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Gündelik 

HEP İLERİ! 

Bu türk cumurluğunun baş pa· 
rolcuıdır. Ne vakit ve hangi biçim
de olursa olsun, işlerimizi §Öyle bir 
gözden geçirsek onların hep ka· 
·zane ile bitiğini görürüz. Her a
landa bir ilerleme, bir yükselme 
'Vardır. Başaramadığımız, üstün· 
den gelemediğimiz bir iş yoktur. 
Acunu kasıp kavuran genel bir sı· 
kıntı içinde bu verimli durumu• 
nıuz, gidiş yollarmuzm doğruluğu· 
nu pek güzel göstermektedir. Ka· 
2andığımız şeyler bundan sonra 
da yöneldiğimiz yolda daha bü· 
Yu"'k bir hızla yürümemizi kolay· 
laştıracak özdedir. 

Beşinci kurultay üyelerinin ıe· 
Çİıni sırasında ulu Önder Atatürk'· 
Ün·ulusa yaptığı bildirimi hiç kut· 
ku yoktur ki bütün yurddaşlar se· 
vinc ve kıva~c ile okumuşlardır. 
Bu ·bildirimde geçen dört yılın İş· 
leri kısaca gözden geçirilmişti. 
l ler vnrtldaş işlerimizin bugünkü 
varın-tını göz önüne getirdikçe 
göğaünün kabardığını duymuştur. 
Bizde saylav seçimi başka ülke· 
lerde olduğu gibi yalnız bir politi· 
ka iii değil, türk devriminin yeni 
bir hız çağına girmesi demektir. 
. Onun içindir ki bu seçimler dev· 
rim tarihimizin dönüm köıeleri 
olmaktadır, 

Bugün yeryüzünde hiç bir ulus, 
.türk ulusu kadar kazandı bir bi· 
lanço ile iı alanına çıkamaz. Acu· 
nun her bucağında türlü ııkmll 
ve zorluklar ulusların öz varlıkla· 
rını kemirecek kerteye çıkmıştır. 
Ulut kurumunun temel tqı olan 
uluaal birlik birçok yerlerde yal
nız ıözde kalmaktadır. Onlar an
cak eskiden toplanmış §eyleri ko· 
rumağa· ve gittikçe daha kötü gün· 
iere düşmekten kurtulmağa çalı· 
tırken türk ulusu yeni değerler 
yaratmaktaJ ve her gün biraz da
ha ileriye doğru yol almaktadır. 
Biz bu başarıcı gücümüzü ulusal 
birliğimize ve türk cumurluğunun 
yüksek iş enerjisine borcluyuz. 
Onlan bundan sonra da kendi 
benliğimiz gibi korumak için her 
Y\lrddaş kendine düşen yükümü 
sevine sevine üzerine almaktan 
çekinmez. 

Şimdi devrim tarihimizin yeni 
bir çağma giriyoruz. Onun da türk 
ulusu için yeni bir yükseliş ve iler· 
leyi§ çağı olacağı besbellidir. Türk 
ulusu büyük Önderine olan son· 
suz sevgi ve güvenini seçim san· 
aıkları batında yeniden göster· 
tniştir. Atatürk bunun kartılığını 
töyle bildirmişti ı 

" ... Yeniden deruhte edeceğimiz 
llğır vazifeleri yüz akı ile başar· 
tnak ve ulusumu:ıa müspet hesab· 
larını verebilmek samimi kaygıw 
lntzdır ... ,, Ulusun ve Atatürk'ün 
hu kar§ılıklı sevgi ve çalışmasın
dan, bu karşılıklı güven ve inanın-

• dan neler doğabileceğini gördük, 
görüyoruz ve daha da çok göre· 
ceğiz .. Geİecek ancak yüksek bir 
iilkü çevresinde çelik gibi birleş· 
tniş, durmadan çalışan ve kendine 
sonsu.z güveni olan uluslarmdır. 

" ... Ulusça gösterilen birlik, ül
~üye bağlılık bütün gö:ıleri yeni
den yurdumuza çekmiştir ... ,, Türk 
ulusu 'kadınlı erkekli, tek bir var
lık gibi, bir ;ol üzerinde, bir ülkü 
Çevresinde toplanmıştır.. Bu ~~!, 
hu ülkü, Atatürk'ün gösterdıgı, 
aydınlattığı yol ve ülküdür .. G~n~I 
Yaşayışımızın ve uluş işlerımızın 
her alandaki bilançoları apa~ık 
tneydana konmuştur .. Gören goz
Ier İçin bunların türk ulusu, acun 
barışı ve uluslararası geçimi ba· 
kırnlarından ne kadar yüksek ka· 
2~nclar ile denkleşmiş olduğunu 
ll'ornıek işten bile değildir. 

Zeki Mesud ALSAN 

Hindistan anayasası 

Avam l{amarası yeni 
projeyi iJ{inci 
ol{unuşta kabul etti 

Londra, 12 (A.A.) - Avam kama· 
rast, dört gün süren hararetli görüıme
lerden ıonra Hindistan anayasaH hak· 
kındaki projenin ikinci okunmasını bil· 
dirmek üzeredir. Projeye karşı olan mu 
hafazakarlar ıubesi itçi fırkasının tak • 
riri lehinde rey vereceğini bildirmişti. 
Bu, teklifi tasvip ettiğinden değil yasa 
projesine muhalif olduğundan ileri gel • 

mektedir. 
lıçilerin takririnde, Hindistan'a do • 

minyon ıekli hakkını açıkça tanıyarak 
hindlilerin istek ve işbirliklerini temin 
etmiyen ve Hindistan işçilerine ve köy
lerine soysal ve ökonomik kurtuluşlan 
imkanmı venniyen hiç bir yasanrn mem 
nuniyet verici olnuyacağı bildirilmekte

dir. 
xxx 

Londra, 12 ( A.A.) - Avam kama • 
rası, Hi:ıdi5tan anayasa ıslahatına aid, 
hükumet tarafından teklif edilen yasa 
projesinde bazı bdilit yapılmasınT iıti
yen, iıçi fırkasının takririni 133 reye 
kartı 404 reyle reddetmi!tir. Yasa la· 
yihası bu suretle ikinci okunuıunda ka· 
bul edilmi,tir. 

Anayasanın kabulü 
hükfunet için 
muvaffakiyettir. 

Londra, 12 _( A. 
A.) - Hindistan 
anayasası hakkın
daki hükumet pro 
jeıinin tadili için 
İşçi fırkası tarafın 

dan verilen tak -
ririn, 133 reye kar 
şı 404 rey ile red
di ve projenin 
ikinci okunuşun • 
da kabulü, hüku
met için büyük 
bir muvaffakiyet Hindistan anaya • 
olmu,tur. Bu mu- sasrnı müdafaa e-
vaffakiyet hemen den Bay Baldvin 

(Sonu z inci sayıl ada) 

A(lımız, andonıidır. 

• 
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"Maten DepartuncıntCll., gtızetcsi, almun 
ulusal korum bakanının 14 piymfo. 8 siiı'a· 
ri, 4 topçu alayı teşkiline harar ııcrdiğini ı:e 

bu yeni /ataların J' ersay muahedesine rağ
men teşkil olunduğunu yazmak·uıdır. 

Her } cr•1e 5 kuruş 
==a 

Italya - Habeşistan Buğday tahkikatı 

Şimdiye ){adar beş. 

Seferberlik yapılma dığı iddia olunuyor 
Alınan tedbirleri ingiliz gazeteleri ihtiyat, frıansız 
gazeteleri tehdid mahiyetinde görüyorlar. 

Londra, 12 1 
(A.A) - ltal • 
ya'nın, Habe • 
fistana bir ulti· 
matum gönder • 
diğine dair o • 
lan duyuklann 
resmen teeyyüd 
etmediği, dün 
akşam, resmi 
mahfillerde söy
lenmekte idi. 

İngiltere, Ro
ma' da olsun, 
Adisababa' da 
olsun, ara bulu. 
culukta devam 
ederek, öteki 
askıdaki mese· 
lelerin de hal· 
lini kolaylaştı • 
racak olan kati 
bir sınır tahdi .. 
dine varacak 
müzakerelerin 
hızlandırılması • 
na çalışmakta • 
dır. 

Habeflstan imparatoru. Halle Selase 

Seferberliğin aslı nedir? 
Rom~ 12(A. A) - Havas 

muhabirinden: 
Habetistana bir ultimatum veril
miş olduğu doğru değildir. An• 
cak, Adisababadaki İtalyan elçisi, 
ı. 11. 34 tarihinde Kondar ve 5. 
12. 34 tarihinde Valuval hadisele-

mensub olanlarla bu fırkalara 
mensub olmıyan bazı ihtiyat efra
dı kısmen kadroları tamamlamak 
için silah altına almmıtlardır. 

Habeşistan ordusunun 
kuvveti nedir? 

R.oma, 12 (A.A) - "Le F or· 
ze Armate,, adlı askeri mecmua, 

,(Sonu 2 lncl sayıfada) 

• 
memuı·a ışten 

el çektirildi 
latanbul, 12 (Telefon) - Buğ

day işlerindeki yolsuzluk tahkika· 
tile uğra,an komisyon çalışmala
rını bitirmek üzeredir. Tahkikatın 
çabuk tamam1anması ıçm te~kil 

edilen diğer heyetler ele raporla
rını bitirmişlerdir. s :lolardaki 
buğday hesabları ve bankanın 

buğday işlerine aid muamelatı ta
mamen gözden geçirilmiştir. Yal
nız silolardaki buğdayların haki
ki mikdarı henüz teshil ccJileıne
miştir. Son haberleı·e göre tah -

kikatm hukuki ve idari cebhe!e -
rini idare eden komisyon kredi 
ve emtia şefi Bay Fuacla da işlen 
el çektirilmiştir. Bununla vazife· 
den alınan memurların adedi be
şi bulmuıtru. Tahkikat netayici 
hakkında ziraat müsteşarı Bay A 
tıf Bayındu bugün tahkikatın son 
safhaya geldiğini, yakında rapor
ların alakadar makamlara verile· 
ceğini söylemiştir. 

-----~·-·------~ 
.İstanbul' da bir eroin ve 
morfin fabrikası bulundu 

İstanbul, 12 (Telefon) - Ar
navud köyünde amerikan okulası 
yanında bulunan bir yalıda bir 
eroin ve morfin imalathanesinin 
kaçak olarak çalıştığı meydana çı
karılmıştır. imalathane ile ala 1.a
dar Ali Haydar, Ziya Hilmi, ve 

madenci Emin adında üç kişi ya
kalanmıştır. . rinden sonra olduğu gibi 29 .. 1 

tarihli hadiseyi de tiddetle protes· 
to etmek için emir almıştır. 

1911 doğumluların resmen sl· 
lah altına çağırıldıklarımn aslı 
yoktur. Yalnız, bu doğumlulardan, 
Mesina ve Floransa fırkalarına 

Yeni tefrikamız 

San Michele'nin kitabı 
LINDBERG'İN ÇOCU CUNU KAÇIRAN Piyer Bönva bu kitabı ol{urlara 

aşağıdaki ,,tak riz,,le sunuyor 
-

O··ıu·· mu·· istendi Hauptmanın 
vinin içinde tertib edildiğini söy
lemiş ve "Lindberg, mürebbiyeye 
mutlak surette güvenebilir, Ancak 
benim hiç bir güvenim yoktur.,, 
·demiştir. 

B. Reilly, bundan sonra, müd
deiumumiliğin ileri sürdüğü de· 
lillere ve şahidlerin beyanatına şid 
detle hücum etmiş ve zabıtayı dü
rüst hareket etmemekle itham 

Lindberg'in çccugunu kaçrrmaktan suç· 
Ju H aftman ve yattığı hapishane 

ettikten sonra, Violet Sharp'ın, işi
ni kaybetmek korkusile değil, fa. 
kat kapana yakalanmakta olduğu
nu gördüğünden intihar ettiğini 
ıöylemiştir. 

Kapri'yl • bir gidenin mutlaka bir 
daha .döndüğü Kapri'yi • ilk zİyar.:!tİniz. 
de gelip beni görürseniz, §İmdiye kadar 
hiç kimsenin bana anlatamamıt olduğu. 
şeyi belki siz anlatabilirainiz: San Mi
chele'nin kitabı neden yirmi beş dile çev· 
rilmiştir? Bu öyle çetin bir ıey ki anla
mını bir türlü sezemiyorum ... ,. 

Bu iıin düğümünü çözmeğe çalış· 

mak için San Michele'nin Kitabı 

adındaki bu harikulade eserin sahi
bi doktor Aksel Munt'un, bir ay 
önce, bana böylece yapbğt daveti 
yerine getinneği beklemek istemiyorum. 
Bunun izahı şudur: Aksel Munt'un ki
tabı başkaları gibi bir kitab değildir, 

kendisi de, başka yazarlar gibi bir yazar 
hiç değildir. O sadece bir insandır. Ve 
yirmi be! ülkenin İnsanları da, onun 
kendilerine uzatmıt olduğu pek terniz 
ve pek samimi aynada kendilerini ta· 
nnmşlardır. 

Sen Fransuvanın toprağında bu ıimal 
mersiyesinin terennüm edilmiş olması 
pek şaşılacak bir ıeydir. O bizim anlayı§
larımızı, düşünmek, duymak, yazmak 
itiyadlarımızı altüst etmektedir. Onda 
herhangi bir yazı biçimi ile münasebet 
aranamaz. Asıl mucize. onun yazılabil
miş olmasırdadır. Böyle bir eser olmayı, 
alelade üslub kurallarına boyun eğmemiş 
bulunmayı onun kadar umurlanmıyan 
bir kitab yoktur. Böyle olmakla beraber, 
muvaffaloycti de buradadır. Şu halde bu 
muvaffakıyet, öteki yazarların uymaya 

kendilerini mecbur bildikleri bütün ya
salara onu yazanın karıı g-elmek fraJ::.ile 
anlatılabilir. Onun bu yasalara karşı, 

tıpkı ''yazarken edebiyat yapmak he
vesine düşmüt olduğunu dü§Ünmck gü
lünclüğünden kurtarılmasını istiyen,. Sen 

Fransız 'Akademisi üyelerinden Bay 
Piyer Bönva 

Simon'un istihfafı vardır. Bunu hiç dü· 
şünmemiş olduğu içindir ki o buna, pek 
şaşılacak surette erişmiştir. 

Doktor Munt yazıyor: ''Eyi biliyo
rum ki bu kitabda, pek çok şeyler, okur-

ların bir takımlarına acayib, hatta he 
men hemen anlaşılmaz görünecektir. Ef. 

(Sayıfayı çeviriniz) 
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DIŞ ARD A N GELEN SO N DUYU K·LAR 
Sov)'etler Birliği 

ilimci kolkoz 
kongresi 

Moskova, 12 (A.A) - Sovyet
ler Birliği ikinci kolkoz kongresi 
'dün KremJin sarayında açılmıştır. 
Bütün hükumet erkanınm da bu -
lunduğu bu kongrede ziraat komi
seri Bay Çernof söylediği açılış 
nutkunda ziraat alanında elde e
<lilen büyük muvaffakiyetleri an
latmıştır. 1930 da köylünün an· 
cak yüzde 24 ü kolkozlara girmiş 
bulunduğu ve kolkozlar tarafından 
ekilen topraklar da ancak ekim a
Janınm yüzde 31 ini teşkil ettiği 
halde bugün bu alanın yüzde 85 i 
kolkozların elinde bulunmakta -
dır ve yalnız yüzde 15 i kendi he
sablarına çalışanlara aidtir. 

Demek ki bu durum bundan 
beş yıl önce kruulan kolkoz nizam 
namesinin değiştirilmesini İcab et 
tirecek mahiyettedir. 
~ngre 37 ki,ilik bürosunu seç 

ıniştir. Bunların arasında Stalin 
ve hükumet erkanı da bulunmak
tadrr. 

~VUSTURYA'DA 

Avustur)a ba~bakanı Londrada 
beklePiyor 

Londra, 12 (A.A.) - Avusturya 

başbakanı Şuşnig ve dışarı işler bakanı , 

Baron Bcrger - Valdenegg'in 24 şubat 

pazar günü Londra'ya gelmeleri beklen~ 

mektedir. Akşam yemeğinde Marki ve 

Markiz Londonderry'nin misafiri ola .. 

c.aklardır. Salı günü öğle yemeğini dışa· 

n işler bakanlığmda yiyecekler ve Sir 
Con Soymen'in misafiri olacakJardı .. 

Avu!"turyada nazi faaliyeti 

Viyana, 12 (A.A.) - Telgraf gaze .. 

tesi, yaptığı bir araştırma sonucunda na· 

silerin yurd~eve gençlik çerçevesi için

de, mühim bir nüve tesis ettiklerini ve 

bu nüveye, 18 yaştan aşağı 300 kı 

girdiğini, başkanlan Fligt1in firar-:-. 
duğunu meydana çıkarmıştır. 

Hükumet," tahkikat yapılmasını cm -
retmiştir. 

Hitlcrciler hiicrelerinde 
araşbrnıalar 

Viyana, 12 (A.A.) - Avusturya gene 
lik birliği içinde teşkil edilmiş olan hit-

lerciler hücresinde yapılan bir araştır -
ma neticesinde üç kişi tevkif edilmiştir •. 
Bunlardan biri muallimdir. 

aanelerimizde ve rüyalanmızda hala ya· 
ııyan bütün o etsiz kemiksiz mahluklar, 
çocuklarımızın baıucunda bekliyen kü
çük periler, çayrrlarımr:r.ın solgun çiç~k· 
leri Üzerinde rakseden elfler, kt§lık in
lerinde uyuyan aydi'.ra yiyecek ta§ıyan 
cinler, koca adımlarirle ormanlarımızda 
dolaşan devler, Panın düdüğünün ıon 

yankılariyle beraber ıizin topraklarınız· 
dan hep kaybolmu§lardır.,, 

Bunlar hakikaten yok olmuşlarsa San 
Michele'nin kitabı onları gümü, renkli 
zeytinlikler ve serviler ülkeıinde yeni
den diri1imektedir. Müellif ıidip bunla
n kl"yın ve çam ormanlan arasında ara-

• mıttn' ve bize bu yolculuktan bahsettiği 
aayrfa!ardan daha güzellerini, daha il
bamlılannı da ben henüz okumamııım
dır. 

