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LONDRA ANLAŞl\IASI KAR· 
ŞISINDA BlR DtlŞVNCE 
Deyli Herald'in ba§yazısından 

türkreye .1 . . 
:ı çevrı mıştır. 

" Al manya, Londra anlaşma· 
~1?dan sonra yeni konuşmalar 
•çın alanlar açılacağım umuyor.,, 

Bu söz bir alman devlet ada. 
~ının ağzından çıkmış deijildir; 
lnıanya dışarıişler bakanlığı ba

s~n Çevirmeninin yabancı gazete
cılere söylemiş olduğu bir sözdür. 

, Böyle olmakla beraber, Bay 
liıtler ile B. Fon Noyrat'm Lon • 
d~a anlaşması karşısında böyle 
duşündükleri doğrudur. 
l .Bı1 kadarı iyi. Artık, sıra bek· 
eıneğe geliyor. 

k 
Herhalde alman dışarıişler ha. 

anlığı ve alınan hükfuneti geçen 
~a~ar günü verilmiş olan bildiri 
Uezrinde uzun uzun düşünecekler 
"~~~unun ne g!bi anlamlara gel
dıgıni sağlı sollu araştıracaklar • 
dır. Almanyanm, bu bildirinin bir 
takım parcaları üzerinde sorgular 
sorup bunİarın daha çok aydınla· 
tılrnasrni dileyeceği de umulur. 

Onların böyle yapmaları da 
gerektir. Bu sorumu ivediye ge • 
tirmek yeniden bir kargaşalığa 
Yol açabilir. 

Lokarno andlaşması üzerinde
ki konuşmalar, danışmalar albay 
kadar sürmüştü. Bu yeni anlaşma 
daha geniş ve daha karışık oldu· 
ğu için bu gez konuşma ve danış· 
ınalaı-ın altı aydan daha uzun SÜ· 

l"eceği beklenebilir. 
Yalnız Berlin' de değil, her 

Vönde pazar günü basılan bildfr;1 

iyi izler bırakmış, iyi umutlar u
yandırmıştır. 

Bugün yaratılmış olan bu iyi 
atmosferi horu ya bilmek gerekli
ğini unutmamalıyız. Onun için işi 
~.l.buk bitirmeğe kalkışmamalı ve 
serbestçe konuşma sozunun ne 
anlamlara geldiğini enine, boyu· 
11.a araştırmalıdır. 

Fransız gazetelerinin hu konu 
Ü:zerinde yazmış oldukları yazı • 
lar arasında bir yanı vardır ki Ü· 

Zerinde durmaya değer; çünkü 
içinde korkunç sonuçlara vara 1;,j. 
lecek bir yönelme göze çarpmak· 
tadır. Sağ kanada bağlı bir takım 
razetecilere göre bu konuşmalar 
çıkmaza girecek olursa buna aldı
rış etmek gerekmiyecektir. Çünkü 
Conlann dedik,erine göre) ne de 
~aa bir Doğu birleşmesi ve İngil
\ere ile bir bava anlaşması yap • 
hıak elde birdir. 

Bu, korkunç hir düşünüş yolu
•ur. Bu yolda bir düşünceyi orta· 
ta atmak da doğru değildir. 

U rnulur ki Doğu andlaşması, 
Yeni konuşmaı'ar bir çıkmaza gire
cek olursa, bir birleşme kılığına 
'

0 kulabilir. 
l Fakat, ileriye sürülen hava an-
aşnıasının özü karşılıklı davran· 
lnaktır. 

h İngiliz ulusu buna, elbir~iği il~ 
. aşardacak bir güvenin belırmesı 
} . 
~~n Yardım ediyor. Yoksa bu, tek 

l.onlü bir birleşmenin üzerine ge· 
tılıniş bir örtü yahut böyle bir a· 
bta.cı saklıyan' bir dönemeç gibi 
kullanılmak istenecek olursa bu· 
ha Yardımdan ~ekinecektir. 

Bunun, i,in ta başından açık· 
Çal ortaya konulması daha doğru 
0 ur .. 

Alınanyanın Bükreş elçisi 
niçin geri çağrıldı 

~ Bükreş, 11 (A.A.) _ Alrnanyanın 
(,..Ud~Peşte elçisi Bay Dehn Şmidt, ödevi 

a:zıfesi) başında ild ay kaldıktan son· 
.. 'l Be l' • d' 1 • l' ın e çağrılmıştır. Bu hal, ıp o • 
~a~ hf d t rna ellerind.. hayret uyan ırmış· 

~r. Bay Dehn Şmit'in nasyonal ıosya • 
&t ftrL d" .. .. d ~ -.ası nez~inde gözdeıı uşmuş o 
Ugq J 

s~m maktadır. 

Aaımız, andıınızrur. 

Başbakanımız Ankarada 
ilci hakanımız ve Bay R. Pelcerle beraber 

fırkamız bürosu da şehrimize geldi 
Başbakan ismet lnönü, beraber

lerincle clışarı ve içeriişler bakan
ları 88. Tevfik Rü§tü Aras ve 

Balk~an andlaşma

sıııın yıldönümü 

Şükrü Kaya, Cümhuriyet Halk Fır· 
kası Genel Katibi B. Receb Peker 
olduğu halde diin sabah lstanbul· 
dan şehrimize dönmüşler ve Ju • 
rakta bakanlar, say/avlar ve ba. 
kanlıklar ileri gelenleri taralın • 
dan karşrlanmıılardır. 

Seçim işleri dolayısile latan· 
bul' a gitmiş olan genel katiblik 

12. SUBAT 1935 SALI . . 
l ıalya' ,fo Habc:jistan ·1cı 1 tul ya arasında mey-. 
~.fona gelen ·yeni c:arpışmalardan iitiirii 
8eferberlik )llpılmakt<ı olcluğu t'e bu •Yi. 
llişle ltalya'nın llubeşistan'a ultimatum 
vereceği ••• bildfrilmektedir. 

Her yerde 5 kuruş 

Romarıya ve Türkiye Dışarıi~ler 
b<tk(tnlal'ı arasında telyazıları bürosu da ıehrimize JönmÜ§tiir. B aş6aianrmrz1a Ti'aKanlsrrmız ve 'Genel K ati6imiz kendilerini ~arşılıyaalar arasrn da 

Balkan andlaşmasınrn İmzası ytldö • 
nümü dolayısiyle Romanya dışarı işler 
bakanı Bay Titülesko ile dışarı işler ba
kanımız B. Tevfik Rü~tü Aras arasında 
aşağıdaki telgraflar gönderilmiştir: 

Yeni C. H. F. :Y~IaJ:~~ ~e~etinde iş hölümii 
-- --- ---- -.. .... 

• 
Italya'da 

Ekselans Tevfik Rüştii Aras 

ANKARA 
Balkan andlaşmasının imzasının yıl· 

dönümü münasebetiyle müşterek eseri· 
mize olan kati güven duygularımı ve ve• 
fskar dostluğumu tekı·ar etmeme müsa• 
adenizi rica ederim. TITOLESKO 

Eksr lans Titülesko, dışarı işler bakanı 
ve Balkan Andlaşması Reisi 

BOKREŞ 

Sulh ve sıkı teşriki mesai üzerine ku· 

r.ılen ve şimdiye kadar en ciddi semere• 
leri veren Balkan Andlaşınasırun imza· 
sını hatırlatmakla bu uluslararası vesi • 
kayr bütün imza etmiş olanların müte • 
hassİ.ı; bulundukları sadıkane bağlılık 
duygularını çok güzel ifade eylediniz. 
Gösterdiğiniz yeni tesanüd tezahürüne 
lı araretle teşekkür eder ve müşterek gü 
7e) esere olan en sadıkane bağlılık ve en 
f;ı.rsılmaz itimadım bulunduğu temina • 
tiyle mukabele etmekle bahtiyarlrk his· 

evlerim. 
. Yüksek bir salahiyetle deruhte etti· 

«iniz Balkan Andlaşması riyaseti dola
~ısıy le samimi ve hürmetkar tebrikleri· 
~ıi bu münasebetle aı-zetmek isterim. 
Bo yükst>k salahiyetinize hepimiz ta • 

zimde bulunmakla bahtiyarız. T. R. ARAS 

Londra anlasmaları 
' ve Bay Hitler 

"Bay Hitler'in tutacağı yol ya bcı
ı·ışa veya savaşa götürecel.·,, 

Londra, 11 (A.A.) - Alman başba
kanı Bay Hitler'in fransız • İngiliz tek· 
lifleri kartısmda tutacağı yol, A vrup~

ıava o.a doğru mu yoksa barışa dog· run ~ , 
ru mu gideceğini tayin edecektir. 

Bu sözleri söyliyen, Bay Stid olup 
bunları Londra programı yüzünden or· 
taya çıkan sorumlar hakkında Sönday 
Taymis'de neşretmiş olduğu bir yazıda 

yazmıştır. 

Almanya'nın Londra programım ka
bul etmekten imtina eylemesinin muhte· 
mel sebebleri ne olacağını araştıran Tay 
mis gazetesinin eski başyazarı bu imti· 
na için iki sebeb görmektedir: 

En büyi.ık alman sıyasası ve rus so-

rumu. 
(Sonu 2 inci saytfada) 

Seferberlik var 
Roma, 11 (A.A.) - Peloritana Ga • 

vinana (Floransa} daki iki İtalyan fırka
sı (S şubat tarihinden 11 ıubat tarihine 
kadar) ihtiyati tedbir olmak üzere aeloı-
ber edihnişlerdir. 1911 ımıfmın ıilab 

altına davet harekatı tam bir intizam 
altında cereyan etmiştir. 

İtalyan seferberliği 
etrafında duyumlar 

C. H. F. yeni Vilayet 1dare Heyetinin ilk toplantısı 

Londra. 11 ( A.A.) - Roma' dan Röy .. 
ter Ajansına bildiriliyor: Bir takım za • 
bitleri, doktorlarr ve askerleri hamil 
olan bir tren dün akşam cenubi ltalya
ya müteveccihen Roma' dan hareket et• 
.miştir. Bu zabit ve askerlerin Eritre ve 
!talyan Somalisine gidecekleri tahmin 
olunmaktadıı·. Yeni C. H. F. Vilayet Heyeti 

dün ilk defa toplanarak aralarm· 
da ödevleri paylaşmışlardır. Baş
kanlığa Rifat Börekçi, muhasihli-

l(azım Özalpın 

İzmirdel{i tetlcil<leri 
l.ınıir, (Hususi) - Kauın Özalp bu· 

gün belediyenin Karşıyaka'daki kimse -

siz çocuklar yuvasrnı gezdiler, bakımın 

iyiliğini, yeli~en çocukların kazanılmış 

yurttaşlar olduğunu bu değerli yola bü

yük belediyelerimizin girmesinin çok 

yerinde olduğunu söylediler. Başkan, 

sıhhat bakanlığının Kaı·:jıyakadaki dil • 

sizler, körler, sağırlar müessesesinde 

uzunca kalarak talebenin yetiştirilme 

hayata hazırlanma şartlarını takdirle 

görmÜ'}lerdir. Karşıyakadaki kurutulan 

bataklık yerleri gezilmiştir. Kazım Özalp 

Jzmir panayırı binasınr görmüşler iyi 

tertiple ihtiyacın tatmin edilmiş olduğu. 

nu söylemişlerdir. Büyük kurtuluşta ya 

nan kısımları gezmişler şehrin imarını 

Kadifekaleye çıkarak genel görüşle tel· 

kik etmişlerdir. Yangın yerlerinin yarı

sı güzel modern binalarla dolmuştu. Baş 

kan akşam Halk Fırkasının bütün fırka 

lılaı-ı tophyan yemeğinde bulunacaklar • 

dır. K. Özalp modern deri fabrikasını 

gezmişler yerli sanayiin bu alandaki ile· 
riliğini. takdir etmiulerdir. 

ğe Halim Kütükçü, yazganlığa 
Fahri Tandoğan, seçim ve kurum• 
lar bölüğüne Belkis Rauf ve Müm
taz Ökmen, spor işlerine Şükrü 
Koçak, ulusal kültür, basın ve 
propaganda işlerine Lahika Man
yas ve Naşid Uluğ ve iş, işçiler ve 
esnaf işlerine Hilmi Adlıoğlu ay .. 
rılmışbr. 

Resmi mahfiller, kıtaabn Habeşista· 
na karşı her hangi bir hareket icrası mail: 
sadiyle gönde~ilmiş olduklan haberini 
tekzip etmekte ve son zamanlarda aıke.. 
ri kıtaatrn nakli ve saire gibi harekatın 
muhtelif krtaları değiştirmekten ve Erit• 
re ve Somalide istimalden sakıt bir hale 
gelmiş olan silahJan tebdil etmekten iba.. 
ret olduğunu söylemektedirler. 

(Sonu 2 inci sayılada) 

Yeni tefrikamız 

San Michele'nin kitabı 
Yazan: İsveçli doktor Aksol MUNT 

okurlara sunan : l<'ransız akademisi üyelerinden 

Piyeı· BÖNV A 

Türkçeye çevıren: Nasuhi .BAYDAR 

" .•• San Michele'nin kitabını tasnifte münekkicller bU. 
yük güçlük çekmiş görünüyorlar, ve buna ben hiç §a§mıyo
rrım. 

Onlarclan bir kaçı buna ''kendini anlatı<r: ·bir tak. mu Ja 1 

uB· J k :ır,,' J ır o torun hatıraları,, dediler. 
Bana kalırsa o ne bu ve ne de ötekiclir.,, AKSEL MUNT 
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D 1 Ş A "RDAN GELEN SON DUYUKLA 
INGILTERE.DE 

Sivil tayyareciliğin 
kontrolu 

Londra, 11 (A.A.) - Londra anlat· 
-1arını tetkik için i,çi fırkasının yaptı· 
iJ toplantıda ıöz alan Bay Lansburi de

IDİttir ki: 
" - Sivil tayyarecilik uluılarara11 

kontrole bağlı tutulmalıdır. Hava and • 
lafmaaırun manasını iyice enbyamıyo • 
rum. Ancakı ıunu katiyetle aöylemeli • 
~' inıili:ı. itçisi hava aavaıının ta
~iyle kaldınlma11na taraftardır.,,, 

.Feci bir demi~yoln kazası 

Londra, 11 (A.A.) - Moskova'dan 
Röyter Ajansına bildiriliyor: 

Riazan Ural hattında Saratev yakı • 
ilinde bir yolcu trenile bir marşandiz 

tNni çarpışmııtır. Dokuz yaralı ve 18 
IHl vardır. iki lokomotif ve birçok va • 
'IOnlar harab olmU§tur. İki vagon devril 
Wilrten sonra atet almıştır. İltasyon tefi 
İUdtamzUfindcn dolctyı adliyeye veril· 

. mittir. 

İşçiler hükumete hücum 
edecelder 

Londra, 11 (A.A) - Parlamentoda· 
il muhaliflerin ba§kanı B. Corç Lans· 
liuri, ı,çilerin, gelecek hafta, avam ka· 
llDarasında ulusal hükumet aleyhinde 
" onun işsizlik meselesindeki bece. 
riksizliğini ve savrukluğunu bilhassa 
lenkid eden bir takrir vermeğe hazır. 
landıklarım ifşa etmiştir. 

Muhalifler, kabinenin Jçerisinde, 
imparatorluk koruma komitesine ben. 
•er ve bir ulusal kalkınma planı hazır
lamakla mükellef bir kol teşkilini is
tfyeceklerdir. 

Bir nıaden kazası 

Londra, 11 (A.A) - Barnsley ci
onrındaki bir maden kömür ocağında 

dün öğleden sonra vukubulan infilak 
Mticeıindc dokuz itçi ağır ıurette ya
ıalanmıştır. Bunları henüz dışarıya 

tıkarmak mümkün olamamıştır. 

İtalya da 
Seferberlik -var 

(Başı 1 inçi sayıfada) 

Bu gi«li"le İtalya Haheşistana 
ultimatum ' 'erecek 

Roma, ı 1 (A.A.) - Röyter ajansı 

lildiriyor: Dı~an itler bakanlığı namına 
16z ıöylemeğe sallhiyeti olan bir zat, 
ttalya ile Habeşistan arasındaki müna· 
eebctler daha ziyade nezaket peyda et • 
tiği takdirde İtalya'nın Habeıistan'a bir 
'llltimatum vermesi ihtimalinin mevcut 
oldufunu beyan ctmiıtir. 

İtalyan seferberliğinin 
sebebi 

Roma, l ı (A.A.) - Oualoual'in ce
nubunda Afdile'de yeniden bir hadise 
pkmasr üzerine 1911 amıfının ı 9 ve 29 
uncu fırkalarının seferber edilmesine 
karar ttrilmiftir. 

Nim resmi mahfiller, bu seferberlik 
kararının alelade bir ihtiyat tedbiri oldu 
}unu beyan etmektedir. Şimdiye kadar 
ftaıya'dan hiç bir kıta hareket etmemiş. 
tir. Şimdiki halde askeri harekat icrası 
derpiş olunmamaktadır. 

