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Gündelik 

KADIN SAYLAV OLDUKTAN 
SONRA ... 

Soysal varlığımızda yaptığımız 
devrimler kadının erkekle her ba· 
ktQıdao denk haklar almasiyle en 
olgun biçimini bulmuştur. Artık 
göğsümüzü gererek derin bir kı· 
vancla eöyliyebiliriz ki bugünkü 
lürk kurumu tipi, en ileri ve en ül· 
külü bir kurum tipidir. Çünkü ku
ruanumuzun ana prensipleri geç
tnİ§İn baskısı altında doğmaktan 
ziyade bilginin yüksek temellerin· 
den hız alıyor. Buna göre türk ku
rumu bugünkü biçimile büsbütün 
Patriyarkal (*) aile esasını yıkmış 
".e konjügal aile diriliğine girmiş
hr. Artık kadın soysal iş bölümle· 
riııe erkekten hiç ayrrd edilmiye
cek bir durumla karışmış bulunu
Yor. Her kurumun kendisine göre 
soysal bir yüzü vardır. Soysal biçi
tnin bütün incelikleri bu ana yüze 
göre bir biçim ve renk ahr. Patı:i
'Yarkal ailede erkeğin sonsuz bir 
gücü vardı. Onun her buyruğu ve 
~er dileği, ka -im da içinde oldu
gu halde, bütün aile taraf mdan 
Yapılırdı. Roma imparatorluğu ça
ğında $OD ününü bulan erkek gü
cü gittikçe devletin güresi ve dile
ği karşısında eriyordu. Son mede
ni yasalar artık patriyarkal aile ti
pinin bir anlatışı olmaktan ziyade 
hu yeni düşünüşün, bu yeni görü
şün ürünleri idi. (Türk, İsviçre ve 
alman medeni yasaları gibi) artık 
bugün özel haklarda kadının er
kekle bir olduğunu evetlemiyen 
ileri ülke kalmamıştır. Fakat sıya
sal haklarda kadm denkliğini o
nayan yerler kültürce en ileri o
lan yerlerdir. işte bizim ülkemiz 
de bunlardan biri olmuştur. Patri
yarkal ailede kadın, evde bulunan 
koltuk, kanape, tablo gibi bir mal· 
dı. Bunun için ilk çağlarda Ro-

..... tj~ıiılıMl,'_, da kocası kadını istediği vakit 
-refiı"flt ve kendisine hiç bir 

YŞ!den hiç bir şey sorulmazdı, 
Çiinkü herkesin mahnr istediği gİ· 
bi kullanabilmek hakkı idi. İşte, 
hu biçim karşuında kadın sadece 
eğlence ve çocuk yetiştirici oldu· 
ğundan, kendisini bu yöndem için
de olgunlaştrrmağa çalışmıştı. Ka
festeki bülbülle evdeki kadının 
Yaşayışı bir idi. Kadının yüzlerce 
ve hatta binlerce yıl süren bu U· 

Uzun esirlik yaşayışı onların psİ
kolo jik varhkları ve fiziyolojik bi
çinıleri üzerinde de pek çok iz bı
raknııstır. Çünkü kadın her gün 
bir ad~m daha yaşamaktan uzak
lasarak bir süs ve bebek haline 
gelmeğe çalışırken beyin olgunlu; 
hnu ve beden terbiyesini hiçe 
saynuştı. Patagonyalı bir kadınla 
Parisli bir kadını anatomi ve fizi
Yolo ji bakımından karşılaştıran 
bir bilginin sözlerine inanmak ge
r~kirse patagonyalı kadının paris
lı kadından çok erkeğe yakın bu
lunduğunu ve çünkü birincisinin 
l.ayat kadını olduğunu söyliyor. 
18 İnci asırda Moliyerin "Les Pre· 
cieuses ridicules,, de bahsettiği 
kadın tipi dirilik kadını bakımın
dan kadının en bozulmuş bir ör
neğidir. Her vakit sinirli ve olup 
hit~n §eyleri taşırılmış gören, göı;· 
lerı Yaşlı ve en ufak bir şey kar
fı.sında baydan, Alfred dö Müs~
llın ronıanlarmda bize anlattıgı 
kadınlar gün geçtikçe azalmakta-

• dır. Soysal birçok baskılar altında 
• doğru yöndemini bulmuş olan hu 
~ kınıtl<lanışa daha büyük bir dirlik 

"t'e daha büyük bir güc vermek ge• 
tektir. Umulur ki kadın, cinsinin 
bi:r takım inceliklerini daima sak
hyacaktır. Ancak krepdöşinin ha· 
Yıltıcı kokusu ve dudaklarında 
fllke rujile her yerde bir süs ve is· - -

( ) Patriy3rkal: erkeğin kudreti i1-
terine kurulmus aile biçimi. 

'AClımız, andımızCl.ır. 
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J'iyana, 10 (A..A.) - Dün saat on beşte Viyana iize-4 
ı·inde haclarını gösterecek kadar aşağıdan uçan bir. 
alman tayyaresi Ba§bakanlık binası üstilnde dolaş• 
nııştır. Geçen hafta da gene bir alman tayyaresi yii::s 
metreden <lşnğı bfr mesafede uçmuştu. 

Her yerde 5 kuruş 

İtalya - İrak 
ani asması 

Bashalcammızla Fır • Mektuplarımız yerlerine 
niçin varmazlar? 

';) 

kanız umumi lcatihi 
' Roma, 10 (A.A.) - ltalya ile 

Irak arasında bir dostluk anlat
ması yapılmak için birkaç aydan• 
beri devam eden konuımaların 
yakında eonuclanması bekleniyor. 
Anlaşmanın ıubat sonlarında İm· 
za edilmesi sanılıyor. Yarın Bağ. 
dad'a gidecek olan Nuri Paıa İm· 
za için tekrar Roma'ya gelecektir. 

İran dışarıişler bakanının 

söyledikleri 
Roma, 10 (A. 

A.) - lran mu· 
rahhaslarile, SI• 

nır konuşmala· f 

rında bulunmak 
üzere, şimdi Ro
ma' da olan Irak 
Dışarıişler Ba
kanı Nuri Said 
Paşa, İtalya ile 
bir dostluk and
la~ması yaptık
tan sonra, bu 
aksam buradan 
Bağdad'a yolla
nacaktır. 

Nuri paşa Ci
yornale ditalya-
ya söyledikle- Irak Dışarrişlcr 
rinde İran Dı- Bakanı Nuri Paşa 
şarı İşler Ba-
kam Bay Kazımi ile, her iki ülke 
arasındaki münasebetlerin eyili
ği bakımından anla~tıklarmı söy-
lemiştir. · · 

Bakan demiştir ki: 
Irak görüşü Erzurum anlaşma

sıyla sonraki anlaşmalara dayan
makta olup, lranın 2.000 kilomet
re uzunluğunda bir sahili olduğu 
halde, lrak'ın denize biricik mah
reci Şattülarab' dır . 

Irak, lranın Şattülarab üzerin
de gidiş geliş serbestisine hiç bir 
suretle engel olmıyacaksa da, de
nize olan biricik mahreci üzerin
deki andlaşmalarla belli edilmiş, 
hükÜmrani haklarından da asla 
vazgeçemez.,, 

raf tanrısı gibi sadece yoğaltıcı 
bir varlık olarak yaşaması artrk 
bu yeni kadının yaşayış yolu de
ğildir. Yeni biçim kadın çalışan, 
kazanan her şeyi erkekle beraber 
yalnız bir bakışla araştıran ka
dındır. Yeni türk kuruınunda soy
sal avırdlar olmadığı gibi cinsi 
ayırdlar da yoktur. Her şey sadece 
yrrdlar da yoktur. Her şey sadece 
türk ulusu bakımından araştırıl
malıdır. Kadın hakkındaki bu ye
ni biçim düşünüş yurdumuzun er
dem inanışlarına da uygundur. 
Çünkü türk köylüsünün, tarihi bi~
ce belli olmıyan kurunlardanberı 
yaşayışı böyledir. İşte biz hu.y:'-ş~
yışm türk ulusunda olgun bıçımı-
ni görmek istiyoruz. .. . 

Necib Ali KUÇÜKA 

llakanlarımı~ 

geliyorlar 
Ist.ınbul, 10 (Telefon) - Seçim it

leri için bırkaıc vakittenberi lıtanbuJda 
bulunan t.:.ıybakan ismet lnönü C. H. 
Fırkası Umumi Katibi Bay Receb Pe. 
ker içeri ve dqara işler bakan1arı bu ak
ıamki ( d in aktam) ekspresle Ankara• 
ya doğru yola çıkmıtlar ve Haydıırpa • 
şa durağında askeri erkin vilayet ve 
belediye ve fırka ileri gelenleri ve lstan
bulda bulunan aaylavlar ve daha birçok 
tamnmıt kimseler tarafından uğurlan• 
mışlardır. 

B. Titüleslco Ballcan 
anlaşması başkanı 

Bükreş, 10 (A.A.) - 8. Titü· 
lesko, bu yd için yunan Dışarrişler 
Bakanı B. Maksimos'un yerine 
Balkan andlaşması başkam ola· 
caktır. 

Romen Dışarıişler Bakanı, aynı 
zamanda küçük anlaşmanın da 
başkanı idi. 

Bay Çaldarisin Kutlama. 
telyazısı 

Bükreş, 10 (A.A.) - B. Titü· 
lesko, B. Çaldaris'ten aşağıdaki 
telyazısını almıştır: 

"- Balkan antantı yasasına gö. 
re balkan antantı konseyi başkan· 
lığına çağrıldığınız şu sırada ken• 
di adıma ve B. Maksimos'un adı. 
na en samimi tebriklerimi arzede. 
rim. Başkanlığınız altında, yüksek 
şahsi meziyetleriniz sayesinde bal· 
kan antantının gelişmesi devam e· 
deceğinden ve dört ülkenin sarııl. 
maz birlik örneğinin amili balkan 
antantı bulunan düzenli barıı 
prensiplerinin bütün Avrupa' da 

(Sonu 2 inci sayı/ada) 

Posta ve Telgraf 
Umum müdüı·lüğü 
Bay Nazif in Vekalet em-

rine alındığı haberi 
yanlıştır 

Dün çrkan Milliyet gazetesinde Poı· 
ta Telgraf Umum Müdürü Bay Nazifin 
V ckalet emrine alındığına dair bir yazı 
çıktığmı duyduk Bay Nazif Vekalet em 
rine alınmamıştır. Ve İ§İnin batında ça
lışmaktadır. Bay N zif'in işinden ayrıl• 
masmı gereklendirecek hiç bir hadise 
bahse konmuş olmadığından vekalet em 
rine alınmış olan posta İşleri müdürü 
Bay Yusuf dolayrsiyle biı• isim yanlıtlı
ğı olaı-ak çıktığını sandığımız bu duyu• 
ğun aslı yoktur. 

• Yeni tefrikamız 

San Michele'nin kitabı 
Yazan: İsveçli doktor Aksel Munt 

k 1 a ·uı1an · Fransız aka« le misi iiyelerinden o ur ar. ~ · 
Piycr Bönya 

Türkçeye çeviren: Nasuhi Baydar 

" ••• Bu kitab bizim anlayışlarımızı, 
mak itiyadlarımızı altüst etmiştir. Onda 
ile münasebet aranamaz. Asıl mucize 

dıulır ••• ,, 

düşünmek, duymak, yaz· 
herhangi bir yazı biçimi 

onun yazılabilmiş olmasın
P lYER BÖNVA 

; " '• • - ı:; • • .... • .._ ~ ".ır • 

Postada biriken ve yerlerine varmıyan 
mektühların zarfları hize bu işin 

içyüzünü anlatıyor 
Geçmiş devirlerdeki devlet makine&i· 

nin bozukluğundan ve ulus itlerinin özen 

ıizliğinin bıraktığı bir itiyaddanmıdır 
nedir, bugün bile bazı hallerde kendi ih
mal ve kayıdsızhğunızın aonuclarını 
devlet kurumlarına yüklemekte hiç te • 

lusu asılmıştır. Bu, mektubları yerlerine 
gitmiyen, geç giden, açılan; hulasa pos

ta yasasına uygun olmıyan bir yolsuzlu
ğa uğrıyan her yurddaş, bu kutu yolu 
ile, Umum Müdüre şikayetini bildirir ~e 
yapılan tetkiklerin sonucu da kendisine 

j\n1Cara postananesinae f;it 1kl gbn içinde biriken adressiz vE-va <'ksik 

adresli mek tublarrn yığını 

reddüd etmeyiz, Mektublarnnızm ker • ı yazı ile karşıLk olarak gönderilir. 
yan yollariyle ve atli tatarlarla, aylar • Ul · · - f ı. k uau ıııruo en u a .. no tasın., kacınır 

dan sonra bile yerlerine varmadıklan aydınlatmaya ve kendine olan guvcnine 
kontrolauz devirlerin Üzerimizden hala büyük deg-er vere c·· h • J • k . • . • • n um urıycı ıu U· 

silinmıyen te.ırleri g kadar derindir ki. meti. posta gibi günlük hayat üzeriııd ... 

Blı pertavsızla liakarsanız g8receksials ki bu mektublarra nereye gönderildifıt., 
lerl belli delildir. 

üıtün bir pista idaresine ~avuımuı ol • J ki rolü pek büyük olan bir itte, en ufak 
d~~tnuz bu günlerde 

1

biJe ~atayı ken • bir yolsuzluk ve ihmale meydan vermo-
dımızde aramaz, yerlenne gıbnlyon mek melr İ~n esaslı tedbirler almııbr. Ru 

Fotoğrafta görü!driğü gibi 1Jazr mrktııp1ann hiç adresi yoktur. 

tublarımızdan posta idaı·esini suçlu tu • ı 
tarız. 

Bay Ali Çetin Kaya Bakan olduktan 
sonra posta mel'l:~::Icrinc !..ir ş ı. iyct lw 

tedbirler ı;ııasında, asılan kutuların mÜs· 

bet tcıı.iri az "-·mıan içinde kendini 
göstermiştir: liıı.'k. posta işleri üzerin-

( :.ayıl ayı revirini?.) 



SAYIFA 2 11 ŞUBAT 1935 PAZARTt.!11 
9'!!!"--------!!!!!!'!!!~~~!"!!!!"~'!!!!!!!'!lll!!'l!'"llll!'l'l'~~~"'!'!"lll!"I""'"~ ......... ~ ..... --~!"!"'!!"""""'!~~~!!!!!!!~~!!!!!!'!!~~!'!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'~""!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!~~ 

ULU! 

DIŞARDAN GELEN SON DUYUKLAR 
SOVYETLER B1RL1GlNDE 

B. ~lolotofun 
söylevi ve 
Amerika 

Moskova, 10 (A.A) - Havas ınuha· 
birinden: B. Molotof'un, sovyetJer 
kongresinde okuduğu söylev, Moakova 
ldaki yabancı mahfeııere göre Amerika 
niaicümhurunwı, Rusyadaki diploma· 
tik ve konsol~luk hizmetlerinin tahdi 
~ille ve deniz ve hava at8.feliklerinin 
bldırıJnıa5ına mütcaJJik kararlarında 
~il olmuıtur. 

Halk komiserleri heyetinin başkanı, 
7abancı iddialara ve ezcümle Ameri· 
lıanın isteklerine kartı sovyetltrin baş 
•lmezliğinden bahsetmiştir. 

Aynı mahfellere göre, bilhassa yer• 
U ahaliye bitab eden bu IÖylevin bu 
~ı hafifleterek, aakıdaki mesele· 
inin ~knik bir biç.imde IOlatılmaaını, 
prensip telakkilerinde ısrar etmeksizin, 
.,.m,1er komi1erine bırakmak daha uy 
pn dütecekti 

8ULGAR1ST AN'DA 

Yeni Sof ya Polis müdiirü 

8ofya, 10 (A.A) - Sofya mmtakası 

nki mlidUrU ihtiyat miralayı Kovaçef 

.polis mUdUrlüftıne tayin tdibnittir. 

Mi bütün tiki1etlerini, a1clmlanmuı· 
• iatediii noktalan, dileklerini JUJ ile 
Umum Müdürliife bildirme1e Nflamıt 
•• toplanan dileklerin tasnifinde anlqd. 
Dtbr ki, hallı - fula mektublannm 
,.ıerine ıitmediiinden ıiliyetçidir. 

Bu anlaırlınaı araıbnnalar Japıldı. 
Mektublann yerlerine gitmemesinden 
tlerd yanılıyordu. 

Nihayet mektubların sıkı ve devam· 
L bir kontrolünde işin iç yÜZÜ tamami
Je meydana çıkarıl11111t1r. Varılan netice 
posta idaresini kayıdsızhk ve ihmalle 
itham edenlerin Ye böyle bir kanaate 
aahib olanların dütünüılerinde ne kadar 
haluız olduklanm anlatacak değerdedir.: 
gitmiyen mektublar ıunlardan dolayı 
yerlerine varamamııhr: 

Gid~ceği yerin ( viliyetin, kazanm, 
nahiyenin hulisa posta merkezi olan ye
rin) adı yazılmachiı için; kendine mek
tab gönderilen yarddatın adı yazdma • 
ti.fi için; mektabtalri ~dres, ne kadar 
aransa bulunanuyacak kad.r eksik oldu
fa için; sonuncu •e en garibi olarak da 
zarfın üıtü bombot bıralnlmıt olduğu 
için.. 

