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Giindelik 

y AZI DlLt HANGİ KONUŞl\IA 
DiLİYLE BiRLEŞECEK? 

Atay son günlerde yurdun 
aürlü bu~aklarından gelmiş birkaç 
yazıyı göstererek soruyor: 

- Bunları ne yapayıı:n ! oku: 
yorum anlayamıyorum; ıçındekı 
ısözleri

1 

dergiden arıyorum; orada 
d k. . . kı"misi yok. Her 

a ımısı var, l d'l·ı 
k t 'd t an oranın öze ı ı e en e o ur , . . . . 
yazarsa ne yolda birbırımızı an -
lıyacağız? . . 

Bu yazıları okurken, ıçımde 
şöyle bir korku uyandı: 

_ T ·· k budun dilini ileri bir 
ur . k d" 

aurakta birlettirm~k ıst~r enk, b~.-
1. .. . b"l iyerek ıstemıyere u
ımızı ı m , ? 

t .. b"'t" dagwrtıyor muyuz. un u un 1 b" . w• • 
Hayır! Ne böy e ır ~s~e~b~z 

~ar, ne de böyle yap~a .. 1 .~çın k~r 
gereklik... Yalnız, .. g.?rd u~or ı, 
bir yanlış anlayı§d onun lde?'~~ :k 

yazı dilini el en ge ıgı a • 
_:ı k ıtma diline yaklaştıraca-uar onu:r d d .. .. 
ğız ! dedik. Bun d1·1 onmu.yojz. 
Ancak, konuşma1 . ı ı ekneyı akn a. 
d w 'ıyice be ırtme gere • 
ıgımızı . 

Y üzünün her yerınde, köy. 
er y k d d .... 

den köye, kentten en e egışen 
bir takım konuşumlar .vardır, En 
.1 • d nen dillerde bıle, yer yer 
ı erı e .... . l . .. 
öyle söyleyiş degııım erı goze ça~-
P Yurdundan aynlmamış hır 
nar.t nya'lının dilini, oralarda bu. 

re a P . 'l" l kt 
lunmamıf bir arıs ı an ama a 
güçlük çeker. 

Bunun böyle olm~sı hiç bir dilde 
her köylünün kendı ko .. nuşmasm
daki ağızla yazı yazmaga. yol aç.· 

ış değildir. Bizde de dıl devrı
m. ·n amacı dili aay191z yerli a • 
mını ' 
., ızlara parçalamak olamaz. 
g Hiç unutmamalıyız ki söz söy. 

1 kle Yazı yazmakla ilk iıte • eme , .• d 
nen düşüneemızı, .. uygumuzu an. 

1 t kt r y azdıgımızı okuyan, 
ama ı · . . d d" .. 1 d" ... 'mı' zi dınlıyen, ne e ı . soy e ıgı 

ğimizi anlayama~sa k ydazımkı~ın, 
.. .. .. "n deg" erı yo eme tır. 
ıozumuzu . . 

Türk dili devrimi, ö!le hır türk 
d. . t k istiyor kı yer yer, 

1 1 yakra ma k görülen değiıiklik-
oynıa oynıa ld ld' 
1 . .. t•• çıkarak, e en ge ı-
erın us une . l 

.... k d k t"rk 0 dılle an a,a • gı a ar ço u 
bilsin! ) .. . w• 

S.. .. 1 k n kime soyledıgıoz .soy er e , . • 
8

. 
. . d" .. mıyız? ır çocu-

tnızı uıunmez . k' d 
ğa söylerken başka, yetı1~. ın .~ 1a· 

k f' u soy erna söylerken baş a ~~ .. d d 
ınez miyiz? Gözümüz onun. e U• 

ranların ne değerde, ne bilgAıde, kne 
b ·1· · nca anlayııta olduğunu ı ırız. ' 

.. .. d d .. 1 r•ek yahut ya-sozu ra yo a soy e 0 
' k 

zarsak, onu dinliyecek, ok.uy~f°· 
kimseler çoğalır; değerlerı, 1 gı-
leri anlayı"'ları değişir. ~~l~ o-

, :r .. onu ne 
lunca bunun en azını goz ... b. 
alarak, onun da anhyabilecegı . ~~ 
dille söylemek, yazmak gerekhgı 
Önünde kalırız. 

Urfa' dan yazan, kendi ağzını 
bilmez bir yurddaşa o ağızla ya
~arsa sözünü anlatamaz. ~un~ 
düşünmemek, dilin ulusal degerı· 
ni bilmemek demek olur· 

Türlü yerlerin türlü deyişleri ar~· 
•ındaki küçük küçük ayırdı~~~r ~ır 
Yana kalsın; bunların hepsını ıçın· 
de toplıyan bir dil vardır ki onun· 
la İstanbullu erzurumluya, vanlı 
hnıirliye, Edirneli maraşhya di· 
Yeceğini anlatabilir. lıte yazıda 
canlandırmaya çalışacağımız dil, 
hu ortak konuıma dilidir. 

Bunu göz önünden ayırmama
lıyız ki yazılarımız anlaşılmaz ol
masın! Bu yüzden eyi bir sözü
lllüz varsa elden gitmesin; bir di
leğimiz varsa yerine getirilebil
•İn ! 

lıin içindeki yanlış hk işte bu 
llnlaşamamazlıktan ileri geliyor. 

Tarama Dergisine geçmiş ol
lllakla bir yerin agzındaki bir söz, 
'bütün türklerin dil varlığı içine 

Adımız, andımızdır. 

27, fl_,KKANUN 1934 PERŞEl\llU. 

:At.lltürk'iirı llyal• bastığı piiııdenberi Anka
~cı uğurll lmvrı.§nmştur. diitiin Tiirkiyt•'ye 
i.frnek Arılwra. bu mutlu varışm on beşinci 
yıldöniimiinii bugün ccından kutlayacak
tır. 

Her yerde 5 kuruş 

Atatürk'ün Ankara'ya ge diğinin 
onbeşinci yıldönümünü kutluyoruz 

J(ubilay abidesi 
Açılma merasimi 

İzmir, 26 (A.A.) - Yıldıztepe· 
' de Kubilay Menkü lafının açılışı 

On beş yıl önce bugün Ankara 
en bahtlı gününe kavuşmuştu. O 
gün bugündür, 27 ilkkanun tarihi, 
gönüllerimizde orunc ve gözleri
mizde sevincle kutladığımız sayı
lı bir gün olmuştur. 

Mayısın on dokuzuncu günü 
Samsun'a ayağını basan Atatürk, 
yurdun birkaç yönünü dolaşıp u
lusun yüreğinde biriken güreli 
duygulara yeni ve tükenmez bir 
hız verdikten sonra ilkkanunun 
27 sinde Ankara'ya ulaşmıştı. 

O gün Ankara, Türkiye'nin en 

mutlu sehri olmuş ve o günden 
sonra tiirk yurdu da acunun en 
mutlu i. 

0

tesi olacağına bir daha 
inanmrh. 

Dışa; .!an bakanlar, türkün özü
nü ve Atatürk'ün büyüklüğünü se
zemiyenler, o günlerde tarihin 
dalgaları altında büyük bir ulusu 
boğulacak sanıyorlardı. 

Bundan on beş yıl önce ilkka
nunun 27 sinde Ankara'ya ayak 
basan Atatürk, Ankara' da dalga
lanan ve bütün yurdu gölgesinin 
altına toplayan bir bayrak gibi, 

tarihin yürüyüşüne türkçe bir yö
nelme verdi. Türkler ilkkanunun 
her 27 sinde o büyük hadisenin 
sevine ve oruncunu yüreklerinin 
ta içinde duyacaklardır. 

~:{.* 

Dünkü sayımızda da bildirdiğimiz 
gibi bu mutlu günü bütün Ankara can. 
dan kutlıyacak ve gece saat yirmi bir
de de Halkevinde bir müzikal - festival 
verilecektir. 

Ankara Halkevi Başkanlığı bu festi. 
vale davet ettiği kimseleri siyah elbise 
ile gelmelerini dilemektdir. 

Atatürk'ün, bundan on be~ yıl önce, Ankaraya geldiği 27 ilkkanun gllnil, yapılan k~r~ılamayı temsilen g~nc ressamları· 
mızdan Bay Saib'in çizdiği ve Ankara Halkevinin alrp salonlarına astığı büyük tablonun bir IJrneğini sunuyorus. 

Anadolu Ajansının 
bir tavzihi 

Ankara civarındaki bir alayın 
deneme seferberliği dolayısiyle 
Anadolu Ajansı tarafından gaze. ' 
lelere verilen havadisin bir yaban
cı ajansı tarafından bize atfen 
yanhı bir tarzda neşredildiği bu
raya gelen Avrupa gazetelerinden 
anlaşılmıştır. O haberimizde 12 
a~~ karş.ısında asker tahşid edil
dıgı şeklınde hiç bir fırka mevcud 
olmadığı gibi esasen bu yoldaki 
haber de hiç bir hakikate istinat 
etmiyen musanna bir iddia oldu
ğundan keyfiyetin tavzihine lü
zum görülmüştür. 

girmiş ?,l~az. Tarama dergisi yal
nız o sozun o yerde varlığını or
taya koymuştur. Bütün türklerin 
birihirine anlatmak için söyliye
cekleri ıöz, gene bütün türklerce 
bilinmiş sözlerden olmalıdır. 

Yazılarımızda böyle yerli ağız
lar kullanmak, bir türlü bilinmez
severlik (~) tir; gelip geçici bir 
saldırıştır. Yoksa bir ulus'un or
taklaşa dili, bir iki yerin özel söy
leyişinden değil, büt~n .ulusun or
tak düşünüşünden, bırlık anlatı-
şından doğar. 

Bunun bir ayak . öncev anl~ş~~
ması dil devriminın dogru yuru· 
yütü~de büyük bir ileri adım O· 

lacaktır. 
1. Necmi DİLMEN 

------
( *) BiUnmezseverlik, garabetperes· 

ti'dir diye kullanılmrştır. 

• 
Italya- H abeş i stan 

Fransız ve İngiliz kaynaklarına göre 
İtalyanlar Hal)eş toılraklarında 

ilerleme ktedir1er 

İtalya bu duyumların doğru olmadığını söylüyor 

Londra, 26 ( A.A.) - Habeşistan'dan 

gelen bir tebliğe göre, İtalyanlar 

Radirden habeş arazisinde bulunan ada 
ya bir otomobil yolu yapmaktadırlar. 

Afr 'ı de itgal etmişlerdir. İtalyan tay 
yareleri Gurrloguli''de Habeş kıtaları • 
nın üzerinde dolaşmaktadırlar. 

Habf'ş makamları yeni hadiselere se 
bebiyet vermemek için emir almışlardır. 

Öte yandan bir İtalyan bildirimi, Ha. 
beş topraklarında İtalyan kıtaları bu -
lunduğunu tekzib etmektedir. 

Paris, 26 (A.A.) - Malen gazetesi. 
ne göre İtalyan kıtaları Habeş toprakla. 
rında ilerlemektedir. Habeşistan'm bu 
huıusta uluslararası derneği genel katib 
liğine verdiği nota bugün bütün hüku • 
metlere yollanmııtır. 

lıalyanlar tckzih ctliyorlar 
Paris, 26 ( A.A.) - İtalya elçiliği, 

İtalyan kıtalarının Habet toprağında ha 
reketleri hakkındaki duyumların tama· 
men aırlsız olduğunu bildirm..ıktedir. 

~-~~~--------···-----------~~-
Fraıısız - Sovyet 

anlaşmasının metııi 
Moskova, 26 (A.A.) - Doğu 

andlaşması hakkında 5 ilkkanun· 
da Cenevre' de Fransa ile Sovyet 
ler Birliği arasında İmzalanan pro· 
tokolun metni şudur: 

''Fransa cumurluğu Dışarı İşler 
Bakam ile Sovyet Rusya Dışarı 

işler Halk Komiseri, hükumetle- ı 
rinin müteşebbisi bulundukları bir 

(Sonu 2 inci sayıfada) 

l(urııltayda l<.aç 
saylav olacal{? 

Vilayetlerden İçeri İşler Bakan
hğma gelen duyumlara göre say
lav seçimi işinin bugünkü durumu 
şöyledir: 

Nüfus defterlerinin teftiş he
yetlerince tetkikleri bitirilmiş ve 
cetveller ülkenin her bucağında 
22-12-1934 günündenberi askıya 
çıkarılmıf bulunmaktadır. 

(Sonu 6. ıncı sayıfada) 

bugün yapılmıştır. Saat 13,15 de 
Basmahane durağından kalkan ö 
zel bir tren memurları, muallimle
ri, fırkalıları ve pek çok gencleri 
Menemen' e götürmüştür. Aynı za
manda Manisa' dan kalkan diğer 

özel bir tren de Menemen' e gel
mitşir. 

Tam saat 14,30 da herkes men
kü taşı çevresinde yerlerini almış
lardır. Açılış resmine istiklal mar
şı çalınmak suretiyle başlanmıştır 
Askeri merasim bittikten sonra 
C. H. F. Genel Katibi Bay V.eceb 
Peker alkışla_rla karşılanan bir 
söylev söylemiş ve menkü taşını 

açmıştır. Bay Receb Peker'den 
sonra gene bir zabit ile muallim
ler tarafından söylevler söylen· 
miştir. 

Bay Receb Peker ile bu sabah 
İstanbul' dan gelen Bayan İffet ve 
İzmir acarlarından - muallimlerin· 
den - Bayan V edide'nin söylevleri 
alkışlarla karşılanmııtır. 

Söylevler bittikten sonra yüz
den fazla çelenk ve çiçekler men
kü taşına konulmuş ve üç el silah 
atılmak suretiyle merasime son 
verilmiştir. Havanın pek çok yağ
murlu olmasına rağmen merasim
de on binden fazla halk kütlesi 
bulunmuıtur. 

Dün Menemen'de Kubilay abidesini gu· 
zel söyleviyle açan C. H. F. Genel Katibi 

Bay R. Peker'in böyle bir toplantıda 
alınmış bir resmi 

Bay R. Pekerin 
söy]evi 

İzmir, 26 (A.A.) - C. H. f. 
Genel Katibi Bay Receb _Pe~e~ 
Menemen'de Kubilay abıdesını 
açarken aşağıdaki nutku söyle
miştir: 

- Öz arkadaşlarım, 
Bizim yaşayı~ımız için dünyalar 

değer kıymeti olan ve ~aşkal~rı
nın göziyle de üstün degerler ıfa
de eden türk · inkılabı~ın ko~n
ması yolunda ba,ını vermıt 0 • 

lan koca yiğit Kubilay'ın ve O· 

(Sonu 6. rncı sayıfada) 



SAYIFA 2 <JLUS 

DIŞARDAN GELEN SON DUYUMLA 
~ VUSTL'RY A'DA 

Azlık)ar işi karışık değildir 

{'.eko lovakyanın l\lacari tan 
elçi"i böyle söyliyor 

Viyana, 26 (A.A.) - Çekoslovakya. 
nın Macaristan elçisi Milos Jobr, Pra • 
ger Tagcblat gazetesine verdiği bildiri
de Macaristan'a hitaben anlaşmacı söz. 
ler söylemiştir. 

Elçi diyor ki: 
''- Azlıklar meselesi göründüğü ka. 

dar karışık bir iş değildir. Bu işin anla. 
ıamamazlıklara sebeb olması, iki ülke 
arasında mevcud gergin münasebetler
den ileri gelmektedir. Sükfinet elde edi. 
leceği muhakkak olursa bunun sınır 

mıntakafonna da yapılacağı ve Çekoslo. 
vakya'daki macar azlıkları tarafından 

memnuniyetle krşılanacağı şüphesizdir. 
Şurası kayda değer ki, iki ulus arasın

da hiç bir sevimsizlik mevcud değildir. 
İki illke ticaret ve sanayii arasındaki 
münasebetler dostçadır ve iki ulus kar
Jılıklı biribirini sevmekte ve işe tekTar 
başlamağı istemektedirler. Belki yeni 
yıl, iki ülkeyi alakadar eden meselelerin 
konuşulup halldilmesi için yeşil masa 
etrafında birlikte oturmak imkanlarını 

verecektir. Macaristan'dan sıyasal amac 
lanndan vaz geçmesini istemiyoruz, 
çünkü böyle bir şart ökonomik anlaşma 
şartı olamaz. Nasıl ki biz de bu anlaş. 
manrn sıyasal veya arazi şartlara bağlı 

bulundurulmasını kabul edemeyiz. Bu 
böyle olunca, ihtilaf anlaşılmaz bir şey. 
<!ir. Almanya - Lehistan anlaşmasından 
niçin örnek almayalım. Bu iki ülke, ken 
dileri için hayati olan meselelerin halli. 
ne gereken havayı hazırlayabilmek ar
zusiyle aralarında daha az eehmmiyetli 
oJmıyan arazi meselelerini birkaç yıl 

için geriye bırakmışlardır. Çekoslovak
ya, ökonomik anlaşma sıyasal şartlara 
bağlı bulundurulmamak şartivle ve öte 
ki bazı şartlarla Roma andlaşmasına 
katılmava hazırdır ... 

A,~u turya'nm bir tekzibi 
Viyana, 26 (A.A.) - Avusturya 

ajansı çıkardığı bir bildirimde Avusturya 
propaganda komiseri Miralay Adam'ın 
Marsilya suikasdmın hazırlanmasına 
çok çalışmış olduğuna dair bazı yabancı 
illke gazetelerinin yazılan ve hücumla. 
nnı reddederek diyor ki: 

"- Bütün hücumlann dayandığı tek 
bir temel vardır ld o da miralay Adamın 
Avusturya • macar imparatorluk erkfinı 
harbiyesinde kavmakam Perçeviç ile be 
ra her çalısmıo; r '-rıak itibariyle onu ta. 
nımakta oı~ • r. 

INGILTEt •E 

lııgiliz kıralmın noel söy]e,i 

Londra, 26 (A.A.) - Havas ajansın 
dan: 

Kıral Corc, Noel yortusu münasebe
tile radyoda ingiliz ve imparatorluk te
baalarına hitaben verdiği söylevi şu 

euretle bitirmiştir: 
"Eğer sesim uzak Hindistana ulaşır-

1a, bu sesin Hindistan ulusuna olan da- · 
imi sevgimi ve onun da büyük ailemi
sin birliği içinde kendisine düşen mev
kii almasını ve tamamen takdir etmesi
rıi görmek arzumu oraya götürmesini 
isterim. 

