük savaı pat. 
ladı. Savattan uluslar büyük 1ar11n'. • 
geçirmit olarak çıktılar. Bal beyannam• 
ainin ilk tatbik neticeG ele Sovyetl• 
Cümhuriyetinin lcurulma11 oldu. 

Dün akıamki 
konıerinde Prof • 
Kempf pek çok aJ. 

DQn Halkninde konser veren Profes8r Kempl 

Arkadaılann batıraamı bundan eni· 
ki deralerin bir noktaama çekeceiimı 
1912 de ıoayaliıtlerin neırettikleri Bal 
beyannameai dünya İKİierine "dünya 
ulustan kartı karfıya bir aavqa hazır. (Sayılayı ~evirinia) 
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JNGJLTERE'DE 

Deniz görüşmeleri 
hittilcteıı sonra 

Londra, 19 (A.A.) - Üç devlet ara
sında yapılmakta olan çalışmaların ge
ri bırakılmasından sonra amiral Yamo
mota ile japon heyetinin Londra'da kal
maları umuluyor. Zira gerek amiral ve 
gerek heyet üyeleri, vazifelerini bit
miş saymıyorlar. 

Amerikalılar da bunda bir mahzur 
görmemektedirler. Zira, Bay Norman 
Davis'in Bay Con Saymen ile yapmış 
olduğu birkaç görüşmede şunlar sabit 
olmuştur: 

1 - İngiltere, Vaşington muahede
namesinin ana kuraJlarına sadık kal
maktadır. 

2 - Muhtemel müzakerelerin tek 
•macr üç yönlü bir anlaşmaya yol aç
lnaktrr. 

Hiıuli-.tan ana yasa ı mesele i 

Londra, 19 (A.A) - Lordlar kama
rası Hindistan anayasasının düzenlen _ 

mesine dair muhtelit parlamento komis
yonunun tavsiyelerini kabul için hüku-

metin verdiği layihayı onamıştır. 

Lonclra'claki Romen mali heyeti 

Londra, 19 (AA.) - Bir takım ma

li işleri görüşmek Uzere Londrada bu

lunan romen heyeti işlerini bitirerek 

dün akşam Brüksele gitmişair. Heyet 

Bükreşe dönmeden önce orada da mali 
görüşmelerde bulunacaktır. 

Londra konuşmaları her iki tarafı 
memnun edecek bir sonuc almıştır. 

ÇaHlar mukavel<·~i 

Berlin , 19 (A.A.) - Çavdar ihraca

tını tanzim için Almanya, Rusya ve 

Lehistan arasında Varşovada 26 eylCıl

"de imzalanan mukavele sonkanunun bi

.rinden başlıyarak meriyete girecektir. 

Büyük savaşta çok zedelenmiş olan 
Rusya'da bilhassa halkın muhtelif dev
let rejimlerini mukayese etmemiş bu -
Junmasından istifade eden işçi partisi 
bir sınıf ihtilali ile büyük neticeye var
dı. Sovyetler htikOmeti kuruldu. Bal be
yannemesinin Rusya'daki bu tatbikinin 
verdiği yer yer birçok memleketlerde 
işçi sınıfını buna uyacak hareketlerde 
bulunmıya sevk etti. 

Mesela Almanya'da 1918 de böyle 
bir hareket oldu. Lenin. kuvvetli telld
ni sayesinde Sovyet hükumetini tanıt· 
makta ve kati hamlelerle rejimi rus ül
kesinde yayma~ta idi. 

Bu esnada !taly..a'daki hareket, onun 
kar'iıhğı olan faşizmle karşılaşmakla 
bcr.aber ş,imalı ltalya'da ilk...ihtH;J J:ıa
r~ketleri ve aynca Almanya'da S9vyet 
Jeı: cümhuriyetine benzer hü1ffimetler 
kurmak teşebbüsü vaki oldu. 

Fakat 1talya'da bir karşı faşist ha
reketiyle bertaraf edilmiş olan bu sı -
nrf ihtililinin yaptrğr karışıklıklar, 

Almanya'da • sezarizm., muvaffak ola
madan o zamanki parlamanter devlet 
tarafmdan bastırıldı. 

İbretle üzerinde durulacak bir nok
tadan, Almanya'nın o zamanki vaziye 
tindep bahetmeliyim: savaşm devamın
ca hürriyet ihtilalinin getirdiği, ken
öi bünyesine uygun olmıyan doktrin· 
)erin tesiriyle A iman ya; birçok sıkıntı· 
lar içinde yuvarlanmış, büyük zararlar 
görmüsti.i. Savaştan sonra da sınıf ihti· 
lali ve Sovyet hükfunetleri kurmak te· 
§ebbüsleri parlamantarist düşüncelerde 
gaJiih hasıl edecek hiç bir tesir yapma
oı. 

Yenen devletlerin ileri sürdüğü ye
ni sulh iycaplarının cebren doğurduğu 
Vaymar kanunu esasisi yapıldı. Bu ka
nunu esasi yalnız hürriyet ihtilalinin 
değil, sınıf ihtilalinin de getirmek is
tediği ve terör yapmağa teşebbüs eden 
sosyalizm cereyanlarını durduracak bir 
mahiyette degildi. Binaenaleyh büyük 
:savaştan yenilmiş bir devlet olarak çı· 
kan, p tfamanterizmin acısını çekmiş, 

kot 1 lerini görmüş, savaş sonunda en 
,acı tecriıbelc.ri geçirmiş olaıı alman 

Y nnaniı;;tan 'a ilıracatmıız 
hakkında bir söylev 

Londra, 19 (A.A.) - Avam Kamara
sında Düşes Atholl'un bir sorgusuna 
cevab veren Bay Ruciman, ökonomi iti
lafnameleri yapmak için Türkiye ve 
Lehistan ile yaprJan konuşmalarda İn
giliz tavukçuları mümessilleriyle mü
şaverede bulunulmamıs olduğunu söy
lemiş ve şöyle demiştir. 

"Bununla beraber, meseleye tamamiy
le vakı folan ziraat bakanı ve İskoçya 
müsteşarı ile daimi surette istişare et
mekteyim.,, 

Bundan sonra Düşes, bu iki ülke
den ve bilhassa Türkiyeden yumurta 
sokulmasının sıkıntı vermekte olduğu
nu söylemiş ve B. Ruciman şöyle de
miştir: 

"Ziraat bakaniyle İskoçya müsteşa
rının bundan tamamiyle haberdar oldu· 
ğundan şüphem yoktur.,, 

1 ngilizlcr alncaklarım ingiJiz 
lira~ı olarak i"tiyorlnr 

Londra, 19 (A.A.) - İngiliz - Ro. 
men görüşmelerine dair ticaret bakan· 
lığı tarafından çıkarılan bir bildirime 
göre, ingiliz ticaret bakanı Bay Run. 
ciman ticari borcların Romanya hüku
metince en kısa bir zamanda ve tama
men ingiliz Jirasile ödenmesi gerekti
ğini romen murahhaslarına bildirmiş 

ve Romanya ticaret bakanı da İngilte
rcnin bu isteğindeki doğruluğu kabul 
ederek müzakerelerin sonkanunda tek
rar ele alınması için hükumeti nezdin. 
de görüşmede bulunmuştur. 

'I \CARİST·\N'DA 

IleJgrod nezclindc bir macar 
te ehhii Ü 

Budapeşte, 19 (A.A.) - Liberallerin 
fikirlerini yayan Pesti Naplo gatetesi, 

Macaristan hükumetinin macar tebaası 
nm srr.ır dı~ı : Jih.esi meselesi h::kkın· 
da Belgrad hükumeti nezdinde teşeb· 

büslerde bulunacağını yazmaktadır. 

imparatorluğu, harbtan sonra bunları 

çabucak unutarak ve ibret duy.nuyarak 
Vaymar kanunu esasisiyle ikinci Ray
hı kurdu. 

Bu vaziyet almanların umumi yaşa
yışında temelli bir istikrar temin ede
medi. Harp sonu almanyası, mağlObiye
tin yüklettiği para ödeme ve diğer bir 
çok tekalif yüzünden, müstakil ve şe
refli bir devlet olabilmeği, böyle bir 
kanunu esasi ile temin edemedi. 

Nihayet bütün eski derdler tepti. 
ikinci Rayh'ın yurdun ana derdleri 
içinde bitip tükenmiyen borçları öde
mek gibi birçok müşküller karşısında, 

ulusa "hayat imkanlarını verici tedbir· 
ter aramak yolundaki savaşma rağ -
men, anayaralar durmadan işliyordu, 

yani ikinci Rayh imparator ikinci 
Giyyom'un nüfuıunun ve Prusya di· 
siplininin bile basa çıkamadığı müca • 
dele unsurları ile karşı karşıya bulu • 
nuyordu. Hitler hareketinin, milli ceb
he "fronnosyonal,, diye tavsif edilen 
tarzı kurmasına kadar parlamantarizm 
ve demokrasinin faaliyeti devam etti. 

Sosyalizm ve komünizmin de bu ka
dar yayılmurna ve disiplinsiz parla· 
mantarizm ve demokrasi sebep olmuş
tu. Dış Almanya öteki devletlerin kar
şısında kendisini saydıracak kuvvetten 
mahrumken, iç Almanya sınıf müca • 
deleleriyle her gün çoğalan fırkaların 
kavgalariyle yıpranıp duruyordu. 1ş 
o raddeye geldi ki Hitler'in usulü dai
re inde yapılmış bir seçimi fazla rey 
alıp iş başına geçmesinden önce sınıf 

ihtilili Almanya içinde yayıldı ve ha· 
reketlendi, o haldeki nasyonal - sos
yalist fırkanın iktıdar mevkiine geçme· 
sinden epi evel Almanyada komünist 
fırkası lehine rey verenlerin mikdarı, 
bugünkü Sovyet Cümhuriyet fırkasının 
kayıtlı azasının mikdarmdan d.ilia faz
la idi. Komünistlerle aynı doktrini gü
den sosyal - demokratların aldığı rey 
yekfınu Almanya için göz karartacak 
bir çoklukta idi. 

fi:n sQn seç_jmde Hitlcr'in nasyonııl 

- sosyalist fırkası, komünist ve sosyal 
demokrat frrl.alarının aldıkları reyle. 

rRANSA'DA 

Fransız par]aınen .. 
tosuııda ıssı ı 11ir güıı 

Paris, 19 (A.A.) - Meclisin öğle
den sonraki celsesinde sosyalistlerden 
Bay Pol Peren, Fransanm alman silah· 
Jarrnrn teşkil etmekte olduğu tehlikeyi 
ve tutmuş olduğu yolu bildiğini ve kcn 
di grupunun askeri hizmet uzasının ar
tırılmasına muarız bir delil olmak üze
re bu tahsisatı onayacağını söylemiştir. 

Sü Bakanı bunun üzerine meclisten 
fedakarlıkta bulunmasını ic:.temiş ve 
çünkü savaş gereclerinin eskimiş oldu
ğunu ve bir Çin seddine malik olmanın 
imkansız olduğunu söylemiştir. Genel 
görüşmeler biter bitmez Bay Leon 
Blum görüşmelerin geri bırakılmasını 
çünkü kredilerin kabulünden sonra da 
askeri hizmet mtiddetinin artırılması 

hususunun isteneceğini ve sosyalistle
rin proje aleyhinde rey vereceklerini 
söylemiştir. 

Bay Leon Blum, Almanyanın çarça· 
bık silahlanması karşısında tek çare o
larak Almanyanın da gireceği uluslar
arası bir mukavelenam~ vücuda getir
mek fikrinde bulunduğunu ilave etmiş· 

tir. 

Bay Leon Blum demiştir ki: 
"Silahları yavaş yavaş azaltmak, Al· 

manya'dan uluslar derneğine dönmesi
ni istemek veya onu - kendisi haric ol· 
duğu halde ittifak ile onanacak • bir 
mukaveleyi onamaya mecbur etmek ge
rektir. 

Bay Fabri, Fransa'nm yirmi yıldan
beri silahlarında yapmakta olduğu azal· 
tmaya rağmen Almanya'nın Cenevreyi 
bırakmış olduğunu söylemiş, ve şöyle 
demiştiı: 

"Silahlanma yarışını ortaya çıkaran 
Fransa değildir, onu bu yarısa sürükli-
yen manya'drr .,, 

B ay Flanden Bay L eon Blum'e ce
vab vererek Almanya'ya uluslararası 

bir mukavelenamenin zorla nasıl onan
dmlabileceğini sormuştur. 

yekunundan biraz fazla rey almamış ol· 
salardı sınıf ihtil.'.ili iş başına geçiyor -
du. Hatta bunun böyle olmasına da ha
cet yoktu. Ben bir tesadüfle o sırada 
Almanya'da seyahat edıyordum. ora • 
da herkesi üzgün ve nevmid gördüm. 
Savaşın işsizliğin acıları içinde bir çok 
insan yığınları ertesi gün nasıl bir ha
yat şartına maruz kalacaklarını bilme· 
den ülküsüz yaşıyordu. Vaziyet öyle 
idi ki nasyonal - sosyalist fırkası iktı

dcıra geçmeseydi, komünist fırkasının 

diğer fırkalarla beraber iktıdar mevki
ini alması, hatta bir ihtılalle buna eriş
mesi ihtimali pek :'l.'.i meydanıla idi. 

Hula!;ıı. bugün, İtalya1da oldugu gi· 
bi Almanya'da da bir sınıf ihtilali tipi 
nin karşısında, aksülamel denilebilecek 
olan bir idare basa geçmiş bulunuyor. 

Demek ki sınıf ihtilalinin malum dok· 
trinlerine dayanarak ileri gidis hareke
tinin hız aldığı mıntakalarda bu hareke. 
ti durdurmak için parlmanter idare ça
re bulamayınca ihtilalci hareketler orta. 
ya çıkıyor ve yalnız bir memlekette de
ğıl, dünyanın her tarafında bu hareket 
görülüyordu. 

O sıralarda sınıf ihtilali tecrübele. 
rinin gene Bal beyannamesine dayana. 
rak sirayet ettiği, mevki aldığı bazı 

memleketlerde vardır ki Macaristc.nda
ki Bela Kun hareketi buna bir misaldir. 
Bu hareketi o zamanki macar hükfımeti 
normal tedbirlerle bastırmağa muvaffak 
olmuştu. 

Burada bir duruş yapacağız: Size 
hürriyet ihtilalinin getirdiği parlmanter 
ve demokratik mefhumların, doğduktan 
di.inya parçasından ona yakın mrntakala. 

ra geçici ve sirayet edici bir tesir taşı· 
dıklarını söylemiştim. Ve insanlann 
meyillerindeki, dünyanın bir tarafında 
geçmiş olan vakaları benimsemek ve 
taklid etmek hissi nasıl İngiliz ve fran • 
srz ihtilalinin neticelerini aynen kopye 
etmeğe sevketmiş ise sınıf ihtilali için 
de aynen böyle olmuştur. 

R~jirtılcrin sıyasal doktrin ve mefhum. 
n sir~yel: tesirinden kıymetleri yal

mz bir t"rn'tr-n değil, diger sıyasal dok. 
trinler tarafından da E!ÖZ önünde tutu· 

Fransa, ülkenin sırtında büyük bir 
yük olan saçma ve hatta canice mükel
lefiyetleri tahdid etmekte kusur etmi
yecektir. Fakat bunun için Fransanm 
emniyetinin uluslararası bir zaman al
tında bulunması gerektir. Kendisi, na
zilerin yönelmeleri hakkında bazı iyza
hat verdikten sonra şöyle demiştir 

"Çocuklarınızın güven içinde yaşa
malarını istiyorsanız ulusal güven için 
istediğiniz çalışmayı esirgemeyiniz. 

Bay Blumun görüsmenin geri hıra· 
kılması için olan takriri 126 reye karşı 
462 reyle abanmıştır. 

En sonra birçok sözenler daha söz 
söylemişler ve demokratlardan Bay 
Martel şöyle demiştir: 

"- Barışın büyük havarisi olan 
Aristid Brian, sü bakanı Majino tara
fından istenilmis olan tahsisatı hep ona
mıştır. 

