
---~ - ~ --·- ·~ - -.,....,......-:---.- -- ..--~~=~-=--~-------------~~~--~-~ - . -- - . . ,.6 -

• 

ON BEŞiNCi YIL. No: 4822. Adımız, andımızdır. ---

·26, ILKKAl\'UN 1934· ÇARŞ~tUA 

Bugiin Menemen' <le, cumurluğun özelliği 
, ·olunda can veren KuClay'ın abidesi rıçılı
yor. Bu abide, tiirk gencinin cıınıurluğa 
inanının scnıbolii olacaktır. 

Her yerde 5 kuruş 

• 
dılar, dl .. lştller, ildiler; 

ıraktıkları emanetin llekçllerlylz 
Giimlelik 

HIR TURK KURALI 

Kurultay yapısı, kadınla e~keği 
ayırd etmeyerek yapılacak bır se
çimin getireceği yeni saylavları 
dündenberi özlemeğe başladı. Da
ğılan Ktırultay, kadın yurddaıı~ 
saylav seçilmesine oğur ~er~n bır 
Yasa onamakla türkün ılerıleme 
tarihinde yeni bir alanın kapısını 
açmıştır. gelecek kurultay ise bu 
alanda ;ürk kadını ile tür~ erke
ğinin elele acun ş~şı~~an hır hı~la 
nasıl yürüyeceğinı gosterecektır. 

İngiliz dilinde bir er~e~in di
rim arkadaşı olan kadın ıçın kul
lanılır güzel bir söz vardır; "bet. 
ter hali • daha iyi yarı,, derler. 
Türkün soysal ve sıyasal obasın
da da, kunıltayın martta başlıya. 
cak olan toplantılarından sonra 
b11 "daha iyi yarı", kendisine dü
şen v:'lı~:mü başarmağa başlıya-
caktır. 

Atatürk'ün türk kadınına verdi-
~-i bu önen, acunun her yanından 
:ııuş yankıları topladı. Bir İngil~z 
gazetesi, son aylarda başardıgı 
yeni devrimlerden ötürü onun en 
ileri demokrat türeleriyle yürüye
rek ~elecek ulus çocuklarına er-• .. 
Hııl:k alanları anıttıgını yazıyor-

du. 
Türk kadım, saylav seçilmek 

sevine ve oruncu içinde bayram 
ededur~rken, anağımıza, bir kız 
okulasında türkçe dersi okutur
ken bir hocanın söylemiş olduğu 
bir ~ift söz geldi. O hoca, türk gra
rner kurallarını anlatırken sözü 
erkeklik, dişilik . ~rallarma ge
tirmiş ve demişti kı: 

_ Türk gramerinde erkeklikle 
diıiliği ayırd edecek bir kural bu
lunmamasının anlamı şudur: Türk 
ulusu ta kurulduğu gündenberi 
erkekle kadını, hiç bir alanda ~i-

d .. " mı• tibirinden ayırmayı uşunme y• 
t• ,, 
ır.,, 

Atatürk bir yandan türk dilini 
' b" Özleştirir ve güzelleştirirken ır 

Yandan da türk kadınına saylav 
•eçilmek önenini vermekle türkün 
\'e türkçenin kökel bir kuralını 
Pekiştirmiş oluyor: Türk kadını 
her alanda erkeğin yanındadır. 

M. N. ARTAM 

Bav R. Peker 
\ 

Menemene gitti 
İstanbul, 25 (Telefon) - Cüm

huriyet Halk Fırkası Genel Kati
bi Bay R. Peker bugün Karedeniz 
\'apuriyle lzmir'e gitti. Karede
niz vapuru yarın sabah saat do· 
kuzda İzmir' e varacak ve Bay 
it Peker Basmahane istasiyonun· 
dan kalkacak hususi trenle Mene
llıen' e gidecektir. 

F ırkamızm Genel Katibi ile be
raber sayla vlardan Bay Hasan 
~eşid'le Naşid Hakkı Uluğ, lstan· 
buı şehir meclisi üyelerinden Ga
ı·h l~ Bahtiyar ve Bayan iffet Ha-
1llı de vardır. 

Menemen' de dikilen Kubilay abidesini 
bugün Bay R. Peker açıyor 

1930 yılmm 23 birincikinun sa
bahı, Menemen sokaklarına da
lan yobaz mehti ile esrarkeş ar
kadaşları bir türk kasabasında bir 
kaytaklık denemesine kalkışmıı
lardı. 

Z abit Kubilay 

Ellerine bir de yeşil bayrak ge· 
çiren bu uğursuzlar, bilgisiz ve 
gafil bir kalabalığı etraflarına top
lamağa baılıyor, cümhuriyete ve 
büyüklerine ağıza alınmaz sözler 
savuruyorlardı. 

O uğursuz hadisenin kara ve iğ
rene ıafhalannı bir defa daha de
şecek değiliz. O sırada Mene:meıl 

Menemen çarşrsınilan bir parça 

alay kumandanı, takım kumanda
m zabit vekili Kubilayı 26 askerle 
vaka yerine göndermiş, patırdıyı 
yatıştırmak İstemişti. 

Kara gönüllü ve yeşil bayraklı 
kaytaklar, kendilerini doğru yola 
çağıran bu ülkülü yurd çocuğuna 
kahbece silah çevirdiler; bir ana
yı evladsız, bir kadını kocasız ve 
bir yavrucağızı babasız bırakmak
la kanamıyarak kuduz öfkelerini 
onun başını gövdesinden ayırarak 
teskine uğraştılar. 

Bu alçaklığı gören bekçi Hasan 
ve Vefki dayanamıyarak silaha 
davrandılar. Ve bu iki yurd de
likanlısı da kaytaklarm kurbanı 
olarak yerlere yuvarlandılar. 

Bugiln açılacak olan abidenin g6rUnUıU 

man için Menemen' de dikilen abi-
1 de bugün Bay Receb Peker'in bir 

11 söylevile açılıyor. 
Bu abideyi dikmek itini büyük 

Başkan C. H. F. idare Heyetine 
buyurmuştu. Fırka heyeti de 1933 
~irincikanununun on dokuzuncu 

Menemerlde itle dikilen abide 

günü türk heykeltraşlarını bir mü
sabakaya çağırdı. 

Bu müsabakada heykeltraf Ra-

tıb Ağır'ın eseri birinciliği kazan
ınıttır. 

Bu abide baıhca iki kısımdan 
ibarettir. Tattan olan alt kısmı 
17. 7.934 tarihinde tamam.lanmıt
tı. Bunun üzerinde bulunan obe-

nfuarrım Kubilay 

liık biçimindeki kısmı da aon gün
lerde tamamlanmıttır. 

Burada üç direk vardır. Bu üç 
direk bir ülkü yolunda elbirliği 
eden ve bu uğurda ölen üç yurd 
çocuğunu hatırlatmak için konul· 
muıtur. 

Abidenin yüksekliği 15,66 met
redir. 

Tunc direk bölüiünün ÖDÜile 

Menemen'in Belediye yaprsrnrn bir 
görünüşü 

düten kısımda 3,98 metre yüksek
liğinde, elinde bir bayrak tutan 
çıplak bir türk genci vardır. 

Bu gene, cümhuriyet ve Atatürk 

Yarın İstanbul' da saat bir de Ü
tıi\ı'ersite konferans salonunda, .sa-

kt on beşte Halkevinde Menemen 1 
t aytaklığından ötürü birer toplan-
' Yapılacaktır. 

O gün bugündür türk ulusunun 
gönlünde acunun son gününe ka
dar yaşıyacak olan bu üç kahra· • .<ubilay'ın hocalık ettiği, sonra Diva nrharbrn toplanmış olduğu okula 

Atatürkün Ankara
ya geldiği gün 

Ankara Halkevinde yapılacak 
miizik~el festival 

27 ilkkanun akıamı aaat 2L de An· 

kara Halkevinde Atatürk'ün Anka.raya 

ayak basbğı gÜnÜn on betinci yıldönÜ· 

münü kutlamak için bir müzikal festi • 

vaJ anıklanmıttır . 

Bu gecede Denizli Saylavı Bay Necib 

Ali Bir söylev söyliyerek feıtivali aça • 
caktır. 

Ondan ıonra, Bay Münir Hayri'nin 

yazdığı Bay Necil Kazım ile Bay A. Ad

nan'ın müziklerini yaptığı "'Bayönder,. 

ile "Taıbebek,, sahneye konacaktır. 

''Bayönder,, de "Bayönder,, rolünü 

Bay Nurullah Şevket "Bayan Jzgen,, 

rolünü Bayan Celile Danit ve deli Ozan 

rolünü de Bay Münir teganni edecekler· 

dir. Baleyi Bayan Loret Herdinovanın 

hazırladığı Ankara Halkevi danı kurlan 

çocukları oynıyacaklar, koroyu Bay 

Halil Bedi'in hazırladığı Muıiki Muallim 

Mektebi korosu meydan getirecektir. 

" Bayönder,, eski bir türk irtekiıinin 

sembolik bir bakımla sahneye konma • 

aından ortaya çıkan bir destandır. 

''Bayönder,, in müziği Bay Necil Kl· 
zun tarafından ulusal türk motiflerinin 

modern teknikle itlenmiı güzel bir ör • 
neğidir. 

''Bayönder,, den sonra oynayacak 

olan "Taıbebek,, fantaztik piyesinin Va 

nılı rolünü gene Bay Nurullah Şevket, 

"Taıbebek,, rolünü Bayan Celile Enis, 

usta rolünü Bay Avni Ellik, Baron ro. 

Jünü Güzide Zeki Ye cüce rolünü de 

Bay SaJahattin teıanni edecektir. Bale

yi gene Bayan HerdinoYanın idareain.. 

deki halkevi kızlan, koroyu da Muıiki 

Muallim Mektebi koroıu yapacaktır. 

Her iki eıeri Riyaseti Cümhur Or

kestra ve Bandolarının birleımesinden 

çıkan bir 1r11rup Bay A. Adnan'ın idare

sinde çalacaktır. 

Bu iki eıerin hazırlanması için 60 orkeı 

tra, 75 kori&t; 10 solist, 40 kiıilik bale 

ıanat amatörü it almıı bulunmaktadır. 

Sahne arkasında çahtanlarla birlikte bu 

İ§e el verenlerin sayııı 290 ı bulmakta· 

dır. Eserlerin dekor plıinlannı Bay Cev. 

det Ziya ile Bay Mahmud teknik ve ma 

kine iılerini Bay Hami, koıtümleri de 

Bayan Perihan çizmit ve hazırlamıf • 
lardır. 

Y urdda ilk olarak bu ölçüde bir mÜ· 

zik kımıldanr§ı Ankara Halkevinde ya. 

pılmaktadır. Her iki eıerin do rejiıör • 

lüğünü Bay Münir Hayri yapmaktadır. 

' 'Bayönder,, ile "Tatbebek,, 27 birin. 

ci kanunda verilecek ilk temsilinden son. 

• r• iki dela daha oynanacaktır. 
Temıiller latanbul ve Ankara rad· 

yolaryile verilecektir. 

ülküsünü kendisine inan yapmış 
ve onun yoluna batını koymuş bft
tün bir ulusun örneğidir. 

Bu tunclaşmı§ gencin bütün var· 
lığından fışkıran eiir sesi de şu
dur ve abidenin altına yazılmıt
tır: 

''inandılar, d&iüıtüler, öldüler; 
bıraktıkları emanetin bekçileri-
yız.,, 
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DIŞARDAN GELEN SON DUYUMLAR 
lLl\IANY A'DA 

Almanyada asılan· 
Iar, silahları alı

ııanlaı~ 

Pariı, 25 (A.A) - Le Jurnal gaze
tesi, bütün Almanyada (ahlak) mese
lesi yüzünden bir çok adamlar yakalan· 
CLğınr ve bunlann baıında Silezya vali
si Brunker ile 50 kadar taraftannrn bu
lunduğunu yazıyor. 

Eko dö Paris gazetesi de, Çckoslo • 
•ak mecmuası Veltbahn' dan alarak "Gc
ıen haziran günlerinin tekrar başladığı
nı bildiriyor,, ve diyor ki: 

''30 • 6 tarihindenberi Silezya valisi 
Brukner'den ba,lıyarak 230 kişi asılmış 
•e bir çok eski milis nazi ile hücum kı
talanndan üç bin kişinin silahları alın
ıın:ştır. 

A1man or'flu hakanı rneclmri 
hiznır.te taraftar 

Berlin, 25 (A.A) - General fon 
l3lumberg, Asosyated Pres'e şu bildiri· 
\!e bulunmu~tur: 

" - 30 - 6 tarihindenberi hUcum kt
talannda askerlik oyunu oynanması bit
fDİŞtir. Hitler'in sarsılmaz arzusu ve 
hUcum kıtalarr erkıtnı harbiye başkanı· 
nın diişüncesi böyledir. 

Almanya Rayşverle öğünmekle bera
&r, mecburi askerlik hizmetine taraf
tarım. Eğer Almanya harb fütuhatını 
~UşUnürse, meslekten yetişme ordu ktsa 
lılzmetli kur'a efradından daha mlisait
tir. Bununla beraber orduyu seciye 
için bir okul telakki ediyoruz. Bunun 
içindir ki, bütün almanların bu mektep
ten geçmesini dileyoruz. Hücum kıtala
n ve iş hizmeti teşkilatı da birer okul -
c!urlar. Filhakika, bunlar orduyu ta· 
tnamlamak için başlrca depolardır ve 
itaat, inzibat ve arikada~lığa alı tınnak
tadırlar. Fakat bunlar ancak orduda ye
tiştikten sonra askerdirler. 

General, Bay Hitlerle arasında an-
0lqamamazlık bulunduğunun doğru ol
lnadığını ve teknik adamı olduğundan 

).]manyanın silahları hakkındaki soru
lanlara cevab vermek istemediğini söy
Jemiştir. 

Almanyada yahudiler 
avukatlık edemiyecek 
Berlin, 25 (A.A.) - Ari olmadıkla

rı için barodan çıkarılan avukathmn 
bundan böyle avukat unvanını taşıma· 
larr bir emirname ile yasak edilmiştir. 

Bir fabrikatör kampa kapatıldı 

Berlin, 25 (A.A.) - flmenau 1zola
t8r fabrikası müdürü, kampa konul. 
ıınuştur. Bunun sebebi alman ökonomi. 
ainin dışardaki itibarını kırması ve 
eosyalist ökonomi kurallarına karşı ça· 
llJIDlŞ olmasıdır. 

Almanya silahlannııyorınuş 

Berlin, 25 (A.A) - Alman sü baka· 
nı general von Blomberg bir amerikan 
ıazetecisine bildirimde bulunarak demiş. 
er ki: 

" - Her gün süel bir takım anıklık
lar ve işler yapmakta olduğumuza dair 
bir takım duyumlar okuyoruz. Bunların 
yanh§ olduklarım söylemeye bile hacet 
yoktur. Meselfi Amerikadan gizli ola • 
nlr tayyare aldığımız duyumu tamami
lıt aaılsızdır. Hücum kıtalan, gönUllil 
plışma kıtaları, ordu ile biç bir alakası 
olmayan kurumlardır. Bu kurumlar, men 
tuplarınr itaata, disipline, düzene ve ar· 
bdaşhğa ahştmr. 

Bay Blomberg, bundan sonra kendisi
nin istifasına dair olan şayiayı da ~k
mb etmiştir. 

Sar'f]a plebisit amklıklnn 

Sarbrüken, 25 (A.A.) - Sar'da ya
pılacak plebisit için seçim listeleri 
mn'lrlanmıştır. Bu listelerin yapılmasm. 
dalri doğ.nıluk yilzde doksandır. Görü· 
len tektük yanlışlıklar belgelerin ek
ailrJiğindm ileri gelmektedir. Plebisit 
komisyonu gasctelere verdiği bir teb
Ji ğde sc~im komitelerine teşckkiir et -
mcktcdil\ 

BİRLEŞİK DEVLETLER'DE 

Yeni umudlar hesle
ınek: haldunıızdır 
Bay Rnzvelt böyle iiyliyor 

Vaıington, 25 (A.A) - Bay Ruzvelt 

radyoda verdiği söylevinde demiştir ki; 

" - Bitirdiğimiz yıl içinde, bir çok 
§eyler yapbk. Bu yd yeni umudlar bes
lemek hakkımızdır.,, 

Bay Ruzvelt, söylevinde eski Ameri

ka reisicümhuru Bay Andre Jakson'un 

vatanperverlik misalini anlatmışbr. 

Bay Ruzvelt muhtaçlara yiyecek ve 

çocuklara oyuncak dağıtılmasına yardım 
etmiştir. 

