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UCURLU BiR YILDÖNÜl\10 

Bugün Tayyare Cemiyetinin 
Olluncu yıldönümünü kutluyoruz. 
~ yıl önce Hacıbayramm ye
l'ilncekli bir evinde büyük u • 
,._udlarla ve büyüklerimizin ön· 
~erliğiyle açılan bu kurum , 
uıtüne aldığı yüklümü, her ye
lli İtde olduğu gibi on yıl ıüren 
Çelin erdemli bir çahtmadan son• 
l'1l açık alınla bütün ulusun tak· 
~ ve ıevgileri içinde tamamile 
Laıarnııı bulunmaktadır. Kork• 
llıadan diyebiliriz ki sadece yur· 
dun Yüksek dilekleri için kurulan 
la.. biçinı kurumların içinde "Tay• 
)are Cemiyeti en verimlilerin • d ,, 

en biri olmuftur. 
"Tanare Cemiyeti,, bütün hız 

l'e İnanını türk ulusunun uçıuz bu
~ız yurdaeverlik kaynağından 
-1ınıttır. Uluılararaıı medeniyet 
anlamının kurunumuzda ıeçmite 
Cöre ölçülemiyecek kadar ilerle • 

"hak olmaaına rağmen ,, an • 
ı her zamandan ziyade zama• 

llıınızda (kuvvet) aöziyle anlab • 
labilir. Gerek deniz, ıerek kaM 
•e hava aavq iletlerinin gün PÇ

\iJcÇe nasıl adımlarla JÜl'Üdüğünü 
~boylu anlatmaia kallntmak 
LUmem ki gerek midir 7 Devrimci 
tiirk rejiminin dıt ııyaaa ıembolü 
1
'Jurdda barıf, acunda barıtllr.,, 
leendi içinde devrim ideolojiıini 
)aymak •• bütünleftirmek iatiyen 
l'ürkiye'nin hiç bir aavqçı kaygu· 
au olamaz. Fakat bu sevgili dile
ie ancak güc ve kuvvet yoliyle 
•ardır. Yüzlerce yıl önce ''barıtı 
İatiyorıan aa vap hazırlan,, anla • 
lllında olan bir litin ata sözü bu· 
liinün mantıkile dahi, hiç deiit • 
Qaiyen bir gerçektir. 

Bütün acun dütünüt ve yürü• 
~ünü çok duygulu bir bağlantı 
ile kovalayan ve sezen Cümhuri • 
)et Türkiye' si elbette hiç bir za • 
~ imparatorluğun vaktile düt
t\iğü ıuçlara dütmiyecektir. Bir , 
)Önden devlet yurdun en genit 
&nlamile olgunluğu için iç ve dıt 
Laknndan bütün oruncu ve ıevgiıi 
ile çalıtırken devletin her huauı • 
la \'e her zaman biricik yaıayıf 
leıneli olan uluıun da kendi ken • 
cliaine devletinin yürüyütüne arak 
j'Ydurnıaaı derin ve büyük ıevınç· 
e karıılanacak bir ıeydir. işte bu 

hakundan yurdumuzda bu kımıl· 
~nııı Tayyare Cemiyeti göster • 
~1tlir. Tayyare Cemiyeti yurddat· 
~ın yurdıeverliğine ve ondan 
lııç bir §ey eairgemezliğine bat 
~rınuı, on yılda 50,000,000 lira 
~e karıdık almııtır. Ulusal iı!er· 

e acunun en büyük batırlıgı~ı 
t~Pan türk ulusunun tarihi bu ıı· 

1 Örneklerle doludur. 
Bunun için büyük türk uluıu • 

ıu bundan ötürü ayrıca övmek is
leıni:roruz. Bunlardan bafka ka
~ın ve denizlerin çok eaki sa• 
~~ardanberi tamdıiı _v~ saıdı· 
iP~ tilrk uluaunun güreamı artık 
'-di ıöklerde wlerce ydmU 

nad halinde tanımafa hafla• 
1111ttır · itte bir kaç balamdan ulu· 
f;:1 .. Ve soysal varlığımıza bu kadar 

egerli yararlıkları geçen, "Tay· 
•ttre Cenıiyeti,, nin yıldönümünü 
~ndan gelen derin sevgi ile kut• 
•ular ve başında çalışan ülkücü 
~rl·adaşlarımızm gelecek yıllarda 

aha :eniş ölçüde ba~rmalara 
ernıel~rini dileriz. 

N. A. KOCOKA 

Adımız, andımızdır. 
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Aleksamlr'm öltliiriiJme .. imle belld <le ~~ 
ortağıdır di)e) u~osUıv)<ı ltiikıimeti ıara/ın
'Jan iadesi isle1ıilmiş olatı lurvat gazetecile
rinden n. Stani/luv serbest bırakılmıştır. 

Her rerde 5 kurnf 

Kurultay Başkanının tetkikleri ingilteı9e liabinesİn· 
de değişiklik mi? 

General Kazım öz alp Aydındaki ökon omik kalkınma 
canlılığı ve lzmird eki tetkiklerinin so nuclarım 

Ulus'a anlatıyor 

Londra, lS (A.A) - Her ne 
kadar dün hükiimet, avam kama
rasında kuvvetli bir ekaeriyet ka
zanmıı iıe de ııyaaal huzurauzluli 
sürmekte ve kabinede yakın veya 
uzak bir gelecekte defitiklik ya

pılacağından bahıolunmaktadır. 

Aydın, (Ozel biJclinnenimizden)' -
Kurultay Batkam Geaenıl Kimn Ozalp 
buaiin aaat 14 de tefırimizd• Qnlmıt • 
larclır. General Kizan Osalp iıwyc_-
da Vali •• laükUmet erkini1le, Belediye 
•• c. H. F ••• Halkm bqbn ye üyele
ri " bir çok halk tanfmdaa ujurlan • 
mıılarclır. 

Askeri bir müfreze selim resmi yapb. 
General Kizım Ozalp bana ıanlan 

IÖylemiıtirc 
- Aydın'ı .timdiye kadar ıönnemiı-

1~mir ve Ay'1ınclan biter görDnllş 

tim. Ancak uluıal kurtYluı tarihimizde 
büyük yeri olan güzel Aydm'ı mücade
lenin ilk günündenberi yakından takı"b 

ediyordum. Adeta içinde yafU!Uf kadar 
onan acdanıu paylqıyordum. Sevinçle • 
rine katılıyordum. Şehri prdüktea son· 
ra ötedeaberi muhayyelemde YAflJ'aD 
yanmıı, harabolmaı Aydın yerine ba)'ID
dır ve ıüzel bir A7dın seçti. Yeni yapıl
IDlf ıeniı caddelerle modern yapılar bi
n yenl bir Aydın baiıılıyor, bunu hal. 
kmuzın yapıcılık ve çalıfkanlık ruha 

Memurlar Koope ratifinin ucuzluk 
• • 

sergışı 

Uouzlui strgislıidt yiyecekler serlsi 

Kömür f ıile An karanın bu··yu"k 

derdlerinden birlni halkın menfaati 

bakımından başaran Ankara memurla 

lct>?peratifi son günlerde yiyecek,-.. ; 

, 

~er_ginin aı§artfan ıorünen 'bir l:öşesz 

' 

cek, tuvalet eşyası, temizlik rnalzemesı 
"üzerinde bir (ucuzluk sergisi) açmıı

tır. Bilan!ıio sonucunda tasfiyesine ka-
rar verilen bazı ıtoklar, fiatları üze
rinde hazan yanyarıya varan indirme. 
Jerle satılmaktadır. 

Sergide neler vardır? 

Sergi kooperatifin geniş satış ma. 
ğazasının tam ortasındadır. Biribirine 

benziyen mallar sıraya konularak yer

lettir.ilmit ve her birinin üzerine fiatı 

yazılmıştır. Eski fiatlarına göre konu

lan yeni satıt fi.atları ucwluk derecesi 

hakkında Wi bir fikir vermektedir. 

Sergide birçok çeıidler fimdiden 

tflkenmittir. Fiatlann ilk bakqta &öa 

çarpan ucuzluğu dotayıaile kooperati

fin salonu aabahtan aktama kadar do

lup bofalmaktadır. Kooperatifçiler bu 

rağ;beti göz önünde bulundurarak bu. 
gün bitmesi gereken sergiyi şubatın 
Jonuna kadar uzatmışlardır. Bu sergi 

halk için kooperatifin ucuz mal satma. 
sı bakımn:ıdan ve kooperatifçiler için 

d.e ucuz ve eyi malın daim.a bol müşte
ri bulabileceği kanaatini hasıl etmesi 

babmından çok faydalı olmuştur 

ltqarnuıtır. Aydın' da gerek kasaba ve 
ıerek yakıa nahiye ve köylerin her iı 
bölümündeki halkiyle sörüımek fıraab
nı buldum. Hepsi bana ürünlerinin de
isil4 aatıldıi1D1, seçimlerinin eyi ve ye
t• olduiunu sevinçle aöyledil•. 

HükUmetçe ahnan ökonomik tedbirlerin 
büyük deierini kıvançla anlattılar. Ay. 
dın'da en çok sevinçle ıördüiüm hallan 
topraia ve ürüne geçen yıllardan claba 
sok bir kuvvet ve gayretle aardmıı ol
ma11dır. Top yatağından bütün Aydın 

ovaıının yeıenniı manzaraııru görmek
le duyduğum ıevinç pek büyüktür. Na
zilli'de devletçe kurulacak olan büyük 
dokuma fabrika11mn timdiden bu mu • 
WU. _,_dlrdıiı sabtma .,...... iae bü
Pktür ve batti filiyata aeçea halk 
U1khkları vardır; pamuk üretiminin 
yüksek va11fh ve fazla değerde olma11 • 
na çahııldıiını öğrendim. Bu, hükumet
çe ahnan bütün tedbirlerin halkımızca 

naıd İyi kartdandığını göıterir. Aydın 

balkının giyiniı, yapyıf, çahtıt tarzını 

bir cümlede toplamak ıerekirıe diyebili
rim ki, Aydın ve etrafında refah vardır. 
Türk kooperatifçiliii tarafından Aydın
m Wiyük yeri vardır. Halk bu yolda da
ha çok faydalar göreceklerine inandıiı· 
Dl bana söylediler. Fırka ve Halkevi ku
rumlan eyi çalıııyor. Yapılmakta olan 
temsil aalonunu gÖl'düm, Aydın'da bü • 
yük sahne ihtiyacı batanlmıı demektir. 
HaUun aydınlatılma11 yolunda Halkevi
nia öteki bütün kollarının çalıımalan da 
takdire deier. 

Aydın orta okulunda bütün 11nıfları 
sezdim. Çocuklara ıorgular sordum. Kız 
•• erkek okurlar 11hbatli •• temiz ve 
eyi giyinmit olarak bir arada denlerine 
çalıııyorlar. Hemen hepsinde uyanık bir 
zeka, yürekten gelen bir yurd ıevpıi 
ve .aayg111 var. Bana Cümhuriyetin fay-

CSonu 2 inci sayı/ada) 

••• 

İtalyan - Habeş 
sınırında durum 

Roma, 15 (A.A) - Habefiıtan 

ve İtalyan Somaliıi sınırında yeni
den bir takım hidiıeler çıkmıt ol· 
dujuna dair olan duyuklar tekzib 
edilmektedir. Gerçi 150 habetll 
Valval yakınında kiin Silar'ı it • 
galleri altında bulundrumakta iaeo 
ler de habeıliler bu mevkii Afdoal 
hadisesinin vukua ıeldiii ıüıı it
ıal etmiılerdi. 

1926 yılındanberi italyan ida
resi albnda bulunan Silarda ıu. 
nizon yoktur. Bundan ötüri1 ba 
dökülmemittir. İtalyanın proteato. 
lan arasında Silarm itıali ke:rfi. 
yetinin de bulunDMlda olduja .... 
yan edilmektedir. 

Kurultay Başkam· 
ınız lspartada 

Isparta, 15 (A.A.) - Kurultay~ 
kanı General Kizun Ozalp beraberle • 
rinde ltuluaan antla lııirlikte ..... 
aaat ıs te laparta'ya seldiler. ıc.a._ 

Oalp viliyet ııaırlannda hparta aaylay. 
ları, Vali, F1rka Kumandam. Belediye 
ve C. H. F. reiıleri tarafından kaı]ııa.. 
dalar. 

bparta, Kurultay Baıkanını bü7ik 
tezahürlerle karıdadı. $ebre sirilirk• 
askeri latalar, okullular, apocalar Ye 

halk muntazam aaflar halinde km~ 
ıelamlamıtlardar. Baıkan kendil.-lal 
bekliyen halkla ıanatlarmdaki çalıtma 
ve kazanma v~ yafUDA fArllan üzerinde 
haıbıballer yapmıılardır. Batkan dol • 
ruca hükümet konapna sittia... Vill • 
yeti, Fırka Kumandanlıjuu, Belediyefl. 
Halk Fırka11nı ziyaret ettiJer. Baılraa 
l ıparta halı fabrikaıını ve fabrikadaki 
daimi hah metherini ıezdiler. Fabrika
nın çahımaaı ve ilerlemesi •• haldan • 
mızın dıt piya&alara aatııı üzerinde U.. 
hat aldılar. 

Bqkan Halkevinin çalıtmalan ün • 
rinde tetkikler yapmıflar •• Halkm 
Üyeleriyle haıbıhallerde bulunmutlar " 
dır. Bu akpm Baıkan •• cliier kon9 
lar belediyede , .. e11...u.. Yerilen siya. 
fette bulunacaklardır. -

YENi TEFRiKAMIZ 

Bir yılda yirmi beı dile çevrilmit olan tefrikamız bugün batlıyor. 
San Michele, Kapri' dedir ve kitab ilkönce oradan bahsederek bat

lamaktadır. Yukarıya koyduğumu• resimde Kapri görülüyor. 
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l(ur ıltay Başl{aııı· 
ııın tetl\.il{leri 
(Başı 1 inci sayrfada) 

daları üzerinde verdikleri karşılıkları 

gelecek için çok umud vericidir. Çocuk
larımız müsbet ilimlere daha heveslidir. 
Aydın'da yalnız toprakda değil fabrika
larda çalışan işçilerle de konuşmalar 

yaptım. Günlük ka'1:anclarıru, yaşama 

prtlarını sordum. lntibalarunın iyi ol -
duğunu söyli;rebilirim, Aydın'ın uzun 
yıllardanbcri büyük derdi olan sıtmaya 
bukumct kurtarıcı elini koymu.ştua·. Sıh
hat Bakanlığına bağlı geniş ölçüde bir 
kurum bu mıntakada savaşmayı üzerine 
ahnrştır. 

Uyanık halk da kendi evlerinde ve fa 
baslan üzerinde aldıklan tedbirlerle bu 
savaşmayı kolaylaştırmaktadır. Vilayet
çe bataklıkların kurutulmau yolunda 
tedbirlere gİrİ§ildiğini Üğö"endim. Yü'< -
aek sonudannı yakında ıöreceğ;ınizi 

umarım. 

Devletçe hurda İncir alınmasını bu 
ürünün değerlendirilmesine çok yardım 
ettiğini öğrendim. Önümüzdeki yıllar
da da bu yoldaki İyi tedbirlere devam 
edileceği tabiidir. Küçük Mendreı'in ıs
lahı ve Cellat gölünün kurutulması özel 
idarelerin takatı dışında olduğundan dev
let üç buçuk milyon liralık bir tcahhüd
le bu işe giritmiştir. Önümüzdeki 
111 Cellat gölü havaım.ın bir 
varlık ve yaf&Y•t kaynağı ola • 
eağtna şimdiden muhakkak gö:ziyle ba • 
kabilirim. Bana bu yolculukta Anhlya'
ya kadar arkada,hk edecek olan lzmir 
Valisi General Kiznn Dirik bu düzeltme 
ve kurutma işi üzerinde genit izahatta 
wlundular. 

Bu ıeyahatın bana ıevinç veren bü~ 
JÖk mevzulanndan biriıi de düzeltme 
ve kurutma işi olmuttur. 

Kurultay Başkanının 
İzmir' deki tetkikleri 

Özel bildiricimizden: 
Büyük Kurultay Başkanı General 

Kazım Özalp dünkil gezintileri üzerin
de gazeteniz muhabirine §Unları söyle
mişlerdir: 

"- Belediyenin Karşıyaka'daki ço· 
cuk yuvasını gezdim, bakım çok eyidir. 
Çocuklar kazanılmış yurddaşlardır. Ço
cuk sayısı İzmir'e göre az olmakla be
raber (70 çocuk) bunun bütçe kolaylı
ğı bulundukça artacağını umarız. İzmir 
belediyesinin bu eyi işi bütün büyük 
belediyelerimize örnek olmalıdır. Ço
cuk bakımı ulusal işlerimizin başında
dır. Karşıyaka'daki yuva bu yolda eyi 
adımların atılmağa başlandığını göste· 
rir. 

Sağlık Bakanlığına bağlı körler, sa
ğırlar ve dilsizler yurdunu da gezdim, 
çocukların normal çocuklar kadar iyi ve 
çabuk yetiştirildiğini gördüm. İki yıl 

önce Balıkesir kazalarından dokuz yaş
larında kadar iki gözü kör bir çocuğu 

bu müesseseye göndermiştim. Bu ço -
cuk bir şey bilmiyordu. Bugün 

bana getirdiler, önUmcie güzelce oku
du, yazdr, mektebin orkestrasında da 
muvaffakıyetle viyolonsel çaldr. Bu 
çok çalışmanın veı·diği bu değerli ne
tice karşrsrnda hayretten ziyade tak
dir duymak lazımgelir. Diğer çocuk· 
ların yetişmesi de bu çocuğunkinden 
geri değildir. 

Sağır ve kör çocuklar kendi başla
rına hayatlarını kazanmak üzere yetiş
tirilmektedir. (!)ğrendikleri sanatlar ve 
timdiden ba~ardıklan elişleri bunun eyi 
bir ispatıdır. Önümde kör bir çocuğun 
idi klavyeli yazr makinesinde fransxz
ca olarak söylenen bir şeyi yanlışsız 

yazdrğını göı:düm. 