Haheşistanla İtalya ara~mda 
yeni çarpışmalar 

Roma, 11 (A.A) - Son zamanlarda 
laabeş kuvvetlerinin mütemadiyen ta
llattüdü neticesinde tezahür eden taz
yik yeni bir hadiseye sebeb olmustur. 
lkincikanunun 29 unda bir habeş kıtası 
Afdus'daki İtalyan karakoluna hücum 
etmiştir. Yapılan müsademede ital. 
pnlatdan beı kiti ölmüş ve altı kiti 
yaralanmıttır. Habeılerin zayiatı da· 
ha fazladır. 

İtalya bu hidiaeyi habe§ hük\ımeti 
nezdinde şiddetle protf'sto edecektir. 

.Milanoda bir hava sergisi 

Milano, 11 (A.A.) - Milanoda ulus
Jararan bir hava aerriıi açılacaktır. 

YUGOSLAVYA'DA 

Yugoslavyada seçim 
hazırlıkları ve 

muhalefet 
Belgrad, 11 (A.A.) - Mayıs ayında 

yapılacak olan seçim hazırlıktan yapıl· 
maktadır. Yevtiç kabinesinin teıekkülü 
karııamda milli hırvat fırkasının hattı 

hareketinin ne olacağı meçhul bulun • 
maktadır. 

Sırbistan ile Hırvatistan arasandaki 
ııkı muhalefetin batında Bay Vlademir 
Maçek olmak Üzere mü,terek bir liste 
vücude getirilmesini İntac edip etmiye
ceği sorulmaktadır. Aynı zamanda yeni 
bir takım gruplar meydana gelmesi ve 
bilhassa Zivko Toplaviç'in yeniden teı
kile gayret etmekte olduğu sosyalist fır· 
kasınan ortaya çıkması ihtimali de mev
~uu bahistir. 

Zaarcb'te çıkmakta olan Ozbor ga • 
zetesi, fırkalann anlatmalarına taraftar 
oldUğunu ilan etme'kte ve devlet otori-
t . . .. _ 1 " '" • esırun auvvet enmesı ıçın tek çare bu 
olduğunu flave eylemektedir. Ü'ay Y'ev
tiç'in bu görüıe yabancı olmadıjı aariıl
maktadır. 

l\IACARlSTAN'DA 

l\laear diplomatları arasındaki 
görii~meler 

Budapeşt.e, 11 (AA.) - Bay Göm
böş ile Bay Be.tlen arasındaki müzake. 

reler gazetelerin mütalea ve tefsirinde 

bir durgunluk yapmıştır. Bununla be· 

raber anlaşmanın şartlaqmn henüz tes
bit edilmemiş olduğu ıannolunmakta

dır. 

Bilhassa Pesti Naplo gazetesi, Kont 
Betlen'in ulusal birlik fırkasının iüa. 
resini eline alması imkanından bahsey
lemektedir. 

lTALYA'DA 

Eski Roma tetkikleri 
Roma, 11 (A.A.) - Bay Musolini, 

eski Roma tetkikat enstitüsünün mü· 
dürünü kabul ederek enstitünün 1934 

yılı hakkındaki çahpnalarını dinlemiş

tir. Bu enstitü 16 italyan ve 19 yabancı 

müesscseııin iştirakiyle genif iş birli. 
ğinde bulunmu,tur. Bay Musolini bu 
çahpnalardan çok memnun olmuş ve 
eski Roma tetkikatının gerek İtalyada 
gerekse dışarda genişletilmesi için tali
matlar vermiştir. 

FRANSA'DA 

Kadın ~ayla,·larmuz Ye bir 
f ransız ~azetesi 

Paris, 11 (A.A.) - Türk kurulta
yına kadınların seçilmiş olma.ından 

b:Uıseden Lö Jurnal gazetesi diyor ki: 
"Yeni Türkiye devlet adamları çok 

parlak bir eser yaratacaklardır. Mem.le. 
kete, büyük mazisine layık bir istikbal 
temin etmek istiyorlar. Her şeyden ön
ce ulusal duygunun diriltilmesile ise 
başladılar. Bu işte anaların büyük rol· 

leri vardır ve onlar şimdi kurultayda 

yer almıı bulunuyorlar. 

10 şubat Paris'te sakin geçti 
Paris, 11 (A.A) - 10 şubat 1934 ha

diselerinin yıldönümü tamamile sakin 
geçmiştir. Gazetelerin ehemmiyetli 
kısmı bundan dolayı memnuniyet gös
teriyor. Sosyalist ve komünist gazete
ler, faşizme karşı bir tezahür addettik
leri bu günün ''yüceliği,, ni tebarüz et
tirme lctedirler. Sağ cenah gazeteleri 
ise kızgın görünüyorlar. Mesela, kıral
lık taraftarları "Aksiyon Fransez,, ga
zetesi, bu tezahürlerin hükumetçe il. 
ham edildiğini sanarak diyor ki: 

'• 6 şubatta yapılan tezahür ulusun 
içinden gelen bir hareketti. Dünkil ise 
tamamiyle müretteb bir şeydi.,, 

Muhafazakar Eko dö Pari gaztesi, 
içeriişler bakanını ve umumiyet itiba
rile hükumeti ittiham ederek diyor ki: 

Fas'la bir casusluk 
Fas, 11 (A.A) - Fasta meydana 

çıkarılan bir casusluk işi dolayısile rus
yalr dansöz trene Deairvers, lejyon et
ranjer efradının kaçmalarını kolaylaş. 

tırmıı olmak ıuçiyle tevkif edilmittir 

DECIŞIK DUVUKLAR 

l\lcksikada yakalanan 
tahrikatçılar 

Monterrey, 11 (A.A.) - Zabıta me
murları, ihtilal tahrikatında bulunmuş 
olmak ıuçiyle dokuzu erkek ve ikisi ka

dın olmak üzere on bir kişiyi tevkif et· 
mişlerdir. Bundan başka bomba yap. 
mıya madsus mühim miktarda patlayı· 
cı maddelerle hali hazırda Teksas'ta 
menfi bulunan General Pablo Guzalez 

tarafından imza edilmiş birc;ok propa
ganda risaleleri müsadere edilmiştir. 

Bir maden ocağını -.u bastı 

Eks - la - Şapel, 11 (A.A.) - Evelki 
gece, Kohlşied yakınında Lauveg ma • 
den ocağında suların basması yüziindcn 
bir felaket vukua gelmiştir. İşçilerin ta
mamen telef olmuş olmasından kotkul • 
maktadır. 

Alman - Homcn licarc•t 
nıuahetlc~i 

BUkreş, ı ı (A.A.) -
1 
Aım·anya ro • 

men ticaret mualıedesi görüşmelerinde 
bir ilerleme görülmemiştir. 

Almanyaya gönderilecek Romen top 
'rak ürünlerinin kontenjan miktariyle 
ödenmesi hakkında hiç bir sonuca varı • 
tamamıştır. 

Görüşmeleri hiç bir iytilaf elde edil
meden bir inkıtaa gitmektedir, 

GöJc düşen ~ığ 
Krakovi, 11 (AA.) - Zakapan.c·aen 

bildirildiğine göre, müthiş bir çığ Mo
reki gölü üzerine yuvarlanmış ve gölü 
kaplıyan yarım metre kalınlığındaki 

buz tabakasını parçalamıştır. Buzlar 
üstilnde kaymakta olan patinajcılar kur. 
tulmuşlardır. 

Sar anlaşmaları etraf mcla 

Bal. 11 (A.A.) - Fransanm Bun 
büyük elçisi Bay Clauzel ile Almanya

mn bu şehirdeki orta el9si Bay Fon 

Vesaceker, uluslaraRıtıı tediyat banka
sına dokunağı olan Sar anlaşmalarını 

imzalamak üzere buraya gelmiılerdir. 

Müşterek sosyalist - komünist cebhe· 
sine mensub elli bin nümayişçiye mü
samaha gösterilmiştir. Halbuki 6 şubat
ta yurdseverlere aynı müsamahada bu
lunulmamıştır. 

Pöti Pariziyen gaztesi, karışıklıklar 
çıkarabilecek olan sokak tezahürlerini 
hükllınetin menetmiş olmasından dola
yı memnuniyet gösteriyor ve diyor ki: 

"Hükumet, münferit adamları ve 
ehemmiyeti olmıyan bir takım heyeti 
murahhasatarı gidip cümhuriyet mey· 
danına çiçek koymaya milsaade etmekle 
isabetli harakct etmiştir. 60 bin niima
yiıçi tezahürde bulunduğu halde en 
ufak bir hadise olmamı~tır. 

Radikal sosyalist övr gazetesi şöy· 
le yazıyor: 

Dün yapılan faşist aleyhdan nüma
yiş, muazzam ve muntazam olmuştur. 

Kudretli fakat sakin bir denizin dal
gaları gibi cümhuriyetçiler, cümhuriyet 
meydanına akın etmiştir. Dün cümhuri. 
yetin müdafaa günü idi. 

Popüler gazetesi, paris halkını dün 
faşistliğe her türlü yolu kapamak husu
sundaki azmini teyit etmiş olduğunu 
yazıyor. 

Hük\ımet ümanite gazetesi de, ayni 
şekilde mütalea yürütmektedir. 

Fransız - Alman konuşma)an 
Paris, 11 (A.A.) - Sar hakkında al. 

mantarla fransıdar arasında yapılmak· 
ta olan konuşmalar kesime uğramıştı 

Bu konuşmalara önümüzdeki cumartesi 
günü tekrar başlanacaktır. 

Bay Flanden 'i tahkir etlen biri 
mahkfmı oldu 

Paris, 11 (A.A.) - Ceza mahkeme
si 6 şubat tarihinde Noterdam kilise
sinde ayin yapıldığı sırada başbakan 

Bay Flanden hakkmda hakaret Smiz 
sözler söylemiş olan Bay Delarochori
dieri bi.r yıl hapse mahkum etmiı; ve bu 
ce zavı tecil etmiştir. 

ALl\IANYA'DA 

Almanlar f ransız hava 
ordusu için ne söy

lüyorlar? 
Berlin, 11 (A.A) - Alman istili

barat bürosundan: 
"Münhener Nöyeste Nahrihten,, ga• 

zetesi, fransız gazetelerinin ingiliz ha· 
va ordusunun kifayetsizliği ve fransız 
hava ordusunun fena vaziyeti hak km· 
daki yazılarını tenkid etmekte ve de· 
mektedir ki: 

" Fransız ve ingiliz hava orduları
nın fena ve kifayetsiz vaziyette olmak 
iddialarını çürütme,k için, bu ordulara 
bir bakış yetişir. Son istatistiklere gö
re, f ransız hava ordusunun 2060 tayya
resi vardır. Bu sayıda ihtiyat, t~crül;e 
ve talim tayyareleri mevcud değildir. 

Fransa, seferberlik halinde ~00 tay· 
yareye hahibdir. Buna, havacılık sana
yiinin çok büyük inşa kabiliyetini de 
ilave etmek gerektir. 

Sovyet Rusyll müstesna, • liiç bir Av
rupa devleti <bu sayıya yetişemez. 

Fransa, bütün çarelere baş vurarak 
askeri havacıhğın savaş kabiliyetini es
ki tayyareleri faaliyet dairesi daha ge• 
niş yenilerile değiştirerek artırmağa 

çalışıyor. 

Eskilerini de ihtiyata bırakmaıktadır. 
Fransa, saffıharb tayyareleri olarak 
(Echo dö Paris) nin feryadlarına hak 
verdirmiyecek derecede mükemmel tay
yarelere sahihtir. 

t~pan)a ile Aluıaıı) a ara!'mcla 
Zeplin scf erleri 

Berlin, 11 (AA.) - İspanya ile Al· 
manya arasında imzalanQn bir mukave

leye göre, Fridrishafen, Barselon ve 
Sevil arasında bir zeplin hava hattı te
sis edilecek ve bu hat için gereken tah. 
sisatı iki memleket verecektir. 

Fran~ız - İngiliz aıullaşma!Sı 
etrafında tlcdikoduJar 

Berlin, 11 (A.A.) - Korespondans 

Diplomatik gazetesi, Pariste yapılan 

Saymen - Flanden görüşmeleri hak. 
kında Övr gazetesinin bazı telmihler· 
de bulunduğunu yazarak diyor ki: 

"Bu fransız gazetesine göre Bay 

Saymen Almanyanm doğu anlaşmasına 
girmesi şartile Fransayı sovyetlerle as

keri bir andlaşma yapmaktan vaz gerir. 
meğe yalıtmaktadır. Şimdiye kadar bu 
gazete birçok defalar başka devletlere 
münhasıran fransız temayüllü aıyasa

lar atfetmiştir. Bu usul alakadar dev
letlerin efkarı umumiyesindc kolayca 
ihtiraz ve suitefehhümler uyandırabi. 

lir. Fakat bununla, ingiliz ve fransızla

rın, başka devletler henüz durumlarını 
tasrih etmeden yeni görüşmelere giriş
mi§ olduklarına işaret edilmek i&tenili. 
yorsa bu, onların niyetleri hakkında 

fÜpheler uyandırabilir. Almanya nasıl 

bir sıyasa takib edccelini daha tasrih 

etmemi,tir. Halbuki birçok memleket· 
terde oldukça ileri giden bir t&kım dil-

9ünceler ııerdedilmiye başlanmıştır. Lon. 
dra e~erinin muvaffak olabilmesi için 

Faris ve Londradan başka Berlin, Ro· 
ma, Prag, Varşova ve Moskova hüku

metlerinin de iş birliği gerektiği ğöz 

önünde tutulmalıdır ve bu kadar muh. 
telif menfaatleri telif edebilmek için 
güven ve samimiyet havası yaratmak 
lazımdır.,, 

Ren kıyılarının aı,kerlikten 
tecridi sorumu 

Coblent, 11 (A.A.) - Ren nehrinin 

son kıyısının askerlikten tecrid edilme
sini protesto eden Foublençin ökonomi 

müşaviri Dr. Simmer diyor ki: 
"- Askerlikten tecrid edilmiş olan 

mıntaka en mühim ıanayi tarafından 

tahliye edilmiş bir mmtaka sayılmak 

gerektir. Böyle bir mmtakada mühim 
sanayiin yerleşmek ist.emiyeceğini de 

kabul etmek icab eder.,, 

Doktor, askerlikten tecrid meselesi 

hakkındaki beyanatına devam ederek 

bu halin ökonomik piyasa için mühim 
bir za.rar teşkil edeceğini söylemiş ve 

bu zararın yilda takriben 12 milyon 

rayşmarka vara<ağını ilave etmiştir. 

Londı-a anlaşmal 
ve Bay Bitler 
(Başı ı inci sayıfada) 

Bay Stid diyor ki: 
" - Eier Almanya müsavat çevr 

ıi içinde barııı iıtiyorea, kendi sınırl 
nnı her türlü salıma kartı koruyan ı• 
nel planı kabulden çekirvnesi için 
hiç bir ıebeb yoktur. Fakat alman sıy 
aaıında Avullurya'nın istiklali ve ya 
bud içinde alman halkının yaıamakta o 
duğu komıu topraklar hakkında ufak 
gizli amaç varsa Bay Hitler için taraf 
tarlarının ve pek ziyade botlarına git 
mekte olan bir takım istek ve düşüne 
leri inkar etmek gerçekten güç olur. Al 
nıanya'run Sovyet Rusya ile Avrup 
arasında çıkması muhtemel bulunan 'V 

iki ülkenin aynı andlaşmaya iştirak et 
mcıine engel olan bir anlaşmazlık dola 
yısile duymakta olduğu kaygıdan bahı 
eden Bay Stid, bu kaygının geriıind 

Almanya'nın eski bir isteğinin, yani Al 
manya')'.a Avrupa'nın doğusunda . v 
bauaten Rusra'ya kar§ı tam bir •er 
beıti verilmesi · steğinin saklı olabilcce· 
ğini yazmaktadır. 

Mütalealarına devam eden makale 
yazarı, eğer Almanya, ruslardan korku· 
yorsa, kendisi için doğu Avrupasının 

güvenliğine dair andlaşmıııdan daha iyi 
bir teklif olamaz demekte ve bu andlaş• 
manın Almanya'yı tahrik e5eri olmıyan 
her türlü açık salıma karşı mukavemet· 
edilemez kuvvetlerle korunacağını ilave 
eylemektedir. 