Aksel Munt emin olsun; hiç bir ıey 
onun kitabı kadar canlı değildir. Sürekli 
kanad çırpıntılan onu canlandmyor gibi
dir. Ölümle aralık11z karıılaımak bu he
kime, tükenmez hayatın ifadesini vermi§ 
.anılır. Onu nuıl anlıyor, naııl seviyor 
ve bize sevdirmeği de nasıl bitiyor. 

Et puis, il ı'elevait une aeule peo
.ee. 

Coınme une pyramide au m.ilieu des 
deterts (1) 

(1) Ve ıonra, bir tek düşünce yükseli. 
yordu, 

Cöllerin ortasında bir ehram gibi 

Hindistan aııayasası 
(Başı 1 inci sayıfada) 

herkesçe beklenmekle beraber, gerek 
hükumetin, gerek ileri ıağ ve ileri ıol 

fırkalarının her zamandan çok hararet
le müdafaa ettikleri bir müzakereden 
sonra elde ed.ilebilmi,tir. 

Hükfımetin tezi geçen hatfa, Sir Ho
are tarafından parlak surette teşrih 

edildiği gibi, dün de, işçi fırkasınır. ver
diği takrirdeki baş1ıca delilleri reddet • 
mek vazifesini üzerine alan Sir Tomas 
İnskip tarafından müdafaa edilmiştir. 

Sir İnskip hulasa olarak demiştir ki: 
" - İşçi muhalifinin iddiası aksine ola 

rak, Hindistan halkı sorumun sıyasal 

cephesiyle alakadar olmaktadır. Bu so -
rumdaki karar gecikmesi, bizim kendi -
sine telkin etmekte olduğumuz itimadı • 

l·.,ybedeccktir. Bu projenin kabulü Hin-
·tan halkı için kazançtan başka bir · 

•. y değildir. 
Bundan sonra, hatib, cveke yapılan 

vaidleri tutmak gerekliği üzerinde uzun 
uzadıya ısrar etmiş ve İngiltere, Hindis
tana bir dominion teşkilatı vadettiğini 

ve yavaş yavaş bu teşkilata sahib olabil
meleri için Hindistan'a yardım edilmesi 

' icabeylediğini söylemiştir. 
B. Morgan Jones, İngilterenin Hin

diııtan halkına bir imtiyaz gölgesinden 
fazla bir şey bahşettiğine, muhalif i~i 

partisinin, inanı olmadığını söylemiştir. 
B. Çurçil, hilkômetin Hindistan eıya

sasını tasvib etmiyen ileri sağ fırkasının 
bu husustaki düşüncelerini teşrih etmiş
tir. 

B. Vedgurnd ve B. Lansbud, işçi fu·•· 
kasının daha bazı itirazlarını kaydetmiı
lerdir. 

B. Baldvin, hükumetin, Hindistan so
rumunu halletmek için sarfcttiği gay -
retleri teşrih ederek görüşmeleri hulasa 
etmiş ve ''sıyasal sorumlarda yanılmaz- , 
hk maalesef imkansızdı, Hindistan hal
lı.'! .bizi~ caf!Iiamıza gelsin,, demiştir. 

B. Baldvin'in nutku şiddetli alkışlar
la karşılanmış ve müzakere böylece so • 
na ermiştir. 

İtalya - Yunanistan 
nıiinasehetleri 

Roma, 12 (A.A.) - Messajero gaze
tesi KaHmnos adası hadiseleri hakkında 
şu satırları yozıyor: 

" Adada italyan memurlarının halk 
üzerine hiç bir tazyikte bulunmadıkları 
ve bazı Atina gazetelerinin yazılarının 
doğru gösterecek hiç bir vaka zuhur et
mediği muhakkaktır. 

İtalya - Yunanistan münasebetleri 
bugün samimi dostluk duygularından 

mülhemdir. Ancak Atina gazetelerinin 
bu dostluğun ahengini bozabilecek esas 
sız ve tahrikti duyuklar neşretmemesi 

lazımdır.,, 

==== 
Lamartinin bu beyitinde temiz şiir 

olmaktan başka bir meziyet, bir mana 

varsa, umarım ki o, bu olmak gerektir: 

"Eser,, sözüne layık bir kitabın, var ol

mak, var kalmak için bir amacı, manza

ranın bütün "detay,, lannın gelip, derin 

bir ahenkle, yanlarında toplandığı bir a

na düıüncesi olmahd!l'. Ta ki yalmz .ken· 

disi, yani onları e:ımeksizin hükmü altı

na alan ehram görünsün. 

San Micbele'nin kitabına kartı halk

ça yarahlan muvaffakıyete taşan dok· 

tor Munt, münakkidlerin bu kitabı türlü 

türlü tefsir etmİ§ olmalarına büsbütün 

taşmaktadır. Ben de kendi tefsirimi 

sunmaya kalkı§abilir miyim? Bu 

iıi yaparken, eğer yanılmıyorsam, biç 

olm112:sa onun hoşuna gitmemezlik et

mi§ olmıyacağundan eminim. İşte, ben· 

ce, bu sayıfaların varlık sebebi, onlar-

dan yükselen inan türküsü, hayata inan

ma türküıü, bu hayata tapınıt ve hele, 

en sade ve en yürek titretici ıekliyle, 

mutsuz, zulüm gören hayvanlann sevgi

sidir. Yurdumun edebiyat adamları der

nei1ne yazılmadan önce hayvanları ko· 

ruma derneğinin üyesi olan ben, diyebi

lirim ili, San Michele'nin kitabında içime 

dokunan en çok bu olmuıtur ... 
PlYER BÖNVA 

İtalya · Habeşistan 
(Başr 1 inci sayıfada) 

geçenlerde habeş ordusuna dair 
şu izahatı vermiştir: 

"Habeş ordusu, doğrudan 
doğruya Necaşi'ye tabi, yahut ki 
muhtelif yerli bqkanlarm kuman
dası altında bir takım gruplardan 
mürekkebtir. 

Ahalinin yüzde otuzu askerli
ğe elverişlidir. Bu suretle, yarım 
milyonu silahlı olmak üzere, iki 
milyon asker çıkarabilir. 

Silahların cinsi pek muhtelif 
olmakla beraber, modern tüfek ve 
mitralyözleri de vardır. 

Topçu silahları 180 toptan iba
rettir. Bundan başka 250 mitral -
yöz, 6 tane tank, 10 kadar da tay· 
Y,are mevcuttur. 

İngiliz gazetelerinin yazdık1aı·ı 

Londra, 12 (A.A) - Londra 
gazeteleri, baJmakalelerinde, bu
gün ltalya ile Habeşistan arasın
daki gerginlikten bahsederek, u
luslar derneğinin arabuluculuğu ile bu
nun gcvıiyeceği umudunu göstermekte 
dirler. 

"Taymis,, İtalyanın, ihtiyati askeri 
tedbirler almış bul unmasma esef edi
yor. Bu gazeteye göre, bu tedbire 1928 

tarihli İtalya - Habeşistan andla§ma
smın, orada çıkabilecek bütün anlaşa
mamaıhklann halli için tavsiye ettiği 

"uzlaşma vasıtaları,, ndan saymak müın 
kün olmamakla beraber, bunlar haksız 
sayılıp da takbih edilemez. 

Taymis, makalesini şöyle bitiriyor: 
" Habeşistanın iç durumu tetkik edi 

lince, bu ülkeye karşı insanda bir sev
gi duygusu uyanmamak mümkün değil
dir. Bununla beraber, İtalyanın son ha
diseler dolayrsile almış olduğu tedbir
lerin ihtiyat ve korum mahiyetini aş
tığını söyliyebilmek için henüz daha 
pek erkendir.,, 

Nius Kronikl gazetesi, italyan ted
birlerinin pek de ciddi sayılmaması ge
rektiğini yazıyor. Onun sandığına gö
re, İtalya ile Habeşistan, kavgalarını 
gene kendi aralarında ve dostça halle
deceklerdir. 

Deyli Meyi, İngilterenin Sudanda 
İıY.i bir komşusu olup, nüfuıunun ge -
nişlemesi, ona karşı sevgi duygulan 
besliyen ingilizlerce hoş görülecek o -
lan İtalyaya tamamile müsaid bir lisan 
kullanıyor. 

Bu gazete, ilaveten diyor ki: Habe
şistan ileri sürülecek istekleri kabul et
mekle çok akıllılık göstermiş olacak -
tır. Ve, İtalyanın şeref ve nüfuzuna 
ilişiği olan bu kavgaya uluslar derneği 
karışmamalıdır, 

Öte yanda, "Deyli Herald,, gazete
si de, bu davanm uluslar derneği tara· 
fından şerefli ve adil surette halli lazım 
ve mümkün olduğu düşüncesindedir. 

"Deyli Telgraf., ise diyor ki: 
" Bu gerginlik daha da artarsa, bir 

faciaya sebeb olabilir. Maamafih, u • 

mudu kesmek doğru değildir. Henüz 
bir savaşın önüne geçmek mümkündür. 
Bununla beraber geçen ilkteşrin ayın -
danberi italyan karakollarmr bıktıran 
bir takım kabilelere karşı, B. Mus9lini
nin, şiddetli tedbirler almayı daha zi
yade geciktirmiyeceği şüphe götürmez. 

Fransız gazetelerinin 
düşiinceleri 

Paris,, 12 (A.A) - Gazeteler, Hal· 
yada iki sınıf askerin seferber edilme
sinin ancak bir tehdid mahiyetinde ol
duğunu ve böyle de kalacağını sanıyor
lar ve diyorlar ki: Habeşistanm sınır 
hadiselerine artık son vermesi ve bu 
sorumun barı§ yoliyle halli, herkesin 
dilediği şeydir. 

"Pöti Pariziyen,, , şu düşüncede bu

lunuyor: 
" Herkes de takdir eder ki, İtalya

nın şeref ve nüfuzuna tesir edebilecek 
olan düşmanca saldırmalardan bıkan 

B. Musolini, seri ve enerji<k bir hare -
ketle, İtalyanın icabı takdirinde, hak· 
lannr teslim ettirmek üzere bir sava,a 
girişebileceğini göıtermek istemiştir. 

Bununla beraber, aradaki gerginliğin 

barıs voliyle bir anlaşmaya ızötürüle • 

Savaş tayyareleri 

İngiltere ile sovyetle
rin ne I{adar savaş 
tayyareleri var? 

İngiltere ,.e Sovyet lıa,·a kuv
~·etleri arasında bir 

kar~ıla§tırma 

Londra, 12 (A.A) - Hava ba
kanlığı müsteşarı Sasson, avam 
kamarasında 1. 1. 934 tarihinde 
İngiltere adalarında 425 savaş 
tayyaresi bulunduğu halde, 1. 1. 
935 tarihinde bu mikdarın 453 ol
duğunu ıöylemiş ve aynı müddet 
içinde Sovyet tayyareleri adedi -
nin 1300 den 1500 e çıktlğmı ila
ve etmiştir. 

lngilterede ~ayluv seçimi 
yapılacağı şa)ialaı·ı 

Londra, 12 (A.A.) - Bazı ingiliz sı
yasal mahfillerinde ve gazetelerine de 
akseden saylav seçiminin yakında yapı· 
1aeağma dair şayialardan yana, dün ak
şam, avam kamarsmd B. BJdvin, hükQ
metin bu meseleyi henüz tetkik bile et
mediğini ve görülecek daha birçok iş· 
ter olduğunu söylemiştir. 

J ngiliz işsizlerinin sa yun 

Londra, 12 (A.A.) - 28 ilk.kanunda 
işsizlerin sayısı 2.325.373 e varmaktay

dı . Bu sayıya 17. 12 tarihine nisbetlc 
239.558 fazlalrk ve geçen yılın aynı gü
nüne nisbetle 53.695 eksiklik vardır. 

Doların durluğu için ayrılmış 
olan tahsisat 

Vaşington, 12 (A.A.) - B. Mor· 
genthau, kambiyoya durluk vermek 
için ayrılan 2 milyar doların, 14 sonka· 

nundanber'i, kambiyo piyasasında kulla
nılmış olduğunu ifşa ettikten sonra şun
ları söylemi~tir: 

"- Doların dış piyasalardaki değe
rinin kontrolsuz kaldığım görür gör
mez derhal bu para ile müdahale ettik. 
Ve neticede doların .değerini muvaffa. 

kiyetle idare ettik.,, 

ccği elan Umid edilebilir.,, 
"Jurnal,, da ~unu yazıyor: "İtalyan

ların Afrikada bir maceraya atılmakta~ 
ne kazanacakları mal<lın değildir. Bil· 
hassa, Avrupada en çok serbest kalma
ya muhtaç bulundukları bir urada. 
Bunun içindir ki, alınan bu tiddetli 
tedbirlerin, daha ziyade sonucu hızlan
dırmak olduğu sanılabilir. Bununla 
beraber, cereyana kapılmamağa da iti
na gerektir. ,, 

"Ekselsiyor,, gazetesi de, İtalya ta
rafından enerjik surette yapılan uzlaş
ma teklifinin Necaşi'nin mukarriblerin-

ce anlaşılıp anlaşılmıyacağını ıorduk

tan ve orta A vrupadaki durumun böy
le maceralara cesaret verecek bir hal
de bulunmadığını kaydettikten sonra 

diyor ki: 

" Cenevrede bazı vahim sorumlar 
dolayısile Londra, Paris ve Roma ara· 
sında mesud bir surette ortaya çıkan 
düşünce birliğinin bu anlaşamazlığı tes
kin edecek adil bir hal tarzı bulmak 
için gecikmeksizin araya girmesi iste

nilir.,, 

M.ıten'in Roma muhabiri de diyDr 
ki, askeri mütehassıslara bakılırsa, bu 
ıyıl içersinde, gerçekten askeri hareket
lere girişilmesine pek de imkan yok -
tur. 

Askeri güçlüklerden ziyade, şimr\i
ki mali engeller daha ı:orludur. 

İtalya hükfuneti ihtiyatla l.areket 
etmeğe ve her türlü maceralardan ve 

mevsimsiz kararlardan kaçınmaya az• 
metmiş görünüyor.,, 

Yüksek miidafaa komtsyonu 
top}andı 

Roma, 12 (A.A.) - Yüksek müdafaa 
komisyonu, bugün öğleden sonra Duçc

· nin reislieinde toplanmı:ştır. 

ALMANYA'DA 

A !nıan cevabı ya· 
kıııda verilecek.mi~. 

Bertin, 12 (A.A.) - Berlin'deki int 
giliz ve fransız büyük clçlerine verile 
cek alman cevabının, pek yakında gel.; 
ceği haberi doğru gibi görünüyor. 

Sıyasal mahfeller bu cevabın Almaıt 
ya'ya yapılan tebliğe karşılık, Londrı 
ve Paris hükumetleri nezdinde bir te • 
tebbüs icrası suretiyle değil, fakat BcA 
lindeki ingiliz ve fransız elçileri vasıta 
ıiJe bildireceğini sanmaktadır. 

Alnıauyaoıu menfi ccvab \:ere
ceği hakkındaki haberler 

doğru dt•ğilllir·, 

Berlin, 12 (A.A.) - Yarı resmi Cor • 
respondans diplomatik et politik gaze,. 
tesi, Londra'da yapılan tebliğata Alman 
yanın menfi bir cevab vcn:ceği şayiası • 
nın İngiltere hariciye müste~arlığc tara• 
fmdan hemen tekzib edilmesin.in pek zi• 
yade memnuniyete şayan olduğunu yaz
dıktan soora AJmanya'nın vereceği ce .. 
vabın mülhem olacağı fikirlerden bahs-
etmektedir. n 

Sar .ırnla~ma~ı imza c<liltJi 

Cenevre, 12 (A.A.) - Roma'Jaıı alr4 
nan bir tebliğe göre, Romadaki fransı.z 

ve alman büyük elçileri, Bııl"de Sar hükft 
met komisyonunun iş birli'ğiyle tanzim 
edilmiş olan metne göre Sar'da gümrük 
rejiminin değişmesine aid olan anlaşma• 
yı üçler komitesi hıızuriyle imza cnnit
lerdir. 

Üçler komitesi, anlaşmanın tatbıld 
için gereken tedbirlerin alınmasına lıü• 
kurnet komisyonunu memur eylemiştir, 

Almauyanm Bükre!j sefiri 
geri çağırıldı 

Bükreş, 12 (A.A.) - Alma_nya'nnı 

Bükreş orta elçisi Fon Dehn Şmit, vazı..: 
fesi ba~ından ayrılacağını ve hemen Kj 

rala vedana.mesini vereceğini resmen 
Romanya hükumetine bildirmiştir. Dip• 
lomasi mehafili sefirin böyle ani suret • 
tc geri çağrılması baklanda muhtelif 
mütalaalar ileri sürmektedirler. 

B. Göring- AJmanyanm baı·ış 
isıediğin söyliiyor 

Dresten, 12 (A.A) - Prusya lıag.ı 
;.ot 

bakanı Bay Göring söylediği bir nutuJf 

ta, Almanyanın barış istediğini tekrar
lamış ve demiştir ki: 

"Biz, uluslar derneğinden bize hu.. 

lruk müsavatmı tanımadıkları iç.in ç~ 
kiJdik, yoksa bize şimdi şartla,r kosul!.. 
ması için değil.,, 

Y oksnllara yardım 
• 

Berli.n, 12 (A.A.) - Hindenııurg 

yardım sandığı, 1934 yıh .içinde, eski 
zabit ve askerlerden ve dul asker ailq 
!erinden yoksul olanlara bir milyon. 
marklık yardımda bulunulmuştur. Yar•. 
dıın sandığının daha üç milyon marll 
mevcudu vardır ki, bu para da gelecei 
Uç sene içinde sarfedilecektir. 

Almanyada 4, milyon esnaf vu 

Königsberg, 12 (A.A.) - Esnaf ce~ 

miyetleri kongresinde profesör Şulerı , 
bugüa Almanyada işçi kullanan müseı 

cel 4 milyon kUçUk sanatldr bwund.u.t 

ğunu söylemiştir. 