Amerikada Noe] 
Nevyork, 25 (A.A) - Bu yıl Noel 

bayramı, sıkıntı devresinin sonunu kut

lama umudunda buJunan bütün Ameri

kada 1929 yılmdanberi en sen olacağa 

benziyor. Oyuncak, yiyecek ve çikolata 

satışı 1933 yılma bakarak yüzde 20-30 

artmışnr. Binlerce taşra halkı Nevyor

ka gelmektedir. Belediye 200 bin fa. 

kir aile çocuğuna oyuncaklar dağıtmış 

ve her yıl yapılan yardımdan başka 300 

bin çuval kömür ve 614 bin kutu et da

ğıtmıştır. Şarab ve likörün kanuni ola

rak satılması halkın şenliğini artırmıştır. 

Acun pamuk iiriinii 

Nevyork, 25 (A.A.) - 1934 yılında 

acun pamuk ürUnü 22 milyon 591 bin 

balya tutmuştur 1933 yılında bu ürün 

25 milyon 327 bin balya idi ki, 2 mil
yon 736 bin balyalık eksik var demek. 
tir. 

~IACARISTAN'DA 

1'Jacar]ar azlıklar i~rnın ortaya 
konmasını istiyorlar 

Budapeşte, 25 (A.A) - Kont Betten 

Ujsag gazetesine verdiği bildirimde de
miştir ki: 

" - Azlıklar sorumu, andlaşmalarrn 
değiştirilmesi işinden önce gelmelidir. 

Azlıklar durumunun düzeltilmesi bugün 

macar dış sıyasasmm başlıcıı amacı ol -

malıdır. Bu düzeltme ulusal varlığımız 

ve orta Avnıpada barış için bir garanti 

olabilecektir.,, 

YUGOSLAVYA 'DA. 

Marsilya suikasdi talıkikatr 
.,..e bir kurum 

Budapeşte, 25 (A.A.) - Marsilya 

suikasdi üzerine yugoslav gazetelerinin 

hücum ettikleri ''Tesz,, adındaki soy

sal kurumlar federasyonu hakkında 

yapılmakta olan tahkikat bitmif ve mu
ahedelerin tadiJine çalıpn bu federas
yonun işlerinde göze batan hiç bir yol. 
suzluk bulunmamıştır. 

Bay Hitler Fransız • Alman ger
ginliğini kaldırmaya 

çalı~ıyormuş 

Münih, 25 ( A.A) - Alman İstihba
rat büroıu bildiriyor: 

Noel yortusu dolayısile nasyonal aos
ya'1•tlerin lider muaflni Bay Hess, rad
yo ile yayılan biT söylevinde kıt dola -
)'Mİie yoksullara yapılan yardımm, it
aizliie brp olan mücadelenin n senç
liiia teniyai için olan çahımanm auı
vaffalüyetlerini anltmqtır. 

Bay Heu, bütün acunun, öteki ül
keler dnlet aclamlannm Bay Hitlerin 
ba yıl içinde bir çok delaJar tehlikeye 
düımüı olan banıı lıurtannaf olduğunu 
kabul ve teslim etmekte olduldarııu IÖy

lemit ve demittir ki: 
" - Bay Hitler, inansız - alman 

münasebetlerindeki gerginliği ortadan 
kaldırmak için yaptığı çalışma ile keodi
ainin hakiki bir devlet adamı olduğunu 
isbat etmiştir.,, 

FRANSA' DA 

Orduda değişiJ\:lik 
olacağı tekzilı 

ediliyor 
Paris, 25 (A.A.) - Salahiyettar 

kaynaklardan öğrenildiğine göre "yük. 
sek savaş meclisi,, ikinci başkanı gene
ral Veygan'm yerine başka birisinin 
geleceğine ve dolayısile ordu yüksek 
kumanda heyetinde değişiklikler olaca 
ğma dair gazetelerin verdikleri haber
ler doğru değildir 

Gen.erat Veygan'ın tekaüd yaşı an
cak 21 ikinci kanun 1935 te gelmekte. 
dir ve hükumet bu işi şimdiye kadar 
göriişmüş değildir. Vakit gelince bir 
karar verilecektir. 

Bay };')amlen·ıe l.aval'in T...oııdra 
ye Roma !'cyahati 

Faris, 25 (A.A) - Pöti Jurnal gaze
tesine göre, Bay Flanden ile Bay Laval
in, Londra seyahatlerinin fransız -
İtalyan anlaşması için yapılacak Roma 
ziyaretinden sonra olacağı anlaşılmakta
dır. Gazete diyor ki: 

" Roma seyahati tarihinin pek yakın 
olduğu fazla nikbin olmaksızın söylene
bilir. Bunun için Londra seyahati Ro -
ma ziyaretini tehir etmiyecektir. ,, 

Bir çok gazeteler de aynı fikirdedir. 
Hatta Figaro gazetesi Roma seyaha

tinin yıl başından evci olacağını bil -
dirmektedir. 

Eğlenceli Noel 

Paris, 25 (A.A) - Gazeteler, Noelin 
eğlenceli bir noel olduğunu ve hiç de 
bir darlık noeli gibi geçmediğini kayde
diyorlar. 

Pöti Jurnal gazetesi, noelin Bay 
Flandcn'in vcrdi~i nikbinlik dersinden 
istifadeye vesile olduğunu yazıyor. 

DAGNTK DUYUMLAR 
. 

Bay Ju"olini PirandcJloyu 
tebrik etti 

Roma, 25 (A.A.) - Bay Musolini 
nobel mükafatını kazanan akademi üye
lerinden Pirandello'yu kabul ederek 
kendisini tebrik etmiştir. 

So"·yct topraklannda iki l\fan
çurili casus yakalandı 

Moskova, 25 (A. A.) - Kabarovsk
tan bildirildiğine göre bu ayın yirmi 

ikisinde Turürog şehrinin garbında iki 

çinli casus yakalanmıştır. Bunlardan 

biri Sançuko üçüncü piyade livasının 

15 inci alayına mensub bir müfrezenin 

kumandanı Minfa ve öteki de sınır ü. 

zerindeki Orenpaü köyünden bir adam. 
dır. Bunlar japon zabitinden aldıktan 

emri yerine getirmek için geldiklerini 
ve bataklık araziyi ve bilhassa yolları 
ve sovyet kuvvetlerinin durumunu öğ
renmek istediklerini söylemişlerdir. 

Bu iş üzerinde derin tahkikat yapıl

maktadır. 

Selanik grevcileri en sonra 
teslim oldular. 

Seianik, 25 (A.A.) - 13 ilkkanun
danberi tütün imalathanelerine çekile
rek kapılan kapamış olan 400 kadın ve 
erkek işçi bu sabah teslim olmuşlardır. 
Yaralı veya ölü yoktur. Bunların ele
başıları tevkif edilmiştir. 

Bir öllim yıldöniinıii 

"Barselon, 25 (A.A.) - Muhtar Ka
talonya bükUınetinin ilk başkanı mi. 

ralay Macia'nın ölümünün birinci yıl. 

dönümU münasebetile her sınıftan halk 
başkanı mezannı ziyaret etmiştir. Me
zara 800 kadar çelenk konulmuştur. 

halya"nın Sofya elçisi değişti 

Sofya, 25 (A.A.) - İtalyanın Sofya 
orta elçisi Bay Cora Şili bilyük elçili. 
ğine ve yerine dışarı işler bakanlığı bn
snn ikinci mildürü Bay Sappuppo ta
yin edilmiştir. 

l(endi radyoınuzla 
duyduklarımız 

- Fransa Nafıa /§leri Bakanı, 
lransız. Jemiryolları idarelerine 
müracaat ederek §arab nakliyatın
da yeniden bir tenzilat yapabil
mek imkanlarının ara§tırılmasını 
ve nakliya liatlarının indirilmesi
ni istemiştir. Fransa'nın iç ökono
misi bakımından çok büyük bir 
değeri olan farab için, yeni baf· 
tan tenzilatlı bir tarife yapılabile
ceği umulmaktadır. 

- Avusturya'Ja Noel dolayısi
le cezaları alfedilerek hapishane
den çıkarılan son isyan hareketi 
mahkumlarının sayısı seksen beş
tir. 

- Fransız tayyarecisi Dclmot 
kara tayyarelerine mahsus en çok 
hız rekorunu kırmıştır. 

-------------· .... ----------
Bir dörtler andJas-• 

ınası mı? 
20 ilkkanun tarihli Deyli Meyl ga -

ze tcsi şu başyazıyı yazıyor: 
Fransa dışişleri bakanı Bay IJaval' • 

in geçen hafta fransız senatosunda söy
lediği söylev bütün avrupahlar tarafın· 
dan gayet iyi kar~ılandı. Fransız ba
kanı bu söylevinde Almanyayı, bir ar. 

evt>l halledilmesi lazım gelen meselele
ri konuşmak ve bir andlaşma yapmak 
üzere doğrudan doğruya müzakereye 
çağırmaktadır. 

B.Laval gayet samimi olarak uluslar 
arası sıyasasınrn gerektirdiği şekilde bir 
alman - fransız yakınlaşmasına taraf
tar olduğunu söylemiş ve böyle bir dav
ranışın acun barışını sağlamlaştıracağı
na inandığını ortaya sürmüştür. 

Bu tekilde bir aıyasa gütınelr. böyle

ce dost duygulan beslemek herhalde 
tutulacak yolların en sağlamıdrr ve bu 
duygular Almanyada da gayet iyi te -
sirler bırakmıştır. 

Aynı zamanda alman gazeteleri Bay 
Laval'e eğer tesirli bir surette alman -
larla fransızların işbirliği etmeleri la
zım geliyorsa bunun her iki tarafın si
lahta müsaviliğini kabul etmek esası ü
zerine kurulması icab ettiğini hatırlat
mışlardır. Bay Laval'in işe bir kere 
böylece başladıktan sonra, bu hakların 
milsaviliği noktasında işi noksan bırak
ması pek güç olur. Çünkü alman genel 
fikri bunu dirimlik (hayati) bir gerek 
olarak kabul etmektedir. 

İngiltere esasen Almanyanrn üzerin
den on beş yıl geçmiş eski bir muahe
denin boyunduruğu altında kalarak ö
te ki devletlerin istedikleri gibi alabil. 
dikleri silahlardan şunu kullanmama • 
ğa, bunu yapmamağa mecbur edilmesi • 
ni doğru bulmamaktadır. 

İtalya da İngiltere gibi Almanya. 
nın devamlı surette bir hukuk müsavi. 
liğinden mahrum edilmesinin imkansız 
olduğunu anlamıştır. Eğer Bay Laval 
bu yolda İngiliz ve İtalyan diplomasisi
nin tuttuğu yolu tutacak olursa o za. 
man yürümek istediği yolda yürlimesf 
bir hayli kolaylaşacaktır. Bay Hitler'in 
ise bu meseledeki düşüncesi gayet açık
tır. Alman başkanı Vard Prays ile yap
mış olduğu bir konuft113da "bi~ fransa 
ile savaşmak istemiyoruz. Dileğimiz, o
nurlu bir ulusa yaraşır şe-kilde bize hu
kuk müsaviliği verilmesinden ibarettir.,, 
demiştir. 

Eğer alınanlara bu halı: tanıhr ve 
bugilnkü ~rtlar içinde muabedenin 
bağları gevşetilir&e o zaman Avrupanın 
Uzerinde dolaştığı söylenen savaı bu. 
!utlarından hiç bir. jz kalmıyacağına 
inanabiliriz. 

Eğer Bay Laval İngiliz ve İtalyan 
sıyasal görüşlerile bağlaşacak olursa 
yakında Almanya, İngiltere, Fransa ve 
İtalya arasında bir dörtler paktı müza
keresine giri§ileceğini umabiliriz. 

Bu, ucu bucağı bulunmıyan bir ka • 
zanç olacaktır. Bu, uluslararasındaki 

gergin1iği kaldıracak ve iyi dilekleri, 
barışı kuvvetlendirecektir. 

Eğer bu yapılmaz da bütün devlet -
ler birbirlerine kuşkulanarak bakmak -
ta d~vam ederterse bunun neticesinde 
başımıza yeni bir savaş çıkabilir. 

Almanyada yeni 
tevliifler 

Noye Viner Jurnal gazetesine 20 
ilkkanun tarihile bildiriliyor: 

Tevkiflere devam ediliyor. Uluşa 

karşı düşmanca bir zihniyet taşıdıkları 
sanılmakta olan muayyen bazı muhit:e
re karşı bir kaç haftadanberi bütün Al· 
manyada harekete geçilmiştir. T v!tıf 

edilenler arasında, monarşist olanhırın 
ekseriyette bulundukları muhafazakar 
deniJen muhitin de bir sürü iiycleri v,ır
dır. Bu isler basarılırken muhaliflerle 
münasebette bulundukları s::ınılo:ın S.A. 
kurumlarının fırka üyeleri de tevkif e· 
dilmişlerdir. Yığın halinde yapılan bu 
tcvkiflerin birbirinden ayrı scbeblerdcrı 
dolayı olduğu sanılıyor. Bu böyle ol -
makla beraber, polisin bu işteki faali • 
yetinin mahiyeti birdir. Bilhassa son 
günlerdeki yeni tevkifler de isbat et~ 
mektedir ki, bu hareket henüz 'Cıaha so• 
na ermiş değildir. 

Sağda solda yapılmakta olan teVlkif· 

lerin yanında tekrarlanan lokanta ve 

eğlence yerlerindeki taramalarda, daha 

bir çok kimselerin aranrlmakta olduğu· 
nu göstermektedir. 

Polisin, bu tarama ve araştırmaları· 
na bazı tesadüfler de yardım ediyor. 
Nitekim Kontes Benthaym'ın ilkkanun 
başlarındaki tevkifinin tafsilatı henliz 
bugünlerde öğrenilebildi. Kontes Bent· 
haym ekzantrik temayülleri ile tanmm~ 
23 yaşında bir bayandır. Kontesin e • 
vinde sabaha kadar süren bir sosyete 
toplantısında yalnız pek aşırı gidilmel!· 
le kalınmamış, dikkate değer daha baş· 
ka şeylerin de olup bittiği anlaşılmak• 
tadır. Sabahın saat beşine doğru bir 
çok şeyler ve bunların arasında koca 
bir saksı da pencereden sokağa fırlatıhn 
ca, polis, konuklardan peli azını sosye• 
teye uygun bir kılıkta bulduğu eve gir• 
miştir. Aralarında bayan olarak yalnız 
kontes bulunuyormuı. geri kalanı çoğu 

genç kimseler olmak üzere hepsi de er• 
kek imiş. Toplantıda bulunanların to-o 
pu birden tevkif edilmi§lerdir. Tev.kif• 
ter yapılırken, polisi sıyasal bakımd-ırt 

yakından alakadar eden bir çok resim • 
ter de bulunmuştur ki, bunlnr da muha· 
liflere karşı başlanan hareketin geni§• 
lemesine imkanlar vermiştir. 

Söylenildiğine göre, uluş düşmanları 
ile uğraşmak için başında gizli polis 
kurumunun başkanı Himler'in bulundu• 
ğu hususi bir komisyon y::ıprlmıştır. Bı.t 
komisyonda general Fon Rayşnav da 
bulunmaktadır. Muhalif kılığına gir .. 
miş olanlara karşı yapılacak olan büyU1' 
harekete yeni yılın başlarında ve sar 
plebisitinden sonra ba~lanacaktır. 

-------····---------
l{ıralın Noel öylevi 

Londra, 25 (A.A.) - Kral Noel yor

tuları münasebetiyle bütün imparator• 

lukta radyo ile yapılan tebrik nutkun• 
da diyor ki: 

"Acunda karışıklıklar süriip gidi~ 

yor, ve gökte bulutlar yükseliyor. Bun• 

dan baş-ka biz birçok kendi kayguları

mızla karşılaşmış bulunuyoruz ki, on· 

fara göğüs germek gerektir. Bunu bir• 

leşik bir aile düşüncesiyle yaparsali 

kaygulardan kurtulabileceğimize ina· 

nım vardır. Çünkil fırka ve ferd men• 

faatleri yerlerini genel menfaatlere bı· 

rakacaklardrr .,, 

Balkan müsabakası 
Atina, 25 (A.A.) - Balkan müsaba• 

kasrnm ikinci müsabakası yunanlı ha • 
kem Asprogerakasın idaresi altında, yı.ı• 
goslavya - Bulgaristan milli takımları 
arasında icra edilerek 4 - 3 Yugoslavya• 

nın galebesiyle bitti. Birinci haftayıında 
vaziyet 4 • 2 idi. Oyunun sonuna doğrLl 

Yugoslavya kalecisi Çuliç yaraıannııt 
ve yerine diğer kaleci geçmiştir. 