Bu tekilde olup yerlerine gidemi • 
yen ve biriken mektublardan bir kaç ta· 
nesinin kılişesini koyuyoruz: mektubJa. 
nn niçin ve neden gitmediğini çok güzel 
aftlatan bu belgeleri, 0ıitmiyen mektub
lar,, iddiasının içyüzü balammdaa bizi 
irili derecede ayclmlatacak deierdeclir. 
Yalnız tunu da ili•e edelim ki, yerlerine 
gİtmiyen ba melrtablar kayl»olmuı de• 
ğildir. Adres eksikliği dolayısiyle gİtmİ· 
yen mektubunuzu seri almak istediiiniz 
zaman posta idaresine başvunanu::ı. Der
hal mektubunuz bulunur ve •erilir. Böy. 
lelikle hem mektubunuz • adres tamam
lanarak • yerlerine gitmit, hem de bir 
devlet kurumu yersiz ve bot bir isnad· 
dan kurtulmut olur. 

Basit bir tetkik ı«Mtermittir ki, tiki· 
J«lerin &aJ"lll ile aclnai eksik olan mek· 
111blann aayıu ....._ hemen biribiriae 
clenlıtir. Bundan fa neticeyi çıkarabiliriz: 

Cimhuriyet poatalarmda y«lerine 
sifmeyen mektublar ancak adresi ek -
aik •• bulunamryacalı kadar kıt olanlar
dır. 

Yalnız Ankara merkezinde bir iki 
sün içinde adresi hiç olrnunaaı nya ek
sik olması dolayılİyle yerlerine gönderi
lemiyen mektublann aayıaı 23 dür. Dü
tGnmelidir ki Türkiyemizde 630 posta 
merkezi vardır. Ve her merkezde adres
ab ablan mektublar da bulunur. Citmi
yen •• ıeri ahnmaları için bekletilen bu 
melctublann aahibleri de, yazdıklarmın 
yerlerine varmadığını iddia edenleclir. 

Posta idaresi mektub zarflannın na-
111 yazılması gereklendiğini gösterir Ör· 
nekleri kitelerin üıtüne asmaktadır. 
Böylelikle adreslerin ek~!k olarak yazıl
masına ve dolayıaiyle de mektuhlann 
aitmernesine meydan verilmemeye ça • 
lıırlmalctadır. 

INGlLTERE'DE 

.Bay Saymenin Almanya. 
yolculuğu 

Londra, 10 (A.A) - Londra konuş. 
malarının hemen ertesinde dolavmağa 
baflıyan bazı ,ayialara göre Sir Con 
Saymenin yakında Berline gideceği tah 
min ediliyor ve bu şayialar alman mat• 
buatında müaaid yankılar buluyordu. 

"Observer,, gazetesinin sıyasal ya· 
rarına göre bu ziyaret filvaki olacak· 
tır. Aynı gazete, sıyasal mehafilin mu. 
tad çekingen durumlarını muhafaza et· 
mekle beraber bu duyuğu tekzibe ka· 
da.r varmadıklarını yazıyor Diğer ta· 
raftan, Berlin elçisi Sir Erik Fi1ipsin 
raporları, teklifin Berlinde iyi karşr. 

landığını biıdirmektedir. 

Londra anla~alarmın ortaya koy· 
duğu meseleleri konuşmak için özel bir 
konferansın toplanmasını da mevzuu 
babeeden (Observer) genel mahiyette 
bir lionuızna ile diplomatik yoldan 
özel konuşmaların karşılıklı faydaları· 
nı takdir Jçin henüz daha pek erken 
Glduğunu yazıyor. Muhtelif yabancı 

devletl~rin telakki tarzlarının ifadesi· 
ne meydan veren şimdiki hazırlık aaf. 
ha.ar, en eyi metodu ilh~m edecektir. 

Londra anlaşması karşı~ında 
alman göriişü 

Londra, 10 (A.A.) - Yarı resmi 
Koreıpondans diplomatik Londra bil· 
dirisinden ötürü diyor ki: 

''- Mevzubahs olan, bir takım belli 
projelerin abanması veya onanması de
ğil, ancak belli bir program içinde ser· 
bestçe ve birlik üzere konuşmalara gi· 
ripnektir.,, 

Bu gazete, Almanyanın İngiltere ile 
Fransa'nın arasını açmağa çabşınadığını 

temin etmekte ve bilakis bu devletlerin, 
ıll~hlanma meseleleri hakkında bir an
laşmanın husulünü temenni hususun
da anlaşmış olduklarından dolayı mem 
nuniyetini ızhar eylemektedir. 

Bu suretle, aynı Ulküyü güden ulus· 
Jararası konupnaların daima ilişmiş ol· 
duğu ölü noktadan öteye geçebilmek 
umudu doğmuştur. 

Bazı yabancı gazetelerin yazdıkları· 
na bakılırsa, birçok uluslar Londra pro
gramına karfı itiraz etmektedirler. Pa· 
ris, Londra ve Berlinden başka, Ro· 
manın, Pragın, Varşova'nın ve Mosko· 
vanın da, bu itin muvaffakıyetine çalış· 
malan gerektir. Bu denlU karışık men· 
faatlerin birleştirilmesi, ancak bir gÜ· 
ven, lfakiyet ve hulQs havası içerisin· 
de kabili tasavvurdur. 

Yeni bir lokomotif 

Londra, 10 (A.A.) - Fransada ya
pılmış dizel motörlU bir lokomotif bu· 
raya getirilmiıtir. Bu lokomotifin tec· 

rUbeleri yakında yapılacaktır. Saatte 
120 kilometre ıUrat elde edüeceği u· 
muluyor. 

İngiltcrc'cle değerli bir kolelk 
siyon çalınclı 

Glaskov, 10 (A.A) - Borsa ajan. 
tarından B. Con Holmes'in, dün gece 
evine giren hırsızlar binlerce sterlin 

lirasından başka, Van Dayk.Van Dy
cke imzalı üç tablo ve Çin fağfurların 
dan ve İran halılarından mürekkeb bi· 
rer de değerli kolleksiyon çalmı§lardır. 

Hırsızların, çaldıkları eşyayı ıeçmek 

hususunda gösterdikleri özenden, ne • 
fis eserler miltehaasısı oldukları anla· 
şılmaktadır. 

İngiltere - lrlan(la rağbi maçı 
Londra, 10 (A.A) - Vikenbam'da 

oynanılan uluslararası rağbl maçında 

ingiliz takımı, İrlanda takımını 3 e 
kar§ı 14 sayı ile yenmittir. 

BELÇİKA'DA 

Belçika kabinesi 
Brüksel, 10 (A.A.) - Hükumet, u· 

lusal iş komisyonu ile dışarı ticaret ko· 
misyonu hakkında krala verilecek rapo· 
runu tcsbit etmiştir. İş lcomisyonu il· 
yelerinin listesi de yapılmıştır. Komis
yonda 9 sosyalist, 8 katolik ve 4 liberal 
bulunacaktır. 

CENUB AFR1KASINDA 

Cenubi Afrika başbakanı 
barış için ne diyor 

Kap, 10 (AA) - Bafvkil general 
Smuts radyo ile söylediği bir söylevde 
Ura.le Doğu zorluklarının medeniyeti 
tehlikeye koyduğuna işaret ederek de. 
mi!tir ki: 

Avrupa demokrasi - faşizm anlaşama 

mazlıkları içinde yüzerken, Asya yü· 
rümeye başlamıştır ve nereye gitmek 
istediği de be11i değildir. Asyanın ha· 
'ında daha şimdien dünyanın en kuv
vetli iki deniz devleti ile berabedlik is. 
tiyen Japonya bulunmaktadır. Bu du· 
rum yanında Avrupadaki müşküller e· 
henimiyctsiz bir aile kavgasından iba· 
ret kalır. Pasifik denizinin dünyanın 
en tehlikC'li noktası haline gelmesi için 
çok ciddi sebebler vardır ve bu işe Ja· 
ponya, Sovyet Rusya, Çin, Amerika, 
İngiltere, Kanada, Avusturalya ve Ye. 
ni Zelanda karışabilir. Pasifik denizi 
dünya i'lerinde cana alacak nokta ol· 
mak istidadını gösteriyor. Böyle bir 
anlıtpm~lı~m ;>nüne geÇn)Ck için 
İngiltere ile Amerikanın beraber çalış· 
ması gerektir. 

Avrupaya gelince, fransız - ingiliz 
hava anlaşması akim kalmaya mahküm· 
dur. Muvaffak olmaaı için silahsızlan· 
ma ile beraber yapılması şarttır. Al. 
manyaıya silah beraberliği hakkı tanın
malıdır ve uluslar derneğine rdönm,...si 
için çalışılmalıdır.,, 

DEGIŞIK DUYUKLAR 

Roma'da bir yapı kazası 

Roma, 10 (A.A) - Posta bakanlığı 
binasının yapısında çalışan beş amele 

20 metre yükseklikten, yere düşmüşler

dir. Üçü ağır, ikisi de hafif surette ya· 
ralanmışlardır. 

İtalya' da iş saatleri 

Roma, 10 (A.A) - Haftalık iş saat 
lerinin kırka indirilmesi üzerine ken· 
dilerine iş bulunabilen işçinin sayısı 
3 şubatta 20628 i bulmuştur. Bunların 
161.991 i sanayie yerleştirilmiştir. 

BoJiv,·a - Paraauav sava~ı 
" e " :. 

Assompsiyon, 10 (A.A) - Burada 
bulunan fransız, ingiliz ve belçikahlar 
Bolivya hakkında silah ambargosunun 
kaldmlmasrnı protesto ederek hüku. 
metlerine telgraflar göndermişlerdir. 
Burada bu yüzden derin bir infial var· 
dır. Uluslar derneğinin yapmış oldu
ğu tavsiyeler haksız sayılıyor. 

Diğer taraftan resmi Paraguay me

hafüinde söylendiğine göre, Paragua. 

yın savaşa devam etme gücü bu karar
dan dolayı azalacak değildir. Şimdiye 

kadar yalnız bolivyalılaran alınan si· 

lah ve mühimmat Paraguaya daha iki 

yıl sava§a devam imkanını verecektir. 

\"akalanan korsanlar 

Honkong, 10 .A.A) - İçinde yet 

nıiş çocuk bulunmuş olan Tungşov adın 
daki korsan gemisi mürettebatından 

bir ikincisi de bugün yakalanmıştır. 

ı l-llflllmıılllllllllUlllPlllllllllllllUlllllnRlllmllllllll, 

Kendi radyonıuz- I 
la duyduklarımız ~ 

- Son günlerde grip Fransada 
salgın bir hal almıştır. Gribe tu· 
tulmuş olanla.r arasında ölenler de 
vardır. Bulgaristanda dahi grip 
salgım vardır. Sofyada hemen he· 
men herkes gripten hastadır 

1 
- Bugün Sovyetler Birliğinin 

Ural demiryolunda ağır bir tren 

kazası olmuştur. Bir yolcu trenile 

bir yük treni çarpışmıştır. Kazanın e 

sonucunda 18 kişi ölmüftilr 1 
- Japon kabinesi uluslararası ~ 

birliğinden kati olarak ayrılmak 1 
için görüşmelerine <levam etmek· 
tedir. 

FRANSA'DA 

Bir han• ejdel'İ daha 
Kont dö Marsan, 10 (A.A) - Fran· 

sanın en büyük deniz tayyaresi olan 
(Yüzbaşı Paris) in süvarisi B. Bonnet, 
37 ton ağırlığında olup tecrübeleri ya
pılmakta bulunan bu tayyareyi dün bü 
kiimet ve matbuat erkanına, uçarken 
göstermi~tir. 

Napolyon'mı aşk nıcktubları 
Paris, 10 (A.A) - Napoleon'un Ma 

ri Luiz'e yazmış olduğu mektublar, 
milli kütübhanede teşhir edilecektir. 
Fevkalade bir ehemmiyeti haiz olan bu 
mektublar 318 parçadır ve Fransa hü. 
kfuneti tarafından, Londrada bir mezat 
tan satın alınmıştır. 

Bununla beraber, birinci imparator· 
luk devrinin son safhasına dair daha 
bazı yadigarlar teşhir olunac<lktır. 

B. Lava) lıa~ta 
Faris, 10 (A.A) - Gripten hasta 

bulunan dıprıişler bakanı B. Lavalin 
sıhhi vaziyeti düzelmekte iıe de, da· 
ha iki üç gün kadar dışarıya çıkmıya· 
caktır 

Londradan dönelidenbcri, B. Laval, 

hariciye iflerini çevirmekten bir an el 

çekınemiftıi.r. 

Paris belediye medisi başkanı 
bir kaza atlattı 

Paris, 10 (A.A.) - Paris belediye 
meclisi başkanı B. Konteno, bir otomo· 
bil kazasında yaralanmıştır. Başında 

bir yara vardır, bir de omuzu berelen· 
miştir. 

Paris bor~a!'Oı 
Faris, 10 (A.A.) - 9/ 2 tarihli bor· 

aa vaziyeti: Alışveriş artmamış olmak
la beraber, esham borsası daha tutumlu 
görünmüştür. Fransız rantları durgun 
ve mukavimdir. Rio biraz düzelmiştir. 
Süveyişler tutunmaktadır. 

Fransa tenis şamı)iyonası 
Paris, 10 (A.A.) - Kapalı kortta 

tenis Fransa şampiyonluk müsabakası· 
nın çift erkekler arasında verdiği SO· 

nuc şudur: 

Finalde, Borotra ile Marsel Bernar, 

Marten Löjey ile Lesüörü, 9/ 7, 4/6, 
6/4, 6/4 yenmişlerdir. 

B. Titülesko Balkan 
anlaşması başkanı 

(Başı 1 inci sayıfada) 

tatbikini kolaylaıtıracağından e· . . 
mınım.,, 

Bay TitüleskonWl 
karşılığı 

• 

• 
Bükreş, 10 (A.A.) - B. Titu

lesko, Atina anlqmaıı gereğince 
dünden itibaren bir yıl için bal· 
kan antantı bqkanhğı ödevini 
deruhte etmittir. 8. Titulesko ay. 
nı zamanda 1935 haziranma ka
dar küçük antantın da bqkanı ol
duğundan, bu suretle iki antantın 
ba,kanhğını kendisinde toplamak
tadır. 

B. Titülesko, balkan paktının 
imzasının birinci yıldönümü mü
nasebetiyle B. Maksimoı'a aşağı· 
daki telgrafı çekmittir: 
''- Bir yıl önce bugün Atina' da 

başkanlığınız altında balkan an. 
tantını imza etmiştik. Eserimizin 
tahakkukuna imkan vermit olan 
süreMi çalışmanızı ve balkan da
vasına olan bağlılığınızı saygı ile 
anarım. Balkan antantının, varlı. 
ğının ilk yılı içinde mümtaz ba,. 
kanlığımz altında barışa yapabil
diği müspet hizmetlerden Jolayı 
kıvanc duyabileceğimizi sanırım.,, 

B. Titulesko diğer dışarıişler 
bakanlarına çektiği telgraflarda, 
müşterek esere olan mutlak gü
ven duygularını bildirmittir. 

Romanya matbuatı, bu münase
betle, balkan antantı ülkeleri ta
rafından barış yanında (lehinde) 
tahakkuk ettirilen eseri kaydet
mektedir. 

MACARIST AN'DA 

;uacaristao'da sıyasal birlili 
Peşte, ,O (A.A) - Macar telgraf~ 

jansrnın verdiği duyuğa göre, pailij 
fforti, başbakan Göm~ş ve Kont Bet~ 
len, davalı ııyaaal meseleler Uzerindt 

uzun boylu görüşmÜ)lerdir. Bu göriil' 

me sonucunda, özel aiılaşmamazlrklaf 

tUmden ortadan kalkmıştır. 

Budapeşte, 10 (A.A) - Macar ajan• 

ıı bildiriyor: BaJbakan B. Gômböf ile 

Kont Betten dün öğleden aonra devld 

naibi fforti'nin huzurile uzun kon uf• 

malarda bulunarak anla~amamazlı me• 
• 

seleleri tetkik etmişlerdir. Bu görü1 • 

mede mühim ve şahsi mahiyette anla• 

tarnamazlıklarla ulusal birhk fırkaı>ın· 

da çıkan kötü durum t .ıınanıen halle• 

,· ·~tir. Hükümet, ~imc1iyc kadM ht' 

t edindiği amaclara d..ığru \dlısma:.r• 

na huzurla evanı edt"ccktir. 

Rakosi ,.c Macar matlt.ııatı 

Peşte, 10 (A A ) - Eı.kı Jı.ıık KO • 

miseri Rakosi'nin mut-lıbct kurcgc.' m.:th 

kGmiyetini ele alan matbuat, kl·ndıı;ı • 

nin dokuz yıldanberidır h.ıpı::.te yaımı~ 

6lmak sayesinde ıdamddn kurıuldu~u· 

nu yazmaktaır. 

Büyük kon. er 
Bu ak~am .ı\nkar.t raıl)o"'1111tla 
eYrensel iinlii Ba, ~111 Aniıa 
Oberla(•ıult'r kon"'t:r 't•rcn·k 

Dün tehrimizdc b;ı k lÇ k?ns~r v ro;:. 

ceğini okurlarımıza müjdelediğimi,. lİn• 

lü alman sanatkar Bayan Anita 0'1 .. rla• 
ender bu akşam Ankara radyosıınd • bir 
konser venneği kabul etmiştir. Bu kan· 
serin programını yazaı·ken radyo d:nleyi 
cilerine Ankara radyosunu bu akşaın 

mutlaka dinlemelerini tavsiye cderi..ı:. 
Değerli Bayanın vereceği konsl.'de 

birlikte Ankara radyosunun bu al<şaın• 
ki programı fÖyle olacaktır: 

19.30 Alman seı sanatkarı lla)an 
Anita Oberlaender'in kon" •riı 
Schubert Frühlingsglaube {il,.. 
har inanı) 
Schubert Geheimniı (Sır) 
Schumann Die Lotoıblume 

(Neylüfer) 
Srhumann Röselein (Gükı.ik)ı 

Brahma Halk ıarkılan 
Brahma Die Sonne scheint ni•· 
cht mehr (Güne} artık ışımı • 
yor) 
Brahms in stiller Nacht (ses• 
siz gecede) 
Brahms Mein Midel hat eineri 
Roıenmund (Sevgilimin ıül 

dudaklan var) 
Brahms Da unten İm Tal• 
(aşağıdaki vadiler) 

Wagner Einsam in trüben T .. 
gen (Camlı günlerde yap1al ~ 
nız) Lohengrin'den Elza'nıd 

' ,ar kısı 
Waıner Schmenen (Acalar), 
Wagner Traüme (Rüyalar) 

20.15 lzmir aa1lavı Bay Hasan Ali 
Yücel konuıuyor. 

