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Giinclelil-a 

·ı:URKLER DE KA OIN 

Bizde kadın nedir? Bunun ger
çekten anlaşılması için eski geç
mişe bakacağız.. yabancı ulusla
rın baskısından uzak yaşadığımız 
çağları bir, göz önüne getirece -

ğiz.Başa buyrukluk, özdenlik için
de türkler yaşarken kadın, erkek 
ayrıksalığı yoktu. Bütün ulusla 
birlikle savaşır, birlikte çal-~şı~~~: 
Kadın· evin kökü, en buyugu 
idi. S~ysal dirimde kadının yük-
sek yeri vardı. . .. 

yazılı geçmişimız bunların or-
neklerile dopdoludur.. Ulusumu -
zun kadın için düşüncesini; aşağı
ya yazmak istediğim (Sürç~k~ ne 
acık gösteriyor. Bu (sanı) hır man 
gibi kurunlardan k~runlara geç
miş, ağızlardan agızlara dolaş . 
mıştır. 

Virbitski'nin (Altay Türkleri) 
·adlı biliğinden Bay lnan'm çı • 
kardığı parçada Evrenin yarad1h
şı şöyle anlatılıyor: 

Altaylılara {kam) diyor ki 
" güdü, arı Tan~ılar bana böyle 
söylediler. Şimdı de kulaklarıma 
yırlayorlar. Ben onları işidiyo • 
rum. 

Acun yoktan var olmuş değil -
dir fü:eldenberi vardı; ancak bü
tü~ bu varlık bir deniz ile onun 
Tanrısı (Bayülgen) idi. Nereye 
bakılırsa sudan başka nesne yok-
tu. 

Ülgen bu ucu bucağı olmayan 
deniz üstünde uçuyor, oturacak 
bir parça kara bulamıyordu. Yüz 

' bin kez yüz bin yıllar geçti .. Tan
rı uçarak dolaşıyordu. 

Günün birinde çevresinde bir 
(dirim dalgası) sezdi. Gönlünde 
bir damma, bir bulgu belirdi: 

_ Ellerini uzat .• ne varsa ya-

kala!. 
Tanrı bu bulguya baı eğdi. El

lerini uzattı. Eli bir taşa dokundu, 
aldı üzerine oturdu .. Ne yapsam, 
ne ~aratsam deye .. d~şü~üyo~~u. 
Çevresinde daha guclu hır ( dınm 
dalgası) göründü. Bu nereden ge
liyordu?. Bu dalga iç~nde bir Tan
rıça belirdi. Bu, (Ak ıne - ak ana) 

idi. d ' _ Olsun dedim oldu, e. ol • 
ıun dedim de olmadı, deme! vara 
yok deyenler onnıazlar, deyerek 
gözden uzaklqtı. 

Tanrı (Ülgen); ~n (Ak~~) 
dan eıittiğini söyledı. Yer, ~'!'<· 
bütün acun var oldu. işte dırım 
böyle baıladı .. Tanrı an (Ülgen) 
yaratma erkini, gücünü (Ak ana) 
dan aldı ... ,, . • l 

Sonra (Kam) ; çevresını ~- a • 
rak kendisini dinliyenlere şoyle 
diyor: .. 

1 " Yer yüzündeki bütün kışı. er 
üzerinde; (Ak ana) nın bu ıl~ 
duygusunun, bu ilk sözünün yerı 
vardır. 

Kisi biteviye ileriye gider, ar
kaya doğru yürümez. Ellerini ·ile
riye uzatır, geriye uzatmaz. Var 
ederim deyen var eder. Var ede -
mem deyen var edemez. Vara yok 
deyenler menku yok olurlar .. Va
ra yok demeyiniz! .. ,, 

Bütün yukardaki sözlerin; 
·türk başının yarattığı nesneler ol
duğuna iHil yoktur. Bunlar, an
cak türklerin nasıl bir düşünce ta 
!ıdığını, kadına nasıl bir değer 
\'erildiğini gösterir. 

" ,, ,, 
Bunun içindir ki türelerimiz -

den ayrı bir duruşta bulunan ka
dınlarımız; kendilerine yaraşan 
Yerin sonuna gelmi,lerdir. 

Uluğ (Atatürk) ün yüksek gÖ· 
rü,üyle bir devrim daha bütün 
lenmit oldu. Ulusun yarısı olan 
kadmlarnnız için artık yükselme 

Adımız, andımızdır. 

r 
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l'arİ.<ii, 24 ( A.A.) - Bazı guzetelere g;;,"' 
Sir Con SaynH'rı tliirı 1) . ırı l l'!ler Uakmılı
ğmdak-i lwm mül.·tilemeleri esnasında Bay 
Flmıdcrı il<' Huy l,a ı·al'ı smıkammun it;i rıde 

Londra'ya <,;ağırnıı~tır. 

Her yerde 5 kuru~ 

Deniz işlerinde bir İngiliz 
Amerika anlaşması 

Par is, 24 ( A.A.) - Maten gazetesi 
yazıyor: Vaşington anlaşmasının japon 
larca bozulması üzerine İngiltere ile 
Vaşington arasında derhal fikir teatisi
ne başlanmış ve Amerika'nm Londra 
büyük elçisi Vaşington'a varır varmaz 
Bay Hull ile iki saat görüşmüştür. Da. 
ha dünden Amerika'nın önümüzdeki mü 
.zakerelerde tatbikini düşündüğü sıyasa 
nın ana hatları Amerika deniz idaresi 
tarafından bildirilmiştir: 

l. - Japon tebaasiyle hatır kıracak 
vaziyetlerden sakınmak için ihtiyatla bir 
gidiş onanması. 

2. - Deniz niıbctleri müsaviliği için 
japon iıteklerine karşı iş birliği. 

3. - Amerika bahriyeıini müsaade 
edilmiş <llan azami hadlere eriştirmek 

için tezgaha gemiler konulması, 
4. - Muhtemel İngiliz - amerikan 

-~Örüşmeleri hakkında matbuata ve hal-

ka kaqı mutlak bir ketumiyet muhafa. 
zası, 

5. - 5 - 5 • 3 nisbetinin muhafazası· 
na imk .n verecek bir formülün anıklan 
maH iç~n Japonya ile diplomatik görüş
melere devam edilmesi. 

Bir İngiliz - amerikan deniz 
anla!'inıası nu? 

Londra, 24 (A.A.) - Bazı ameri -
kan gazeteleri, Vaşington hükümetinin 
bir İngiliz • amerikan deniz mukavelesi 
projesi hazırladığına dair haberler ver· 
mektedir. Halbuki iyi haber alan İngiliz 
kaynaklanndan öğrenildiğine göre in • 
giltere ile Amerika arasında bir deniz 
anlaşması veya bir 'cephe teşkili ihtima
li yoktur. Londra deniz konuşmaları 

genel deniz anlaşmasını tutmak veya 
değiştirmek için yapılmaktadır ve in • 
giltere ancak böyle genel bir anlaşma 
için çalışacaktır. 

I 
/ • 

-----~----------... ··------------~~---
Türk · Sovyet 

liültürel bağları 

ı.Jeğerli Sovyet bilgini PrÔ!esôr 
Samoyloviç 

Moskova, 24 (A.A.) - Türkiye bü
yük Elçiıi Bay Va11f Çinar'ın huzu • 
riyle Sovyetler Birliği Bilgi Akade -
misinin dün yapılan toplantısında aka -
demi Üy«"' rinden Bay Samoiloviç'in ikin 
ci türk dili kongresi ve türk - Sovyet 
bilgi münasebetleri hakkındaki raporu 
okunmuttur. Onanan bir karar suretin • 
de genel toplantı iki doıt ülke arasında 
ki bilgi rabıtalannm berkitilmesini kı
vançla aelimlıyarak Türkiye ve Sovyet
ler Birliği arasında bilgi münasebetleri 
koıniayonunun çalıımalarıru taıvib et -
lnitrir. 

Ttirk ve Sovyet bilginlerinin ittira
kiyle Türkiye hakkında yazılara tahıis 
edilecek türkçe ve rusça hususi bir der. 
gi çıkarılması düşünülmektedir. 

ve ilerleme kapısı ardınadek açık 
bulunuyor. 

Şi~~iye değin yapılan devrim
lerımızın nasıl bizi benliğimıze 
k.avuşturduğunu .. nasıl bizi geçmi
şın, yabancı göreneklerin batak • 
lı~larından ~ı~ırıp çıkardığını gör
duk. Bu, butunlenen kadın devri
minin asığı da gözleri kamaştı . 
racak, acunu imrendirecektir. 

Büyük önderimizin açtığı bu • 
tün yollarda olduğu gibi sıyasa) 
yolu~uzda da türk kadınının de
rin bir inanla yürüdüğünü görmek 
ne mutluluktur. 

iZZET UL Vl A YKURT 
Sözler: 
Başa buyrukluk - Hürriyet 
Soysal - İ~timai hayat 
Sürçek - Mitoloji 
Sanı - Hayal 
Kurun - Asır 

Bitik - :<:itab 
Kam - Kahin, hekim 
Bulgu - İlham, saniha 
Menku - Ebedi 
Devrim - İnkılab 
ı\sığ - Fayda 

• 

Bay Şül{rÜ l(aya 
İstanlnıla gitti 

İçeri İşler Bakanı Bay Şükrü 
Kaya birkaç gün kalmak üzere 
dün akşam lstanbul'a gitmiştir. 

• 

f Bir f ransız gazetesi 
müzil{ devrinıimi7.İ 

.ılluşlıyor Yaşayan Kubilay 
Paris, 24 ( A.A.) - Hususi muhabi

rimizden: La Tribün des nation gazete
si M. Robert l. Bandouy, iınzasiyle Tür 
kiyede müzik devrimine dair bir yazı 

yazmıftır. 

Dört yıl önce Menemen' de en 
çirkin ve en ürkünc bir kaytaklığa 
kurban giden gene muallim ve za
bit Kubilay'la arkadaşları adına 

fırkamızca anıklanan abidenin a
çılış resmi yarın Menemen' de ya
pılacaktır. Dört yıl önceki bu acı 
günün hatırası, yurdun her buca
ğında derin bir yasla anılıyor. 
Dört yıl önce gömülmüş olan dev
rimci türk gencinin ruhu, bütün 

canlılığıyla içimizde yaııyor ve 
yaşıyacaktır. 

Yurd için, ülkü için kanını acı· 
madan akıtmış olan Kubilay, ya
rın açılacak abidede, mennerleıe
rek gelecek soylara, devrimci az
min büyüklüğünü ve yiğitliğini an
latacak ve onlara bir daha hiç bir 
zaman dirilemiyecek olan kaytak· 
lığın son yüz karasını anlatacak· 
tır. 

Yazıcı bazı avrupalıların şimali Afri 
ka'da Suriye'de, veya müstemlekeler ser 
giıinde dinlemiş oldukları ince sazın sa 
nat ve müzik bakımından hiç bir değeri 
olmadığı gibi türk ruhunu alnettirmek 
ten de çok uzak olduğunu, bu basit ve 
İptidai bizans artığı yanında mütekamil 
ıarb müziğinin münevverler arasında 

nasıl bir yer almaya başladığını anlat
tıktan ıonra büyük türk Önderi Atatür
&ı.ün bunu bir devrim ifi olarak ele al • 
masındaki ehemmiyeti canlandırıyor, di
yor ki: 

----~-------------···--------------~----
Fransız kadınları kadınlığımızın büyük 

zaferini scviıı ele kutluyorlar 
•• - Hakikaten türlderin atası olan 

Gazi, bir kere daha, kendisine has bulu
nan açıklık ve direnmeyle bu devrimi 
gerçekleştirmek istiyor. Bu yıllık ilk 
adnn uluslararası müzik için halk ara -
:nda bir zevk ve haz yaratmak musiki 
sevgisi uyandırmaktır. Atatürk'ün doğ
ru görüşüne ve kararlarının daima iıa. 
bet ve mükemmeliyetine türk ulusunun 
derin güvenci vardır, ve bu güvene ona 
yardımcı olacaktır. Deneme takib edil -
meğe layıktır. Atatürk daima muvaffak 
olmu§tur. Bugün bütün sanatkarlar da 
kendisiyle beraberdir, ve gene muvaffak 
olacaktır.,, 

Paris, 24 (A.A.) - Ozel bildi
ricimizden: 

Türk Bayanlığına saylav seç
mek ve seçilmek hakkının veril
mesi uzun çağlardanberi bu hak
ları elde etmek için savaşan ve 
şimdilik amacına varmaktan uzak 
bulunan fransız kadınlığı arasın
da derin izler ve duygular uyan
dırmıştır. 

Birçok fransız kadınları tele
fonla, mektubla veya kendileri se
lerek Büyük Elçimizi kutlamakta, 
sıvaııal hakların hepsine kavuşan 

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

Almanya'da vaziyet 
.Binlerce kişinin tevkif edildiği, durumda işkilli 

yönler bulunduğu söyleniyor 
Berlin, 24 (A.A.) - Havas A

jansının Berlin muhabiri bildiri
yor: Uluşal teminata rağmen, sı
yasal mehafilde içeri duruma aid 
bir takım kayguların belirmeye 
hatladığı söylenmektedir. 

Milis kurumu ulusal sosyalist 
devriminin bittiğine inanmamak
ta ve alman ordusunun Führer'in 
dediği gibi "üçüncü alman devle
tinin tek direği,, haline geçmesi 
üzerine kendilerinin ikinci plan
da kalmalarını kabul etmemekte
dirler 

·ı Bilhassa 30 hazirandanberi 
mümtaz bir mevkie geçen siyah 
milisler bu mevkilerini berkitmek 
istemekte iseler de bu işde sücl 
güc inhisarını yalnız kendisine bı
rakmak istiyen alman ordusunun 
mukavemeti ile karşılaşmaktadır
lar. 

Bu ay başmdanberi orduda alı· 
nan tedbirler hakkında ortada 
birçok ıayialar dönmektedir. Bil· 
hassa Noel izinlerinin kaldırılma
sı ve önümüzdeki cuma gecesi için 

(Sonu 2 inci sayıfada) 

türk kadınlarının sevincine ortak 
olduklarını en eyi dilekleriyle an· 
latmaktadırlar. 

Bunlar arasında ulusal ve ulu1-
lararası kadın kurumlarının ileri 
gelenleri, ·paris avukatlarından 

Madam Grimpere, Bronsvik, ve U• 

)uslar derneği yanında delege Ma· 
dam Cillier sayılmağa değer. 

Büyük Elçimiz Bay Suad türk 
kadınlarının bayramından ötürü 
fransız kadınlarım elçilikte bir 
çay toplantısına çağırmıttır. Gü· 
zel bir gün gecirilmiş ve yukarda 
saydığımız yüksek kadınlardan 
ço"u çayda bulunmuştur. 

F ran~ız kadın kurumları bu ni
sanda lstanbul'da toplanacak u
luslararası kadınlık kongresine 
hazırlanryorlar. 

,~-~~~~~~~ 

lf
' Bugünkü inkılab dersi ' 

Bay Mahmud Esad Bozkurt Hu • ı 
l
kuk Fakülteıinde lnkıl~b derslerinin ı 
dördüncüsünü verecektir • 
\ - --- _J 

Bulaar diıı adanı)&-
..... 

rının ), ılığı 
Kurultayın son zamanlarda onadığı 

kılık yasası, ortodoks olmaları dolayısi
le bulgarları da alakadar etmiştir. Bul
gar gazeteleri, bu yasa için umumiyet
le tasvib edici yazılar yazmışlar veya 
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DIŞARDAN GELEN SON DUYUMLAR 
Sl NANISTAN'DA 

A tina' da örfi idare 
yapıldığı yalandır 

Atina, 24 ( A.A.) - Atina ajansı, 

,\7enizelos auikasdı maznunlannın muha 
kemesi dolayısiyle Pire'de örfi idare ilan 
edildiği hakkında bazı yabancı radyo • 
!arından duyumlar çıkmakta olduğu • 
nun ~ilanhkla görüldüğünü ve yalnız 
l»ü Ün ıehiderde olduğu gibi Pire'de 
de şiddetli fakat istisnai olmıyan tedbir 
ler nhnmıt olunduğunu bildirmektedir. 

Bilindiği gibi, jüri heyetinden 14 üye 
anık bu'unmadığı için muhakeme gen 
bırakılmıştır. 

GrcYci ıiilüıı işçileri dışarı 
çıkmamakta direniyorlar 

Selanik, 24 (A.A.) - 12 gündenberi 
tütün işevinde kapanmış olan 400 er. 
kek ve kadın işçi hala imalathaneyi 
tutmaktadırlar. İstediklerini kabul et· 
tirmek için açlık grevi yapmağa bu sa
bah karar verdikleri söyleniyor. Öte 
taraftan işçiler sendikası da 24 saatlik 
:tcsanüd grevi yapmayı düşünüyorlar. 

frALYA'DA 

Habeşistan işi için 
i tal yan notası 

Roma, 24 (A.A.) - Valval hadise. 
.ı hakkındaki İtalyan notası uluslar ku
rumu genel katibliğine ven1miştir. 

İtalyan notası, Valvaldaki hadisele
rin mesuliyetinin Habeşistan'a aid oldu 
ğunda ısrar etmekte ve bombardımanın, 
italyan tayyarelerine açılan ateşe bir 
karşı koyma olduğunu söylemektedir. 

İtalyan hükumeti, bu notasında Ha· 
beşistan hükumeti kendisine Valval ha
'disesinden dolayı tarziye verdiği tak • 
dirde 191 O da başhyan italyan • habeşis 
tan sınır tahdidi işine yeniden başlama
ya anık olduğunu da bildirmektedir, 

~vu TUR.ALYA'DA 

Noel dolayısiyJc suçlar 
bağışlandı 

Viyana, 24 (A..A.) - Hükfunet no
el münasebetile suçlar bağışlamıştır. 

Şubat isyanı üzerine tutularak hakla
rında henüz hüküm verilmemiş olan 
1000 mevkuf affedilmiştir. 2 bin mev. 
lmf geçen hafta aftan istifade etmişti. 

Bundan başka cümhur başkanı 170 i 
sıyasal mevkuf olmak üzere 300 mah
kumu ve 93 sosyalist ve komünisti ve 
77 naziyi affetmiştir. 

Y ngo"la' ya' dan çıkardan ma
carlar geri dönüyorlar 

Budapeşte, 24 (A.A.) - Rezgel ga
rzetesi, Yugoslavyadan uzaklaştırılan 

ilk macar ailesine yeniden Yugoslav
yaya girmeğe izin verildiğini bildir. 

mektedir. 

yunan gazetelerinin mütalealarrnı bita
raf kalarak nakletmişlerdir. La Bülga
ri'nin 20 ilkkanun tarihli sayısında oku
duğumuza göre bulgarca Mir gazetesi 
son giinlerde neşrettiği bir makalede 
Bulgaristanda da din kılıklarında bir 
ıslahat yapmak zamanı geldiği fikrini 
ortaya atmıştır. Bu makalede denili • 
yor ki şimdiki kılıkların iyi halde mu
hafazası çok güc olduğundan bulgar pa
pasları için d?ha muvafık bir elbise 
seçilmelidir. Papasların uzun saçlarını 
saklamaya mahsus uzun şapka için de 
böyledir. Saçlarının ve sakallarının bir 
kısmını kesmekle din adamlarının iti
barı bir şey kaybetmez. Dini kanunlar 
ne l'ygun kılığa, ne de hıfzıssıhhaya mu
haliftir. Bulgar papaslarmın ekseriyt 
itibarile köylerde oturdukları ve bu 
yerlerin kılıklarının icab ettirdiği art
lara p k uygun olmadığı unutulmamalı
dır. Öte yandan papas elbiseleri pa'ıa-
lıdır ve ı sık df" • i tirilmez. Din a • 

d ha ucuz ve daha sık yı 
Pa-

SOVYETLER BlRLlClNDE 

Sovyet - Mançuri 
sınırında bir hadise 

Moakova, 24 (A.A.) - Kabarovsk
tan bildiriliyor: Uaauri nehri kenarında 
ve iman tehnne 30 kilometre uzaklıkta 
bulunan Verknenikolski köyüne 21 • 12 
tarihinde bir japon ubitiyle bir Mançu 
ri emir neferi gelmiıler ve bir kolkozlu 
nun evine girerek İncecik bir teY iste
dikten sonra zabit köyün ortasında fo -
toğraf ve nefer de kağıt üzerine bazı 
notlar almağa başlamışbr. 