Noel şcnl~ği en ziyade bir aile me
rasimidir ve beni dinliyen hepinizin 
lrırala ne dereceye kadar bağlı ve biri
birlnize aynı büyük bir aile düşUnce
ıile ne kadar birleşmiş olduğunuzu an
lamanızı isterim. En candan dikğim 

bu düşünce ve isteklerin kuvvetlenme
ei ve llaha ziyade yayılmasıdır. Acun 
endişe içindedir. Müşküllerlmize bu 
aile ruhu ile karşı koyarsak muzaffer 
olacağımızdan eminim.,, 

ISPA lYA'DA 

İspanya'da siikôn 

Madrid, 26 (A.A.) - Dışarıişler ba
kanı ülkenin her köşesinde tam bir sü
)Qn olduğunu söylemiştir. 

lçerii~lcr müsteşarı Bay Benzo'nun 
istifası kallul edilmiştir. 

Bir f ntbol ~açı 
Madrid, 26 (A.A.) - Nuremberg 

futbol tiılmriile Madrid takımı arasın
da yapılan maçı bire karşı beş sayı ile 
~e.mbergliler kazanmıtıtır. 

FRANSA'DA 

Eski bir tayyare liazasnıın 
yeni şayiaları 

Perpinyan, 26 (A.A.) - 1933 te Ye
şilburunda tayyareci Gate ile Bree'nin 
kaybolmalarından ötürü çıkan bazı şa
yialara bakılırsa tayyareciler sağdır· 

lar ve fakat yabancı bir devletin emrile 
kendilerini gizlemektedirler. Buna kar
şılık mıntaka yerlileri tayyarecilcrin 
adaya indikten sonra öldürüldüklerini 
iddia ediyorlar. Dün bu hususta tahki
kat yapmak için araştırma tayyaresi 
bir yolcu ile birlikte fransız Ginesine 
doğru yola çıkmıştır. 

Başbakanlığı yeni hir binası 

Paris. 26 (A.A.) - Resmi gazete, 

Matinyon otelinin başbakanlık için sa

tın almması ve döşenmesi hakkınd;ılci 

yasayı neşretmiştir. 

Fran ız konıüııi~tlcri Ha) 
Stalin'i selamlıyorlar 

Paris, 26 (A.A.) - Fransız komü

nist fırkası merkez komitesi Bay Sta

line, 55 inci yıldönümü dolayısile, 

Umanite gazetesinde çıkan aşağıdaki 

heyecanlı yazıyı yollamıştır: 

"Stalinin şahsında, kapitalizm bo

yunduruğunu kırmak, faşizmi yenmek 

ve devrimle kurtulmak istiyen bütün 

acunun istismar edilen milyonlarca iş

çisinin şefi ve bolşevik fırkasının, 

ilktcşrin zaferile sosyalizm kuruculu

ğu zaferini temin eden, muzaffer şefi 

Lenin'in halefini selamlarız. 

Acun işçilerinin yurdu olan Sov

yetler Birliği sosyalizmin yabancısına, 

acun proletaryasının şefine, aziz ve 
büyük arkadaşımız Stalin'e selam. 

İş iz çocnklanna oyuncak 
dağıtıldı 

Paris, 26 (A.A.) - Dün Paris civa. 

rı işsizlerinin 20.000. çocuğuna Bay 

Löbrön ile Bay Flanden'in önünde oyun 

cak adğıtılmıştır. 

Çocuklar Gran Patenin büyük salo

nunda sirk, tiyatro, sinema gibi eğlence

lerden istifade etmişler ve radyoda ço. 

cukca sözlerle sevinclerini bildirmişler. 
dir. 

İntizamı erkt'k ,.e kız İfçiler temin 
etmişlerdir. 

Kışın yiizme yarışları 

Paris, 26 (A.A.) - Sıhhati normal 

olan her kimse icabında yılın her mev

siminde açık l'tavada suya girebilir. Bu 

fikir 25/12 tarihinde Paris, Tuluz, 

Nant ve Nis gibi şehirlerde yüzme pro

pagandası olarak tertib edilen Noel 

yüzme yarışlarında hakim olmuştur. 

Paris'te Sen nehrinde 1906 danberi 

her yıl yapılmakta olan yarışlar her za

man görülen kalabalığı çekmikti. Ya

rışa 23 yüzgec katılmış ve Tevenand, 

Guiljoman ile Şarpentiye'yi geç.erek 

yarışı kazanmıştır. 

Nis'de Nis takımı Bükreş takımına 

karşı kazanmı~tır. 

Yeni bir tayyare hız rekoru 
!stres, 26 (A.A.) - Dün tayyareci 

Delmot kapalı devre üzerinde saatte 
502,465 kilometre ile yeni bir sUrat re
koru elde etmiştir. Tayyarenin kontrol 

aletleri henüz ölçülmemiştir. Tayyare 
sürati, dönmelerinden birinde, saatte 

vasati 514,280 kilometreyi bulmu~tur. 

Tayyareci Delmot tarafınban kırı

lan eski acun çabukluk rekoru 4.9.33 
tuibindenberi saatte 490 kilometre, ya
ni Delmottan 12,465 kilometre az ola
rak, amerikalı Veddel'de idi 

lTALYA'DA 

İtalya - Fransa tenis maçı 
Milano, 26 (A.A.) - İtalyanlarla 

fransızlar arasında dostça yapılan bir 

teılis ma~ııu 5/.4 ltalya kazanmıştır. 

DACNIK DUYUMLAR 

İran dışarıişler bakanı 
Cenevre'ye gitti 

Irak müracaatının görüşiilmc
sinde hazır hulmıacak 

Tahran, 26 (A.A.) - Dışarıişler ba
kanı Kazımi Han ile İran heyeti, Irak 
müracaatının görüşülmesinde memleket
lerini temsil etmek üzere Cenevreyc 
hareket etmişlerdir. 

lyran - Afgan smır hadi esi 
Tahran, 26 (A.A.) - Afgan asileri

nin Zurabad'a taarruzları üzerine olan 
biteni yerinde tetkik etmek ve ölenler
le beraber zarar ziyanın bir bilançosu
nu yapmak üzere yüksek kimselerden 
müteşekkil karışık bir komisyon yapıl
mıştır. 

Japonyamu nota ı 
Vaşington, 26 (A.A.) - Eyi duyum 

alan mahfellere göre, japon elçisi Sa
ito, Japonyanın Vaşington andlaşma

sından vaz geçtiğine dair olan japon 
resmi notasını cumartesi günü dışarıiş
ler bakanı Bay Hul'a verecektir. 

Filipiııcfo Krom madeni hulundn 
Maniy, 26 (A.A.) - Filipin adala

rında bulunmakta olan Amerikan ko
misyonu verdiği bir raporda Zambles 
vilayetlerinde cevheri çok kuvvetli bü
yük bir krom madeni bulunmuş olduğu
nu bildirmiştir. 

Raporda, Filipine kati istiklal ve
rildikten sonra Amerika ile bu ülke a
rasında devamlı sıyasal ve ökonomi 
münasebetlerinin uzatılması lüzumun
da ısrar edildikten sonra deniyor ki: 

"Bulunan madenler birkaç milyon 
tonluktur. Bunun Amerika için süel sı
yasa bakımından değer biçilmez bir e
hemmiyeti vardır. Çünkü bu madde he
men hemen Amerikada hiç yoktur. 
Halbuki savaş levazımı yapılmasında 

bir.inci derecede gelen bir maddedir. 

Hoptman ~m muhakemesi 
Nevyork, 26 (A.A.) - Bay Lind

berg'in çocuğunun mürebbiyesi Bayan 
Behy Gov, Hoptman'ın muhakemesin
de şahidlik etmek üzede Akitanya va
purile buraya gelmiştir. 

Bir gemi kazası 
Anvers, 26 (A.A.) - Halifaks açık

larında bulunan Emil Franki jsmindeki 
vapur bir kar fırtınasında dümenini 
kaybederek S. O. S. tehlike işareti ver 
mcğe başlaması üzerine Hanri Jaspar 
Belçika vapuru yetişerek Emil vapu
runu yedeğe almıştır. Dün buradan kal
kan iki gemi de bu sabah vaka yerinde 
olacaklardır. 

ÇEKOSLOVAKYA'DA 

1934 ün en miihinı hfülist'sİ ba
rış kn,·vctlerinin toplannıaı;;lymış 

Prag, 26 (A.A.) - Bay Eduard Be
nes, Prager Pres gazetesinde yazdığı 

bir makalede 1934 yılındaki başlıca ha
disenin Avrupadaki barış kuvvetleri
nin yeniden toplanması olduğunu söy
lemekt~ ve Avrupa politikasının yakın 
ilerlemesinin bliyük bir nikbinlikle 
karşılanabileceği kanaatini göstermek
tedir. 

Bay Benes, bu politikanın sıyasal 

ve ökonomik bir iyiliğe doğru gidebi
leceğini söyliyerck diyor ki: 

"- Batıda Fransaya ve doğuda Sov
yet Rusyaya dayanmakta olan küçük, 
Balkan ve Baltık anlaşmaları daha 
şimdiden bir pekiştirme amili olmuşlar

dır. Kurulmakta olan bu blok herhangi 
bir kimseye karşı düşmanlık beslemek· 
ten uzaktır. Ve kendi sıyasa ve usulle· 

rine Polonya ve Almanyayı da kattır· 

mak ve orta AvrupadiJ İtalya ile bi.ı 
iş birliği esasını ela aramaktadır. 

Henüz tehlikeden uzak olduğumuz 
iddia edilemezse de, 1934 senesinin son 
ayları içinde Avrupada sulh kuvvetle
rinin esaslı bir surette teşekkülü tema
yülatr, ufuktan doğar gibi gözük.en 
harb tehlikesinin hissolunur derecede 
azaldığını gösterir, buna rağmen hadi
"cleri gayet dikkatle takib etm~k gerek

tir. 

Fransız • Sovyet anlaşmasının • 
nıetııı 

(Başı 1 inci sayıl•da) 

şark andlaşması akdi için yapıl
makta olan müzakerelerin bugün
kü hali hakkında Cenevre' de gö
rüş teatisinde bulunarak derpiş o
lunan uluslararası mukavelelerin 
aktine devam etmek yolunda her 
iki hükumetin müşterek kararını 
müşahede etmişlerdir. Girişilen 
müzakerelerin daha faal bir saf
haya intikal etmek üzere bulun
duğu şu anda fransız ve Sovyet 
Rusya Dışarı işler Bakanları ken
di hükumetleri namına aşağıdaki 
hattı hareketin ittihazını karşılık
lı olarak teahhüd etmek hususun
da mutabık kalmışlardır: 

1. - İki hükfımetten hiç biri and-
1aşmaya katılacak olan ve bilhassa hu
na esas itibariyle henüz muvafakat et
memiş bulunan hükumetlerle olan mü
nasebetlerinde, mıntakavi Doğu and
laşmasınrn veya buna bağlı anlaşmaJ~
rın hazırlanma ve akdini tehlikeye dii

şürebilecek veya mülhem oldukları fik
re aykırı olabilecek iki taraflı veya bir
çok taraflı sıyasal anlaşmalar akdi için 
müzakerelere yanaşmıyacaklardır. 

2. - Bu hususta. iki ükumetten 

Ankara 
Dün akşam Ankara radyosu söylev 

bakımından rökor kırdı. Bay Kazım 
Nami Duru çocuk terbiyesi üzerine ko
nuştu. Bu konuşmanın başından sonu
na kadar, değerli sözlerle dolu olduğu
nu söylemek gerektir. Dün akşam, 

radyosunun başında bulunmayıp da bu 
konferansı dinlememiş olan ana, baba
ların pek çok şey kaybetmiş oldukları
na inanıyoruz; doğrusu yas tutsalar 
yeridir. 

Kizım Nami hocamız, çocuk psiko

lojisi ve terbiye etrafında aydınlatıcı 
ve ana babalar için öğretici özde söz
ler söyledi. Gazetemizde ayrıca bahse
dilmek yaraşan bu söylevi ve ayrıca 
söyleyicisini övmek için ne söylense 
azdır. Bay Kazım Naminin Ankara 
radyosunda bugüne kadar verilmiş bil
gi söylevlerinin en değerlisini verer~k 
rökor kırdığına inanıyorum. 

İkinci söylevi Bay Şakir Hazım 
Gökmen verdi. Türk tayyareciliğinin 

dününü anlatarak türk ulusunun ve 
cümhuriyet hükumetinin büyük tayya
reciliğimizi kurmak için yaptıkları fe
dakarlıkları anlattı. Sözcü, cümhuriyet 
tayyareciliğinden, genel savaştan ön
ce, genel savaşta, kurtuluş savaşında 

diye ayırarak eski çağlarda türk tayya
reciliği üzerine malıimat verdi. 

Bay Şakir · Hazımın söylevinde 
''kurtuluş ı;avaşında türk tayyarecili
ği.,ne ayrılmış olan par~adan şunu alı
yoruz: 

''Mayıs, aylar içinde en canlısı ve 
özlüsiidür. Mayıs bereket ayıdır: Ma
yıs güneş ve refah getiren aydır .• Ama, 
türk için mayıs ayının değeri bütün 
bunlardan daha çok üstün ve daha bü
yüktür. Çünkü umudsuzluğun ortalığı 
sardığı bir sırada, bu mutlu mayıs a
yında türk kurtuluşunun ışığı parlamış-
tır ... 
Mayısın ondokuzu kurtuluş savaşımı

zın özüne tarihtir; özüdür. Her şey o
radan gelir, biitün zaferlerimiz oradan 
kaynamıştır ve yarınlar hep 19 mayı-
11n yavrularıdır. 19 mayıs türk ileri 
gidişinin anasıdır ... 

Türk tayyareciıi, Atatürlı:'Un açtığı 
bu savaşa canını başını koymufların 

ön safında geliyor. Biz bunu burada, 
övünerek söylüyoruz ve AtatUrkün 
izinden koşmuş olmanın verdiği zevk 
ve heyecanla göğıüınüz kabararak övil
nüyoruz, övüneceğiz.,, 

"Atatürk inanı, türkün ölmezliğine 
inan, Türk tayyarecisini, işgal kuvvet· 
)erinin çemberini yırtarak ve bu çem
berin içinden uçurarak Anadolu'ya ge· 
tirdi. Kurtuluş savaşı boyunca tayya· 
reciliğimiz seve seve barbctti, düştU 

ve düşürdü.. Onu değil vasıtasızlık 

ölüm bile yıldırmamış, yıldıramamış

tır: o, ölümü, her vakit göğüslemiş, ge
ri sürmüş ve tiirk havacısı her 6avaş
tan daima muzaffeı- çıkmıştır •.. ., 

Şakir Hazım Gökmen söylevini su 

her biri, alakadar hükumetlerden birisi 
tarafından böyle bir mahiyeti haiz ola· 
bilecek bir teklife ne vasıta ile olursa 
olsun karşılaştığı takdirde diğerine hu 
teklifi bildirecektir. 

Bu vecibeler, şimdiki sıyasal teseb• 
hüsün devamı müddetince olduğu gibi, 
aynı genel düşünüş ve aynı kaygı ile 
bu teşebbüsün yerine ikame olunabilc• 
cek başka her türlü sonraki teşebbüs· 
lerin devamınca da muteberdir. İki hü· 
kumet bu teşebbüslerden ancak devam· 
Jarmda bir fayda olmadığını müştereK 
bir kararla müşahede ettikten sonra 
vaz geçeceklerdir. Bu takdirde ise ay• 
nı fikir1e ve gene böyle bir maksadla 
biribirine vermeği muvafık görecekle• 
ri yeni teminat hususunda aralarında 

istisarede bulunacaklardır. 

İki hükumet, fransız - sovyet sıya"' 

sal isbirliğinde böyle bir devam ve te• 

sir garantisinin, yapılmakta olan ulus• 

lararası müzakerelerinin muvaffakıye'" 

tini kolaylaştıracağına ve aynı zaman .. 

da iki memleket arasındaki hükumet 

münasebetlerinde karşılıklı itimadın 

takviyesine de yarıyacağına kani bulun• 
maktadırlar.,, 

radyosu 
sözlerle bitirdi: "Cümhuriyet, çürüli 
tayyare ve yaşlı tayyarecilere dayanan 

bir tayyareciliği miras aldı. Bugün bil• 

yUk ve cömerd tUrk ulusunun fedakar .. 

lıklarile yeni baştan kurulan, tayyare• 

ciliğimiz övülecek ve güvenilece1' 

~<ahhar bir varlık olmuş bulunuyor• 

Onunla övünebilir, ona güvenebilirsi• 

niz. 

Fakat unutmamalıyız kj tayyareci• 
liğin yardımınıza hala ihtiyacı vard~ 

ve bu ihtiyac azalmamış, artmışır. Bu 

da, sevgili yurddaşlarıma ulusal vazi• 

felerini hatırlatmalıdır.,, 

Dün akşam mlizik yönü Bayan Fer• 

hunde Ulvinin piyanosile gene kuvvet• 

li ve tatlı geçti. Saksafonun da Ulvi 

Cemalin piyano arkadaşlığile pek mu« 

vaffak olduğu söylenmelidir. 

Biz gün geçtikçe Ankara radyosu

nun bir muhit yaptığını ve dinleyicile .. 

rinin çoğaldığını görerek kıvanc du• 

yuyoruz. 