Sağır ve körler müessesesi yurdu· 
muzda tektir. Sağlık ve Soysal Yardım 
BakanlŞ bunu kurmakla yurdda bil· 
Ji1k bir i§ yapmqbr. Bunu lftiliarla 
e&yliyebilirlm. Bütçemiz müaaid olöuk
p bqka yerlerde de açılinau temcn· 
Biye defer. 

Karııy;aka yakınlarında kurutulinuı 

olaıl bataldıiları ıördüm. İs:mirln bu 
stızel par~da nenliğj korumak; ne 
lradar yerindedir. 

lzmir iÇµıd& bupn panayır yerini 
alrcl~ Dar. bir alanda eyi ölçµlü bir. 
kurumla güzel ve yeter bir sergi yapı· 
aı yapılmıştır. 

Yangın yerlerini dolaştım. Buralar
da güzel modern yapılarla geniş, ağaç
lı bolvarla yeni bir İzmir'in kurulmak-
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BJRLEŞIK J)E\ LETLER'DE 

Hala masumum 
diyoı· 

Hauptman'ın son 
saatleri nasıl geçiyor? 

Flemington, 15 (A.A.) - llaupt
man, evelki gecenin büyük bir kısmını 

ağlamakla geçirmiştir. Ancak sabaha 
karşı biraz dalmıştır. 

Bayan Hauptman, avuktla beraber, 
bugün kocasiyle yarım saat görüşmek 
üure müsaacc almıştır. 

Flemington, 15 (A.A.) - Haupt
man, akşam üzeri demiştir ki: 

''- Eğer elektrik sandalyasına o
tm-mak İcab ederse, bunu bir erkek gi. 
bi yapacağım.,, 

Yapacağı bir itiraf olup olmadığı 
sorgusuna da, Hauptman demiştir ki: 

''- Eğer yapılacak bir itirafım ol. 
sayd'ı1 bunu önceden yapar, aylardanbe
ri karımm ve çocuğumun duydukları 

kederin önüne geçmiş olurdum • ., 
Hauptman masum olduğunu tekrar 

iddia etmiştir. 

Ilauptman korku içinde 

Flemington, ıs (A.A.) - Bitkin 
bir halde bulunan Haupbnan, yemek 
yimemekte yalnız sigara içmektedir. 
Hakkında verilen karardan sonra hüc. 
re-sine geldiği zaman bayılmış ve son. 
ra bir sinir buhranı geçirmiş olduğu 

söyleniyor. Kendisine verilen incili ka· 
bul etmemiştir. Kendisini öldürmesin 
diye nkı bir nezaret altında tııtıılmak
tadı ... 

Amcrika'da ahuı mikyas~ 

Vaşington, 15 (A.A.) - Yüksek 
divan, altın mikyatrı hakkında bir ka
rar almak üzere tarih tesbit etıne~ .. ., 

tatil etmiştir. 

Habeşler llir yeri 
aldılaı· 

Londra, 15 (A.A.) - ''Deyli T.el
graf,,ın Roma muhabiri, Habeş kuvvet• 
]eri.o.in Ualual civarında bulunan Silli
are'yi işgal ettiklerini haber almıştır. 

İtalya, Silliare'yi kendi hududu da~ 
bilinde telakki ederek istemektedir. 

ta olduğunu gördüm. Planlı çalışma· 

nın memleketi nasıl güzelleştirdiğini 

İzmir'de görmelidir. 

İzmir'i Kadi fekale'den de görmek 

istedim. Tepeye çıktım, önümde yan· 

gın yerlerinin yarıdtn çok onarılmış 

Jıali güzel bir panorama idi. Bana anla

tıldığına göre yangın yerlerinin geri 

kalan parçasının da devlet ve hususi 
müesseseler eliyle imar edilme hazrr-

/1 

lıkları vardır. Bütün lzmir'i kurtuluş 
savaşının yaralarından sıyrılmış gör
mek ulusal bir nmactır. 

Bugün şehirdeki bir deri fabrikası· 
nı gezdim. Yapılan derileri gördüm, 

Avrupa'da yaprlanlardan hiç geri değjl· 
di. Yerli sanatların ilerleyı§i yönün

den dericiliğe verdiğimiz özenin güzel 
örnekleri elimizdedir. Başka aanat kol
larında da hep bu ilexiliği pek yakmdaı 
göreceğiz. 

lmıire dört yıl önce de gelm~. fa
iat uzun boylu tetkike vakit bulama
mııtım. Ancak pek etraflı' olinaaa da 
dört yıl önceki ıörüııüınie bugünkü gö· 
rüııüm arasında iieriliie doğru çok bü· 
yük bir fark vardır. 

Di1iı ~ K F. vilayet b3'kanlığmda 
fırkalita~ arasında İzmir tilccarlylc de 
görilşmü§ oldUm. Uriinlerimi&in hemen 
hepsinin eyi değerde tabldığını fiatla
nn aeYinilecck adat yUnek olduğunu 
IÖ')dedilcr~ Uriinlerlinmn ıatunı ve de .. 
ğerlendirilinesi üzerinde büyük tesir
ler yapan devlet tedbirlerini ıa.ydılar. 

Bu görüşmelerle anladım ki ulugal ö
konomide önümüzdeki yıllarda daha e
yi verimler alacağımıza her tarafta 
inanılmaktadır. 

ALMANYA'DA 

Almanyanın cevallı 
Berlin, 15 (A.A) - Bay fon 

Nöyrat, Almanyanın 3-2 tarihli fran 
sız - İngiliz bildirisine cevabını 
Bay Fransova Ponseye vermiştir. 
iki sayrfo olan cevab oldukça ge
nel bir mahiyet arzetmekte ve 
f ransız - İngiliz notasının ortaya 
koyduğu bütün meseleler hakkın
da diplomatik görüşmeye başlan -
masına müsaid bulunmaktadır. Al 
man vazeteleri cevabın metnini 
cumartesi sabahı yazacaklardır. 

İngiliz gazeteleri 
ne diyor? 

Londra, 15 (A.A.) - İngiliı meha
fili, Fransız - İngiliz tekliflerine Al. 
manyanın verdiği cevab notasını ger
çekten ustaca bir lekildc yazılmış te
lakki etmektedirler. 

Genel kanaate göre, Almanyanın no
Uyı bu şekilde yazışı, istikbalde yapı
lacak müzakereler emasında İngiltere 
ile Fransa arasında muhtemel bir ma. 
nevra yapabilmek ümidi beslediğinden. 
dir. 

Fransız gazeteleri 
ne diyor? 

.t':ırıs, 15 (A.A.) - İngiliz - Fran
sız tekliflerine Almanyanın vermiş ol
duğu cevab hakkında gazetelerin müta
lealarr az çok ihtiyatkardır. Çün.kü ce
vabın metni henüz neşredilmemiştir. 

Bununla beraber cevabta, Almanyanın 

Fransa ile lngilterenin arasını açmağa 
ve aynı zamanda kabulü ve tatbiki jçin 
fransız matbuatının ısrar ettiği Lon
drada düşünülen noktaları ayırmağa ça
lıştığı kaydediliyor. 

Lö Jurnal şunu yazıyor: 
"Vesika, bilhassa müphemiyet ıçm· 

de dolaşan bir muhtıraya benziyor gi
bidir. Tahminlere göre, Almanya ona 

l 
bu şekli vermekle henüz kati bir vazi
yet almak istemediğini göstermekte, 
daha sarih fikirlerini sonradan yapıla· 
cak diplomasi görüşmelere saklamak. 
tadır.,, 

Ekselsiyor şöyle diyor: 

''Alman hükfuneti, Fransız - lngi
Jiz beyanatında bulunan (aynı zamanda 
olmak) prensipiııe aldırış etmiyor gibi 
görünmektedir. İngilteren.in vereceği 

karar hakkında peşin bir hüküm ver
meksizin Fransanın bu prensipten vaz 
geçmiyeceği cesaretle iddia edilebilir.,, 

Eko dö Pati ise şöyle diyor: 
''Almanyanın başlıca düşüncesi, en 

kısa yoldan ve en basil: usullerle, hava 
projesinin kabil kıldığı hukuk müsa
vatını elde etmektir. Sonra da fransız 
siyasetini İngiltere'ninkinden ayırmı

ya çalışacaktır. Almanya, ananevi müs
temlekelerinde elleri serbest bırakıldr. 
ğı takdirde, garb hudutlarına hürmet 
etmeğe hazır olduğunu bildiriyor. Mü_ 
zakerelcre böyle bir eı;as üzerinde baş
lanamaz.,, 

Övr gazetesi diyor ki: 
"Alman yanın kabul ettiği esaslarla 

Londra beyanatının aralarındaki müna
sebet pek müphemdir. Fransız - İngi

liz teklifleri toptan kabul veya redde· 
dilecek bir küldü. Halbuki cevabın 

prensibi, meseleleri biribirinden ayır. 
maktır. Bununla beraber fransızların 

endişe etmelerine mahal yoktur.,, 

Maten 'öyle yazıyor: 
''Haber verildiğine göre Fon Noy. 

rat, ingiliz ve fransız büyük elçilerin
den, Avusturyada Arayi umumiyeye 
müracaat edilir ve Avusturya anşlus 

isterse, vaziyetin ne olacağını sormuş· 
tur.,, 

Almanların mütaleasr 
Bertin, 15 (A.A.) - Almanyanın 

fransız ve İngiliz elçilerinin tebliğle· 
ri hakkında mütalea ve tefsirlerde bu· 
lunan Korrespondas Diplomatik diyor 
ki: 

Almanya silahların tahdidi ve sa
vaş tehlikesinin önüne geçilmesi için 

el birliği yapmaga her zaman hazırdır. 
Londrada yapılan teklifler, Uzerinde 
durulması ve scrbests;e düşünülmesi 

gereken bir takım noktalrı ihtiva et· 
mektedir. Birçok noktalara ve bilhassa 
doğu andlaşması ile Tuna havzası and
laşmasına müteallik müzakerelere daha 
şimdiden başlanılmıştır. 

Coğrafi durum itibarile Almanya 
için pek mühim olan bu meselelerin 
memnuniyete ~:ıyan bir hal suretine 
varacağı umulur. 

En mühim nokta, hava taarruzları. 

na karşı bir himaye andlaşması aktine 
dair olıın tekliftir. Bu misakın hare
ket nolttası, ahiren fransızlarla ingili..:· 
ler arasında yapılan müzakereler ol
muştur. Almanya, bu iki devlet arasın

daki müzakerelerin mümklin olduğu 

kadar siiratle neticelenmesi için elin. 
den geleni yapacaktır. 

Nachtousgabe gazetcsı diyor ki: 
Londrada yapılan diplomatik mü

zakerelerden sonra ortaya çıkan müş· 

küller arasında hava taarru21arına kar· 
şı korunma mukavelenamesi en az en -
gel durmktadır. Çünkil Almanya, ken· 
disinin hukuk müsavatı mutlak surette 

kabul edilmek ~rtile müzakerelere gi. 
rişmeğe hazır olduğunu ilan etmiştir. 

Belçika ile İtalya, bu misakı kalıul 
arzusunda olduklarını daha şimdiden 
bildirmişlerdir. 

Silahlar nıeselesı daha zıyadt' güç
lükler göstermektedir. Devletlerin Al· 
manyanın askeri bakımdan müsavatını 
kabul etmek suretile teslibat deliliğine 

bir son vermek için sarfetmi~ olduğu 

mesaiyi hesaba katmaları umulur. Do
ğu ve Tuna andla\imaları Londrada çok 
mühim birer rol oynamaktadırlar. 

Almanya, istemiş olduğu malOmcıt 
ve izahatı henüz almamıştır. Uluslar
arası bir konferansın toplantıya çağrıl· 
masına dair yabancı gazeteleri tarafın
dan ortaya çıkarılan şayialar, birer tah
minden başka bir ~ey değildir.,, 

Almaıılarm Fran a ' 'c lngilterc· 
ye verdikleri nota 

J,ondra, 15 (A.A) - Bay fon Nöy
rat tarafından İngiliz ve fransız els;ile
rine verilmiş olan notanın muhteviyatı 
ile ilişiği olan §İfahl izahat hakkında 
dün akşam pek az maliimat vardı. 

Bununla beraber ilk duyuklar, no
tanın çok nazikane bir lisanla yazılmış 
olduğunu, alman hükfunetinin eyi ni
yetinden ve lıarıŞın tahakkuku için iş 
birliği yapmak isteğinden bahis oldu • 
ğunu bildirmektediı. 

3 şubat tarihli beyannamenin üç nok
tasından bilhassa hava salduımlarına 

karşı korum mukavelenamesi almanlar
ca esas itibarile onanmaktadrr. 

Alman notasında Bay Laval ve Bay 
Musolini tarafından yapılan Tuna and
laşması ile doğu andlaşmdsına - ki 

Versay andlaşmasının askeri ahkamı 

yerine Almanyaya hukuk beraberliği 
verecek askeri bir mukavelenamenin 
konuşulmasını temin is;in beraberce ta
hakkuk ettirilmeleri Londra anlaşmala
rında göz önünde tutulmuştur -hiç bir 
telmih bulunmadığı sanılmaktadır. 

Alman - fransız ticaret 
anlaşması 

Paris, 15 (A.A) - Mübadele rejimi· 
nin Sarın Almanyaya dönmesile doğan 
duruma uydurulması için Fransa ile 

Almanya arasındaki konuşmalarda kıs
mi bir anlaşma hasıl olmuştur. Bu an
laşma ile, Almanyanın satın alacağı 

fransız sütüne mukabil Fransaya ithali 
kabul edilen sanayi eşyası te&bit edil • 
miştir. 

Sardaki ingiliz askerleri 
dönerken 

Londra, 15 (A.A.) - İçerii~ler müs· 
teprı, Avam Kamarasında beyanatta 

bulunarak Sar'daki ingiliz askerlerinin 

Ulkelerine dönerken Parise uğramaları 

için Fransa hükfuneti tarafından bir 

davet vaki olmuş olduğu duyuğunun 

doğru olduğunu ve ingiliz hükfuneti

nin bu hareketi takdir etmekte bulun
duğunu ve Fransaya müteşekkir oldu

ğunu söylemiştir. 

IDEGIŞIK DUYUK~ 

1 
Kıral Alinin cenazesi 
Bağdad, 15 (A.A.) - Hicazın esııf 

kıralı Ali'nin cenaze merasimi yaprlıt'• 
ken şiddetli bir knm fırtınası olrrıll~ 
tur. Kıral Alinin ölüsü kardeşi Faysa• 
lın yirmi metre der.inliğindeki Dle.ıa• 

rına gömülmüştür. 

Reddedilen hir takrir 
Londra, 15 (A.A.) - Avam kııına• 

ras1, işçi fırkasının, hiikfımetin işsiıl~· 
re karşı siyasetini taklıih c<.len takrirJ• 

ni 68 reye karşı 374 reyle re<lrlctmi~tif· 

Buğday anla~ma.;ı ~cirii~nwlt-ri 
I.ondra, 15 (A.A) - lsıış.ıri tıug • 

day konuşması genel heyeti önccdı:l1 
kararlaşmış olan 5-3 ta.ıihıncic toptan· 
mıyacaktır. Komite başkanı, Arjantıt'lı 
Avustur;,ılya, Kanada ve Amcıika gılıl 
büyük ihracat ülkeleri Budcıpc~te ı;o • 
rüşmclerinden sonraki durumlarmı ıııLI 

hafaza ettikleri için, ülkelerin dururıl" 

ları aydınlanmadıl<ça toplantıda fayd• 
görmediğini ve bırnun için t(JpJantıi 1 

geri bırakarak o tarihte 1alnız l.ıu tıl • 
kelerin mümessillerini toplantıya d.ı • 
vet etmeye karar verdiğini bi1,lirmi~ • 
tir. Bunlar arasında buğday anlaşm•' 
ıının uzatılması hakkında verilecek '.k• 
rarla genel heyeti toplantı tarihi f!lcit 
üJeklere ayrıca biJdirilt'cektir. 

),ondra · l•ankmmun paı·a 
dur·ıımıa 

Londra, ıs (A.A) - l.ondra Banka• 

sının bilançosu: 
1.'edaviilde bulunan akçe 374,945,595 

ingi1iz lirasıdır. Şu hale göre 2,042,327 

lira noksandır. 
Geçen hafta i.htiyat okçenin yüı • 

desi 48.6 idi. 

balyanın n)u larara~ı sıya~a~ı 
Roma, 15 (A.A) - BüyUk faşist 

meclisinin kı~ toplanma devresi celst 
ıinue Duçe, uluslararası sıyaımd.ın uah• 
ıetnuş ve bilhassa İtalyayı alakalan,. 
dıran meseleleri goı.dcn geçirmi~ıir• 

Buyük meclisin hararetli alkışlarla 1cat 
~ılamış olduğu rapor Uı.crine meclısirı 
Uyelerinden bir çoğu l!ÖZ almışlaıdıtc 

liundan sonra Uay Musolini, jtal • 

yan - fransız anlaşmalarının ehemınf• 
yet ve mahiyetini anlatmıştır. 

Bay Mu:,olini'aıin raporu 
Roma, ıs (A.A.) - Bay Musolinl 

büyük fa.şist konseyinde ulus.tat ara::ıı 
politikası hakkında uzun bir rapor o
kumuş, 7. 1 tarıhınJe yapılan l;-ıansıl 

- İtalyan anlaşmalarını, Libya ve Su• 
dan hududlarını tayin eden İtalya -
1ngiltcrc - Mısır anlaşmasını, ve So

mali ile Kenya sınırlarını tayin cdcrı 
1927 ve 1933 anlaşmasını tasvıb ettır• 

miştir 

Yunan kiiltür bakaııı 
Atina, 15 (A.A.) - Kültür lıakanr 

ıııhhi ~eheblerden do ayı istifa etmiştir. 

ispanya devlet ~ura ı 1Jaşkanlı~1 

Madrid, ıs (A.A) - 22 ikinci kfi· 

nunda bahriye bakanlığına geçen de\'• 
let şurası lıaşlcam Bay Abad'nm yerıne 
eski başvekil Samper tayin edilmiştir. 