Zabit birkaç gün Önce köyün kartı • 
sındaki bir Çin evinden kaçan 7 yaıın
da bir çocukla bir hafta Önce Sovyet sı
nır koruyucuları tarafından tevkif edi -
len biri koralı ve öbürü çinli iki Mançu
ri köylüsünü aramak için sının geçtiği. 
ni söylerniıtir. 

Japon zabiti otomobille sınır müf re
zesi karargahına götürülmüştür. Tahki 
kata devam edilmektedir. 

Bir tekzib 

Moskova, 24 (A.A.) - Tas ajansı 

bildiriyor: 
Bir kızıl müfrezenin güya Mançuri 

arazisine girerek betonarme askeri is
tihkamlar yaptığına ve bu istihkamla
rın üzerinden sovyet tayyarelerinin uç
tuğuna dair Harbin'de çıkan duyumlar 
Sovyet - Japon münasebetlerini ger. 
ginle~tirilmek için uydurulmuştur • 

Ru Ye tiirk halk müzikleri 

Moskova, 24 (A.A.) - lzvestiya ga
zetesi, Sovyet radyo komitesinin rus 
halk müzikinin nasıl yavaş yavaş iler
lemiş olduğunu göstermek için tertib 
ettiği konserlerden bahsederek diyor 
.ki: "Rus Halk müziğinin bugünkü mo
dern seviyesini bulmak için geçtiği 

merhaleleri bu konserler ac;ıkça göster
mektedir. Bu görenelcte esas olan ku

ralJar türk müziğinin modern bir hale 

gelmek için güdeceği kuralların aşağı 
yukan aynıdır.,, 

O\'yet f{usya'nm ökonouıik 
ıyasası 

Moskova, 24 (A.A.) - Sanayi ga
zetesi, İngiltere tarafından ağır şart
larla yapılan kredi teklifini Sovyet 
Rusyanın abamış olduğu hakkındaki 

bir yazısında diyor ki: 

"Artık Sovyet Rusya yapacağı alış
larda şartlar işine gelmezse, dış piya
salardan vaz geçebilir. Sovyet Rusya 

sınai istiklalini elde etmiştir. Fakat bu 
istiklil tek kalmak demek değildir. 

Biz dışarrsiyle ökonomik münasebetle
rimizi artırmaktan başka bir şey iste
miyoruz. Ancak kredi işlerinde başka-

larına yapılanlardan farklı bir muame
leyi onayamayız.,, 

K o] hozlarm horcları haifışlan<lı 

Moskova, 24 (A.A.) - Kolhoz'Iar
m ökonomik durumlarının berkitilme· 
si amaciyle, komünist fırkasr merkez 
komitesi ve halk komiserleri heyeti, 
Kolhozların 1-1-1933 yılından önce o
lan ve yekunu 435 milyon 639 bin rub
leye yükselen ekim borclanndan affe
dilmelerine karar vermiştir. 

YlJGO" LA VY A 'DA. 

Yugoslavya enflasyon 
yapmryacak 

Belgrad, 24 (A.A.) - Yugoslavya
nın bir enflasyon yapacağı şayiaları 

tekzib olunmaktadır. Belgrad borsası, 

Bay Yevtiç kabinesinin kurulmasını kı
vanela karşılamış ve bu yüzden bütün 
devlet eshamı yükselmiştir . 

Y11go~lm kahinesi H' t>ski 
Radil al fırka 

B lgrad, 24 (AA.) - St mpa gaz te 
sine göre, e ki radikal fırk sının m r
kez komit i Bay Stoya Dınov:ı,.'ın 

Yev ka · 

FRANSA'DA 

}..,ransız parlamentosunun 
toplanma devresi bitti 

Paris ,24 (A.A.) - Parlamento 1934 

fevkalade toplanma devresini kapamıt· 
tır. Toplantılarına 8. 1. 1935 tarihin· 
de tekrar başhyacaktır. 

• 
Bav Vlanden'in ~Özleri 

Paris. 24 (A.A.) - Bay Flanden, 
mecliste kapatış kararını okumadan 
önce demiştir Jci : 

- Ülke, bu yıl sonunda yüksek men
faatlardan mülhem olarak ulusla hükti
met arasında itimad verici münasebet
leri müşahede ve tesbit etmekle rahat 
olacak ve umud etmek isterim ki nor
mal ökonomik çalışmaların yeniden 
başlaması için gereken güveni görecek
tir. 

Öte yandan hükumet de, jç ve dış 
barış sıyasası ile işsizlik ve satışsızlı

ğa kar~ı olan birlikte kendini daha glic-
1ü hissedecektir. Hpkfimet, 1935 mutad 
toplantı devresi açıhr açılmaz, kabine 
beyannamesine uyarak, yardımınızı u
mud ettiği yeni projelerle önünüze ge
lecektir. Yıl böylece bitmekte ve yeni 
yıl ulusal ve uluslararası alanlarla te
sanüd ve ilerlemenin savaş ve sefalete 
karşı galebe çalacağı umudiyle başla
maktadır. 

l '2ak - Doğudan gt>lerı 
bir tayyare 

Paris, 24 (A.A.) - Uzak doğudan 
dönmekte olan tayyareci Andre Bayi 
dün Bingaziden Gabes'e gelmiştir. Bu
gün Cezair ve cenub Fas'ı yolu ile 
Fransaya uçacaktır. 

n~niz andla!'lması \'(' fran ızlar • 
Paı·is, 24 (A.A.) - Ju.rnal Depart

mantal. Senbriş'in imzası altında Va-

şington deniz andla~sı hakkında 

ne'Şrettiği bir makalede diyor ki: 
Eğer bu andlaşma kalsaydı, muahe. 

de ile konulmuş olan nisbetlerin korun 
ması için, her yıl anglosaksonların 90 
bin, japonların 55 bin ve fransızlarla 

İtalyanların da 40 bin ton gemi inşa et
meleri gerekecekti. Bu garib bir silah 
azaltılması tarzıdır. Çünkü gereken 
asgarinin aşağısına düşen İngiltere se
viyenin genel inmesini kabul edemiye
cekti. 

Sıyasal rekabetlere son verilmedik. 
çe bütün anlaşmalar akimdir. Vaşing

ton andlaşmasının ve Londra görüşme
lerinin iflasından alınan gerek ders bu
dur. Bu dersin anlaşılması temenni o. 
lunur. 

3ir ,mera~im 

Paris, 24 (A.A.) - Belçika malUl
leri federasyonunun mümessilleri Iran. 
sız eski savaşçılarmm yanlarında ve 
toplanan halkın önünde dün akşam 

meçhul askerin mezarındaki meşaleyi 

yakmışlardır. 

So\')Cl Elçisi itinıatnanwsini 
Cumhur Reisine vt·rdi 

Paris, 24 (A.A.) - Yeni Sovyet bü. 
yük elçisi B. Potemkin, bugün itimat
namesini B. Löbrön'e vermiştir . 

Büyük Elci söylevinde bilhassa ha • 
rı'iın sürüp gitmesi ve bekiştirilmesi 

için en emin zamanlardan birini teşkil 
eden Fransa ile Sovyet Rusya arasında
ki dostluk münasebetlerinin itinıatkar 
bir tarzda genişletilmesine çalışacağım 

bildirmiştir. 

Ç..ankırı'fla ekim i~i ilerliyor 

Çan'kırı, 24 (A.A.) - Bol yağ
murlar ekim işini çok ilerletmiş
tir. Buğday ekimi bitmiş gibidir. 

Erziru·an ,JC;rt sa)iav çıkaracak 

Erzincan, 23 (A.A.) - Vilaye
timizin nufusunun 139, 152 oldu
ğu anlaşılmıştır. Secim teftiş he· 
yeti listeleri asmışhr. 

Kadtnlann d1 katışma ile ar
tan bu mevcuda göre, E zin n 
vilayeti hu l ez bir fazla ıyle do t 
a'\i lav çıkaracakbr. 

OAf;NJK DlJ\'UMLAR 

Estonya ,ıa sava~ hort·larım 

ödfyemiyor 

Talinn, 24 (A.A.) - Estonyanın A

merikaya olan savaş borcları için büt

çede tahsisat olmadığından bu borcla

rın 15/12 taksitinin ödenmediği res • 

men teyid edilmiştir. 

Arnavutluk"ta ihtilal cluyumları 

\'alan ., 

Tiran, 24 (A.A.) - Arnavutluk 

matbuat bürosu, Debre mmtakasında 

ihtilal çıktığı hakkındaki duyumları 

tekzib ederek bütün Arnavutlukta sü

kfın hüküm sürdüğünü bildirmektedir. 

Atla ulutlenizini g•'Çt'n tayyare 

Kazablanka, 24 (A.A.) - Atlas u

ludcnizini geçen Santosdumon deniz 

tayyaresi dün Porliotey'de deni~e in
miştir. Bugün Marsilyaya hareket e. 
decektir. 

Tren kaza~mda lllc•nln 

Stutgart, 24 (A.A.) - Evelki gün 

olan demiryolu kazasının üç yaralısı 

daha ölmüş ve bu suretle ölenlerin sa

yısı dokuza çıkmıştır. Yol üzerinde 

normal yolculuk başlamıştır. 

Kazaya uğrıyan bir \•apur 

Halifaks, 24 (A.A.) - Emil Franke 

adındaki Belçika vapuru kum adasının 

yakınlarında fritınadan dümeni k1rıl

dığını telsizle bildirmiş ve imdad iste

miştir. Belçika bayraklı Jaspar vapuru 

geminin yanına giderek yedeğe almıf
tır. 

Çin maliye bakam başlnıman· 

flan<lan ) ardım diliyor 

Nankin, 24 (A.A.) - Cin maliye 

bakanı, Çankayşek'e müracaatla, gil

müş kaçakçılarına karşr açılan şiddetli 

müeadefeye ordunun ve polisin de yar

dımda bulunmalarını dilemistir. ____ .. ____ _ 
Almanyada vaziyet 

(Başı 1 inci sayıfada) 

ihtiyat tedbirleri alınması alman 
askeri mahfelindeki kayguları 

göstermektedir. 

Öte yandan sıyasal polis idaresi 
yeniden bazı tasfiye tedbirlerine 
baş vurmuştur. Bu işlerde uluşal 
bir gizlilik güdülmesi dolayısiyle 
yapılan tevkiflerin sayısı tama
men belli değildir. Fakat söylen
diğine göre binlerce kişi yakalan· 
mıştır. 

Bu tevkifattan bazılarının sebe
bi, 30 haziran vakayiinde ileri sü
rülen aynı ahlaki meseleler oldu

. ğu bildiriliyor. -
Hnlindt· iiç hin ki~i tt·vkif 

edilmiş 

Paris, 24 (A.A.) - Havas A
jansı bildiriyor: 

Paris gazeteleri Berlin' de dola
şan bazı haberleri ele alarak ge
çenlerde sü bakanlığının niçin as
kerin muhafazası altına alındığı
m ve şimdi de nazi fırkasında ni
çin yeniden temizlik yapıldığırıı 

araştırmaktadırlar. Gazeteler di
yorlar ki: 

Üç haftadanberi üç bin lmdar 
adam tevkif edilmiştir. Mu tan· 
tiklerin dayandıkları belg )er ne 
ola':>ilir. 30 haziranda kurşuna di
zil n Kari Er st'in R yştak )'"O 

gınının ic yüzünü ani tan vasi}et· 
namesi midiri 

BIRl.EŞlK DEVLETI .. ER'BE 

lrıgiliz - Amerikan ku)uy 
UI tit~(lt•lt•t;İ 

Vaşington, 24 (A.A.) - Meclis dı
şarıişler komi~rJiğj, ingiliz kalay in
hisarını kırmak ve Amerika tarafından 
Bolivyada doğrudan doğruyakalay sa
tın alınması hakkında mühim Bolivya 
ricaliyle gizlice görüşmustür. Muhte. 
mel bir savaş gö:z önüne alınarak, Ame
rikayı İngiliz sanayiine baglı bir halde 
tutan şimdiki duruma çare bulmak ıcin 
bil' komite memur edilmıştir. Bu pla
nın faydası Bolivyanın tehir ettıği A
merikan alacakları faizini ödemesıne 

imkan vermektir. 
Bolivyanın Amerika ile olan ticaret 

bilançosundakı rni.ihim açık da proje., 
nin meriyete konulmasını kolaylaştıra-
caktır. ' 

AIJ\IANY A 'DA 

Hay Iliılcr. Sar po\i,..irul•·n 
~öçnwnlcdıı ~'.lkarJJı.ua mı 

i li}Or 

l'loyeştat, 24 (A.A.) - Bay Hitle
r'in mümessili Sar hükumet komisyo
nuna bir mektub göndererek Sar poli. 
sfode yiiküm ala.n göçmenlerin çıkarıl
masını istemiştir. 

Çocuk ınasallarıııııı 
kötü tesirleri 

14 ilkkanun tarihli "L U,, dan: 
Çocukların, dinledikleri şeylerin te· 

siri altında bilhassa kaldıkları bir yaş. 
ta onlara anlatılan masalları, söylenilen 
ninnileri düşünürsek, insanlığın bu
günkü haline şaşmamamız gerekir. 
Hatta, çok küçük yaşımızda dinlediği· 
miz aeaib ninnilerin, masalların tesiri. 
le daha fena olmamamız da bir fevkal
ıideliktir. Bunlar hep adam öldtlnnek, 

nankörlük, tamakarlık gibi şeylerden 
bahsederler. 

Faraza Grimm'in ınruıallarmadn bi
rinde bir asker vardır. Bu adam sihirJi 
bir kav kutusundan kocaman gözlü bir 
köpek çıkarrr, hoşuna giden kadını o. 
dasına getirebilir ve daha birçok yol
suz çeyler yaparmış. Böyle bir masal 
çocukların zihninde çok kötü bir tesir 
bırakır. 

Çocuk babalarının, analarının bu gi 
bi şeyleri bilgisizlık ve lakaydilik yü. 
zünden çocuklara anlattıkları sanılabi
lirse de iş böyle değildir. Bilakis h2ba· 
lar, analar, bile bile "antisosyaJ,. bir 
propagan<la yapıyorlar. Herkesin zarar 
sız olduğunu iddia ettiği bu masallar
la, birçok nesiller zehirlenmiştir. İçti· 

maiyatçılar, şimdiki kötülüklerimizin 
hep çocukken aldığmuz 'bu fena ders. 
lerden doğduğunu söylemektedirler. 

Bununla çarpışmak için her şeyden 
önce bu masalların kötülüklerini, teh· 
likelerini herkese anlatmak gerektir. 
Bu yolda birçok çalışmalar yapılmışttı 
Bu cümleden olarak, herkesin bildiği 

ve seve seve seyrettiği "M iki Fare,. yi 
yııpan Vail Disney, •üç kücük do
muz,,un ahlak yolunda mükemmel bir 
propagand:ı vasıtası olacağını anlamış, 

"Ağus•os böceği ile karınca, adlı fil. 
minde daha soysal, N. R. A. ya dalıa 

uygun dü ünceleri ele almağa başlamış 
tır. 

Filme çekilmiş masallar iki veya 
üç yaşımı gelmemiş çocuklara anlatılan 
masallara göre az zaradıdır. Çocukla· 
ra söylenilen ninniler çok daha tehli· 
kelidir, çünkü bunlar entelektüel te. 
şekkülümüzün başlangıcı üzerinde te· 
sir yapmaktadır. Bilgili bir adam: "bı
rakınız, bir ulusun masallarını, ninnile. 
rini ben yazayım, bu suretle kanunla
rı yapanlard.an bile üstün bir adam o· 
turum,, demiştir. 

Şimdiki nınnilerde cocuklara, işçi
leri hor gönn ... k, onların fd. k tine 
gülmek, kadının ~rkc., ... core aŞa I va• 
ziyettc oldu ı:.nu, eğlene d ... n a k.ı 

bir scy düsünn cdıbini nl tmak 
seylcr vardır. 

Bu da h yli ciz k ... r t.cı b
0

r m • 
z radır. Bur.unla berab r, l r k 
s n h, it v dt, kökl m 1 

k içın ın nl • 
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t' arı · ıuyaaul 

J.~unılayı analım 
Yarın Men ..... ,_,1 d..ı olenleı·in, hrka, 

abidesini açıyor. Genç kurban Kubilay 
ile arkadaılarını, dikdiiimiz taıla, yarın 
anacagız. inkılaba inanmıı. devletinken· 
eline vcrdiğı va.tifelere inanmıt bir de • 
likanlı, bir avuc kudurmuıun karıııına 
tecrubeıiz ve tedbıraiz çıktıjı için, teh. 
like küçük de olaa, onun ilk hamleıiyle 
tek batına karıılaıarak kurban aidiyor. 

Menemen vakasını, sakın kaytakh
i•n tehlakeli bir kalkınmaıı diye kaydet· 
miyelim. Kaytakl.k bizde beyninin tam 
ortasına öyle bir yumruk yemittir ki, 
bir daha kaıkınmaıına ne imkin ne de 
ihtimal vardır. Türkiye'de irtica, uzun 
bir ömı.ir ile mua.. . ıer olarak, yatağın· 

Ja uremiden ölmüıtür. 
Bı.iyük Ondtırimızin onu memleket 

bayatından dııarı çekip atbjı aibi, biç 
bir ihtilal hareketi biç bir klerikal var -
lıi• bu kadar hadiıe•İZ, bu kadar kaımz, 
bu kadar oraanik bir tarzda ortadan 

" kaldıramamıtbr . 
Menemen vaka•• büyük memleket 

,övdeıinİD üzerinde, birden bir arıza ıi. 
bi belirmif, Kubilay ile arkaclaılarnun 
... tını yiyebilmit. fakat arkaıından, iki 
makineli tüfetin ateti altında temizle . 

.. ıitlllİflİr· 

v akama 1tö1le •9f111İt ohnua, K-. 
.. , ile ..-.........- det-ini ualt.a. 
.... ş. ..., ki. oaua lbidesini dikerkea 
İlli öapyi , ... paa ol.nk sö•clea ••• 
firmeliyisı 

Kubila1, inkdiP iwin canını vermiı • 
tir. Bundaa daha Uatün bir fedakirbk 
olemaL H• adam. büyük dua için, ca 
mndan fasla bir ,.,. Yenmez. ikinci il

çii iıe, "Kabila1, irtic:aa kurban aitti., 
elerken, irticaa olduiunclan fazla ltir 
ehemmiyet yerınenMlrtİr. 

yana Menemen' de olacak top&anb· 
nın en büyük anlamı, inkılabsn aarad· 
maz satlamhkta olduiunu bir veaile ile 
daha biitiİD yurda müjdelemektir. Açık 
.öyli'el.İlll ki, Kubilay'lar vermek ni,• 
tinde ohnadıimuz ıibi bütün teAirlm. 
mizle böyle bir tehlikeyi, en küçü~ öl
çüıünde bile, inıkin11z lolmaktaya. 
y alna, anaıının kuzuau, karıamm bayat 
arkadRfl, yavrusunun babaıı delikanllJI, 
besbelli ki inkılap lehine bir sembol 
olarak kalla,,,..kta hakhyız. 