Bu akşamın radyo programı şudur t 

Çocuk oyuncağı hakkında bir konuşma 

Musiki: 

Schubert Duos 
Necded Remzi: Keman 
Ulvi Cemal: Piyano 

Matbuat raporu 
Dans musikisi 
Musiki: 

Gfock Melodie 
Padre Martini Menuet 
Dittersdorf Scherze 

Haberler 

Necded Remzi: Keman 
Ulvi Cemal: Piyano 

Bngünkii A \Topa program· 
lanndan seçmeler 

Konserler: 
Saat 
11.00 

12.45 
17.30 

Tuluz'da filarmoni 

,, senfoni 
Viyanada Ştrav• 

17.50 Münih'te Bethoven 

20.45 Roma'da senfoni 

Opera ve operetler: 

11.15 Tuluz'da ariya 

18.10 
" 

oper~t 

19.25 Viyanada ••Menek,e,, operet! 

19.30,Buda~tede opera 

20.40 Laypçiğde "Palyaço,. 

20.40 Milnih'te "Tristan,, 

Dans müziği: 
• 14.10 Laypçig balet müıiğı 

19.00 Münib 
20.40 Ştutgard 

20.40 Haylsber 
23.30 Breslav 
23.30 Breslav 
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ı<ubilay 
Bütün çirk~nl k.eri, bütun kötülükle. 

ri ortaya ç.karan devrim güneıinin keı. 
kin aydınlığından gözleri körleten yara· 
aa, abıtığı dipsiz karanlıklann böyle bir. 
denbire yok oluıundan kudurarak ıon 

ıaldırıtını sana yaptı, ıon hıncını ıenden 
ldı. Geriliğ;n, körlüğün yqil bayrağını 

ör\imcekli kafalarımn üzerinde açarak 
saldıranların kurıunu ıenin etini delerek 
türk gencliğinia göğsüne saplandı. Ara· 
dan dört yıl geçtikten sonra bile, türk 
ülkesi, kapanmıt bu yaranın, her adm 
anıldıkca, içten içe sızladığını duyuyor. 

Uyuşturucu ağılarla, ağılayıc~ i~": 
ların dumanları içinde ne iıtedıklenm 
ve ne söylediklerini bilmiyen bu yobaz. 
ların yapmasını bildikleri tek bir ıey 

d K kltmak Kanını yüzyıllarca var ı: an a · 
b. ..1 .. k 'b" dı"kleri yurdun deriıin. ar ıu u gı ı em . .. .. .. 
den kurtarıcı elin bir vurutıyle sokulup 
cltı!dıktan ıonra, gözleri hep o arı kanın 
• t w · ı b" "mu··1 tekrar ona doğru ıü. aı eıpy e uyu , 

.. . I "ru"'nu'"rken de bat kaldırrunuyor ar, su 
k n .. ylklaınaıını biliyorlar. 

ma11nı ve a 
dı; ti utku çizmelerinin ökçeleri altın. 
da ezilip can verene kadar. 

Kubilay; türk gençliği, kaytaklığa 
._ 1 ,.,0·• ;;.1ünü örtü yaparak her 
•artı ya çın • • 
yerde ve her kurunda aavaımak andını 

. d 1 turaladı (mühürledi). Sen ıenın a ın a 
ölmekle, bütün ülkeyi bir tek ülkü çe\'
reıinde daha sıla bağlarla birleıtirdin, 
ıen akıttığın bir avuc kamnla, yüzlerce 
söylevin, yüzlerce bitiğin yapamıyacağı 
kadar bü ük bir it batardın, Kubilay! 

. · ydı"r ki adın, özünün dar çerçe. onun ıçın 
· d fı•kırarak ulusal benlikte unu. vcıın en ,. 

1 k b. yer aldı. tu mıyaca ır 

Seni kendine örnek yapmıya andiç. 
mit türk gencliği durdukca kaytaClık 
bu ülkede artık bir daha baı kaldıramı-

kt Devrimin kanadlarını kopar yaca ır. • 
d ~ a•• timdi, iğrene varlığım yerin 
ıgı yar -· 

altında ıürüyen bir köstebektir. Gitgide 
hızı ve ııığı artan güneı yurdun Üstün
de nldadıkca karanlıkların yataiı 

pa •. •. k 
olan yuvasından yer yuzune çı mayı da 
uıÜndan geçiremez. 

Devrim için kanını akıtmakla ıen öl-

d ·n Kubilay! kanınla suladığın top. me ı , 
raldar ve onun üzerinde yaııyan uluı 
kadar, acunun sonunadek ya,ıyacaksın. 
Adın karanlıkla savaıan devrimci gene 
orduİann üzerinde bir bayrak gibi dal • 
galanacak. senin ülkünle çarpan yürek. 

1 eni hep sevgiyle ve saygıyla ana • er s . . . 
caklar. Böyle büyük bır erııım, ne mut. 

lu Kubilay! 
Yatar Nabi NAYIR 

sı ALWWW 

Korkunc üç cani asılacak 

B'I .k 26 (A.A.) - Silahlı ve mas. 
ı ecı , • h. ,. K 

._ 1 . . : k .. b. .,-.. Yenııe ır ın ozde .,;:e ı uç ııı ır .~-

k.. .. d Şerif 0 gw lu ihtiyar Halim'in re oyun en 
. . h" len· uykuda iken basarak 

evını ev ıa ıp 
. A ıe'ye iıkence yapıp Halım'e ve kar111 Y 

k.. . . . d e gömülü paralarını al up ıçensın e yer 

1 b .. cadelede tqhiı edildik-
mıt ar ve u mu 

lim,. ,;..,.ndan çifte lerini anlıyarak Ha ı ae--

k .. dd.d yerlerinden ka-
urşunu ve mutea ı 

.1 .. 1d .. .. ler kanır Ane'nin de 
mı. e o urmuf , 

la ve batındaki ay<'klanna bıçak aap yıp 

baş örtüsü ile boğarak öldüğüne kani· 

olduktan sonra aavuımutlardır. Halbu. 
._ . A .. 1 • bayrlmıı ve katiller ya 
aı yfe O meyap . B• 

hakemeıı ı-kalanmııtır. Bunların mu .... 
lecik ağır ceza mahkemeıin~e. goı:uler~ 
b'tm• b t•• ]er u .. rperlicı cınayetı 

ı ıt ve u uy . .. •. d 
yapan Y enitchir'in Cihadıye ko!un en 
Hüıeyin oğlu Mustafa, Hasan oglu Ha
lim ve Mehmed oilu Hüseyin'in ıuçlan 
belli olduğundan üçü de ölüm cezaıma 

çarptmlmışlardrr · -

iÇ DUY UMLAR 
Kurultay 

Başkanımız 
İstanbul'a gitti 

Kurultay Baıkanı General Kazım 
Özalp bu akıamki trenle ıehrimizden 
lstanbul'a gitmiıtir. 

Kazım Özalp, durakta Başbakan 
ismet lnönü ile Dııarı lıleri, Adliye , Sü 
Bakanları ve mebuslar, bakanlıklar ileri 
gelenleri tarafından uğurlanmıştır. 

İçeriişler Bakanımız 
İstanbul, 26 (Telefon) - İçeri 

işleri Bakanımız Bay Şükrü Ka
ya Vali ile beraber öğleden önce 
Halk Fırkası fstanbul merkezine 
ve öğleden sonra belediyeye gide
rek seçim ve §ehir itleriyle alaka
dar oldu. Belediye daimi encü
me.ninde yeni yıl bütçesini tetkik 
ettıkten sonra bazı direktifler ver
di ve geç vakte kadar belediyede 
kaldı. Yarın öğleden sonra Halk. 
evinde temaslarına devam edecek
tir. 

Eski j apon elçisinin 
bildirimi 

İstanbul, 26 (Telefon) - Japonya'nm 
Berlin elçiliğine nakledilmlf olan An. 
kara Büyük Elçisi Kont Muıakozl 1Mı.. 
gün akşam ekspres1e Berlin'e gitti n 
harelı:etinden evel şunlan söylediı 

- Türkiyeye geldikten bir te

ne sonra beklediğim bütün ümid
lerim tamamen tahakkuk etti. Tür
kiye ile Japonya arasında ticaret 
muahedesi geçen nisanda imza e
dildi. Üç gün evel Anka:ra'da ta
kas esasına müstenit yeni bir ti
caret anlaşması imza ettik. Ja
ponya ile Türkiye arasındaki güç
lüklerin ortadan kalkmış olma
sından dolayı çok memnunum. 
Bu aktamdan itibaren güzel mem
leketin izi terkediyorum. Bur<-.ya 
gelmeden önce cümhuriyet Tür
kiyesi hakkında birçok şeyler o
kumuttum. Fakat Türkiye hakkın
da burada gördüğüm ve görerek 
öğrendii!im şeyler bana bu mem
leketi daha çok sevdirmiştir. Bir 
yıl kaldıktan sonra buradan pek 
müteessir olarak ayrılıyorum ve 
çok sevdiğim bu yerden arzum hi
lafına uzaklaştırılmış gibiyim. 
Yalnız memleketinize aid güzel 
hatıralar teeaaüriimü hafifletiyor.· 
T~rkiye' de tanıdığım bütün hüw 
kumet adamları bende çok büyük 
hatıralar bırakmıslardır. Büyük 
Önder'in, ismet lnönü'nün ve Ba
kanlarınızın hayranıyım. Türkleri 
vazifelerine bu kadar bai?lı hüku
met adamlarına malik oldukların
dan dolayı kutlarım. 

Diploma imtihanları 
lıtanbul, 26 (Telefon) - Ecnebi 

ekalliyet mekteblerindeki talebenin me. 
zu . et . .b 'ıı 

ruy ımti anıarı kendi mekteblrin-
de, diploma İmtihanları da reımi mekteb 
lerde yapılacaktır. Resmi mekteblerde 
~iplorna imtihanlarına girmeyenler tab· 
sal dereceleri hakkında bir iddiada bulu 
namıyacaklardrr. 

Türle iıık~ılallı 
dersleri 

Hay Hikmet diin dcr .. ini verdi 
Düıt Ankara Hukuk Fakülteainde 

Manisa saylavı Bay Hikmet, türk inkı· 
labı derslerine devam etti. Bay Hikmet 
bu dersinde genci savaş içinde osmanlı 
İmparatorluğunun taksimi projelerini 
r.nlattı. 

Almanların 1915 sonuna doğru Sır. 
bistan üzeı·ine hazırlad klan büyük ta. 
arruzu bahane ederek Çanakkale'deki as 
kerlerini çeken İngiliz ve franıızların 

1916 nisan ve mayısında ruslarla yap • 
tıkları bir taksim anlaşması neticesin. 
de; Erzurum, Erzincan, Bitlis ve Van 
havalisi ruslara, Adana ve Merain'den 

Dan Ankara Hukuk FakU/tesiade der· 
sini veren Bay Hikmet 

baflıyarak Sivaı'ın timaline kadar ll•lı:an 
ve ruı mıntakaıiyle birlqen k11ırnla Su 
riye ve Suriye'nin içindeki mıntaka fran 
11zlara düıtüğünü, İngilizlerin cenubta
ki mıntakayı aldığını anlatan Bay Hik • 
met 1917 bolıevik ihtililine kadar ge • 
çen zaman içinde oımanlı İmparatorlu
ğunun paylaıılması için yapılan türlü 
türlü anla§maları da izah ettikten sonra 
Ruıya'nın bu ihtilal üzerine felce uğra. 
ması dolayısiyle lngiltere ve Franaa'nın 
ltalyaya ehemmiyet vererek Konya, h. 
parla, Antalya ve lzmir'i tamamile Ay. 
valık ve Balıkesir' e kadar uzanan kısmı 
da imtiyaz mıntakası olarak ayırdıkları. 
nı söyledi. Bundan sonra büyük aavaıın 
safhalarını birer birer anlatan profesör, 
Almanya'nın ricate baılamak zarureti 
kartısında Ruıya'nın tamamen ezilmiş 
ve Brestlitovsk muahedesini yaparak 
düımanlariyle anlaımıı ve onlann bü
tün dediklerini kabul etmiı olmasına 

rağmen Avusturya'nın bitik vaziyeti 
bulgar cephesinin 15 eylulde yanlması 
ve 29 eylulde mütarekeyi İmzalamalan 
Almanya, Avusturya, Bulgaristan ve oı
manlı İmparatorluğu cephesinin tam ve 
kati mağlubiyetlerini intaç ettiğini söy
liyerek, bütün aczine ve zavalliliiine 
rağmen mağlup cephe içinde oımanlı 

imparatorluğunun en geç mütarekeyi 
ktbul eden devlet olduğunu ve aavaıta 
da en kötü şartlar içinde yurdunu koru. 
ma11na rağmen Çanakkale' de bir adım 
bile gerilemediğini, bilhassa Anafarta. 
lar ve Arıburnunda batında Miralay 
Muıtafa Kemal bulunan ordunun, düı. 
manian yurda sokmadığını, fakat mille. 
tin ve gene zabitlerin devlete itimad"' 
nı kıracak hadiselerin biribirini kovala. 

Bay Karahan 
Bir ziyafet verdi. 

izinli olarak memleketine gıde
cek olan Sovyet Büyük Elçisi Bay 
Karahan Elçilik binasında dün ak
tam bir ziyafet vermiştir. Ziyafet
te Başbakan İsmet lnönü ile Cüm
hur reisliği Genel Katibi B. Hasan 
Rıza Soyak'la Baş ya ver Celal, Ba
kanlar,Dışarı İşleri bakanlığı genel 
Katibi Bay Numan Rifat ile ıay
Javlardan Bay Necmettin Sadık, 
Bay Necib Ali ve Muhafız Alayı 
Kumandanı Bay lsmail Hakkı 
amk bulunmuşlardır. 

Edirne'dc fırka ocak kongreleri 

Edirne. 26 ( A.A.) - Fırka ocak kon 
greleri baılaınııtrr. Her akıam bir ıem.. 
tin kongresi toplanmaktadır. Kadınlar 
Fırka ocaklarına müracaat ederek üye 
yazılmaktadırlar. 

Aııtebin kurtulu~ bayramı 

Gazianteb, 26 (A.A.) - Şehrimizia 

kurtulut bayramı candan coıkunluk. 
larla kutlandı. Sabahleyin cumurluk 
Halk Fırkaıınada vali, kumandan ve u
keri okullar ve b~nlerce halk toplanarak 
söylevler söylendi ve ıehitliie gidilerek 
çelenkler kondu Gece yapılan toplantıda 
kurtulut aavatının tarihçesi tekrarlandL 

Ziraat Bankası Samsun'da 8000 
ton huğday aldı 

Samıun, 26 ( A.A.) - Ziraat Banka 
aının bu çevreden satın aldıtı buğdaym 
tutarı sekiz bin tona erişmİftİr. 

Hollanda'nm teşekkürü 
Londra - Melbum hava yanılarına 

ittirak etmit olan Uivel adındaki Holan 
da tayyareıine memleketimizde iken bil. 
kilmetimiz tarafından gösterilen yar • 
dımdan ve kolaylıklardan dolayı Holu 
da Sefareti hükumetinin teıekkürlerini 
bildirmittir. 

Erzincan' da okullara yardım 

Erzincan, 26 (A.A.J - Halkni 
mekteblerde okuyan yokıul çocuklardan 
elliıine den ıeneıi sonuna kadar yiye • 
cek verecektir. 

Isparta ~il.yet kongresi 
Isparta, 25 ( A.A.) - C. H. F. vill • 

yet kongresini akdetmit ve idare heye. 
tini ıeçmittir. Bu yılki idare heyetine 
bir de kadm Üye ıeçilmiıtir. Fırkaya 
kadınlarm yazılmalan günden cüne art 
maktadır. 

dığını izah etti. Bundan ıonra Bay Hik· 
met, Atatürk'ün yolduk içinde yurda 
kurtarmak aavaıına batladıiı zaman. 
içde ve dııclaki dütmanların menfi pro. 
pagandalannı anlatarak Almanya gibi 
dünyanın en kuvntli devletinin kaybe
dilmit istildili kar111ında topsuz, tüf ek
siz, teıkilltaız, ordusuz kuvayı milliye.. 
nin naıd muvaffak olabileceiini ileri si. 
ren propagandacıların menfi te:IEinleri • 
ni ve neticelerini anlatarak tihk inkıli
bmın ne büyük zorluklar içinde kaza • 
mldığınm hu cephesini de izah ederek 
dersine nihayet •erdi. 

• Eski çamaşırlarınızı 
veriniz! 

Kış geldi. Kışın soğuğundan ft bu 
soğuğun getirdiği hastalıklardan yok· 
suz yurddaşlarrmızı korumak hepimi· 
zin boynumuza borctur. Bu borcu öde· 
miş olmak için kullanmadığınız eald 
çamaşırlarınızı, çocuklarmızın eskile
rini "Çocuk Esirgeme Kurumu,, na ve· 
riniz. 

Çocuk E~irgeme Kunımunda 
pal'asız muayeneler 

Çocuk Esirgeme Kurumu sağlık ve 
soysal yardım müdürlüğüne tayin edil· 
miş olan çocuk hastalıkları mütehassı
sı Bayan Dr. Fahriye her gün saat 12 ye 
kadar hasta çocukları; 

Bayan Dr. Fıtnat pazartesi, pel'fC't1-
be günleri saat 14 ten 10nra iç butA· 
lıklı anneleri, 

Salı günü saat 14 ten 10nra da hari
ci hastalıklı anneleri; 

Doğum ve kadın hastalıkları müte
hassm Bay Dr. İsmail Hikmet ~ar
şamba günleri saat 14 ten sonra gebe 
kadınlar ve kadın hastalıkları muaye
nelerini çocuk sarayında yapmaktadır
lar. 

Gebe kadınlardan muntazaman mu
ayeneye gelenlere doğumunda Kurum 
ebeleri vasıtasiyle her tilrlü yardan ya• 
pılmaktadır. 

Çocuk bakımı hakkmda denler 
Çocuk Esirgeme kurumu salonunda 

her 15 gilnde bir çocuk baknnı hakkın
da dersler verilmektedir. Kurumdan 
süt alan annelerin devamı prttır. Der1-
lerin sonunda eksiksiz devam edenlere 
mllkifat verilecektir. ikinci ders 30 bi
rinci Unun 934 pazar gllnl saat ıs te
dir. 

Damga resmi alınmıyacak 

Soyadları dolayısiyle deiittirilecek 
tabela n levhalardan damp resmi .tm 
maması, Maliye Bakanlriından defta. • 
darlıklara bildirilmiıtir. 

Sıvas - Erzurum istikrazı 

5lftl - Erzaram iatilııramua iki 
milyon liralık A tertihi ~eri, SOll

kinunun onunda aatıı ~. 
% 7 f.izli olan a.. tahvillerin çolı .... 
bir zamanda aatdac:aiı timtliden i....a. 
meıinclen anlaıılmaktadır. 