Bunun üzerine projenin tamamı, 130 

reye karşı 460 reyle onanmıştır. 

Fransız · Sovyet 
gizli anlaşınası 

Londra, 19 (A.A.) - Star ga
zetesi, gizli sovyet - f ransız asker
lik muahedesi hakkındaki ifşaat 
üzerine yaptığı tahkikatın sonuc
larını bildirmektedir. 

Bu gazete, muahedenin 22 son 
teşrinde Cenevre'de Bay Laval ve 
Bay Litvinof tarafından kati ola
rak onandığını yazarak diyor ki: 

"Birinci maddesinde yalnız ko
runma için olduğu yazılan bu mu
ahedeye göre fransız ve sovyet 
büyük erkanıharbiyeleri telsizle 
daimi teams halinde bulunacaklar 
ve bunun için şifre kullanacak
lardır. 

Sovyet Rusya Japonya'nın sal
dırımına uğrarsa Fransa hemen 
Rusya'ya dört mi yar franga ka
dar sava§ levazımı verecek ve bir 
fransız • alman savaşı olursa Sov
yet Rusya F ransa'ya bu değerde 
zahire gönderecektir. Rusya ve 

labilir. Ezcümle ilk ihtilal tini. ilk a
na ihtilal tipi olan hürriyet inkılabı na
sıl ki bir çok memlekct1erde kendi te -
Jakkilerine uygun tashihler ve değişik • 
likler yapılm d<ın kabul edilmiş ise sos
yalizm de bir çok yerlerde inanılarak, 
itikad edilerek, bağlanılarak yapılmış. 

fak:.t bazı yerlerde de tatbik kıymeti ve 
değeri gözetilmeden olduğu gibi kopye 
edilmiştir. 

Nitekim bazı memleketlerde öyle tıı
hafsimalr sosyalistlere rastgelinir ki dili, 
ecl ebiyatı, sözleri tamamen sosyalist fi. 
kirleri mildafaa ederse de kasasını arar
sanız kuvvetli bir (rcntier), yani irad 
~:ıhibi olduğunu ve çeblerinin esham ve 
t;tlJvilatla dolu olduğunu görürsünüz. 

Hi.ırriyet ihtilalinin taktikleri onu 
doerudan doğruya tatbik eden devletler 
içh nıısıl yıkıcı olduysa, sosyalizmin, 
sınıf ihtilnlinin ruhuna girmeden onu 
l:.ir taklid işi ve bir vasıta olarak kabul 
eden devletler için de bu t klid aynen 
bövle yıkıcı olmuştur ve olmaktadır. 

Şimdi sınıf ihtilalinin yaptığı ka
rışıklığı karşılamak icin vücudlanan 
otorite devletleri tipleri de aynı mahi
yette kopye edilmek, taklid edilmek 
devresine giriyor. 

"Gömlekli fırka,, tipleri, mavi göm
lek, sarı gömlek. bol gömlek, dar göm
lek, kara gömlekle, müşterek selamla 
'bir ulusun birliğini temin edemez. Zin
de bir ultts yaratbilmek için kökten 
müşterek ana vasıflar olmalıdır. Fakat 
bunu içine sindirip içinde hazırladık· 
tan sonra yapan ulus dünya önünde bu· 
nu kabul ettirebilir. Selamla, gömlek 
rengiyle yapılan hareketler dünya ihti
yaclarına tekabül edecek bir kıymet ifa
de etmez. 

ltalya'daki savaş sonu karışıklığınm 
getirdiği faşizm, adı değişmez hir re· 
jim olarak safha safha yeryüzünde ya
yılmak istidadını gösteriyor. Hürriyet 
inkılabında taklidciler nasıl acı gör
müş iseler {aşizm mukallidleri ae aynı 
akıbete mahkum olmuşlardır. Fransa'da 
bile Fransist adı altında, henüz kuvvet
H bir farka haline gelmemiş, fakat ilye
lerinin sayrsı 011 binleri geçen bir toplan 

B1RtEŞİK DEVLETLER'JJE 

Am('rika
0

da silahçılar ııwsdf'"İ 

Va~ington, 19 (A.A.) - Bay huilı 
Amerika Dışarı İşler Bakanının savaŞ 

çıkana A Tlr.tilrnnm l:itaraflıgına dair 
yeni 1Jir tar:fc :ı ı · ırlam ·ıkta olduğ uııJ 

söylemiştir. Ancak, kendisi, Amerika· 
nm denizlerin serbest1igine dair oıan 

sıyasasmı bırakacagı hakkındaki şayi· 

alarm büsbütün uydurma oldu •unı.ı 
ilave eylemiştir. 
Bazı mahfe11crin fikrine göre, Amc· 

rika Cumur Başkanı yabancı devletler 
arasında savaş çıkarsa tehlikeli alan· 
tarda dolaşan amerikan gemileriyle sa· 
vasanlarla ticaret yapan silah fabrika· 
törlerinin bu işi zarar ve ziyanı kendi· 
lerine aid olmak üzere yapacaklarını 

ve hiç bir zaman hükumetten yarctıı:ıı 

görmiyeceklerini ilan edecektir. BıJ 

sryasa, bir savaşı devlet aleyhinde aın
bargo konulduğunda uluslar derneği 
ile iş birliği yapılmasına yarıyacak ve 
Amerikan tarafsızlığının tamamiyle 
muhafazasının uluslar derneğinin çalış· 
mah:ırını güçleştirmekte olduğunu öte· 
denberi ileri sürmekten geri kalmaı:ıııŞ 
olan Fransa ile lngiltere'yi tatmin ede• 
cektir. 

Amerikanın deniz meselesinde Japon 

ya ile mevcud olan anlaşmazlığa tngil· 

terenin yardımını elde etmek istemesi 

ihtimal, Vaşington hükumetinin yönel· 

melerinde olan değişiklikle yabancı de· 

ğildir. Çünkü Amerika hükumeti, bl.I 

yardım veya Sovyet Rusyanm yardıll11 

olmaksızın J aponyanın cesaretini kıra• 

bileceğini ummaktadır. 

Fransa Almanya ile ayrı ayrı rnu· 
ahede yapmıyacaklardrr. 

Londra, 19 (A.A.) - Londra·. 
ela ki f ransız ve sovyet mehafili ikı 
memleket arasında bir gizli as• 
kerlik muahedesi olduğu hakkın· 
daki haberleri Rcuter Ajan ına 
beyanatta bulunarak tekzib et· 
mişlerdir. 

tı kendini göstermeğe baslamıştır. Es· 
ki savaşçıların yardımını kazanan bıl 
fransist grupu, selamı, giyinişi, hareke· 
ti itibariyle faşist :talyanlara ve hitlC
rist almanlara benzemekte, memleketiJ1 
içinde gün geçtikçe yayılmaktadır. 

Size iki ana ihtilalin dünya tipind:~ 
sonra bizim rejimimizde hürriyet ihtl' 
lali tipine bak:ırak vaziyet ne oldu ıı• 
nu ve onun yüzünden parlmentaritıı' 
ve demokrasinin nasıl oldugunu soyW 
miştim. 

Sınıf ihtilalini ve sınıf ihtiJaJitıİfl 
aksülameli olan karşıki tipleri söyle1ir 
bizim rejimimizde onların noktai ıttl' 

T (I' 
zarlarına knrşı kolladı~ın;ız dokter 
Jeri de kısaca anlatmak isterim: 

. Türkiye. cümhuriyeti halkçı bir vıır• 
hktır. Türkiye cümhuriyetin.in güdc1il • 

ğü ana politika çizgilerinden halk~ılt' 
ğı söylememin sebebi srnrf ihtilali 1<ıır· 

• 
şısmda bizim vaziyetimizin ne oJJı.ı 

nu göstermek içindir. Halkçıyız, hatW 

çı demek ulus demek olan insan kal'.lb:t' 

lığı içinde hiç bir imtiyaz ve iistünlU~ 
tanımıyan, her ferdini diğeri kadar tı• 
ve şeref sahibi sayıp ökonomik aıaııd' 

lW 
da yerini ötekine, işçiyi patrona, rn ,. 
tahsili müstehlike mahkum edecek " 
. ı .. d • b""t=~11 bıl zıyet ere musaa e etmıyen, u ı. 

.. • • • ı.:;tıe' 
unsurları musavı haklı hır ınsan ..... 

si tanıyan, aralarında bir takım fa!~ 
lar varsa bunu iş bölümünün 

addeden bir varlıktır. 

iycBV' 

• vııt• 
Halkçı zihniyet, ulusu tam bır ! 

hk, tam bir kütle olarak kabul ede; 

onun için de bir smıfı kendisinden ~· 
katarına karşı üstün ve faik olmak ·r 
d. ' 1 h k . ç·· kii bO ıasıy e are et ettırmez. un ,.,, 

··yil"' 
le bir hareket yolu ulus denen bU 

1
, 

varlığı sade anlayışında değil, yaşa)' , 
§ıÖda dahi nefret hisleriyle besliY~~t· 

ınabıY ve biribiriyle hoğuşturacak 
t('dir · · 

(Dersin geride kalfti11m :vcırzn 
cagız.' 
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l ttrı - sıyastll 

Sovyet Sergisi 
Dün Serg.e\ ınde, sovyet ressamları. 

nın Roma'da gösterild!kten sonra bura
Ya getirilen resim sergisini gördük. Sek
sen kadar tablonun hemen hepsinde, 
sovyet cemiyetini görüyoruz. Çeşidlilik 
bize gösteriyor ki, bir ulusun devrimci 
işlerinin buyuruğuna verilmiş sanat, hiç 
de ileri s..;r.ıltlüğü gibi, biryanlı, yavan 
ve can a;k cı değildir. Sanatkar, önüne 
çıkan cc •. 1iyet davasına inandıktan ve 
bunun heyecanını duyduktan sonra, ha. 
Yat, durt <luvarın içinde tecrid edil -
se bile değ;şiktir, çeşitlidir, renklerile 
anlamlarında son derece zengindir. 

Bu sergiyi ve bunun gibilcri bütün 
ressamlarımıza gösterm k gerektir. iki 
yıldanb~ri bizde de başlamış olan "inkı
lab için ve cemiyet için sanat,, hareketi, 
henüz pek az yardım gördüğü halde ba. 
zı iyi sonuçlar vermiştir. Düşünmek 
gerek ki biz ı·essamforımızın önüne bir , 
şehrimizde olsun bir tek resim galerisi 
bile koyamıyoruz. Ressamlarımızın bir 
takım meslek mecmualarından yabancı 
rneslekdaşların en son eserlerini takib e
dip edemed'kleri bu kadarcık bir meslek 
masrafını göze alıp alamıyacakları bile, 
bilmediğimiz bir teydir. Buraya gelen 
serginin lstanbul'da da gösterilmesi te
min olunmalıdır ki, galerisiz, dolayısile 
görgüsüz çalışan ressamlarımız, hiç ol. 
rnazsa bu gibi memleketimize uğrayan 
sergilerden faydalansınlar. Öğreniyoruz 
ki, bu yapı/acaktrr. Ve buna seviniyo -
ruz. Bir yandan Halkevi kurumlarımız 
bir yandan da hükümet, memlekete ne 
kadar sanat örneği celbedebilirlerse, ıa. 
l'lat zevki ile terbiyesini o kadar hazır_ 
larnıı olacaklardır. 

Şimdi gelelim gene sovyet sergisine. 
Bunun en kuvvetli tarafı, yukarda 

r!a söylediğimiz gibi, soysal bir görüıe 
dayanmasıdır. Her tablo, içinde yaşa
dığı cemiyetin iflerine katılmasını bilen 
ıtığlam bir sanat duygusunun mahsulü. 
dür. Ferdiyetçi okulun gönül ve beyin 
hastalıklarını aksettiren, ne 11" ··ulara 
ne de şekillere rastlıyorsunuz. 

Sarian'ın köy renkleri canlıdır, taze
dir. Ko:npozisyond.:ki "rythme,, hele 
dört beş kadının çimenler arasında ge. 
lincikler gibi bittiği köy manzaratıncla 
Pek kuvvetlidir. 

Gene kompozisyon bakımından Pet
rov-Vodkin'in "Sabah,, adeta dekora. 

tiftir. 
lsak Brodski1 natüralist fırçası ile bir 

fotoğraf makinesi kadar "exacte,, dO". 
lenin'in büyük portresi, ya§ıyor gibi 
canlıdır. Hiç şübhe yok ki, inkılab mü • 
~leri ve ilerisi için dokümanter bakım. 
dan resimler ancak böyle ''dessin,, usta
larının kıvır~bilecekleri bir iştir. 

Sanatkarane tesir yapan tablolar ara. 

•ında şunları sayalım: 

Samohva'ov'un "Dokuma tezgahlan,,. 
llurada, iıbaşı yapmıt olan kadınlarla 
~kinelere bahardaki açık hava manza
.._l.rında olduğu kadar taze, gene ve 
1trah renkler verilmiştir. Belli ki sa • 
"-tki.r, bu it köıesini, elinden gel.tiii 
"'dar ferah ve nefeli göstenneğe çalıı
""•tır. Ve muvaffak da olmuştur. 

Vil~ams'ın ''Sporcu sene kızlar,, ı ile 
"Yıkanan kadınlar" ında ''peinture,, •n 
~ . . 

1Ubtile,, fırça oyunlarile beslenmıttir• 
fteıe ''Sporcu sene kızlar,, da adeta bir 
le&c renk ile içinde çahtıldığı halde o ka-
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ULUS 
=s 

• 
iÇ DUYUMLAR 
Yunanistanda büyük bir 

harb meclisi 
İstanbul, 19 (Telefon) - Atinadan 

19 tarihile bildiriliyor: Çalclaris'in reisli. 
ği altında yarın toplanacak bir meclis 
Yunanistanın müdafaasına aid esasları 
t~dk'k edecektir. Bu meclise harb işle
rı b::ı.kanları ile müsteşarları ve erkanı _ 
harbıye reisleri ile muavinleri iştirak e
deceklerdir. 

Yımnnistan',la ulus diişıııanları 
İstanbul, 19 (Telefon) - Atinadan 

1.9 tar!hile. b'.ldiriliyor: Yunan bahriye -
sıne aıd gazlı planları B Ik h . . b' d 

1 
' a an arıcı ır 

.ev ete satmağa tc~ebhüs suçile bir tel. 
sız telgraf mcmurile bir belediye ınemu· 
ru hapsedilmişlerdir. 

Ticart'l ''C Sanayi Odaı;:ı ~1ec
lisinin ~on toplantı"'ı 

lstanbul, 19 (Telefon) - Ticaret ve 

Sanayi odası meclisi bugün son toplan. 

tısını yapmıştır; toplantıda zahire bor

sası ile Odanın yeni yıl bütçesi kabul 

edilmiıtir. Zahire borsasının bütçesi 

72756, Odanın 169,303 liradır. Esnaf ce

miyetleri mürakabe bürosu için de 5000 

lira ayrılmıştır. Ruznamede bulunan zey. 

tin ihrac nizamnamesi ile lastik - deri 

raporunun tedkiki işleri bugünkü top _ 

lantıda da konuşulmamış ve bu iki iıin 

yeni meclise devri kararlaştırılmıştır. 

Bulgaristanda işsizlik 
İstanbul, 19 (Telefon) - Sof

ya' dan 19 tarihiyle bildiriliyor: 
Yapı ve tütün işleri bitmeğe 

yüz tuttuğu için Sofya'da ve Var
na'da işsizlik günden güne art
maktadır. Önümüzdeki ay bütün 
tütün işçilerinin işsiz kalacakları 
anlaşılmaktadır. Varna' da issizle
rin sayısı 4500 ü bulmuftur: Ve 
bunlardan ancak 15{) tanesine İf 
bulunabilecektir. Bu vaziyetin ö
nüne geçmek için Varna iş mü
dürlüğü Sofya iş müdürlüğüne 
Vama belediyesine işsizlere dağıt
mak üzere 5 milyon levalık bir 
İstikraz İçin baş vurmuştur. 

dar canlılık ve o kadar "ziya,, elde et. 
mek, ıaıırtıcıdır. 