Yarın, bütün yurd bir kere daha öi· 
reneccktir ki, bu memleket, bundan son· 
ra, )'~ • , 1z ink ılabındll', karakuvvet, bir 
daha clirenmeie yeltenmeain. O kadar 
tebkte bekçlleriz ki, bu seferki kımılda. 
mı• zabıta vakalan arasında bile yer 
bulamaz. Ve biltin ki, hiç bir memle • 
kette irtica, bu kadar sünepece ıeber • 
memittir. Bilsin de, mezannda bo4Q 

li!11l11n 
BURHAN BELCE 

L !!& 

Kayseri'de Kubilay amldı 

Kayseri, 24 (A. A.) - K~bilay 
için Halkevinde dün gece bır top
lantı yapılmıtbr. Topl~ntıyı açan 
kültür çevirgeni K~.bı.~ay ve Me
nemen itinin iç yüzunu. aydınlat
mıf, bütün muallimlerın u~usa! 
devrimde Üzerlerine düten ıtlen 
kan dökerek yapmaya andlı ol
duklarını bildirmit ve Atatürk'ün 
çok yaşaması dilenmi~tir .. ~aha 
iki gene yönünden verılen soylev
lerden sonra Halkevini dolduran 
halkın cumurluk martını hep bir
den söylemesiyle toplantıya bitim 
verilmi,tir. 

Canakkale'de Kubilay 
' nldönümü 

Çanakkale, 24 (H~susi m~h~· 
birimizden) - Kubılay yıldonu
miinü anmak için Halkevinde yüz
lerce Bayan ve Baylarla yapılan 
genel bir toplantıda Halkevi B~ş
k~ ...,ı ilP- okutucu Bayanlar Nenme 
~ .. ,.t;"· Mürüvvet değerli söylevle
ri çok a!kıı!anmıf, inkılabımızın 
koruyucularına sayınlarını ıun· 
muştur. 

Giimriikler Genel Müdiirliiğü 

Devlet Şurası azalığına seçilen 
Gümrükler Genel Müdürü Bay Ce
nıil Ethem'in yerine vekaleten mu
amelat müdürü Bay Fazıl tayine
dilmittir. 

ULUS 

• 
iÇ ·D UYUML A R 

Bay Cemil 
Ankara hukuk fakültesi 

fahri profesörü 
Ankara hukuk fakülteıi, İstanbul 

üniversitesi rektörü Bay Cemil'e fakül
telerinin geliımeainde göıterdiği büyük 
yararl ktan ötürü fahri profesörlük un
vanını vermiştir. 

Antalya'da Kul,ilay giinü 

Antalya, 24 (A.A.) - Menemen kah 
ramanı Kubilay'ın ölümünün yıldönü . 
mü bugün Halkevinde zabitler, memur
lar. muallimler ve halktan büyük bir ka 
labalılır İçinde andmıt, devrim ve cumur. 
luk yolunda her türlü fedakarlığı yap . 
mata anık türk gençliğini KubiJay'ın 
feraıat ülküıünde birl~ikliii tekrar 
edilmit, ünlü gencin resmi meraıimle 
aaıhnı,tır . 

Bafra'da fırka kongreleri 
Bafra, 24 ( A.A.) - F U'ka kongrele 

rin; idare1e memur edilen Gireıun aay
laYJ 8a1 Münir Alrkaya bugün ıehnittir. 

İstanbul üniversitesi 
Bay Cemil'in muhabirimize 

söyledikleri 
lıtanbul, 24 (Telefon) - Rektör ta· 

rafından bir talebeye uaulsüz olarak veri-
len cezanın kaldmlmaP için üniversite hu 
kuk fakültesi talebelerinden bir ıru -
pun rektörlüje müracaat ettiği ve me
Mlenin fakülte inzıbat mecliai.de tetkik 
edilmekte olduiu hakkında bazı gazete
lerde çıkan yazalar üzerine üniveraite 
rektörü Bay Cemil bana fU beyanatta 
bulundu: 

" - Oniveraite talimatnameainin 16 
mcı maddesine göre fakültelerin salahi
yeti inziı..ti cezayı müıtelzim bir bal 
wkuunda meaeleyi dekanın teıkil ede. 
c:eti üç kiıilik bir komisyonda tahkikten 
İbarettir. Komiıyonun raporu üniveni
te heyetince tetkik olunur ve ceza ÜDİ· 
••aite heyetince verilir. Oni.-ersite he
yetinin verdiği karar mutlak ve katidir. 
Bu itibarla hukuk fakültesinde ne bu 
karara kartı herhangi bir hareket var • 
dir, ne de rektörlüğe böyle bir müraca. 
at yapılmıtbr. Esasen talebe, cezaıı fa
külteıinde kendiıine tebliğ edilince rek· 
töre müracaat ederek teeasürle af dlle
mit ve tekrar tahıile baf lıyacaiı zaman 
için rektörden kendiıi hakkında hiç bir 
pcenikliii kalmama11nı clilemittir. Oni
venite heyetinde dinlenen talebenin 
verdiii cevablar üzerine kendisinin kati 
ıurtte ihracı iki dekan tarafmdan illi • 
zam edilmit n bu dekanlar da bir ıene 
ihraca muhatif kalmıtlardll'. 

Berlin elçimizin 
Teşekkürü 

. Berlin Büyük Elçimiz Bay Ham
dı Arpağ geçirdiği kazadan tama
men eyileımit ve elçilik itleriy· 
le uğraımağa baılamıştır. Bay 
Hamdi Arpağ bu münasebetle 
dostlarından aldığı tel yazılarına 
teıekkürlerinin bildirilmesini A· 
na dolu Ajansından dilemiş tir. 

C. H. F. 
vilayet kongreleri 
Öğrendiğimize göre Cümhuri

yet Halk Fırkası Ankara vilayeti 
kurumlarından Küçükyozgad, 
Bağlum, Etimesud ve merkez na
hiye kongreleri bitmittir. Vilayet 
idare başkan vekili Bay Mümtaz 
dün akşam Halkevi nahiye kon
gresini açmıştır. Evelki akpm 
toplanan vilayet idare heyeti ya
pılan nahive kongrelerinin karar
larını tetkik etmiş ve aynı zaman
da, kabulleri için fırkaya bat vur· 
muş olan bayanların müracaatla· 
rını onamıştır. 

Bir dilek 
C. H. F. Grupu /Jare Heyeti 

Reialiğinclen: 

Henüz soyadlarını bildirmemit 
ve fotoiraflarını vermemit olan 
Grup azasının bir an evel aoyad
larını bildirmeleri ve fotoğrafları
nı vermeleri rica olunur. 

Edirne fırka kongreleri 

Edirne, 24 ( A.A.) - Viliyetimizde 
fırka kaza ve nahiye koqreleri bitmiı
tir. Fırka Yiliyet idare heyeti batkanı 
1' 'ıim Akıncı bütün lronarelerde anık 
l.ulunmuı, fırkahlarla uzun boylu ko • 
nutmuf, lronl'relerin dileklerini dinle • 
mit•• on ıün süren aeyahatından bu -
ıün dönmüttür. 

Viliyette, Fsrkada ve belediyede aay 
lav ·~imi anıkltldan ıürmektedir. Ka • 
danlar fırkaya üye yazılmaya batlamıı • 
tır. 

Başbakan Çaldaris miiddeiumu· 
mi hakkında takibat yapacak 

İstanbul, 24 (Telefon) - Ati
na' dan 24 tarihiyle bildiriliyor: 
Pire ağır ceza mahkemesi müd
deiumumisi hakkında Batbakan 
Çaldariı gazetecilere müddeiu
muminin hükômetin ıuikud da
vasını biran önce neticelendirmek 
huıuıundaki emirlerine muhalif 
hareket etiğini ve aleyhinde taki
bat yapılacağını söylemittir. 

YükMek iskan komisyon11 
toplandı 

Yüksek iskan komisyonu dün 
içeri itler Bakam Bay Şükrü Ka· 
ya'nın ba9kanlığı altında toplan· 
mıt ve komisyon üyelerinin Trak· 
ya tetkikatında elde ettikleri ne
ticeler üzerinde görütmüttür. 

Raf ra tütiincüler şirketinin 
m11kavelesi 

Bafra, 24 ( A.A.J - Bafra tütüncü p 

ler türk anonim ıirketi 60.000 lira olan 
ıennayeainin yüzde onunu it bankass. 
na yabrarak mukaveleaini bakanlar h• 
yetince tasdik edilmek için ökonomi ba 
k11.ıbiına gönd~rmiıtir. 

Yozgad'dı yeni yıpıl•a lly oiull•rıade Tllrl 

Mahkeme sinemacıların 
davasını reddetti 

l.tanbul, 24 (Telefon) - Buııün ikin 
ci hukukta darülacae versiaini ödeme
mek için sinemacıların belediye aleyhi
ne açhklan davaya bakıldı. Mahkeme 
darülaceze vergiıini ıinemacdarın değil, 
halkın ödediğini ileri sürerek davayı 

reddetti. Sinemacılann kapalı kaldılda. 
n günler için belediyeden iıtedikleri za 
rar ve ziyan hakkında da eyelce verdik
leri feragatnameyi göz önünde tutarak 
bu talebi tekrarlamaya imkan olmadıiı 
karannı yerdi. 

Çarıkırı'dan beş saylav çıkacak 

Çankırı, 24 (A.A.) - Saylav 
seçimi defteri dün aııldı. Saylav 
seçiminden sonra ıenel meclis Ü· 

yeliii seçimi yapılacaktır. Çanla
rıdan bet saylavın çıkması onan
mııtır. 

lzmir' de seçim işleri 

lzmir, 24 (A.A.) - Vilayetimi
zin saylav aeçimi iti Yilayetin her 
tarafında canlılıkla de-.am etmek
tedir. Merkezde Ye kazalarda •J· 
lav seçim defterleri udmlfbr. Se
çimin yalanda Ye belki de her Tİ· 
layetten önce vilayetimizde biti
rilmesi kuvvetle umuluyor. 

Ankara radyosu 
Diln akfam Ankara radyosunun en 

canlı özünü Bay Kizım Nami Duru hi
laliahmer saatinde ya,attı. Değerli ho. 
camız, bize hilaliahmeri anlattı, hllili· 
ahmere yardımın bi.r yurdıeverllk İfi 
olduğu üzerinde konuttu. 

Hillliahmerin sava'ta orduya yap
tığı bilyü.k i9ledn Bay KhllD Duna
nun bu konferanaından daha eyi anla. 
talabileceğini aanmıyonız. 

Değerli sözcümüz hilaliabmerin Ka
rahiıar suyunun faydalarını; bu ucusa 
aatılan auyun ıofralaranı•da ,_ al
ma11nın hem aağhk, hem yurd iti uıytl· 
muı gerektiğini söyledi. 

Kiznn Duru bundan sonra, buıün

kü çağan en kan91k bir meselesi olan 
hava tehlikesi ve zehirll gu meaeleti· 
ne dokunarak hilaliahmerin maıke fab. 
rika11 kurmakta olduğunu söyledL 

Bu konferansta söylenenlerden da
ha artık ıöz bulmak güçtür. 

Şuruı besbelli ki, hilaliahmer, katti 
saat doatu ve bekçisidir; halle; barb, 
ıu, hava, ate" hastalık- gibi bin türlü 
derd karıısında sıkı,tığı zaman, yardı. 
ma kopcak biricik kurumun hltallah
mer oluğu unutulmamalıdır. Hilaliah
me-re yardım, kendi canımızı korumak 
yolunda aldığımız bir düzenden bqka 
bir fey değildir ve bundan dolayıdlt' ki 
biz hilatiahmeri ulusal hayır kurumla· 
rının bqında saymaktayız. 

İkinci konugmayı türk dili arattır
ma kurumu yapacaktı. Bu konuf!Da bat
ka bir güne bırakılmı,tır. 

Müzik yönünde. Necde<I Remzinin 
Ulvi Cemalle beraber bu aJt.-ın gene 
fevkalidelik yarattlk'4rını aöylemek 
gerektir. Korelli'nin La Folio'ıunu ku-

IW"9UZ ve çok güzel çaldılar. ikinci 
partide Necded Remzi Sezar Frank'm 
Prelud'una üstünlUğHnil bir daha gö.
terdi. Ankara radyosunun Ferhunde 
Ulvi, Necded Remzi ve Ulvi Cemalin 
yilbek tekniğiyle beğenilerek dinle
nen bir istasyon olduğuna inanıyoruz. 

Bu akşamın radyo programı şudur: 
(19.30 dan 21 11 kadar) 
Çocu1dara masal 
Musiki: 
Handel Sonate, Edib: Viyolonsel, 

Ulvi Cemal: piyano 
Maliye Vekaleti saati 
Dana musikisi 
Muıiki: 

Jean Hur~ Trio, Necdet .l(emzl: 
Keman, Edib: Viyolonsel, Ul•i Cemal: 

piyano, haberler. 

ÜN 

Isparta halkevi 
mecmuası 

Halkevlerimizin çok kısa bir zar. ır. 

içinde ne kadar çok işler görmekte :Jİ· 
duğunu iftihar ile takib etmektec iz. 
Konya Halkevinin değerli çalışmaları. 
nr Ulus'un geçen sayılarında bildirmiş 
ve o mesai hakkında çok bitaraf obrak 
fikirlerimizi de yazmıştık. Mcmle)teti
mizin bazı yerlerinde o kadar miisbet 
ve o kadar ciddi çalışılmaktadır, lı:i bu 
mecmualar veya gazetelerin kolleksi. 
yonlarr her zaman aranacak ve okuna· 
caktır. Mesela Konyada çıkan Bab:-ılık 
gazetesi, Samsunda çıkan Ahali gazete 
si na11l her zaman aranan ve erbabınca 
okunan, takib olunan birer kıymetli ga
zeteler ise İspartada çıkan Un de az 
zaman içinde bu mevkii almıştır. B•ı· 

nun için bu kıymetli mecmuayı okuvu· 
cularnna tanıtmayı ve her zaman olr'u
ğu gibi yine de bu huauıtaki bitaraf 
fikirlerimi yazmak istiyorum. 

Un'ün ilk sayısı B. Kemal Tunn'ın 
Halkevleri başlrldı bir yazısile t.şıu. 
Kemal Turan bu yazısında Halknk İ· 
nin amaçlarını anlatmakta ve yazısını 
ıu satırlarla bitirmektedir: .. Hemen he· 
pimiz bUtiln enerjilerimizi bu ber ~
yi kendinden umduğumuz yerde topla· 
ıak ne kadar iyi bir ıey yapmıı o!ı· .. 
ruz." Un'tın bUtUn sayılarına bir gôa 
gezdfrfneniz Kemal Turan'ın bu fk. 
terini mecmuanın yerine getircliğinl 

memnuniyetle g6rebllirsinis. Bundan 
sonra B. Memduh'un Altı ok adile bir 
makale ıllılteslne raatgeliraini•, ki bu 
makalelerde fırbmızm altı umdnfnin 
izah edildiğini okumaktayız. 

B. Netet'ln Ispartalı bUyUk a&ımla
rı anlatan kıymetli ve mOhlm yurlan 
daima alaka ite takib edilecek değerli 
yuılardrr. B. Netet maJ6m kapalr1a· 
ra müracaat etmekle beraber p.dive 
cadar yapılawnıt bir toplama yaptı~ 
için defertf bir ara9trrma .-Ucada ge· 
tlrmektedir. 

Atabeilf Naci de difer nüahalada 

çolı: değerli ve milhim yuılar yuauıtır. 
Burada 9urumı kaydedelim, ki ecne~ 
bi eserlere dayanarak yapılacak '-er .. 
rqtırma bu huauatakl bittin lltentGr 
taldb editmezae dalma yarım bhnafa 

mahknmdur. Sonra bunlarm hep.ini a· 

rqtırma4an tıerkib yapmak eberiya 
tehlikeli bir netice verir yani Wc bir 
netice ftrmes ft bu suretle kıymetli e-
nerjiler bota gider. Onun için Ablbel• 
11 Naci'den Ttlrk natilrianlndea dyade 
Dumrul h•klyesl gibi tarlhfmb lfbı 

mühim bir klflf .. yılacak olu bJmet .. 
il yudar tlzerlnde çalqmumı belde • 

melı:teyb. Dede Korkud kltamdtld 
bir hiktyenln Anadoluda ya9..-ı •• 

bunu bulmak terefl de Atabefll llaci'· 
ye mByeuer olduğuna burada a,nca 

kaydetmek luımdır. Eftlce de .Syle
diğlm gibi bir tek ecnebi dill bilerek 

tek kaynaktan istifadeye çalıpnak im

klnıızdır. Bu itleri başkaları bqanbl· 
lirse onlara bırakarak ilme malzeme 

toplamağa çahpnak da ilim yapmak ka· 
dar faydalıdır. Binaenaleyh Un'dl u
kadaflardan her teyden evel terlı:tb vap 
mak defli malzeme getirmek ve bu mal· 
zemeleri metodik bir tekilde toplamak: 
auretile ilme hizmet etmelerini bekle

riz. Burada da eve1ki söylediğim .ıJı· 
terin yerinde olub olmadığını göster· 
mck için bir miul getireyim: Un"lln sor 
nUaha11nda Abdallar hakkında bol mal· 

zeme getirebileceği yerde işi 1üzumaus 
bir şekilde geniş tutan bir makale nr· 
dır. Bu makalede Vambery'nin ""Türlı: 
etnoğrafisi,, adlı eserinden istifade 

edilerek 8 Tlirkm<'n boyunun adı zikre· 
dilmi~tir. Evveli Vambery'nin Türk 
etnoğrafisi adlı bir es .. ri yoktur. ikin· 
ci olarak bu zikrolunan boyların stki· 
zincisi - ki bunu makale sahibi RoMz· 
lular diye yazmıştır - hakikatte mev • 
cud değildir. UçüncU olarak da 'Ju 
isimler yanlış lcopye edilmiştir. Vam'" 

bery'nin kitabının adı Da• Türkenvolk· 
dur. Bunun macarcasr da Tör61ı: faj 
namile çıkmıştır. Filhakika Vaaıbery 
bu eserinde sekiz Türkmen boyundan 
bahaetmişae de aekizinci boya Or<"ll 

turkomanok demiştir ki, rus Tllrlcmen
leri yani Rusyadaki Türkmenler demek· 

31 llk k Aaaa akıamı Bllallallmer llalOSD 



!>AY iFA 4 

Garpta fikir hareketleri 
()HA 1Ç1NDE AVRUPA BUHRANI 

A~·rııpa i-;Jerini en iyi bilen mütefek
kirlerden bm olan M. A ndre Sieglried, 
.. Revuc de Paris., mecmuasında ''Cihan 
i çinde A tlrupa buhram., ismi altında ga· 
}'et mühim bir makale silsilesi ne§ret -
meğe b:ı~Iryor. Bu mecmuanın son sa
yısmda çıkan ilk m11.k11.lenin birinci 
kısmım buraya naklediyoruz: 

Her zaman süreceği zannedilen u -
2ıın bir usrunli..ık devresinden sonra 
c::ski dünya, ilk defa olarak, hegemon· 
yasının kabul edilmediğini goruyor. 
Fakat Avrupa kıtasının mukadderatı 

ile birlikte bütün biı medeniyet şekli 
mevzuubahs olmaktadır. İşte, buhra -
nın vahim cclıhesi budur. 