Takımlar oyunun onuncu dakikasın .. 

da Kırat /-. ksandr'ın hatırasını tcbci1 

için bir dakikalık bir sükut yaptılar. 

Gelecek turna haziran sonlarınd• 
Sofya'da yapılacaktır 



l' eni Tiirkiiler 

Atatürk için 
-1-

- Ulvi Cemal Gönlüsea•e-

ı ıntelli genç! 

Ben bir dizi türkü yazmata özendim. 

ISunlara yeni çağın, yeni duyupn, :reni 
tidiıin dilini vermeğe çalıııyorum. Ba 
dilin sesini - hepsine değilse bile, bir
kaçına - sen vermek istemez misin? 

Ben onlan; ayağı köprübaımda, 
tÖnlü havada, ve kafası (Monte - Par• 
llaase) da dolaşan bir yangısız sözer • 
deınci gibi değil .. 

Ayağı Dikmen'de, gönlü OrtayayJa•. 

da, ve kafası Çankaya'da bir ozan ıeskiıl 
hı21 ile yazıyorum. 

Lirique olmayabilirler. 
Ama anemique de değildiı. 

Ben onlarda sümsüklük, somurtkan

lık aramadım. 
Öz aradım anlam aradım, açıklık a-

' . li tadım, ve hepsinden önce bir sevınç ' 

lrıvançh haykınf aradım. 
"Atam, Atam, hay Atam!,, derken 

sevincin coıkun sözünü aradım. Sesleri

llllİ de sen buluver nolur? 
Ben göçkün ve kırçıl bir halk çomı-

h gibi sözledim. 
Sen hm cenç ve kumral bir halk ço

e.ıtu gibi sesle, sazla nolur! 

Bu türküyü üç ses üzerine notala • 
lbalı. Her parça üç boydur: 1 -uzaıı 
&lçülü bir dördüzlü; 2 - kısa ölçülü bir 
clördüzlü. 3 _ kısa ölçülü bir ikizli. 

lfepsine ~erilecek ses ayndır. Birinci 
lltlatan bir ses; ikinci: Sevinen bir hay
~f; üçüncü: cotkunluiun son perdesi .. 

Sazdan muzikten çakmadığım için 
l.öyle yarım yaınaJak söylüyorum. Sen 
Iİındi okuyunca ne dilediğimi ve ne de-

9'tek istediğimi hemen anlıyacaksın. 
Kulaklannız timcliyedek hep dördüz

'6nün tek sesini duyardı. Bunun ikinci 
•eya üçüncü dizisi de geze (nakarat) o
hırdu. Bunda; yazılııta olduğu gibi, ses
te.tirilmesinde de bir (ton) variationu 

•ardır. 

Dedimya, düıündüğümü eyi anlata-
._.yorum. Hele bir oku: 

(Atatürk) ün ( Atadöl) Ü bizleriz. 
yalçın, dölek her izini izleriz. 
Kim sanır ki (dünkü ölü) bizleriz? 
yeni baıtan kök veren filizleriz! 

Atam, A~. hay Atam! 
Yıldız Atam, ay Atam! 
Evreni delen Türkse, 

Sensin ona yay Atam! -Hey Atatürk! Atatürk! 
Enbüyüksün, Enbüyük! .. .. ,. 

Ozdili de öz Ulusa verensin. 
tııa öteyi, en beride görensin. 

Erilmeze bir adanda erensin. 
bile bülbül aslan sesi örensin. , 

Atam, Atam, hay Atam! 

Hey Atatürk! Atatürk! 

" ,, " 
ilin kıvanca, binbir muta varmııız. 
"4eye bin yıl yabana yalvarmııız? 
Sen öğrettin, me~er biz de varmııız. 
ltamu yası seninle kovarmııız. 

(Önceki gezeler) 

AKAGONOOZ 

Halid Ziya 
Uşşaki zade 

He1lsinden Aeı 
til• hi2de modern romancılık Ye hikiye
~in büyüle kurucusu ve daima bu çı
~ t.tmda kalanı olan Bay Halid 

aıtamız yeni küçük hikayeleri 

-.. Hepsinden Acı 
a..; •ltıntt. toplamqbr. Edebiyat merak
'- 'bla..ı.r için bu haber, bir müjde tef. 
" ecler. Eserin dafıtıldığı yer Sühulet 

tGt.t.1tnesidir. - .,, --

ULUS 

• 
i Ç DUYUMLAR 

Ankara Hukuk Fakültesinde verilmekte 
olan tDrk inkllabr derslerinden Bay 
Mahmud Esad ikinci dersini dün ver 

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

mi§tir. Foto muhabirimizin dün ders sırasında, profesörle onu din/iyen talebesinin aldığı bir resmial 'koyuyonıa. 

Bay Çaldaris Londra'ya 
gidecek 

lstanbul, 25 (Telefon) - Atina'dan 
2S tarihi ile bildiriliyor: Londradaki yu 

nan eshamı hamilleri ile Yunanistan'ın 
borcu hakkında yapılacak müzakereye 
bizzat Baıbakanın gitmesi kararlaımış
sada Yunanistan'ın dahili itlerinin ka. 
rıııklığı dolayniyle baıbakan Londra'ya 
gitmesini tehir etmiştir. 

General Kondilise 
suikasd 

teşehhüsü boşa çıktı 
İstanbul, 25 (Telefon) - Ati

na'dan 25 tarihiyle bildirilmiştir: 
Ceneral Kondilis' e suikasd teşeb
büsü yapılmıştır. Kim olduğu bi
linmiyen birisi generalın ya veri
ne Kondilis'e verilmek üzere bir 
posta paketi getirmiş, fakat yaver 
paketten şüphelenerek bunu mu· 
ayeneye göndermiştir. Muayene
de paketin içinde infilak edici bir 
madde olduiru anlasılmış ve mü· 
teşebbisi aleyhine tahkikata bas
lanmı'?hr. Kondilis hadisenin do.ğ
ru olduğunu teyid etmiştir. 

Çaldaris kabinesinde 
değişiklik 

lstanbul, 2S (Telefon) - Atina'dan 
25 tarihi ile bildiriiiyor: Çaldaris kabi -
nesinde yapılacak tadilat için gazeteler 
birçok haberler neşretmektedirler. Mu
hakkak olan şey bütün nazırlann başba
kanın yapacağı deP."itiklikte güçlük çıkıır 
mamp)c İçin istifalarını onun reyin~ bı. 
rakt.klandır. Değişikliğin yarın tahl\k· 
kule edeceği anlaşıhnaktadır 

İçeriişler Bakanımız 
J İs~anbul, 25 (Telefon) - İçeri 
~!erı Bakanı Bay Şükrü Kaya bu

gun lstanbul'a geldi ve istasiyon
~~ lstanbul Vali ve Belediye Re
ısı Bay. M~hittin ile vilayet ve fır
kanın derı gelenleri tarafından 
karşılandı. 

Gaziantebin kurtuluşu 
.. lstanb~I, 25 (Telefon) _ Bu

gun. Gazıantebliler, Halkevinde 
Gazıantebin kurtulus yıl dönüm ..• 
nü kutladılar. - u 

Terciimanlar kursu 
İstanbul, 25 (Telefon) - Ter

cümanlar Kursu bugün belediye
de meclis salonunda açıldı. ilk 
dersi Galatasaray hocalarından 
Bay Mamburi verdi. İkinci den 
perşembe günü Ayaıofya'da veri
lecektir. 

Fransız kız lisesinde 
fstanbul, 25 (Telefon) -. ~otr 

dam dö siyon fransız kız hseaınde 
bir yabancı tarihi .o'?1tu1du~ ma
arife haber verilmı§tır. Maarıf ha
beri tahkika ha,lamıştır. 

Profesör Marın 
ölümünden ötürü 

Bay Riiştii Aras'la Bay Litvinof 
arasında telyazdarı 

Sovyet bilginlerinden Profesör Mar
ın ölümü dolay11iyle Dıtan İşler Baka
nı Bay Aras ile Bay Litvinof arasında 

aıağıdaki telgraflar teati edilmiıtir: 
Dıtarı itleri Halk Komiseri S. E. 

Bay Litvinof 

Moskova 
Çok sevdiğimiz büyük bilgin Mar'ın 

öldüğü haberini derin bir acı ile duy • 
dum. Bu münasebetle dost Sovyet Rus
ya hükumetine en samimi taziyelerimi 
sunarım. 

Tevfik Rüştü Aras 
Dışarı lıleri Bakanı S. E. Bay Rüş

tü Araa. 

Ankara 
Mar'ın ölümüyle memleketimizin ve 

ilmin uğradıfı acı ziya münasebetiyle 
gönderdiğiniz taziyetlere hükumetim na 

mına candan teşekkür ederim. 
Litvinof 

Saylavlık için 
F1rkaya baş vuranlar iki 
fotoğraf göndersinler 

Sayln seçilmek isteyib de Cümhu

diyet Halk Fırka11 yüksek reisliğine ve

ya Umumi Kitibliğine bu İsteklerini 

yazı ile bildirecelderin ikiıer ufak fo . · 

toğraflarınr da birlikte göndermeleri, 

daha önceden İsteklerini bildinniı olan. 

lardan bu fotoğraflan göndennemiıle • 

rin de göndermeleri Cümhuriyet Halk 

F1rka11 Umumi Kitibliiindeo !ilenmek· 
tedir. 

Saylav sayısı 395 
İçeri itler bakanlığına vilayetlerden 

gelen malumata göre esas defterler her 
tarafta askıya ahnmııtır. Esas defterler
de tesbit olunan nüfusa göre bu intiha -
bata bütün vilayetlerden 395 saylav çr. 
kacakhr. 

İzmir valisi lzmir' e vardı 
lzmir, 25 ( A.A.) - Bir uzadanberi 

Ankara'da bulunan Vali General Ki.zun 
Dirik bu akşam treniyle tehrimize ıel • 
miı ve durakta vilayet el'Ünı tarafın • 
dan karırlanmııtır • 

Cwna günü yapılacak 
ayaktopu maçları 

Ankara futbol heyetinden: 
28. :ıı:ıı. 934 cuma gUnU yapılacak ilk 

maçları. 

1 - G. Birliği - Ankara GUctl il 
takımlyan. Saat 10 da, hakem Necdet 

2 - Altın Ordu - Demir Spor 1 in 
el takımları. Saat 11,SO da, hakem Bur. 
han. 

3 - O. Btrlilf - Ankara OUcU 1 in 
el takımları. Saat U,30 Cia, hakem tbra
hlm Turgut. 

Eczacılar tayyar~ 

alacaklar 
Bu giizel girişim bütiin meslek· 

lere örnek olmabdır 

lzmir Ye lıtanbul eczacdarc:emiye
tinin Önayak olarak çalııması sonucun • 
da, türk eczacılan, her ay kazanclana
dan ayırdıkları parayla Tayyare Cemi. 
yetine bir "türk eczacılan tayyaresi., sa. 
hn almağa karar vermitlerdir .. 

Kayserr,ıc fırka kongresi 

Kayseri, 25 (A.A.) - Cumurluk 
Halk Fırkası vilayet kongresi kongre 
başkanlığına seçilen vilayet idare hey• 
ti başkanı ve Kayseri Saylavı Bay Re
tid Ozaoyun başkanlığında toplanarak, 
General ismet lnönü'ne kongreden say
gılarını bildiren tel yazıları çekilmiıtir. 

Samsunda ondan fazla ev yandı 

Samıun, 2S ( A.A.) - Bu sece Kok.. 

çoğlu mahall~sinin üst yanındaki tek 

katlı tahta e•lerin birinden yansın çıktı. 
l tfaiyenin vaktrncla yetiımesine ratm
ondan fazla ev yandı. Pekaz 91ya kurta
nldı. Y anpndan çıkanlar camii.. ,._.. 
lettirildi. 

Bir kaza 
lzmir, 25 ( A.A.) - İzmir - Karfıya. 

ka ara11nda gece seferi yapan makiniıt 
lsmail oflu Süleyman'ın idare ettili 
havali treni pce saat 24,45 de tren yo
lu üzerinden geçmek istiyen arabacı ~ 
rahim oğlu Hüseyin'in arabuma çarp. 
mıttır. Araba parçalanmıı, Hüseyin ya
ralanmııtrr. Hüseyin'in yaralan afırchr. 

Yozgad kadınlan Halkevine 
yazılıyorlar 

Y ozgad, 25 (A.A.J - Kadıftlar Halk
evinde yaptıkları bir top!antıcla halkeYİ
nin muhtelif tubelerine girmitlerdir. Ka. 
dmlarımızın fırkaya yazılmaları devam 
ediyor. 

Ankara Halkevinde 
Kubilay ihtifali 

Halk evi Batkanlıiından: 
f nkılip teJıidi Kubilay için_ bugün 

saat 18 de Halkevinde bir ihtifal yapı

lacaktır. Her İstiyen gelebilir. 

Kubilay abidesi için 
Menemene gidenler 
Aydın, 25 ( A.A.) - Menemen'de 

yapılan Kubilay abide-ıinin açdmaı me • 
raıiminde bulunmak üzere Halk Fırkan 
Ye HalkeYinden birer heyet buradan ay 
nlmıılardar. 

Çanakkalede Kubilay anıldı 
Çanakkale. 25 .( A.A.) - Şehid Ku. 

bilayı'n yddönimüni anmak için dün 
sece halkemde kaclmlı erkekli büyük 
bir toplanb yapıldı. Toplantıda, halken 
batlranı ile iki kadın hocanm deierli 
tiylevleri cllnlenmiı, kaytakldr brban
larnun adlan saygıyla ndmııbr. 

l l kkiDD D a lış a•• Bllallallmer 
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İnsanlığın hali 
Yazan: Andre Morlo, Tür' ,.~r~ 

çeviren: Nasuhi Baydar, An'rara 19Jf. 

Gençliği yetiştirmek, edebi bir ıı:evk 
verebilmek, edebi seviyeyi yükseltmek 

gibi herhangi bir edebi meseleyi eıe 
alırsak başta gelecek olan kla 'klcnn 
tercümesidir. Onun içindir, ki bir la
tin veya bir yunan şairinin eseri fran
sızcadan biJe tercüme edilse bizi daıma 
sevindirmektedir. Her kafiyeli ve vez
ne uymuş iki cümle yazanın adına pir; 
her edebi meslekleri takib etmemiş. o -
kumamış ve klasikleri tanımayan ro -
man veya yazı sahibine edib deyince 
bu meslekte yürüyenlerin adedi büyuk 
bir yekQn tutar. Fakat bunların hepsi 
de sönUk ve hatta görülmiyen bir yıl -
dız halinde kalmağa mahkQm oldukb -
rmr bilmediklerinden yalnıs kendi ken· 
dilerini avutmakla meşguldürler. On ·n 

içindir, ki yazdıklarını dahi okutamı • 
yan, fakat buna rağmen yazan yfü:ler· 
ce muharrir arasında yalnız bir Falih 
Rıfkı Atay, bir Fazıl Ahmed, bir Ya
kub Kadri yükselmiştir. 

Falih Rıfkı Atay'ın akıcı ifadesi, 
keskin görüşü, yerinde düşünüsü; Fa· 
zıl Ahmed'in ince nüktesi: Yakub'un 
duyan, içten gelen yazıları yanında o
kumamış, kafasını ya kafiye için veya 
duymak için fuzuli yormut bir yazıcı· 
nın basit eserleri ne kadar sönük ka
lıyor. Fakat bu içinde volkanları olan, 
taşmak, coşmak için yolunu bulamıyan, 
ateş yerine taş, toprak uwranlar da 
doğru yolunu, duman, t8f Te toprak ye
rine çıkaracağı veya çıkarmaar gerek 
olan alevi göstermek zamanı gelmlftir 
sanırız. Ben buna kartı da yukanfa 
söylediğim gibi bir tek çare bulmakta· 
yım: Klasikleri tanıtmak TC okutmak ..• 
Bu vuife artrk ulusal bir vazifedir. 
Bunu başarmak, ulusal illldiye hizmet 
etmek, kene nesli yetistirmek icab et -

mektedir. 
Bu gUzel , değerli ve ulusal işi ken

disine vazife edinmif, llftan ziyade e
ser veren bir arkadat vardır, ki onan 
ismini her zaman b<Syle klasik olmat 
bir ecnebi eserin tUrkçeye çevrllmit 
nüshasmın UstUnde bulablllniniz. Bbe 
evelce Anatol Franı'm 'hılli gibi ml
him bir eserini ftren Nuuhi Baydar 
(eıki N•uhi Esad) bu sefer de Gonlruı 
mUkUatı kazanmıı olan dller bir kita
bın ttlrkçeye çevrilmitinl wrmektedir. 
tnaanlıfın Hali geçen lene bltyO.k Wr 
müklfat kazanmıı. Avrupadl çok ob
nan ve hele mUklfattan aoma daha fa
la alab uyandıran bir eeerdlr. 

