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Bay T. R. Aras 
Bu YIUIYI 16 .onlıcinan t...U.. 

li lran.ıxa Maryan gaetaintl#I 
fürkçelqtiriyoruz: . 

"C • • • , ____ .._ 
.J&r,, ışaun sonucunu ...---

lqtıracak olan ulu•lu- demeli 
konseyine, Türkiye Dıtanitler Ba· 
kar.ı Bay Tevfik Rüıtü Araa bat
kanlık etmektedir. Bay Tevfik 
Riiftü Aru, cm ounanlı impa· 
ratorluğunun timdi modern bir 
cümburiyet olduiunu Çok parlak 
bir surette ıerç~ir. 

Eskiden ıirdüiümiiz çetid ~ 
tid renkli ipekli kumatlar 111· 
lllİf, bqmcla aiyah püsküllü fes, 
n&rıileainin kehribar atızlıkh 
IDarpucunu çeken ıitnMn pata· 
lar, bu,üakü realite brfıamda ai
liniveriyorlar. 

Dün adı Teriik Rüttii Bej 
olan Dqanifler Bakanı, Türkiye'• 
de bey pqa, efendi ıibi ahlerin 
laallandmap yuak olahclan ve 
her yurddat bir .,.. aeçmek 
ıereldiii karfll'Dda huhmalıdan 
beri Teftik Rifttü Aru , Bay ..1-

aclou almıftır· Paria •eJ& Lonuı-a· 
da diktirdili .-ODU, Burlmaton 
Arcadea'ua kibar ~da 
aeçtiii boyuabailan. iüMI ~ 
mif pantalODU ve rupll illrarpiD-
1..iyle Ba:r T .. fik !lüftti . A.ru, 
uhulararuı bir centilmendir· 

ince uç1ann çerçevele~~ 
ıenc yüa(indeki Canlı ve aeYllD~ 
~ onunla ilk konUf&D bır 
•i se,l hemen çelm.aekteclir· O. 
mm lkleri, Pf&Jlf& plümser 
ltir felaefe ile bllbn aaibiı ye
rinde bir adamm pdericlir. 

irdili atr-flıi ~ par· 
geç d" .,. ..1-L&--ı--L 0 

lak parlak ver ıaı uv-.va .ua ım-
tiham için anıkladığı tezi henüz 
unutmamqtır • 

lıtanbul'a dönerek Kemal A· 
tatürk'ün doıtlujunu kazanan 
Ba .... -- b" . . b"yük' kurulta-' .ru .. , ınncı u 
ya aaylav seçilmif, sonradan da 
Sağlık Bak•nr olmuttur· Fakat, 
Mdenleri eyi etmek için okumut 
olan bu doktor, timdi yöndemi!1i 
acı çeken ulular üzerinde tatbik 
etmeji diifünüyordu. 1924 te Dı· 
tanitler Bakanı oldu. Atatürk. 
Jilveni:rıi buna çok değeri olan 
bir ad:ıma vermifti ... Bu tarihten 
aonra Türkiye, A wupa' daki ko
Dafmalann hiç birinden eksik ol-
ldadı. 

Bay Tevfik Riiftii Aru Av· 
liıpa bqkentJerinin birç~ P. 
dip, güzel yurdunun banKI •:: 
lerini anlattı. 1932 de ismet 
nii ile birlikte Moıkova:,a, .. ora· 
dan d:l Roma'ya ıiderek. Türk u. 
ltah ... n doatluk andlaf!D&'ıyn : 
Z&hlmuım im~dı! • ~1 .:;: 
ze~oa'u ıörmek açın°'!~-'"' ile 
na ya ujradı; sonra bır u~ , 
Burje'ye gelip Bay Pol Bonkur u 
aördü. 

O, duımalulZID dolatll· Lon-
dra'ya ıider, Roma'ya döner, ~~ 
çerken Atina'ya ufrari selPY ~·ıe 
Iİttilinde doma Bay e-..w.y ' 
~ükret' e ıidince de Kıral Karol 
ile konUfUI'. 

1934 yılında Bay Tevfik .R~ 
tü Ara., uzun ydlardan . beri au-
tiinclütü Balkan andlapn•~ ~· 
Tltileako, Mabimoe " YeftiÇ le 
lrirlilcte nihayet Umaladı. Sonra 
r-~ . , ..:...; Vi-na'p ıele-
'-Cllefte ye ... -, ~- r 
Pek biraz dinlendi, Parit'e. ıe 1f 
8. Bartu'yu ıördü; Yunan•~· 
daa geçtikten sonra, Bulı~ .. 
laa' ela kaldı. Son ikinci tef111' 
•Jmda Paria'e ıelip B. ı.a...ı e 
lıonupnUf ve bu yolculuk •r.-..: 
da, Sovyet Ruaya'mn d: ~ 
IÜzarı B. Rozenberı'le •v• ~ 
baittü • 

Ze-LI"~ -'"'tatlı olan ko-
7.--ıul••• ~ :-....ıi A· 

llUfmuile Bay T ...rık Rus-

Anlcaranın ikinci 
seçmenlerinden 

birkaçı 

Bayan Jlalrbult Naci 

Bayın Azize Türe 

ras bayık olarak Awupa'yı en eyi 
tamJanlardan biri, tiirk deYrimi-
nin canb bir imidir. Türk ulu· 
sunun durmadan ~ Clitlik 

..1::--nli»• ~ ~ 
ftU~ r k ~ • bir dileli olmadıtmı il •ıa • .,. 
lemekten hptlanır. 

Ve, ince parmaklan arasında, 
mavi bir tesbihi çabuk çabuk Çe-
kerek ıunu da söyler: 

_ Biz ne kadar ilerlerıek, ba· 
rıtçı bir ülküye o kadar yaklafnPt 
oluyoruz. Bant için yapılan aa
vaıta Türkiye, Franaa'11m yam· 
batındadır. 1 l'\_d • "n cebinde Bola• a· 

un ennı L. !!-le bir ada· 
rın anahtan olan vıq• • 
mm .ı;,tediti bu. ...ı-, çok ıenıt 
aal••lıdır. 

Adımız, andmuzdır. 

mumUI Bay R. Pek•, Anbra'da 
......_.. balranlarmm, aaylaYlan
mız, bakanlıklar büyükleri tara
fından kartılanmqtır. 

Saylav 
. . d ""' seçımıne ogru 

leçri itler Lbnlıiına ıelen 
mal6mata ıöre bugüne kaclat 34 
Yila,.ette ikinci aeçmen seçimi bit
miftir. Seçim JU'lll •kpm mem
leketin her yerinde tamamen bit
mit olacaktır. 

Ankara belediye 
meclisi toplanbsı 

Belediye meclisi, 2 tubat cu• 
marteD pnü top 

dır: . . aeçilmeli, süh-
re'fl haatahanenin icar beden hak
kında belediye enciimeni kararı, 
makine mühen&i ahnmak üaere 
bazı fasıllar arumcla mün•lrale 
icruma dair eaeiimea karan ile 
bazı fudlar arumda münakaleler 
yapılmuma dair encümen karar
lan. ---····----

çı AVAŞl 

Japnolar 
Çinde ilerliyorlar 
Dairen, 24 (A.A.) - Dün Je

hol' da japon •• çin kunetleri a
rasmda çarpqmalar olmuttur. Ja
pon askeri makamlarmdan bildi· 
rildiiine ıöre, Çin kunetl..U.in 
Jehol' dan büabütün kovulma11 
için askeri hareket batlamqbr. 
Aynı mabfellerde, Çin kunetle
rbain tahriklerine bir son vermek 
için icabedene japon kunetJeri. 
nin Çin aeddinin öte tarafına da 
ıeçecekleri bildirilmektedir. 

Çin - Japon kayıptan 
Tokyo, 24 (A.A.) - Halmittan 

ci•annda dün yapılan çarplflll&
larda bir japon askeri ölmüt ve 
dört uker de yaralanmııtır. Çin 
ıenerali Suna Şeh Yuvan'm kuv· 
yetl.U.. ap ayiat Yerdirilmit 
ye bu kunetler JeQilmiftir • 

(Soou 2 inci uydada) 

Bu da bir 
Hikayedir 

Usun hikiye 
Yazan: 

Yapr Nabi NA YIR 
Yarından itibaren 

gazetemizde okuyun 

Pekin, 24-( A.ı4.) - Yarı retmi rtJPDIW 
re, çoju si11il, 50 kiti A.dar, laar'•n japowa 
lar UJrajından bombanlımunı emtUanda & 
nıütlerdir. Ku)·nan civarında japon ~ 
)"e kavveıleri 11örülıniiftür. 

Roma'da 
neler oluyor? 

Roma, 24 (A. A.) - Mali1e, 
Maarif, Ziraat, Nafıa, Münakalat 
ve Adliye Bakaolan iatifa etmit
lerdir. Müatafi bakanların yerine 
halihazırda T orino Belediye bat· 
kanı olan Bay Level Kont dö Lek
ki, Bay Rosomi, Bay Ar,za, Bay 
Benni ve Bay Solmi tayin edilmit
lerdir. 

••• 
Roma, 24 (A.A.) - Muhtelif 

bakanlar müıteprlarmın iatif ala
n da kabul edilmit ve halefleri ta
yin olunımqtur. Hiç bir detifildik 
olmlJ&D bakanlddar biaar Ba1 
Muasolininin idaN etmekte oldu
iu bakanlıklar olup bunlar da 
Batbakan, hariciye, harbiye, bah. 
ri,e, ha va itleri, dahiliye ve kor
poruyon bakanlıklarıdır. 

Bay Laval Paris büyük 
elçimizi kabul etti 

Paria, 24 (A.A.) - Dıprı if1er ba • 

kanı Bay Laval, bugUn Tlirldye BUyflk 
Elçisi Bay Suad'ı kabw etmiftir. 

.4nlceılerim.U 

Her yenle S kunlf 

Sofya' a 
Yeni tevkifler 

Sofya, Z4 (A.A.) - Polia, dia 
30 kadar makedenya'hyı teYldf 
Ye bir miktar homba ile ......... 
müsact... etmiftir. 

GerNtal Zl.ıd 

Kı:ral yeni kabine üye
lerini kabul etti 

Sofya, 24 (AA) - a.t 
bakan Ge.....ı ZLiw • ım 16 
ktmetin &eki i1ıla&I bW • 
mit•• kendilerini• pce _.._ 
le alıkoJlllUflUI'· 

(Sonu ı inci •yıletle). 

Arı kara' da kahvecilik 

yeri ardır - Bunla a 
fay dalan ılabilir ? 

Çok yabn bir düM kadar; bala 
balrıadı barınd1tacık uluw iurum
lvımn yokken kabve; d8rt i8pslnde 
her çeJİd ve seviyede yurddaı kalıbı· 
lılclarım toplıyın bir mablel, bir hla&, 
soyw ve sıyasıl •ir kurum vaıılleslal 
r6r1Jyordu •• 

Kahve bu blvıyetini daba buılıı de 
kayhtmemiıtir ve uluw kurumlvnıııs 
en icra semtlere, mahalle aralarım, 

k8ylere kol sılıncıya kadar da ı•ael 1.ı .. 
yattaki bu yerini mulıa/ua ede~lrtlr • ., 
Bugan de Ankara kahvelerinde yaııtJ• 
fımız anketi koyuyoruz: 

Ankara'nm kahveleri •• 
Ankara'ya yurdun dört Jröte9ln4ea 

&Unde ytblerce yurddaı plir. Devlet 
mUe11e1elerlnde iti olanlar, it U'l)'Ul4 

lar kalabalıiına, uyııı çok Jaıbank o
lan bekar memurları da ellderMk it ... 
atlerl dlfmda vakit ~ otura
lacak: konaftllacak ,er tlatlJMI Aab
ramıam beW blfb Wr hıtıell o111~'Ufı 

B-nel& Haldml~ llWl,e ...,.... 
nı etrafmda toplanıp buradan mahall .. 
lere kadar yayılan kahveler bu tıtıell11 

(Sonu S laci sayıfıdı) 

Bura11 yuın 111 Jralahlıi n •• pi .. 
vllen bit yerdir. Kar altmdaJd 

t1 .... .ııı11p ..... 



DIŞARDAN GELEN 
ALMAi\ \' A 'IJA 

Almanlar fransız hudu
duna bir abide yapacaklar 

Sarbrüken, 24 (A.A.) - Sar'm tah· 
Hsi hatırasını tesid için fransız budu • 
dunda mU'lzzam bir abide vücude geti

rilecektir. Buna karar veren alman ame
lesi umumi cemiyetidir. Abide hududun 
en yuksek notasında vücude getirile • 
«k ve Almanya'nın her tarafından ge· 
tirtiJccek olan ta~larla inşa edilecektir. 

Abide muazzam bir kaideden ibaret ola· 
cak ve üzerinde Almanya'run kalbi te -
Jakki edilen Buneburg'dan getirilmiş 

olan taşlarla bir blok vUcude getirile • 
ıektir. 

Hir otomobil kazası 

Berlin, 24 (A.A.) - Dün gece ka • 
ıanbkta bir otomobil Hitler gençlerin • 

dm bir kola çarpnu§br. Bir kip ö1müş 
ft dördü ağır olmak llure altı kip yara· 
11ıumu,trr. 

Almanya'da Litvanya aleyhinde 
nqriyat 

Berlin, 24 (A.A) - Havas ajall6ı mu 
ltabiri bildiriyor: Alman basını bir ta
kım bahanelerle Litvanya aleyhindeki 
Defriyatına devam etmektedir. 