Bizden evci, bizimki kadar mükem · 
mel medeniyetler yasamıştır: mesela, 
Çin, yunan ve 17 inci asır medeniyetleri. 
Fakat onlar, "techizat., bakımından ib· 
tidai idiler. Halbuki beşeriyet tekam\i 
lünün bugünkü safhasındaki hususiyet 
madde sahasında yapılan terakkilerdir. 
Arzın günden güne daha kesif surette 
işlenmesi beyaz ırkın, ve daha doğru
su garbın idaresi altında temin edildi. 
Madde üzerindeki bu uferleri mümkün 
kılan es2slar ve usuller garbı şimali Av
rupasında doğmuştur. Bunlar 18 inci 
asrın sonlarındaki sınai inkılabla orta
ya atılmış olmakla beraber en geniş su· 
rette tatbiklerine ancak son yirmi sene 
içinde geçildi. Elde edilebilecek hu -
dutsuz ve hesabsız neticeJerin çokluk 
ve büviil;:lü ğünü yeni yeni görmeğe baş-
ladık. · 

Sınai istihsal sahasındaki yeni usul
lerin ' ' inkılabcı,, diyebileceğimiz maya
sı istihsal sahası hudutlarını aşarak 

tir. Makale sahibi bunu anlayamadığı 
için Horozlular diye tercüme etmiştir. 
Bu misalleri çoğaltmak istemiyorum. 
Binaenaleyh arkadaşlardan yalnız b' ;m 

membalara baş vurmalarını ve bilhassa 
oradaki ham malzemenin toplanmasırıı 
tekrar tekrar rica ederiz. 

B Neşet bütün yaularile bize bir 
çok yeni malzeme getirmiş ve bunli!rr 
ekseriya da iyi bir surette işlemiştir. 

Hamit oğulları hakkındaki kıymetli ya
zısından dolayı kendisini tebrik eder ve 
bu gibi yazılar beklemekte olduğumu
zu da ayrıca kaydederiz. BuraJ a arka -
daşlardan makalelerini lüzumsuz ve faı
Ja uzatmamalarını da rica etmek Jaıım
gclmehedir. Okuyana hürmet etmek 
ve onu çok cahil telakki etmemek la· 
znndır. Binaenaleyh mütearifeleri t~k
rarlamaktan ve türkçede malQm ve meş
hur bir yerde neşredilmiş bir yazıyı hu
lasa etmekten sakınmak icab eder. 

Sonra On'cülerden bir ricada daha 
bulunacağım: Bugüne kadar bilgi acu· 
nunca hiç bilinmiyen çok değerli ki -
tabcleı ıı 0şrettiler. Bu kitabelerin fev
kalade c:hemmiyet ve kıymeti vardır. 
Fakat kitabeleri kopye etmek usulleri
ne dikkat etmediklerinden bunlardan 
edilecek istifade azalmaktadır. Halbu
ki türkçede bu sahada klasik olmuf 
kitablarnmz vardır. B. Rıdvan Na:ı.:if, 

B. Halil Etem, B . İsmail Hakkı gibi 
de~erli bilginlerimizin elimizde klasik 
bir hale gelmiş eserleri her zaman gU
zel bir örnek olabilir. Parça parça, da
ğınık, kronolojiye riayet etmeden ve 
satırları kaydedilmeden yazılan bu ki
tabeleri daha metodik bir şekilde top
layarak yukarda isimlerini yazdığımız 
zevatın eserleri model alınıp bütün Is
parta kitabeleri toplanır ve Isparta 
Halkevi tarafından neşrolunursa cid -
den çok mühim ve büyük bir hizmet ya
pılmış olur. 

B. Tahir daima orijinal mevzular 
bulmakta ve hakikaten son derece mü -
him araştırmalar yapmaktadır. Yalnız 

kitabe ter hakkında yaptığımız ricayı 

kendisine tekrarlarız. 

Fehmi, Hikmet Turban, Fikri, Said 
gibi candan çahşan arkada§ların değerli 
yazılarını da ihtiva eden bu çok kıymet
li mecmua daha beş altı sayısı çıkma
ıına ra1men aranacak, okunacak ve kol
Jeksiyonu yapılacak bir mecmuad:r. 
Arkad"!ılarrn hepsini teker teker teb
rik ettikten sonra mahalli tetkiklere ve 
bilhassa folklor tetkiklerine fazla yer 
ayırmılarını ve bu malzemeleri işleme
,,;., olrluau r,ibi vermelerini. fakat bu 
i i de yan::ırken en ince bir noktada da· 
hi metoda dikkat etmelerini rica ede-
r • • 

llüsevin Namık ORKUN 

soysal hayata giriyor, ferdin harimine 
nüfuz ediyor, binlerce senelik bir geç
mişin kurduğu bünyeyi parçalıyor ve 
yalnız eski teknikleri yıkmakla kalmı
yarak ahlakları da değiştiriyor ve krta
larla ırk1arın muvazenesini altüst edi
yor. Muhtelif lutaların ve rrkların bu 
muazzam ve yeni vakıaya intibakları, 

zamanımızın esas buhranını teşkil et -
mektedir. Bu buhran neticesinde cihan 
üzerinde hegemonyanın coğrafi mevki
ini değiştirmesi ihtimali vardır. İ§te 
bu cebhedendir ki Avrupa buhranı bü
tün bir medeniyeti sarsan umumi buh -
ranla birleşmektedir. 

Vaziyetin esası budur. Fakat sah -
nenin ön sırasmda geçen hadiseleri da
ha inceden inceye tetkik etmek lazım -
gelir. Büyük savaş ve savaşsonrası 

sahnenin bu kısmında, cihanın 1929 
danberi geçi~kte olduğu umumt buh
rnnı büsbütün karışık bir hale koyan 
unsurlar doğurdu. 

Her şeyden evel harbın tasfiyesi işi 
vardı ki birçoklarının zannettiği gibi 
başarılmış bir iş değildir. Avrupa dö
ğüşü11ken Avrupa dı§ındaki memleket
ler bir taraftan harb edenlere mal sat
mak ve diğer taraftan onların piyasa
larda terkettikleri yerleri tutmak mak
sadiyle sanayi sahasında geniş techizat 
viicuda getirmişlerdi. Harb bittikten 
sonra Avrupa, dört sene ihmal ettiği 

teşkilat ve techizatını canlandırmağa 

koyuldu. Bundan başka yeni kurulan 
devletler, kendilerine yetişecek sanayi 
kurmak suretiyle istiklallerini sağlam· 
laştırmak istediler. Bu kaygu, ııyasal 
bakımdan gayet doğnı olmakla betaber 
ökonomik bakımdan tehlikeli idi. Fil
hakika harbtan sonra doğan yan1rş lrn

naat1erin en tehlikelisi, hududsuz hir 
istihlak sahası mevcud bulunduğunu 

zannetmek oldu. Kıtlık korkusu ile fi. 
atların eskisi gibi yükselmeleri kor
kusu mütarekeden sonra uzun zaman 
devam etti. Akla sığmaz israflara se
bebiyet veren harb, milletleri nihayet 
israfa alıştırmıştı. Bu alışkınlık sulh
tan sonra da devam etti; hududsuz ve 
hesabsız surette sarfetmek imkanını 

veren enflasyon bütün cihanın "zahiri,, 
sattnalma kudretini günden güne bü
yillttU. Pek çabuk halledilen 1921 buh· 
ranı vaziyeti bir zaman için kısmen ıs
lah etti ise de fiatlar gene çok yüksek 
bir seviyede kaldı ve harb zamanında 

tatbik edilen mali usuller değiştirilme
di. Sulhtan on beş yıl sonra bugUndür 
ki hakikt tasfiye kendiH~nden yapıl· 
mağa başlamı§tır. 

J\faahaza 1924 ten 1930 a kadar de
vam eden mahdud bereket ve refah dev
ri esassız değildi. Her memleketin çift
çileriyle hammadde mftstahsilleri harb 

.zamanında zengin olmuşlardı; yeni ve 
geniş bir 11nai techizatm inkişafı za

manına tesadüf eden ıslah ve iymar ha
reketi de bütün dünyada, o tarihe ka

dar görUlmcmit bir faaliyet havaaı do
ğurdu. Otomobiller, tayyareler, elek

trik malzemesi, ev malzemesi gibi yeni 
ve pek büyük miktarda piyasaya çı;ka

nlan mallara, hiç tUkenmiyeceği zan
nedilen hududsuı mahrecler bulunurdu. 

Fakat, satınalma kudretinin aldatıcı 
kısmı yavaş yavaş düşmeğe başlayınca 

gayri tabii bir istihlak için vilcuda ge
tirilen tecbizatın bir parçası da ı,1emez 
oldu ve vaziyetin hakiki sebebicri bir
denbire meydana çıktı. 

Ökonomik hayatın tek&mülü biribi. 
rini takib eden fiat düşmeleri ~ yük
selmelerine t!bidir. 20 - 30 sene müd
detle çıkmı' olan Hatlar, 1921 de düş
meğe başlamıftı. Fakat bu hadiseyi ol. 
duğu gibi görebilmek için evveli arızi 

hadiselerden ayırdctmek Uizımdr. Çün
kü enflasyonun doğurduğu karışıklık 

ve intizamsızlık hakikati anlamağa 
mani oluyordu: diğer taraftan halk, 
umumiyetle. fiat meselesinde altınla 

k5ğıd para arasındaki farkı sezmekten 
acizdi. Böyle olduğu halde mesela A
merika ökonomik faaliyetin avdetile fi 
atların yükselmediği 1925 te bile gö
rUlmiiştür. Altına ,harbtan beri hayli 
düşmüş olan satın alma kudretini iade 
etmek hususundaki temayüle kal"fI koy. 
mak im kansı?. gibi oldu; filhakika bü
tün cihana yayılan bu amansız ıUkut 

hareketile mücadele etmek için beter 
kuvvetinden büyük bir kuvvet lbımdı. 
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Avrupa postası 

SiJahlanma Jıumması ve anlaşma isteği 
Durmadan büyümekte olan sıyasal 

sinirlenmelere en çok ne gibi amillerin 
müessir olduğu münakaşa edilebiler.ek 
bir meseledir: Netekim bu müessirler 
arasında alabildiğine savaş tehlikesin
den bahsetmek, uluslararasının üstün
de esen yanlış anlama havalam yahut 
sinirlendiren, gerginliği doğuran mu
ameleler vardn". 

Buna karşı da bu sinirlendirmeyi 
azaltacak gücte ne vardrr, sorgusunu 
kendimize sorunca, bunun için de üç 
mUessir vardır karşılığını verebiliriz. 
Bunlar, açık ve tertemiz konuşmak, U· 

lusaJ değer ve benlikleri karşılıklı ola· 
rak saymak, hakikatlere doğru ileriye 
bakabilmek cesaretini göstermektir. 

Herhalde bu üç şey ulusal 90syalist 
dış sıyaaaıınm en sağlM"n temelleridir. 
Çünkü bu temeller kulis al"kaaında iş 

yapar görünmeği, başka ulusların ta
bii ve manevi değerlerini hiç bir araş
tırmaya dayanmadan düşürmeği aba
maktadır. Yuık ki, bu düfünceler, ge
nel olmadıklarından hiç aldın§ edilme
mektedir. 

Zomalıkla güc ve tehdid kullanmak
tan başka düzeltme yolu bilmiyen ba· 
tının eskimiş emperyalist ve kapitalist 
düşüncenin doğurduğu gerginlikler de 
işte böylelikle her yönü çevirmektedir. 

Ancak, bu biçim düzeltme yollarının 
nereye vardıklarını da acun savaşında 
çok eyi gördük. Amerika istatistikleri
nin yaptıkları hesaba göre bu yollar 
ulusların zenginliğinden doğrudan doğ

ruya sava1 masrafı olarak 800 milyar, 
başka vasıtalarla da 600 milyar markı
nı almış ve yoksul bırakmıştır. Doğru
dan doğruya savaşta ve cephe arkala
rında ölenleri 14 milyon kişi diye he
sab edecek olursak, savaşta her kişinin 
ölümü 100,000 marka malolmuştur de
mektir. 

Bu böyle olmakla beraber ne acun 
tarihi ve ne de insaf denilen şeyin bun
dan ibret dersi almadığı besbellidir. 
Bütün acun ulusları gelecek savaşa si
lahlanmak için her yıl 20 milyar mark
lık bir yli.k altına girmektedir. Buna 

göre bugünedek 16 defa 20 yani 320 
milyar, yahut da ulusların kabiliyetııız 

Çünkü yükselme havasının müstahsile 
ve hattl müstakriı:e müsaid olmasına 

mukabil sukut havası hem müstahsil, 
hem müstakriz, hem müteşebbis için 
tehlikelidir. Bugün ise, her türlü mu
kavemet ve mücadele arzularını kıran 
umumi bir sukut devresindeyiz. Bu da 
cihan buhranmrn ikinci bir cephesi
dir. 

Gıerek harbın tasfiyesi, gerekse fi. 
aıtlann d6fmcsi her memleketi •e heT 
kıtayı mUtensir veya alakadar ediyor. 
Ancak, fiatların devi.r devir düştüğüne 
ft yükseldiğine ve diğer taraftan tari
hin daha birçok harb tasfiyeleri kaydet
tiğine göre bu iki hadisede ne yenilik, 
ne fevkaladelik yoktur. Fakat bir üçün
ctı buhran var ki münhasıran A•nıpa'. 
ya ait olup cihan ökooomik siklet mer
kezinin yer değiştirmesinden ileri ge
liyor. Yirminci asırla birlikte başhyan 
ve har'b yüzünden süratini artıran bu 
hadise, eski dünyanın ötedenberi elin
de tuttuğu sınai inhisarına nihayet 
vermek tehlikesini gösteriyor. Bu h:ıdi
se hususunda bize bir hüküm vcnneğe 
yardım edecek eski tecrübelu de yok
tur. Ökonomik teçhizatın bu yeni coğ
:rafı teveuüii ameliyesinde Avrupa, 
herkesten evel davranmış olduğu için 
lüzumundan fazla tecbizata sahib olan 
Avrupa timdi yalnız üstünlük hakkı 

değil, yapmak hakin için, inhiaarmı 
artık tanrmamağa azmeden gene nkib
lere karıı mücadele etmek mecburiye. 

tinde bulunuyor. 
Avrupanm vaziyetini tesbit edebil

mek için böyle tümullü bi.r buhranda 
barb ve barbm tasfiyesi gibi arut hal
leri, sonda fiat hareketleri gıöi ""dcv
rt,, badiıderi ve nihayet ökonomik ıılr. 
let merkezinin yer değiştirmesi "ll&İbi 
ökonofik bünyede hasıl olan yeni vazi
yeti biribirinden ayınnak gerektir. 
Çünkü bu üç buhranın, biribirinden ta
mamile ayn olan bu üç buhranın aynı 

zamanda hadis olması ve tabiatile biri
birine karışması birçok yanlış hükümle
re sebebiyet verebilir. 

4Pek mühim ve pek etraflı yazılmış 
elan ba makalenin diğer parçalarını 

ıelecek sder neşredeceğiz.) 
sıyasacıları ve silah aanaviinln kaza•ıc 

1 hırsı yüzünden yaptıkları acun savaş 

masrafının üçte biridir. Bu hesabın 
içinde, ökonomi yüzünden doğan zarar
lar yoktur. Nete kim Cenevre' de ki "a
cun sıkıntılarını azaltmağa }'l!rdnn ko

mitesinin tcsbit ettiği bir hesaba göre, 
acunda 1933 yılında açlıktan 2,400;000 
kişi ölmüştür. Bundan başka aynı yıl
da beslenememek yüzünden 1,2 milyon 
kişi de ayrıca canına kıym11tır. 

Bu hesabın yanı başında da aynı 

yılda fiatları korumak için yahut da 
gümrük duvarları yü.zünden sürülemi
yen: bir milyon vagon nhire, 267,000 
vagon kahve, 28,000,000 kilo tek~r. 
2,500,000 kilo et ve bir o kadar da pi
rine yakılmış veya deniı:e dökllJmüş

tür. Savat silahlanması için ise, Fran· 
sa bütçesinin yüzde 27,4 ünil; ingiltere 
13,3 ünü; f tal ya 33,3 ünü; Belçika 11,3 
ünü ; Lehistan 29,5 ini harcamaktadır
lar. Buna karşı, bütçelerinin ancak yUz
de 1-4 ünü tutacak olan bordanru Ame
rika'ya vermemektedirler. 

Acun savaşının galibleri ilerde bulu
nuş vaziyetlerini korumak için her tUr
lü fedakirltklardan hiç çekinmiyorlar. 
Galiblerin biribirlerine inaııımdıkları
nı ve ulusların biyolojik ansurlarınm 
Doğu Asyasındaki ağır basmasını da 
bir tarafa bırakaraJC açıkça şu sorguyu 
soruyoruz: 

Avrupa'daki ııyaaal sinirlenmeden 
dolayı yeni Alrnanya''ı mesul tutan
ların hakları var mıdır? 

Bugünlerde Nevyork Ameriken ga
zetesinin haleti ruhiye ve bak baknnın
dan dupturu bir mantıkla aöylcdiği gi
bi, fransızlann doğru olmamaları ve 
militarkm'i, herhangi bir acun ıava

§mdan da kötüdür, demesi kadar kfa
sik bir karşılık verecek mevkide de
iğliz. 

*** 
Versay'ın Demokles'in kılıcını Av-

rupa'mn tepesine asan ne diktatör Hit
ler ve ne de onun birkaç ki§isidir. Onu 
oraya asanlar, bugün Almanya'ya si
tem eden, yahut birdenbire insaf ve a
dalete ça!Tnrak tarlht ve ahlaki t>ir 

masum rolünü oynamak istiyen aynı 

kimselerdir. Bugünkü sinirlenme Hit
ler'in iktidarı eline almasından doğan 
bir reaksiyon değil, bunun tersidir: 
"Eğer Vilson'un Almanya'ya hitab e
den 14 maddesi yerine getirilmediği 

gündenberi andlaşmalar biribiri arka
sından yıkılmamış, bir umulmadık al
danıştan öteki aldanışa geçilmemiş ol
saydı ve Avrupa'nın konferans salon
larında elde kırbac ile dolaşılarak teh· 
didlerde bulunulmasaydı bu diktatör
lüğün de doğmasına imkan olmazdı 1 

Biz alınanlar, diplomasi akrobasisi
ni benimsemek için fazlasiyle namuslu 
kimseleriz. Cenevre'de görUlmemiz is
teniyorsa, bize de andlaşma ile tesbit 
edilmiş olan denk haklaşmanın verilme· 
si Hiznndrr. Eski bir yalanla yeni biı 

oyun oynamağa kalkışmanın hiç bir 
değeri yoktur. 

*** 
Barışı bizim kadar candan istiyen 

kimse yoktur ve kendilerini dUşman o
larak bizim kadar saymasını hiç kim
senin öğrenmemiş olduğu fransızlar da, 
diplomatların birçok yandan bozdukla 
rı şeyleri, her yeni yön uslarınrn yeni
den düzeltebilmclerine yetecek süel 
ruhu yaşadığını ı •:N!yoruz. 