Bogorodıki modern ve kabasaba bir 
Spitzweg'dir. Resimlerindeki Humour o 
kadar özdür. ''Fotoğrafçıda", ''Bir aile 
fotoğrafçıda,, adlı tabloları, resim sana
tının fotoğraf sanatı ile değilse bile ib. 
tidai fotoğrafcılık ile derin bir alaydır. 
''G . emı ateşciai,, , elindeki lnranfille ko-
yu, ağdalı bir nete sembolüdür. 

Bogorodski başlıbaıına bir genre'dır. 
Deyncka'nın "Aklar karargahı,, nda 

beyaz - siyah kontrastı ve bunun çevre. 
sine sığdınlan ''debauche,, sahnesi, bil -
h~sa kenara atılarak geçici bir ihmale 
u~ramıı olan oroıpu çok kuvvetlidir. 
Dıkkat edilirse, vagonun hareket halin
de olduğu da görülmektedir. Telgraf tel. 
l~rinin sarsıntısını itaret eden bir ''des. 
sın ''t ··k ·· b " ru ,, u u duyguyu kuvvetlendir-
mek İçin yapılmııtır. 

~i~rmezden Önce gene aöyliyelim ki, 
serıının en faydal ~ v • • af ı ve ogretıcı tar ı, 

soysalhğa ayırdığı genit ve zengin pay-
dır. BURHAN BELGE 

Sovyet sanat sergisi 
(Başı 1 inci sayıfada) 

muhtelif İstidat ve kabiliyetlerinin, an
cak bu ana yolda inkişafına müsaade et. 
mektedirler. 

(Halk için), (halka hitabeden sanat) 
sözlerile mübhem olarak sezdiğimiz ma
nayı biz, bu sovyet sanatkarları sergisi. 
ni seyrederken, çok daha eyi kavrıyo -
ruz. Sovyet sanatkarlarının bağlı olduk. 
lrırı gaye (halk için) dir. Bu yüzdendir 
ki beş on elitin hayranlığını çekebilecek 
kübizm, empresyonizm gibi cereyanların 
izlerini sovyetlerde aramamalıdır. 

Yalnız entelkktüellere mahsus bir 
ilerisanatı kendilerine ülkü yapmayan 
sovyet sanatkarları, kütlenin sanat zev. 
kini kütle halinde yükseltmek için ona 
İnmeye, bütün gayretlerini, onu elinden 
tutup müşterek gayelerine doğru götür
meye harcamı§lardır. işte seyrettiğimiz 

sergi de bu gayretlerin mahsulüdür. 
Serginin en büyük değerlerinden 

biri olan 1sak Brodskiyi göstereceğiz. 
Şimdi elli yaşında olan bu ressam, en 
olgun eserlerini sovyet devrinde ver
miştir. Bu ressamda realiteyi süsliye. 
rek, en çıplak görünüşlerden harikula
de şiir efeleri çıkaran bir sihirli el bu
luyoruz. Onun Lenin portreleri, Dnye
prostoy udarmikleri, tık yaza doğrusu, 
Kışları, realitelik değerlerinden hiç bir 
şey kaybetmeden, hayatın tatlı, gilzel 
ve cazib taraflarını gösteriyor. Bu e. 
serlerde bir nevi lirizm buluyoruz. 

Kuprinin manzaraları, r.enkleri gok 
ahenkli, ve insan üzerinde kuvvetli te
sirler bırakan eserlerdir. Bessemer Fe. 
rene, sanayiin plastik sanat mevzuları 

arasına ne kadar muvaffakiyetle gire
bileceğine delildir. Kremlin'i Bahçesa -
ray'ı çok muvaffak eserlerdir. Petrov -
Vodkin'in Sabah'ı ve Gene kız portre. 
si usta ve tecrü't>eli bir sanatkar elin. 
den çıktıklarını gösteriyorlar. 

Georgi Riajski daha sert, daha ham 
yil:ı;leı-den ve renklerden hO§lanmakta
dır. Rus ulusal çeşnisini onda daha 
kuvvetle buluyoruz. Kadın portreleri, 
Kızıl orduda sıyasal de1"6'i, sıhhat, gür. 
büzlUk ve marazilikten uzak temiz 
duygulara tercilman oluyor. 

Bu 14 sanatkarın en hırçını, en ihti
lalcisi Sergey Gerasimov'dur. Onda ih
tilal günlerinin sinir gerginliğini, ruh 
susamışhğrnr, ve kan ihtirasını buluyo
ruz. ''İnkılab çetecilerinin and içmesi,, 
bu sahada en muvaffak eseridir. Gece 
karanlığında ölümle karşılaşmaya hazır. 
lanan insanların hisleri, bütün çıplaklı
ğile bu eserde canlandırılmıştır. "Kol. 
hoz gece bekçisi", ''Bir kolhoz köylüsü 
kürsüde,, ulusal rus köyü tiplerini bü. 
tün karakteriıtliğile çiziyor • 

Aleksandr Samohalov 14 sanatkirın 

en modernize temayül edenidir . .'Do
kuma tezgahı,, , ''Tarla rencberleri,, 
kendi tarzında güzel ve muvaffak eser
lerdir. 

Vilyams, "Beden terbiyesile uira. 
şan gene kızlar,, ı ve "Yıkanan kadın
lar,,ile daha çok bir portre ressamı ol. 
duğunu gösteriyor. Çıplakları realist 
ve insanidir. 

Bogorodski'de de, Gerasimov'da 
gördüğümüz haşin ihtilalciliği buluyo
ruz. Köylü ve asker tipleri, idealize e
dilmemiş, oldukları gibi, kaba ve gUç 
tarafları karakterize edilerek &öıterll-

Vapurculuk şirketinin 
yeni vapurları 

İstanbul, 19 (Telefon) - Va
purculuk şirketinin Loid Triyeste 
kumpanyasından satın almak üze
re olduğu iki vapurun muamele
leri bitmiştir. Kumpanyanın Bul
garya ve Kampidolyo vapurları 
bedelleri serbest dövizle ödenmek 
üzere şirketçe satın alınmı,tır. 

Vapurlar on güne kadar lstan
bula gelecektir. Gemileri getirmek 
için gönderilecek kaptan, maki
nist ve tayfalar yarın ltalya 'ya 
hareket edeceklerdir. Vapurculuk 
şirketinin hat taksimlerinde hisse
sine düten tonaj bu vapurlarla 
artmaktadır. iki vapur, ikinci ka
nunun batlangıcında servise gire
ceklerdir. 

f ... ıanhuJ Rıhtım şirketinin 
devir işleri 

fstanbul, 19 (Telefon) - Rıh
tmı f irketinin hükômete devri it
leri hakkında Gümrük Baımüdü
rii ıunları söylemiıtir: T es bit ve 
tesellüm itlerine devam ediyoruz. 
Şimdiye kadar yapılan tesellüm 
itlerinde mevcud eıya antrepolar
da bulunan miktara uygun çık
mııtır. Bütün bu itlerin ay batma 
kadar bitmesine çalıfıyoruz. 

İstanbul Vniversiı.- ... inin ıatillf'rİ 

l~tanbul, 19 (Telefon) - lıtan
bul üniversitesi fakültelerinde bay
ramda üç gün tatil yapılacaktır. 
Bundan sonra 15 gün ıömester 
tatili olacaktır. ----·----
Ankara müftülüğünden · 

Ramazanda verilmesi gereken fitrenin 
cins ve değeri aşağrdadır: 

Butday 6.S: un 12.S, Arpa ı ı.s: re
zaki UzUm 100; çekirdeksiz ilzUm 70 si
yah üzüm 40. 

miştir. "Fotoğrafçrlara,, tablolarr giL 
zel bir buluttur. 

Dcyneka daha çok akrş tarzında ça-
1ııpnaktadır. Gerçek propaganda UsHL 
bunu, tam vasıflarile onda buluyoruz. 
Tef e.rrüatsız, büyük ve sathi duvar 
tabloları, spor ve askerlik öğüdleri ver
mek için birer derstir. Saryan'da ma
halli renkler hakimiyeti ve eyi bir fır
ça kullanııı var. 

Heykeltra,lar arasında Efimov'un 
''Hindi., si gerçekten bir tezyini ıanat 
eseridir.Bu derece ıtiliz<! edilmiı bir 
kümes hayvanını öyle sanıyoruz ki, hiç 
bir sanatldr tasarlryamamıştu. Horozu 
da güzel bir işlenmi, bakırdır. Ay. 
nı stilizuyon çahfll\aıını Çaykov'da 
da buluyoruz. ParllfÜtçüıü bu çah!fXla
nın en güzel ••erini vermiştir. Büstle. 
ri de muvaffaktır. 

Sebedeva'nın heykellerinde ince b~ 
kalbin çarpıntısı duyulmaktadır. Mu
hiaa'da daha erce bir duyu9 ve g6rüt 
teziliyor. Portrelerin hepai rea118ttir. 

Sergiden çıkarken, aovyet Nnatının. 
kendisine çizdiği yolda emin ve 1uur
lu adımlarlıle ilerlediği ve •imdiden el
de edilmit olan ba'arnnlann çok dik.. 
1-te deiw oldutu bııaatindeydik. 

S \ V lr'A: : 

Rus ınÜ7iği içiıı 
Bıı ak~am i\lo!'!io, a komintc•rn 

rad)oı.;1mda tiirk<·c bir 
konft·rans \t•ril;·cck 

Moskova'dan Ankaraya ve İstanbula 
(Komintern) adını taşıyan SOO k'lov::ıt
lık büyük bir Radyo • İstasyon tarafın. 
dan verilecek olan radyo-kons r 20 i'k· 
kanun 1934 gecesi, Türkiye s ati ile 
20,30 da baslıyacaktır. (Komintern) 
radyo istasvo~unun d •lga uzunluğu 172.f 
metredir. GC"çen gün gene bu konferans. 
tan bahsr-tmi ... tik. Radyo dinleyiciler.n:!l 
bu konferansı vC" zengin pro!"rnmı zc-vk. 
le dınliyeceklerine siiuhe yoktur. 

Program şudur: 
Rus muzir:inin de ,i imi üzerine türk

Ç<' konferans: 
GLfNKA - Kamarlnskaya. 
DARGOMISSKIY - Uç kisi trıraf•n 

dan okunulacak türkü (pris) 
BORODtN - (Bogatır) s•nfonisi 

nin ilk parçası. 
ÇAYKO';'SKfY - Piyano konseri. 

nin son parçası. 
RİMSK1Y.KORSAKOV : 

- Lel'in türküsü (kontralto) 
(Çarın yavuklusu) operasından Li

kov'un havası (tenor). 
(Dubinuska ), halk türküsü ( orkes -

tra) , 
(Kitej şehrinin efsanesi) operasından 

" (Kerjenets) muharebesi " adını taşı. 
yan parça (orkestra). 

(Ey uhnem) • halk türküsü (solo). 
BORODf N - (Prens lgor) operaa 

korosu. 
MUSORGSKİY - (Hovanşina) o· 

perasının korosu. 
ÇA YKOVSKf Y - Dördüncü senfo 

ninin sonu. 

Ankara rarlyosu 
Dün akşam Ankara radyosunda ilk 

Önce Şakir Hazim Gökmen konuştu. 

Hava kuvvetlerini artırmak, hava teh
likesinden korunmak ve tayyareye yar
dım mecburiyetlerini, büyüklerin sözle. 
rini ileri sürerek izah etti. 

İkinci söylevde içki sanayiimizio 
tuttuğu tekamül yolu ve inhisar içki
lerinin temizliği, eyiliği anlatıldı ve 
liçüncüdc sporcu olcmpiyadlardan ko.. 
nuştu. 

Bu akşam müzik bakımından geçir
diğimiz tatlı ve güzel dakikaları Ba.. 
yan Ferhunde Ulviye borcluyuz. Ba
h'ın partitasmda ve sonatında parmak
ların ustalıklı vuruşlarını sezmemek 
imkansızdı: Çok mükemmel çalrndı; 

çok eyi dinlendi. Ankara radyosu, bat
ta ulusal müzik acunumuz Bayan Fer. 
hunde Ulvi ile haklı olarak övünebilir; 
biz, eyi şeyi sevenler övünüyoruz. 

Bu akıamki radyo programı şudur: 
Sıhhiye Vekaleti saati 
Musiki: 

Brahms Rhapsodie 
Brahms hakkında birkaç söz 

Ferhunde Ulvi: piyano 
Matbuat raporu 
Dans musikisi 
Musiki: 

Betboven Sonate 6. 
N ccded Remzi: kemaa 
Feırhwıde Ulri: piyano 

llogorodskı''nin "Denizciler,, i .Jeorgi Ria/ski'nin "Kıııılordud• sıyaut dera,;I S.rgev Geruimos'un "Bir kolhoz kürsüde .. 

llkkl••• a1ı,amı Bllallallmer balesu 



SAYIFA 4 ULUS 

Yabancı posla ı 

• 
lng· tere A manya'ya 

!"""'"" , ....... u. 

Bir muamma 
dost uk elini uzatıyor ... 

Ergeç bir savaşın patlak vermesi 
bütün acunca kabul edilmi§ı gibi görü
lüyor. Bununla beraber bü.tiliı acun 
ulusları taufından barışm bugün.kil 
kadar şidcletli ve eng.in bir surette. öz
Jendigi bir çağ da görülmeıni~ir. 

Savasın en ;.1aşhca sebebi k.oı:kuduı:. 
Hiç bır ulus. komsulaı:.ıc.ın huısst:'\l'Cı: 
bir niyetle <ılavrandığıııa ingnamıyor.. 

Ulusl~r dernegi11io.. K.ellog andlaş· 
m sınm. Lokarno muahedesinin, ma -
halli anlas:n.ıların uluslar alias:t emni -
yet ve güveni t.cmin için hijf bir şey 

yapmadr"ı meyd.and'<tdır. 

Her u 1 us s tmalı hiıı çalışma.ı ile si • 
)ahlarını artu:woı:. Silahsızlanma kon
feransının bir iş bac;arrunaması:, bet: ulu 
sun siJah kuvveti sayesinde emniyeti 
imkan altında görmelerinden. ~ma ina:
malarından ileri gelmektediı'. 

Fazla mikdarda silabm elde bulun -
maaı, barışı koruma yolunda bir gararı
ti değil, savaş için bİ'r meydan olruma 
neticesini getirir. 

Uluslararası durumun tuhaf tarafı 
'uradadtr: her ulus, bir taraftan banş 
için lcuvTetli bir dilek besluken diğeı' 
taraftan bütün gayretim harb ihtima1i· 
nln llöküuw mrmağa değir de, silanıa
rınr artrrmağa harcamaktadIT. 

Savaşa hazırlanmak sıyasasını gü -
den Avrupa ufuslan bir taraftan aske
ri birleşmeler yoluna ginni~terdir ki 
bu da savaş tehlikesini artırmaktadır. 

Eski fransız dış işler bakanı :B. Bar
tu, ölünciye kaciar Avrupa'da AlmalllJa 
aleyhine kuvvetli bir blok yapmak için 

çalıştı. 

B. Bartuı ~ da bu blGka aok 
mağa mu...uıfıfak olmuştu-Hu halde belr
şevik Rusva ile kapitalist Fransa:'IWI 
birleşmesinden daha garip bir şey tas -
savvur olunamaz. 

Rusya'nın amacı, gt.ıı4 ulualacaraıı 

bir k.omüc.ic;t ihtilili yapmaktn.; bu. -
gün. bir taktik olarak bu maksad,. ged. 
de bırakılmaktadır. 