Almanya ile ökonomlk ışnırngı 
için bir komite r 

Belgrad, 12 (A.A) - Almanya IJ.\ 

ökonomik alanda i§birliği yapmak ıçfil 
• '4 

bir komite teşekkül etmiştir. Bu komıteıt 

nin teşekkülüne ticaret odası Smil ol] 

muştur. 

Berlin'ae menenjit vakaları 
Bedin, 12 (A.A.) - Bertin mahal .. 

lelerinden birinde 4 ki§i menenjite tu~ 
,,..:.· ··ım·· tür" Mektebler ta.:' ' muş, uueı o U§ , -;ı 

edildiği gibi umumi toplantılar da yasak 
eqilmiştir. 



ULUS 

• 
Halka if tir~ 

etmiyelim 
1 ç D u y u K L A R 

Stutgard operasının soprano drama
tiki Bayan Anita Oberlaender dün ak • 
tam Ankara Halkevinde bir konser ver
di. Büyük alman bestekarlarının eser • 
leri ve operaları arasından seçilmit bir 
Programla sahneye çıkan değerli ses 
bnatkarı kartısında tek bot yeri kalma· 
tnıt hıncahınç bir salon ve gerçek sana• 
b anlamasını, takdir etmesini bilen olsun 
«linleyiciler buldu. Her parçanın ardın
dan salonda yükselen uzun ve cotkun 
alkıt seıleri son ayda' dan sonra bir kat 
daha tiddetlenerek sanatkan program 
dıtı söylemeye mecbur ettiği zaman, 
bana bir gün "Halkevini dolu görmek 
için sahnede davul zuma çaldırmaktan 
batka çare yoktur,, demi• olan bir Halk
evi mensubunun sözleri batmma ıeldi 
Ve daima kendi hatalarnnızı mazur ps
termek için zavallı halka ne Uksız it • 
laaınlar savurmaktan çekinmedijimizi 
dütündüm. 

Tiyatro olsun, musiki olsun, edebi • 
Yat olsun, herhangi bir sanat tezahürün· 
de halk iyiyi, ,üzeli, değerliyi yandmı • 
Yan sezisiyle bulur, tutar, beğenir ve 
allatlar. Ancak o, süslü dekorlara ve 
aahte ihtisaslara aldanmaz. Yapma çi • 
çeii gerçekğinden ayırmasını bilir. Ya· 
ndaa bile, yanılması pek kısa sürer ve 
kendisini aldatmıt olandan alakasızlık 
ıöstererek, intikamını almakta ıecik • 
tnez. 

Dün aktamki konser bize, ehliyetli 
tnütebaHıslar ıetirerek yıllar istiyen 
uzun çaılıtmalardan sonra hakiki türk 
operasına kuruncayadek bu yolda hazır 
layıcı çalıtmalarunızm ne olmuı lizım 
ıeldiğini ıöstermiıtir. Büyük masraf • 
lara girerek batının ünlü operalanıu 
anemleketimize ıetiremeuek uluslar • 
arası dei•de olan opera aanatlrirlannı 
küçük bir feclaürbkla tek tek olıun 
sahnelerimizde halka dinletebiliriz •• 
dinletmeliyiz. 

Bundan bqka isimlerini tanıtmaya 
muvaffak olmut kadın ve erkek bir kaç 
tiirk sesi sanatkarından, konserler ver • 
tlirmelc suretiyle istifade etmenin aiçin 
....... ~hayret .. ,........ 
Nurullah Şevket, Celile Enis, Nimet Va- ~ 

hid gibi türk aanatkirlarım uk aık aaJı. 
neye çağırmak, hem bu kabiliyetlerden 
halkı faydalandırmak, •• hem de lstiine 
titrenilmelİ ıereken bu sesleri paslan • 
maktan kurtarmak ve çalıımıya teıvik 
flmek olur. 

Tutulan çalııma yolu ciddi, ortaya 
çakanlan eser deierli ve emek mahsulü 
oldukça balkın alikaaızhiından Ye ra • 
«tırıamumclan korkıımmal•J& Halkı yüll 
aeltmek 'itin ririıilecek teıeblMislerde 
llnutmıyalan ki en biyük yardDDCJ ıene 
lailtc olacaktır. 

YqarNaltiNAYIR 

~31 
Lik maçlan 

IKINCl DEVRE BAŞLIYO~ 
Ankara Futbol Heyetinden ı 

• 15.2.35 cuma günü yapılacak ikinci 
itevre tik maçları. 

1 - Muhafızgücü - Demirspor bi· 
llnci takımları: saat 13.30, hakem Hik· 
tbct. 

2 - Altınordu - Güvencspor bl. 
~ci takımları: saat ıs.ıs, hakem Se • 
cbt. 

Abdülhak Hamid 
84 yaşıda 

lıtanbul, 12 (Telefon)' - Bu· 
gün f&İr Abdülhak Himidin 84 
üncü yafı F eyziati lisesinde kut • 
landı. Okula müdürü, talebeden 
Mazhar Faruk Nafiz birer nutuk 
söyledil~r. Bir talebe, bir muallim, 
Hiınidin tiirlerini okudular. ToP" 
lantı kalabalıktı. 

Ulus okullan 
lstanbul, 11 ( A.A.) - Ulus okuna • 

nnda derılere devam edilmektedir. Mart 
ta baılıyacak olan imtihanlara 800 oku· 
nın ittiraki tahmin ediliyor. 

Maraş 16 ncı kurtuluş 
yılını kıvançla kutladı 
Maraı, 12 (A.A) - Marat bu

gün kurtulut sa vaımın 16 mcı yıl· 
dönümünü büyük bir sevinç Ye 
coıkunlukla kutladı. Cümhuriyet 
meydanında biriken on binlerce 
halk yurdu, uluau için uluaun bü· 
yük Önderinin kurtancı bayrağı al 
tmda can vereceklerine bir daha 
and içtiler. istiklal martından son· 
ra Maraıın kahraman bayrağına 
verilmit olan iatiklal mada~yuı 
meruimle bayraia takıldı. Söyle
nen hararetli söylnler, okunan ti· 
irler halka sonauz heyecanlar ver· 
di. Milialer, ukerler ve okullular 
parlak ıeçid re1111i yaptılar. Ak· 
f&lll& büyük fener alayı yapılacak, 
Halkevinde konferanslar ve kon· 
serler verilecektir. 

Marmari8'te hafif bir zelzele 
oldu 

Marmaris, 12 (A.A) - Gece 
saat ona on· kala hafif blr zelze· 
le olmuttur. Huarat yoktur. 

Kon711da ukerl mektebin 
liıt kısmı yanCl:ı 

Konya, 12 (A.A) - Busün 
aaat 12 de ukeri orta mekteb pav· 
yonunun ült katmcla bir J&Dım 
çıkmıt Ye rtiqlma tiddetJi emaeai 
yüzünden binanın Utt kuma tama· 
1nen yammfbr. Bina betonarme 
olduiu için alt katlar J•mn•ld•n 
kurtulmuftur. 

içtimai yardım 
balosu 

Ankara 
Kışın en sıcak 
gününü dün yaşadı 

Ziraat Bakanlığı meteoroloji 
enstitüsünden aldığımız malilmata 
göre, son 24 saat içinde yurdda 
hava durumu çok karqık ve pek 
seyrek ıörülen bir manzara ıös· 
termiıtir. Balkanlardan gelen 
soğuk hava dalgası ve yüksek taz
yik Trakya mıntakuile Çanakka
le çevresini tesiri altma almrttır. 
Bundan dolayı dün gece Edirne 
ve lstanbulda karayelden tidcletli 
kar fırtınuı olmuı ve hava sıcak· 
lığı Edirnede sıfırdan qağı S, la
tanbulda sıfır dereceye kadar 
dütmiiftür. 

Trakya mıntakasında ıece bat
lıyan kar fırtmuı vakit vakit tid· 
delini artırmak auretile aababa 
kadar devam etmit ve toprak üze· 
rinde Geliboluda 35, T ekirdaim• 
da 6, lstanbul çevresile Edirnede 
iki santimetre kalınlık yapmıttır. 

Trakyadaki bu hava durumu· 
na kartılık olarak Ege ve Ortaa • 
nadolu mıntakalan cenub ve cenu 
bu ıarbt istikametlerinden kuvvet· 
li bir sıcak hava dalıuı ve alçak 
tazyik sahuı içine ıirmit bulun • 
maktadır. 

Bundan dolayı bu iki mıntaka· 
ela vakit vakit kuvvetli rüzılrla 
kantlk tiddetli ve sağnak halini 
andıran yajmur yailfı olmufbır. 

En fazla yalıt Biıa, Soma ve 
Duraunbey' de 25 diğer yerlerde 
t ili 15 milimetre arasında ölçül
müttür. 

Eıe ve Ortaanadolu mıntaka. 
larında hava bir aün öncesine ba-
karak .......... ebafmcla daha 
ummqtır. Bu iki mmtakada nor· 
malin tamaD]len dıtmda olmak I· 
zere ıece sühunetleri sıfırdan J'U• 
kan 1 ili 18, aündüz sühunetleri 
lae 11 ill 18 dereceye kadar çık· 
mıftır. 

Cenubanadoluaunda hava du· 
rumu mutadclan aıcak ve yapılıdır. 

En fazla A.ntalyacla 13 mili· 
metre yaiınur suyu ölçülmüttür. 
Gece aühunetleri sıfırdan yukarı 
13, sündüs aühunetleri 18 derece 
etrafmda kaydedilmiJtir. 

Dopanadoluaunda hava bu
hatlu fakat J&iıtb ıeçmittir. En 
diitük aühunet Karata aıfırclan a· 

Ha&UTltriain açıbt ,.adöaimlnl bt· talı 25, Erzurumda 12, Enincan· 
hyacallmm 22 pllat 1936 akı-· ~. • da 7 derecededir. 
kara H.aa.i lpm.1 Yardım ŞalteslDlll Karadeniz kıyılarında en dü· 
Halimi ......._. ""eceil Wrik ... tük eühunet sıfırın üstünde yedi, 
nelik baloJtl ........,_ tertip _. ... en ... nt--L aıcakbk 18 derece etra· 

-:&-a ......... IİllCİtop• 7..-
çea puar •- . fmcladır. Bu mmtakada claiımk 
lutumı yaptı," .......... ••

11
"" • tekilde olmak üzere yajmurlu 

efleaceli ...._ .. olmul için pnk olu ıeçmiftir. 
kararlan aldı. En fazla mikdar Zonpldakta 

Baloda çok temis •• acus bir Wife 17 milimetre ölçülmüftiir. Ankara 
bazarlanacaiı ıibi iki cazbant bulua • da bu sahalı 9,30 da bqlıyan lo • 
durulacak ve fÜllcliJ• kadarki balolarda dos istikametinde kunetli fırtına 
prmedijimia bir çok yenllild• yap.a.. halinde rüzıir, saniyede 14 met· 
c:aktır. k re hızla eamittir. Öı .. leden aonra 

Ba1oc1a buarlanaa pİJUll'OP ~ ~ 
--L u.ın bir pk IDi ... eaeıer deıerla saat 14 de hava sıcaklıjı aıfınn 
..... üatünde 18 dereceye kadar yük • 
becliyel• ~ler. 

Tertip heyeti son toplantıamı 19 t• aelmiıtir ki, tubat ayında Ankara. 

Anka B• "ki t He bat 1935 aab -L·--· yapacak ve buır • da hava sıcaklığının bu dereceye ra ısı e - ..,..... kadar çdutı son on yıl irinde ilk 
bldan bir defa daha pzden I~ • ., 

~etinden: •' defa Yukua ıelmittir! tir. ıfil 
. Heyetimizin kıf mev&imi için ter· L K EVİ L - -1--1--

tıb etmiş olduğu bet bisiklet kros kont· HA Ecnebi IJIClllN:lll.dl- hak-
~ tnüsasabakaıından ikincisi ıs. 2. 93S Halkevi bafiuınlıiJDdanı Mm •e kmdald kanun 
t::a eünü Nat 10 da Muhafızgücü lo· . komitesinde boplmıt üyelikler içiıa 

lınden hareketle Taşhan, Tayyare ;~bat 1935 .,..._.ı.. ıüni ~ ~ lstanbul, 12 (Telefon) - Ec. 
~tniyeti, tren köprüsü, Cebeci yolu, pılac:aiıffu bu piler• yamlı üreleria nebi bankalar hakkındaki kanun 
<:!heci fidanlığı arkası, Yenitebir arka- ... t 18 de Halkeviae ıelmeleri. 15 tubatta meriyete ıireceii için 
tı, Çankaya, Dikmen tepesi, Çalteperi, kanundaki mecburiyetleri muhte-
9'· ıu_u..ui temsil komitesinden: 14 ıu· 
..uıktncn, Müdafaa, Yenitehir köprüsü, na- da lif mazeretlerle tamamlıyamıyan 
... L-t 1935 perıembe ıüaü saat 20,30 
,&ayyarc Cemiyeti, Halkevi bitim nok. .,. romen, Kriao Velani bankuile A· t.. "Düıünüt ayrılığı" oynanac:akbr. 1 olacaktır. Gelmek istiyenler buıün aaat 17. 19 merikan Elupres bankasının mem· 
Müsabıkların tam saat 9,30 da Muh•· Halk · dea ...... leketimizdeki maumelelerini taa-

f . araımda biletlerim eTID rc1·kle l · 
ta Gücti lokalinde bulunmaları rıca o- fiyeye karar ve ı ri söy enıyor. 

İstanbul' da sulu kar 
v 

yagıyor /.:I' 
latanbul, 12 (Telefon) - Bu· 

rada aababtan aktama kadar su· 
lu kar yaidı. Sıcaklık derecesi 2 
dereceye kadar düttü, Dıt deniz
lerde fırtına olduğu söyleniyor. 
Vapur seferleri akıamamıttır. 

Esnaf cemiyetleri 
federasyonu 

lstanbul, 12 (Telefon) - Ti. 
caret ve Sanayi odasına baila · 
nan esnaf cemiyetleri müıterek 
bürosu tetkilatının bir esnaf cemi
yetleri federasyonu tekli ne konul· 
ması hakkında tasa nurlar vardır. 

• Türk - Finlandiya 
ticart anlaşması 

lstanbul, 12 (Telefon) - Bir 
senedenberi tatbik edilmekte olan 
türk - finlandiya muvakkat tİca· 
ret anlatması bu memleketle yap
tıfımız itlerin inkitafı bakımm • 
dan iyi neticeler vermiftir. Finlan· 
diyaya evelce yalnız krom ve tü • 
tün gönderdiğimiz halde türk 
mahsulleri için ithal müsaadesi ka 
bul edildijindenberi kuru meyva, 
halı, tiftik, kilim, hububat, zeytin
yaiı da ıönderilmektedir. 

İstanbul belediyesinin 
yeni yıl büdcesi 

lstanbul, 12 (Telefon) - Be
lediyenin umumi mecliae •erditi 
yeni yd büdçuinde mezbaha fu
b 1,621,001, Darülaceze fulı 173 
bin 795, tehir tiyatrosu faali 110 
bin liradır. Tiyatro fubnda çocuk 
tiyatrom için de 3500 liralık tah
sisat vardır. 

Grip devam ediyor 
lmDINI~ 12 (Telefon) - Bir 

liafta tatilden aoma bGtün okula
lar buaün denlerine batladılar. 
Fakat arib henüz tam•men ıeçme
diii için bazı okulalarcla devam 
etmiyen talebe sayı11 yüzde kırkı 
bulmaktadır. Bazı okulalarcla da 
hocalar huta olc:luldarı için den
ler bot kalmaktadır. Sıhhi7e mü· 
dürlüiü Taziyeti yeniden t.tkik 
edecek, lüzum ıöriine )'eni bir ta. 
til ilan edecektir. 

Bay Fahri ve arkadaşla
. rmın muhakemesine 

• devam edildi 
Dün eaki posta ıenel müdürü 

Bay F abri ve arbclqlarmın mu· 
büemeaine deYam edilmiftir. 
Posta ve T elsraf ıenel miiclürlü
fünden Baıbakanlıta, Dnlet Şu
ruma, lçeriiıler ve Baymdırbk 
Bakanlıklarına yazılan teskereler 
okunmut ve mahkeme cliıt mart 
saat ona bırakılmqtır. 

Muallimlerin mesken 
bedelleri 

lstanbul, 12 (Telefon) - llk 
okulalar muallimlerinin eski yıl • 
lara aid alamadıkları mesken be
delleri için huauai idare bütçeeİ· 
ne tahaisat konmuıtur. Umumi 
meclis kabul edene 1800 kadar 
muallim doksanar lira mesken be
deli alacaklardır. 

MühendiM mektebi talebelerinin 
tetkikleri 

lstanbul, 12 (A.A) - Mühen· 
dia okulu talebelerinden bir ırup 
tetkikler yapmak üzere lzmire ıit
mitlerdir. Talebeler orada müette· 
seleri ıezmitler ve tetkiklerine de
vam etmek üzere Cellad ıölüne 
gitmitlerdir. 

Okullarımızda 

hümanizma ruhu 
Geçen yazımızda ok allarımızcla eski 

yıın::ın edebiyatının yayılmasındaki p . 
reklikten bahsetmittik. Şimdi bu rubun 
ana çizgilerini tahlile çalıtacaiız. 

Avrupaya hümanizma ruhunu ıeti. 
ren rönesanı on bet ve on altınca yüz • 
yıllarda kültür ve fikir hayatında köktea 
deiitildilder meydana ptinniıti. Dia • 
ya hayatında deierli amaç n istekler 
bulamıyan orta çailann terltife telikki. 
si insanları doinadan dojru,a uhrnl 
ba1at için bazmyordu. Buna kartı oa 
bet ve on altıncı yüzyıllarda biiabitia 
batka bir terbiye ve 2ibniyet A nupada 
kuYYetle yayılmağa bqlamqb. Bitia 
muasır medeni inkipfın tohumlarma 
içinde aaklıyan bu yeni ruh, eski ~
edebiyat ve feleefesinin Anapa'ya apt.. 
dıiı Huınanizma ruhu idi. 