N•uhl Baydar (eski tfmubi s-1) 
Tais'inde olduğu gibi burada da GeHI. 
ve tUrlrçeye çok dikkat etmlftlr. Bnı 
tercümeler okununwr, ki lh10b ecnebi 
dili kokar; ifadeler tUrkçe delfldlr. Bi
naenaleyh okumamayı tercih etmek 
mecburiyetinde kalırsmıs. Halbuki lııa 
eserde ttlrkçe olmıyan bir ifadeye, &m
ıızca kokan bir U.lQba teud&f edema
siniz. Burada fU aatırlan nakledeme • 
den geçemiyeceğim: "Eb, ne yapabml 
farzedelim ki bir yangında yanank 11-
dUk !,, ''YUrümeğe bıtladı. Seaıizlik, inil 
tilere rağmen gene c.kial gibi idi, fe • 
ner. şimdi de Katofun çok siyah ,at~esin 
karanhk pencerelere, kocaman bir 1la • 
yalet halinde akaettiriyordu. Yaralan 

yilzilnden yavaı yavaş, dun dura yllrll
yor ve fenere yalda,dıkça batmın ell· 
gesi tavanda bUyUyordu. Salondaki b· 
ranlık canlı gibi idi ve sanki onu adım 
adım takib ediyordu. Sessizlik o kadar 
fazlal8f1DtŞtı ki Katorun her bir adrmr 
ideta teker teker duyuluyordu." 

Kitabtan daha fazla yer almıyaca • 
ğım. Çünkü şu bir kaç satır dahi ı .. 
lUbun temizliğini göstermeğe klflcfir. 

Ömer Hayyam kendisini tercüme e
den iyi bir ingiliz edibine dQşmearit 

olsa idi; acaba İngilizler arasında iP • 

vilen, okunan bir şair olunnu idi?- Bi
naenaleyh bir eseri bqka bir dilde her· 
bad eden de, sevindiren de, okutan da o 
nu çevirendir.Nasuhi Baydar (eski Na· 
suhi Esad) ise bize seve eeve okuna· 
cak, heyecanla takib edilecek. senle 
dinlenecek bir eser daha Jruandıtant • 
tır. Bunun için cesaretle diyeblllrls, 
ki Andre Marlo dilimize çevn1mei1e 
başka bir ülkede de tanınmıJ, sevilmi' 
ve zevkle okunmuıtur. 

Klasiklerin tercümesi .e yeni nesli 

yeti!ltirmek lüzumunu önce ıövlemı' • 
tim. Dikkate şayandır ki bu ihtiyarı 

•• 

b aloıa 
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l' cıoorıcı postası 

Malta ve İngiliz - İtalyan andlaşnıasr 
Bir zamanlar, 320 ayan üyesi ve 3o<l 

ıııaylav M usoliniden, Mal ta :-ı1 ese lesi 
lukkmdil resmen izahat vermesini ı:ıte· 
mi\lerı.!i. O gündenberi, gün geçtiı.çc 
Akdenizc!c mül·im bir rol oynamakta 
olan kiiçii'> ,1r'3 acl'n dü5ünı:esinin bellı 
b:ı~lı bir 11nı:;uru hdini almaktadır. Bu 
nokt"da İnr,iltcrenin yaşayış faydaları 

ile İtalyanın gelecek için beslediği h~
yaller pcl: retin bir biçimde carpısmak
ta ve erg~ç kati bir dü .. eltmeye liİ""l'Jl 

göstenrcktedir. 
Herkesin bildiği gibi, Malta adası 

İngilterenin Akdenizdeki donanma ı.n 

üssülharekesidir. İngiltere bu adadım 
Sicilyayı Trablustan ayıran kanala ha

kim bulunmakta ve Akdenizin batısı iie 
do~usu ar,,sındaki r,emi yollarını nen
reti ~ltında l utundurmakta:lır. B<3y!e • 
likle de tn~iltere, f talyanrn bıırnu dibi
ne sokulmuş bir vaziyette İtalya ile 
müstemlekeleri arasındaki bağları k-.n
trolu altına almaktadır. 

1nP,ilizlerin Malta adasını işgal et -
rneleri, askerleri fransız generalı Vo -
bua'ya karşı çarpışan muvakkat Malta 
hüki\metinin daveti Uzerine husule ~el
miş bir neticedir. Bu hakikat da gös
teriyor ki, adanın işgal edilmesi bir fcth 
suretinde değil, açıkça bir anlaşma ne
ticesidir. Nitekim, Malta halkı da hak
lannı bu temel üzerine kurarak vaziyet
lerini anlatmaktadırlar. Bu anlaşmanın 
öz temeli ise lngilterenin, adanın srya
sal hürriyet ve imtiyazlarını tanımasın
da ve halka da kendilerini istedikleri 
gibi idare etmek haklarını teslim et 
miş bulunmasındadır. 

23 şubat 1799 yılında idi ki Sicil ya
da Luici Savoir, Baron Furniye ve Lu
ici Agius bir mektub yazarak yardım 
istemişlerdi Bu mektubta şunlar ya -
zılı idi: 

" •..• Bu himayeyi daha bariz bir biçi
me sokmak için de Sicilyada Sa Ma
jcste'nin bayrağı yanında, dlişmanhk 

ertadan kalkıncaya kadar, Malta ulusu
nun bütün kalelerine ve müdafaa yapı
larına Britanya hükümdarının da bay
raP,ı asılmasına karar verdik.,. 

Çok geçmeden savaş masraflarını ka
patmak için İngilizlerin para toplama -
ğa kalkmaları kar~ısında, maltahlar, al
dan· ' '"•nın acısını tattılar ve Maltayı 
işgal etmiş olan askerlerin geri çekil
mesi için ingitiz kıratına istidalar yağ
dırmağa başladılar. Fakat işgal askeri 
yerlerinden bile kımıldamadılar. 

Üzerinden çok geçmemişti ki 10 un
cu maddesi Maltayı geri veren Amiyen 
banş andlaşması yapıldı. Bu andlaş -
ma da geçmişteki şartlar altında, Mal
tanm kendisini idare etmesine muvafa
kat ediliyordu. 

Ancak İngiltere bu şartlara uymayı 
aklından bile eec;irmiyordu. Buna karşı 
15 temmuz 1802 de yapılan plebisitte 
İngiltere, hakimiyetinin olduğu gibi 
korunma-;ını elde etmcğe muvaffak ol -
du, ve Mattaya müstakil bir hUkfunet 
kurması ic.in söz verildi. 

Bu defa da İngiltere sözünU tutma-

da gene Falih Rıfkı Atay sezmiş, tak -
dir etmiş ve onun içindir ki Ulus'da 
bu ese'"leri çıkararak bir tercümeler ki
tabhan"sf vücuda getirmiştir. Bu eser -
lerin d ırdlincüsünli teşkil eden insan
lığın H<'li'nin de ehemmiyet ve kıyme
ti tmkı diğerleri gibidir. Bernard ŞGv, 
Pol Moran, Pitar gibi maruf şahsiyet
lerin eserlerinden sonra geçen senenin 
mühim bir miikafatını da kazanarak kıy
metini resmen tanıtmış olan Andre 
Marlo'nun kitabının neşredilmesi bu 
kitabhane küliyatını seçenlerin isabeti
ni gö'3rermektedir. 

Burada kitabın mevzuunu ve müel -
lifini tanıtacak değiliz. Çünkü bu ya
zıyı yazmaktan gayemiz evvela bu gibi 
ter~ümelere memleketin ihtiyacı oldu
ğunu ve Ulus'un lizerine dü~en vazife
yi yap"t"lakla ülkenin tarihinde bu nok
tadan da bir iz bıraktığını söylemek ve 
İnsanlığın Hali ile bu hareketin mu -
vaFfak:vctle bir adım daha ileri gitti
ğini anlatmaktır. Bize eski Dergah 
mecmu::ıc:ında Tais'i, Yeni Mecmua'da 
Kızıllı Adam'ı Ulus'da Cihan Şampi -
yon1arı'nı zevkle okutan Nasuhi Bay -
dar (C'ski Nasuhi Esad) bu sefer de ln
s::\nlığm Hali gibi bir eseri okutmak 
ze~·kini tattırdığından kendisine teşek
~·it eılf'r ve hu gibi bir çok eserlerin ti· 
zı:dnde imzasını görmeyi bekleriz. 

H. N. O. 

mış ve rnaltahlar da 10 ha:.ran ıstı Cle 
yeniden kırata protestolar r,önclermiş. 
lo ::li. Plebisitte verilen söllere uygun 
olmak üzere, maltahlarm hakları çiğ . 
nenecek otan bütün meselelerde doğ 
rudan doğrura kırnla muhtıra ve pr.ı 

testol:ır göndermek salahiyeti olan ser
best olarak seçilecek ulus vekillerin 
den toplanmış bir mecsilin kurulması
na müsaade edilmesi isteniyordu. 

Müstakil mahkemeler. matbuat hür
riyeti (katolik kilisesini tahkir etmek 
bu hürriyetin dışındadır), Maltanın u

lusal husuc;iyetlerini göz önünde tutan 
yeni bir adliye yasası, katolik kilisesi 
müstesna olmak üzere ingiliz ana yasa
sına benzer, serbest bir ana yasa iste
niyordu. 

İngiliz tacı maltalılan memnun et
medi~inden yeni bir muhtıra ile, an 
cak kırala değil, parlamentoya mUra
caat edildi. Bütün acunun parlamen -
tolarında olduğu gibi burada da bir Je
falık olmamak üzere bir tahkikat encü
meni kuruldu. 

İşte bu tarihtenberi haklarını ara -
yan maltahlarla bu hakları tanımak is
temiyen İngiltere hükOmeti arasında 
mücadele sürüp gitmektedir. 

Eğer Maltanın içindeki anlaşama -
mazlıkları burada saymağa kalkacak o

lursak çok uzun sürecektir. Ancak ba
zan bu anlaşamamazhkların çok ciddf 
biçimlere girdiğini söylemek yeter. BU

tün maltahların elbirliği ile nesillerden
beri yaptıkları ardı arkası kesilmez 
mücadeleler sonucunda acun savaşı baş
lamazdan az evelki gUnlerde lideta mal
talrlarm hemen hemen, her cihetten 
memnun edilmek Uzere oldukları tesiri 
uyanmıştı. 

Maltalılar yavaş yavaş ticaret lıle -
rinde de kendilerini toplamağa ve do
layısile refaha kavuşmağa başladılar. 

Bu da Maltayı işgal eden ingiliz aske· 
ri kuvvetlerinin bolluğundan ve dolayı· 
sile buraya döklilen paralardan ileri ge
liyordu. 

Ne Maltada ve ne de İtalyada bir an 
için bile artık bir ••Maltn meselesin dU-
şünillmilyordu. f talyanlrk her §eyden 

önce bir kültür ve coğrafya işi idi. Bu
nun üzerinde de biç münakaşa edildiği 
yoktu. 

Arada bir, pek tabii olarak İngllte· 
re ile Malta hükfuneti arasında bazı an
laşamamaı:lıklar oluyordu. Ancak bu 
gibi anlaşamamaı:lıklar genel düşUnce
yi alakadar edecek ölçUde meseleler de
ğeldi. 

Hatti bunlar bile, 1919 da halk ve 
işgal glicleri arasındaki kanlı çarpışma
lardan sonra "Self Govemementn in 
onanmış olması üzerine, tamamen orta
dan kalkmış gibi idi. 

Self Govemement'in kurumu kısa 
bir nefes almadan başka bir şey olma
dı. Çünkü hemen bunun arkasından fn
giliz hilkfuneti Maltaya .aldırdı. Bu 
vaziyet karşısında İngilterenin bu ka
dar kökel bir biçimde başka bir çığır 
tutmasının sebeblerini kimse anlaya. 
mamıştı. Hiç §Üphe yok ki, eğer bugUn 
bir blok halinde olan Malta halkının 
sıyasal olarak darmadağın edilmesi ln
gilterenin aklına gelmemiş olsaydı, apa
çık bir biçimde haklara saldırış etme -
den andlarını geri alamazdı. işte bun -
dan dolayı da •1işçi fırkası,, kuruldu. 

Doğruan doğruya ingilizlerin kur· 
duklan işçi fırkası her yeni fırka gibi 
kısa bir zaman içinde büyiik ölçüde 
kendi taraflarını tutan kimseler buldu
lar ve dahice idare edilmiş olan seçim 
mücadelesinde çokluğu c1lerine aldılar. 

Hükfimet başkanlığına anası maltalı 
Lord Strikland adında bir İrlandalı ge
tirildi. 

Lord Strikland işleri eline alır al. 
maz hemen halk ulusculuğunu ortadan 
kaldınnağa ve bilhassa katolik kilisesı
ne karşı yüriimeğe koyuldu. 

Ancak, Maltada en güclü kurum ve 
varlık katolik kilisesi idi. Maltalılar 

biitün cenub ulusları gibi sonsuz ölçü
de dincidirler. Maltanm kilise şöval
yesi yüzyıllarca müddet süren hakimi
yeti içinde nesi var nesi yoksa hepsıni 
lıu kurumun kökleşmesine vermişti. 

Bundan dolayı buranın papas kurumu 
halk Uzerinde en kuvvetli tesir ve nU
fuz kullanabilmektedir. 

Lord Strikland'm İtalyan diline ve 
Roma kilisesine karşı açtığı mücadeie, 
kısa bir zaman içinde ancak bir ka;; 
ba~kainle, doi!rur"n <lo"nıya faydaidn 
makta olan beş oıı tane kisiden bask~· 
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kimsesi kalmıyan işçi fırkasının çarça· 
buk dağılması sonucunu verdi. 

Din ve Maltanın hürriyeti etrafında
ki eski mücadelenin yeniden başlaması 
ıı için italyanların büyük ölçüde mtı -
nevi müzaheretlerini gören Malta ulus
cularr bu haleti ruhiye anını istismar 
etm~ğe başladılar. Yeni seçim yapıl -
ması isteniyordu. Ancak, Lord Strik
land bu isteği yerine getirmedi. Oık -
tatörlük salalıiyetile silahlanmı~ olan 
lord, miicadelesini artık açıktan açığa 
Vatikan'a çevirerek. ameli bakımdan 
birleşik İtalyan ve Vatikan faydaları
nı gütmekte olan uluscu fırkaya yült
lendi. 

Bir yandan Vatikan'm Roma'ya A. 
let olmuş bir oyuncak vaziyetinde bu -
Junduğu suçu ileri sürülilrken öteki yan
dan da Maltada italyanlığın varlığı ol
madığı iabat edilmeğc çalışılıyordu. 

Strikland'rn dUşlincelerini onayan -
lar, Maltanm hiç bir suretle İtalya ile 
bir alakası olmadığını, kendisinin ayrı
ca coğrafi, soysal vir bütiin ve Fenike 
uluşundan artık kalan bir parça oldu -
ğunu ve bunun sonucunda da Malta di
linin Fenike lehcesi ile konugtuğunu 
iddia etmektedirler. Yeni bir okul ya· 
sası yapıldı. Buna göre biltnn orta 
okullarda Malta lehcesi ile okutulmak 
mecburiyeti konuldu. Yüksek okullar
da da· ingilizce okutulmaktadır. 

İtalya Maltayı ltalyanlıktan ııyırmayı 
lngilterenin manevf bir meydan oku -
ması diye onamaktadır. 

Geçenlerde Malta ulusal fırkası baş
kanı etrafında S0,000 kişi toplanarak 
İtalya ktıltnrUne bağh kalmak için and 
içti. 

Musolini'den, dışarılşler bakanı ıı

fatile, Maltadakl ltalyan menfaatlerinin 
korunması için bükfunetin aldığı ted
birleri gayet ustaca bir manevra ile so
ran faşist saylavlannm bu sorguları, 
Musolini'nin kendi inlsyativinl kullan
masına vakıt bırakmadan met1ele kendi 
kendine parlamı§ oldu. 