Fransa ile Rusya'nm birleşmesinde
ki maksadı, savaş bütçesi mazbata mu
harriri Bay Arşamba şu sözleriyle g:a. 
yet iyi anlatmıştı: 

" Rusya'nuı. Fransa ile Almanya ara 
BJnda bi~ ihtilaf çıktığı takdirde bizim 
yardmı.uruza koşacak kuvvetli ve ma .. 
kemme1 b~ or.dusu vardır.,, 

Bu hayret ve.tici itiraf, tabi!, hemen 
resmi kaynaklar tar.afmdan tekzib edil 
di. Fakat bu. tıtkzib, Jitu~a ile B. Dutu 
arasmda neleı: geçt.ii)ni. bilenleri aW. 
tamaz . 

Radikal sosyalistlerin önderi olUt 
B . Heryo, bu 'l"us - franaız aılayn ??O• 

da büyük bir nal ·~,u. i'mmz 
sryaııaaı,, bundan.ı bqlıa ağa: surette si· 
Jahlanmış bir ingiJiz - fra1111S ml.....
sini de arzu etmektedir. Bütibl f~ 
bakanlarının ve diplomatlarının siıiy,,ıtı. 

Jerinde zaten İlna:iltem ile Jtııanea -
sındaı bir bimür. bulundui1111u, Alman
ya ile Fn11a biıt --.•girişecek olur· 
larn ~ yaufım ~eefine 
gfüıaıiUdl!:rini ~rln. 

Eğer buı sıpaaı lia•n•.,. olma MK, 
hiç bir in~ na1Aılt+ıııı«füi11 bulmm
dığı bi~ aıandla IBqa Jia4ıı.-+ si • 
rüldtneı:eğjir • ••i• 

:Eicr ~ liır •= ... 11: ~ 
ist~ .......,... *h= •ıaı'Jıe 
lra1"9' güıu11eh ol' fıtı a,_ lınlla
den -~-.-u,.~ ._. a j' &.•S-. 
fra ........... pl:a L an la -
gil--., A' p"Ja mp lıil 6 clıe.a 

•ıy~zir v• 
s ; 15 - •• _..,._ 

Jerltel ' - ·ur g' ....... 

mal: iiıpiıa .. i.ri ı - i' ~s 
• , -Ms , .. ....... 

olaa -.;E• aip•._, ,__. ··-.. 
JanmlııcJiliız•ce-..Miı,lilllıir ..... 
lutr ,, ... ddıR na the-
ıöı 'Jı•& ............ ;le ... 

s&ın .. td& .,...ın.rim ' mu- -,_ --- . J 1 i 
olan ... n t• b:ı:: tatacak - dıııııf .. 
ye~ Vrffıu: ~ &ıaıs1* 
feY yapılbtatfl C ... !! --~a U
ulusunun yüreğini tasa bürüdü. Şimdi 
ise ayı~ bir fte9tt biiyiimifştiff ti yq. 

tın ne (temek olduğunu asli bilmemek
te·lir Bu nesiT, utustarın arasında Af· 
manya'yıt bir parya muamelesit yapıl -
ınmma AhmmW ~~t~ .. nu kel. 
difetine yerdt'!'me~"fedfrler. 

Mııtedil abmn diplamatrarmm h· 
tün müracaatları reddolundu. Dr. Şt • 
resman"ın ga.ynt~yle uluslar derneğine 
giı:en Alman:)ıa, orada kendi eerdine 
derman bll"lacağrnı. umtiı.ı: fakat bu da 

boşa çık.tL 

$Qn. b.a}ıa.l sukutu da silahsızlanma 

kon. r n-ansında olmu.ştısr. 

Bw:ada. altı ay 5Ür~ koc~alarda. 
Almanya silall.ta milsavili.k terini mu 
dafaa etmiş.. vr sonra. öte.ki ulu§olaı:m 

ileci sürdüğü tabdidl~ri Almuıya ka • 
bt.tlle.c.miş,. sonra bir.den kcınferaı:ıst2A 

çelrildiği görülmüştür. 

Biı:kaç. ay soma birinci sınıf ul'llŞr 

huı sililıları alı~ deYletlerin hukuk 
ta müsavili.klerini kalıul eden b.ir an -
laşma imz.alad ı1a.r ama bu, çok ge.ç ka.1-
m ıştı. 

V c.rdiğ.i: lı:aid üzerine bir daha kon -
feransa dönen Almanya,. orada ul~b 
rın sözlerini yerlerine getirmedikleri· 

ni gördü. 
Almanya sDırhstzlann:Rk hususunda 

ingiliz planını kabul etmişti: fakat 
1933 ilk teşrinde hariciye bakanı Sir 
Con Saymeıı,, maales~ söylediği diğer 
bir nutukta.. bazı ulusların ısrarı üzeri 
ne bu plan.da tadilier yapıldı,ğını &ayfe· 
di ve alman müsa.viliği beı seneden se
ldz sene sonraya bırakıldı. 

Bu son hareketti. Bunun üı.erüıe 

alman hü.kiimeti,, izzeti nefsini koru · 
maya her hangi bir hükUınet g.ibi daY· 
randı. Konferanstan çekildi ve uluslar 

aemejiadcn ç~ki.lıJMk 8.i.lıtji•i eınaı• 
koydu. 

Konferanstan çekiJirlttn Almanya, 
eğer öteki uftşlar da yapacak olttdar· 
sa 80ft' neferini tcrnh ~illi ve son 
silll'nnı da ertadan kaldıraeırğmı söy

lüyordu. 
•.• On altı yıldır Almanya'ya ma· 

dun bir ulus. mııameksi yapılryv. B.ü
tü~ ulumu:. oou. b~le apiı w .._ 
4a tutmak için kua weraiı§ eldaık• 
rmı adamakıllı belli etmi!;krdir. 

Almanya'nın dört tarafr toplarını 

ona çevirmiş kuvvetli uluşlırrla ~evrilı. 
111~tir- Bütün bu uluşJac. onu silahsız
lanmağa zorlamak iç.in habire silahlan· 
•ı artırıyorlar. 

Almanya, kendisini kuşatmak şek
linde.ki eski sıyasanın hali güdülmek
te olduğunu gömıektedir.. 

Biz~ kendimizi onun yerine koyll -
hm. 

Almanya silihlanıyor. Eğer öteki 
wluslar ona müsavilik hakkını vermi • 
yecek olurlarsa o, bu hakkı kendi alnz· 
•ın teriyle alacaktır. 

Almanya savaş istemiyor. Paht 
eğer onun llhnlararasmd'a hatdh olan 

Jeri aliımm ancak saTa§ saye~:nde ola
caha aavqa pcektir. 

Son ~ almanMn-, y&ktd bir-•• 
keti ulus olatrtlanm iat.t ettiler. Al. 
ınanya d6rt yıl, btttUn dan}'9 Jas• +etfe
ıla brp çepqtı; onan yenffmeil Ro-! 
aonn. aebetııhıte 01ı11a9tiit'. 

Bu durumun anabtan- lngRtne'llill 
eli•dir. Sa, m üiiıftiaw:liJrb. 
Al-ya!p dMtWr dtli 2 

,.,_.. 

Omn ı.earlanıi kaldllllmk Aıtj;iüe 

•ld ....... giııı'**'...,..... Efeı: ı.n
teu'~ lılllqr dmtça ~ 

1 ti 5 
' 

AJ-:ra al~dıe:ld ltidqiı)I kit! h• 
aysmt"9 ..... alma.. 

rım.-,e eanıhar .,,._.ı., ,.t 
•erkeııe .ı.t ....... :lnciliis ••r113--n••• 
özli bu olmalıdır. 
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wmıtl-ı 

l' ' lnllııllks n· im: 
____ ..... , 5' .... 

m1' 

•-Ç 1 cv-m m; 'R'2 
inci? ' ".wa. s-ı. ~ .......... 

2-"' s Gicii-Mlla o..n. 
2i--' • 5-t .......... 
Hüseyin (A.G.) 

3 - Çan...,..-C~ .. liaıii l i. 
ci takımları. Saat t t .. 45 de, hakem; Bur. 

han. 
4 - Muhafız Güciiı- Altıa-Onl.I 1 

illCi lıılcmS.... Saat J,\3Q ... ı.lem Ilı· 
r-"i•Tu~ 

La Bulg~ gazetesi ,azıyor: 
Türk matbuatının birkaç zamandan

beri ülkemiz aleyhine takındığı tahkir 
ttıici durum, biz bulgarlar için bir mu 
am::1.;'1, l)ir i..ı .ifha :."l M; k.tcı s1 teşkil :t · 

mektedir. İçinde kihır türklere ha~ 
t• rbh ~ ve nezaketten hir bir eser ı.lu -
lunmıyan bu ifade insaru şaşırtıyC.\J'. 

komşu cümhuriyet arkadaşlarımızın lıu 
can sıkıntıları acaba nereden geliyor 
ve şikayetleri ne gibi şeylerdir? Ora • 
daki dostlarımız bunları bildirmek Jüt· 
funda bulwıurlarsa bizi miı:ınettar et· 
mq olurlar; çünkü, lıuıuılara nüfux et
mefi .ı.iyadcsiyle istememize rağmen, 

buna muvaffak «>lamıyoruz. Bununla 
beraber muhakkak olan bir şey varsa. 
o da, biz.im aleyhimize söylemek i!ijin 
yerin altında bile he:r türlü vesile araş· 
tudı.k.ları ve hunun için, kabil olduğu 

takdirde öteki balkan komsularımızı 

aleyhimize ç.evirmek için hatta küçük 
ma.oevrala.ı:dan bile çekinmedi.kleridir. 
Meseli, birkaç kaçak poma.k.la bulgar 
- elerı sınırlarında olagelen son hadi
se bunlardan biridir. Türk dostlarımız 
bu hadis.:ye apğı yukarı evre.mel bir 
ha"Ctise mamyetiııi w.rmeJr ve bulgular 
aleyhiae, malkanları olduğı.ı gi\:ııi biti.in 
AYnıpa'yı da sitahla.ı~u:mak istediler. 

Bu1garista11 §imGiyc kadar etine ge 
çcn f.ınat)ardaıl ~ Wr zaııııan böyle 
it:sibck temin etmek i&tule.di. Nitekim 
Tilr'_ki~'ııiıa öki ıne:rkezinde..lri yunan 
kü.çK sanat uba.M aaybme. alınan ted 
birler nıeticuiSlde İatıanbul'dıaki elenle· 
rin mprı ~ı:t.ılmau üzerine ve niha
yet -- zama.tı.larda her §eyden fazla 
ve billa.assa Elem pap-ıulllJ alakadar 
eden. ruhaai kılık ıi.Jilmesi yasıaiı do· 
layısiyl.e iki ülke &a&fteleri arasıııda 

arılan miinakJı!C!Lan ele alarak iıöyle 

bir maksad için knll.anmadık. 

Basılan, ~ Wlle -gaaetduiniıı 

daqm a.ziyttini Rlgwlana Balkan 

arrd'f~mautNt, htıh!ıamaaına l"lemcktc. 

dirler. :Böyle bir iza!ı müdafaa edile -

mez. Bulgar hükumetleri, zamanların

da. b11 katılmayışın. sebıe.pleri.Di söyle · 

diler ve bu sebe.bple.r hiç bir yerde 

dddi bir muab;ızeye maı:u.z kalmadı, 

bilikiıs herkes btmlarm d..of';ruluğunu 

teslim etmef.e :aıc.ckwr olilu. Öte yan· 
d~ B.ulga.r.istan.ın dürüstçe ve a~ıkça 
'koyduğu ihtir.az kayıtları hics kimseye 
bir urar vermemekte ve \ıu memleketin 
diğe:r Balkan devletleri ile münascbet-
1eri dııima .ı.aha kalbi, daima daha &a· 

mimi bir hale ge.ilimek istemesine ma· 
ni olmaktadır. Bulgaristan böyle bir 
aıyasal yolun hllvasıta Balkan andlaş
ması. tarafından t.aki'o olunan aynı ne
ticclu:e varautına kanığdır. Samimi 
hisJeTimizia ve iyi niyetlerimizin kom
~u WJWerdc luyme.tiyle denk kıir şekil 
de kaı§ılHdıtnıı müşahede etmekle 
memnunuz ve umı.ad c.tm&k isteriz ki 
bu. baL Tilık:iye Ciiınlu.u:iyetindc de 

böı;lriir. 

O WM. lııaı ülke -tbııahun açıkça 
aleybtu ..ı.yc.tiai ae,,e. hamktmdi 

Ve, kendileriyle aramuııia şimdiye 

kadar 4iosdu.k ff aeCJDi tecavm -·.: 
tapaau olmi.ymı llom§u ülkelaiA mat • 
buatJ :S.•Jcad-.ı'a. llarp komtu ve 
dem tU.t mmlllırate Jayık muanele y~ 
parken kendisiyle dostluk, saWJrqaıa -
mali. andlap•ı yaptıimus biricik üJ. 
Jrc ma~•atıma ime kaqı a.çıkça ı..wı. 
met &iM.tc.,....i J8tılmaya ta,an 4cğil 
aıidU? 

Bulgar gazetelerinin 
tiıı k gazetckıiut 

biician1an 
W•pU.•trF , . ...__ 

.,.. _,fi j ......... 

rt' •• ,.., .... ..,,... ..._..,_ 

-.. •: 
.......... ..-ı.,.u tlô e ......... 

...Mı 1 - ... 'p hr~ .. 

..... - i •• •t·•· ...... 
6ır lıi, tm • ıltwkde • • 
... ' ,.. ' fetıi w .. -...,=,.•·· r•·•i• • ;m-. 
~ .................. &. 
hane yaptıktan mesele, yakınlar& bu-? 
.- .. tia !Ullll'larmda vukua ~kıl mü. 
cssif hadisedir. Pomaklar, bulgar top-

rall'aı nida lfer1m ııa •alil• J Sf '"''• 
Hm"a kaç.- istemişler, aınm geçmit 
le ve h -ıa bulgar 8*r.._ ku 
p eillla ti R ;mıtlardtr. M..-lllle• 

leri de ayaı surette mukabele eylemij

Jerdir. Fakat bütün mesele Elen zabit

leri ile hallolunmuş ve bunlar bulga~la

rnı k işte biç bir suçları olmadığını 

on3mı-;.lardır. Bu vaziyett:: türk protcs· 
tolarr yerinde det,"ldir. Ru mesc-le hiç 

bir suretlt türk u1usunıı alakadar ~t

mez; çünkü silah ateşleri tiirk - bal -

gar sınırlarında değil fakat elen - bul· 

gar sınırlarında olmuştur. Türk genel 

yunun pomakların i.kibeti ile alakadar 

C>bnak için hiç bir hakkı yoktur. Her

kesçe matfirn olduğu üzere pomaklar, 

is\.5.m dinine mensup bul6ar\ardır ve 

bulg;r tebaasıdırlar. Din meselelrini 

kendi dahili hayatında ikinci plana at
tığı halde, Türkiye'nin \:ıu maksatları 

için elini hislerden istifade etmek iste
mesi gariptir. Türk gazetelerinin dini 
hislere dokunulduğu hakkındaki pro • 
testoları samimi değildir. Bu hücumlar 
pomaklann hicret etmeleri için yapı · 
lan propagandaları kuvvetlendirmek 
niyetiyle yapılmaktadır. Bazı ajanlar, 
Pomaklar arasına gelmekte TC onları 

ocaklarmı terkedrrek Tür.kiye'~ git -
~ğe teşvik eylemektedir. Umud et -
mck isteriz ki ye..ni bulgar hükCı.meti. 

Pomaklar arasındaki bu türk propa. 
gandasrnı akim blrakmağa ve pomakla
rı bulgar yurduna bağlamağa muvaffak 
olsun. O zaman, pomaklıtrın göçmesi 
için yapılacak bütün gayı:etler boı,.a gi 
dece:k ve müslümaıı bulgarlar, yurdun 
sadık oğulları hisleriyle, yabana ajan
lanna artık kulak asmıyacaklardır. 