Kayseri yoJculan ayın 28 hMle 
gitmiyecek 

De.Jet Demiryollar11ua Kayseri -
Ululoıla kısmında bir demir lröpri ,.;.. 
ne çekileceğinden hu aym Jİrmİ Mlmia. 
de Kayseri yolu izerindea 7Qieu ...... 
mıyacaktır. 

D. D. Y oUannm yeni tarilf'.81 

Y ılbqından itibaren De.let Demirya. 
larında yeni mesajeri tarileünin e.dııi • 
kına baılanacakbr. Yeni e.ifede 45 ~ 
35, 30 kiloluk parçalar ip. de a;rn ic
ret vardır. Ocretlerd~ kesirl• bet b • 
ruıa yuvarlatılmqbr. 

Çalışma saatlan dışında 
alınacak ücretler 

tk·nci kanun batında t.qlamü ize
re De•let Demiryollan ............. 
rihlım ve limanlannda çalqma salllleri 
dıtında yapılmuı iıtenilecelı dold.naa 
ve botalbna iılai için fala çalıpm ic
reti olarak bir kifiden alınecak para Z50 
kuruıtan atağı olmaımak iuıre ton llqı
na aynca 60 kunq almacekbr. 

llallcevinde yapılan dlJnldJ toplantıda söyliyenler: (soldan sağa doğru) ıbiz, Kazım Nami Duru, izzet Ulvi Aykut. 
~nis Behic, Hıfzı Oğuz, Enver Behnan. Düa Hallcevlade yapılaa toplantıda dinleyiciler. 

lllllll• •• Bllallallmer rı al••~ 
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Garpta fikir haı ekeHeR"i 
4'CIHAN iÇiNDE AVRUPA Bl HRA~I~ 

Salı günkü sayımızda baş tar3fınr 

ve:rdiğimiz M. A.ndre Siegfried'in ''Ci
ban içinde Avrupa Buhranı,, adlı yazı
sımn bugün de mühim bir kısmını da
ha tercüme ediyoruz: 

Avrupa'mn cihan üzerindeki hege • 
monyası eski değildir. On altıncı asrın 

bqlarında Avrupa muvazenesi henüz 
bUfün kıtaya hakim olmamıştı. Türkler 
Viyana kapilarına gelmişler, Rusya As
ya'ya doğru dönmüş, İspanya arablar. 
dan henüz kurtulmuş ve eskiden mede
niyetimizin mihveri olan Akdeniz garplı 
olmaktan ziyade şarklı bir deniz halin
de idi. Rönec;ans'dan itib.1fendir ki Av • 
rJpa diğer kıt:ılara mukavemet kırıcı bir 
kudretle tahal·küm ctmeğe başhr. 

Fakat sınai inkılabın yapıldığı 19 un. 
cu asrdadır ki A vrup<;'nın kuvvet ve 
kudreti en geniş, en şümullü surette 
her tarafa yayıldı. Yunanlılara yalnız 

fikri bir ataka mevzuu olan ilim bir kuv 
vet ve kudret vasıtası olmuş ve diğer ta 
raftan da tamamiyle maddi mahiyette 
olan istihsal bir idealizm mevzuu hali. 
ne geldi. 

19 uncu asırda Avrupa ile diğer kı

talar arasındaki ticari mübadeleler ba • 
kımından teesstls eden muvazene, bil -
yük harp başlangıcına kadar devam et
mişti. Başlıca Avrupa devletleri bilhas. 
sa hammaddeler idhal ve mamlil eşya ih 
rac ediyorlardı. Meseta 1913 de Alman 
yaya giren maTiarın % 76 sr hammadde 
idi, keza Franqa % 80 ve İngiltere % 
75 hammadde idhal etmişlerdir. Aynı 

memleketlerin gene o sene içinde ihrac 
ettikleri mall-ırda mamUI eşya nisbeti de 
yüzde 7 5, 61 ve 80,5 dur. Birleşik dev. 
!etlerin aynı devrede ihrac ettiği ham 
eşya nisbeti % 7 7 dir. 

Görülüyor ki beynelmilel ticari mü. 
badeleler muvazenesi bu tezad üzerine 
kurulmuştu. Yani memleketler arasında
ki miinaı:ebetlerin mahiyeti o memleket. 
!erin gene veya "ihtiyar,, olmalarına bağ 
lı idi. 

Bııgün çözülmekte olan bu nizamda 
Avrupa, arzın fabrikası, biltlin dünya -
nm imtiyazlı ve hatta tek müteahhidi 
olmuc;tu. 

Zam~:ıın en büyük sanayii olan de. 
mir ve pamuk • mensucat sanayii sanki 

Avrupa'nın bir tekadöüm hakkından 
ileri relen i.-ntiyazı idi. Hattıl hu "imti. 
yaz,, fihine hala o kadar alışık ve bağ
lıyız ki yeni bir memleketin ıanayileş. 

mek istediğini ve mrılıanmıza kapılarını 
kapadığını görunce hakkrmıza tecaviiz 
ettiğini bile Mdia etmekten geri dura
mıyoruz! 

Avrupa, bundan başka, on dokuzun
cu asnn sonlanna kad::ır maden kömü. 
rü ve demir istihsali bakımından da 
müstesna bir vaziyete sahibdi. Meseın 

1870 de, 30,700,000 tona baliğ olan ci. 
han demir madeni istihsalinin 14 mil. 
yon 600 bin tonunu İngiltere, 4 milyon 
300 bin tonunu alman gümrük birliği, 

2,600,000 tonunu Fransa ve 3,800,000 
tonunu da birleşik devletler temin et -
mişti. Keza 1880 de İngiltere'nin istih. 
sal ettiği maden kömüril 147 milyon 
tonu bulmuskcn birleşik devletler ancak 
71 bucuk milyon ton istihsal edebil -
mişlerdi. 

Fal:at Avrupa'nm hakikl üstünlüğü 
tabii membalardan ziyade ökonomik ha
yatının teşkili işinde görUlmilştUr. Av. 
rupa, bu iste diğer kıtalardan evel dav. 
ranmıs olduğu için ihtiyacmdan fazla 
sermaye de biriktirmişti, para biriktir. 
me usulünü tatbik eden daha başka 

memleketler • bilhassa Asyade • bulun
rr.akla beraber bunlar, tasarruf edilen 
paranın faydalı olmasını temin etmek 
yolunu aramamışlardır. Fakat verimli 
ve hayatiyetle dolu sermayeler vücude 
getirmek hassası ötedcnberi Avrupa'ya 
vergidir. Avrupa'da para arttırma İ§i 
ikinci bir tabiat haline gelen ç.ahşmak 

?rzu ve ihtiyacının bir neticesi oldu. 
Herkes durmadan ve hatta sebebini dU
şünmeden çalışır, kazancına sarfedeme
diği kısmını da verimli işlere yatınrdı. 
Bu suretle dışan verilen para yava§ ya. 
vaı bir ökonomik inkişaf ve hatta istı1ıl 
vaı:ıtası oldu. Serm:ıve, sanayi sahasında 
ihracatı da tutmağa başlayınca borc 
alanlar, kendilerine lkzım olan malları 

borc veren memleketlerden almak yolu. 
nu tuttular. Dışarı sermaye yatırmanın 
oynadığı ökonomik rol, bahis mevzuu 
olan cihan muvazenesinde pek esaslı 
olmuıı;tur. 

Herk(sin ve bilhassa eski dünyanın 
tstTı.de ettiği bu muvazeneyi )ozulmak-

tan korumak için başlıca alakadarların, 
yani büyük Avrupa devletlerinin de.· 
va.-nh bir gayret ve faaliyet göstermele 
ri lazımdı. Bu devletlerin her biri ken
di hesabına hareket etmekle beraber 
Avrupanın müşterek bir sıyasas.nı güt
mekten geri kalmazlardı. Bu sıyasa 

ise ahval tabiatinden doğmuş olduğu 

bellidir. Avrupa, erişmiş olduğu vaziyet- , 
te utunmağa mecburdu. Yani büyü
meğe ın.-:ıhkumdu. İşte daima yüzüne vu-

rulan imperyalizminin sebebi budur. 1 

A vrupanm başlıca kaygusu dışından 
mal tedariki idi. Süratle çoğalmakta o
lan nüfusunu beslemek mecburiyetin
den bnşka kıtadaki tabii membalarm 
artık kifayet edemediği sanayiine ilk 
maddeler ) l'tiştirmek zarureti de var
dı. İthal.it il durması demek, halkın aç
lığa mahkum olması, fabrikaların ka
panmaı;ı drr.' 'ı:ti. 

Bınaenaleyh Avrupa muazzam bir 
ilk maddeler sıyasası güdmeğe mecbur 
oldu. Bunun tabii neticesi olarak bir 
de mahrec politikası çıktı. Hem istih
sale, hem sermayeye, hem de nüfusa 
mahrec bulmak lazımdı. 

Avrupalılar 19 uncu asırda kesif bir 
muhaceret cereyanına kapıldılar. 

Bundan başka Avrupa fabrikalarının 
hatsiz ve hesabsız olarak piyasaya dök
tüğü mamul eşyayı ihrac etmek kaygu
su da hakimdi. Mahrecler biribiri arka
sına kapandıkça ve daraldıkça Avru
panın müstemlekelerinden ettiği en bü
yük istifade, diğer kıtalarda mallarının 
imtiyazlı bir mevkie sahih olmasını em
reden poli°tikayı o müstemlekelerde de
vam ettirmek suretiyle temin olur.muş
tur. 

Sermaye yatırmak meselesi de aynı 
seyre tabidi. Bir devlete borc para ve
rildimi, ona bu suretle edilen hizmet, 
himaye altına alınmağa kadar ileri gö
türülebilirdi. Milstakil bir devletin ka
nunlarına tabi bir hususi teşebbüs mev
zubahs olduğu vakit al&kadar, daima, 
n .. kdt veya maddi teminat almak kay
gusuna düşerlerdi. İmtiyaz şeklinde ise 
imtiyaz sahibi hükumetin itibarı saye
sinde istediği şartları kabul ettirmeğe 
muvaffak olduğu takdirde vaziyet, bir 
müstemleke vaziyeti halini alırdı. Av
rupalı mukavemetten hoşlanmaz ve Av
rupa dışında bulunan ikinci derecede 
bir devletin kanun ve nizamlarının ken
disine tatbik edilmesine razı olmazdı. 

Bu suretle ferdt teşebbüslerin arkasın
dan bir hük~etin kuvveti görUnmeğe 
başlayınca ökonomik inkişaf bir sıya
sal inkişaf şeklini alırdı. Bu sahada en 
mühim ve en müeaair mani, devleler a
rasındaki rekabetti. 

"'"'* 
İçinden bakıldığı zaman bir vahdet 

manzarası arzetmiyen Avrupa, dışarda 
şahsiyetinin kuvvetini ve medeniyeti
nin birliğini daima gösterirdi. Afrika
da, Asya'da, Okyanusyada, bir İngiliz, 
bir alman veya bir fransız, Avrupadaki
kavgaları ve rekabetleri ne olursa ol
sun, avrupalıltklarını hisseder ve etti
rirlerdi. Beyaz adam istediği yere girer 
ve hiç bir engele rastgelmezdi 

Beynelmilel havada, şimdi hatırası
nı bile kaybetiğimiz bir istikrar vardr. 
Bu vaziyetten en çok istifad.eeden av
rupahlar onu tabii ve 11\imi sanırlardr. 
A vnıpanm o zamanki gururuna ,aşma
mah. Bütün dünya filen onundu. 

Diğer ırklar ise, yaratrcı dehanuza 
ve vücude getirdiğimiz muazzam İ§leri
mize hayran olmaktan ziyade doymak 
bilmez ihtirasımızdan korkar ve ah
lak bakımından da dini akidelerimizle 
telifi kabil olmıyan imperyalizmimiz 
için mahkUın ederl~rdi. Hulasa diğer 
milletler avrupalılara birer kudurmuş 
insan, birer "azgın,, gözile bakarlardr. 

Avrupa, kendisini zenginte,tiren ni
zamın devam edeceği zannile neticede 
mübalegalı bir sınai bünye kurmuştu. 

Başlangıçta tesis edilen m azene ya
vaş yava~ bozuluyor ve zayıflıyordu. 

Bunu devam ettirebilmek için avrupayr, 
"arzın fabrikası,, haline getiren §artla
rın oldt:ğu gibi kalmaları lazım gelir
di. Avrupa dışındaki memleketler gü
nün birinde bu vaziyeti kabul etmiye
rek kendi tabii membalarile kendi top
raklan içinde mamul eşya yapm2ğa 

kalkıştıkları vakit ne olacaktı, işte o 
gün geldi: ve geldiii Takit .A,• .. ı.;r, 
buhunı başladı. 

ULUS 

'•'Pl' 0 J'l T'CJS'''"' ....... ' • .. • ,1.J "" ........ 

1(ırali;e rt1ari davacı 
rırarsilya faciası, en büyük uluslar 

arası ~~ııkeıne demek olan uluslar der
neği kon:seyi öniinde bir dava görülme
sini gerektirmi~tir. 

Katilin suç ortaklarının, gelecek yr
hn ilk üç ayı içinde Buşdüron istinaf 
mahkemesince görülecek davası, faci
anın şimdiye kadar karanlık ka!mr, bir 
çok noktalarını şüphesiz aydınlatacak
tır. Hakikat de böylece, apaçık bir su· 
rette ortaya çıkacaktır. 

Böyle bir davanın, ceza yasasınıa 
~ ·cvesinden taşarak dış sıyasa alanı
"'İrdiği şüphesizdir. 

Onun için, adaleti tam manasile tat
bik ettirmek isteğile, kıraliçe Mari, da
vaya müddei sıfatile katılmayı karar
laştırmıştır. 

Vekaletini Bay Pol Bonkura veren 
kıraliçenin bu hareketi hususi bir ma
na almaktadır; çünkü B. Bonkur Paris 
~arosunun en usta avukatlarından biri 
olmak keyfiyetile, Fransa ile ld1çUk an
laşma arasında sıkı bir ftbirlifı ııyasa
sı yapmış eski bir dııa,rdşler bakanı • 
nın yilkııek otoritesini nefsinde topla. 
maktadır. 

Yüklendiği nazik vazifeyi naııl ba
§&rmayı diiııUndUğünU B. Bonkur'dan 
sordum. 

- Bu ifi, vazife bakımından oldu
ğu kadar, kırallçe Mari'nln isteğini ye
rine getirmit olmak için başaracağım. 
Yugoslavya krraliçeal geçen hafta, ni
yetlerinden bana bahsedereık avukatı ol
manu diledi. Buna (olmaz) diyemez. 
dim. Hatta, bUtiln lStekl uluslararası 
davalarda yaptığım gibi, mesleki vazf -
yetimin Fransanın menfaatlerine uygun 
olduğunu bile dlişünnıedim. B. La -
val'ın Cenevredeki tavrı, ikimizin de 
aynı menfaatleri koruduğumuzu bana 
gösterdi. Onun Uzerine, Marsilyada B. 
Lamot'a kıraliçe Mari'yi müddei olarak 
göstermesini bildirdim. O da, it etra
fında fazla gürilltü yapmadan geçen 
pazartesi gUnU müstantik nezdinde ge
reken muameleyi yaptı. 

Manevi haklarının korunm nı fran
sız adaletinden istiyen, bir kıraliçeden 
ziyade bir zevce, blr annedir. Bu da, 
bu yolda fazla söz söylemenin lüzum -
suzluğunu gösterir.,, 

B. Pol Bonkur'un bu iş hakkında 
fazla konuşmak istememesini doğru bul
malıyız. Bununln beraber, meselenin 
ehemmiyeti büyliktlir, .zira bir kırall
çenin davacı sıfatile mahkemeye mlira
caatr, tarihte ilk defa görülen bir !ey
dir. Kıraliçe Mari, bu suretle fran -
sız adaletine olan gUvenini göstermiş 

oluyor. Uı.ıudlarının boşa çıkmıyaca

ğından emin olabiliriz. Zaten B. Pot 
Bonkur bunun için var kuvvetite çalış
mayı kararlaştırmıştır. Onun Betgrad
da kıratın cenazesinde bulunması, Ce
nevrede Yugoslavya ile birlikte Bik sı1{ 
yapt1r,r çarpışmalar, dr~arıişler bakanı 

sıfatile gUddllğU sıyasa, kıralfçe Mari
nin kardeşi olan kıral Karol'un avuk=!t
lrğını yaparak onun do3tluğunu kazan
mI§ olması gibi sebebler, B. Bonkur'u 
kırat ailesine epey ya<kınlaştrrmıştır. 

B. Bonkur, istinafın tam manasile ve 
şiimullü olarak yapılmasr gerektiğini 
dU§Unmektedir. Bazı gazetelerin. is
tintakın bitmek üzere olduğunu yazdrk
larını kendisine söyledim. 

- Kıra1içenin tam davacı oJduğu sı
ralarda istintakın bitmesi şaşılacak bir 
şeydir, dedi. Kıraliçe yalnız istinaf 
mahkemesine sesini duyurmak için de
ğil, istintak esnasında gerekli olan a
raştırmaların yapılmasını temin etmek 
için davacı olmuştur. Biz şimdi Cenev
redeki sıyasal bir alanda deeil, her da
vada olduğu gibi, hakikatin ortaya çık .. 
ması Ulküsünü güden dava safhasında
yız. Zaten Cenevre konuşmalarının so
nunda da tahkikat yapılması kararlaş • 
tırılmıştır. Bu tahkikatın da istintak 
işlerine yardımı olacaktır. Adaletin 
çabuk tezahürü şüphesiz istenilmekle 
beraber, bütün unsurlar toplanmad~n 
önce istintakın bitirilmesinin kabule 
değer olmadığı düşüncesindeyim. Zaten 
gelecek hafta Marsilyaya giderek bu 
iş üzerinde istintak hakimi ile konuşa
cağım.,, 

Buna göre Marsilya faciası Cenev
re kürsüe!inden, adli alana gecmiştir. 
Neticeleri Avrupa barışı üzerh•1e ağır 
basmağa devam eden kanh facianın so
nucıınu lı:.ılnı~'t !'erefi, böylece fransız 
adaletine nasib oluyor. 