Ancak öteki yönden gelen sesler çok 
değişiktir. Uç yı11ık hava silahlanması 
için on bir buçuk milyar harcanması 

barış jesti değildir. Buna karşı Ayan ü
yesi dö Juvcnel'in Tribün dö Jönev'1e 
güven veren sözlerini okuyoruz. Ken· 
disine tc,ckkür ederiz. Bize geliniz, 
Bay Juvenel, yiğit bir adamla, bin yıl
lık savaşın önüne geçecek bir barı§ for· 
mülünü beş dakika içinde bulacağız t 

Eski bir general olan üs bakanı Mo
ren Hitler'in sözlerine karşılık ola
rak, savaşta çarpJlmış olanların yeni
den böyle bir ite girişmek istemedikle
rini ve knltilr başında yürüyen iki u
lusun biribirlerini paramparça etmeleri 
için ortada bir sebeb göremediğini söy
ledi. 

Ancak bunların, sü malzemesi için 
parlamentodan 800 milyon verilmesini 
istediği zaman söyledi! bu böyle olmak
la beraber sinirli olmamıza hacet yok. 

••• 
Avrupa'nın sirir hastalığını sağla -

tacak yol Ren üzerinde, Voges'Jerdeld, 
Vcrd5n önlerind~ki, Ş"mpanya'dski ve 
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Fransa Almanyadan 
savaş aletleri satın 

alıyormuş 
19 birincikanun tarihli Deyli Meyi 

gazetesine Paristen yazılıyor: 
Bugün fransız parlamentosunda do

iu sınırında emniyetin kurulması icin 
alınması gereken tedbirler mı.izal~cre 

olunmuştuc. 

Orduya topçu ve sair savaş ınalze -
mesi almak üzere bütçeye 10 milyon İn
giliz lirası fazla taha;isat konulması tek· 
lifi 130 reye karşı 460 reyle kabul olun· 
muştur. 

Solcenah radikal sosyalistlerinden 
Bay Piyer Ko, hususi silah fabrikaları
nın kaldırılması noktasına kuvvetle iti
raz etmişse de başbakan Bay Flanden, 
ulasal korunmayı zayıflatacak hiç bir 
kuruma kabul edemiyeceğine dair söy
lediği dediğini aö.ıleri geri kalmıştır. 
geri kalmıştır. 

Bay Flanden, bir savaş çıktığı za -
man, bütün fransız fabrikalarının sa -
vaş malzemesi hazırlamak için çalışa
cağını söylemi' ve demiştir ki: "Bun· 
dan aonra hükiimet, bit tarafQn bir k1-
111n yurddaşlar yurd uğrunda canlarım 
verir, kanlarını dökerlerken, öte taraf
tan bir takım insanların bu işden kar 
etmelerine göz yumamu. 

Savq zamanında bütün fabrika sa
biblcri fabrikalarile birlikte seferber 
edilecekleri için kendi hcsablarına kt\r 
etmeleri bahse mevzu olamaz.,, 

Bu izahat karsısında sosyalistlerin 
lideri olan Bay Blum bile sosyalistle
rin yurd korunması yolunda istenilen 
fazla tahsisatı vermekten çekinmiyecck 
lerini, yalnız bu fazla parayı bir sosya
list hükumetinden başkasına emanet e· 
demiyeceklerini 96ylemiştir. 

Bu toplantıda Fmnsnda askerlik müd 
detinin 'imdilik on ~kiı aya, dalia 
sonra da iki seneye çrkarılacağı kabul 
edilmiş, fakat herhangi bir tehdit ma
nası çıkmaması için bu işin Sar plebisi
ti bitinceye kadar tatbik sahe .. ına ko -
nulması onanmıştır. 

Fransanm bazı cehhaneleri yapabil -
mek için lazım gelen bir tak1m Aletleri 
Almanya'dan satın aldığı fransız par -
lamentosunda sö lendi~i sırnda hir cok 
saylavlar hayret sesleri crkarmı"fardır. • 

İyiliksever karde~ 
Kış geldi. Kışın soğuğundan ve bu 

soğuğun getirdiği hastalıklardan yok

ıuz yurddaşlarımızı korumak hepimi

zin boynumun borctur. Bu borcu öde

miş olmak için kullanamadığınu: eski 

çamaşırlarınızı, çocuklarınızın eskile

rini "Çocuk esirgeme kurumu,, na vd i

niz. 

Ya rtl 1111 t'tlt'n le•r 

Mimar Kemal okulundan Sevım ile 

kardeşleri Doğan ve Uğur 13 parça ço 

cuk eşyası, Cümhuriyet okulu sınıf 3 

namma 43 parça eşya, tabibi adli B ıy 

Fahri çocuğu Bülend 3 parça c ya, 

Mimar Kemal okulu sınıf 3 te Liza 3 

parça eşya, Gazi kız okulu sınıf 4 te 

Feza 3 parça eşya. Çocuk esirgeme ku

rumu genel merkezine bağışlamışlar

dır. Genel mcrka bu hayır seven okul 

çocuklarına açı.le te;;j :.kürlerini sunar. 

Sam ı•n'da dağcılık kuliibi. 

Samsun, 24 (A.A.) - Dağ spor 
ları kurumları yat>mak üzere bu· 
raya gelen Miralay Bay lımail 
Hakkı dün ak~am birçok samsun· 
lularm bulunduğu spnr evinde de· 
ferli bir konf PrP ""'!' ''erdi ve kon
feranstan SO"!'I\ da bir dağ spor 
kulübü kuruldu. 

Flander'deki savaı ala'"l1 rr üıcrinden 

geçmektedir. Bunun adı, açık ve can· 
dan konuşmak, karşılıklı saygı ve ba· 
kikate karşı cesarettir. İşte bu uaca ma· 
na veriştir. Barışın, kültürün, beyaz 
soyun güvenleri ne beton ve demir, ne 
de yalan ve şeref kırpıştınnaktır; on
ların güveni sücc ccsare~ başkalarının 
şeref ve hürriyetlerini kıskanmamak e 
savaşta ölmüş olan sü arkadaşlannın 

barış istiyen vasiyetnamelerine uymak· 

tır. 

Avrupa'yı sağıltacak olan biricik 
yol işte bu yoldur 1 

il iliki•un 1934 tarffJJf 
Föliif•' Beoba6ttf'r1ttı 
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Musikib·r 
BUyüklüklerilc dünya tarihine ge -

Çecek işlere, memleketimizin inkişafın· 
da yeni bir devid açan vakalara büs
bütün yeni bir hedef belirdi: Musiki· 
nin ıslahı. Büyük önderimiz A tatiirk 
bite ne ~niş ufuklar açıyor. Deha, her 
%aman tek ve tam olur. Bu devirde 
Yaşamak bahtiyarlığına eren bi.ıler, de
hanın biı;c gösterdiği yoldan yürüme· 

fe cah mahyu. 
Avrupa telmiğile vücuda getireceği

rni2 musiki için her şeyi yeniden kur
lhağa mceburuz: HenUr el sürülmemiş 
bakir bir toprak kar ısındayız: fakat 
türk milleti gibi sağlam ve kuvvetli ,,ir 
toprak. Demek ki ivi bir mahsul almak 
için Hizım t arl r uz, aletlerimiz, her 
~eyimiz hazırdır. fsc başlamak icin d1-

ha ne bekliyoruz? 
Her memlekette mıı:tttecssüf hali 

bir çok kimseler varc1ır ki musikiyi p-ck 
5di bir meslek sayarlar. Yalnız İtalya 
ile Avusturya bundan miistesnadır. Son 
senelerde Almanyada görülen soysal 
hareketler arasında halka mümkün ol
duğu kadar musiki öğretmek ve sevdir
inek işi de göze çarpmaktadır. Artık 
her köyde mutlaka bir "sarkı derneği,, 

vardır. 

Canilerin ruhiyatına hususi bir ehem
tniyet vermelcte olan psikoloji, marazi 
bir istihaleye müstenit olan vakaJarı 
di öerlerindcn haklı olarak ayırıyor. Rıı 
bakımdan vnn ılan muayeneler netice -
sinde caninin ruhi vaziyeti normal bu
lunaca k olurca, bu canilere, daha doğ
r"'iu camia ctii<:mnnı in anlara "psiko
t rrani., tatbik edilir. Bu sahada musi
Jr;tf,.n de cok istifade edilmektedir. Ha. 
pi.-hanPlerde verilen konserlerde dinli
y nlerin mus"ki tesirile ruhlarının de
r n liklerine kadar sarsıldıkları birçok 
tl0 faJar görülmüstür. O anda belki de 
n-"siki, 0 zavallıları rohl ıstırarlara ve 
tı1havet cinayete götüren ve onlan in-

nlık can:iasının dışarısına atan ecıltk
ları onlara bir milddet için olsun unut. 

tı-- ıvnr. 

Musikinin terbiyevi bir tesiri oldu. 
ğu bugün artık her ta rafta anlaşılmış. 
hr. Uzak köylerde yaşıyanlara, şehir· 
d bütün gun çalııarak yorulanlara, 
gundelik ekmek parası için didinenlere, 
hayattan ümid ini kesenlere, acı tecrli • 
beler geçirerek yaşamak cesaretini kay
bedenlere musiki sığınacak bir köşe,te-

lli veren bir kuvvet, ona dayanarak 
kaıı •• nılabilen bir ahlak direğidir. Bir 
l ere düşünelim, ister oda musikisi ve 
lı '>rant, ister orkestra yahut teganni ol
t ·"1. bellibaşh bütün büyük konserler
de 0 kocaman salonların hıncahmc dol
masının manası nedir? Ayakta durula 
tak bazı yeı ierden gayn bütün mevki
ler hayli pahalıdır. Böyle olduğu hal
de bir çok konserlerin biletleri hafta. 
1 rca evet tamamen satılarak tükenir. 
llüyü k konserlerle sanat toplantılarını 
Sos} ete hayatında birer hadise olmak 
İtil-ıarile hiç kaçmnıyan bazı kimse~cr
clen sarfınazar, herkes buraya musıki
del'\ zevk almak için gelir. Burada in
sanların en fakirinden en zenginine, 
hatt§ milyonerlerine kadar herkese rast-

~ 
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türi ilşdir 
gelinir. Bunlarda işe ve paraya aid 
dü~ilncclerini bir iki saat unutarak, bü
tün ruhlarile sanat denizine dalmak 
için gelmislcrdir. 

Kap (Kapp) isyanı zamanında Ber. 
Iin'de Potsdam meydanına mitralyöz • 
ler yerleştirilmişti. Halk galeyanda 
idi. Bu sokak ve meydandan geçenler 
için hayat tehlikesi vardı. Berlin'in 
en büyük konser salonu olan (FHarmo-. 
ni) - ki içine 2000 den fazla insan a. 
hr - o zaman tehlikeli olan bu mınta
kamn pek yakınındadır. Haftalardan
beri ilan edilmiş bir konser vardı ki 
tam Jsyan günlerine düşüyordu. Konser 
yine tam vaktinde verildi ve salonda 
tek boş yer bile yoktu. Burası sanki 
sulh havasına bürünmüş bir vaha idi. 
Sanatkarlar kı-ndilerini her zamandan 
fazla sanatlarına vermiş gibiydiler. Ve 
biz dinleyiciler de, eve dönü~te bizi 
bekliyen tehlikeleri unutmuştuk. 

Son iki üç sene içinde Berlinde "Her
kese mahsus şarkı dersi,, diye bir du· 
var ilanı her zaman gözüme çarpardı. 
KencHm musikişinas olduğum halde bu 
iland<>n bir mana ç ıkc.ramamıs ve bu 
işin aslını anlamayı k .. ndimce . tasarla· 
rnıstım . Ciinkü dersler, yüksek musiki 
okulunun konser salonunda veriliyordu. 
O halrle bu işin ciddi bir tarafı olmak 
muhakkaktı. Herbıtlde bir defa görme· 
ğe karar vererek derse ben de gittim; 
elli feniğ, yani bizim para ile 25 ku · 
ruş girme parası alınıyordu. Ben geldi
ğim zaman ders artık başlamıştı. Hiz· 
metci usulca yan kapılardan birini aç
tı. Aşağı yukarı bin beş yüz kişi alan 
salon ağrına kndar hıncahınc doluydu. 
Çehrelere bakılınca türlü türlü insanlar 
g6rüliirdü: fakir halk, ayak esnafı, kü
çük memurlar, mağaza satıcıları, büro 
lditibleri, çok çalışmaktan yorgun ev 
kadınları. bir aile babasının kaygulu 
zayıf simnsı, aksaçh ihtiyarlar, taze 
gençler, hulasa her yastan insanlar var
dı. Hizmetçi fısıldıyarak sesimin han
gi neviden olduğunu sordu: Erkekler
de seslerine göre birinci ve ikinci te • 
nor, bariton ve bas kısımlarına ayrıl· 
mışlardı. Orkestra iki keman ve bir 
viyolonsel ve bir basodan ibaretti. Ev
vela bütün bu halk bu bir kaç muzikn
cı için mi buraya toplandı diye kendi 
kendime hayret ettim. Fakat ders ve -
ren hocayı, daha doğrusu orkestra şe· 
fini bir parça tetkik edince fikrimi de • 
ğiştirdim : Bu adam, cevval, ne istedi
ğini bilir, şen ve hoş sözlil bir adamdı. 
Musikiye büyük bir istidadı olduğu 

şüphe götürmemekle beraber muvaffa
kiyetinin başlıca sırrı saydığım hssa
larda gizli idi. Musikiden hiç haberi 
olmryan bu insan yığınına şefin kısa 
bir dersi esnasında ne kadar şey öğret
tiğini, onları nasıl yavaş yavaş bir koro 
haline getirdiğini görerek şaşmamak 
mümkün değildi. Şüphesiz buna tam 
manasile sanatkarane bir teganni dene· 
merdi, çUnkU böyle alelacele musikişi
nas oluvermeğe elbette imtdn yoktur. 
Esasen burada takib edilen gaye de bu 
değildi; maksad bir musiki disiplini el· 
de etmek ve halk türkülerinin temiz bir 

Tefrika: 39 

nım Günahım 
(.MEA CULPA) 

Yazan: 
ANNIE VIVANTI 

ltalyanca aslından türkçeye çeviren: 
NOSHET HAŞIM SINANOOLU 

------~----~------

.. ~ Böylelikle ası Astrid, . ita~_ti 
0.~rendi; affetmeyi öğrendı; bu· 
tun l···-urlann intikamım alma -
~ayı, .iütün yaralan iyi etıneme
Yı öğrendi. Gözlerini kapamayı ve 
1'anrı ile Norman Grey'e belbağla
ltıayı öğrendi. 
. Yumuşak ve itaatli, Falkland
~&__ki eski eve, sarışın saçlarının ı
§ıgını ve tevazuunun tatlıhğmı 
~etirdi. 

. . . 
Bu sıralarda idi 

l1tni bir hayatın 
duydu. 

ki, kendinde 
nüvelendiğini 

b·· Annelik, ona yıldLzlı cennetin 
Uyülerini açıyordu. 

XXVIII 
' <tl Nonnan Grey'e verilmiş olan 

tn tı ay izin bitmişti; Mısıra dön -
"'ve hazırhmvordu. 

.. Anası ~l~ b_abası, Astrid'i gö • 
turmemesını rıca etmişlerdi· As
trid'in varlığı onlara yeni bi~ ha
yat nefesi vermişti. Norman göy. 
nü istemediği halde, ana babası .. 
nın ısrarlı yalvarmalanna dayana
madı; yalnız gitmeğe razı oldu. 

Bu yüzden o, bunca kuşakt1r, 
Grey'lerin gökrcngi ve parlak 
gözlerini İskoçyarun kışlarına aç
mış olduktan baba ocağmda, me
sud hadise tamam oluncaya kadar 
kalacaktL 

Nonnan, heyecan içinde kan
sını kucaklıyarak, 

- Benim ihtiyarlarnna bu te
selliyi de vermek istediğin için, 
bin kere berhurdar ol, • diyerek 
hayktrdı. 

Bir opal haziran sabahı Astrid 
onu istasyona götürdü. Tatlı ha· 
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Çocuklara coğrafya kıraatleri 

Bay Faik Sabri tarafından yazılmıı 
olan "çocuklara coğrafya kıraatleri,,, 

Akşam kitabhanesincc çok güzel ve her 
yönden mükemmel bir kitab halinde 
basılmı§tır. Dört renkli çok cuib bir 
kapak içinde büyük kıtada bol resimli 
104 sayıfadan ibaret olan bu kitabta ço· 
cuklara coğrafyanın ana çi,zgileri tanı· 
tılmak istenmiştir. Çok açık bir dille 
ve çocukların severek okuyacakları 

sürükleyici bir ifade ile yazılmış ol:ın 
bu eser ilk okuJ çocuklarına hiç sıkma· 
dan pek çok ey öğretecek değerli bir 
kitabtır. 

Bütün çocuk babalarına salık 

veririz. Tanesi 50 kuruştur. 

ÇIGIR 
Çığır mecmuasının ilkkanun tarihli 

24 üncü sayısı çıkmıştır. Bu sayıda B. 
Hıfzı Oğuz'un (Çığır üç yaşında), Ba 
İzzet Ulvi'nin {Sevine), Bay A. lnan 'ın 
(Oğuz d~ stanı), do~:tor Bay Sıdıkı Şük
rü'nün (Ferd mi. cemiyet mi?), Bay 
Fnzıl Ahmed'in (Koş yarına), başlıklı 

yazılarile Bay Rıdvan Nafiz, Eyüb 
Hamdi, Vecdi, Sabahaddin Ali ve Ga
zanfer İsa'nın muhtelif dillerden çev· 
ri::nleri, Bay Kemal Eşref ve Sıddik 
Colakoğlu'nun yaz ıları, Bay Hıfzı O · 
ğuz'un İımir yollarında başlıklı yazıti: 

ve bir çok genelerin şiirleri vardır. 

Bu saysitc ikinci yılını bifirmiş olan 
Ç1ğıı'a yeni yııtarda daha iyi başarım· 
lar dileriz. 

YE. rt TURK 
İstanbul Halkevi tarafından çıkarı

lan Yeni Türk mecmuasının sonteşrin 
tarihli 27 inci sayısı çıkmıştır. Bu sa
yıda Büyük Önder'in söylevi, Bay AJi 
Rıza Uysal'ın (Türk devletçiliği), B. 
Mustafa Nüzhet'in (Bütün dünyada ıe 
bizde ökonomik vaziyet), Bayan Medi -
ha Muzaffcr'in (İnkılab nesH için ve 
Gazi asrı için en kutlu vazife), doktor 

ifade ile doğru olarak söylenmesini te
min etmekti ki bu da pek güzel elde 
ediliyordu. Burada bu bir avuç insan 
bir saat için olsun dertlerini unutuyor, 
b:?htiyar oluyordu. 

Musiki halkın her tabakasının ru
huna i lemeli, herkesin öz malı olma -
lıdır. Bence Atatürk'ün bize gösterdi
ği yolun manası budur. Evvela 'korolar 
teşkil olunmalı, çalgılara çok ehemmi
yet ve emek vermeli konserlerde tegan
ni ic;ini ileri götürmeli ve nihayet mim 
opera tesis olunmalıdır. İhtısaı saham 
olan opera hakktnda uçüncü makale o
larak bir program göndereceğim. Bir 
taraftan fabrikalarımız dumanlar açu, 
gemilerimiz bayrağımızı dünyanm her 
tarafına taşır ve şanlı mehmedcllder UJ. 
kemizj, istiklalimizi, canımızı ve malı. 
mn;ı korurken artık sanatın da mlripfı 
ve hele ulusal musikinin yaratılması 

zamanı gelmiştir. 

Emine Saliha ÔTKÜNÇ 

vada, yazın ilk baygın ılıklığı dal
galanıyordu. 