20.25 Dana musikisi 
20.SO Haberler. 

Dün akıam programını pelt gazel. 
tatbik etmiı olan Ankara Radyosu mü• 
zikte Nardini'nin Som-t'ında ve Şumana 
ın fantezisinde kendini gene üstün bit. 
kertede gösterdi. 

Necdet Remzi, Ferhunde Ulvi il• 

birlikte ıonat'da, aonra değerli Bayad~ 
Ferhunde Ulvi fantezide herkesi mem 

nun bırakan bir muvaff akiyet kazan eh 
lar. Radyolarımızın batında, Ntka bi~ 
istasyon aramak ihtiyacını duymadad. 

çok iyi dakikalar yqadık. 

Ziraat Vekaleti saatanda aöylenenl9'1! 

rin umud verici özünden herkesin menı"'! 

nun kaldığını sanmak yanlıı değildirt 

Necib Fazıl da bize kuvvetli bir edebi J 
yat saab geçirtmiıtir. 

Satırlarımızı bitirdiğimiz ıu sırada clat1 
radyo dinleyicilerine son öğüdlerimizJI 
bir daha tekrarbyouz: 

Radyo dinleyicileri! Bu akşant 
Ankara radyo~umı kaçırmayınız' 
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- Thi İngiliz i~i f Ç 
iilw110111ik ara~tırmalar u y u D K L A R ihtilir ı· c ı > 

İngiliz efkarı umumiyesioi son haf-
~~lar içinde en çok çelen, Vavertree se
çıılli İdi. Bu seçimde, muhafazakarların 
kazanmaması imkansız saydıyordu. Çün 
kü !turası Tory'lerin içkalesi gibi bir 
!eydir. Şu var ki, Hindistan raporu üze
rine fırkada kopan gürültüler bu seçim 
t~.ziinden büsbütün şiddetlenmiştir. 
~unıkü "milli kabine,, Baldvin hizbinin 
~d"'1lı Platt'ı namzed gösterdiği halde, 
llindistan raporu dolayısiyle Baldvin'e 
kar" gelen muhafazakarlar genç Ran -
dolf Churchill'i tutuyorlardı. 

Muhafazakarlar böyle ikiye bölüne· 
rek biribirlerini didikleye dursunlar, se
çici bugün işçi fırkasının namzedi. Cle
ary kazanmış bulunuyor. 

Ve bu ikilik yüzünden, 30 bine yakın 
rnuhafazakar reyi 15611 işçi reyi meğ -
lub etmiş oluyor. Seçimin böyle bir so -
nuç vereceğini biç kimse beklemiyordu. 
Azçok tehlikede olan yerlerde işçi fırka
sının ilerleyi,ini haydi tabii görelim. Fa· 
kat muhafazakarlar için daha uzun teh· 
likeaiz kalması gereken Vavertree'de de 
saylavlığın işçilerin eline geçmesi, mu· 
haEazakarlar fırkası ve bugünkü milli 
kabine için sarsıntısız kalmıyacak bir 
darbecfj,. 

.. ,, 

.-ıasa tenisi şampiyonluğuna katıl -
nıak için, birçok takımlarla beraber, 
Londra'ya, bir de hind takımı gelmiş. 
Ye diğer sporcularla beraber, kendileri
ne gösterilen otele gitmiş. Fakat otel 
sahibi anlaşılan sofu muhafazakar oldu
iundan, hind sporcularını oteline kabul 
ebnemek istemiş. lş, maçları idare eden
lere ·aksetmiş ve sonunda otelcinin ırk • 
çıhk damarları yatıştırılmı§. 

Tuhaf değilmi ki, Hindistan yüzün

der muhafaazkarlar fırkası ikiye bölü -

ııürken bir otel nhibi, kendinde, hind • • 
lileri tahkir etmek hakkını görüyor. Ve 

gene tuhaf değilmi ki, hind mümessille. 

riyle mesela Gandi ile İngiliz 

nükumeti bir masaya oturarak mü
ukerelerde bulunmak lüzumunu 

gorüyor da, İngiliz vatandaıı; mes

leği )atak ve her türlü otel konforu 

kiralamak olduğu halde, hindliye olan 

kininden, tüccarlığını ve tüccarlık vazi. 

fesjni unutarak emperyalist bir adalı 

oluyor? Çok iyi ki, maçları idare edecek 

olanlar derhal harekete geçerek otelciyi. 

hindliler yüzünden kaybedeceği karlar· 

Ta başbaşa bırakın1şlar. Hindlileri kabul 

etmezse, öteki ıporcuları da kaybede • 
ceğini söylemişler. Yoksa bütün tatlı 
sözler ve ııyasal mantıklar, Britanyalı• 
Ya, yanhş bir harekette bulunduğunu İs· 

bat edemezdi. 
BURHAN BELGE 

Buo·ünl{ü 
~ 

ınuhalieme 
:Bugün saat 14 de birinci asliye 

Ceza mahkemesinde eski posta ve 
telgraf umum müdürü Bay Fahri, 
tnuavini Bay Suphi ve telgraf iş
letaıe müdürü Bay Ihsan Cemal
in muhakemesine devam edilecek· 
.tir. 

Hava durumu 
Ziraat Vekaleti Meteoroloji enstitü

sünden alınan malumata göre, son 24 
&aat içinde yurdun Trakya, Ege, Orta 
Anadolu ile Antalya çevresi yağışlı, di

ğer yerler bulutlu geçmiştir. Yağrştıu· 
Srva:; çevresinde kar, diğer yerlerde 
huhıt?u geçmiştir. Yağışlar Sıvas çev -
t~sinde kar, diğer yerlerde yağmur §Pk· 

li.ndedir. En çok yağış25 milimctr~ ola· 
rak Soma'da ölçülmüştür. Diğer yc,·Jcı· · 
de Yağış 2 ila 10 milimetre arasındadır. 

Hava suhunetindc düne nazaan yur· 
dun her t;wafmda 4 deı-ece ett"afmda 
Yi.ilue}i: vardır. Bu gece suhunet doğu 
ı\ni\dolusu ve Si . astan maada yerlerde 
hep sıfırın üstünde kaydedilmiştir. En 
düşük suhunetler sıfırın altında Karsta 
]9, Erzurum'da 13, Erzincanda 8, Si• 
Vt\!;ta. 5 derecedir. En yüksek suhunet 
cl ı;ı 1.'S clnccc olarnk Adana'da kaydedil· 
ır.;~tir. 

Dün Ankaı·ada öğleden sonra saat 
l4 de suhunet sıfırın üstünde 12 dere-

Muhtelit Türk - Yunan 
mahkemesi 

İstanbul, 10 (Telefon) - A1i
na'dan 10 tarihiyle bildiriliyor: 
Burada bulunan muhtelit türk - yu
nan mahkemesi martın on dördü
ne kadar işlerini bitirip İstanbul' a 
dönecektir. Mahkeme lstanbulda
ki işlerini de nisanın sonuna ka
dar bitirecek ve dağılacaktır. 

Bir bayrak ananesi 
lstanbul 10 (Telefon) - Ati

na' dan 1O
1 

tarihiyle bildiriliyor: 
Her sene kura ile yunan şehirleri
nin birinin akropole bir yunan 
bayrağı göndermesi adeti vardır. 
Bu sene Kıbrıs'a düımüştür. Kıb
rıs bu sene içinde bayrağı gönde
recektir. 

Rriik~eldeki ~ergiye i~tirak 
etmiyoruz 

İstanbul, 10 (Telefon) - Brük
seldeki uluslararası sergiye toplu 
bir halde iştirak etmiyeceğimiz a
lakadarlara bildirilmiştir. lstiyen 
tüccarlar kendi hesablarına işti
rak edebilirler. 

Galata yolcu ~alonu genişletiliyor 

İstanbul 10 (Telefon) - Gala. 
tadaki yol~u salonunun genişletil: 
mesine bugün başlanmıştır. Y enı 
,eklinde salon iki misli büyüye
cek ve giriş çıkış yolları tamamen 
ayrı olacaktır. 

1Uiinha1 umumi mE>cliı; 
azahkları 

latanbul, 10 (Telefon) - Say
lav seçiminden sonra ·lstanbul u
mumi meclisinin boş kalan beş a
zalık yerine yedeklerden ec.zac:.ı 
nail, acenta Hayri, dit hekiıni Ke
mal, muallim Baha, Dr. Hulusi Er
tuğrul geçeceklerdir. 

On iki ada işi hakkında Bay Çal
daris gazetecilere izahat verdi 

İstanbul, 10 (Telefon) - Ati
na'dan 10 tarihiyle bildiriliyor: 
Gazetecileri kabul eden Başbakan 
Rodos'taki yunan konsolosundan 
alman haberlerin gazetelerin on 
iki adalar ahalisine yapıldığını 
yazdıkları haberlere hiç uymadı
ğını söylemiştir. İtalya ile Yuna
nistan arasında eyi dostluk mü
nasebetlerini bozacak yazılardan 
sakınmalarını söylemiştir. 

Atatiirk'iin Tokad'daki heykdi 
Tokad, 10 (A.A.) _Atatürk heyke

linin açılma 'enlikleri gece geç vakte 
kadar sürmüştür. Heykel elektrik ışıkla
dyle aydınlatılmış, halk büyü~ ~~r .. fe • 

alayı teı·tip ederek heykelın onun • ner .... 
den geçmiştir. Belediyede bugunun şe-
refine büyük bir akşam ziyafeti veril • 
miş ve kolordu kumandanı da ziyafete 

gelmiştir • 

Maliye Bakanlığının yeni 
mütehassısr 

Bay Şarl Pişarl hiı 
kaç güne ı~adar 
geliyor 

Maliye Bakanlığında vergilerın 
tahakkuk ve tahsilinde kolay ve 
mükellefi sıkmıyacak sistemlerin 
araştmlması işine devam edilmek
tedir. Bu hususta tanınmış mali
yecilerden olan Bay Şarl Pişarl'in 
de getirtilmesine karar verilmişti. 
Şarl Pişarl halen Romanya'dadır. 
Romanya hükumeti kendisini ver
gi işlerini tanzim etmek için bük
reşe çağırmıştır. Mütehassıs ora
daki işlerini on beş şubata kadar 
bitirerek şehrimize gelecektir. B. 
Şarl Pişarl ile şimdilik altı aylık 
bir mukavele yapılmıştır. Gerekir
se mukavele müddetinin uzatıl
ması bakanlığın dileğine bağlr o~ 
lacaktır. 

Bay Şarl, genel olarak vergi iş
leri için getirt ilmektedir. Kendi
sinden bilhassa tahsilat işleri üze
rinde istifade edileceği umulmak
tadır. Zaten bakanlık da son za
manlarda faaliyetini daha fazla 
tahsilat işleri üzerinde toplamıştır. 

Yunan heyetine yeni 
talimat gönderildi 

İstanbul, 10 (Telefon) - Ati
na' dan l O tarihiyle bildiriliyor: 
İngiliz alacaklılarile yunan heye
ti arasındaki konuşmalara tekrar 
başlanması için yunan heyetine 
talimat gönderilmiştir. Başbakan 
Çaldaris anlaşmanm bu müzake
rede mümkün olacağını gazeteci
lere söylemiştir. 

Okullar açılıyor 
lstanbhl, 10 (Telefon) - Grip sal

gınından bir haftadanberi kapalı olan 

okullar yarın açılacaktır. lstanbul 

Sıhhiye Müdürlüğünden verilen mah1 • 

mata göre 'ehirde grip salgınının tehli

kesiz bir hale geldiği ve hafiflediği bil • 

dirilmektedir. 

İzmir'de umumi meclis st:.,;imi 
lzmir, 10 (A.A.) - Vilayet u

mumi meclis seçimi dün İzmir' de 
vilayetin her tarafında yapılmış 
ve C. H. F. namzedleri birlikle se· 
çilmiştir. 

B. Hartsug c.>MU 
lstanbul, 10 (Telefon) - Sömestr 

tatilini geçİl'mek üzere lsviçre'ye giden 

üniversite kimya profesörlerinden Hart
süg lsviçre'de feci bir kaza neticesinde 

ölmüştür. Oniveı-site rektörü ölen pro
fesörün ailesİllc bir taziye telgrafı çek

miştir. 

Müsteşarlar komisyonu 
işini bitirdi 

Memurların maaşları, derecele
ri, terfileri ile ücretli memurlarm 
barem kanununa göre tayin ve ter
fi etmeleri etrafında bir müddet
tenberi tetkikatta bulunmakta o
l~~ m~s~eşatlar komisyonu işini 
bıtırmıştır. Komisyonca tetkik ve 
bir karara bağlanan maaşlı ve üc
retli memurlar hakkındaki rapor 
hazırlanmaktadır. Hazırlrk bittik
ten sonra rapor Başba~cana sunu
lacakhr. 

Avrupa trenleri aktar
masız işliyecek 

lstanbul, 10 (Telefon) - Su basma 
sından dolayı bozulan tTen hattının yu • 

nan aTazisindeki kısmı tamir edilmiştir. 
Yarından itibaren Avrupa posta tr~ni 
aktarmasız işlemiye başhyacaktır. 

lran murahhasları ile afyon iı:l<'rİ 
lıakkırıda görü~nıeler 

Istanbul, 10 (A.A.J - lranldarla 
ak :!olunacak afyon muahedeleri için ya. 
pılan müı:akere:er devam etmetk?d:r. 
Esasların tesbiti için İranlı murahhasla
rın hükumetlerinden istedikleri talima
tın gelmesi beklenmektedir. Esasların 
tesbitinden sonra ira,..lı murahhaslar 
memleketlerine dönecekler ve şifahi iza. 
hat verdikten sonra İmza için tekrar 
gelecekl~rdir. 

z,·hirli gazlar<lan korunmak 
için 

lstanbul, 10 (Telefon) - Fen fa • 
kültesi zehirli gazlardan korunma için 
bir seri halk konferansı tertip etmittir. 

Konferanslara önümüzdeki hafta baş -
lanacaktır. 

l\1uii'la ve Zongulrlakıa sc•(_'İm 
Muğla, 10 (A.A.) Vilayet 

umumi meclis seçimi bu sabah be
lediye salonunda yapıldı. Seçim
de ikinci seçmenlerin hemen hep
si bulunmuş ve müttefikan C. H. 
Fırkası namzedlerini seçmişlerdir. 

Üyeler arasmda bir de kadm 
vardır. 

Zonguldak, 10 (A.A.) - Vilayet 
umumi meclisi üyeliklerine C. H. 
Fırkası namzedleri müttefikan se
çilmişlerdir. Meclisin yeni üye sa
yısı yirmidir. 

Yeni üyelerin biri kadın, altısı 
köylüdür. 

Grip n· nezle !"1:.tl~ını 

İstanbul ve diğer bazı vilayetle
rimizde mektebleri kapathracali 
kadar salgın bir halde bulunan 
grip ve nezle Ankara' de.. genel de-
necek bir durumda değildir. Sağlık 
ve soysal yardım bakanlığından 
öğrendiğimize göre mekteblerin 
tatil olmasını gerektirecek bir va
ziyet yoktur. 

Su iti A ~·do.'i/u 
Bir çok bılginkr thtikarı, ferdi ih

tıkar ve ıçtımai ıhtıkaı dı}e ikiye ayır
maktadırlar. Bız onlara katışmayız. E
ger iki kişi arasınua bir y.ının zayıf ve 
sık,, ık durumu Jolayısile ihtikar deni

lebılecek bir mukavde yapılmıllsa, bu 
z<.ıyıf yanın kıskıvrak bağlanması ulu

:sal guçten, eneqiden ve yaratma kud
ıt."tınden bir parçanın kötı.irüm edilmesi 

Jemektır. Onun ıçin :sonucu ferdi ka
labilecek bır ihtikar dü~ı.inemıyoruz. 

İhtikarı pard ve artım (faiz) ihtika. 
rı ile e;ıya ihtikarı gılıı iki ayn çeşıd
de gorenler ıse bir gerçekliğe i~aret et
mektedirler. 

lhtıkarla savasmak ic,:ın alınacak te-d 

bırleri !.ıç bölüme ayırmıstık. Fakat a

c<ıba ıhtikarla ne kerteye kadar sava· 

:;ıılabilir ve sava~ılabilmektedir? 

Biliyoruz. ki ıkrar. hiımetleri ve ku

rumları, kooperatifler ve narhlı fiat

lar ile bir ydndan koruma tedbirleri; 

borçlanmı~ ökonomi uzuvlarına törünun 

(devletin) borç tecili, hattil borç aral
tılması, vergi muafiyeti gibi bir yan

dcın da kurtarma tedhirleri alınırken 
gene ıhtikar devam ediyor. Bununla 
beraber, ihtikarı büsbütün kaldırmaya, 

yok etmeye yetişemiy~rlar. bıdki ıın -
cak biraz azaltabiliyorldr Su haJde lıu 

llasıtalı tedbirlerden u.ı~kd, doğrııd.ın 

dogruya da ihtikiirla ugraşm.ık, ~.ıva~
mak gerekiyor. 