Bizzat medeniyeti tehlikeye koyan 
ıimdiki vahim aorumlan dıı görünüşle
rine göre gözden geçiren Bay Stid di • 
yor ki: 

- Asıl mesele t"41ur: 
Uluslar ara11 andların st'rbestçe bo • 

zulma11 esasr ve "kuvvet hakkı yener,, 
düşüncesi ııyaıa) ve aoysa) sistemin dı• 
tına çıkarılacak mı ve kuvvet hakkın 
emrine verilecek mi? Yoksa Avrupa 
uluılan silahlı kuvvetlerin'in üstünlüğü• 

ne güvenerek başka bir uluN iıtekleri
ni zorla kabul ettirmek tetebbüıüne mi 

&İrİ!CCektİr.,, 

Makaleyi yazana göre doğu andla'} • 
masının Almanya tarafından im:ı.alan • 
masr, Almanya'nın dıt sıyuasında bir 

deği,iklik te,kil edecektir. Bay Stid ma· 

kalesine ıöyle son veriyor: 
Bay HitJer, Almanyanın çok kuvvet• 

li arabasının frenini kullanabilecek mi? 

Yarım çark yapbrarak ona yokuıu çı • 

karttırabilecek ve ıimdiye kadar takib et 

mit olduiu istikametten batka bir isti • 

kamet takib ettirebilecek mi? 

SOVYETLER BİRLICINDE 

Yeni bir kayak rekoru 

Moskova, 11 (A.A.) - Uzak doğu• 
daki özel (hususi) kızıl ordunun kayalC 
kumandanları Nertchinsk ile Moskova 
arasındaki 6910 kilometrelik mesafeyi 
74 buçuk saatte ve gilnde vasati 93 kilo· 
metre yapar~k bir acun rekoru kurmuş· 
lardrt'. Kayakçılar, Baykal gölünün üze· 
inden geçmişler ve sıfırın altında 40 de· 
rece soğuğa maruz kalmışlardır. 

Kurnaz hir tlolandırıcı malıkimı 
oJdu 

Moskova, 11 (A.A) - Mahkeme, 
düzme vesikalarla kendiıine Çelyuskin 

keşif heyeti üyesi ıüıü veren ve böy· 
lece, her g~diği yerde sendikalardan 

ve hliltGmet dairelerinden para dolan ." 
dıran dansör Lellialli Khan'ı dört yı1 

hapis cezasına çarptırmı§tır. 

BiRLEŞİK DEVLETLER'DE 

Yeni tiiti.in sanayii yasası 

Va,ington, 11 (A.A.) - Bay Ruz· 
velt, meşru bir rekabet tesis edecek 

olan tütün sanayii yasasını iınzalamu;· 
tır. 

Bu yasa ile beraber.sanayi kalknuna 
idaresine gönderilen bir mektubla, bu 
ıanayHn çalışma ve ödeme şadtlarıntn 

daha geniş bir ~rzda tetkiki emrolun· 

muıtur. 
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}'arı - !ftya!fal 

Beral•eriz 
Nurullah Ataç, yazılarımdan birini 

alarak beni bir noktada haksız çıkarma
ğa çalışıyor. Meseleyi kısaca anlatayım: 

Bir fransız yazarı, devletleri Jc:ültür 
adıunları idare etseydi daha eyi işler gÖ· 

rülürdü diyor ve edebiyatçılarla filozof
ları kastediyordu. Bundan başka yeni 
b9t- "insanlık,. formülüne inanıyor ve 
franaızla Sencgalli'yi yanyana gör -
rnek istiyordu. 

Ben de fransrzla Senegalli'nin aynı 
"insanlık,. formülü başında birleşmele· 
rİnin bir kültür işi değil bir politika iti 
olduğunu ileri sürdüm. Nurullah işte be
ni hu noktada haksız çıkarmağa çalışa· 
rak, davımın, hayır bir kültür işi olduğu· 
»ıu söylüyor. 

Senegalli ile fransızın aynr ''insanlık,. 
lornıülü başında uyuşması için, biribir
lerine İnsan muamelesi yapmaları gere· 
ltir. Bunun için de müstemleke ve müs· 
teınleke politikasının ortadan kalkması 
R~rekir. Senegal, kendi haklarına tam 
&abih olmazsa, mekteblerini ilk mekteb· 
tea Üniversiteye kadar açamazsa, diğer 
kültür müesseselerini birer birer kura· 
tn"sa, ulus seviyesini bulamaz. Ulus se
viyesini bulamayan kalabalıklar ise "in
sanlık., formülünü eski yahut yeni olıun 
•nlarnamakta mazurdurlar. 

lleri ıitmenin bir politika iti olduğu· 
tıu gösteren bir belge de, herhangi bir 
kültürce kalkınmada, temel rolünü, öko
hornik kazancların ve ökonomik değer
lerin oynadığıdır. Hangi müstemleke, 
Ökonomik değerleri kendi sınırları için· 
de tutmak ve artırmak hakkına malik· 
tir? Çok söz etmeden, şöylece bir müs
temlekeler tarihini gözden geçirsek, de· 
ierlerin neredn nereye geçtiğini görü· 
l"Üz. 

Elimizdeki misal Senegal'dir de o 
:tihnimizi kanıtırıyor. Onu bırakalım 

da, Suriye'yi yahut Hindistan'ı yahut 
Mı11r'ı alalım. Görürüz ki, bu memleket

lerin hepsi büyük medeniyetler yapmıı 

rnemleketler olduğundan, bundan böyle 

de kültür deferleri yaratmaları, hiç ol· 

mu sa nazari olarak mümkündür. Yapa· 
nuyorlarsa, sebebini aramak gerekir. 

Kültür yapamamak yüzünden kültür 1 
yapmamak diye bir mantık olamaz. Kül
tür, genel varlığın sağlamlığına, canlılı-

ğına ve azadlrğına dayanır. Böyle bir 

genel varlık olmazsa, kültür de olamaz 

ve kültürün olamamasının gerçek sebebi 

de bundan ibarettir. 

Azadlrğın bütün §ar"tlarını taiz bir 

renel varlığa ise, ancak politika yolun· 
dan varılır. t,te ben, fransız pazarının 
kültür hakkındaki mütalealarına en çok 

hunun için itiraz ederek, eğer bütün İn· 
sanlık için yüksek bir kültür seviyesi 
İstiyorsa, bütün uluslar için bir olacak 
&ıyasal haklar namına çalışmamız gerek
tiğini anlatmak istedim Böyle olmazsa, 
!<Ünkü realiteler alanından uzak kalarak 

~lopyalar peşinde koştiyoruz demektir. 
ileri devlet adamlarının ileri kültür 

baJiyle beslenmeleri itine gelince, bun· 
da, Nurullah Ataç, merhum La Palice E
fewıdi ve ben Burhan Belge, umarım ki 
hep beı-aberiz ( 1). 

BURHAN BELGE 

(1) Ama bu, devletin filo zoflar eli
ne geçmesi demek değildir. Bizde bile 
bir filozof, bizi az kalsın S evres mezar
hğında bırakacaktı. Felsefe ile realite 
arasında her zaman bir ayrı/Jk ve zıd
diyet olacaktır ki ne hakikat yüz iindl.'n 
l'ol, ne de y t>l yiizürıden hakikat zarar 
.l!orsün. 

• 
1 ç D 

Meriç tekrar yükseldi 
İstanbul, 11 (Telefonla) -

Avrupa postalarının bugünden iti
baren aktarmasız işliyeceği habe
ri tahakkuk etmedi. Hattın tamiri 
daha bitmemiş olmakla beraber 
ayrıca devamlı yağmur yağması 
yüzünden Meriçin tekrar yüksel
meye başladığı haber verilmiştir. 
yeni bir arıza çıkmazsa hat, en 
fazla bir hafta içinde tamamen 
tamir edilmiş bulunacaktır. 

Yumurta na"·lunu yiizdc 110 
indirildi 

İstanbul, 11 (Telefonla) 
Şark demiryolları yumurta ihra
cını kolaylattırmak için navlun Ü· 
zerinde yüzde 40 tenzilat yapma
ğa karar vermiftir. Tenzilat mart· 
ta baılıyacaktır. 

Pasaport sahtekarları 
mahkum olclular 

lıtanbul, 11 (Telefonla) 
Geçenlerde pasaport sahtekarlı
ğından dolayı tevkif edilen iki 
İsviçreli birer ay hapse mahkum 
oldular. Suçlular evlenmek için 
lsviçre dıtına çıkmak mecburiye
tinde kalan Besta isminde bir ba
yanla Rodolf isminde bir Baydır. 

Elektrik !öantralım ) apacak 
ı-;irket • 

İstanbul, 11 (Telefonla) 
Ereğli limanında ve kömür hav • 
zasında yapılacak büyük elektrik 
santralı için teklif yapan Vikers 
Metrepoliten şirketi mümessilJe -
ri, tetkikatta bulunmak üzere E • 
reğliye gittiler. 

Holanda mekteh gemisi 
lstanbul, 11 (Telefon) - Limanı .. 

mızda bulunan Holanda meldeb gemisi 
kumandanı ve zabitleri ıerefine sefir bu 

aktam bir süvare verdi. 

Bayan Nakiye'ye alım madalya 
verildi 

lstanbul, 11 (Telefon) - Tayyare 

Cemiyeti lstanbul tubesi, saylavlığa se

çilen reiı Bayan Nakiye ıerefine bir çay 

ziyafeti verdi. Ziyafette Bayan Nakiye• 

ye cemiyetin hediyesi olan altın madal· 

ya verildi. 

Eczacılar orduya bir tayyare " .. 
hediye edecekler 

İstanbul, 11 (Telefon) - htanbul 

ve İzmir eczacılan, aralannda para top· 

hyarak orduya bir tayyare hediyesine 
karar verdiler. 

~]ara~'m kurtuluşu kutlandı 

İstanbul, 11 (Telefon) - Burada bu 

lunan maraşlı geneler bugün Halkevin • 
de toplandılar ve Maraş'ın kıırtuluiu • 
nun yıldönümünü kutladılar. 

Bakanlar lfo)'Clinin loplaııtıo;;ı 

Bakanlar Heyeti dün saat 15 te top· 

lanmış ve toplantı akşam geç vakte ka 

dar devam etmistir. 

ULUS 

u y u K L A R 
OÜNK U Mt;IIAKE:\IE 

Eski posta genel müdürü. 
Bay Fahri ve arkadaşla
rının muhakemesine dün 

devam edildi 
Dün asliye birinci ceza mah • 

kemesinde eski posta, telgraf ge· 
nel müdürü Bay Fahri, muavini 
Bay Subhi ve eski telgraf işleri 
müdürü Bay İhsan Cemal'in mu • 
hakemelerine devam olunmuştur. 
Muhakeme on dörtte başlıyarak 
17 ye kadar üç saat .sürmüştür. 
İstanbul ve Ankara müddeiumu
miliklerinden gelen ve maznunla
rın mahkumiyeti sabıkaları olma
dığı hakkındaki tezkereler okun
du. iddia makamı suçlulara isnad 
edilen suçların sabit olduğunu ve 
af kanunundan sonra bulunduğu 
için Türk Ceza kanununun 208 in
ci maddeai hükmüne göre devamı 
muhakemeye karar verilmesini is
tedi. Fahri vekili Hayrullah auç • 
ların suiistimal cürmüne mevzu 
tetkil edemiyeceğini ve farzı mu· 
hal mevzu tetkil etse bile af ka
nununun meriyete girdiği tarih • 
ten evel olmasından dolayı taki
bata imkan olmadığını müekkili 
hakkında af kanununun tatbikini 
istedi. 

Bay Subhi ve Bav İhsan Ce • 
mal'in müdafaa vekilleri de bu İS· 
teğe İştirak ettiler. Mahkeme de· 
vamı muhakemeye karar vererek 
suçluları sorguya çekti. Evvela 
sorguya çekilen Bav Fahri yazılı 
olarak verdiği müdafaanameden 
ba,ka bir diyeceği olmadı~hm söy
ledi ve müdafaanamesi okundu. 
Bay Ihsan Cemal tahriri müdafa
aaına ilaveten auça esas teıkil e. 
den Devlet Şurası kararının her 
maddesine ayrı ayrı cevab vermek 
suretile hakikatin mahkeme huzu
runda tavzihine çalışacağını söy-
ledi ve bir saat süren heyecanlı 
müdaf aaımm sonunda kendisi • 
nin ikinci derecede bir müdür ol· 
duğunu icra salahiyetini haiz olma 
dığmı ve esasen prensip itibarile 
bu suallere muhatab olmaması 
gereklendiğini söyledi. Bay Sub
hi de uzun süren müdafaaname . 
sinde kendisinin genel müdür ve
kaletinde bulunduğu zaman hu 
ifin ne tarzda ve nasıl tekemmül 
ettiği etraf mda izahat verdi VE' 

bugün mahkemeye gelmesini ge
reklendiren suça esas teskil ettiği 
söylenen komisyon teşkili teklifi
ni kendisinin yaptığını ve tenzi . 
latlı tarife işinin tatbikinde ve tel 
kikinde Bayındırlık Bakanı Bay 
Ali Çetinkava'nm, sonra bu görü
şü kabul ederek komisyon teşkil 
ettridiP,ini ve bunun da komisyon 
teşkili fikrinin yerinde olduğunu 
söyliyerek bu İşe aid dosyanın 
posta idaresinden getirtilerek tet
kik edilmesi talebinde bulundu. 
Mahkeme evrakın okunması için 
buf!iin saat on dörtte muhakerr.e
ve devam edilmesine karar voTdi . 

Dün akşam değerli alman Bayanı 
Anita Oberlaender'in konseri, sandığı
mız gibi, hemen hemen bütün radyo 
dinleyicileri tarafından pek güzel kar
şılanmış ve dinlenmiştir. 

Şubcrt, Şuman ve Vagner'in türlü 
parçalarında iyi ve terbiyeli bir sesin 
neler yaratabilceği duyuldu .• Bayan A
nita Oberlaenderin konseri üzerinde 
daha uzun ve geniş konuşmayı, bu iş_ 
te söz sahibi olanlara bırakmak, benim 
için çok doğrudur. 

Konserden sonra İzmirin değerli say 
lavı Hasan Ali Yücel'in konferansını 

dinledik. Yarın olduğu gibi, basacağ ı
mız bu konferansla yurdun en mühim 
meselesine el atılmaktadır. 

Budun niçin okumuyor? Bay Yücel, 
bu derdi, sebcblerile birlikte pek güzel 

izah etti. Halk okumuyor, ama o, bun. 
da tamamen haklıdır .. ,, Yabancı kelime
ler dolu, anlaşılması için en aşağı on 
beş sene okul.ılarda dirsek çürütmek 
çalrfltlak gereken bir yazıyı okumak 
iıtemiyen halkı, haklı görmek doğru· 
dur ... Değerli konferansçı bu yolda ör
nekler okudu. 

Bir başka sebeb olarak da, kitab ya. 
zanların, halka ait olmıyan mevzular 

üzerinde uğraşmakta oldukları gösteril
di. Üçüncü sebeb de, gazete ve kitab 
gibi, halkın okuyarak bilgisini ilerlete
ceği vasıtaların halka ulaşamamakta 
olmasıdır. 

Hasan Ali Yücel, bütün bunları an
latmakla beraber bugünün çocukların • 
daki büyük okuma istek ve sevgisine i~ 
ret etti ... 

Konferans, türlü k:itab ve yazıları 

köylere kadar ulaştıracak ulusal bir ku
ruma olan ihtiyacı ve bunun için Kültür 
Bakanlığı ile Matbuat Umum Müdürlü
ğünün birlikte çalışmaları gerektiğini 

söylemekle bitti .• 

Yarın bu konferansı okuyucular, 
az önce dediğimiz gibi, dün akJam yur· 
dun en mühim ve ileri bir itine el atıl -
mış olduğunu söylemekte bizimle birlik 
olacaklardır. 

Bu akşamın programı şudur: 
19.30 Çocuk saatı 
19.50 Musiki : 

Adolfson - Dobjinsky Nocturne 
Saint • Saens Le Gyfne 
Sercnade Rachmaninoff 
Popper Guitare 
Viyolonsel: Edib Sezen 
Piyano: Ulvi Cemal 

20.10 Maliye Vekaleti saatt 
20.20 Dans musikisi 
?0.3•J Musiki: 

Bach Trio en sol 
Keman: Necdet Remzi 
Piyano: Ulvi Cemal 

Viyolon::;cl: çdib Sezen 
20.50 Haberler. 

Tan'urc pi)ango!"u ~ckiltli 

İstanbul, 11 (A.A.) - Tayyare pi • 
yangosunun bugünkü çekilişinde 10 bin 
liralık ikramiye 15432 numaraya çık • 
mııtır. 5009, numaraya dört bin, 898 nu 
maraya Üç bin, 23933 numaraya ıki bin, 
3604, 24909 numaralara biner lira İsa • 
bet etmiıtir. 

E ki~dıir tapu miidiirlüüii 
!Eskişeh ir tapu müdürlüğüne" eski 

Trabzon tapu müdürü Bay Münür ta • 
YİD P.dilmiştir. 