(Doyçe Algemayne çaytung) gaze. 
tesi, Berlindeki Litvanya elçiliğinin 

Kavaasta y.z.pılmakta olan ııyasal mu
Jaakemcye dair bir vesika dağıttığını ya. 
sarak diyor ki: 

.' Herhangi bir elçiliğin memur bu· 
hınduğu memleket aleyhinde yazılmış 
bir vesikayı o memleket içinde dağıt. 
ması diplomatik usullerde bir yenilik 
tqki1 eder.,, 

Katolikleri kızclıran bir piyes 

Berlin, 24 (A.A) - Kobenhayer'in 
(kahramanlıklar) adındaki piyesi dün 
ıec:e Bertin devlet tiyatrosunda göste
rilmİJtİr. Bu piyes katolik mabf ellerde 
deri• bir memnuniy.etsizlikle karşılan. 

mrştr.r. Bu piyeste italyan filozofu 
Bruno değeri takdir edilmemi' bir da
hi, ve kilisenin boyunduruğıma karJı 

layan eden ve en sonra yenilen bir kah. 
raman olarak gösterilmektedir. 

Germanya gazetesi diyor ki: Bu pi· 
JHİ bi.r tahrik eseri olarak telakki et. 
melrte katolikkr haklıdır ve :bu temsil 
ulusal birliği temin etmekteıa çok uzak

br. 

INGlLTErlE'DE 

Hindistan işinde anlaşamazlık 

Londra, 24 (AA) - Bay Randolf 
Çörçil'in Vavertri kısmi seçimine nam· 
setliğini koyması ulusal kabine mubi. 
tinde, gittikçe artan bir endişe uyandır 
maktadır. Hindistan ana yasasının ıs· 

lahı plfulına karşı koyan batün muha. 
fazakarları bir araya tophyan (Hindis
tanı koruma birliği) kendiı!inden ayrı. 
)an namzede kartı eçıktaa açığa c.ebhe 
almış ve birlik başkanı, bi.ızat seçim 
itlerine karışmağa karar vermiştir. 

Başlıca hükumet fırkasının içinde, 
büsbütün ortadan kalktığı sanılan iki

lik tehlikesi, bundan böyle hemen ha. 
aıl olacak gibi görünüyor. 

Eski bir İncil terciimesi bulundu 

Loadra, 24 (A.A) - Müfessirlerin, 
bir yüzyıldanbcridir ar.ayıp da bulama 
dıkları, incilin mısır dili ile olan ter
cUmesinirı aslı, Mısırda bulunan bir yı. 
fın papürUıün arasında Briti' Müze
um'un eline geçmiştir. 

JAPONYA'DA 

Deniz konu malan çıkmazı 
Tokyo, 24 (A.A) - Büyük gaz.ete

ler deniz konuşmalarının çıkmazdan 

sıkamllk için japon hükUnıetinia te. 
tcbbüste bulunması ihtimalinden hah· 

aediyorlar. Gazetelerin yazdığına göre 
japonya pasifik banşı için bir sryasal 
anla§ma yapılmasını teklif edecektir. 
.Bu anlaşmada Japonyanın Uzak Doğu 
daki özel (husus!) durumu t.aıı.macak. 
tır. 

BiRLEŞiK DEVLETLER'DF 

Uludenizin boş adalarında 
tayyare alanları 

Vaşıugton, 24 (A.A) - Hususi ha.. 
vacılık komisyonu, "panamerikan" ha
va şirketinin bahriye bakanlığından u
lu deniz kıyılarından Kanton'a .çin
geçre k yolculara kolaylık olmak üzere 
vake adasınada la:raya inmek üzere 
bir merkez yapmasını istediğini ifşa 

etmiştir. 

Bahciye nazırı B. Svanson, gazete
cilere bir çok şirketlerin de bunu iste. 
diklerini, meselenin tetkik edilmekde 
olduğunu söylemiştir. Şirketler, mid
vary adac;ında da bir merkez istemiş. 

]erdir. 

Öteyandan, hususi hava komisyonu 
askeeri tayyarelerin sayısının 4000 ol
masını isteyen soa raporunu vermiştir. 

Büyük Uudcııizde lıa\•a scf erleri 
Nevyork, 24 (A.A) - Büyük ulu 

deniz üzerinde işletilecek hava pos. 
tülarının deneme hazırlıkları hararetle 
devam ediyor. 

''Panamerikan airvays" şirketi san 
fransisko'da bir hava limanı kiralarıg 

ve San diego hava sığınağını muvak
katen kullanmak iznini almrştır. 

Bayındırlık tahsisatını Bay 
RnzYclt kendi dağıtacak 

Vaşıngton, 24 (A.A) - Bayındırlık 

jşleri için kongreden istediği toptan 4 

milyon dolarlık tahsisatı B. Ruzvelt 
kendi dağıtacaktır. 

Bayındırlık işleri projesi acele 
göriişülecck 

Nevyork, 24 (A.A.) - Bayındırlık 
işleri projesinin görüşülmesi için acele 
görUtme usulünü dün meclis kabul et • 

mlştir. Mal(\m olduğu üzere bu proje 
reisicümhurun emrine 4 milyar 800 mil
yon dolar verilmesine dairdir. 

Havptmana karşı yeni deillcr 

Flemington, 24 (A.A) - İddia şa

bidlerinin ıonuncuu olan bir mütehas. 
&ısı dün Lindbergin çocuğunu kaçırmak 

için kullanılan merdivendeki çivilerin 
Hauptmanın evinde tavan arasında pa

yanda tahtalarındaki çivi deliklerine 
uyduğunu ve Hauptmanrn rendesinin 

merdiveni yapan rende olduğunu, çün 
kü rendenin ağzında bulunan bir kırı. 
ğın merdivende izler bıraktığını söyle
miştir. 

Amerika'da soğuktan ölenler 
artıyor 

Nevyork, 24 (A.A) - Mimesotada 
elli yıldanberi görülmemiş derecede 

soğuklar olmu§tur. Derece stfırdan aşa
ğı 15 dir. 

Birleşik Amerikada soğuklar yüziin· 
den ölenlerin sayısı dün sabaha kadar 
70 idi ve gittikçe de artmaktadır. 

Nevyorkta 20 santim derinlikte kar 
vardı ve kar yağmakta devam ediyordu. 

Brezilya Sovyetler Birliğini 
tamdı 

Riyo dö Janeyro, 24 (A.A) - Dışa. 

nişler komisyonu, Sovyet Rusyanın ta· 
nınması raporunu tasvib etmiştir. 

Amerika' da nehirler ta~tı 
Sledega, 24 (A.A.) - ••Amerika'da,, 

Nehirler ta§IDI! ve binlerce kip sularla 

çevrili bir halde kalinıttır. Şimdiye ka • 
dar yedi kiti ölmüştür. Buzlar nehir su. 
lanrun akmasına ve gemilerin i§lemesi· 
ne mani olduğundan yardon itleri pek 
zor yapdmaktadır. 

Misisipi faciası 

Nevyork, 24 (A.A.) - Bir nehrin su 
lannın taıması yüzünden Misisipi eya • 
Jetinde Clarksdale'de 10 kişinin daha 
ölümU bilidirilyor. 

Misisipi ovasının sular altında kal -
masiyle, damlann ve ağaclarm üzerine 
sığınan binlerce kişiyi kurtarmak mak
sadile ınotörlü vapurlar gönderilmiştir. 

Birçok yerlerde gidiş geli§, ancak 
sandallarla temin edflmektedir. 

fRANSA'DA 

Ökonomik lıulıraıı ve sosyalistler 

Paris, 24 ( A.A) - Fransız sosyalist 
ve cUmhuriyetçi sosyalist kurumlarına 

mensub 70 kadar parlamento üyesile, 
bu kurumların delegeleri, ökonomik 

buhrana karşı hareket planı etrafında 
mümkün olduğu kadar çok zümre ve 
şahıdacın toplanması gerekliğine dair 
müşterek bir bildirik tasvib etmişler 
dir. 

Genel işç.iler konfederasyonu tara. 
f ından tasarlanmış olan bu beyanname
ye esas olacaktır. 

Bu r.atlar, sıyasal vaziyetlerini böy. 
lece vilcuda gelecek plana göre tanzim 
edeceklerdir. 

Hazine bonolarroın artırılması 

Parla, 24 (A.A) - Saylavlar mec
lisi, maliye encümeni, Bay }ermen 
Marten'i dinledikten sonra, hazine bo. 
noları mikdarmın 5 milyon frank daha 
artırılmasına izin veren yasa taslağını 
5 e karşı 11 rey ile kabul etmiştir. 

.Maliye bakanının 8Özleri 

Paris, 24 (A.A) - Hazinenin ihra
cat yapmasına müsaade eden yasa layi. 
bası hakkında söz söyliyen B. Germen 
Marten, bu layihanın hiç bir zaman bir 
enflasyon politihasına götürmemesi ge 
rektiği noktası üzerinde ısrar etmiştir. 

Mesele, Bank dö Fransı hazine bo

nolarını toptan mükerrer iskontoya 
mecbur etmek değildir. Sadece, ihraç 

enstitüsü iskonto muamelatındaki usul. 
leri hiç bir vakit bozmağa ~ağırılma· 
dan, piyasanın teknik mekanizmasını, 
sermayeleri seferber etmek lehine mü. 
kemmelleJtirmektedir, 

Maliye bakanı, hükumetin frankın 

iıtikranna kati olarak bağlı kaldığını 
ve kredi politikasının hem bu durluğu 
kurtamıak hem de uluslarda faaliyeti 
artırmak olduğunu söylemiştir. 

Bir uyuşturucu mad,J.•ler 
kaç.akçısı yakalandı 

Parisı 24 (A.A) - Dün Almanya· 
nın Velingarten kasabasında doğan, 64 
yaşlarmda Otto Jau{maıı adında biri 
tevkif olunmuştur. 

Bu adam, ulus:ararası uyuşturucu 

maddeler tic:reti yapan en mühim ka. 
çakçı lardan biridir. 

vzerinde, yabancı bir pasaportla 
bir kaç paket yuştunıcu madde bulun· 
muştur. 

Zehirli maddeler yasasına karşı uy. 
gunsuzluk ve yabancı pasaport kullan· 
mak suçlarile ittiham edilen ve esasen 
Amerika hükfunetince bu suçlardan 
ötürü aranılan Jaufman, müddeiumu. 
miliğe teslim edilmiştir. 

DEClŞIK DUYUl\tLAR 

Şako sayaşı 
Asompsiyon, 24 (A.A) - Çıkarılan 

resmi bildiride Paraguay kuvvetlerinin 
Karandayti'yi eıe geçirdikleri ve bir 
çok esir ve malzeme aldtkları bildiril. 
mekted.ir. Kapilenda mıntakasında Bo· 
livyalılar Polmasola'ya doğru çekilme!: 
tedirler. 

Parlamentolar hirlibri konferansı 
Brüksel, 24 (A.A.) - Parlamentolar 

birliği icra komitesi, gelecek uluslar. 
arası konferansım 26 temmuzda Brük
selde yapmağa karar vermiştir. Günde 
tikte şunlar vardır: 

Temsili rejimlerin ilerleme11i, sana. 
yi ve ziraatin korunması, silah yapıl
masının koıntrolu, devletlerin hukuki 
müsavatı meselesi. 

Postayı vuran haydutlar 
F .. 11- River, -Maısaşuset -24 (A. 

A) - Ellerinde tabanca olan dört hay. 
dut bir posta furgonunu çevirmişler ve 
yzğma ettikten sonra otomobille kaç 
mışlardır. 

Haydutlar posta ile taşınan 129 bin 
dolar banknot ve gümüş paraları da 
alıp gitmişlerdir. 

O UYUKLAR 
Çin - Japon savaşı 

(Ba~ı 1 inci sayı/ada) 

İngilizler ne diyorlar? 
Pekin, 24 (A.A.) - Royter a

jansı muhabirinden: Çohar cep
hesinde geceleyin sükunet vardı. 
Pekin' de endişe verici ıayialar do
laşıyor, ancak, çinliler karşılık sa-
hma (taarruza) geçmek dileğin
de olmadıklarından, durumun da
ha çok vahimleşeceği sanılmıyor. 

Japonların ileri hareketi Man
çuko'ya 30 mil murabbaı toprak 
kazandırmıştır. 

Çin mahfelleri bu sebebsiz salı
mı acı acı tefsir etmekte ve B. Hi
rota'nın son barışçı nutkundan il
ham alarak japon ordusunun ger
çekten ''kontrol edilmez,, bir hale 
mi geldiğini soruıturmaktadır. 

50VYETLER RIRLl(;INDE 

So\•yet kongreleri 
Moskova. 24 (A.A.) - İçeri Ru~ya 

Sovyet kongresi dün işlerini bitirerek 
dağılmıştır. 

Büyük Sovyet Rusya kongresi yarın 
açılacaktır. Molotof kongrede içeri ve dı 
şan sıyasa hakkında hükOmet raporunu 
okuyacakur. 

Hava vaziyeti 
.liraat Bakanlığı meteoroloji enıtitü. 

ıünden aldığımız duyuğa göre ıon 24 
saat içinde yurdan Trakya ve Ege alan. 
lan kapalı, öteki yerleri genellikle ya • 
ğışlr geçmiftir. 

Yağışlar Akdeniz ve Karadeniz kı • 
yalarında yağmur orta Anadolu ve dotu 
AnadolUManda kar ıeldindedir. En çolı: 
yağıı 10 milimetre olarak Rize'cle ölçül
müttür. Oteki yerlerde ,.aiıı 2 ili 9 mi. 

metre arasmdadır. Orta Anadolu'nua 
batı kall'Dllldan başka yerleri ve doğu 

Anadoluıu büsbütün karla örtülüdür. 
Düne bakarak hava üç derece etrafın • 
da ısmmıtıtr. 