Bir çok ulkclcrin k;ınunl.ırına kov
dukları maddeler de .tiltcm uu sdva~ n 

- her ne kdddr amaca erı~mt:k içın ye
ter kertede olmdsa uıle - her yen:e 
ba;;ka başkd gt:nil!lık ve LOCtl<i yapılclı

gını gösteriyor. Büyilk sava~ Laman n
daki ökonomi gidısi - savas u.ta"iı ,,_ 
konomısi - ise ıhcıkaı ::ıava~ının gerıış 

ölçülü ve uzun sürenlerinden olmu~tur, 

Y .ı 1 nız, ihtikar sava\!ın ın hangı kerteye 

kadar götürülebileceği apaçık belli e

dilmiş v~ gösterilmiı.i değildi. Daha 

doğrusu o zamanki ihtıkar sava~ı geçı
ci bir tin (ruh) taşır göriinUyordu. 

İhtikara kar'!ı ı:ksık bir savaıt te-;ir
siz olduğu gibi, pek sert lıir savaşın da 

ökonomik yıkıcı :.oııuçlarından haklı 
olarak korkulabilir. Çünkü en radikal 

Uİr savaşın, ihtikarın OIU:j ~artına kar

l:}I1 yani mukavele serbestliğine karşı 

yapılması gerekiyor. 

Muhtekirin, alıştrğımız ve tabii gör

düğumüz kural ve yöndemler içinde 

yapılmı~ biı mukavele ile borçlunun 

dar durumundan azami faydalanmayı 

elde ettiğini göz önüne getirelim. Bu 
durum kar:şısında kanun nasıl davranı

yor? Ezilen, haksız bir duruma düştü
ğünü iddia ediyor, araştırılıyor, görü -
lüyor ki, iddid doğrudur. Mukavele 

bozuluyor . Muhtekir de yaptığı ihtika 

rın ehemmiyetine göre para, hapia, mal 

müsaderesi ve medeni haklarının kal· 

dırılnıası gibi cezalara çarptırılıyor. Fa

kat ooyle bir yapışın sonu ne olabilir 
ve bu çeşıd tedbirler bizi nereye götü
rebilir? arastırmdk yerinde olur. 

Bunları da gelecek yazımrzda anlat· 
maya çalışacağız. 

( 1) Bu yazının baş tarafı gazetemı'
zin 6 şubat tarilıli sayısında çıkmışllr. 

Belediyemizin getireceği otobüsler 

· -,, " oto'!)üsler yakında gelecektir. Otofıü<;Jel'in dış ve içini gösteren bu iki fotograf, lıazirand;rn itibaren iş!eı.ı:!yc i. . . . Rusya'dan aldığım yazuıgımız 
Beledıyenıızın lıtıiır1cak olan otobüslerin değeri hakkwda bir fikfr v~rebilir. 
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J_,ondra tebliği 
Lô Tan, Patis 5. 2. 35 

Londra görüf1J1clerinden sonra çıka· 

rJlan mlişterek tebliğ, b.m, ve işbirliği 

uyaaasında bir dönüm noktası teşkil 

C'tmektedir Fransa ile İngiltere birbir

Jerile sıkı bir surette birleşerek ve her 

hususta tam bir mutabakatla hareket 

ederek Avrupa uJuslarınaa uzun bir ba-

1'lf devrc~i temin etmek yolundaki he. 

defe doğru yeni bir yol açmışlardır. 

Andlaşma mucibince iki hükumet, kar• 

plıklı bir hava anlaımaaı yapılm36ını 

t.kllf etmeyi nrarlaştırmışlardır. Bu 

mıbpnaya ayrıc:e İtalya, Belçika ve Al

manya da girecek ve bunu imzalayan

lardan biriai a.nd!afmcı.ya dahil olan di

.. r bir d~l•tc hava hOcumu yaparsa 

idiler devletler kendi hava kuvvetleri. 

N hUcwna uğrayan devletin yardımına 
kopc.aklardır. 

Fransız ve in&iliz bakanlarının Av

ıupa İ!lerinin ı.tkiki hakkındaki gö

J'Üfle.ri de tebllfde yazılıdır. Her iki 

bWcümetin glidcceği ııyManın muay· 

JeD bir istikamette gidecefini gösteren 

iebliğ, Avrupada büyük bir umud do

laıracak mahiyettedir. Bu tebliğ umu. 

ml bir pt:ln olup her güçlüğü ve büttin 

realiteleri &'Ö• önünde tutmaktadır. 

:Bilhassa kendi menfaatlerile uğraıan 

t.zı uluslar bu tebliğ karpsında artık 

ıüuslararası itbirliğine girmemek husu

•unda bir bahane bulamıyacaklardır. 

~liğde tngilterenin Roma andlaşma

aını kayıdsız prtsız ıaavib ettiği de 

yazılıdır. Ban9uı korunması Italya ve 

Fnnsanm yapacakları it birliğinin bü

yök ehemmiyetine İfaret eden tebliğ, 

lngilterenln de, Avusturyanın tamami

yetinin ve istiklalinin tehdidi halinde 

bfrbirlerile ittipre decek devletler a. 

ıasında olduğunu •öylcmektedir. Bu &u 

retle İngiltere de Avusturyanın istik

lalini korumak eUıetini iltizam etmiş 

oluyor ki bu da orta Avrupada barışın 

ağlamlaştrrılmuz için en mühim bir 
,arttır. 

Tebliğde Almanyanın silahlanması

nın hoş görülmediği açıkça yaızıhdı.r. 

Bununla beraber iki hükQmetin bakan· 

1.arı Almanya ile diğer bö.kQmetler ara

amda serbest konu§malar yapıl~ak el. 

de edilecek genel bir ıureti halle iti

madın avdetine ve barış ihtimallerinin 

kuvvetlenmesine çok yardım edeceğini 

bildirmektedirler. Böylelikle de umu-

1nt bir konuşma yolu açılmış oluyor. 

Fakat bu genel sureti tesviye (Doğu 

Avrupası için yapılacak karşılıklı yar

dım andlaşması Ye orta Avrupa için de 

Roma andlaşmasında düşünülen ıiste· 

min tahakkuku) ile Avrupa güvenliği. 

nin kurumlandınlm~ma yardım ede

cektir Ayrıca umumiyetle aialhlar me

eelesinin halli de göz önünde tutulmuş 

•e Almanyadan yana bu hal suretinin, 

Versay andlaş~ının V inci kısmının 
yerine kaim olacağı söylenmiştir. Bu 

ıuretle de Cenevrede 11 - 12 - 1932 

Öc verilmiş olan karar meri tutulmak

ta ve Alrnanyanın silahlanışının ancak 

l>azı şartlar içinde kabul edileceği &ınla-

91hnaktadır. BUtUn bu feyler yalnız u. 

luslar derneği çevresi içinde yapılabi

kceğinden, tabii Almanyanın uluslar 

Gt:rneğine yeniden girmesi gerckleş

mektedir. 

Tebliğin han hUcumlanna dair olan 

ıon kısmı bilbaasa dikkati çekmektedir. 

1ngiliz ve fransız bakanları bu tehlike

ye karşı en iyi korunma çaresini, mü· 

\ekabiliyet esası dairesinde bazı devlet. 

Jer arasında yapılacak bir mıntakavi 
anlaşma ile kabil görmektedirler. 

İtalya, Almanya'da ve Belçika da bu 

anlaşmayı çabucak yapmak hususunu 

Pransa ve İngiltere ile beraber tetkik 

edeceklerdir. Sir Con Saymcn radyoda 

•udiği söylevde lngilterenin Lokar· . 

noda müphem bir vaidde bulunduğunu, 

rapılacak hava anlaşması mucibince 

ULUS 

I [Yabancı gazetelerde okudu~larımız J I 
Londra l{onuşma Jaı .. ından sonra 

ııeşrcdilen tebliğ 
İngiliz ve fransız bakanlan arasında 

Londrada yapılan konuşmadan maksad, 

Avrupada dostça ve t<:m bir itimad 

zihniyetile daha yakın bir işbirliği ya

pılarak acun barışının ilerlemesine yar • 

drm etmek; ve önüne geçilmedikleri 

takdirde silahlanma yarışını doğurarak 

savaş tehlikelerini çoğaltacak olan te-
mayülleri durdurmaktır. n 

İngiliz ve fransız bakanları bu zih

niyet dairesinde genel durumu gözden 

ıeçirmişlerdir. Son gunlerdeki uluslar

arası bazı i'lerin hallinde uluslar der

neğinin oynadığı hassaten mühim rolü 

müşahede ederek bütün lıu işlerin hal. 

line iştirak eden hükumetlerin telifi 

beyn zihniyetleri llJyesinde elde edilen 

eyi sonuçlardan dolayı memnuniyet 
duymuşlardır. 

Bakanlar, kendi ıilkelerini alakalan

drran meselelerde olduğu kadar ulus

lar derneğini aiakalandıran mc:selelerde 
de aynı telifi beyn ve işbirliği metod
larından mülhem olan h!r :.ıyasa güt. 
meğe karar vermişlerdir. 

lngiliz bakanları, son defa Romada 

yapılan anlaşma mucibince ıtalyan ve 

fransız hükümetlerinin, iki ulusu bir

leştiren ananevi dostluğu ınkişaf ettir

mek istedikleri yolundaki sözlerini İn
giliz hükumeti namına :;amimiyetle 

karşılamı§lar ve italyan ve fransız hü

kUınetleri tarafından karşılıklı bir gü. 

ven ~ibniyeti içinde genel barışın ko

runması için izhar edilen isteğe ingi

lfa hükfıemtinin de iştirak ettiğini söy 
!emişlerdir. 

İngiliz bakanları Roma da orta Av

napa hakkında yapılan anlaşma için in

g-iliz hükumetinin tebriklerini bildir. 

mişler ve İngiliz hükl'ımetinin 17 şubat 

ve 27 eylfıl tarihinde fransız ve İtalyan 
hUkQmctlerile birlikte yaptığı beyana

tın hatime&i olarak, Roma anla_§ması 

mucibince Avusturyanın istiklali ve ta 
mamiyeti tc:hdid altına girdiği takdir· 
de birbirlerile istiJare edecek hüku

metler arasında ingiliz hükumetinin de 
bulunduğunu bildirmişlerdir. 

Fransız ve ingiliz bakanları bu su

retle elde edilen memnuniyet verıcı 

tc.rakiklerin, Almanyanın da doğrudan 

doğruya yapacağı hakiki bir if birliği. 

le ilerliyebileceğini umarlar. 
Bakanlar, silahları l.ıarış andla§ma

aile tesbit edilen Almanyanın veya di
ğer herdangi bir hükfunetin, bir taraflı 

bir anlaşma ile taahhüdlerini tadile hak
ları olmadığını hatırlatmak hususunda 
mutabık kalmışlardır. 

Bununla beraber, Almanya ile diğer 
hUkUınetler arasında serbest konıışma-
1ar yapılarak elde edilecek genc:l bir 

ıureti hal kadar hiç bir şeyin, itimadın 

avdetine ve barış ihtimallerinin kuv. 

vetlendirilmesine yardım etmiyeceğini 
beyan hususund.ı bakanlar müttefiktir

ler. 
Bu genel sureti hal, lıilhassa bütiln 

ise lngilterenin derhal 

yan devletin yardımına 

lemiştir. 

taarruza uğra· 

koşacağını söy 

Londrada meydana konulan eserdrn 

dolayı sevinmeliyiz. Her şeyden chem

mıyetli olan, İngiltere ile Fransanın 

genel bir tesviye işi üzerinde tamamen 
mutabık kalmalarıdır. Roma anlaşması 

nı takib eden Londra anlaşması Al. 
manyayı, hukuk beraberliği ve bütün 

uluslar için (kurumundırılmış bir gü

venlik) işlerinde kendisine düşen me
auliyeti kabul etmeğe mecbur kılacak

tır. Hava hücumları hakkında yapıla. 

cak andlaşma ise bu gibi hücumların 

önüne geçecek mahiyettedir. İngiliz -

franaız planı çabuk tahakkuk ederse 
Avrupa iç.in sürekli bir barış devresi 

açılat4lktır. Bunun tahakkuku ise Al· 
manyanın iyi niyetlerine bağlıdır. Şim

di söz Berlin hükümetine dü~mektedir. 

alakadarlar arasmoa serbestçe konU§U

larak doğu Avrupasında yapılacak kar 

şılıklı yrdım andlaşmasının ve orta Av 

rupa için de Roma andlaşmasrnda dii

şünülen sistemin tahakkuk ettirilmesi 

suretile Avrupada güvenliğin (emniye

tin) kurulmasına yardım edecektir. 

Aynı zamanda ve bir güvenlik reji. 

mi içinde hukuk beraberliğini göz önün 

de bulunduran 11 ilkkanun 1932 tarih

li tebliğin hükümleri mucibince, bu su· 

reti hal alelumum silahlanma hakkında 

da bir sureti tesviye ihtiva edecek; bu 

sureti tesviye de Almanyadan yana, 

şimdiki halde onun silah ve ordusunu 

tahdid eden V c:rsay andlaşmasının 

V inci kısmının yeı ine kaim olacaktır. 

Almanyanın uluslar derne~ine yeni 

den girerek dernekle faal Lıir i'birliği 

yapması da genel sureti tesviyenin un

surlarından biri olacaktır. Fnmsız ve 

İngiliz hükumetleri, diğer alakadar hü

kumetlerin de lıu görü:lere iştirak e. 
deceklerini umarlar. 

Fransız ve ingiliz bakanları konuş

maları esnasında tayyareciliğin son za

manlardaki inkişafın• n barış için teşkil 

ettiği tehlike ile de meşgul olmuşlar

dır. Bu inki~afın fena kullanılma:;ı, 

hava yollariyle birdenbire yapılacak 

hücumlara yol açabilir. Bakanlar bazı 

devletler arasında mütekabiliyet esası 

dairesinde yapılacak rnıntakavi bir an

laşma ile lıu gibi tehlikelerin garanti 

altına alınması ihtimalini de gözden 

geçirmişlerdir. Bu anlaşmayr imzalıyan 

devletler, içlerinden biri tahrik 

edilmeksizin diğerine taarru" ederse, 

taarruza uğrayan devlete <lerhal hava 

kuvvetlerile yardım etmeyi taahhüd e

deceklerdir. Fransız ve ingiliz bakan

ları böyle bir ka.rşılıklt anlaşmanın bcl

tı Avrupasında hiicumun önüne geçe

bilecek ve anlaşmaya giren hükumetle. 
ri hava yoliyle birdenbire yapılacak 

hücumlardan büyük lıir ölçüde koruya
cak mahiyette olduğunu, hükumetleri 

namına kabul eylemişler, bu yolda bir 
anlaşma yapmak imkanını Fransa ve 
İngiltere ile beraber tetkik etmek üze
re İtalya, Almanya ve Belçikayı davet 

etmeyi kararla~tırmışlardır. 

İki hükumet tarafından güdülen bi
ricik hedef olan barışın pekiştirilmesi 
hususunu mümkün kılacak mahiyette 

olan bu teklifin bütün alakadar ülke-
lcrce tasvib edilmesini 

vetle arzu ederler. 

bakanlar kuv. 

Fransız ve ingiliz hükumetleri di

ğer alakadar hüklımetlerden cevab gel
dikten sonra derhal yeniden ıstışare 

etmeğe hazır olduklarını beyan eder

ler. 

Germanya gazetesine 
göre şark andlaşması 
Berlin, 10 (A.A) - Germanya ga

zetesi diyor ki: ''Şark andlaşması, Po. 

lonya ile Almanyayı, diplomatik bir 

tazyik altında bulundurmak iç.in, ara
sına alacak bir kıskaç mahiyetindedir. 
Bu variyet Paris ve Londrada takdir 

e<liJmelidir. Zira, Almanya, kendisine 

karşılık ne gibi şeyler verileceğini bil 
meden, hiçbir andlaşma sistemine ı:.t

hil olamaz.,, 

• 

Çckoı-ı)o,'akya'ııın rejimi 

Prag, 10 (A.A) - Hariciye bakanı 

Beneş, demokrasinin geçirmekte oldu
ğu buhran ile otoriter rejimler iç.in ya 

pılaıı mücadelelerden bahis, Moravya

da Jilhavada bir nutuk ira<l etmiştir. 
Bakan demiştir ki: "Gerek iç, ge. 

rek uluslararası sıyasal ve ökonomix 
alanda, çekoslovakyaya gereken tek bir 

rejim, ancak demokrasidir. ,. 

Garhta fikir 
hareketleri 

Biiriik Etnolog Lc''Y • Briihfün 
--ipticlai zihniyeti., hakknıdaki 
dii .. iinct•lcd - Edehlvatta '"iis

liih .• mc.._<.;t•Jc.,i - On sekizinci 
:. ... ,,. lnıhranr ',. btı!!"iinkii hnhrao 

B uvük ecno/Jjı aıımi Levy-Brühl. 
ıın btı bahis hakkrnda rıe~recciği miıhim 
hır kıtabı, aylık laro ıı ~'>e dergısi .şöy

le hulasa ec/ıyor: 

İblidai kavimler tal>ıi ve tabiat üs

tünde olan şeylerı birbirine karıştır. 

mamakla beraber daima birlikte muha

keme ederler. Zaten onların alakasını 

çekt'n daha .ziyade tabiat üstünde olan 
şeylerdir. Dikkatini uyandıran herhan
gi bir hadise karşısında ht'r şeyden evel 
ve hatta münhasıran meşgul olduğu fa. 
kat görülmeyen kuvvetlerin tesiridir. 

İbtidai kavimler bu görülmeyen kuv 
vetlerden daimi surette korkmakla be

raber bu yüzden neşe ve tasasrzlığmı 
kaybetme7. Hatta o korku en ziyade 
şuuru altında yaliayıp hayattan zevk al
mağa mani olmaz. Bundan başka ib -
tidai insan geleceği düşünmez; yalnız 
hal ile meşgul olur, ve ileride olup bi
tecek seylere karşı hiç bir endişe duy
maz. 