İngilizlerin önceleri almış olduktan 
tedbirler, arhk eskisi gibi, zincir gibi 
ııraya dizilmi! olan donanma ırğınak 
noktası halinden çrlamş ve bugiln bir 
derd halini z.lmış bulunan Maltanın de
ğişmiş olan askerr vaziyeti ile h:ah e-

dilebilir. DUşünUlmeJidir ki, Malta ar
tık İtalyadan 80 mil ve Trablua kıyıla
rından da o kadar uzakta bulunmamalC
tadır. Her iki deniz kıyraında da ital
yanlar büytlk ölçüde deniz tayyare ıı
ğmaklan yapmışlardır. Hiç nefes al
mağa vakıt bırakmadan her iki kıyıdan 
Maltaya ve La Valetta limanına yapı
lacak olan bir saldın§, limanda sığına
bileceğini sanan donanmayı en kısa bir 
umanda yok edebilir. Böyle bir işi 

zorluk çekmeden başarabilecek gUcde 
olmak üzere bugiln İtalyanın hem ce. 
nub kıyılarında ve hem de Afrika şl -
malindeki yerlerinde ağır bombardıman 
filoları vardır. 

Maltanın aslteri balmndan vaziyeti 
eyice anlaşılabilmesi için son günlerde 
bir hava manevrası yapılmıştı. Bu ma-

nevrada Akdenizde en gUclU deniz ka

lesi diye tanınmış olan La Speziya de

neml tavşanı diye seçilmişti. LaSpe

zia'nın gerek . karadan gerekse deniz -
den çok gUclU korunma vasıtaları ol -

masına rağmen alınan sonuc tilyleri ilr
pertecek ölçilde idi. Koruma kuman -
danlrğı saldırış saatini bildiği halde 
en güclü bir deniz kalesinin bile sayı
sı çok bombardıman tayyarelerile yapı
lacak olan bir saldırışa karşı koyamı 
yacağı alana çıktı. Limanda bulunan ge
miler ancak limandan kaçmak suretile 
kendilerini kurtarabildiler. Bu deneme
de gösterdi ki, donanma sığınakları 

güvenilecek yerler biçiminden artık 
çıkmışlardır. Tabiatile İngiltere de bu 
süet deP,iştirmeler karşısında Maltayı 
karışık bir hava ve deniz donanması sı

ğınağı biçimine sokarak kurtarabilecek 

ne varsa kurtarrnağa çalışmaktadır. 
Bütün acunun gözlerini ilzerlerine 

diktikleri, tabnnca toplariyle donanmış 
olan bir sürü dev gibi büyük bomba 
tayyareleri Maltada kaybolan emniyeti 
yeniden yerine getirmek işini Üzerleri
ne almıslardır. 

Vaziyetin çol< gergin bir bicimc gir
miş olmasına rağmen, İngiltere ingiliz
leştirme isini süriip durmaktadır. Böy
lelikle de Malta adası eski çevresindeıı 
dışarı çıkarak, bugün Akdenizdeki ha
ki-niyet miıcadelesinin mevzuu halini 
almış bulunmaktadır. 

13 ilkkinun 1934 tarihli 
Fölkiıer Beobahte .. · .eı • 

Bal tık blokun un 
Noye Fraye Prese yukardaki başlık

la yazdığı bir başyazıda diyor ki: 
Avrupanın doğu şimalinde gUrUltU 

ve patırdı çıkarmadan tam bir sükı1net 
içinde yeni bir Avrupa bloku gerçek -
leşti. 2 ilkkanunda Reval'da doğan 

Baltık üçler birliği, uzun bir sıyasal in
kişafın verdiği neticeyi ifade etmekte· 
dir. Bu neticenin elde edilebilmesi ve 
güdülmüş olan gayeye tamamen erişil -
miş olması, zamanımızın uluş üstü ku
rumlar çevresi içinde mana ve mahiyeti 
çok geniş bir hakikate delalet etmekte
dir. Estonya, Letonya, 1.-itvanya'nrn 
!Jir araya gelmiş olması daha şimdiden 
doğu Avrupa dış sıyasasının her yanın
da kendini hissettirecek bir mahiyet al
mıştır. Dördüncü Baltık uluşu olan 
Finlandiya vaziyet almağa hazırlanı. 

yor; belki de bugüne kadar güddüğU 

dış sıyasasının yeniden tedkik edilmt-
si zaruretini duyuyor. 

Kısacası, bu yeni sağlamlaştırma bli
tiln doğu Avrupasını kımıldatmıştır. 

Sahil boyu uluşlarınrn böyle birbirleri
ne bağlanmalan çok şümullü bir şey. 

dir. Reval'da verilen kararlar arasın -
da, uluslar birliğinin gelecek ilkbahar
dal.i toplantısında müşterek bir mlimes
sil tarafından temsil edilmek, bir Bal
tıii Bankası kurmak, ve bunlardan da
ha milhim olma:k Uzere rus - fransız 

doğu projesini hep birlikte onamak 
vardır. 

Baltık ulu§larının sıkı bir biçimde 
elbirJiği ile çalışmaları etrafındaki gö· 
rilşmeler, Litvanya dışarıişler bakanı 

Lazoraitis'in tahriki Uzerine 1934 nisa
nındanberi son safhaya girmişti. İstik

lal korunmasının, sahilboyu devletJeri
nin sıkı bir anlaşmasına bağlı olduğu -
nu Litvanya, Letonya ve Estonya'nın 

mesul uluş adamları istiklallerini ka -
zandıklarr gilndenberi takdir etmekte 
idiler. Ancak birbirlerine aylnrr gelen 
bir çok menfaatler Baltık birliğinin 

gerçekleşmesini uzun zamanlar geriye 
attı. Biitiln bu engellere rağmen 1925 

de bu Uç devlet tesanüdlerini ilan etti
ler. Sovyetler Birliği ile ilk andlaş -
mayı yapan Litvanya, bundan sonra 
Moskova'nm yeni batı aıynsasındanberi 
lSteki iki aahilboyu uluşunun da Sovyet 

Rusyaya yaklaşması için ara bulmak 

işini üzerine atmıştı. Kellog andlaşma
sını tamamlamak Uzere 1928 de Sov
yet Rusya ile doğudaki komşuları ara -

smda, sonraları ikinci bir tecavüz et • 
memeli andlaşmasile ve ayrıca milteca -
vizin tarifi ile takviye edilmiş olan hu
susi bir anlaşma yapıldı. Herkes~e hi -

Undiği gibi, muhteviyatının esasını 

statiikonun garantisi ve karşılıklı yar -
dımlarda bulunulması taahhUdil teşkil 

eden Fransanın çok çekiştirilmiş doğu 
andlaşması isteği Baltık uluşlarının sı· 

yasası Uzerinde de çok mliessir olmuş
tur. 

Rusya köpriilUk fşini gören bu gru· 
pun doğu andlaşmasına girmesi çok mU
him bir mesele olduğu gibi son zaman
larda bu Uç uluş, büyük uluşlarm bUtUn 
dikkat ve faaliyetlerini ilzerlerinde 
toplayan mevzular oldular. Miralay 
Bek Estonya ve Letonya'da seyahate 
çıkh; Baltık drşanişler bakanı Mosko
vayr ziyaret ettiği gibi bir çok fransız 
parlamento Uyeleri de ziyaretlere gel -
diler. Lehistanla eskidenberi iyi mlina
sebetlerde bulunan Estonya bu yılın 
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temmuzunda, doğu andı, sına girme· 

yi Almanya ve Lehistanın d.ı bu and • 

!aşmaya katılmasına t-a••tndı- ını ilan et• 
ti. İngiltere ile iyi reçinen Letonva 
da bitaraf bir tavır takındı. Ancak bu 
vnziyette birdenbire bir değişiklik o!· 
du. Bir araya geldıkleri zcını,ın, ne le 
olsa saygıdeğer bir blok teşkil eden iıç 
silhilboyu ulusu, tuttukları yerleri ağır• 
!aştırmak için birbirlerine bağlandılar. 
Bu türlU hareket etmekle, kliçilk an• 
taşma ve Balkan birliğı gibi sıyasal ku· 
nımların gUdmekte oldukhlrı sıyasayı 

Baltrk birliğinin de giidmek istediği 

anlaşılmaktadır. 

Baltıktaki bu inkişafa fransız - rus 
centilmen - anlaşması yeni hir unsur 
kattı. Bu anlaşmaya göre, andlaşma

da bulunan her iki taraf da doğu and
Ja~ma meselesi katileşmedikçe iki ta· 
raflı baska bir andlaşmaya giremiyc • 
ceklerdir. Laval ve Litviııof arasında 

bir protokol ile tesbit edilmi-; olan cen· 
tilmen • anlaşması üçüncü bir devlet 
olarak girmek istiyenlerin hepsine kııpı 
yı açık bırakmakta ve hatt!i çağırmak -
tadır. Bu suretle de, bu protokol do· 
ğu andlaşmasmın hazırlanması için bir 
filet olmaktan ziyade, onun bir yede· 
ği vaziyetine geçmektedir. Çekoslovak· 
ya daha şimdiden buna girdiği gibi, 
Lctvonya da andlaşmaya katılmak cjü

şüncesi taşımağa başlamıştır. 

Fransız - Sovyet 

anlaşmasr 
Pariiten 19 tarihli Deyli Meyi ga· 

zetesine yazılıyor: 

Fıransa dış işler bakanlığı, Londra 
gazetelerinde bir Fransız- Sovyet süel 
anlaşması hakkında çıkan yazıları ya· 

Jana çıkaran bir bildirim yaymıştır. 
Böyle bir antlaşmanın Japonlara k

arşı olacağı anlamının çıkması böyle 
bir davranışa sebep olduğu sanılmak· 

tadır. 

Fransa bugünlerde pek ihtiyatlı bir 
dış politikası gütmektedir; bu sebeple 
uzak doğuda kendi aleyhine her lınngi 
bir durum ortaya çıkarmasından ku 

kulanması yüzünden bu tekzibi yap
mıştır. Buna hiç de liizum olmadıgı 
ise apaçıktır. 

Bu şayıalar, Fransız Dış işleri bakanı 
Bay Laval'le sovyet Rusya dış işleri 
bakanı Bay Litvinof'un ayın besinde 
gece yarısı Cenevre'de doğu antlaşma· 
sı için imzaladıkları bir anl.ışm.-ıdatl 

çıkmıştır. 

Bu şayialar, fransız dış işleri b.-ıkcını 
mile avrupa için yapılmış olup onun 
dışında her hangi \lir lilke ile aHikası 
olmadığı, içinde süe'l bir mat.ide de bu· 

lunmadığı söyleniyor. 

Fransa ile Rusya arasında geniş mik· 
ysta bir ticari anlaşma olmuştur. Bu an· 
taşmanın kavramına birçok savaş matze

.. mesinin alışverişi de dahildir. 

---"""'-----~---'"!!"'"'!!!'9-"' 
ölüm 

Adliye Bakanlığı Ceza lşteri Mü tür 
Muavini Bay Bekir'in annesi Bayan tıı-ı• 

yet evelki gün ölmü~tür. Cenazesi di.iıt 
akraba ve tanıdıktan tarafından kaldı• 

nlarak Cebeci'de gömi:l-nü,ti.h·. 

ost Yugoslavya'nın, ağır Başbakanlık ve Dışarı işler Bakanlığı işlerini uze: 
1 rille almı~ olan eski Dışarı lşler Bakam Bay Yevtiç giidcceği sıya.sayı gazctccı• f 

ı lere anlatmış ve bu sözlerini de geçenlerde ajans teli olacak Ulus'a koymuştuk-~; 
Yevtiç'i11, bu sözleri söylerken alrnmış ve Belgrad'dan doğruca bize J!ondetJ 

nıiş o'.w i.;iı ıoıo.'{ıJfım bir belflc ola:-:ık kovuyoruz. 
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Memleket Postası 
Samsun'da artırma yedigünü 

Samsun (özel bildiricimizden) 
Seçme bir komitenin anıkladığı geniş 
bir programla kutlanan tutum ve birik 
firıne yedigününün, geçmiş yıllara gö
re göze çarpan birçok özellikleri vardı. 

Kentin her yanına asılan afişler, 
ince ve kıvanclı bir özlükle süslenen 
vitrinler, çocuklarımızın taşıdıkları 
kumbaralar, ve nihayet kahve ve gazi
nolarda verilen yerli yemişler ve içkiler 
halkımızın artırma yedigününe verdiği 
alaka ve ehemmiyetin söz götürmez bi
rer belgesi idi. Vali vekili Bay Tala.. 
tm bir söylevile açılan yedigün halk. 
evinde toplanan eşsiz bir kalabalığın 
coşkunluğuna yol vermişti. Bu toplan
tıda muallim Bayan Merziye ve lise 
müdürü Bay Adil, maarif müdürü Bay 
Cemal Göltekin tutum ve artınna ba
kımından çok değerli sözler söylemiş, 
bunlan gene Ahmedlerin deyişleri ve 
monoloğları kovalamıştır. Evin müzik 
kolunun çaldığı parçalar, hep bir ağız
dan söylenirken, konuklara, Üzerlerin
de "Yurddaş sen de konuklarına yerli 
yemişler ver ve yerli malları kullan,, 
ibareleri yazılı k§ğıt torbacıklar için
de üzüm, incir, fındık dağıtılmıştır. 

Cumaya rastlıyan üçüncü günü haf. 

tanın en canlı ve hareketli bir günü ol. 
muştu: Bol güneşli bir hava, o gün 
ı'ıerl·.:si daha er'-ten dışarıya döküyor, 

cumurluk alanının her yanında büyük 
lııir kalabalık göze çarpıyordu. Mek
tebliler, esnaf kurumları alandaki yer
lerini aldıktan sonra liseli bir gene 
çok alkışlanan orunclu bir söylev ver
di. Bundan sonra alay yürüyüşe başh-

yarak l{azımpaşa ve Bankalar cadde
sinden bc'ediye önüne geldi. Burada 
belediye başknnı Bay Nazif ökonomi 
ve biriktirme yönünden öz türkçe bir 
söylev söyledi ve çok alkışlandı. Alay 
buradan da Gazi caddesini geçerek 
cümhuriyet halk fırkası önüne gel
di ve genclerimizden muallim H. Ali
nin ve Ahmedin deyişlerini dinledik
ten sonra dağıtd·. 

Programa göre haftanın beşinci ak
~mı cüınhuriyet Halk Fırkasında bil-

yük bir toplantı yapıldı. Burada da 
muallim Bayan Subhiye ve Bayan Se
zen, ticaret mektebi müdürü ve mual
lim H. Ali ulusal ökonomik ve biriktir. 
me etrafında değerli sözler söyliyerek 
alkışlandılar. Toplantı biteceği sırada 
fırka başkanı Bay Sami kadınlarımızın 
fırkaya yazılmalannı işaret etti ve ya. 
rrm saat içinde memur ve mua11imler
den başka bütün kadınlar fırkaya ya
zılmış ve girmiş bulunuyorlardı. Vitrin 
yarışlannın sonunu başka bir yazımda 
bildireceğim. F. Kaynar 

Bolu' da kadın bayramı
Artırma yedigünü - Yol 

çalışma lan 
Kadınların da saylav seçme ve seçil

me haklarının Ulus Kurultayınca onay
lanması bundan böyle kadınların soysal 
sıyasal yaşayışta erkekler arasına ka -
rışmaları Bolu kadınları arasında son -
suz bir sevinç doğurmuştur. 

Kadınlar Halkevinde iki toplantı ya
parak birisinde kanunun onanmasuıdan 
ötüril büyüklere tel yazıları çekmek; 
diğerinde fırkaya üye olmaları için top
luca işe başlamak .. Her iki toplantı da 
çok canlı olmuştur. Kadınların fırka . 
ya üye yazılmaları için birbirile yarış 
ettikleri görülüyor. 

Artırma yedigünü, Boluda çok iyi 
geçmiştir. Vitrinler müsabakası ya -
pılmıştır. Okullarda müsamereler ve
rilmiştir. Orta okul müsameresi çok 
emekli çalışılmıştır. Çok beğenilmiştir. 

Vali Bay Salih Güler üstün bir ça -
hşma ile kenti onarmaktadır. Köy kanu
nunun tatbikine çok ehemmiyet vermek
te, önce kaldırılmış olan köy katibleri
ni 3, S köye bir katib olmak üzere ve 
ilcretlerini köy sandıklarından almak 
ilzere katiblerin tayini suretile köy btı 1 -

çeleri ve işleri düzgünlüğe konulma:1r
tadır. Ba) GUler bilhassa ekim koopc . 
ratiflerile uğraşmaktadır. 

Bolu ile Dilzce arasındaki gosenin 
Bolu dağı me · .. 'e 1200 metrelik ye· 

ULUS -
Soyadları 

Atatürk Enstitüsünde soyadı alanlar~ 

Eyinç - Vasık 

Demir - Şükrü. 