Entransijan 
d-12-1934 

Geçenlerde ölen rus bilgini profesör 
Mar'ın, son gelen sovyet gazetelerinden 

aldığımız bir resmini, bir belge 
olarak koyuyoruz. 

Yugoslavyada altın 
madeni mi var? 

Bir muhabir Deyli Meyi gazetesinin 
13 birincikanun tarihli sayısına şu ya
zıyı yazıyor: 

Şimdiye kadar Afrikanın cenubun
da ve gal'brnda altın arayıcıh-ıı yapıldı
ğr herkes tarafından bilinir. Son za -
manlarda Belgrad'da görUstiığüın bir 
takım ingiliz maden mühendisleri ba
na Balkanların da bir altın kaynağı ol
duğu kanaatini verdiler. 

Her ne kadar bu mütehassıslar, bu 
kaynaklar hakkında fazla tafsilat vere
mi yorlana da şurası gerçektir ki bil -
yük İskender Makedonyadan çıkarttı • 
ğı altınları harcamış, ondan sonra ro
malılar da bu kaynaklardan istifade et
mişlerdir. 

Yugoslavyada altın posteki hikaye -
si bir peri masalı değildir; nehire ko. 
yun poııtu sokan köylülerin bunları çı
kardıktan aonra Uzerlerinde altın iTle
rl bulunduğu olmamış şey değildir. 

Şimdi eski Sırbistanın şimatindeki Pek 
nehrinde fngilizler tarafından yapılmış 
bir tesisat sayesinde günde 200 ingiliz 
Hrası değerinde altın elde edilmekte -
dir. 

Bundan başka ingiliz mütehassısları 
çalıştıran bir fransız kumpanyası da 
28,000 ingiliz lirası değerinde altın çı
karmıştır. Acun ilı:erinde hiç bir altın 
tarlasının bu kadar romantik bir tarihi 
yoktur. 

Eski Sırbistanın hemen her tarafın
da eski Romalıların altın araştırmak 

için vücuda getirmi§ oldukları tesisatın 
izlerine te!ladüf oli?nur. Altınlı top -
rak külçelerini ta~ımak için yapılmış 
olan kızaklar hata orada senelerin toz· 
ları ve topraklan altında durmaktadır.· 
Madencilerin çalışırlarken ceblerinden 
dilşilrmü~ oldukları madeni paralara da 
§Urada burada tesadüf olunuyor. 

Büyük savaştan önce bu topraklar -

da araştırmalar yapan Hofman isimli 

bir alman mühendisi, burada bir kaç 

ton altmlı toprak izlerine tesadüf et -

miştir. Mühendis, bunlardan tam isti

fade edeceği sırada bilyiik savaş patla. 

mış ve Sırbistan b::- savaş alanı olmuş

tu. Barıştan sonra da bu araştırmalar 

ihmnle uğramıştır. 

Geçen yıl, bir fransız kumpanyası 

buralarda araştırmalar yapmış ve bir in

giliz maden mühendisinden rapor iste

miştir. İngiliz mühendisinin verdiği 

rapor, buralardan istifade etmek im • 

kanı olduğunu göstermişti . 
Ondan sonra bir şirket teşkil edil 

mış ve çalışmaya başlamıştır. Buradan 

çıkan altınları Yugoslavya devlet ban -

kası piyasa rayicile almakta ve çıkaran
lara yüzde otuz beş kar vermektedir. 

Bir taraftan en asri tesisat vası .... 
sile çıkarılan bu altın külçeleri bir ta -
raftan romalılar zamanındaki nakil va
sıtalarile, yani ökiiz arabalarile taşın· 
maktadır. 

Eğer Yugoslavyanın altın kaynakla· 
rm•n dah;ı t:ımamile ist::;mar edilmedi-

ği ve burada zengin damarlar bulundu
ğu ger~ek çıkacak olursa o z.aman bu· 

rasmın Bal'·an!arda yeni bir çeki~me 
sahası olması inti:nal içine girer. 

27 lLKKANUN 1934 PERŞEMBE 

Ruzvelt'in yeni kalkınma 
programı 

Ruz\ elt işsizliği tasfiye etmek isti· 
yor. Onun dü;üncesine göre, itimad 
artık geri gelmeğe başladığından şimdi 
en mühim iş istihJake kuvvet vermektir: 
Ancak, sürümün ve dolayısile istihsal 
ve istihsal kabiliyetinin yiıkselttiril • 
mesi için de ilk önce daha çok ki:nse -
lerin normal kazanc elde edebilmeleri 
ve milyonlarca kişinin açlık yardımı 

görecek yerde normal olarak iş günde
liği almaları lazımdır. İşte Birleşik 
Amerika hUkumetlerinin işsizliği bü's -
bütün ortadan kaldırmak için yinni beş 
otuz sene içinde 105 milyar dolardan az 
olmamak üzere harcamayı göze aldıkla
rı yeniden kurma ve iş bulma progr:ı -
mrnın öz gayesi budur. Her yıl üç bu
çuk ve en çok beg milyar harcanacağı
na göre belki 105 milyarı böyle en ön 
sıraya sürmek de doğru değildir. Fakat, 
bu gfüi sayılarla da rekor kurarak bu 
biçimde tesir yapmak hızım geldiğini 

sandığı için aklımızın hiç eremiyeceği 
astronomik bir sayı ortaya çıkıyor. 

Krizin en azgın bir devreye var~ığı 
sıralarda, Birleşik Amerika hükumct
lerindeki işsiz •ayısı on dört milyon -
du. Nev Deal ve Nir:ı. sıyasasının ted
birlerile işsizlerin sayısı 1934 ha.zira
nında dokuz milyona kadar indirilebil
di. Bu tarihtenberi gUn geçtikçe i~siz· 
ler azalmaktadır. EyJQJdeki istihsal a
zalması yüzde 17,5 idi; çelik, otomo· 
bil ve dokuma sanayii i terinin bozuk 
gitmesi yüzUnden işsizlerin sayısı ye· 
niden on milyonu buldu. Müstel11ik • 
ter sahası genişlemediği müddetçe is -
tihsal ve sürümün çoğalması beklene -
me.. Çünkü on milyon işsiz, aileleri 
ile birlikte alıcı olmak bakımından gü
cli düşük otuz milyon kişi demektir. 
Bir yandan işsizlik öteki yandan da 
kötü mahsul alınması dolayı'iile milyon 
farca çiftçinin yaşayış standardı bozul
muş olmasından, -bütün nüfusu 105 mil· 
yonıı bulan Amerika Birleşik Hükfi • 
metlerinde çok büyük bir istihlak a -
çığı vardır. 

Eğer bir amerikan işçisinin yıllık 

kazancı 1000 dolar üzerinden hesab e -
dilecek olursa beş milyon işçiyi yerleş
tirmeı~ için yılda be§ milyara luzum var 

dır. Bugüne kadar yapıldığı gibi eğer 
ki yeni işçiler de istihlak maddeleri sa· 
nayiinde kullanılacak olurlarsa yapılan 
bu iş umud verici bir başlangıç olma -
yacaktır. Çünkü bu istihsal maddele -
rinin piyasaya getirilmesi heı ~eyden 
önce tevzide yeni zorluklar dogt r cak 
ve büyük teşebbüsler için sermaye ya -
tırılmaaını mucib olacaktır. Bundan 
dolayı bu defa bugüne kadar mevcud 
olan istihsal sanayiine rekabet etmeden 
yahut tevzii gücleştirmeden milyonlar
ca kişiye iş bulabilmek maksadile Bır -
leşik Amerika hükumetlcri:lde istihsal 
tesisatının daha iyi bir biçime sokul -
masına yol açılacaktır. Bu gaye uğ -
runda da büyUk baraj ve kanallar ya· 
pılacak, çalışılabilecek topraklar hazır
lanacak, kauçuk ekilecek, hasrlr birle -
şik refaha yarayacak i~ler başarılacak" rr 

Bu programla yalnız makinenin ve
rine el ve kol kuvveti konmakla l:al
lınmıyacak istihsalin iyileştirilmesile 

ulus zenginliği ve geliri de yükseltil -
miş olacaktır. 

Hiç şüphe yok ki, Amerik .. da para 
bulmak Avrupanın herhangi bir ülke
sinde olduğu gibi zor bir şey değildir. 
Bundan başka dolar değerinin düşürül
mesi için bugüne ksdar yapılan büti:n 
uğraşmal .... a rağmen geniş halk tabak;ı· 
larmın enflasyondan kaçındıkları da 
lehlerine kaydedilecek bir meseledir. 
Bugün Amerika Birleşik hükQmetleri 
Uluş Bankasının piyasada dolaşan bil· 
tün parası, 1932 yılının 5,6 milyar do· 
larına karşı 5,3 milyardır. Bu vaziye· 
te göre, herhangi bir kredi genişleme· 
si yahut da doğrudan doğruya yapıla· 
cak olan bir enflasyon Birleşik Ame· 
rika hü!.tGmetlerinin geniş muhitleri 
için bir klbus demek olmaz. Ruzvel~ 

milyarlarca az faizli uluş kredilerinin 
Amerikaya dağıtılmasında da hiç bir 
korku görmemektedir. 

Ruzvelt'in düşlincesine göre, · ~ ve 
istihsal alanlarının çoğalması netice • 
sinde toplanacak vergilerin de çoğal• 
ması lazımdır. Böyle olmakla beraber 
kambiyo ve acun itimadı meselesini de 
unutmamak gerektir. Çünkü bugUn a • 
cunun her ıeyden önee sükun ve duru· 
luğa ihtiyacı vardır. Her ne biçimde 
ohırsa olsun güven~i-lik istememekte· 
d.!... 20 ilkka.1Un 1934 tarihli 
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• • Modern ev proje erı 
Bu yaz Fransa'da "Modern aile 

evleri projeleri,, için yapılmı§ olan 
'bir mimarlık müsabakannda •ıra 
kazanml§ olan planlardan •ehizi
ni bundan önce basmı§hk. Bu •e
ler de 9 ve 10 unculuğu kazanmıı 
olan iki projeyi daha alıyoruz. 

Proje No. 9: 
Bu plan da modern bir aile yuvası

nın sade çizilmiş bir tarzıdır. (Şekil 1) 
cebhcsi sokağa muvazi olarak tertib e-

ği kabul edilmiştir. Oturulacak ve ya
tılacak yerlerde \"e koridorda tavanlaı 
yüksek, mutfak, banyo, tuvalet ve sıın
tral ısıtma yerinde daha alçaktır. Bu 
suretle planın tatbikinde fazla para sar
fından sakınılmış ve cebhe resminde 
variyasyon vücuda getirilmiştir. (Şekil 
3, 4, 5). Plfının sadeliğinden dolayı ceb
heden bakıldığı zamanda evin iç tertib
lerini anlamak imkanı vardır. Yatak o
daları ayrı bölümde ve nisbeten kapalı, 
oturulacak yerler tamamen bahçeye kar-

Proje: 9 - Şekil: ı 

dilmiştir. Oturma odası (aynı ..zaman
da yemek salonu), bir büyük, üç kil. 
~ük yatak odası (yatak odalarında lava
bo ve dolaplar), mutfak, kiler, banyo, 
tuvalet. santral ısıtma yeri. 

B:ıhçedc karosmen veya mermer dö
şenmiş bir açık hava oturma yeri ve 

l- 1 ... 
Proje: 9 - Şekil: 4 

çıçeklil:ler. (Şekil 2) Genel giriş yeri 

d r "'atak odaları önden \"e arka. var ı . ;ı. 

d k .. e bava almaktadır. Diğer plan. an ışı ,, . 
larda bu oadlarm yalnız bır taraftan ve 

cebheden aydınlatıldığını görmilştUk. 
Bu tertibde yatak odalarına geçilen ko
ridor (oda kapıları kapalı olduğu za. 
man da) aydınlık ve ha~adar ~lacaktır. 
Mutfaktan bahçeye bır servıs kapısı 

açılmıştır. 

k 'l• 3 Proje: 9 - Şe 1 
• 

Odaların bUyüklUğil en küçük öl • 
.. . d' .1 . t'r HattA kilçUk yatak çuye m ırı mış ı · d .

1 odaları ihtiyaca k&.fi büyüklilkt: eği. • 
dir. Bu evde iki türlü tavan }ukseklı-

--
Ulus'un Romanı: 4 

• 
nım 

(MEA 

Yazan: 
ANNIE VIVANTI 

şı açıktır. Mutfaktan geçilen küçük 
bölmeye santral ısıtma kaz.ını konmuş
tur. zvin iki yanına dam yüksekliğin
de duvarlar çekilmek suretile şimale 
karşı saklı bir hale konmuştur. Evin ö
nil bilyük bir bah~e, arkası küçük bir 
servis bahçesi halinde bırakılmıştır. 

Plt.n düz ayak ve bahçe içerisinde ya
pılacak evler için sade, kullanışlı gü • 
zel bir nümunedir. Evin ışrklandırıl· 

Proje: 9 - Şekil: .ıı 

ması tavanların ortasma asılan elektTik 
1ambalarile temin edilmiştir. 

Genel kurulu~: Şimal - cenub hattı 
yapıdan kutren geçmektedir. Bu su -
retle güneşin milna"ib zamanlarda eve 
girmesi, evin gimal rUzglrlarına maruz 

kalmaması çaresi bulunmu:1tur. Umumi 
heyetindeki adelik göze çarptığından 
eser sahibi Paris mlisabaknsında ikinci 
dereceyi kazananlar arasına katılmıştır. 
Cebhc 4,35+6.3S+3,50=14,20 metre 

yr ı· rnfı f 
Proje: 9 - Şelril: 5 

derinlik 0,50+5,so+ı,7.5 - 7,75 metre
dir. 

Bizim tetkikimiı:e göre servis kısmı
nın ayn bir koridora alınması ve bir 

hizmetçi odasile çamaşır odası ilavesi 
evi daha kullanışlı bir hale koyardL 

Servis gilrültüleri ve mutfağın lctina • 
hı kabil olmıyan kokuları doğrudan doğ· 
ruya oturma odasına girmezdi. 

Tefrika: 41 

CULPA) 
ltalyanca nalından türkçeyc çcvirenı 

NOSHET HAŞIM SlNANOCLU 
~----------~~ 

Fakat Hayat, hemen Ölümü 
yenerek, genç kadına sımsıkı. 6~ • 
rıldı; ve karnını yırtarak, yenı bır 
parcalama ile onu alt etti. 

Kadeh elinden düştü; kristal 
gibi mayi ayaklarına döküldü. 

.... Fakat ilaç, gövdesini nü· 
fuz edici bir tatlılıkla doldurarak, 
ruhuna rüyanın masalhk kapıları
nı açarak, damarlarında dolaşma -
ya baslamıştı. • 

•... Ruhu dalgalı havada kanat
lanrrak, sisli kırlarda, alaca ka
ran 1.k vadilerde ve parıltılı tepe
lerde avare dolaştı. 

Uzak topraklardan, yaşayanla
rın ağlayışı ona kadar geliyordu. 
Onu çağırıyorlardı: 

- ,. - ~ •• : ..11 ,.., .. +..; ~' ,. ~+,-iri! 

Cevab vermek istiyordu· ama 
sesi yoktu. ' 

- Uyan, Astrid !.. Astrid, uyan! 
Gözlerini açmak istiyordu; a -

ma göz kapakları açılmıyordu. 
Kah dansederek yumuşak bu -

lutlann Uzerine çıkıyordu, kah de
rin yarlarda asılmış dalgalanıyor-
du. 

- Astrid, dön gel 1 
Fakat dönemiyordu. Bir kasır

ga onu gittikçe daha uzaklara gö
türüyordu. 

Mahvolmuştu .. Realiteden, 
sevgiden, sevinç_ten .. O tatlı. ça
ğınşlarm sıcakhgından ebedıyen 
koparılıp uzaklaştırılmıştı. • 

Yeni bir rüzgar hamlesı onu 
yakaladı, hiçliğin girdabına fırla -
tıp attı 

' 
ULUS 

Proje No. 1 O: 
(Şekil 1) dokuz numaralı pHina ben

zemektedir. A salon, B büyüklere, C 
küçüklere yatak odaları, D mutfak, E 
hizmetçi yatak odası, F çamaşır odası. 
G banyo, H tuvalet. 

(Şekil 2) evelki planda toplanan mü
talealar bu pl&n için de söylenebilir. Bu 
tipte evlerin cadde ve sokaklar Uzerme 
değil, bahçeler içerisine yapılması la 
zımdır. Cadde ve sokakların gelip ge
çici gürültülerinden tamamen uzakta 
kalınır. Oturma odasının önünde çar

dak altına yapılmış bir açık hava salo
nu vardır, cenuba bakmaktadır. Evin 
uzun ve kısa cebhesi çardakla gölge 
lenmektedir. Yan tarafları duvarla Ka
patılmıştır. Salon kapı tarzında bilyük 

camlı pencerelerle örtülmektedir. Eve 
temiz hava pencerelerden, kışın sıcak 

hava ısıtma santralından gelmektedir 
Kirli hava tavana yakın açılan vanti
lasyon tertibile, temiz hava tabanda 
münasebetli yerlere konmuş hava de -
ğiştirme tertiblerile alınıp verilmekte · 
tedir. Odaların hepsine dolaplar kon • 
muştur. Çocuklar yatak odalarında ay
rı ayrı yatmaktadırlar. Müteharrik böl- ~ 
melerle ayrılan yatak odaları icabında ' 

~ -- - . -·- --

SAYIFA 5 

Proje: 10 - Şekil 1 

bir siper duvarile de gölgelendirilmek- içinde çok terakkiye kavuşmus, kıvm""-

tedir. Evin önüne ve şimal cebhesine 
çardak konmamış olsaydı yazın oturul· 

l 
1 

ti, zineti günden güne artırılmakt 
lan bir şehirdir. Şehrin yapılma tar ı ı 

A-.:........-..-----..1!-!:-----&&J---·----~ 
' Proje: 10 - Şekil: 2 

ması pek güç olacak ve guneşin yakıcı 
tesirinden içerde nefes almak imkanı 
bulunmıyacağı düşünülebilirdi. Servis 

- - -
•, 

fennin büyük teklimüller gösterdiği bir 
devre rastlamıştır. Bundan dolayı her 

,,;,, . 
~· 
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temeli atılan evin 'tekamül ve inkılab 

tarihimizde geçmişten geleceğe doğru 

uzun bir ifadesi olacaktır. Bunun ıçın 
ev sahibi olmak arzusunda bulun nlar 
evlerini yapmadan evel en i} isini, .:n 
feanisini en uygununu yapmayı dü ün

mek mecburiyetindedirler. Şehrin ıma 

rı bakımından pek büyük ve şümuıJli 
bir mesuliyete karşı durduklaı mı bil • 
melidirler. Rastgele yapılan her ev, 
rastgele düşünülüp taşınılmadan yapı .. 