Gorülmez kuvvetlerin verdiği kor -
ku ·şuurlu., olmağa başlar başlamaz tür

lü heyecanlar doğurur. Fakat bu he
yecanlar, ibtidai insanda muayyen va
ziyetler tasavvur ettirmez. Meael§. ken
disi de yarı eskimo olan ve Eskimola
rm dilini pek iyi konuşan meşhur ki-

tif Knud Rasmussen, bu kavmin "sihir

baz rahibleri,, nin birinden (ki bunlara 

Şaman denir) hayret verici şeyler duy-

muştuı. Rahib kabilenin fikir haya-

tında hakim olan heyecanları izah et

mek için pek açık bir formlll bulmuş 

ve "'biz inanmayız, yalnı:ı korkarız,, 

demiştir. Rasmussen bu "formillü,, şöy
le tefsiı ediyor: 

"Adetlerimizin hepsi hayattan alın
makta ve hayata doğru çeVTilmiş bu. 
lunmaktadıı. Biz hiç bir şeyi izah et

miyor, tarif etmiyor, hiç bir tc=Ye inan· 
mıyoruz. Yalnız korkuyoruz.,, 

Rasmussen, eskimoların korktuğu 

bütün şeyleri saydıktan sonra bu kor
kularla mücadele etmek için atalar an
anelerine sadık kaldıklarını yazıyor ve 
gene diyor ki: 

"Bu ananelerin nasıl geldiklerini, 

niçin hakim olduklarını bilmeyiz, fa. 

kat onlara, herhangi bir felaketten ko
runmak için riayet ediyoruz.,, 

Tabiat üstünde olan şeyler insanlar 

ilzerinde bilgi veya fikir vasıtasiyle 

değil, duygu vasıtasile h:lkfm olur. İş

te bu suretledir ki ibtidailer, korktuk· 

ları görü1mez kuvvetlerin '"tasnifini,, 

yapmak Uzere bir "usul,, vücuda getir

mezler. Onlarda, tabiat nizamı mefhu
mu da yoktur. 

1 fer hangi bir felaketten korunmak 

için ibtidailer "nazarlık,. kullanır, "bü

yü,, yapar ve bilhassa uğursuz saydan, 
yani bir rnuvaffakiyetsizlik hatırası u

yandıran eşyadan ka~ımrlnr. Keza u
ğursuz sayılan insanlardan, korkulu 
yerlerden, kavgacı adamlardan kaçar
lar. Şeytanlar, tabii kuvvetler, hayvan
lar, ölülerle mücadele edebilmek için 
sihire müracaat ederler. 

Bu ibtidai zihniyetin hususiyetle -
rinden bir çoklarına bugünkü zihniye
timizde tesadüf etmemek kabil değil. 
dir. Çünkü onun kökleri, beşeri has· 
sasiyetin esasları sayılabilir. 

*** 
P:ıriste çıkan "Nouvelles Litte -

raires,, haftalığı, edebiyatta "üsliıb,, 
meselesine dair neşrettiği bir yazıda 
edibin ne gibi şartlara TJ·ayet etmesi la
zım geldiğini §Öyle tarif ediyor: 

Muharrir, okuyucuyu hiç bir zaman 
dü§Ünmemelidir. "İkna,. etmek kay• 
gusuna düştüğü gün ''üsliıb,, u kaybet
miştir. Başkalarına bakan muharrir 
hakikati gözü önünden kaçırır. 

Muharrir, kitabına bütün şahsiyetini 
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dökmelidir, fa kat o suretle dökmeli ki 
''ferdi,, hiç bir h :.ı:.u!:a t es?.dli { eclilınc•, 

sin ve hakikat ca r.!ı ,.e sadık bir ş!• 

kilde gösterilmiş olsun. Garib bir ka• 
ideye göre bu manzarayı canlandıraJ1 

eli hiç bir heyecana titremediği takdir• 
dedir ki üslLib, en 3izli histerin en kuv• 
vetli bir surc:tte me}'dana atılmalarına, 
en gizli görüşlerin şekil bulmasına 

yardım eder. 

Tefekkür en son noktasını bulduğu 
zaman şekil, yani üslfıbdan haaıl olan 
ıekil, mukadder mahiyetini kazanır. 

Hatta artık muharririn bile malı olmalP 
tan çıkar ve hiç bir kelimesi değiştiri• 
lemiy~n, herkes.in h:Hızasında menku~ 
kalan bazı mısralar ve darbı meseller 
gibi herkesin mah olur. Bir kitabın ya
ratıcısı, bir dünyanın yaratıcısı gibi 
her yerde hazır olmakla beraber hiç 
bir tarafta görünmemelidir. Yaratıcı, 

yarattığı şeyle karışmış ve "yekvücud 
olduğu derecede mükemmeldir. 

Aynı gazete, College de France pro· 
lesörlerinden B. Paul Hazard'la biı 

nıd/alcat neşrediyor. Me§hur iılim, 18 jn 

ci a.<;ırcta Avrupayı saısan manevi buh
ran iltt bugün bütiin dünyayı sarmı§ o· 
lan manevi buhıan arasında ,şu nıünase 
betlni görüyor: 

On sekizinci asırda da beşeriyet bu
giınkü gitıi cefa ve acı içinde bir •it• 
d.rn tahliline koyuldu. Bugünkü gibi 
o ~uman da devlet ve ferdin haklarını: 
şahsi vicdan haklarile dini teşkilatın 
haklarını, her milletin haklarile Avru• 
pa Cclmiasının haklarını telif etmeıi 
imlransrzlrğı kuvetli ve umumi bir su
rette hissedildi idi. Unutmıya1ım ki 
Abbe de Saint-Pierre, merkezi Cenev• 
re veya Frankfort olmasını ileri sfir., 

düğü bir uluslar derneği kurulması fili 
rini o tarihlerde ortaya attı. O devrin 
tetkiki, bugünkü fikrt vaziyetlerimizin 
bir çoğunu ve zihniyetimizi iıah ede• 
bilmeğe yarar. 

Ben kendi hesabıma bir çok nokta 
ları aydınlatarnadım. Mesela o zamanı• 
fikri tekamüliyle ökonoınik hadiseleri 
arasında ıarih münasebetler tesbit e~ 
mek imknını bulamadım. Buna te§eiJ., 

büs etmedim değil; fakat vesikalar bu• 
lamadım. O zamana aid olmak üzere 
kuvvetle görülen bir nokta varsa o da 
fikirlerin kati hakimiyetidir. Metafi • 
zik tetkikler içinde kaybolunmamaaını 
ve ruhu tahlil etmeyi tavsiye eden Loc
ke gibi bir adamın felsefesi ol1aydı 

18 inci asrın bir ampirist mahiyet al• 
masına §ahid olamıyacagrmız gibi An• 

ıiklopedi de doğmıyacaktı. D' Alem• 
bert'in Ansiklopedi ön aözU tamamlyld 
Locke'un tesiri altında yazılmııtır. 

Mücerred fikirleri tecrübeye tSbi tut• 
manrn kıymetini gösteren Newton ol" 
masaydı 18 inci asır terakki ve ilme 
kar§ı gösterdiği imanı duymazdı. Gö 
rülüyor ki beşeriyet işlerinin idaresi 
canlı ve dinamik fikirJeı;c ve bunların 
birbirini tashih etmesi ve tamamlama• 
ıma t~bi olmuştur. Hulasa diyebilirl• 
ki hayatı idare ~dcnler filozoflardır. 

Zamanımıza bir istikamet veı ecek fili• 
ri ve ahlaki kıymetlui bulmamı.ı:ı df· 
terim. Ve dilerim ki bu~ünkll inaan• 
lar selametin ;ıncak bu kıymetlerden 
gelebileceğini anra~ınlar. 

Fakat hangi kıymctlc:ri kasdediyo
ruz? Artrk maziye avdet imk5nı yok• 
tur. "Avrupa., kelimesi bile bugün ma• 
nasını deği§tirmiştir,, 

Romanyanın İngiltreye 
borcu 

Bük tef den 2 şubat tarihli Morning 
Post gautesine bildiriliyor: 

Kıral sarayında kıratın başkanlığı 

altın~a ehemmiyetli bir toplantı olmug 

tur. Bu toplantıda Romanya ticaret 

ve sanatlar bakanı Manulesko Strerun• 

ga'nın Romanyanın İngiltereye olan 
hususi ticaret borçlan hakkında görü§• 
mek üzere Londraya gitmesine karar 
verilmiştir. 

Bu borç 2 milyon ingili:ı: lirası tu\ 
makta ve nakliyat guçlükleri dolayısi• 

le ingiliz - Romanya ticareti bir çok 
güçlüklere uğramaktaclır. 

Bugünkü toplantıda B. Sterunga Ro 
manyada yabancı ticaretine daha ziya 
de müsaadekar davranılmasını teklif 
etmiştir. Bu teklife karşı gelen mali· 
ye bakanı B. Slavcsko, istifa etmiş ve 
yerine B. Viktor Antonesko geçmiştir. 
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Fransada helediye(!İ Jik ))ilgileri 
nasıl okutulur? 

Lyon toplantısına belediyecilik bil
gilt·ri ıçın verilen fransız raporu, P:ı
tiı unl\ ersıtesi ~ehircilik enstitüsü ıniı 
dür mnııvinl ve Paris Hukuk Fakültesı 
rnucıtrrı .. lerinden M. Viriam Analirl ta· 
rafınılcın hazırlanmıştır. 

Pro ft: nr raporunda: Son sene le ede 
hcledıye ı :ılerinın gerek nevı gerek rna

hıyct ıtil.ıa rıle coğaldığını ve genişle -
diginı nazarı dikkate aluak beledi ye 

hizmetine alınacak en küçüğiin{len en 

Yüksek dereceye kadar memurların bıl
gi nisbetlerinin tesbiti ve bunların ta
Yin usulleri hakkındaki esa~ların ehem

nıiyetle mevzuubahs edilmege değeri~
lerden olduğunu ve hatta bu tetkikle

rin biitün amme hizmetini görecek me

nıurlar için de lüwmlu bulunduğunu 

izahtan sonra, herhangi belediyeye aid 

sıhhi isler veya zabıta vazifeleri küçük 

sahalarda basit görünürse de, büyı.ik 

ve modern sehirlerde bu islerin hükfı-. . 
ınet idaresine devri icab edecek derecede 

bir memleket için mühim vaziyetler ola

bileceğini varid görüyor .;e btidçeleri bir 

kısım orta cJevJetlerin büdçeleri yekfınu
na kadu vııran büyük şehirlerin idare

sinde, ılevlet idare makinesinde tat

bik olunan idari usullerin cari olması 

lazım ~elecegini di.işünüyor. Buralarda, 

gerek va.ı:ifclerin ıfa şekilleri gerek a
mir ve memurların tayini keyfiyeti 

devlet vazıleleri ve devlet memurları

nın tayini c~aslarına tabi olmalrdır, 

netice:sıne v..ıı ıyor. 

Gerıde kalan orta şehirlerle kasaba

lardakı v<1:1.1fe raıbıkatına ve memurlar

la ınıhıt.ıhılc:ınlerin tayınlerine gelince: 

Bufdl.ııda döl deıece derece tehir 

pllinl..ırı veya mını.ıka planları i,ıeri, 

belediye sıhhi vazifeleri, yol ve cad -

delerin. meydanların tanı:ımi, su, elek

trik, kanalizasyon mebeleleri, şehir 

isinde nakıl voaıutaları .,e bütün halk 

hizmeti ıçın ıktısaui tetcbbüslede lıc:

lediyelerın bunlara iştiraki ve nıhayet 

ucuz mesken tedariki meselesınin esa

sını te:şkil eden .ıraLi mübayaası gibi 

mühim işkr bulunduğundan bu gibi 

şehir ve kasabalarda dahi belediye a
mir ve memurJariyle müstahdemlerinin 

bilgi derecelerini tesbit etmek zarure

ti olduğunu dermeyan ediyor. 

Profesör buralarda da belediye a • 
mir ve memurlarını Ü!Se ayırıyor. 

l - Başta be tediye idaresinde ida
re amirleri, mali 1<ısım amirleri ve fen 
isleri amirleri, 

2 - Ortada tetkik memurları, 
(Fen adamları, hususi hukuk ve ida

re bu::uku mütehassıslarile iktısatcılar) 

3 - Nihayette de icra ve tatbik 
ınemurhırı (buralarda çalışacak tali 

ltıemurlarla müstahdemler) 

Bunlardan birinci ve ikinci derece
de bulunan amir ve memurlara üniver
ıite1erde görülen derslerden başka srrf 

~lediyecilik ve şehircilik noktaırndan 

K. 'Vud Kıcımnn 
hazırlanmış pıogrdnıl•ucı malik müesse· 
ıeler la.ı:ımdrr. Üçüncü kısım memur 
ve müstahdemler için .ıyrı bir program
la hususi tedris ve tatbı k.ıt müesses: le

n bulundurulıncılıdır, neticesine vcırı -

yor. l'rofeıör bu mütalealardan son

ra rr.ın::..ıdaki tedrı~ vazıyetını tetkik 

edı}'or: 

İdarecılığin ç1>k mühim rolleri ol· 

ması Ja.ı:ım gelen Fr.ınsada dahı bır ıda· 

recılık yuksck okulunun IJulunmaması 

bıiyuk bir eksikti. 1848 cümhuriyeti 

böyle uır mue:.scse kurmak ıstedi. Ve 

kurdu, f.ıkat Y·i;?amadr. Es.ben ölü doğ

mu~ bir müessese itli. İhtimalki hukuk 

fakültelerinin okuttuğu idare hukuku, 

iktrsad dersleri ve içtimai iktısad ile 

diger fen okullarının programlarında

kı dersler, müstakbel devlet ve beledi

ye memurlarını yetiştirir mütaleası ha

kim olmuştu. Belki de idarecilik için 

nazari tedrisatın liızumu yoktu, az çok 

tatbikat görenler de L>u i~i yapabilir -

Jer, denilmiş olal>ılir. 1 Calbuki bu dü

şi.ınce yüksek fıaıısu zeka:;ına uymu -

yordu. 

İhtiyaç, kendiliğinden bir müe:.sc

ııe vucuda getirdi. Alakadarlar 1871 de 

bi.ı:.ı:.tt bu tfle ugrclştılar ve serbest sr

yasal ilimler okulu, 

A: Sıyasa!, 
B: İdari 
C: Ökonomik 
D: MaJi 

Şubelerden miırekkeb olarak açı1dı. 

P.&ris faküJteııne rnuJhak §ehirciJik 

enstitüsü bilahare bu işi tamam•adı, 

bunun yanında ulusal belediye idzrc:.i 

okulu bu te§kilatı takviye etti şehirci

lik enstitüsü tedriscıtı beş kısım ü..:eri

ne teksif edilmiştir (1):. 

A: Şehirlerin tekamülü ve inkişafı 

dersi senede yirmi aattir. 

B: Şehirlerin ıçtimai te§kilatı der
ıi bu da senede yirmi saattir. 

C: Şehirlerin idari te~kilatı kısmı, 

(1) Şehircilik enscitıisıi, 1919 da 
(Şehirler hakkırıda yıiksek tetkikat 
mektebi) adiyle açılmıştı. Yeni ismile 
1924 de Paris üniversitesile birleştiril
di. Masrafı (Seine) Departmanınca 

tahsis olunan pJradan ve imtihan harç

larından temin olunur. 

Ulusal belediyecilik okulu ise 1922 
de teessiis etmişti. 1929 da ~ehircilik 

enstitüsile birle:,tirildi. Tahsil müdde
ti iki senedir, dersler akşam/arz saat 18 

de verilir. Bunun için talebenin diğer 
derslerine mani olmaz. UJu;;aJ okula gi
remiyut'lc kadar tahsili z:ıyrl olanlara 

JıolaylıJc olmak iJzere 60 derslik bir dev 
re tahsili i{iade ayrıca bfr program tt'r 
ıib olunnıuftur. Enstitünün senelik ka 
ıd ve kiitüpbane ücreti yüz franktır. 

y Şehirler ve belediyecilik birinci cild 
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bu ela :H~ncclc yırmı saatlik bır derstır. 
Mali kısım, belcdıye zabıtası, yollar 
bu kısma dahildır. 

Ayııca bu ders içinde Paris ve ci
varının umumi hizmetleri içın konfe -
ranslar vNilir. 

Devlet merke zleri teskılatı ayrıca 

tetkik olunıır uelediyelerin muhtari. 

yeti es.ısı, belediye memurlarının ma

aşları, tekaiidlükleri, mevzular arasın

dadır. Biiyiik şehirlerde a:.ayi~in temi

ni \C tahsil meselesi de bu derslerin 

içine alınmıştır. 

D: Şehirlerin iktısadi teşkilatı kıs

mı, senede beş saattir. Arazi meselcle

rı, emlakin tezayüd kıymeti, belediye

lerin sınai ve ticari faaliyetleri bu kıs

ma dahildir. Ve sonuncular içın ayrıca 

her sene onar saat tahsis edilimştir. 

E: Sehircilik sanatı kısmı senede 

18 saattir. Toprak üstü ve toprak al· 

tı tetkikleri, şehir planları, umumi yol· 

Jar, şehir genişleme pliinları bu kısma 

aiddir. Bu kısımda şehir nakil vasıta

larının tertib ve tahriki için ayrıca 

konferanslar verilir. Temizlik işleri, 

gaz, elektrik, su tevziatı meseleleri i~in 

bu kısımda senede yirmi konferans ve

rilir. 