Vural - LCıtfi 

Olgaç - Osman 
Evinç - Vehbi 
Erten - S~dık 

Kırcan - Şahin 

Akdağ - Nureddin 
Özkaynak - Hul\ısi 
Mutlu - Avni 
Güven - Arif 
Güçbilmez - Mahmud 
Sakızlıoğlu - Ferhad 
Ural - Kftzrm 
Tarkan - Hcıkt'm 

Alabaş - Faruk 
Ersoy - Turgut 
Gönenç - Hayret 
Tungay - Mehmed 
Doğan - İbrahim 
Erdem - Kemal 
Ergun - Hasan Fehmi 
Ünal - Şevket 
Korkmaz - Haşmet 

Cömerd - Adil 
Tur"ay - Nrvzat 
Tan - Cevad 
Isırr.an - Ö"'!ler 
Özer - M rhmt-d 
Güngör - Şinasi 

Soyadlarını a]mu·1~ .-1ır. 

ri kaygın yer olmasından her yıl ka -

yan yere yama yapılmasına rağmen kı

şın araba ve otomobillerin yolcu götü

rüp getirmede karşılanan güçlükler sa 
yısız idi. Bir çift manda orada bekler 
çamurda batan otomobilleri geçirirdi. 
Bu yolun yanından başka bir yol yap. 
mak zarureti hasıl olmuş eski vali Bay 
Ali Rıza zamanında pUnı yapılan bu 

yol vali Bay Salih Gülen %amanrnda 
durmadan ve ciddiyetle takib edilerek 
yol bitiriltniştir. Yeni yapılan bu yol 
dün açılmıştır. Bolu'ya gelip gidenler 
Bolu dağının zorluğunu bilirler. Bun -
dan sonra yeni yol bu müşkülleri orta
dan kaldırmış oluyor. 

Bu yolu bitiren silindirler ve fen 
memurları Düzce ile Hendek arasında
ki gosenin buradan bozuk kısımlarını 

yapmağa gitmişlerdir. Havalar bu yıl 
fevkalAde olarak iyi gitmekte ve yol fa
aliyeti bu ıuretle devam etmektedir. 

Artırma haftasında yapılan propaganda 
alaylarından biri yürüyüşte 

lCadınlarımnın COmJıarlyt1t Halk Fırka
sındald toplantısından bir grup 

Ui. s"t •• ı Rı:>mam: 4 Tefrika: 40 

enım Günahım 
Yazan~ 

ANNIE VIVANTI 

(l\1EA CllLPA) 
ltalyanca aaımdan t- k • ur çeye çevıren: 

NOSHET HAŞIM SINANOOLU 
~~------~~--

Ya aksı.. - korkunç düşünce 
- ya aksi olursa .. Ya çocuğu, fil
dişi renginde küçücek bir- yüz<le 
gö .. \erlni, kapkara, dünyaya açar· 
sa? ... 
Y"ireği çarptı; hissetti ki öyle 

'Olar.aktı. Evet.. Tasıdığı çocuı< 

Saad Nasır'mdı.. Bu bahtiyarhk 
aylarında, bu uzaklık aylarında 
hatırasından silinib gitmiş olan a
rabmdı. 

Nasıl olub da, bu düşünce o za
mana kadar aklından gecmemiş -
ti? Daha doğuş anında bir kor -
kunç hakikat olan bu müthiş şüp
he, ıı.,sıl olub da uyanmamıştı? 

Evet, o bunu duyuyordu; ço -
cuk Saad Nasir'indi. 

xxıx 

Mısır'n parlak gökü altında, 
,.,. - - ... - ' ·- ..... 1 .. - .. .., c; .. ,~u·:..,,-l,.1r; v11. 

·~~un geniş ve sessiz ba!1ç~sinde, 
guller çok sıcak yaz güneşi ile 
baygmdılar. 

Mavi entarili bir kara çocuk 
çakılların üzerinde yalın ayak k0: 
şarak geldi. Elinde bir mektub 
paketi vardı. 

Yolun büyük ağaçlan altında 
düşünceli düşünceli yürümekte o
lan efendisini uzaktan seçti. 

Ona koştu, önünde eğildi: 
- Sizin için posta, Saad Nasir 

Efendi. 
- Teşekkür ederim, Safti. 
- Tann günlerini aydın et -

sin! 
- Tanrı sana yoldaş olsun! 

. . . . . . . . . 
"Saad Nasir, seni unuttuğumu 

sanıyordum. Fakat işte gece gün
tliiz. uykusuz. çırpınarak, adım 

haykırarak, dolanıyorum. 

Saad, korkuyorum, korkuyo
rum, korkuyorum. Eğer karnımda 
taşıdığım çocuk seninse, yaşama
ya, bana hayır dua ederek, onu, 
bizzat tanrının elinden bir hediye 
gibi bekliyen adama koJJarrmın 
arasında götürmeye cesaret ede· 
miyeceğim. 

" Fakat ... Eğer çocuk seninse, 
Saad, benim hayatımla birlikte sa
na aid olan onun.1<ini de yıkmak 
cesaretini kendimde nasıl bulaca
ğım? 

"Saad, Saad!. Günler hızla ge
çiyor ve benim duyduğum dehşet 
artıyor. Delireceğimden korku -
yorum. Delirmekte olduğumu an -
lıyorum. 

"U H" yumıyorum.. ıç uyu-
mıyorum. Gözlerim karanlıkta bü
yümüş, bütün gece uyanık duru -
yorum. Doktor bana teskin edici 
ilaclar, narkotik şeyler yazıyor: 
Kloral.. yine kloral .. Ama bana 
huzur verecek olan mavi şişecik
ler, bir etajerin kenarında, hiç el 
sürülmemiş, sıralanıyorlar. Yanan 
dudaklarıma bir yudum su, sarsıl-

Anl{ara Radyosu 
Dün akşam radyo çocuk masallarile 

işe girişti. Ercümend, ayın hikayesini, 
keloğlanın masalını anlatırken çocukla
şıyor gibi oluyordu.. Küçüklerin bu 

masalları tatlı tatlı dinlediklerini sanı
rım. Ercümendin bilmeceleri de eğlen
celi oldu. Çocukların uzun masallardan 
daha çok, vaziyasyondan hoşlanacakla. 
rmı Ercümend sezmiş görünüyor .• 

Maliye Bakan?ığı saatinde, kanun

lar müdürü Bay Mümtaz Tarhan, dev

letin vergileri azaltmak yoliyle çiftçi

ye ve halka yaptıkları kolaylıkları an

lattı. Kısa bir söylevde bu kadar geniş 

ve fayda \'erici bilgileri toplamak bir 

ustalıktır. Mümtaz Tarhanın bütün söy

levlerinde bunu açıkça görmekteyiz; 

az sözde çok öz, bu söyleyicinin meto
dudur. 

Dün akşamki söylevind.c Bay M üm. 

taz çift hayvanlarından alınan vergile. 

rin azaltıldığını, hayvan yavrularından 

alınan vergilerin de büsbütün kaldırıl

mış bulunduğunu, daha genel olarak 
bütün hayvan vergilerinin indirildiğini 
söyledi. 

Yabancı memleketlere hayvan satı

mını kolaylaştırmak ve artırmak için 

gümrüklerden çıkarken alınan vergile

rin büsbütün kaldırılmı§ olduğu, ziraat 

işlerinde kullanılan binaların vergile

rinin kalktığı, ekime elverişli olmıyan 

araziden son yıllara kadar alınmakta 

olan vergilerin de kaldırıldığı, ağac ve 
bağ dikiminde bunların, 6 seneden 20 
seneye kadar vergiden muaf tutulduk
ları ... anlatıldı. 

Çiftçi ve vergi verenler .. ödedikleri, 

ödemeğe mecbur bulunduktan vergı1e
rin arahp çoğalmadığmr ve bunun dev· 

letçe yapılan bir yardrm olduğunu bilir

ler. Fakat, cümhuriyet hUkOmetinin zi

raat ve ökonomi alanlannda ileri git -

mek, iyiliğe ve bolluğa kavuşmak için 

aldığı düzenlerin. gösterdiği kolaylıkla

nn . büyük değerini bütün yurddaşlann 

bilmesindeki fayda da takdir edilmek 

gerektir. Bu bilgi cilmhuriyete, cUmhU

riyet hilkfunetine, kendimize lnanmamı

sı berkitir ve berkitecektir. Ankara rad
yosunu bu bakımdan, çok yUkıek bir iş 
görmekte olduğunu; söylemek borcu • 
muzdur. 

Dün akp.m müzik yönU de iyi geçti .. 
Necdet Remzi, Ulvi Cemal, Edib triyo. 
IU pek muvaffak olmu§tur. 

Ankara radyosunun bu akşamki prog-
ramı ıudur: 

(19.30 dan 21 c kadar) 
Tayyareci konuşuyor 
Musiki: 
Beriot Reveuse . 
Saraeate f ntroduction et Taran-

telle 
Necdet Remzi: Keman 
Ulvi Cemal: Piyano 
Bay Klzun Nami konuıuvor 
Danı musikisi 
Musiki: 
Godard Berceuse 

mış ve yorgun beynime bir an isti
rahat yok. 

"Hayır! Gerç·ekten uyumak is
tiyeceğim zaman, benim küçük 
yavrum uyanmadan önce ebedi -
yen uyusun istiyeceğim zaman, o 
zaman o içkiler, kalblerimizin ikiz 
vuruşunu bir anda, bir tek defada 
durdurarak, ikimizin susayışmuzı 
giderecektir ... 

• • 
xxx 

EylUlün son günlerinden biri
nin inci renkli bir fecir vakti, ha
yatla ölüm, Falkland'daki sakine
vin kapısına yaklaştılar. 

Hayat, 
- Bu benim saatimdir, • dedi. 
Ölüm, 
- Bu benim saatimdir, - dedi. 
Astrid, sıçrayarak uyandı, ka-

pıda iki gölge gördü. Bağırarak · 
doğruldu. Kaçmak istedi; fakat o 
gölgeler, ellerini, merhametsiz, o
na doğru uzatmışlardı bile. 

Hayat.. Ölüm.. Astrid, kork -
muş gözlerini birinden öbürüne 
çeviriyor, hangisinin ona daha çok 
korku verdiğini bilemiyordu. 

Astrid ağladı: 
- Bırakınız beni!. Bırakınız 

SAYIFA S 

Yoksulla~a yardım 

Kış geldi. Kışın soğuğundan ve bu 
soğuğun getirdiği hastalıklardan yok
suz yurddaşlarımızı korumak hepimi
zin bofnumuza borctur. Bu borcu öde
miş olmak için kuJlanarnadığımız eski 
çamaşırlarınızı, çocukl<>rınızın eskileri
ni "Çocuk Esirgeme kurumu., na veri
niz. 

Yardmı W('tıl<•r 

Bay Hasan Zonguldak saylavı evin
den 9 parça çocuk eşvası. 

Miralay Bay Aptullah çocuğu Me
tin 5 parça eşya. Temizlik müdürü Bay 
Avni evinden 4 parça esya. fş Bankası 
Fen müşavirlerinden Bay Adnan Ha
m evinden 31 parça eşya, 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Merkezine bağışlamı<-Iardır. Genel 
Merkez bu hayırseven Baylara açık te
!}ekkilrlerini sunar. 

Çocuk bakımı öğüdleri 
Çocuk Esirgeme kurumu (Himayei 

Etfal) annelere çocuklarının bakımla· 

n usuJJerini gösteren öğüdler hazırla

mıştır. Bu öğüdler sfit çağındaki be

beklere birinci aydan başlayıp 12 inci 

aya kadar ne tekilde bakılacağını bil

dirir. lstiyenlere her ay için bir öğUd 

parasız olarak gönderilir. Ankara'da 

Çocuk Esirgeme kurumu bqlcanbğına 

bir mektubla çocuğun kaç aylık oldu

ğunu ve bir de adres bildirmek kifidir. 

z 
Drdla Souvenir 

Rudy Wiedoff Valse Vanit~ 

Schmid Bunu bana bir daha 

tekrar et 

Nihad Esengin: Saksofon 

Ulvi Cemal: Piyano 

Haberler. 

BUGtlNKt) AVRUPA PRO
GRAl\ILARINDAN SEÇMELER 

Konserler 
Saat 

J0.50 

11.00 

Viyanaaa sentonJ 

Tul uzda .. 
17.15 
18.30 
18.35 
24.15 

" " Laip%ig'de Broma 
Viyanada Bethoven 
Tuluzda senfoni 

Opera ve operetler 
Saat 
11.05 Budapeşte'de opera 
17.SS Prag'da Nrenıberg bebeği 

18.10 Viyanada Melodram 
19.00 Münih'te türkillü oyun 
19.30 Prag'da Jokoben 

Dans miiziği 
Saat 
22.20 Laipzig 
22.30 Münib 
23.15 Viyana 
23.30 Hayls.berg 
1.00 Stüdgrad 

beni!.. Daha zamanı değildir. 
Fakat biri ok gibi saplanan 

sancılarla ince böğürlerini sarar· 
ken, Öbürü nemli bileklerinden 
yakalıyarak, öldürücü mavi 
şişeciklerin bulunduğu camlı dola
ba doğru çekiyordu. 

Biri üstüne abanarak böbrekle
rini parçalarken, öbürü, onu, bü -
tün o berrak zehiri bir kadehe ağ
zına kadar doldursun diye zorla· 
yordu. 

Hayat'la Ölüm, kınp dökerek,.. 
onun için, onun ruhu için, onun 
gövdesi için döğüştüler; vahşi ve 
sessiz döğüştüler. 

Astrdi, Biri ile Öbürü arasında 
sallanarak, çırpınıyordu. 

Bir4 narin gövdesini kerpeden
liyerek, 

- Benimsin! .. - diye bağırıyor
du: - Acı çek ve dayan! 

Öbürü, kadehi dudaklamıa bas-
tırarak, 

- Benimsin! .. - diye uluyor • 
du; - Uyu ve unut! 

O zaman Astrid, dehşet tara -
fmdan yenilmiş, içti. 

Ve ona zehirin yudumlan tatlı 
geldi. 

( Sonu var) 
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Kız arımızın 

Geçenlerde ar· 
tınna haftası do. 
layısiyle Hnlke , 
vinde birkaç ta, 
ne güzel piyes oy, 
nan Jı. Piycsler;n 
bir çekici tar t.nı 
da sülü, düetto vo 
gurup halind_ki 
danslar teşkil cdi· 
yordu. Olgun bir 
s:thnc hayatına o. 
pera ve operet 
dcnemelerile be • 
raber geçmek üze 
re bulunduğumuz 
bir sırada sahne 
danslarının bu ka 

dans dersleri 

ULU~ 

yılhası halosu . ' 
f-lilnliahmer anıkJıklarına 

devam ediyor 

Yılb&fı sec:eai 5ergievinde Hilaliah. 

mer tarafından verilecek balonun anık

lanmaaı yolundaki son daywnlardan 

anlaııldıfına göre; 11lba§ı gecesinde bü. 

tün AnkarahJarın toplu bir halde ve eı. 

siz bir gece geçirebilmesi için elden ge

len her ıey yapılmaktadır. 

Balodaki yeniliklere ek olarak yapıla 

cak eğlenceler için açılan müsabakayı 

güzel programlan ihtiva eden cevablar 

gelmektedir. Bunlardan aynlanlardan 

mühim bir laamı o gece yapılacaktır. Bi. 

!etlerin bibnek üzere olduğu öğrenilmiş· 
tir. 

ı ı ıı ıııınııııuııımıııııııın ııuuıllll!llııııııı u~ınıııııı1111111ıwınııli ·ııw: 

Çok değerli bir kitab 

Avrupada otomobil 

26 lLKKANUN 1934 ÇARŞAMBA 

HALKEVI REISLIC1NDEN: 
26 Birinci kanun 1934 çarpm. 

ba günü Spor, T emıil, Halkden
haneleri komitelerindeki açıklara 
birer üye seçilecektir. Saat 18 de 
bu şubede bulunan üyelerin Hall 
evine gelmeleri. 

FRANSIZCA 
İNGİLİZCE 

ve 
ALMANCA 

lisanlan 

ALN 1 Z 

dar muvaffak bir başlangıcının Ankara 
mızda mevcud olması güvene veren bir 
haldir. 

Gidip bu dans derslerini görmek İs· 
l lonunda Bayan Marga ile talebelerini 

hepıi beyazlar giymiş olarak bir arada 

ve çalııırken bulduk. Danaların tempo. 