~ 

~ ~ 
~ 
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Proje: 10 - Şekil: 3 

bölmeler toplanmak suretile açılarak 
ç.ocukların bir arada oynamalarına mti
said geniş bir yer .elde edilmektedir. 
Çocukların odasında masa, lavabo ve 
ayrıca oyuncak dolapları vardır. Bilyilk 
yatak odasına salondan geçilmektedir. 
Aradaki bölme müteharriktir. Gilndüz· 
leri iki yataktan biri diğeri üzerine 
korunak suretile salonun büyütülmesi 
imkanı bulunmuştur. 

(Şekil 3, 4, 5,) Projenin cebhesi 16 
metredir. 10,60 oturma yerleri + 1,85 
servis kısımları .... 12,45 metre umumi 
derinliktir. Açık bava salonu hususi 

1 
~ 

1 

t 

1
. Birdenbire bir zayıf ses, bir kı-

sa haykırış işiitldi. 
1 Bir yeni doğmuşun ağlaması 

idi. 
O haykırış, uzaklıkları aşarak, 

kasırgaları yenerek, sisleri parça
lıyarak ona ulaştı. 

Kirpikleri kımıldadı, göz ka -
paklan açıldı .. Ve o zayıf haykırı
şa ana gülümsemesi cevab verdi. 

Hayat yenmişti. 
Kötü düşman defolup gitti. 

XXXI 

Kahire. Birinci teşrinin onu. 
Saad Nasir'in villasında ışık -

lar bütün gece yanık kalmıştı. 
Genç nasyonalist Jider, Britanya
nm kurşunlarından ve kelepçele -
rinden şimdilik kaçmış olan inan 
arkadaşlarını orada kabul ediyor -
du. Ümitleri suya düşmüştü. Uzun 
zamandanberi kurup hazırladıkla
rı büyük isyan hareketi, bir alçak 
ve faydasız cinayetin meydana 
getirdiği kargaşalıkta sefi1 bir su
rette batıyordu. Serdar, sert ve 
doğru bir adam olan Britanya Gu
vem.örü. bir gPre önce, iki nasyo-

kısmına ayrı bir koridorla girilmesi ve 
salonun bu koridordan ayrılması IU -
zumlu ehemmiyette göze çarpmaktadır. 

" " " Ankara imar bakımından az zaman 

Proje: JO - Şekil: 4 

Proje: 10 - Şekil: 5 

nalist talebe tarafından Gize yo -
lunda öldürülmüştü. 

Bu katastrofdu; dağılıştı; bü
tün hulyalarının yıkılışı idi. 

Hizmet ettiklerini sandıklan 
davanın haberleri olmadan düşma
nı olan iki genç fanatik, belki de 
muhaliflerinin para ile tuttuktan 
tahrikçi ajanların teşviki ile, kör
cesine bu meşum cinayeti işlemiş
lerdi. Bu yüzden dava her türlü 
sempatiyi kaybediyor, ve kendi 
inan arkadaşlarının hürriyetlerini 
ve hayatlarını tehlikeye düşürü • 
yordu. 

Nitekim, cinayet, ingilizlerin 
en gaddarca mukabelei bilmisille
rini tahrik ediyor, bu mukabelele
ri haldı çıkartıyordu. Nasyonalist
liğe temayülü veya sempatisr ol -
duklarından şüphe edilebilenlerin 
hepsi bir kaç saat içinde yakalan· 
mış, hapse atılmıştı. 

Saad Nasir'le arkadaşları, her 
türlü kaçma teşebbüslerinin fay. 
dasız olduğunu bilerek, şarkhla -
rın o fatalist sakinlikleri ile ha
diseleri bekliyorla:dı. İngilizlerin 
dikkatinden hir kac 2"Ün icin kac-

lan her iş gibi sahibini pişman eder, şe• 
hrin umumi gilzeWğini bozar. Bunun 
için evin hayat Uzerindeki, içtimaiyat 
üzerindeki, iç ve dıştan bizi seyreden. 

u a 
lerin tenkid gözleri Uzerindeki tesirle· 
ri unutulmamalıdır. 

Sıhhi, fenni, köonomik bir ev yap • 
makla kendimizin ve ailemizin hayatı • 
na, güzel bir ev yapmakla da Ankara• 
nın imarına yardım etmiş olacağımııt 

hatırdan çı.karmamalıyız. 

Ekrem F. Çobanoğlu 

maya muvaffak olsalar bile, hap
sedilmekten mutlak surette kurtu
lamıyacak kadar çok tanınmış 
kimseler idiler. 

Stolque, muhalif kaderin gös· 
tereceklerini karşılamaya hazırla 
nıyorlardı. 

- İnşaallah .. 
Belki kurşuna dizilecekler, b 1-

ki uzun yıllar için bir uzak toplan· 
ma kampına sürüleceklerdi. 

Büyük moresk salonda toplan· 
mış zeytin renkli yüzler, vekarh 
ve takayıddı. Alçak sesle ve az ko· 
nuşuyorlardı. Kararlar ahnnııs. e
mirler verilmis, pHinlar teshit o· 
lunmustu. Hapislikleri yıl1arca 
veya ölene kadar sürse de, arka
larında, ihtilalin masalasını kal .. 
dıracak, Siveh vahasından Ktrmı
zı Denize kadar bir serbest Mısı -
nn bayrağını dalgalandıracak bir 
~ok genç kusak bırakıyorlardı . 

Fecir vakti, sessiz ve cessur ay
rrldılar. 

Yolda İngiliz askerlerinin tent· 
polu hızlı adımlan aksettiği ıa • 
man, güneş yükselmiş bulunuyor
du. 

(Sonu var) 



Kubilay 
(Başı ı ıncı sayı/ada) 

.ıun iki yüce arkadaşı bekçi Hasan ve 
Vefki'nin adlarını saygılarla anmak 
için burada toplanmış bulunuyoruz. İr
tica, kör taassub türk inkılabını yok et
mek için ta baştanberi bütün vasıtaları
nı kullandı ve her çarpışta inkılabın 

yakıcı ve yaşatıcı güneşi altında eridi, 
ve gerildi. Onların son döküntüleri ve 
artıkları sayabileceğimiz afyonla ve 
esrarla sarhoş edilmiş birkaç serseri 
yurdun Akdeniz'e açılan Ege parçasın
da bu topraklar üzerinde Kubilayı bo
ğazlamak cinayetini işlediler. Kubila
ya kasdetmek onun bağatır şahsında 

bütün ulu varlığımıza kıymak demek
ti. Hata, şurada, burada inkılab ilerle
melerini hoş görmemekte zarar tasav
vur etmiyen ve yeni Türkiyenin inkı
labsız yaşayabileceğini sanan beyinsiz
lere rastgeliriz. Onlar, kısa akıllarınca 
ulusumuzun eski düşkün iç hayatı sü
rerek yaşryabileceğine inanırlar ve bu
nu söylerler. Bu yalan ve yanlış dil· 
şünce yalnız kendilerinde kalsa zara
rı belki az olur. Fakat buna baskalarını 
inandırmak vaziyetine geçince, bu fe
na fikirler söz haline gelince, teşebbüs 
bir cinayet olur. Bunun binbir belgesi 
vardır. Yeni Türkiye geçirdiğimiz kur
tuluş savaşının zaferiyle, istiklalin hil
tiln şartlarını temin etmiş olarak dahi 
iç inkılabın biri ötekine bağlı kurtarı
cı zincirlenmesi, hayatımızda yer al
madıkça TUrkiye'nin kurtulmuş sayıl

masına imkan yoktur. İç inkrlabları ya
pıp yerleştirmemiş Türkiye hangi sı
yasal vaziyette olursa olsun yeniden 
düşmeye ve mahvolmaya mahkfundur. 

Arkadaşlarım, önünde ayakta durdu
ğumuz inkılab kurbanı, yalnız Kubilay 
olarak türk halk çocuklarından biri idi. 
Fakat o aynı zamanda omuzlarında 
cümhuriyet ordusu üniforması, kafasın 
da inkılab ışığı ile bir zabit ve bir mu. 
alJim idi. Onun bu iki varlığı üzerinde 
de ayrıca durmak gerektir. Türk cüm. 
huriyet ordusu yer yüzünün bütün or. 
duları içinde sava~ değer.i bakımından 
üstün bir varlıktır. Fakat, o, türk top
raklarım kurtarıcı olmak büyük vasfm. 
dan başka türk inkılabının uyanık ve 
onurlu koruyucusu olmak vasfına da 
malik bulunuyor. 

Yeni hiç bir rejım ve devlet sistemi 
yapılan inkılabı kendi resmi ordusuna, 
milletin özü demek olan orduya emanet 
edememiştir, edemiyor. Her yeni rejim 
bu yükümünü ordu dışında bir takım 

milis kuvvetlere veriyor. Biz, her ba -
kımdan ulusal varlığın onur ve haysiye. 
tinin korunmasını yüce türk ordusuna 
güvenerek vermişizdir. Cümburiyet or. 
dusu, geçirdiğimiz zorlu günlerde, dış 

düşmanlara ve içde ayaklanan mürteci 
asilere karşı benzersiz bağatrrlık ve şe -
ref imtihanlan vermiştir. 

Arkada tarım, size bu konuşmadan 
faydalamb söylemek istediğim bir baş
ka ve ince hakikat vardır. Soysal bun. 
ye bir fiyolojık bünye gibidir. En yük
sek saglık halindeki vücutlarda bile ba
zı zararlı mikroplar yaşar. Fakat, bünye 
topdan sıhhatli olunca sağlığı koruyan 
müsbet miıcadele unsurları bu mikrop. 
ların 71rarlarınr büyütmesine meydan 
vermez. 

Bir soysal bünye içinde yanlış düşü. 
nüşlü, kara görüşlü, bir avuç insan, bü • 
yi"< varlıgın temiz ve ileri yaşayışında
ki kuvveti bozamaz. Biz soysal varlığı. 
mıza, bu genel görüşle bakarız. Ve bu 
l:akış bize, varlığımızın sağ - esen -
içinde her fenalıgr yok edecek kadar 
k ıvvetli oMı ,unu gösterjr. 

Arkadaşlarım, yakın bir geçmişte 
bu topr kl..ırda yıldırımlar çaktı, gök
ler yıkıldı, yerlerin sarsınıtısı içinde, 
isti a yan ınının ateşleri bu ufukları 
buriıdü. Dörd yıl önce genebu toprak
lard Kµbil yı öldurdüler, o vakit su
suyorlardı. Susmakla da kalmıyorlardı. 
Bu geri zıhniyet, kurtuluş için ayakla
nan yurdaşlarr, susmağa teşvik ediyor 
ve düşmana teslim olmalarl için fetva
lar çıkarıyorlardı. 

Arkadaşlar, bu kuvvetli yağmur al
tında Kubilayın manevi varlığı önün
de, gösterdiğimiz bu toplu ve taşkın 

manzara, karagünlerin bir daha geri 
dönmiycceginin en kuvetli temniatıdrr. 
Yurdun her köşesinde fışkıran yeni, 
ileri hayat, aynı teminatın tamamlayı
cı bir.er parçasıdır. 

Değerli arkadaşlarım, biz bugün 
bir mezar başında yas içinde tasa ile 
diz çöküp ağlıyanlar gibi küs'<ün, bed
bin değil, biz Ege göklerine yükselen, 

ULUS 

,. 
açırma 

• • 
merasın!I 

bu yüce kaya ve tunc sütununun etek
leri dıbinde, büyük varlık için revan 
olan kanın inkılab düşmanlarına karşı 
kinimizi ve ihtirasımızı besliyen koku
sile mest olarak, başımız dik, gözleri
miz önde ve ileride ve ayakta duruyo· 
ruz. 

Sonsuz olarak Kubilay'ın başı, Me
nemen topraklarına düştüğü zamanlar, 
bu eseri yapmak için Özalp'ın başkan
lığı altında kurulup çalışanlara yardım 
teşvikleri yapan Cümhuriyet gazetesi
ne, bu yolda öviılecek teşebbüs alan 
Nadir Nadi'ye, eseri yapan türk sanat· 
karı Ratib Aşire, ve işin başarılması 
için kafaları, kolları ve paralarile bü
tün emek verenlere ayrı ayrı teşekkür
lerimi sunarım. 

Kubilay için sızı duyanların şu an
da bütün acılarile çarpan yüreğimle 

onun adını ve bağatırlığını uzun yüz
yıllar yaşatacak olan eseri, bizim nes
limizin ve yakm çocuklarımızla ve 
uzak torunlarımızın ibret gözlerine 
açıyorum. ~ 

nkara Halkevincle 
Menemen'de Kubilay abidesi 

Cümhuriyet Halk Fırkası Genel 
Katibi Bay R. Peker tarafından 
açılırken Halkevleri de onun gü
nünde onu kutladılar; abidenin 
yanından gelen sesin yankuları 
denecek gür ve inanlı seslerle O· 

nun manevi huzurunda onu kut
ladılar. 

Ankara Halkevi, bu münasebet
le orunclu kurunlarmdan birini 
daha yaşadı. Geneler, yaşıyan ku
bilaylar, bir salonu duldurmuşlar· 
dı. Onlara yaşlı ve gene ağabe:rle
ri, hocaları, ozanları duygularım 
anlattılar; genelerin duygularına 
hitab ettiler ve eyi yankular uyan
dırdılar. 

Toplantıyı Halkevi Dil, Tarih 
ve Edebiyat Komitesi Başkam 
Bay Hıfzı Oğuz açtı; Gene yaşın 
ve ülkülü gönlün içinden gelen 
coşkun sözlerle Kubilaym ününü, 
ülkü yolunun güzelliğini anlattı. 
iç düşmanları zabıtadan önce in
kdab geneliğinin göğüslediğini ve 
göğüsliyeceğini söylerken bütün 
gene yüzler aynı şeyi haykırıyor
lar gibiydi. Bay Hıfzı Oğuz sözü. 
nü föyle bitirdi: İşte Kubilay böy
le gendiP:e şerefli bir örnektir. 

Arkadaşlar, 

Bundan tam dörd yıl önce Mene
men'de birkaç beyinsizin temsil ettik
leri irtica hareketini üç inkılab kahra
manının, Kubilay'ın, bekçi Hasanın ve 
bekçi Vefkının başını yemişti. 

Fakat arkadaşlarım; İnönünde, Sa
karyada, Dumlupınar'da "Mehmed,, ne 
ise inkrlab meydanlarında Diindar, 
Kubi1ay ve Hasan da odur. 

Ne mutlu bu dereceye ulaşan türk 
gencine!. 

Arkadaşlar, 

Aziz Kubilay'ın, bekçi Hasan'ın ev 
bekçi Vefkı'nrn ölmez hatıralarını bü
tün gönül bağlılığı ve kafa inancile a
narken bu üç inkıHib şehidinin ruhunu 
taziz için saygı ile bir dakika ayağa 

kalkalım. 

Bay Hıfzı Oğuz, sözü Bay Kizun 
Duru'ya verdi. Kubilayın iki yönden 
meslektaşı olan hoca ve asker Kizun 
Duru,, Kubilayı timsal olarak aldı. 

Bayrağın bezliği ve Kubilayın faniliği, 
onların kıymetini indirmediğini, onla
rın sembol olduğu büyüklüğün cssizli. 
ğini anlattı. Kubilay'a acınrlamıyaca

ğınr, imrenileceğini söyledi. Hayvanla 
insanın farkı ulusuna yararlı olmasile 
ayırdedilebileceğini, ot gibi yaşıyan in

sanın ömrünün uzun veya kısa olma
sında hiç bir fark olmadığını, insanın 

ulusuna bir şey vermek ve yeryüzünde 
küçük, büyük bir eser bırakmakla ot gi

bi yaşamış olmaktan çıkabileceğini be
lirtti. '-Çocuklarım!,, diyen sesine inan
lı ve şefkatli bir babanın sesindeki bU
tün yumuşaklığı koyan Kazım Duru, 
candan alkışlandı. 

İzzet Ulvi Aykut, Kubilay için yu
drğı ve gazetemize verdiği öz türkçe bir 
yazıyı uruncla okudu ve orada olanla
rı coşturdu. 

Bay Enis Behic, yalaz dolu bir seste 
büyük ölünün ve arkadaşlarının kanını 
taşıdığına inandığı gencliğe karabaflılı

ğı (taauubu) anlattı YC onları hep uya. 

nık, hep ülküliı olmaya çağırdı ve on -
lardan hep bir ağızdan söz aldr."karabaş 
lılrk bitti: Atatürk'ün başı gibi altın baş 
lılığa, aydınlığa koşuyoruz!,, dedi ve 
candan alkışlandı. Bundan sonra; Aziz 
adında bir gene, gür bir sesle K~bilay 
için yazı.lığı bir deyişi okudu; Kubilayı 
inkılabın okundan fırlamış ışık hızlı bir 
yaya benzeten yeri çok tesirli idi. 

Enver Behnan'sa Kubilay'm yaşayı
şını ve şehid oluşunu sade, güzel ve re. 
atist bir anlatışla çizdi, gözler önüne 
getirdi ve gene kalabalığın karakuvvc. 
te karşı sıkılan dişleri ve yumrukları 

karşısında şöyle haykırdı: 

" Diın cümhuriyet uğrunda başını 
veren bir tek Kubilay'sa, bugün inkılap 
uğruna baş verecek milyonlarca Ata. 
türkün cümhuriyetçi delikanlıları har .. 
Bizler varız .. 