Şiddetli yağmurlar 
Meç, 15 (A.A) - Yağan yağmurlar 

üzerine Sarbruk yakınında bir tepe: 
kaymış ve Ren nehri üzerindeki kana• 
la yüz bin metre mikabı toprak dü~· 
müştür. Strazburg ile münakalat kesil"' 
miştir. 

lngilterede işsizlere yardım 
Londra, 15 (A.A) - Lordlar kama 

rası işsizlere yardım kanununu dün o• 
namı~tır. Kanun kıra] urafmdan yarın 
imza edilecektir. 

Kübadn karışıklık 
Kamagu~, 15 (A.A) - (Kübada) 

bir şeker fabrikasında bomba patlanııf 
ve civardaki askeri barakaları yıkmış
tır. Birkaç asker yaralanmıştır. 

Bir macar hakaeı Romada 
Roma, 15 (A.A.) - Macaristan Jdil• 

tür bakanı ve mUsteşar Sili buraya gel· 

mişlerdir. 
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l'nrı - xı:yaıuıl 

Almanyanın cevabı 
Londra'da ı · ı-ansa ile İngiltere ara -

._da kararla~:ın döı·t noktaya, Almanya 
c:evab vermiştir. Notanın metni henüz 
l\e,redilmediği gibi huiasası dahi ajans-
1.aa- tarafından bildirilmc.ıniştir. Şu sa -
•te kadar, elde yalnız bir takım matbuat 
alc.i l 1 eri vardır. Bunlar arasında da, no-
larun ne biçim olduğunu iyma edenler, 
fransız gazetelerinin mütalealarıdır. ln

!Üiz matbuatı, notanın ustaca yazıldı -
llhı ve "lneiltere ile Fransa'nın görüş-
ler· 

ı arasında muhtemel bir manevra,, 
)'&Ptnak ümidini ihtiva eylediğini kay -
detmekle iktifa etmektedir. 

Bu kadar kısa malumattan da anla
tılmaktadır ki Londra'da kar.ırlaşan 
~rt nokta için• İngiliz ve franıız şartı 

Ya hep ya hiç,, olduğu halde Almanya
tırn cevabında eıaı, dört noktanın ayrı 
•Yrı görüşülmesidir. 

8unu bu tarzda söylemekle, Alman
Ya, dört noktadan hiç birini abamış ol -
l'll\a~or. Hepıi üzerinde görüşmeye ama
de olduğunu bildiriyor ve ancak iki nok
ta Üzerinde teahhüde giriyor. 

Bu iki noktadan biri hava lokarnosu 
diğeri de Almanya'nın hak ve silah be
~berliğinin karşı tarafça tanınması üze
nrıe kendisinin uluslar derneğine avdet 
etmesidir. 

Dikkat edilirse bu iki noktanın her 
ikiıi de, İngiliz da~gasını taıımaktadır. 
liem İngiliz hem fransız (hem de ikinci 
elden italyan)damgasını taııyan üçün-
e: .. 
u nokta Tuna durumuna aid olandır. A , 
lrnanya, anlaşılıyor ki, bu hususta, sa-

dece görüşmelere hazır olduğunu bil -
dittnektedir. Bu mütaleanm arkasında 
Cizlenen taktik ise, Avusturya'daki ida
ı-eain Avuıturya uluıunun samimi ira
desine tam tekabül edip etmediğinin 
tahkikini yani serbest reyiamı istemek -
tir. 

Londra'nın dördüncü noktaıına ge • 
)ince, biliyoruz ki, bu, bir fransız nokta
ııdır: Doğu lokarnoıu. Almanya, gene 
eldeki malümattan anlaıılıyor ki, bu 
noktayı da sarahaten abamak acemiliği
ni yapmamııtır. Yapsa idi, herkesçe, 
banıı istememekle itham edilecekti. Jı
te bunun için, bu nokta üzerinde de gÖ· 
tüımelere hazır olduğunu söylemekle 
İiltifa etmiştir. Muhtemeldir ki, bu gö • 

riitınelerde, Sovyet Ruıya ile hudud be

raberliği olmadığını ve bu yüzden doğu 
lıokarnosu ile doğrudan doğruya iliıiği 
ı,,.ıunmadıiını ileri sürsün. 

Cevabın içinde yatan asd manaya 
d.dıa doğrusu asıl maksada gelince, bu, 
a.anıan kazanmak, biribirine kompromiı 
hıtkaliyle yapııık bulunan dört Londra 
holı:tasının aralarını kazunağa ve bun • 
lıırr biribirinden ayırmağa çalıımak. 

Londra'da kararlaıan dört noktanın, 
l>iribirine kompromis tutkalı ile yapıttı· 
rı1cfığı muhakkaktır. ·Fakat mühim olan 

ı.otnpromis'in kendisi değil onu her iki 
'-ala da dikte eden sebeblerdir. Eğer 
b.ı sebebler, esaslı ve kuvvetli İse kom
Pr'orniı;'in kendisi rol oynamaz. Çün -
isi İki taraf da, mütemadiyen tutkalı ta
~etneğe mecbur olurlar, ve neticede, 
h11111u kazımağa çalışan tırnaklar aşınır. 

londra Kompromis'ini dikte eden 
&ebeblere bir göz atarsok, görürüz ki, 

t:'RA NSA IÇlN : 

n) l ng:Iiz noktaları olarak saydığımız 
;ki birinci noktayı abamağa imkan 
kalınaınışhr çür: k ü h em Almanya 
filen silahlanmış bulunmakta hem 
de h ava lokarnosunun iki tarafa te

ınin edeceği fayda apaçıktır. 
b ) Kıtada kurduğu barış manzumeıi, 

İtl\lya ve Sovyet Rusya desteği ile 
kafi derecede sağlam değildir. Çün- 1 

kü ! n"'iltere bir karşı tarafı tutsa 
dL·rurn, "'ene sallanmağa batlar. lı
te bunuQ içi.ı, Jngiltere'yi içine 
alan bir kom'>in zo, kendiliğinden 
«erekmekt::dit 

lNCILTERE JÇlN 

•) lngiitere Avrupadıtı bir politika ya
Pahilmek için Avrupa barııını sağ
lama bağlamıt olmalıdır. Bu ise, 
Avrupa'yr, kendi karışmağa mec • 
bur kalmaksızın muvazenede gör • 
rn ektir. Fakat buna da imkan kal • 
lllarnıştır çünkü Almanya'ya doku

n :.\n büt ün i şlerde, Fransa - S~v: 
Yet R usya - ltnlya birleşmiş gıbı
diı·. Ve bu yüzden Avrupa'da, mu
\'<ızene değil mu\'az~o:csizlik var 
da-. Kendisi zayı f tarafa katılarak 
tnuvazeneyi yeniden tesis etmeL. 

• 
1 ç D 

Hava durumu 
Ziraat Bakanlığı meteoroloji enstitü 

sünden aldığımız malumata göre son 24 
~at içinde doğuanadolu tamamiyle, orta

anadolu ve cenubi Anadolu ve Karade -
niz kıyılarının ,ark kısmı yer yer yağı§

lı geçmiştir. 

En çok yağıı gören yerler, doğuana· 

dolu ile cenubi Anadolunun doğu kısmı 

ve Rize, Trabzon çevreleridir. 

Kars ve Sarıkamış çevrelerine son iki 

gün içinde düşen kar suyu 55 milimet -

redir. Karın kalınlığı Kars 'ta 120 Sarı

kamışta, 79 santimetreyi bulmuştur. 

Hava sühuneti düne nazaran, doğu • 

anadolu ve Karadeniz kıyılarından ma

ada yerlerde 2 ila 5 derece daha soğu • 

muştur. En düıük suhunetler sıfırın al

tında Edirne'de 12, Yozgad'ta 11, Af -

yonda 9, Sivas'ta 7, Kars'ta 6, Çanak -

kalede S, Ankara ve Manisa'da 4, lstan

bul ve lzmirde 3 derecedir. 

En yüksek ıuhunet de 17 derece ola 

rak Adanada kaydedilmiştir. Son yağ • 
murlardan Silifke'de Göksu taşarak bir 

çok yerler su altında kalmıştır. 

Kars'ta kar yağıyor 
Kars, 15 (A.A.) - iki gündenberi 

tehir ve civarında tiddetli kar yağmak

tadır. Birincikanundan şimdiye kadar 
yağan karın kalınlığı bir metreyi geç -
miıtir. Bu yüzden gidip gelme hayli 

güçletmiştir. 

Erzurunıda !Ziddetli yağmur 
Erzurum, ıs (A.A.) - Dün akıam

dan beri ıiddetli bir yağmur yağmakta 

ve kuvvetli lodos fırtınası esmektedir. 

Erzurum' da bu mevsimde yağmur he -

men he!flen görülmediği için hayretle 

karıılanmaktadır. 

yinninci asır lngilteresinin biç itine 
gehnez. lıte bu yüzden, lngiltere'

nin yegane yapabileceği ıey, Al • 
manya ile karıı grupun arzularını 
biribiryle telif etmektir. Bunu ise 
Londra anlatmalarında yapmıftır. 

b) İngiltere demek, biraz da, bugünkü 
hükumetin görüıü demektir. Türlü 

aebebler yüzünden durumu içerde 
tehlikeye giren Mak Donald hükii .. 
meti, Avrupa itlerinde fanteziye ka

pılmamak ve bant için hangi for -
mül daha pratik ve daha realist iae 
oq eluzatmak mecburiyetindedir. 

Bu bakımdan da, Londra' da karar

lapn dört nokta araımdaki cebbe 
beraberliğini ayakta tutmaktan bat· 

ka çare yoktur. 
Görülüyor ki, bu dört nokta mesele· 

ıinde, kompr~mis (her kompromis gi~i) 
zayıf olmakla beraber onu gerek Jnırıl • 
tere'ye gerek ise Franıa'ya dikte eden 

sebcbler çok kuvvetlidir. 
farzedelim ki, ingiliz hükumeti, dört 

noktayı biribirinden ayınnağa çalııma • 
- ba .. ladı. O zaman, Fransa ile konu -
ga :< - 'b' . 
§Ulacak hiç bir ıey ~lmıy~cagı gı ı, ın-
giliz k abinesinin devnlmesı ve onun ye: 
. b" ·ac.d ve liberal blokunun gelmesı nne ır :.~ .. 

mukadderdir. Bu takdirde ise, hem dort 
kta oldukları gibi kalacak hem de on

~on kompromiı'sin tutkalı değil, anlaş-
manın perçini tutacaktır. 

itte bu bakımdan, biz, avrupah bü -

yük devletler arasındaki bu sıyasal yal-

ı 
'
imdilik büyük bir merakla ta • pa arı, 

kibediyoruz. 
BURHAN BELGE 

ULUS 

u y u K L A R 
Trabzon gençleri 

Kadınları.n çarşaf ve peçe 
giymelerini istemiyor 
Trabzon, 15 ( A.A.) - Şehrimiz genç 

)erinin teşebbüsü ile dün yapılan bir 
toplantıda, türk kadının saylav seçtiği 
ve seçildiği belediye ve umumi meclis -
lere üye olarak girdiği bugünlerde ka -
dınlarımızın hala çarşaf ve peçe taşıma

larının doğru olmadığını kararfaştırmıt 

ve bu yolda hazırlanan dilek kağıdı top
lantı halinde olan belediye başkanlığına 
verilmiştir. 

Belediye meclisi başkanı bu dileği 

belediye meclisinin ruznamesine almıt
tır. Dilek idare encümenine verilmit 
olup bele:liye meclisinin ilk toplantısın 

da müzakere edilerek bir karara bağla
nacaktır. 

Ka,lınl:trrmız , .e Ta, ,·are 
Ct•miycti 

Trabzon, 15 (A.A.) - Tayyare Ce
miyeti kadınlaa· derneği faaliyetini ge • 
nişletmiş, fırka teşkilatı gibi mahalle 
ocak ve yuva tcçkilatına baılamıştır. Ka 
dınlımmız bu teşkilata ıeve ıeve gir • 
mektedirler. Az zamanda pek çok uye 
kaydedilmiştir. 

Trahzoncla hiı- ilknwklt'h 

Trabzon, 15 ( A.A.) - Huıusi idare 
beş bin liraya büyük bir ilk mekteb bi
nası satın almıştır. Yakında yeni mek -
tebin açılması yapılacaktır. 

Trahzonda fmclık fiatı 

Trabzon, 15 (A.A.) - Dün borsada 
tombul fındık 24 kuruşa arzdelimiı ve 

23 kuruıa talih bulmuştur. Fiatlar mÜs· 
takar bir haldedir. Satıcılar piyasaya 

mal arzetmiyorlar. Esasen mal mevcu • 

du çok az olduğundan piyasanın yüksel
mesi bekleniyor. 

Trabzonda ilk kar 

Trabzon, ıs ( A.A.) - Trabzon ilk 

kan dün gördü. Sabaha kar91 batlıyan 

kar devam etmittir. Fırtınadan telefon 

telleri bozulmuıtur. 

Şiddetli kıt birdenbire bastırıldığın· 

dan bugünkü Y eniyol alakadar tetkilat· 

ları yoksullara yardıma çağımuıtır. 

Bergama cezaevi 
Bergamada 26 bin küsur lira. 

ya inşası takakrrür eden ceza evi
nin inşaatı iki gün evel Bergama. 
da ihale edilecekti. Keşifname -
de görülen bazı yanlışlar dolayısi
le ihale yirmi gün sonraya bırakıl
mıştır. 

Kent mccli~i 

Şehir meclisi bugün saat on 
altıda Dr. Bay Behçet Uz'un bat
kanlığı altında toplanacaktır. 

Şehir meclisinin başka görecek 
işi kalmadığı için meclis bugün 
şubat devresinin son toplantısını 
yapacaktır. 

Ah·on kacakı·ıhtt-ı 
• • l ~ 

Afyon kaçakçılığı tahkikatına 
dün de devam edilmiş ve bu suç
tan maznun olarak yakalananlar
dan Bay David Abolafya Bay Jo
zef Pardo, Bay Leon Matelon, ko
misyoncu Bay Osman Nuri ve te
nekeci Bohor Franko dün ihtısas 
mahkemesine verilmişlerdir. Maz
nunlar dün geç vakit ihtısaı mah
kemesi müstantikliğince sorguya 
çekilmişlerdir. 

lzmir - Yeni· Asır 

Adanada grip "algım 
Adana, 15 (A.A.J - Crip salgını ıa

rımızda da geniılemiı ve okullar bir 

hafta tatil edilmiıtir. 

Adana ~ehir nıecli~i 
Adana, 15 ( A.A.) - Şehir meclisi 

dün ıaat on bette §Ubat devresinin son 

toplantısını yaparak dağılmıştır. Bu top 

Jantıda çartaf ve peçe yasağı hakkında 

encümenin yeniden hazırladığı mazbata 

okunmuı ve ıözbirliğiyle kabul edilmit

tir. Yasak 18 mart 1935 gününden bat
lıyacaktır. 

Adanada kesilen hayvanlar 
Adana, 15 (A.A.) - Seyhan vilaye

ti ıının içi.nde - Saimbeyli kazasından 

baıka - ı934 yılında kesilen hayvan • 
lann aayrsı 64947 dir. Bunun 39872 11 

Adana'ya aiddir. 

Ankara kayakçıları Bursada 

Yüksek Ziraat EnstitüsO kayakçılarından otuz kişı'lik bir grup Uludata lfo 

yakçr/rk için gitmi~lerdir. Kayakçılar 22 marta kadar Uludağda kalacaklar ve 
açılacak /cayak ö1retmealiği kursuna devam edeceklerdir. 
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Bolu ve DlJzçe'de seçim ~enlik/eri çok ne.~eli oldu. (Yazısı yurd postasında) 
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Tiyatı·o biı· 

ıı1ektellt.İr 
So,•yetlcı· Birliğ inin tiyatro sahasın

daki çalı ~malarını anlatan fransızca bir 
broşü ı· elimde, dü şünüyorum. Sayısız a
ma törleri hesaba katmadan, yirmi bin 
aktörün çalııtlığı memleketi Broıürün 

yıtpaklıtrını karıştırıyorum. Klasik eser
lerin t < nsiller inden sahneler gösteren 
birçok fotoğraflar cildlerce laftan daha 
büyük bir belagatle gözleı;me hitab edi
yor. Sahneler ve dekorasyonun aldığı 

dev ebadı içinde kanncalar gibi kayna
tan sanatkiırlaı'. 

Gordon Graig'in hakkı var. Batı 

memleketlerinde tiyatı·o kazanc hırsının 
ve aç gözlü cehaletin elinde yavaı bir 
zehirlenmeyle ölüme sürüklenirken 
ötede ülküyle elele veren sanat harikalı 

hamleler yapıyor. Tiyatronun, ayı oyna. 

tır gibi kadın baldırı seyerttirerek bot 
kafaların dolu cüzdanlarını sızdıracak 

bir y er değil, fakat İnsanlık için bir va
zifesi olan , kubbui altına adeta dini bir 
ürpermeyle girilen mukaddes bir yer ol
duğunu anlamışlar. Anlamıılar ki ger
çek tiyatro bir İyrad kaynağı değil, mek· 
teb gibi devlet bütçesinden para harca

na rak omuzlarına soysal bir vazife yük
lenecek müeııııeı.cdir. 