• 

SAYif'A 3 

Sii:ii n ~el işi 

Uııntkanlıl{ helası 
Zaman zaman, adını birçok insanla

nn duyduğu kimseler hakkın.:a dalgın-
1.k hik.1yeleri an!atıdar; dinle. iz. Mese
la büyük bir riyaı.iye bilgini kaynar su
da yumurtayı kaynatıp saatını elinde 
tutacağına saatını kaynatmı§. yumurtayı 

elinde tutmuıtur. 
Emrullah Efendi, vapurda yanında 

oturan bir adamın cebindeki fındığı ken· 
di cebinde sanarak yemiş, tüketmiıtir. 

Yaşlı bir mekteb hocası, bir ay önce ta· 
~ındığı bir evin, hala orada oturduiunu 
sanarak kapısını çalmııtır. 

Böyle hikayeler, kötü bir kusur olan 
dalgınlığı azçok sempatik gösterse de. 
cnindesonunda bu bir kabahattir, bir 
suçtur; bir eksiktir. 

Büyük ve geni§ iıtleri kısa bir zaman 
içerisinde yapıp bitirmek yükümünü du· 
yan bir ulusta her ferd, bir makine par
çası, bir vida, bir civata gibidir. Naııl 

son hıziyle giden bir denizalb gemisi .. 
nin makinesindeki bir şaft. bir vida, dal
gın olmıya iünli değilıe, bir devrim yÜ· 
rüyüşünde büyük bir kafileye ayak uy. 
durmut olan herhanıi bir ferdin ele 
unutkan, dalgın ve bıkkın olmaia balda 
yoktur. 

Bu satırları bot yere yumı,.oruz. 

Dünkü gazetemizde Ankara post.hane
sinde gönderilmeden kalınıt bir yıiın 

adre1Siır: ve adresi eksik mektubun res -
rni ve hikayesi vardı. Bunların hepıine 

pul yapıştırılmıı; kimisine biç adres ya

zılmamı,, kimisinin ismi ya2llmıı da ne
rede olduğunu yazmak unutulmuıtu. 

Bu bir yığın mektub karımncla unut• 
kanlık denilen ıuçun kötülüğünü bir ke
re daha hatırlamamak elde dejilclir. 

Öğrendiğimize göre dalgınlık deni
len zararlı hastalığa kendilerini kaptır· 
mıı olan bu mektub ıahiblerinden bir 
çoğu da sonradan mektublannın pnde
rilen yere varmadığından ötürü sızlan -
mıtlar. 

Kendisi, kendine düten ödevi eksik 

yapan bir fet"din, bu yüzde11 İfİn '"•• .. 
muından çıkan suçu da hükumet maki• 
nesine bulma11 bu hastalığın %8Rr ve 
tehlikesini katmerlendiriyor. 

Her itimizi yaparken daliıa ol.... .. 
nın, unutkanlıtın, büyük bir tehlike kay. 
nafı olduğunu kendimize hatrrlatrnah, 
böyle bir auto - suıgestion ile yakamıı:ı 
bu beladan kurtarmalıyız. 

Hızlı yürümek, çabuk varmak ıe .. 
rekliği kar,ısrnda unutkanlık ve dalS"ın· 
lık kökü kurutulmaar Jbım gelen iki be-
ladır. M. N. A. 

Yunani~taum horçları iizerio4 

fl•·ki ~(irii-~meler •lnrdu 

İstanbul, l 1 (A.A.) - Atina'dan 
rumca gazetelere bildiriliyor: inıiliz 

alacaklılarla yunanlılar arı111ndaki ıö • 
ruşmeler yarıda kalm11trr. Yunan mu .. 
rahhaslarına verilen talimat üzerine mü 
zakereler yeniden ba,lıyacaktır. Çalda
ris, gazetecilere, bu sefer bir sonuc: ah • 
nacağını söylemişti. 

l!oitanhıılcla )·aıHlacak niifus 

~arımı 

lstıınbul, l 1 (A.A.) - Onümüzde'ki 
yıl içinde yapılacak nüfus sayımı için 
hazırlıklar yapılmaktadır. Nisana kadar 
evlerin numaraları tamamen konulmuı 
olacaktır. 

:11u~ ftZa mnavinJi;;i e 

Muş aza muavinliğine Kağızman 
n_ıüddeiumumisi Bay İsa tayin edilmiş· 
tır. 

Bu resımler Zonguldak l!alkevindc köylü gecesi mün:ıscbctile \•erilen temsil de seyircı'leri ve bir sahneyi göstermekte dir. (Yazısı Yızrd Postası sütunlarrmız da) 

~----~------"!""----~~_.... ............. ~~~~~-----~----------~~~~~~~~~--~~----~~~--------------
Ankara Balk evi balosu 22 şabattadır 



!AYJFA 4 

Hava savaşı kabusu ' 
l{alkacal{! 

&ıv Fl<ıntlin radyod(ı neler - . 
tJö:rle'di? 

Parı's'ten 5 ~ubat 9JS tarıhli Deyli 
Telegraf gazetesine bildiriliyor: 

Fransız Başbakanı B. Flandin, rad
yoda vermiş olduğu bir söylevde L<>n
dra anlaşmaları dolayısiyle 1ngilterenin 

Fransa'ya göstermiş olduğu değerli mü
zaharetten bahsetmiştir. 

Hatib bundan sonra bir müddetten
beridir, barışı özlemiş olduğundan bah
seden Almanya'nın da bu dileğinde sa
mimi olup olmadığını, bu vesile ile is
pat edebileceğini söylernİ§tİr. 

Başbakan, bundan sonra demiştir ki: 
"Bu büyük ulus, Avrupa'nın yeni 

kuruluş hareketinde serbest ve hür ola
rak kendine düşen ödevi yerine getir
mek mecburiyetindedir. Ueriye sürUten 
Jıava lokarnosu, hava savaşı kabusunu or 
tadan kaldıracaktır. 

Hepiniz bilirsiniz ki son yıllar için
de Almanya, silahlarını bir hayli ço
ğaltmış, kendi kendisini Versay mua
hedesinin yüklemiş olduğu birçok ka
yıdların dışarısına çıkarmıştır. 

Bu emrivaki karşısında ne yapmalr 
idik? Hemen biz de ulusların sırtında
ki bunca yükler yetişmiyormuş gibi si
Jahlanma yarışına girip sonunda iki u
lustan, yahut iki gruptan biriırinin or
tadan kalkmasına mı sebeb olmahydık? 

Fransa barış istiyor. Biz, elimizden 
gelen her çareye başvurarak barışı lro
rumak ve sava§ın önüne geçmek dile
ğindeyiz. 

Bir daha söylüyelim ki Fransanın iste 
diği ve Londra'da yaptığı budur.,, 

Bundan sonra türlü anlaşmalardan 
liahseden B. Flandin, Uluslar derneği-

nin bütün bunları kontrolu altında bu
Junduracağını söylemiş ve demiştir ki: 

"'İhtimal ki günün birinde • bizim 
tfmdiye kadar dalma ileri sürüp mildıt

ha ettiğimiz • uluslararası bir polis 

kuvveti kurmak §eklindeki fransız tezi 
ufer kazanacaktır. f ngit1% dostlarımız 

sJlahlanmanın tahdid edilmesi yolunda· 
lt dileklerimizi tekid etmemizi bizden 
istediler. 

Bunu büyük bir zevk ite kabul ettik. 

U.zun bir müddet, gayet az muvaf fakı

yet elde ederek Uzerinde çalıştığımız 

6u silahların tahdidi meselesini latiye 

lıtiye konuşmaya hazır bulunuyoruz. 
Bugünkü acunda daimi surette tay. 

yare bombalarının tehdidi altında ya
ı-nak gerçek bir emniyet havası için

tie ya§amak demek değildir. 
Bu, en hızlı düşünülecek meseledir. 

ÇUnkil tayyare süratinden ötilrU en 

tehlikeli silah olmuştur. 
Barışı özliyen hiç bir ulus bu alan

~a altta ve geride kalmayı arzu ede· 
mcı:. 

Bundan dolayı bu tehlikeyi ortadan 
kaldırmak için tesirli tedbirler almağa 
hazır bulunuyoruz. 

İngiltere devleti, barışa yapılaca1' 
Jiızlı bir hücuma, savaşa yapılacak hız· 
h bir hücumla karşılık verilmesi dile-

'finde olduğunu açıktan açığa bildirmiş
tir. Avrupa kuvvetlerinin barışı koru-

mak yolunda birleşmeleri barışı koru
mak için öyle üstün bir varlık vücuda 

getirecektir ki bunun karşısına hiç bir 

kuvvet çıkrnağa kıyışamıy@cak"tır. 

Bu suretle Avrupanın en korkunc 

tehdidlerinden birisi ortadan kalkmış 

olacaktır. 

Bundan başka ingiliz dışarı işler ba

kanının da radyoda söylediği gibi, ha

-.a kuvvetlerinin barışı korumak ve te
cavüzü durdurmak yolunda elbirliği et

meleri ülkelerde savaş istiyen dileklerin 

de köklerini kurutmağa yol açacaktır. 

Ben kendi hesabıma, böyle bir elbir
liğine çağrılan öteki devletlerin bu İ§e 

girmekten çekineceklerini ummam. Fa

kat biz, İngiltere devleti ile cevablar 
alınır alınmaz iki tarafın biribiriyle a-

Jnl danışmasını da kararlaştırmış bulu
nuyoruz. 

İngiliz ve fransz uluslarının hava sa
vaşına karşı tutmuş oldukları bu cep
he, genel barışı korumak yolunda atıl· 
mıs kuvvc~Ji bir adım~ır. 

Bundan fransrzların ve bütün barışı 
özliyen ulusların memnun kalmMa ge
reldr ••. ,. 

ut.us 

~r~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!~~~~-w---- ·= - ' 

Yabancı gazetelerde okuduklarEmız 1 
:-.. - j_ 

Baı .. ışın yeni 
garantileı"İ 

4 §Ubat 935 tarihli Deyli Telegraf 
gazetesi· "barışın yeni garantileri., 
ba§lığı altında yazdığı bir ha§yazıda 
diyor ki: 

"Fransız ve İngiliz hükumetleri ara
sında üç eündenberi yapılmakta oı.m 
müzakereler nihayet bir anlaşma ile ni
hayet buldu ve bu netice dün akşam 

resmi bir bildiri ile basına verildi. 
Bu anlaşma, fransız ve İngiliz gö

rüşleri arasındaki uzaklığı bir hayli 
yaklaştırmış olmakla beraber bu son 
bir anlaşma değildir. 

Bundan sonra birçok konuşmalar ve 
anlaşmalar daha yapılacak ve bu suretle 
gelecek savaşlarının önüne geçmek im
kanı ele girmiş oh'ıcaktır. 

İki tarafın da amacı bu olduğu hal
de Fransa ve fngilterenin coğrafya ba
kımından farklı durumda bulunmaları, 
sıyasal tecrübelerin icabı bu amaca var
mak yolunda ayrı ayrı düşiinüşlerin 
doğmasına sebeb olmuştu. 

İngiliz sıyasası geleceğin emniyetini 
ve barışını silahsızlanmakta ve hu su
retle tecavüzlerin önüne geçmekte hu
luyordu. 

Şimdi varılan anlaşma, acun emni
yeti hakkında ortaya çıkan kuşkuları 

ortadan kaldıracak ve ingiliz görüşil· 

nün geı çekleşmesi umudunu kuvvetlen
direcektir. 

Her ne kadar bu anlaşmanın birçok 
maddeleri varsa da esas itibariyle ru
hu iki noktada toplanmaktadır. 

Bunlardan birisi, Avrupa'da emni
yeti, serbest konuşmalar esası üzerine 
kurmaktır. Bunun manası fransız ve 
ingilizlerin Versay muahedesindeki be
§inci faslr kaldırmağa razı olmaları ya
ni Almanyaya uluslar derneğine tekrar 
dönmek şartiyle silahlanmak hususun
da müsavi haklar bağışlamağı kabul et
meleridir. 

Eğer Almanya bu kollektif sisteme 
girmeyi reddetmezse ve uluslar derne
ğine dönecek olursa o zaman silahsız
lanma esası dahilinde bütün pürüzleri 
kaldırmak, konuşarak emniyeti kurmak 
mümkün olacaktır. 

Bundan daha mühim olan bir nokta 
da "hava lokarnosu,, denilen anlaşma
dır. Londra'da anlaşan iki devlet Al

manya, Belçika ve İtalya'yı bir hava 
tecavüzüne karşı korumağa andlaşması
na çağırıyorlar. Bu andlaşma da bu dev

letlerden herhangi birisi havadan öteki
nin üzerine çullanacak olursa geride 

kalanlar, bütün hava kuvvetleriyle gf'
ride kalanın yardımına koşması şart 

koşulacaktır. 

Her ne kadar böyle bir karar, Lo

lCarno andlaşmasında da mevcud idiyse 

de o imzalandığı sırada daha hava si

lahı bu kadar ilerlememi§, bu kadar 

kuvvetli bir vasıta olmamıştı. 

Bu anlaşmaya göre böyle bir teca
vüz takdirinde yardım, Uluslar Derne

ği konseyinin karar ve tensibi ile de
ğil, doğrudan doğruya bu uluslar tara
fından hemen yapılacaktır. 

Bu karar, hava rücumlarının gayet 
ani olmasından ve korunmanın da hız
la yapılmasındaki gerekliktendir. 

•.. Bu anlaşma noktaları Fransa'da 
da, İngiltere'de de tenkidlere uğramak

tan hali kalmıyacaktır. Bütün bunlar 
Fransa'nın umduklarından eksiktir. 

İngiltere'de ise esasen Lokarno and

laşmasına karşı gelmiş olan mahfiller, 

bu yeni andlaşmaya da karşı gelecek

lerdir. 

Asıl anlaşılması Hizımgclen nokta, 

bu tecrübe ile barışın korunması ve sa

vaşın önüne geçilmesi mümkün olup 

olamıyacağıdır. 

Biz, dışanişler :.akanlığında bu ko
nuşmaları yapanlara bakarak bu amaca 
varılacağına inanıyoruz. 

Şimdi son söz AJmanya'nındır. E

ğer o bu kümeye iltihakı reddedecek o
lursa garanti ortadan kaybolacaktır. 

Almanya'nın bunu reddetmesi, kom
ıularında onun lehine hasıl olan duy. 
guları tekrar kaldıracak ve Avrupa
ıun daha eyi bir hale gelmesini aksata· 
mtır. 

Çinde japonların 
örclell diJllomasisi 

Morniııg Post gazeresi "Ördek dip
lomasisi., başlığı altında şu başyazıyı 

yaayor: 

N anking'deki japon elçisinin kendi 
dışarıişler bakanına Çin'e karşı bir ör
dek diplomasisi giitmc:>ini salık verdi
ği haber alınıyor: Suyun dışında ga -
yet ağır başlı davranıp suyun altında 

var kuvvetiyle çabalnmak di:>lomasisi, 

Muhakkak ki bu iki ülke arasındaki 
münasebetler ya pek çetindir: yahut 
da bunu anlamak çetin bir i ştir. 

Herhalde bryük Çin duvarının yanı
başınrla bir takım çarpışmalar oluyor. 
Ja ya orada Mançuko sınırlarını 

kuvvetlendirmekte ve Cehol'daki işgal 
vaziyc:tini sağlama bağlamaktadır. 

Hakikatte Japonyanın lıu faaliyeti 
Çinden ziyade Sovyet Rusyanın aley
hinedir. Bununla beraber bu hareket
ler, Çine de japon kuvvetlerinin yakın 
da ve kuvvetli ot<'luğunu, uluslar der
neg1nin ise uzakta ve zayif olduğunu 
hatırlatmak amacını gütmektedir. 

Bundan bir müddet evel General 
Hayaşi, Çin'in "uzaktaki düşmanlarla 
dostluk kurmak .. , ''yakındaki komşu
larla düşmanlık etmek ::;eklinde güttii
ğü ananeden kalma ~trateji ile barısa 
büyük bir engel olduğunu söylemişti. 

Çin, Avrırpadan doğudaki muvaze
neyi koruması için yardım umuyor; 
Japonya ise bunun ortalığı biraz da
ha karıştırmaktan başka bir şeye yara
mıyacağını Çin'e hatırlatmak istiyor. 
Uluslar derneği ise Çin ile kudretli 
komşusu arasındaki ihtilafa karışabile
cek bir durumda değildir. 

Öte taraftan Çiyan Kai Şek japonlar· 
la dostluk kurmanın akıllıca bir hare
ket olduğuna inanmakta ve Nankingde 
saman altından sular yürümektedir . 

İyi haber aldığından şüpheli oldu
ğumuz için yazdıklarını biraz ihtiyat 
kaydiy1e telakkiye mecbur olduğumuz 
bir Ozaka gazete!;i japon sıyasası hak

kında bir yazı yazmıştır. Bunun Ja -
ponyanın Çin'i, uluslar derneğinden 

çekilmesi için sıkıştırmakta ve kendi 
emniyetini oradan değil, Japonyadan 
beklemesini, bir Japon - Çin - Man
çuko birliği kurulmasını istemektedir. 