Tren, sundurmanın altında tit
riyerek, soluyordu. 

••• Bir son kucaklaşma .. Son
ra kondöktör kapılan kapayarak 
geçti. O zaman Norman trene at· 
ladı ve pencereye çıktı. 

Astrid, peronda, dudaklarında 
gülümseme, gözlerinde yaş, tatlı 
yü.zünU ona kaldmyordu. 

Norman, elini uzatarak sarkın· 
dı. 

- Cesaret, sevgili! Zaman ça
buk geçer. Hayatımızda pantda -
yacak olan yeni sevinci düşün 1 

Astrid kekeledi: 
- EvetL EvetL 

. - Düşün, ki bana ulaşmak için 
bu trene bineceğin zaman, kolla -
rmda yavrumuzu taşıyacakam. 

Astrid hıçkırdı: 
- Evet f. Ah, eveti 
- uBlonde comme in bl~s. o-

lacak olan kiiçük yavruams. 
Norman, ymnuşak ve iyi gtilfl.. 

§Ü ile güldü: 
- Böyle söyliyen bir türkü 

vardı, hatırlayor musun? Hani 
"Helouan,, daki o arab, o benim si
nirlerime dokunan esmer A.aollo 

• 

Bay Mitat'm (Zonguldak'ta Uzun Me;1. 

med gilnü), doktor 'Bay Akdes Nimetin 

(Göçebelik), Bay Elif Naci'nin Türki

yede resim hareketleri, Bayan Şükufe 

Nihal'in (Finlandiya'ya dair), Bayan 

Hatice Habib'in (Annelerimiz) başlık · 

Jı yazıları, Bayan ŞükGfe Nihal'le D..ıy 

Münir Müeyyed'in şiirleri ve muht.! ıf 

iktibaslar vardır. Tanesi 20 kuruştur. 

Isparta Halkevi tarafındatı çıkarılan 

On mecmuasının ilkkanun tarihli 7 in 

ci say•sında Bay Memduh'un (Altı vk), 

Bay Neset'in (Eğirdirli şair Şerifi), 

Bay Tahir' in (Eğirdirdc Dündar B,.y 

medresesi), Bay Hüseyin Namık'ı 'l 

(Atilanın cenaze merasimi), Bay Ata. 

beğli Naci'nin (Abdallar) , mua11im Bay 

Said'in (Kamil Efendi) ba!?hkh yazıla· 

rı vardır. Bu sayıya ilave olarak Eğir-

dirdeki Dündar Bey medre11e&inin iki 

fotoğrafisi verilmiştir. Tanesi 10 ku • 

ruştur. İspartada basılır. 

SIHHIYE tECMUASI 

Sağlık ve Soysal Yardım bakanlığın

ca çıkarılan Sıhhiye mecmuasının ilk. 

teşrin tarihli 70 inci sayısı çıkmışnr. 

Bu sayıda kanun, nizamname, talimat. 

name ve tamimler, istatistikler, memur 

"kadrosunda değişiklikler gayrı resmi 

kısmında da (Memelerin mutad harici 

büyümesi) baılıklı yazı, ecnebi devlet. 

]er istatistikleri, sıhhi ve soysal haber

ler '\·ardır. Fiatı 50 kun.ıutu.r. 

YESt •\DAl\I 

(Yeni Adam) ın 51 inci sayısı, ka • 

bında Bursada Yeşil cami'nin kapısını 

gösteren bir resimle çıkmıştır. Ba sa-

yıdaki değerli yazılar arasında şunlar 

bulunmaktadır: 

Bay İamaiJ Hakkı'nın (Kadın asker 

olur ve olacaktır), (İki büyük değişik. 

lik), (Yeni kurulufiların kaynağı) baş-

1ııkh yazıları, Subhi Nuri, Bursa An -

dre Malro'dan Sovyet edebiyatı, Avru

pada resim sergileri, İffet Ömer. Kara 

denitden kitab tenkitleri. Bunlardan 

başka bu sayıda (Karagözün Kadıköy 

ihtisab ağalığı) piyesi ile Ma~imo 

Bontempelli'den tercüme bir hikaye 

başlıyor. 

ÇOCl K K1TABLARI 

(Yeni Adam) çocuk hikaye kitabla

rmın altıncısı olan (Tomarla Comar) 

bugün çıktı. içinde bir çok resim ve 

karikatürler, bilmeceler, seve seYC oku

nabilecek bildyeler vardır. Yazılar öz 

türkçe ile yazılmıttır. Bu sayıda Bre. 

zilyayı dolaşan jkizlerin başından geçen 

ler anlatılıyor. Her çocuk okumalıdır. 

Tanesi beş kuru,tur. 

söylüyordu. 
Astrid sarsıldı; gö.zleri büyü -

dü. O dikkatsizce söylenmiş söz -
ler, o gülümsiyerek atılıvermiş 
sözler, onu tam yüreğinden bıçak
lar gibi vurmuştu. 

N orman, Astrid'in solgunlu -
ğunda şiddetli bir endişe sezdiği 
için mırıldandı: 

- Gök seni koruswı ! 
Uzun bir ıslık havayı yırttı. 
- Nonnanr.. 
- Allaha ısmarladı~ Astrid 1. 

Allaha ısmarladık J 
Tren ağır ağır hareket ediyor

du. 
Norman sarkmış, hala elini u

zatıyordu: 
Astrld b • b" • .ğ. ' - , enmı ıncı un ... 

Astrid onu yakalamak istedi; 
yapamadı. Koşmak, bir an daha 
ana ~b etmek istedi; takati ke
ailcli. Bağırmak istedi : 

- Allaha ısmarladık!. 
Sesi dağıldı. 
Büyüyüb açılmış gözleri ile, 

kaçmakta olan treni takib ederek, 
areketsiz, taş gibi kaldı. 

• • • • • 
Nonnan, Nonnan, Nonnanl. 

Ah onu durdurabilse»di. onu c;a-

SAYIFA 5 

Soyadları 
Erkanıharbiyede tercüman Bay Za

ti, Dilman soyadını almıştır. 
Güray - Bayındırlık bakanlığı mu. 

hasebe müdürü Nafi ve l·a. ~c-ti elek· 
trik mühendis i Memd uh. Acarer -
j nr...iarma binbasısı Bay T ahsin, 'l'u
k<ly - piyade binbaşısı A:.med Rasim, 
Usal~ kaymakamı Besim. 1 I. K. P.1v3 

askerlik şubesi katibi H amdi , Yarkın -
Askeri muamele memurlarından Suad, 
Nuri, kardeşi Z.ıhid Nuri ve refikaları, 
Serim - Ziraat Bakanlığı baytar ve 
2ootckni işleri wnum müdürü Bay 
Sabri, Tartan - D. Demiryolları hare
ket daİ.l'esi muhasebe memuru Ahmed 
N .yazi, Suner - İ!ieriişler bakanlığı 
başmüfettişi Bay Ali Server, askeri 
kaymakam mütekaid Salim, İzmir itha. 
lat gümrüğü mcsuJ muhasioi Mahmud, 
P. T. T. gene) çevirgenliğinde evrak 
mümeyyizi Mehmed Ferid kardeşler 

ve anneleri Bayan Esma. 
Menii - Niğde saylavı Bay Halid 
Tii!rel - Diyarbekir saylavı Bay 

Zülfü 
Demirkuş - Kırşehir nafıa başmü

hendisi Bay Mazhar 
Kınş - Eski hukuk fakültesi müdü

rü Bay Refik, oğlu D. D. Y. istatistik 
kaleminde Bay Puad ve diğer oğlu Hen 
dek kaymakamı Emin Refik. 

Atman - Eski Kırşehir say!avı Sa. 
dık ve ailesi 

Şahin - Büyük Erkinıharbiye me
bakim şubesi müdürü Miinir ve ailesi 

Aytekin - Sübakanlık ayniyat tef
tiş dairesi Ş. 3 Md. Eczacı miralay Bay 
Osman. 

Akalir. - Hukuk fakültesi idare mc 
munı Bay Muhittin. 

Akyol - Anadolu Ajansında Rıza 

Avni ve kardeşi Yüniş fabrikasından 

Bay Naim Avni. 
Özden - Ziraat bankası kooperatif 

kontrol heyetinde Bay Nihad Şevket 
Puyan - Belediye doktorlarından 

Celal ve kardeşleri Hayri. Azmi . 
Çubukcu - Maliye bakanlığı takib 

ve teftiş müdürlüğü birinci sınıf tetkik 
memuru Cemil Haaib, Ela.zude müteka 
id H üseyin, Vefa orta mektebi talebe • 
sinden ismet • 

Güleryüz - Maliye Vekaleti takib 
ve teftiş müdürlüğü t etkik memuru Bay 
M ustaf.:ı Şevket • 

Sözen - H~ıbayram hatibi Meh • 
med, Ayaş kaymakamı Halid Raci, D . D 
Y. Cer müfettişliği sicil memuru F eyzi, 
maliye takib ve teftiş müdürlüğü tetkik 
memuru Ahmed Muhtar, tapu müfettiş 
muavini ZünnC\n Nahid. 

Gilrel - Bayındırlık bakanlığı sular 
genel çevirgenliği rasat bürosunda Rıza 

ve kardeşi fstanbnl'da Dr. Mustafo Hu. 
lQsi. 

Şener - Baymdrrlık su işlyeri fen 
heyetinde Selami TC kardeşi Samsun 
avuk:ıtlanndan Niyazı. 

Mergcn - Sakarya mahallesinden 
bina kıymet biçimi azasından Yusuf. 

Öznehir - Ziraat Bakanlığında baı 
odacı lbrahim. 

Göllü - Ziraat bakanlığı odacısı Av 
nı ve kardeşleri. 

Özbek - Ziraat bakanlrğmda odacı 
Riza ve kardcşlerl 

ğırabilscydi, ayaklarına kapamp 
bütün hakikati söyliyebilseydi . 

Fakat nasıl, o zamana kadar 
nasıl onu aldatabilmiş, ona hiva· 
n.~t edebilmişti? Başını onun gtiğ· 
sune dayamak, onun yanında uyu
mak, onwı emniyetli açık gözle -
rine bakmak.. ve her nefes ahşt'3, 
her bakışta, her sözde yalan sö\' -
lemek, yalan söylemek, yalan söy· 
lemek? ... 

Ah, fakat artık, hayır! Ölmek 
daha iyi idi. Fakat artık aldat -
mak yok, hıyanet etmek yok, de -
vamh bir yalancılık içinde onun 
yanında yaşamak yok. .. 

Fakat şimdi? .. Yüreğinde bir
d•nbire alevlenen korkunç sım 
içinde kapalı tutarak, burada, u • 
zakta bunca mman nasıl kalabi .. 
lirdi? 

Ve bird~. şimşek gıöi, bir dü
şünce onu vurdu, bir şüphe yıldı
nmladı. 

"Blonde comme les bles ... ,. 
Fakat, acaba yavrusu, gerçek

ten "buğday başaktan gibi sarı • 
jhı. olacak mıydı? 

(Sonu var) 

• 
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Fransaia gazeteci ·iğ· n • •• •• 
iÇ )llZU 

Sraviskr ralıkik kornr>.yoııu fıycle

Ilnden A. Bııyyı. bu komısyoıı tBratuı. 
dan l•,r.w~uıia galetcler 'e gulı calı!il.\,#C 
h:ıkkrnda bır rapor vermeğc memur o

Juıımu~tuı. Hu alak<ı verici r11ııornn 

başlıca p:ırı.·,ıl.uı111 14 ilkkamın tarihli 
"l.u,. ga..:etesimien nlıyoruz: 

Stavıskı rt:zalt:tı, Fransa'da gazcte
lerın kolayca satın alınalıildığıni mey_ 
dana çıkarmıştır. 

Bununla beraber ştiphc-.ı..:, lıir ulkti 
takib eden, hakikate bağlı . temiz ga..:e
teciler de vardır. Eğer bu gibi gazete
ciler çahşkıtları gazetelerin sahibleri 
olsalardı, gazeteleri birer doğru haber 
kaynağı, birer tenkid mektebi ve birer 
terbiye ve öğretme aleti addetmek ka
bil olabilirdi. Fakat gazetelerin çoğu 

acaib adamların ellerindedir. Bunlar 
yüzünden de gazetecilik, en tehlikeli 
kurumlardan biri olmaktadır. 

Söylediklerimizi mübalegalı lıiı şe

kilde herkese teşmil etmeksizin, Sta
viıki komiıyonunun tahkikatından şu 

hakikati çıkarabiliriz. Bazı gazetelerin 
•öylcmekten hoşlandıkları gibi, gazete. 
oilik artık tam bir hürriyete malik de

fil<iir. 
Gazeteler, yaşayışlarını temin eden 

ıahsiyetlerin veya te~ekküllerin emri 
altındadırlar. 

Kulağı delik okuyucular, en fazla 

aylık veren gazete sahibinin hızmetine 
ı~en maqlr yazıcıların yazılarında 

göaterdilderi ilicenabane bir hiddetin 
veya ııcalt bir heyecanın altında ekse
riya huıud menfaatler. bayağı bir ta. 
kım heaablar gizli o1duğunu eyi bllir
lcr. Bugün buna aldanan halkın ıaflrğı 
yarın bunun kurbanı olacaktır. 

Bu suretle, şimdiki ahlak bozuklu

fu krizinin en manalı bir vakası kar,ı. 
sında bulunuyoruz. 

Gazf•teler na~ıl ba~tan çıkarılır 
Bir gazeteyi baştan çıkaranların bi

rincisi, onun çıkması için gereken pa
rayı veren kimıedir. Gündelik gazete, 

Ankara asliye birinci hu
kuk mahkemesinden: 

sıııtti v e tıc;uf lnıyük bır mu~:.sese . ita. 

kikı l>ır ıdart: demı:ktır. Buılun kurul
amı;ı, ı~lt·tılmesı ıçın lniyuk l.ıır sanld· 
yeye ihtiyac vardır. Buna delil olarak 
da, tahkik koıniısyonunun meydana çı. 
kardığı l.ıiı vakayı, Staviski'nin gazete• 
ııi olan La Voloııte 'ye 1932 yılı sonun
da ve 1933 yılının ilk aylarında verilen 
milyonlarca frangı gösterebiliriz. 

Şahsi bır servet, gazete çıkarma~a 

her zaman kafi gelmez. Onun içın şir. 
ketler, teşekkülll!r kurulur. Fakat ne 
insanlar, ne de böyle kurumlar, gazete
ye yalnız filıcenablık bakımından para 
vermezler, onun takib edeceği mesleğin 
ana çizgilerini de tesbit ederler. Sta
viski'nin gazetecilik üzerindeki ni\lu. 
zu çok azdı ve bu nüfuz onun mali 
kudretine bağlı idi. Fakat buna karşı. 

dinlediğimiz bazı ':!ahidlerin söıleri, 

fransız gazeteciliği ii.rerinde sınat ve 
mali kudretlerin icra ettikleri uuyiık 

niifuzu göstermiştir. 

ilan accntaları 
Bir gazetenin ikinci sahibi, yani o

nu baitan çıkariU\ların ikinciıi gazete
lere reklam dilğıtan acentedir. Bunu 
da Astrük adlı şahidin ıözlerinden ve 
Havas gibi büyük ajanslar hakkında 

verilen malfunattan öğreniyoruz. Bir 

gazete ,ilansız ya.şıyamaz. Sıyasal b•. 
kırndan en hür olan gazeteler bile, ilan 
a.rırlar ve kabul ederler. 

Gazetenin ilk aayıfasına yazı ya
zanlar, onların bir nevi kürsilsü oları 

bu gazC'tede çok değişik ve çok acaib 
muhitlerden insanların bulunmasını, 

''gerekli bir fenalık,. gibi telakki eder
ler. Paranın nereden geldiğini pek a
raştırmazlar, geldiği yeri az çok bilse
ler bite aldırış etmezler. 

Reklamcılığın büyük "sanayicileri
nin,. elinde başlıca liç vasıta vardır; 

Bunlardan birincisi, piyı1saya çıka. 

rılan herhangi bir mal için gazetelerde 
reklam makaleleri, ıokaklarda duvar 

ilanları vera radyoda reklam yaptır· 
makur. Nitekim Stavıski Eyfel kul esi 
r.ulyosunu elde etmeği dt•nı:mişti. 

ikincisi, mali reklamcılıktır. Bunun 
maksadı, halkın birikmiş paralarını ele 
geçirmek istiyen müessest•lcrin tanıtıl

masını. yı..irütulmesini temııı etmektir. 
Bu da, Staviskı'nın kurdLığu şırketler 

hakkında rapılan araştırmalarda mey. 
dana çıkmıstır. 

Bu biçim reklamcılık, mali sayıfa
ları olan veya olmıyan gazetelere gôn· 

derilen tebliğlerle. yahut bu işte ılııı

sas sahibi olan gazetele rdc, bu gazet .:
nin kendi mütcıleasile veya miıtaleasız 

olarak çıkan ilanlarla }'apılır. 

Oçıincüsü de ha,·aclis biçıınınd<'. ra
ni haberleri yayarak y.ıpılır. F.n az pa. 
ra getııen bu üçüncu şekıldıı. ıso d··n 
fa..:la gazeteyi hiıkmiı altına al ıbikn 
büyük bir aJanı., kazancından t•n fa1.l.ı

sını. dediğimiı şt•kilde h.ıvadiskrdı n 
değil. reklamcılıktan çıkarmaktadır. 

Reklam dağıtan kimsenın bir tariıe 
gu kadar tt-hlıkeli bu ıştiı. Stdvisld 
çok defa uaşka adamlar vaı;ıtasile ış 

görmesine rağmen hu yüzden epey .ı. 

kıntılar çekmiştir. 

Rekla mdağıtan kımaenin bir tarile 
mucibi. mutad ıartlar dahilinde çalı:?· 

tığı gazetelerden başka, re klanı iiot i
yen ve verilmeyince tehlikeli olabilen. 

ler de vardır. Bunların hepsi, çok para 
isterler. Bazıları önceden para alıp ga
zeteıinde hiç bir şey çıkarmazlar. B ı· 

:nları ile açgöz1üdürtar, tehdidler ııa· 
vururlar. Bunları da susturmak gere
kir. Kimisi ise parayı aldıkları halde bi· 

le gürültü etmeğe, dişlerini göste nne. 
ğe devam ederler. Staviski'nin bazı ga
zeteleri bir türlü susturamadığı sıralar
da, ileride onun kurbanı olacak kimse. 
ler, gazetelerin yazdıklarına aldırış et
miyorlardı. Eğer efkarı umumiye veya 
hiikumet Sartori, Menve gibi gazeteci
lerin yazdıklarını dinleselerdi Stavis. 
ki'nin dolandırrcılrğı daha az zarar ve
rir, daha az kişi buna kurban ~iderdi. 

Ankara c • 

•·f.'f kiirı 111nı1111iye,, yi satın 
ulmul,· h,:in 

Gazeteleri doğru yoldan sıkaraala

rm üçüncüsü de hükumettir. HükGmet 
bunun için, içeriişler ve dışa.rıişler ba. 
kanlıklarının emrindeki tahsisatları 

kullanır. 

Tıpkı bir reklam acentesi gibi, bir 
bakan da, halkın menfaatlerini veya u
mumi düzeni göz önünde tutarak, ef

karı umumiyeyi ve nüfuzu istediği gi. 
bi satın alır. Bunu da ondan maddi bir 
yardım 1stediği zaman (ödüne, "kon
versyon,. , piyango gibi işlerde) yahut 
da onun manevi muzaharetini, yaptığı 

işlere taraftar görünmesini veya sus
masını temin için yapar. 