Tiyat ro en m ükemmel mekteb, Göz• 

ve kulağR, duyguya ve düşünceye doğ. 

rudan doğ ruya hitab eden, İnsan Üzerin· 

deki tesirleri pek büyük olan cııiz tel

kin vasıtası. Fakat bu telkin yalnız ıen 

de alet olabilir. Çünkü tiyatro, babala· 

rın, kulaklarından tutup çocukların gÖn· 

derecekleri mekteblerden bir noktacb 

aynlır. O, yalnız keyiflerine bağlı olao 

büyüklerin gittiği yerdir. Daha fazla pa

ra kazanmak için tiyatroyu içinde eğle

nilen bir yer haline getirmek, ve bar 

müşterilerini de çatısı altına toplamaya 

çahtmak bazı patronlann itine yarıyabi

lir. Cemiyet nizamları bu neviden pat

ronların açacakları mekteblere kontro -

Jünü koyar, mektebin bütün çocukların 

seve seve koıacakları eğlendiren fakat 

bir ıey Öğretmiyen bir yer olmasına mü. 

sade etmez. Şu halde neden bu nizam

lar tiyatro için de aynı kaide ve mecbu

riyetleri koymasın? Fakat eğer bu mec

buriyetler patronları artık tiyatroyu 

karlı bir it bulmıyarak onu terketmeye 

sevkederse, ve böylece tiyatro hayatı

nın sönmeıi tehlikesini doğurursa o za

man devlet iıe müdahale eder. Memle

keti mektebsiz bırakmamak nasıl devle

tin vazifesiyse, yüksek bir mekteb olan 

tiyatro da onun yaratıcı ve yaıatıcı elin 

de canlanır ve gelitir. 

Tiyatroya, Ü:l:erine düten vazifeyi 

gördürmek için onu paranın esaretinden 

kurtarmalıdır. 

Yaşar Nabi NAYIR 

~~-----···----~~-
ANKARA RADYOSU 
Diın ak!l;ım müzik programı ayner 

ta tbik cdildı. Çocuk saat inde (Kaba 
sakal) ve ( Ahın ekmek) adh iki h i 
kaye okundu. Ve müzik dinlendi. E~ 

kadını saatındc H ayan Si..ıheyla elma . 
dan yapılan çeşıdlı tatlılar ha kkında 

çok faydalr mallımat verdi ve ajanı 
ofis halıeı teri okunnrak program ta . 
ınamlandı. 

Bugünkü radyo programı şudur: 

19,30 - Sporcu konu~uyor. 
19,40 - Musik ı : 

Re ge r Sondt inc 
Piyano : Ferhunde Ulvi 
20,00 - Tcn k ıd s:ı at i 

20,15 - llans musık i si 

20,30 - Musi ki : 
Wcbcr Sonate 
Keman: Necdet Remzi 
P iyano : F erhunde Ulvi 
20,SO - Haberler. 

Ölüm 
Milli Miidaf aa Bakanlrğı ya· 

veri yüzbaşı Bay Mehmed Ali Ya
lrm'm k aymbahas r ve yüzbaşı Ka· 
zım Şahin' in babası, eczacı binha· 
şılığrndan mütekaid Ömer Lutfi 
Şahin'in Üıküdardaki evinde has• 
talanarak öldüğü teessürle öğre • 
nilmittir. Taziyetler beyan ederi~ 
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dış sıyasası 
Dış sıyasasının e11 bırinci mutehas

sıslarından olan B. Vladinıir d'Ormes
son Espri Enternasyonal mecmuasımn 
sonkanun sayısmda Fransa'nın diplo
nıatik ça/Jşması, lram.ız diplomasisinin 
ne gibi şartlar içinde inkişaf ettiği, n~ 
gibi güçlüklerle karşılaştığı ve takip 
ettiği mctodların ne olduğu hakkında 

aşağıya bau parçalarını yazdığımız 

dikkate değer etüdü neşretmiştir: 
Fransa'nın Avrupa'dakl durumu, ıil

nıldığı kadar basit değildir. Fransa de
Jfüik tehlikelere karşı koymak, bazen 
l>iribirlerine uymıyan menfaatleri göz 
önünde tutmak mecburiyetindedir. 

18i5 le ıı 1921 e kadar fransız 
diplomasisi 

Tenkid etmek, iş görmekten çok 
taba kolaydır. Çünkü tenkid muayyen 
l!ir noktaya hücum eder ve - bilerek ve· 
t'a bilmiyerek • ortadaki meı;elelerin he
ıeti umumiyesini ihmal eder. Halbuki, 
~iplomatik itlerin me&uliyetini üzer· 
lerine alanların en birinci yükümü (va
ıifesi) bir meselenin değişik görünli~
lerini hiç bir "aman gözden kaybetme
mektir, çünkü her şey zencirleme şe

~ilde biribirne bağlıdır ve esası fer'a, 
daimi kanunları geçici hadiselere feda 
etmek kadar delice bir yanlış olamaz. 
Umumiyetle Fransa'nın dış sıyasasının 
Jrnrşılaştığı güçlükler §öylece tarif o· 
Dunabilir: Fransa Avrupa'da tedafüi 
bir vaziyet işgal etmektedir. Halbuki 
ted, füi bir vaziyeti muhafaza etmek, 
te-:rvüzi bir vaziyeti muhafaza etmeğe 
l! re çok daha güçtür. Mesela, Fransa
r.·n .. imdiki vaziyetini, 1870 savaşiyle 
l' ı 4 avaşı arasındaki günlerde ki vazi· 
y~ti. le mukayese ediniz. Bundan alt
n s yıl oııce, ülkemiz mağlilbtu. Fran
Gcı y~lnız topraklarından bir kısmını 
kaybctmekie kalmamrş, bli;yü.k devletler 
ı;ırasından da çıkm:~tı (ki işin asıl mil· 
tıim tarafı da budur). Berlin kongre
sinde Fransa'nm murahhası masasının 
bir ucunda oturarak mutavazıane &usu· 
yor, öte tarafta ise alınanlar, ruslar, 
Avusturya • Macaristanlılar, Avrupa
nın bir parçasını diledikleri §ekle soku-

) c.rlardı. Onun için, :her ne pahasına o
lursa olsun Franııa'nın kalkınması ve 
.kendine aid olan yeri yeniden alması 
gerelti. Du suretle, yurdun alınyazısı
rı idare eden ve bu amacların tahakku-
l una çalışanların takib edecekleri yol 
belli idi. nu ise çok yorucu bir işti. 
Döyl ce de 1875 ten 1912 ye kadar F· 
un' gayretlerinin hep aynı istikamet
t~ l.u11anıldıkları göriildü. Avrupada 
} eni ittifaklar, yardımlar bulmak ge
r::ki}•ordu. Onun ir.in önce fransrz -
rus &ı} a& sı, sonra da İngiltere ile bil
ah~re İtalya ile anlaşma ve gerginliği 
kaldırma s yasası güdüldü. Bu güzel 
kalkınma, lıir neslin yaşadığı zrunan
dan daha eksik bir vakitte yapıldı. Fil
hakika mağlfıbiyetin ertesi;ıdeki Fran

t>:ı'nın durumiyle, genel savaşın arefe
s'ndeki Fransa'nın durumu arasında 

büyük bir fark vardı. A vrupa'nın dışın· 
da da vaziyet nym idi. Fransız sıyasası 
irin k geniş çalışma alanları açılmış-

r 

a 
tı. Fransa bir müstemleke imparatorlu
ğu kurmak istiyordu. Müstemleke me
seleleri bizi daima İngiltere ve diğer 
devletlerle konuşmalar yapmağa mec
bur ettiği için, böyle bir imparatorlu
ğun kurulması geniş ölçüde dışarda 

yaptığımız calışmalara ba~lı idi. 
Bundan da anlaşılacağı iizere, fran

sız tarihinin bu devresinde Fransaya 
düşen diplomatik vazife açık ve belli 
idi ve daimi bir gayret istiyordu. O za
manlar dışarda yaptığımız çalışmaların 
bugüne göre daha ahenkli, daha verim
li olduğunu şimdi anladığımız icin, ek
seriya o günlerin hasretini çekiyoruz. 
Sıyasal tarihimizin bu sayfasını şeref
lendiren büyük sefirler, şimdi bize müs· 
tesna adamlar gibi görünüyorlar. Şüp
hesiz, onların büyük olan değerlerini 

düşlirmeği hiç !bir zaman istemem. Fa
kat daima doğru söylemek gerektiği 

için, onların vaziyet ve vazi fclerinin, 
• onlardan sonra gelenlere göre daha ko

lay olduğunu da söylemek doğru olur. 
Tuhaf bir tezad neticesi olarak Fran
u'nın kazandığı zafer onu §Üphesiı 
daha parlak bir mcvkie yükseltti fakat 
bu mevki, bozgunluktan Eonra düştüğü 

mevkiden çok daha nazikti. 

Amac cfroh,iklitt-i 
~, b 

Çünkü bugün varılacak amaclar müs-
pet değil, menfidir. Bizim uymamız ge
reken emri üç kelime ile hulasa edebi· 
liriz: Elimizdeki şeyleri kaçırmamak. 

Önce, buyüyen topraklarımızı muhafa
ıa etmek. Sonra da 1919 da yapılan and
laşmaların kurdukları Avrupa düzenini 
olduğu gibi kurmak. Filvaki her şey 
Avrupa'dadır. Eğer şurada, burada ba
zr çöküntüler olursa, Fransa'nın tekef
fül ettiği bütün sistem yıkılmak teh
likesi karşısında kalır. Bu yıkılış ise 
Fransa'mn kendisi için maddi ve mane
vi kuvvetlerin kaybolmasını intac ede
cek, bu yüzden de Fransa yeniden mağ-
1\tb mevkie düşecektir. 

Fransa dış sıyasasının karşısında 

bulunduğu mesele hakkında verdiğimiz 
bu izahat, Bugün önümüze çıkan bütün 
güçlüklerin sebebini ortaya çıkarmak· 
tadır. Şimdi de bu güçlükleri tahlil et
meği deneyelim. 

Demin de söylediğimiz gibi, Fransa 
§imdiki durumu yalnız kendrni için de
ğil, Avrupanın heyeti umumiyesi i_çin 
de korumağa mecburdur. Kurulmuş bir 
düzenin kefili olduğu için, bu düzenin 
sarsılmamasını da temin etmesi gerek
tir. 
Fransız sıyasasının Uluslar Derneği

ne olan bağlılığı da bundan ileri gel
mektedir. Bu işte, bize mahsus olan bir 
nevi ideoloji, bizim en sarih menfoatle
rimizle çok tabii bir şekilde imtizac et
mektedir. Fransızlar, evrensel zihniyct
lidirler. Barışa ve adalete ve barış için
de adalete aşıktırlar. Barışı bilhassa 
hukuki bir mukavele gibi telakki eder
ler, 

••• İşte bunun için Uluslar Derneği 
Fransa'nın isteklerine bu .kadar eyi uy-

UI lir, 

ok 
mn':ta ve gene bunun için Fransa ulus· 
Jar derneğini itibardan dfü~ürmek veya 
onun çalışışına engel olma!<:tan hiç bir 
menfaat beklememektedir. Fran:.ızlar 

bile istemiyerek bunu hissediyorlar. 
"İstemiyerek., diyoruz, çünkü prensip 
ve mizac itibarile Uluslar Derneğinin 

septik birer mün~kkidi, lıatta düşmanı 
olan kimselerin bile Avrupa'da bir kriz 
cıkınca hemen ondan meded ummaları, 
hatta Uluslar Dernc,_.İnden fozla Ulus
lar Derne;:i t;:raftarı olmal;ırı ço:~ ~ ... şı
lacak bir ~eydir ! Du gi;:ıi lı..ıl!cr 'llört
Ier andla. ması., nın konuşmal .. rı e .. na
sında ve İtalya Ulusl:ır l'er.'H:.,inin ça-

Jışmalarrn.la da de,;işik'ikler y.ıpmagı t;;v 

siye ettiği zaman güriildü. Şu h;ılde lıu 
bir insiyak meselesi~ir ve bu insiyak 

fransız dış sıyasasının başlıca unsur
larından biı ini - belki de başlıca unsu
runu - teşkil etmektedir. 

Bir franı.;ız - alınan anJa..-;maı.;mm 
> 

l<'lılikt•!i tarafları 

Fransa'nın Almanya'}'a yakınlaşmak 

itsediği sôylencliği zam.::n, birçok adam

ların sandıklarından daha derin bir ha

kikat ifade edilmis olmaktadır. Bu ya

kınlaşmayı bu kadar guçle§tiren ~ey ise 

Almanya'nın, yakınlaşmanın ba~kaları

nın zararına olarak yapılmasını ısteme
tiidir. Uzun zamanlar Almanya Frans:ı 
ile doğrudan do 0 n:ya, fakat Lehistan
ın aleyhin:ie olarak nnlaşmağı iste<.li. 

Sonradan da Rusyayı uzak tutarak 
Fransa ile birleşmeği sına<.lı. Bu~ün 

ise Almanya'nın Fransa'dan y.ma dön
mesi, Fransa'nın Avusturya ile alaka
dar olmamasını kapalı tarzda istemesi 
demektir. Halbuki biz Avrupadaki du-

rumumuz icabı ayrı durarak ve Alman· 
ya ile doğrudan doğruya miizakereye 
girişerek yapacağımız l>ir anlaşmayı, 

bunun kıtanın ''tertibinde,, doğurabile-

Fransa - Buyursanıza .... 
Almanya - Ni<;in benimle Jıep içer. 

deki/erin önünde konuşmak istiyorsu
nuz? baş başa kalamaz mıyız? 

--- - -- ------- - . 

~ 

ım zl 
cegi .ıkıbetlerle mt ~gul olmaksızın ya

pamayız. Fransa ile J\lm2nya arasında 

doğrudan doğruya y.ıpı!acak bir anla§

manın Avrupa'daik durumun gerginli

ğini büyük öl çilde azaltacağı ve bizi 

l..ıir müddet için, rahat ettireceği ~Üp· 

hcsiıdir. Fakat şu da şüphesizdir ki, 

lıöyle bir şey vhınca Almanya Fransayı 

hagladı~ınr \'C ondan yana er.ıin oldu

ı:ıınu dü~ünerek ya doğu tarafından ya

hut da cenuba do.;ru hakimi} etini ye

niden kurmağa ç:ıhşacak ve çok ı;eçme

tlen lıize karşı öyle yük:;e1< bir lisan 

kullanmağa l.:ışhyacakt:r !,i lıi7. ya "par

lak lıir ikinci derece,, mevkide kal:ıca

ğıı yahut da gene Almanya'ya düsman. 

olacağız, - fakat küçülmu~ ve başkala

nndan saygı görmiyen bir düşman -

Bundan da anlaşılacağı ü, ere bir fran

sız - alman anlaşmasının "peşin,, bir ta

kım menfaatleri varsa da, "veresiye,, 

birçok zarar ve tehlikeleri de vardır. 

Fransa bunu gayet eyi hissediyor. O 

çok eyi biliyor ki Avrupa i lerinin he

yeti umumiyesine aldırış etmemesi ka

bil değildir ve kendi alınyazısıyle Av

rupanınki biribirine karışmış bir vazi

yettedir. (Bu ise biiyuk olmanın bir ne
ticesidir). 

Onun için Fransa A iman yanın kar

şısında, biribirine uymıyan meselelerin 
arasında bulunmaktadır. Bir taraftan 
A !manya ile anlaşarak acıklı bir müna
kaşayı nihayetlendirmeği istemekte; 
öte taraftan da bu anlaşmayı fransız sı· 
yasasının ve Avrupanın genel denkliği 
ni bozmadan yapmağı dilemektedir. Bu 
yüzden de Alman.ya'ya karşı olan tavrı
mızda mütemadi bir tereddüd, dolayı
siyle bir nevi kararsızlık vardır. 

... Doğrusunu söylemek gerekirse, 
faraza küçük anlaşmanın Almanya'dan 

ziyade İtalya ve Macaristan'a karşı ya
pıldığı muhakkaktır. Halbuki İtalya 

biziM düşmanımız değildir. Bilakis biz 
onunlc. daima eyi geçinemk istiyoruz 
ve bu isteğimizin de sebehleri var. Ma
caristan'a gelince, o bizim meşgaleleri
miz arasında epi ikinci derecede bir yer 
tutmaktadır. B:ıim için Avrupa'daki 
hakiki tehlike, Alm.'\nya'dır; dolayısiy
lc Almanya'nın kudret;nin büyümesine 
y:ırdım edecek olan şeyl<!rdir. Mesela: 
Anşlus. Fakat küçük anlaşma, kolaıyca 
anlaşılacak sebebler yüzündeı. Anşlus'a 
bize göre çok daha az düşmanclır ve 
faraza Habsburg İmparatorluğunun kıs-

men olsun kurulmasınıı, Avustury;o 
nın Almanya ile birleşmesini tercih e
der. Şu halde ,Avusturya meselesine 
fransız genel sıyasa&ı bakımından ve 
küçiik anlaşmanın mahalli sıyasa&ı ba
kımından bakılınca, bu meselenin gö-

"nüşü hiç de aynı değildir. Bu işte ol· 
dukça duyulur anlaşmazlık vesileleri 
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var<lu. Fakat buna rağmen Fransa ile 

küçük .:nlaşnı:ı :~asınd:ı sıb bir bağ var

dır. Çünkü kusiik anlaşma da Franca 

gibi ~imdiki durumun kalmasını iste• 

mektedir. İkisinin de revizyon mesel • 

si hakkındaki buyuk menfaatleri birı• 

birine baglıuır ve bu bakımdan arala· 

rındaki bağ hıç bir ı:aman kopamaz. O 

kadar ki Tuna ~evresine aid işlerde kU· 

çük ::nlaşma iJe belki de büsbütün mu• 

tabık olmıyc:ın Fransa; bundan çok gc· 

niş, çok ·~::hizn ve çok kati olan Avrıı· 

pa düzeni ve; Avrupa'nın §İmdiki durı.ı• 

munun korunması işinde kuçük anlaş· 

ma ile eyice mutabıktır. Anlattığnıııı 

ı ::.i nüaıu, dış sıyasamızda arada sı· 

rada görülen temevvüc1eri izah eder. 