Orta çağlarda bakim olan ve kiliae 
hizmetine ıeçirilen Ariıto'nun metafisl. 
ği yerine timdi fiziği geçiyor Ye Eflitaıa 
Ariıto'nun üıtünde seçgin bir Jel' tat. 
yordu. 

Yunan edebiyatı insan rabaıada, la • 
aanlrkta ve tabiatta aiz11 olu • IJI, • 
süael •• en J'ikselc ..,.t.t ..... .... 
bir eeclbiyat olarak nddan ..... ft _. 

h lııir bayat çemberi içine ............ • 
yordu. Bu yeni t.Wye, .... ....... 
dan da eskiye baı olu mimi m ı 

mutlak bir surette nclclelmifll. Y ..ı 
usul, eskinin kilise otoriteı.I n ..._ 
tik ananelerle kurduia bir tlılam dellf. 
mu sanılan mefhumlıarclaa n pr•• 
lerden lıtidlaller 1apmuı , ....... lllJle 
sert, teldi Ye ................. fldrle • 

riad. ayrılarak ldaü ••••irat •• W • 
..ı-in bür, canlı •• .........., ........ 
cfial ifadelerine dömMlr al flıL 

Bu ,.. ..w,. •• ahl&k ...... 
•••l.a. meydana ..... .-it n Wbllt 
Wr aoylal deiifildiiia aetlntl 1._ Orta 
çatlama wabr p .. a.a.n..... ... 
Wr mantık ç.-ç...U lfiade ...... ..._ 
t..Wye listemi bit Wr ...,....... Wt 
Wr yenllii• lmkia blralamJoNa; ,_. 
kabiliyetler burada lnkipltaa --.... 
da. Fazla olarak manubr .......,... W. 
de tekkelerin •e ............ ,....... 
... a.aaDhın haldllf ..,..... F l'at • 
bra1• ... 

lıte, ....... -...ı- ..... 1 t il~ 
.. içine alnupchr ki ........ .... 1 

Jdalııında bafhc:a imli ......... Otta 
ptlann biiJiik .......... ..,.... .. • 
drdiii fikir ıanclanlarmm ., .... .. 
realuiyonJar IDUUft' haJat .. tia .. ... 
temell.-i olm111tur. 

Ba ilk n en büyik ••••• ...... 
oıa dördündi yüzyılda sona .. .... 
ılferleri de tuktan ıetmlill ,..ı •• .. 
rl fikİrlfl'le Avnapa haOrm .... Ilı 
çmaber içindeki kanaatk&rlılm J4 Is 
ekl.Uyutik hiyentfnia •J ı•• PY • 
tetmitti. Bir yaadaa 4'a ialftl'llte&.. ,._ 
ni hayat isteiini Wr düzi,. lılefll70ftlr. 
t"acaret ve sanayi ile llliJIJea ......... 
ise muaaır bayabn ..................... 
tetfôl eden ve senet ve bYftli '-' • 
küz ettiren iktıaadi alilra'- lnkitall 
fırlAbm bazarlıyor " bi,._ 8lld Yr • 
naaiıtan'ın klasik tipteki ... ......._., 
Avnapada yeniden canla•yor ... T.,_ ica• feodalite ı..,ı.me "-P ........... 
otoritesini artırıyor •• -thM-- ,...._ 
.... ketfi ele eski Y1IMD ••••• , .......... 
da •m.e1 ... ıni •tık .......... ....,...... 
ra kolayhlda apDlf ._.._,....._ 

Bu ecleW,atta ~ H•-• 
rna ruha en çok lııu sayede P:rdmat aa-. 

Ktaaca aaydıimm bu -..W• al..._ 
da orta çailann sadece kiliae1e cloin 
olan düıünüı birliii, yeni çatlann tirli 
alikalanna ve karakteristik çalıpw 

alaalarına ı.ölünmit bulanayorıha. Orta 
çağın terbiye ıistemi içinde ,_cli,..W 
kaybeden insan, timdi onu y--. " 
türlü tekillercle bulm•t oluyordu. Hi • 
rnanizmanın en ıöze çarpma karakı.rl 
olarak tahsiyetlere lııu yüksek f81'İ• " • 
rilmit olmau ıösterilebilir. 

Hümanizma rubu, bqllca üç Wyik 
safha arzeder; orta çailarda ...._ lııe • 
men biç bilinmiyen iç paİf lııeteri .. 
kaya temail eder ve ha1atm iç Wfik 
penceresini ıiinetli ve taze llfaldara ,.. 
niden açmıt balunur. 

Bu yeni alemden birincisi. .. ,.... .. 
recede çeıit alikalara ve bayat imkiıllla. 
rı hakkında ıenİf llilıi._. .-Jile .a.. 
eıki yunan ve Roma bayatmm 1...W. 

i bdırlar. 
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Fransa ile ökonomik 
durumumuz· 

Fransa ile aramızda bir kliring 
anlaşması mevcud bulunduğu ve 
Türkiyeden yüz ihracata mukabil 
Fransadan memleketimize ancak 
70 - yani yüzde 33 daha nok • 
aan - itlahat yapılabileceği ma
lamdur. Franaada, gittikçe genit
liyen yerli ziraati himaye politi
kası, Türkiyenin ihracat imkinla
nnı mütemadiyen kıstığı için 
Fransamn memleketimize fazla 
aattıiı mallar bedeli olan bir ye
ldlın da Cümhuriyet Merkez Ban
kamızda birikmittir. Fransa bu 
para ile memleketimizden mal al
mak mecburiyetindedir. Fransa .. 
nm devamlı olarak türk ihracatı
na imkan vermemek politikası 
bilmukabele bizim de takib etti • 
timiz karıdık politikasına naza • 
ran kendisinin memleketimize sa
bf imkanlarım azaltmaktadır. Bu 
"Yaziyet karıumda Fransa iktuad 
bakanının görütünü 4 ıubat 1935 
tarihli Paritte çıkan Ajans Öko
nomik ve Fi.nanıiyerden naklen a 
tafıya alıyonız ı 

#1 Türkiye ile ticari münasebet
ler üzerine dikkat bakqmı çekmiş 
olan B. Kadana' a yazclıiı mektub
ta, fransız iktısad bakanı B. Mar• 
pndo ıöyle demiıtirs 

" - Dııanifler bakanlığı bu 
w için Parile ıelmft olan framız 
ticaret atatealyle franıız ihracatı· 
Jlm Tilrkiyede uğradıtı mütküla· 
ta pre arıyonım. Maamafih 1935 
senesinde Fransada, Türkiyenin 
Fransaya ithalatını arbrmak im • 
klnı göremiyorum. Bu tartlar için 
'de, vaziyete Ye birilmıif paralara 
hlr çare bulmak ıon dere güç o • 
lacaktır. Bu nzlyetln fransız ili
racatçılarını ıiparft almamaya 
ıevke dayanacafından endiıe edi
lebilir.,, 

Türkiyenln buglnkü düny4 
l>uhram ve lionjonktürü içinde 
lilç ayrılmıyacafı politika ise, ma
lnnızı alanın malını almaktu." 

anlandınlmaaıcm. Klasik devirler bu 
alikayı, cihan edebiyat v• aanabnm en 
1üJuek eser1erlle ifade etnılı1erdir; beıer 
tarihi bugüne kadar ikinci bir Homer, 
bir Sofokles, bir Fidyoa bir Eflatun 
kaydetmeıniıtir. 

ikincisi, aiıbjektif olanı heyec:anlar 
dünyasıdır: Y qama hazu ve bu bayatın 
mücadelelerine eiriıerelo zevklerini ka· 
na kana tatmak iıtiyalo, ıüzellikleri 
takdir, deruni miltahedelere ve tahlille
" karıı dini ohnaktan ziyade bedii ve 
insani bir alakadır". Böyle bir aleme ıi
diı yolu etrafımızdaki hayat faaliyetleri. 
De tam bir iıtirak yoludurı insanın ken
di kendisini kültive etmesi ve yetİJtİrme
ıi yoludur. Böyle bir yetişmenin netice-
9İ güzel ıanatlann yüksek bir inkitafr • 
dır. 

Hümanizmanın üçüncü safhası, etra
fnmzdaki tabiat llenüne kartı alakadır. 
Bu alaka, orta çailarda insan için hay. 
ıiyet kırıcı bir ualetsizlik sayılırdı. 

Bütün bunlar eaki yunan edebiyatı • 
aın temsil ettiği e§sİz ruha kar§ı ateıli 
ve teshir edici bir ihtiras uyandınnıı ve 
~vrupa mekteplerini ve kfitüphanelerini 
taze bir hayatla canlandmnı§tır. Bu 
klasik yunan edebiyat ve felsefesi için 
tie, tahliline çahıhiımn Hümanizma ru. 
hu bütün canlılığı ve asilliğiyle temsil 
edilmektedir, ve muasır medeniyetin ye
oi nhlaln bu kaynaklardan türemi§tir, 
Buradan alınan ilham ile fert kendi için
dekileri serbestçe inki§af ettirmek kud
retini kazanıyor, kendi kendisini tanıyıp 
yükseltmeği öğreniyor. 

Yunan edebiyat ve felıefesinin tel • 
kinleri, tabiat hadiseleri Üzerinde mÜ§a
hcdc ve tecrübe zevkini de uyandırmak
la, on beş ve on altınc§ yüzyıllann coğ
rafi ve astronomik büyük lı:eşiflcri, tabi
at ilimlerinin inkişafı ve muasır hayatm 
bir karakteri olan ilim zihniyeti meyda
na gelmiştir. 

Hasılu beşer tarihinde eski yunan 
edebiyat ve felsefesinin kaynakları ka • 
dn insan ruh Ye zek'.\sını yükseltici ve 
geliştiı-ici bir terbiyevi kunet görülme
miştir. 

Bizim de kendi okullanmıza bütün 
ceni~l:ğilc bunlan almak zamanı gelmiı
tir. Yeni lıazırlnnmakta olan edebiyat 
pro~nml~rmda buna son derece ehem
miyet n·ri!c:: 'v· !!Ü;>'ıe_;· ~ görülı~ektedir. 

l\bh.nct Saffet ENGI N 
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.. Yabancı gazetelerde okuduklar~mızl 
A vrupanm mukad deratıııı l1elli edecek haf ta 

5 şubat 9JS tarihli Deyli Meyi ga
zetesinde B. Vard Prays, (Bu yıl, ge· 
l•uk yıl, herhangi bir zamanda .. ) baş
lığı •ltrnda şu yazıyı yauyor: 

Avrupa bir dört yol ağzına geldi. 
İngiliz - Fransız konuşmaları hakkın. 
da pazar günU Almilrtyaya bildirilen 
hulasa aynı zamanda iki istikameti gös. 
tennektedir; barış ve savaş. 

Bunun en hayati ve değerli olan ta
rafı, koruyucu bir hava andlaşması 

yapmak ve buna Almany.lyı da çağır -
mak teklifidir. 

Bu, genel bir korunma andlaşması
na müsavidir. Çünkü bugünkü günde 
tayyare her Ulkenin en belli başlr si
JAhı haline gelmişti.r. 

Onun batı Avrupasındaki devlet. 
lor, bütün hava kuvvetlerini, tecavüz e. 
decek olanın aleyhine hazır bulundur
mak dileğindedirler. Eğer böyle bir 
tın.dla"11& tatbikat alanına girecek olur· 
ea o ~aman İngiltere, Fransa, İtalya, 
Almanya ve Belçikantn hava kuvvetle
ri udece kendi Ulkelerinin korunma ıi· 
Jahı olmaktan çıkacaktır. O zaman bun. 
lar, uluslararası bir emniyet vasıtası o. 
lac.aklar ve bu beş devletten herhangi 
birisi tarafından yapılacak bir tecavü
ı:e karfı el birliği ile harekete geçecek
lerdir. 

Fransa ile İngiltere arasında karar
lattmlan, BelçiJranın iştiraki de kuv
ntle muhtemel olan böyle bir andlaş. 
nuya Almanya da girecek olursa o za. 
mmı Avrupanın barış durumu emniyet 
altmıa alınını§ olacaktır. 

Eğer Almanya bunu yapacak olur • 
,. o zaman başımızın ucunda yıllardan 
berl birikmekte olan siyah aavaı bulut
lannı barıfın kuvvetli güneşi parçala
lnJf, dağıtmı9 olacaktır. 

Eğer yapmıyacak olursa o zaman 
<!urum, eskisinden çok fazla kötilleşe· 
cck, her tanfta müthiş bir savaş hazır. 
hfı başhyaoak ve yeni bir acun aavaşı. 
nm çıkması artık bir zaman meselesi o
dacütrr. 

Mukadderatımız bugün bir tek ada
mın elindedir: Adolf Hitler'in. 

Onun pazar günü kendisine gönde-

lngilizlerin savaş başvekili B. Loyd 
Corc# son yıllarda hatıralarını bastırdı. 

Bu hatıralar, diplomatlar, askerler ve 

bütün İngiliz sınıflan arasında türlü 

tesirler uyandırdı. 

ihtiyar diplom3t, bu hatıraları yaz

mak için geri durduju faal sıyasa 11/a. 

ıuna son günludı yeniden girmi~ ve 

rilen daveti kaıbul etmes.i Avrupa ihti
lahnı Avrupa el birliğine çevirecektir. 

B. I-Iitler ne yapacaktır? bunu he. 
men kestirivermek kolay bir iş değil. 
dir. 

Almanyanm sayılan lideri, verece
ği bu kararda kendi ulusunu kendisile 
beraber bulundurmak mecburiyetinde
dir. 

Alman hadiselerile yakından alaka
dar bir adam sıfatile söyliycbilirim ki 
B. Hitler, yeniden büyük bir hızla kuv
vetini artıran gene alınan ulusunun el. 
lerini bağlamak ietemiyecektir. Onun 
birçok müşavirleri kendisine Versay 
muahedesini bir başka kılığa sokup ka. 
bul ettirmek demek olan bu tekl(fi ka
bul etmemesini t.wsiye edeceklerdir. 

Baıkaları da Almanyanın bulunma
dığı bir toplantıda İngiltere ile Fran
sa'nın kararlaştırdığı bu teklifin kabu
lü Almanyanın müsavi hukuklara sa. 
hib olması prensibine uymıyacağını 

ileri süreceklerdir. 

Raysver Generalleri, Almanyanın za. 
ten lüzumu kadar silahlandığı cihetle 
tek başına müstakil bir vatziyette dura
bileceğini söyliyereklerdir. 

400.000 Rayhsver ve 180.000 a:;keri 
polisten ibaret olan tamamile silahlı al· 
man aakeri kuvveti bugünkü fransız 

kuvvetinden fazladır. Geçen hafta so
nunda fransız bakanları, ingili.ılere al
ınanların ağır top, tank, tayyare ve sa. 
ir sava~ vasıtalarında pek üstün olduk. 
larınr söylemiş ve onları telaşa vcrmi~
lerdir. 

Bütün bunlara rağmen biz B. Hit
ler'in barış için büyük bir dilek besle
diğine inanırız. Alman başkanr, bu di
leği Lehistanla on yıllık paktı yaptığı 
ve ona alınanların büyük toprak dertle. 
rinden birisi olan koridoru da bağışla. 
dığı sırada göstermiştir. 

Aynı dilek, B. Hitler'in Sar mese
lesi halledildikten sonrıa Almanya ile 
Fransa arasında hiç bir toprak kavga
sı kalmadığını söylediği zaman da tek
rarlaınmıştır. Bütün bu duygularda al
man ulusu da kendis.ile müşterektir. 

Bütün avrupalılarm ümidi, B. Bit. 

lngl!tere için ''yeni kalkrnma planr,, 
hazırlamıştır. 

Gazetemizde bu planın esaslarrnd:ın 
uzun uzadıya bahsetmiştik. 

Gerek hatıraları, gerek~ yeni pla. 
Dr dolayısile B. Loyd Corc'tan bugiin-

1 
lerde pek rok bab~dilmelr.te, hatt~ in • 
giliz kabinesine gireceği bile söylen
mektedir. 

lcr'in bütün ulusu ile birll!tte neri su. 
rülcn teklifi kabule yanaşacaiı merke
zindedir. 

Bu bildiride vazıh ve açtk olmıyan 
birkaç taraf vardır ki bunlar hakkında 
Almanyanın bir takım sorgular sorup 
izahat istiyeccği şüphesizdir. 

İngiliz ve fransrz devletleri Alman
yayı bir hava andlaşmasına çağırmak
la resmen onun hava kuvvetleri bulun
durmasını istediklerini gösteriyorlar 
demektir. 

Bununla beraber, bildirinin Al. 
manya'nın doğu andlaşmasına girmesi, 
Versay muahedesinin silahlanma me~e
lesine dair olan kısımları buralarını 
tutmamaktadır. Bu doğu Avrupasma 
ait olan kayıtları kabul edeceğini um
mayız. 

Çünkü geçen ay bana söylediğine 

göre B. Hitler böyle uluslararası yar
dım andlaıma büyük bir kıymet ver
memekte ve ne franaız askerlerinin Al
manya ile birlikte Rusyaya; ne de rue 
askerlerinin, alman ordusile birlikte 
fransızlara karşı savaşabileceğine inan. 
mamaktadır. 

F>akat meseleyi bir yüzünden mü
talca edelim. Almanya zengin kaynak
ları olan hava kuvvetlerini böyle bir 
korunma itinde bizimle beraber kullan
mağı kabul edecek olursa o saman sa
va~ tehlikesinin önüne geçmi' olacağa. :. 

Pazar günU kcndisile görilştüğüm 

franstz dışarıi~ler bakam B. Laval, do. 
ğu andlaf?Ilasını kendisinin pek gerek. 
li bulduğunu, zira doğu Avrupasında 

patlıyacak bir savaşın muhakkak, batı 
A vrupasına da dal budak aalmasr mu
hakkak olduğunu aöyledi. Fwt bunun 
o kadar varit olacağmı sanmıyorum. 

İster daha fena,_, ister daha eyiye 
doğru olsun, bu hafta Avrupa tarihin
de anılacak, hatırlanacak bir hafta ola· 
caktıır. 