Bu ıece en ~ük ıubunet ııfmn al
tında Karı'ta 19, Sivas' Y ozgac:l, ve Ço
rum' da 10, Erzurumda 9, Ankarada 6, 
derecedir. Düne aid en yliksek ıuhunet 
ııfır:n üstünde 15 derec olarak Antalya. 
da kuydedilmişfr. 

Bugün Ankarada öğleyin hava sü\ü. 
neti sıfırın üstünde bir dercecye ka-lar 
yükselmi~ ise de tekrar soğumaya baş· 
lamıt ve öğleden sonra saat 14 de s1fı • 
nn altında 4 dereceye dü~mÜ§tÜr. 

Marmara felaketzede
lerine yardım 

llilalialımer Umumi Merke
zinden: 

Erdek ve havalisi felaketzede
lerine yardım olarak Yübek Zi
raat Enstitüleri namına (50) ve 
İnönü ilk mektebi dördüncü sınıf 
ikinci ıube genelik Hilaliahmer 
azaları tarafından (3) ve Ziraat 
Bankası Umum Müdürlüğü Erkan 
ve memurları ile Merkez Müdür
lüğü memur ve müstahdemleri ta
rafından cemiyetimize ( 733) lira 
(72) kurut verildi. 

Felakete uğrıyan yurdda~larm 
acılarını dindirmek için bu yar
dmıları yapan tefik ve duygulu 
zevata Hililiahmer çok teıekkür 
eder. 
Atatiirk Enstitüsüniin yardımı 

Atatürk Enstitüsü ile Atatürk 
Lisesi muallim, talebe, memur ve 
hademelerinin; Marmara felaket
zedelerine yardım amaciyle arala
rında 172 lira topladıkları ve bu 
parayı Balıkesir' deki yardım ko· 
mitesine gönderdiklerini ıevincle 
duyduk. 

Kontenjan ilavesi 
ispanya' dan gelmiş ve gelecel< 

pamuklu mensucat için evelce ve
rilmit (150) bin kiloya ilave ola
rak tarifenin 377 ila 381 pozis
yonlarına (100) bin kilo konten· 
jan ilave edilmesi takarrür etmi§· 
tir. 

ISPANYA'DA 

lspaııya'da yeni biı· hasnı 
yasası lıazırlanıyor 

Madrid, 24 (A.A) - Hükfunet ya., 
kında y.eni basın yasası projesini tet• 
kike başhyacaktır. Bu kanun gazete~ 
lere, kitablara, plakları telsizlere ve 
sinema filmlerine de şamildir. 

Bu laıyihaya göre radyoda b.erha.'l 
gi bir nutkun söylenmesi lıilkfunetin 

müsaadesine bağlıdır. Yine hükumet 
plak ve filimlerin satılmasını da yasak 
edebilir. Basın suçlarının mc.:sulü ma· 
kaleyi yazandır. Ancak maka1cnin sa. 
bibi belli olmazsa suçt:ın gazetenin mil 
dürü mesut tutulacaktır. Bıısın sucları 
beş yilzden elli bin peçeteye kadar. va· 
ra cezasiylc cezalandırılacaktır. 

[ ıfya'da 
(Başı 1 inci sayıl:ı.da) 

Bay Batalof'un sözleri 
Belgrad, 24 (A.A.) - Avala a 

jansı muhabirine söylediklerinde, 
Dıtarı lıler Bakam B. Batalov, lıu· 
liisa olarak demiştir ki: 

"B l . t ' d u garıs an ın ışarı sıyasası, 

eskisi gibi kalmaktadır ve önce 
komtularile olan dostluk bağları· 
nm devamım gözetir.,, 

Öte yandan, Başbakan B. Zla
tef, yeni hükfunetin Yugoslavya 
ile yaklaşma sıyasasma devam e· 
deceğini bildimıittir • 

Bulgaristan Roma anlaş
masına iştirake davet 

edildi 
Sofya, 24 (A.A.) - İtalya ve .lt'ran

&a elçileri dış işler bakanına giderek Bul 
garistanı Roma anlaşmalanna iştirak ct
meğe resmen davet etmiflerdir. 

Bugünkü büyük 
kayal{ eğlenceleri 
Ankaramızda kayakçılık genit 

adımlarla ilerlemeğe baılamııtır. 
Ankara'nın sporla uğraıan mües
seseleri, hemen her tatil günü, feh 
ri çevreliyen karlı dağlara ıefer· 
ler tertib ederek, oralarda, aaat· 
lerce gülüp eğlenmek fırsatını Ü· 
yelerine vermektedirler. Geçen yı\ 
şehrimizde kurulan ''Dağcılık ve 
Kayakçılık,, kulübünün yardım· 
lariyle gittikçe gelişmeğe başhyan 
bu sporun taraftarları, gene bu 
kulübün yardımı ile bugün Dik
men sırtlarında, kayakçılık ve 
dağcılık eğzersizleri yapılmak Ü· 
zere, büyük ölçüde bir gezinti pro
gramı hazırlamışlardır. Bu sabah 
saat 8,30 da Taşhan önünde da
vetlileri beldiyecek olan otobüsler 
Muhafız Gücünden 50, Ankara 
Gücünden 30, Ziraat Enstitülerin
den 30, Atatürk Enstitüsünden 20, 
Dağcılık ve Kayakçılık Kulübü Ü· 

yelerinden 30-40, aralarında bir
çok bayanlar da bulunan heves
k&rlardan bir o kadar kişiyi ala
rak ıpor yerine götürecektir. 

Öğrendiğimize göre Kurultay 
Bqkam Kazım Özalp, C. H. F. 
Kitibi Umumisi Bay R. Peker'in 
bu gezintide bulunmaları ihtimali 
olduğu gibi Fırka umumi idare he· 
yeti üyelerinden birçoğu, idman 
cemiyetleri ittifakı baıkanları da 
davetliler arasındadır. 
Eğlenceler sırasında sinema çe· 

kilecek, "Gölbqı,, yolu üzerinde 
ki handa ısınılıp yemek yenilecek 
ve öğleden sonra !aat on beşe doğ· 
ru ıehre dönülecektir. 

Kaçakçılık vakaları 

Son yedi gün içinde koruma teşkili· 
h tarafından birisi yaralı 70 kaçakçı ile 
36 kaçakçı hayvanı yakalanmı!, 1790 
kilo gümrük kaçağı, 735 kilo inh · ıar im • 
çalı, 452 adet paket tütün, üç tüfek, iki 
tabanca, 7 menni 48 mecidiye, 31 kağıt 
lira ele ıreçirilmistir. 
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}' urı · sı~ ascıl 

Sıyasa ve eclehiyat 
Dünkü ULUS'ta " 1935 başlangı • 

cında büyük fikir cereyanları., başlıklı 
"Le Monde Moderne,, mecmuasmdan 
çevrilmiı bir yazı vardı. Bu yazıda, su-

k . f'k' d yeni rejimle-ahlmamış bır ı ar a amı, . 
rin fikir fıkaralığından şikayet edıyor. 
Metela §Öyle cümleler var: . 

Tasavvur ediniz ki yüksek bır fel-
sefenin cevherinden, özünden hayat 
bulduguv nu söyliyen nazi ırkçılığı, ha-

• • 1 
sin ve fakir 1.szc dimağların tesırı a • 
;ında J,a]l't.Nk r~:de, direktiflerini 
Götiı.-. •• ,-.,. J(ant'd~n, .vahut bunlara 
ben:ıttr m:ıa.sıt yfiksek bir filozoftan 

sorr.ıı;~ ,,Jsun. Bu yü:ı:len A lmanyanrn 
• ..f ...,. •'· .fi ı> •• .,v 'lraJld .... .ııt r ue "Tıc;mez •,.. v • 

~ • ,,, • •l • " .. 
Bunu rek iy; 1tnlıye:ni~nk. Bu~~" ~ 

1 1 k d .. k" ··n ve ilaha öncesının 'nr a man · un unu · 
· · h d fena taraf • devamıdır. Hem ıyı em e .. 

ları bakımından. Ve azçok gerek Gothe 
gerek iıe Kant'ın tesiri altrnda _kalma • 

kt Şu var kı, devlet 
masına imkan yo ur. .. 

f ··ıı ne Gothe· idaresi için gereken ormu er W • 
b·1· eımar d d Kant'tan alına a ır. . • en ne e • tmatb 

p . b'l Göthe'yi nazır tayın e 
rensı ı e, k dı' sı 

l k . . ne en • 
ama, ufacık mem e etını ge . V 1 
Yasal bil.,.isine göre idare ederdı. ar ı· 

~ d•v• Prens 
ğı ile, sofrasında yemek ye ıgı .. , 
.. • . • yan Gothe ye, 
uzerınde bıle tesır yapama l 
nasıl olur da bugünkü devlet adam arı 

. . d diye alır· kendılerıne sıyasal anışman 

1~? . 
Yazıtr, her halde demek istiyor ... k., 

buaünkü alman devlet adamlarında, ın
rıa~ derken bir Göthe'nin ve bir Kant-

•• . y 1 
ın geniş görüşleri yoktur. Olabilır. a • 
nız bunun bu iddiadan çok daha kuvvet. 

' li rıegebleri de vardır. 
Yazar. bira7. daha aşağıda doğrudan 

doğruya edebiyat meselelerine geçerek 
"bulvar,, debiyatını hırpalıyor ve bu • 
günkü yazarlardan soysal anlayış .. ;.e 
soysal ödev duygusu bekliyor. Bu ~oruş 
Yerindedir. Nasıl ki, jyi bir edebıy~tın 
ancak bütün insanlığı kendine çekebılen 
bir edbiy"t olacağını söylerken de hak
lıdır: 

Fakat bir muharrır ne kadar soy· 
sal ve ulusal olur.~a o/surı - Şekspir'in 
dediği gibi _ insanlık şelkatile nu~.f· 

n sınır/ıuı bu olmazsa ulus/an ayıra 
' Jd ğu ks a mah bilmezse, senegal/Jyı o u . 

d;r Eskimo'yu da alakadar edcmeLse 

büvük bir muharrir addo/unamaz. . 
· ·· den bu hı • Haklıdır ama, bugun ne . 

• ..k ek edebiyatı ıle kar. 
çım yazarların yu s . l 

y b" izah etmıt 0 18 
.. ,ı!lı1amadıg:mızı ıze . . 
" k d' 'nı tatman "d· h b" 1 . hem de en ısı ı ı, em 17. erı 
etmiş olurdu. 

.. l sonuna ka • 
On dokuzuncu yuzyı ın l k d 

d '-"1t" Avrupa kültürü; sıyasa u ar, KU ur, ası· 
l"et ve otor!te, Avrupa'nın hegemo~Y. ' 

l göre bır ın • 
"insRnı anlamıı avrupa ıya kı 

1, "d" B .. t.. bu unsurlar ba • san an arnı ı ı. u un d b 
rnından bir acun davası karşısm a .. ul • 

· k" namak !OY e lunuldu~unu hıç ımse, o 
dursun sezmiyordu bile. 

Bugün i~. rejimler ne kadar değişik, 
ulusal irredentalar ne kadar canlı ve 

• · k"'lt"'r ve ede. huysuz olursa olsun, ıtı u u . • 
biyat bakımmdan ahnca, evrensel bır .1' 

.. b"I emiz gerekır. karşısında kaldıgımızı ı m 
Göthe'nin "insan,, anlamını fran11z· 

d la ını bu A11. larla İspanyollar kavra ı r ' 
r k"lt"' .. bakımından herkese ye • upa u uru .. .. le 
terdi. Yazara da, okura da. Bugun oy 
tni'> 

.. . . . . d y dediği gİ· Bu,.,un, ıngılızın yaz ıgını, .., 
bi bir Senegalli'nin, Bolivialtnm yazdıgı 

• b" E ı . l asına imkan var· nı ır sıı:ımonun an am 
d .. r.u teshil et • 

mıdır. Her şey e:ı once şu · 
:memi:ı: ger.kiyor: 

"I ··ı ..... temel olarak, Avru. 
nsan,, o ÇUwU "ltürü 

pa. k " ltürü mü yaoıyoruz, acun ku 
.. k"" Jusal cart· ·· H 'k' · de tle çun u u " 

mu . ~r ı sın d l k yrnaz bizi yo· 
lar, bızı yolumuz an a 1 0 ki 
lumuzda iJerileı·e götllrür. Şu var ' 

· • · Sene • acun kültürü ya.,ahilmermz ıçın .ı 1. 'l ••"nsan' kaoa galli "insan,. tn Fransa 1 1 ' 1 •• 
tam hrk1ı ve tam kültürlü ohnas~ ·1 ab'r 

• • degı 1 

zımd•r. Bu ise bir edebiyllt ışı 

polifka davasıdır. GE 
BURHAN BEL 

--~----,_, ......... --------~ 
Ankara Jfalkc•vincle 

OGe~e 

Ö d · ~ · . o··ı·e yarın ak
:rren H!'lmıze g ' H lk-
_, .,{) d Ankara 3 

~a "!l snat 20,.) . :ı, . ubesi üye
~v·n,.1 .. ''aH'e\'ı temsıl ~ 
• ... - ~ ... . ' • n . 1 Rıza ve ar· 

.. 'r1·1~e sanalı: .. r n3~1 '. d ın şu· 
ka ı"' .. ıarı evin ictirnaı yar ı. . 