Çünkü küçük anl:ışma Fransa'nın onun 

menfaatine kafi tleretl:de mütcııanıd 

davranmadığından şik.fıycte meyyaldir; 

Fı ansa ise kilçük anlaşmanın kendisi· 

ne, fransız menfaatJeı ine heı zaman 

uygun olmıyan bir sıyasa kabul ettir· 

meğ_e çalıştığından şikfi..> ete meyy.ı 'dir. 

İşte harekatımızda arm.ıra görülen tc· 

zad bundan Heri gelmektedir 

Uçc ayrılnuş AH·upa 

Avrupa üçe .ıyrılmıştır, Bunlardan 

tanesi savaşı kazananlardır. Bunlar 

tabiatiyle zaferlerinin sonuclarınr mtıın· 

kün oldugu kadar bozmadan korumak 

istemekte ve bunu .. çıkça söylemekte· 

dirler. Mağliıblar ıse labiatiylc durum 

larını düzeltmek ve kaybettikleri şey• 

lerden mümkün olduğu kadar fazlası· 

nı ele geçirmek istemektedirler. Bita· 

raflarla, galib oldukları halde ya mizac 

ve insiyak yüzünden yahut da herhangi 

bir hesabtan dolayı bitaraf görünenlcr1 

her iki tarafa da meyletmekte ve mağ· 

lfıbların revizyonizm temayüllerini ken• 

di &ıaysaları için kuJlanmaktan çekin• 

memektedirler, (fakat bu revizyonim'• 

in, kendi ellerinde lıulunan topraklara 

tatbik edilmemesi şartiyle). 

Fransa, ilk saydıklarımız arasında 

dır. Bu ıyüzden işgal ettiği istisnai va• 

ziyetin kendı&ine yüklediği • bazen a• 

ğır • mecburiyetleri de tereddüdsüz o• 

larak kaıbul etmek mecburiyetindedir. 

Fjlhakika Fransa bı.iyük, çok büyük bir 

devlettir. Belki de yalnız kendi· 

si bunun böyle oldugunu bilmiyor 

ve kendisine karşı olan bu güven· 

sizliği onun başlıca bataı;ını 've başlıca 

za.fını teşkil ediyor. Fransa, kelimenin 
bütün manasiyle biıyuktur. Şu halde o• 
nun realist ve makul bır devlet olması 
da gerektir. İngiltere ile sıkı bir iş bir• 
liği, İtalya ile samimı bır komşuluk 
ve menfaatlerine eyi bir baglılık yapa· 
rak, Avrupa'daki meselelerı ne sertlik, 
ne de zaf, ne tarafkirlik ve ne de çe
kingenlik, ne hayale kapılış ve ne de 
bedbinlik göstermeksizin ve Avrupa 
düzeniyle barı ın temelinde olan pren· 
siplerden fedakarlık etmek in başar· 
malıdır. 

UJ.,L S'ım nmwnı Tefrika: 1 ciler gibi pırıldıyordu. On beş yaşında oldu
ğunu sanıyordu; ben ona her zamankinden 
daha gene olduğumu söyledim. Fakat Rozi
na kocamıştı. Cioyya "eantica,, ( ı) dedi. Bu
nun için, palanın üzerinden yere atlayıp kö
ye çıkan dolambaçlı yokuşu seve seve tır· 
manmağa başladım. Önümde Cioyya, ayak
lan çıplak, başında çiçekten bir taç gene bir 
şarab tanrısı gibi raksediyor; ihtiyar Rozi· 
na da, başı önünde, kulakları sarkık düşüne 
düşüne, kiiçük siyah tırnakları üzerinde ka
ya sarsıla arkamsıra geliyordu. Düşünmeğe 
vaktim yoktu, kafam haz verici yeniliklerle 
dolu, yüreğim yaşamanın neşesiyle taşkındı; 
dünya güzeldi ve ben on sekiz yaşımdaydım. 
Açmış "Ginestra,, ve mersin dalları arasında 
ıkendimize yol açarak yürüyorduk. "Linne,,. 
(Z) nin yurdunda hiç görmemiş olduğum, 
kokulu otlar arasına serpilmiş birçok çiçek
ler sevimli başlarını kaldırarak gıeçişimize 
bakıyorlardı. 

"Fiore! Bello! Bello! (4) Cioyya izah etti: 
"Timberio cattivo! Timberio Mal'occhiol 

Timberio cammorista !,, (8) ve sonra ıner• 
merin üzerine tükürdü · chele!nin kitabı 

l', Lan: Aksel MUNT 

Tuıkçcye çe~·iren: Nasuhi BAYDAR 

DİR!NC1 BÖLÜM 

Gençlik 
Sorrente'nin yelken gemisinden küçük 

plaia atladım. 
Küme küme çocuklar, tersine döndürül

f!l?Ş san<lallar arasında oynuyor, yahut de
~ carpıp geri döndüğü kıyıda parlak tunç 
gövdelerini yıkıyor; ve kırmızı takkeli ihti
,ar gemiciler, kayıkhanelerin önünde otur
pıuş, ağlarını tamir ediyorlardı. İskelenin 
!karşısında sırtlan palanlı, dizginleri çiçekli 

altı eşek bekliyordu. Bunların yanında 
gümüş "spadella,, lanru siyah saçlarının 

rgüleri arasına sokmuş, kızıl örtülerini o-
uzlarma dolamı§, bir o kadar gıenc kız da 
kü söyleyip cıvıldaşıyorlardı. 
Beni Kapri'ye çıkaracak olan dişi eşeğin 

Rozina ve kızınki de Cioyya idi. 
civelek kara gözleri ateşli gençliğiyle 
ımlaruyordu. Dudakları boynundaki 

an dizisi kadar kırmızı idi; beyaz ve sağ
bm dişleri neşeli gülüşünün içinde ı.niz in-

Cioyya'ya: "Bu çiçeğin adı ne?,, dedim. 
Onu elimden aldı, tatlı bakışlariyle uzun 

uzun seyretti ve "Fiore,, (3) dedi. 
"Ya bunun adı ne?,, 
Ona da deminki dikkatli sevgisiyle bak

tı ve gene "Fiore,, dedi. 
"Peki, buna ne diyorsunuz?,, 

(1) lbtiyar. 
(2) lsveçli me~hur nebntatçı. 
(1) Çi,ek. 

Bir mersin dalı kopardı ve bana vermek
ten çekindi. Bütün çiçeklerin, birçok muci
zeler yapmış, Kapri'nin ulusu olan ve 
som gümüşten bir heykeli bulunan San Kons
tanz:o'ya mahsus olduğunu söyledi: "San 
Konstanzo, Bello ! Bello !,, 

Bir dizi genç kız, başlarında süngü 
taşı blokları taşıyarak, Erekteyyon (5) daki 
heykeller gibi haşmetli bir heyet halinde, 
bize doğru geliyordu. Kızlardan biri gülüm
siyerek elime bir portakal verdi; bu Cioyya'· 
nın kardeşlerinden biri idi ve ben kendi ken
dime "ondan da güzel,, dedim. Evet, onlar 
evde, erkekli kızlı, sekiz kardeş idiler, geri 
kalan iki kardeş ise "Paradiso,, (6) da idi. 
Babaları, uzaklarda "Barbaria,, da mercan 
çıkarıyordu. Hele ona gönderdiği şu güzel 
diziye bakınız! "Che bella collana ! Bella ı 
Bella !,, (7) 

"Siz de güzelsiniz, Cioyya, bella ! bella !,, 
"Evet", dedi. 
Ayağım kırık bir mermer direğe takıldı. 

( 4) Çi~ek, güzeli güzel! 
(S) Atina'daki Akropolis'te bir mabe<l ki başla-

11 üzerinde ratıyr ta§ıyan ve Karyatid denilen kadın 
heykelleriyle meşhurdur. 

(6) Cennet. 

(7) Ne güzel gerdanlık. 

Tacite ile Suetone'nin dedikleri bütün ta" 
zelikleriyle henüz hafızamda bulunduğ\J 
için de ben "evet,, dedim, "Tiberio cattivo!,, 
(9) 

Artık ana caddeye ayak basmış oldugU'\ 
muzdan Piazza (10) ya yaklaşıyorduk. Deııit 
kenarındaki parmaklığın önünde iki bahrij 
yeli ayakta duruyor, Don Antonio'nun Os 
teria'sı (11) önünde oturan birkaç Kaprili u~ 
yukluyor ve kilisenin merdivenlerini çıkafl; 
beş altı papas da, ateşli ateşli konuşarak ~ 
gmlıkla ellerini kollarını sallıyorlardı. 

"Moncta, Moneta, Molta moneta; Niell'\ 
te Moneta !,, (12) 

Cioyya koşup, günah çıkaran ve hiç beil1_l 
zememekle beraber "Un vero santo,, (13) olalf 

Don Giacinto'nun elini öptü. Cioyya ayda 

(8) Kötil Tiber ! kotü gözlü Tıbcr J dolandırıcj 
Tiber! (imparator Tıber ömrünün son on bir yıJıO 
Kapri'de gc~irmiştir. KapriWer onu sevmezler v~ 
kendisine Timberio derler. ) 

(9) Kötü Tibet! 
( 10) Meydan. 
(11) Köy meyhsnesı. 
(12) Para, çok para, para yok! 
(IJ) Hakiki bir veli. 
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~Üzik bahisleri. 

J.\ıiilli )Jir türle op~r ası vücucle getirme· 
ğe mahsus prograın 

ınüşterek ders. Fizyoloji, sanat mesleği 
için muktazi sıhhi hayat - artiı;t kon

sepsiyonu. 

Sanat ve fen bir memleketin kendi 
hududlarına münhasır kalmaz, bilakis 
herhangi bir ıaha Uzerindekl mübade
le, refahı artınr. tktısadt noktai nazarı 
lrauetmiyorum. MiJJi davaya ilim ve :;a
a at sahasında malumatın tevsii ile mü
fid olunulur. Esasen daima müstakil ve 
orijinal kalan menşeini terketmeden di
iu milletlerin eserlerini, ancak bun
lardan istifade eylemek maksadiyle, ta
•ınıalıdır. Bu maliımat şahsi inkişafa 
Yardım etmeli, bilgiyi çoğaltıp artırma
lı, ufku genişletmelidir ve bu suretle 
kendi memleketine kök s?1 nıs ve ulu• 
•una sadık kalmış olma' l)C~~Cj ıa. 
aan kemale erişir. 

PROGRAM 
. Tiyatro - opera • miıkemmel sanat, 

~ıddi, devamlı ve metodik bir çahşrna 
ister. 

1. TERCÜME 

lşe derhal operaların tercümesile 
başlamalıdır. İlkönce büyük bir ihtiyac 
duyulan piyesleri tercüme etmelidir. 

B. TEDRİSAT, SES MUSİKİSİ 

A. Pratik 
1 - Solo teganni, sesler arasında 

&ayet sıkı bir intihab. 
2 - İlk şarkı derslerinin genel bir 

tsası vardır; teneffüs ve ses çrkarış un
•urlarını istihdaf eyler. 

3 - Sesin mahiyetine göre sahsi ted· 
riıat. . 

4 - Sesin mizacına göre artistik 
tahsiyetin inkişafına çalışma. 

S - Teneffüs talimleri. Sesin mahi
Jttine ve ferdin fikri seviyesine uy· 
&un bir surette seslerin vücuda getiril
ınesi ve talim. 

6 - Operada sanatkarane teganni O· 

lan ideal gayeye erismek üzere ekzer· 
iliz. Sesin umumi mahiyeti ve mehare• 
ti, kelimelerin mefhumunu ifade ede
bilmek için tam teknik hakımiyeti el
de etmek. 

7 - Profcsi)r tarafından ciddi bir 
Çalışma. Tedrisat usullerinde umumi ve 
<>tomatik şekiller takibinden içtinap et
tnelidir. Sırf sesin inkişafını takip e· 
dip buna nezaret etmeli, talebedeki fıt
rt evsaf ve kabiliyete göre sesler için 
takip edilecek usulü tesbit etmelidir. 
Talebe ile ferdi bir sekilde me~gul ola· 
b

. :ı; 

ılrnek için zati ve esaslı malfımatından 
istifade etmek profesörün elinde olan 
bir şeydir. • 

8 - Seslerin, vokalizlerin, havala
rın, iki kişi, Uç kişi ile söylenen, kala
balıkla söylenen havaların ve opera per
delerinin tetkiki? 

9 - Mutemadiycn teknik için çahş
Jrıken muayyen bir kemal derecesine e
rişince bestekarın istediği tam ahenk 
intibakma erişmekle iştigal icabeder ve 
bu musiki disiplini meselesidir. 

10 - Kendi rolünün tekrarı, musi
ki noktai naznrınuan biitün opera kıs· 
mı. 

B. Nazariyat 
1 (Teganninin ilk şartları hakkında 

ı (Musiki tarihi, biyografiler, mu-

ıdki edebiyatı 

3 (Opera ziyaretleri yerine gramo-
fon plaklarile opera piıyeslerinin çalın
ması. Bu hususta profesörün bilahare 

izahat vennesi. 
C. Mimik 
ı (Kelimelerin manasının musikide 

açıkça ifade edildiğini, bestekarın ne 
demek istediğini öğretme. Bundan son
ra musikinın tasrih ve tarif ettigi mi

m!k J,. ' ilm inşad tarzı. 
2 ( Uıı;umi kaideleri öğretmek, 

' 3 (Sonra musikinin nevi ve tarzına 
ve roliin mahiyetine gcire şahsi kılmak. 

4 (Profesör tarafından çalınmış ope
ra parçalan misallerine miıstenid mi

mik dersleri serisi. 

HULASA: a. b. c. 

Tedrisat nazariye ile beraber, fehim 
ve vukufu inkişaf ettirme, musiki ma· 
ıumatını takviye etme, kelimenin en 
yüksek manasiyle artistik şahsiyeti vü
cuda getirme. Bu sahada da ulusuna la
yık bir mümessil olmak ancak bu saye· 

de mümkündür. 

C. KORO SINIFI 

Solo teganni hocasiyle tam bir işti
raki mesai dahilinde piyesleri intihab. 

D. ORKESTRA SINIFI 

Teganni tedrisatı a~et mu~ikisi. ~o· 
calarile tam bir iştirakı mesaı dahılfo· 
de olmak icabcder. Bu profesör, yalnız 
opera musikisini öğretmelidir. Opera
ların intihabı teganni profesörlerile 
müştereken yapılacaktır. Bu iştiraki 
mesai gayet ciddi ve samimi olacak ve 
aynı gayeyi, milli opera trupunun vi.i· 
cuda getirilmesini istihdaf eyliyecek· 

tir. 

• E. BESTEKAR SINIFI 

Teknik mükemmeliyet mesaisine 
müsavi olarak nazariyat: Solfej, armo· 
ni etüdü, kontpuvan, tonal musiki, ato
nal musiki tedris edilecektir. 

F. TERBİYEVİ MUSİKİ 
Gazetelerde neşredilecek makaleler

le millete musiki terbiyesi vermek: Ge· 
rek klasik musikiye alışmış cemiyet 
için ve gerek halk için az ücretli kon· 
serler yapıp opera parçaları çalmak. 
Konserlere 10-15 dakikalık ki.içük nu
tuklar ilave edip eserleri izah etmek ve 
daha cazib kılmak. Musikinin bir ni· 
met ve bahşayiş olduğunu, musiki din· 
lemege feda edilen zamanın katı ve ka
ba hayat için bir telafii mafat oldugu· 
nu ve mücadelei hayat için ruhu kuv· 

vetlendirdiğini anlatmak. 

NETİCE 

Derinleştirilmiş bir esas üzerinde 
metodik bir musiki terbiyesi. Musiki, 
hem de fikir itibarile geniş bir m .. lü· 
mat sahasına blikimdir. Şahsiyeti inki· 
şaf eder ve hususiyetlerini bulur. O za· 

ULUS 
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VARLIK 
Bu değerli eut:biyat ve fikir mec

muasının 15 şubdt tarihli 39 uncu sayı
sı çıkmıştır. Bu sayıdd Hasan Ali Yü
cel "Niçin az okuyoruz?,, başlıklı ya· 
zısiyle en muhim derdlerimizden biri· 
ne dokunuyor ve çareler tavsiye ediyor. 
Necib Fazıl'ın tek kıtalık ~iiri çok gü· 
zeldir. Burhan Ümid Toprak'ın Massig
non çevirdiği "islam sanatlarının fel· 
sef esi,, isimli mühim etüdü bu sayıda 
da devam ediyor. Abdülhak Şinasi Ah· 
mcd H§şime dair kıymetli hatıralarını 
her zamanki olgun ve ğüzel üslübiyle 
anlatıyor. Halil Vedad "türk~e ve ede· 
biyat derslerinin nasıl okutulması 

icalıettiği etrafında kendi fikirlerini 
soyliıyor. Samih Erkut'un Gordon 

Graig'den dilimize çevirdiği "Tiyatro, 
muhayyel hasta,, başlıklı yazı, tiyatromu 
zu kurmak mevkiinde olduğumuz §U 

sırada ehemmiyetli üzerinde durulacak 
düşünceler taşıyor. Cemil Sina'nm öz • 
lü fikir kmntıları bu sayıda da devam 

ediyor. Sadrı Ertem "edebi hareketle· 
rin genişlemesi için,, neler yapılması 

icab ettiğini anlatarak Varlığın anketi· 

ne cevab veriyor. Cevdet Kudret'in ye· 
ni bir piyesinden alınmış bir 19hne gene 
muharririn şöhretine layık bir değerde· 

dir. Ressam Nurullah Cemal Kübizmin 

ne olduğuuu anlatmakta devam ediyor. 