Bu suretle hükumet, "cephe geri. 
sindekiler,,in maneviyatını koruyacak 
tebliğlerle, içerdc veya dışarda doğan 

- ve başka vasıtalarla kendisine karşı 
kullanılmağa uğraşılan - bazı ııyasal 

ha<liseleri örtbas eder veya işıne geldi· 
ği gibi tefsir ettirir. 

Böylece, gizli tahsisat işin içine" gi. 
rince, gazetelerde başlıyan neşriyat du

ruverir ve bir gün önce çıkan betbin 
bir makalenin arkasından, yatıştırıcı 

bir makale çıkar. 

Fakat bu yüzden de gaı:etenin ka
sasına, bir dolandırıcının verdiği para_ 
tarla beraber, bükômetin gazetelere 
yaptığı yardım teklinde, halktan topla
nan vergilerin bir kısmı da girer. Hat· 
ta hükômetin yardımı, icabında gaze
tenin doğruluğu hakkında teminat ola· 
rak bile gösterilir. 

Hulasa, gazeteye sermayeyi veren 
adamın ~si nüfuzu, reklamcılığın 

menfaat güdücü yardımı ve hUkômetin 
zaman zaman verdiği paralarla gazete
ler efkirı umumiye llzerinde işlerler. 

sırasına göre halkı pohpohlarlar, alda. 
urlar. şaşırtırlar. Ya itimad ''imal eder· 
ler., yahut da kolayca inanan kimsele
rin saflığından istifade ederler. 

Eski rezaletlerden sonra Staviski 

hadiı:;esi bu nUfuzların, bu dalaverele. 
rin kötü tesirlerini daha eyi göster

miştir. 

' 

ZS ILKKANUN 1934 SALI 

yılbaşı llalosu 
Hilalialimer amklıkJanna 

devam ediyor 
Y dbaıı geceıi Sergievinde Hilaliah • 

mer tarafından verilecek balonun anık• 
]anması yo]undaki ıon duyumlardaJI 
anlatıldığına göre; ydbatı gecesinde biİ• 
tün AnkarahJarın toplu bir halde ve ef• 
ıiz bir gece geçirebiJmeıi için elden ge
len her fey yapılmaktadır. 

Balodaki yeniliklere ek olarak yapıl• 
calı; eğlenceler için açılan müsabak:ıY1 
güzel programları ihtiva eden cevablar 
gelmektedir. Bunlardan ayrrlanlarchıfl 
mühim bir kısmı o gece yapılacaktır. Sİ· 
Jetlerin bitmek üzere olduğu öğrenilmiı· 
tir. 

lll!JIUIW: lltılllllllllll• i 
_ Çok değerli bir kitab 

İ A vrupada otomobil 
1 ile 9000 kilometre 
İ Yazan: A. Şükrü ESMER 

1 
5l'tıt yeri: Ahmed Halid 

Kütübhaneıi 
Kendiıi sıyasal tarih hoca11 olan 

~Ahmed Şükrü Esmer, bu kitabta o. 
1 lruyucusuna. anlatmak istediği ıey-

leri, yormadan, belli etmeden oku. 
tan tam ve oleun bir gazetecidir. 

(Ulus) 
• •• 

Kitabı okurken İnsan bu memlc. ~ 
ketleri geziyonnut gibi hiı duyu. ~. 

yor. • (Akşam) ıs; 

••• 
Kitabı okuduğunuz dakikalarda 

ken.Gnôz ı•yabat •tmöııönöz zeha,J 

l
na kapılaeakıınız. Aynı zamanda is· 
tiEade edeceksiniz. (Hnb"r) 
•ınrer:!:!!:!ımnn1N--1111!1111111m11111111•ıouımnıını 

HAl .. KEVI REISl..f(;t lU"-"N: 

26 Birinci kanun 1934 çarfaJll" 
ha günü Spor, Temsil, Halkdert
haneleri komitelerindeki açıklar• 
birer üye seçilecektir. Saat 18 de 
bu ıubede bulunan üyelerin Halk· 
evine t?elmeleri. 

Dava edilen: Ankaranın Atrf· 
bey mahallesinde Bahçevan Ha
san hanesinde Ahmed oğlu Muı
tafaya: 

Adliye bakanlığın
dan: 1\11 üddei lJ m11m iJ i 1Ji nden: T~Q.KT~4~ 

llRAAt 
Davacı karınız Ankara Osman 

mahallesinde Taceddin S. 45 No. 
1u hanede Şükrü km Mesude ta· 
rafından evini terkettiğinizden 

evinize avdet için aleyhinizde 
mahkemeye müracaat etmiı ve 
tahkikat günü olarak 20. 12. 934 
tarih tayin edilmiş ve gazete ile 
ilan edilmişti. Mezkur glin gel
mediğiniz cihetle gıyaben tahki
kat yapılarak evin keşfi ve mua
yenesi ve şahitlerin dinlenmesi 
için tahkikat 13. 1. 935 tarihine 
talik kılınmıştır. Bu tarihte sa
at 10 da mahkemede hazır bulun. 
manrz ve yahut bir vekili musad
dak göndermeniz aksi takdirde 
gıyaben tahkikat cereyan edece
ği malUm olmak üzere ilanen teb-
liğ olunur. 8-5794 

KT'R AT Tl( EV 
Yenişehir'de Ordu Evi ya

nında yeni açılan Dikmen 
caddesi yakınında üç odalr 
bir hane kiralıktır. 

İçinde su, elektrik, hava
*az· vardır. 

?iraat Bankası Bilanço 
servisinde Bay Yakuba mil
ı;acaat. Telefon şantralı: 3406 

8-5797 

Çeşme Noter muavinliği 
açılmıştır. İsteklilerin bir ay 
içinde Adliye Bakanlığına 
milracaatlan ilan olunur. 

(3783) 8--5802 

Milli Miidafaa Vekalt>ti 
satın alma komisyonu 

Han lan. 

İLAN 

Ordu için (155) bin adet 
, Pansuman paketi kapalı 

zarfla satmalınacaktır. İha
lesi 29-12-934 cumartesi gü
nil saat 14 tedir. Talipler 
evsaf ve şartnamesini gör
mek üzere her gün öğleden 
sonra ve münakasaya iştirak 
edeceklerin belli gün ve sa· 
atından evel teklif ve pey 
akçeJeriyle birlikte M. M. 
V. satmalma komisyonuna 
müracaatları. (3622) 

8--5557 

Acele satılık arsa 

İsmetpaşa Demirli köprü 
yanında asfalt üstünde 3500 
metre murabbaında 2119 
Nuri B. müracaat. 8-5722 

MALİYE BAKANLI GINDAN: 

İstanbul'da yaptırılacak Adliye binası projesinin tan.zi
mi için Türk mimar ve mühendisleri arasında bir müsabaka 
açılmıştır. Müsabakada birinciye (2000) ikinciye (1000) lira 
mükafat verilecektir. Ecnebi mimar ve mühendislerinden 
arzu edenler müsabakaya dahil olmaksızın ayrıca teklif gön
derebilirler. Projesi kabul edilen mimar ve mühendise taf
silat resimleri için yüzde bir, beton arme, elektrik: 
kalorifer ve sair tesisat planlarının ilavesi halinde yüzde 
1,5 ve bunlara zamimeten inşaatın kontrolu vazifesinin tev
dii takdirinde yüzde 2,5 ücret verilecektir. 28 şubata kadar 
projeler Nafıa Bakanlığı şose, köprüler, ve binalar reisliği
ne verilecektir. 

Miisabal:ar :n sartnamesi, plan, harita, program ve sair 
evrak mezkur r(.is1ikten alınacaktı. (3752) 8-5782 

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

İsteklilerin şartnameyi görmek üzere Ankara Müddei 
Umumiliğine ve ihale tarihi olan 27 - 12 - 934 perşembe gü
nü saat onbeşte teminat makbuzlariyle mezkur Müddei 
umumilik dairesinde bulunmaları. (3612) 8-5568 

ANKARA BAROSUNDAN: 
On bir avukat tarafından verilen takrir üzerine dahili 

nizamnamenin 13 üncü maddesi mucibince umumi heyetin 
fevkalade olarak toplanması için üyelerin çağırılmasma 
inzibat meclisinin 22. 12. 934 tarihli fevkalade toplantısın
da söz kesilmiştir. Toplantı 31. 12. 934 pazartesi saat 12 de 
baroda yapılacaktır. Bütün arkadaşların bu toplantıya 
gelmeleri rica olunur. 8-5806 

Kumbara bütü11 hir istikhalrlir. 
j 

Tiirkife I~ .Bankası 1 

BAN 1.-' A ~.\ , ~sı 

~-DARA· 
BiRiKTiREN 
QA~T 6D~Q 

ANKARA BELEDİYE 
BAŞKANLIGINDAN: . 

Belediye Su işleri müdürlüğü işçileri için (47) tak1~ 
elbise yaptırılması açık eksiltme yöndemi ile eksiltme?~ 
konulmuştur. Bunların oranlanması tüm tutarı 1034 h·ııl 
ve muvakkat teminatı 77,63 liradır. İstekliler şartname.:\:· 
İtfaiye meydanında belediye Su işleri müdürlüğünde go~e 
bilirler. Eksiltme 10. ı. 935 G. perşembe günü saat l~ , 
İtfaiye meydanında Bel. Su işleri artırma, eksiltme ve ıh9 
le komisyonunda olacaktır. (3782) 8- 5804 _../ 

DEVLET DEMRİYO LLARINDAN: 
Tenzilatlı gidiş - dönüş yolcu tarifesi aynı şartlarll 

31 mart 1935 günü sonuna kadar uzatılmıştır. (3777) 
8-5807 
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1 Gustav Frohhcb • Camilla Hora 
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1-!ariciye 
Vekiletinden: 

Elycvm Hariciye Vekaletinde 11. inci dereceden mev. 
cut münhal memuriyetlere talimatnamesine tevfikan mü -
sa baka ile memur alınacaktır· 

Müsabaka imtihanı 14. 1. 935 pazartesi günü saat 10 da 
Ankara'da yapılacaktır.. . . . . 

Müsabakaya iştirak ıçın, talıplerın memurm kanunu. 
nun 4. üncü maddesinde yazılı olanlardan başka aşağıda 
yazılı evsafı da haiz o~malan .. tazım?ır.. . . 

A _ Hukuk. Mülkıye, Ulumu Sıyasıye, Iktısadıye ve 
içtimaiye ve fakülte dereces~ı:ı~leki Yiiksek Ticaret Mek. 
tepleri veya Hariciye M.e~legı ıle alakası bulunan mi..imasil 
yüksek mekteplerden bmnden ?1 ... e:U~ olmak; 

Müsabaka imtihanı bervechı atıdır: 
1 - Hukuku Medeniye, Hukuku Düvel, Hukuku Husu 

siyei Düvel, İktısat, Malive ve Tarihi Siyasi (1815 den za
manımıza kadar) hakkında tahriri ve şi fahı sualler. 

2 _ Türkce ve Fransrzcadan tahrir ve tercüme. 
3 _ Müsabakada Ü!\sümizanı doldurmak sartiyle en 

fazla numara alanlar kazanmış olacaktır. · 
Müsavat halinde Fransızcadan maada bir ecnebi lisa

nına vukuf sebehi rüchandır. 
Taliplerin mekteb şehadetnameleri, askerlik v~sikala· 

n Ye hüsnü hal ve .s~~a~ şe~adctnamclcri He hüviyet cüz
ôanı veya suretleı:ını .~st.~d~. ~~ 6. 1. 1935 akşamına kadar 
Vekalet Zat fs1er1 Mudurlugune tevdi eylemeleri ve 14. 1. 
935 de saat onda Ankara'cla Vekalette hazır bulunmaları 
ilan olunur. (3666) 8-5636 

Adana Belediye Reis~nden : 
ı - Dairede bu~unan şartnamesine göre. Adana şehri· 

nin dört iU altı yermde, 2 inç kutrunda, içi kalaylı boru -
dan çakına tulwnba yapılması, bir ay müddetle, kapalı 
zarfla münakasaya konulmuştur. 

2 - M~k~sa, 15 - l - 1935 salı günü saat on beşte be
lediye encumenmce yapılacaktır. 

3 - Münakasa günü hiç bir teklif kabul edilmiyeceğin· 
den taliplerin, bir gün evvelinden yani 14- ı - 1935 akşamı
na kadar tekliflerini Belediye Riyasetine yapmaları ta _ 
zımdır. . 

4 - İstekliler, bu iş için yapılmış olan şartnameyi bele- · 
diye Ien heyetinden parasız alabilirler. 

8-5739 

DevlPt Demirvollarından: 
Gönderenler isterse, her tilrlü zarar ve ziyan kendi· 

terine aid olmak üzere. za?ire= ı;>alamut ve çamkabuğu nak
liyatı için açık vagon verılebılır. Bu vagonlara örtülecek 
muşambalardan para alınmaz. İstasyonda muşamba bu • 
lunmaz ve kapalı vagon. da beklenilmezse müşambalann, 
gönderenlerce ve kench hesapl.anna bulunup örtülmesi 
mecburidir. Bu muşambalar, genye parasız gönderilir. 

(3.753) 8-5773 

TAŞKÖPRÜ BELEDİYESİNDEN: 

ı - T-a~köprü ka~:ıt;asın?a Y~P1.lacak 19059 lira on do -
kuz bin eUi dokuz lira b~?elı ~esıflı elektrik tesisatı kapa
lı L.- f usuliyle ve otuz gun muddetle eksiltmeye konul • 
m:.ı~tur. 

2 - Eksiltme müddeti 2l kanunu cvel 934 tarihinden 
bi1iribar ıo - kanunusani - 935 pazar günü saat on altıya 
kadar devam edecektir. 

3 - Zarflar saat on beşe kadar Taşköprü belediye encü
menince verilecek ondan sonra kabul edilmiycccktir. 

4 -Talipler kesifnamenin C'1'o 7,5 yedi .?u5uğu nisbetin
de teminat akçesini ya nakt~n veyahut hukumetçe tanın -
mıs bankalardan birinin temmat mektubunu vereceklerdir. 

5 _ Proje örnekleri İstanbul'da Taksim'de İstiklal 
apartımanında Mühendis Bay Hasan Halit'e Ankara'da 
Nafıa Vekaleti belediyeler bankasında mevcuttur. 

6 -Teklifnamelere musaddak ticaret odası sicil suret-
. leriyle birlikte inşaatı deruhte edec~~ Naf~. V ckfil~tince 
ehliyeti musaddak mütehassıs. ve muhen~ısın teahhutna • 
mesini ve şirketler namına verılecek. tekl!fl~rd~ ~un~.arda!1 
başka şirket mümessillerinin dereceı. ~lahıyetını gosterır 
resmi vekaletnamelerini raptetmelerı lazımdır. (3733) 

8-5765 

D. D. Y. U. Müdürlüğiindeıt: 
Haydarpaşa -Samsun arasında 6/706/ 9~ ve 905 /705/5 

sayılı katarlarda işliyen yataklı ve yemeklı vagon!~n!1 
günleri 30. 12. 934 günlemeçinden başlamak üzere degıştı
rilmistir. (3741) 

Yeni günler şöyledir: 
Hay arpaşadan kalbs: Cuma, pazar, ç"rsammı. 
Ankaradan kalkış: Cumartesi, pazartC(·İ, perşembe. 
Sam una varış: Pazar, salı, cuma. 
S m ndan alkış: p.,zartesi, çar amba cumartesi 
An radan k lkış: Sah persembe, pazar. 
Hayı rp a a van1: Carşamba, cuma, pnzartet'i 

8-5801 

lJLU5 

Ankara Nümune Hastahanesi 

Baştabipliğinden: 
Hastanede satılacak aşağıda yazılı beş kalem eşya 

vardır. Bu eşya 31/K. evel/934 pazartesi günü saat t4 de 
hastane bahçesinde aleni müzayede suretiyle !atılacaktır. 
lstiycnlerin teminat parasi\·le birHktc hastanede bulunma· 
lan ilan olunur. (3679) · 

1 - 2.000 kilo eski akümülatör kurşun plakalı 
2 - 1 adet tahtadan çamaşır soğuk etüsü 
3 - 10.000 kilo eski kalorifer kazam parçaları 
4 - 3.000 kilo eski boru parçaları 
S - I,000 kilo demir çubuk parçaları - muhtelif kuturda· 

8-5696 

ORDU VİLAYETİ MEMURİNİ 

MUHAKEMA T ENCÜMENİNDEN: 
Vazifei memuriyetini ihmal ve suiisti.mat ettiğinden do 

layı işten el çektirilen ve oturduğu yeri belli olmadığından 
hakkında vilayet memurini ,muhakemat encümeni tarafın· 
dan verilen lüzumu muhakeme kararının kendisine tebliğ 
etmek imkanı hasrl olmıyan vilayet eski Orman ınuameHit 
memuru Faruk Efendinin 1. 12. 934 tarihinden 1. 2. 935 ta
rihine kadar vilayete müracaat etmediği takdirde işbu ita -
mn mumaileyhe tebliğ makamına kaim olacağı Han olu-
nur. (3655) 8-5607 

Ankara Levazım ~rliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 
İLAN 

Asağıda mikdarlan gün ve saatlarr ve muvakkat temi.na 
tı ve eksiltmenin şekli ve yeri yanlarında yazılı un alına
caktır. Şartnamesini görmek istiyenler her gün Eskişeh:r 
ve lzmit'teki satınalma komisyonlarına ve vermeyi ist.i
yenlerin de belli gün ve saatmda kapalı zarflarını saat 14 
de vermek suretiyle İzmidde satmalma komisyonuna ve-
rin gelmeleri (3755) 8-5753 

Yeri Kilosu tarihi gün saat teminat parası 
İzmit 274800 7/2. Kan/35 pazartesi 14,30 1855 kapalı 
Bolu 125700 ,, ,, ,, 15 8850 ,, 
Tuzla 52200 ,, ,, ,, 16 353 açık 

t LAN 
Bir karakol binasına elek

trik tesisatı yapılacaktır. Be
deli keşfi 158 lira 12 kuruş
tur. Keşfini görmek için her 
gün ve pazarlığı olan 30/ B. 
Kan/934 pazar günü saat 
14 tedir. Vaktinde teminat
lariyle beraber Ankara Le
vazım Amirliği satmalma 
komisyonuna gelmeleri. 

(3704) 8-5668 
ANKARA İCRA DAİRESİ 

MURLUGUNDAN: 

iLAN 

Erzurum garnizonu ıçın 
beş yüz elli bin kilo un ka
palı zarf usuliyle münaka
sası 10/2. Kan/935 günü sa
at on dadır. Talipler şartna
mesini görmek üzere her 
gün münakasaya iştirak e· 
cleceklerin de vakti muay
yeninde Erzurum kolordu 
satmalma komisyonuna mü 
racaatlan (3757) 8-5755 

GAYRİMENKUL SATIŞ ME· 

İpotek olup satılmasına karar verilen tapunun 16. 3. 933 tarih ve 
cild 92, sayıfa 48 numarasında mukayyed ve Ankara Yahudi mezcır
lığında kain bir ev aşağıdaki şartlar dairesinde artırmaya çıkarıl
mıştır. 

EVSAF VE MÜŞTEMİLATI 
Kapıdan girilince dört tarafı kerpiçten duvarla mahdut, üzeri ;ı. 