. ., ' • . ··'O gece,, p;yesı-
hesi menfoatıne . 
ni temsil edeceklerdır. 

1 • 

ıı ç D 
Yunan başbakanının 

yeni tedbirleri 
Jstanbul, 24 (Telefon) - Atina'dan 

24 tarihiyle bildiriliyor: Sıyasal meha· 

filde seçimden sonra M. Çaldariı'in İc· 
ra makamını kuvvetlendirmek için teş • 

kilatı esasiyeyi tadil edeceği söyleniyor. 

Yunanistanda grip 
salgını 

İstanbul, 24 (Telefon) - Atina ve 

diğer vilayetlerde grip salgını vardır. 
Makedonyada Golosta birçok mektebleı· 
kapanmıştu·. 

Türk - Avusturya turing 
kulübü 

İstanbul, 24 (Telefon) - Turing 

b'l k l"bu" Türkiye • Avusturya otomo ı u u 
arasında turizmi artırmak için bir tür~ 
•Avusturya komitesi kurmuştur. Komı· 

• b' • . backanlıg-ına Avusturyanın 
tenın ırıncı , 
Ankara Büyük Elçisi seçilmiştir. 

Af yon alımına bu haf ta 
başlanıyor 

lstanbul, 24 (Telefon) -1 Uyuşt.~r~-
. fyon a ımıha onu-

cu maddeler inhısnrı a 1 
.. d k' hafta başlıyacaktır. Satın a ı • muz e ı 

1 
.. 

l 
. · dı< piyasa ara gon-

k afyon ar ıçın " 
naca t bedelleri kar§• • 
derilen afyonların sa ış 

lıktır. 

1,üRK 
ÇOCUKLARI 

T ü R K K U Ş U'na 
uçucu üye yazdınız 

Türk Genclerinin, Türk sporcuları • 
.. I • ydın olsun. Biz de ulusal 

nın goz erı a 
ı y ilk adımı atıyoruz. uçucu uga 

"TÜRK KUŞU,. Türkiye: de .~vaşıyan 
fere rnotörsüz uçuculugu ogrete • 

geknç la' rı paraşüt kulbnmağa alıştıra-
ce , on . t" 

k b" kurumdur. "Tayyare Cemıye ı,, 
ca ar 1 b kurum 
ne bağlı olarak açılacak o an .~- . • \ 

b "!kelerden beklenilen ogretıcı • ya ancı u k 
leri gelir gelmez işe başhyaca tır. 

ULVS 

u y u K L A R 
Küçük sanatkarlar 

Perşembe ak -
şamı Ankara Rad~ 
yosunda 10 ve 12 
yaşlarında iki kal' 
de§in muvaffaki • 
yetli konıerini din 
ledik. 

Çocuk gücü .. 
nün, çocuk bilgi .. 
sinin sembolü ola· 
cak kadar ilerde 
bulunan bu mini 
mıru kemancılar 

Erdoğan ve Erci· 
van, Ankara Orta 
mektebinin tale • 
bel eridirler. 

Şehrimizde 

tlikleri bir kaç k".ıserle herkesin sevgi
sini kazanan bu yavruların, perş~be 

günü, yalnız ve hocaları Bay Necdet 
Remzi'nin rcfaketinde çaldıkları parça • 

!arda da çok ilerde oldukları görüldü. 

Onlardaki sanat duygusunun geliı -
meıi için, çırpınan asker babasını da say 
ıı ile anarız. 

-------------------·· .... ------------------
İstanbul talebe birliği 

üyeleri toplandı 
İstanbul, 24 (Telefon) - Talebe bir 

liğinin JO kişilik yeni idare heyetiyle 20 
kişilik dahiliye, hariciye, neşriyat, öko· 
nomi komiteleri üyeleri bugün Halkevin 
de birlik ıunaçlarından başka bir §eye 
karışmıyacnklarına yemin etmişlerdir. 

Bay Alfant H' n. Pol Ma a 

Evelki gün şehrimize gelen mü· 
tehassıs Bay Alfant ve Pol Masa
yı Maliye Bakanı kabul etmiştir. 

Motörlü uçuculuğun alfabesi olan 

motörsüz uçuculuk ve paraıütçülükle, 

gen-;lerimiz arasında birkaç yıl içinde 

bir gökmen yığını üretecek ve bütün 

ulusların üzerinde canla, başla uğraş • 

tıkları bir konuya biz de parmağımızı 

basmıı olaacğız. Kadın, erkek, on sekiz 

ya~ına giren hcrkcı "TÜRK KUŞU,, 

nun kanatları altında yer bulacak ve ba. 

§ımızın içinde yaıathğımız "Üçan Döl,, 

ün hamuru burada yoğuru1acakhr Ço • 

cuklarımız burada bir yandan uçmayı 

öğrenirken bir yandan da atelyelerde, 
evlerde çalışarak planörler yapmasını 

deneyedekler, bir yandan da gökü tanı • 

mış olacaklardır. Türk çocuğu, bundan 
ıonra artık göklerin derinliklerinde ka
rada ve suda olduğu gibi dolaşacak, bu. 
lutların ülkesini de avuçlarının içine 
alacaklardır. 

Motönüz uçuculuk ve paraşütçülük 
öğretilmeıi için böyle bir kurumun işe 

ba\lamuı, değeri ilk bakı§ta kolayca 
kavranamıyacak kadar bir ileri gidiıtir. 

A tina belediye reisinin 
konferansı 

lstanbul, 24 (Telefon) -- Atina'dan 
24 tarihiyle bildiriliyor: ltalya'dan dö. 
nen Atina belediye reisi ltalya hakkın. 

da bir konferans vermek istemiş ve fa • 
kat konferans salonunda bulunan 12 ada 
lılar tarafından yapılan patırdı üzerine 

konferans yarıda kalmı§tır. Atina gaze
telerinin aldıkları haberlere göre Kalim-

nos adasında İtalyanlar tarafından müs

takil bir on iki ada k:Iisesi kurulmRk is. 
tenildiği için İsyan olmuştur. 

Türk uçuculuğunun bütün yedek gücü. 

nün bu kaynaktan yetişeceğini düşün -

mek, için değimini anhyabilmeğe az çok 

yardım edebilir. Gökmenlerimizin sayı. 

sını hiç arkası kesilmeden çoğaltmak, 

gençlerimize uçuculuğun tadını aşılama. 

ğa baflı olduğuna göre, "Türk Kuıu,, 
na Üye yazılacak tüı·k çocuklarından 

ulusal uçuculuk yolunda ıevinç verecek 
işler bekliyebiliriz • 

"Türk Kuıu,, ülkümüz olan köklü 
uçuculuğun bir çekirdeğidir. Artık bun. 
dan sonra "bizi uçurunuz,, diye sızla • 

nan geneler görmiyeceğiz. Sporlarımı -
zın en ha§ında planör ve paraşüt spor -
farı yer alacakt:r. 

Yolumuzun üıtünde ufak bir ış:k be. 

lirmiıtir. Yıldan yıla yol aldıkça bu ışık 
büyüyecek, göklerimizi aydınlatacak ve 

başlarımızın Üstü ayyıldızlı lrnnatlarla 
dolacaktır. 

"Türk Kuşu'' nun gürbüz ve ateşli 
çocukları. Yarınınız parlak olsun. 

SERVER ZlY A GOREVIN 

• 

s . . . J 

llcıh·il.-at ]Jt' irufo 

.İstenilen edebiyatın do~ .. 
ması ıçın ne yapılabilir? 

Geçen gün, gene bu sütunlarda çı-
kan yazımda, yalnız devrimci mem'c· 
ketlerde değil, en liberal ülkelerde bi 1e 
doğması·temenni edilen cemiyetçi ecl('· 
biyatın vücud bulması için cebir ve 
propagandadan ziyade sanatkarı cemi· 
yet hareketlerine karıştırmıya ve cemi
yet davalarına karşı alaka ve ihtirasını 
uyandırmaya çalışmanın daha tesirli o· 
lacağını söylemiştim. Bugün, bu dü
şüncemi biraz daha genişleterek tat
bik imkanlarını araştırmak istiyorum. 

İlkönce gene t('krarlıyayım ki ger
çek edebiyat, biıyük değerli edebiyat. 
içinden çıktığı cemiyetin genel şema
sını çizen ve bize o cemiyetin tem:ıylil
lerini, gidişini, kavga ve davalarını lıU
tün derinliğile anlatan edebiyattır. O· 
miros'u okurkendir ki biz eski yunan 
hayatını ve yaşayış tarzını, tarih kitab· 
tarından daha eyi anlarız:. Şekspir 

doğmakta olan İngiliz emperyalizqıinin 
bir kao halinde kaynaştığı muhiti göz:· 
1, :-imiz in önünde canlandırır. Balza· 
c'ın ''İnsanlık komedisi,.nde on doku· 
zuncu yüzyılın ilk yarımındaki Fran· 
sa, gözlerimizin önünde resmi geçid 
yapar. Moliere'in eseri, 17 inci asır 

Fransasının gerç.ekten daha gerçek çi
zilmiş bir karikatürüdür. Biz Tolstoy 
ve Dastayevskiy'i okuduktan sonra 
çarlık Rusyasmı içinde yaşamıı gibi 
tanırız. Edebi}'atm, bu koca granit 
abideleri yanında yalnız özel duygula
rı, hatta en büyük muvaffakiyetle an· 
latmış olan sanatkarlar bile elice kal· 
mağa mahklımdurlar. Onun içindir k{ 
bütün dünya, sonsuz derecede kom· 
pleksleşmiş bir cemiyetin akislerini 
içinde bulamadığı bugünün edebiyatın· 
dan şikyetçidir. Bu yüzden geçmiş yüı:• 
yılların büyük şöhretleri bugUn iç çe
kişile anılıyor. 

Bir yandan yazarlar, belki gitgidt 

büyüyen ve gözlerinde devleşen makl· 

ne dünyasına nüfuz edemediklerl ve 

maddenin bu zaferi karıısında korkuya 

kapıldıkları için daha çok kendi lçled

ne çekilir, ve rüyalarının dört duvarı 

arasına kapanırlarken, öteyandan mak._ 

nenin önlerinde açtığı genit ve fanta• 

tik ufuklara karşı pek bUyUk bir allika 

duyan halk kütleleri, bu yeni &lemia 

içinde kaynaşan ve tecessUslerine mev. 

zu teşkil eden sayısız sorumların kar

şılığını içinde bulamadıkları edebiyat

tan soğuyorlar ve böylece de edebiyat 

cemiyet içindeki büyük rolünü devam· 

h bir surette kaybediyor, dar bir entc· 

lektücl zümrenin rüyalarını besliyecek 

bir süs haline gelmiye doğru gidiyor. 

Halkın edebiyata karşı haklı olarak ar

tan alakasızlığı edebiyatçıyı da ondan 

ve hatta edebiyattan soğutuyor ve bu 

çıkmaz çemberin içinde edebiyatın ta· 
lii günden güne kararıyor. 

Edebiyatın tekrar eski büyüklüğü· 
nü ve cemiyet üzerindeki eski yapıcr 
roliinü alabilmesi için halkla yazar ara· 
sındaki her gün biraz daha büyümekte 
olan bu uçurumu doldurmak, sanat de· 
ğ_eri yiıksek aynı zamanda geniş küt· 
leye hitab edecek eserlerin yaratılma· 

sına yol açmak lazım. Bu eserlerse an· 
cak halkın öğrenmek ihtiyacını knrsı
hyacak, onun zihnine takılı duran sa
yısız istifham çengellerini ayıklıya· 

cak, onu doyuracak canlı ve r-:ayıcr 
eserler olabilir. 

Halkla edebiyatçının biribırine ya
kınlaşmasında ilk adımı edebiyatcının, 

atması lazımdır. Bunun için de onun 
kalbinde yığınlara karşı alaka ve s•v. 
·ğinin yeniden doğması, kopmu~ oıan 
bağın yeniden düğümlenmesi İcab eder. 
Ancak sanatkar, elinden tutulmazsa. bu 
büyük gayreti yapmak için la:ı:rm ge1en 
kuvveti kendinde bulamıyacaktır. Fa
kat istenilen edebiyatın ortaya çık
ması için bu edebiyatın ideolojisini 
yapmak, ve onu sanatkarlara yalnır: 

propaganda ile se•ldirmeğe çalışmak: 

yeter mi? şüphesiz ki hayır. Sanatkfir 
ruhu, başkaları tarafından formUle e
dilmiş bir ideolojiye uygun çalışmayı, 
eserlerini başkalarının hazırladığı ka
lıplara dökmeyi kuçükser (istihkar 
eder). Her şeyden önce onun ruhun
da c~miyet ihtirasmı yaratmak istC"r~ 

Sovyetlerin bu hususta tuttukları yol 
malCımdur: Bütiin yaı:arlar srkı bir SU• 
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bisiklet yarışı Y eııi llir Avrupa savaşında ı\merikanın rolü 
Bugün, mmta. 

b bisiklet kuru· 
munun hazırladı • 
lı kış koşuların • 
dan birincisi yapı.. 
lacaktır. Karlı yol 
larda otuz kilo -
metreden fazla bi.r 
mesafe üzerinden 
tcrtib olan bu ko-
IU. hem müstakil Bay Cavit Cav 
bir yan§ mahiye • 
tinde olacak, hem de "la§ ko§ulan,, 

ilmi altında birlC1en bet koıunun uma
mt tasnifinde ayn bir mevki eahibi ola· 
caktır • 

Ankara bisiklet kurumunun bu hiın· 
metini alkıflamamak kabil değildir. 