Eğer böyle bir birlik kurulacak olur 
sa o zaman Japonya, Çin'e paraca yar
dım edecek ve topraklarının tümlüğü
nü teminat altına alacaktır. 

Bütün bunlar, çinlilerin samimi bir 
surette davranmaları takdirinde yapı
labileceklerdir. Japonlar, bu alanda bu 
kadar mütehassıs oldukları halde çin
lilcrin ne zaman samimi olup ne zaman 
olmadıklarını takdir etmekte güçlükler 
çekmektedirler. 

İçinde San Yatsen'in dul kansı da 
dahil olmak üzere bir radikal grup var
dır ki bunlar var kuvvetleriyle Japon

ya aleyhine propaganda yapmakta ve 
Japonyanm Çini kendi topraklarına ka • 
tacağını, onun için japon emperyaliz • 
mine karşı mukaddes bir savaşa giri -
şilmesi gerektiğini söylemektedirler. 

Fakat bu kafayı güden diplomatlar, 
şimdiye kadar çinin başına o kadar be

lalar getirmişler ve yurdlarına o kadar 
az faydalı olmuşlardır ki bunların bu 
sıralarda itibarlarının bayiiden hayliye 
dü~müş olduğu tahmin olunabilir. 

Onun için Nanking diplomatı, Ja. 
ponya ile bir dostluk kurmak ve iyi ge
çinmek tarafını düşünmekle iyi etmi~ 
olur. 

Mançukoda imparatorluk bir unvan· 
dan başka bir şey değildir; Nanking bu 

küçük devleti tanıyıverecek olursa u
zun sürmüş bir ihtilafın ve kavganın 
önüne geçilmiş olur. 

Japonya, kendisinin Çin toprakların
da gözü olduğu hakkındaki şayiaları 
protesto etmekte ve güttüğü maksadın 

bu büyük memlekette barışı onarmak, 
sonra da ticaret alanında ektiğini biç
mek olduğunu söylemektedir. 

Eğer gerçekten böyle bir sıyasa gü
dülür, bunu her iki taraf da samimiyet
le güderlerse o zaman, uzak doğunun 
ve acunun refahını yerine getirmek yo· 
Junda büyük bir faydası dokunur. 

Ufllk duyuld4ır. .. _..._ __ ._. __ 
Çiniıı yeni yasaları 

Pekin'deki Çin hükfımeti halkın gi
yinmt!lerini ve birçok adetlerini değiş
tiren yeni kanunlar çıkarm<&ğa başladr. 
Bu devrim hareketinin başında bulunan 
Şang-Kay-Şek'in bütün ananeleri ve bin 
]erce yıllık adetleri kökünden yıkmağa 
karar verdiği anlaşılıyor. Yeni çıkan bir 
kz.nuna göre her çinli erkek ayda üç de
fa saçlarını keı.tirmck mecburiyetinde
dir. Bu nizama uymayanlar için ağır 

cezalar hazırlanmıştır. 

Güzelle_ tirmek amaciyle ayaklarını 
demir kalıblar içine ::;okarak küçültmek 

istiyen kadınlara da çok ağır cezalar 
konmuştur. Kadınların sutiyen taşıma
ları veya göğüslerini deriyle sıkmaları 
da yasaktır. 

Şang-Kay-Şek gerek kadın gerekse 
erkeklerin kılık ve kıyafetleri hakkın
da da şu nizamı koymuştur: 

Kadınların entari veya mantoları to· 
puklara kadar uzun olmıyacaktır. Pal
toların yakaları kaldırıldığı zaman ba
şı aşmıyacaktır. İster kadın, isterse er
kek klığı olsun, etekler tam diz boyun
da olacaktır. Eğer üstteki gömlek diz
den kısa ise bir de iç gömleği giyile
cektir. Kadınların tuvaletleri vücuda 
yapısık ve dar olmıyacaktır. Pantalon
ların paçaları dizden aşağı inecektir. 
Çinli kadınlar avrupaJılar gibi giyine
bilirler: ancak endamlara yapışık bi
çimler yasaktır. 

Saçlarını bebe biçiminde kestirmiş 

olanlar uzun saç bırakamazlar. Uzun 

saçların yakalara kadar düşmesi de ya

saktır. Kadınlar pijama ve sandalla ge• 

ne! yerlerde dolaşamazlar. 

Bu nizam bütün berber ve terzilere 

tebliğ edilmiştir. Bunlara aykırı giden· 
ler için çok ağır cezalar konulmuştur. 

, İspanya'da portakallar 
dondu 

Fölkişer Beobahter gazetesine 2 şu· 

bat tarihiyle Madrid'den bildirildiğine 

göre, bütün İspanya'da bir haftadanbe· 

ri devam eden şiddetli soğuklar yüzün· 

den Valansiya vilayetindeki bütün por· 

takat mahsulünün yüzde sekseni don• 

muştur. Sebzelere de dokunan ziyan 

birka çyüz milyon Pcçetaya varmakta• 

dır. Mahsul toplama i !eri durduğun• 

dan buna bağlı olan nakliye itleri ve 

ambalaj sanayii de felce uğramıştır. 150 

ile 200 bin arasında bir işçi yığını ek

meksiz kalmıştır. Geçen iki yıl içinde 

de fevkalade şiddetli soğuk olduğun

dan felaket çok büyüktür. 

Lerida yakınlarında ölçülen soğuk 

sıfır altında 26 derecedir. 

Yolu kar kapadığından Segovia ya

nında bir tren devrilmiştir. 

Çiyang Kai Şek bu sıyasanın samimi 
olduğuna inansa yeridir. Çünkü tec
rübe bundan başka bir yolun bulunma
dığını göstermiştir. 

Sonra, Çinin büyük bir kısmı Avru
pa ve Amerika ile alışveriş ettiği için 
Çinde batı uluslarının menfaati mese
lesi de düşünülmek gerektir. 

Bundan dolayı batı diplomasisi bu 
durumdan hoşnud olmıyacaktır. 

Cenevre, Çine hiç bir yardımda bu
!unmıyarak, bu hususta kendini asta 
göstermiyerek, adeta, Japonyayı Çin 
üzerine tahrik etmiştir. 

Bizim kanaatimizce Çinde kendisi
ne ökonomik menfaatler arayacak olan 
batı devletleri Fransa, Amerika ve İn
giltere, en iyisi japonlara yaklaşmalı 

ve onunla anlaşıp eermaye ve işbirliği 
yapmalıdırlar. 

Şurasını inkara mahal yoktur ki bu 
mıntakalarda Japonya, en kuvvetli dev 
]ettir: onun üstünlüğü hiç bir suretle 
münakaşaya gelmez. 

Herhalde hakikatler üzerinde mü
nakaşa etmekle, şüphe ve düşmanlık 
göstermekle bir ~ey kazanılamaz. 

Hepimiz aynı şeyi istiyoruz. Bu da 
Çinde barışın ve refahın temin ewlme
ı;;dir. 

12 ŞUBAT 1935 SA 
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Çikola~a f1~d1'atörleri 

nın m:ıracaatr 

MaJiye Bakanlr;!.ı vaziyeti tetki 
t>fliyor 

Çikolatacılar kendilerinden m 
amele vergisi alınmaması isteğiy 
le Maliye Bakanlığı nezdinde te 
~ebbüste bulunmak üzere şekere 
Bay Kazım ve B. Sami'yi Anka· 
ra'ya göndermi,lerdir. lstenile 
muamele vergisinin dört milyon 
lirayı bulmakta olduğunu da ls
tanhul gazeteleri yazmışlardı. 

Öğrend~ğimize göre bakanlık 
müracaatı tetkik ebniftir. Keyfi· 
yet ıazetelerin yazdığı gibi değil· 
dir. Evvela istenen verginin mik
tarı yazıldığı gibi dört milyon de· 
ğildir. ikincisi mallım olduğu üze· 
re yalnız şeker muamele vergisin
den muaftır. Şekerli maddelerin 
ise muamele vergisinden muaf ol
mıyacağı iddia edilmekte Jir ve 
dolayısiyle vergiye tabi olacağı 

mevzuubahs olmaktadır. 930 yılın 
da çıkan dahili istihlak kanunun
da şekerden imal edilen maddeler· 
den muamele vergisi almmıyaca
ğma dair bir hüküm varsa da çi· 
kulata ve pisküvi asli maddesi şe· 
ker olan mamulcttan sayılamıya· 
cağından tereddüdü mucih olmuş
tur. Çünkü çikulata doğrudan doğ• 
ruya şekerden yapılmış değil, şe
keri ihtiva eden bir maddedir. f .. 
çindeki şeker nisbeti yüzde kırk
tır. Bu itibarla vaziyet vergi alın· 
masını gerektirecek şekildedir. 
Bununla beraber bakanlık henüz 
tetkiklerini bitinnemit olduğun .. 
dan bir sonuca varılmamıştır. 

Bolu'da .. cçim 

Bolu, 10 (A.A.) - Vilayet ve 
mülhakatında bu aabah baılıyan 
umumi meclis seçimi saat 12 de 
bitti. Vilayet adına 16 üye seçildi. 
Bunların ikisi bayan üyedir. C. H, 
F. namzedleri olan bu üyeler itti• 
fakla kazandılar. 

ikinci seçmenler, yüzde 95 reye. 
iştirak ettiler. 

1-iman umum mfüliirlcri 

İstanbul ve İzmir liman umum 
müdürlükleririin gönderdikleri ye· 
ni kadrolar üzerinde Maliye Ba· 
kanlığı tetkikahna haılamıltır. 

ÜLKÜ 
~ HALKEVLERI MECMUASl 

Bu kültür mecmuasının şu
bat 1935 - 24 üncü sayısı çık

~ mıştrr. 

İÇİNDEKİLER 

Ulusal güven, Nafi Kansu, 
İnanç ve Us, Ahmet Nesimi 
Çekoslovak Tefekkürüne bir 
bakış, Hilmi Ziya, Köy mek
tebi ve köy muallimi, H. Re
şid Öyrr.en, Eti abideleri ve 
sanat eserleri, M. Saffet En
gin, Kimerler, Avni Candar, 
Ökonomik de,•ridaim, S. Ay
doslu, Bir toprak ve su etüdü, 
K. Ömer Çağlar, Sovyet sa
natkarları resim sergisi, İsma
il Hakkı Tonguç, Türklerde 
Boks, Talat Onay, Dağın ve 
Kışın sporu, Vildan Aşir, Mu
sikinin tarih ve edebiyatı, A- 1 

ziz Çorlu, Folklor, Neşri, A
yın Politikası, K. Ü., Ama
zon: Hikaye, E. Behnan Şa

polyo, Bibliyograf ya, Halke
vi haberleri, Halkevi mecmu-

l~ aları ÜLKÜ'nün bir yıllık 
~ ' 

~ endeksi yazılarıdır. Bu sayıda 
( Sovyet Resim Sergisine aid ! 

~ resimler de aynca verilmiş-
~ . 

tır. 

Değeri 25 kuruştur. 

••• -··· c 
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ostası ' eseı·sizliktir :-.._ /J . 
Her sahne hareketini, her tiyatro kı· 

n.ıldanışını te§vtk ve takdirle kar,ıla
ın11k, bu güç ve nankör sanat yolunda 
yürümek cesaretini ıöıterenleri alkı,la
ınak, kusurlarım mazur cörmeye çalış
mak, ve henl;z r.mrkliyen bir çocuk k \r. 
peliğindcn olan tiyatromuzun üıtüne 
titremek la7.tmge1diğine inananlardanım. 
Onun İçindir ki ne zaman tiyatro yolun
da atılmış yanhf bir adımdan, hatalı bir 
hareketten bahsetmem İcab ettiyae bu
nu daima kendime rağmen ve büyük bir 
teeasürle yapbm. Bununla beraber empk· 
liyen bu çocuğun istikbali için büyük 
tehlikeler gösteren yanlış hareketleri ıü
kütla ceçiftİrmenİn de bir günah ola
cağı luına~tindeyim. 

.Zonguldak'ta köylü gecesi ve say lav seçimi 

Ankara için varlığı bir nimet olan 
Raşid Rız:t heyetinin "Rer.kli Fener., 
piyesini:ı lcm!ilinde gösterdiği muvaf
f•kıycttcn bu sütunda memnuniyet ve 
takdirle h01111cttim. Fckat aynı şeyi bir 
'*-ıka lem" 'Ji için, " Kendisinin Gölgesi., 
kin yapm 1. elimden gelmiyecek. 

Zonguldak, 8 (Özel bildiricimizden) 
- Telgrafla kısaca bildirmiştim. Halk· 
evince her ayda bir köylü gecesi yapıl
ması onanmış ve 7-2-935 perşembe akşa

mı 1000 e yakın köylü şehirli kadın, er
kek halkın katılmasiyle bu güzel gece 

tekrarlanmış ve bu, muhitte iyi tesirler u j 
yandırmıştır. Salonun çok kalabalığına 
rağmen sükunet ve intizam pek mükem
mel olmuştu:. 

Güzel sanatlar k.:>mitesinin müzifi 
istiklal marşını çalarak müsamere baş· 
lamış ve Süleyman Sami Barım bugün
kü rejimin köylüyü korumak ve yüli· 
seltmek yolundaki güttüğü yolları he· 
yecanh bir lisanla anlatmıştır. 

Bir aydanberi provalarına devam C• 

dilen ve temsil komitesinin başkanı, 
kadın, erkek birçok muallimlerimiz ve 
Halkevi genclerimizin canla, başla ça· 
hştıkları "Mete piyesi,. temsil olun· 
muştur. Bu piyeste vazife alan kadın 
ve erkekler ülkü aşkı yolunda çok bü-

"Kendiıoi!ıio G(.ilg esi., telif :nidir, a
dapte midir? Kimin tarafından yaz1lrr.~ 
Veya di,imi.,. nakledilmiştir. Ti)atrc, 
il.nlannda hize bu hususta hiç bir lıa- • 
lae.- Yermiyor. llkönce bu kötü usul Ü· 

Jterinde birkaç kelime ıöylemek İstiyo· 
~ın.. Tiyatro edebiyata baib bir sanat 
!Ubesidir. Tiyatroda birinci planda e • 
laern.niyetli olan ne aktör, ne Tejisör, ne 
dekordur. Bunların hiç birisi değil, eser
dir. Onun içindir ki bir eaerin kimler ta
talından yazılm1ı olduğunu seyircilere 
laİldinnek bir vazifedir. Ve bu vazifenin 
Japrlmasındaki ihmal, doğrudan doinı· 
~ tiyatronun kudsiyetine karşı itlen
lnİJ bir auç sayılmalıdır. Bize tulı'.iatçı
Llc yo)uyle gİrmİf olan bu kötü itiyaclm, 
Qdcli tiyatrolanmızda ve balkevlerimiz
tle tezahüriinü ~örmek bizi müteesair e
.Iİ:Jor. 

• vük incelik göstermişler ve çok muvaf· 
fal· olmuslar bütün seyirciler tarafın· 
-, 'ln alkışlanmışlardır. 

Mahiyeti hakkında hiç bir fikrimiz ol
rnıyan "Kendisinin Gölgesi., ni seyrettik
ten sonra anladım ki eserin müellifi ve
p aalcilindea l.haetmiye hakikaten lü
ftlll yoktur,0 çüakii ortada hir eser mn· 
cud değildir. Lüzumundan fazla safdil 
~ bi11iliği hiraz hudalaca olan alman 

•odvil filimlerine benziyen ve tiyatro 
ilanmın "hissi komedi~ diye vasıflandrr-
41JğJ "Kendisinin gölgesi,, ancak tuluat 
hmpanyalan tarafından sahneye lconul
... ya değer ayarda bir eserdir. lnaana 

... tan ıonuna kadar muhavereleri tes
Wt edilmiş bir piyeı bi11ini o kadar ver
llliyor ki aktörlerin hakikaten bir me
lin mi takib ettikleri, yoksa tuluat mı 
'9phklan bile belli olmuyor. Oynanma
lı İçin harcanmıf bütün emekler bota 
tİtmit. aktörler aahnede bofuna yorulu
Jorlar. Gayretleri boşluia yuvarlanmıt 
lıir •damm handa bir yere tutunmak 
ip. beyhude çabalamalarını andmyor. 