Ve nihayet profesör bütün bu teşki

latı ve Fransanın diğer büyük schirle

rinde birbirine uymayan programlarla 

çalışan belediyecilik okuJlarr, kursları 

ve konferanslarını da kafi görmekte ve 

bunların daha ziyade inkişaf edememe

lerinin sebebini de merkezin sıkı müra

kabesine atfeylemektedir. 

Profesörün fikrince bu teşkilatın 

yeniden tanzimi şöyle olabilir: 

Fransanın, hukuk fakültesini de ih

tiva eden bütün üniversitelerinde hu -

kuki ve idari meseleler arasında, Paris 

ünievrsitcsindeki şehircilik enstitüsü 

ve ulusal belediyecilik okulu dersleri 

programı tatbik olunmahdrr. Aynı Pa

riste olduğu gibi. Üniver::.ite merkezi 

bulunan vilayet bütçesinden yardım e
dilmelidir. 

Gerek programlar, gerek tahsil mud

detleri ve ders saatleri, bu suretle biıtün 

Fransa için tevhid edilmiş ve ulusun 

içtimai, iktısadi ve idari hayatında mü

him rol oynayan belediye için Fransa 

gibi bilyük bir memlekete layık bele -
diyeciler yetiştirilmiş olur. 

K. Naci Kıcrruan 

TüRK 
ÇOCUKLARI 

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

SAYIFA 

Gro ~ıtladda yiiz günlük bir kayak 
yolculuğu 

Yolcular telsizle çağırdıkları bir balıkçı gemisine biMbilmelı içın bangizi 
geç~ie çalı§ıyorlsr 

Ge~en yaz üç ingiliz genci Groen. 

land'da şimdiye kadar görülmemiş bir 

kayak yolculuğu yapmışlardır. Bu yol

culuk spor bekımından olduğu kadar 

ilim bakımından da verimli olmuştur. 

Geçen yıl Groenland'ın doğu kıyıla

n boyunca uzanıp giden bir dağ silsi

lesi bulun:nu§tu. Bu dağlar, mesaha 

bakımından Pirene dağlarından büyük 

oldukları gibi, bazıları İsviçre Alpları 

nın en yüksek tepeleri kadar yüksektir. 

Bu dağ silsilesi, 1933 de Llndberg'in 

karrsile tetkik ettiği Avrupa - Ame
rika hava yolunu katetmektedir. Bura

da ise, tanınması ameli bakımdan mü

him olan çok ge~it ve şimdiye kadar 

kimse tarafından gezihnemiı bilyiik bir 

toprak parçası vardır. Bu civarlarda 

dolaşmış olan sefer heyetlerine iştıralr 

etmiş bulunan mülazim Lindsay, bu 

toprakları tetkik etmeyi kararlastırmıt 

tır. Groenland'ın doğu kıyısını daima 

büyük lıir bangiz kapladığından ve dağ 

larm bu taraftaki yamaçlarında bul;. 
nan cümudiycler çok güçlülder dofu -
racak mahiyette olduğundan, mülazim 
Lindsay bu dağ ıilsilesine Grocnlan 
dm batı kıyısından kalkarak varmayı 

duşiınmüştür. Yazın bu kıyıda deniz 
buzsuz olduğundan vapurlar ve sandal
lar denizde dola~biimektclrler. Bu pro 
je çok ciiretkardı. Doğu kıyısındaki 

dağ ıilıilesine varabilmek isin Groen. 

landın iç tarıflannı örten 800 - 900 

kilometrelik bir alanı geçmek gereld 

yordu. Bunu muvaffakiyetle haıarabil 

mek için mül~iın Lındsay ve arkadaı• 

ları, antrenmanlı birer sporcu oluşları 

na güvendiler. Bu güvenlerinde aldan

madıklarını da biraz sonra göreceğiz. 

19 mayıs 1934 de üç arkadaş Groen

landın batı kıyısında, Dısko körfczı U 

zerindeki Danımarkaya aid bir ufali 

köy olan jakobıhavn'da toplandı. Mil· 

Jbim Lindsay'dan başka sefere çıkan

lar, topoğraf sabiti miılazim Godfrey• 

le fotoğrafcı ve Jrn:aJıJarr çeken köpek• 

Jeri idare mtltehassısl Andrev Kroft .. 

du. Uçü de otuz yaşına gelmemiş ol

duklarına göre, güclü kuvvetlı gençler 

di. 42 tane köpek tarafından çekilen 

üç kızağa, iki buçuk aylık yiyecek yük 

lenmişti. Yola çıkılır çıkılmaz güCjlük 
Jer başladı. 

Jakobshavn'm cenubundaki, Groen. 
landın iç kısmını kaplayan buzlu saha. 
ya varabilmek Jffn, yer yer fiyord1ar 

ve buz yığınları dolu tepelik bir arazi. 
den geçmek gerektir, Bu yerlerde kar. 
lar ortadan bıktığı için yolculuk çolC 
güçleşmişti. "On yerlinin ve yeniden 

alınan kırk köpeiin yardımlarına rağ. 
men, ctyalann taaınmaıı için çok ıay. 

1 

1 
} 

Groealamlı '!rtea bOyal bua anltnde llerllyeo bir lıızalc 

Biiyiik hil .. ~e Tefrika: 15 b·r kadına bir erkek lazım olduğuna yor, ı . d" ümid ki sevgninin batl1ea imili olmuıtur, 

f imdi onu bile inkarda tereddüd etmiyor. 
nkir, neye yarar? Öyle hakikatler vardır 

ki bilinmesi için söze ihtiyacları yoktur. 

•Mektubunu ınalrineyle yazmııım, pekfi 
fakat neden imzaaı olaun elinle atmadm 1 
Birdenbire nazarında bu derece korkunç bia 
insan mı oldum? Sevgini kaybettiğimi ani~ 
yonım, fakat itimadını kaybetmek için 041 
yapmış olduğumu bir türlü bulamıyorum. 
Demek, mektubunu senin aleyhinde bir v&U-4 
ta gibi kullanabileceğimi de hatırından ge
çirebildin, biliyormusun ki bu korkunç bil. 
fey; bir yd müddetle sevdiğimi sandığım kal 
dın tarafından bu kadar anla§ılmamıt olm-4 
çok hazin bir netice. 

Bu da bir hikayedir 
Yazan: Yaşar Nabi NAYIR 

··~ ·~· h tler için· Bunu ogrendıgı zaman ayre d b 
de kalmıt olduğunu yazıyor ••. Tur~~ u 
•özleri okurken gülümsüyor, bıhyor d~' .'~0 

IÜnlerdeki alikasızlrğile Aysun, kel ~mın 
hakiki bir ihanetini bile kayıdsızlık a artı-
1 1 ona mutıyacaktı Fakat ne olursa o sun, d 
laka bir ~esile ıizımdır. Bu vesile mevcu 
değilse onu her l'•reye bat vurup Y9:rata· 

' ~ ., la ınan· caJrtll' Kadın haksız olduguna aı . ' . _, e ça· 
bıaz ve bunu kendiaine kabul ettınneg 
lıtanlara düıman kesilir. Aysun da bb 'i:11t~i 
bil kaideden haric kalamamıtaa ka a • 
bıidir? . 

Mektubunda bundan sonra dönen ~;~•
•odulardan bahsediyor, bunlann ke~ 1 ·~
lilrbali için ne büyük bir tehlike te9kıl eth· 
İini ileri sürüyor. Belli ki kalb y sr-m~1 .;:.e 
bıantık aöylemeğe bqlamıttır. fa lız d 1 • 
tık aevmiyonım,, deseydi bu sarı ~ ~r O U• 

1U müdafaanameyi iki kelimenın ıçıne ıığ • 
dınnıt olacaktı. • 

.. Ve neticede dütündüm, taıındım, dı· 

hüt··n imanımla kanaat getır ım,,. 
ltte mektubun biricik sami_mi yeri: T u~-

d bu dütüncenin onun zihnınden hıç bır 
::.Uan ayrılmamıt olduğunu biliyor. ~ncak 
Aysun'un bu kanaati bir müdd~t üm_ıt p~r
desi altında örtülü kalmıf ve ııte tımdı ? 
örtü birdenbire düıüverince bütün açıkbğı· 
Je ortaya çıkmııtır. Ve bu satırların arasın· 
dan çıkardığı mana ile ihtimal ki Aysun'un 
bir evlenme tetebbüıü içinde bulundu
ğunu dütünüyor. Eğer hakikat bö~le ise ne
den ona vaziyeti açıkça söylememıt, her ,te
yi olduğu gibi itiraf elmemittir: Turgu~~n 
onu bu hareketinde ancak teıvık edec:egı.n
den bir an için olsun nasıl fÜphe edebılmıf· 
tir? 

Gene mektubunda diyor ki: 
"Biliyorsun ki, Turgud, ne se?İn be~İm· 

le ne de benim seninle evlenmemıze katıyen 
i~kin yoktur. Onun için bu dedikoduların 
kapanmasını istiyorum.,, 

Bu imkansızlığı şimdi değil, aylardan· 
beri biliyor, fU halde bu kararı ne.de.o bu.k•· 
dar gecikmittir. Sonra - tuhaf bır ızzetı~e
fia g&teriti _ ''ne senin benimle,, d~clik • 
ten aoma ''ne de benim MDiale,, diye ıla•e 
etmeye neden lüzum ıöuaif? çocalduk. O 

Ayrılık.. demek zihninde bu kadar bü
yüttüğü hadise bu kadar basit bir şeymİf. 
İtte sevgilerinin idam hükmünü elinde tutu
yor, Bununla beraber kelbinde bir çarpmb 
bile yok. Artık sevgiliainden sadakatsizlik 
görmüt bir adamın ıstırabını bile duyamıyo
rum, diye dütünüyor, ve bir batka macera
sının, fırtınalar, kıskan~lıklar, göz Y•tlarile 
dolu sonunu hatırlıyor; aradaki fark ne mül
hit! Ben artık ihtiyarlıyorum, diyor, kalbim 
gençlik heyecanlarına yavaş yavaı kapanı • 
yor. Demek, bu sevgi de, aylardanberi sevgi 
adım verdiği teY de bir kendini aldatııtan, 
bir kendi kendine telkinden batka bir teY 
değilmif. 

"Aysun, 
"Ben ki ıeni anlayacak ve sana hak vere· 

cek mevkideyim, neden aon defa hitab eder· 
ken olsun bana hislerini ve dütüncelerini bü· 
tün aamimiyetiyle açmadın? 

"Bu sözlerimi, aana, kalem Ye kiiıda 
müracaat etmeClen aöylmnekten ibaret olan 
aon uzumu •• yerine aeti......U.. Pek •i 
büyük fedalrirhk olaealdı bu aenin için 7 

••izzeti nefsinin ne kadar büyük oldujQ. 
nu bana iıbat etmek istediğinden bahaed~ 
yoraun. İzzeti nefis; bu mefhumu anla~ 
lanmız arasında bir uçur11m var. Sen, ae 
gerçek bir atkla sevmem için her §eye sahi , 
din, Aysun, yalnız tiir ıeyin eksikti: izzeti 
nefsin. Bunu kaç defalar ve ne kadar kabaı 
ca yüzüne vurmuı olduğumu hatırlamıyoil 

muaun? Ah, çocuğum, senin mağrur bir k~ 
dm, fakat benim anladığım, tahayyül ettıı 
jim manada mağrur bir kadın olmanı ne kaı 
dar istedim, bunun ifin ne kadar çallfbm'~ 
fakat anladım ki.....,., insana bir elbit«ı 
ıibi aomadan 1i1clirmeye imkin yoktur. 

(Sonu var) 
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• görünmeyen çatlaklar vardı ve köpek· 
ler birbiri arkasından bunların içine 
dil;ıüyorlardı. Düşen köpekleri çıkar
mak için üç arkadaştan biri bir ipe tu· 
tunarak yarın içerisine iniyordu. Bu· 
nunla beraber beş köpek kayboldu. Bu 
da ehemmiyetli bir zarar idi. Yolcu· 
luğun muvaffakiyeti, hatta yolcuların 
hayatı bile köpeklere bağlı idi. Köpek
ler öldüğü takdirde başka taşıma vası· 
talarına malik olmayan kayakçıların 

oldukları yerde açlıktan ölmekten baş
ka yapacakları bir şey yoktu. 

ULUS 

salik'e doğru ilerlemeğe başladı. Yol· 

culuk burada bitiyordu ve oraya var· 

mak için kayakla 884 kilometre daha 

gitmek gerekti. 

11 ŞUBAT 1935 PAZAR'J!~ 

' 

-
Beyaz çölde yolcularrn kurduğu kamp 

Eski bir volkan eteğinde 

ret sarfedildi. Nihayet 2 haziran tari· 

hinde yolcular kayaklarını takarak 

Fransanın mesahasmdan üç defa daha 
bUyük olan yekpare buz örtüsünü geç

meğe hazırlandılar. Fakat eşyalar ve 

yiyecekler ağır oldukları için hepsinin 
birden taşınmasına imkan yoktu. Onım 
Uzerine eşyalar küçük paketlere tak!iim 

Daha az kuvvetli adamların dayan3-
mıyacakları iki haftalık bir uğraşma· 

dan sonra küçük kafile düz ve sert, iyi 

bir yol buldu. Kızaklar kolayca yürü
meğe başladılar ve günde 35 kilometre 

ilerlemek kabil oldu. Fakat etraftaki 
manzaranın yeknasaklığı çok cesaret 

kırıcı idi. Ne tarafa bakılsa hep göz a

labildiğine uzanıp giden aynı beyaz o· 
vadan başka bir şey görünmüyordu. 

Hiç bir canlı mahlfıka, hatta ufak bir 
sineğe bile rastlanmıyordu. Yalnız so-

Keşif yolculuklarında da asıl olan, 

savaşta olduğu gibi uzun zaman dayan· 

maktır. Onun için her yolcunun gün· 

delik tayini 735 grama indirildi. Bunun 

la doyamıyan yolcular köpeklerin ye

mesine mahsus v~ kıyılmış etle sebze

den yapılarak yağa bulaşmış köfte şek

linde etleri yiyorlardı. Kedi ve köpek 

etinden yapılan bu yiyecek pek de lez

zetli değildi ama böyle bir buz çölü· 

nün ortasında şekilpesend 

pek kabil olamıyordu. 

olmak da 

duk. Fakat daha 5.letleri çıkarmadan, 

kuvvetli bir rüzgarla beraber kar yağ

mağa başladı.,, 

dan fazla bır zaman uğraştıktan sonra 

kafile nihayet Forel dağının eteğine 

gelerek, ~imdiye kadar yaptığı harita· 

ları, vraların haritalariyle karşılaştırdı. 

Şimdi artık tanınmı~ yerlere varılmış

tı ama yolculuğun son merhaleleri çok 

güçleşmişti. inişi yapabilmek için ha• 

vanın açık olması gerek iken, hava he· 

men daima sisli idi. Ancak dört günlük 

yiyecek kaldığından, havanın açmasını 

beklemek de imUnsızdı. Nihayet bu• 

!utlar sıyrıldı ve karşıda kayalıklı te• 

peler, daha uzakta da Aysbergler'le do 

lu deniz göründU. Yolcular kurtulmut• 

!ardı; köpekler bile anlamı~lardı. Ku • 

!aklarını dikerek toprağa baktılar ve 

sonra da kızakları hızlı hızlı, şevkle 

çekmeğe başladılar. Birar sonra kUçU1' 

kafile bir fiyord'un kenarına geldi, o• 

radan da Angmagsallk'e vardı. Telaiz • 

le haberdar edilen bir balıkçı gemisi 

orada bekliyordu. Yolcular vapura bin• 

diler. 

edildi ve yolcular bunları geçecekleri 
yol Ü.!erine, aralarında mesafe ıle diz-

Hava açılınca etraftaki manzarayı 

görebilen bir tepeciğin üzerinde konak· 

)anıyor, fotoğraf çekiliyor ve görünen 

tepeler kaydediliyordu. Bu sayede ile

ride dağ silsilesinin haritasını yapmak 

kabil olacaktır. 

diler. Böylece yapılan depoların üze 

rine üç kilometre mesafeden gorülebi

lecek birer siyah bayrak diktiler. A..,. 

rıca geçtikleri yol üzerine de 800 m.:t 

rede bir birer ufak kırmızı bayrak dik· 

tiler. Çünkü, ı.isin birdenbire bastı.

dığı bu yeknasak buz ovasında yol bul 
mak için çok dikkat etmek gerektir. 

ğuktan ölmüş bir toprak, aydaki buz
lu manzaralara benzeyen bir peyzaj .• 
Köpekler bile bu yeknesaklıktan hoş -
lanmıyorlardı, hiç bir zaman önlerinde 
varılacak bir hedef görmediklerinden, 
kızakları isteksiz isteksiz çekiyorlardı. 

Heyetin reisi mülazim Lindsay, şöy

le diyor: ''Bir buz tepesine varınca, 

manzaranın güzelliği ve büyüklüğü kar 

şmnda durduk. Bulutsuz bir gökün Ü· 

zerinde sivri zirveler ve karlı tepeler 

gayet net olarak görünüyordu. Cenub· 

ta, batr cenubunda ve doğu cenubunda 

yüce dağlar göz alabildiğine uzanıp 

gidiyordu. Bu manzara karşısında as

tronomik bir tetkik yapmak için dur-

Bunun üzerine yolcular iki gün müd 

detle çadırdan çıkamadılar. Hava dü

zelince, yeniden yola koyulmak için 

hazırlıklara başladılar. O sıralarda bir 

gaz ocağı devrildi. Az daha çadırla yol

cuların içine yattıkları portatif yatak

lar yanıyordu. Yolcular bunları kay

betselerdi, hedeflerine varmak için da

ha 720 kilometre kalmış olduğundan, 

soğuktan öleceklerdi. 