Yurdun bUtUn bucaklannda, oda pek 
latebiz bir akııla aade yazın yapılan 

bu aporu, kıpn ortasında otuz yan)Ciyle 
lıafarmak kolay İf değildir, eski Türkiye 
bisiklet silrat pmpiyonu olan kurum 
bqkanı Bay Cavid Cav, aporun idare 
t,Ierinde gösterdili btiyilk değerle, filen 
apordan uzaklqmıı eski apo.rculara ör. 
aek oluyor. 

Yapılacak yanşlann ıenel proğ

mnu ıudur: 
Birinci Yant: 

25 • l • 935 Cuma gUnO Muhafu gti
d lokalmdan hareketle fidanlık, jandar. 
ma mektebi, Çimento fabrikası, Gazi köp 
rtisiı, Akköpıil, Mezbaha yam, Sankışla, 
Keçiören, aynı yoldan dönuterek T~
lııan, Halkevi bitim noktuı olacaktır. 

İkinci yanı: 
ıs . 2 • 935 Cama gUnil MuhafızgUcü 

lokahndan hareketle Taıhan, Tayyare 
cemiyeti, Tren köprüsil, Cebeci yolu, 
Cebeci fidanlığı arkau,Yenifehir arkası, 
Çankaya, Dikmen tepesi, Çalıtepesi, 

Dilenen, MUdafaa, Yeniıehir köprüsü, 
Tayyare cemiyeti. Halkevi bitim nok
tası olacaktır. 

Uçüncü yanı: 
8 • 3 - 935Cuma gOnU Muhafu:gUdi 

lokabndan hareketle Fidanlık, Jandar. 
ma karakolu, Nar çiftliği, Musalca gözü, 
Etimesut, Ankara ıuyu eeçilecek, Orman 
çiftliği, AkköprU, Mezbahadan sapılarak 
San kışla, Ta~ban, Samanpazan bitim 
aoktası Halkevi olacaktJr. 

Dördüncil yanı: 
29 • 3 • 935 Cuma gilnD Muhafızgücü 

lokalından hareketle Jandarma karakolu, 
Gazi istasyonu, Çiftlik köprilsü, mezba
ha. Sankrşla, Enıtitüler ve Telsizara-
1mdan baraj, ayni yoldan dönüşHapis. 
hane, Yenişehir fidanlık yolu ile Yeni
tehir içinden Kavaklı dere, İsmet Paşa 
köşkünden dönü~ Tayyare cemiyeti bi
tim noktası Halkevi olacaktır. 

Beşinci yanş: 

26 • 4 - 935 Cuma günü MuhafızgUcU 
lokalından başhyarak Kimyahane, Har
biye mektebinin şarkından Dikmen 
tepesi, Çaltepesi yolu, Mogan gö1ü, 
!mir gölü cenUbundan Yukan İmrahor 
Apğı İmrahor, Yenişehir, FidanlJk, 
Cebeci, Samanpa.zarı, Gazi heykeli, Ban. 
blar caddesi Halkevi bitim noktası 

olacaktır. 

8. - Yarışlar gayri muntazam yol
lardan yapılacağından her yarıştan bir 
Jaafta evvelki Cuma günleri Muhafızgü
cilnde bütün aporculann birleşerek 

J&rıf sahasını görmeleri llzımdır. 
9. - Hakemler: Bisiklet heyeti Baş 

bnr, B. Cavid, Atletizm heyeti Başkanı 
!lyas, Muhafızgücil umumt kaptanı Şe
fik, ve bisiklet heyetinden Kemal ve 
Ekrem'dir. 

Heyetimiz, lnuumların §imdiden faa. 
Byete geçmelerini diler, aaygılanru 

wnar. 
L 

ıette teşkilatlandırılmıştır, en küçük 
lıatidadlar, daha ilk belirdikleri günden 
itibaren, Üzerlerinde bUyUk bir dikka
dn toplandığını farketmektedirler. Ha
sırlanan sryasal, aoysal konferanslar, 
aıUnakaşalı toplantılarla genelerin da
nlara ve cemiyete karşı alakaları bile
Diyor. Kuvvetli iatidadlar fabrikalara, 
l:.olhozlara gönderiliyor, orada basit 
laaHun, işçilerin hayatım yakından gör
mek imkinmı buluyorlar. Ve bu hayat 
içinde yetipııif olan bir aanatkir, eae
wlnl ftrmek bere muhayyeleıine ka
pandıfı .ıaman, ..orasını bil tün gördük-

Nevyork Herald Tribün gazetesinin 
Paris muhabiri olan Bay Leland Sto
v'un bu mevzu etrrffında Lö Mond Mo
dern mecmuasına yazdığı bir yazıyı di
limize ,eviriyoruz: 

•• Birleşik devletlerin dış sıyasası
nın, yeni bir Avrupa savaşı ihtimalini 
göz önünde bulundurması gerektir. Bi
taraf kalmak istersek, bu bitaraflığın 
mal olacağı şeyleri tamamen ödemeğc 
hazrr bulunmalıyız.,, 

Bu sözler bundan bir yıl önce yaz
dığım "Bitler, aavq demek midir?" 
adlı kitabm ton cümleleri idi ve ben 
ba ctimlderde pek büyük bir nikbin
lik göstermemiştim. Ekseriya hükumet
ler Bavıll tehHkeıini, savaı patladıktan 
IOnra anlarlar. Bununla beraber, Va
ıingtonda cereyan eden iki nk~ B. 
Ruzvelt'in başında bulunduğu hükft
metin, acunda faraza iki veya on yıl 
sonra patlıyabilecek yeni bir savaşı 

göz önlinde tutan yeni bir aıyasa güt
meğe başladığım isbat etmektedir. A· 
merika hükümetinin, ülkesini Avrupa
da patlıyacak yeni bir savaşa milda!ı.?· 
le ettirmemek için dü§ündüğü tedbir
ler nelerdir? bu tedbirleri ne ımrctle 
ve ne için almak istiyor? 

*** 
Bugünlerde, biribirlerile alakalan 

olduğu sanılan iki proje vardır. Bay 
Ruzvelt 12 ilkkanunda "savaş yüzün
den ktlr yapmağı imkansızlaştıran., 

bir kanunun projesini gözden geçir
mek üzere bir komisyon teşkil etmiş

tir. Bu proje, sonknun toplantısında 

aaylavlar meclisine gönderilecektir. 
Bundan birkaç gün sonra da dışarıişler 
bakanlığı, savaş halinde Amerikanın bi
taraf kalmak sıyasasının tadili ve Ame
rikanın denizlerin serbestliği hakkın

daki ananevi doktrininin terkedilmesi 
hakkında bir rapor hazırladığını bildir
mi§tir. Bu iki proje B. Ruzvelt'in yakı· 
nındaki adamlar tarafından tanzim e
dilınemişse bile her halde B. Ruzvelt 
tarafından tasvib edilmş olmalıdır. Bu 
aatırlan yazdığım an, bu iki projenin 
kati bir şekil almaları iırin henüz erken
dir. Fakat Amerikada olup bitenleri 
bilenler için bu projelerin yapılmasını 
gerektiren sebebler kfıfi derecede açık
tır ve bu yüzden Amerika'nın dış sıya
sasmda çok büyük bir değişiklik ola
cağı şüphesizdir. Eğer bu değişiklik ya
pılırsa, bunun her Avrupa ulusu için 
açık bir manası olacaktır. 

ÇünkU, bu sıralarda B. Ruzvelt'in 
yaptırmak istediği dış sıyasa değişik

likleri Avrupada ~ıkacak yeni bir sa
vaşta yalnır amerikalı genelerin haya
trnı kurtarmak için yapılacak gibi gö
rünmüyor. Bu deği§iklikler mucibin
ce Amerika dışarıda kopacak bir sava
p hiç bir mali müdahale yapamıyacak
tır. Yani Amerikan hükUmeti savaş ha
linde Amerika'nın bitaraflığmi hakiki 
ve sağlam bir temel üzerine kurmak is
temektedir. Halbuki 1914 ten 1917 ye 
kadar Bay Vilson bu bitaraflığı ide
alist bir ıekilde ve muvaffakıyetsizce 
tatbik etmi}ti • 

Amerikalıların en büyük kısmı bu
gün hiç §iiphesiz, büyük sava~ta oldu
ğu gibi, iki milyon gene amerikalıyı 

yabancı ülkelerdeki savaş alanlarına 

göndermek istemez. Amerikan müte
fekkirlerinin en güzideleri, bundan 17 
yıl önce olup biteni şimdi açıkça gör
mektedir: 

O zamanlar bir taraftan, amerikan 
ökonomisi, itilaf devletlerinden aldığı 
büyük barb malzemesi siparişlerinden 

dolayı bu devletlerle aynı gayeyi gü
düyordu. Diğer taraftan da, itilaf dev-

lerinin yığdığı davalar, meseleler, dü
ıilnceler ve kanaatlerle dolmus bulu
yor, her şeyden önce bu realiteleri an
latmak ihtiyacını duyuyor. 

Bence, edebiyatçıyı halka çevir
mek ve bu suretle de halkın ona dön • 
mesini temin etmek için en doğru yol 
budur, bu usul takib edil~rse yeniden 
Shakespeare'Jerin ve Balzac'ların doğ
masına imkiıı hazırlanmış olacağını id. 

· dia etmiyorum. Edebiyatın o büyük de
virlerine bir daha dönmek belki hiç 
mUmkün olmryacaktır. Fakat hiç olmaz
sa edebiyatın halkla büsbütün al!kası· 

letlerinde milyarlarca dolar alacağı o
lan amerikan ulusu, onların savaşı ka
zanmasına büyük bir ehemmiyet atf 
ediyordu. Vilson hükfımeti ise biribiri· 
ne taban tabana zıd iki sryasayı aynı 
zamanda gütmeği deneyordu; hem bi
taraf olduğunu söylüyor:, hem de de
nizlerin serbestliğini muhafaza etmek, 
bu sure~e de savaşa giren veya girmi
yen bütü:ı acun devletierile alışveriş 

yapmağa devam etmek istiyordu. De
nizin altında bile savaşıldığı öyle bir 
anda bunu yapabilmek. Amerika'nm 
denizlerin serbestliğini korumak için 
icab ederse savaş yapmağa karar ver
miş olmasilc kabil olabilirdi. Prensip
ler arasındaki bu tezad ilanihaye de
vam edemezdi ve nitekim Amerika da 
savaşa girdi. 

Onun için, Ruzvelt hükCımeti geç
mişte olan bitenlerden örnek alarak 
dış sıyasasını değiştirmeği dÜ§Ünmüş

tür. HükQmet bu düşüncesinde, "ıavnş 
yüzünden zengin olanlara karşı,. du
yulan ve bu sıralarda Amerika'da çok 
revaçta olan nefret hissinden de kuv
vet almaktadır. Savaş esnasında silah 
ve mühimmat satan amerikan tacirleri
nin yaptıkları karlar hakkında tahki
kat icra etmekte olan ayan komisyonu, 
~ok hayret verici istatistikler neşret· 

miştir. Bunlara göre, savaş esnasında 

bu gibi satışlar yapan adamlar bir yıl 
içinde, yatırdıkları sermayenin yüzde 
kırıkından yüzde 360 ına kadar varan 
karlar yapmışlardır. 181 amerikahn•n 
bir yıl içinde bir milyon dolar veya 
daha fazla kar yaptıkları görülmüştür. 
Amerikanın savaşa girmesinden sonra, 
savaş alanlarında hayatlarını tehlikeye 
koyan amerikan askerleri günde ancak 
bir dolar alırken, hiikfimete silah satan 
firmalar hayret verici bir tarzda zen
ginleşmişlerdir. Amerikan efkarı umu
miyesi, savaş esnasında "hizmetler ara
sında müsavatl!!ızlık,, doğuran böyle bir 
rejimin ortadan kalkmasınr istemekte
dir. 

:~*~ 

B. Ruzvelt'in "gelecek savaşta ya
pılacak karlar,, ,hakkındaki, Amerikan 
ulusunu ve Amerika sanayiini aHika
dar ede:ı projesi, bundan doğmuştur. 

Başka his bir büyük hUknmet, her sa
vaşın doğurduğu kazanc hırsile çarpış· 
mak için bu kadar cüretk5rca bir te
şebbüste bulunmamıştı. Fakat, bu işte 

esaslı bir neticeye varabilmek için hü
kCUnetin, sanayi erbabının savaşa gir
miş devletlerden sipariş almalarını 

menetmesi, savaşan hükumetlere ödüne 
para verdirmemesi, hatta bu gibi hüku
metlere ilk madde gönderilmesinin bi
le önüne geçmesi gerektir. Eğer bu 
kadar ihtilalci mahiyette bir kanun 
meriyet mevkiinc girerse bundan ame
rikan ulusunun, yeni bir savaşta her
hangi bir kazanc yapmak istemediği ve 
icab ederse bu yüzden para kaybetme
ği bile göze aldığı anlaşılır. 

Fakat aynı zamanda bu, savaşa gi
rişen yabancı ulusların Amerika gibi 
acunun en zengin uluslarından birin
den para ve malzeme yardımı bekliye
miyece1deri manasına gelir. Şu halde, 
gelecek savaş esnasında Avrupa ulus
larının savaşa devam kabiliyetleri çok 
azalacak ve diğe rtaraf tan Amerika da, 
son misallerin bize gösterdiği gibi, ö
düne alınıp da geri verilmiyen paralar 
yüzünden on milyar dolar kaybetmek 
tehlikesinden kurtulacaktır. 