Ağaoğlu Samed'in "bir hastanın rüya· 

ların ndan bu defa verdiği parça hep

sinden güzel ve ergindir. Nahid Sırrı 

İltan, Agah Sun Levent'in "tanzimat 

edebiyatı tarihi,, hakkıncla etraflı bir 

tenkid makalesi yazmış. Rubsan'ın A

natole Francc'den tercüme ettiği Kine 

Türkücüsü adlı hikayede bu nüshada 

bitiyor. Kısaca isimlerinden ve mev· 

zuJarmdan bahsettiğimiz bu yazılar ve 

bu imzalar V ARLIK'ın taşıdığı sanat 

ve kültür değeri hakkında okurlarımı· 
za bir fikir vermeye kafidir. 

J ıanlml Ticaret "\C Sana) i 
Odası mecmuası 

İstanbul Ticaret ve Sanayi odasın

ca ayda bir olarak neşredilen mesleki 

mecmuanın sonkanun tarihli sayısı çık· 

mıştır. Bu sayıda "küçük istihsal kre· 

di teşkilatına doğru,,. "haricle ticareti· 

miz, ":.on ticaret ve kliring anlaşmala· 

rı (Tür ki.ye • Holanda) ., , "maden kö· 

miirü ve katrandan yağ meselesi,,, ''ya· 

pağıcıhk,,, "mal taşıma navlun tarife· 

si,,, birincikanun İstanbul limanı ge· 
miler harekatı,,. ' '934 senesi temmuz, 
agustos, eyJUl üçüncü devre iflas ve 

man, milli şahsiyetini ve hususi kültü
rünü muhafaza etmekle beraber oriji· 
nallikJcrile bütün dünyanın alaka ve 
hayranhgını ce1bedecek ses ve alet mu
sikisi eserleri yaratmağa muktedir olur. 

Emine Saliha ÖTGÜNÇ 
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Bolu' da seçim çok hareketli geçti. 
Fırka kongerelerinden başlıyarak 

belediye, ikinci seçmen, saylav ve umu. 

mi meclis seçimleri vilayet, fırka ve 

belediye el ele vererek genel ve samf. 

mt bir durum içinde yapıldı. 

Konya ıaylavı Bqan Btidls 'Ay"dll 

8 fUbıat saat ıo da halken lalonu ta· 

mamile dolmuştu. Vali Bay Salih Ce

malgülen .aylav Bay Şük:ril Ye uylay 

Bay Tahir de hazır bulunmutlardı. Se

çim sandığı çok zarif ıurette al, beyu 

kordela ve çiçeklerle 1Uslenmi9 olarak 

teftiş heyeti önündeki masaya mera

simle getirildi. Fırka başkanı Emin 

Yerlikaya kürsüye çıkarak Atatürk'iln 

kongordato tablosu,,, "oda meclis za· 
bıtları.,, kanunlar, nizamlar, emirler, 
tebliğler ve sair haberler vardır. 

Hir zaferin )381 

Bay R. Gökalp tarafından mevzuu 

istiklal sava§ından alınmış olan 6 talr 

loluk bir piyestir. Balıkesir savaş ki
tabevi tarafından neşredilmiştir. Tanesi 
35 kuruştur. 

Poliklinik 
Bu aylık tıbbi mecmuasının sonkfi· 

nun tarihli 19 uncu sayısı çıkmıştır. 

Bu sayıda Bay Dr. Sırrı Ahçh'nın 

"Schlatter • Osgood hastalığı hakkın

da,,, Bay Necati Gönenc'in "vitamin· 

Jer,,, Bay Dr. Ahmed Hafi Yasa'mn 
"ree takayyuhatında cerrahi tedavi,., 
Bay Dr. Nami'nin "edebiyatı tıbb1yede· 
ismi geçen sendromlar,, , Bay Dr. ruı· 
cuklu Hakkı'nın "Hekimbaşı Emir Çe· 
Jebi,, başlıklı yazıları ve diğer tıbbi ha
berler vardrr. Tavsiye ederiz. 

ulusa beyannamesini ayaxta okudu. 
Her durağında ıiddctlı alkışlarla Ata. 
türk'e sonsuz bağlıhk ve şükran hisleri 
izhar edildi ve ifbu duygunun sunul. 
maaı hep bir ağızdan istendi. Saylav 
seçimine bqlandı. İlk reyi Konya say· 
lavı ve Bolu belediye Uy.esinden Be· 
dizaydilek attı. 166 ikinci seçmenden 
150 ainin reye ittiralt ettiği anlaşıldı. 
Bunlardan 33 fl kadm, ikinci seçmen 
olup tamamı gelm.i~ ve reye iştirak et
Dlİftlr. Atatilrk'iln gösterdiği namzed· 
ter müttefikan .kazanmıştır. Reylerin 
tasnifinden ıonra fırka başkanı, fırka 

namıedlerine rey verildiğinden dolayc 
fırka namına ikinci seçmenlere teşek • 
kUT etti. Yarun saat istirahatten sonra 
gene fırka bafkanı Emin Yerlikaya'nın 
çok vuih bir nutkiyle umumi meclis 
fnka yoklamasına ~landr. Fırka yok. 
lamalarına ve umum[ meclis seçmenle· 
rine bayanJarm llk girjşleri olmasına 
rağmen gösterdikleri alika c.idden Bo· 
lu kadınlığı adına övülmiyc:degcr. 

Umumi mcclics fırka yoldamasından 

eonra f uka önünde çekilen fotoğraftan 

bir tanesini göndeır.iyorum. Fotoğraflar 

çekildikten IOnra fırka aalonlarında da 

belediyece hazulanan 200 kişilik ak· 

tam yemeğine oturuldu. Yemek renkli 

ampullerle aydınlanmıı aalonda temiz: 

aofralarda onda dokum köylü olan 

ikinci aesmeDlere verilen bu yemek çok 

rUze) ıeçti. 

Yemekte bir taraftan halkevi ban· 
dosu rUzeI havalar çaldığı gibi yemek. 
ten eonra dans havalan ve .zeybek gıbi 
ulusal havalar çalarak köyllisU, şehirJ1. 
ıi, valisi, saylavı hepsi birlikte dans ve 
ulusal oyunlar oynıyarak cumhuriyet 
HaJk Fırkasının umdoJerinin tahakkuk 

ettiği ve edeceği koylillerimizin mem· 
nuniyet gözleri önüne koydular. Oyun• 
Jardan sonra halkevinin o gece için ha .. 
zırladığr •'Kahraman,, piyesi halkevi 
sinema binasında seyredildi. Ertesi 
9 şubat cumartesi günü saat 10 da hu
kumette idare meclisi huzurunda umu. 
mi meclis seçimi yapılarak ikinci sec-. 
menler ödevlerini tamamlıyarak köyle

rine gitmişlerdir. 

Saylav seçimi bir bayram gunu gibi 
neşe ve şetarctle geçti. Bilhas"a ikincı 
seçmenler şerefine verilen yemekler, 
müsamereler köylU iJe kasabalıyı; me· 
mur ile halkı, kadın ile erkeği biribin· 
ni daha eyi ve daha samimi anJnmıy 
çok güzel bir yol olmuştur. 

Bolu belediye üyesinden Bayan B -
dizaydilek saylav Seçilmiştir. Kony -
dan gösterilen Aydilek boluludur v 
Bolu kadmhğı adına övündügumuz v 
muvaf fakiyetinden çok emin olduğu. 

muz Bedizaydileğ~ yarın Bolu'dan 
11ğurhyacağız. Bunun için adına frrka 
bir balo hazırlamaktadır. 

~i kere günah rıkartmağa gidiyordu; ya ben divenin en tepesinde Anakapri vardı, anı~ 
l[a k '-" orada yalnız dağlılar ya~arlar<lı, ve hepsı 

ları arasından döküldüğünü işittiğim son 
sözler: "E un pazzo inglese,, (16) oldu. 

fahya,, diye yazsayddar daha iyi anlardım,, 
dedi, "geçen haf ta da ona tıpkı böyle bir 
mektub gelmişti . ., ç ·ere gidiyorum? "Hiç,, ! · b 

''Cattivo! Cattivo!,, de kötii adamlardı. Hiç bır ya ancı oraya 

L . d kl gitmezdi,· kendisi d. e. şim. diye. ka<la.r, oray. a 
ııncn aöaclarının altın a yana· arını T b Jt..tt·· w • • ı::. , •• 1 ·? rıkmamıştr. En eyısı V ılla ım erıo ya, } a-

.. .., ıgumü acaba Don Giacinto ya soy :er mı 3 h "G tt 
E hut "Arco Naturale,, ye ve ya ut ro a 

lbette hayır! }{ Matromania,, ya kadar çıkmaktı. ~ 
dzk. Öyden geçerek Punta Tregara'ya var- Hayır, vaktim yoktu. Hemen daga tır-

A manmah idim. 
. Yaklarımızın altındaki laciverd ta:ilar Eski kulede küflü çanlar, makarnaların 

~~i Parıldıyan üç tepeden en tehlikelisini ·k· · go + d hazır olduğunu bildirmek için, on ı ıyı ça-
4ii s .er~rek ''ben bu kayalığa çıkacağım,, . e- larken Piazza'ya dönerdim. 
di ~\ Cıoyya bu işi yapamıyacağımda~ em:.n· Yahut "Albergo Pagana,, nun lokanta· 
bu. tlartı yumurtaları aramak için, bı~ 'P1°' sında bu"y'u··k palmiyenin altında, şimdiden 

kayalığa çıkmağa kalkışan bir gemıcı, o- ' k . · d. :> 
l'ac.la oturan ve mavi mağaraya Timberio ta· yemeğimi yeme • ıstemez mıy ım. 
~fıncl.an saklanmış hazinenin bekçisi o!a? Cioyya: "Tre piatti, Vino a volonta, prez-
~avı ma~ara kadar mavi_ kertenkele bıç~- zo una lira,, (14), diyordu. 

~ınde bir cinin hücumuna uğnyarak denı- Hayır, vaktim yoktu; hemen dağa tır· 
Zin dibini boylamıştı. manmağa başlamalı idim. 

('Cancekici küçük köyün üzerindeki Mon- "Addio Cioia ! bella ! bella ! Addio Rosi-
t.c ... olaro'nun kara yüzü, sivri kayalı~~an .ve na!,, 
~~k~1~az diklikleriylc batI gökünün uzenn- "Addio,. addio, e presto ritomo !,.' (15) 

:;t~sam ediyordu. Presto ritomol ... Heyhat! Hangı Presto 

d
. Sımdi bu dağa çıkmak istiyorum,, ' de· ritomo? 
ın . Anakapri'ye çıkaran Fenikelilerden kal-

Ci oyya bu düşünceyi beğenmiyordu: biz- ma merdivenlere doğru, alnımın yazısı pe· 
tat :rimberio tarafından kayalara oyulmuş şinden ilerlerken, Cioyya'nın kırmızı dudak-
)'e c.lı yu··z yctmı"c:. yedı· ayak merdı"venle oraya d :ıt (14) o~ tabak yemek, istediğin kadar şarab, e, 
?ubı~Y.or ve yan yolda da, kapkara .bi~ koyu· 
g n d d k d e lerl bir liret. . 
k 

• ıçın e, bir umacı oıunıyor u ı şım ıy ı 

Yolun yarısında, portakal dolu bir koca 
sepeti başının üzerinde taşıyan bir kadına 
yetiştim. 

"Buon giorno Signorino,, (17) 
Sepeti yere koyup bana bir portakal U· 

zattı. Portakalların üstünde, kırmızı bir men· 
dile sarılmış gazete ve mektub paketleri 
vardr. Bu kadın, haf tada iki kere Anakap
ri'ye postayı götüren ve daha sonralan be. 

ni:n ~e~ dostum olan ''Porta·lettere,, (18) Ma
rı.~ ı~.ı. ..onun doksan beş yaşında, öldüğü
nu gordum. 

Mektubları karıştırıp en güzel zarfı· bul· 
duktan sonra, Amerika'daki kocasından 
~~ktu~ be.kliyen keçi çobanı Nannma'ya 
gonderılmış olanın o olup olmadığım sordu. 

Hayır! Bu mektub ona değildi. 
Sakın bu olmasın! 
Hayır! Bu, Sinyora Desdemona Vakka'

nmdr. 
İhtiyar Mariya düşüne düşüne tekrarladı· 

"Sinyora Desdemona Vakka ! Bu acaba· 
''kamburun karısı mı?,, 

Ondan sonraki mektub Sinyor Ülis De-
zidoryo içindi. İhtiyar IV!ariya: "Limon ka-

(16) Sersem ingiliz. 
(17) Giinaydrn Baym,. 
(18) Müvezzi. ac · . • Meıı- (IS) .Adiyo, adiyo, yakında clönmeaizi di erım. 

....-.--·~=-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Daha sonraki mektub Sinyorina Rozina 
Mazzarela'ya mahsustu. Bu kadının hüviye
tini anlamak daha güçtü. Acaba o la Caccia
cavallara (peynirci kadın) mı idi, yoksa la 
Zopparella (topal kadın) mı? Yahut la Ca ~ 
patesta (geveze kadm) olmasın? 

Tepesindeki büyük balık sepeti ile biza 
yetişen bir kadın da ilave etti: 

"Sakın bu la Fessaria (münasebetsiz bir 
lakab) olmasın? 

Evet, bu mektub la Fessaria için değilse 
bile, herhalde la moglie di Pane e Cipolla; 
(soğan ekmek yiyen kadın) içindi. Fakat 
"mezarlığın üst yanındaki kadın,, için, yahu~ 
"havuç kafalı kadın,, veya "köpek öldüren 
kadın,, için acaba mektub yokmu idi? Bun 
lann hepsi Amerika'dan mektub bekliyor.,, 
lardı. 

Hayır l Ne yazık ki biç birine mektuli 
yoktu. İki gazeteden biri köy papası Don 
Antonyo di Giuseppe ve öteki de Don Nata.... 
le di Tomaso içindi. Mariya da zaten bun~ 
biliyordu, çünkü köydeki iki gazete abone ~ 
bunlardL Köy papası çok bilgin adamdı~ 
mektublarm kime aid olduklarım ela bulug 
meydana çıkaran hep o idi; ancak bugün;ı 
Sorrente'ye başpapası gönnei!e bitmişti .. 

(Sonu var) 
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Bitlere· gene kı.zlarla beraber se gü 
.1:5azen kamp şefile kızlar arasında 

mUnakaşalar oluyor. Bu münakaııalar· 

da kamplardaki gene kızların, aileleri· 
nin yanında kalan ve haftada iki üç 
gün toplanarak köylülere yardım ede

rek mukabilinde para alan 15 ile 17 yaş 
arasındaki küçük kızlardan nasıl istih· 
!af ve istihkarla bahsettiğini bir gör:.e· 
nl:d 

Eyi bakışlı miyop gözleri. yuvarlak 

kırmızı yanakları olan Gertrude diyor· 

ki: 

- Ne ayıp şey. Bunlar yardımları 

mukabilinde para alarak kendilerini kü· 

çUltüyorlar. Halbuki biz para almıyo

ruz. Çünkü para için veya geçinmek 
değil, ülkü için çalışıyoruz. 

kanunusani 1622 de doğdu. Babası kı
ralın oda hizmetçilerinden biri idi. Mol
yer tahsilini Klermon kolejinde yaptı 
ve Orlean'da avukat oldu. Fakat az za· 
man sonra Bejar ve diğer dostlariyle 
birlikte bir tiyatro grupu teşkil etti. 
Bu grup çok geçmeden dafıldı ... ,. 

Bu böylece iki dakika kadar sürdü ve 
ben hayretimi göstermeğe vakit bula-

madan ses aynı yorulmaz ve monoton 
eda ile devam etti: "İmparator Napol· 

yon'un tetviç alayı büyük merasim
le 2 kfinunuevel 1812 ( ?) de Notr Dam 

kilisesinde yapıldı. İmparatorun araba

sını sekiz beyaz at çekiyordu ... ,, 

Pomeranya'nın ıssız bir köşesinde, 
fransız edebiyatının ve fransız tarihi-

Gene kızlar lcampınaa fimnastUc saati 

Herkes alkışlıyor. Bu sözlerden son
ra k'" :ekler daha kuvvetli darbelerle 
toprağa saplanacak. 

VJJ. - 'f t•mizlik muayenesinden 
sonra iş ba~ına 

Geldiğimin ertesi gUnü işe bir çey
rek saat gec gittik. O sabah bir muaye
ne yapılacağını bütün kızlar bir gün 
evetinden biliyordu. Herkes potinlerini 
temizlemiş, üniformalarının düğmeleri

ni dikmiş, bluzlarım ütülemişti. Saat 
se\cizde herkes "hazırol,, vaziyetine 
girdi. Kamp şefi (yirmi dört yaşında) 
çatık kaşlarla, hem sert, hem babacan 
bir tavurla önümüzden geçti: 

- Elsa, kunduranın bağı kopmuş. 

- Frida, gene kıravatrm buruştur-
muşsun. 

- Aferin Greta, ·.uı.c uraların ayna 
gibi parlıyor. 

Bütün kular o kadar dikkat ediyor
lar ki, · emriyevmi., daima kızları tak
dir ediyor. 

Bundan sonra kamp sefi i~leri tak
sime baslıyor: "Minna ile Martha buğ
dayları savuracaklar; Herta ve Lena 
hendek açacaklar; Gertrude yemek pi
şirecek ... ., ilk günü bana kamp hiımet-

1erini verdiler. Ortalığı temizledim, nb

desthJneleri yıkadım. Herkesin gözü 
benim üzerimde olduğu için, hiç çekin
gen::k göstermedim. Bana bu işi yap
tıran ''eski., kızlar kurnaz kurnaz güle
rek: 

- Biz çok fen&yız, değil ıni? dedi
ler. 

Fakat, onların söylediklerini yapa
rak disipline katlanmağı bildiğimi gös
teı:mi ·tim. Bu sayede de kızlarla kolay
ca arkadaş oldum. 

Bundan s9nra odunluğa giderek bal
ta ite odun yardım. Hem emin olun, kü· 
tükler öyle :rayıf kadın kolları tarafın
dan ya'rılacak cinsten değildi. Bodru
mun öbür' ucunda başka bir kız da be
nim gibi odun yarıyor, iki kız da bir 
ağacı desterc ile kesiyorlardı. 