Kafile durmadan doğu cenubuna 

doğru yol alıyordu. Yolculuk, şekilleri 

bakımından alaka verici fakat gözleri 

çok yoran buz parçaları yüzünden güç-. 
Sürekli yağmurlar yüzünden, C'?'r'C\ 

ve yiyeceklerin taşınması çok zahmetli 

oldu. Yağmurlar yüzünden kar daha 

çabuk eridiğinden, buz ovasının bütün 

çukur yerleri sulu bir karla dolmuştu. 

Bunun içinde de adamlar ve köpekler 

bocalayıp duruyorlar ve kızakları iler • 
1:-:~miyrır?C\frJ,. Yağmur bir kaç gün 

k' nro e'lİ \'C bu müddetçe üç arkadaş 
hr gial r.ıfır r~erece soğuklukta bir ban 

Buz üzerinde 40 defa konaklandık

tan sonra yolcular 20 temmuz tarihin

de nihayet toprağı gördüler. Çok uzak 
ta, sa~ tarafta bir dağın karlı tepesi 

leşiyordu. Bir çok yerlerde cümudiye-

göründü. Mülazim Lindsay hatıraların

da: " Hiç bir gemici kıyıyı gördüğü za 

man, bizim bu dağın tepesini görünce 1 

duyduğumuz ı;evinci duymamıştır . ., 
diye yazıyor. 

Ertesi gün kayakcılar doğu Groen
landının alpları olan bu dağların ete-

1 ~ -

nin üzerinde 150 den 300 metreye ka. 

dar derinlikte ve 8 den 15 kilometreye 

kadar genişlikte, kenarları dimdik çu

kurlara rastlanıyoru. Kopekler ve kı· 

zaklarla beraber lıu kocaman hendek. 

!eri aşmak için yenilmesi gereken gtiç 

lükler kolayca anlaşılır. Hava açık ol-

Buzler üzerindeki yolculuk 103 gUn 

sürmliştü. Bu Uç ay ve 11 günlU1' n • 

man içinde aıağı yukarı 1740 kilomet• 

y o y.tpnı;ı k :r.ecburiyetinde kaldılar. 

Tabii yiyecekler de bu yüı:den ıslandı. 
Yalnız alet kutuları ve fotoğraf film· 
leri kurtarılabildi. 

Sulu kar içinde çabalamaktan kurtul 
mak için küçük vadilerin etrafındaki 

buz tepeciklerine çıkmak da tehlikeli 
ldi. Çünkü bu tepeciklerde Lir çok 

ğine vardılar. Bu suretle yolculuğun 

ilk merhalesini, bu kutub toprağını ör· 

ten geni~ ve büyük buzlu kubbeyi ge
çerek, bitirmiş oldular. Bundan sonra 
asıl tetkik yolculuğu başlıyordu. 

Kafile Scoresby Sonna hizalarındaki 
dağlara vardı. Buradan da doğu cenu
buna dönerek bu dağların kenarından 

Danimarkaya aid bir köy olan Angına-

.-
':ümudiye üzerinde bir telsiz lstasiyoı •. 

kara saplanmış kayaklar anten 
direği vazifesini görüyor. 

duğu zaman bu iş niıbeten kolaydı, fa

kat kapalı veya sisli havalarda bir çok 

gUç.lükler ve tehlikelerle karşılanıyor

du. Nitekim ılsli bir günde yol alır • 

ken kafile 500 metre derinliğinde bir 

uçuruma dlişmemek için tam zamanın

da durabildi. 

relik bir mesafe katedilmiftl. Böylece 

l..indsay ve arkada.tları kayakla buı 

üzerinde mesafe rekorunu ktmuı oldu• 

lar. Bu ııpor hünerinden batka, dünya• 

nın en merak uyandırıcı yırlerlndeaı 

birinin de haritalarını almıt olmak , .. 

refini de kazanmıılardır. 

Kırşehir T icaret Bankası 
Meclisi idaresinden : 

Kırşehir Ticaret Bankası Türk anonim şirketi hisse
daran heyeti umumiyesi sureti adiyede zirde yazılı mevad
dı müzakere etmek üzere Banka binasında 28 şubat 935 
tarihine müsadif perşembe günü saat on dörtte içtimaı 
meclisi idarece tahtı karara alınmış olduğundan tarih ve 
yevmi mezkfirda hissedaranın hazır bulunmaları ilan olu
nur. . 

Ruzna mei müzakerat: 
1 - 934 senei hesabiyesi hakkında meclisi idare ve mu

rakıp raporlarının okunması. 

2 - 934 senei hesabiyesi bilançosu ile kar ve zarar he
seplarmın okunması ve temettüün tezyidi hakkındaki tek
lifin tasdiki. 

3 - 934 senesi murakıp ücretinin tayin ve takriri. 
4 - 935 senesi için bir murakıp intihabı. 
5 - Müddetleri hitam bulan meclisi idare azasrn<lan 

Abbas o. Süleyman, Mehmet o. Bekir, Akçaağılh Mustafa 
nm yerine yeniden üç kişi intihabı. 1-513 

Ankara Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

Vilayet Nafıa Başmühendisliğinin marangozhanesi için 
muktazi 9,5 metre mikap muhtelif ebatta kereste ile 20 te
kerlek başlığı, 300 tekerlek parmağı ve Sadet Kontrüptak 
pazarlıkla satın alınacağından vermek istiyenlerin bedeli 
muhammeni olan 407 lirasının 9o 7,5 nisbetinde teminatla
riyle birlikte 14-2-935 tarihinde saat 14,5 da Vilayet encü
menine ve işi öğrenmek için de her gün vilayet Başmühen-
disliğine gelmeleri ilan olunur. (303) 517 

Ordu s ı hhat ve ictmai 
muavenet miidüurlüğünden: 

Şehirden iki buçuk kilometre mesafede memleket has
tanesinin l 977 1 ira 50 kuruş keşifli ve şehir cereyanından 
uzatılmak suretiyle yapılacak elektrik tesisatına müteal
lik keşifname ve fenni şartname mucibi hareket olunmak 
üzere açık artırma ile münakasaya konularak 21-2-935 per
şembe g4inü saat 16 da ihale edileceğinden taliplerin şart
nameyi görmek ve mü°nakasaya iştirak etmek üzere mez· 
kur günde vilayet daimi encümenine müracaatları ilan o-
lunur. (305) 1-515 

Bu dağların batı eteklerinde bir ay- lllüstrasyoa, Parls • 2. ı. il 

P. T. T. Binalar ve levazım 
l\'lüdürlü~den : 

5000 ila 8000 kilo boru ve levha halinde hurda kurşun 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. Muhammen bedeli 
(1,750) liradır. 

Eksiltme 27-2-935 tarihine rastlıyan çarşamba günü sa
at 14 de Ankara'da P. T. T. Alım Satım Komisyonunda 
yapılacağından isteklilerin o gün tayin olunan saatte 
(132) liralık iğreti güvenmelerini vezneye yatırdıklarına 
dair makbuz veya muteber bir banka teminat mektubu ile 
ve 2490 N o. lu kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
vesaiki hamilen komisyon riyasetine müracaatları, Şart· 
name her gün Ankara'da Binalar ve Levazım Müdürlüğün· 
elen, İstanbul'<la Beyoğlu Postanesinde Levazım Ayniyat 
muavinliğinden parasız olarak alınabilir. (297) 1-510 

Karacabey llarasıl\lüdürlüğünden 
26-1-935 cumartesi günü saat 14 de kapalı zarf usuliyle 

eksiltmeye konulan haranın on aylık mevaddı müştaiJe 
ihtiyacı eksiltmesinde verilen fiatlar haddi layık görül
mediğinden uzatılarak 4-2-935 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat on dörtte İstanbul Baytar Müdürlüğünde ihale 
ediJeceği ilan olunur. (527-237) 1-415 

·-------------------------~ 
HAV ACII IK ve SPOR 

UÇAI{ ŞEHiDLERi 
SAYISINDA: 

Öiınezlerin günü H. V. S. 
Bağrımızda yatanlar için (Şiir) Server Ziya Gürevin 
21 İkincikanun (Şiir) Behçet Kemal Çağlar 
Uçak Şehidleri M. Nurettin Artam 
Şehid Kanadlar Abidin Daver 
Yüıbası Bedri Sinanoğlu 
FAZIL A. Süreyya 
Şehid tayyareciler (Şiir) Cemal Azmi 
Waşington Konferansında Ş. K. 
22 yıllık bir hatrra: 
Ana (Hikaye Server Ziya Gürevın 

Tül~I{ KUSU. hakkında görüşler 
..... , • ve düşünüşler: Mümtaz Faik 

Akşamcı 
TÜRK KUSUNA ÜYE YAZILMAK 

~ İSTİ YENLER 
Mecmuanın bu sayısındaki TÜR K KUŞU ı 
TALİMATNAMESİNİ OKUMAL IDIRLAR • • 

Türkiye Cümhuriyet 
Merkez Bankasından: 

İstanbul' da Beykoz hükfunet tabibi Bay Hakkı namına 
yazılı (O) sınıfından birer hisselik 12479 ve 12480 sayılı 

asli hisse senetleri gayıp olduğundan bu senetlerin artıli 
hükmü kalmadığı ve başka sayılarla Bay Hakkıya yeni• 
den senet verildiği ilan olunur. 1-514 

Öksürükler çok defa tehlikeli hastalıklar gösterir. 

KATRAN HAKKI EKREM 
Bu tehlikelerin önüne geçerek okı:;ürükleri keıı.er 
bconşitler ile goğüs ne.tlelerini katiyen geçirdiği gibi nefes 
1ar1Iğma da çok faydaı:;ı vardır. 1-172 

Anl<.ara Belediye Reisliğinden : 
1 - Belediye hududu dahilindeki sokaklar için en az 

1500 sokak levhası yaptırılacağmdan açık eksiltmeğe kcr 
nulmuştur. 

2 - 30 santim uzunluğunda ve 20 santim genişliğinde 
pirinç halitasından kırmızı nitro selliloit boyalı zemin 
üzerine yazıları beyaz nikelaj kabartma olması lazım ge
len sokak levhalarının dört adet vidası ile beraber mu• 
hammen bedeli 2625 liradır. 

3 - Numuneyi görmek ve şartnameyi okumak veya 
almak için Ankara belediyesinde numaralama komisyonu 
reisliğine müracaat edilmelidir. 

4 - Açık eksiltme 17. 2. 935 pazar günü tam saat on 
beşte Ankara belediyesi şirketler komiserliği odasında 
yapılacaktır. 

5 - Teminat 196,88 liradır. (213) 1 - 396 

Jandarma umum l{umaııdanlığı 
Ankara satınalma lcomisyoııundaıı 

Mevcud evsaf ve örneğine uygun olmak şartiyle (20) 
ila (30) bin arasında Harh paketi kapah zarf usuliyle 
18. 2. 935 pazartesi günü saat (15) te satın alınacaktır . 
İstekliler parasız olarak şartnamesini komisyonumuzdan 
alabilirler. Eksiltmeğe girmek istiyenler bir tanesi 25 ku· 
ruş tahmin edilen harb paketi için (562) lira (50) kuruş
luk ilk teminat makbuz veya banka mektubu ve 2490 sa· 
yılı kanun ve şartnamesinde yazılı belgeli teklif mektub· 
larını eksiltme günü saat (14) e kadar komisyonumuza 
vermeleri. (214) ı - 395 
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Aktif 1 Pasif 

., 

KASA: 
Altın: aafl kilogram 13.950,922 
Banknot 
Ufaklık 

DAHİLDEKİ MUHABİRLER: 
Altın: Safi Kg. 
Türk lirası 

1.788,024 

HARİÇTEKİ MUHABİRLER: 

Altın : Safi kilogram 3.807,024 
Altına tahvili kabil serbest 
dövizler. 

HAZİNE TAHViLLERi: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
karşılığı 

Kanunun 6 ve 8 inci maddele· 
rine tevfikan tediyat. 

SENEDAT CÜZDANI: 
Hazine bonoları 
Tic.ari scnedat 

ESHAM VE TAHVİLAT COZ. 
DANI: 

(Deruhte edilen ev
Eaham ve (rakı nakdiye Jtar

tahvi?at (şılığı (itibari kıy
(metlc) 

Esham ve Tahvilat 

AVANSLAR: 

Altın ve döviz üzerine 
Tahvilat üzerine 

~ HİSSEDA l~l.AR 

MUU1EL1F 

Llra Lira 

19.623. 129,66 
8.834.810,-

654.361,18 29.Jl2.300,84 

2.515.004,-
320.955,80 

5.354.894, 7 s 

14.100.637,68 ' 

158.748.563,-

10.121.623,-

1 

2.835.959,80 

19.455.532,43 

148.626.940,-

3.730.642,60 1 
7.638.634,61 ll.3G9.277,21 

30.318.047,19 
4.870.013,69 35.188.060,88 

27.694,32 
600.375,76 628.070,08 

4.500.U00,-

10.787.743, 77 

YEK ÜN 262.503.885,01 

I 

SERMAYE 

1HT1Y AT AKÇESi 

TEDAVÜLDEKİ BANKNOT. 
LAR: 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddele
rine tevfikan vaki tediyat 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın olarak 
tedavüle va.ıedileo 

TÜRK LİRASI MEVDUATI: 
Yadesiz 
Vadeli 

DÖVİZ MEVDUATiı 

Vadesiı 

Vad :li 

MUHTELİF. 

Lira 

158.748.563,- ~ 

10.121.623,- } 

ı 48.626.940,-

ı 5.688.000,-

18.751.922.45-

9.854.284,57 
724.373.16 

YEKON 

Lira 

15.000.000,-

663.914,SO 

i 
1~4.314 .940,- , 

18.7 51.922,45 

10.578.657,73 
53. 194.4.S0,53, 

262.503.885,01 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: htionfo liaddi % 5 1/ı - Altın üzerine avana % 4 1
/ 1 

xoı 

1illi Müdafaa Vekaleti 
Saımalma Komisyonu 

ilanları 

İLAN 
Yerli fabrikalar mamu

Jatmdan beher metresinin 
tahmin edilen bedeli 36 ku· 
ruş olan 12,000 metre TELA 
ile bir metresinin tahmin be
deli 35 kuruş olan 45,000 
metre haki astarlık bez ka
palı zarfla eksiltmeye ko
nulmustur. İhalesi 20-2-935 
çarşa~ba günü saat 15 de -
dir. İsteklilerin şartname ve 
örnekleri parasız olarak M. 
M. V. Sa. Al. Ko. dan alabi· 
lirJer. Eksiltmeye girecek
ler 1505 lira 25 kuruşluk te· 
minat mektup veya makbllz
Jan ve kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerindeki vesikalarla 
btrlikte teklif mektuplarını 
belli gün ve ihale saatmdan 
en az bir saat evel M. M. V. 
satmalma komisyonuna ver· 
rnis bulunmaları. (229) 

~ 1--423 
l LAN 

1 - Bir metresinin tah
min edilen fiatı 450 kuruş 
olan 2000 metre haki elbise
lik kumaş kapalı zarfta ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 27-2-935 çar
şamba günü saat 15 dedir. 

3 - Muvakkat teminat 
675 liradır. 

4 - İstekliler şartname
sini parasız almak ve öme· 
ğini görmek için her gün 
ö~Ieden sonra komisyona 
uğnyabilir1er. 

5 - Eksiltmeye girebil
mek için kanunun tarifatı 
dairesinde muvakkat temi
natlarile artırma eksiltme 
kanununun 2 ve 3 üncü mad
desindeki vesikalarla birlik
te teklif mel~tuplarını ihale 
saatmdan en az bir saat ev
vel M. M. V. Sa. Al. Ko. na 
venniş bulunmaları. (300) 

·-

Askeri Fabrikalar Umum 
l\liidürlüğü Satınalma 

Komisyonu llanlan 
KIRIKKALEDE TİP 12, 

13 EVLERİ İÇİN HARİ
Cİ SU TESlSATI 

Bedeli keşfi 7470 lira O· 

lan yukarda yazılı tt'sisat 21 
şuh. 935 tarihinde peı·şcmbe 
günü açık eksiltme ile As
keri fabrikalar satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 
Şartname 38 kuruş mukabi
linde komisyondan verilir. 
Taliplerin 560 lira 25 kuruş 
muvakkat teminat ile 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte ko
misyona müracaatları. (263) 

1-470 

ELEKTRİK MALZE~ 
MESt 

Tahmini bedeli 80000 lira 
olan elektrik malzemesi 23-
Şub-935 tarihinde cumarte· 
si günü saat 15 te askeri fab-
rikalar satın alma komisyo
nunda pazarlıkla satın alı
nacaktır. Şartnamesi dört 
lira mukabilinde komisyon
dan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan 5250 li
ra ve 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 cü maddelerinde
ki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaat-
ları. (264) 1-471 

20 TON MUTAHHAR 
AVRUPA KIRPINTI 

PAMUÔU 

Tahmini bedeli 8000 lira 
olan yukarda miktarı yazılı 
Mutahhar kırpıntı Avrupa 
pamuğu 28 mart 935 tarihin
de perşembe günü saat 15 
de Ankara'da askeri fabrika· 
tar satmalma komisyonun
da kapalı zarfla satmalma~ 
caktır. Zarflar saat on dört-

P. T. T. Başmüdürlüğünden: 
Ankaramızda bulunan 1136 kilo kullanılmış sahra liablo 

teli pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin 14 şubat perşembe 
günü saat 14 <le komisyonumuza müracaatları. (Telefon: 
1013 (207) 1~355 
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Nafıa Bakanlığından: 
Eloğlu istasyonuna 15 ve Maraşa 9 saat mesafede liu

lunan Kirazderesi ve SUSU ormanlarından kesilmek ve 
Eloğl~ veya ona mücavir istasyonlardan birinde teslim 
edilmek şartiyle muhammen bedeli 5462,5 lira bulunan 
1150 adet çam telgraf direği kapalı zarf usulü ite eksilt· 
meye konulmuştur. 