Eğer Almanya Fran&a ve İngiltere 
ile birleşecek oluraa o zaman yıJlardan 
beri çekmekte olduğumuz halecan ve 
korku ortadan kalkacaktır. 

Eğer bu gerçeklcşmiyecek olursa 
o zaman uvaş tehlikesi tiddot!nl dahlı 
fazla hissettirecektir. JI'•:... · .. 

ihtiyar diplomat hakkındaki akis
lerden bir örnek olarak yukarki ameri. 
kan karikatüıünıl koyuyoruz. Karika. 
türün lejandı şudur: 

Eski Loyd Corc yeni Loyd Corca: 

- Söz aramızda; ben senin1919 
da söylediğimi söylediğin sözleri 
aahiden ıöylemiı miydim 1 

13 ŞUBAT 1935 ÇA.RŞAMBK 
2!Z!!' 

Ankar~ radyosu 
DUn ak~am Ankara radyosu çocu~ 

Yara masal anlatarak işe girişti. Türtl 
Beyi masalı gibi Biberuhi masalını df 
küçükler kadar büyükler de dinledi VQ 

eğlendiler. Masallar bitince Edib Se • 
zen'le, Ulvi Cemal .bir sıra iyi parçalar 
çaldılar.. Serenad Rahmaninof'ta gÖ94 

terdikleri muvaffakiyetin ~ok yükseli 
olduğunu bilhassa söylemeliyiz. Bununı 
la beraber serenıd'taki bu muvaffaki • 
yeti kaydederken ötekilerin kusurlu 
geçtikleri kanaatini vermit olmaktan 
bilhassa çekirunek isterim. Hepsi dt 
güzeldi .• İyi ve neşe ile dinlendi. 

Maliye Bakanlığı aaatında Bay Müm 
taz Tarhan, radyoya iyi gelen r.esi ileı 

güzel konferanslarından birini da.ha 
verdi. Mümtaz Tarhanm üzerine aldıjr 
işe cere<ken değeri vermekte olduğunu 
daima görmekteyiz .• Devletin ulusun 
iyiliği ve refahı için elden geleni yap-
mayı en özlü bir vazife edinmiş ve e
dinmekte olduğunu iyi ve açık bir te • 
kilde anlatmanın, bol eserlerden dola. 
yı kolay olduğnu bilmekle beraber, bu. 
nun herhalde ince bir iş 6ulunduğunu 
da takdir ederiz. 

Alaka ile dinlenen bu kanferanıın 
ardından Ankara triyosu, Bah'ın ·Trly~ 
Ansol'unu çaldı .• Necdet Remzi, Ulff 
Cemal •e Edib Seun Bah'ın şaheserfnİ 
hakkile canJandımu~Jardır. 

Sözün kısası, dün akşam, Ankar~ 

radyosunda her JCY güzel, eksiksiz -rj 
kıvanç verecek gibi geçmiştir. 

Bugnükü radyo programı şudurı 
19.30 - Tayyarecinin aaati 
19.40 - Musiki: 
Son 300 sen.ede keman: Örnekli kelıı 

nuşma. 

Viotti ve çağı 
Kemanı Necdet Remzi 
Piyano ı Ulvi Cemal 
20.00 - Kizmı Nami konUlr~f 
20.10 - Dans musikisi 
20.35 - Muılki ı 

Scbubert Seren ad 
Lau Rubato 
Gourevltch Habanera 
Hager Danı hongroiH 
Sabofon: Nihad Esengin 
Piyano ı Ulvi Cemal 
!0.45 - Haberler. 

DE(;IŞIK DUYUKLAft\'' __ .;:.. _____ _ 
Kayakla 8700 kilometreı.-

Moıkova, 12 (A.A) - UzaY 
Doğu ordusu kumandanlrındad, 
bet sporcu kayakla Kabarovsktao. 
Moıkovaya gelmiılerdir. Bu me • 
ıafe 8700 kilometredir. Kayakçı •4 
lar 1 ilkteşrinde Kabarovsktan 
çıkmıtlar ve Tayga kayalıklarını · 

kar tipileri altında aşmıılardnı. 

Hepsinin sıhhatleri iyidir. 

Lchistanııı azlıkları jçiıı a\·anı 
kamarasında bir ısonmı 

Londra, 12 (A.A.) - Sir Con Say. 
men, Avam kamarasında, Lchistarutı 

azlıklara karşı aldığı duruma dair sorı,Dı 
lan bir sorguya cevab olarak, azlık me; 

selelerinin tanziminde ancak uluslar de~ 
neği konseyinin salahiyetli bulunduğunC' 
beyan etmiş ve şu sözleri eklemiştir: 

" - Bu meselede gerek bizim ve g• 
rek diğer hilkfimetlerin durumu tama \ 
men hakkaniyete müsteniddlr. ŞimdiJ4 t 
bulunan usul, bir tek hükumetin ba§U 
başına hareketiyle değiştirilemez.,, 

İspan)atla ilk ciimhuriyet 
llanmm yıldöniimii 

Madrid, 12 (A.A.) - İlk ispanyo}; 
cfunhuriyetinin ilanının 62 inci yıldön· 
mü başbakan ve bakanların huzuriylt 
kutlanmış ve bir çok gazetecilerle bir ~ 
likte muhtelif şahsiyetlere rejime yap • 
tıklan hizmetten dolayı nişanlar verU ı . . .,,,.,. 
mıştır. 

Giine~ ışıklarmın enerjisini 
ölçecek heyet 

Potsdam, ı 2 (A.A.) - Güneşted 

acuna gelen enerjinin mikdarını tayine 
memur bulunan uluslararası alimler ko
mitesi bugün ve yarın burada alman prct 
fesörü Sueringin başkanlığında toplana
caktır. Komitede üye olarak isvcçli Alim 
~ngstroem, franSll alim Volloşen, Vt 

isviçreli alim Mochrighofer vardır. 
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!!,r.: ~ - c~tırmalar. 

Niçin az okuyoruz? 
Hatta dediğim gibi bu yakın gün

lerden bugün birçoklarının yaşadığı, 

yaptığı ve gözler~yle gördüğü büyük
lükler dururken niçin onları dile getir· 
miyoruz? 

Sayın dinleyicilerim; 
Türkiye'de kültür işleriyle uzaktan 

yakından bağı olan herıkesin bilmesi ge
t'Cktir ki biz, az okumakıtayız. Gazetele
rimizin tirajı, basılan ıkitabların satıl
ına sayısı, yüzümüzü güldürecek gibi 
değildir. İşte bu akşam size bu az oku
hlanın sebeblerini ve kendimce düşünüp 
bulduğum çok okutma yollarını anlat
n:ıağa çalışacağım: 

Az okumanın ülkemizde başlıca se
bebi dildir. En basit bir vakayı bile ana 
dilinden başıka bir di11e yazmağa alış
mış gazeteleri, romanları, ve başka ki
tablan türk ulusu okumamakla çok 
doğru yapmış ve budun böylece kendi
ni anlamryan, kendi diliyle konuşup 

Yazmıyan okur yazarlarından açıkça 

Yiiz çevirmiştir. 
Uzun boylu tahsili olmıyan bir türk 

düşünün, eline gazeteyi almış, şu satır
ları okumaktadır: 

SİRKAT 
Yeınenikapan sokağında celeb esna· 

fından Hacı Ahmed Efendinin hanesi
ne dün akşam bir sarık dühul ile bazı 
zikıymet eşyayı sirkat eylemiş ve hini 
firarında memurini zabıta tarafından 

derdest edilmiştir. 
Bu bir gazete havadisi.. Bir de si

ıe guya halkın anlaması için yuılrnış 
bir ilanı oku.yayım: 

··- Efendinin mutasauıfı bulundutu 
tu kadar lira kıymeti muhammeneli fi
lan mahalle ve sokakta yemininde hali 
•r&a, yesarinde Hacıkadın camii ,erifi 
bulunan ve cephesi tarikiama mütevec
cih ve tarafı diğeri camii şerifin avlu
suna nazır bir bab hanenin, tapuda .kay
di olmadığından bilasenod tasarnıfattan 
tahkiki için falan tarihe müsadif falan 
günde alakadaranın tapu idaresine mü
racaatları ilan olunur. 

Şu iki örnekte budunun, halkm an
~yamıyacağı hiç bir dü§ünce yoktur. 
Süje, o kadar ıbasittir, Fakat sözler ana 
dilinde karşılrkları olduğu halde hep 
rabancı dilerden ahn.dığı için, bu iki 
nanı anlamak hiç defilse on beş sene 
ıncktebte veya medresede okumağı ister. 

Budun, bu çetrefil kannakar~rk di
li görür de onu okumaz, ondan kaçar 
ve iğrenirse haksızhk cru etmiş olur? 

Karagöz oyununda münevveri temsil 
eden Hacivad'la budunu temsil eden 
Karagöz'ün perdede mücadelesi bu ger
çeğin canlı, alayh bir (iadesidir. Hok
b.bazda, orta oyununda güldün:nenin 
bütün mekanizması b&p, budunun ken
di dilinden başkasını konuşan münev
'V'eri anlamaması ve onunla alay etmesi 

değil midir? 
Nice yüzyıllardanberi, bu yanlrş gi

dif, sürüp aktıkça, budun da bu türlü 
Yazılara yan bakmıştır. Atatürk dil 
<'eğişmesinin ne yerinde bir anlama, 
budunla okur yazarlar arasındaki an
la§amamazlık uçurumunu doldurmakta 
ne verimli bir buluı olduğunu bu ba
ltırndan da görmemiz gerektir. 

Demek u okumakta ilk sebeb budu
nun anlıyacağı biçimde yazı yazmama
tnızdrr. 

İkinci sebeb gazete ve kitablarda 
budunu kendine çekecek mevzuların 

Çok az olmasıdır. 
Romancılarımız, hikaye yazanlan

lllız, yalnız kendi kafalarının doğurdu
ğu mevzular yazdıkça, budunun ulu· 
eaı yaşama bakımından çektiği acıları, 
duyduğu kaygı ve istekleri dile getir• 
lnedikçe, yazı masalarııun başına otu
rup kaldıkça, budun arasına girip onun 
göğsüne baş koyarak yüreğindeki çar
PtnttJarın sesini duymadıkça bütün bun
ları ~apabilmek için de kendini, ulusu
n~ .:e acunu görüp gösterebilecek kül· 
türu •kazanma emeğine göğüs germedik
çe, aramızdan evrensel değerde bir ya
zıcı çıknuyaca.ktxr. 

b Budun, yazılarımızın .içinde kendini 
uluncıya kadar eyi bilelim ki bizi oku· 

~ac;aktır, Hala Uğruabbas kitabından 
:ak dersi, Battal Gazi ve Köroğlun-

pek.gözlülük ve baturluk örneği al
lntya çalışacaktır. O Jse ki türk budu· 
ııuna doğrulukta, yürek temizliğinde, 
~~attırlukta, kahramanlıkta, Uğruab
~ tan, Battal Gazi'den, Köroğlundan 
~a ırok değorli tipler verebilm9 4"in 
~~ tarihi tükenmez bit kaynak değil 
tııidir? 