1. su tefle idare ediliyordu. irili ufaldı 
kırk kadar genç kızımız, danı figürleri

{ ni biribiri ardısıra yapıyorlar, yanht yap 

tıkça figürleri tekrar ediyorlardı. Hep

, si neıeliydi. Hepsi Hverek dana ediyor
lardı. 

de pek muvaffak olmuıtu . Dertte ıör

dük ki, solo oynayan Sabiha ıerçekten 

çok istidatlı bir yavrucuktur, temsilde ileY~. :~~::~Re 1 R 
L 

1 
1 

Bu derslerin dört aydanberl devam 

etmesi fU balamdan iyi olmuıtur ki: 
Halkevinde 1apılacak önümüzdeki tem.. 

sillerde, balet dersleri hazırlıklı küçük 

talebelw bulmuıturs ritmik cimnutlk 

dertleri, balet dertlerini kolaylatlll'IDlf- ı 

tır. 

Şu var ki, ritmik cimautik dereleri 

hemen herkeı için lazımdll'. Çünkü bu 

dersler, vücudu güzel tutup güzel hare

ketlere alııtırdıiı kadar kulakları da J 

Satıt yeri: Ahmed Halid 
Kütübhanesi . 

Kendisi aıyasal tarih hocası olan 1 
Ahmed Şükrü Esmer, bu kitabta o. tf 
kuyucuıuna, anlabnak istediği fey. 

leri, yormadan, belli etmeden oku. 

tan tam ve olgun bir gazetecidir. 
(Uluı) 

••• 
Kitabı okurken insan bu memle. 

ketleri ıeziyonmıı gibi hiı duyu • 
-,or. (Aktam) ... 

Kitabı okuduiunuz dakikalarda 

kendiniz aeyahat etmitsiniz zehabı· 
na kapılacakıınız. Aynı zamanda İı· 

1 tifade edeceksiniz. (Haber) 
.itim uıııııııuuııaı u o 111Hıuuı-11mnım .. 

ı 
T 

z 
MEKTEBiNDE: 
SER t ve f Y l 
BİR ŞEKİLDE ÖG-
RENMELİSİNİZ 

tcdık; biliyorduk ki: birkaç aydanb 

Bayan Marga Melike'nin hocalığı ile 

kızlarımızın ritmik jimnastik ve dana 
kursu devam etmektedir, 

müzik ve ritim bakımından terbiye eder. 

Geçen artırma haftası temsillerinde 

bir küçük kız çok güzel bir vals solosu 

ve iki tane ondan daha yaıb kızımız da 

bir valı düettoıu yapmıılardı; her ilçü 

dü <ıttoıariyle göze çarpan Vesamet ve 
Perihan keza. 

Bunu dersler verilir •e provalar yapı • 
lırken gelip yerinde görmek heyecan 
•erici bir manzaradft'. Bütün bölilmler, 
aynı çahtkanlıfı gösterseler o zaman 
Ankara Halkevi, ıen bir arı koYansndan 

Ankara - kooperatif arka• 
smda Ali Nazmi Bey apar
trmam. 

Halkevinin daha ziyade sapa bir sa-

Satı ık İng·liz tayları 
KARACABEY HARASI 

MÜDÜRLÜGON DEN: 

Karat·ahey hara mda yetiştirilen pedigrileri mü
kemmel Anadan ,.e Babadan )'arış~ı 933 doğumlu dör
dii erkek hc.i dişi dokuz baş safkan ingiliz tayı 12 ka
nurmı;;ani 935 cumarte~i giinii saat on dörtte her baş 
uyrı ayrı a<_:ık artırma !ö!Urctiylc satılacaktır. Bu taylar 
lnAiliz Tay yarışlarına iştirak C(lebilecek ev~aftadırlar. 
P<'di:ıril<·rile mu fa "al c.,kalleri "·e fotoğraflan Ankara, 
lstanlıul. lzmir, Bursa, Balıke ir Baytar nıiidürliikle· 
riylc Ankara atlı spor kuliihiine V«' 1. tanhul Sipahi oca
ğ-ma g<iıulcrilmi~tir. Satı~a i .tirak etmek i~tiyenleri !öla· 
llş ıriiniin,lt• IC'mimıtlariylc hirlikte Hara l\forkezinde 
lmlunmaları ilan olunur. (8632) 8--5813 

Gümrük muhafaza umum ku -
mandanlt~ı İstanbul satın alma 
komis~'onundan: 

l - Dt·niz ,·ası taları i<;.in 1200 Ton Maden kömürü 
lrnpalı zarf il" f'kı;;iftnwye konulmuştur. 

2 - Şartnameı;:i lıC'r !?İİ n Komicıyondan alınabilir. 

:-ı - 12 l-935 Clınıart<·-.i saat "15 .• te ihalesi yapı
lucu t~ t ı r. 

• 

1 - 1 ... ı .. klilf'r mm·a~kat teminat olarak "1530., li· 
ralık hani n' mektubu vc)·a \'f•zne makbuzlarını teklif 
nwktn >lrırhJc· hirJiktc ~aat '·14,, tc fstanhnl Giimriik 
Muhafaza lb~nıiicliirliijfö nnire~irHfoki Kumandanlık 
Ratm alma komisyonuna '·"rmf'lf'rİ. (859~) 8-5810 

Ankara Mektepler Alım Satım 
Komisyonu Reisliğinderı · 

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

Talip olanların 20. 12. 934 tarihine müsadif perşembe 
günü saat ı 5 te mektepler satın alma komisyonuna, nü· 
nıune ve şartnameyi de görmek istiyenler her gün mektep 
idaresine müracaat C'::ichiJ irler. (35 ı°2) 8-5484 

İstanbul- 373 İstiklal cad-

Ankara HaJlı:evi ve bilha11a temsil 
bölümü son zamanlarda hem büyük hem 
t'c mP•- •:k bir faaliyet göstermektedir. farksız olacaktır. B. B. desi. 8-4869 . 

A uknra Levazım iimirli~i 
satın alma komisyonu 

il on lan. 

İLAN 

İLAN ŞARTLARI 

Beher Beher 
Sayıfa Santimi Sayafa Santimi 

i 
2 
4 

300 
150 

3 
5 

6 80 7 
~ 8 25 kuruttur. 

200 
100 

40 

l - Antalya kıtaları için 
236,5 Ton unun kapalı zarf- ~ 
la eksiltmesi 10/ 2. Kan/ 935 
perşembe günü saat 11 de 
Ispartada F. satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. 

li~ ı - Hayır işlerine ve yeni 
~~ çıkan kitablara aid llAnlardan 
~~ % ı 5 tenzilat yapılır. 2 - Tahmin edilen bede

li 20102 muvakkat teminatı 
1507 liradır. 

3 - Sartnamesi Ankara, 
İstanbul, Levazım Amirlik
leri satınalma komisyonla
rında ve Antalya, Burdur, 
Denizli ve Isparta Fırka sa
tmalma komisyonunda gö
rülebilecektir. 

~ 

~~ 2 - Zayi ilin bedelleri mak. 
~ tu yüz otuz kuruştur. 

~~ 3 - Tebrik, teşekkür, evlen
~~ me vefat ve katı alaka llinla -
~~ rmdan maktuan be' lira alınır. 

~ ~"' ABONE ŞA R'IL\RI 
~~ Müddet Dahilde Hariçte , __ _ 
~ ·-· ~ Senelıgı 

~ 6 Aylığı 
~ 3 Aylığı 
~ 

17 Lira 30 Lira 
9 .. 18 ,. 

5 " 9 .. 

~ Posta ücreti gönderllmlyen 
~~ mektublara cevab verilmez. 

4 - İsteklilerin şartna
medeki niimunesine göre 
yazılmış teklif mektupları
nı eksiltmeye başlanmazdan 
bir saat evveline kadar ls
parta'da Fırka satmalma ko
misyon Reisliğine vermele
ri ve talihlerin eksiltme gü
nü ve saatında Isparta Fır- "' 
ka satmalma komisyonunda 
bulunmaları. (3795) 8-5817 

KİRALIK EV 
Yenişehir'de Ordu Evi ya

nında yeni açılan Dikmen 
caddesi yakınında u~ odalı 
bir hane kiralıktır. 

:\1illi l\1iiclufaa \'ekiHt•ti 
· satın alma komi~yono 

ilan lan. 

lLAN 
Ettik serum ve aşı evinde 

mevcut 10 baş koyun 12 baş 
keçi 2 baş büyük domuz, 6 
baş küçük domuz, 2 baş mer
kep ki ceman 32 baş hayvan 
satılacaktır. Satış günü 29-

' 12-934 cumartesi saat 14 te· 
· . Bu hayvanların muham

men fiatları 100 liradır. Ala
cakların bu hayvanları Et
likteki serum ve aşı evinde 
görmeleri ve satış gününde 
bedelleriyle birlikte veka
let satınalma komisyonun
da müracaatları. (3802) 

R-5Rl6 

İçinde su, elektdk, hava· 
gazı vardır. 

Ziraat Bankaaı Bilanço 
servisinde Bay Yakuba mü
racaat. Telefon santralı: 3406 

8-5797 

•mımııııımm 111111ıııumınuın111~ 

Paşa 
Tarihe karıştı (Meş

hur Hasan Paşa fmm) 
UNLU ÜLGUT 

fırını oldu. Yüce taruyı
cılamna bildiririm. 

HALİT 
8- 5704 

WIUHllllllWlllllUlllW-IMI• 

DEVLET DEMIRYO LLARINDAN: 
31. 12. 934 günlemecinden sonra 1700 kilometreden daha 

ileri gidecek yolculardan, 1700 den artan her kilometre 
için, yolcu ve kilometre başma: 

1 il ili 
1,3( T 0,65 

kuruş alınacaktır. 

8-5809 

Nafıa Bakanlığından: 
135.000 adet normal ve 975 adet makas kayın traversi 

kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

İşbu traversler: 
1 - Susığırlrk istasyonuna 20 kilometre uzaklıkta Bur

sa vil!yeti dahilinde M. Kemalpaşa kazasının Torkaldede 
ormanından kesilip Susığırlrk istasyonunda veya ona mü· 
cavir istasyonlardan birinde vagon üzerinde teslimi halin
de normallere 189.000 ve makaslıklara 3363.75 lira, 

2 - Karaköy istasyonundan 45 kilometre uzaklıkta 
İnegöl kazasmm Tahtaköprü ormanından kesilip Karaköy 
istasyonunda veya ona mücavir stasyonlardan birinde va
gon üzerinde teslimi halinde normellere 270.000 ve mak.ıs
lıklara ( 4826.25) lira bedel tahmin edilmiştir. 

Eksiltme 10. 1. 1935 tarihine rastlıyan perşembe günü 
saat 15,30 da Ankara•da Bakanlık Malzeme Müdürlüğü 
odasında yapılacaktır. 

İstekliler tekliflerini Torhaldede ormanına göre ver
diklerine nazaran 10883.19 liralık ve Tahtaköprü ormanı
na göre verdiklerine nazaran 14743.05 liralık muvakkat te 
minatlarmm malsandığına yatırıldığına dair olan makbuz 
ve Ticaret odası vesikası ile birlikte tekliflerini 10. ı. 935 
perşembe gUnü saat 14,30 a kadar Ankara'da Bakanlık 
Malzeme Müdürlüğüne tevdi etmeleri lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri 960 kuruşa Anka
rada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden satın alabilirler. 

(3767) 8-5772 

Ankara Orman T eşcir ve 
Fidanlık MüdürlüW-iııden: 

Ankara Onnan Teşciri sahasiyle Fidanlığın gösterile 
cek mahallerine nakit 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 Fidanlık müdüriyetine ve ihale g(inü 
olan 7 K. sani 935 pazartesi saat (15) de teslim vezne edil 
mi§ teminat makbu.zi1le komisyona müracaat eylemeleri. 

(3720) 8--5?TJ9 
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Halil Naci Kaiıt~ılık ve Matbaacılık Her nevi plan ve resimlerin kopyaları süratle çıkarılır. Telefon: 1230 

Saylav seçimi gözetleme kurum 
başkanhğından: 

1 _Saylav seçiminde ikinci seçi
mi seçmeye hakkı olan yirmi iki 
yeışından yukarı Ankaranın bütün 

s 

MALİYE 

Para, saadetin anahtarıdır. l Mesut olma"k için zengin ol· 
mak şarttır .. 

Zengin olmak için de bir pi . 
yango bileti almak lazımdır. 

BAKANLI GINDAN: 

İstanbul'da yaptırılacak Adliye binası projesinin tanzi
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 anne, 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 §Ubata kadar 
projeler Nafıa Bakanlığı şose, köprüler, ve binalar reisliği
ne verilecektir. 

Müsabakanın şartnamesi, plan, harita, program ve sair 
evrak me.zkQr reislikten alınacaktı. (3752) 8-5782 

mahalleferinde oturan erkek ve ka
dın nufüsunu gösteren defterler
den birer nüshası vilayet ve bele
diye kapılarına ve ismet paş~, köp 
rü başı, bozkurt fevzi paşa, inkilab 
öztürk, bent deresi, anafartalar, 
tabaklar, necati bey, yeni turan) 
atıf bey, altındağ, mahallelerinin 
defterlerinin birer nüshası anaf ar
talar ve ege, doğan bey, misakı 
milli kızıl elma, istiklal, yeğenbey, 
yenice, ülğü, Özgen, sakalar, ma
hallelerinin defterlerinin birer nüs
hası doğanbey ve nazımbey, öz -
beyler, sakarya çeşme, başkır~ 
yalçınkaya, şenyurt, yenihayat, 

Yanidoğan, cebeci, demirlibahça Ankara l\filli Emlak 
d ' Müdürlügu""··nden! sutepe, emir fırka, içkale, kılınç 

arslan, pazar, akbaş, mahalleleri
nin defterlerinin birer nüshası de
mir fırka ve altay , koyunpazarı, 

•• •• • 
uguz, inonu, çımentepe, demirtaş, 

Muhammen kıymeti 
Cins Miktarı Lira Kr. Izahat 

lJökme değırmen 1 adet 60 00 nakten verilecek 
Yukarda yazılı dökme değirmenin ihalesi 1 - 1 - 935 

sah günü saat 15 te yapılmak üzere açık artırmaya konul-
muştur. İsteklilerin bulunmaları. (3768) 8-5757 

iZMİR LİMAN ve KÖ RFEZ İŞLERİ 

ŞİRKETİ TASFİYE kırgız, kurtuluş, dumlupınar, dua-
tepe, sümer, meydan, gündoğdu, MEMURLUGUNDAN: 
erzurum, turan, akalar, Öncebecı·, lzmir'deki birinci kordonun Konak önünden Pasa· 

port Vapur iskelesine doğru on beş bin metre murabbalıli 

ı•stasyOD, mahallelerİDİD defterleri· yeri Bandınna parke taşı ile döşenmesi ve burada şirketin 
göstereceği kadar uzunlukta kenar taşlan konması işi ka-

• b• •• hası d 1 pah zarf usuliyle eksi1tmeğe konulmuştur . 
DID Jrer DUS Um Uplnar Ve Şartnameler 1stanbul'da Liman hanında 1stanbufLi· 

k ki d G • M t f K man Şirketi Tasfiye memurluğundan ve 1'zmir'de Birinci ava ) ere, " 3Zl US a 8 emal Kordonda şirketimiz idaresinden istiyenlere parasız veri. 

h il 1 . • lir ve gönderilir. 
Cümhuriyet, ma a e erının defter, Eksiltme kararı ikinci kanun avının on ikinci cumarte-

h si günü saat onda şirketin İzınir'deki idare merkezinde 
)erinin birer nüs ası yenişehir po· kestirilir. 