Gene Sofya·ea ~1Jran Slov• gnet~si 
de şöyle mütalea yürütüyor: 

Türk ga:ıetelerinin bu yalnp1az hU 

cumlannın bahanesi, Elen - bulıar 11111 

rr hadisesidir. Mesele mallı.mdur ve 
bulgar askerleri, yanlarında bulgar 
arazisinde çalmmı§ koyunlarla müsa
adesiz sınırı ge~k istiycn bazı po -
mak aileleri üzerme ateş açmak me.c\>u 
riyetinde kaldığıdır. Türk gazeteleri -
nin kullandıkları lisan ~ek gayri tabi· 
idir 

Buna karşı verilecek hir tek cevabı· 
mrz vardır ve o• da şudur: Muhtelif 
devletlerin sınırlarında, askerlerin va

zife.si müsaadesiz sınırı geçmek isti -
yenlerin üz.erine at.eş açmaktır. Bu, 
Avrupa'da ~ Asya'da da böyledir. 
Başka delil ge.tinneğe hacet yoktur. 
Esa~ tu kadar 'basit ve iptidai mese
leler i.izerinöe münakaşa etmek bilr ma 
nasrzdır. 

Eğer türkler, pomak1ara ka111 bir 
sngi d'tryllyorlarsa ba zanl1ı ahali ara 
sında yaptıldaıır propagandalara ft 

Anactolttya geçmel için tepı1tkre bir 
son vermeleri ge~ltir. :Bunlarm arasm
dan bir propaganctaya kanarak Anadnfa 

ya geçmiş olanların bir çoğa ıeriye 
dönmektedir. Türk gueteleri, bugfin
k\l zamana lliç uymıyan bu yaltıımaz 
hücumbı.rma bir son vermc?idirler 

Balkan andhlşmasr 
ölonomik konseyi 

11 eıuk.puıdans Romen pacteıinde 

olıımıtlı.ı&.uıa gil'c, Balka.sı udlafnıaaı-
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Matbuat Umum T\,üdür
lüğünün kıvanc veren 

bir işi 
Yurdumuzun tabiatça ve ta -

rihçe güzelliklerini •e türlü yön .. 
lenle tÜYk ileri g1di,ini acuna ya
yıp anlatmak için, Matbuat U • 
Müdürlüğü bir fotoeraf Jrolleksi
YOIN anılrlaınalrtad"'. 

Matbuat U. Müdürlüğünün gi .. 
riştiği, bu övülecek kadar değerli 
İfİ, bir gün önce bütünliyebilme • 
si için yurddaşların yardımı 1s -
tenmektedir. 

Bunun için aşağıdaki ana bil
gileri yazıyoruz: 

1 - Ellerinde güzel görünüt 
(manzara), dürlü eski eser (i.Aa
rı atika), bayındırlık i~leri, apor 
ve okullu grupları fotografileri 
bulunan yurddaşlarunı7.ln bunlar 
dan birer tane r.'ia'b•.ıat Umunı 
Müdürlüi;üne göndermderi is • 
tenmektedir. 

2 - Umum Müdürlü"" e gön 

derilecek fotoğ-rafilerle beral,er 
bun1arm negatiflerinin - cam, pe· 

kilül - elde bulWlup bulunmadığı 
da bildirilmelidir. 

3 - Fotografilerin her birinin 
ark•umı, hunun ;ç0ı istenen pa
ranın yazılması gerektir. Arlra -
smda parasr yaZTlmamış olur
sa fotoğrafiler icin para istenme
diği anlaaılac.aktıT. 

4 - Gönderilmesi güç sayda· 
cak kadar bol ve güzel fot.oğraf'ıli 
bir kolle.ksiyonlan bulunanlar 
Umum ,..:jdürlüğe yazmahdırlar-

5- F otoaraflar Dahiliye Ve
kaletinde Matbuat Umum Müdür· 
lüğiine gönderilmelidir. 

& - Eti Mıland.ğu qe yan • 
madığı pülecekıerle çek pua .. 
tenilenler geri 10Uanıbıcaktır. 

7 - Matbuat Umam Müdürlii 
ğiine para karşrlrğı ile de oha gön 
derecek yurdda~lann üstün değer
de uhısal bir ifin başanhnasına 
yardım etmekte oldaltlannı sez· 
meleri get"ektir. 

(Ulus) 
Matbuat Umum Mii1ürlüğünü giri~ 

tiği bu i~ten ötürü kutlar ve iyi ba.tB· 
rımlar dileriz. 

na dahil dört devlet murahhaslarından 

mürekkeb olarak teşekkül edecek ve 

dört memleket arasındaki ökonoınik 

münasebetleri daha ziyade sıkılaşt:ır • 

mak için en iyi çareleri arayıp kemse" 

ye bildirecek olan Balkan anlaşması" 

nın ökonomik konseyi murahhas heyet 

leri teşekkül etmiş ve dört devlet ın.ı· 

rahh:wlarıwn isimleri biribiı:lerine bil

dirilmi§ti r. 
Ölumomilıı lııorwıeyiaia ilk clcfa Alir 

na'm taplmmıaın da kanrrlaftlUbm,,_.. 
Kaawyi:n hangi tarihte toplanacağı cJlb 
tmnamerı tesbit eNıunanuş ise c1ıe J:ııua1dl 
1935 illclli._• nuu ~--~ 
8J sok mıımtıemeıeiı. 

~luaöoln AjBamm l& - 12 - 91' 
urlhli BaU:. •rviQadcn) 

Para. qadctia aaatJtandır· 
Mesut o.lmak iGin zengin ol

mak şarttır .. 
Zeagia ahmk içia ek Ws JIİ • 
yango bileti almak tazıındır· 
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Memleket Postası 
Soyadı alanlar 

Aydın mektullu 
Aydında kadınlar Fırka ve Halkevi ü·yelikl.crine ~·az.ılı-yorlnr. 

Aydın - (Hu•uai muhabirimizden) 
Aydın kadınları, 6 ilkkinunda Halke 

•İnde yaptıkları ilk toplantıdan beri 
f•kamua yazılmaktadırlar. &asen her 
mahalle ocağında yazılı kadın üyeler 
vardı. Halkcvindc de bir çok bayanlar 
idare heyeti ve komitelerde çalıpıakta 
idiler. Bu kez bütün Aydın 'kadınları 
fır.kaya yazılmak ve halkevine girmek 
için biribirini isteklendirmektedirler. 

Artırma yedi günü 
Ulusal ökonomi tutu myedi günün

d n ötürü Aydın okullarında toplantı
lar yapılmakta ve müsamereler veril -

mektedir. 
Yedigünün ilkinde 7 eylCıJ ilk oku-

lunda yapılan toplantıda okulun yerü 
yıl himaye heyeti de seçilmiştir. 

PCJlembc günü orta okulda çok par
lak bir müsamere verilmiştir. Talebe -
lerin numaralarını gidenler çok bcğen
mi§lerdir. Okul bir de eğe köşesi yap

mıştır. 

Yarın akşam da cümburiyet ilk oku-
lunun müsameresi vardır. 

Yarın akşam da Çine ilk okulunda 
verilecek müsamereye Aydın'dan vali, 
fırka ve halkevi başkanları ve birçok 
Jtir=ıer çağrrılmıştır. 

dınları dün iç.in Fırka ve J::lalkevi ala
nında lbir kalkınma yapmağ~ :ve söylev 
söylemeyi kestirdi. Saat on beşte Fırka 
ve Halkevi alanında toplanan Aydın 
B_ayanları çok değerli söylevler söyle· 
dıler. 11könce kürsüye muallim Sadife 
çıktı, onu muallim Mebrure, Şevkiye 
ve İhsan arkaladı. 

Dördü de böyle topluluğun bulun -

duğu bir alanda söz söyledikleri halde 

hepsi de çok iyi becerdiler, ve saltana

tın, hilafetin kafes arkasında yüzyıllar

ca köle gibi kullandığı türk kadını 

cumurluk çağında, önceleri uluslara 

başlık Uslere kumandanlık eden türk 

kadınının kızlan olduğunu gösterdiler. 

Alandaki kalkınma bitince Halkevi sa

lonunda gene bir toplantı yaptılar. Bü

yük Atatürk'e, Xurultay Başkam Gene

ral Kazım Özalp'a Başbakan General 
İsmet İnönü ve Fırkamız Genel yazga

nı Receb Peker'e tel yazı ile saygı ve 
bağlılıklarını sundular. ~'?'--• 

· Adana fırka evi 
Adana, 19 (A.A) -Cümhuriyet Halk 

Fırkası yeni bir ev y~bnlllildad.r. Bu 
ev :iç •rt aya bür bitecek ve o Hlôt 
timdi birlikte oturduk.lan evi Halkevine 
vereclilı:tir. 

Emlak ve Eytam Bankası genel ka. 
tibi Bay lzzet ve Türkiye İs Bankası 
mali tcukikler şuh.si mü8ürü Bay Sü _ 
reyya Sirmen soyauım almışlardır. 

Öztürk - Ziraat bankası müf. Os. 
man Nuri, Tulpar - D. D. malzeme ıs
marlama kaleminde Servet, Özkura -
Sıhhat bakanlığı hıfzıssıhha umum 
Md. de 1dris ve kardeşi 1smail, J'oner 
- D. D. Y. Dr. Alfil .Namık, kartlefle.. 
ri a~ukat Esad Muhlis. Sami Namık, 
Daysal - Anadolu Ajansı telsiz me
muru Şahab, - Alas - Fen müfettişi 
ve otomatik telefon çevirgen vekili 
Sadi, Soydaş - Çankırı - mektubcusu 
Yaver, Dr. O. Nuri, Dr. 1. Hakkı, Al
tun - Müc-evheratçı ve sarraf Avni, 
Tanınan - Ziraat bankası memurların
dan Bay Lütfi, Körnek - karslı Ceb. 
'ı>ar, Sözeri - Erkaniharlı kaymakam 
Emin Nihad, Emniyet işleri U. Ma. ae 
Sabri, Erkanıharb binbaşı Necati, Ata

man - 10. S. P. Binbaşı Ali Rı

:Za, rTokay - P. 'Bnb. Ahmed Rasim, 
Uşak kaymakamı Besim, M. K. Paga 
askerlik ~ube kitibj Hamdi, Erdem -
Himayeietfal anakucağı müdürü Dr. 
Hikmet, ATkun - Divanı muhasebat 
müddeiumumisi Enver, Baykara - İn· 
hisarlar müfettişi Mehmed Ali ve di

vanı muhasebat murakiplerinden Ke
rim. Günak - Sil babnlığı deniz sağ. 
lık çevirgenliğinde eczacı Cevded ve 
oğulları Salahattin, Fikret Erdil, eşi 
Feyzi ye. 

Kayar - M\dıabere depo&u Md. yüz
başı Necati, O.adine - 111.Uhabcrc depo
su muamele muavini l. Etem, .Arı -
Riya&eticümbur kalemi mabllua mümey
yizi Hüseyin, :Dora - :Z::tiJtUr belmıJı-

Ulusal ökonomi ve tutum yedi gü -
nü dolayısiyle dün bütün Aydın Bay
:raklar ile süslennsiftir. Saat on aörtte 
Halkevi salonunda büyük !bir 
toplantı yapıldı. Toplantıya mızıka lı
tiklil marsını çalar4k başlandı. Ulusal 
ökonomi ve tutum kurumu ba§kam Hu
lusi Erdoğan, Halkevi idare heyetin • 
den Hüseyin Avni Deniz ve Bankacı 
Ahmed Hamdi ıöylev söylediler. Bmı 
dan aonra orta okul kız talebeleri yerli 
mal ımarşını söyliyerek toplantı biti -
rildi: 

Hukukçuların eve iki günkü ~nbsı 

Toplantıdan sonra ol&l talebeleri 
onlerinde mızıka ellerinde tutma birik
tirme kısa sözlü kiğıtlar ve bUyUk 1rum 
bara örnekleri olduğu halde onuncu yıl 
marşını söyliyerek caddeleri dolaştılar 
ve kalkınmalar yaptılar. 

Ulusal ökonomi kurumu dünkü top
Jantı ve kalkınmadan ötürü Ulu Önde . 
rimiz Atatürk'le büyüklerimize tel ya • 
zı ile saygı ve bağlılıklarım sundu. 

Soyadı <llanlar 

Aydında herkes soyadı almaktadır
lar. Valimiz Bay Fevzi (Toker) Mck. 

tupçu Bay Agah (Akkan) Belediye 
başkanı (Karabudak) Ziraat mücadele 
müfettişi Bay Nadir (Eirvar) belediye 
yazı işleri müdürü Bay Asaf (GökbeJ) 
Hesab işleri müdürü (Bircan) Soyadı-
11> almışlardır. 

Evelki gün aDd ıçen huJcukJuJar 

Hullrevinde 
~velki akşam Halkevi salonunda 

üçüncü toplantılarını yapan Aydın ka~ 

---
Ulus'un Romanı: 4 

Dün öğleden MtlU'a Hukuk Fllkiiltesi 
olrullulan Cümbariyet it.idesi· Öllillde 

'-ir mitine yapmqlar, yri malı kullan
mak İçin and İçmiflerclir. T oplanbia 
muzika da bulunuyordu. 

Okullular bun.lan .oma fakültede 
Kurultay Batkan vekillerinden Bay Ha. 

aan, Bay Refet ve aifer 'bir çok •••· 
ların ve ökonomi artnma kuruma gellel ' kA ' O 1 

atıbı Bay Rahmi'nin ve faülte profesör 

Tefrika: J6 

Benim Günahım 
(MEA CULPA) 

halyanca .,...._ ~ . 
O 

--~Je çevıreaı 

N SHET HAŞIM SINANOOLU 
Yazan: 

ANNIE VIVANTI ------------
Fakat sosyal konvansoyonlar 

hükmü eline alıyor, ırkın anane
!eri ağır basıyonla. Ve m~ 
•tiyadlar ruhuma etrafmda mce 
lnckiğini' dokuyarak, siniri~ 
levşeldik ve 1Dcdannlı unutma ile 
&anb doluyorda. 

xxv 
Sudandaki brışıklıldar çabuk 

butmıdı. İsym haykırmalanm 
~bardmıanlam güriiltüsü yen-
41i: yerli kıtalann yüreğini doldu
~ kin gürültüleri, mitralyöile
l'in çatırddı sesleri ile yatıştınldL 

Kovulan mısırlı asiler, mınltıh 
~e tehdid edici bir kalabalık halin 
de atağı Mmra döndüler. Ka · 
ranlık, yırtıcı, yeisli, baş eğmeğe 
Blısmaya, kinlerini ve intikam 
llıitnıerini yüreklerinde kapama -··- \., ~" ........ """'rl··l""T' .. 

. l_ngilterenin soğuk ve kuvvct
lı eh onlann boğazlarını sıkıyor
du. 

Onların talisiz t~ 
hayatmı ve ölümünü?.. 0nı,nn 
mukadderatmı, yumruğunun için 
de o tutmıyor mu idi? .. Uzak ma-
vi Nil .. m üstünde, dev gı1>i M a.t _ 

war barajmm yapılması bitmi§ti; 
suların akışını durdurmak, llıaır 
milletini aç ve susuz bınakmak, 
nefesini bir anda kesmek için İn
gilizlerin demir kapaklan indir • 
melcri yeterdi. • 

On beş gün ayrılıktan sonra, 
yüzbaşı Grey'le mülazım Lans, 
San Silvestr gecesi, kabadayı ve 
neşeli Kahire'ye döndüler. . 

Kutlamalar, ateşli kucaklamaJ 
lar ve alkışlarla karşılandılar. Şen 
ve ısıkh hususi salonda, Lady 

lerİllİn ve Witiin fakülte akullulanauı da 
............. llir toplmib YllPllll! •e ele• 

kan Bay BUa Ki• hir söylev ile top. 

lentmm •• ı......, i:uh etmiı -.e obUu
larClan Sadecldin Enise, 'Enver Dündar, 
Şekib de sö.yloleriyle yerli mallan ve 

artırma hülnnda seneliğin düıüaüıle. 
sini anlatnutl.nbr. ~r Bay Sü
...,., 'Y u• x-..1, Raluni'nia .ö,hıv • 
lerinden sonra topbmbya Mn · .. rilmittİr. 