kk. Daha. dün Çanakkalo'de, lnönUnde, 
.. arya, Af70n, Dumlupmar'da türk 
~~~n~n ne bilyükıw.r yarattığını 
-.unız bilmeyiz?. 

Budunun anlıyacağl dille bu yüksek 
mevzuları yazdığımız zaman, böyle O· 

lan kitabları türk ulusu seve seve, ka
pışa kap1şa okuyacaktır. Ulus terbiye
sinde yaşama işleri de bakıma çok de· 
ğer bir yer almalıdır! .. Diş temizlemek, 
gövdenin sağlığına bakmak; en eyi yat
ma ve beslenme yollarım bilmek, çift 
ve kümes hayvanlarına bakmak, oniarı 
çok verimli kılmak gibi nice nice fer·
ni mevzular vardır ki bunların bilgin
leri budun diliyle onları yazmalı ve . 
türk ulusuna bu yolda öğretmenlik et

melidir. 
Bizde yazıcılar mevzu bulmakta her 

zaman sıkıntı çekerler. Çünkü sonsuz 
mevzularla dolu ulus yaşayışıyla b lg ı
mız yoktur. Hangi romancımız ba~ka 

ülkelerde olduğu gibi, on beş yirmi cilt
liık bir seri içerisinde bulunduğu ç:-ığı, 
türlü soysal tabakalarında bize tarut
mıştır? Bunu yapmak için soy içinde 
açık bir göz, delik bir kulakla yaşamak 
gerektir. 

Buna emek vermeliyiz, böyle yazı 

yazmalıyız, O zaman türk budunu bu
gün beş yii% tane zor satılan kitabJar 
yerine bet yüz bini kolayca okunup sa
tılacak kitablar bulacaktır. 

Üçüncü aebeb olarak, yazılıp bası
lan gazete ve kitabları kolayca budun 
eline ulaştıramamak gelir. Bi-t:de kitab 
ve gazeteleri dağıanak için eyi işler 
bir kurum yapılamamıştır. Yucdumuz 
ıeniştir. Cümhuriyot çağında yapılmı§ 
dcmiryollar, ıoseler; tehirler ve kasa
balar arasındaki bağları çoğalttığı hal· 
de, böyle bir kurum olmadığı için bu
dun güçlükl~ kitab ve gazete bulur. 
Son yıllara gelinciyı kadar hatta mek
teb kitablarım dersler baş1adtktan bir 
ay, iki ay •on~aya ıkadar getirtemiyen 
yerler çoktu. 

Uzağa gitmeğe ne var! Ankaramız
da çıkan "Ulus,, gazetesini İstanbulda 
zor bulununuz .• Öyle 6allıyorum ki ge
çen yıl, İstanbul gazetecileri tıu dağıt
ma iyini üstüne alacak bir şirket yap
mak istediler. Birçok müzakere ve mü
nakaşalardan sonra bu işi başaramrya
caklarını anladılar ve bundan vazgeçti

ler. 
Bana sorarsanız, gazete ve kitab da

ğıtma meselesi, kültür yayımı bakımın
dan bir ilk tedrisat ıneselesi ık.adar mü
himdir. Devlet ilk okuma işini nasıl 

kendisi yapıyorsa, okuttuklarına kafaca 
besleyici birer yiyecek olan gazete ve 
kHab dağıtma işini de öylece üstüne al
malıdır. Bunun için matbuat müdürlü
ğünün bağlı olduğu içeri İşl~r Bakan
lığı ile Kültür Bakanlığı gün geçirme
den bu işe el koymalıdır. 

Bütün bunlar yapıla dursun.. Size 
işin sevinecek tarafını da söyliyeyim: 

Türk çocuğu okuyor. Küçükler, türk 

harflerinin ne yaman bir kültür aşısı 
olduğuna canlı birer belgedir. Çocuk 
mecmuası ve çocuk kitabları çıkaranla
ra sorunuz. En büyük müşterileri mini
minilerdir. Çocuk ana babaları bu sözü
mün ne kadar doğru olduğunu yakından 
bilirler. 

Bu böyle olduğu gibi öbür yandan 
da Kültür Bakanlığı okutma metodla· 
rınm daha canlı olabilmesi için her se
ne orta tahsil ıkurumlarına kitab parası 
vermekte ve okuyanlar da buna kendi 
paralarından katarak okulalarda kitab· 

haneler yapmaktadırlar. 
Ben; Gazi Enstitüsünde müdürken, 

orta kısmın birinci Bınıfmda yatılı o
kuyan bir talebemin babası, curna ak· 
şamları eve geldiği zaman kendisiyle 
ve annesiyle konuşınadğınr, durmadan 
türık korsanları adındaki kitabı okudu
ğunu sızlana sızlana söylemişti. Çocu
ğunun bu kadar çok okumasını ist~mi
yordu. Yüreğimiz rahat olmalıdır kı ye
ni yetişen yavrularınıız çok okuduğun
dan sızlanılacak bir hale gelmektedir
ler. Yeni yetişen türk nesli çok okur, 
çok bilir, kendini ulusunu ve acunu eyi 
tanır bir nesil olacaktır. Yeter ki onu 
yetiştirme i§ini üstüne alanlar, ona o
kuması gerekli şeyleri yazıp verebilsin-

Jeır .• 

Bu yazı 11 §Ubat 1935 de İzmir say
Javı Bay Haean Ali Yücel tarafından 

Ankara ra<IJoaunda okunmuştur. 

ULUS 

R~l~ika<la helediye
cilil{ bilgileri 

K. N. KICIMAN 
Belediyecilik bilgileri hakkındaki 

rus raporu Leningrad mali bilgiler es
ki profesörü V. Tverdokhleboff tara
fından yazılmıştır. 

Profesör, belediyecilik bilgilerinin 
istisnai' t·hemmiyetinden bahsettikten son 

ra budunlararası şehirler ve mahalli 
idareler birliğini, bu meı;;eleyi müzake
re mevzuu olarak aldığından dolayı teb
rik ediyor. 

Profesör, Rusya için bir rapor yu
maktan ziyade, bütün dünyadaki bele
diyecilik ilmi tetkiklerini münakaşa e
derek birinci suale ilm1 mahiyette bir 
cevab veriyor. İngiliz, fran11z usulleri
ni beğenmiyor. Alman belediyecilik ted· 
risatım takdir ediyor. 

Neticede diyor ki: 
1 - Belediyecilik ilmi diye bir bilgi 

yoktur. ancak, belediye idaresinde ça
lışan adamlar için lüzumlu malUmat 
vardır. 

2 - Bu malii.mat fenni ve iktısadi 
malumatı ikmal edecek mahiyette bir 
ihtısas teşkil etmelidir. 

3 - Hukuk fakülteleri kendi mev· 
kilerini iktısat fakültelerine terketme· 
ğe mecburdur. (Belediye hizmetleri için 
ihzari mekteb gibi) 

4 - Belediyecilik kurslarım, mü· 
hendisler, doktorlar veya tktısadçdar 

için ayırınak lazımdır. 
5 - İhtiyari kursların çoğaltılma81 

tavsiye olunmalıdır. 
6 - Bu kurslar için iktısad! Jabor~ 

tuvarlar lazımdır. 
7 - Belediyecilik malUınau kendi 

sahasındaki ilmi faaliyetin maldlsu J. 
lursa ııemere verir. 

Rusya'daki belediyeciliJı: bilgileri 
hakkında ikinci bir rapor vardır. Bu ra· 
por, binalar enstitüsü şehirclHIC profeı> 
sörü (Drahomauov) tarafından yazıl• 

mrştrr. 

Profesör diyor kir 

Rusya'da belediyecilik bilgileri son 
derece ihtısaslandmlmış ve muhtelif 
grupların yüksek fenni malfunat mües
seseleri arasında taksim edilmiştir. 

Birinci iktısad grupuı iktısadçıları 
hazırlar, meskun mıntakalar lktısadl· 

yatma müteamk milli iktısad plinları 
hazırlayıcıları (Saratov plb enstitli· 
sü); içtimaiyat ve kültür milessesesf 
(Moscou plan enstitüsü, VoroMge, 
Kharkov ve merkezi Asya enstitüJeri): 
sivil mühendislik ve belediye lktısadi· 
yatı enstitüleri bunlar arasındadır, 

Bütçe, maliye ve mali lktısad mil· 
tehassısları Moskova, Leningrad, Ka
zan, Sarato enstitülerinde ve Siberyada 
bulunan iki enstitüde yetiştirilir, 

Aynı enstitüler, tasarruf ve kredi 
mütehassıslarını da yetiştirmektedir. 
Rostov enstitüsü de mesken inyası ve 
belediye iktısadçısı ve maliyecisi ye

tiştirir. 

İkinci grup: 
BinaJar ve şehircilik grupu da mü

himdir: 

A - Moskova ve Leningrad'daki 
meskenler ve umumi binalar ınimarla· 
rını yetistiren müesseseler ile Moskova, 
Leniııgra<l, Baku, Harkof, Giyef ve 
merkez· Asya'da belediye binalariy]e 
sınaı in~aat enstitüsü 

B - Şehir mimarları için, Moskova 
mimarlar enstitüsü ve Tomsk ile Giyef 
'ie merkezi Asya inşaat enstitüleri ve 
Leningrad'daki belediye mühendi lt>ri 

enstitüsü 
C - Şehirlerin ıslahı mütehassıslarr 

için Moskova belediyeler iktısadiyatı 

enstitiisü ve şehir nakliyatı için Lenin
grad ve Kazan belediye iktısadiyatı ens
titüsü ve şehirlerin ağaçlanması ile yan
gına karşı müdafaa mütehassısları için 
Leningrad'daki müesseseler. 

D - Su tevziatı ve kanalizasyon mü
tehassısları için sekiz mevkezdeki ens
titüler 

E - Moskova mesaha fenni enstitü-
6Ü 

Bütün bu müesseselerden başka Le
ningrau güzel sanatlar akademisi Giyef 
güzel sanatlar enstitüsü, mimarlarla 
şehircileri hazırlar. Nihayet, Moskova
da bulunan belediyecilik ve mimarlar 
akademileri, birincisi belediye iktrsadi
yatı mütehassıslarınr, ikincisi de şehir
ciliğe aid sivil mühendisleri yetiştirir. 

Memleketin muhtelif yerlerindeki 
inşaat enstitulerinde 1 İkincikSnun 1933 
tarihinde 17,332 talebe vardı. Yüksek 

5AYIFA 5 

/ ~~~,~~-.a'da müzik hiıyat! 
kının müziğe kar 

şı ne kadar bağ

lılık gösterdiği· 

ni artık yaban• 

cı dostlar bilo 

anladı. Bütün 

türk ulU6unun 

fU önümüzdeki 
yıJiarda Atatürk 

tarafından bir 

müzik harekett 
nin b8f ına çat. 
rılmıf olmaısr, 

kültür ve husu
sile müzik d-
vasını öıA plana- l!.'velki pce Ankara Hal:bvlnde ııneı bir konser ver~ 11 

na a!dınnı§tır. B•yan Anita Ober~nder 

Hiç fÜphe &öt\innez ki, dost ulus- aerledni yahut badilct müsamerelerini 
ların bize bu balunıdan yapacakları yar. ilave edebilecek olursak, Ankaramızda, 
dnnlar biıde.rce biç bir .aaman unutul. az samanda ~pyeni bir müzik bayatı. 
mıY'acaktır. So\ yı!t dostlarımız, hareke- nın yerleşeceğini ummak pek ala hak. 
1 ~:nizle hemen altkadar olarak, bizı· kımudu. B. B. · 

Bayan Atı1ta ô~tlaeıid~-,;.ıa ressamını • . 
Bay Saib tarafıııd&a k.onsetih yapılan 

ift&oklsl 

Moskovıa'dan izahlı bir koıaaCJ' dinlet· 

tiler. Ar.kasındao alman doAlar.mıı.a bi
n hem rdman ~ elçiliğinde hem Cle 
mlkniııde Profe.&r Kempf gibi ulua· 
lararw bir piyano otorite.ini dinlaW.. 
ler. Bu wıutUliDıas müzi~ ~amllU'IB
da, vokal ınili.l.k bekleıUa.ln eyi ola· 
cefı *6.ı ırasında ıeçmiştL 

Almanya BtJniık El~ilili bu sefer 
de böyJ. bir örneil hem 4.tt Bayan 
Anita Oberlaender'ln gcr~c çok 
güzel .eıinde, biilere aundu. Halkevin
~e ki toplantı çok ~el ve CO§kun gcç
tı, ArlCuından, gil2e1 sesli bayan ile ., 
kendiıino piyanoda arkada§lık eden 

B:ay Wegener, M.usiki Muallim Oku
lumuzu da ziyaret ederek, oradaki kü. 
çük mü.zisiyenlerimize kısa bir konsor 
verdiler, Ktzlarmmdan iki&i de, gü.ıol 
bir karşılık olarak, almanca şarkılar 

söyledilc.r ve türk kompozitörlerinden 
Necil Kizım'm J*'Çalarınr piyanoda 
çaldılar. 

İki alman sanatkarı üzerinde, okula, 
talebe ve hocalar çok eyi bir tesir bı. 
ralı;tr. 

Alman Büyük Elçiliğinin tertib et
tiği bu iki konsed bir Qa§langıc sayı
yoruz. Nasıl ki, aovyet doıtlraımızın 

da bize, sanat bakmunda.n birçok ör· 
nekler gösterebileceklerinden eminiz, 

Bilhaı;sa "balletn deyince akla sovyet 

dostlarımızın gelmemesi kabil değil· 

dir. Ve umuyoruz ki, Ankara'mızda 

başlamış olan bu geniş sanat hareketi 
ve bunun bir yandan k.endi &anatkarla. 
rımız bir yandan da halkımız üzerinde 
bıraktığı eyi tesi.rler dostumuz olan di. 
ğer ulusları da çevresine çekecektir. 

Ankara ııadyosunun, zengin ve çe
~idli bir plak neşriyatile, birçok ulus
ların halk musikileri hakkında bizlere 
bir fikir veMleğe hazırlandığını bili
yoruz. Buna bir de dost uhıaların bir 
cemile olarak bize kendi merkezimizde 
verdikleri tek ses yahut korolu vokal 
konserlerini yahut instrumental kon· 

fen tahsili enstitülerin.in Rusya'daki in· 
•kişah hakkında umumi bir fikir vere· 
bilmek ti.zere denilebilir ki bu işlere 
1929 da 123,4 milyon ruble .arf edil· 
mekte iken bu tahsisat 193'\ de 910,l 
milyona çıkmıştır. 

Anita Oberlaender'in 
konseri 

&on se.nelerde Türkiye'nin acunu 
dolafan sanatkarlara da uğrak oluşu 

tU.rıkltre Avrıupa'mn oldukça mühim 
muailri artist'le.rini tanıtmıya vesile ol
du. 

Almanya taır;;ı.lından Şark ve Balkan 
memleketlerine kültür propagandası 

ılçin g&ı.derilen opera sanatkarı (Anita 
Oberlaender)i evclki gece Bay Wege
ncr rıctakatinde Ankara balkevinde 
dfnleclik. Progıram alman ki asi k ve ro
man tlklerinden mürekkepti. 

(ANta Oberlae.nder) eserlerin te• 
;:ann!fl6nde gerek ifade ve gerek ~ til 

pır- - - -

Piyaalst Bay Sartmut Vegener'in rcs· 
samımrz Bay Saib tarafından yapılan 

krokisi 

itibarile gösterdiği olgunluğu muhak. 
kak ki mensub olduğu mükemmel (E. 
kol)e ınedyundıır. Sesinde şerefli ve 
parlak bir tona malikiyetini belli eden 
teknik ve stil yüksekliği (Anita Ober• 
landeır)in kültürlülüğü ile alakadardır. 

(Anita Oberlaender), sesinin yük• 
sek tonJannın sonoritesini zamanla 
Jııayıbdmif olmasına rağmen pes ve oı ta 
aealorinin (pp) den (mf) ye kadar o• 
lan nüanslar.mda lkendisini hayranlıkla 
dinledik. 

Ayrılmış olduğu ses katcgorisi.ı 

nin abl olarak bi%e çok defa sesi o his 

ıi vudi ki (Anita Oberlaender) hatt~ 
dramatik aoprano değildir, (Mezzd 

Soprano)dur. 

Program içinden (Brahms)ın şa~ 
ktlarlJ.o program harici okuduğu <Ri 
Strauss)un şarkısı konser gecesinin ~.1 
kuvvetli sanat dakikalarını teşkil e.d~ 
yordu. N. K. AKSES 

TüRK 
ÇOCUKLARI 

TÜRK KUSU'na 
ucucu üYe Y.azılmız 
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SAY1FA 8 ULUS 

Krsa tefrika ULUSLAR VE YASA YISLARI 
' ' 

Bitlerci gene kızlarla beraber sekiz giia 
Bir fransrz gazetecisi olan Bayan 

'Claudiae Chonez, lıer gene alman kızı
nın ç11.lı§•t1. kamplarrnda geçirdiği altı 
aylrk lt11.yatı bir hafta müddetle yaşa

mıştır. ~imdi de intibalarını bir fran
sız gazetesinde neşretmektedir: 

Az bir müddet için de olsa, "çalış· 
ma idaresi,, nin k:ımplarından birisine 
glrmeııiıt kolay bir şey olduğunu san
cnayınız:. Bu güçlük fransızlar için bil
hassa vardır. Birkaç İskandinav veya 
amerikan genci ile İngiliz faşistlerin

~en Sir Osvald Mosley'in gönderdiği 

birkaç gene, sağ omuzlarında çalışma 
kamplarının bir remzi olan küreği tıı

fıyabilmi~lerdir. Halbuki, Hitlerci gene
tik teşkilatının mümessilerinden birinin 
bana söylediği gibi, naziler fransizları 
bu kamplara kabul etmenin ilerd,. müş- ı 
klilat ve sıkıntı doğurabileceğini sanı
yorlar. Zaten disiplinli ve sadık bir ca
tnianın İç.ine, fransızlar gibi asi bir en· 
clividüalizm ve keskin bir istihzaya sa· 
hib kimselerin kabulü eyi olur mu? 

Bereket versin benim böyle bir kam
pa kabulüm için alman talebe birliği 

~alışıyordu. Bu birlik kendi başına hiç 
bir iş yapacak vaziyette değildir. Dev
letin bir parçası olan bu kurum, doğ
rudan doğruya kültür bakanına bağlr
'dır. Fakat, başlarında 24 yaşında Pir 
hukuk talebesinin bulunduğu bu "dev· 
Jet memurları,, epi gene ve çok koyu 
ltitlerci oldukları için, kampları geun 
her eyi niyetli adamın memleketine Al
manyadaki yeni hayat için takdir duy
gulan besliyerek döneceğini sanıyor

lar. Talabeler, bana yazdıklan mektub
larda şöyle diyorlardı: 

"Bizim çalışma idaresinin hiç bir 
gizli tarafı yoktur. İdareyi eyi tanıt
mak, onu takdir ettirmek ve Führer'e 

hizmet etmek demektir.,, 
Şunu da söyliyeyi~ ki, talebe birli

ği çalışma idaresini kurmuş olmakla 
iftihar etmektedir. Bundan beş altı yıl 
önce, daha hakkiyle • iş başına ge:mt
mişken çoğu talebe olan birkaç gen:
bir yere toplanıp çalışmağı, bu suret. 
le de içinde bulundukları sefaletten 
kurtularak gündelik yiyeceklerini ka· 
tanmağı düşündüler. Baz<?n bu kanıpl<l· 
rın yanrbaşına bir de gene kızlar kam
pı yerl~iyordu. Erkekler çalışarak ktz· 
ları besliyorlar, kizlar da buna mukabil 
erkeklerin ev işlerini görüyorlardı. O 
r:amandanberi bu fikir çok yayildı ve 
hususi bir teşebbüs halinden çıkarak 

naziliğin esaslı teferrüatından beri ol

du. Bu işi ilk defa düsünen geneler, ta· 
lehe birliğinde mühim şahıslar oluver
mi terdi. Simdi bu iş için büyük bir ha
raretle çalışıyorlar. 

Velhasıl, talebe birliği Eaye~inde, 

işi yokna kovabildim. Fakat bir fran· 
sız k•n:"n, alman kı:ı:larının ahı l.! 
müddetJe ·"eçirdikleri çe-tin ha}•atr 
yaşıyabilmesi için, R. Ruclolf Hess'i- 1 

bayraklarla yürüyüş 