Tekrar ediyorum, tiyatroda asri olan 
teerdi.r. Eıerin seçilmesine Ye değerli ol

......_ ehemmiyet verilmezae en kuv

... li aktörleri, e11 eyi rejisör, en mükem-

lllel delı:orlar itile bir ite yaramaz. Çok 
· ~tli eserler içinde oynunıf, sabne-
41. llnl'YBffaloyetin 11m ne olduğunu öi· 
~ değerli hir sanatkir olan Jtatid 
ltaaa•nın bu İptidai hakikati bilmediğini 
.. IM&I edemiyorum, şu halde muvaffak 
.ı.n.k İçin laznngelen vasıtalara a,ağı 
1'1k..,. malik olmaıına rağmen, ıeviye
letini yükseltmek mevkiinde olduğumuz 
leJir.:ilerimiz için zararh bt1e olal>ilecek 
"- kadar kötü eserler vermeye gönlü 

Sa)lav eçimi 

8 şubat 93.5 sabahı vilayetin her ta

rafında saylav seçimine başlanmış ve 

l 1 de bitirilmiştir. 
Kazalarla beraber vilayetin 774 ikin

ci seçmeninden hastalık ve havanın bo

zukluğundan ötürü ancak 13 kişi reye 

iştirak edememiş ve 761 ikinci seçmen 

ittifakla reylerini fırka namzedi olan 

Celil Sahir Erozan, Halil Karatavsu, 

Rifat Vardar, Ragıb, Hasan Karabacak, 

Esad, Receb Zühtü Soyak, Dr. Mitat 

nasıl razı oluyor? Tiyatro sanatının 

ne olduğunu bilen büyük. sanat.kir emi
nim ki beni anlıyacak ve samimi olan 
bu tarizimden sücenmiyecelrtir. 

Tiyatro raibet cörmezıe kabahat se
yircide değildir. Tiyatro bütün dünyada 
bir aeviye krizi ceçiriyor, rağbetsizliğin 
hakiki sebeblerini burada aramalıdır. Si
nema her gün yeni yeni teknik ilerleme
lerle yükselit yolundayken tiyatronun 
adi bozuk düzen malzemeyle ona re-

' kabet edebileceiini aklımıza bile getir-
miyelim. Tiyatroyu ancak kuvvetli bir 

edebiyat kurtarabilir . 
Sözlerimi bitirirken büyük İngiliz 

rejisörü Gorclon Graig'in geçenlerde yaz
dığı makalenin aon satırlarım buraya 
nakletmekten kendimi alamıyorum: 

"Tiyatronun eyi işçilerini çahıtrracak 
"olan yalnrz para değildir. Fakat buna 
"mukabil dütük piyesleri yapanlar ve 
"aatanlar için para israf ebnek tiyatro
''yu çaresiz bir 

0

larzda batmoak demek
"tir. Fakat, daha eyi piyesler ortaya ko
"nuhanca mali neticelerin daha ziyade 
''fenalapcafnu aöylemeye deYaın eden
"ler ltalununa. ben buna bir tek çare 
"görüyorum: Bu ela devletin İşe mücla· 
"hale ederek Raıya' da hükumetin yap
"tsğJm yapmasıdır. Bu suretle tiyatro
"dan para kazanmak iıtiyenleri, tüccar 

''zihniyetli balla tiyatrodan uzakla§~ı~a
"rak yapılacak zararın, son otuz yıl ı~ın
"de yapılan zarardan daha az ol~ugu· 
"nu göreceksiniz. P .nJan batka, hıç ol~ 
"mazsa İnsıın verdiği paraya kar,ılık eyı 
"bir piyes görmek imkanını bulacaktır.,, 

Yaşar Nabi NAYIR 

Altıok'a vererek saylav seçmişlerdir. 

İştirak nisbeti yüzde 98,5 tur. 
Seçimde candan alaka ve erginlik 

gösterilmiş ve her türkün göğsünü ka
bartacak ve sevindirecek derecede a
henkli ve içten gelen bir coşkunlukla 
yapılmıştır. 

"r. Mitad "Altıo'Ji 

öğleden sonra bütün ikinci münte
hib ve Belediye azalarının iştirakiyle 

fırka vilayet idare heyetinde yarın se
çilecek umumi meclis üyelikleri yok· 
laması yapılmış merkez kazasından iti· 
fakla Ahmed Gürel, Refet Güneş, Bey
cumadan çiftçi Abdurrahman, Burun
kaya'dan çiftçi Yusuf fırka namzedi o
larak seçilmişlerdir. 

Vali ve bütün rüesa da hazır bulun· 
duğu halde bu akşam ikinci seçmenler 
şerefine fırka tarafından 200 kişiliık bir 
ziyafet verilecektir . 

Zonguldak baştanbaşa bayraklarla 
süslenmiştir, Gece de elektrik tezyina
tı yapılacakt ı r. 

~~------.------~ 

Hava durumu 
Ziraat Bakanlığı meteoroloji 

enıtitüaünden aldığımız malumata 
göre, son 24 saat içinde yurdun 
Trakya, Ege mıntakalari ile Ak • 
deniz kıyıları ve orta Anadolu 
yer yer yağıtlı geçmittir. 

Kuvvetli yağıf gören yerler 
Trakya ve Marmara kıyılarıdır. 
Buralarda yağıf 1 O ili 46 milimel· 
re arasındadır. Trakya ve Marma· 
ra kıyılariyle doğu Anadoluıunda 
gece ıühunetleri düne nazaran 6 
derece etrafında dütmü9tür. 

Buna karşılık olarak orta Ana· 
dolu ile Akdeniz ve Karadeniz kı
yılarında iki derece etraf anda yük. 
selit kaydedilmittir. Bu gece en 
dütük sühunetler ııfırın altında 
Kanla 17, Erzurumda 19, Sıvasda 
S, Diyarbekirde 4, Malatyada 3, 
Kutamonuda ve Çorumda 1 dere· 
cedir. Diğer yerlerde gece sühu • 
netleri hep ııfmn üıtündedir. En 
yüksek sühunetler, sıfırın üstünde 
lzmirde 21, Bursada 20 derece kay 
dedilmittir. 

Dün öğleden sonra saat 14 
de Ankarada sühunet sıfırın üs • 
tünde 13 dereceye kadar yüksel • 
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Belediyecilik ilmi hakkında (Lyon) 
toplantısına verilmiş olan Belçika ra
poru (Brabant) idari hukuk kursları 
profesörü ve (Brüksel) şehri memurla
rından Max Fanconnier tarafından ha
zırlanmıştır. 

Bay Maks, mahalli idareler ve şehir
ler birliğinin belediyecilik bilgileri 
hakkındaki muhtelif tetkiklerini izah 
ve belçikalıların bundan evelki toplan
tılara verdikleri raporlardan kısaca 
bahsettikten sonra Belçika'daki beledi
yecilik kurslarına dair izahat vermek
tedir. 

Bu kuralar, Belçika'da mahalli en 
yüksek idare teşeıkkü11erinden olan vi· 
layet daimi encümenleri tarafından ter
tib edilir. İlk defa olarak 1914 de (Ha
inaut) de açılmıştı. 1919 danberi ise, 
diğer yedi vilayette aynı kuralar açıldı. 
Dersler, aynı zamanda mahalli idareler
de amirlerin ve memurluk yapan naza
ri ve ameli maliimatı birleştirmiş olan 
profesörler tarafından verilir. 

Daimi encümenler, bu kurslar için 
birer idare komisyonu teşkil ediyorlar. 
Bu komisyonlar kursların ders prog -
ramlarını devam edenler için tatbik e
dilecek kurs talimatlarını tanzim ede
rek kurslara nezaret ve imtihan heyeti 
teşkil ederler. Kurslara devam aaatlarr, 
ıbürolardaki mesai saatlarr haricinde ter
tib edildiğinden vilayet ve belediye 
memurlarının vazifelerine mani olmaz. 

Kuralar ekseriya vilayet merkezle· 
rinde ve bazen de talebe adedi lifi o
lursa sancak merkezlerinde verilir. 

KURS MUDAVlMLERl İKİ 
KISIMDIR 

I - Muntazam devam eden talebeler. 
2 - Serbest takbeler 
Birincilerin 17 yaıında bulunması 

ve umumi idareye mensub olması ya· 
but orta tahsili görmüş bulunması ve 
yahut bir kabul imtihaniyle liyakatını 
ispat etmesi şarttır. 

Serbest talebe olarak 30 yaşından 

yukarı olan memurlar alınabilir. 
En küçük program olarak: 
Teşkilatr esasiye mevkii tatbikta 

bulunan vilayet ve belediye kanunları 
müzakere zabıtlan ve raporların yaaı
lış örnekleri kabul edilmiştir. 

Kurslar iki sene devam eder. Şifahi 
ve tahriri imtihandan ıonra diploma ve
rilir. Bu kurslardan Uç yıl ıllrenleri de 
vardır. 

(Brabant) idare hukuk meıleık kurs
ları bunlar arasındadır. 

(Uç yrllık program ıöylcdirl 
Birinci yıl: 
A: Hukuk: prenıipleri 
B: Teıkilatı esasiye 
C: Vilayet kanunu 
D: Belediye kanunu 
İkinci ve UçUncU yıl: 

A gıupu 
1 - iskan, hali medeni, yerlilik ve 

ulusal itleri 
2 - İntibah usulleri 
3 - Yol ve istimlak ltlerl 
4 - Umumi maarif 
5 - Mesleki malOmat 

B gıupu 
1 - Umumi muavenet 
2 - İçtimai f ıler 
3 - Umumi maliye lılerl 
4 - Mahalli mali~ itleri 
Birinci eeneyl lllmal edenlere fmtl· 

handan 90nra birer .eılka wrlllr. 
Belçikanın Li~ge ve Oana laflkClmı· 

lantısı için fehirler birlill tarafmdan 
h nrlanan suallere cevaben Belçika'· 
daki bilgi Kuruluşlarım saydıktan aon· 
ra devam ediyor: 

1 ..... - . 
.ı.nh J)ıtgııerı 

Belçika'nın Liegi ve Gamd hü'kume
ti unıversitelerinde iki yılda idari bil
giler namzedUği vesikası veren bir kı
sım ile buna ilaveten bir yıllık dersten 
sonra idari bilgiler doktoru unvanını 

veren kısım vardır. Bununla beraber 
bu tahsil devresi butun idare memurla
rını alakalandıran umumi mali'ımat o
lup Liyon toplantısının asıl mevzuu o
lan nazari ve ameli ihtısas itiyle doğru• 
dan doğruya alakadar değildir. 

Bundan bat)ra (Brüksel) de hususi 
bir mekteb aynı dersleri haftada on saat 
üzerinden akşam dersleri olarak okut
maktadır. 

••• 
(TeJmiıiyen) Jere gelince: 
Belçika belediyeciliğinde de bu iş 

yeni bir şeydir. Hukuk doktorları, ta· 
lbibler, hastabalucılar, mühendisler, mi
marlar, itfaiyeciler, belediye zabıtası 

ve polisler, ar§ivdler, müze muhafızla· 
rr gibi birçok belediye memur ve müs· 
tahdemleri bu sanata alınabilir. Bunlar· 
da biç birisi, belediyecilikteki hizmet .. 
leri için ayrıca hazırlanmıs değildirler. 
Halbuki her birisi belediye hizmetleri 
noktasında ayn ayrı mali'ımatı haiz ol .. 
malı ve umumi bilgileri haricinde be
lediyecilik noktasından ihtısas kursları 
görmelidir. 

Belediyecilik bilgileri için böyle 
yüksek bir mües&ese olmadığını nazarı 
dikkate alan Belçika §Chirler ve bele· 
diyeler birliği, tehirciler cemiyetinin 
yardımiyle bu işi baıarmak istedi ve 
apğıdald ders kursu açıldı: 

1 - Umumiyetle ıehircilik kursu 
(altı den) 

2 - İllfa ve iıkan kursu (9 ders) 

3 - Normalisation (5 ders) 

4 - Şehir içtimaiyatı (7 ders) 
Bundan batb 1926 • 1927 senesin• 

C!enber.i Brüksel'deki güzelleştirme sa· 
natlarr yüksek enstitüsü de kurslar aç· 
maktadır. 

Brüksel serbest üniversitesi de ken· 
di hesabına bu işle meşgul olmak iste· 
miş ve Paris'teki şehircilik enstitüsü· 
nün programına yakın bir ,tekilde işe 

hazırlanmııtır. 

Birinci yıl programı §Öyle olacak .. 
tır. 

1 - Şehirlerin tekimü1U • büyüme .. 
ai, genişlemesi, itlerinin çoğalması 

2 - Şehir aanatı 

3 - Belediye mühendisliği sanati 
4 - Şehirlerin ve mıntakaların içti· 

mai, idari, siyasi ve iktısadi kuruluşu 
Bunlara ilaveten bir jeoloji ve to• 

poğrafya kursu mimar, mühendisler ve 
idarecilere mahsus bir de iptidai inıaat 
kursu ile (idarecilue mahıus) iptidai 
hukuk kursu (mimar ve milhendislere 
mahsus) açrlacaktır. 

İk.inci yrlda: 
Bu yıl içinde birinci derslerinin ' 

tatbikatı görülecek ve ihtısasa doğru 
gidilecektir. 

••• 
Tatbiki bilgiler fakültesi geçen yıl 

lkincikinundan beri belediye mühen· 
dillif.i aanatı denJerini ayrı bir pro
gramla 8f8iıdaki tekilde göstenneğe 

bqlllDJttır. 
ı - llUbendialik noktai nazarmdar. 

,ehircilik (umumi yollar, nakil vasıta· 
Jarr, aidJt ıeHt ve aaire). 

2 - Kuru we IUlu ıüprilntü1erin ta• 
ıınmuı, bogaltılmaıı n aaire 

3 - tçllfr ıu: gaz, elektrik tevziatı 
4 - Muhtelif mtvzular (§ehir ıofa· 

lı) ve saire 
K. N. KICIMAN 

!!!::::: 

.!,üyük ltikôye Tefrika: 16 

Bu da bir hikayedir 

"H k"kati ~eden gördüm ve kendimi bot 
a 

1 
• • d" k" b hayallere kaptırmadım, onun ıçın ı~ ı u-

ün inkisarım büyük olmadı. Halbukı sen ne 
:ayaller kuruyordun, düşün! hatırl~yor mu
sun, bir yaz günü, bir vapur güvertesınde ... ~a: 
na anlattıklarını? Beni dai~a ~veceg~~· 
söylerken kendine ne kadar guvenıyor ve ılı· 
razlarımı nasıl haksız buluyordun. Zaman 
kimin haklı olduğunu gösterdi. 

iliği beni, dün gece, insan ruhu denilen 
muamma üzerinde uzun uzun dütündürdü. 

"Seni unutmaya çalıııyorum, diyorsun. 
Bense ıon sözünün (seni unutmıyacağım) 

olmaıını isterdim. Kıymet vermiş olduğum 

bir kadının kalbinde hatırama küçük bir 
yer ayrılmış olduğunu bilmek beni memnun 
ederdi. Sonra neden "ıen de aynı ıeye çalıı,, 
diye ilave ediyorsun? Bense güzel olan hah· 
ralarımı muhafaza için zamanla mücadele et· 
mek isterdim. Hatıranı, son günlerimizin ka· 
ranlık hadiselerinden ayıklıyarak, bütün gÜ• 

zelliği içinde kalbimde saklıyacağmı. Sevıi· 
mi kazanmıf, kııa bir müddet için de olsa be-

1 
ni mesud etmiı olan muha7yelemin minimiDi 
bebeğini daima en eyi duygularla batulqa-

Turıud, hakiki hialerini ifade etm~ 
iciz olan bu mektubu yeniden okud 
aonra yırtıp attı. Diitiindü ki baıbaıa geçi 
dikleri uzun saatler zarfında kendisini a 
yamamış olan kadma hu ıabrlar d• bir Ul 
ıöylemlyecektir. Yazan: Ya~ar Nabi NA YIR 

"Sana "Bebek!,, derken sesimde ve saçını 
•ktuyan parmaklarımdaki ıefkat ürperme· 
alni, hissediyor muydun, Aysun? Yabancı i~tnlar arasında, anasız ve babasız bü~uf 
ır Çocuğun kalbinde ne sonıuz bir ıevıı ıh-

'!Yacı birikmiı olacağını tasavvur edemez· 
!tın. Senin saçlarını okf&l'ken, ben, okfanma: 
••t. saçlarımın hasretini gideriyordum. Se~ı 
t'Yı!ord~, çünkü hayalimin k~d~~na aenın
to!~_rkiı vermek iıtemiftim, ~~:Tt~ 

ııuuuğumdanberi ruhumun en bü,, ... 1 1• 

)~ıy.dı. Seni Mviyordum, çünkü tesadüf kar· 
tlbaa .aesıi çakarmqts. 