Taylor'la, yakında yapılacak dü
ğünde şahid olmayı kabtil etmiş 
olan Sussew'in değerli .zabiti mir
alay f..aa11ess'-in riyaset ıettiği -ana 
neli yıl <sonu sofrası 'kendilerini 
bckliy.ordu. 

Şualar saçan ışıklar, çiçekli 
masalar, köpüklü şampanyalar., 

hepsi sofradakilerin neşesine uyu 
yordu. Bir yandan da, salc:mlar -
dan gelen müzik, tenlildi ziyafe
tin canlılığını artınyordlL 

Astrid, Nonnan'm yarunda 
otunnuş, onu saran neşeden ru -
hunu sıyınp 'kurtannıya çalışı • 
yordu. Kendisinin bu aleme ya -
bua blmaaı lU- geldiğini du
yuyordu. Geçirdiği karanlık ma
ceralan zihninde canlandırmaya 
kalkıştı. 

Fakat çöl nasıl da uzaktı t.. 
Saad Nasir bir solgun fantazma!.. 

o zaman Astn• ..:a a·· - . . u, aşunceaını, 

bapnm üstünde durmakta olan 
yakın dram üzer.:nde durdurmak 
İstedi. 

Nişanlısının neşe ile tutuşmuş 
sar.lflJl yüzüne bakıyor., bir.azdan' 
onunla yalnız kabb da meşum if. 
c;alarda bulununca onun alacae-ı 

ğı tekaüd şubesı mümeyyizi Mchmed 
Ali, Talay - Kültür bakanlığı tekaüd 
şubesi tetl.ik memuru Bekir Sami, Ön
cel - D. D. Y. hasılat dairesi memurla 
rından Şevket, emniyet memurların. 

dan Sctmi, ziraat Iakültesi talebesinden 
Necmettin, Sunguralp - Emniyet İş. 

U. Md. Ş. 6. §efi Şükrü Saib, Alpman
Anadalu Ajansı telsiz memuru Rethi, 
T<uncer - mezbaha muhasebe.ciei TeY
fik, Sözen - Afi. Fb • .genel Md. bin'bowı 
Fuad, Ataaü - Erkinıhaı:b binbaşı 

Remzi, kardeşi Malte.Pe Jiseai sınıf 11 
de Tahir, Ayaşta tüccar Mustafa ve A. 
li, Erem - T. 'Z. B. umum "1Dubaberat 
memurlarından Bayan Sıdıka. 

Çoban - İş bankası Ankara merlle.ı 
memurlarmaan Saiın. Alev - ziraat 
bankası merkez mUdür muavini Mdı· 

nıcd Ali, Umay - draat banlraeı mer· 
kez mlidilr muavin1 Halim, Yal~m -
Ziraat ban:kaeı merkez mUdUr muavini 
Rahmi, Kılmcbay - Ökonoml bakan· 
lığı levazım Md. Kemal, j Kumru -
Sakarya mahalle.) ukerld mftmwlll 
Yusuf, 

TUrldy.e if bankMı ıenel çevirgmll 
il muhuebeainde Korkud - Ali Mtım. 
tu, Babacan - H. LOtfi, Kanmurça1ı: -
Muhittin, Eriwn - ltemalettin Zeki 
GiAeribe - Ali Smıl, Albmmı - AH 
Nihaa, Duru - Nllflcle, Ertan - l, 
Bankaeı memurlarmclan su.ı.ttın ve 
1-buı, annetıi, kardqleri. 

HA'.l.iKEV1 !REtSUIClNDEN: 

26 Birinci kinmı 1934 çarıam-
1. sünü Spor, 7:email, HalkCJen.. 
haneleri .komitelerindelü llıÇlklara 
birer üye 1.999ilecWW:. Saat 18 de 
bu tubede bulunan üyelerin Halk
evine gelmeleri. 
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12 kaşelik 
Kutuları ısteyiniz 

hali gözü önüne getirmeye çaba • 
lıyordu. 

- Ne dÜfünüyorsmı? 
N orman, seven bir gülümse • 

me ile ona doğru 'Cğilerek sor -
muştu. 

O, büyük kaybolmUf gözlerini 
yüzüne dikti; cevab vermedi. 

Gece yansL Susma dakikaBL 
Hepsi kadehlerini kaldırarak ay• 
ğa kalktılar. Miralay, pmpanya 
kupunu kaldırarak mutad mcratsi
nlİ yaptı: 

- God save the King ! 
Oç defa "bip, bip, bip hurrahl,, 

diye tiağırdıtar, şerde içtiler. 
Fohn teklif etti: 
- Ab.s~nt lrieads! Burada ol-

nuyan do&tlamı şerefine t 
İçtiler. 
Elsy, 
- Sevgilerımızin §C!'efine ı -

diye haykırdı~ ve John'a gülümsi
yerek kadehini onwlki ile to~ 
turdlL 

Nonnan d-., köpüklü kupun11 
uzattı ve Astrid'e bakarak, 

- Sevgimizin şerefine f - de
di. 

SAYIFA 5 

~ocuk ı::özcii 

C>rhan Koraltan1ın 

:adyo söylevi 
J::velki aktam, J\nlora rRd~·osuncıa 

Maarif Cemiyeti ck.ılu yed'nci sınıftan 
on iki ya: nda Orhan Koroılta'l artırma 
yed:gününden ötürü bir söylev vermişti. 
Bu söylevi ataiıda ya2ıv0t·11 -. · 

Saygın dinleyicilerim, 
Ulusal ökonodli yılının ucşınci yedi 

gününü yaşıyoruz. Bu 'o/edigün büriı

münde en yücelerimizden ve yüksek 
anlayıglı adamlarımızdan birçok söy
Jevler dinledik. Bunların çoğunu An
'·ııra Buduncvinde dinJedik. ~eteler-

Kü,ai aelJ OrlYa .Xoraldon stüdyoda 
saylttr.Jcen 

de okuduk . .Fakat ben bu söylevlerden 
baıka bir aUje tizerinde konuşacağım. 

'Bayanlar, Baylar, çocuklar, 
Artırma ne demektir? Ve nasıl kul· 

lanılır Artırma saae para biriktirmek 
demek değil fakat bizim gibi okuJlula· 
ra göre 5'3lışmak ve uzunu artırmak de· 
mektir. Söz arası şunu da ekliyeyim ki 
bir '.hamalın çalışması bile ulusal yaşa· 
y~şta bir glictür. Fakat bilgi ile çalış
mak ulusal ökonomiyi daha çok koru
muş olur. 

Çocuklar, 
Ulusal ökonomiye, ulusal artırmaya 

yardım etmek ve bu yüce savaşa karış· 
mak herkesin borcudur. Eğer her biri· 
miz bu yüce işi sanki tek başına başa
çıkaracağını düşünerek ,çalışmazsa yi· 
tireceğimiz büyük olur. Şimdi çocuk
lat, bizler de ulusun birer ferdiyiz: o 
halde biz de bizim çağda olan okullu
lar da bu yüce savaşta bir başka yoldan 
salışacağız. o yolun ne olduğunu an
ladınız. Okul hayatımız boşuna geçmi· 
yecektir. Kurumlarımızı öldürmiyece
ğiz. Çok sayın öğreticilerimizin bizi a
nıklamak için verdikleri emekleri bosa 
götünniyeceğiz. Böylece yetiserek ulu 
sal havat ve ulll'sal ökonomimizi güden 
direceğiz. 

----------···-----------
Teşekkür 

K1sa bir hastalık sonuncıa ge
çen cumartesi günü Mersin'de 
ölen cenup demiryolları müdürü 
Bay 'Raif'in cenazesi İstanbul'a 
götürülerek dünkü çarşamba gü
nü merkez ef endiBeki aile mak -
berine gömülmüştür. Onu tanı -
yan ve sevenlerden alınan acıyı 
paylaşma yazılarına, karısı ve ço
cukları tarafından saygılarla te
.şekkür edilmektedir. 8--5741 

Astrid, onun gülümsemesine 
.>arararak cevab verdi, fakat ka • 
dehini titriyen dudaklarına gö • 
türmedi. 

Sonra hepsi kalktılar ve La • 
dy Taylor'a kutlama öpücüğünü 
vermek için ona doğru gittiler. 

O Ulvi andan sonra, konupna· 
lar, gülü§meler, §&kalqmalar da
ha caDlı bir hal aldı. Bütün yüz • 
ler,, panltılar saçarak giilümsey.ar 
du. 

Yalnu Elsy, biriienbire enii
şeye diişmil§, .aman annan Aılt
rid'e nlhatmz tiir göz atıjıötdu. 

Ne kadar ..olgun v,e :'kanfUDf
tJ. Acaba, tamir edilemez 'bir ted
birsizlik yapma.}U mı u n&yar
du? Norman,-, .o inmnlmu .el1111ı, 
o inamlmam* 1hnn plen ifşa
larda DJJ balımmak merammaa 
idi? 

ile pahasma .olursa ıolsun bu · 
mm önüne geçmek, o ren_gi atrmt 
.dudaktan mühürlemek 1immm. 

Ve yemek bittiği için Elsy 
ayağa fırlaciı: 

- Sonu var -
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Yılbaşı ve 
Yılbaşrna yaklaşıyoruz. Yılbaşı de

mek, her şeyden fazla çocuklarrn bay
r:ımı demektir. Yılbaşında, çocukları· 

-ı kabil olduğu kadar fazla sevİnrrt"-

1 ki dost selüloid kukla: biri konu~ 
gözlerini açıp kapar, sağa ve sola bakar. 

Arkadaşrnrn gözleri hayret ifade 
etmektedir. 

si için, ana baba keseleri, en genif bir 
cömerdlikle açılır, ve çocuklarla bera
ber, oyuncak fabrikatörlerinin de yaza 
güler. Oyuncak yapıcıları bilhassa yıl· 
başı yakrnlarrnda ince bir buluşla ~<>
cuklarr teshir edecek görülmemi~ ye
nilikleri yapmaya koyulurlar. Bu mlJ• 
nasebetle lllustrasyon mecmuasrnrD 
son sayısında, çocuk oyuncaklarına dair 
meraklı ve resimli bir yazıyı slitunlsrz
mıza alıyoruz: 

On beş yıldanberi, oyuncakların ek· 
seriyeti, yapıldıkları zamanı gitgide da
ha fazla aksettiriyorlar. ŞUphesiz ki 
annelik, kukla ve bebeklerle, en eski 
zamanlardanberi oyuncakçılığın deği§
mez bir mevı:uudur. Yalnız bunlar bi
le şekil itibariyle her yıl biraz daha 
yenileşiyor, böylece de dünyada hiç 
bir değişmez olmadığını isbat ediyor. 

Çocuk bütün dikkatini büyük maki· 
nelerin iymalfıtını taklide verir, ve en 
büyük zevkini bundan alır. 

1 nşa etmek, otomobiller, tayyareler, 
vinçler, kamyonlar yapmak ve bu yolda 
daima daha ileriye gitmek, zamanımr· 
zın en ciddi meselesidir. Bunun içindir 
ki "bir şey öğreten, esasında bir teknik 
.fikir olan oyunlar her yıl biraz daha 
ço;'.:ahyor, bu oyunlar çocuğa yaratmak 
zevkini onu eğlendirerek vermektedir. 
En kaba öğretme usulleri bugün çok in 
celmiştir, mesela çocuğun üzerine illr 
karalamalarını çizıktırdığı klğıdın ye
rini timdi çok güzel boyanmış ve etra· 
fı çiçeklerle sUslenmiş bir demir pllka 
almıştır. Çocuk bunun üzerine canının 
istediği şekilleri miknatisli bir maden 
parçasiyle çizer ve canı istediği zaman 
elinin bir küçük hareketiyle hepsini ıl
lerek, yeni sekiller çizmeye koyulur. 

ULUS 

çocuk oyuncakları 
en cidi bir sanayi havası hlkimdir. Bü· 
yük mekteblerden çıkını§ mühendisler 
bu fabrikaları idare ederler ve genel 
mekanikte yapılan her yeni keşif, her 
ilerleme derhal bu fabrikalarda tatbik 
edilir. Misal olarak oyuncak otomobil
lerin yapılışını ele alalım. 

Öreka fabrikası 300 işçi çalıştırır, 
ve bu fabrika geçen yıl fiatları 745, 

500 frank arasında değişen 53 bin oto· 
mobil yapmıştır. Malzemesi biçilmiş 

-ılan çocuk otomob!llerinin yapılması 

-

Madeni parçalardan yapınnr~ .. 
stilize bir köpek 

25 dakikada bitmektedir. Bu otomobil· 
lerin motörü bilindiği gibi, ayakların 

hareketi vasıtasiyle tekerlekleri çevi· 
ren pedallardır. 

Oyuncak sanayi şirketi de, daha 

kUçUk mikyasta, avuç veya parmak bü

yüklüğünde her gün binlerce otomobil 
çıkarmakta ve meşhur markaların kü-

çük modellerini vücude getinnektedir. 
Bu oyuncaklar hemen daima bir tek 

şahmerdan darbesinden çıkmaktadırlar, 
ucuzlukları da bu yüzdendir. Maden sa
nayiinin ilerlemeleri, gayet ince ve 
çok kullanışlı halitaların yapılmasına 

ve bunların yırtılmadan iıtenilen tekle 

aokulmasına yol arnak suretiyle oyun· 
cafı:cılığın ileri gitmeııine setlOb olmuş 
tur. 

Bugün, zincirleme ve seri çalışması, 

oyuncak fabrikalarının karakteristiği 

olmuştur. Yalnız kendi kendine hare. 

ket eden hayvanlar yapan B. Dökon 

bundan bir istisna teşkil etmektedir. 

Ağır bir tempoyla ilerliyen bir fil, avı· 

na doğru sürünen bir panter, gülmek· 

ten katılan bir adam yapmak için el hU 

neri kadar muhayyele kudreti de ge • 

rektir ve bu hıç bir okulda öğrenil· 

mez. otomatlar ancak teker teker yapı

labilirler. 

Veni oyuncakların bir karakteristi· 

ği de sağlamlıklarmın git gide artma· 

sıdır. Muhtelif şekillere giren oyuncak 

lar da yapılmıştır. Çocuk, tayyaresini 

kolaylıkla bir vapura veya otomobil• 

çevirebilmektedir. Eskiden oyuncağını 

ıkırmak suretiyle tccessüsUnli tatmin 

eden çocuk, şimdi onu parçalarına ayı
rarak ve yeniden monte ederek mera· 

Jlelııtllc hareketli Hlaloid oyunealc 

2'.> IL:~:~r:u:ı ı .... ~ ! ..... 

Bir madeni oyuncaklar labrlkasıadan bir k •. Oyuncal: yapmak için gcrcbt• 
işin ne kadar ciddi ve afrr olduğunu bu resim açıkça göstermektedir. 

tısiyete mani olrruyan inca renkli kağıt· 

!ardan müteşekkil olan bu malzemeyle 

çocuk ilk önce matbu örneklerde gör· 

düğü bina ve bahceleri vücude getir • 

mekte, bundan sonra kendi fantezisine 

tibi olarak istediği şekilleri yapmak· 

ta, bu suretle yaratıcılık kabiliyetini 

inkişaf ettirmektedir. 
Kim diyebilir ki, Tüitert havuzla -

rmda teneke bir torpido filosunu seyr 

eden çocuklar arasında bir amirallik 

istidadı belirmemiştir. 

1935 oyuncakları arasında bu çok 

kııa gezıntiyi, biraz da kulda ve bebek
lerden bahsederek bitirmek istiyoruz. 

Paris'in en yeni modalarını aksettiren. 

en güzel kuklaların iç yüzünü faş ede .. 

yim, bunları yapmak için kumaş par• 

çaları insan yüzü, kolu, vücudu, baca· 

ğının musattah şekillerinde kesilmek• 

te, bunlar ucuca dikilerek içi dolduru· 

tunca bebekler meydana çıkmaktadır. 

Sonra bubebekler güzel elbiselerle giy· 

dirilmekte, ~orap ve ayakkablan geçi • 

rilmekte ve çocukların takdirini kazrn· 

mak için mağaza vitrinlerine gönderil· 

mektedir. 