şahsi müsaadesini almak lazımgelmişti. 
Günün birinde şöyle bir mektub al· 

dım: 

"Çalışma kampında bir müddet ka· 
labilmeniz için Hizımgelen müsaadeyi 
alabilmek üzere aşağıdaki evrakı gön
dermeniz rica olunur: 

1 - Nüfus kağıdı. 
2 - Tercümei hal varakasr. 
3 - Doktor raporu. 
4 - Hüsnühal ilmihaberi. 

5 - Şimdi.ye kadar hitlerci hüku· 
mcte hiç muhalefette bulunmadığını.r.a 
dair alman konsolosluğunun vesikası. 

6 - İki tane fotoğraf. 
7 - Melfuf beyanname.,, 

Mektubun altında imza olarak 'Heil 

Hitler,, (1) kelimeleri vardı. Mektubun 
içindeki beyannamede de: "Dördüncü 
kuşağa kadar bütün ecdadımın saf ari 
ırktan olduğunu bildiririm,, cümlesi 
yazılı idi. Bu beyannameyi ı ~.ızaladım 

ve istedikleri. öteki evrakı da gönder· 
dim. 

(1) "Yatasm Hitler,, demektir. 

Koğuşta, sabahleyin uyanrş 

Hitlerci kızlar Hitlere olan inanlarile tar Tada çalrşıyorlar 

II. - KAMPA VARIŞ 
Çalışma idaresi birçok bakımlardan, 

hatta gene kızJar için bile, askerliğe 

benziyor. KampJardan birine gidecek 
olan kio::e askerlik şubesinin davetini 
bekler gibi günlerce bekledikten sonra, 
çağrılınca sırtına kampın caketini ~i;rip · 
çantasını alarak yola koyuluyor. 

Yabancı kızlar üniforma giymeğe 

mecbur tutulmuyorlar. Fakat üniforma 
giymemiş bir gene kızın yürüyüşlerde, 
bayrağın önünden geçişlerde nasıl gö· 
ze batacağını, muntazam üniformalı 

gene kızlar arasında onun kıyafetinin 

nasıl 'lrrıtacağmı bir düşünün 1 

Bertin veya Münih'ten pek uzak ol
miyan bir kampa gitmeği tercih ettiiği
mi söylemiştim. Fakat askerlikte oldu· 
ğu gibi burada da böyle şeylere aldırıı 
edilmiyor. Beni de Pomeranya'da, Bal· 
tıkdenizinden pek de uzak olmıyan bir 
kampa gönderdiler. Bu kampın adı çok 
çetrefil bir şeydi: Rotenklempenovl 

Kampın bulunduğu yer, yeni yapıl· 
mış bir köydü. Buraya yeni köylüler 
yerleıtirilerek her birine çiftçilik yap• 

mak için birer tarla veriJmişti. Alman
yanın şimal ve doğusundaki geniş ova
larda arazi sahibi olanlar vergi borcları
nı ödiyemeyince verimsiz ve fakir bir 
çok toprakları hükumete bırakıyorlardı. 
İşte böylece, birçok kontlara ve baron· 
lara babalarından miras kalan böyle 
topraklar, hükumetçe alınmış ve bura· 
ya yeni köylüler yerleştirilmişti. Bun-

lar da, faraza babası köylü olan küçük 
bir memur, yahut da çiftçilik yapmağa 
heves etmiş bir işçi gibi kimselerdi .. 
Hükumet az bir para mukabilinde bun· 
tara bu taşlık tarlalardan bir tanesiyle 
bir tane tuğla ev, iki üç ağaç fidanı ve 
biraz da gübre veriyor. 

Üstünkörü aletler ve derme çatma 

çiftçilik bilgilerine sahih olan bir kim
senin böyle verimsiz bir toprakla uğ
raşması çok güçtür. Çalışma idaresinin 
gene erkekleri nafıa işlerinde çalıştın· 
hrken, çoğu şehirli olan gene kızların 
en büyük kısmı bu köylülere yardım 
etmektedirler. Bunlardan bazıları, köy. 
lUlerin karılarına ev ı,ıerinde yardım 
etmekte, bazıları ise çocuk için bahç'"· 

Kamprn aşçılığınr edefl genç kı?.far 

Ankara Defterdarlığından: 

Yazan: Claudine Chnrıcı 

ler yapmağa uğraşmaktadırlar. Fakat 

kserıya gene kızların vazifesi, çiftlik 

yana~maları gibi hayvanlarla ve tarlll 

işleriyle meşgul olmaktır. 

Buna sebeb olarak da bir kadının 

güzelliğinin ancak tabiatle yakından 

temas ederse tam olabileceğini ve bir 

gene kızın ancak toprağın güzel!:Jine 

ve basit kanunlarına alq;ınca hakiki bit 

anne olabileceğini söylüyorlar. Bun· 

dan da anlaşılacağı üzere, herhangi bit 

ökonomik tedbiri mazur göstermek içi~ 

nazili' manevi bir sebeb buluveriyor. 

!.'I :ne: .1 geçtiğimiz step çok, aına 

çok !<i?S'f'et ·•erıci' Tren Brandeburg 

bataklıklarından yahut Pomeranya ova· 

tarından geçsin, göz alabildiğine her 

taraf bomboş ve tenha .. Bu bataklrkları 

kurutmak, bu ovaları ekmek için kiın 

bilir kaç bin kol lazım! 

Kamp, demiryol istasiyonuna sekis 

kilometre mesafede, bu çölür: tam orta• 

sında yapılmış. Garın arkasında eski 

fakat radyatöründe yepyeni bir Hitler 

bayrağı asılı bir otomobil beni bekli· 

yor. İki üniformalı gene kız bana doğru 

ilerlediler. Elimi sıkmadılar, kollarını 

havaya kaldırarak: "Heil Hitler, diye 

selam verdiler, biz kamptan geldili. 

Fransız kızı senmisin? Adın ne? Nere• 

den geliyorsun?,, 

Bana anlattıklarına göre kampta her• 

kes biribirine "sen,, diye hitab ediyor• 

muş, yalnız kampın şefi olan kadın• 

"siz,, denilebilirmiş. Kızlar anlatıyor• 

lar: "Göreceksin, ne yaman kadın. Bit: 

kendisini çok seviyoruz. Öyle eyi ku• 

manda ediyor kf, bununla beraber çnk 

sevimli .. Herkesten çok tarkı biliyor . ., 

Kızlar çat pat franarıca konuıuyorlar, 

çok gülilyorlar. Onları gözden geçiriyO"' 

rum: İkisi de gUclU kuvvetli, açık sarı 
saçlr .. saçlarını uzatmışlar. Yanakları 

pembe, uhhatli. Kuvvetli göğüsleri, er• 
kek caketinf kabartıyor. Elleri sert, na" 
sırh ayaklannda biçimsiz, çamurlu la5" 
tikler var. 

- Geldik. Sigaranı at. Burada altı 
ay müddetle sigara ve içki içmek yasa1'· 

Siga'"asız kalmak sana kolay ge~ 
liyor mu? 

- Evet. 2.. tcı~ .. igara içmek kadın• 
Jara yakı,ma:r: ki .. blı iradın olmak isti• 
yoruz. 

O bunları söylerken ben caketine, 
ayaklarındaki biçimıiz lastik çizmelere 
bakıyorum ve söylüyecek söz bulamıyo'" 
rum. 

Bu tef rikarnrz birkaç 
gün sürecektir. 

=-

Çaresi varken bu yarım baş ağrısınr 
ne diye çekip duruyorsunuz? 

Mükellefin ismi İşi Ticarethanesi adresi 
İsmail Hakkı Sakatçı Yeni Hal Evi 38 
Mehmed Sakib Kasab ,, ,, ,, 47 

Gümrük l\f 1ıhaf aza Umum 
l{uınandanlı~'l İstanbul Satın 

Alma Komi~yonundan: 

ORIPIN 
Her türlü ba~ ve tliş ağrılarına, nezleye, romatızmaya, 

kırıklığa, sinir ağrılarına, soğuk algınlığına, üşütmeden 
mütcvellid ağrı, sızı ve sancılara karşı müessirdir. 

Kasım Çavuş Sebzeci ,, ,, ,, 9-10 
Kızıl B. Maliye şubesi mrtıtakası dahilinde 930 sene

sinde ticaret yapan yukarıda adı yazılı kimselerin şubeye 
verdikleri kazanç beyannamelerinin müstenidi olan defter 
ve vesaikinin tetkiki için ilan tarihinden itibaren on beş 
gün zarfında Kızıl B. şubesine bizzat veya vekilleri mari
fet ile ibraz etmeleri aksi halde vergi matrahlarının kazanç 
vergisi kanununun 43 üncü maddesine tevfikan takdiren 
tesbit olunacağı ilan olunur. (327) 1-547 

Sinop Belediye Başkanlığından 
Lokomobille işliyecek Sinob elektrik fabrikasında ça

lışmak üzere bir elektrikçi ile bir makinist alınacaktır. İs
tiyenler ellerindeki vesaik ve ehliyetnameleriyle birlikte 
3. 3. 935 tarihine kadar ~elediyemi.ze müracaatları. 

(681 - 324) 1-548 

Ankara Sehri İmar ., 
l\1üdürlüiiünden 

Yegen bey mahallesinde Hamam sokağında yeşil saha
ya tesadüf eden kadastronun 176 numaralı adasının 1,2, 3 
ve 4 üncü parsellerinin alman menafii umumiye kararı mu· 
cibincc istimlak edileceği ve haritalarının birinin belediye 
birinin İmar dairelerine birinin de mahalline asıldığı ilan 
olunur. (301) 1-519 

1 - Deniz vasıtaları için ihalesi 9. 2. 935 cumartesi gü· 
nü yapılacak 1200 ton maden kömürünün evelki ilanları 
2490 N o. h kanunun 14 üncü maddesine göre yok edilerek 
yeniden ilan ve kapalı zarfla eksiltmeğe konulmuştur. 

2 - 26. 2. 935 salı günü saat 15 te ihalesi yapılacaktır. 
3 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
4 - Şirket namına gireceklerin sirketin noterlikten 

musaddak vekaletnamesi le şirketin faaliyette olduğuna 
dair ticaret odasından vesaik getirilmesi. 

5 - İstekliler muvakkat teminat olarak 1386 Jirahk 
banka mektubu veya vezne makbuzlarım teklif mektubla
riyle birlikte saat 14 te komisyona teslim eylemeleri. 
(594/ 278) 1 - 497 

Jandarma um um kumandanlığı 
Ankara satınalma komisyonuııdaıı 

Mevcud evsaf ve örneğine uygun olmak şartiyle (20) 
ila (30) bin arasında Harb paketi kapalı zarf usuliyle 
18. 2. 935 pazartesi günü saat (15) te satın alınacaktır. 

İstekliler parasız olarak şartnamesini komisyonumuzdan 
alabilirler. Eksiltmeğe girmek istiyenler bir tanesi 25 ku· 
ruş tahmin edilen harb paketi için (562) lira (50) kuruş
luk ilk teminat makbuz veya banka mektubu ve 2490 sa
yılı kanun ve şartnamesinde yazılı belgelı teklif mekttıb· 
larını eksiltme günü saat ( 14) e kadar komisvonuınuıa 
vermeleri. (214) ı - 395 



------- ------- -- ~- - -

HAVACILIK ve SPOR 

UÇAK ŞEHIDLE Ri 
SAYISINDA: 

vlmezlerin günü H. V. S.. .. 
Bağrımızda yatanlar için (Şiir) Server Zıya Gurevin 
21 İkincikanun (Şiir) - ',çet Kemal Çağlar 
Uçak Şehidleri • Nurettin Artam 
$ehid Kanadlar Abidin·Daver 
Yüzbaşı Bedri Sinanoğlu 
FA z I L '.A.. Süreyya 
$ehid tayyareciler (Şiir) Cemal Azmi 
Waşington Konferansında Ş. K. 
22 vılhk bir hatıra: 
An~ (Hikaye Server Ziya Gürevin 

TüRJT KUSU· hakkında görüşler 
~ , • ve düşünüşler: Mümtaz Faik 

Akşamcı 

TÜRK KUŞUNA ÜYE YAZILMAK 
İSTİ YENLER 

• 

Mecmuanın bu sayısındaki TÜRK KUŞU 
TALİMATNAMESİNİ OKUMALIDIRLAR 

·--~~~-------liiiıiiiii------· 
Kumhara biitün hir İ~tikhaJdir. 

~-~~~~ ~~' .· 
~ ~ ' . ' 

' ~ ~ 

' ~\~\ ~ Tiirliive ls Hanl(as1 ___ __:;,:=:__ _________________ _ 

Ank< ra Tapu müdürlüğünden: 
Ankaranm Deliler tepesinde verginin 21/ 71 hulasa nu

marasiyle kalaycı Refik namına mukayyet ba~m tap? kay
dı olmad ı <Yından verese namına tapuya tescıl: edılme~ 
üzere mah~llinde 20-2-935 çarşamba günü saat onda tahkı
kat yapılacağından mülkiyeti ile alakadar olanların ev~akı 
ınüspiteleriyle mahallinde tapu memuruna veya tapu ıda
resine müracaatları lüzumu ilan olunur. (319) 

1-542 

Nafıa Bal{anlığından : 
23.2.935 tarihinde eksiltmesi yapılacağry~ edil.end~8 . · ·· ··ı lüzum uzerıne şıın ı -ton telgraf teli eksıltmesı goru en 

lik eksiltmeden kaldırılmıştır. (306) ı_-_5_3_7 __ _ -
Balıkesir Belediye 

Başkanlığından: 
· ı inde kullanılacak nu

Balıkesir şehri numaralama ış erk k ·ltmeye konul
ınara levhaları 15 gün müddetle açı e sı 

ınuştur. .. .. at 15 de Balı-
1 - Eksiltme 27 şubat çarşamba gunu sa 

kesir belediye encümeninde yapılacaktır. d 
2 - Eksiltmeye girecekler belediyede mevcuf e~ae~e 

levhalarının ennı -
numaralara göre ve emaye. numar~l bü ük taahhüdlere 
saf ve eşkal tamamen temın suretı e Y . • •• 
girip muvaffak olduklarına dair bilgilerını encumene 
göstenneleri. . 

3 Ek .
1 

. hammen bedeli 1200 lıra olup pey 
- sı tmenın mu · b · d 

akçesi 90 liradır. İhalede bu teminat yüzde 15 nıs etın e 
artınlacaktır . .. 

4 - İstekİilerin buna aid şartnam_e~i bel~dıye encumen 
kaleminden almaları ve pey akçelerını bellı saattan e~tl 
belediye veznesine makbuz mukabilinde yatırmaları ı an 
olunur. (326) 1 - 546 

1
." Milli Miidaf aa Vekaleti 

Satmalma Komisyonu 
, hanları 

İLAN 
Yerli fabrikalar mamu

latından beher metresinin 
tahmin edilen bedeli 36 ku· 
ruş olan 12,000 metre TELA 
ile bir metresinin tahmin be
deli 35 kuruş olan 45,000 
metre haki astarlık bez ka
palı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. İhalesi 20-2-935 
carşamba günü saat 15 de -
dir. İsteklilerin şartname ve 
örnekleri parasız olarak M. 
M. V. Sa. Al. Ko. dan alabi· 
lirler. Eksiltmeye girecek
ler 1505 lira 25 kuruşluk te
minat mektup veya makbuz
ları ve kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerindeki vesikalarla 
birlikte teklif mektuplarını 
belli gün ve ihale saatından 
en az bir saat evel M. M. V. 
satınalma komisyonuna ver
miş bulunm~ları. (229) 

1-423 
İLAN 

1 - Bir metresinin tah
min edilen fiatr 54 kuruş o
lan 1900 metre haki bez 
(ekmek torbalığı .ve arka 
çantalığı bölmelerınde ~ul
lamlmak üzere) açık eksılt
me ile satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 26-2-935 sah 
günü saat 11 dedir. 

3 - Muvakkat teminat 
76 lira 95 kuruştur. 

4 - İstekliler şartname
sini parasız almak ve örne
ğini görmek için her gün öğ
leden sonra ve eksiltmeye 
girmek için de muvakkat te· 
minat mektubu veya ma
liyeye yatırılacak temi
natlarına mukabil alacak
ları makbuz ve artırma 

eksiltme kanununun 2 ve 
3. maddelerindeki vesi
kalarla birlikte M. M. V. sa
tınalma komisyonuna müra-
caatlan. (284) 1-482 

İLAN 
1 - Beher kilosunun tah

min edilen fiatı 100 kuruş 
olan 2650 kilo ham deri ile 
bir kilosunun tahmin fiatı 
80 kuruş olan 600 kilo bal· 
mumu açık eksiltme ile sa
tın alınacaktır. 

2 - İhalesi 23-2-935 cu
martesi günü saat 15 dedir. 

3 - Muvakkat teminat 
234 liradır. 

4 - İstekliler şartname
sini parasLZ al~a~ ve öm~~
lerini görmek ıçın her gun 
öc7leden sonra ve eksiltme· 
ğ~ girmek için de muvakk~t 
teminat mektup veya malı
yeye yatırılmış teminat mu
kabilinde alınacak makbuz 
ve artırma eksiltme kanu
nunun 2 ve 3. maddelerin
deki vesikalarla birlikte iha
le günü ve saatında M . M. 
V. satın alma komisyonuna 
müracaatları. (283) 1-483 

İLAN 
13. 2. 935 günü münaka

sası icra edilecek olan 
büyük yangın söndürme 
makinelerinin alımından 
sarfı nazar edilmiştir. İşbu 
makineler amili mütehassı
smdan alınacaktır. (308) 

1-526 
İLAN 

Ordu ihtiyacı için memle
ket dahilinde mevcut ben
zinlerden 1200 kilo benzin 
pazarlıkla alınacaktır. Pa
zarlığı 2-3-935 cumartesi gü
nü saat 14 dedir. Muham
men bedelinin beher kilosu 
37 kuruştur. Taliplerin ev
saf ve şartnamesini görmek 
ve almak istiyenler bedel
siz olarak M. M. V. Satınal
ma komisyonundan verile
cektir. Pazarlığa girecekle
rin belli gün ve saatında 33 
lira 30 kuruşluk teminat 
mektuplariyle birlikte M. M. 
V. Satınalma komisyonuna 
gelmeleri. (309) ı-544 

1 Ankara Belediye RcisJiği 
llanları 

İLAN 

1 - İstasyon ambarları 
karşısında (1200) metre mu
rabbaı yer açık artırma ile 
kiraya verilecektir. 

2 - İhale 16. 2. 935 cu
martesi günü muhasebede 
yapılacaktır. 

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

4 - Muvakkat teminat 
(27) liradır. 

5 - Muhammen senelik 
kira (360) liradır. (218) 

İLAN 

ı - Yenişehirde 1163 
üncu adada Toygaroğlu Na
şide ait arsa ile şüyulandt
nlan (19,25) metre murab
baı yer açık artırma ile sa
tılacaktır. 

2 - İhale 16. 2. 935 cu
martesi günü saat on buçuk· 
ta muhasebede yapılacaktır. 

3 - Şartname ve harita
sını görmek istiyenler her 
gün muhasebeye gelebilir
ler. 

4 - Muvakkat teminatı 
(3,33) liradır. 

5 - Muhammen bedel 
(44,28) liradır. (219) 

1 -375 

İLAN 

1 - Y enişehirde Akaret
ler caddesinde 1053 üncü 
adada Zehraya ait arsada 
fazla çıkan ( 46,55) M2 ile 
yolun daraltılmasından do
layı arsaya eklenecek olan 
(56,25) M2 yerler açık ar
tırma ile satılacaktır. 

2 - İhale 16. 2. 35 cu
martesi günü saat on bu
çukta muhasebede yapıla
caktır. 

3 - Muvakkat teminat 
(15,42) liradır. 

4 - Muhammen bedeli 
(205,60) liradır. (217) 

1- 376 

~ 
Beher Beher ~ 

Sayıfa Santimi Sayıfa Santimi~ 

--------- '( .. 
2 300 3 200 ~ 
4 150 5 100 
6 80 7 40 
8 25 

ABONE ŞARTLARI 
Müddet Dahilde Hariçte 

~ SeneJiği 17 Lira 30 
~ 6 Aylığı 9 •• 16 ,, 
~ 3 Aylığı 5 ,, 9 

" ~ 

Askeri J•abrikaJar Umum 