*** 
Dışarıişler bakanı B. I:Iull taraf'ın-

dan yapılan ve denizlerin serbestliği 

prensipinden vaz geçmek yolunda otan 
projeye gelince, bu projede savaş mın-

nı kaybederek bir lüks ve süs haline 
gelmesinin önüne geçileW.firse bu da 
büyük bir muvaffaki~~ sayılabilir. 

MemleketimizıV. beklediğimiz ori
jinal edebiyat. tlırk ruhunu ve hayatı
nı bütün karakteriıt!ığile anlatacak 
edebiyat henü:ı ....acud bulmamıştır, 

çünkü edebiyacçılarımız kütübhancle
rin çerçevesi içinde kalmışlar, bayata 
taşamamışlardır. Edebiyatçılarımız a
rasında kaç kişi gösterebilirsiniz ki 
memleketi dolaşmak, halkın ve köylü
nün arasında bir müddet kalarak onla· 
rın hayatını tetıkik etmek, yeni fahri-

takasında dola!!an amerikan vapurları
nın bu dolaşmayı, zarar ve tehlike ken
dilerine ait olarak ve Vaşington hükO
metinin himayesinden istifade etmek· 
sizin yapabilecekleri yazılıdır. Bu ka
idenin sıkı bir surette tatbik edilip 
edilmiyeceği henüz belli değildir, fa. 
kat böyle bir kaideye uyabilmek için, 
Amerika'nın savaşa giren devletlerle 
yapacağı alışverişten çıkacak kfırd::ın 

az çok vaz geçmesi gerek gibi görün
mektedir. Her halde, böyle bir §CY olur
sa Amerika'nın savaşa ilk başlıyan hü
kumetle ve belki de savaşa giren bü
tün ülkelerle alışverişte bulunmaktan 
vaz geçmesi gerekecektir. Böylece de, 
yabancı uluslar arasında yapılacak ye
ni bir savaşta amerikan menfaatlerinin 
tehlikeye girmesi bertaraf edilecek 
ve bundan başka uluslar derneği, Ame
rika'nın amerikan malı taşıyan vapm
larının bütün denizlerde ıerbeatçe ge
zebilmeleri hakkı üzerinde nrar ettiği 
zamana göre, saldıran ülkeye kar§ı da
ha aıkı bir abluka ve tazyik yapmak 
imkanını bulacaktır. 

~*~ 

Amerikanın dış sıyasasında yapı

lacak olan bu iki büyük değişi.kliğin onu 
Avrupa uluslarından daha ziyade uzak
laştıracağı sanılabilir. Bu, Avrupa'da 
cavaş halimle Amerika'nm bitaraflrğı

nın mümkün olınasr ve vUcude getiril
mesi takdirinde doğru ola.bilir. ÇllnkU 
amerikalılar böyle bir savaıta bitaraf
hklannın mal olacağı ıeyi tamamen 
ödiyeceklerdir. Böylece de, bir aa~
tan istifade edecek yerde kendi adam
larını savaştan ve ölümden uzak bıraka· 
rak, hayli mühim bir terakki elde et
miş olacaklardır. 

Amerika'nm savaş aleyhtarı sıyasa· 
aı acunun barışçı kurumlanışını .ıayıf· 
tatacak yerde kuvvetlendirecek mahi
yettedir. Yeni bir savaş karşısında A
merikanın alacağı tavur, eskisine göre 
çok daha kati ve sarih olacaktır. BütUn 
hilkfimetler Amedka'nın, ceasurane bir 
bitaraflık ve muhtemel karlardan vaz: 
geçme sıyasası gUderek, savaşı muay
yen bir mrntakaya inhisar ettirmek ve 
onun devam müddetini azaltmak husu

sundaki kararını bileceklerdir. Uluslar 
derneği savaşa karşı durmak için öko
nomik bir boykotaj yapabilecek ve bu 
hususta amerikalılann kendUıile iş bir
liği yapacaklarından emin olabilecek
tir. Bundan başka, bu sıyasa tatbik r-dl
lirse savaş yapan hüklimetler bundruı 

doğacak bütün mesuliyeti de kabul e
decekler ve zaferi kazanmak için muh
taç oldukları malzeme ve saireyi ken
dileri tedarik etmek üzere başlarınrn 

çaresine bakacaklardır. Çünkü son sa
vaşta olduğu gibi, Amerika'dan muaz
zam bir para ve malzeme yardımı bekle
yemiyeceklerdir. 

Ve nihayet Amerika hükumeti sa
vaşı kanun harici yapmak için er geç 
bütün hükGmetler tarafından taklid e
dilecek olan bir örnek vermiş olacak· 
tır. Bu örnek ne kadar basitse, tatbiki 
de o kadar güçtür. B. Ruzveıt•in başla-

dığı işin, bu hedefe vannak istediğin

de şüphe yoktur. Mesele şu suretle hu
lasa olunabilir: Uluslar savaştan ka
çınmak istiyorlarsa, savaşın kanun ha
rici yapılmasını tesirli kılacak olan sı· 
nai ve mali para fedakarlıklarım da 
yapmağa önceden hazırlanmalıdırlar. 

B. Ruzvelt'in gayretleri bu hedefe bel
ki kısmen varabilecektir. Ancak benim 
fikrimce, dış sıyasanrn değiştirilmesi 

yolunda söylediği sözler, yalnız bu ne
ticeyi göz önünde tuttuğunu katiyetle 
göstermektedir. 

il 

kalarımızın kuruluşuna ve yükselişine 
yakından şahit olmak fırsatı ele geç· 
mişken bundan istifade etmek isteme
sin. Edebiyatçılarımızın büyük bir ek
seriyeti muallimdirler, fakat meseıa 

halkevi başkanlığı veya b·Jna benzer 
mevkilerde cemiyet ibtiraslarrnın içle
rinde uyanmasına ne kadar müsaid bir 
zemin bulabilirlerdi. Sonra bütün ya
zarlarmuzın tek tek ve dağrnık kalma
ları, aralarında teşkilatlanamamaları 

ve hatta bir arada oturup konuşmak 

fırsatrnı bile bulamamalarının Üzerle
rinde yaptıkı akimleştirici tesirin bli· 

,. ~a ·:ı ~;.;dyosu 

Ankara radyosunda bu akşamın prOt 
gramı şudur; 

Dans musikisi 

Çocuk saati 

Musiki: 

Suzan Sünel, Umran ve Nuran Re~ın. 
Cevza Saim, NecJa Tanel, Rezan ŞeYW 
ket. • Ferhunde Ulvi"nin az zamanda. 
piyano öğrenen sekizle 11 yaşları ar .. 
sındaki altı talebesinin konseri. 

Albeniz Danse Espagnole 

Ferhunde Ulvi: piyano 

Ev kadınına öğüdler 

Musiki: 

Schuman Tri. 

Ulvi Cemal (piyano) Necdet Rem. 
zi (Keman) Edib Sezen (Viyolonsel) 

Haberler. 

lSTANHUI. RADYOSU 
25 İkinci kanun 93S cuma günü 
Saat 

12,30 Karışık musiki • plak 
J8 Çay saati, otel TokatlryandH 

transmisyon, Telsiz caz orltea• 
trasr. 

19,20 Çocuk hikayeleri 
19,50 Haberler 
20 Demircaz 
20,50 Havayen Kitar, Sıret ve arka-

daşları. 

21.20 Son haberler 
:Zl,ld Radyo orkestrası. 
22 Radyo caz ve tango orkesu1111 

\arı 

Soy adlan 
ÔIU Bay Mehmcd Said karısı MUnf'r~ 

oğlu ölil Nesib kansı Mihriye, oğlu Arıt 
lan Muvaffak, diğer oğlu mlllga harbJ • 
ye nezareti milımyyizlerinden müteka. 
ld Bay Mehmed kansı Bayan Naciye. 

oğlu Bay Cevad; 8lil Bay Mehmed Sal. 

din diğer oğlu eski Kocaeli valisi BaJ 
Eşref, karısı Nısfet, kızı Zeyneb, kızı 
Süheyla; ölü Mehmed Said oğlu ölU 
Bay Haşim kızı Bayan Selma, oğlu Ma, 
liyc baaknlığı birinci mUmeyyizl BaY, 
Cafer, karısı Nezihe, oğlu Enis; b1~ 
Mehmed Said oğlu Bay Abdullah ve b! 
zı Bayan Müfide (Sayıt); mahrukat d~ 
posu sahibi Bay Hüseyin Hilmi (Orak): 

Maliye Bakanl(ğı maliye muhasebesın.
de tetkik memuru Hulusi (AkSia) 6oyadı 
lanru almışlardır .. 

Çocuk Esirgeme Kuru .. 
mnnda muayeneler 
Çocuk Esirgeme Kurumu sağlık vo 

soysal yardım müdürlüğüne tayin edil ~ 
miş olan çocuk hastalıkları mütehas5ı• 
ar Bayan Dr. Fahriye her gUn saat ıa 
ye kadar hasta çocukları; 

Bayan Dr. Fıtnat sah günleri 6tın~ 
14 den sonra dış hasthklı annele.ri; 

Perşembe günleri saat 14 den ~ 
rıa da iç hastalıklı anneleri; 

Kulak, boğaz hastalıktan mütahas., 

aısı Bay Dr. Süleyman İhsan pazar ~ 
leri saat ıs den sonrıa kulak, boğaz hat 

talıklarına; 

Pazartesi günleri saat 14 den sontı 
deri hastalıklarına; 

Doğum ve kadın hastalıkları müte• 

dassısı Bay Dr. tsman Hikmet çarşam
ba günleri saat 14 den ronra gebe ka_. 
drnlar ve kadın hastalıkları muayenele-. 
rini Çocuk Sarayrnda yapmaktadırlar, 

Gebe kadınlardan munwaman mu. 
ayeneye gelenlere doğumunda Kurum 
fileleri vasıtasile her türlü yardım ya_. 
pılmaktadır. 

Diş muayene evinde sabahtan akşa., 
ma kadar çocukların ve annelerin diS' 

leri nnıaycne ve tedavi edilir. 

yükfüğü tasarlanamaz. Edebi eserlere 

karşı kuvvetli bir konıma sıyasasınra 

takib edilmesi ve cemiyetçi tcmayülleı; 

gösteren yazıların bu yolda tercih 

görmesi de istenilen edebiyatın doğrn3' 

sına yarıyabilecek e aslı tedbirlerdenl 

dir. Edebiyatın yükselmesi için tedbii 

almak esası kabul edildikten sonra taoe 
kib edilecek yolun etraflı bir plan için~ 
de tesbit edilmesi, bocalamaları önliye-{ 
cek ve müsbet çalı§malara yol açacall 
en esaslı i~ olurdu. 

/ 

Yaşar Nahi NAYIR 
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Ankara'da kahvecilik 
(Bap 1 iaci sa1ılada) 

neticesidir. Bugün hemen hemen her 
ınahallede kahve vardır. 
Kıtç ankaralıya bir kahve düşer? 

An ada kahvelerin sayısı ıso ye 

:ıaklaşır .• A ağı yukarı, 80 bin yt·rdda

ıın 30 b"ni kadın, çocuk ve kah elere 
ı(tmiyenler olarak ayrıldıktan sonra 
O bin ank ralıya 150 kahve yani 330 

kitiye bir kahve de er... Yalıus Anlr3· 
ra'da kahvelerin esaslı müşterilerini 
Ankaraya it takibi ve lt bulmÜ için 
geJmit olanlar tetkil eder. 

Ankarada kahveler en fazla Ana· 
fartalar caddesinde aralanmıştır. tcar .. 
lamı yüksek olmasına rafınen en bü· 
JGk, en geniş dUlckinların kah'le ola· 
rak kullanılması Ankarada kaJa.,eleriıs 
bir ekmekçi, bir bakkal c!iikkim kadar 
ıttekli bir y« o~ııu Mtt••-

En ~k ve en as fiat •• 
Kahveler para darlığından en fazla 

zarar gören yerlerden biridir. 929 da 
Ankarada en kötU kahvede fiatlar beş 
bru!tan başlarmış.. Şimdi en yUkselı: 
fiat 7.S en apğı fiat 3 kunııttur. Resmi 
claıreler ve dükkanlara 2 kuruşa kadar 

kahve satılmaktadır. 
Kahve fiatlarının böyle diiflkBl· 

müı olmasına rağmen cadde üzeri dik· 
kın icaılan gene ttki yüksekliğiııi 1811• 
lıafaza ediyor. Yalnız fiatlatlll ucus ol• 
llUıaı müşterileri çoğaltmııtır. Bilhall& 
ba IOğuk mevsim oduncular ve JdSmilr· 
ciller gibi kahvecilerin de yüzünli gtil· 
dU.ren aylardır. Soğuk odalarda, aoba
aız otellerde yatan bekirların aradıkta
n ~ yer yalnız: kah.e oluyor. JIMI 
kaa"veler o kadar çok doluyor ki tlga,
ra ...... ı. ve ocaktan yayılan sıcakbk 
bh9 eyi Wi derecede 11rtıyor ve tOba 
~a lüzum göriilmilyormuf·• 

~v~ hellibaşı bir naeilek 
---ftUJ"· 

Kahveler için soyleııeJl bir~ fOJ• 

rlbirine kararllftadddarı bir para ve
ya batka bir F7 verip abnak auretile 
oyunu kumar tekline soıı.naıarma kah
veci nasıl mani olabilir? Birkaç Jrahye 
bunu yapmış veya yapıyor diye bütiln 
1 :ıhveleri kumar yatağı halinde gCS&ter
ınek n · 1ereceye 'kadar doğrudur? 