Sellüloit bebekler, bu maddenin ha 

rikullde kalıplanma iT' " iyeti, gayet iyi 

boyanma kabiliye~nden ve hafifliğin· 

den dolayı gitgide daha fazla rağbet 

kazanmaktadır. Sellüloit bebekler i"d 

yarım olarak ayrı kalıblarda dökülırek 

te ve sonra bu parçaların birleşmesin • 

den bebekler meydana çıkmaktadır. 

Bundan sonra bebekler boyanmakt<ı, d 

lal anmakta, da-ha bu yüklerine e lbıs,. 

ve saç takılmaktadır. 
Şunu da kaydetmelidir ki, bütün 

bu oyuncakları yapan fabrikalar, uıu
labileceği gibi yarı ciddi şekilde çalı. 
<şan yerler dee,ildir. Bilakis, bunlarda 

Becerikli yapıcılar aynı p•rt•lerdan bir otomobil, 'bir ~.,. ,..,. bit ı•ıal gıbrabilirler. 

Bu yazıyı bitirirken oyuncakcılığ n 

yıldan yıla daha ciddileşmekte oldu~u

nu kaydetmeliyiz. 

8ırer oyuncak olan bu o~':ın (70) santimetre) ve küçük kız karcltfİ de ~endi 
oyırn..;o,;lariyle oy nama">ını bilivorlar. 

kını gidermektedir. Çocuk b171Me, 01-

narken uıul, lntb:am ve lrttlf IMilrlerl

nl inkitaf ettiriyor. 

Gayet muntÜam kffilmit ve her 

parça11 ayrı ayrı kontrol edllmlt renkli · 

tahta parçalarından mUrekk.t> oyun • 

caklar da çocuklar için faydalıdır. Bun 

tar öyle ileri bir mükemmeliyet dere • 

ceıine varmıılardır ki, çocuk, kolaylık 

la bu parçalardan on, on bet katlı bina

lar yapabilmektedir. 

B. Monşamen tarafından piyasaya 

çıkarılmış olan ayrı bir oyuncak tipin· 

den de bahsetmeden geçmemeliyiz. Si

yah, yeşil veya maviye boyanmıf made

ni ptakalarla husust surette mıknatıs

landırılmış çelik çubuklardan, mıkna-

Miknatı9Jı çubuklarla vücuda getirilen 

bir görinlJı 

@ 

E' 

Selüloid bebekler böyle ya11aııJar olarak ayrr kalıplar içine dökülür, sonra go· 
rüldüiü gibi bunların bulet mesinden oyuncak meydana çıkac 
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Anafartalar caddesinde Kmacızade hanı altında 

Merhum Şevket Ahmet Beyin eski 
belediye eczahanesi yerine 

İmar ~1üdiirlii•!iinden: 
Müdüriyete ait muhtelif ehadda iki adet şasanın tamir 

ve camlanması 23-12-~34 pazar ~ünü. saat on beşde pazar
lık sureti.yle yapıl~~agmdan talıplerın İmar Müdürlüğün-
deki kom1syona muracaatlan. (3728) 8-5719 

Ankara Sehri İcme Su 
;.-

Komisyonu tarafından: 
- 4561 - lira 20 kuruş ile yapılacak olan Kavaklıdere ile 

Sii okulası arasında ve bakanlıklar mahallesi su boruları 
döşemesi işi pazarlıkla yaptırılacaktır. 

Şartname ve planlan Ankara şehri içme su komisyo
nundan alınacaktır. Pa:arlık 25-12-934 tarihinde salı gü
nü saat on beş Ankara ış hanında 4 üncü katta komisyon 
dairesinde yapılacaktır. Muvakkat teminat miktarı -343 -
liradır. İsteklil~r ticaı:_et o~lası vesikası ve bu gibi işleri 
yaptıklarına daır fennı ehlıyetname ibraz edeceklerdir. 

(3697) 8--5663 

Galata ithalat Gümrü!fü 
~ 

i\1ütliirlii0iinden 
Kilo Marka N o. Eşyanın cinsi 
2454 L F 1/31 Demir kilit 
3539 P E Muhtelif Kendir Halat 

279 OKE 4648, 4650 Yün mensucat 
Yukarda yazı~ı eşya 6 - 12 - 934 den itibaren açık arttır

ma ile satılıktır. lsteklilerin 27 - 12 - 934 perşembe günü sa
at 16 ya kadar satış komisyonuna gelmeleri (8319) 

8--564-0 

Ank.ara sehri icme ,, .. . ' 
Su om isyonundaıı: 

Hisar ve Kocatepe su depolariyle Halkevi civarında su 
borusu döşemesi işi pazarh'd a yaptrrılacaktrr. Keşif bede
li - 4998 - lira 70 kuruştur. Pazarlık 25-12-934 tarihine ras
hyan sah günü saat on beşte Ankara iş hanında dördüncü 
katta komisyon dairesinde yaprlacaktır. 

Şartnameler komisyondan alınabilir. Muvakkat temi
nat - 375 ·liradır. l steklilerin ticaret odası vesikalariyle 
bu gibi işler yaptıklarına dair fenni ehliyetnameleri bu-
lunmaları. (3696) 8-5605 

Harita Umum 1\f üdürliiğünden: 
ı - Harit!1 Umum Müdiirlüğü için 7500 metre beyaz 

bezin pazar}ıgı ~7-12-934 perşembe günü saat 11 dedir. 
2 - Talıplerın Ja~tn~me ve nümuneyi görmek üzere 

her gün ve paza~~ıga ıstı~ak edeceklerin de vaktinde temi
natlariyle Cebecı de H~rıta Umum Müdürlüğü satın alma 
komisyonuna gelmelerı. (3725) 8--5736 

- SAYI 133 içindekiler -
Fitre ve zekat Kazım N. Duru 
Karada denizde uçan bir kuş. 
Geiecek, havacılığmdır 
yeni bir hava ekspresi 
Göktanrının bir dileği 
Hava hukuku 

A mira/ Dccteur 

B. Sait Çorıay 
Rifat Şerif 

Uçakla bir dakikada 12 kuometre hız 
Gök Alanında hız alanlar 
Dağa çıkmak ve kayak sporları Prole~ö!' Riedel 
Gökle yer arasında Abıdın Davar 
Gençler Birliği kurultayında 
Ankara güreşçileri Tüı;k~e birincilikle~inde _ . 

Bir çift kara göz (Hıkaye) Server.Zır.a Gurevın 
Sinema: Carile Lombard, Marlene Dıetrıch, Evelyn 
Venable, Clara Lou Sheridan, Gertrude Michael v. s. 

Sümer Banlc Umuııı 
l\lüdürlüğünden: 

Merkez Binamı.zm proje mUsabakasma iştirak eden mi~ 
marların planları Sergi Evinde teşhir edilmektedir. Arzu 
edenler, her gün saat 9 dan aksam saat 5 e kadar projeleri 
görebilirler 8--5743 

ı 
ULUS 

Milli Müdafaa Vekaleti 
satın alma komisyonu 

ilanları 

İLAN 
Ordu için ( 155) bin adet 

Pansuman paketi kapalı 
zarfla satınalınacaktır. İha
lesi 29-12-934 cumartesi gü
nü saat 14 tedir. Talipler 
evsaf ve şartnamesini gör
mek üzere her gün öğleden 
sonra ve miinakasaya iştirak 
edecekJerin belli gün ve sa
atından eve] teklif ve pey 
akçeleriyle birlikte M. M. 
V. satmalma komisyonuna 
müracaatları. (3622) 

8-5557 

lLAN 
49 kalem tıbbi ecza ka -

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

(3562) 8~5485 

İLAN. 
Yapı: Ankarada Harbiye 

mektebi mülhak kıtaları 
için yapılacak binanın kapa 
lı .zarfına istekli ~ıkmadığın 
dan pazarlığa dökülmüştür. 
İhalesi 25 - xn - 934 salı gü
nü saat 11 dedir. İsteklile -
rin şartname ile keşf ve 
projeleri görmek üzere her 
gün ve pazarlığa gi.recekle • 
rin de pey akceleriyle vak -
tında M. M. V. satın alma 
komisyonuna bas vurmaları. 

(3739) 
İLAN. 

Beher metresi 1çin tah -
min edilen bedeli 36 kuruş 
olan 7500 metre yerli malı 
boyalı astarlık bez acık art
tırma ve e~sil tme ile alma
ca ktır. Şartname ve numu~ 
nesini görmek istiyenlerin 
her gün ve eksiltmesine gi
receklerin 5 - 1 - 935 cumar
tesi günü saat 11 de temi -
nat mektubu veya maliye 
muhasipliğine yaptıracak 
lan teminat akçeleri muka
bilinde alacakları makbuz
lar ile M. M. V. Sa. Al. Ko. 
na uğramaları. (3738) 

8--5735 

Kiralık ev 
Yenişehir'de Şehit Nuri 

ve Akaretler sokaklannın 

köşesinde ikinci kat beş oda 
temiz, geniş, rahat bir daire 
kiralıktır. Ziraat Bankasın
d~ muamelat Müdür muavi
ni} Bay J;;luUciy~ ll)ür.aca.at. 

·'Ev 3785 Banka 3406 
8-5723 

Acele satılık arsa 

\rıknra J.c,azmı amirliği 

satın alm:ı komico, onu 
" ilnnlan. 

İLAN 
Asağıda miktar ve mahal

li yazılı olan ve ceman 
320,000 kilo arpa kapalı zarf
la eksiltmeye konmuştur. 
2311. kan/934 pazar günü 
saat 15 te ihalesi yapılaca
ğından şeraitini anlamak is
tiyenler Ankara Levazım a
mirliği satınalma komisyo
nuna müracaatları ta1ip1e
rinde belJi saatten eve] te
minat1ariyle beraber teklif 
mektuplarını Af yon da as
keri satmalma komisyonu
na vermeleri. (3577) 

Kilo 
202,000 Manisa icin 

88,000 Kasaba 
" 15,000 

6,000 
9,000 

320,000 

Kırkağaç için 
Sahlihli için 
M eneınen için 
Yekun 

8-5480 
iLAN 

İzmir müstahkem mevki 
kıtaatının 67,400 kilo pirinç 
ihtiyacı kapalı zarf usuliyle 
satınalmacağından ihalesi 
25 - ı. Kanun - 934 sah günü 
saat 15 dedir. Şartnameleri
ni görmek istiyenleriıı her 
gün taliplerin de belli saat -
ten eve) teminat ve teklif 
mektuplariyle birlikte kışla
da mevki müstahkem satın 
alma komisyonuna müraca -
~tıan .. (3639) 8--5574 

İLAN 
Çorlu'daki kıtaat hayva -

natı için 278550 kilo arpa 
25-l-kan-1934 sah günü sa
at on altıda eksiltme ile 
alınacaktır. Şartnamesini 
görmek istiyenlerin her gün 
taliplerin de belli saatten 
evel teminat ve teklif mek -
tuplariyle birlikte Çorlu'da 
askeri satın alma komisyo
nuna müracaatları. (3640) 

8-5575 

Paşa 
Tarihe karıştı (Me~ 

- hur Hasan Paşa fırını) 
6 U1'rı.U uı.cu:r 

l
fırmı oldu. Yüce tamyı
cılarıma bildiririm. 

HALİT 
8- 5704 

~amanıııl!'l!L'l!ftn:mtırwı1111mıııııım:ıırn mımıı , 3llG 

ZAYİ 
Beypazarı Ziraat dairesinin 
resmi mühürü zayi olmuş
tur. Yenisi alınacağından 
eskisinin hükmü olmadığı. 
Beypazarı zıı:aat memuru 

,Mehmet Recep 
8-5733 

Daktilo isteniyor 

SAYIFA 7 

• e en~ 

Askeri Liselerin 9, 10. 11 inci 

sınıflarına talebe cı lrtıTvor. 

1 - Askeri liselerimizden lstanhul'da bulunan kuleli 
asken lisesinin 9. sınıfına 183 .• Maltepe lisesinin q c;ım
fına 50 ve Bursada bulunan Bursa lisesinin q. smıfma t t6 
kişi daha alınacaktır. Bu mekteplerin onuncu ve mı h;rin
ci smıflanna da bir miktar t2 ebe daha ahnacaktu Onun· 
cu ve bilhassa on birinci sınıfa çıkacak istekliler tercihan 
alınacaktır. 

2 - İsteklilerin mezkur mektep müdürlHkterine müra
caat ederek oradan öğrenecekleri kaydı kabul şartlarına 
göre evraklanm tamamlamaları lazımdır. 

3 - Bir c;eneden fazla tahc:ili terketmis olan talebeme
zun bulundukları sımflarm bütün derslerinden ;mtihan 
edilirler bunda muvaffak olurlarsa o zaman talebeler mek
tebe alınırlar. Hususi mektenlerden mezun olanlar hak
kında aym muamele tathik edilir. 

4 - Muhtelif suretlerde siv11 ve askeri mekteplerden 
çıkarılmıs talebe mektebe alınmaz. 

5 - Sivil liselerde ikmali olanlarla sınıfta dönenler 
alınmaz. 

6 - Dokuzuncu smıfa girecekler için yaş haddi 15· 19 
onuncu smıfo 1ti ·20 onhirinci sınıfa 17 :21 dir. 

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

8 - Evrakı mektebe :!İden talebe mektep, tarafından 
davet vukubulmadrkca mektebe gitmemelidir. Aksi tak
dirde mektebe kabul edilmemesinden dolayı mektep ida
resi mesul olmadığı gihi avdet masraflarım da kendisi ver· 
mesi lföı;ımdrr. 

9 - Bulundu~u verne tam teşkilJi sıhhl heyet bulun
maması hesahivle muavenesini tamam vaptırmıyan tale
be mektebe cağrıldıktan c:onra mektep~e muayeneleri ta
mamlattırılır. Ve sıhhi' h;ılleri sebebiyle kabule sayan gö· 
rülmezse mektehe ahnmaı hu gibi talehel~rin dönüs mas
r:aflan da kendilerine aittir. 

10 - Teahhüt senedi vennek icin v~lic;1 olmıvan ve 18 
yaşını bitinniyen talebe alınamaz 18 vasmı hitiren talebe
nin kendisi teahhüt senedini verebilir. 

11 - Evelce askeri liselere girmek için müracaat eden 
ve müsabaka imtihanında kazanamadığından dolayı mek
teplere ahn.mryan talebe ellerinde buiunan evraklarını 
derhal evelce müracaat ettikleri liselere gönderecekler ve 
oradan a1acnklaTJ emrf' e-öre hareket edeceklerdir (3623) 

saçları~ız 
dökülüyor mu? 

Hemen dökülmesine mani 
olunuz. 

KANZUK ECZAHANES! 
müstahzaratından. 

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

İngiliz Kanzuk eczanesi ma nulatmdan. 

Öksürenlere pelesenkli katran eksiri 
Yeni Ec2ahanede bulunur. 

ilan 
İsmetpaşa Demirli köprü 

yanında asfalt üstünde 3500 
metre murabbamda 2119 
Nuri B. müracaat. 8--5722 

Umum Müdürlüğümüzde çaı~mak üzere Türkçe DaK• 
tilo ve stenografiyi eyi bilen ve bundan başka fransızca 
yazıp çevinneğe muktedir bir Türk memur Bankamıza 

Türkçe ve ingilizceyi imtihanla alınacaktır. Fransızcadan başka ecnebi lisan bi-
hakkile bilir ve makina- ~ lenler tercih olunur. İmtihan gününü ve şartlannı anla· 
da çabuk yazar bir dak • mak için mektupla ve açık adres ve tercümei hal ile umum 
tiloya ihtiyaç vardır. İs- müdürlüğe müracaat olunmalıdır. 