MüdÜJ'lüğü Sabnalma 

Komisyonu haolan 

20 TON MUTAHHAR 
AVRUPA KIRPINTI 

PAMUGU 
Tahmini bedeli 8000 lira 

olan yukarda miktarı yazılı 
Mutahhar kırpıntı Avrupa 
pamuğu 28 mart 935 tarihin
de perşembe günü saat 15 
de Ankara'da askeri fabrika
lar satmalma komisyonun
da kapalı zarfla satmalma
caktır. Zarflar saat on dört
ten itibaren komisyonca ka· 
bul edilir. Şartname bedel .. 
siz olup komisyondan veri
lir. Muvakkat teminat (600) 
liradır. Taliplerin mezkQr 
gün ve saatta 2490 numara· 
lı kanunun 2 ve 3 CÜ madde
lerindeki vesaikle komisyo
na müracaatları. (302) 

1-518 
. 

KIRIKKALEDE TİP 12, 
13 EVLERİ İÇİN HARİ
Cİ SU TESİSATI 

Bedeli keşfi 7470 lira o
lan yukarda yanlı tesisat 21 
şub. 935 tarihinde perşembe 
günü açık eksiltme ile As
keri fabrikalar satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 
Şartname 38 kuruş mukabi
linde komisyondan verilir. 
Taliplerin 560 lira 25 kuruş 
muvakkat teminat ile 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte ko
misyona müracaatları. (263) 

1-470 

ELEKTRİK MALZE
MESİ 

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

150 KALEM EŞYA VE 
MEFRUŞAT SATIŞI 

Yukarda yazılı ve keşif 
bedeli (5712) lira (85) kuruş 
olan 150 kalem eşya ve mef
ruşat 28 şubat 935 tarihinde 
saat 15 de kapalı zarfla as
keri fabrikalar satmalma ko
misyonunda satılacaktır. Bu 
eşya listeleri satınalma ko
misyonundan bedelsiz ola
rak verilir. Görmek istiyen
ler Küçük Yozgat Barut 
Fabrikasına müracaat edebi
lirler. Taliplerin ( 428) lira 
(45) kuruş muvakkat temi· 
natla teklif mektuplarını 
mezkur günde saat 13,30 da 
komisyona vermelidirler. 

(314) 1- 538 

EŞYA SATIŞI 

Küçük Yozgat Fabrika
sında bedeli muhamrneni 
(1169 :37) lira olan (219) ka
lem kooperatif emtiasile se
kiz kalem boş mevzuatına
çık artırma suretile 28 şubat 
935 tarihinde askeri fabrika
lar satınalma komisyonunda 
satılacaktır. Şartname bedel
sizdir. Taliplerin (87,71) ku
ruş muvakkat teminat ve lü
zumlu vesaikle mezkur gün 
ve saatta komisyona müra-
caatları. (313) 1-539 

1 ADET KIZAKLI SOUK 
DESTE RE 

2 ,, DEVİR ÖLÇÜ 
ALETİ . 

6 ,, AMERİKA 1'1 
MAKKAP EVİ 

Yukarda yazılı ve tahmi
ni bedeli J 250 lira olan mal

' zeme 19 şubat 935 tarihinde 

Toı•h:ınf'•lc lstanhul Le. 
'a7.ım Amirli~i Satın 

AJma Komisyonu 
ilan lan. 

1 LAN 

Tophane fırını için 300 
ton un 3 mart 935 pazar gü• 
nü saat 15 de kapalı zarfla 
alınacaktır. Tahmin bedeli 
30 bin liradır. Şartnames.J, 
parası.z olarak Tophaned,, 
satmalma komisyonundag 
alınır. İlk teminatı 2250 lJtı 
radır. t'steklilerin belli sa;. 
attan bir saat evel tekliflcQ. 
rini komisyona vermeleri, 

(804 - 700) 1-550 
İLAN 

Kumaşı ciheti askeriye" 
den verilip diğer rnalzemesf 
müteahhide aid olmak üze
re maa şapka 1350 takım ha; 
rici elbise diktirilecektir• 
Kapalr zarfı 3 mart 935 p~ 
2ar günü saat 15,30 da yaoı, 
ptlacaktır. Tahmin becle~ 
16200 liradır. İsteklilerir( 
şartname ve nümunesinf 
görmek üzere her gün ö&:ı 
leden evel ve eksiltmeye gı• 
receklerin 1215 lira ilkte• 
minatlariyle teklif mektub ... 
larını belli saattan bir saa~ 
evel Tophanede satımılma 
komisyonuna vermeleri . 

(806 - 701) 1 -549 

Ankara lna Miirafaa 
laakimli~imfrn: 

Ankarada İsmail Kcınala 

3561 kuruş borcundan ö türü 
hakkında icra takibatı Jçılan ve 
mürafaa sahasına giren lı u işte 

murafaa davetiyesi tcbli g edil • 
mek için ikametgahı malum ol• 
mayan Ankara Şeh ir bahçesi 
temsil heyeti nde Kemal Sahirin 
mürafaaya gelmesi için ilanen 

tebliğata karar verilmiş ve müra 
faası da 2. 3. 935 günti saat 14 
de bırakılmıştır. Gelmedigi tak· 
diııde hakkında gı} abi olarak 
mürafaa icrasına baslanacagı 

ilan olunur. 1- 535 

Ankara birinci sulh }ıu. 
kuk mahk.-·mt'~İndt>n: 

Çerkeş kaza ında belediye 

eczacısı miıtekaid binba ı Ştik. 

rüye : Davacı Ankarada Kızılbey 

mahallesi 11 numaralı evde !s

mailin aleyhin izde Ankar.ıda Bi· 

rinci sulh hukuk mahkeme in

de ikame c ttigı alacak davasındı 

18. 1 ı . 934 ı;aat 9,5 da mal keme· 

de bulunmanız ıçin ç ı karılan da. 

vetiyenin adresinizin bclh ol~ 

mamasından tebli ğ cdılcmemesi 

ü zerine yeni yapılacak tcblıga • 

tın usulün 141 inci maddcsı mu• 

c ibince i la nen i fasına kaı r ve• 

rilmi t ir. Muhakemenin mual -

lak bulundugu 2. 3. 935 s.ı.ıt 9,S 

da bulunmaklığınız veya bır ve 

kil göndermeni?. aksi halde mal 
kemeye gıyabını zda devam olu
nacağı lüzumu i lanen tcblig olu-
nur. (318) 1-543 

• 
iş arıyorum 
Okur yazar bir türk kızı· 

yım. Ticarethanelerde ve 
müesseselerde çalışmak is
tiyorum. Ev işleri 2ll9 te• 
Jefonundan isteyiniz. 

1- 525 

salı günü saat 15 de Askeri 
fabrikalar satınalma komis· 
yonunda açrk eksiltme ile 
satın Jhnacakur. Şartname 
bedelsizdir ve komisyondan 
verilir. Taliplerin muvak .. 
kat teminatı olan 93 lira 75 
kuruşla 2490 numaralı kanu· 
ndn 2 ve 3 cü maddelerine 
nazaran vesaiki h <' llilen 
mezkur gün ve s :ıatta ko
misyon;:ı m ... ·a ·-:ı3thr• . (..,21\ 

ı-r~o 



SAYIFA 8 

saçlannn 
dökülüyor mu1 

Hemen dökülmesine mani 
olunuz, 
KANZUK ECZAHANES1 
nıüstahzaratından. 

KOMO]EN: Saçların dö· 
külmesine ve kepeklenmesi· 
ne mani olur, 
KOMOJEN: Saçların kök• 
terini kuvvetlendirir ve bes
ler, 
KOMOJEN: Latif rayihalı 

= 

-- -. . ~ .. 

bir saç losyonadur, deposu ':'~~· . ., . 
Kanzuk eczahanesi her ec • ~~ .~ ... ::~ 
zahane ve ıtriyat mağazala· --~ ~:·:~~ I t 

d 
~ .... ~ ... ,ı;,, ,_. 

rm an arayınız. ~~"!~,l\~:~~ 

İngiliz Kanzuk eczanesi ma nulatından. 

Öksürenlere pelesenkli katran eksiri 
Her Eczahanede bulunur. 

-----------------------------------------------
Askeri Fabrikalar 

Ticaret kaleminden: 
200 Ton kurşun 
2 ,, Arsenik 

Bu malzeme 2 mart 935 günü pazarlıkla satın afınaca
'fmdan isteklilerin gelmeleri. 

Şartnameyi görmek istiyenler her gün Ticaret kalemi-
ne gelebilirler. 1-414 

. 
Öksürükler çok defa tehlikeli hastalıklar gösterir. 

KATRAN llAKKI EKREM 
Bu tehlikelerin 8nUne geçerek öksürükleri keser ve müzmin 
bronşitler ile göğüs nezlelerini katiyen geçirdiği tibi nefeı 
Jarhğına da çok faydası vardır. 1-172 

TC!JQKIYE 

llRAAI 
6ANJ<ASI 

P. T. T. Başmüdürlüğünde!l: 
İdaremiz posta vesaiti nakliyesi için pazarlıkla iki 

1Din litre benzin alınacaktır. 
Vermiye talih olanların 3 mart 935 pazar günü saat 

on beşe kadar baş müdürlük eksiltme komisyonuna veri
lecek benizn nümunelerile birlikte müracaatları ve bu 
müddet içinde nümunesi muvafık görülen ticarethanenin 
istediği fiatta haddi itidalde görülürse müddetin sonuna 
intizaı edilmeksizin ihalenin yapılacağı ilan olunur. 
(292) 1 - 496 

Adliye , Vekaletinden: 
• 

40 lira maaşlı Ankara, 35 lira maaşh Gazianteb, 30 li-
ra maaşh Manisa, 25 lira maaşlı Y ozgad, 25 lira maaşlı 
C>rdu, 20 lira maaşh Uşak, 20 lira maaşlı Ödemiş hapisha
ne müdürlükleri münhaldir. 

Hakim ve müddei umumilikten kendiliklerinden ayrı
lanlarla 2556 sayılı hakimler kanunu mucibince yaşından 
fiolayı hakimliğe tayin edilemiyen hukuk fakültesi me .. 
z1111lan veya zabitlikten mütekaid bulunanlardan kanuni 
vasıf ve şartları haiz olanlar arasından intihab ve tayin 
edileceğinden talihlerin usulü dairesinde müracaatları, 

(320) S41 

ULUS 13 ŞUdAT 1935 çARŞ! 
&!Z 2Z2 )E!! 

1 İç ticaret umum müdürlüğünden T~r~~Y~.~~aat Bankası Merkez 
30 İkinci teşrin 330 tarihli kanun hükümlerine göre l\'ludurlubrunden: 

Türkiyede iş yapmağa izinli bulunan ecnebi şirketlerinden E - f b 'k l" d 164 teneJ 
Amerika tabiiyetli (Singer dikiş makinası kumpanyası- h r rzur~m t~rey~gı23a r~ as~~amu atın .an.. .. saat 
nın) Türkiye umumi vekili haiz olduğu salahiyete binaen da ıBs tukz ub~a eyadgıİ şuk at cumla13rtelslı6gunu ınadd 
b k ·· ı · k · A k ·1 · d k' b · e an a masm a cra anununun , mcı u ere muracaat a şır etın n ara vı ayetın e ı şu esı-

1 
. .b. 

1 
kl · · ı 1 aktır 

· · d · k - · ı d d - k d erı mucı ınce pazar ı a ve peşın para ı e satı ac • 
nl ı ıd arb~~~! şır ehtknamılnadyapdacagıdış er ed~l ogaca ... ~v~~ Almak istiyenler (164) yüz altmış dört lira pey akçeE 
ar a utun ma eme er e ava e en, e ı en ve uçuncu . h .1 . d"l M"d" 1 .. - .. .. ur·· acaB 

h f l ·1 h b l k ·· A k d k" nı amı en tayın e ı en saatte u ur ugumuze m 
şa ıs sı at arı e azır u unma uzere n ara a mu ım 1 .1 1 (296) 1 S07 
Bay Ömer Şevki Hacı Hüseyin oğlunu vekil tayin ettiğini arı 1 an ° unur. -
bildirmiş ve lazımgelen vesikayı vermiştir. E •• k 
. Keyfiyet kanuni hükümlere uygun görülmüş olmakla şya mu na asası 
ılan olunur. 1-534 · 

NEVŞEHİRDE ERİKLİ MAHALLESİNDE HACI 
HASAN OGULLARINDAN HASAN OGLU NİYAZİ 
HAYATİYE TEBLİG "OLUNMAK VE BİR NÜSHASI 
ULUS GAZETESİ LE NEŞREDİLMEK ÜZERE: 

ANKARA BİRİNCİ NOTERLİGİNE. 

Niyazi Hayatiye: 
Sizinle imzalamış olduğumuz Ankara birinci Noterli

ğinden tasdikli 8. 3. 933 tarihli bir kıta kira mukavelena
mesi mucibince mutasarrıf bulunduğum oteli bir sene müd
detle size kiraya vermiştim. Kira müddeti bittiği halde o
teli tahliye etmediğinizden aleyhinize açtığım tahliye da
vası üzerine Ankara ticaret mahkemesince kira aktinin bir 
sene daha temdit edilmiş olduğuna karar verilmiş ise de 
bu müddet dahi 8.3.935 tarihinde hitam bulacağından mez
kur tarihte oteli tahliye etmenizi ve hiç bir suretle sizinle 

. mukavele aktetmeğe muvafakat etmediğimden ilerde aktin 
sukut ile veya herhangi bir suretle yenilenmiş olduğu hak
kında serdedeceğiniz her türlü iddiaları kabul etmiyeceğimi 
ilan ve ihtar eder ve muayyen bir adresiniz olmadığı gibi otel 

de de bulunmadığmızdan işbu ihtarnamenin bir suretinin 
Nevşehirdeki adresinize ayrıca gönderildiğini ilave eyle
rim . 

İsmetpaşa mahallesinde uzun yolda 23 numaralı hane
de mukim Mehmet Niyazi. 

Dairede saklı aslına mutabık olan bu nüsha talep üze
rine muhatap Ulus gazetesi idare müd. tebliğ olunur. 

1-532 

•• 

ANKARA PALAS 
PAVİYONDA 

19 Şubat Sah Günü 
Mevsimin İkinci Büyük 

''DiNER DANSANT" ında 
yerlerinizi evelden tutunuz 

1-545 

Univeriste arttırma, eksiltme ve 
pazarlık komisyonundan : 

1 - Bedeli keşfi 269,007,78 lira olup hayvanat ve neba
tat enstitüsü binası inşaatı 24-2-935 pazar günü saat 15 de 
Üniversitede ihale edilmek üzere kapah zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Talipler bu işe ait dosyaları almak için Ü niversi
te mimarlığından alacakları vesika ile Üniversite veznesi
ne 14 lira yatırmaları lazımdır. 

3 - Talipler bedeli keşfin o/0 7 ,5 nisbetinde teminatla
riyle birlikte kapalı zarflarını ihale günü saat 14 de umu
mi katipliğe vermiş olmaları lazımdır. (660/ 295) 1-536 

• 
iç ticaret umum müdürlüğünden 

30 İkinci teşrin 330 tarihli kanun hükümlerine göre 
Türkiye'de iş yapmağa izinli bulunan ecnebi şirketlerin
den Amerika tabiiyetli (Singer dikiş makinası kumpan
yası) nın Türkiye umumi vekili haiz olduğu salahiyete 
binaen bu kere müracatla şirketin Ankara, Kastamonu, 
Sıvas, Zonguldak, Kayseri, Yozgat, Niğde, Kırşehir ve 
Çankırı vilayetlerile mülhakatında mevcut şubeleri idare
ye, şirket namına yapacağı işlerden doğacak davalarda, 
bütün mahkemelerde dava eden ve edilen ve üçüncü şahıs 

sıfatlarile hazır bulunmak üzere Ankarada mukim şirket me 
murlarından Bay Remzi Abdullah oğlunu vekil tayin 
ettiğini bilidrmiş ve Iazmıgelen vesikayı vermiştir. 

Keyfiyet kanuni hükümlere uygun görülmüş olmakla 
ilan olunur. 1-533 

Tayyare cemiyeti umumi merkezine lazım olan ('1 
çeşid eşya, kapah zarf usulile münakasaya konulmu~tıl 
Girmek istiyenler şartname ve planlan cemiyet rnerc. 
zinden alacaklardır. Münakasa 17 şubat pazar günü ~ 
on beşte yapılacaktır. ı--!!-

Ankara Gümrüğü Müdürlüğünde 
Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan dört adet evrak dol• 

7 mart 935 günü pazarlıkla yaptırılacaktır. Resim ve şat 
namesini görmek istiyenlerin müdürlüğümüze müraca' 
lan. (273) 1-462 

Zonguldak Belediyesi 
Başkanlığındal! 

Belediye sının dahilindeki yapılar ve sokaklar I~ 
tedariki lazın, gelen 6200 - 6500 adet numara levhası 
200 - 220 adet sokak levhası 28. 1. 935 tarihinden itibaf' 
20 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

İstekli olanların şartnameyi görmek üzere Zongıl 
dak - İstanbul, Ankara belediyelerine, eksiltmeğe ifı 
rak için de ihale tarihi olan 16. 2. 1935 günü saat (15) 
yüzde 7,5 teminat akçelerile belediyemize müracaatlatlt 

1-383 

Eskişehir 
Belediyesinden: 

Fenni evsafının değişmesinden dolayı ihalesi yap~ 
yan sokak ampullerinin 2. 2. 935 de 16. 2. 935tarihine1111 

sadif cumartesi günü saat on beşe kadar on beş gün nıil'
detle açık eksiltmeye konulduğundan talih olanların ~ 
tı anlamak ve pey sürmek üzere Belediye münadisine iıli 
racaatları ilan olunur. (663. 312) 1 -529 

Nafıa Bakanlığından: 
Haydarpaşa'da sif supalan teslim şartile ve Klarlo 

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

Eksiltme 24.3.935 tarihine rastlıyan pazar günll sa: 
15 de Ankara'da Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde yaf 
lacaktır. 

İsteklilerin Ticaret odası vesikası ve 35,10 liralık 1111 

vakkat teminatlannm Malsandığına yatmldığma dair' 
lan makbuz veya nümunesine uygun Banka kefalet nıel 
tubu ile birlikte aynı gün ve saatte komisyonda butwuıı; 
lan lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız olaıt 
Ankara'da Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alabilirlC 

(252) 1--468 

Ordu sıhhat ve ictmai 
muavenet müdüurlüğünde1' 

Şehirden iki buçuk kilometre mesafede memleket bJ 
tanesinin 1977 lira 50 kuruş keşifli ve şehir cereyanmds 
uzatılmak suretiyle yapılacak elektrik tesisatına müteB 
lik keşif name ve fenni şartname mucibi hareket olunnıt 
üzere açık artırma ile münakasaya konularak 21-2-935 pt 
şembe günü saat 16 da ihale edileceğinden taliplerin şat 
nameyi görmek ve münakasaya iştirak etmek üzere rne 
kur günde vilayet daimi encümenine müracaatlan ilan c 
lunur. (305) 1-515 

Ankara Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüz ambarlarında mevcut 65 kalem sahil 
siz eşya 9-3-935 günü saat 10 da arttırma ile satılacaktı 
İsteklilerin güvenmeleriyle beraber o gün gümrükte 1'1 

rulu satış komisyonuna müracaattan. Tafsilat istiyenierı 
gümrüğe müracaatları. {272) 1-461 

..-1 --- SİNEMAL.AR 
[ YENi 1 

r . 1 
lmtiy<lt s.ahıb1 ve Ba~mu· 

1 harriri falih Rıfkı ATAY. 
1 

l Umumi neşriyah idare ~den. 
~Yazı iıferl tnüdürü Nasuhi 
i BAYOAk. 

Çt1[1irrr fad<f esi civumda -.. 
uru~ mat#Jusındı 'basrlmr.ş!ıt. 

Bugün Bu gece 
Mevcud operetlerin en güzeli senenin 

en nefis filmi 

ÇARDAŞ FÜRSTIN 
Martha Eggerth - Paul Hörbiger 

Numaralı biletlerinizi gündüzden alınız. 
Tel. 3540 

Bugün Bu gece 
Dünya yüzme şampiyonu Johnny Weis4 

muller ve M. O. Sullyavn tarafından 

temsil edilen 

TARZAN VE EŞİ 

Aşk • heyecan • macera ve dehşet filıni 