"Bu son mukadderdi, fakat hiç olmazsa 
doıtça ayrılabilirdik. Dün sokakta, selam 
vermemek için batnı çevirerek yanım~a~ 
geçtiğin zaman hayrete düşmekten _ke_n~ımı 
1 d D"" ··n ki bu koca ıehran ıçınde a ama ım. uıu b . . k 

ne seni benim kadar ve ne de em sem~ a-
dar akından tanıyan batka bi rtek. _kı~~e 1 
~ •e sonra biz, daha dün biribırımız~n. 
oı.....:..usa tekrarlayan h~ iki Y~~· ııbı 
.1am1apaadan ıeçiJonız. Bu yazıyetın sun· cağım. Tmpd,, 

SON 
NOT 
Yalnız tahlilden ibaret olan bu valiasıı, liare 

ıiz, ldeta mevzusuz hlkiye, ıon samanlarda bUt 
neşriyatımızı lıtila ıden yalnı~ vata ve yalnıa 
reketten ibaret romanlarm bende uyandırdılı 
ıUlamelin eaeridlr. Bunuıı1a beraber bir lddla11 
mıyan bu e&er roman unatl bakkmdald kanaatle 
m1n liadui 1ayılmamahdır. Hı yalım vab, •• 
tahlil " taavlr: ıerçek ,....,, bence, bu ber Ud 
ıuna bklblrlııı c1tnk bir ellht flh:MJ• mescetm 
bllea .. tucıca dol• 
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/ap<>nyada kadınlara d!t nkui derslu verifı'r. Bunlar, hem nazariyat, hem 

de tatbikatta·. Yukardaki resimde japon kadınlarrn~n hem gaz maskesi, 

hem de makineli tüfek kul/anmasını öğrendikleri görülüyor. 
Şıklığa pek düşlcün olan General Göring.havanın soiukluiu yıiziinden sım~·b tivinmis "'dui11 ha.ide rJehistarıd• avr~nırke• 

ltalyada çocuklarrn faşistçe yetiştirilme sine dikkat ediliyor. Yukaidalci res,.m'de Mi/an' da küçüle f aşistleriıı ıaektebe , 
giderlerken içlerinden birisinin nakil vımtalarına kumanda ettiii görü 'i!yor. 

Vazlfeslnl çok ciddiye alan bir polis, Taşkend'te arabalır111 gidip 
ie/ış/ecini idare ediyor. 

r\esim: 5 

Ankara Yüyksek Ziraat 
Enstitüsü Rektörlüğünden: 

Lira 
160 

1032 
1192 

Muhammen bedeli 
Takım Nevi 

10 Elbise 
86 
96 

,, 

Enstitümüzün hademeleri ıçın pazarııK :;uretlle yu
karda müfredatı görülen 96 takım elbise yaptırılacaktır. 
Nümuncyi görmek ve şartnamesini parasrz almak isti
yenler enstitü idare müdürlüğünden alabilirler. Ve 20 şu-

.bat 935 gününe rastlıyan çarşamba günü saat 15 te de 
ihalesi yapılacağından ylizde 7,5 teminatlariyle enstitü 
idare ve ihale komisyonuna gelmeleri. (286) 1 - 491 

~esim: 6 Resim: 7 

Uzak şarktan gelen haberler, japon 
ordusunun Mongolistana doğru yeni 
hareketlere giriştiğini bildiriyor. Bu 
itibarla bütün acunun gözü, japon or
c/usurıa çevrilmiştir. Koyduğumuz re
~imler japon ordusunun nasıl çalıştığı
m gö:;termektedir. Bunlardan (S) nu
ınaralısı, japon askerlerinin bütün teç-

hizatlarilc bit kale duvanna tırmamr- ri ve mükemmel bır orduya sahih ol· 

]arken alınmıştır. dukları lıalcle kı!jlalarında bir takını 

acaib ve eski adetlere sadık kalırlar. 

(7) numaralı resimde görüldügü gibi 

japon kışlalarında koğuşlarda lastik· 

ten bir takım terlikler giyilir, bunların 

üzerine biztürı neferlerin adları yazılır. 

Japon askeri jimnastik ve döğüş ta

limleri de yapar. (6) numaralı resimde 

böyle bir döğiiş için hazırlanmış bir 

japon askerini görüyorsunıız. 

Japonlar, bütün teçhizat itibarile as-

Nafıa Bal{anlığındaıı: 
Haydarpaşa'da sif supalan teslim şartile ve Klaring 

kanalı ile muhammen bedeli 468 lira olan 1300 adet kom
ple telgraf fincanı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 24.3.935 tarihine rastlıyan pazar günü saat 
15 de Ankara'da Bakanlık Malzeme Müdürlüğiinde yapı
lacaktır. 

İsteklilerin Ticaret odası vesikası ve 35,10 liralık mu
vakkat teminatlarının Malsc.ndığma yatırıldığına dair o
lan makbuz veya nümunesine uygun Banka kefalet mek
tubu ile birlikte aynı gün ve saatte komisyonda bulunma
ları lazımdır. 

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

(252) 1--468 

P. 1,. T. BinaJaı· 

ve levazım l\lüdiirlü~ünden: 
İstanbul'da P. T. T. fabrikas1 icin teferrüatile birlikte 

bir freze tezgahı açık eksiltme ile satın alınacaktır. Mu
hammen bedeli 3500 türk lirasıdır. Şartnamesi parasız o-
larak An karada binalar ve levazım müdürlüğünden. is
t an bul 'da Beyoğlu P. T. T. merkezinde ayniyat muavın
liğinden alınır. Eksiltme 3/ 3/ 35 tarihine rastlıyan pazar 
günü saat 15 te Ankarada P. T. T. satın alma komisyo
nunda yapılacağından isteklilerin (263) lira teminatları
nı veznemize yatırdıklarına dair makbuz veya banka te
minat mektubu ile saat 14 te komisyonda ve 2490 No.lu 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinin emrettiği vesaiki tazi-
meyi hamil bulunmaları. (79) 1 - 157 
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istatistik Umum Müdürlüğü 

satın alma komisyonundan: 
Umum müdiirlwt neşriyaundan olup hu ay Ankarada 

bastırılacak olan ve bir senelik muhamm~n be~e.li 13!0?0 
On üç bin lira tutan harici ticaret aylık ıstatsıtıklerının 
basılması kapalı zarf usuliylc eksiltmeye k~n~~ştur. 
Eksiltme 23. 2. 935 tarihine rastlayan cumartesı gunu. saat 
15 de İstatistik Umum Müdürlüğü Saunalma komısy.~
nunda yapılacaktır. İsteklilerin :ekliflerini975 dokuz _yuz 
yetmiş beş liralık muvakkat temınatlarmın malsandıgı~a 
yatırıldığına dair olan makbuz veya banka mektubu ı}e 
birlikte 23. 2. 935 cumartesi günü saat 14 e kadar mezkur 
komisyona tevdi etmeleri lazımdır. . 

İstekliler bu husustaki şartnamelerı parasız olarak ko-
misyon katibliğinden alabilirler. (315) 1-528 

Aııka ... a gümriiğü Müdürlüğün(len 
Müdürlüğiimüz anbarmda mevcut (SCHEMBER) mar

kalı bir adet hububat muayene aleti ecnebi me~leketlere 
sevkedilmek üzere 13. 3. 935 günü açık artırma ıle satı~a
caktır. İsteklilerin o gün gümrükte kurulu satış komıs-

.. 1 (317) 1- 527 
yonuna mura~c=.a:at:;;ar::.:.;ı·~~~-----'"'.~:--:-=::---

K um hara hiitiin bir i~tikhaJdir. 

l 

fiirkive le Hankas1 

Aııkara Belediye Reisliğinden: 
ı - Belediye hududu dahilindeki sokaklar için en az 

1500 sokak levhası yaptınlacağmdan açık eksiltmeğe ko-

nulmuştur. . . . _. 
2 - 30 santim uzunluğunda ve 20 santun genışlıgın~e 

pirinç halitasından kınnIZI nitro ıelliloit boyalı zeının 
üzerine yazıları beyaz nikelaj kab~rtma ~iması lazım ge
len sokak levhalarının dört adet vıdası ıle beraber mu· 
hammen bedeli 2625 liradır. 

3 - Ntlmuneyi gönnek Ye prtnameyi okumak veya 
almak için Ankara belediyesinde numaralama komisyonu 
reisliğine müracaat edilmelidir. 

4 - Açık eksiltme 17. 2. 935 puar ~ü ~~ saat on 
beşte Ankara belediyesi şirketler komıserlıiı oduında 
yapılacak ur. 

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

Tesviyeci ve tornacı 
alınacaktır 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğünden: 
Kınkkale fabrikaları için tes-

v~yeci ve tornacı alın~~k!1": · 
isteklilerin imtihan ıçın ıstida 

ile Ankara'da fişek fabrikasına_ 
lstanbul'da Bakırköy barut fab· 
rikasına lzmirdekiler Halkapı-' . .. 
nar sılah tamirhanesıne mora -
caatları. (222] 1-400 
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HAV ACil.IK ve SPOR 

UÇAK ŞEHiDLE Rt 
SAYISINDA: 

Ölmezlerin günü H. V. S. 
Bağnmızda yatanlar için (Şiir) Server Ziya Gürevin 
21 İkincikanun (Şiir) Behçet Kemal Çağlar 
Uçak Şehidleri M. Nurettin Artam 
Şehid Kanadlar Abidin Daver 
Yüzbaşı Bedri Sinanoğlu 
l<' A Z I L A. Süreyya 
Şehid tayyareciler (Şiir) Cemal Azmi 
Waşington Konferansında Ş. K. 
22 yıllık bir hatıra: 
Ana (Hikaye Server Ziya Gürevin 

TURK KUSU: ha~.k~?~? görüşl~r . 
' ve duşunuşler: M umtaz Faık 

Akşamcı 
TORKKUŞUNA ÜYE YAZILMAK 

1ST1YENLER 
Mecmuanttr bu sayısındaki TÜRK KUŞU 
T Ak1MATNAMES1Nt OKUMALIDIRLAR 

kanzuk 

Yegane ciddi gü
zellik kremidir. Te
ninizin daimi taze
liğini yalnız KREM. 
B A L S A M İ N ile 

korursunuz. 

Dr. Cims'in nasır ilacı 
KORRISID 

En eıki naıırları bile pek kısa bir zamanda tamamile 
kökten çıkarır. 

Merkez depoau Kanzuk eczahaneai. 
Her eaahanede bulunur. 

Emlak ve Eytam Bankasından: 

Satılık Emlik 
Esas No. Mevkii ve Nevi Teminat: T. Lira 
C: ı Ankarada Hamidiye maahlleei ÇanJmı cad-

desinde, altında iki dükkanı bulunan ve 105 
metre arsa U%erine yapılmış Tuna oteli 250 ,, 

c :1 l Ankarada Etlik'te Piyango tepesinde, lc;in-
dc iki odalı bir evi olan 2.800 metre bağ SS ,. 

A: 9 Tabakhane mahallesi, Beypman sokağı 38 
kapı, 107 ada, 2 parsel No. b ev 95 ,, 

A:13 Yenice mahallesi, Kuyu sokağı 2 kapı, 183 
ada, 2 parsel No. b iki baraka go ,, 

A :19 Hacıdoğan, İbadullah • Matbah sokağı, 6 
kapı, 145 ada, 4 panel No. h ev 125 •• 

A:20 Yeğenbey mahallesi, Meıcid sokağı, 1 kapr, 
233 ada, 5 parsel No. lu 53 M2 arsa 43 ., 

Yukanda yazılı ev ve arsalar peıin para ile satılmak 
Uzere açık artırmaya konaldu. İsteklilerin 17. 2. 935 pa
zar günü ıaat onda bankamıza gelmeleri ve tafsilat için 
her gün bankamıza müracaattan. (227) 1 - 399 

Ankara Binicilik mektebi 
müdürlüğünden : 

Ankara Binicilik Mektebinin 12 kişiden ibaret olan ta
lebelerinin bir senelik iaşeleri artırma suretiyle 26-2-935 
salı günü saat 15 de Atlı spor Kulübünde talibine ihale 
edileceğinden taliplerin daha fazla tafsilat almalan için 
Mektep Mesul Muhasipliğine müracaatları ilan olunur. 

(277) 1--479 

Maarif VekiJetinden; 
21. ı ı. 934 tarihinde ihalesi icra edileceği ilan edilen 

Erzurum muallim mektebi ikmal inşaatı münakasası gö
rülen lüzum üzerine üç ay temdit edilmiştir. 

!hale 21. 2. 935 perşembe günil saat ıs te Vekalet inşa· 
at komisyonunda kapalı zarf usu1iyle icra edilecektir. 

Talipler şartname ve teferrüatını inşaat dairesinde 
görebilirler. (3549) 8-5481 

Çorum Belediye Başkanlığındana 
. 1 - Şehir elektrik tesisatının düzeltilmesi ve büyü• 

tülmesi için miktarı ve cinsleri k~şifname ve şannamele• 
rinde yazılı elektrik malzemesi ve lokomobil alınacak'. 
Ve bütün makinelerin ve sairebin montajı yapılarak te• 
sisat işler bir halde belediyeye teslim edilecektir. Keşif• 
name bedeli "34550,. liradır. 

2 - Tahsisata ait f cnni tarifname, eksiltme şannanıe
si, fenni şartname, keşifname ve mukavelename oı nc:kle
ri parasız Çorum belediyesinden. istiycnlere verilir. Veya 
bildirdikleri adreslere posta ile gönderilir. Yalnız proje 
suretleri beş lira mukabilinde verilir. Proje ile yukarıda 
sayılan fenni dosyayı belediyede görmek istiycnlere pa· 
rasız gösterilir. Ve lazım gelen izahat verilir. }i enni ta• 
rifnamc, şartname, eksiltme şartnamesi, kcşifname ve 
mukavelename nümuneleri Ankara, İstanbul ve İzmir 
belediyelerine g&ıdcrilmİ§tir. İstekliler bura belediye]~ 
rine müracaatla tesisata ait fenni d05yayı görebilecek· 
]erdir. 

3 - Muvakkat teminat "259Z: liradır. Türkiyece ta• 
nmmış banka mektubu da kabul edilir. 

4 - İsteklilerden istenilen vesikalar. 
A - Talip tarafından ıimdiye kadar yapılmış tesisa• 

tm bir listesi. 
B - Santralın makineler bikümle tesisatım acıkça 

gösteren umumi planı. 
C - Makinelerin tev.zi tablolarını, aletlerin vaziyet• 

terini gösteren plin ve maktaları. 
D - Lokomobil ve Jeneratörlerin l/10 veya 1/25 

büyüklüğünde plin ve keamelerL 
E - Müteahhidin teklif ettiği makine alat ve edeva· 

tm hangi fabrika mamulitı olduğunu bildirir fenni maıu~ 
matı havi varaka. 

F - 2490 N. lu arttırma ve eksiltme kanununun 3 Un• 
CÜ maddesinin - A. VE B. - fıkraları mucibince taliple
rin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden ve 
ıicilline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından veya resmi 
bir mahkemeden firketin sicille kayıtlı ve halen faaliyet• 
te bulunduğuna dair vesika ve firketin sirküleri veya 
ıirket namma teklifte bulunacak ise bu şirketin vekili oı. 
duğuna dair noterlikten musaddak vekiletnameleri. 

5 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
6 - Teklif mektublan 17/2/935 tarihine rastlıyan pa

zar günü aaat 16 ya kadar Ço~ belediye başkanlığın• 
verilecektir. l 7 /2/935 pazar güniı saat 16 da belediye evin
de komisyonu huzurunda zarOar açılarak Cll nııtvafıJr 
fiat veren talibe iı ihale ·ccıi!ecektir. 

? - Taliplerin yalnız lokomobil satmak için yapacak· 
lan teklifler de kabul edilir. "288,. ı - 257 

Jandarma umum kumandanlığı 
Ankara sahnalma komisyonundan 

Mevcud evsaf ve örneğine uygu ?lmak şartiyle (20)' 
ili (30) bin arasında Harb paketi kapab zarf usuliyle 
18. 2. 935 pazartesi günü saat (15) te satın alınacaktır. 
İstekliler parasız olarak şartnamesini komisyonumuzdan 
alabilirler. Eksiltmeğe girmek istiyenler bir tanesi 25 lm
nll tahmin edilen harb paketi için (S62) lira (50) kUl'Ul
luk ilk teminat makbuz veya banka mektubu ve 2490 a
yılı kanun ve şannamesinde yazılı belgeli teklif mektab
lanm eksiltme günü saat {14) e kadar komisyonumuza 
vermeleri. (214) ı - 395 

Kuruluş 
1 8 9 ı 

UYAN IS 
9 

Serveti fünun 
yerine ~ıkar 

44 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık 
resimli gazetenin Ankara'da satış yeri A K B A Ki· 
tapevidir. Senelik abone 10 lira. Sayısı 20 kuruş. 

~ ~~ ~~~- ~ ~- ~ *~* 



SAYIFA 8 

iLAN ŞARTLARI 1 
~ 

Beher Beher / 
Sayıla Santimi Sayıfa Santimi~~ 

2 
4 
6 

300 
150 
80 

3 
s 
7 

8 25 kuruıtur. 

200 
100 
40 

1 

1 - Hayır işlerine ve yeni 
çıkan kitablara aid ilanlardan 
% ı S tenzilat yapılır. 

2 - Zayi ilan bedelleri mak. 
tu yüz otuz kuruttur. 

3 - Tebrik, teşekkilr, evlen
me vefat ve katı alika illnla • 
nndan maktuan bet lira alınır. 