Başka ülkelerde ve bizde 
kahveler •• 

Bir bakımdan Jr;ahveler için biJCJek1 
bu dii!iindt yanlıf " ,erinde ...,_ 
bir göriif de dep1dir. DBlık& ...,... 
göre bazırlanuı ve 1'ugÜDl'1 devıimcl t 
havasına intibak edemi.yen kahVelerl· . 
miı:de esaslı ve gUniiıı isteğine uypn 
yenilikler- yapıncaya kadar bu telalıti 
devam edecektir· Bu yeniliği de aDCÜ 

~ - ..,..ı falal .... oıctut- aUJl 
~·ı.--·•.,...,.. .. , 
ıann baJatmda• _... lllıa(~ 
rin biter (balk mektebi) haffne ıetil'il· 
mesi tu:ımdır. 

İleri memleketlerde kahveler bu 
üstün kerteye "çoktan eriıaıi§lerdir. O· 

rada kahve cteniııoe bauia ge:&eaı; kti
rabat' ~ etıeMeli _.... 
)dc1ar i9dfadeli saatler geçirtilell; dn· 
letia genel uya..,.nıtı teaahUrlerbli, 
yeııi kanunları. dllııya !larcketlerlai .e 
cereyantarmı anlatan " aıraea. ..... 
bet bilgiler .-ren, wıttıt wri,-irll 
yibelteftt JıulaU iç Tt dtf )ladi•led 
bllyilk blr esenle takı1> ederek mlfte
rileriırlıı dinlemek, duyınak. lfitmek 
ihtiyaclarllll kaffılıJall ariiıe~· 
Büyük kah'l.elerde htlSUst okuma ulon-

ı un --'onları. mbik uıoatarı, 
arı, oY 1111& __ , __ ,_ 

bnfel'IJlll -~ ıopfantl ___.. 
._. V• ,__.,.kahve) diye ayrı-
dıl* .. k81aftler ınaıı ayısı. yirmi bini 
pçmıyen Jıdlbacıklarda bile buluma· 

1~~ vardır. Ankara k~riftiıl ~-
ku vaziyeti, kahvec kleıil bJl-
Yelerin faydalı ~J;~ijijijij1!ıii .. -1'-'~~~~ 
llne getiril tlç ~ ıopıı,,,.k mU-~ Bi-
CSğrenmek üzere; Fransa ve A~a- n.w ..-urtarııı .aııenerlerin gel
da kahveleri ve toplantı yer'lerinf.. tet- dikleri ve fiatları yüksek olaa kah.e-
kik ederek Ankarada bunlara l:JeUef )erdir. Buralarda briç. ptıaııCt besik 
bir kahve yapmak içio uğraşan pnc gibi oyunlar oynanır. AııDra ve lataa 
bir yurdda§ı gördUk. Şölen ve santra- bul matbaatınl __.. IJ\llabilirsiniz. 
lın sahibi olan Ba Nuri diyor ki: Ankarada yaııuı: bir yerde ele fransıs-

"- Anupada bugün phvedlik ca ve a1maJIC& mecmualar nntır. Bin· 

'-ıh başma bir meslek olmuştur. Kah· Jerce enteUektüeli olaıl" AnkatHI ,aı-
•eci müfteriaini memnun etme~ için 09 na tek bir gazinoda ecnebi mecmaabıo. 
nun zevkine, duygusuna. yaşayııına rnu bulabilirsiniz. Ve bU. gasino .sırf 
•ygun ve ona eğlenceli. istifadeli, ne· bls mecmuaları bulundUftrMÔ sayeıı11de 
teli vakit geçirecek şekilde ıcurumlaa· muanen bir IJlllf müfteri tutıJSll!tUf 
1llak mecburiyetindedir. Mfittennhı ti- 8 ..s- da .-ı1~rus ki kah.,ele~ ~ ~ ~,- ı•ti 
t1ı olması, temiz bir mal8, beJll .,.. de yapılacak her yenilik 11&1'79 ·-
lrtü, eyi yıkanmıt. tesnis W>lar lçiııde yeni bir 11111f müıteri ..... 
lsecek, karııamda temiz giyinınif bir • tkiııcl bir ıınW~dınls vardır 
lanon görmek istemeıi ~li para· ld ~ atiftetıti c1ıtJıa fasla geııc-
llUı ~lığı olarak baWadtr ve blsde 
ele ba m6fterİ tipi kahftJI &eıeql~~ t ,, • .,.,.~ 
lae zaman yüzde 70 veya mek.se~-~~ 
lbna o zaman bi.r:im de her .ı;rif_ ~ 
'teriyi tatmin eden kaJıvelerid*'--tar1': 
tinden meydana çıkac*tJI'• 

Kahvelerde kunıar 
OyP8DlfOr JDG f 1 

Kahveler bisde Htllllil1' •• • •• 
llbidir. Kumar kahvede qyıaamr,..,. 
.. blwede olar .. Her ~ .ftl 1* 
JUıllf telakkiyi lllmek 111• ite+ ~ 
llrmda vakit geoefıı cU,e oyu& .,,.. 
_,_ iki • .,..... O)'- - .... 

ULUS 

'Dlaol ..... .,, _..,. wı.r. r"'I... 
,.... ...-... Wr 7abancı ILudillnl Br· ballı 
......... Trabmoncllı. Edirnede ..-. tataımabdlr. Jlelea illmımte 
eak bl1ai' malıalll huıaelyetleıtle .._ (bmlr) A)'ı1acü 0711Dlar oynanma. 
• ....,..mr. malı, .. lıallft ....... f8Jdab ..... 

Bmaf blneleriae gellnc:e: bunlar maa ı.alundmma,a wclNr edl'mell, 
ela da mealekt ayrmı1ar 'IUbr. Du- 1eama,..ı temls, lllald bir .... 
.arcılar bir kahvede, maraagıosl&t bir la mlaaid olmqu, ...... 
b]necle, demJrciler bir lralwefedlr. Bu- d1 bftlm,..ı olaill en u orta tahtdU· 
ra1arda alıtnri§ler, p~ Olar. hakkı 1 ara WM IPf'* 
ff anyanlar, ilçi anyaalat ebetfyetle nrllmemeıtdlr. 8"ill ~ 
bu kah.,elertn gedikli milftttlliditltr. ~in lıalkm ~~ ._ -., 

il ınenfi - .. - ....... 
Neler ı...ı--.r - 1

• •• ..,_ bJaw. 
--~-·- .. nln lllııdal ~ 

BWe de soysal hayatı genlfletecek Uae 111 bir .. - yea.l tek· 
dejercle kahveler açılabilmesi için bk alam ::- huJnWr, 91Çlmlerde, 
bJa9ecileriıı önceden kendi keııcHmts·'ıamlalda devletin ,.,.._. 
deıs, sonra da devletten istediklerimis IIlll latedlii iti• bakkmda laalkı -.,_ 
.ardır. Yurdda bu kertede kahvelerin dmJatmak için GGdan 18ti,.. ...U. 
bıılure1101 gerekli görmek kahved· ve hıılasa olarak blıveler laalbvlerl-
ler bakmıman evveli bir scmye ifldir. Din birer klJ ft ~le....._ fnbma. 
Kahveler ablak w iakılib balnmllldan di~ altında a.Ua faydalı birer kurum haline ıetirllmeie b'em il Ddfre ı.a a,dmJatma, 
karar verildikten sonra ancak bu lfl e e n bhw lııaram o1gı1m. 
bqaracak kimselerin kahvecilik yap- Birkat imek... 
rııa11aa miisaade etmeli, kahvecltiil ee· Bu alanda .,ıımcs, beğenllmes, geli!f il•l bir . hatınma aeJa blrbg 
meslek olmaktan çıkarmalıdır. CSrneii e&yliyebWrlm: llldk ,...,.., 

Bwell kahveciyi halkm na.zum- nmdan eorlra Aııbıa ve htanbul 1a4-
da kahve yerine nohud kavurup pipi1 yolan yeni tOrk mueikicini ,apnak çayı kurutarak tekrar kaynatan, geri balkı alın1tmnak lf ı...ı " 
.r"'-! 1- hi d • .., vu ellUI 8etUne al 
uaarwre smet e en bır tip olmaktan mııtır B'lhas • 
kurtarmak. onu ulusun aydınlanması · 

1 
sa Ankara radyosunda her 

9
e ellen.meli itini kendiıie meslek e- akfam blbnldr mtleriDde balkı ~ 

dlnmit bir var li ota ak i:itftftıi.li ge• 
rektir. Bunu da ancak devlet ve devle
tin memurları yapabilir. Devlet miies
ııeselerinde ıcaı.eciııin bu mllabet cep
beaine bir deitr •erilir ve ancak bu 
eeriyeye yUbelmit kahve sahiblerine 
ruhudye verilirse dileğimiz kendinden 

tahaMlvk eder. 

Kahveleri devletleıtirmellyiz •• 
Bundan tabii ne olabilir? bir inla 

1'b ki kendi prtlarını ve doktrinlerini 
halkta (ahlak) haline getirmek sava· 
ımcladır. O inkılib, halkm yüzyıllar· 
daaberi kendi arzu ye isteiile toplan· 
clığı 'IC oradan aldığı fikirlerle mlferl 
bayatını tamim ettiii bir yeri ihmal 
edemez. Bütiln ulusal teşe11ıldillerin llk 
gayeei kendi ftklrlerini telkin edebil· 
uıek için her pyden &ı.ce htlkı bir ara• 
ya ceti,rmek ve sonra da bu toplulukta 
Jrıoau~ meftUlar tkerbMte nnla
cak 10nuclatııs e11 ltltb.t en ~ ol
dıJluDa inandıralaktır. Kahvede 1-ih 
bu iki pıt c1a ftNır. Halle letıetue ... 
Ur, toplanır ve glbli1ıı meaelelerlnl mi_....ederek - .ıoını .oldulun• bal 
oMai" tan f.llaalr· Be kMlmp letenl· lell...,.. _.... .. ....._ Clll11 P•· 
1•1"' * alhaYet ve -~ ........ 
.. ,,.. ...... devletletir? 
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1 Hayat sularını 1775 telefon numara.:üle ı Karahü:ar Maden, Kara kulak, Taşdelen ve 
Cihan otelinden isterseniz en 

A!'kcri )0ahrikalar Umum 1 
l\liicliirliiğii Satmalma 

Komi-.yonn lhinları .. 
ıs TON SARI SABUN

LU KÖSELE 
6 TON CİKOLATA 

KÖSELE 
S TON SİY AH Y AGLI 

KÖSELE 
8600 KİLO SARI VAKETE 
1800 ADET MEŞİN 

600 AD ET SIRIMLIK 
ŞAPLI DERİ 

Yukarda miktarı yazılı ve 
tahmini bedeli 77800 lira o
lan 6 kalem deri 3 şubat 93S 
tarihinde pazar günü saat 
14 de Askeri Fabrikalar sa
tınalma komisyonunda pa
zarlıkla satın alınacaktır. 
Şartname 389 kuruş muka
bilinde komisyondan veri
lir. Taliplerin muvakkat te
minatı olan Sl40 lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerindeki vesaik le 
mezkur gün ve saatta komis
yona müracaatları. (156) 

1-272 

1 ADET KIZAKLI SO
GUK DESTERE 

2 ADET DEVİR ÖLCÜ 
ALET! . 

6 ADET AMERİKAN 
MAKKAP EVİ. 

Yukarıda yazılı ve tah
mini bedeli 1250 lira olan 
malzeme 9 /şubat/ 935 ta
rihinde cumartesi günü as
keri fabrikalar umum rnü
aürlüğü satın alma komis
yonunda açık eksiltme ile 
satın alınacaktır. Şartname 
bedelsizdir ve komisyon
dan verilir. Taliplerin mu-. 
vakkat teminat olan 93 lira 
75 kuruşla ve 2490 numara
lı kanunun 2 ve 3. madde
lerinde ki vesaikle mezkur 
gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (145) 1 - 250 

SİLAH FABRİKASIN
DA ÇATI TAMİRİ 

Bedeli keşfi 3305 lira 
10 kuruş olan yukarıda ya- · 
'i'tlı""Çatr tamiri 12/ şubat/ 
935 . tarJhinde salı günü as
keri fabrikalar umum mü
dürlüğü satın alma komis
yonunda pa:rnrlıkla yaptırı
lacaktır. Şartname 17 ku-
ruş mukabilinde komisycn
dan verilir. Taliplerin 237 
lira 80 kuruş muvakkat te· 
minat ve 2490 numaralı k<\· 
minun 2 ve 3. maddelerin
deki vesaikle mezkür gün 
ve saatte komisyona müra-
caatları. (146) 1 - 249 

KASNAK KAYIŞLARI 

Tahmini bedeli 85400 
lira olan yukarıda yazılı 
kasnak kayışları 31/ 2. kan-
935 tarihinde perşembe gı..i 
nü saat ıs te askeri fabrika-
lar satın alma komisyonun
da pazarlıkla satın alınacak
tır. Şartname dört lira 27 
kuruş mukabilinde satın al
ma komisyonundan verilir. 
Talipkrin muvakkat temi
natı olan 5520 lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerindeki vesaik ile 
mezkur gün ve saatte ko
misyoı.a müracaatları. (15'l) 

1 ..._ 280 

3.000 TON CELİK 
DEMİRİ 

l\.uuıhara hijt.iin hir İ~tikbaldir .. 

...... 