Atatürkün yolundan dönmiyeceğiz, 

düşman bunu iyi bilsin .. İnkılapcr genç
lik uymıyor .. Uyumıyacağız, kahrolsun 
geceler .. Kahrolsun karanlık .. Kahrolsun 
karakafalar ... 

Kardeşleri 

Atatürk'ün ıştğiyle, yoluna düştük ... 
Bu ışıklı yoldan gideceğiz .. Dönmiycce. 
ğiz.. Işık istiyoruz.. Gün istiyoruz .. 
Müstakil yaşamak istiyoruz'. Kahrolsun 
geceler! .. Türkün gün ışığı Atatürk .. 
Önümüze açtığın yoldan gideceğiz .. Ka 
ranhğr, karakafahğr ezeceğiz ... 

Işığa, ışığa .. Atatürk sana ula§ma • 
ğa ... türk durdukça başımız gökte .. Gö
zümüz sende, aydınlığa Atatürk sana 
ko~acağız ! .. bize inan, sana koşacağız!.,, 

Ülküsünü bilemis, inanını yenilemiş 
genetik, Halkevi salonlarını orunc içinde 
Kubilay'ı tekrar tekrar anarak ve övr. 
rek dağıldı. 

DÜZELTME 

Dünkü sayımızda Menemen'deki Ku 
bilay abidesinin planını yapan miyma • 
rın adı Ratrb Ağır değil Ratrb Aşir, abi. 
dede gencin elinde tuttuğu bayrak de. 
ğil kargı ve abidenin üzerine yazılı olan 
cümlenin sonu bekçileriyiz değil bekci
siyiz ... olacaktı. 

lstanbul'da... 
İstanbul, 26 Telefon) - Kubilayın 

ölümünün yıldönümü münasebetiyle bu. 
gün 13 de Üniversite konferans salo -
nunda üniversite ve yüksek mektebler 
talebesi ve 15 b:ıçukta da Halkevinde 
birer toplantı yapıldı. Üniversitedeki 
toplantıyı rektör Bay Cemil açtı ve hu
kuk fakültesi talebesinden Samia Ferid 
ile Melih Haydar heyecanlı birer kıta, 

Halkcvinde de Bayan Nakiye söyledi ve 
küçük bir kız ıiir okudu. 

iki toplantıda da büyük tezahürat 
yapılmrıtrr. 

Adapazar' da 
Adapazar, (Ulus duyumvericiıin -

den) - Bugün Kubilay abideıinin açıl 
ma resmi münasebetile bütün mektebli. 
ler ve binlerce halk tarafından halkevi 
önünde ve cümhuriyet meydanında coı
kun toplantılar yapılrnıf, nutuklar söy
lenmiı ve konferanslar verilmiıtir. 

Diyarbckir'de 
Diyarbekir, 26 (A.A.) - Menemen'. 

de Kubilay abidesinin açdması münaıe
betiyle Halkevi müsamere salonunda 
batta vali olduğu halde yüzlerce halk 
toplanarak inkılab kurbanı Kubilay"ın 

ruhu önünde bir daldka saygı ile ayak
ta durulmuı ve inkılap mevzuu Üzerin. 
de söylevler verilmiıtir. 

Isparta' da Kubilay anıldı 
Isparta, 26 ( A.A.) - Bugün halke. 

vinde devrim kurbanı Kubilay'rn anısı 

içi nbir toplantı yapıldı ve ateıli söylev
ler söylendi, Ispartalılar yobazlığa kar-

§• duyduklan öc duyguları ile cumurlu. 

ğu korumak için yaptıkları andlannın 
Meneemn' de dikilen bengi önünde anıl. 

masmı hemtehrimiz Bay Peker'den di. 
lemiılerdir. Okurlardan binlerceai ora
dan cumurluk alanına ııeJerek devrimci 
laik uluıa kartı derin bağlılıklarım göı 
termiılerdir. Halkevinde akıam bu ba
kımdan bir toplantı yapılacaktır. 

Bay R. Peker 
Kütahya'da bir söylev söyliyecek 

İzmir, 26 (A.A.) - Bay Receb Pe
ker yarın sabah Afyon tcenile İzmir'· 
den ayrılacakhr. Cuma günü Kütahya
Wi bulunacak ve bir söylev söyliy,ccek
tic. 

1 
YozAatfda Kuhilay merasimi 

Y ozgad, 26 (A.A.) - Bugün halke. 
vinde yapılan k-ılabalık bir toplantıda 

kaytaklık kurba.u Kub:lay anrlmııtır. 
Söylenen söylevl.:rde yurdun ve ulusun 
yükseliti için bütün gençliğin Atatür -
k'ün izinde çelik bir siper olduğu söyle
nerek bu yoldan dönülmiyeceğine and 
içihnittir. 

Amasya'da 
Amasya, 26 (A.A.) - Yaııyan ölü 

Kubilay'ın ölümünün dördüncü yıldö. 
nümü münasebetiyle halkevinde büyük 
merasim yapılmıştır. 

Çankırı~da 

Çankırı, 2 ( A.A) - Kubilay abide
ıinin açımı dolayısiyle bugün yüzlerce 
kadın ve erkek ve mekteplilerin birleşi
ği ile büyük bir tezahür yapıldı. Kubi. 
lay için ağıtlar söyl"ndi. 

Erzindan'dt 
Erzincan, 26 ( A.A.) - Halkevinde 

kaytaklık kurbanı Kubilay'ın anm taze. 
lendi. Birçok söylevler söylendi, 

Bileciktc Kubilay günii 

Bilecik, 26 (A.A) - İnkılabın by. 

yük oğlu Kubilay'ın Menemen'de diki. 

len abidesinin açılması münasebetiyle 

halkevinde toplanan yüzlerce halk ve 

gene, Büyük Ön-ter Atatürk'ün geneli. 

i• emanet ettiği inkılabın muhafazası 

için andiçtiler. Bütün halk Kubilay adı· 

nm soyadı olarak yalnız Kubilay ailesi

ne verilmesi için C. H. F. vaaıtaıiyle ku 
rultaya teklifte bulunmaya karar vermit 

tir. 

Edirne'dc Kubilay günü 
Edirne, 26 (A.A.J - Edirne halke.. 

vinde devrimci tehid Kubilay için bü • 

yük bir ihtiafl yapılacak ve birçok sö • 
zenler devrim hakkında konferans ve • 
recekfordir. 

27 t LKKANUN 1934 PERŞEMBE 

Kurultayda kaç 
saylav olacak? 
(Başı 1. inci sayıfada) 

Esas defterlerden elde edilen nUfus 
yekunlarına göre, Afyon vilayeti Eeki
sinden 1 fazlasiyle 7, Ankara 4 fazlaaile 
13, Antalya 1 fazlasile 6, Aydın 1 futa
sile 6, Balıkesir 2 fazlasile 12, Burdur 1 
fazlasiy1e 3, Bursa 2 fazlasiyle 11, Ça
nakkale 1 fazlasiyle 5, Çankırı 1 faıla
siyle 5, çorum 1 fazlasiyle 7, Çoruh 2 
fazlasiyle 8, Denizli 2 fazlasiyle 8, Di
yarbekir 3 fazlasiyle 7, Erzincan ı faz
lasiyle 4, Erzurum 2 fazlasiyle 9, Es
kişehir 1 fazlasiyle 5. G. Anteb 3 fazJa
siyle 7, Giresun 2 fazlasiyle 7, Gümüş
hane 2 fazlasiyle 5. İçel 3 fazlasiyle 5, 

İzmir 2 fazlasiyle 13, Kars 2 fazlasiyle 
7, Kastan- -ınu 2 fazlasiyle 9, Kayseri 3 

fazlasiyle 8, Kırşehir ı faztasiyle 4, Ko
caeli 1 fazlasiy1e 8, Konya 4 fazlasiyJe 
15, Kütahya 2 fazlasiyle 9, Malatya 3 
fazlasiyle 9, Manisa 2 fazlasiyle 11, Ma
ras 1 fazla!'ile 5, Mardin 4 fazlasiyle 7, 
Ordu 2 fazlasiyle 7, Sevhan 4 fazlasiy
le 8, Samsı.o 2 fazlasiylc 8, Siirt 2 faz
lasiyle 4, Sinob l fazlasiyle 5, Sıvas 3 

fazlasiyJe 10, Tekirdağr l fazlasiyle 5, 

Tokat 2 fazlasiyle 7. Trabzon 2 fazJa
siyle 9, Urfa 3 fazlasiyle 7, Van l faz-
1asiyle 3, Yozgat 1 fazlasiyle 6, Zongul· 
dak 2 fazlasiyle 8, Mu(tla 1 fazlasiyle 5, 
Muş 1 fazlasiyle 4, Niğde 3 fazlasiyle 
7 saylav cıkaracaklardrr. 

Yukarda ismi geçmiyen vilayetler 
geçen secimde çıkardıkları sayıda say
]av çıkaracaklardır. 

57 vilayetimiz 931 seçiminde 301 
saylav çıkarmıştı. İlga edilen Artvin. 

Hakklrı, Ş. Karahisar, C. Bereket, l\lc• 

saray, Mersin vilayetlerinin 931 " çi• 

minde çıkardıkları 16 saylav da "'·1~ 

nince mevcud saylav adedi 317 oluyor· 
du. 

Bu seçimde 395 saylav seçilecettne 
göre saylav sayısı 78 artmıştır. 

Devlet Demiryolla rından: 
31. 12. 1934 gününden sonra yeni mesajeri tarifesi başlr• 

yacaktır. 
Yeni tarifede 30, 35 Ye "45 kiloluk parçalar için de ayn 

ücret vardır. Ücretlerde kesirler beş kuruşa yuvarlatıl · 
mıştır. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. 
(3797) 8-5822 

İmar Müdürlüğünden: 
Kimden Muhammen 
istimlak Ada Parsel bedel 
edildiği Mahallesi Sokağı No. No. Lira 
Raşit Yeğen B. Müftü 193 3 900 
Seyld Leblebici 197 10 500 
Zehra Nuri Yeğen B. Müftü 197 9 600 
Lfttfiye Yenice Namazgah 211 3 300 

Yukarda kaydı gösterilen evlerin ankazı hizalanndaki 
bedelterle 29. 12. 934 cumartesi saat on beşde bilmüzaye
de satılacağından talipleri İmar müdürlüğündeki komisyo-
na mfiracaatlan. (3808) 8-5830 

llRAAf 
BAN.KAS.I 

.pAQA• 
.Bi.RiKTiOEN 
RAl-IAT &;°'Q 
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Ankara mektepler 
alım satım komisyo -
nu reisliğinden: 

1 _ Gazi Terbiye Enstitüsü talebelerine yerli malı ol
mak şartı ile aşağıda yazılı elbise ve saire 21. 12. 934 tari
hinden itibaren 15 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konulmuştur. 

2 - Diktirilecek elbise ve gömleklerin dikiş evsafı ve bun 
Iann imalinde kullanılacak harclar ile iskarpinlerin ve sa
tın alınacak fanila ve mendillerin umumi evsafını gösterir 
şartnameleri isteklile~ ~er gün mekt~~ idaresine miiraca
atla görür ve bir suretım parasız alabılırler. 

3 - Münakasa 3. 1. 935 perşembe günü saat 15 demek
tepler satmalma komisyonunda yapılacağından isteklile
rin saat 14 de teklif mektuplarım ve muvakkat teminatla. 
nm yukarda ismi geçen. komi.syona vermelidirler. 

4 _Kız ve erkek elbıselerıne kasketle beraber bir şart
name yapılmıştır. Erkek el~ises~in muhammen bed~li 24 
lira 30 ku~ş •. muvakkat temınatı. ıse ~18 lira 94 kuruştur. 
Kız elbisesmın muhammen bedelı 21 lıra 30 kuruş muvak
kat teminatı 47 lira 92 kuruştur. Gömleğin muhammen be
deli 160 kuruş muvakka~ teminatı 21 liradır. Atlet fanila -
smm muhammen bedelı 45 kuruş muvakkat teminatı 601 
kuruştur. Erke~ iskarpi~lerinin muhammen bedeli 5 li
ra muvakkat temınatı .65 lıra 62 kuruştur. Kız iskarpinleri
nin muhammen bedelı 425, muvakkat teminatı 956 kuruş
tur. Mendilin muhammen bedeli 10, muvakkat teminatı 
131 kuruştur. 

Evsafı Cinsi 
Yerli malı Erkek elbisesi 

Takım Adet 
175 

r.ift 

" ,, 

,, ,, 

Kız ,, 
Erkek iskarpin ,, ,. ' 
Kız .. 
Frenk gömleği 

" " 1 f Kolsuz at et anilesi 
" " . Patiska mendıl 
,, " 

30 (tayyör eteklik) 

175 
175 
175 

175 
30 

(3805) 8-5818 

Ankara Evkaf MiidürliiPiinden : 
Satılacağı evelce ilan edilen Karacabe h ·· ·· 

k .. y amamı onun-
deki baraka en azının rnuzayedesi 25. 12. 934 den itibaren 
on gün daha uzatılmıştır. İhalesi 3 ı 935 b ·· ·· 

d . Al k . . · · perşem e gunu 
saat on beşte ır. ma ıstıyenlerin evkaf ··a·· . . . ( ) mu urıyetıne 
gelmelerı. 38lO • 8-5835 

Milli 1'1iidafaa Veki1Pti 
eaıın alma knmi,.yonu 

ilanları. 

tLAN 
Etlik serum ve aşt evinde 

mevcut ıo baş koyun 12 baş 
keçi 2 bas. büyük domuz, 6 
baş kücük domuz. 2 baş mer

kep ki ceman 32 baş .?a.~van 
satılacaktır. Satış gunu 29-
12-934 cumartesi saat 14 te
. . . Bu hayvanların muham-
nıen fiatlan 100 liradır. Ala
f'aklann bu hayvanları . Et
likteki serum ve aşı evınde 
görmeleri ve satış günün~e 
bedeHcrivl~ birlikte veka
let satına1ma komisyonun
(fa müracaatları. (3802) 

R--ı;Rlfi 

ZAYİ 

il 

• 

İLAN ŞARTI~ARI 
Beher Beher 

Sayıla Santimi Sayıfa Santimi 

2 
4 
6 
8 

Seneliği 

6 Aylığı 
3 Aylığı 

300 
150 
80 

3 
5 
7 

25 kuruştur. 

17 Lira 30 
9 ,, 16 
5 ,, 9 

200 
100 
40 

Lira 
,, 
,, ~ 

Polatlı nüfus dairesinden al
mıt olduğum nüfus tezkeremle 
8. F. topçu alayı üçüncü dağ ta
burundan gedikli baş çavuşlukla 
terhis edildiğime dair vesikamı 
zayi etilin. Şimdi yenisini çıkart· 
ımt olduğumdan eskilerinin hük· 
mü voktur. 

Posta ücreti gönderilmiycn 
mektublara cevab verilmez. ~ 

Receb oğlu İbrahim Hilmi 
Pirlepe, 325, Topçu ge· 
dikh başçavuş. Sicil l l S 

Memur aranıyor 
Fransızca servisine ba

kacak Bayan ve Bay me
mura ihtiyac vardır. Li· 
ıan bilmesi şarttır. Ak
baya baş vurulmasL 

8-5769 

flt., f,.ı Demiryollan U . 
mum Müdürliliü Ytm 

:.tlma komisyonu ilanlan 

lLAN 

Kayseri - Ulukışla kıs -
mında bir demir köprü yeri

ne çekileceğinden 28.12.934 
günlemecinde Kayseri yolu 

üzerinden yolcu ta§mamıya

cağı ilan olunur. (3786) 

8-5825 

KİRALIK EV 
Yenişehir'de Ordu Evi ya

nında yeni açılan Dikmen 

caddesi yakınında üç odalı 

bir hane kiralıktır. 

İçinde su, elektrik, hava

gazı vardır. 

Ziraat Bankası Bilanço 

servisinde Bay Yakuba mü

racaat. Telefon santralı: 3406 
8-5797 

1 •ııanınıı1111111uınııınıııınıııııııı1111ııuııuıııuııı1111ııııımııı g 

Paşa 1 
Tarihe karıştı ( Meş. 5 

hur Hasan Paşa fırını) 1 
UNLU ULGOT 1 

fırını oldu. Yüce tanıyı- ~ 
cı1anma bildiririm. 1 

= HALİT ~ 

1 8- 5704 1 
111111_1111_1 ı ıı•ıııı1111mıııuuıo1H1Uuı ın 

Kisarna 
Maden suyu 

İştahı artırır, en ağır yemek

leri kolay hazmettirir, içimi lcz-

7etli, temiz ve sıhhi sofra suyu

dur. Karaciğer ve böbrek taşları

nı düşürür, taşların teşekkülü

ne mani olur, her çeşit hazimsiz
liğe, mide ekşiliğine, şişkinliğe, 

kum ve şeker hastalığına en iyi 
ve tabii ilaçtır. 

En tabii iştah ilacı 

KISARNA MADEN 
suyudur. 

Deposu: 
Ankara Yenihal No: 20 Şevket 

bakka1iyesidir. 8-5831 

ANKARA AGIR CEZA 
MAHKEMESİNDEN: 

Katil maddesinden suçlu 
Kızılca hamam kazasının 
Adaveran köyünden olup 
Ankarada kuru kahveci A -
dalı Mehmedin yanında sey
yar satıcı olduğu bildirilen 
Ömer oğlu Hüseyin'in aran
masına rağmen bulunama -
dığı cihetle mahkemece ga
zete ile ilanen ihtarat icra
sına karar verilmiş olduğun
dan duruşma günü olan 23. 
1. 935 çarşamba saat onda 
Ankara Ağır Ceza mahke -
mesine gelmesi ve yahut 
ikametgahını '&ildi'rmesi ak
si takdirde hakkında kanu
ni muamele yapılacağı itan 
olunur. (3799) 8-5821 

Ankara Milli Emlak Müdürlüğünden : 

Mahallesi 
Leblebici 

Umum Metruke 
Sokağı Cinsi No. No. 
Yenişehir Hane 45-19 223 

Eski ihale Hisse 
Lira K. mikdan İzahat 
1401 00 Tamamı Nakden veya ikinci 

tertib mübadil bo -
nosu ile peşinen. 