çık çiçek tarhı l.ıulunan bir avlu, aağda bir hala, tavan!lız, ve taban· 
srz küçük ve müstakil bir mutfu, karşıda küçük bir avludan giri· 
len ve tabanlı ve tavansız iç içe iki küçük oda ve mutfakla odanın 
arasında duvarları tuğladan, üzeri kapanmamış natamam iki oda bir 

ibaret olan işbu haneye 820 lira kıymet takdir edilmiştir. 
SATIŞ ŞARTLARI 

1 - Satış peşin para ile oırn.~k üzere 31. 1. 935 tarihine müsadif 
perşembe günü saat 14-16 da icra dairesi gayrimenkul satış me -
murluğunda yapılacaktır. 

2 - Talipler takdir edilmi~ olan yukardaki kıymetin yüzde 75 
pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu getirecek-
lerdir. • 

3 - Satı~ günü artınna bedeli takdir edilen kıymetin ~ 7 5 ini 
bulduktan ve üç defa nidadan sonra mezkur günün 16 mcı saatında 
en çok artırana ihale edilecektir. 

4- İşbu tarihteki artırmada teklif edılen bedel mukadder kıyrne. 
tin% 75 ini bulmadığı takdirde 16. 12. 935 tarihine müsadif cumartesi 
günii saat 14.16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada keza üç defa 
nidadan sonra saat 16 d~ en ~ok artıran talibine ihale olunacaktır. 

5 - Birinci ve ikinci ihaleler,it ihale bedeli ihaleyi müteakip ve. 
rilmediği takdirde üzerine ihale diiP.nin talep eylemesi ile ihale tari • 
hinden itibaren yedi gün içinde vezneye teslim edilmediği ta1ı:dirde 
ihale bozulacak ve işbu talipten eye) en yüksek teklifte bulunan tali
bin teklifi veçhile almağıı razı olup olmadığı kendisinden sonal. 
duktan sonra teklifi veçhile almağa razı olduğu takdirde fark ihalesi 
:eshedilen birinci talipten tahsil edilmek: üzere ikinci talip üzerine 
ıhale olunacaktır. Teklif veçhile alnlağa razı olmadığı takdirde fse 
mal yeniden on beş gün müddetle artırmaya çıkanlacak ve en ~ok 
artıran talip iizerine kati ihalesi yapılacaktır. 

6 - Her iki artırmada mal talibine ihale edildikte tapu harcı 
% de 5 dellal harcı talibe ait olacaktır. 

7 - Borçlu ve alacaklılarla dlg~r alakadarlann gayri menkul Uze
rinde'ki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarım 
evrakı müspiteleriyle 20 gün içinde icra dairesine bildirmeleri la
zımdır. Aksi halde }.akları tapu sicilli ile sabit olroadrkça satış be· 
dellerini paylaştırma muamelesinden h.'ıriç tutulacaklardır. 

8 - Attırmaya istirak edenler, daha C\·cl şartnameyi görmüş, 
okumus ve gayrimcnk hin iymar vaziyetini bilmi ve bunları tama
men ka ul rtmi , d ve itibar olunac !:ktır. 

9 - 1 u açık a t • ma ı;;:rtna esi 1-1-93 
q34 - 1S3 d ile h r'ce c açıkt 

ık d 11 li• ve t pu 

tış memur 

t r nden itibaren 

"'C ı D"'i: t n y c aittir. 
ir · g yr'm nkul 53· 

·ı n olunur. 8-578~ 

I"•· F. U. ftl. Saim Alma 1 
Komisyonu ilanlan 

KIRIKKALE TAPA FAB· 
RİKASJ ÇA TILAiININ 
ORTA VE YAN DERE 

LER1NlN TAMİRİ 

Yukard"Lyazıh ve keşif be 
deli 1026 lira olan tamiratın 
612. Kan/935 tarihinde aske
ri fabrikalar satm alma ko· 
misyonunda saat t4 de pa
zarhkla ihalesi yaprlacaktu. 
Şartnamesi 52 kuruş muk=ı
bilinde satın alma komisyo
nundan verilir. Taliplerin 
mu\•akkat teminatı olan 7'i 
lira 95 kurusta 2490 numara
lı kanunun 2 \'e 3 cü marldt"· 
lerine nazaran vesaiki tazi. 
me ile birlikte müracaattan. 

3746) 8-5i46 

150 KALEM E$VA VE 
MEFRUSAT SATILA

CAKTIR. 

Yukarda vazıh ve kesif be
deli 5712 lira 85 kunıs olan 
150 kalem eşya ve ınef rnc:.;ı. 
tın 6/2. Kan 935 tarihinde 
askeri fabrikalar satm alma 
komisyonunda saat 14 rie 
kapalı zarfla satılacakttr. 
Bu e~ya listeleri ve sartn::ı· 
me satm alma koınicıyonıın 
dan bedelsiz alınır . Ec:.valan 
görmek istiyenler Kikiilc 
Yozgat Fabrikasına müra
caat edeceklerdir. Tnliplt"
rin yevmi mezkurda muva'.{. 
kat temimıtı ol:tn 428 lira 
45 kuruş ile teklif mektup. 
larmr saat 13 ele komisyona 
vermeleri ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 cü macldele
rine nazaran vesaiki Hizimc 
ile birlikte nıiiracaatları. 

(3748) 8-5745 

23 KALEM ELEKTRİK 
MALZEMESİ 

Yukarda mikdarı yazıb 
ve tahmini bedeli 7500 lita 
olan elektrik malzemesi 8 şu 
hat 935 tarihinde Askeri f:ib 
ı ikalar satın alma kom is -
vonunda saat 15 te kapah 
z"rfla satın alınacaktır. Şart 
,mne bedelsiz olup satın :ıl 
m? komisyonundan verile -
cektir. Talipleri teminatı 
1"\~nvakkatesi olan 562 lira 
50 kuruşla tekllflerini havi 
zarfları yevmi mezkı.1rda 
saat 14 te komisyona teslim 
etmeleri ve 2490 numarah 
kanunun 2 ve 3 üncü mad -
delerine nazaran vesaiki la
zimevi hamil bulunmaları. 

(3759) 8-5774 

lc:IRIKKALE TAPA FAB
RİKASI TERKİP KISMI 

KALÖRİFERİ 

Yukarda yazılı ve keşif be
deli 5670 lira olan tesisatm 
612. kan./935 tarihinde 
keri fabrikalar satın alma 
komisyonunda saat 14 te a· 
cık eKsiltmesi yapılacaktır. 
Sartnamesi 284 kuruş bedel 
ile satın alma komisyonun
dan alınır. Taliplerin mu
vakkat teminatı olan 425 lira 
52 kuruşla 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 çü maddele· 
rine nazaran vesaiki lazime
yi hamilen müracaatları. 

(3745) 8-5747 

2000 KİLO GRAFİT 

Yukarda mikdarı yazılı ve 
tahmini bedeli 1000 lira olan 
2000 kilo grafit 10 2. Kan. 
935 tarihinde askeri fabrika· 
lar satınalma komisyonunda 
açık eksiltme ile ve müteah
hid nam ve hesabına satm 
alınacaktır. Şartname para • 
sız olup satmalma komisyo
nundan verilecektir. Talip -
lerin muvakk t teminatı o
lan 75 lira ile 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerine nazaran vesaiki la
zime ile müracaatlan. 

(3785\ ~ ~ 5805 

SAYIFA 7 

DOKTOR .\ti \'Al?!, 

ÇOCUK HEKİMİ 
Kooperatif arkasmda sa

bahtan akşama kadar ha';ta· 
lannı kabu1 eder. Telefon: 
1303. 3129 8-1\'\fic; 

-------------------~ 
Ankara biriıu·i .... ılı hu· 

lrn k rnahk.-.m~indı•n : 
Yenişehir kimrahaneo itti,;a • 

tinde bcledi\·e bahçesinde' $<'lıze· 
cilik kısmında bahcev.rn Aııkar.ı· 
lı Aliye; 

146- No. lu polis Kiıım·ın ;ı. 

leyhinize açtığı alacak davasın
da: 17. 11. 934 t,uihincle gelme· 
niz için ısl.ar l'dilen gıvah kar:\· 
rının ikametgahınız ve- adresini· 
zi değiştirmiş olmanızdan teh· 
liğ edilmediği görülmiıs, yl'ııi 

adres ve ikametgahınızı mahke

meye .de haber vermemiş oldıı • 
ğunıız9an t.aleb ve karara istina· 
dan ve usulün 141 inci maddesi· 
ne uyarak 29. 1. 935 tarihin~e 

saat 9,5 da Anuca birinci sulh 
hukuk mahkemesine gelmeni~e 

dair verilen gıyab kararı hir av 
müdpetle ilanen lıildirildır,i gi· 
bi y.evmi muayyend~ grlmediı::i · 
niz veya bir vekil göndcrmedigi· 
niz takdirde aleyhinh:de gıyabeı 
karar yerileceği ilanen bildirilir 

8- 5787 

i\nkara ikinri ıo;ullı lın
kn~ hakimli~iıult>n : 

Müddei: Ank:ıra Posta Tc-1 · 
gTaf idaresi vekili Saim Hiisnii 

Müı4dc11lt'\.h : Ankara lnkr · 
1.ıb mahallt>sin i Sehid İbrahirr 
B soka:!rnd.ı 7 No. lıı l'vde An 

• 
k:tr:ılı ll:ıcı evindt Ziva. 

12. 12. 934 tanhindc ı1aat 11 

da Ankara ikinci sulh hukuk 
mahkemesine gelmeniz zımnındi 
17. lJ..934 tarihinde yapılan il,ı· 

nen te-hliğatın bir semere verme· 
meaic üzerine mahkemeye gelme· 
diğinizden dolayı hakkmmla 
verilen gıyab kararının adresini· 
zin nwçhul olmasından dolayı u· 
sulün 141 inci maddesi ve miid· 
dei vekilinin talebi Üt.erine ila • 
nen tebliğine karar verilmiştir. 

Mahkemenin muallak bulundu~L 
20. 1. 935 tarihinde saat 9,S da 
mahkemeye gelmediğiniz veya 
bir vekil göndermediğiniz tak• 
dirde aleyhinize gıyaben kar:ır 

~rileccği lüzumu ilanen tebliğ 
olunur. 8-5798 

Ankara ikinci ~ulh 1111-
kuk lıakimlij!.iıul"n : 

Zafer otelinde mukim sabıli 
Ankara posta telgraf memuru 
Manisalı Ahmet Münire: 

Posta idaresi tarafından faz• 
la para almadan dolayı istirda • 
dına dair aleyhinize ikame edi .. 
len alacak davasında: 11. 11. 934 
tarihinde 1 ı. 12. 934 de saat ıs 
da mahkemeye gelmeniz hakkın· 
da çıkarılan davetiyenin adresi· 
nizin malilm olmamasından do• 
layı tebliğ edilmemesi üzerine 
müadei vekilinin talebi üzerine 
usulün 141 inci maddesine uya• 
rak yeni çıkarılacak tebliğatı 1 

ilanen icrasına karar verilmistir. 
Muha1'cmenin muallak bulundu• 
ğu 20. ı. 935 saat 10 da gelaıe• 
diğiniz veya bir vekil gönderme• 
diğiniz takdirde aleyhinizde gı· 
yaben muhakemenin devam otu • 
nacağı lüzumu ilanen bildirilir. 

8-5799 

Ankara Ağır Cf".z& mah· 
kemesinden: 
Kendiliğinden ihkakı ınadde • 

sinden suçlu Kaleciğin Yalın 
köylü iken Ankarada bulunduğu 
bildirilen ve zabı'-.l tarafından a
ranmasına rağmen bulunamıyan 

Hüseyin oğlu Rrza hakkın<laki 
durusmada: Suçlu Rı anın du .. 
nışma günü olan "3. 1. 935 çar • 
şamba saat onda awrr ceza mah
k meıine gelme i Ve'lia ikamet· 
g'hım bildirme · ak i t kdir e 
h k ınaa kanunı amele yap1 • 
J cağı mahkeme k r rı ı t :ı

ı; nd n- bulund • ila olun ır. 
(3784) 



SAı u·A: 8 

KREM 
balsam in 

kanzuk 

Yegane ciddi gü 

zellik kremidir. 

ninizin daimi tazeli · 
. 

ğini yalnrz K R E M 

B A L S A M İ N ile 

korursunuz. ~---

Dr. Cims'in nasrr ilacı 
KORRİSİD 

En eski nasırlan bile oek kısa bir zam::ıncfa t;:ım:.ımile 
kökten çıkarır. 

Merkez deposu: Kanzuk eczahanes\ 
Yeni Eczane'de bulunur 

IGralık: apartıman aranıyor 
Ankara'da Yenişehir'de 6 • 7 odalı bir ev veya apartıma

m kira ile tutmak istiroyuz. İstanbul'da, 176 No.lu İstan 
bul posta kutusuna müracaat olunması (6028) 8-5775 

Ankara ikinci sulh hu
kuk hakimliµ;inden : 

Müddei Ankara Posta Tel -

graf idaresi vekili avukat ~aim. 
Müddeialeyh~ Ankara Atıf B. 

mahallesinde 67 No. 1ı evde ma

liye memurlarından Lfıtfi Beyin 

evinde sabık posta tevzi memur

larından Mazhar. 

ULUS 

iş arıyor 
İtalyancadan Türkçeye 

ve Fransızcadan Türkceye 

iyi tercüme yapan bir gerıç 

iş arıyor gazete idaresinde 

R rumuzuna mektupla bil· 

dim1eleri. 8-5789 

İ11ııınııııııııınııın ııııııııııııuuıııııııııııınıııııııııımıııııııınıııuıırıııİ 
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ı Tarihe karıştı (Me~- 1 
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ANKARA PALASTA 

Unu~utmıvacak 

~evkaladeliklerıe dolu 

25 lLKKANUN 1934 SALI 

İstanbul: Deniz Levazım Satın 
Alma l(omisyonuReisliğinden: 
(4000) ton rekompoze k0rrıürü: Kapalı zarfla münakaJ 

sası: 26- birinci kanun - 934 çarşamba günü saat 14 de. 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı icin yukarda miktarı yazılı k&

mür hizasındaki gün ve saatte kapalı zarf usulile eksiltme
ye konmuştur. İsteklilerin şartnamesini görmek için her 
gün eksiltmeye gireceklerin de o gün ve saatlerde usulÜ 
dairesinde kapatılmıs teminat ve teklif mektuplariyle 
Kasrrnpasa'daki Komisyona gelmeleri. (8187) 8-5518 12. 12. 1934 tarihinde saat 10 

da Andara ikinci sulh hukuk 

mahkemesine bizzat veya bilve

kale bulunmanıza dair 11. 10. 934 

tarihinde yapılan ilanen tebli -

ğatın bir semere vermemesi üze
rine müddei vekilinin talebi ve 
usulün 141 inci maddesine tevfi
kan aleyhinize ısdar olunan gı -
yab kararının ilaneı> yapılması -
na karar verilmiştir. Muhake -
menin muallak bulunduğu 21. ı. 

1935 tarihinde saat g,s da mah -
kemeye geım.dfğiniz ..eya bir 
vekil göndem:aedt!inl« takdirde 
aleyhinizde ~ıyabftl 1canr veri
leceği lüzumu ilanen tıUdirilir. 

BOYOK ~VIL BASI GEC Si 

inhisarlar Umum 
Miidiirlii§inden 

1 - Antalya'da yapılacak (23386) lira (60) kuruş bedC4 
1i keşifli idarehane binası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Kırdırma şartname ve projeleri (120) kuruş muka .. 
bilinde Cibali'de levazım ve mübayaat şubesi nakit muha • 
sipliğinden alınacaktır. 

Fiyatlar her seneye nazaran çok mutedil otacak.:ı 3 - Kırdırma 10-1-935 tarihine müsadif perşembe gii_. 
nü saaat 15 de Cibalide'ki alım, satm komisyonunda icra kı 
hnacaktır. Yerleri 27 Birinc1 Kanuna kadar tu1unuz"' 

S--5800 

Mm. Üssü.bahri Kumandanlığı 
Sabn Alma Komisyonu Reisli
ğinden: 

Teminatı 
Lira K. 

Münakasa 
Tarihi Günü )aatı 

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

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

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

Taliplerin 14 - ikinci kanun - 1935 akşamına kadar tek· 
lif mektuplannı ve yüzde yedi buçuk teminat akçelerinl 
usulü dairesinde Belediye Reisliğine vermeleri ilan olu• 
nur. • 8-5614 

Anl{ara 0rman Teş~ir ve 
Fidanlık l\lüdürlüğünden: 

Ankara Orman Teşciri sahasiyle Fidanlığın gösterile· 
cek mahallerine nakil ve teslim edilmek üzere (5) Tonluk 
kamyonla yansı beygir yarısı davar gübresi olarak (300) 
kamyon gübre 17 K. evel 934 ten 7 K. sani 935 şe kadar 
(21) gün tekrar münakasaya konulmuştur. Talip olanlar 
şeraiti görmek için Fidanlrk müdüriyetine ve ihale günü 
olan 7 K. sani 935 pazartesi saat (15) de teslim vezne edil· 
miş teminat makbuziyle komisyona müracaat eylemeleri. 

(3720) 8--5709 

ANKARA OSMANLI 

BANKASINDAN: 

4 - Teklif mektupları kanundaki hüktirnlere göre yu • 
karda tayin olunan gün ve saatten bir saat evetine kadar kO 
misyon reisine makbuz mukabilinde verilmelidir. 

. 5 - Kırdırma şartnamenin mahsus maddesinde yazılı 
şeraiti haiz olanlar arasında yapılacaktır. 

6 - Talip olanların (o/0 7,5) muvakkat güvenme parası 
olan (1754) lira ile birlikte müracaatları (8565) 

Antalya 

8-5751 

Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

1 - Antalya memleket hastanesi dış hastalıktan ko
ğuşunun 15367 lira 45 kuruş keşifli ikinci bölüm yapısı ye .. 
ni kanuna göre kapalı zarf usuliyle yeniden eksiltmeğe 
konulmu~tur. 

2 - Eksiltme 12-1-935 cumartesi günü saat 15 de vila· 
yet makamında yapılacak ve teklif mektupları o gün saat 
14 de kadar encümen riyasetine (Valiliğe) verilecektir. 

3 - Muvakkat teminat 1153 liradır. 
4 - Şartname ve proje suretleri istiyenlere 77 kuruşa 

encümen kaleminden verilebilir. 
5 - İsteklilerin Mühendis ve mimar olmaları ve yahut 

on beş bin liralık tek bir binayı güzel surette yapmış ol"' 
duklanna dair vesika e-ö~termeleri &arttır. (3734) 8-5728 

Sıhhi banyo aç lldı 

lmtiyu ı.ahıbi ve Ba~mu-

1 hıırriri Falih Rıfkı ATAY, 

I Umuml ne~l'iyan idare eden 

Yazı işleri müdürü NasulU 
f BAYDA~ 

· Çavtırı· cadde!l çtvartn<!a 
1 urus mafbıasinda 'lıasrlmtf!fr. 

1-10-934 ten itibaren fiatlarda tenzilat yapıldı 

Kurna banyo 100 

1 2 YE--, Nl_i____ s İNE MAL ~!:CE 1 KUlÜP] 

1 R A S P U T t N ve Ç A l< 1 ':( 1\ 

Rus sarayının ihtişamı - Çar ailesinin 
Bugece saat ~1 de 

il'ayyare Cemiyeti menfaatına konıer 

Hem varyete, hem ıinema. 

Gündüzleri yalnız ıinema. 

8.45 ıean11nda dünya havadiıleri yoktur. 1 
ve bütün Rusyamn mukadderatiyle oy
nıyan papas Rasputin'in maceraları .. 

John - Ethcl - Lionel Barrymore 
Ayrıca: dünya havadisleri. 