· Orac1a işe başlıyalı beş dakika ol
muştu ki kızlar benden Marseyyez'i söy
Jememi rica ettiler. Bu mars ötedenberi 
almantarın hoşuna gider. Bundan son
ra eski bir iki şarkı ile "Paris damları 
altında,. gibi filimden a-lınmış birkaç 
şarkı daha söyledim. 

O sırada öbür uctan, ınektebte ezber 
okuyan çocuklarınki gibi berrak ve 
mahcub, ince bir ses yükseldi. Bu ses 
şöyle diyor du: "Molyer Paris'tc lS 

nin bu tafsilatını işitince duyduğu. 

heyecanı kolayca tasavvur edersiniz. 
Belki de bu sözleri söyliyen kızlar, ne 
söylediklerini pok anlamıyorlardı, 

çünkü fransızca okudukları ve kitab· 
larında bunları gördükleri gilndenberl 
çok zaman geçmişti. 

Bana Q)lle geliyordu ki Molyer'in 
gölgesi bir köşede dikilmiş duruyor, 
Bejar bir şeyler mırıldanıyor. Ondan 

sonra da birçok fransızca şeyler söyle· 
meğe başladılar. Onlara cesaret vermek 
için fransızcayı düzgün konuştuklarını, 
cümleleri hatasız yaptıklarını söyledim. 
Bunun üzerine Lamartin'in bir mısra
mı Verlen'in bir beyitine karıştırarak 

ve arkasından da başka bir muharrirden 
alınmış otur satırı söyliyerek fransız
cay konu~mağa devam ettiler. .(t. 

İkinci gün, beni de bugday savur
mağa gönderdiler. Şairane bir saman
lıkta boynuna kadar buğday demetlerine 

gömülerek vakit geçirmek belki size 
hoş gelir. Fakat bir saat geçtikten ::.on
ı a, yabanın ucunda buğday demetleri 
insana öyle ağır geliyor ki.. Sabah çor

bası için yapılan on dakikalık paydos 
haric olmak i..ızere, dört <t>aat çalıştık· 

tan sonra insan samanlıktan çıkınca ba

~ının döndüğünü, kollarının sert leş ip 

bacaklarının gevşediğini ve vücudunun 
her tarafına buğday tozlarının battığı
nı duyuyor. Köylünün karısı, geniş 

mutfakta bizi bekliyor. Güzel bir ateş 

yakmış, iistünde tencere kaynıyor. Ye
mek ne kadar basit olursa olsun, ev ye· 
r • ;:i olduğu için hoşa gidiyor. Fakat a-

sıl müthiş olan, bir saatlik istirahatın 

çabucak biteceği ve yeniden yorgun 

argın işe başlayıp üç saat daha çalış

mak lazımgeleceği düşüncesi. .. 

Öteki günlerin işleri için ne söyli
yeyim? Bazan çiftliğin arkasında ka..ııl· 
mış büyük "silo,, lara patates ve pan-

carları, bahara kadar kalsınlar diye, is
tif ediyorduk. Bazen meıyva ağaçları 

dikmek için çamurlu tarlalarda derin 

çukurlar açıyorduk. Başka bir gün, çift
lik L:nalarına giden bir yol açmak için 
sert, taşh toprağı, kazmalarımızın u-

cundan kıvılcım çıkararak kazıyorduk. 
Daima kürek elimizde olduğu halde 

çalışıyoruz. Tevekkeli çalışma kamp
larının alameti olarak küreği seçmemiş· 
ler? Kürekle toprak bellemek size ko
lay gelir, hem öyledir de. Fakat hiç bir 
~ünde yedi saat durmadan kürek sal-

!adınız mı? Yedi saat, insanın elini na
sırlaştıran ve belini ağrıtan aynı hare
ketleri yaptınız mı? 

Fransız kızlarının çoğu böyle bir 
işi yapamaz. Fakat almanlar buna ko
layca katlanıyorlar. Onlardan aşağı kal
mak kibrime dokunduğu için ben de 
dudağımdan tebessümü eksik etmeden 
saat dörde kadar dayanıyordum. Fakat 
tam o sırada yanımdaki kız, hafifce 
yorgun bir sesle: "Biraz daha çalışa· 

hm da zahmetten kaçındığımızı sanma
sınlar.,, diyordu 1 

vur. - •·i\lanf'\·i terbiye.~ 

Saat beşte, ak;;am kahvaltısı,y le be
raber o günlük iş de bitmiş oluyor. Ça
murlu lastikleı çıkarılıp sertleşen ve 
siyahlanan eller yıkandıktan sonra her
kes büyük teneffüs salonunun bir kö· 
şesine istediği gibi oturuyor. Bu salon
da üzerinde yemek yenilen uzun bir 
masa ve aı kalrksız sıralar var. Yorgun 
bir kimseyi dinlendirmeğe bunlar kafi 
değil ama, buna da şükür. Ber kendi 
besnbuna yere oturmanın daha rahat ol
duğu düşüncesindeyim. 

Dediğim gibi, vücud çalışması saat 
beşte bitiyor. Ondan sonra dimağ ça
lı~ması başlıyor. Nazilik eline geçirdi
ği bir kimseyi kolay kolay bırakmak ni
yetinde değil. Mütemadiyen onu yu
ğuruyor, biçime sokuyor. Naziliğe gö
re vücudun da, ruhun da, cemiyetin hiz
metinde mükemmel aletler olabilmeleri 
için aynı zamanda Üzerlerinde işlenil

mesi gerektir. 
Hemen hemen ner güu ve her ş~y· 

den önce, birlikte söylr~, l()'!'l şarkılaı 

var. "Kütle zihniyeti,, rlr. az görülilr 
sevimli tezahürlerinden biri olan bu 

~~yi çok sevdiğimi itiraf etmel~ Bir 
~oro, güzel bir feydir: fakat otuz genr 

·un, hepsi doğru ve tabii surette 

Dinlenme saatlerinde kanıp kızla 
dan çoğu kitare ç:alıırlar 

henkli olan seslerinden müteşekkıl bu 
koroyu clü~ünün. Bilhassa uini bayram· 
tarda söylenen ilahiler ııe kadar güzel 
oluyor: Alman kızlarının sesleri beşık· 
ten itibaren terbiye ediliı. Onun için 
nazi şarkıları bile, güftelerinin fakirli· 
ğine rağmen bu kızlar tarafından söy-

lenince bir nevi guzellik iktisab edi

yorlar. 

· Manevi terbiye,. yi şarkılc.r kadar 

medhedemiyeceğim. Buna "naziliğin 

ilınühali,, demek daha doğru olur. Her 

hafta sııa ile kamptaki kızlardan biri 

''mühim bir mevzu üzerine bir konfe

rans,, veriyor. Meı>ela: "VHson prensip

leri,,, "Versay ve bunun 1919 a ( ?) ka

dar tarihi.,, "Trianon andlaşması.,, 

": :asyonal - ı;osyalizmde kadın,,, "ya
bancı ülkelerdeki almanlar., ve saire gi-

bi... Kamptaki kızların, ellerinde bu

lunan otuz kırk kitabla bu mevzular 

hakkında nasıl malUmat toplıyabildik
lerini kendi kendime soruyorum. Belki 

de konferans vermek için, köyden al

dıkları gazetenin makalesini mi ezber

leyip okuyorlar? Kızlardan birinin "şi· 

mal ırklarının rolleri,. hakkında verdi

ği bir konferanstan ve bunu takib eden 
münaka~adan anladığıma göre onlar epi 

çok vaka, tarih ve saire biliyorlar ama 
bunlardan umumi bir düşünce çıkaracak 
kabiliyette değiller. 

Aylık izin günü olan pazarlardan 

ba§ka öteki pazar {;Ünleri, herkes ken
di haline bırakılmıror, Dilakis "toplu
luk,, fikri kendini daha eyi hissettiri· 
yor. Oyunlaıc!an ve sııaya girilerek ya· 
pılan gezintiden sonra kamp sefi kız-

ların önünde bir hafta içinde olan bi
tenleri tetkik ediyor, bunlar hakkında
ki düşüncelerini söylüyor. Bunları ya
paı kcn de: alman gazetelerinin yazdık-

larını hulasa etmiş oluyor. Bu çok güç 
bir şey değil, çünkü bütün alman ga
zeteleri aşağı yukarı aynı şeyi yazıyor
lar. 

Her pazar, kampa ekseriya kadın ol
mak üzere, bi~ ''muallim,, geliyor. O

nunla beraber birçok şeyler gözden ge

çiriliyor, sualler soruluyor, biliruniven 

olan biten işler hakkında edindiklrri 
dı.i~iince çok, hatta luıumundan fa la 

sari'ı. Bir akpm Maria'nın yanında, 

nasıl bir tesir yapacağını görnıck için. 
Enı · yoııal'ı söylüyordum. 

Bana sukünetle sordu: ··sen komii· 
nist misin?.: Maria belki de Fransa 
da halkın yüzde doksanının bolşevizrn 

taraftarı olduğunu sanıyor. Onun üze· 
rine c1ramızcla al5ka verici bir konuş· 
ma ba~ladı: Bol:?evizmle naziı..m'in rnu· 
kayesesi. Fakat lakırdımız uzun sür· 
medi. Çünkü bazı düşüncelere takıtıncı 

insan daha uıağa gitmemeği ve susma· 
ğı tercih ecliyor. Faraza bun1ardan bir 

tanesi: ''Biz burada şeflerimizi seviyo· 

ruz ve onlara sadıkane hizmet ediyoruz:. 

Erkekler lcampınCla b{r müfreze "kürek omuzda., HitTer'i -1amlryor. 

~eyler öğretiliyor. Velhasıl kızların Sar, 
Anşlus, silahlanma gibi işler hakkında 
cahil kalmamalarına itina ediliyor. Ö
teki Avrupa ulusları, bolşeviklerin yap· 
tıkları fenalıklar hakkında onlara bir

çok şeyler öğretfüyor. 
Tabit böyle şartlar altında kızların 

Turizm için bir toplan tr 
Öğrendiğimize göre memleke

te turiat gelmesini inkişaf ettir -
me kiçin alınması lazım gelen 
tedbirleri düşünmek, turizmi ala
kadar eden meselelerle turizm iş
lerinde güçlükler varsa kaldırıl -
ması çarelerini aramak üzere ö
nümüzdeki hafta bakanlıklar mü
messillerile Turing Kulüb'ten bir 
zatın da iştirakiyle Türkofis'te bir 
komisyon toplanacaktır. 

l\liirııruzamana uğra)all 

kupon hcclelleri 

Şirketlerin müruruzamana uğ 
rayan kupon tahvilat ve hisse se
nedi bedellerinin hazineye intika
li lazım gelmektedir. 

Kanunun neşrinden sonra ba
zı müesseselerce bu şekilde tevdi
atta bulunulmuş isede kanun hü
kümlerine tamamen riayet edilip 
edilmediği malum bulunmadığm
dan müesseselerin kontrolu lüzum
lu görülmüş ve bu husustaki teftiş 
ve murilkabenin bankalar müra -
kipleriyle tahakkuk müfettiş veya 
memurları tarafından ı ı yapılma
sı takarrür etmiştir. 

Noter muavinlerinin rulı.;ıat 
tezkeresi harcı 

Noter muavinlerinin de noter
ler gibi 25 lira ruhsat tezkeresi 
harcı vermeleri lazım geleceği hak 

.kında Maliye Bakanlığınca evel -
ce bir tamim yapılmıştı. Kanunun 
tatbik ve telakki tarzındaki ge • 
cikmeden dolayı tamimin geç gön 
derilmesi dolayısile noter muavin
lerinin belli zaman içinde ve ha
zirana kadar ruhsat tezkerelerini 
almamış bulunmalarından dolayı 
kanunun cezai kısmının tatbik e
dilmemesi ve beş misli alınmama
sı lüzumu maliye memurluklarına 
bildirilmiştir. 

!jÜnkü onlar da bizi seviyorlar ve bize 
sadıktırlar. Fakat orı.d& (yani Rusya• 
da) §efler halka aldmı ttayorlar, yal• 
nız kendi keseleri için çalı~ıyorlar. 

Sonra, rus köyltileri arasında daima 
kıtlık, açlık var!,, 

Bitmedi 

Pc~e YC çar~af Adanada da 
yasak ediliyor 

Adana, 14 (A.A) - Belediye 
meclisinin son toplanhıında şeh
rimizde bazı kadınlarımızın hali 
giydiği çarşaf ve peçenin hemen 
yasak edilmesi üzerinde konuşma• 
lar olmuş ve bu biçimsiz kılığın 

ıağlık ve kaçakçılık bakımından 
kötülüğü ortaya dökülmüştür. Bu 
İş meclisin yarmki toplanhsmda 
kati bir sona bağlanacak ve yasa· 
ğm ba,laması için yakı• bir tarih 
konacaktır. 

lurlağ'a luna H'\ a «lemin.olu . . 
yapılacak 

Bursa, 14 (A.A.) - Buna beledi.ye 

meclisinin dün yapılan son toplantıs111 -
da ı,onu~ulan değişik işler arasında Ulu· 
dağa bir hııva htıttı veya dişli demir yo· 
lu yapılması inıtıyazının alınmasına ve 
bu işin yapılmasına çoklukla karar ~ e -
rilmiştir. 

Paınıık fiaıları cfii ... 1ii 
" 

Adana, 14 ( A.A) - Pamuk 
fiatları düşmüştür. Kilosu 51 ku -
ruşa kadar çıkan pamuklarımız 
iki gündür 41 ve 40 kuruşa satıl-
maktadır. 
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•· Türkiye iş bankası 
idare mec ;sinden: 
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-•ı Alelide Umumi 

2 ZQ!I 

zuzu 

HAVACILIK ve SPOR 
UÇAK ŞEHIDLE R1 

SA YISIND.A:'9' 
"Oim 2rerln günü . H. V. St. • 
Bağnmızda yatanlar için (fiir) Server Zıya arıf!vın 
21 İkincikinun (Şiir), ,JJebget Kem.al Çaglar 
Uçak Şehidleri M, Nurettın Artam 
Şehid Kanadlar .Abidi!' Dav11r 
Yüzbaşı Bedri . Sın~oglu 
F'A z ı L ~. Sureyya 
Şehid tayyareciler (Şiir}· 'Cemal Azmi 
Waşington Konferansın<h.. Ş. K. 
22 yıllık bir hatıra: 
Ana (Hikaye 'SerYet Ziya Gilrev'r11 

T''RK KUŞU· bakkmda gCSriigler 
U • ve dil§üniifler: JllJmtM Faik 

Akıamcı 

TURK KUŞUNA UYE YAZILMAK 
1ST1YENLER 

Mecmuanın bu sayısındaki TURK KUŞU 
TALİMATNAMESİNİ OKUMALIDIRLAR 

&.ınhara bitin bir i~rikbaldir. 

Heyetin çağırılması 
Esas nizamuamemizin 45 inci maddesine tevlikan 

hiıssedarlar umumi heyeti, 24 mart 1935 pazar günü 
saat iiçde Ankarada Bankanın Merkezinde alelade ola• 
rak toplanacağından muhterem hissedarlarımızın mu· 
ayyen gün ve saatte bu toplantıda lıazır hulunmalan 
rica olunur. 

Esas nizamnamemizin 49 uncu maddesi mucibince 
gerek asaleten, gerek vekaleten 50 hisseye sahih olan 
hissedarlar umumi heyete iştirak edebilirler. Ancak 
vekillerin de tUısen hissedu ve rey salıihi olmalan li· 
zımdır. Hissedarlar hamil olduk.lan hisse senetlerinin 
mikdar ve numaralarım gösteren bir cetveli mezkôr 
niumnamt"nin 50 inci maddesi hükmüne göre ve Jıia .. 
sedarlardan birini tevkil soretile umumi heyete iştirak 
edecek olanlar dahi mevzoubalıa eetvelden başka Mer
kezi İdare -ve şubelerimizden alabilecekleri vekilelna· 
meyi ~tima gününden bir hafta evel ubelerimize ve-
receklerdir. 

Müzakere ruznamesı aşağıda 
yazılıdır: 

1 - idare :Meclisi ve mürakipler raporunun 
okunması, 

2 - 934 senesi hilan-;osumm tasdiki ve idare Mec
li~inio ibra81, 

3 - Temelliiün taksimi suretinin ,.e tevzü tarihi
nin tesbid, 

4 - 935 senesinde İdare )feclisi azalanna verile
cek ücretin tayini, 

5 - 935 senesi mürakiplerinin &eçilmesi, 
6 - 934 senesi miirakiplerine "Verilecek fü~reıin 

tayi~ 1-Sn 

Jandarma Umum Kumandan
lığı Ankara Satın Alma 
Komisyonundan: 
23.000 metre yatak kıbfiık bez 2. 3. 93S cumartesi gü • 

nü saat (11) de Ankarada komisyonumuzda pazarlıkla satın 
alınacaktır. İstekliler evsaf ve nümuneyi her gün İstanbul 
jandarma muayene heyetile komisyonumuzda görebilirler. 
Şartname parasızdır. Bezin bedeli (9200) ilk teminatı: 
(690) liradır. Pazarlığa girecekler 2490 sayılı kanun ve 
şartnamesindeki vesika, sandık ~akbuz veya banka mek-
tubu ile gün ve saatında gelmelen. (32S) 1-5S2 

Türkive ts Hankası Ankara Valiliğinden: 

Türkiye Ziraat Bankasından: . . 
Türkiye Ziraat Bankasınca Bursa'da eksiltme ile bır 

şube binası yaptırılacaktır. .
1 Eksiltme kapah zarf usutiyle yapılacaktır. Eksı tme 

··d'' }"'"" den ve şartnamesi Ankarada Banka Levazım mu ur ugun 
İstanbulda Ziraat Bankası şubesinden alınabilir. . 