Yukaraa yazıtı uç oda bir sota hala anır ve muttaktan ıbaret hanenin mülkiyetinin 
ihalesi 1. ı. 935 salı gÜnü saat ıs de yapılmak üzere açık artırma işi on gün uzatılmış
tır ~'teklilerin 105 lira 8 kuruş dipozito makbuzu ile Defterdarlıkta kurulan satış ko-
misyonuna müracaatları. 1-5819 

Para, ~aadetin an~htandır. 
Mesut olmak için zengin ol· 

mak şarttır .. 
Zengin olmak için de bir pi · 
yango hileti almak lazımdır. 

·\ukara Lcvazmı amirlivi 
"' satm aJma komisyonu 

ilanlarr 

t LAN 

Askeri Konak mutbah o
cakları yaptırılacaktır. Şart
name ve keşfini ve resmini 
görmek için eyyamı tatili
yeden maada her gün saat 
ondan on ikiye kadar Anka
ra Levazım Amirliği satın. 
alma komisyonuna gelmele
ri. Keşfi altı yüz liradır. Pa
zarlığı 10/2. kan/ 935 per
şembe günü saat on dörtte 
yapılacaktır. Pazarlığa işti
rak için de vaktinde temi
natlariyle beraber bu gibi 
işlerle iştiğal ettiğine ve 
yaptığına dair pazarlık gü
nü vesikanın ibraziyle mez
kur komisvonuna gelmeleri. 

'3758) 8--~7~3 

İLAN 

Dört yüz elli bin kilo sa
man kapalı zarf ile ihalesi 
14 2. Kan. 935 pazartesi gü
nü saat 14 de yapılacaktır. 
Şartnamesini görmek isti -
yenlerin eyyamı tatiliyeden 
maada her gün saat ondan 
on ikiye kadar müracaatla
rı. Teminatı muvakkatesi o
lan 928 lira 13 kuruşu mu -
hasebecilik veznesine tes -
lim ederek makbuzlarile bir
likte teklif mektubunu iha
le vaktmdan bir saat evet 
Ankara Levazım Amirliği 
satmalma komisyonuna ver-
meleri. (3794) 8 - 5824 

İLAN 

İzmit için 474,800, Bolu 
için 125,700 kilo unun kapa
lı zarfla ve Tuzla için 52)00 
kilo unun da açık eksiltme 
ile 7 / 2. Kan/935 tarihinde 
yapılacağı ilan edilmişse de 
mezkur günün bayrama te
sadüf ettiğinden her ikisi
nin de 9/2. Kin/ 935 çarşam
ba gününe talik edildiği ilan 
olunur. (3816) 8-5837 

İLAN 

354,600 kilo ekmeklik un 
yeniden kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Eksilt-
me günü 12/ 2. Kan/935 cu
martesi günü saat onbeş bu
çuktadır. Tahmin fiatı on 
kuruş elli santimdir. İlk pey 
parası 2793 liradır. Vasıfla
nnı ve şartnamesini öğren
mek istiyenler her gün ve 
isteklilerin de Çorlu'daki sa
tınalma komisyonuna mü
racaattan. (3815) 8-5836 

Ankara Belediye ReuUği 
DanJan. 

Şehir içinde kasap dük • 
kanlarında da hazır ve temi.,. 
olarak beyin satılabilir. 

(3807) 8 - 582! 

SAYJFA 7 

D. D. Yollar Umumi 
Müdürlüğünden: 

1. l. 1935 tarihinde eksiltmesi yapılacağı ilan olunan Os
maneli demir köprüsü şartnamesinde fenni ahkam avnen 
baki kalmak şartiyle umumi ve mali hükümleri yeni 2490 
No. lu kanuna göre değistirilmiştir. Yeni şekilde yapılan 
şartnameler Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde evelce 
şartname almrş olanlara bedava verilecektir. Yeniden sart
name almak istiyenlerin beş lira olan şartname bedelini ö
demeleri gerektir. 

Köprünün keşif bedeli 100,000 lira olup eğreti güvenme 
mikdan 6250 liradır. 

Yeni şekilde yapılacak münakasa 16. 1. 1935 tarihinde 
saat 15 de Ankarada yol dairesi binasında toplanacak ko
misyonca yapılacaktır. Zarfların aynı gün saat 14 e kadar 
komisyona verilmiş olması lazımdır. 

Taliplerin fenni ehliyet ve mali iktidar vesikalariyle 
2490 N o. lu kanunun 4üncü maddesinde yazılı manileri 
bulunmadığına dair beyannameyi komisyona verecekler· 
dir. (3811) 8-5834 

Anafartalar caddesinde Kmacızade hanı altında 

Merhum Şevket Ahmet Beyin eski 
belediye eczahanesi yerine 

Yeni eczane açıldı 
Fenni gözlükler, tıbbi korsalar, sıhhi levazımat, 

bütün tuvalet ve ıtriyat çeşitleri ile aradığınız her ilaç 
bulunur. 

Göz1ük ve knrc;~ tamirleri yapılır. 8--5338 ,., ,., 

Kumbara hiitün bir istikhaJrlir. 

Türkiye iş Banka81 

Satılık otel möblesi 
T AŞHAN PALASIN otel ve ev için yanyan gü

zel eşyası 20 gün içinde tamamen satılıktır. lstiyen-
lcrin Otel müdürüne müracaattan. 8-5730 

Devlet Demiryolla nndan: 
1. 1. 1935 gününden başlamak Uzere; Devlet Demiryol

lan ambarlarında, nhtım ve limanlarmda çalışma saader! 
dışında yapılması istenilen doldurma ve boşaltma işlen 
için artık çalışma Ucreti olarak bir kişiden aJmacak para 
(250) kunıJtan aşağı olmamak şartile ton başma aynca 
(50) kuruş alınacaktır. 

Fazla malQmat için istasyonlara müracaat edilmelL 
(3796) 8-5823 

Ankara Milli Emlak 

Cin&i 

Müdürlüğünden: 
lliktan Mdbammen 

kıymeti 
Lira K. 

İzahat 

Büyük halı 8,25x6,50 ı adet 200 00 Nakten peılnen 
Yukarda yazılı halının açık artuması 1. 1. 935 sah gUntı 

saat 15 de yapılmak üzere artırma işi on ıün matılımıtır. 
isteklilerin Defterdarlıkta kurulan komisyona gelmeleri. 

(3800) 8-5820 

HAYATTA BtR DEFA 
Gusta• Frohbeh • Camil1a Hora 



SAYIFA: 8 

As. F. U. ıu. Satm Alma 
Komisyonu ilanlan 

150 KALEM EŞYA VE 
MEFRUŞAT SATIL.A:

CAKTIR. 

Yukarda yazılı ve keşif be
deli 5712 lira 85 kuruş olan 
150 kalem eşya ve mefruşa
tın 6/ 2. Kan/ 935 tarihinde 
askeri fabrikalar satın alma 
komisyonunda saat 14 de 
kapalr zarfla satılacaktır. 
Bu eşya listeleri ve şartna
me satın alma komisyonun
dan bedelsiz alınır. Eşyaları 
görmek istiyenler Kücüti 
Yozgat Fabrikasına müra
caat edeceklerdir. Taliple
rin yevmi mezkurda muvak· 
kat teminatı olan 428 lira 
45 kuruş ile teklif mektup
larım saat 13 de komisyona 
vermeleri ve 2490 numarah 
kanunun 2 ve 3 cü maddele
rine nazaran vesaiki tazime 
ile birlikte müracaatları. 

(3748) 8--5745 

KIRIKKALE TAPA FAB· 
RİKASJ CATILAiININ 
ORTA VE YAN DERE· 
LERİNİN TAMİRİ 

Yukarda yazr1ı ve keşif be· 
deli 1026 lira olan tamiratın 
6/ 2. Kan/ 935 tarihinde aske
ri fabrikalar satın alma ko· 
misyonunda saat 14 de pa· 
zarhk1a ihalesi yapılacaktır. 
Şartnamesi 52 kuruş muka
bilinde satın alma komisvır 
nundan verilir. Ta1io1erin 
muvakkat teminatr olan 7~ 
lira 95 kuruşla 2490 numara
h kanunun 2 ve 3 cü madd~
lerine nazaran vesaiki tazi
me ile birlikte müracaatlatı. 

3746) 8--5746 

RİKASI TERKİP KISMI 
KALÖRİFERt 

Yukarda yazılı ve keşif be
Öeli 5670 lira olan tesisatın 
6/ 2. kan./935 tarihinde 
keri fabrikalar satın alma 
komisyonunda saat 14 te a
crk eksiltmesi yapılacaktır. 
Şartnamesi 284 kuruş bedel 
ile satın alma komisyonun· 
dan alınır. Taliplerin mu· 
vakkat teminatı olan 425 lira 
52 kuruşla 2490 numar~lı 
kanunun 2 ve 3 cü maddele
rine nazaran ve~aiki lazime
yi hamilen müracaatları. 

(3745) 8--5747 

6700 KİLO DEMİR 
Yukarda mikdarı yazılı 

ve tahmini bedeli 1000 lira 
olan demir 13 2. Kan. 935 
tarihinde saat 15 de Askeri 
Fabrikalar satmalma komis
yonunda pazarlıkla satın a
lrnacaktrr. Şartname parasız 
olup satmalma komisyonun
Öan verilir. Taliplerin temi
natı muvakkatesi olan 75 
lira ile 2490 numaralı kanu
mm 2 ve 3 üncü maddeleri
ne nazaran vesaiki lazimeyi 
hamilen müracaatları. 

(3787) 8 - 5826 

2000 KİLO GRAFİT 

Yukarda mikdarı yazılı ve 
tahmini bedeli 1000 lira olan 
2000 kilo grafit 10 2. Kan. 
935 tarihinde askeri fabrika
lar satınalma komisyonunda 
açık eksiltme ile ve rnüteah
hid nam ve hesabına satın 
alınacaktır. Sartname para -
sız olup satı~alma komisyo
nundan verilecektir. Talip -
lerin muvakkat temin~tı o
lan 75 lira ile 2490 n maralı 
kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerine nazaran vesaiki ta
zime ile müracaatları. 

(3785) 8 -- 5805 

23 !{AJ EM ELEKTRİK 
MALZEMESİ 

Yukarda mikdarı vaz!'ı 
ve tahmini hedeli 710!l lita 
olan ele1•trik malzemesi 8 su 

u~us 27 lLKKANUN 1934 PERŞEMBE 
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D.nutoı_mıyacaM 

BDVOK VIL BAŞI (;EC_ESiJ 

Fiyatlar her seneye nazaran çok mutedil ·oıacak: 

Yerleri 27 Birinci Kanuna kadar tutunub 

bat 935 tarihinde Askeri fab 
ı ikalar satın alma komis -
yonunda saat 15 te kapalı 
zarfla satın alınacaktır. Şart 
name bedelsiz olup satın al 
ma komisyonundan verile • 
cektir. Talipleri teminatı 
rr:nvakkatesi olan 562 lira 
50 kuruşla tekliflerini havı 
zarfları yevmi mezkUrda 
saat 14 te komisyona teslim 
etmeleri ve 2490 numaralr 
kanunun 2 ve 3 üncü mad • 
Llelerine nazaran vesaiki l;l
zimeyi hamil bulunmaları. 

(3759) 8--5774 

8 KALEM ELEKTRİK 
MALZEMESİ 

Yukarda mikdarı yazılı 
ve tahmini bedeli 3300 lira 
olan sekiz kalem elektrik 
malzemesi 13 2. Kan. 935 ta
rihinde saat 15 de Askeri 
Fabrikalar satınalma komis
yonunda açık eksiltme ile 
satın alınacaktır. Şartname 
parasız olup satmalma ko
misyonundan verilir. Talip
lerin teminatı muvakkatesi 
olan 247 lira 50 kuruşla 2490 
numaralr kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerine nazaran 
vesaiki hı7.ime ile müracaat-
tan. (3788) 8 - 5827 

45 ADET r.~ EKTROLARI 
BAGLAMAGA MAHSUS 
NİPEL. 

Yukarda yazıh tahmini 
bedeli 450 lira olan 45 adet 
Simens mamulatı elektrola
rı bağlamağa mahsus ninel 
11 2. Kan. 935 tarihinde As
keri Fabrikalar satmalma 
komisyonunda pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Sartnameler 
bedelsiz olup satınalma ko -
misyonundan verilir. Talip
lerin muvakkat teminatı o -
lan 33 lira 75 kurusla yevmi 
mezkurda saat 14 de satm
alma komirwonuna mtiraca
atları ve 2490 numaralı ka. 
nunun 2 ve 3 üncü maddele
rine nazaran vesaiki hamil 
olmaları. (3804) 8 - 5828 

İLAN 

30 KALEM MUHTELİF 
ALAT. 

Yukarda mikdarı yazılı 
ve tahmini bedeli 9000 lira 
olan muhtelif atat 9 şubat 
935 tarihinde saat 15 de as
keri fabrikalar satınalma 
komisyonunda kapalı zarf 
usuliyle satın alınacaktır. 
Şartname parasız olup sa -
tınalma komisyonundan ve
rilir. Taliplerin muvakkat 
teminatı olan 675 lira ile 
mühürlü kapalı zarfları yev
mi mezkurda saat 14 de ko
misyona vermeleri ve 2490 
numaralr kanunun 2 ve 3 iin
cü maddelerine nazaran ve
saiki lazimeyi hamilen mü -
racaatlan. (3792) 8-5833 

HAVAl:JLll{ VE SP()R 

• SAYI 133 içindekil~r -
Fitre ve zekat Kazım N. Duru 
Karada denizde uçan bir kuş. 
Gelecek, havacıhğmdır 
Yeni bir hava ekspresi 
Göktanrmın bir dileği 
Hava hukuku 

Amiral Decteur 

B. Sait Çonay 
Rifat 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 
Venahle. Clara Lou Sheridan, Gertrude Michael v. s. 

saçlarınız 

dökülüyor nıu! 
Hemen dökülmesine mani 
olunuz. 

KANZUK ECZA HANESi 
müstahzaratından. 

KOMOJEN: Saçların dö • 
külmesine ve kepeklenmesi· 
ne mani olur. 
KOMO lEN: Sacların kök -
ferini kuvvetlendirir ve bes
ler. 

KOMOJEN: Latif rayihalı ~ J 
hir saç losyonudur. deposu 
Kanzuk eczahanesi her ec • 
zahane ve rtrivat mağazala- t I 
rından aravmız. 

f ngifü~ Kanzuk eczanesi ma nu1atından. 

Öksürenlere pelesenkli katran eksiri 
Yeni Eczahanede bulunur. 

Devi t 1 erniryollarından: 
Gönderenler isterse, her türlü zarar ve .ziyan kendi

lerine aid olmak üzere, .ıahire, palamut ve çamkabuğu nak· 
liyatı için açık vagon verilebilir. Bu vagonlara örtülece~< 
muşambalardan para alınmaz. İstasyonda muşamba bu -
lunmaz ve kapalı vagon da beklenilnıezse müşambaların, 
gönderenlerce ve kencJi hesaplarına bulunup örtülmesi 
mecburidir. Bu muşambalar, geriye parasız gönderilir. 

'37.ı; :n 8-~773 

Ankara Belediyesinden : 
Belediye işlerinde kullanılmak için aşağıdaki şartlar 

ile bir kamyon almacaktrr. 
A - Kamyon 1.50 tonluktur. Muhammen kıymeti 2400 

liradır. 

B - Şartnamesi Ankara Belediyesi fen kaleminde gö· 
rülebilir. 

C - Eksiltme 5-1-935 tarihinde saat 11 de Ankara Be· 
tediyesi fen müdürlüğündedir. 

D - Açık eksiltme 
E - Muvakkat teminatı nakten 180.00 liradır. 
F - İsteklilerin 5-1-935 tarihine rasthyan cumartesi 

~ünü saat 11 de Fen Müdürlüğüne gelmeleri. 
(3735) 8-5729 

Ankara Belediye 
Başkanlığından: 

Savın su abonelerine 
Soğuklardan su sayıcılan donup bozulmaya başlamış · 

tır. Bu ~avıcıların korunması ise abonelerin yümüşü oldu· 
ğundan bina içinde veya bahçelere konulmuş olan bütün 
su sayıcıları çul sarılıp talaş ve gübre içine alınarak don · 
dan korunmahdır. Korunulmamak yüzünden bozulan sayı· 
crlann degerleri abonelerden alınacaktır. (3773) 8-57 /8 

Ank:ıra Belediye Reisliğinden: 
A - Cebeci'de adi kaldırım yaptırılacaktır. Keşif be

deli (3680) liradır. 
B - Keşif ve şartnamesini görmek için Fen kalemine 

gelinecektir. 
C - Eksiltme 10-1-935 perşembe günü saat 11 de Fen 

Müdürlüğü odasında yapılacaktır. 
D - Eksiltme açık yapılacaktır. 

E - Muvakl<at tcmin ::ı t 276 linıdır. (3776) g_r;';'Ql 

----------~------------------------' · SİNEMALAR ı r , 

,, lrntı r<H !>ııhıbi ve Ba~mu· • 

' h-ıı riri falih Rıf1<1 ATAY. 
1 

Umumi nc~riyııtı İdar<: eden 

Yazı işleri müdürü Nasuhi 
BAYDAR. 

j Çanlcm . caddesi cı'vuıntla \ 

~ 

Ufru matfJustnda hasılmrı?tr . J 

..,I _Y_E_N_i_I BUGÜN BU GECE 1 Bugün, bu gece 1 KULÜP J 
Senenin taheseri: R A S P U Tİ N ve Ç A R I <; A 

K R A L I ç A K R ı s T I N Rus sarayının ihtişamı • Çar ailesinin 

1 
ve bütün Rusyanm mukadderatiyle oy-

Cüzel lıveç kraliçaınnın gizli hayatı... nıyan papas Rasputin'in maceraları .. 
CRETA CARBO - JOHN GILBERT John. Ethel - Lionel Barrymore 

Ayrıca: Dünya havadisleri Aynca: ôüaya bavadialerL 