ABONE ŞARTLARI 
Müddet Dahilde Hariçte 

---
Seneliği 17 Lira 30 Lira 
6 Aylıiı 9 .. 16 .. 
3 Aylıiı s " 

9 " 
Poıta ücreti gönderilmiyen 

mektublara cevab verilmez. 
1 

1 

:ttılık apartıma· 
Işıklar caddesinde köşe 

başında altında bakkal dük
kanı bulunan apartıman sa
tılıktır. Taliplerin Şengül 
Hamamında Bay Hayriye 
müracaatları. 1-359 

Milli l\füdafaa Vekaleti 
Sahnalma Komisyona 

tlinları 

İLAN 
Ordu ihtiyacı için mem

leket dahilinde mevcud yağ
lardan 3125 kilo 712 C. va
kum yağı alınacaktır. Mu
hammen bedeli 1000 liradır. 
İhalesi 25. 2. 935 pazartesi 
günü saat 14 te icra edile
cektir. Talipler evsaf ve 
şartnamesini görmek ve al
mak istiyenler bedelsiz ola
rak M. M. V. satın alma ko
misyonundan verilecektir. 
Eksiltmeye gireceklerin bel
li gün ve saatinde 2490 N o. 
lu kanunrıa gösterilen vesa
ikle ve 75 liralık teminat 
mektubile birlikte M. M. V. 
satın alma komisyonuna gel-
meleri. (285) 1 - 481 

İLAN 
ı - Bir tanesinin tahmin 

edilen fiatı 125 kuruş olan 
200.000 tane yerli veya Av
rupa mamulatından olmak 
-zere çıplak aleminyum mata 
ra kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - İhalesi 30-3-935 cu
martesi günü saat 15 dedir. 

3 - Mnvakkat teminat 
13750 lira<fır. 

4 - Şartnamesini 12.5 li
raya almak ve örneğini gör
mek için iı;tiyenler her gün 
öğleden ı;onra komisyona 
uğnyı:thilirler. 

5 - t steklilerin eksiltme· 
ye J?irebitmek icin kanunun 
tarifatı dairesinde muvakkat 
teminat ve artırma eksilt
me kanununun 3 ncü madde
sind~k; vesikalarla birlikte 
teklif mektuplannm ihale 
saatmdan en az bir saat ev
vel M. M. V. Sa. Al. Ko. na 
•ermiş bulunmaları. (299) 

1-522 
İLAN 

13. 2. 935 günü münaka
uıı icra edilecek olan 
büyük yangın söndürme 
makin~lerinin alımmdan 
sarfı nazar edilmiştir. İşbu 
makineler amili mütehassı
sından a hnacaktır. (308) 

1-526 

Diş malzemesi üzerine 
Ankara'da 

Bir acentalık 
tesis etmek isteniliyor. Alikada.r 
elanlar f stanbuJ Posta kutusu 

...176 numaraya (Diş) rumuzu ile 
muracaat etmeleri. 1-524 ı 

Harbiye l\lektehi Talebe l{ayıd 
ve KalJul Talimatııamesi 

Harbiye Mektebi 
K. lığından: 

1 - Bu sene Harbiye Mp. ne, As. Hakim ve mu
allim sınıfına Milli Müdafaa Vekaletinin gösterece
ği nisbet içinde ana vatanın iç ve dışından türk tale
be kayıt ve kabul olunacaktır. 

a) Tam devreli lise mezunları Harbiye Mp.ne gi
rebilirler. Bunlardan bir sene sonra müracaat eden
ler imtihansız, iki veya daha ziyade sene sonra mü
racaat edenler As. liselerden birinde bakalorya imti
hanına tabi tutulurlar. Lise mezunlarından gayrı, sı
nıf ve ihtısas Mp. leri ve liselere muadil oldukları 
Kültür Bakanlığınca tesbit edilmiş olan ekalliyet ve 
ecnebi Mp. lerinden mezun olan türk talebe As. li
selerin birinde mezuniyet imtihanı geçirmedikçe ve 
türk diline tam vakıf olmadıkça Harbiye Mp. ne ka
bul edilmezler. 

b) Ana vatan dışında Mp. be girmek istiyen türk 
talebenin de As. liselerden birinde bakalorya imtiha· 
m vermeleri, türk diline vakıf ve türk tabiiyetinde 
ol malan lazımdır. Olmıyanlar bir sene zarfında türk 
tabiiyetine geçeceğine dair bir senet verirler. (Bir 
sene zarfında tabiiyetini değiştirmiyenler olursa Mp. 
masrafı kendilerinden alınarak Mp. den çıkarılırlar) 

c) İstekliler (16) yaşım bitirmiş ve (23) yaşına 
henüz girmemiş olmak, 

d) Universitede okurken As. hakim ve muallim 
olmak istiyen talebeden birinci sınıfa girmek isti
yenlerin en yukan (22) ikinci sınıfa (23) üçüncü sı
nıfa (24) yaşlarını bitirmiş olmaları lazımdır. 

e) Vücudunun teşekkülatr ve sıhhatı (tam teşek
küllü heyeti sıhhiyece yapılan muayenede) orduda 
ve her ikilmde faal hizmete müsaid bulunmak. 

f) Ahlak ve seciyesi ve ailesinin hiç bir fena hali 
ve fena şöhretler sahibi olmadığına dair vesaik gös
termek. (İcabında Mektep K. lığınca muhtelif ka
nallarla yapılacak tahkikat neticesi müsbet çıktığı 
takdirde Mp.e kaydolunur. Menfi zuhurunda ise ka· 
bul olunmaz. Müracaat edenler bu hususta hiç bir 
hak talebinde bulunamazlar) 

2 - Birinci maddedeki şartları haiz olanlardan 
İstanbulda bulunanlar her sene mart başından tem
muz nihayetine kadar doğrudan doğruya Harbiye 
Mp. K. lığına ve İstanbul haricinde bulunanlar bu
lundukları yerlerin en büyük askeri K. nma veya as
kerlik şubesi reisliğine en geç temmuz nihayetinde 
Harbiye Mp. de bulunacak veçhile istida ile müra
caat ederler. İstidalarma aşağıda yazılı kağıd ve ve
sikalarını bağlarlar. 

a) Nüfus tezkeresi veya musaddak sureti 
b) Mütehassıs tam bir heyeti sıhhiye tarafından 

musaddak sıhhat ve aşı vesikaları (aşı vesikaları ol
mıyanlara askeri hekimlerce aşı yap~mlır.) 

c) Mezun bulunduğu mektebin şahadetnamesi ve 
mektebin vereceği resmi hüsnühal kağıdı. 

d) Mektebe kabul olunduğu takdirde askeri ka
nunlar, nizamlar ve talimatları tamamen ve aynen 
kabul ettiğini natık \relisinin ve kendisinin birer t~
ahhüd senedi; sar' ah, uyku halinde gezer, sidikli, ba
yılmak ve çırpınmak hastalığına müptela olmadıkla
rına dair taliplerin velilerinin taahhütnameleri. 

Bu gibi hastalıklardan biri ile mektebe girmez
den evci malUI olduğu bilahare anlaşılan talebe mek
tepten çıkarılır. Ve o talebe için sarfedilen bütün 
masraflar velisine tazmin ettirilir. 1 - 394 

Eskişehir 
Beledi vesinden: 

Fenni evsafının değişmesinden dolayı ihalesi yapılmı-
. yan sokak ampullerinin 2. 2. 935 de 16. 2. 935 tarihine mü
sadif cumartesi günü saat on beşe kadar on beş gün müd
detle açık eksiltmeye konulduğundan talib olanların şar
tı anlamak ve pey sürmek üzere Belediye münadisine mü-
racaatlan ilan olunur. (663 - 312) l -529 

M. M. Vekaletinden: 
Zir nahiyesindeki fen sanat umum müdürlüğü poli

gonunda çalışmak üzere bir elektrik fen memuruna ihti
yaç vardu. Aylığı 100: 150 liradır. 

İstekli olanların bir mart 935 tarihine kadar fen sanat 
umum müdürlüğüne uğramalan. (307) 1-523 

Ucuz fiyatla satıhk kereste 
ve odun 

Elektrik Şirketi yanında Vehbi Koçun deposunda 
inşaata yarar kereste ve Ekmekçilere yarar odun sa
tılacaktır. İ stiyenler 13 şubat 935 çarşamba günü sa
at 14 de mahallinde Emniyet Şirketinden Bay Tev· 
fike müracaatları. 1-520 

ULUS 

Ankara Le\•azım Amirliği 
Satıualma Komisyonu 

İlanları 

1 LAN 
Ankara kıtaat ve müesse· 

sat efradı ihtiyacı için bin 
ton değirmisaz Liğnit kö
mürü kapalı zarf usuliyle i
halesi 13 şubat 935 çarşamba 
günü saat on birde yapıla
caktır. Bedeli onbeş bin li
ra ve teminatı muvakkatesi 
bin yüz yirmi beş liradır. 
Şartnamesini görmek için 
her gün cuma gününden 
maada saat ondan on ikiye 
kadar ve teminatı muvakka
tesini dahi muhasebeciliği
ne teslim ederek mukabilin
ne alacağı makbuz ile bir
likte teminat ve teklif mek
tublarmı ve bu işle iştigal 
ettiklerine <lair T-icaret oda
sından alacağı vesikayla be
raber belli saatten bir saat 
eve) Ankara Levazım Amir
liği satmalma komisyonu 
Riyasetine makbuz muka
bilinde vermeleri. ( 194) 

1-329 
İLAN 

Askeri konak mutbah 
ocakları tamiri. pazarlıkla 

ihalesi 13 şubat 935 çar
şamba günü saat on beşte
dir. Bedeli kesfi altı yüz li· 
ra ve teminat; muvakkatesi 
kırk beş liradır. Şartname 

ve resmi ve keşfini görmek 
üzere cuma gününden ma
ada her gün saat ondan on 
ikiye kadar ve teminatı mu
vakkatesini dahi muhase
beciliğine teslim ederek mu
kabiline alacağı makbuzla 
beraber vakti muayyeninde 
Ankara levazım amirliği sa 
tın alma komisyonuna gel-
meleri. ( 176) 1 - 307 

İLAN 

150 ton yerli kok kömürü 
acık eksiltmeye konulmuş
tur. İhalesi 23 şubat 935 cu
martesi günü saat onbeşte
dir. Bedeli 4875 liradır. Te
minatı muvakkatesi 365 lira 
63 kuruştur. Şartnamesini 
görmek üzere cumadan ma
ada her giin saat ondan on 
ikiye kadar ve ihale günü de 
teminatı muhasebeciliğe tes
lim ederek mukabilinde ala
cağı makbuzla açık eksilt
meye iştirak için Ankara 
Levazım Amirliği satınalma 
komisyonuna gelmeleri. 

1 Ankara Belediye Rehıliği 
llanları 

iLAN 
Müsadere edilen 12 tene

ke Mazot ile 8 Teneke ve 
bir varil benzin açık artırma 
ile satılacaktır. İsteklilerin 
17-2-935 pazar günü saat il 
de Belediye Levazım Mü
dürlüğüne gelmeleri. (224) 

Muhammen bedel 100 ve 
teminat 7 ,5 liradır. 1-387 

------- -
lmt ıyıı r ~~hıhi ve Ba1mu· 1 

' harriri Falih Rıfkı ATAY. 

Umunıi ne~riyat1 idare c efen 

Yazı işleri müdürü Nasuhi 
BAYDAR. 

Çıptrr11 tıdde# ~ftlarındı 1 
Ulrıs maf6aasm8e fJasılm'ilO. ı 

12 ŞUBAT 1935 SAi 
==== 

ESKl OSMANLI İMPARATORLUGUNUN TAKSİ· 
ME UGRAMIŞ DÜYUNU UMUMİYESİ MECLİSİN
DEN: 

r ebliğ 
Osmanlı Düyunu Umumiyesinden Yunan Hükumetine 

ısabet eden hissenin tediyesi zımnında 1930 danberi kesil• 
miş bulunan müzakeratm devamı birçok müracaatlardan 
sonra işbu hükumet tarafından kabul edildiği eski Osman• 
h İmparatorluğunun taksime uğramış düyunu umumiyesi 
meclisi alakadarlara hildirir. 

Yunan hükumetinin talebi üzerine Atina'ya bir murah
has heyeti gitmiş, fakat mezkur hükumetin teklifleri kabul 
edilmiyecek derecede olduğu cihetle ıo İkinciteşrin 1934 
tarihinde başlamış olan müıakeratm muvakkaten durma· 
sına mecburiyet hasıl olmuştur. 

Yunanistanm dıs borçlan meselesinin halli ile mükel· 
lef bulunan Yunan Maliye Bakanının Londra'ya yolculuğu 
münasebetiyle, gerek Düyunu Umumiye JVJ .. cJisi rerel:se 
muhtelif memleketlerin dainler cemiyetleri murahhasla
rmdan mürekkeb Müzakerat Komitesi tekrar Yunan Hü· 
kumeti nezdinde teşebbüsatta bulunmuşlar ve Osmanlı 
Düyunu Umumiyesindeki Yunan hissesi meselesine dain• 
lerce kabul edilebilecek hir netice verdirmek maksadiyle 
işbu tesebbüslere devam etmektedirler. 

Yunan Maliye Bakanı Londra'dan avdet eder etmez 
müzakerat Paris'te devam edecektir. 

.\ıoıkt!rİ Fabrikalar UmuJJ 
:\liicliirliiğii Satınalma 

Konıi~yonu llanlan 

İLAN 
Bir oleom fabrikası te

sis edileceğinden aHikadar 
Nrmaların tafsilat için 21 
şubat 935 tarihine kadar her 
gün öğleden sonra Ankara
da Askeri fabrikalar Umum 
Müdürlüğü fen şubesine mü· 
racaatları. (288) 1-501 

İLAN 
Bir oleom fabrikası tesis 

edileceğinden alakadar fir
maların tafsilat için 21 şu
bat 935 tarihine kadar her 
gün öğleden sonra Ankara
da Askeri fabrikalar Umum 
Müdürlüğü fen şubesine mü· 
racaatları. (287) 1-502 

275 TON KİREÇ 
Tahmini bedeli 4900 lira 

olan 275 ton kireç 23/Şub/ 
935 tarihinde pazar günü sa
at 14 te Askeri fabrikalar 
satın alma komisyonunda 
açık eksiltme ile satın alına
caktır. Teslim tarihlerinde 
değişiklik yapılmıştır. Şart
name parasız olup komis
yondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan 367.5 
lira ve 2490 No. kanunun 2 
ve 3 cü maddelerindeki ve
saikle mezkur gün ve saat
ta komisyona müracaatları. 

(282) 1-484 

1-521 

1 Gene Alman 
Bayanı 

İyi aile yanında mü
rebbiyelik arıyor. Anka· 
ra posta kutusu (9) a 
müracaat. ..... ,._ 
• 
iş arıyorum 
Okur yazar bir türk kızı· 

yım. Ticarethanelerde ve 
müesseselerde çalışmak i .. 
tiyorum. Ev işleri 2119 teıı 
lefonundan isteyiniz. 

1- 525 

Jandarma umum kumandanlığı 
Ankara satınalma komisyonundan 

1 - Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı Ankara 
Merkezi efradı iaşesi için 350 liralık pirinç 400 liralık zey
tinyağı 600 liralık Toz şeker, 150 liralık siyah. kuru .üzüm 
23-:?-935 cumartesi günü saat onbirde açık eksıltme ıle sa
tın almacaktır. 

2 - Toptan veya ayn ayn isteklisine ihale edilecek 
bu erzakm evsaf ve şartnamesi parasız olarak komisyon
dan verilir. 

:~ . - Bir kilo pirince ( 18) Zeytinyağına ( 40) Toz şeke
re ( 42) siyah kuru üzüme on sekiz kuruş fiat tahmin edil
misti r. 

4 - Eksiltmeye karışmak istiyen pirinç için (2625) zey
tinyağı için (3000) Toz şeker için (4500) siyah kuru ü~üm 
iç;n (J 125) ve tamamı için de (11250) kuruş ilk temınat 
makbuzu ile birlikte eksiltme saatinde komisyona müıa
caat etmiş olmaları ve geç kalacakların kanunun 42 inci 
maddesine dayanılarak eksiltmeye giremiyeceği. (251) 

1-440 

1 SiNEMALAR 
1 YENf 1 

Bu gece 
Mevcud operetlerin en güzeli senenin 

en nefis filmi 

ÇARDAŞ FORSTİN 

Martha Eggerth - Paul Hörbiger 
Numaralı biletlerinizi gündüzden alınız 

Tel. 3540 

Bugün Bu gece 
Dünya yüzme şampiyonu Johnny Weis
muller ve M. O. Su11yavn tarafından 

temsil edilen 
TARZAN VE EŞi 

Aşk - heyecan • macera ve dehşet fil,..; 

6,30 matinesinde revü yoktur 
Fransızca aözlü 