~~ teklilerin B. M. M. cad- ~ Türlriy. e İ~ Bankası 
Yenişehir, Paşalartepesi desi 357 No. ya müraca- ' 

KİRALIK EV 

Menekşe sokak, Yeni evde stlan. 8-5734 .1 • Umum 1\..-u·· du··ı-lugu·· ..., •• 
bekçiye müracaat. • ,.. ~ - - --------- - -------- -----!11111 ııımııımıııııınrııınıııııııRııırıı11•1W111111111111111111111ııınıııııım1t111ıınıııınııı1H11nııılllfflllll1111111111111111111111111111111111111g 

l
ıo K I R A L i Ç E K R İ S T i N I İkbsat Vek31etin den: 

CRETA GARBO ~ İç Ticaret Umum Müdürlüğünde münhal bulunan 65 1i 
nMıımııııH11Mwı1mııını111M11111Rımnınııııııııııı1111111nnıınnn1nımoınuııuınumnınmnıoııınıııınııımııımııınııııı1111mııınmıııııııııuııd ra ücretli daktiloluğa fransızca lisanına vakıf bir hannn 

Adana Belediye Reisliğinden : 
. 1 - Dairede bulunan şartnamesine gıöre, Adana şehri

nın dört ila alo yerinde, 2 inç kutrunda, jçi kalaylı boru -
dan çakma tulumba yapılması, bir ay müddetle, kapalı 
zarfla münakasaya konulmuştur. 

~ - Münakasa, 15 - 1 - 1935 sah günü saat on beşte be
ledıye encümenince yapılacaktır. 

3 -. Münakasa günü hiç bir teklif 'kabul edilnıiyeceğin
den talıplerin, bir gün evvelinden yani 14 - 1 - 1935 akşamı
na kadar tekliflerini Belediye Riyasetine yapmaları la -
zımdır. 

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

8-5739 

müsabaka ile alınacaktır. Talip olanların evrakı müsbitele
riyle Vekalet 1ç Ticaret Umum Müdürlüğüne müracaatla
rı. (3742) 

Harita Umum MüdürJ~Oiinden: 
1-Harita Umum Müdürlüğü Topoğraf şubesi için.3~0 

adet aleminyum map ile 50 adet oluklu mikyas cetvelının 
pazarlığı 27 - I. inci Ka .• 1934 perşembe günü saat 10 da • 
dır. 

2 - Taliplerin şartname ve nümuneleri görmek üzere 
her gün pazarhğa iştirak edeceklerin de teminatlariyle 
vaktinde Cebeci'de Harita Umum Müdürlüğu satın alm# 
komisyonuna gelmeleri. (3724) 8-5737 



3AYIFA: 8 

Mm. Üssüllahri K umandanlıITT. 
Satın Alma l(omi syonu Reisli-. ...... d 
gın en: 

Cinsi Miktarı 
Kilo 

Teminatı 
Lira K. 

Münakasa 
Tarihi Günü Saatı 

Nohut 30,000 292.50 26-12-934 Çarşamba 10 
Pirinç 45,000 776.25 26-12-934 ,, 14 

Deniz Efradı ihtiyacı için satın alınacak o1an cins ve 
miktarı ile muvakkat teminatı yukarda yazılı iki kalem 
erzak hizalarında gösterilen gün ve saatlarda kapalı zarf 
usuliyle münakasaya konulmuştur. İstekli olanların ihale 
gün ve saatından bir saat eve1 muvakkat teminatlariyte 
teklif mektupJanm ayn ayn birer zarf içinde ve her ikisi 
ayn bir zarf derununda olarak komisyon reisliğine teslimi 
ve şartnamelerini görmek istiyenlerin komisyonumuzla 
İstanbul'da Kasımpa~a Deniz Levazım Satma1ma Komis-
yonuna müracaattan. (3678) 8-5631 

İstanbul l\lilli Emlak 
Müdürlüğünden : 

Beyoğlunda Şişlide Feri köy Birinci kısım mahallesi -
nin Hacı Mansur sokağında elyevm Sişti Nahiye müdüri
yetinin oturduğu Sazanof apartmanı denilen ve altı katta 
altı daireden ibaret bulunan 41 numaralı apartıman Bede
li dört sene ve dört müsavi taksitte nakten ödenmek şar
tiyle 13620 lira bedel üzerinden kapalı zarf usuliyle satı
lacaktır. İstek1ilerin teklif mektuplariyle 1022 liralık te· 
minat akçeterini 31-12-934 pazar günü saat 12 buçuğa ka
dar komisyon riyasetine vermeleri. (R) (8252) 8-5692 

Kocaeli Vilayeti Daimi Encümeninden: 
Vilayet da~ilindeki bataklıktan kurutmak için bir adet 

EKSKAVATÖR makinesi alınacaktır. İhale kanunueve
lin 31 inci pazartesi günü saat on dörtte kapalı zarf usuliy
le vilayet makamında yapılacaktır. Talip olanların mez· 
kur tarih ve saate kadar bin yüz yirmi bes. liralık muvak· 
kat teminat mektubu ite teklif mektuplanm münakasa ka· 
nunundaki tarifat dairesinde vilayet makamına vermeleri 
ve şartnamesini börmek istiyenlerin encümen kalemine 
müracaatları. (3698) 8-5666 

44 senedir durmadan neşir vaziyf e~ini yapmakta 
olan bu haftalık resimli gazetenin Ankara'da satış yeri 
A K B A kütüphanesidir. Senelik abone 10 lira. Be· 
tıer sayısı 20 kuruş. 

Ankara Nümune Hastahanesi 

Baştabipliğinden: 
Hastanede satılacak aşağıda yazılı beş kalem eşya 

vardır. Bu eşya 31/K. evel/934 pazartesi günü saat 14 de 
hastane bahçesinde aleni müzayede :;uretiyle satılacaktır. 
1stiyenlerin teminat parasiyle birlikte hastanede bulunma-
1an ilan olunur. (3679) 

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

8-5696 

Ankara Milli Emlak 
Müdürlüifünden4 

Mahallesi Mevkii sokağı Cinsi Umum 
No. 
618 

Metruk"' 
No. 
200 Hatuniye Ezberciler Hane -44 

1 
Hisse miktarı Kaç takstt olduğu"'· 

· Tamamı sekiz taksit 
Yukarda yazılı hane mukaddema 7011 lira bedelle tali

bine ihale edilmiş ise de teahhüdatın ifa edilmemesinden 
25-12-934 sah günü saat ıs te ihale edilmek üzere yeniden 
açık artırmaya konulmuştur. İsteklilerin gelmeleri. (3706) 

8-5698 

Adana Belediye Riyasetinden: 
1 - Hükumet binası önünden taş köprüye giden yolun 

parkeye "kaldırım,, değiştirilmesi için toprak kale yakı
nındaki taş ocaklarından çıkarılacak "110,000., taş kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Bu taşlar, otuz beş bin, otuz beş bin, kırk bin olmak 
üzere üç gurup olarak ayn, ayn müteahhitlere verilebile
ceği gibi isteklisi zuhurunda bir kişiye de ihale edilebilir. 

2 - Münakasa 1-1-935 sah günü saat on beşte Belediye 
encümeninde vapılacaktır. 

3 - Talipler, ilk teminat olarak, tekliflerinin yüzde 
yedi buçuğunu para olarak veya bir banka mektubu sure
tinde verebilirler. 

4 - Münakasa şartnamesi fen dairesindedir. fstiyen-
ler oradan matı1mat alabilirler. 8-5684 

JLUS PERŞEMBE 

IAs. F. U. 1\1. Satın Alma 1 
Komisyonu ilanlan 

23 KALEM ELEKTRİK 
MALZEMESİ 

Yukarda yazılı ve tahmi
ni bedeli 7 500 lira olan mal
zeme 31/I. Kan./934 tarihin 
de Askeri fabrikalar satın 
alma komisyonunda saat 14 
de pazarlıkla satın atmacak 
tır. Sartname bedelsizdir. 
Talip.terin muvakkat temi· 
nat olan 562 lira 50 kurus· 
l:ı 2490 numaralı kanuna na· 
zctran vesaiki lazımevi ha
milen müracaatları. -(3690) 

8- ~fl88 

30 ADET LA VRİL SİS
TEMİ FONT BORU 
Yukarda yazılı ve tahmi

ni bedeli 637 lira 50 kuruş 
olan malzeme 31/I. Kan/ 934 
tarihincte Askeri fabrika1ar 
satın alma komisyonunda 
saat 14 de pazarlıkla satın 
ahnacaktır. $artname bedel 
sizdir. TaJiplerin muvakkat 
teminatı olan 47 lira 82 ku· 
rusla 2490 numaralı kanuna 
nazaran vesaiki lazimeyi 
harnilen müracaatları. 

(3n80) B-5689 

25 TON LÜLECİ KİLİ 
Yukarda yazılı ve tahmi· 

ni heıieli 750 lira olan malze 
me 2/2. Kan./935 tarihinde 
askeri fabrikalar satın alma 
komisyonunda saat 14 de 
pazarlıkla satın alınacaktır. 
~:trtname hedelsizdir. Ta -
linlerin muv<ıkkat teminatı 
olan 56 lira 25 kuruşla 2490 
numaralı kanuna nazaran 
vesaiki ta. :meyi hamilen 
müracaattan. (3711) 

8 - 5690 

88,972 METRE MİKABI 
ÜÇ KALEM KERESTE 

Yukarda yazılı ve tahmi
ni bedeJi 2937 lira olan mal
zeme 31/I. Kan/934 tarihin 
de Askeri fabrikalar satın 
alma komisyonunda saat 14 
de pazarlıkla satın alınacak 
tır. Şartname bedelsizdir. 
Taliplerin muvakkat temi
natı olan 220 lira 27,5 kuruş 
la 2490 numaralı kanuna na 
:rc..ran vesaiki lazimeyi ha -
milen müracaatları. (3688) 

8-5687 

ON KALEM TON BORU 
VE DİRSEK 

Yukarda yazılı ve keşif 
bedeli 1700 lira olan malze
menin acık arttırma ve ek
siltmesi ~31./I. Kan./934 ta
rihinde askeri fabrikalar sa
tın alma komisyonunda va
P!lacaktır. Şartname bedel
sizdir. Taliplerin muvakkat 
teminatı olan 127 lira 50 ku 
rusla 2490 numaralı kanu -
na nazaran vesaiki tazimeyi 
hamilen müiacaatlah. 

(3692) 8-5686 

300 KİLO FIRÇALIK TEL 
VE 1000 ADET LASTİK 

PARMAKLIK 
Yukarda vazıh ve tahmi

ni bedeli 700 lira olan mal
zeme müteahhit hesabına 
1/2. Kan/935 tarihinde as
keri fabrikalar satınabıa 
komisyonundan saat 14 de 
pazarlıkla satın alınacaktır. 
Şartname bedelsizdir. Talip
lerin muvakkat teminatı o
lan 52 lira 50 kuruşla 2490 
numaralı kanuna nazaran 
vesaiki lazımeyi hamilen 
müracaatları. (3689) 8-5654 

5 TON BİLLURİ VE RE
KİK SAFHALAR HALİN 

DE ANTİMON. 
Yukarda yazılı ve tahmi

ni bedeli 2000 lira olan mal
z~ıne 2 - Şubat - 935 tarihin
de Askeri Fabrikalar satın 
alma komisyonunda saat 
14 de pazarlıkla satın alına
caktır. Şartname bedelsiz • 

dir. Taliplerin muvakkat te 
minatı olan 150 lira ile 2490 
numarah kanunun 2 ve 3 ün 
cü maddelerine nazaran ve
saiki lazimeyi hamilen mü -
racaatları. (3723) 8-5712 

il TON TESHİN KOKU 
Yukarda yazılı ve tahmi

ni bedeli 400 lira olan mal -
zeme 2 - il. Kan. - 935 tari -
hinde Askeri Fabrikala sa
tın alma komisyonunda sa -
at 14 de pazarlıkla satın alı
nacaktır. Şartname bedelsiz 
dir. Taliplerin muvakkat 
teminatı olan 30 lira ile 
2490 numaralı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerine naza -
ran vesaiki hamilen müra -
caatları. (3721) 8-5713 

40 TON FİLUSPATX 
Yukarda yazılı ve tahmi

ni bedeli 600 lira olan mal -
zeme 2 - il. Kan. - 935 tari
hinde Askeri Fabrikalar sa
tın alma komisyonunda sa
at 14 de pazarlıkla satın alı
nacaktır. Şartname bedel -
~izdir. Taliplerin muvakkat 
teminatı olan 45 lira ile 
2490 numaralı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerine naza -
ran vesaiki lazimeyi hami -
len müracaatları. (3722) 

8- 5714 

Satılık ev ve arsa 
Knakh derede Lehistan Sefa. 

reti karıısında Uç tarafı cadde bet 
dönüm arsa ile üzerindeki kirgir 
iki buçuk katlı ve banyolu hane 
ile ayrıca iki oda bir garaj ve ku 
yu ehven fiatla satılıktır. · 

(Çocuk esirgeme kurumu) mu· 
hasebecisi Bay Hayri'ye milraca· 

·~ 8-5683 
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ı Yazı işleri müdürü Nasuhi 
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Adana Belediyesi 
Reisliğindeıı: 

Kanara için bir l{o mpressör 
satın alınacak 

1 - Belediye Kanara (Mezbaha) sı için komple bir ye• 
uek kompressörü satın alınarak yerine konulması kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2- 15 ikinci kanun 935 sah günü saat on beşte belediye 
encümenince ihalesi yapılacaktır. 

3 - Şartnameler Belediye Yazı İşleri Müdürüğünden 
beş lira mukabilinde tedarik olunabilir. 

Taliplerin 14 - ikinci kanun - 1935 akşamına kadar teli• 
lif mektuplanru ve yüzde yedi buçuk teminat akçelerinl 
usulü dairesinde Belediye Reisliğine vermeleri itan olu• 
nur. 8-5614 

İmar Müdürlüğünden: 
Muhammen oeael 

Mahallesi Sokağı No. Cinsi Lira K. 
Yeğen B. Müfti 77 Hane 400 00 

" " 1 ,, 500 00 
" " 1 " 600 00 

Leblebici ,, 3 ,, 500 00 
Yenice Namazgah 4 ,, 300 00 

Yukarda cins ve evsafı gösterilen evler 24-12-934 paza~· 
· tesi saat on beşte müzayede ile satılacaktır. Taliplerin 
İmar Müdürlüğündeki komisyona müracaatları. (3727) 

8-5718 

Ankara Mektepler Alım Satım 
Komisyonu Reisliğinden : 

Gazi Terbiye Enstitüsü talebeleri için alınacak göm• 
lek, çorap, mendil, fanila, kravat, iskarpin ile yaptmla· 
cak harici elbise ve kasket 1. 12. 934 tarihinden iytibaren 
20 gün müddetle kapalı zarf usuliyle münakasaya konul • 
muştur. 

Talip olanların 20. 12. 934 tarihine müsadif perşembe 
günü saat 15 te mektepler satın alma komisyonuna, nii .. 
mune ve şartnameyi de görmek istiyenler her gün mektep 
idaresine müracaat edebilirler. (3512) 8-5484 

Gazi Terbiye· Enstitüsü 
Müdürlüğünden: 

Hasta bakıcı aranıyor 
Gazi Terbiye Enstitüsü hastanesi içindir. Aylığı kırIC 

lira ücrettir. Yeme yatma Mektebe aittir. Mektepli olan· 
lar tercihan alınacaktır. Hastanede çalışmış ·ve ·elinde iyi 
referansları olanların mektep müdürlüğüne baş vurmala-
rı. (3749) 8-5742 

1 • SiNEMALAR 1 
1 1 YENi BUGÜN BU GECE 

VICTORIEN SARDOU'nun 
büyUk esed 

F E D O R A 
Aşk - Kin - İhtiras 

Ayrıca: Dünya havadisleri ve canlı 
resimler. 

1 
1 

BUGÜN BU GECE 1 KULÜP) 
ŞAFAKTA SİLAH SESLERi 

Heyecan ve merakı tam manasiyle ya
şatan büyük polis filmi 

Ayrıca: Dünya havadisleri ve canh 
resimler 

HaliJ Naci Kağıtçılık ve Matbaacılık Her nevi olan ve resimlerin kopyaları süratle çıkarılır. Telefon: 1230 