Eksiltme 21.2.935 tarihine raslıyan perşembe günü sa
at 15 de Ankara'da Bakanlık Malzeme Miidürlüğünde ya
pılacaktır. 

İsteklilerin, tekliflerini Ticaret odası vesikası ve 409,69 
liraJıh muvakkat teminatlannın malsandığma yatırıldığı
na dair olan makbuz \- eya nümunesine uygun Banka kefa
let mektubu ile birlikte 21.2.935 perşembe günü saat 14 e 
kadar Malzeme Müdürlüğüne tevdi etmeleri laznndır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız olarak An
kara' da Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. 

(248) 1--437 

Maliye Vekaletinden: 
Darp edilmekte olan Gümüş paralardan Dört milyon 

liralık kısmı az bir zaman zarfında tamamen tedavüle vaz 
edilmiş olacağından eski gümüş paraların 1 şubat 1936 
tarihinden itibaren herhangi bir kıymetle mübadele vası
tası olarak kullanılamryacağı hilafına hareket edenler 
hakkında kanuni takibat yapılacağı 2257 N o. lu kanunun 
sekizinci maddesi mucibince ilan olunur. (244) 1--435 

ten itibaren komisyonca ka· 
bul edilir. Şartname bedel
siz olup komisyondan veri

lir. Muvakkat teminat (600) 
liradır. Taliplerin mezkur . 

gün ve saatta 2490 numara
lı kanunun 2 ve 3 cü madde
lerindeki vesaikle komisyo
na miiracaatları. (302) 

1-518 

iş arıyorum 

Sefaretlerde çalıştım her 
işden anlar temiz bir kadı
nım bir kişi yanında çalış~ 

mak istiyorum. 

Telefon: (2119) 

1-505 

Ankara Yüyksek Ziraat 
Enstitüsü Rektörlüğündens 

Muhammen bedeli 
Lira Taknn Nevi 
160 10 Elbise 

1032 86 ,. 
1192 96 

Enstitümüzün hademeleri için pazarlıli suretile ~ 
karda müfredatı görülen 96 takım elbise yaptırılacaktır; 
Nümuneyi gönnek ve şartnamesini parasız almak isti 
yenler en~ti~ü idare müdürlüğünden alabilirler. Ve 20 şu 
bat 935 gunune rastlıyan çarşamba günii saat 15 te dq 
ihalesi yapılacağından yiizde 7,5 teminatlariyle enstitiJ 
idare ve ihale komisyonuna gelmeleri. (286) ı - 491 

Emniyet işleri Umum 
müdürlüğünden : 

1 - Zabıta memurlarına yaptırılacak 4500 - 6000 ta1 
knn resmi elbise ve 4500 - 6000 kasket ve 291/ 400 takın\ 
ıi~ elbise ve 1300- 1500 adet kaputun münakasası gün~ 
~e~ ~lan 18. 12. 934 ve 12. ı. 935 tarihlerinde talih çıkmadı· 
gı ıçın paz:ırlıkla yaptırılmasına karar vcrilmi§tir. 

2 - Şartnamede değişiklik yoktur. 
3_ - ~ali~ olanalrın 21.2.935 perşembe günii Ankara'da 

cnuııyet ışlerı umum müdürlüğündeki eksiltme komisyonu• 
na gelmeleri ilan olunur. (279) ı - 486 

Nafıa Bal{anlığından : 
Kayaderesi istasyonuna 16 saat mesafede bulunan Göksu

nun Yalakhasan ormanından kesilmek ve Kayadcrcsi veya 
ona mücaYir istasyonların birinde teslim edilmek şartiyJe
~uh:,mmen bedeli 9800 lira bulunan 2000 adet çam telgraf 
dıregı ~apalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştuı. 

Eksıltme 21.2.935 tarihine rastlıyan perşemlıe günü 
saat 15,30 da Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürliiğünde 
yapılacaktır. 

İsteklilerin, teklifJerini Ticaret odası vesikası ve 735 
liralı!( muvakkat teminatlarının malsandığına yatırıldığı· 
na dair olan makbuz veya nümunesine uygun Banka kefa
let mektubu ile birlikte 21.2.935 perşembe günü saat 14,30 8 
kadar Malzeme Müdürlüğüne tevdi etmeleri lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız olarak An
kara' da Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden aJabilir!er. 

(249) 1-438 

Afyonkar~hisar belediyesinden: 
Yeni Mezarlıkla nizamnamesine göre inşası ikmal edi .. 

len Afyonkarahisar Şehir mezarlığı ortasında yaptınJacai.t 
(5426) lira 59 kuruş bedeli keşifli tayyare şehitlerine malı· 
sus abidenin inşası 27-1·935 tarihinden itilıaren yirmi gün 
müddetle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

-l-ft&ıei katiyesi 16-2-935 tarihine müsadif cumartesi günü 
saat on beşte Af yonkarahisar belediyesinde yapılacaktır. 
Talipler Resim, Keşif ve şartnamesini İstanbul, Ankara 
v.e Afyon ~eledi~esine müracaatla görebilirler. Taliple· 
nn (380) lıra temmatı muvakkateleri ve bu gibi yaptıktan 
işlere .ait ~esika.~ariyle birlikte ihale günü Afyonkarahisar. 
Beledıyesme muracaatla tek lif mektuplarını vermeleri 
ilan olunur. {551-258) 1-449 

----------------------------------------
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UYANIS 
' 

• 
lstanbul Emlak Milli 

Müdürlüğünden: 
Galatada Kemenke~ Kara Mustafapaşa mahallesinin 

Topçular ve Yüksek kaldırım caddelerinde eski 31, 33, 35, 
31 ve yeni 25, 27, 29/,1ve119, 119/,1ve119/2 numaralarla 
mürakkam dükkanları müştemil Değirmen ham namile 
maruf hanın 120 hisse itibarile 34,5 hissesi bedeli iki tak
sitte ödenmek şartile muhammen 15022 lira üzerinden 
19 şubat 935 salı günü saat on beşe kadar pazarlıkla sa
tılacaktır. İsteklilerin 2490 sayılı kanun hükümleri daire
sinde, muhammen bedelin yüzde yedi buçuğu nisbetinde 
teminatlariyle, pazar ve salı günleri, İstanbul milli eınlak 
müdürlüğündeki satış komisyonuna müracaatları. 
(M) (302-167) 1 - 317 

P. T. T. Başmüdürlüğün<len: 
İdaremiz posta vesaiti nakliyesi için pazarhkla iki 

bin litre benzin alınacaktır. 
Vermiye talih olanların 3 mart 935 pazar günü saat 

on beşe kadar baş müdürlük eksiltme komisyonuna veri
lecek benizn nümunelerile birlikte müracaatları ve bu 
müddet içinde nümunesi muvaf ek görülen ticarethanenin 
iıaediği fiatta haddi itidalde görülürse müddetin sonuna 
inti.r:aı edilmeksizin ihalenin yapılacağı ilan olunur. 
(ZOZ) l - 496 

Ankara binicilik mektebi 
l\11üdürlüğünden: 

Ankara binicilik mektebi hayvanları için (39,000) ki
lo ~1ulaf (29,000) kilo yataklık sap samanı ( 1000) kilo ka· 
ya tuzu münakasaya konulmuştur. İhale 21 şubat 935 per
şembe günü saat on dörtte atlı spor kulübü binasında ya
pd~caktır. Şartnameyi görmek istiyenlerin mekteb muha-
sipliğine müracaatları ilan olunur. (208) 1 - 378 

Maliye Vekaletinden: 
1 - 2257 No: lu madeni ufaklık para kanununa tevfi

kan Devlet alacaklarına mahsuben otuz sekiz kuruştan 
alınmakta olan beher mecidiye, Gümüş fiatmm yükselme
si hasebile Kırk beş kuruşa çıkarılmrş ve bu fiat üzerin
den kabul edilmesi için malsandıklarma tebliğat yapıl-
mıitır. • 

2 - Cümhuriyet Merkez bankası da beher on gram 
safi meskuk ve gayri meskuk halis gümüşü 22 kuruş 50 
santimden satın alacaktır. (243) 1-434 ------

Kumhara bütün bir istikhaJdir. 

Türkiye Is Hanl\:as1 

nlcara Se • • 
rı mar .. 

l\ üd ·· rır (füııf e 

Y enişehirde 

Kiralık ev 
Satılık eşya, ceviz yatak 

odası takımları. Telefon: 
2655 1 - 487 

Ace e satı:ık 
arsa 

ANKARA ASLİYE BİRİN
Cİ HUKUK MAHKENIESİN· 
DEN: 

Ankaranın Erzurum mahalle
si civarında topraklık mevkiinde 
Asımın bağı karşısındaki bara
kada mukim sabık polis memur
larından Çerkeşli Sabriye. 

Aleyhinize açılan meni mü
dahale, .tarar ziyan ve tazminat 

davasının yapılmakta olan mu
hakemesinde 6·2-935 tarihi için 
namınıza çıkarılan davetiye gös

terilen adreste bulunmadığınıı:· 

dan ve ikametgahınızın meçhul 

olduğundan bahisle bila tebl. ğ 
iade edilmiş ve mahkemece ih· 
nen tebligat icra.;·na karar ve! il
miştir. Muhakeme giınü olan 23-

2-935 tarihinde mahkemede hJ
zır bulunmancz veya musaddak 
bir vekil göndermeniz ve a'::si 
takdirde halckıntzda H. U. M. K. 
409 uncu maddesine göre m:.a· 
mele yapllacağı teblığ makamına 
kaim olmak tizere ılan olunur. 

l-512 

lLAN ŞARTLARI 

2 
4 
6 

Beher 

300 
tSO 
80 

8 25 

ABONE ŞARTLARI 
Müddet Dahilde Hariçte 

17 Lira 

Ankara Levazım Anıirli~i 
Satmalma Komisyonu 

llanları 

1LAN 
Kıt'a hayvanatına ait 

205,396 kilo yulaf kapah 
zarfla yeniden eksiltmeye 
konulmuştur. Tahmin bede
li yedi kuruş birinci pey 
1078 liradır. !halesi 23 - şu
bat-935 cumartesi günü saat 
on altıdadır. İsteklilerin Vi
ze eksiltme komisyonuna 
gelmeleri. (270) 1-472 

r---- --~ 

lıntiynl r.ahıbi v~ Ba~mu· 

' harriri f alih Rıfkı ATAY. 

Umumi ne~rh·at1 idare t!den 

Yazı işleri miidürü Nasuhi 
• BAYDA& 

Ç"1tnkrr1· 'f&ddesl civumda 1 
fJlus nıatbaasrnda. 1ıasrlmrşt1r. 

Yegen bey mahallesinde Hamam sokağında yeşil saha
ya tesadüf eden kadastronun 176 numaralı adasının 1,2, 3 
ve 4 üncü parsellerinin alınan menafii umumiye kararı mu· 
cibince istimlak edileceği ve haritalarının birinin belediye 
birinin İmar dairelerine birinin de mahalline asıldığı ilaq , 
ol un ur. (301) 1-519 ~İİiiiiiiii----;;m;=iiiimiiiiiiiii:;;;m~ 

ULUS 11 ŞUBAT 19;::5 P.'.ZARTE! -
Ankara Belediye RcisHği 1 

tıaııları RE ı 

lLAN 
1 - Halde 12 numaralı 

dükkan 31. 5. 935 tarihine 
kadar açık artırma ile kira
ya verilecektir . 

2 - İhale 16. 2. 935 cu
martesi günü saat on bu
çukta muhasebede yapıla
caktır. 

3 - Şartnamesini gör
mek istiyenler her gün mu
hasebeye gelmelidirler. 

4 - Muvakkat teminat 
(12,13) liradır. (192) 

1-33i 

lLAN 
1 - Y enişehirde 1 ı 6 7 in

ci a<lanm 4/1 üncü parselin
de fazla çıkan 22 metre mu
rabbaı yer açık artrrma ile 
satılacaktır. 

2 - İhale 16-2-935 cumar
tesi günü saat on buçukta 
muhasebede yapılacaktır. 

3 - Şartname ve harita
sını görmek istiycnlcr her 
gün muhasebeye gelmeliciir- 1 

ler. 
4 - Muvakkat teminat 

(2,55) liradır. (202) 1-341 

lLAN 

1 - Yenişehirde Scl5nik 
caddesinde 1049 uncu ada
nın 3 numaralı parselinde 
79 metre murabbaı yer açık 
artırma ile satılacaktır. 

2 - İhale 16-2-935 cumar
tesi günü saat on buçukta 
muhasebede yapclacaktrr. 

• 3 - Şartname ve harita
smı görmek isti>•enler her 
gün muhasebeye gelebilir
ler. 

4 - Muvakkat teminat 
(35,55) liradır. (203) 

1-342 

İLAN 

Fazla bulundurutmasrn
dan dolayı müsaciere edilen 
17 teneke gaz pazarlıkla sa
tılacaktır. İsteklilerin 21-2-
935 perşembe günü saat 11 
de Belediye Levazım Mü
dürlüğüne gelmeleri. (304) 

l-516 

balsam in 

kanzuk 

Yegane ci(ldi .~i.1 · 

zellik kremidir. 'f e

ninizin daimi tazel1 

ğini yalnız K (~ E I\~ 

B A L S A M İ N ile 
korursunuz. 

f)r . Cims'i J nasır il?cı 
KOR tHst 1> 

En ec;ki nasırlan hile uek 1<1·.a hir zamanda 
kök ten çckanr. 

Merkez deposu · Kan1.11k eczahanesi 
Her E!>zaner1e bulunur. 

-~--J 

tamam ile 

Afyo.ıkarahisar be:ediyesinden~ 
Yeni Me1.arlıklar nizamnamesine göre inşası bildirilen 

Afyonkarahisar şehir mezarlığı ölü gömmesine mah 'll'> 

lwlıeri on üç lira bedeli muhammenli ve taakal elli sene 
dd·,·amıcak tarzda ( 19) adet defterin tabr 27-1-935 tarihin· 
den itibaren 20 gün müddetle açık eksiltmeye konmustur. 
İhcllei katiyesi 16-2-935 tarihine müsadif cumartesi gi.inü 
saat on beşte Afyonkarahisar belediyesinde yapılacaktır. 
Şartname ve sairesini görmek istiyenler /\ fyon belediye-
sine müracaatla görebilirler. Taşrada olanlar talep ettik· 
lerinde posta ücretlerini de birlikte gönderdikleri takdir· 
de kendi adrselerine gönderilir. Taliplerin ıs lira temina
tı muvakkateleriyle birlikte ihale günü Af yonkarahisar 
belediyesine müracaat etmeleri ilan olunur. (552-259) 

1-448 

iktısat V cl{aletin den: 
1 - İktısat Vekaleti Teşkilatr ve Oda ve Borsalar U

mumi Katipliği için yüksek Meslek Tahsili görmüş genç
lere ihtiyaç vardır. Yüksek İktisat ve Tican!t Mekt~rılcri 
mezunlan ve bunlarm arasmda dil bilenler tercih oluna
caktır. 

2 - Türkçe ve ecnebi dillerde İstenoğrafi ve Daktiloğ· 
rafiye muktedir Bayan ve Baylara ihtiyaç vardır. İstiyen
lerin Tahsil, Sıhhat, Askerlik, vesikaları, Nüfus kaatları 
sureti ile, iki fotoğraflarım göndermeleri ve kendileri hak· 
kında malGmat alınabilecek en aşağı iki adres gösterme
leri suretile Ankara'da Vekalet Zat İşleri Müdürlüğüne 
on gün içinde müracaatları ilan olunur. (298) 1-506 

Ankara Belediyesinden: 

Sokak adı 
Ulu kapı caddesi 
Dumlupınar dökmeci So. 
Hacı Halil Ma. Halilağa So. 
Ulucanlar Ma. Göztepe So. · 
Hacı Mehmet efendi sokağ-1 

ClNSt 
Adi kaldırım tamir .. .. mşast 

., .. tamiri .. " .. 
" .. .. 

1 - Yukarda keşif bedelleri ve adlan yazılı sokaklarda 
ettirilecektir. 

Ke~if Bedeli 
L. K. 

1320.00 
239.40 
118.52 
102.37 
247.80 

2028.09 
adi kaldırım inşa ve tamir 

2 - Keşif ve şartnamelerini görmek için fen kalemine gelinecektir. 
3 - Eksiltme açıktır. 18-2-935 tarihine rasthyan pazartesi günü saat 11 de Fen Mü

dürlüğü odasında yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat ayrı ayrı yüzde yedi buçuktur. (235) 1-418 

~:r1x1x1x1x1x1x1x1x1xl:r..a.: flx1x1x1x1x1xJ:r1:FJrLxfxLxLxLxLt:I.tLxLxLjl.xLxLxLı:>LxLxLjLI 

~ Haıkevinde 

1 

R şid Rıza 

12/2/1 QJS sair günü akşam saat 20,30 da ilk defa olarak 

Bir avuç ateş 
Komeai 3 perde felefon: 2653 

- ~ ·.ı . . .... . . I* ... , <. ..,.ııı. ~J.. .,, • • -

1 • 

YE 
Bugün Bu gece 

Carole Lombard ve Jorj Raft tarafından 
emsalsiz bir surette temsil edilen 

BOLERO 

Yükselme hırsı - dans iptilası baştan 
başa müzik fransızca sözlü 

1 
ULü!>j 

Bu gece 
Dünya JÜzme şampiyonu Johnny Wcis
mu!!.tt ve M. O. Sutlyavn tarafından 

temsil edilen 
TARZAN VE E 'İ 

Aşk - heyecan • macera ve d ·! ~et filmi 
6,30 matinesinde revü yo!ttur 