AııJi:ara Selıri İn1ar 
~ 

Fen hey'etine 130 lira iicretle bir Desinatör alına
caktır. Mühendis veya Nafıa Fen mektebile kadastro 
mektebinden diplomalı olma s: şart olup 28. ı. 935 tari
hinde istekliler arasında imtihan yapılacaktır. Bu tarihten 
evel vesikalarım kaydettirmek Uzere istida ile müracaat 
edilmesi ilan olunur. (152) 1-261 
~ llttflllUllUlılUIIU•dlUHllllUlllUll!Ulllllltl!llllllllflllftlllDlflffUUQllllllllll!llllllllllllfHIOIUlflllUUlll!Ulff(UllJillUlll!:IJlmııııuıııımıııııııııııı J 

1 Maskeli kadın · İ 
!§ Villi Forst'un ik!nci büyük .taferi ~ 
e ~ 
e :ıııııııutntıt11Hılllııuııı11111ıHı11111111 mı~ıı:~:•···ı.;r•ııuııııınııııuıııııııı:ııııı~ııııııı••ııııı~11~ "'-'"ıuıııli!Umııımı111ınuıııın111nıııır.ıır.~ ! 

Bergama Cüınhur iyct 
l\liiddei l J mnmiJit'!ind~n · 

_"'I 

26221 lira 69 kuruş bedeli keşifli Bergamada yapılacak 
olan Ceza Evi inşaatı 10-1-935 tarihinden itibaren BİR ay 
müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konınustur. 

Münakasa 10-2-93S tarihine müsadif pazar günü ~ saat 
14 de Bergama C. M. Umumiliğ i dairesinde yapılacaktır. 
Taliplerin tekliflerine cari seneye mahsus Ticaret odası 
ve Fenni Ehliyet vesikaları ve <fc, 7 buçuk nispetinde mu
vakkat teminatın vezneye yatırıldcğma dair makbuz veya 
banka kefalet mektubu ile birlikte aynı gün ve saatten ev
vel Komisyon Riyasetine vermeleri tazcmdrr. 

Taliplerin bu husustaki şartname ve evrakı keşfiycyi 
BEŞ lira mukabilinde Bergama Cümhuriyet M. U. liğin
den alabilirler tafsilat almak istiy enlerin Eerrrama C. M. 
U. liklerine müracaatlan ilan olunur. ( 46) ~ 1-107 

------------
mukabilinde komisynn -
dan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminatı olan 5150 
lira ve 2490 numaralı kanu
mın 2 ve 3 cü maddelerin
deki vesaikle mezkur gün 
ve saatte komisyona müra-
caatları. (158) 1 - 279 

TAKRİBEN 1,600,280 
KİLO 
498646 ADET ATE~ 
TUGLASI 
84SOO KİLO HARÇ 
Yukarda miktarı yazılı ve 

4 
6 

150 
80 

8 25 

ABONE ŞARTL·ARI 

Müddet Dahilde Hariçte 

17 Lira 

güvenle çabuk o:arak alırsınız. 
•Jı:!~BIEm:::IH1t•-BDlll'Zl .......... lln .... !!!9Jll!!!9!.._ ...... 

;\)illi Miiclafaa Vckfddi 
Satınalmn Komi~' oıııı 

ilanları • 

İLAN 
(266) Kilo Kauçuklu san· 

dal boyası açık eksiltme ile 
satın almacaktrr. İşbu bora 
ınemleket dahlindeki Boya
lardan olcı.caktır. Tahmin 
bedeli 798 1 iradır. Şartna
mesi bedelsiz olarak Komi!"
yonumuzdan verilecektir. !
halesi: 6-11-935 çarşamba 
günü saat l 1 de komisy·)nu
mu:::ccı yapılacaktır. Muva~<

k:lt teminat olarak 59 ljra 
8.5 kuru~luk vezne makbuzu 
\ eya banka mektubu getiri
lecektir. Eksiltmeye gire
cekler şartnamede istenen 
belgeleri beraber getirecek-
1 erdir. (129) 1-222 

İLAN 
Tahmin fiatr (beheri 

için) 69 lira olan 100 tane 
askeri mahruti çadır kapalı 
zarfla eksiltmeğe konm1.1ş
tur. Şartna.nesini görmek 
ve bedelsiz almak istiyen!e
rin her gün öğleden sonra 
ve eksil tmeg e gir ec<-klerin 
1 O ~- 935 pazar giinü saat 
14 .30 da kannnun ta \;ifatı 
dairesinde 497,SO liralık mu
vakkat tenıinatlarile artır-

ma eksiltme kanununı.ın 

ikinci maddesinde yazılı ve
"' İk<ılarla ~~klif mektublac •. 
nı •hale saatinden en az IJ~r 
,:;aat evel M. M. V. SA. AL. 
KO.na v(!rmeleri. (162) 

1 - 277 

İLAN 
159 adet parabellum ta

bancası (200 fişek, yedek 
jarjör ve kılıfı ile birlikte) 
kapah ıarfla satın alınmak 
üzere eksiltmeğe konmuş
tur. Tahmin edilen bedeli 
(715S) liradır. Şartnamele
ri bedelsiz olarak komisyo· 
numuzdan verilecektir. İha-
J esi: 12-III-935 salı günü 
saat 11 de komisyonumuz
da yapılacaktır. Muvakkat 
teminatı 536 lira 62 kuruş
luk banka mektubu veya 
hazine vezne makbuzudur. 
Eksiltmeğe girecekler 2490 
Nr:lı kanunla şartnametl~ 
istenen belgeleri temiat ve 
teklif mektublarile birlikte 
ihale günü en son saat ona 
kadar komisyon reisliğine 
verilecektir. ( 161) 1 - 278 

ANKARA ASLİYE BİRİN
Cİ HUKUK MAHKEMESİN
DEN: 

Ankaranın İsmetpaşa mahalle
sinde aralık yokuşunda Kasap 
Osman kızı S ıdıkaya. 

Kocanız Ankaranın kavaklı 

köyünden yaralı o ğlu Mehmet 

tarafından aleyhinize ikame olu

nan ihtar davasının ikametgahı
nızın meçhul bulunduğu müba-

şi r tarafından b ildirilmesi üz~ri

ne tebli ğatın ilanen icra kılm
masma kara r verilmiş ve mah-

kemece tayin olunan 30-12-934 
tarihine müsadif pazar günü Sl

at 10 da ilanen tebtiğata rağmen 
mahkemeye gelmediğinizden gı

yabmızda muhakemeye devamla 
muhakeme hüküm verebilecek de
receye gelmiş olduğundan H. U. 
M. K. nun 406 ıncr maddesi mu-

cibince tebliğat ifasına ve mu
hakemenin 6-2-935 tarihine gelen 
çarşamba saat 10 a talikine karar 
v erilmiş olduğundan mezkur 

- ,..,_ wl 
\ukara L('' aznn Amirliği 

Satmalma Komb)oııu · 
ilim lan 

İLAN 

Şartnamesinde ~· azılı al
t ı parça saz pazarlıkla alı
nacaktır. İhalesi 31/ 2.kan/ 
935 perşembe günü saat on 
beştedir. Şartnames ini gôr
mek için aşağ·ıda yazılı sa
tın alma komisyonuna ta
til günlerinden maada her 
gün müracaatları. Bedeli 
350 liradır. Teminatı mu
vakkatesi 26 lira 25 ku
ruştur. Pazarlık günü vak
tinde Ankara levazım amir
liği satm alma komisyonuna 
gelmeleri. (S8) 1 - 123 

İLAN 
Gündelik olarak elli dört 

kilo pancar, on kilo havuç, 
üç kilo patates, Mayıs 935 
nihayetine kadar almacaktır. 

Açık eksiltmeye konulmuş
tur. İhalesi 26-2.kan-935 cu
martesi günü saat 15 de ya
pılacaktır. Şartnamesini gör 
mek istiyenlerin eyyamr ta
tiliyeden maada her gün sa
at ondan on ikiye kadar a
şağıda yazılı satmalma ko
misyonuna müracaatları. Be-: 
deli 756 lira 90 kuruştur. Te
minatı muvakkatesi olan 56 
lira 77 kuruşu Muhasebeci
lik veznesine bir saat evel 
teslim ederek makbuziyle 
beraber tayin olunan vaktin
de Ankara Levazım Amirli
ği satmalma komisyonuna 
gelerek eksiltmeye iştirak 
etmeleri. (40} 1-98 

1
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GUVENCSPOR 
BALOSU 

& 7. Şubat 935 

1 Perşembe akşamı 
. Ankara Palas'ta 

1 1-190 
ıın111ıooınıuıııııınunınıııruHtnııııllltlıt11nımımnuııınnnnuıım 

• 

]\. İralık C\1 

Yenişeh i r Havuzbaşı İz
mir cadde sonunda 2 inci 
katta konforlu dört oda. 

1-260 

Satrlrk otomobil 
30 modeli Ford 16.0CO 

Km. yapmış çok eyi hal
de yeni air ballon lac;tik
leriyle. İsteklilerin Zira-~ 
at Bankası kap1c1sma 
müracaatları . 

1-233 

ANKARA ASLİYE BİRİN· 
Cİ HUKUK MAHKEMESİN
DEN: 

Müddei Melahat ile Müddei .. 

aleyh Bursa Kanal Müteahhidi 

Nuri nezdinde Harita milhendi· 

si sabıkı ve harit'l mUlaziml Hik

met arasındaki boşanma davaaı 

n~ticesinde t< rafeynin bo!}anma· 

larına ve kabllhatli çıkan Hlk· 

metin bir sene miiddet mem"u• 

iyetin tayinine dair 26-12-934 ta .. 

rih ve 934/ 781 esas ve 992 karar 

numaralı hiikUm Melahat tarafın
dan 23-1-935 tarihinde alınmıı 

olup Hikmetin ikametgahı meı,;• 
hul bulunmasuı'l mebni ilam •11• 
retinin mahkeme divanhanesine 
talik edilmi~ olduğu ~blil ma .. 
kamına kaim olr&ak Uzerc ilan 
olunur. 1-282 

~ Ankara Belediye Reisliği 
; tlinlan 

İLAN 
Müsadere edilen 17 teneke 

gaz açık artırma ile satıla• 
caktır • İsteklilerin 3-2-931 
pazar günü saat 11 de Bele
diye Levazım MUdUrlüğüno 
gelmeleri . 

Teminat 5 lira 50 kuruştuıı. 
(109) 8--193 

HAVACILIK VE 

Sayı 

İÇİNDEKİLER 

Türk Kuşu 
Beyaz Ankara 
Yaşamak için yalnız havaya 
değil, hava hakimiyetine de 

ihtiyaç vardır. 
Waşington Konferansı 
Göktanrının dileği 
Ankara'da Kayak sporu 
Profesyonellik ve milli 

Server Ziya Gürevin 
Behçet Kemal ÇaiTlaı 

Abidin Davet 
Ş. K. 
B. Sait ÇonaJ 
1Iyas 

küme meselesi Mümtaz Tarhan 
Ben a~dım babacığım (Hikaye) S. Z. C. 
Kestaneler (çocuk masalı) R. S. 

Gümrük J\lulıaf aza Umıını 
Kumandaıılığı İstanl1ul Satın 

Alma Komisyoııundan: 
1 - Ueniz vasıtaları için alınacak 1200 ton maden kö

mürünün yapılan kapalı zarf eksiltmesi pahalı görüldü· 
ğünden yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Sartnamesi her gün komisyondan alınabilir. 
3 - ğ. 2. 93S cumartesi günü saat 15 te ihalesi yapıla

caktır. 

4 - Şirket namına g ireceklerin şirketin noterlikten 
musaddak vekaletnamesi ile şirketin faaliyette olduğuna 
dair vesaik ibrazı. 

Yukarıda miktarı yazılı 
ve tahmini bedeli 78.000 li
ra olan çel i~( demiri 3 şubat 
935 tarihinde salı günü sa
at 14 te asxeri fabrikalar sa
tın alnıa komisyonunda pa
~arlıkla satın alınacaktır. 
Şartname 3 lira 90 kuruş 

tahmini bedeli (150936) li
ra o1an Ateş Tuğlaları ile 
Harç 29-2.kan-935 tarihimi,. 
askeri fabrikalar satmalrr.a 
komisyonunda pazarlı!da 
satınalınacaktır. Şartnanıe 

755 kuruş mukabilinde c;a
trnalma komisyonundan ve
rilir. T aliplerin mezkur g;m
de muvakkat teminatı ol:ı•ı 
(S796,80) lira ve 2490 n J· 

maralı :k<!nunı.ın 2 ve 3 üncü 
maddelerine nazeıran ves~i
ki lazim~ ile müracaatları. 

. (166) 1-2P,~ 

günde muhakemede hazır bulun
madığınız veya musaddak bir 
vekil yollamadığ ınız takdirde 
aynı kanunun 406 . ıncr maddesi 
~u.cibince muame~e yapılacağr 
tebliğ mnkamma kaim olmak ü-

:lmi~~~RN~~~ 1 . zere ilan olunur. (16°5) 1-286 

5 - istekliler muvakkat teminat olarak "1386., lira· 
lık banka mektubu vezne makbuzları teklif mektublarile 
birlikte saat 14 te komisvwıa teslim evlemeleri şarttır. 

. (277 /141) 1 - 252 



BUYUK 

ayyare Piyaı:ıgos 
18 inci T ertib 4 üncü Çekiı 

11 Şııbat 1935 de dir 

Büyük ikramiye: 
25,006 Liradır, 

AYRICA 10.000, 4.000, 3.000 LİRALIK tK 
RAM1YELER VE 20.000 LİRALIK MOKA· 
PAT VARDIR. 

T•rllal ı ller laltr 
1 ikinei kanun 1935 tarilmiden idbareQ 

FIATLAR: 
Satııa b a1ıı10• 
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ULUS 25 SONKANUN 1935 CUMA 
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