1 Münakasaya iştirak edebilmek için muvakkat teminat 
)is merkezlerine asi mıştır. akçesi dört bin liradır. Bu paranın nakit veya her vakit 

1 
tahsilleri kabil bir banka mektubu olarak şirkete verilme 

2 - Defterler bura arda 5 ikinci si şarttır. 
Bu işe istekli olanlar bir şirket veya mümessilli iseler 

kaA unn 1934 akşamı saat 18 e ka. idare merkezlerinin bulunduğu yerin mahkemesinden Ve-
ya ticaret odasından şirketin bugün çalışmakta bulunda • 

dar asıllkalacaktır• ğunu gösterir bir vesika ile şirketin noterden tasdikli air
kiilerini ve vekil oldukları takdirde noterden tasdikli veki 

3 - Seçim hakkı olupta defterler- ıetnameıerini de birlikte vermeleri gerekti~s~~Vı> 

de isimlerini bulamayanlar ve ya - Bu yazıya inanmayanlar bildir-
tılmak lizım gelmezken yazılı ~u: meden Sonra beş gün içinde 
lunduğunu görenler sfylav seçımı mahkemeye müracaat edebilir
gözetleme kurumuna birer istida ler. 
\'ereceklerdir 5 ~Defterler indirildikten sonra 

4 - Seçim kurumu tetkik sonunu ikinci seçimi, seçim günler~ ay
dilek sahibine yazı ile bildirecektir. rıca bildirilecektir.[3754]8·5760 

E 5 LI:WZZ %2 

Anl\:ara Vafiliğinden: 
Kayaşta Kızılca köyde deve taşı mevkiinde yapı tac:ı oca 

ğı 3 - kanunusani - 935 perşembe günü saat 15 te isteyene 
ihale edilmek üzere açık artırmaya konulmuştur. Şartlan 
öğrenmek için her gün encümen kalemine ve artırmaya 
girmek için de aranlanmış olan 250 liranın yüzde yedibuçu
ğa uyan teminat makbuzu veya mektubile ihale günü en· 
cümeni vilayete gelmeleri. (3743) 8-5749 

Anl{ara l\lilli Emlak 
fijdiirlü;Ji;n,l "q: 

c:nd Miktarı Muhammen İzahat 
kıymeti 

Lira K. 
S~tod Seker mar-) 

kah binek otomo) 1 adet 150 00 Nakten peşinen 
bili. ) 
Yukarda yazılı otomobilin ihalesi 6-12-934 tarihinden 

itibaren bir ay pazarlığa bırakılmıştır. İsteklilerin gelme· 
leri. ( 3668) 8-5623 

Mm. ÜSSÜBAHRİ K UMANDANLIGI 
SATIN ALI\~A KOMİSYONU REİSLİ· 
GİNDEN: 

Münakasa 
Cinsi Mıktan Teminat Tarihi Günü saatı 

Kuru fasu1ye 54,000 567 27 / 12/ 934 Perşembe 10 
Kuru üzüm 20.000 255 ,. ,. 14 

Deniz efradı ihtiyacı için satmalınacak olan cins; ve 
miktariyle muvakkat teminatı yukarda yazılı iki kalem er
zak hizalarında gösterilen gün ve saatlerde kapalı zarf usu 
liyle münakasaya konulmuştur. İstekli olanların ihale gün 
ve saatinden bir saat evcl muvakkat teminatlariyle teklif 
mektuplan ayn ayn birer zarf içinde ve herikisi ayn bir 
zarf derununda olarak komisvon reisliğine teslimi ve şart
namelerini görmek istiyenlerin komisyonumuzla lstanbul 
da Kasımpaşa'da Deniz Levazım Satınalma komisvonuna 
müracaatları. (3675) 8-5638 

--------------------------------------
Kunıhara bütün hir istikhaldir. 

Türkiye Is Bankası 

U y A N J Ş Serve.ti fünun 
yenne çıktı 

44 senedir durmadan neşir vuiyfesinl ya~ 
olan bu haftalık resimli gazetenin Ankara'da satıl yeri 
A K B A kütüphanesidir. Senelik abone 10 lira. Be
her saym 20 km'af. 

Nafıa Bakanlığından: 
Kütahya battuım Tavşanlı istasyonuna mBcavlr Doma

niç onnanlanndan kesilmek ve Tavpnlı lltasYOllUDda 
veya ona mücavir istasyonlarm birinde vagaada teslim edil 
mek şartile muhammen bedeli 54,000 lira olan 40.000 adet 
normal kaym traversle muhammen bedeli 1306.50 Ura olaa 
390 adet makas kaym travers kapah nıf anHl lle eksilt• 
meye konulmu§tur. 

Eksiltme 10. ı. 935 tarihine raatbyan perıembe gllnll 
saat ıs de Ankara'da bakanlık malzeme müdürlüğil adımı 
da yapılacaktır. • ,_ 

İsteklilerin 4015 lira 33 kuruşluk muvakkat temınıtaa• 
rmm malsandığma yatınldığma dair olmı maldJas ve tica
ret odası vesikası ile birlikte tekliOeıiııJ 10-1-935 peqem
be günü saat 14 e kadar bakanlık malHJM ıntdlriine tevdi 
etmeleri lbmıdır. 

lsteklilerin bu husustaki ...-meıeri 275 kmıışa Aıı
kara'da bakanlık malzeme müdürlüğiinden satm alabilir• 
ler. (3737) a;.. 5171 



SAYIFA: 8 

IAs. F. U. M. Satın Alma 
~ Komisyonu ilanlan 

41 KALEM ELEKTRİK 
MALZEMESİ 

Yukarda miktarı yazılı 
ve tahmini bedeli 2250 lira 
olan elektrik melzemesi 
8 - 2. Kan. - 935 tarihinde 
açık eksiltme ile satın alına 
caktır. Şartname bedelsiz 
olup satın alma komisyo -
nundan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminatı olan 
168 lira 75 kuruşla saat 14 
de komisyona müracaatları 
ve 2490 numaralı kanuna na
zaran vesaiki lfizimeyi ha · 
mil bulunmaları. (3765) 

8-5758 

10 KALEM ELEKTRİK 
KAYNAK TELİ 

Yukarda miktarı yazılı ve 
tahmini bedeli 1570 lira olan 
elektrik kaynak teli 8 - 2. ka 
- 935 tarihinde Askeri fab 
rikalar satın alma komisyo 
nunda saat 14 de açık eksilt 
me ile satın alınacaktır. 
Şartname bedelsiz olarak sa 
tmalma komisyonunda ve -
rilmektedir. Taliplerin te • 
minatı muvakkatesi olan 117 
lira 75 kuruşla 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3 üncü 
mat:!<lelerine nazaran vesa -
iki tazime ile birlikte komis
yona müracaatları. (3764) 

8-5759 

50 TON HAM ADANA 
PAMUGU 

Yukarda miktarı yazılı ve 
tahnıini bedeli 22.500 lira o
lan 50 Ton Ham Adana pa
muğu 7 12. Kan 1935 tarihin
ce a~keri fabrikalar umum 
müdürlüğü satmalma komis. 
yonunda saat 15 de kapalı 
zarfla satın alınacaktır. 
Şartnameler parasız ola

rak astmalma komisyonun· 
dan verilir. Taliplerin temi· 
natı muvakkate olan 1687 lİ· 
ra 50 kuruşla tekliflerini ha
vi zarfları yevmi mezkurda 
saat 14 de komisyona teslim 
etmeleri ve 2490 numaralaı 
kanunun 2 ve 3 cü maddele
rinin emrettiği vesaiki Hizi
meyi hamil bulunmaları 

(3761) 8-5785 

1000 METRE MİKABI 
CEVİZ TOMRUK 

Yukarda miktarı yazılı ve 
tahmini bedeli 55000 lira o 
lan ceviz Tomruğu 7 / 2. 
Kanun J935 tarihinde a~ 
keri fabrikalar satınal
ma komisyonunda saat 
15 de kapalı zarfla satrna
lmacaktır. Sartnameler 275 
kuruş mukabilinde satın al
ma komisyonundan verilir. 
Taliplerin teminatı muvak
katesi olan 4000 lira ile tek
liflerini havi zarflar yevmi 
mezkfırda saat 14 de komis
yona teslim etmeleri ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 cü 
marldelerine nazaran vesai
ki 13zime ile müracaatları. 

(3762) 8--5786 

73 KALEM MUHTEI.fF 
MAKKAP VE SAİRE 
Yukarda miktarı ya7.ılı ve 

tahmini bedeli 1850 lira olln 
73 kalem makkap ve saire 
fi/2. Kan/935 tarihinde as
keri fabrikalar satmalma ko
misyonunda saat 14 te açık 
eksiltme ile satın alınacak· 
tır. Şartname bedelsiz olup 
satmalma komisyonunda ve
rilecektir. Taliplerin temi
natı muvakkatesi olan 138 
lira 7 5 kuruşla yevmi mez
kO.rda komisyona müracaat
ları ve 2490 numaralı kanu
tı.un 2 ve 3 cü maddelerine 
nazaran vesaiki Iazimeyi ha
mil bulunmaları. (3763) 

8-5761 

·.,oo Ki'LO Çtô BEZİR 
Yuli::--da yazılı ve tahmini 

o:deT; 700 lira olan malze-
• 11ç ".-/2. ~an/935 tarihinde 

.:; .. r~-ra.brikalar satın alma 
J· ~ - ..:. ınunda saat 14 de 

uı;us 26 ILKKANUN 1934 ÇARŞAMBA 

~··· 

Tl!.:J Q. K iY E 
llRAAT. 
BANKA.Si 

u_1:1utuımıv.acaK' 

FevkaladellKlerıe ctohi 

BDYDK VIL BAŞI GEÇESi, 

Fiyatlar her seneye nazaran çok mutedll oıacak~ 

Yerleri 27 Birinci Kanuna kadar tutunu~ ) 

pazarlıkla satın alınacaktır. 
Şartnamesi Parasız olarak 
satınalma komisyonundan 
verilir. Taliplerin muvakkat 
teminatı olan 52 lira 50 ku
ruşla 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 cü maddelerine 
nazaran vesaiki tazime ite 
birlikte müracaattan. (3747) 

8-5766 

FlSENK FABRİKASI 
1 NUMARALI TAV Q. 

CAGI BİNASININ 
İNŞASI 

Yukarda yazılı ve keşif 
bedeli 12860 lira olan inşa
at 10/2. Kan/935 tarihinde 
askeri fabrikalar satın altna 
komisyonunda saat 15 te ka
palı zarfla ihalesi yapılacak
tır. Sartnamesi 65 kuruş mu· 
kabilinde satrnalma komi~· 
yonundan verilir. Talipler 
964 lira 50 kuruşluk muvak
kat teminatlariyle teklifle
rini havi zarfları yevmi mez· 
kurda saat 14 de satmalma 
komisyonuna vermeleri ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 
3 cü maddelerine nazar::ın 
vesaiki haiz bulunmaları. 

(3772) 8-5784 

12 KALEM CELİK 
HALAT 

Yukarda miktarı yazılı ve 
tahmini bedeli 3500 lira olan 
ı 2 kalem vinç halatı 8/ 2. 
kan/935 tarihinde ac;k ek· 
siltme ile askeri fabrikalar 
satm alma komisyonunda 
saat 14 de satm alınacaktır. 
Sartname parasız olarak sa
tmal ma komisyonundan ve
rilir. Taliplerin muvakkat 
teminatı olan 262 lira 50 ku
ruşla 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 cü maddelerine 
nazaran vesaiki tazime ile 
birlikte müracaatları. 

(3760) 8--5762 

800 KİLO KALAY VARAK 
Yukarda miktarı yazılı ve 

tahmini bedeli 2800 lira o
lan kalay varakm 12/ 2. 
Kan/935 tarihinde askeri 
fabrikalar satınalma komis
yonunda saat 15 te açık ek· 
siltme ile satın alınacaktır. 
Şartname parasız olup satın 
alma komisyonundan verilir. 
Taliplerin teminatr muvak
katesi olan 210 lira ile 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerine nazaran vesaiki 
lazimeyi hamilen müracaat-
ları. (3791) 8-5815 

600 TON OLEOM 
120 TON TOLEOL 
260 TON HAMIZ! AZOT 
Yukarda miktarı yazılı 

malzeme satın alınacaktır. 
Buna dair evsafname fen 
şubesinden alınacaktır. 5/2. 
Kan/935 tarihine kadar fi
at teklifleri fen şubesine 
verilmesi. (3790) 8-5814 

Sü erbank Uşak 
Şeker F abr ·kasın an 

Terakkii Ziraat Türk Ananim Şirketi hisseleri Sümer
bank namına şimdil_ik yalnız U şak'ta alınmaktadır. 

!>O liraya kadar hisseye sahip olanların hisselerinin ta
mamı, fazla hissesi olanların hisselerinin yarısı ödenecek 
di.ğer yansı için hisse sahiplerine birer vesika verilecek
tir. 

Hisse bedellerini alabilmek için ya hisse sahiplerinin 
kendileri veya vekaletnameli vekilleri tarafından Fabrika· 
mıza bizzat müra~aat lazımdır. 

Bedelin tesellümü ve ibra muameleleri dolayısiyle yal
nız '11ektup ile tediye yapı mamaktadır. 

İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde satm al
ma işi ileride Sümer Bank tarafından yapılacak, şekil ve 
şartlan Sümer Bank tarıafından gazetelerle ilan edilecek
tir. 

Hisselerinin ödenmesi için talimat harici müracaat 
edenler çoğalmıştır. 

Bundan sonra beyhude müracaat zahmetine girilme
mesi ve müracaat edenlere cevap verilemiyeceği ilan olu-
nur. 8-5812 
Lx1x1rJ:ı:J 

HAVACILIK VE SPOR 

~~ 

~___t,:·)~ _ü'lh\' 
- SAYI 133 içindekiler -

Fitre ve zekat Kazım N. Dulu 
Karada denizde uçan bir kuş. 
Gelecek, havacılığmdır 
Yeni bir hava ekspresi 
Göktanrınm bir dileği 
Hava hukuku 

Amiral Decteur 

B. Sait Çonay 
Rilat Şerif 

Uçakla bir dakikada 12 kilometre hız 
Gök Alanında hız alanlar 
Dağa çıkmak ve kayak sporlan 
Gökle yer arasında 
Gençler Birliği kurultayında 

Profesör Riedel 
Abidin Davar 

Ankara güreşçileri Türkiye birinciliklerinde 
Bir çift kara göz (Hikaye) Server Ziya Gürevin 

Sinema: Carile Lombard, Marlene Dietrich, Evelyn 
Venable, Clara Lou Sherictan, Gertru<le Michael v. s. 

KREM 
balsamin 

kanzuk 

·DARA• 
BiRiKTiREN 
QA~T 606Q 

Yegane ciddi gü .. 

zellik kremidir. Te .. 

ninizin daimi tazeli .. 

ğini yalnız K R E M 

B A L S A .M İ N ile 

korursunuz. 
Dr. Cims'in nasır ilacı 

KORRİSİD 
.li.n esK1 nasınan oıle pek kısa bir zamanda tamamııe 

kökten çıkarır. 
Merkez deposu: Kanzuk eczahanesi 

Yeni Eczane'de bulunm. 

Ankara Valili~nden: 
Sanatlar mektebine alınacak açık eksiltme ile 50 ton 

kok ve 50 ton odun alınacaktır. Vermek isteyenler her gün 
~ncümen halemine gelerek şartlan öğrenebilirler. Eksılt • 
meye girmek için (2000) lira oranlanan paraml?' ~zde ye~i 
buçuğa uyclll teminat mektubu veya makbuzu ıle ıhale gu .. 
nü olan 3 - ı - 935 perşembe günü saat 15 te encümeni vila· 
y~te gelmeleri. (3744) 8--5748 

MALİYE BAKANLI GINDAN: 
Kırtasiye depoları için lüzumu olan yirmi bin adet ma

kineli karton madeni aksamı on beş gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Örneği İstanbul'da Dolmabahçede kırtasiye deposun .. 
da görüleceği gibi şartnamesi de bu depodan alınacaktır. 
Vermeğe istekli olanların yüz yirmi beş lira muvakkat te
minatlariyle 7 sonuncu kanun 1935 pazartesi günü saat on 
beşte merkezde toplanan alım ve satım komisyonuna gel· 
meleri. (3779) 8-5808 

Sıhhi banyo açıldı 

,-----·-
lmrİy;tr ~ .1h ıhi ve Ba~mu· 1 

1 h:ııriri falilı Rıfl<1 ATAY. 1 

1 Umunıi neştİyııtl İdare den 

Yazı i~leri müdürü Nasuhi r BAYDAR. I 

I rn,,:a~km caddesi cı'vurnda I 
~arbaumda basrlmrşttr. J 

1 

1-10-934 ten itibaren fiatlarda tenzilat yapıldı 

Kurna 40 banyo 80 lüks 100 

-1 -·SİNEM/ LAR ı 
YENi 1 BU GEC~ 1 Bugün, bu gece 1 KULÜP J 

Senenin şaheseri: R A S P U T 1 N ve Ç A l< I ~ A 
K R A L l ç A K R 1 5 T 1 N 

1 
Rus sarayının ihtişamı • Çar ailesinin 
ve bütün Rusyanın mukadderatiyle oy-

Güzel İsveç kraliçasmm gizli hayatı.. nıyan papas Rasputin'in maceraları •• 
,..

0 (TA GARBO - JOHN GILBERT John - Ethel • Lionel Barrymore 
Ayrıca: Dünya havadisleri. Ayrıca: dünya havadisleri. 