. k il Hrinamesmde-Teklif mektubları ve temınat, e s tme ~-
ki izahat dairesinde 28 şubat 935 akşamına k~da~ Anka· 
rada Ziraat Bankası Umum Müdürlüğüne verilmış olma· 

hdır. 
Tekliflerden herhangi birini tercih etmekte banka ta· 

ınamen serbesttir. (333) 1-SS8 

ilan 
Türkiye Cümhuriyet 

Merkez Bankasından: 
İkramiyeli o/o 5 faizli .1933 istikraz~i:!°°:cf 

liralık ikinci tertibini teşkıl eden . ~ te muvakkat 
tahvilleri ı ıubat 935 tarihinden ıtı :e~ftr tarihten 
makbuzlarla tebdile başlanmıştır. ez kbuzlan ilk 
28 şubat akşamına kadar muvakkat ~a ek h~ille
aldıklan banka şub~lerine müracaat ~c ılacaktır. 
re tebdil muamelesı masrafsız olarakbdilY. pi r Merkez 

'hind n sonra te e 28 ıubat 935 tan e k • de yapılacak ve 
Bankasının yalnız Ankara mer ezm . bank mız 
masrafı himillerine ait olmak üzere bu ışe . a 
§ubelerile İş ve Ziraat bankaları tavassut eylıyecek· 
tir. . . d" tı 

B d bö. 1 kupon ikramıye ve amortı te ıya 
un an Y e , d'l v . göre 

yalnız asıl tahviller üzerinden icra e . .1 ecegme · 
h " ·ıı . t bd·1· ı·çin bir an evel muracaatlan nca amı erın e ıı 

1 
_ 338 olunur. 

ı _ Ankara stadyom ve Hipodrom sahası dahilinde 
(57380) lira keşif bedeli 21SO M. tulünde 0.60X0.90 hk ve 
1290 M. tulünde 50 Cm. tik çimento boru ferşiyle muayene 
bacaları ve toplama kuyuları ve diğer tesisat inşaatı ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 _ Eksiltme 7. 3. 935 perşembe günü saat ıs de An
kara vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. 

3 _ İsteklilerin teklifleri: A - Ticaret Odası vesika
sı. B _ 4119 liralık muvakkat teminat makbuzu veya nü
munesine uygun banka kefalet mektubu. C - Stadyom ko
misyonundan alacakları fenni ehliyet vesikalarile aynı gün 
ve saat 14 e kadar Ankara vilayet daimi encümeni reisliği
ne tevdı etmeleri lazımdır. 

4 _ İstekliler bu husustaki şartnameleri 287 kuruş mu
kabilinde Ankara nafıa başmühendisliğinedn alabilirler. 

(329) 1-556 

Balıkeşir Belediye 

Başkanlığından : 
Balıkesir şehri numaralama işlerinde kullanılacak nu

mara levhaları ıs gün müddetle açık eksiltmeye konul· 
muştur. 

ı _ Eksiltme 27 şubat çarşamba günü saat 15 de Balı-
kesir belediye encümeninde yapılacaktır. 

2 _ Eksiltmeye girecekler belediyede mevcud emaye 
numaralara göre ve emaye numara levhalannm fenni ev
saf ve eşkil tamamen temin suretile büyük taahhüdlere 
girip muvaf!ak olduklarına dair bilgilerini encümene 
göstennelerı. 

s - Eksiltmenin muhammen bedeli 1200 lira olup pey 
akçesi 90 liradır. İhalede bu teminat yüzde 15 nisbetinde 
artmlacaktır. 

4- İsteklilerin buna aid şartnameyi belediye encümen 
kaleminden almaları ve pey akçelerini belli saattan evel 
belediye vemesine makbuz mukabilinC: e yatırmalan ilan 
olunur. (326) 1 -546 

H arhiye 1\iel{tehi rr alche l{ayıd 

ve l{abul Ta]İmatname ~i 

Harbiye Mektebi 
K. lığından: 

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

a) Tam devreli lise memnlan Harbiye Mp.ne gi· 
rebilirler. Bunlardan bir sene aonra müracaat eden
ler imtihanaIZ, iki veya daha ziyade aene sonra mü
racaat edenler AL li•elerden birinde bakalorya imti· 
hanına tlbi tutulurlar. Lise mezunlarmdan gayn, it• 

mf ve ihtısas Mp. leri ve liselere mudil oldukJan 
Kültür Bakanhğmca teabit ediJmiı olan ekalliyet ve 
ecnebi Mp. terinden mezun olan tiil"k talebe As. li· 
selerin birinde mozuniyet imtihanı geçirmedikçe ve 
türk diline tam vakıf olmadıkça Harbiye Mp. ne ka
bul edilmezler. 

b) Ana vatan dqmda Mp. be ginnek iatiyen türk 
talebenin de AL liselel'den birinde baka1orya imtiha· 
m vermeleri, türle diline vakıf ve türk tabiiyetinde 
olmalan lazımdır. Obmyanlar bir aene zarfında türk 
tabiiyetine geçeceğine dair bir ıenet verirler. (Bir 
ıene zarfında tibüyetini deği§tinniyenler olursa Mp. 
masrah kendilerinden alınarak Mp. den çıkanbrlar) 

c) İıtekliler (16} yaşmı bitirmiş ve (23) yaşına 
henüz girmemiş olmak, 

d) Universitede okurken As. hakim ve muallim 
olmak istiyen talebeden birinci smıfa girmek isti
yenlerin en yukan (22} ikinci sınıfa (23) üçüncü sı
nıfa (24) yaşlannı bitirmiı olmalan limndır. 

e) Vücudunun te§ekkülatı ve aıhbatı (tam teşek
küllü heyeti sıhhiyece yapılan muayenede) orduda 
ve her ikilmde faal hizmete müsaid bulunmak. 

O Ahlik ve seciyesi ve ailesinin hiç bir fena hali 
ve fena şöhretler sahibi olmadığına dair vesaik gos
tennek. (İcabında Mektep K. bğmca muhtelif ka
nallarla yapılacak tahkikat neticesi müsbet çıktıgı 
takdirde Mp.e kaydolunur. Menfi zuhurunda ise k;.. 
bul olunmaz. Müracaat edenler bu hususta hu; bır 
hak talebinde bulunamazlar) 

2 - Birinci maddedeki şartlan haiz olanlardan 
İstanbulda bulunanlar her sene mart başından tem· 
muz nihayetine kadar doğrudan doğruya Harbiye 
Mp. K. lığına ve İstanbul haricinde bulunanlar bu
lunduklan yerlerin en büyük askeri K. nma veya as· 
kerlilc fUbeaİ reialifine en geç temmu• nihayetinde 
Harbiye Mp. de bulunacak vqbile istida ile müra
caat ederler. lstidalanna aşağıda yazıh kağıd ve ve. 
sikalannı bağlarlar. 

a) Nüfus tezkeresi veya musaddak sureti 
b) Mütehassıs tam bir heyeti sıhhiye taraf :ndan 

musaddak sıhhat ve aşı vesikalan (aşı vesikala rı ol
nuyanlara askeri hekimlerce aı;ı yaptınhr.) 

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

d) Mektebe kabul olunduğu takdirde asken ka· 
nunlar nizamlar ve talimattan tamamen ve aynen 
kabul ~ttiğini natık velisinin ve kendisin~n. b.ire.r ta 
ahhüd senedi; sar'ah, uyku halinde gezer, sıdıklı, ba· 
yılmak ve çırpınmak hastalığına müptela olmadıkla 
nna dair taliplerin velilerinin taahhütnameleri. 

Bu gibi hastalıklardan biri ile mektebe girmez· 
den evel mali'ıt olduğu bilahare anlaşılan talebe mek 
tepten çıkarılır. Ve o talebe i~in sarf edilen biıtun 
masraflar velisine tazmin ettirilir. ı - 394 

Çaresi varken bu yarım baş ağnsıru 
ne diye çekip duruyorsunuz? 

IPI 
Her türlü baş ve diş ağrılarma, nezleye, romatizman. 

kırıklığa, sinir ağfl}ar~. soğuk algınlığına, ilfütmed 
mütevellid ağrı. sızı ve sancılara karşı müessirdir. 
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Nafıa Bakanlığından: 
Haydarpaşa'da sif supalan teslim şartile ve Klaring 

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

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

İsteklilerin Ticaret odası vesikası ve 35,10 liralık mu
~akkat teminatlarının Malsandığına yatınldığma dair o
lan makbuz veya nümunesine uygun Banka kefalet mek
\ubu ile birlikte aynı gün ve saatte komisyonda bulunma
ları lazımdır. 

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

(252) 1--468 

Tesviyeci ve tornacı 
alınacaktır 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğünden: 
Kırıkkale fabrikaları için tes-

viyeci ve tornacı alınacaktır. 
İsteklilerin imtihan için istida 

ile Ankara'da fişek fabrikasına 
Istanbul'da Bakırköy barut fab
rikasına, lzmirdekiler Halkapı
nar sı~ah tamirhanesine müra -
caatJarı. [222] 1-400 

Türkiye Ziraat Banl{ası ~lerl{ez 
~1üdürlüğünden: 

Erzurum tereyağı fabrikası mamulatından 164 teneke 
halis tuzlu sadeyağı 23 şubat 935 cumartesi günü saat 14 
de Banka binasında İcra kanununun 113, 116 mcı madde
leri mucibince pazarlıkla ve peşin para ile satılacaktır. 

Almak istiyenler (164) yüz altmış dört lira pey akçesi
ni hamilen tayin edilen saatte Müdürlüğümüze müracaat-
ları ilan olunur. (296) 1-507 

P. T. T. Binalar ve levazım 
Müdürlüğünden : 

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

Eksiltme 27-2-935 tarihine rasthyan çarşamba günü sa
at 14 de Ankara'da P. T. T. Alım Satım Komisyonunda 
yapılacağından isteklilerin o gün tayin olunan saatte 
(132) liralık iğreti güvenmelerini vezneye yatırdıklarına 
Gair makbuz veya muteber bir banka teminat mektubu ile 
ve 2490 No. lu kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
\Tesaiki hamilen komisyon riyasetine müracaattan, Şart
name her gün Ankara'da Binalar ve Levazım Müdürlüğün
den, İstanbul'da Beyoğlu Postanesinde Levazım Ayniyat 
muavinliğinden parasız olarak alınabilir. (297) 1-510 

ULUS J6 ŞUBAT 1935 CUMARJ ESi 

Milli ~1iidafaa Vekaleti 
Sntmalma KomİS)'Onu 

1lanları 

Yapı ilanı 
YAPI: Kınkkalede sa

natlar mektebi binası yeni 
tediye şartlanna göre kapa
lı zarfla ihalesi yapılmak 
üzre eksiltmeye konmuştur. 
Keşif bedeli: (67589) lira 35 
kuruştur. Şartname ve keşif 
evrakı 338 kuruşluk vezne 
makbuzu mukabilinde veka
let inşaat şubesinden verile
cektir. İhalesi: 6-III-935 
çarşamba günü saat on bir
de komisyonumuzda yapıla
caktır. Muvakkat teminatı: 
(4629) lira (47) kuruşluk 
banka mektubu veya vezne 
makbuzudur. Eksiltmeye gi
recekler 2490 N o. lt kanun
la ·şartnamede istenen bel
geleri teminat ve teklif mek· 
tuplariyle birlikte ihale gü· 
nü en son saat ona kadar 
komisyon reisliğine veril-
miş bulunacaktır. (339) 

1-577 
İLAN 

Kapalı zarfla 7. 3. 935 de 
ihalesi ilan edilen 100.000 
tane portatif çadır için yeni 
şartname yapılmakta oldu
ğundan eksiltme günü yeni
den ilanlarla bildirilecektir. 

(348) 1 - 573 
İLAN 

65 kilometre elektrik 
a,eşleme kablosu ecnebi 
mamulatı olarak ve evsafı
na uygun bulunduğu tak
dirde yerli mamulatından 
bile alınabilmek üzere ka
palı zarf eksiltmesine kon
muştur. Tahmin edilen be
deli (7800) liradır. Şartna
me bedelsiz olarak komis
yondan verilecektir. İhale
si 4. 3. 935 pazartesi günü 
saat ı 1 de mezkur komis
yonda yapılacaktır. Muvak
kat teminatı (585) liradır. 
Eksiltmeye girecekler 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerine göre ve
sikalarını teminat ve tek
liflerile birlikte ihale günü 
saat 10 a kadar komisyon 
reisliğine verilmiş buluna-
caktır .. (103) 1-188 

İLAN 
Ordu ihtiyacı için mem

leket dahilinde mevcud yağ
lardan 3125 kilo 712 C. va
kum yağı alınacaktır. Mu
hammen bedeli 1000 liradır. 
İhalesi 25. 2. 935 pazartesi 
günü saat 14 te icra edile
cektir. Talipler evsaf ve 
şartnamesini görmek ve al
mak istiyenler bedelsiz ola
rak M. M. V. satın alma ko
misyonundan verilecektir. 
Eksiltmeye gireceklerin bel
li gün ve saatinde 2490 No. 
lu kanunda gösterilen vcsa
ikle ve 75 liralık teminat 
mektubile birlikte M. M. V. 
satın alma komisyonuna gel-
meleri. (285) 1 - 481 

Ankara Levazım Amirliği 
Satmalma Komisyonu 

llanlarr 

İLAN 
Kıt'a hayvanatma ait 

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

lmtiyn,. &lhıbi ve Baımu· 1 

haı riri f alılı Rıfkr A Tı\ Y. 

Umunıi neşriyatı idare eden 

Yazı İfleri müdürü Nasuhi 
• BAYDA~ 

Ç'ınkırr caddesi civa.rrnda 
Ulus matbıtı1S1nda. basrlmr~t1r. 
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Halkevinde 

Ra ·d Rıza 

Bu akşam saat 20,30 da 

Tarsus belediye llaşlcanlığından: 
"160,. lira ücretli Tarsus belediye mühendisliği açıktır. 

Evsaf ve şeraiti lazimeyi haiz olanların musaddak evrakı 
müsbite suretlerile beraber belediyemize müracaatları ilan 
olunur. 1-405 

istenograf i dersleri 
En müsait şeraitle verilir Ulu.,ta Tüzgiray rumuzuna 

müracaat. 1-570 

Jandarma umum lcumandanlığı 
Anl{ara satınalma komisyonundan 

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 satm 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
yıh kanun ve şartnamesinde yazılı belgeli teklif mektub
larmı eksiltme günü saat (14) e kadar komisyonumuza 
vermeleri. (214) 1 - 395 

ANKARA PALAS 
PAVfYONDA 

19Şubat Sah Günü 
Mevsimin İkinci Büyük 

''DiNER DANSANT,, ında 
yerlermizi evelden tutunuz 

1-545 

KREM 
balsamin 
kanzuk 

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

korurswıuz. 

Dr. Cims'in nasır ilacı 
KORRISlD 

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

Merkez deposu Kanzuk eczahaneıi. 
Her eczahanede bulunur. 

Tiyatrosu 

Askeri Fabrikalar Umum 
l\lüclürliiğü Satmalma 

Komisyonu ilanları 

İLAN 
Bir oleom fabrikası te· 

sis edileceğinden alakadar 
hirmaların taf siHit için 21 
şubat 935 tarihine kadar het 
gün öğleden sonra Ankara• 
da Askeri fabrikalar Umum 
Müdürlüğü fen şubesine mü• 
racaatlan. (288) 1-501 

İLAN 

Bir oleom tabrikası tesid 
edileceğinden alakadar fir .. 
maların tafsilat için 21 şu• 
bat 935 tarihine kadar her. 
gün öğleden sonra Ankara• 
da Askeri fabrikala; Umum 
Müdürlüğü fen şubesine mU. 
racaatları. (287) 1-502 

BiR ADET MOTÖR 
POMP 

Tahmini bedeli 650 lira 
olan yukarda yazılı bir add 
motör pomp 3 mart 935 ta• 
rihinde pazar günü saat on 
beşte askeri fabrikalar satm 
alma komisyonunda pa.zar .. 
hkla satın alınacaktır. Şart"' 
name bedelsizdir ve komis
yondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminatı olan 48 
lira 75 kuruş ve 2490 numa• 
ralı kanunun 2 ve 3. madde.ı 
terindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatta komisyona 
müracaatları. (343) 1-570 

. SİLAH FABRİKASIN• 
DA ÇATI TAMİRİ. 

Bedeli keşfi 3305 lira on 
kuruş olan yukarda yazdı 
çatı tamiri 3 mart 935 tari• 
hinde pazar günü saat 15 de 
Askeri fabrikalar satmalma 
komisyonunca pazarlıkla 
yaptırılacaktır. Şartname 
17 kuruş mukabilinde ko .. 
misyondan verilir. Taliple .... 
rin 237 lira 80 kuruş muvak
kat teminat ve 2490 numara 
h kanunun 2 ve 3 üncü mad• 
de1erindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatta komisyona 
müracaattan. (344) 

1-575 

3000 TON ÇELİK DEMİR~ 
Tahmini bedeli (78000) 

lira olan yukarda mikdan 
yazılı çelik demiri Askeri 
fabrikalar satmalma komis
yonunca 3 mart 935 tarihin
de pazar günü saat 15 de 
pazarlıkla satın alınacaktır. 
Şartname bedeli 390 kuruş .. 
tur. Ve komisyondan verilir. 
Taİiplerin muvakkat temi• 
nat olan 5150 lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindekı vesaikle 
mezkur gün ve saatta komi• 
yona müracaattan. (345) 

1- 574 

-1 -- SİNEMALAR 1 
(KULÜP) 

; 
Bu gece 

i f .... _Y_EN_i_..) 
Bu gece 

Siyah inci Josephine Baker ve Jcan 
Gabin tarafından temsil edilen: 

zuzu 
Fransızca Sözli.i 

Harold Loyd'in en giızel eseri 

KEDl AYACI 

Gündüzleri iki filim birden 

KEDİ AY ACI - T ARZAN ve EŞİ 


